
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 6985/85797  
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο 

ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευ θύνσεως 

Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους 

Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύν-

σεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευ-

θύνσεως. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώ-

σεως» (Α’ 97) καθώς και αυτές του ν.δ. 532/1970 «Περί 
συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκε-
ντρώσεως» (Α’103), 

β) του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7), όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

γ) του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄289), 
όπως ισχύει, 

δ) του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητη-
μάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με 
άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν 
δασικές εκτάσεις» (Α’ 189), όπως ισχύει, 

ε) του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Ορ-
γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), 

ζ) του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 237), 

η) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄275), όπως ισχύει, 

θ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει, 

ι) του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυ-
στημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγμα-
των δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτά-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄303), 

ια) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ιβ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 ιγ) των άρθρων 6, 186 (παρ. ΙΠ) και 280 (παρ. Ι έως ΙV) 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), 

ιδ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

 ιε) του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού 
Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις» (Α’ 
120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ιστ) του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182), όπως ισχύει, 

ιζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ιη) του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄159), όπως ισχύει, 

ιθ) του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 182), 

κ) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), 

κα) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις» (Α’ 
94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

κβ) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας των 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

κγ) του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 78), 
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κδ) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας  Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), 

κε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(Α 147), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, 

κστ) του π.δ. 341/1978 «Περί της ενώπιον των τακτι-
κών δικαστηρίων διαδικασίας επί των υπαγομένων εις 
αυτά διοικητικών διαφορών δυνάμει του άρθρου 7 του 
ν. 702/1977» (Α’ 71), 

κζ) του π.δ. 187/2000 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξο-
πλισμός και στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του 
Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασικών Χαρ-
τογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών και 
των Δ/νσεων Δασών των Νομών» (Α’ 187), όπως ισχύει, 

κη) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 38), 

κθ) του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ 250). 

3. Την ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ. 18/ οικ. 5748/25.2.2016 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού» 
και ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγ-
γραφα. 

4. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες, τις προτά-
σεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και την ανάγκη 
έκδοσης νέας απόφασης παροχής εξουσιοδοτήσεων 
υπογραφής για την αποτελεσματικότερη άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας στα θέματα της Γενικής Διεύ-
θυνσης, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των υπο-
θέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
ανδρών και γυναικών. 

5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας ως εξής: 

Άρθρο 1 
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερε-
άς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφει «Με 
εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές 
διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε:

1. Έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ. του 
Κράτους ή διορισμό δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού 
υπαλλήλου [άρθρο 38 παρ. 8 ν. 1845/1989 (Α’ 102)].

2. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδό-
χων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων 
[άρθρο 12 του ν. 1418/1984 (Α’23), άρθρο 57 π.δ. 609/
1985 (Α’ 223), άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 146/1988 (Α’ 65)]. 

3. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας για τις 
μελέτες δασοτεχνικών έργων [άρθρο 23 του ν. 716/1977 
(Α’ 295), άρθρο 12 του ν. 1418/1984 (Α’ 23, άρθρο 5 του 
π.δ. 609/1985 (Α’ 223), άρθρο 6 του π,δ. 146/1988 (Α’ 65)]. 

4. Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (μέχρι 300 
στρ.) για δασικούς σκοπούς [αρθ. 10 παρ. 2 ν. 666/1977 
(Α’ 234)]. 

5. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απα-
γορεύεται εντελώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή 
παντός είδους ξυλείας υπό οιανδήποτε μορφή ξύλινων 
σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέων, φυτι-
κής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος ως και 
χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα [άρθρο 221 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

6. Απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων δασικών 
εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεων των 
ιδιοκτητών. 

7. Έγκριση λειτουργίας της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπον-
δίας Θεσσαλίας και Ν. Σποράδων. 

8. Χαρακτηρισμό συνιδιόκτητων εκτάσεων, στις οποίες 
το Δημόσιο μετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό ιδιοκτη-
σίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., καθορισμό μισθώματος υπέρ 
του Δημοσίου, ως και καθορισμό του ετησίου δικαιώμα-
τος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών [άρθρο 6 παρ. 4 π.δ. 
453/1977 (Α’ 141)]. 

9. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας 
και χορήγηση άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες 
και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας και η 
ανάκληση χορηγηθείσης άδειας [άρθρο 264 παρ. 4 και 
5 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)].

10. Απόφαση για προσωρινή εγκατάσταση και διαμονή 
πληγέντων από φυσικές καταστροφές [άρθρο 57 παρ. 4 
ν. 998/1979 (Α’ 289) ως ισχύει]. 

11. Έκδοση αιτήματος σύγκλησης της Επιστημονικής 
Αρχής για θέματα κατ’ εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης 
CITES και του κανονισμού (ΕΚ) 338/1997, ως ισχύει.

12. Έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές εκτάσεις, 
αναδασωτέες και σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως 
ισχύει για την εγκατάσταση έργων υποδομής της παρ. 3α 
του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄) ως ισχύει. 

13. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ αποδο-
χών μέχρι 15 ημέρες στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστα-
μένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους, άν-
δρες και γυναίκες, της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων [ν. 1157/1981 (Α’ 126), ν. 1288/1992, 
άρθρο 101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), π.δ. 347/1986 (Α’ 
114), ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 

14. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών, κ.λπ.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους, άνδρες 
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και γυναίκες, της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων. 

15. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση 
υπηρεσίας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους, άνδρες 
και γυναίκες, της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων. 

16. Παραπομπή του Προϊσταμένου ή της Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων, αν-
δρών και γυναικών, της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές 
και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών 
και των μελών των οικογενειών τους. 

17. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των οχημάτων της 
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

18. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών 
εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του 
Προϊσταμένου ή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντο-
νισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας και των υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων. 

19. Θεώρηση καταστάσεων δαπανών και διαβίβασή 
τους για πληρωμή. 

20. Έκδοση πράξης για τη χορήγηση μισθολογικού 
κλιμακίου στον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη Διεύ-
θυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλί-
ας-Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 

21. Την χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών καθώς και την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας 
και εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας, του Προϊσταμένου ή της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, του 
Προϊσταμένου ή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Αγρο-
τικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και του Προϊσταμένου ή 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων 
Στερεάς Ελλάδας. 

22. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί όλων των υπαλλή-
λων, ανδρών και γυναικών, των υπηρεσιών της Γενικής 
Δ/νσης. 

23. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έρ-
γου με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή όλων των υπαλλήλων, αν-
δρών και γυναικών, των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης.       

24. Χαρακτηρισμός εργασίας ή έργου ως σημαντικού 
και η παραπομπή τους για γνωμοδότηση του στα αρ-
μόδια Συμβούλια. 

25. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών 
εγγράφων και υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη-
ροφορίες που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
και είναι μεγάλης σημασίας. 

26. Έκδοση απόφασης για την άσκηση αρμοδιοτήτων 
από υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης για έργα των οποίων ο 
κύριος δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση [ άρθρο 
3 ν.3316/2005 (Α’ 42)]. 

27. Απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυ-
οτροφείου [άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27). 

28. Απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δημο-
πρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώματος 
[άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970 
(Α’ 27)]. 

29. Απόφαση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφα-
πτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο κα-
θορισμός των όρων της σύμβασης [άρθρο 56 του ν.δ. 
420/ 1970 (Α’ 27)]. 

30. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο-
δοχών μέχρι 5 ημέρες στους Προϊσταμένους ή στις Προ-
ϊσταμένες Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας [ν. 1157/1981 (Α’ 126), ν.1288/1992, 
άρθρο 101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), π.δ. 347/1986 (Α’ 
114), ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 

31. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λπ.) στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της 
Στερεάς Ελλάδας. 

32. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση 
υπηρεσίας στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της 
Στερεάς Ελλάδας. 

33. Παραπομπή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών 
των οικογενειών τους.

34. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

Άρθρο 2 
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελ-
λάδας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο ή στην Προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφει «Με 
εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές 
διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
1. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο-

δοχών μέχρι 15 ημέρες στους υπαλλήλους της Δ/νσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και Δ/ντές Δασών 
των Νομών [ν. 1157/1981 (Α’ 126), ν.1288/1992, άρθρο 
101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), π.δ. 347/1986 (Α’ 114), 
ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 

2. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λπ.) στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων Δασών Νομών και στους υπαλλήλους, 
άνδρες και γυναίκες, της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών. 

3. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση υπη-
ρεσίας, των υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών της Διεύ-
θυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των 
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Προϊσταμένων Διεύθυνσης Δασών των Νομών εντός 
Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας (άρθρο 3 του ν. 2685/1999 ΦΕΚ 35/Α΄). 

4. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εκτός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
όλων των υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, και οχημά-
των των Δασικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών 
& Αγροτικών Υποθέσεων. 

5. Παραπομπή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δα-
σών των Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων, ανδρών 
και γυναικών, της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και πα-
ροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των 
μελών των οικογενειών τους. 

6. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των οχημάτων της Δ/
νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 

7. Αποφάσεις έγκρισης κατανομών υπερωριακής εργα-
σίας σε υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, των Δασικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων.  

8. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των 
υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, της Δ/νσης Συντονι-
σμού και Επιθεώρησης Δασών και των Προϊσταμένων 
Διεύθυνσης Δασών των Νομών εντός Περιφερειακής 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

9. Θεώρηση καταστάσεων δαπανών και διαβίβασή 
τους για πληρωμή. 

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης εργασιών και διαγραφής 
υλικού. 

ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
1. Παραχώρηση μεριδίου του Δημοσίου επί συνιδιο-

κτητών με το Δημόσιο δασών [ άρθρο 63 ν. 998/1979 
(Α’ 289)]. 

2. Παραχώρηση νομής δημοσίων δασών σε Δήμους 
και Κοινότητες [άρθρο 41 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

3. Απόφαση για την εγκατάσταση βιομηχανιών του άρ-
θρου 51 παρ. 1 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄), ως ισχύει. 

4. Παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων [άρθρο 
13 παρ. 2Β ν.1734/87(ΦΕΚ 189/Α΄), ως ισχύει και άρθρο 
53 παρ. 2 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄)], αν πρόκειται 
για εκτάσεις μέχρι 10 στρ. 

5. Παραχώρηση ρητινευομένων δασών [άρθρο 64 
ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει]. 

6. Δικαίωμα προτίμησης αγοράς ιδιωτικών δασών και 
δασικών εκτάσεων [άρθρο 72 ν. 998/1979 (Α’ 289), π.δ. 137/
1981 (Α’ 41) και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 
1. Η έγκριση για την εκτέλεση έργων ή εργασιών που 

δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημα-
ντικούς βιότοπους πουλιών [άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιο δ της 
κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985].

2. Θεώρηση προγράμματος για την χρηματοδότηση 
έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 
τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου [ν. 3889/2010 (Α 
182), ως ισχύει]. 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ -ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ - ΘΗΡΑ 
1. Καθορισμός αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχόμε-

νη κυνηγετική περιοχή [άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 453/1977 (Α’ 
141) και π.δ 94/1993 (Α’ 40)]. 

2. Ίδρυση-λειτουργία Κρατικών εκτροφείων θηραμά-
των [άρθρο 3 και παρ. 1 άρθρο 2 ν. 177/1975 (Α’ 205), ως 
ισχύει και π.δ. 94/1993 (Α’40)]. 

3. Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για 
ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. [άρθρο 4 παρ. 3 
του ν. 177/1975 (Α’ 205)]. 

4. Ορισμός προσωπικού δημόσιων Ελεγχόμενων Κυ-
νηγετικών Περιοχών [άρθρο 3, 4 παρ. 15 ν. 177/1975 (Α’ 
205) και άρθρο 29 ν. 2040/1992 (Α’ 70) και π.δ. 94/1993 
(Α’ 40)]. 

5. Απόφαση έκδοσης Κανονισμού Οργάνωσης, Λει-
τουργίας και Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού [άρθρο 5 παρ. 
2 ν.δ. 996/1997, ως ισχύει και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

6. Χαρακτηρισμός συνιδιόκτητων εκτάσεων, στις οποί-
ες το δημόσιο συμμετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό 
ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., ο καθορισμός μισθώ-
ματος υπέρ Δημοσίου ως και καθορισμός του ετήσιου 
δικαιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών. [άρθρο 6 
παρ, 4 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)].

7. Άρση χαρακτηρισμού ιδιωτικών εκτάσεων ως Ε.Κ.Π. 
[άρθρο 6 παρ. 7 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

8. Έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός [άρθρο 258 παρ. 
2 εδάφιο ζ ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

9. Καθορισμός τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυ-
νηγίου [άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 453/1977 (Α’ 141) και π.δ. 94/
1993 (Α’ 40)]. 

10. Ορισμός και τρίτου Μέλους Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής της Ζ’ Κ.Ο. Θεσσαλίας [άρθρο 266 παρ. 7 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7) και 25234/1637/7.4.1976 απόφαση Υπ. Γεωργίας]. 

11. Έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξα-
γωγής, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων σχετικών με 
την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτο-
φυούς χλωρίδας (Διεθνής Σύμβαση CITES, Καν 338/1997 
ως ισχύει, Κ.Υ.Α. αριθ. 128188/246/22-1-2013 (Β’ 285). 

12. Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για τα 
είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 
των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών επεξεργα-
σμένων ή μη που κατάσχονται από την αρμόδια δασική 
ή τελωνειακή αρχή [άρθρο 288α ν.δ. 86/1969 (Α’7), ως 
ισχύει]. 

13. Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών [άρθρο 
7 παρ. 6 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

14. Αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργα-
ζομένων με το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας [άρθρο 
11 ν. 177/1975 (Α’ 205)]. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 
1. Έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων, ή εκθέ-

σεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τροποποι-
ήσεις αυτών έπειτα από θεώρησή τους από την οικία Δ/
νση Δασών Νομού [άρθρο 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

2. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσω-
ρινών ή μονίμων δασοπονικών μελετών σχεδίων και εκ-
θέσεων Δημοσίων Δασών έπειτα από θεώρησή τους και 
σχετική εισήγηση από την οικεία Δ/νση Δασών Νομού 
[άρθρο 64 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 
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3. Έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτο-
μίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων άνω των 50 στρεμ. [άρθρο 141 παρ. 2, άρθρο 
63 και 64 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

4. Παράταση του αρχικώς και επί τη βάσει δασοπονι-
κών μελετών ή πινάκων υλοτομίας άνω των 50 στρεμμά-
των ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως 
σε μη δάση [άρθρο 142 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

5. Απόφαση για την ενιαία διαχείριση διηρημένων δα-
σών [άρθρο 141 παρ. 6 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

6. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσομένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομού. 

Άρθρο 3 
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες των Διευθύνσεων Δασών των Νομών της 
Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερε-
άς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές 
πράξεις, που αφορούν σε: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
1. α) Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο-

δοχών μέχρι 15 ημέρες στους Δασάρχες και υπαλλήλους, 
άνδρες και γυναίκες, των Δ/νσεων Δασών των Νομών 
β) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει-
ών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτικών 
κ.λ.π) στους Δασάρχες και στους υπαλλήλους, άνδρες 
και γυναίκες, της Δ/νσεων Δασών γ) Παραπομπή όλων 
των ανωτέρω υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, στις 
αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των 
οικογενειών τους [ν. 1157/1981 (Α’ 126), ν.1288/1992, 
άρθρο 101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), π.δ. 347/1986 (Α’ 
114), ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Νομού των 
υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, της Δ/νσης Δασών και 
των Προϊσταμένων των Δασαρχείων. Έγκριση κίνησης 
όλων των υπαλλήλων, γυναικών και ανδρών, και οχη-
μάτων των Δασικών Υπηρεσιών του Νομού εντός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπηρεσιακούς λόγους, 
κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(Συντονιστή, Προϊσταμένου ή Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης, Προϊσταμένου ή της Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών). 

3. Έγκριση κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Δασών. 
4. Σύσταση γραφείου κίνησης αυτοκινήτων και συγκρό-

τηση Επιτροπής Επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 
( Σχετ. αριθ. 3373/390175 απόφαση Υπ. Προεδρίας). 

5. Ορισμός αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα 
δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για υποθέσεις 
που προβλέπονται από το αρθ. 294 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7). 

6. Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων σε δασικούς 
υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες (Σχετ. άρθρο 305 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7). 

7. Έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη 
Δασοπόνου (Τεχν/γου Δασοπονίας) και ανάκλησή της. 

8. Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων σε 
Δασολόγους και Δασοπόνους (Τεχνολόγους Δασοπο-
νίας) και την προαγωγή ή ανανέωση αυτού καθώς και 
την ανάκλησή του π.δ. 437/1981 (Α’ 120) άρθρα 16, 17, 
18, 19, 20 «περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών 
έργων, ν. 2647/1998 (Α’ 237). 

9. Απόφαση ενοικιάσεως δασικών κτιρίων (άρθρο 305 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7). 

10. Θεώρηση καταστάσεων δαπανών και διαβίβασή 
τους για πληρωμή. 

11. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών 
εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του 
προσωπικού της Δ/νσης Δασών του Νομού και των Δα-
σαρχών του Νομού και χορήγηση σ΄ αυτούς κανονικών, 
αναρρωτικών κ.λπ. αδειών. 

12. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών 
εγγράφων, των υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη-
ροφορίες (πλην αυτών που απευθύνονται στις Κεντρικές 
Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας) και των πράξεων 
θέσης στο αρχείο εγγράφων που δεν χρειάζονται περαι-
τέρω ενέργεια. 

13. Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δασαρχείων. 
ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
1. Συγκρότηση επιτροπής διενεργείας αποτερμα-

τισμού και οριοθέτησης Δημοσίων Δασών [άρθρο 73 
ν. 998/1979 (Α’ 289) και π.δ. 577/1980 (Α’ 157). 

2. Έγκριση επέμβασης εντός δασών, δασικών εκτάσε-
ων, ως και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και 
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/
Α΄) ως ισχύει, που αφορά Μεταλλεία - Λατομεία ( άρθρο 
52 ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει. 

3. Απόφαση Παραχώρησης για τη δενδροκομική εκ-
μετάλλευση Καστανοτεμαχίων (αρθρ. 66 ν.998/1979 (Α’ 
289), ως ισχύει. 

4. Εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή χρήση ασκεπούς 
έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης 
για γεωργική εκμετάλλευση (άρθ. 47 παρ. 1, 2, 3 και 4 
ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει. 

5. Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρα-
κτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975 - 2007 [ άρθρο 
4 παρ. 1 ν. 4467/2017 (Α’ 56), με την οποία αντικαταστά-
θηκε το άρθρο 47Β ν. 998/1979 (Α’ 289). 

6. Απόφαση ανάκλησης του παραχωρητηρίου λόγω παρα-
βίασης των όρων του [άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3208/2003 (Α’ 303)]. 

7. Απόφαση παραχώρησης δασικής έκτασης κατά το 
τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της πα-
ραχώρησης [άρθρο 17 παρ. 2 εδάφιο 1 και 2 ν. 3208/2003 
(Α’ 303). 

8. Απόφαση για το τυχόν εναπομένον μέρος του προ-
σωρινού ή οριστικού παραχωρητηρίου [άρθρο 17 παρ. 
3 ν. 3208/2003 (Α’ 303)]. 

9. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης για δασικές εκτάσεις 
που παραχωρήθηκαν προσωρινά ή οριστικά και έχουν 
εγκαταλειφθεί και οι οποίες περιέχονται αυτοδίκαια στο 
Δημόσιο [άρθρο 17 παρ. 3 ν. 3208/2003 (Α’ 303).  

10. Συγκρότηση όλων των προβλεπόμενων Επιτροπών 
δασικής αρμοδιότητας επιπέδου Νομού. 

11. Απόφαση για την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασω-
τέων [άρθρο 38 και 41 Ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύουν]. 
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12. Υπογραφή των δηλώσεων, ενστάσεων και προσφύ-
γων του Δημοσίου, σε εφαρμογή των νόμων 2308/1995 
(Α’ 114) και 2664/1998 (Α’ 275), άρθρα 27-28 (Α’ 252), ως 
ισχύουν, για τις εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις 
της Δασικής Νομοθεσίας. 

13. Απόφαση για άσκηση αντιρρήσεων ή μη κατά 
πράξεων χαρακτηρισμού των Δασαρχών ενώπιον των 
Τ.Ε.Ε.Α. και πρόταση για άσκηση αιτήσεων ακύρωσης 
ή μη κατά των αποφάσεων των Τ.Ε.Ε.Α. ενώπιον των 
αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων [άρθρο 10 και 14 
ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύουν. 

14. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση έργων 
υποδομής του άρθρ. 53 παρ. 2 ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α’), 
ως ισχύει. 

15. Απόφαση κήρυξης στοιχείων της φύσης και του 
τοπίου (μεμονωμένα δένδρα) ως Διατηρητέα Μνημεία 
της Φύσης [άρθρο 3 παρ. 3 ν.δ. 996/1971 (Α’ 192) και 
π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

16. Κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προ-
στατευτικών [άρθρο 70 ν.δ. 86/1969 (Α’ 70, ως ισχύει]. 

17. Τροποποίηση ή άρση των επιβληθεισών δασικών 
αστυνομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστατευ-
τικά δάση [άρθρο 72 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

18. Έγκριση εγκατάστασης παρατηρητηρίων ή φυλα-
κίων [άρθρα 16 παρ. 1, 18, 26 παρ. 2 του ν. 998/1979 (Α’ 
289), ως ισχύει]. 

19. Έγκριση απόθεσης απορριμμάτων (σκουπιδότο-
ποι) από τον Ο.Τ.Α. [άρθρο 23 παρ. 1γ του ν. 998/1979 
(Α’ 289), ως ισχύει]. 

20. Απόφαση απαγόρευσης διέλευσης τροχοφόρων 
οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο [άρθρο 15 παρ. 7 
του ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει κλπ.]. 

21. Ρύθμιση αγρών που άλλαξαν μορφή. [άρθρο 67 
του ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει].

22. Παραχώρηση χορτολιβαδικών εδαφών στους 
Δήμους και Κοινότητες [άρθρο 39 παρ. 6 ν. 998/1979 
(Α’ 289), ως ισχύει και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

23. Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 
προστασίας [άρθρο 22 παρ. 4 ν. 998/1979 (Α’ 289)]. 

24. Έγκριση επέμβασης που αφορούν λοιπές επεμβά-
σεις του άρθρου 57 παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 ν. 998/1979 ως 
ισχύει, εντός εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας. 

25. Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση λοιπών 
εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς τομέα, πλην των κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων του άρθρ. 2 παρ. 1 του ν. 4056/
2012 (Α’ 52), άρθρ. 47Α ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει. 

26. Διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλ-
λεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων [άρθρο 48 παρ. 3 
ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει]. 

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 
1. Θεώρηση και έγκριση όλων των μελετών Δασοτε-

χνικών Έργων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
των έργων δι’ εργολαβίας ή δι’ αυτεπιστασίας [άρθρο 5 
και 7 παρ.1 π.δ. 437/1981 (Α’ 120)]. 

2. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των ζημιών 
που προκαλούνται στα δι’ αυτεπιστασίας εκτελούμενα 
έργα από θεομηνίες [άρθρο 16 ν. 998/1979 (Α’ 289), άρ-
θρο 14 π.δ. 437/1981 (Α’ 120)]. 

3. Δασοτεχνικά έργα και εργασίες δι’ εργολαβίας 
ή δι’ αυτεπιστασίας. Εφαρμόζονται οι περί Δημοσίων 
‘Έργων ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυή-
σεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκ-
πτώσεων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων 
τιμών μονάδων, συγκριτικών πινάκων, επιβλέψεων και 
παραλαβών των έργων, ενστάσεων, εκτίμηση ζημιών εκ 
θεομηνιών κ.λπ. [π.δ.437/1981 (Α’ 120), π.δ. 146/1988 (Α’ 
65), π.δ. 368/1994 (Α’ 201), ν. 4412/2016 (Α’ 147), κ.λπ.]. 

4. Καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών δασο-
τεχνικών έργων (αυτεπιστασία -ανάθεση) και η λήψη απο-
φάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση θέματα, 
[άρθρα 1 και 2 π.δ. 437/1981 (Α’ 120), ν. 4412/2016 (Α’ 147)]. 

5. Απόφαση κατανομής όλων των πηγών χρημα-
τοδοτήσεων - πιστώσεων κατά Δασαρχείο και ενά-
ριθμο έργο που έχει προγραμματισθεί και εγκριθεί 
(162115/22.7.1982 Δ/γή Υπουργείου Γεωργίας). 

6. Η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας χώρων δασι-
κής αναψυχής [άρθρο 48 παρ. 4 του ν. 998/1979 (Α’ 289)]. 

7. Σύσταση μονίμου Επιτροπής ανάθεσης εκτέλεσης 
έργων και εργασιών ως και προμηθειών πάσης φύσεως 
εφοδίων και υλικών, παράδοσης και παραλαβής αυτών 
και των γενομένων εργασιών μετουσίωσης των υλικών 
[άρθρο 9 παρ. 4 π.δ. 437/1981 (Α’ 120). 

8. Έγκριση των πρακτικών των τακτικών και πρόχειρων 
διαγωνισμών και ανάθεση της εργασίας δι’ απ’ ευθείας 
συμφωνίας σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου (δις) 
αποτελέσματος [άρθρα 9, 11, 12 π.δ. 437/1981 (Α’ 120)]. 

9. Απόφαση σύστασης Επιτροπών διενέργειας των δια-
γωνισμών και προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 
δασικών έργων και εργασιών [άρθρα 9 και 13 π.δ. 437/
1981 (Α’ 120)]. 

10. Απόφαση σύστασης Επιτροπών προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής των δασικών έργων και εργασιών 
[ ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

11. Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και ορι-
στικής παραλαβής δασικών έργων και εργασιών [άρθρο 
13 παρ. 5 π.δ. 437/1981 (Α’ 120)]. 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των δια μικρο-
εργολαβιών εκτελούμενων έργων [άρθρο 12 ν. 437/1981 
(Α’ 120)]. 

13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκτέλεσης δα-
σικών έργων [άρθρο 1 παρ. ΔΕ7 και άρθ. 2Γγ3Β. Δ. 192/
1972 αρθ. 1Ι11.γ3 β.δ. 709/1970]. 

14. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων του 
ν. 4412/2016 (Α’ 147), που αφορούν στις διαδικασίες 
ανάθεσης και σύνταξης πάσης φύσεως μελετών, πλην 
των θεμάτων επί παρατάσεως προθεσμιών, ενστάσεων, 
εκπτώσεων, λύσεως συμβάσεων και επιβολή ποινικών 
ρητρών που αναφέρονται στα άρθρα αυτά. 

15. Η θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών δασο-
τεχνικών έργων και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
των έργων δι’ εργολαβίας ή δι’ αυτεπιστασίας των Διευ-
θύνσεων Δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας [άρθρα 
5 και 7 παρ. 1 π.δ. 437/1981 (Α’ 120)]. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 
1. Απόφαση διάθεσης καρπώσεως χωρίς δημοπρασία σε 

δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ., [άρθρο 129 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 
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2. Απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διάθεσης 
έτοιμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυ-
τεπιστασία από δημόσια δάση [άρθρο 139 παρ. 2 ν.δ. 86/
1969 (Α’ 7)]. 

3. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυε-
τούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του [άρθρο 121 ν.δ. 86/
1969 (Α’ 7)]. 

4. Έγκριση της εκδοθείσης από το Δασάρχη δασικής 
αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης 
δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς 
και αυτών της ρητίνευσης και τροποποίησης ή άρσης 
αυτών [άρθρο 66 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και άρθρο 37 π.δ. 
19.11.1928 (Α’ 252)]. 

5. Ανάθεση σε ιδιώτες δασολόγους της σύνταξης δα-
σοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών. [άρθρο 117 παρ. 
4 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) ως ισχύει, π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

6. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από 
Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες 
ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων 
αλυκών και β) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγ-
μάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων ή 
για τη διαμονή των εργατών όταν η παραγωγή δασικών 
προϊόντων των Δημοσίων Δασών γίνεται με εργολαβίες 
καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος [άρθρο 129 
και 132 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

7. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς 
δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και τον 
καθορισμό του μισθώματος [άρθρο 134 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

8. Απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε δα-
σικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας έτοιμων δασικών προ-
ϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από  δημόσια 
δάση καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος αυτών 
[π.δ. 616/1979 (Α’ 183)]. 

9. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση 
έτοιμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε 
δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθη-
καν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και 
τον καθορισμό του τιμήματος [άρθρο 138 παρ. 1δ 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δα-
σικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με 
αυτεπιστασία [άρθρο 138 παρ. 1 στ ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και 
π.δ. 963/1979 (Α’ 271)]. 

11. Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ-
σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των κα-
έντων δημοσίων δασών [άρθρο 164 παρ. 4 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7)]. 

12. Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους 
κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως [άρθρο 88 του 
από 19.11.1928 π.δ. (Α’ 252) και β.δ. 709/70 (Α’ 2135)]. 

13. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη δι-
άθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων 
σε δημόσια δάση [άρθρο 113 του από 19.11.28 π.δ. 
(Α’ 252)]. 

14. Απόφαση κήρυξης εκπτώτου του τελευταίου ανα-
δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ-
ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση 
[άρθρο 124 του από 19.11.1928 π.δ (Α’ 252)]. 

15. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών 
Ενοικιάσεων του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώ-
σεως των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημο-
σίων δασών [άρθρο 103 του από 19.11.1928 π.δ (Α’ 252)]. 

16. Θεώρηση, χρεοπίστωση και έλεγχος όλων των 
δασικών βιβλίων. 

17. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέ-
λεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλληλο ή 
περισσοτέρους από δύο [άρθρο 90 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7)]. 

18. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων 
[άρθρο 96 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

19. Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε 
υλοτομίες δασών [άρθρο 97 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

20. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για 
ζημίες στα υλοτομούμενα δάση [άρθρο 97 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7)]. 

21. Απόφαση καταλογισμού των επί ελάτων βεβαιω-
θέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου [άρθρο 98 παρ. 3 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

22. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ-
λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό-
μων [άρθρο 137 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

23. Έκδοση απόφασης για παράταση κάρπωσης μη 
Δημοσίων Δασών [άρθρο 142 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

24. Έγκριση της απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών 
δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς [άρθρο 147 παρ.2 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

25. Έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί-
σθωμα κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων [άρθρο 
168 παρ. 4 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7). 

26. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτο-
μίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτή-
μονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων [άρθρο 15 του 
από 15.9.1941 π.δ. (Α’ 323)] . 

27. Κατανομή ποσοστού φόρου 5% υπέρ Ο.Τ.Α από ει-
σπράξεις δασικών προϊόντων παραγωγής ΚΕΔ. [ν.δ. 4620/
1962, ν.δ. 703/1970 (Α’ 219)]. 

28. Έγκριση τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του 
Δασάρχου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών διατά-
ξεων βοσκής, εφ΄ όσων δεν προβλέπεται προς τούτο 
διαφορετική διαδικασία [άρθρο 113 παρ. 5 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7). 

29. Αποφάσεις - Εγκρίσεις - Τροποποιήσεις διατάξεων 
περί ρητινεύσεως δασών (β.δ. 439/1968). 

30. Άρση απαγόρευσης βοσκής [άρθρο 105 παρ. 3 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

31. Απόφαση καθορισμού ετήσιας παραγωγικής δυ-
ναμικότητας των δασικών Συνεταιρισμών [άρθρο 135 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

32. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 
εκποίησης έτοιμων προϊόντων των Δασαρχείων του Νο-
μού [άρθρο 2 παρ. 2 και 4 π.δ. 963/1979 (Α’ 271)]. 

33. Εκκαθάριση δαπανών από σύνταξη διαχειριστικών 
εκθέσεων ιδιωτικών Δασών παρά δασολόγων δημοσίων 
υπαλλήλων [άρθρο 143 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 
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34. Διάθεση βενζίνης με μειωμένο ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης (άρθρο 5 ν. 827/1978. Ρύθμιση δασμολο-
γικών θεμάτων και άλλων διατάξεων και υπ’ αριθμ. 
248239/4388/78 απόφ. Υπ. Γεωργίας). 

35. Συγκρότηση μονίμου Επιτροπής διενέργειας δι-
αγωνισμών, παράδοσης και παραλαβής, εκποίησης, 
διαγραφών, μισθώσεων κλπ από πιστώσεις Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών που προβλέπονται από το αρθ. 12 β.δ. 248/1961 
και το από 22.7.1937 π.δ. Δ/νσης Δασών και Δασαρχείων 
του Νομού. 

36. Κατανομή επιδότησης του προγράμματος ανάπτυ-
ξης μη Δημόσιας Δασοπονίας κατ’ εξουσιοδότηση με την 
ετήσια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ν.δ. 
131/1974, ν. 1409/1983 και άρθρο 39 ν. 2065/1992). 

37. Παραχώρηση εκμετάλλευσης κ.λπ. των δασών που 
ανήκουν στο Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημο-
σίου Τομέα στους Δασικούς Συνεταιρισμούς καθώς και 
παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης [άρθρο 3 και 4 
π.δ. 126/1986 (Α’ 44), ως ισχύει]. 

38. Η επιλογή, ο τρόπος και η απόφαση παραχώρησης 
της εκμετάλλευσης, συντήρησης, και βελτίωσης δασών 
που ανήκουν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα του 
Δημόσιου Τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς [π.δ. 
126/1986 (Α’ 44), ως ισχύει και άρθρο 44 ν. 2169/1993]. 

39. Η έγκριση απολήψεως και διαθέσεως δασικών 
προϊόντων εξ εκτάκτων καρπώσεων, χιονοθλασιών, 
ανεμορριψιών, εκ διανοίξεως δρόμων, εγκαταστάσε-
ων ΔΕΗ και ΟΤΕ, κατόπιν πυρκαγιών, εγκαταστάσεως 
μεταλλείων, εκβρασμάτων ποταμών, διανοίξεως ή κα-
θαρισμού τάφρων και διωρύγων, προσβεβλημένων 
υπό μυκήτων, εντόμων και ασθενειών, ξηρών κ.λπ. 
Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ο καθορι-
σμός μισθώματος εις περίπτωση διαθέσεως των άνευ 
δημοπρασίας. [άρθρο 35 π.δ. 19.11.1928 και άρθρο 2 
περίπτ. Β/γ/ββ/δδδ (Α’ 252)]. 

40. Συγκρότηση Επιτροπής εκ νέου μέτρησης εκποι-
ηθέντων προϊόντων [άρθρο 12 π.δ. 963/1979 (Α’ 271)]. 

41. Παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων, κατα-
βολής δόσεων [άρθρο 14 παρ. 4 π.δ. 963/1979 (Α’ 271)]. 

42. Απόφαση απόδοσης εισοδήματος στους συνιδι-
οκτήτες, για συνιδιόκτητα δάση διαχειριζόμενα από το 
Δημόσιο [άρθρο 152 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

43. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Συνεταιριστι-
κών Δασών [άρθρο 151 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

44. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων μη 
δημόσιας δασοπονίας για την καταμέτρηση των δασι-
κών προϊόντων που παραγάγουν οι δασικοί συν/σμοί 
με το π.δ. 126/1986 (Α’ 44), ως ισχύει [393155/22.9.1992 
Υπουργική Απόφαση (Β’ 579)]. 

45. Κατανομή πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων στα 
Δασαρχεία. 

46. Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς 
της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας [άρθρο 
61 παρ. 3 του από 19.11.1928 π.δ. (Α’ 252)]. 

47. Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενη στα 
πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και απόφαση 
αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας [άρθρο 4 παρ. 1 
και 2 του από 15.9.1941 π.δ. (Α’ 323), β.δ. 581/1960 (Α’ 127)]. 

48. Ορισμό υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως - ξηράνσεως - 
επεξεργασίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων 
γεωργικών προϊόντων [άρθρο 4 β.δ. 427/1970 (Α’ 140)]. 

49. Την Τεχνολογική εποπτεία και τον τεχνολογικό 
έλεγχο των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επι-
χειρήσεων [β.δ. 427/1970 (Α’ 140)]. 

50. Σχεδιασμός των αναδασώσεων λευκοκαλλιέργειας, 
δενδροστοιχιών και κατάρτιση πολυετών προγραμμά-
των σε επίπεδο Νομού [άρθρο 8 παρ. 2β και 2δ π.δ. 46/
1991, π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

51. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων. 
[ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

52. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για 
ζημιές στα υλοτομούμενα δάση. [άρθρο 48 του από 
19.11.1928 (Α’ 252)]. 

53. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δα-
σικών προϊόντων σε δημόσια δάση. [άρθρο 98 του από 
19.11.1928 π.δ. (Α’ 252)].

54. Απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και ερ-
γαλείων των δασικών προϊόντων [άρθρο 4 του από 
15.9.1941 π.δ. (Α’ 323)]. 

55. Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής 
τελικής επιθεώρησης ρητινευομένων δημοσίων δασών 
[άρθρο 4 παρ. 3 του β.δ. 439/1968 (Α’ 150)]. 

56. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης 
και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊ-
όντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στα 
οποίο έγινε η παραγωγή [άρθρο 85 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

57. Η έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικί-
ασης του δικαιώματος της ρητίνευσης και ολόκληρο 
τον μήνα Φεβρουάριο. [άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 439/68 
(Α’ 150) και άρθρο 102 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

58. Έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων πρω-
τοκόλλων καταλογισμού ρητινευομένων δημοσίων δα-
σών από την δευτεροβάθμια επιτροπή [άρθρο 4 παρ. 4 
του β.δ. 439/1968 (Α’ 150)]. 

59. Τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσης απαγόρευ-
σης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δένδρα από 
τον Δασάρχη. [άρθρο 5 παρ. 2 του β.δ. 439/1968 (Α’ 150)]. 

60. Κατανομή εσόδων μεταξύ δημοσίου και ΝΠΔΔ από 
την εκμετάλλευση δασών. [άρθρο 40 παρ. 2 ν. 998/1979 
(Α’ 289 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

61. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών 
παράνομης υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συ-
ντηρητικής κατάσχεσης [άρθρο 274 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), 
ως ισχύει]. 

62. Έκδοση ειδικού κανονισμού ρύθμισης της διέ-
λευσης και παραμονής των ιδιωτών εντός δασών και 
δασικών εκτάσεων επικίνδυνων περιοχών και η λήψη 
των μέτρων επείγοντος χαρακτήρα [άρθρο 25 παρ. 3δ 
ν. 998/1979 (Α’ 289)]. 

63. Βεβαίωση (με απόφαση) για τη μη συμμόρφωση 
στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκ-
μετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δασικών 
έργων [άρθρο 17 ν. 998/1979 (Α’ 289)]. 

64. Καθορισμός του μισθώματος του μεριδίου του 
Δημοσίου στις περιπτώσεις των συνιδιοκτητών δασών, 
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έγκριση -αυτού και ανάθεση διαχείρισης του 1/5 μεριδί-
ου του Δημοσίου στους κατόχους των 4/5 συνιδιοκτητών 
δασών [άρθρο 152 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)].

65. Η θεώρηση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή 
εκθέσεων κάρπωσης των μη Δημόσιων Δασών και οι 
τροποποιήσεις αυτών [άρθρο 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7). 

66. Η θεώρηση των Προσωρινών ή μονίμων δασοπο-
νικών σχεδίων και εκθέσεων Δημοσίων Δασών [άρθρο 
64 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

67. Κήρυξη εκπτώτου και αποκλεισμού από το δικαί-
ωμα παραχώρησης συστάδων για εκμετάλλευση του 
Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού σε περίπτωση που 
δεν εκτελεί τις εργασίες εκμετάλλευσης του δάσους 
σύμφωνα με το π.δ. 126/1986 και το πρωτόκολλο εγκα-
τάστασης ύστερα από εισήγηση του Δασάρχη [άρθρα 3 
παρ. 3 και 9 και του π.δ. 126/1986 (Α’ 44), άρθρο 44 παρ. 
4 ν. 2169/1993 (Α’ 149)]. 

68. Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών με-
λετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και 
εργασιών σε υπαλλήλους με αυτεπιστασία ως και η λήψη 
αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την, εκπόνηση των 
ανωτέρω μελετών θέματα [άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 437/1981 
(Α’ 120) και άρθρα 63 και 67 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

69. Η έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων 
υλοτομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων μέχρι 50 στρεμ, [άρθρο 141 παρ. 2 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

70. Η θεώρηση πινάκων υλοτομίας των δημοσίων και 
μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων άνω των 50 
στρεμ, [άρθρο 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7). 

71. Θεώρηση βιβλίων δελτίων κ.λπ. (Δ/γή Υπ. Γεωργίας 
58/5.2.1997). 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ -ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ - ΘΗΡΑ 
1. Έγκριση έκδοσης Απαγορευτικών Διατάξεων Θήρας 

εκδιδομένων από το Δασάρχη. 
2. Συγκρότηση συνεργείων για την προστασία των 

υγροβιότοπων, κυνηγότοπων, χριστουγεννιάτικων δέν-
δρων κ.λπ. και καθορισμό αμοιβής υπερωριακής απα-
σχόλησης των συμμετεχόντων στα ανωτέρω συνεργεία. 

3. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Ζη-
μιών που προκαλούν τα θηράματα στην γεωργία -κτηνο-
τροφία στις Ε.Κ.Π. [άρθρο 5 παρ. 3 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

4. Θεώρηση βιβλίων διαχείρισης [άρθρο 9 παρ. 4 
π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

5. Απόφαση διάθεσης στα σχολεία της Περιφέρειας 
Ε.Κ.Π. μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών 
κατασκευών, χρημάτων δια την απονομή επάθλων, και 
οργάνωσης κυνηγετικών εορτών και εκδηλώσεων.

6. Ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ.λ.π. σώματος 
βοηθών κυνηγών [άρθρο 4 παρ. 5 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

7. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την προμή-
θεια κτηνοτροφών και ζωοτροφών και των πρακτικών 
δημοπρασίας. 

8. Έγκριση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών 
θήρας καθώς και του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ.Π 
[άρθρο 3 παρ. 1, 3, 4 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

9. Έγκριση απολογισμού έργων και εργασιών στις Ε.Κ.Π 
(άρθρο 9 παρ. 6 π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των 
ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών [π.δ. 453/1977 (Α’ 
141)]. 

11. Καθορισμό τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυ-
νηγίου [άρθρο 7 παρ. 1 π.δ 453/1977 (Α’ 141)].

12. Έγκριση μελετών κ.λπ. μη δημοσίων δασικών εκτά-
σεων ή πινάκων διαχείρισης του θηραματικού πλούτου 
αυτών, έγκριση του ετησίου προγράμματος θήρας και 
καθορισμό του εισπραττομένου δικαιώματος των ιδι-
οκτητών των εκτάσεων αυτών από τους νομίμως κατέ-
χοντες άδεια θήρας κυνηγούς [άρθρο 4 παρ. 13 ν. 177/
1975, άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 π.δ. 453/1977 (Α’ 141) των 
χαρακτηρισμένων ως Κυνηγετικών περιοχών]. 

13. Απόφαση παραχώρησης της χρήσης των έργων -
ευκολιών αναψυχής οργανωμένων χώρων υπαίθριας 
αναψυχής εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσε-
ων στους Ο.Τ.Α, ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου (66102/970/23-2-1995 απόφαση Υπ. 
Γεωργίας). 

14. Έκδοση απόφασης λήψης ειδικών μέτρων προστα-
σίας θηραμάτων και έλεγχο πληθυσμού σε προστατευό-
μενες περιοχές [άρθρο 259 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

15. Έκδοση απόφασης γενικών απαγορεύσεων θήρας 
[άρθρο 258 ν,δ. 86/1969 (Α’ 141), ως ισχύει]. 

16. Μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ 
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών 
από Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς [άρθρο 7 
π.δ. 126/1986 (Α’ 44)].

17. Ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. [άρθρο 4 παρ. 2 ν. 177/1975 (Α’ 205), 
άρθρο 29 του ν. 2040/1992, άρθρο 57 παρ. 3 του ν. 2637/
1998 (Α’ 200) και άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 3208/2003 
(Α’ 303). 

18. Ίδρυση - λειτουργία ιδιωτικών ελεγχόμενων κυνη-
γετικών περιοχών (Ε.Κ.Π.) [άρθρο 4 παρ. 13 ν. 177/1975 
(Α’ 205)]. 

19. Ανάθεση διαχειριστικών μελετών, προγραμμάτων 
αξιοποίησης και εκτέλεσης έργων επί βοσκοτόπων [άρ-
θρο 4 ν. 1734/1987 (Α’ 189)]. 

20. Ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής [άρθρα 3 και 4 
παρ. 5, 6 ν. 177/1975 (Α’ 205) και π.δ. 94/1993 (Α’ 40) και 
άρθρο 57 ν. 2637/1998 (Α’ 200)]. 

21. Η έγκριση για εκτέλεση έργων ή εργασιών που 
δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημα-
ντικούς βιότοπους πουλιών [άρθρο 7 παρ. 3 ιδ δ’ κοινή 
υπουργική απόφαση 414985/1985]. 

22. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι 
οποίοι έχουν καταδικαστεί: α)για πταισματική παράβαση 
των διατάξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) ετών 
από της εκτίσεως της ποινής και β) για παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9παρ. 1εδ. α, β, γ του ν. 177/75 
(Α’ 205) σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε 
(5) ετών από της εκτίσεως της ποινής [άρθρο 264 παρ. 1 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και άρθρο 3 ν. 177/75 (Α’ 205)]. 

23. Θήρα έλαφου, δορκάδας, αίγαγρου, αγριόγιδου, 
εφόσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί [άρθρο 258 παρ. 1 
εδ. δ΄ ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και π.δ. 94/1993 (Α’ 40). 

24. Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών [άρθρο 
7 παρ. 6 π.δ. 453/77 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40). 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20164 Τεύχος Β’ 2003/12.06.2017

25. Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους εξελεγκτικής 
Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων [άρθρο 266 παρ. 
7 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και 25234/1637/7.4.1976 απόφαση 
Υπ. Γεωργίας] 

26. Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων 
της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία 
ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση 
δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ.), 
{άρθρο 2 ν.3208/2003 (Α’ 303)].

27. Η έγκριση λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλόγων 
(καταστατικά κ.λπ.) 

28. Περιορισμός θήρας πτερωτών θηραμάτων κατά 
το χρόνο, τόπο και αριθμό θηραμάτων λόγω ιδιαίτερα 
δυσμενών συνθηκών {άρθρο 5 παρ. 3 κοινή υπουργική 
απόφαση 414985/85]. 

29. Έκδοση αποφάσεως περί απαγόρευσης της θήρας 
σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτε-
ρα δυσμενών συνθηκών [άρθρο 258 παρ. 3 εδάφιο (στ) 
ν.δ. 86/1969, άρθρο 5 παρ. 3 της 414985 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

30. Επιβολή Διοικητικού προστίμου [άρθρο 57 ν. 2637/
1998 (Α’ 200), όπως τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 
288 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

31. Βιβλία Διαχείρισης [άρθρο 9 παρ. 5 π.δ. 453/1977 
(Α’ 141 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

Άρθρο 4 
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους ή στις Προϊ-
σταμένες των Δασαρχείων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να 
υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγ-
γραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
1. α) Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο-

δοχών μέχρι 15 ημέρες στους υπαλλήλους, β) Χορήγη-
ση κανονικών, λόγω κύησης και τοκετού, αναρρωτικών 
και λοιπών αδειών στους υπαλλήλους των Δασαρχείων, 
γ) Παραπομπή όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στις αρμόδι-
ες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών 
τους αρθ. 101-102 π.δ. 611/1977 ΦΕΚ 198/Α΄). [ν. 1157/1981 
(Α’ 126), ν.1288/1992, άρθρο 101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), 
π.δ. 347/1986 (Α’ 114), ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπη-
ρεσίας, εντός αρμοδιότητας του οικείου Δασαρχείου και 
εντός Νομού των υπαλλήλων των Δασαρχείων. 

3. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας υπαλλή-
λων του Δασαρχείου και χορήγηση σ΄ αυτούς κανονικών, 
αναρρωτικών κ.λπ. αδειών. 

4. Θεώρηση καταστάσεων δαπανών και διαβίβασή 
τους για πληρωμή. 

5. Διορισμός εκτάκτων δασοφυλάκων και εποπτών 
πρασίνου [άρθρο 18 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), π.δ. 709/1970 (Α’ 
2135) και αριθμ. 154500/742/76 απόφαση Υπ. Γεωργίας]. 

6. Διορισμός και η απόλυση ιδιωτικών δασολόγων και 
δασοφυλάκων ως και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας 

επί των ιδιωτικών δασολόγων και δασοφυλάκων. [άρθρο 
183 (παρ.1, 3, 5, 6 ν.δ. 86/1969 (Α’7)]. 

7. Κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων του 
Δασαρχείου εντός Νομού. 

8. Μετακίνηση προσωπικού για την εκτός έδρας εκτέ-
λεση υπηρεσίας υπαλλήλων του Δασαρχείου εντός της 
περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου.   

9. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ-
γράφων, των υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη-
ροφορίες (πλην αυτών που απευθύνονται στις Κεντρικές 
Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας) και των πράξεων 
θέσης στο αρχείο εγγράφων που δεν χρειάζονται περαι-
τέρω ενέργεια, καθώς και των απαντήσεων επί αιτήσεως 
πληροφοριών. 

10. Απόφαση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού σύμ-
φωνα με το ν. 2190/1994.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 
1. Έγκριση έκδοσης αδειών υλοτομίας για μικροϋλοτο-

μικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος [άρθρο 
127 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

2. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από 
δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) 
υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκα-
ταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλλείων, 
γ) λιγνιτωρυχείων, καθώς και ο καθορισμός του μισθώ-
ματος [άρθρο 128 και 132 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

3. Η έγκριση για τον συμψηφισμό πλεονασμάτων ή ελ-
λειμμάτων μεταφερόμενων δασικών προϊόντων [άρθρο 
11 του από 15.9.1941 π.δ. (Α’ 323)]. 

4. Η έγκριση για την πώληση των ατελώς συλλεγο-
μένων καυσόξυλων και θάμνων, στην περιφέρεια άλ-
λου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός 
μισθώματος στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε ερ-
γοστάσια, ασβεστοκάμινους κλπ. παρ. 1 β του άρθρου 
177 ν.δ. 86/1969, καθώς και η έγκριση των ατελώς και 
άνευ αδείας υλοτομιών που προβλέπονται από τις λοιπές 
παραγράφους του άρθρου 177 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) . 

5. Η έγκριση υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμα-
χίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων [π.δ. της 6.9.1931 
και άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

6. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμί-
σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και 
καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε [άρθρο 123 
παρ. 5 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

7. Βεβαίωση (με απόφαση) για την μη συμμόρφωση 
στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκ-
μετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δασικών 
έργων [άρθρο 17 παρ. 4 ν. 998/1979 (Α’ 289)]. 

8. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτομί-
ας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες 
ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων [άρθρο 15 του από 
15.9.1941 π.δ. (Α’ 323). 

9. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων 
χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από την διάνοιξη 
αντιπυρικών λωρίδων, την διάνοιξη οδών ή χώρων για 
ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια μεταλ-
λευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο 
καθορισμός του μισθώματος [άρθρα 130 και 132 ν.δ. 86/ 
1969 (Α’ 7)]. 
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10. Απόφαση για την διάθεση προϊόντων ΚΕΔ με πρό-
χειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού 
των 10κ.μ. η έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου δι-
αγωνισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεσης 
χωρίς δημοπρασία [άρθρο 138 παρ. Ιγ ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)].                        

11. Απόφαση για την κάρπωση δημοσίων δασών χω-
ρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας 
καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος [άρθρο 133 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

12. Απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρασία 
του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομί-
ας Δημοσίων δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε 
καυσόξυλα ή ξυλάνθρακες καθώς και τον καθορισμό 
του μισθώματος [άρθρα 131 και 132 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

13. Απόφαση έγκρισης χορήγησης αδείας υλοτομίας 
οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή 
του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης. [άρθρο 
168 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

14. Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του 
αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως 
δημοσίων δασών [άρθρο 125 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

15. Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η 
έμφλοιος στηθιαία διάμετρος είναι κατωτέρα των 0,80 
μ. Η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών ρη-
τίνευσης. Η ρητίνευση (θανάσιμη) με περισσότερο των 
δύο μετώπων και μέχρι τεσσάρων ή σε δένδρα φυόμενα 
εντός καλλιεργημένων εκτάσεων [άρθρο 1 παρ. 3, 4, 7 
β.δ. 439/1968 (Α’ 150)]. 

16. Απόφαση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών 
προϊόντων [άρθρο 274 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

17. Έγκριση απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προστα-
τευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση και 
για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς κλπ. [άρθρο 7 
παρ. 1 του β.δ. 439/68 (Α’ 150)]. 

18. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από δη-
μόσια δάση χωρίς δημοπρασία για την κατασκευή καλυ-
βών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών 
προϊόντων των δημοσίων δασών γίνεται με εργολαβίες 
καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος [άρθρα 129 
και 132 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), β.δ. 192/72 (Α’ 41)]. 

19. Έγκριση για την μεταφορά ξυλείας παραγόμενη 
στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και η από-
φαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας [άρθρα 
3, 6 και 42 παρ. 1 του από 15.9.41 π.δ. (Α’ 323)]. 

20. Έγκριση διάθεσης δικαιώματος ρητίνευσης χωρίς 
δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο 
καθορισμός του μισθώματος [άρθρο 8 παρ.1 του β.δ. 
439/68 (Α’ 150)]. 

21. Έγκριση ή μη κάρπωσης στα δημόσια δάση [άρθρο 
183 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

22. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευ-
σης και του τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών 
προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου 
στο οποίο έγινε η παραγωγή [άρθρα 86-87 ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7)]. 

23. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης 
αδέσποτων δασικών προϊόντων που το εκπλειστηρία-
σμα είναι μεγαλύτερο από τις 10.000 δρχ. [άρθρο 99 ν.δ. 
86/1969 (Α’ 7)]. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρητί-
νευσης των δασών [άρθρο 8 παρ. 1 του β.δ. 439/1968 
(Α’ 150)]. 

25. Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ρητίνευσης σε 
πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. 
[άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ. 439/1968 (Α’ 150)]. 

26. Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ-
σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των 
δημοσίων δασών [άρθρο 164 παρ.4 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)].         

27. Καθορισμός τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων 
κλπ. [άρθρο 271 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

28. Καταλογισμός στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων 
δικαιωμάτων του δημοσίου κατά την καταμέτρηση και 
έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊόντων [άρθρο 98 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και άρθρο 62 π.δ. 19.11.1928 (Α’ 252)]. 

29. Έγκριση για την έκδοση δασικής Αστυνομικής δι-
άταξης που ρυθμίζει τα της μεταφοράς δασικών προϊό-
ντων [άρθρο 14 του από 15.9.1941 π.δ. (Α’ 323), άρθρο 
101 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

30. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας 
οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή 
του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης [άρθρο 
168 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

31. Καθορισμός Τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων 
κλπ. [άρθρο 271 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

32. Απόφαση περί επιβολής κατάσχεσης ζώων και 
τροχοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα 
Χριστουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις [άρθρο 270 
παρ. 4 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ -ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ - ΘΗΡΑ 
1. Έγκριση χορήγησης άδειας για το φόνο και ταρί-

χευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων [άρθρο 258 παρ. 4 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), άρθρο 3 παρ. 2 κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/85 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

2. Άσκηση διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου 
καθώς και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολο-
γισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Συλλόγων 
[άρθρο 266 παρ. 7, 8, 10 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)] 

3. Απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107 
παρ.2 και 3 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), ως ισχύει]. 

4. Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση [άρθρο 28 
ν.204/1992 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

5. Ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων [άρθρο 111 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)].

6. Έγκριση για τη χρησιμοποίηση παγίδων προς θή-
ρευση για επιστημονικούς σκοπούς [άρθρο 252 παρ. 7 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

7. Καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιομηχα-
νίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δηλητήρια ή 
απόβλητα σε υγροβιότοπους [άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α΄ κοινή 
υπουργική απόφαση 414985/85 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

8. Έγκριση απαγορεύσεως βοσκής, εκχερσώσεως 
εκτάσεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συ-
στάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που 
μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις 
περιοχές του άρθρου 8 παρ. 1 κοινή υπουργική απόφαση 
414985/85, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής 
ζώων και πτηνών [άρθρο 259 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), 
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άρθρο 7 παρ. 3 εδαφ. δ’ κοινής υπουργικής απόφασης 
414985/85, π.δ. 94/1993]. 

9. Οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιδοτήσεως αιγο-
τροφών [άρθρο 116 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και π.δ. 94/
1993 (Α’ 40)]. 

10. Για την προστασία των θηραμάτων και της μικροπα-
νίδας επιτρέπεται η διάθεση στα σχολεία της περιφέρειας 
της ΕΚΠ των αναγκαιούντων μέσων για την κατασκευή 
φωλέων και λοιπών κατασκευών , χρημάτων κ.λπ. [άρθρο 
2 παρ. 14 π.δ. 453/1977 (Α’ 141), π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

11. Διαδικασία διαπίστωσης εκτίμησης κ.λπ. ζημιών σε 
γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφίας εντός των ΕΚΠ [άρ-
θρο 5 παρ. 3 π.δ. 453/77 (Α’ 141) και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

12. Διαδικασία καταγραφής θηρευομένων θηραμά-
των κλπ. [άρθρο 7 παρ. 13 π.δ. 453/1977 (Α’ 141) και 
π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

13. Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ορισμένου χρό-
νου [άρθρο 7 παρ. 3 ν. 177/75 και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

14. Λήψη μέτρων προς φύλαξη του θηραματικού 
πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις [άρθρο 257 παρ. 2 ν.δ. 86/
1969 (Α’ 7) και 8 παρ. 5 της 414985/85 κοινής υπουργικής 
απόφασης]. 

15. Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνη-
γετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς 
κλπ. [άρθρο 267 παρ. 4 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

16. Καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων 
εντός ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών [άρθρο 4 παρ. 
12 ν.177/1975 (Α’ 205) και π.δ. 94/1993 (Α’ 40)].

17. Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της 
άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντα-
νών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδρο-
στοιχειών κατά μήκος αγροτικών μέτρων κ.λπ.) [άρθρο 
8 παρ. 5 της 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης]. 

18. Ορισμός δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών εντός 
ΕΚΠ [άρθρα 2 και 5 παρ.Ι ζ π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

19. Ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα 
σε δάση [άρθρο 109 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 (Α’7)]. 

20. Ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ.λπ. βοηθών 
κυνηγών [άρθρο 4 παρ. 5 π.δ. 453/1977 (Α’ 141) και 
π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

21. Χαρακτηρισμός επιβλαβών εντός ΕΚΠ εκτός αυτών 
που χαρακτηρίζονται για όλη τη χώρα [άρθρο 2 παρ. 4 
π.δ. 453/1977 (Α’ 141)]. 

22. Καθορισμός εκτάσεως εκγύμνασης κυνηγετικών 
σκύλων [άρθρο 57 παρ. 4 ν. 2637/98 (Α’ 200)]. 

23. Έγκριση ρυθμιστικών διατάξεων εντός καταφυγίου 
άγριας ζωής [άρθρο 254 παρ.7 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)] και 
επιβολή προστίμου [άρθρο 288 α παρ. 5 ν.δ. 86/1969]. 

24. Διαδικασία καταγραφής θηρευόμενων θηραμά-
των κλπ [άρθρο παρ. 13 π.δ. 453/1977 (Α’ 141) και π.δ. 
94/1993 (Α’ 40)]. 

25. Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κα-
τοικημένων χώρων [άρθρο 256 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) 
και άρθρο 3 παρ. 2 της 414985/1985 κοινής υπουργικής 
απόφασης)].

26. Έγκριση χρήσης παγίδων και δηλητηρίων κατά 
τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου [άρθρο 261 ν.δ. 
86/1969 (Α’ 7) και άρθρο 3 παρ. 2 της 414985/1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης)] 

27. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης ικανότητας κυνη-
γών που για πρώτη φορά ζητούν άδεια θήρας [άρθρο 
262 παρ. 6 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), 37276/2984/10.7.1969 
απόφασης Υπ. Γεωργίας, 388972/29.9.1986 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπ. Προεδρίας και Υπ. Γεωργίας, 
393155/22.9.1992 κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προ-
εδρίας και Υπ Οικονομικών]. 

28. Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας. 
29. Έκδοση ετήσιας Ρυθμιστικής Διάταξης θήρας, 

ύστερα από τη σχετική Απόφαση του ΥΠΕΝ. 
30. Καθορισμό ζώνης ασφαλείας στην περίπτωση θή-

ρας καθ’ ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμά-
των [άρθρο 258 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)]. 

31. Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής 
και τοποθέτησης ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακί-
δων δασικού περιεχομένου [άρθρο 32 παρ. 2 ν. 998/1979 
(Α’ 289)]. 

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 
1. ‘Έγκριση ανάθεσης βοηθητικών εργασιών της 

μελέτης δασικών έργων σε ιδιώτες δασολόγους [άρ-
θρο 4 παρ. 2 π.δ. 437/1981 (Α’ 141) και π.δ. 94/1993 
(Α’ 40)]. 

2. Χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για αναδα-
σώσεις σε ιδιώτες συνεταιριστικές οργανώσεις και ορ-
γανισμούς. [άρθρο 1 παρ. 7 π.δ. 347/1986 (Α’ 154), π.δ. 
94/1993 (Α’ 40)]. 

ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
1. Έγκριση μείωσης του φόρου μέχρι 1/4 του κανο-

νικού προκειμένου περί εκχερσώσεως ή καθαρισμού 
εκτάσεων που καλύπτονται από αγριελιές ή άγρια 
οπωροφόρα δένδρα [παρ. 14 π.δ. 453/1977 (Α’ 141), 
π.δ. 94/1993 (Α’ 40)]. 

2. Υπολογισμός -προσδιορισμός αξίας δασών και δασι-
κών εκτάσεων [άρθρο 6 ν. 998/1979 (Α’ 289), ως ισχύει]. 

3. Γνωμοδότηση - απόψεις επί του φακέλου Προκα-
ταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτή-
σεων (ΠΠΠΑ) [ν. 1650/1986 (Α’ 160), ν. 3010/2002 (Α’ 92), 
ν. 3468/2006 (Α’ 129), ν. 4014/2011 (Α’209)].

Άρθρο 5 
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερε-
άς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές 
πράξεις, που αφορούν σε: 

1α) Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο-
δοχών μέχρι 15 ημέρες στους υπαλλήλους των Δ/νσεων 
Αγροτικών Υποθέσεων. β) Χορήγηση κανονικών, λόγω 
κύησης και τοκετού, αναρρωτικών και λοιπών αδειών 
στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσε-
ων. γ) Παραπομπή όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στις 
αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των 
οικογενειών τους [ν. 1157/1981 (Α’ 126), ν.1288/1992, 
άρθρο 101-102 π.δ. 611/1977 (Α’ 198), π.δ. 347/1986 (Α’ 
114), ν. 3528/2007 (Α’ 26)]. 
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2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Περιφερει-
ακής Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας των υπαλ-
λήλων των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. 

3. Έγκριση κίνησης εντός Περιφερειακής Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας των οχημάτων των Δ/νσε-
ων Αγροτικών Υποθέσεων. 

4. Ενέργειες προπαρασκευαστικές, εκτελεστικές, υπο-
μνησηκές πληροφοριακών εγγράφων. 

5. Απαντήσεις σε αιτήσεις και αναφορές πληροφορι-
ακού περιεχομένου. 

6. θεώρηση και υπογραφή μισθοδοτικών καταστά-
σεων, και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών 
των Δ/νσεων. 

7. Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή υλικών 
καθώς και διαγραφή μονίμου και αναλώσιμου υλικού. 

8. Γνωμοδότηση επί μελετών και προμελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. 

9. Διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυο-
τρόφων εν γένει υδάτων [άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 420/ 
1970 (Α’ 27), β.δ. 18.3.1940 (Α’ 94) και 109 παρ. 1 περ. η’ 
του π. δ. 433/1977 (Α’ 133)]. 

10. Παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των 
συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυο-
τρόφων υδάτων [άρθρο 8 παρ. 2ε π.δ. 915/1981 (Α’ 232) 
και ν. 4282/2014 (Α’ 182)]. 

11. Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μί-
σθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων 
[άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970 και άρθρο 14 του 
ν. 4282/2014 (Α’ 182)]. 

12. Απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των 
ιχθυοτρόφων υδάτων [άρθρο 35 περιπτώσεις α’, β’, γ’ και 
δ’ του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

13. Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης 
της μίσθωσης ιχθυοτροφείου [άρθρο 41 παρ. 1 του 
π.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

14. Παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης 
μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών 
καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδα-
τος [άρθρο 53 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

15. Υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώ-
μης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό 
των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμε-
νων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων [άρ-
θρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

16. Χορήγηση άδειας συλλογής υδροβίων οργανισμών 
για ερευνητικούς σκοπούς άρθρο 6 του π.δ. 67/1981 (Α’ 
23 -Διόρθωση στο Α’ 43) 

17. Κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυ-
ξης των ορεινών ρεόντων υδάτων [άρθρο του ν.δ. 420/ 
1970 (Α’ 27)].

18. Χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέρ-
γεια δοκιμαστικής αλιείας [π.δ. 576/9-7-1980 (Α 157)] 

19. Χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοι-
πών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός 
νομού της αντίστοιχης Περιφέρειας [άρθρο μόνο του 
π.δ. 54/1978 (Α’ 10)]. 

20. Απόφαση περί συμμετοχής στις επιτροπές ανάθε-
σης μελετών αναδασμού -εποικισμού και εν γένει μελε-
τών στον ιδιωτικό τομέα.

21 .Απόφαση για την επίβλεψη έλεγχο και παραλαβή 
των εργασιών αναδασμού που έχουν ανατεθεί στον ιδι-
ωτικό τομέα. 

22. Απόφαση για τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συ-
νεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού -εποι-
κισμού. 

23. Απόφαση για τη συμμετοχή στις επιτροπές που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία του εποικισμού -ανα-
δασμού.

24. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρρι-
ψης αίτησης χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης 
σφαγείου [π.δ. 460/1978 (Α’ 95), ν.δ. 2647/1998 (Α’ 237)] 

25. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρ-
ριψης αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου 
[π.δ. 460/1978 (Α’ 95), ν.δ. 2647/1998 (Α’ 237)] 

26. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρρι-
ψης αίτησης χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης πτη-
νοσφαγείου [π.δ. 460/1978 (Α’ 95), ν.δ. 2647/1998 (Α’ 237) 

27. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρ-
ριψης αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνο-
σφαγείου [π.δ. 460/1978 (Α’ 95), ν.δ. 2647/1998 (Α’ 237)] 

28. Προπαρασκευαστικά έγγραφα και έγγραφα με τα 
οποία παρέχονται πληροφορίες σε άλλες αρχές ή ζητού-
νται από αυτές στοιχεία για ζητήματα αρμοδιότητας της 
Δ/νσης καθώς και διαβιβαστικά έγγραφα σε αιτήσεις πο-
λιτών για υπηρεσιακά θέματα στις αρμόδιες κατά νομό 
αρχές, εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος . 

29. Διαβίβαση των αιτούμενων εγγράφων προς το 
Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Εφετεία 
για τις ενώπιών τους ασκούμενες αιτήσεις ακυρώσεως ή 
προσφυγών πολιτών κατά αποφάσεων της Γενικής Γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας και στο οικείο Νομικό Συμβούλιο για 
την υποστήριξη των απόψεων και των συμφερόντων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας στις υποθέσεις αυτές. 

30. Πράξεις θέσεως εγγράφων στο αρχείο για τα οποία 
δεν απαιτείται υπηρεσιακή ενέργεια. 

31. Θεώρηση καταστάσεων δαπανών και διαβίβασή 
τους για πληρωμή. 

32. Συγκρότηση επιτροπών εκκαθάρισης του αρχείου 
της οικείας Δ/νσης. 

33. Παραλαβή δικογράφων, προσκλήσεων και λοιπών 
συναφών εγγράφων για θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης. 

34. Κλήση σε ακρόαση για κάθε δυσμενή για τον πο-
λίτη απόφαση της Δ/νσης, καθώς και για διαπιστωμέ-
νες παραβάσεις που αφορούν την λειτουργία μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές 
διοικητικές πράξεις (σύμβαση μίσθωσης και άδεια λει-
τουργίας της μονάδας) 

35. Σύσταση Επιτροπών Διοικητικού και Επιτόπιων 
Ελέγχων από υπαλλήλους της Δ/νσης για θέματα που 
ανακόπτουν και δεν προβλέπεται η σύσταση τους από 
την ισχύουσα νομοθεσία και την σχετική εντολή για την 
πραγματοποίηση ελέγχων αρμοδιότητας της Δ/νσης. 

36. Καθορισμό του μισθώματος και αναπροσαρμογή 
του για μισθώσεις θαλασσίων χώρων χωρίς δημοπρασία, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις και των αρμοδίων Υπουρ-
γείων. 
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37. Υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης μίσθωσης 
και αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την 
ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδα-
τοκαλλιεργειών, των δημοσίων ιχθυοτροφείων και των 
λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων. 

38. Την ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μο-
νάδων υδατοκαλλιέργειας θαλασσίων, υφάλμυρων και 
γλυκών νερών [ν. 4282/2014 (Α’ 182). 

39. Την ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιχθυογεννητικών σταθμών σε χερσαίες εγκαταστάσεις 
[ν. 4282/2014 (Α’ 182)]. 

40. Υπογραφή των χρεωστικών ομολογιών για τις 
δόσεις του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων, με σκοπό 
τη συνέχιση της λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιερ-
γειών. 

41. Προεγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, την ενημέ-
ρωση επιλαχόντων και απορριπτόμενων καθώς και τον 
έλεγχο της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
των εγκεκριμένων επενδυτών. 

42. Αποφάσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης. 
43. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή 

χωρίς αμοιβή σε υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

44. Τοποθέτηση υπαλλήλων της Δ/νσης στα οικεία 
τμήματα ή Γραφεία. 

45. Θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλή-
λων της Δ/νσης και των μελών των οικογενειών τους. 

46. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εκτός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
όλων των υπαλλήλων και οχημάτων των Διευθύνσεων 
Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων. 

47. Απόφαση τροποποίησης της απόφασης έγκρισης 
πράξης νέου γεωργού του Μέτρου 112 του Π.Α.Α. 2007-
2013 [17371/20.11.2008 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2497), 
όπως ισχύει]. 

48. Συντονισμός των εργασιών αναδασμού - εποικισμού. 
49. Απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθε-

ρων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία αλιευτικής παράβασης 
[άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)] 

50. Απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης ιχθυοτροφεί-
ου [άρθρο 55 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

51. Απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων 
και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης [άρθρο 63 του 
ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)]. 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 1 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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*02020031206170016*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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