
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 141194  
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Δι-

εύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κα-

θώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών 

της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το αρ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρα-

τισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις»,

2) το αρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 28 Α στο 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5.α. αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης»,

3) τα άρθρα 6, 238, 280 και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της»,

4) τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί

5) το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου»,

6) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις»,

7) το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

8) το αρ. 81 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 16 του ν. 2026/1992
(ΦΕΚ Α΄ 43),

9) την αρ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώ-
ρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017),

10) τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και την 
ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής για την 
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραί-
ωση των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών,

11) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Γενικό Διευθυντή δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους των υπη-
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να υπογράφουν με 
εντολή μας (Με εντολή Συντονιστή) αποφάσεις, έγγρα-
φα, ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητας μας, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται κατωτέρω με την παρούσα απόφαση:

΄Αρθρο 1

Μεταβιβάζουμε, στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, το δικαίωμα 
να υπογράφει «Με εντολή Συντονιστή» για θέματα δα-
σών ως εξής:

Α. Θέματα διοικητικής φύσεως.
1. Στον Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης 

δασών, στους Δ/ντες Αγροτικών Υποθέσεων και στους 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης δασών:

α) χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 
15 ημέρες,

β) χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λπ.),
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γ) παραπομπή στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.
2. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων και Κ.Υ. αυ-

τοκινήτων:
α. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εκτός Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης εκτέλεση υπηρεσίας όλου του 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και Αγροτικών 
Υποθέσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων,

β. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εντός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης εκτέλεση υπηρεσίας του Διευθυ-
ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης δασών, των Διευθυ-
ντών Αγροτικών Υποθέσεων και του προσωπικού της 
Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων,

γ. η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών 
εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων του Διευθυντή 
Συντονισμού και Επιθεώρησης δασών, των Διευθυντών 
Αγροτικών Υποθέσεων και του προσωπικού της Γενικής 
Διεύθυνσης δασών, 

δ. Η έγκριση - εντολή μετακίνησης των Κ. Υ. αυτοκινή-
των για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

3. Η έγκριση συμμετοχής όλων των υπαλλήλων της 
Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

4. Οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών συλλογικών 
οργάνων και κάθε Επιτροπής που αφορά δασικά θέματα.

5. Η έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 
έργου με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή όλων των υπαλλήλων 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων.

Β. Θέματα προστασίας δασών
1. Η προσφυγή εκ μέρους του Δημοσίου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου των αποφάσεων ΤΕΕΑ (άρθρο 10  
και άρθρο 14 παρ. 3 ν. 998/1979).

2. Η κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προ-
στατευτικών και η έκδοση αστυνομικών διατάξεων 
και μορφής εκμετάλλευσης αυτών (άρθρο 71 και 72 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και ΒΔ. 733/1969 ΦΕΚ 227 
Α/1969 ως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 και 
7 του ν. 3208/2003).

3. Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανι-
σμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθ. 6 του π.δ. 67/1981, 
ΦΕΚ 23/Α΄ - Διόρθωση στο ΦΕΚ 43/Α΄).

4. Η σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 
προστασίας (άρθ. 22 παρ. 4 ν. 998/1979 και π.δ. 796/1981).

5. Η απόφαση για προσωρινή εγκατάσταση και δια-
μονή πληγέντων από φυσικές καταστροφές σε εκτάσεις 
που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νο-
μοθεσίας (αρ. 57 παρ. 4 του ν. 998/1979), όπως αντικα-
ταστάθηκε η παρ. 1 άρθρου 57 με τη παρ. 5 άρθρου 12 
ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269/24-12-2014).

Γ. Θέματα διαχείρισης δασών
1. Η ανάθεση σε ιδιώτες δασολόγους της σύνταξης 

δασοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών δασοσκεπούς 
εκτάσεως άνω των 20.000 στρεμμάτων (άρθρο 117 παρ. 
4 ν.δ. 86/1969, αρ. 1 παρ. 4γ β.δ. 709/1970, π.δ. 94/1993, 
ΦΕΚ 40/Α/1993), τηρουμένων των διατάξεων περί δη-
μοσίων συμβάσεων.

2. Η ίδρυση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και 
τοποθέτηση προσωπικού (αρθρ. 3,4 παρ. 15 ν. 177/1975, 
το άρθρο 29 ν. 2040/1992 και π.δ. 94/1993).

3. Η έγκριση εκτέλεσης έργων και εργασιών που δεν 
διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημαντι-
κούς βιότοπους πουλιών (αρθρ. 7 παρ. 3 εδ. Δ΄ της κοινής 
υπουργικής απόφασης 414985/1985).

4. Ο καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ-
σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των 
καέντων δημοσίων δασών (άρθ. 164 παρ. 4 ν.δ. 86/1969).

5. Η ανακατανομή ποσοστών επιδότησης του προ-
γράμματος ανάπτυξης της μη Δημόσιας Δασοπονίας 
κατ' εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των 
Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών (ν.δ. 131/1974, 
ν. 1409/1983 και αρ. 39 του ν. 2065/1992 ΦΕΚ/Α/113/92).

Δ. Θέματα Δασικής ιδιοκτησίας
1. Η αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλί-

ων υπέρ των κατόχων αυτών (άρθρο 7 ν.δ. 86/1969 και 
π.δ. 94/1993).

2. Η έγκριση παραχώρησης χρήσης και η ανάκλη-
ση αυτής για καστανοτεμάχια, άρ. 66 ν. 998/1979 και 
κοινή υπουργική απόφαση 14355/2413/13-9-2016
(ΦΕΚ 3095 Β΄/28.9.2016)

3. Η παραχώρηση μεριδίου του δημοσίου επί συνιδι-
οκτητών με το δημόσιο δασών (άρθρ. 63 ν. 998/1979).

4. Η εκμίσθωση και διάθεση εκτάσεων προς αναδάσω-
ση σε τρίτους και η παραχώρηση χορτολιβαδικών εδα-
φών στους δήμους και κοινότητες (άρθρο 39 ν. 998/1979 
και άρθρο 1 παρ. 1 περ. Ε εδ. 10 του ν. 2647/1998).

Ε. Θέματα εθνικών δρυμών, βοσκοτόπων, θήρας
1. Η ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής (άρθρο 21 

παρ. 2, ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρ. 6 ν. 3937/2011).

2. Η αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (άρθρ. 267 
παρ. 3 ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

3. Ο ορισμός δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών 
(άρθρου 5 παρ. 1ζ, 2, 3 π.δ. 53/1977 και π.δ. 332/1983).

4. Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών συλλόγων (κα-
ταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λπ.) πλην συνομο-
σπονδίας (άρθρο 266 του ν.δ.  86/1969).

ΣΤ. Θέματα δασικών έργων
1. Η έγκριση, ανάθεση βοηθητικών εργασιών της μελέ-

της δασικών έργων σε ιδιώτες δασολόγους (π.δ. 437/1981 
άρθρο 4 παρ. 2) σε συνδυασμό με ν. 4412/2016.

2. Η ανάθεση στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, 
έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών 
αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών 
στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16 παρ. 1 
του ν. 998/1979).

3. Η θεώρηση προγράμματος για την χρηματοδότηση 
έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 
τους σκοπούς του πράσινου ταμείου (ν. 3889/2010).

Άρθρο 2

Μεταβιβάζουμε, στο Διευθυντή Συντονισμού και Επι-
θεώρησης δασών, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή 
Συντονιστή» για θέματα δασών ως εξής:

Α. Θέματα διοικητικής φύσεως
1. Για τους Διευθυντές δασών νομών και υπαλλήλους 

της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης δασών:
α) χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 

15 ημέρες,
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β) χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λπ.),

γ) παραπομπή στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.
2. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων και Κ.Υ. αυ-

τοκινήτων:
α. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εντός Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης εκτέλεση υπηρεσίας των Διευθυ-
ντών δασών νομού, των Δασαρχών και του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης δασών 
και του προσωπικού των Διευθύνσεων δασών και Δα-
σαρχείων,

β. η μετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού της Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης δασών, κατόπιν 
κλήσης των αρμόδιων δικαστικών αρχών για υπηρεσι-
ακές υποθέσεις,

γ. η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων των Διευθυντών 
δασών Νομού και του προσωπικού της Διεύθυνσης Συ-
ντονισμού και Επιθεώρησης δασών,

δ. Η έγκριση -εντολή μετακίνησης των Κ. Υ. αυτοκινή-
των για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

3. Η έκδοση Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτη Δημοσί-
ων Δασοτεχνικών "Εργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) και η ανανέωση 
(π.δ. 437/1981 άρθρο 16, 17, 18, 19, 20 "περί μελέτης 
και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων" και π.δ. 332/1983).

Β. Θέματα προστασίας δασών
1. Η αντίρρηση κατά της πράξεως χαρακτηρισμού και 

προσφυγή εκ μέρους του Δημοσίου για τις Διευθύνσεις 
χωρίς Δασαρχεία, κατά των αποφάσεων των προβλεπο-
μένων από το άρθρο 10 παρ. 3 ν. 998/1979 περί ΤΕΕΑ.

2. Η σύνταξη Διαπιστωτικής Πράξης για υφιστάμενα 
κοιμητήρια σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (άρθ. 52 
παρ. 16 ν. 4280/2014).

3. Η έκδοση απόφασης απαγόρευσης της διέλευσης 
τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο, για 
λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς 
χλωρίδας και των βιοτόπων (αρ. 15 παρ. 7 ν. 998/1979, 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του αρ. 59 ν. 2637/1998).

4. Οι αποφάσεις που αφορούν σε πάρκα και άλση άρ. 
58 ν. 998/1979, ως ισχύει εκτός της άρσης δασωτέων-
αναδασωτέων της παρ. 7.

5. Οι εγκρίσεις επέμβασης του άρ. 45 ν. 998/1979 όπως 
ισχύει.

6. Η έγκριση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ για τις περι-
πτώσεις διάνοιξης οδών παρ. 3 άρ. 48 ν. 998/1979, όπως 
ισχύει.

Γ. Θέματα διαχείρισης δασών
1. Η έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων, ή εκ-

θέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τρο-
ποποιήσεις αυτών έπειτα από θεώρησή τους από την 
οικεία Διεύθυνση δασών Νομού [άρθρο 141 παρ. 2 ν.δ. 
86/1969 (Α΄7)].

2. Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς από 
αγροτικούς Δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του 
π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44/Α/86)

3. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των υπό δια-
χείριση συστάδων στις πρωτοβάθμιες ΔΑΣΟ μετά από 
εισήγηση της Διεύθυνσης δασών (άρθ. 136Α, παρ. 1 και 2
του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει).

Δ. Θέματα Δασικής ιδιοκτησίας
1. Η ανάκληση παραχωρητηρίου ρητινευόμενων δα-

σών σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρα-
χωρητηρίου (άρθρο 14 παρ. 3 εδ. 1 του ν. 3208/2003).

2. Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης νομιμοποίησης εκ-
χερσώσεων άρθρων 47, 47Α και 47 Β του ν. 998/1979, 
ως ισχύει και ανάκλησής τους σε περίπτωση παραβίασης 
των όρων νομιμοποίησης.

3. Η έκδοση των αποφάσεων για τους αγρούς που άλ-
λαζαν μορφή (άρ. 67 ν. 998/1979), όπως ισχύει.

4. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας αποτερ-
ματισμού και οριοθετήσεως Δημοσίων δασών (αρ. 73 
ν. 998/1979 και π.δ. 577/1980).

Ε. Θέματα εθνικών δρυμών, βοσκοτόπων, θήρας
1. Οι αποφάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενες κυνηγε-

τικές περιοχές άρ. 254 ν.δ. 86/1969 (δημόσιες, ιδιωτικές 
ή συνιδιοκτήτες).

2. Η άσκηση του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγ-
χου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογι-
σμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών 
(άρθρο 266 ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970) καθώς και η 
σύσταση της επιτροπής ελέγχου Γ΄ ΚΟΠ και ο ορισμός 
του τρίτου μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ο καθορισμός τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας 
κυνηγίου (άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

4. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου άρ. 
288α ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει.

ΣΤ. Θέματα Δασικών Έργων
1. Η θεώρηση και έγκριση των μελετών δασοτεχνικών 

έργων και ο καθορισμός του τρόπου (αυτεπιστασίας - ερ-
γολαβία) εκτέλεση αυτών (άρθρο 5 και 7 π.δ. 437/1981, 
β.δ. 709/1980, β.δ. 192/1972 και π.δ. 332/1983).

2. 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, εγγυήσεων, 
εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκπτώσε-
ων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων τιμών 
μονάδων, συγκριτικών πινάκων, επιβλέψεων και πα-
ραλαβών 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)].

3. Η απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών 
μελετών 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 (π.δ. 437/1981 άρθ. 2 παρ. 1 
και αρ. 63 και 67 ν.δ. 86/1969).

4. Ο χαρακτηρισμός δασικών έργων ως σημαντικών 
και η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακο-
λούθησης τους (ν. 4412/2016 άρθρο 142).

Άρθρο 3

Μεταβιβάζουμε, στους Διευθυντές δασών των Νομών, 
το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή» 
για θέματα δασών ως εξής:

Α. Θέματα διοικητικής φύσεως
1. Για τους δασάρχες νομού και υπαλλήλους της Διεύ-

θυνσης δασών νομού:
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α) χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 
15 ημέρες,

β) χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 
αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λπ.),

γ) παραπομπή στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.
2. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων και Κ.Υ. αυ-

τοκινήτων:
α. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εντός νομού εκτέ-

λεση υπηρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης δασών 
και των Δασαρχών,

β. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εκτέλεση υπηρε-
σίας προς την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των 
Δασαρχών, του προσωπικού της Διεύθυνσης δασών και 
του προσωπικού των Δασαρχείων,

γ. η μετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού της Δι-
εύθυνσης δασών, κατόπιν κλήσης των αρμόδιων δικα-
στικών αρχών για υπηρεσιακές υποθέσεις,

δ. η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων των Δασαρχών και 
του προσωπικού της Διεύθυνσης δασών,

ε. η έγκριση - εντολή μετακίνησης των Κ.Υ. αυτοκινή-
των για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

3. Η απόφαση παροχής εντολής παραστάσεως του 
Δημοσίου, ως πολιτικού ενάγοντος (άρθρο 294 παρ. 1 
ν.δ. 86/1969).

Β. Θέματα προστασίας δασών
1. Ο έλεγχος και η υποβολή αντιρρήσεων κατά των 

πράξεων χαρακτηρισμού των Δασαρχείων ενώπιον των 
προβλεπόμενων από το άρθρο 10 παρ. 3 ν. 998/1979 
Τεχνικών Επιτροπών Επίλυσης Αμφισβητήσεων (TEEΑ) 
για τις Διευθύνσεις με Δασαρχεία.

2. Η τροποποίηση ή η ανανέωση των υπό του δασάρ-
χου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων 
βοσκής, εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφο-
ρετική διαδικασία (άρθρο 113 παρ. 5 ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 
7/Α/1969).

3. Ο καθορισμός αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχό-
μενη κυνηγετική περιοχή (άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 453/1977 
ΦΕΚ 141/Α/1977 και π.δ. 94/1993).

4. Η άρση απαγόρευσης βοσκής (άρθρο 105 παρ. 3 
ν.δ. 86/1969).

5. Έκδοση ειδικού κανονισμού ρύθμισης της διέλευσης 
και παραμονής των ιδιωτών εντός δασών και δασικών 
εκτάσεων επικίνδυνων περιοχών και η λήψη των μέτρων 
επείγοντος χαρακτήρα (αρ. 25 παρ. 3δ ν. 998/1979).

Γ. Θέματα διαχείρισης δασών
1. Η έγκριση και τροποποίηση πινάκων υλοτομίας 

δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων χωρίς 
θεώρηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρη-
σης δασών.

2. Η απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους 
κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρου 88 του 
από 19/11/1928 π.δ. και β.δ. 709/1970, ΦΕΚ 235/Α/1970)

3. Η απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκ-
μεταλλεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς 
υλοτόμων (άρθρ. 137 ν.δ. 86/1969).

4. Η απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε 
δασικούς συνεταιρισμούς Εργασίας Ετοίμων δασικών 

προϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δημό-
σια δάση καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος αυτών 
(π.δ. 616/1979).

5. Η απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσόμενων από τους προϊστάμενους Δασαρχείων 
(άρθρο 9 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969).

6. Η απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για 
ζημίες στα υλοτομούμενα δάση [άρθρο 97 ν.δ. 86/1969 
(Α΄ 7)].

7. Η απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων 
χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς κα-
θώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 134 
ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969).

8. Η απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διά-
θεσης ετοίμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων 
με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (άρθρο 139 παρ. 2 
ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969).

9. Η απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών 
παρανόμου υλοτομίας και μεταφοράς σε περιπτώσεις 
συντηρητικής κατασχέσεως και η ποινική δίωξη υπαιτίου 
(παρ. 2 άρθρο 274 ν.δ. 86/1969).

10. Η απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση 
ετοίμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δη-
μόσια δάση, με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο 
φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός 
του τιμήματος (άρθρο 138 παρ. 1δ ν.δ. 86/1969).

11. Η απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς 
της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (άρθρο 
61 παρ. 3 του από 19/11/1928 π.δ. και β.δ. 709/1970, 
ΦΕΚ 235/Α/1970).

12. Η έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από 
Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία καθώς και ο καθο-
ρισμός του μισθώματος (αρ. 129 και 132 ν.δ. 86/1969, 
ΦΕΚ 7 Α/1969).

13. Η απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δα-
σικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από 
19/11/1928 π.δ. και β.δ. 709/1970, ΦΕΚ 235/Α/1970).

14. Η απόφαση κήρυξης εκπτώτου του μισθωτή πο-
λυετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση 
μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (άρθρο 121 
ν.δ. 86/1969).

15. Η απόφαση κήρυξης εκπτώτου του τελευταίου 
αναδειχθέντος πλειοδότη δημοπρασίας διάθεσης δικαι-
ώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση 
(αρθρ. 124 του από 19/11/1928 π.δ. και β.δ. 709/1970, 
ΦΕΚ 235/Α/1970).

16. Η απόφαση καθορισμού διαφορετικού αριθμού 
δασικών υπαλλήλων, από αυτόν που ορίζεται στην παρ. 3 
αρ. 90 ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7Α΄/1969), οι οποίοι θα συντά-
ξουν το πρωτόκολλο εξέλεγξης δασικών προϊόντων.

17. Η έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευ-
σης και του τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών 
προϊόντων (αρ. 1 του 15-9-1941 β.δ. ΦΕΚ 323 Α/1941).

18. Η έγκριση για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής δι-
άταξης, η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των δασικών προ-
ϊόντων (άρθρο 14 του από 15/9/1941 π.δ. , ν.δ. 86/1969, 
ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970).

19. Η έγκριση εκδοθείσης από το δασάρχη δασικής 
αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα απόλη-
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ψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός βαλανιδιού καθώς 
και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή άρση 
αυτών (άρθρο 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969).

20. Η έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικί-
ασης του δικαιώματος της ρητίνευσης (άρθρο 2 παρ. 2
του 439/1968 β.δ., ΦΕΚ 150/Α/1968 και αρθρ. 102 
ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969).

21. Η έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων 
πρωτοκόλλων καταλογισμού ρητινευμένων δημοσίων 
δασών από τη δευτεροβάθμια επιτροπή (άρθρο 4 παρ. 4
του 439/1968 β.δ. ΦΕΚ 150/Α/1968).

22. Η έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δα-
σικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με 
αυτεπιστασία (άρθρο 138 παρ. 1 στ ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/1969 και π.δ. 963/1979).

23. Η τεχνολογική εποπτεία και ο τεχνολογικός έλεγχος 
των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσε-
ων (β.δ. 427/1970, ΦΕΚ 140/Α/1970).

24. Η τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσης απαγό-
ρευσης από το δασάρχη της ρητίνευσης σε παράνομα 
ρητινευθέντα δένδρα (άρθρο 5 παρ. 2 του β.δ. 439/1968  
ΦΕΚ150/Α/1968).

25. Η κατανομή εσόδων μεταξύ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 
από την εκμετάλλευση δασών (άρθρο 40 παρ.  2 
ν. 998/1979 και π.δ. 94/1993).

26. Ο ορισμός υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγ-
χο των βιομηχανιών και βιοτεχνών ξύλου πρίσεως - ξη-
ράνσεως, ατμίσεως, εμποτισμού -επεξεργασίας ρητίνης 
και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών 
προϊόντων (άρθρο 4 β.δ. 427/1970, ΦΕΚ 140/Α/1970 και 
β.δ. 709/1970, ΦΕΚ 235/Α/1970).

27. Ο καθορισμός μισθώματος μεριδίου του δημοσίου 
στα συνιδιόκτητα δάση (το από 7/10/1934 π.δ. και άρθρο 
152 του ν.δ.  86/1969).

28. Ο καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ-
σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των κα-
έντων δημοσίων δασών (άρθρο 164 παρ. 4 ν.δ. 86/1969, 
ΦΕΚ 7/Α/1969).

29. Η έγκριση απολήψεως και διαθέσεως δασικών προ-
ϊόντων από έκτακτες καρπώσεις, (χιονοθλασίες, ανεμορ-
ριψίες, διανοίξεις δρόμων, εγκαταστάσεων Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε., 
πυρκαγιών κ.λπ.). Η έγκριση των πρακπκών δημοπρασί-
ας και ο καθορισμός μισθώματος σε περίπτωση διαθέσε-
ως τους χωρίς δημοπρασία (π.δ. 19.11.1928 άρθρο 35).

30. Η απόφαση εκμετάλλευσης ή και ανάθεσης συ-
ντήρησης και βελτίωσης των δασών, που ανήκουν στο 
Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
στους Δασικούς Συνεταιρισμούς, κήρυξη εκπτώτου 
Α.Δ.Σ., παράταση της παραχώρησης κ.λπ. έγγραφα 
(π.δ. 126/1986).

31. Η διάθεση δασικών προϊόντων Κρατικής Εκμεταλ-
λεύσεως (Κ.Ε.Δ.), χωρίς δημοπρασία σε υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας και Οργανισμούς που εποπτεύ-
ονται από το Δημόσιο (ν.δ. 86/1969 άρθρο 138 παρ. ια 
και π.δ. 94/1993, ΦΕΚ 40/Α/93).

32. Η απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του 
αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως 
δημοσίων δασών (άρθρο 125 ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969 
και π.δ. 733/1969).

33. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη δι-
άθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε 
δημόσια δάση (άρθρο 113 του από 19/11/1928 π.δ. και 
β.δ. 733/1969).

34. Η έκδοση αποφάσεως περί παρατάσεως κάρ-
πωσης μη Δημοσίων δασών (άρθρο 142 ν.δ. 86/1969, 
β.δ. 733/1969, ΦΕΚ 227/Α/1969 και β.δ. 709/1970, ΦΕΚ 
235/A/1970).

35. Ο καταλογισμός στο ελάχιστο των βεβαιωθέ-
ντων δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά την καταμέτρη-
ση και έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊόντων 
(άρθρο 98 ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969 και άρθρο 62 
π.δ. 19/11/1928, ΦΕΚ 52/Α/1928).

36. Η εκποίηση των από Κ.Ε.Δ παραγόμενων πρωτο-
γενών και δευτερογενών προϊόντων και η έγκριση των 
πρακτικών των διενεργηθέντων σχετικών διαγωνισμών 
(π.δ. 963/1979, ΦΕΚ 271/Α/1979).

37. Η απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής 
τελικής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών 
(άρθρο 4 παρ. 3 του β.δ. 439/1968, ΦΕΚ 150/Α/1968).

38. Η έγκριση της αποφάσεως Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου για την χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών 
δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 147 παρ. 2
ν.δ. 86/1969).

39. Η έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από 
Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες:
α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών εγκαταστάσεων 
εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλλείων, γ) λιγνιτωρυ-
χείων ως και ο καθορισμός του μισθώματος (αρθρ. 128 
και 132 ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α/1969).

40. Η απόφαση καθορισμού ετήσιας παραγωγικής 
δυναμικότητας των Δασικών Συνεταιρισμών (αρ. 135 
ν.δ. 86/1969).

41. Η παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων, κα-
ταβολής δόσεων (άρθρο 14 παρ. 4 π.δ. 963/1979).

42. Η συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης Συνεταιρι-
στικών δασών (αρ. 151 ν.δ. 86/1969).

Δ. Θέματα δασικής ιδιοκτησίας
1. Η υπογραφή των δηλώσεων, ενστάσεων και προ-

σφυγών του Δημοσίου, σε εφαρμογή του ν. 2308/1995, 
και ν. 3839/2010, ως ισχύει, για τις εκτάσεις που υπάγο-
νται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Ε. Θέματα εθνικών δρυμών, βοσκοτόπων, θήρας
1. Η ανάθεση διαχειριστικών μελετών, προγραμμάτων 

αξιοποίησης και εκτέλεσης έργων επί βοσκοτόπων (άρ-
θρο 4 ν. 1734/1987).

2. Η αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνερ-
γαζόμενων με το Υπουργείο Γεωργίας (πλην Νομού 
Αττικής), (άρθρο 11 ν. 177/1975 και π.δ. 94/1993, ΦΕΚ 
40/Α/93).

3. Η έγκριση ετήσιου προγράμματος έργων και εργα-
σιών θήρας καθώς και του κανονισμού λειτουργίας των 
Ε.Κ.Π (αρ. 3 παρ. 1, π.δ. 453/1977)

4. Η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των 
ΕΚΠ (άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

5. Η έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι 
οποίοι έχουν καταδικαστεί: (α) για πταισματική παράβα-
ση των διατάξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) 
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ετών από της εκτίσεως της ποινής και (β) για παραβάσεις 
που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του άρθρου 9 του
ν. 177/1975 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο 
πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (άρθρο 264 
παρ. 1  ν.δ. 86/1969 και αρθρ. 3 ν. 177/1975).

6. Η έκδοση αποφάσεως περί απαγορεύσεως της θή-
ρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω 
ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (άρθρο 258 παρ. 3 εδ. 
στ ν.δ. 86/1969, κοινή υπουργική απόφαση 414985/85, 
άρθρο 5 παρ. 3, β.δ. 733/1969 και π.δ. 94/1993).

7. Η έκδοση αποφάσεως περί απαγόρευσης της θήρας 
και χορηγήσεως άδειας σε ορισμένες περιφέρειες και 
ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανα-
κλήσεως χορηγηθείσας άδειας (άρθρο 264 παρ. 4 και 5 
ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

8. Ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους Εξελεγκτικής 
Επιτροπής των Κυνηγητικών Συλλόγων (άρθρο 266 παρ. 7
ν.δ. 86/1969 και αποφ. αρ. 25234/1637/76).

9. Η έγκριση των ειδικών μελετών διαχείρισης για τη 
βελτίωση βιοτόπων εντός καταφυγίων άγριας ζωής, 
αρμοδιότητας δασικών υπηρεσιών άρ. 19 ν. 1650/1986 
παρ. 4.3γ 9, όπως τροποποιήθηκε με άρ. 8 ν. 3851/2010 
και άρ. 5 ν. 3937/2011).

10. Ο καταλογισμός δαπανών για υπαίτιο καταστρο-
φής έργων βελτίωσης βοσκοτόπου (άρθρ. 8 παρ. 4 
ν. 1734/1987).

11. Η απόφαση έκδοσης Κανονισμού, Οργάνωσης, 
Λειτουργίας και διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (άρθρο 5 
παρ. 2 ν.δ. 996/1971 και π.δ. 94/1993).

12. Η ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, άρ. 254 ν.δ. 86/1969 παρ. 2, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 10 αρ. 4 ν. 3208/2003.

13. Η έγκριση απαγόρευσης βοσκής, εκχερσώσεων 
εκτάσεων ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και 
συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών 
που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία 
στις περιοχές του άρθρου 8 παρ. 4 κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/1985, για σκοπούς προστασίας και 
αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259 παρ. 3
ν.δ. 86/1969, κοινή υπουργική απόφαση 414985/85 άρ-
θρο 7 παρ. 3 εδ. δ, β.δ. 733/1969 και π.δ. 94/1993).

ΣΤ. Θέματα δασικών έργων
1. Η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δι' αυτεπιστασίας 

(κυρίως μικροεργολαβίες) εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 9, 11, 12, 13, 14 και 15 του π.δ. 437/1981 
(π.δ. 94/1993) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/ 
2016.

2. Ο καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών 
δασοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία - ανάθεση) και η λήψη 
αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση θέμα-
τα (άρθρο 1 και 2 π.δ. 437/1981, ν. 716/1977, β.δ. 709/1970, 
β.δ. 192/1972, π.δ. 332/1983 και 4412/2016).

3. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων, λευκοκαλλι-
έργειας, δενδροστοιχιών και η κατάρτιση πολυετών 
προγραμμάτων σε επίπεδο Νομού (προβλέπεται από 
άρθρο 8 παρ. 2β και 2δ π.δ. 46/1991, διαβιβάστηκε με 
π.δ. 94/1993).

4. Η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (πλην διανομαρχι-
ακών) δι' εργολαβίας, εφαρμοζόμενων των περί Δημοσί-

ων Έργων ισχυουσών διατάξεων του ν. 4412/2016, όσον 
αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυήσεων, 
εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκπτώσε-
ων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων τιμών 
μονάδων, επιβλέψεων και παραλαβών των έργων, εν-
στάσεων κ.λπ. (άρθρο 8 π.δ. 437/1981, π.δ. 332/1983, 
π.δ. 146/1988 και ν. 2229/1994).

5. Η απόφαση κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 
έκπτωτων επί εργολαβίας έργου (π.δ. 437/1981 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις ν. 4412/2016).

6. Η έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των δια 
μικροεργολαβιών εκτελούμενων έργων (άρθ. 12 
π.δ. 437/1981).

7. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμη-
ση των ζημιών που προκαλούνται στα δι’ αυτεπιστασίας 
εκτελούμενα έργα από θεομηνίες (αρ. 16 ν. 998/1979, 
αρ. 14 π.δ. 437/1981).

8. Η χορήγηση άδειας χρήσης τμημάτων δασικών 
οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, 
για την εκτέλεση κοινωφελών έργων (93493/1885/2006 
δ/γη Υ.Α.Α.Τ.).

Άρθρο 4

Μεταβιβάζουμε στους δασάρχες, το δικαίωμα να υπο-
γράφουν «Με εντολή Συντονιστή» για θέματα δασών 
ως εξής:

Α. Θέματα διοικητικής φύσεως
1. Για τους υπαλλήλους του δασαρχείου:
α) χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 

15 ημέρες,
β) χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών 

αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτι-
κών κ.λ.π),

γ) παραπομπή στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.
2. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων και Κ.Υ. αυ-

τοκινήτων:
α. η μετακίνηση για την εκτός έδρας, εντός νομού 

εκτέλεση υπηρεσίας του προσωπικού του δασαρχείου,
β. η μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του δα-

σαρχείου, κατόπιν κλήσης των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών για υπηρεσιακές υποθέσεις,

γ. η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό-
δων και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού του 
δασαρχείου,

δ. η έγκριση - εντολή μετακίνησης των Κ.Υ. αυτοκινή-
των για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Β. Θέματα προστασίας δασών
1. Η εγκατάσταση πινακίδων σε δασικές εκτάσεις (άρ-

θρο 20 παρ. 2 ν. 998/1979 και π.δ. 332/1993).
Γ. Θέματα διαχείρισης δασών
1. Η έγκριση έκδοσης αδειών υλοτομίας για μικροϋ-

λοτομικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος 
(άρθρο 127 ν.δ. 86/1969).

2. Η έγκριση για την πώληση των ατελώς συλλεγομέ-
νων καυσόξυλων και θάμνων στην περιφέρεια άλλου 
συνορεύοντος δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώ-
ματος ή φόρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε 
εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κ.λπ. (άρθρο 177 παρ. 1β
ν.δ. 86/1969).
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3. Η έγκριση υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμα-
χίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων (π.δ. της 6/9/1931 
και άρθρο 141 του π.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

4. Η απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμί-
σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και 
καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε (άρθρο 123 
παρ. 5 ν.δ. 86/1969).

5. Η 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).

6. Η απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτο-
μίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμο-
νες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 15 του από 
15/9/1941 π.δ. και β.δ. 709/1970).

7. Η απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων 
χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από τη διάνοιξη 
αντιπυρικών λωρίδων, την διάνοιξη οδών ή χώρων 
για ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια με-
ταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς 
και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 130 και 132 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1996).

8. Η απόφαση για τη διάθεση προϊόντων ΚΕΔ με πρό-
χειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού 
των 10 κ.μ., η έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου 
διαγωνισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεση 
χωρίς δημοπρασία (άρθρο 138 παρ. 1γ ν.δ. 86/1969).

9. Η 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).

10. Η απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρα-
σία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτο-
μίας δημοπρασιών δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών 
σε καυσόξυλο ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός 
του μισθώματος (άρθρο 131 και 132 ν.δ. 86/1969).

11. Η απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και ερ-
γαλείων σαν δασικά προϊόντα (άρθρο 4 του από 15/9/41 
π.δ. και β.δ. 709/1970).

12. Η απόφαση έγκρισης χορήγησης αδείας υλοτομίας 
οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή 
του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 
168 ν.δ. 86/1969 και β.δ. 709/1970.

13. Η απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η 
στηθαία περίμετρος με το φλοιό είναι μικρότερη των 
0,80 μ. Η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών 
ρητίνευσης (αρθρ. 1 παρ. 3 και 7 του 439/1968 β.δ.)

14. Η έγκριση απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προ-
στατευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση 
και για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς κ.λπ. (άρθρο 
παρ. 1 του 439/1968 β.δ. ΦΕΚ 150/Α/1968).

15. Η έγκριση διάθεσης δικαιώματος ρητίνευσης χω-
ρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς 
και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 8 παρ. 1 του 
439/1968 β.δ. ΦΕΚ 150/Α/1968).

16. Η έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί-
σθωμα ή φόρο κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων 
(αρθρ. 168 παρ. 4 ν.δ. 86/1969 και β.δ. 709/1970).

17. Η έγκριση χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρη-

τίνευσης των δασών (άρθρο 8 παρ. 1 του 439/1968 
β.δ. ΦΕΚ 150/Α/1968).

18. Η παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης των δα-
σών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στους Δασικούς 
Συνεταιρισμούς (άρθρο 4, εδαφ. Β του π.δ. 126/1986).

19. Η έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ρητίνευσης 
σε πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. 
(άρθρο 7 παρ. 2 του 439/1968 β.δ.).

20. Ο καθορισμός τιμήματος κατασχεμένων προϊό-
ντων κ.λπ. (άρθρο 271 παρ. 2 ν.δ. 86/1969).

Δ. Θέματα εθνικών δρυμών, βοσκοτόπων, θήρας
1. Ο καθορισμός ζώνης ασφαλείας στην περίπτωση 

θήρας καθ' ομάδες και ειδικά μέτρα προστασίας θηρα-
μάτων (άρθρο 258 παρ. 3, 259 παρ. 2 (α, β) ν.δ. 86/1969).

2. Η άσκηση του Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγ-
χου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολο-
γισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Συλλόγων 
(άρθρο 266 παρ. 7, 8,10 ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

3. Η απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107 
παρ. 2 και 3 ν.δ. 86/1969).

4. Η συγκρότηση επιτροπής κρίσεως ικανότητας για 
τους για πρώτη φορά αιτούμενους έκδοση άδειας θή-
ρας (αρ. 12594/346 ΦΕΚ/β/224/5-2-2013 υπουργική 
απόφαση).

5. Η ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 
ν.δ. 86/1969).

6. Η διάθεση στα σχολεία της περιφέρειας της ΕΚΠ των 
αναγκαιούντων μέσων για την κατασκευή φωλεών και 
λοιπών κατασκευών, χρημάτων κ.λπ. για την προστασία 
των θηραμάτων και της μικροπανίδας (άρθρο 2 παρ. 14 
π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

7. Η διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λπ. ζημιών 
σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφίας εντός των ΕΚΠ 
(άρθρο 5 παρ. 3 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

8. Η λήψη μέτρων προς διαφύλαξη του θηραματι-
κού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις (άρθρο 257 παρ. 2 
ν.δ. 86/1969 και κοινή υπουργική απόφαση 414985/85 
άρθρο. 8 παρ. 5)

9. Η έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνη-
γετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς 
κ.λπ. (αρθρ. 267 παρ. 4 ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969)

10. Η καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων 
εντός ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (άρθρ. 4 παρ. 12
ν. 177/1975 και π.δ. 94/1993).

11. Η λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων 
της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία 
ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση 
δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κλ.π.), 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 414985/85.

12. Η ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα 
σε δάση (άρθρο 109 παρ. 3 ν.δ. 86/1969)

13. Ο χαρακτηρισμός επιβλαβών εντός ΕΚΠ, εκτός αυ-
τών που χαρακτηρίζονται για όλη τη χώρα (άρθρο 2 παρ. 4
π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

14. Η χρήση των βιβλίων διαχείρισης (άρθρο 9 παρ. 4 
π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

15. Η έκδοση απόφασης για παράταση κάρπωσης μη 
Δημοσίων δασών (άρθ. 142 ν.δ. 86/1969).
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Άρθρο 5 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Συντονιστή» στο Γενικό Διευθυντή 
δασών και Αγροτικών Υποθέσεων για θέματα 
αγροτικών υποθέσεων.

1. Ορισμός υπαλλήλων στις επιτροπές ανάθεσης με-
λετών αναδασμού -εποικισμού και στις επιτροπές που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία.

2. Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανι-
σμών για ερευνητικούς σκοπούς.

3. Η κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανά-
πτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων.

4. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέρ-
γεια δοκιμαστικής αλιείας και για ερευνητικούς σκοπούς.

5. Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες 
των διατάξεων του π.δ. 243/1993.

6. Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες 
του π.δ. 297/1997.

7. Τα έγγραφα προς τις συναρμόδιες Διευθύνσεις 
Αγροτικών Υποθέσεων άλλων Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων

1. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη-
ρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων.

2. Τα έγγραφα για την απαιτούμενη επικοινωνία στα 
πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ευρύτερου δημό-
σιου τομέα, τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολίτες.

3. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινοποι-
ούνται αποφάσεις του Συντονιστή χωρίς να παρέχονται 
ταυτόχρονα οδηγίες.

4. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινο-
ποιούνται ενημερωτικά έγγραφα και εγκύκλιοι σε υπη-
ρεσίες.

5. Η γνωμοδότηση - απόψεις επί του Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) 
και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατη-
γορίας Α2 για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

6. Η έγκριση και θεώρηση των λειτουργικών δαπανών 

της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, όπως οδοιπο-
ρικά έξοδα - ημερολόγια κίνησης των υπαλλήλων των 
Διευθύνσεων και τιμολόγια πάσης φύσεως δαπανών.

7. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται, καθορίζο-
νται συμπληρωματικά δικαιολογητικών κατά περίπτωση 
σε υποβαλλόμενα αιτήματα.

8. Τα έγγραφα τα οποία αφορούν προπαρασκευαστι-
κές ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες ή 
στοιχεία από υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς προκει-
μένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποφάσεων 
και γενικότερα διοικητικών πράξεων.

9. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες 
ή στοιχεία προς άλλες ή υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι 
γενικότερου ενδιαφέροντος.

10. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέντρω-
ση στοιχείων και πληροφοριών.

11. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο αρχείο έγ-
γραφα που δεν απαιτούν ενέργεια.

12. Την παραπομπή υποθέσεων αναρρωτικών αδειών 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης για τη σχετική γνωμοδότηση 
στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Άρθρο 7
Νόμιμη αναπλήρωση προϊσταμένων

Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος ενός από 
τους παραπάνω εξουσιοδοτούμενους, η άσκηση «Με 
εντολή Συντονιστή» των κατά τα ανωτέρω αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007.

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις.

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύουν να ισχύουν 
προγενέστερες κανονιστικές αποφάσεις μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Ιουνίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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