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ΘΕΜΑ: 1
η
 έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

2018 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Την Συλλογική Απόφαση Ε584 ΤΡΟΠ.0/70671/29.06.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκαν οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τομέα Δάση 

έτους 2018 (ΑΔΑ: ΩΘΒ4465ΧΙ8-ΤΑΡ). 

2. Την αριθμ. 141951/21.12.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών   

«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων (ΑΔΑ: 683Υ465ΧΙ8-ΦΤΗ).    

3. Την αριθμ. 51737/20.12.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή σε 

επιμέρους ΚΑΕ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018» (ΑΔΑ: ΩΡΤ54653Π8-0ΚΨ). 

4. Την με αριθμό ΔΧ 9035/30-7-73 απόφαση σχετικά με την εκτέλεση των έργων και μελετών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

5. Το  Π.Δ. 46/91 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 402/26-8-88 Σχετικά με την οργάνωση των Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας» και του Π.Δ. 1213/14-10-81 «Σχετικά με την οργάνωση των Περιφερειακών 

Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει.   

7. Την αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 ΚΥΑ «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20
ης

 

Οκτωβρίου 2010 «για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 

προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών 

της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του» (ΦΕΚ 2872/Β/29.12.2015), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Την αριθμ. 165310/165/18.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «1η έγκριση 

διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 

584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: ΩΤΜΡ4653Π8-Μ2Υ). 

9. Την αριθμ. 165214/163/23.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «2η έγκριση 

διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 

584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: 7ΣΘΓ4653Π8-3Γ0). 

10. Την αριθμ. 166535/574/21.02.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «3η έγκριση 

διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 

584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: Ω6ΣΡ4653Π8-Λ9Ν). 

11. Την αριθμ. 167594/979/11.04.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «4η έγκριση 

διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 

ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ
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584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 

του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: ΨΡΞΨ4653Π8-ΑΓ6). 

12. Την αριθμ. 168479/1268/19.04.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ «5η έγκριση διάθεσης 

πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 

οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: 78ΗΛ4653Π8-ΨΘΔ). 

13. Την αριθμ. 166776/1530/11.04.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 

διάθεσης πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400006 «Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των Δασικών 

Οικοσυστημάτων – Αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400002)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για 

την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 

2018» (ΑΔΑ: ΩΨΔΞ4653Π8-ΙΙΣ).  

14. Την αριθμ. 165392/303/23.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400001 «Δαπάνες για εκτός έδρας - Οδοιπορικά - Τεχνική Υποστήριξη της 

Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για 

την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 

2018» (ΑΔΑ: ΩΞΚΝ4653Π8-ΕΒΘ). 

15. Την αριθμ. 168549/2263/15.06.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ «2
η
 έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400001 «Δαπάνες για εκτός έδρας - Οδοιπορικά - Τεχνική Υποστήριξη της 

Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για 

την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 

2018» (ΑΔΑ: ΩΟΖΘ4653Π8-ΙΞΚ). 

16. Την αριθμ. 166754/971/06.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400005 «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας 

στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών –  ICP Forests(Π.Κ. 2011ΣΕ08400003): ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: 

Συστηματική παρακολούθηση των επιφανειών  του Επιπέδου Ι (Level I) ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: Εντατική παρακολούθηση 

των επιφανειών του Επιπέδου  ΙΙ (Level II) με επιχορήγηση του Ινστιτούτου Δασικών Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 

οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: ΩΤΚΠ4653Π8-ΟΡ2). 

17. Την αριθμ. 165393/304/23.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400009 «Αποτελεσματική εφαρμογή του Kανονισμού ξυλείας (Κανονισμός EE 

αριθ. 995/2010), του Κανονισμού FLEGT (Κανονισμός EE αριθ. 2173/2005) (Π.Κ. 2013ΣΕ08400003) και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 338/1997, όπως ισχύει, «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 

με τον έλεγχο του εμπορίου τους» και της Διεθνούς Σύμβασης CITES» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 

οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018» (ΑΔΑ: 6Υ244653Π8-ΣΦΩ). 

18. Τις διατάξεις του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ.Α΄/05-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).». 

        20. Το Π.Δ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ. 210/Α/ 05.11.2016). 

21. Το Π.Δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς» (ΦΕΚ 114/ Α΄/22.09.2015). 

22. Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016). 

23. Την αριθμ. 27231/7773/09.11.2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τόμπρου 

Ζαφείρα» (ΦΕΚ 578/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2017). 

24. Την αριθμ. 27228/7771/09.11.2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Μπαριτάκη Χριστίνα» (ΦΕΚ 578/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2017). 

25. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 

Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο 

Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στον Ειδικό 

ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ
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Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 

στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών τμημάτων 

και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ  (ΦΕΚ 1228 Β/03.04.2018). 

26. Τα σχετικά αιτήματα των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Κατανέμουμε ποσό 3.642.984,20 €, μέρος του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2018 που έχει διατεθεί για τον τομέα Δάση, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

Τα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 584  για τα οποία γίνεται κατανομή με την παρούσα  αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Έργο 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη –  Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)»: 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι:  

• Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπου η προσέγγιση των 

πυροσβεστικών μέσων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, καθώς και χωματοδρόμων και 

μονοπατιών  με σκοπό την βελτίωση δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας 

• Συντήρηση του υφιστάμενου δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας. 

• Εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των 

υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας.  

• Κατασκευή και συντήρηση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ), προμήθεια και 

τοποθέτηση πλαστικών κλπ φορητών  υδατοδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου και απαραίτητες 

εργασίες και έργα για την  συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των σημείων υδροληψίας για 

τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης.  

• Δημιουργία και συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών. 

• Έργα προληπτικής δασοκομίας (δασοκομικές εργασίες μετριάσεως της καύσιμης ύλης και διαφοροποίησης 

της δομής της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως π.χ. αραιώσεις  

πυκνοφυτειών καθώς επίσης και νεαρών και μεγάλης ηλικίας υποβαθμισμένων συστάδων με σκοπό τη 

μείωση της συγκόμωσής τους, αποκλαδώσεις, απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης βλάστησης του υπορόφου 

των δασών, καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού 

κινδύνου, παρόδιες ψιλές, εστεγασμένες και μικτές ζώνες, στεγασμένες πυρασφαλιστικές ζώνες κλπ) 

• Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την απομάκρυνση εύφλεκτης 

βιομάζας για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές. 

• Κατασκευή, τοποθέτηση, οριοθέτηση, βελτίωση και συντήρηση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών 

πυρκαγιών (παρατηρητήρια ) και  

• Γενικότερα έργα και εργασίες προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που 

περιλαμβάνονται  στα «αντιπυρικά σχέδια διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» που συντάσσονται σύμφωνα με 

τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν (σχετική η αριθμ. 117824/1335/31-

3-2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 124516/2177/22.04.2015 

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

ΑΔΑ:7ΛΝΣ465ΦΘΗ-Δ53) 

 

2. Έργο 2014ΣΕ58400004 «Κατασκευή νέων χώρων δασικής αναψυχής και ανακαίνιση παλαιών - Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί Οικισμοί (Π.Κ. 2003ΣΕ08400000)»:  

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε έργα και εργασίες που θα προβλέπονται στην μελέτη που θα συντάσσεται  

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 169694/6997/17.10.83 εγκυκλίου «Οδηγίες συντάξεως μελετών διαχείρισης 

προστατευόμενων φυσικών περιοχών και χώρων υπαίθριας αναψυχής» και της 66102//970/23.2.1995 Απόφασης του 

ΥΠΑΑΤ (Γεωργίας) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα 

δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ 170   / Τ.Β’ /1 4-3-95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και ενδεικτικά 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα οικολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της περιοχής  : 

• Αισθητική βελτίωση της βλάστησης και του συνόλου του φυσικού τοπίου με τους κατάλληλους 

δασοκομικούς χειρισμούς 

• Οργάνωση Χώρων Υπαίθριας Αναψυχής και θέσεων ανάπαυσης επισκεπτών 

• Δημιουργία δενδροκήπων (Arboretum), κήπων με είδη πoώδoυς βλάστησης, Naturetum και Herbarium για 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα για την αποκατάσταση των 

περιοχών με στενοενδημικά είδη. 

• Κατασκευή έργων υποδομής ( υδροδότηση, τοίχοι αντιστήριξης, πυροσβεστικές φωλιές, υδρομάστευση  

πηγών κλπ ). 

• Υποδομή για την ανάπτυξη χώρων υπαιθρίου γεύματος (όχι εστίες παρασκευής φαγητού) 

• Υποδομή για  δημιουργία παιδότοπων. 
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• Δημιουργία χώρων θέας  

• Κατασκευή παρατηρητηρίων για  παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 

• Κατασκευή και σήμανση μονοπατιών 

• Βελτίωση και σήμανση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, για την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών 

• Δημιουργία περιβαλλοντικών μονοπατιών (μέριμνα και για την κατασκευή και χρήση από ΑΜΕΑ, όπου είναι 

εφικτό και το επιτρέπουν οι τοπογραφικές συνθήκες) 

• Έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του 

κοινού 

•  Σήμανση του χώρου 

• Περίφραξη χώρων  τόσο για λόγους προστασίας και διαχείρισης επισκεπτών, όσο και για την προστασία 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων 

• Διαμόρφωση και Οργάνωση χώρων στάθμευσης  οχημάτων  

• Δημιουργία κυρίας εισόδου και χώρων υποδοχής επισκεπτών / Διαμόρφωση εισόδων – εξόδων και 

κατασκευή των απαραίτητων φυλακίων 

• Κατασκευή χώρων αναψυχής κατά μήκος δρόμων (παρόδια αναψυχή)  

• Παραγωγή θεματικών φυλλαδίων για τις ιδιαίτερες αξίες κάθε περιοχής 

• Δημιουργία ποδηλατοδρόμων  

• Κατασκευή χώρων αναψυχής κατά μήκος δρόμων (παρόδια αναψυχή)  

• Συντήρηση υφιστάμενων χώρων δασικής αναψυχής και Δασικών Περιβαλλοντικών Οικισμών (Δασικών 

Χωριών) 

• Η δημιουργία, από τη δασική υπηρεσία, Δασικών Περιβαλλοντικών Οικισμών (Δασικών Χωριών) μέσα σε 

επιλεγμένες θέσεις των ελκυστικότερων δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων της χώρας, δια της τοποθέτησης 

ξύλινων σπιτιών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα μέσα προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών με προορισμό 

τη διευκόλυνση της ολιγοήμερης διαμονής προς άσκηση παθητικής αναψυχής και την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση του κοινού 

• Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Μονοπατιών ( ηλεκτρονική βάση δεδομένων – γεωγραφικό σύστημα 

πληροφοριών)- καταγραφή ορειβατικών μονοπατιών  και καταχώρηση στην  ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στην Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

με αριθμ. 151344/165/17 (ΦΕΚ 206 Β/30-1-2017) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, 

σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

 

3. Έργο 2014ΣΕ58400000 «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση 

σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων - Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001 Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων)»: 

Οι εργασίες  που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι η καλλιέργεια των Δημόσιων Δασικών φυτωρίων,  η 

συλλογή σπόρων που θα χρησιμοποιηθούν στα φυτώρια και η διαχείριση των σποροπαραγωγών κήπων και 

συστάδων. Θα καλλιεργηθούν τα υπάρχοντα φυτώρια για την παραγωγή των απαραιτήτων δενδρυλλίων για την 

αναδάσωση των δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων και θα υλοποιηθούν τα ειδικά μέτρα διαχείρισης 

(δασοκομικοί  χειρισμοί, έργα και εργασίες) των σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων, καθώς και οι απαραίτητες 

δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία και εκσυγχρονισμό του Κέντρου επεξεργασίας, ελέγχου και πιστοποίησης 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.   

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν ενδεικτικά :  

• Φυτωριακές εργασίες (σπορά, φυτεύσεις, περιποίηση φυταρίων, μεταφυτεύσεις, παραγωγή βωλοφύτων και 

γυμνορρίζων, ποτίσματα, λιπάνσεις  κλπ.) 

• Προμήθεια υλικών (όπως π.χ. μπότες, αδιάβροχα, ψαλίδια, νάιλον θερμοκηπίων, τζάμια, ξυλεία, λαμαρίνες, 

ορμόνες ριζοβολίας, σόμπες, μπαταρίες, ηλεκτρολογικό υλικό, τύρφη, περλίτης, άμμος, πλαστικές θήκες, 

πλαστικοί δίσκοι, υλικά άρδευσης, δίκτυα σκίασης φυτών, σκαπτικά εργαλεία, λιπάσματα, εντομοκτόνα και 

μυκητοκτόνα σκευάσματα κλπ.) απαράιτητες για την  παραγωγωγή του φυυτευτικού υλικού 

• Δαπάνες συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων κλπ. σχετικών υποδομών με την 

άρδευση των φυταρίων 

• Δαπάνες για τη συντήρηση μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

φυτευτικού υλικού (φορτωτής, προωθητήρας, διαμορφωτής γαιών, τρακτέρ, ριζοκόπτες, αυλακωτήρες, 

ψεκαστικά, φρέζες, αντλιοστάσια, μηχανή πλήρωσης πλαστικών θηκών κλπ.)  

• Εργασίες σποροσυλλογής και έξοδα αποστολής του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού από και προς το 

Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.)  

• Προμήθεια υλικών απαραίτητων για τις εργασίες σποροσυλλογής  

• Δαπάνες εκκόκκισης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στο Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.)  
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• Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών εφοδίων, καθώς και δαπάνες για την 

συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία  του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου 

και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.)  

• Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία των μηχανημάτων 

(αλυσοπρίονα, τρακτέρ κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια των φυτώριων 

• Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (χορτοκοπτικό, φρέζα, αλυσοπρίονα, εξαρτήματα για τα τρακτέρ, τις 

φρέζες και την μηχανή πληρώσεως των πλαστικών θηκών κλπ.) 

• Δασοκομικοί χειρισμοί στις σποροπαραγωγές συστάδες, ώστε να εξασφαλίζονται πάντοτε άριστοι 

φαινοτύποι-σπορείς 

• Εργασίες υλοποίησης των απαραίτητων κατάλληλων μικρών έργων και εργασιών και καλλιέργειας των  

σποροπαραγωγών κήπων 

 

4. Έργο 2014ΣΕ58400002 «Διαχείριση Δημοσίων Δασών (Π.Κ. 2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα Δάση)» :  

Οι εργασίες  που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό θα αφορούν δράσεις διαχείρισης των δασών και ανόρθωσης 

των υποβαθμισμένων και διφυών δασών που προβλέπονται στα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, στις διαχειριστικές 

εκθέσεις και στους πίνακες υλοτομίας των συστάδων. Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να  αφορούν ενδεικτικά :  

• Εργασίες / δασοκομικοί χειρισμοί για την ανόρθωση των υποβαθμισμένων σπερμοφυών και διφυών δασών 

όπως: υλοτομίες, καλλιέργειες νεοφυτειών –πυκνοφυτειών, καθαρισμοί, απομάκρυνση ανεπιθύμητων 

ατόμων, περιποιήσεις-τεχνητή υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης, αναδασώσεις /συμπληρώσεις σε 

ενδοδασογενή και εξωδασογενή περιβάλλοντα κλπ.   

• Εργασίες για την   αναγωγή των δημόσιων υποβαθμισμένων πρεμνοφυών πλατύφυλλων δασών σε 

σπερμοφυή δάση με την λήψη των κατάλληλων δράσεων προς την κατεύθυνση της ανόρθωσης των με 

αναγωγή τους σε σπερμοφυή με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς, όπως  ενρητίνωση, κατάλληλες 

αναδασώσεις κλπ. 

• Ανόρθωση/αποκατάσταση της δομής και της σύνθεσης δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό την προσέγγιση 

της δομής κατά το δυνατόν φυσικών μεικτών δασών 

• Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης μέσω της περίφραξης εκτάσεων με σκοπό την αποτροπή 

ζημιών από βιοτικούς παράγοντες (βόσκηση οικόσιτων ή/και άγριων ζώων)  

• Δασοκομικοί χειρισμοί για τη διατήρηση και ενίσχυση του υπορόφου και μεσωρόφου που συνίσταται από 

εδαφοβελτιωτικά είδη  

• Εφαρμογή δασοκομικών και άλλων μέτρων για τη διατήρηση μικτών συστάδων και δασών ποικίλης δομής 

και σύνθεσης 

• Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών και των υψηλών θαμνώνων σε σπερμοφυή με τη μέθοδο των 

αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών  

• Μετατροπή της δασοκομικής μορφής των δασών σε κηπευτά ή υποκηπευτά με κατάλληλους χειρισμούς 

(κηπεύσεις) για την καλλιέργεια των νεοφυτείων, πυκνοφυτείων (αρνητική επιλογή), λεπτών κορμιδίων, 

χονδρών κορμιδίων και λεπτών κορμών (θετική επιλογή) με σκοπό τoν εξευγενισμό του ξυλαποθέματος και 

τη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν κανονικής δομής ενός κηπευτού δάσους ή μιας εκλεπτυσμένης 

μορφής υποκηπευτού δάσους  

• Εισαγωγή ειδών ανθεκτικών στην ξηρασία και δημιουργία υπορόφου από είδη δέντρων ή θάμνων 

ανθεκτικών στην ξηρασία  

• Διατήρηση και επέκταση των παρόχθιων και παραποτάμιων δασών  

• Δημιουργία και διαχείριση δασών και άλλων εκτάσεων με ξυλώδη βλάστηση, με σκοπό τη λειτουργική 

διασύνδεση απομονωμένων δασών, τη μείωση του κατακερματισμού της βλάστησης και τη διευκόλυνση της 
μετακίνησης της πανίδας και της ροής γενετικού υλικού  

• Απομάκρυνση μη αυτόχθονων και εισβολικών, χωροκατακτητικών ειδών  

• Φυτεύσεις πλατύφυλλων ειδών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού (π.χ. σε όξινα εδάφη που 

καλύπτονται από δάση κωνοφόρων). 

• Δημιουργία δικτύου μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων για την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση   

• Δημιουργία δασικών κρασπέδων με ποικίλη σύνθεση δασικών δέντρων και θάμνων και δομή που συμβάλλει 

στη δημιουργία κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών. 

• Διασφάλιση συγκεκριμένων δασικών τύπων οικοτόπων και των συνθηκών για αναγέννηση φυσικών δασών 

με υψηλή ποικιλότητα.  

• Βελτίωση ενδιαιτημάτων, περιλαμβανομένων των διαδρόμων άγριας ζωής, π.χ. συντήρηση των μικρο-

ενδιαιτημάτων, μικρών ανοιχτών περιοχών, επί τόπου εγκατάλειψη αποσυντιθέμενων και νεκρών δέντρων 

για λόγους βιοποικιλότητας 

• Δράσεων που προωθούν την αναγέννηση και την ευρύτερη ποικιλότητα ειδών με σκοπό την ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας και την αύξηση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή 
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• Εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών  στα δασικά οικοσυστήματα 

για την παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και γενικότερα βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την διαχείριση των  για την λήψη  των αναγκαίων μέτρων προσαρμογής της διαχείρισης 

(adaptive management) και τον σχεδιασμό και την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων στο 

μέλλον. Η συλλογή των στοιχείων θα εκτελείται από το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών και σε 

περιπτώσεις που το προσωπικό των δεν επαρκεί μπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα τηρουμένων 

όλων των διαδικασιών ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων.  

• Ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης τω δασών στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς σε 

εκτέλεση του άρθρου 11 του Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ-44 Α'): «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, 

συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στο νομικό πρόσωπο του δημόσιου 

τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4423/16 (ΦΕΚ 182/Α/27.09.2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». 

 

5. Έργο 2014ΣΕ58400005 Συστηματική και εντατική  παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests(Π.Κ. 2011ΣΕ08400003): ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Συστηματική παρακολούθηση 

των επιφανειών του Επιπέδου Ι (Level I) ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: Εντατική παρακολούθηση των επιφανειών του Επιπέδου ΙΙ 

(Level II) με επιχορήγηση του Ινστιτούτου Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» 

για την υλοποίηση του» . 

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα.   

Το πρώτο υποέργο της «Συστηματικής παρακολούθησης των επιφανειών του επιπέδου Ι (Level I)  συνίσταται 

στην εκτίμηση της υγείας 100 πειραματικών επιφανειών που έχουν οριστεί και αντιπροσωπεύουν όλα τα δασικά 

οικοσυστήματα της χώρας και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.  Η 

υγεία των δασών εκτιμάται με το ποσοστό αποφύλλωσης των δέντρων και με την ταυτοποίηση των βιοτικών και 

αβιοτικών παραγόντων και ενδεικτικά, όπως προσβολές από μύκητες, έντομα κοκ, καθώς επίσης και από πληγώσεις  

από ακραία μετεωρολογικά φυσικά φαινόμενα.  

Το δεύτερο υποέργο (επίπεδο ΙΙ ή Level II), υλοποιείται από το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με την διαδικασία της επιχορήγησης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1α του άρθρου 7 και της παραγράφου 2δ του άρθρου 12 της  αριθμ. 

134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015), περιλαμβάνει 4 πειραματικές επιφάνειες αντιπροσωπευτικές των 

ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και στις οποίες γίνεται εντατική παρακολούθηση και μέτρηση πολλών 

οικολογικών παραμέτρων έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος στην 

οικολογία των δασών.  Το δεύτερο υποέργο είναι συμπληρωματικό του πρώτου δεδομένου ότι μπορεί να γίνει 

επέκταση των αποτελεσμάτων και στο επίπεδο Ι (Level I).  

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει  ενδεικτικά  δαπάνες που αφορούν:  

• Ανάθεση σε εργαστήρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την εκτέλεση εξειδικευμένων αναλύσεων 

• Δαπάνες για απαραίτητα υλικά και εργασίες για την περίφραξη, σήμανση και καθαρισμό των 

δειγματοληπτικών επιφανειών και  την πρόσβαση σε αυτές. 

• Προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων) για την ανάλυση δειγμάτων νερού, φυτικών ιστών, εδάφους και 

αισθητήρων θερμοκρασίας εδάφους και υγρασίας. 

• Προμήθεια οργάνων πεδίου για τη μέτρηση μετεωρολογικών και υδρολογικών παραμέτρων στις 

πειραματικές επιφάνειες. 

• Μετακινήσεις προσωπικού για την μέτρηση και συλλογή δεδομένων, από και προς τις δειγματοληπτικές 

επιφάνειες 

• Μετακινήσεις προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης του έργου για την 

διεξαγωγή και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων  

• Μετακινήσεις προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης του έργου στο εξωτερικό 

για την παρακολούθηση των συναντήσεων των εταίρων που συμμετέχουν στον οργανισμό ICP-Forests 

• Εκπαιδευτικές εκδρομές, παροχή γευμάτων και μέσων μετακίνησης κατά την διάρκεια των σεμιναρίων και 

λοιπές δαπάνες οργάνωσης αυτών (γραφική ύλη, μίσθωση αίθουσας κλπ.) για την εκπαίδευση του 

προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και των φορέων υλοποίησης που θα κάνουν τις μετρήσεις στο πεδίο 

• Δαπάνες για την προμήθεια  από τις Δασικές Υπηρεσίες του απαραίτητου εξοπλισμού για την διενέργεια των 

μετρήσεων και της λήψης στοιχείων ((ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων), όπως π.χ. GPS, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές και δενδροϋψόμετρα. 

• Τυχόν επιπλέον δαπάνες για έργα και εργασίες  που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έργου και θα 

κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση του.  

 

6. Έργο 2014ΣΕ58400006 «Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων – 

Αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος (Π.Κ. 2013ΣΕ08400002)». 
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Στα πλαίσια του έργου αυτού θα προωθηθούν οι απαραίτητες δράσεις από την Δ/νση Προστασίας Δασών σε 

συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την λήψη των 

κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας σε εφαρμογή των 

σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν για την χώρα μας από την κοινοτική νομοθεσία για τους φυτοϋγειονομικούς 

ελέγχους, καθώς και των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής για την λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για την 

εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών και ενδεικτικά όπως:  

• Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την σχετική με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους νομοθεσία και 

την λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από παθογόνους 

οργανισμούς 

• Δαπάνες μετακινήσεων των ορισμένων δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών για την διενέργεια ελέγχων 

και δειγματοληψιών 

• Δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των Υπηρεσιακών Οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια των φυτοϋγειονομικών ελέγχων 

και δειγματοληψιών στα πλαίσια των Επισκοπήσεων 

• Δαπάνες για την προμήθεια από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων γραφικής ύλης και 

οποιουδήποτε απαραίτητου εξοπλισμού για την διενέργεια των ελέγχων και των δειγματοληψιών των 

Επισκοπήσεων (όπως π.χ. οργάνων λήψης δειγμάτων, GPS, δορυφορικές εικόνες, χάρτες αναλογικοί και 

ψηφιακοί, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές) 

• Δαπάνες για τα υλικά συσκευασίας των δειγμάτων των δειγματοληψιών που θα λαμβάνονται κατά τους 

ελέγχους που θα διενεργούνται στα πλαίσια των Επισκοπήσεων 

• Δαπάνες για την αποστολή των δειγμάτων και όπου είναι απαραίτητο και για το κόστος της ταχυμεταφοράς 

τους στα εργαστήρια για ανάλυση 

• Έκδοση οδηγών σχετικά με την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας 

• Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, που αφορούν 

στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για την προστασία της Χώρας από επιβλαβείς οργανισμούς και τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων από τα ληφθέντα μέτρα κλπ. 

• Δαπάνες για την οργάνωση Προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης των δασικών 

φυτοϋγειονομικών ελεγκτών των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα 

εφαρμογής φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας (γραφική ύλη, ενοικίαση χώρων εκπαίδευσης, παροχή γευμάτων 

και μέσων μετακίνησης, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ) 

• Δαπάνες μετακινήσεων των ορισμένων δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών και των αρμόδιων υπαλλήλων 

της Δ/νσης Προστασίας Δασών για την συμμετοχή τους στα σχετικά Προγράμματα εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης, ενημέρωσης και συνεργασίας στα πλαίσια εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας 

• Μετακινήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων της Δ/νσης Προστασίας Δασών στο εξωτερικό για την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συναντήσεων σχετικών με φυτοϋγειονομικά θέματα 

• Καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των 

παρασίτων, ασθενειών και λοιπών επιβλαβών παθογόνων οργανισμών 

• Σύνταξη σχεδίου δράσης για την πρόληψη και αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού από παράσιτα 

και ασθένειες και λοιπούς επιβλαβείς παθογόνους οργανισμούς 

• Κατάρτιση προγραμμάτων Επισκοπήσεων (Surveys) για νεοφανείς επιβλαβείς οργανισμούς, από την Δ/νση 

Προστασίας Δασών και των εργαστηρίων που συμμετέχουν στις εργαστηριακές αναλύσεις των επισήμων 

δειγμάτων 

• Δαπάνες για την εποπτεία εφαρμογής των προγραμμάτων των δασικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και 

Επισκοπήσεων (Surveys) και για τον το συντονισμό των υπηρεσιών άσκησης τους 

• Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με τους φυτουγειονομικούς ελέγχους 

(θέσεις δειγματοληπτικών ελέγχων, προσβεβλημένες εκτάσεις κλπ 

• Δαπάνες μετακινήσεων των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας 

που συστήνει η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος για την εκπόνηση σχεδίων δράσης 

έκτακτης ανάγκης  

• Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Δαπάνες για την λήψη των 

απαραίτητων μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για την καταπολέμηση παθογόνων καραντίνας, αλλά και άλλων  

ασθενειών ( π.χ. υλοτομίες, περιφράξεις, σήμανση/ πινακίδες ενημέρωσης κ.α.), καθώς και των 

απαραίτητων δράσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού των πληγέντων δασικών 

οικοσυστημάτων 

• Τυχόν επιπλέον ενέργειες, μέτρα και δράσεις που θα προκύψουν στην πορεία ότι θα πρέπει να ληφθούν για 

την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας για την διατήρηση της υγείας 

και ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα την διατήρηση του δασοκομικού δυναμικού 
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7. Έργο 2014ΣΕ58400007 «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή (Π.Κ. 2000ΣΕ08400000)»:  

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε έργα και εργασίες για αναδασωτικές εργασίες στα διαχειριστικά 

τμήματα της κύριας κοίτης και σε μέρος της εκτροπής των ποταμών, καλλιεργητικές εργασίες στα διαχειριστικά 

τμήματα της κύριας κοίτης και σε μέρος της εκτροπής των ποταμών και αναδάσωση των υλοτομούμενων τμημάτων 

και ενδεικτικά:  

• Προπαρασκευαστικές εργασίες για την διαμόρφωση της έκτασης και την κατάλληλη προετοιμασία  του 

εδάφους 

• Δαπάνες μεταφοράς φυτευτικού υλικού 

• Διανοίξεις λάκκων και φυτεύσεις δενδρυλλίων 

• Ποτίσματα δενδρυλλίων λεύκης 

• Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παρεμφερών ειδών 

• Αποκλάδωση λεύκης και παρεμφερών ειδών 

• Αποκλάδωση λεύκης και παρεμφερών ειδών 

• Λίπανση φυτειών λεύκης 

• Καταπολέμηση ασθενειών (και  με μηχανήματα) 

• Περιποίηση πρεμνοβλαστημάτων 

• Εργασίες συντήρησης – περιποίησης υπαρχουσών λευκοφυτειών 

• Εκπρέμνωση των υλοτομηθέντων δέντρων 

• Εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης των πρέμνων και των υπολειμμάτων των υλοτομιών, αναμόχλευση 

σταυροειδώς, πλήρωση των λάκκων εξαγωγής πρέμνων, μικροϊσοπέδωση δ) Ολική άροση ε) Καλλιέργεια 

εδάφους λευκώνων με μηχανικά μέσα στ) Συλλογή – απομάκρυνση ή καύση των ριζών και των 

υπολειμμάτων. 

Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες λευκοκαλλιέργειας και λοιπών ταχυαυξών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

υλοτόμησης ώριμων προς υλοτομία δένδρων.  

 

8. Έργο 2014ΣΕ58400008 «Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001)»: 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την:  

• Για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων είναι απαραίτητη 

η  εκπόνηση των δασοπονικών μελετών δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτές 

περιγράφονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.Δ. 86/1969, όπως ισχύει κάθε φορά, με 

σκοπό την οργάνωση της δασοπονίας, την εξασφάλιση της διατήρησης και συντήρησης των δασών, την 

προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφορική απόληψη καρπώσεων. 

• Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την εκτέλεση των 

εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων (π.χ. ανόρθωση 

υποβαθμισμένων, διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια, σποροσυλλογή, αντιδιαβρωτική και 

αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών, διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού 

οδικού δικτύου, βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων, ίδρυση χώρων αναψυχής, προστασία και ανάδειξη 

των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των μνημείων της φύσης, ίδρυση και λειτουργία 

εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών κ.λ.π). 

• Σύνταξη «αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν (σχετική 117824/1335/31-3-2011 απόφαση του 

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

124516/2177/22.04.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ΑΔΑ:7ΛΝΣ465ΦΘΗ-Δ53) 

Οι  μελέτες αυτές θα  εκτελούνται από τους δασολόγους των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

ή σε περιπτώσεις που το προσωπικό των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών δεν επαρκεί μπορούν να ανατεθούν 

στον ιδιωτικό τομέα τηρουμένων όλων των διαδικασιών ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων.  

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει επιπλέον και όλα τα υλικά και υπηρεσίες που ενδεχομένως θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση, την σύνταξη και την εκτύπωση της μελέτης (π.χ. προμήθεια χαρτών, 

αναλώσιμων υλικών, μετροταινιών, προμήθεια GPS, ρελασκοπίων κλπ).  

9. Έργο 2014ΣΕ58400009 «Αποτελεσματική εφαρμογή του Kανονισμού ξυλείας (Κανονισμός EE αριθ. 

995/2010), του Κανονισμού FLEGT (Κανονισμός EE αριθ. 2173/2005) (Π.Κ. 2013ΣΕ08400003) και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθμ. 338/1997, όπως ισχύει, «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 

εμπορίου τους» και της Διεθνούς Σύμβασης CITES»  

Στα πλαίσια του έργου αυτού θα προωθηθούν οι απαραίτητες δράσεις από το Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας 

Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις 

Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για 

την λήψη των κατάλληλων μέτρων σε ότι αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας (EU Timber 
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Regulation (EUTR) Κανονισμός ΕΕ αριθμ. 995/2010], του Κανονισμού FLEGT (Κανονισμός ΕΕ 2173/2005), του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 

εμπορίου τους» και της Σύμβασης CITES». Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Δαπάνες μετακινήσεων των υπαλλήλων των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών για τους σχετικούς ελέγχους στα 

Τελωνεία της περιοχής αρμοδιότητάς τους (στα πλαίσια του Κανονισμού FLEGT), στους Φορείς 

Εκμετάλλευσης και Εμπόρους (στα πλαίσια του Κανονισμού EUTR),  στους χώρους διακίνησης και εμπορίας  

ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ( στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης 

CITES και όπου απαιτείται η συνδρομή τους στα πλαίσια των ελέγχων εφαρμογής της Σύμβασης CITES . 

• Δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των Υπηρεσιακών Οχημάτων της ΚΥ και των Δασικών 

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη διενέργεια ελέγχων στα πλαίσια εφαρμογής των 

παραπάνω Κανονισμών. 

• Δαπάνες για την προμήθεια από τις Δασικές Υπηρεσίες γραφικής ύλης και οποιουδήποτε απαραίτητου 

εξοπλισμού για την διενέργεια ελέγχων στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών (όπως για την 

λήψη δειγμάτων ξυλείας και προϊόντων ξυλείας,  ειδικών κλωβών για τα κατασχεθέντα είδη της άγριας 

πανίδας, εργαλείων και εξόδων ταυτοποίησης, κ.λ.π.). 

• Προμήθεια σχετικών βιβλίων, εγχειριδίων και λοιπών εκδόσεων για την αναγνώριση ειδών ξυλείας, τις 

κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας κλπ. 

• Έκδοση οδηγών σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών EUTR, FLEGT και της Σύμβασης CITES. 

• Δαπάνες για τα υλικά συσκευασίας των δειγμάτων ξυλείας, που θα λαμβάνονται κατά τους ελέγχους που θα 

διενεργούνται. 

• Δαπάνες για την  αποστολή των δειγμάτων και όπου είναι απαραίτητο και για το κόστος της ταχυμεταφοράς 

τους στα εργαστήρια για ανάλυση 

• Δαπάνες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την καταγραφή των φορέων εκμετάλλευσης, των 

εμπόρων και των εισαγωγέων ξυλείας στα πλαίσια του κανονισμού EUTR. 

• Δαπάνες για τη δημιουργία βάσεως δεδομένων που θα καταγράφονται οι έλεγχοι, οι κυρώσεις κα. στα 

πλαίσια του κανονισμού EUTR. 

• Δημιουργία Εθνικών και Περιφερειακών Συστημάτων και Μητρώων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 

995/2010 

• Δημιουργία Εθνικών και Περιφερειακών ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μητρώων στα πλαίσια του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης CITES, όπως πχ. Μητρώο καταχώρησης επιχειρήσεων 

εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, μητρώου καταχώρησης των εισαγωγέων, 

εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των 

καταλογογραφηθέντων ειδών πανίδας και χλωρίδας της Διεθνούς Σύμβασης CITES, μητρώο επικρατείας 

δειγμάτων που καλύπτονται από Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας, κ.λ.π. 

• Δαπάνες για την δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών και Πιστοποιητικών CITES.  

• Δαπάνες μεταφοράς, υποδοχής, φύλαξης, διατροφής και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας στα 

πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης CITES 

• Έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 

πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των 

ζώντων ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης CITES. 

• Δαπάνες επαναπατρισμού στη Χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη Χώρα καταγωγής ειδών της 

άγριας πανίδας στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης CITES 

• Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού στα πλαίσια 

εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών. 
• Εκτύπωση εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων που αφορούν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και 

του κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών 

• Δαπάνες για την οργάνωση Προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων 

της ΚΥ και των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα εφαρμογής των 

Κανονισμών EUTR, FLEGT, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 και της Σύμβασης CITES (γραφική  ύλη, 

ενοικίαση χώρων εκπαίδευσης, παροχή γευμάτων και μέσων μετακίνησης, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ). 

• Δαπάνες μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΚΥ και των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων για την συμμετοχή τους στα σχετικά Προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης 

και συνεργασίας  στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών, καθώς και των συγκροτούμενων 

επιτροπών και ομάδων εργασίας. 

• Μετακινήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και των 

Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο εξωτερικό για την παρακολούθηση συναντήσεων 

σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο σχετικών με τα θέματα των Κανονισμών  EUTR, FLEGT του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ.338/1997 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου 

τους» και της Σύμβασης CITES. 
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• Τυχόν επιπλέον ενέργειες, μέτρα και δράσεις που θα προκύψουν στην πορεία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των Κανονισμών EUTR FLEGT του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 «για την προστασία των ειδών 

άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» και της Σύμβασης CITES. 

 

10. Έργο 2014ΣΕ58400001 «Δαπάνες για εκτός Έδρας Κινήσεις-Οδοιπορικά- Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)»:  

Περιλαμβάνονται οι εκτός έδρας κινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) των έργων  που περιλαμβάνονται στην ΣΑΕ 584 

του Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα 

του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των και την παροχή οδηγιών. 

 

  Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι πιστώσεις που κατανέμονται με την απόφαση αυτή για την εκτέλεση των έργων βαρύνουν τις πιστώσεις 

του κωδικού αριθμού (Κ.Α.) 31-840-8200 από Εθνικούς Πόρους. 

Τυχόν αιτήσεις χρηματοδότησης προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, που 

υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα και δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν ισχύουν. Οι Δ/νσεις Δασών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων θα προβούν σε κατανομές πιστώσεων κατά έργο στα Δασαρχεία αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την 

παρούσα απόφαση. Οι σχετικές αποφάσεις κατανομής των Διευθύνσεων Δασών κατά έργο στα Δασαρχεία θα 

κοινοποιούνται και στην Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.  

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕ ΤΙΣ Α/Α 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16 ΚΑΙ 17 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2017 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.  

Τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών οφείλουν να ζητήσουν πιστώσεις σύμφωνα με την κατανομή που θα γίνει 

από τις Δ/νσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς την Δ/νση 

Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.  

Υπηρεσίες που έχουν ζητήσει και έχουν λάβει συνολικά ποσά μεγαλύτερα αυτών που τους κατανέμονται, 

παρακαλούνται να ζητήσουν από την Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση ανάκλησή τους, με κοινοποίηση του εγγράφου τους στην Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής. 

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις οποίες αποστέλλεται η 

παρούσα, παρακαλούνται να ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή της και να μας ενημερώνουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. 

Για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα 

ακόλουθα: 

1) Οι πληρωμές κατά ενάριθμο έργο που κατανέμονται θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο για δασικά έργα  

του προγράμματος αυτού, που θα πρέπει να είναι σε πλήρη αλληλεξάρτηση με το όλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της 

χώρας. 

2) Οι Διευθύνσεις Δασών στα πλαίσια αυτά, παρακαλούνται να προβούν στην περαιτέρω κατανομή του κατά 

ενάριθμο έργο ορίου πληρωμών κατά Δασική Αρχή και κατ' είδος δραστηριότητας εργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει 

να ληφθούν υπόψη  τα κατωτέρω: 

α) Το είδος των εργασιών κάθε ενάριθμου έργου καθορίζεται από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 584. 

β) Με την ΣΑΕ 584 μπορείτε να εκτελείτε έργα σε όλο το χώρο της περιφέρειάς σας που έχετε προγραμματίσει. 

Θα πρέπει οι εργασίες να είναι συγκεκριμένες για να έχουν άμεσα αποτελέσματα. 

γ) Τροποποίηση του ορίου πληρωμών κατά ενάριθμο έργο και δραστηριότητα θα γίνεται μόνο από την Δ/νση 

μας, εφόσον κατά την πορεία του προγράμματος κριθεί αναγκαίο και ύστερα από δική σας πρόταση. 

δ) Η κατανομή που θα κάνετε θα βασισθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα έργων και εργασιών και στον 

συνημμένο Πίνακα Κατανομής , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δεν μπορείτε να υπερβείτε τα 

ανώτατα κατά έργο όρια πληρωμών που έχουν καθοριστεί. 

3) Η ιεράρχηση χρηματοδότησης των έργων εκτέλεσης των εγκεκριμένων προγραμμάτων σας θα γίνει με δική σας 

ευθύνη και κρίση και πάντα με το πνεύμα της άμεσης αποδοτικότητας και ωφέλειας του έργου. 
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4)  Υπέρβαση του κατανεμημένου ορίου πληρωμών για κάθε έργο δεν επιτρέπεται να γίνει. Γι’ αυτό, οι 

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών παρακαλούνται να ελέγχουν τα υποβαλλόμενα, στο Τμήμα Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αιτήματα 

χρηματοδότησης, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι ανάγκες που θα καλυφθούν από την αιτούμενη 

χρηματοδότηση (πιστοποίηση δαπανών). ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ  ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 

Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη χρηματοδότηση του επόμενου μήνα πρέπει υποχρεωτικά να περιορίζεται 

μόνο στις πραγματικές ανάγκες του μήνα που αναφέρεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, ότι οι πιστώσεις θα 

μετατραπούν σε δαπάνες  και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση  και η δέσμευση πιστώσεων για μελλοντικές 

δαπάνες.  

5) Παρακαλούμε για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών όλων των προγραμμάτων, όπου είναι δυνατόν, με 

σκοπό να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το συντομότερο.  Αυτό θα  μας δώσει τη δυνατότητα να επιδιώξουμε αύξηση 

των πιστώσεων για δασική ανάπτυξη. 

6) Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η πληρωμή από το Π.Δ.Ε. λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών.  

7) Για την εκτέλεση όλων των έργων της ΣΑΕ 584 είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Ταμείου Διοίκησης και 

Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών.  

8) Σε βάρος των πιστώσεων όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη ΣΑΕ 584 μπορούν να καλυφθούν 

ανειλημμένες υποχρεώσεις  προηγουμένων ετών.  

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακαλείται να 

αποστέλλει πιστώσεις μετά από αιτήματα των Δασαρχείων και σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού 

και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της 

Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στα πλαίσια του ορίου πληρωμών και όπως κατανέμεται με 

την παρούσα απόφαση.  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ 

ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΣΕ 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. 

         

 

  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος 

 και Ενέργειας 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών πίνακα κατανομής 

2. Δ/νσεις Δασών πίνακα κατανομής 

3. Δ/νσεις Αναδασώσεων: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής 

4. Δασαρχεία: Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμότειχου, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, 

Σταυρούπολης, Αρναίας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας, Κιλκίς, Γουμένισσας, 

Έδεσσας, Αριδαίας, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Σταυρού, Βέροιας, Νάουσας, Κοζάνης, Τσοτυλίου, Ιωαννίνων, 

Κόνιτσας, Μετσόβου, Λάρισας, Ελασσόνας, Αγιάς, Καρδίτσας, Μουζακίου, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Βόλου, 

Αλμυρού, Σκοπέλου, Λιβαδειάς, Θηβών, Λαμίας, Σπερχειάδας, Αταλάντης, Άμφισσας, Λιδωρικίου, Λίμνης, 

Χαλκίδας, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Καρπενησίου, Φουρνά, Πατρών, Αιγίου, Καλαβρύτων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, 

Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Ολυμπίας, Πύργου, Αμαλιάδας, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Τρίπολης, Βυτίνας, 

Κυνουρίας, Σπάρτης, Μολάων, Γυθείου, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Λαυρίου, Πεντέλης, Πάρνηθας, 

Καπανδριτίου, Αιγάλεω, Μεγάρων, Πειραιά και Πόρου. 

5. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, Ταχ. Θυρίδα 22418, Τ.Κ. 551 02 Φοίνικας, 

Θεσσαλονίκη   
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6. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ , τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ 

4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος  

5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

6. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας   

7. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 

του ΥΠΕΝ 

8. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων του ΥΠΕΝ 

9. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Α.Δ Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 

11, Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη 

10. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 Λάρισα 

11. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 

Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ. 454 45 Ιωάννινα 

12. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41 Πάτρα 

13. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Κρήτης, Ικάρου και Στεργίου 

Σπανάκη 2, Τ.Κ. 713 07 Ηράκλειο 

14. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα 

15. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη, Λέσβος 

16. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, Σάκη Καράγιωργα 22, Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη, Σύρος 

17. Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής.  

18. Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας-Θράκης, 

Ηπείρου– Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 

Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής.  
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Έργο 2014ΣΕ58400003 

Αντιπυρική προστασία 

δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - 

Συντήρηση - Βελτίωση - 

Ασφαλτόστρωση Δασικών 

Δρόμων)

Έργο 

2014ΣΕ58400004 

Κατασκευή νέων 

χώρων δασικής 

αναψυχής και 

ανακαίνισης 

παλαιών - Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400000 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων, 

σποροσυλλογή και 

διαχείριση 

σποροπαραγωγών 

κήπων και συστάδων - 

Κέντρο Επεξεργασίας, 

Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Δασικού 

Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400001 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων)

Έργο 

2014ΣΕ58400002 

Διαχείριση 

Δημοσίων δασών 

(Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 

Υποβαθμισμένα 

Δάση)

Έργο 2014ΣΕ58400005 

Συστηματική και εντατική  

παρακολούθηση των 

δασών της Ελλάδας στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Δασών – ICP 

Forests(Π.Κ. 

2011ΣΕ08400003): 

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Συστηματική 

παρακολούθηση των 

επιφανειών του Επιπέδου 

Ι (Level I) ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: 

Εντατική παρακολούθηση 

των επιφανειών του 

Επιπέδου ΙΙ (Level II) με 

επιχορήγηση του 

Ινστιτούτου Δασικών 

Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του 

ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» 

για την υλοποίηση του»

Έργο 2014ΣΕ58400006 

Διατήρηση της υγείας και της 

ζωτικότητας των Δασικών 

Οικοσυστημάτων – 

Αποτελεσματική εφαρμογή 

του Κοινοτικού 

φυτοϋγειονομικού 

καθεστώτος (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400002)

  Έργο 2014ΣΕ58400007 

Λευκοκαλλιέργεια και Λοιπά 

Ταχυαυξή (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400008 

Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 

2002ΣΕ08400001)

Έργο 2014ΣΕ58400009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ. 

995/2010) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

FLEGT (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 

ΑΡΙΘΜ. 2173/2005) (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400003) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 

338/1997, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ «ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES»

Έργο 2014ΣΕ58400001 

Δαπάνες για εκτός έδρας 

κινήσεις - Οδοιπορικά - 

Τεχνική Υποστήριξη της 

Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)

ΣΥΝΟΛΑ

1

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

200,00 € 200,00 €

2 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 55.000,00 € 15.000,00 € 12.458,00 € 200,00 € 800,00 € 63.977,00 € 200,00 € 1.000,00 € 148.635,00 €

3 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 72.500,00 € 22.087,00 € 20.000,00 € 13.736,00 € 300,00 € 1.500,00 € 78.000,00 € 500,00 € 2.000,00 € 210.623,00 €

4 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 56.000,00 € 10.000,00 € 100,00 € 1.420,00 € 15.500,00 € 1.000,00 € 750,00 € 84.770,00 €

5 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 55.000,00 € 14.492,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 100,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 200,00 € 900,00 € 147.692,00 €

6 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 24.000,00 € 100,00 € 600,00 € 23.000,00 € 200,00 € 350,00 € 48.250,00 €

7

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ

78.000,00 € 1.400,00 € 600,00 € 80.000,00 €

8 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 97.000,00 € 5.000,00 € 18.000,00 € 300,00 € 3.800,00 € 14.566,00 € 200,00 € 1.220,00 € 140.086,00 €

9 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 60.000,00 € 60.000,00 € 300,00 € 3.200,00 € 38.000,00 € 3.962,00 € 200,00 € 800,00 € 166.462,00 €

10 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 26.000,00 € 20.000,00 € 100,00 € 1.100,00 € 10.000,00 € 200,00 € 350,00 € 57.750,00 €

11 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 36.000,00 € 100,00 € 4.000,00 € 3.229,00 € 1.000,00 € 300,00 € 44.629,00 €

12 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63.000,00 € 18.000,00 € 15.000,00 € 300,00 € 5.000,00 € 18.000,00 € 1.000,00 € 800,00 € 121.100,00 €

13 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 13.000,00 € 200,00 € 500,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 200,00 € 29.900,00 €

14 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 28.000,00 € 3.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 200,00 € 300,00 € 35.900,00 €

15
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
78.022,20 € 400,00 € 78.422,20 €

16

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

200,00 € 200,00 €

17 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 35.000,00 € 100,00 € 600,00 € 19.000,00 € 200,00 € 450,00 € 55.350,00 €

18 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 28.000,00 € 750,00 € 1.280,00 € 500,00 € 280,00 € 30.810,00 €

19 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 15.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 200,00 € 100,00 € 17.300,00 €

20 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15.000,00 € 500,00 € 200,00 € 100,00 € 15.800,00 €

21 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 20.000,00 € 1.500,00 € 200,00 € 100,00 € 21.800,00 €

22 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 17.000,00 € 200,00 € 500,00 € 200,00 € 150,00 € 18.050,00 €

23 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60.000,00 € 22.400,00 € 370,00 € 15.000,00 € 200,00 € 650,00 € 98.620,00 €

24 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 30.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 200,00 € 300,00 € 36.500,00 €

25

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200,00 € 200,00 €

26 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 40.000,00 € 7.000,00 € 450,00 € 800,00 € 200,00 € 300,00 € 48.750,00 €

27 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26.000,00 € 100,00 € 800,00 € 200,00 € 200,00 € 27.300,00 €

 Κατανομή Ορίου Πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584 κατά Νομό και έργο έτους 2018

α/α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Ανήκει στην υπ' αριθμ. 171808/2434/30.07.2018 Aπόφασή 

μας
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Έργο 2014ΣΕ58400003 

Αντιπυρική προστασία 

δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - 

Συντήρηση - Βελτίωση - 

Ασφαλτόστρωση Δασικών 

Δρόμων)

Έργο 

2014ΣΕ58400004 

Κατασκευή νέων 

χώρων δασικής 

αναψυχής και 

ανακαίνισης 

παλαιών - Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400000 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων, 

σποροσυλλογή και 

διαχείριση 

σποροπαραγωγών 

κήπων και συστάδων - 

Κέντρο Επεξεργασίας, 

Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Δασικού 

Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400001 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων)

Έργο 

2014ΣΕ58400002 

Διαχείριση 

Δημοσίων δασών 

(Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 

Υποβαθμισμένα 

Δάση)

Έργο 2014ΣΕ58400005 

Συστηματική και εντατική  

παρακολούθηση των 

δασών της Ελλάδας στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Δασών – ICP 

Forests(Π.Κ. 

2011ΣΕ08400003): 

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Συστηματική 

παρακολούθηση των 

επιφανειών του Επιπέδου 

Ι (Level I) ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: 

Εντατική παρακολούθηση 

των επιφανειών του 

Επιπέδου ΙΙ (Level II) με 

επιχορήγηση του 

Ινστιτούτου Δασικών 

Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του 

ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» 

για την υλοποίηση του»

Έργο 2014ΣΕ58400006 

Διατήρηση της υγείας και της 

ζωτικότητας των Δασικών 

Οικοσυστημάτων – 

Αποτελεσματική εφαρμογή 

του Κοινοτικού 

φυτοϋγειονομικού 

καθεστώτος (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400002)

  Έργο 2014ΣΕ58400007 

Λευκοκαλλιέργεια και Λοιπά 

Ταχυαυξή (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400008 

Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 

2002ΣΕ08400001)

Έργο 2014ΣΕ58400009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ. 

995/2010) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

FLEGT (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 

ΑΡΙΘΜ. 2173/2005) (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400003) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 

338/1997, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ «ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES»

Έργο 2014ΣΕ58400001 

Δαπάνες για εκτός έδρας 

κινήσεις - Οδοιπορικά - 

Τεχνική Υποστήριξη της 

Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)

ΣΥΝΟΛΑ
α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

28 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36.000,00 € 4.800,00 € 450,00 € 800,00 € 300,00 € 300,00 € 42.650,00 €

29 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 30.000,00 € 200,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 31.100,00 €

30 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25.000,00 € 51.000,00 € 200,00 € 500,00 € 200,00 € 550,00 € 77.450,00 €

31 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 35.000,00 € 5.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 40.000,00 € 200,00 € 500,00 € 81.900,00 €

32 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 30.000,00 € 250,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 31.000,00 €

33 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 118.000,00 € 20.000,00 € 110.000,00 € 700,00 € 41.700,00 € 73.100,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 367.000,00 €

34 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 25.000,00 € 350,00 € 1.400,00 € 25.000,00 € 200,00 € 450,00 € 52.400,00 €

35

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

Π.Δ.Ε.Ι.

200,00 € 200,00 €

36 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.000,00 € 100,00 € 200,00 € 80,00 € 8.380,00 €

37 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19.000,00 € 100,00 € 200,00 € 150,00 € 19.450,00 €

38 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13.000,00 € 100,00 € 200,00 € 100,00 € 13.400,00 €

39 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.000,00 € 100,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 13.700,00 €

40 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 40.100,00 € 30.000,00 € 300,00 € 300,00 € 200,00 € 600,00 € 71.500,00 €

41
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
51.000,00 € 28.000,00 € 480,00 € 1.200,00 € 200,00 € 600,00 € 81.480,00 €

42 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 70.000,00 € 6.000,00 € 300,00 € 1.100,00 € 900,00 € 700,00 € 79.000,00 €

43 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20.000,00 € 300,00 € 200,00 € 150,00 € 20.650,00 €

44 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17.000,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 150,00 € 18.050,00 €

45 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 70.000,00 € 10.000,00 € 300,00 € 400,00 € 200,00 € 750,00 € 81.650,00 €

46 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15.000,00 € 100,00 € 300,00 € 1.500,00 € 200,00 € 100,00 € 17.200,00 €

47 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 26.400,00 € 200,00 € 700,00 € 2.000,00 € 200,00 € 200,00 € 29.700,00 €

48

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΑΙΓΑΙΟΥ

200,00 € 200,00 €

49 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 19.000,00 € 6.000,00 € 100,00 € 600,00 € 500,00 € 200,00 € 26.400,00 €

50 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ 14.000,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 14.500,00 €

51 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.000,00 € 200,00 € 500,00 € 500,00 € 200,00 € 21.400,00 €

52 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.000,00 € 1.140,00 € 6.000,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 15.640,00 €

53 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ 18.000,00 € 200,00 € 400,00 € 200,00 € 180,00 € 18.980,00 €

54

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΚΡΗΤΗΣ

200,00 € 200,00 €
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Έργο 2014ΣΕ58400003 

Αντιπυρική προστασία 

δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - 

Συντήρηση - Βελτίωση - 

Ασφαλτόστρωση Δασικών 

Δρόμων)

Έργο 

2014ΣΕ58400004 

Κατασκευή νέων 

χώρων δασικής 

αναψυχής και 

ανακαίνισης 

παλαιών - Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400000 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων, 

σποροσυλλογή και 

διαχείριση 

σποροπαραγωγών 

κήπων και συστάδων - 

Κέντρο Επεξεργασίας, 

Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Δασικού 

Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400001 

Καλλιέργεια δημόσιων 

δασικών φυτωρίων)

Έργο 

2014ΣΕ58400002 

Διαχείριση 

Δημοσίων δασών 

(Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 

Υποβαθμισμένα 

Δάση)

Έργο 2014ΣΕ58400005 

Συστηματική και εντατική  

παρακολούθηση των 

δασών της Ελλάδας στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Δασών – ICP 

Forests(Π.Κ. 

2011ΣΕ08400003): 

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Συστηματική 

παρακολούθηση των 

επιφανειών του Επιπέδου 

Ι (Level I) ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: 

Εντατική παρακολούθηση 

των επιφανειών του 

Επιπέδου ΙΙ (Level II) με 

επιχορήγηση του 

Ινστιτούτου Δασικών 

Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του 

ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» 

για την υλοποίηση του»

Έργο 2014ΣΕ58400006 

Διατήρηση της υγείας και της 

ζωτικότητας των Δασικών 

Οικοσυστημάτων – 

Αποτελεσματική εφαρμογή 

του Κοινοτικού 

φυτοϋγειονομικού 

καθεστώτος (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400002)

  Έργο 2014ΣΕ58400007 

Λευκοκαλλιέργεια και Λοιπά 

Ταχυαυξή (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400000)

Έργο 2014ΣΕ58400008 

Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 

2002ΣΕ08400001)

Έργο 2014ΣΕ58400009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ. 

995/2010) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

FLEGT (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 

ΑΡΙΘΜ. 2173/2005) (Π.Κ. 

2013ΣΕ08400003) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 

338/1997, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ «ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES»

Έργο 2014ΣΕ58400001 

Δαπάνες για εκτός έδρας 

κινήσεις - Οδοιπορικά - 

Τεχνική Υποστήριξη της 

Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)

ΣΥΝΟΛΑ
α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

55 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.000,00 € 20.000,00 € 400,00 € 2.500,00 € 200,00 € 300,00 € 46.400,00 €

56 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.000,00 € 32.000,00 € 200,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 300,00 € 56.700,00 €

57 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10.000,00 € 100,00 € 500,00 € 200,00 € 100,00 € 10.900,00 €

58 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35.000,00 € 17.000,00 € 200,00 € 250,00 € 52.450,00 €

59

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. 

ΑΤΤΙΚΗΣ

500,00 € 500,00 €

60
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ
70.000,00 € 200,00 € 800,00 € 20.000,00 € 500,00 € 600,00 € 92.100,00 €

61 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70.000,00 € 200,00 € 400,00 € 49.600,00 € 500,00 € 500,00 € 121.200,00 €

62 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.405,00 € 500,00 € 84.905,00 €

63 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 35.000,00 € 500,00 € 500,00 € 350,00 € 36.350,00 €

64

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΔΑΣΩΝ 

15.000,00 € 80.000,00 € 95.000,00 €

65

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" 

(ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

18.000,00 € 18.000,00 €

66 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3.600,00 € 16.600,00 € 8.000,00 € 28.200,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.891.000,00 96.719,00 576.227,20 219.994,00 28.000,00 143.000,00 38.000,00 579.834,00 38.000,00 32.210,00 3.642.984,20 €

ΑΘΗΝΑ, 30/07/2018

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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