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Θέµα: Υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2019 

 

     Σχετ.: 1. Η αρ. πρ. 181588/1796/11-04-2019 (Β΄1461) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. 

                    «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας 
                    2019 και κατανοµή πιστώσεων» (Α∆Α: ΩΘΓΛ4653Π8-ΝΨ7). 

                 2. Η αρ. πρ.  181752/2052/02.05.2019 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1525) Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Αν.  

                     Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ Πυροσβεστικού Σώµατος  
                   και ∆ασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» (Α∆Α: 6ΗΞ04653Π8-Ν3Ρ). 

 

To Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα χρηµατοδοτήσει κατά το τρέχον έτος τις ∆ασικές 

Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας, προκειµένου αυτές να υλοποιήσουν πρόγραµµα 

∆ασοπροστασίας. Για να ανταποκριθούν οι εν λόγω Υπηρεσίες στα καθήκοντα της εν γένει δασοπροστασίας, 

όπως αυτά ορίζονται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθ. 36 του Ν. 1845/1989 και κυρίως στην 

πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και γενικά των δασικών 

ανοµηµάτων αλλά και στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας που έχουν αναλάβει, κρίνεται 

αναγκαίος ο συντονισµός δράσεων ώστε οι διατιθέµενοι πόροι για τη δασική και αγροτική προστασία να 

αξιοποιούνται στο έπακρον.  

Για τους λόγους αυτούς και σύµφωνα µε τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό 

Προϋπολογισµό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

χρηµατοδοτούνται ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών τους, όπως αναλύεται 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική, ορίζουµε το σύνολο ωρών εργασίας µέχρι 381.000 ώρες και 

κόστος 2.214.320 €, από τις οποίες 174.740 ώρες υπερωριακής απογευµατινής εργασίας σε βάρος του ΑΛΕ 

2120201001 µε δαπάνη µέχρι ποσού 1.223.180€ και 206.260 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 

ηµέρες (που αντιστοιχούν σε 62.060 ώρες υπερωρίας και 144.200 ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας 

υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001 µε δαπάνη µέχρι ποσού 991.140€. Επιπλέον, στο πρόγραµµα 

δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες για ηµερήσιες αποζηµιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις, σε βάρος του 

ΑΛΕ 2420403001 µέχρι ποσού 1.848.700€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420405001 

µέχρι ποσού 8.000€ και χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις κλπ έξοδα µετακίνησης, σε βάρος του ΑΛΕ 2420404001 

µέχρι ποσού 115.900€, καθώς και δαπάνες για προµήθεια καυσίµων σε βάρος του ΑΛΕ 2410301001 µέχρι 

ποσού 321.100€. Κατά συνέπεια, το προβλεπόµενο κόστος του προγράµµατος δασοπροστασίας για το έτος 

2019, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.508.020€.  
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Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 

Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ε.Φ.  1031-202-

0000000 ‘Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος’ «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας», οι οποίες και θα 

µεταφερθούν αντίστοιχα στον προϋπολογισµό εξόδων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στον Ε.Φ. των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στους ΑΛΕ 

2120201001, 2120202001, 2420403001, 2420405001, 2420404001 και 2410301001. Τα συνεργεία 

υπερωριακής απασχόλησης, θα συσταθούν µετά τη µεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω 

κωδικούς των Γενικών ∆ιευθύνσεων ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 

Τονίζουµε το γεγονός ότι για την έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί η ανάληψη πίστωσης της αρµόδιας υπηρεσίας και επιπλέον, για την εκκίνηση των υπερωριών 

του προσωπικού των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση καθιέρωσης 

υπερωριακής εργασίας από το Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/15 (Α΄176). 

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασµός για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας για το έτος 

2019 περιλαµβάνει : 

1. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

Α. Απογευµατινή υπηρεσία (βάρδια) 

Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και σε κάθε ∆ασαρχείο (103 συνολικά οργανικές µονάδες) 

θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράµµατος και κάθε εργάσιµη ηµέρα, απογευµατινή υπηρεσία καθώς 

και αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, η οποία θα 

επιλαµβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα την δίωξη 

παραβάσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ασικής Υπηρεσίας. Η εργασία προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής στις εν λόγω υπηρεσίες, θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος 

προσωπικού, που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων της χώρας «Καθορισµός ωραρίου εργασίας κλάδων µονίµου προσωπικού και µε ΣΕΙ∆ 

προσωπικού των ∆ασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών, τις νυχτερινές 

ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες», και συγκεκριµένα από τους 

υπαλλήλους των κλάδων που προβλέπουν οι αποφάσεις αυτές.  

Ο αριθµός των υπαλλήλων που θα συµµετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενες υπηρεσίες, θα 

είναι ένας (1) έως τρεις (3) ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, το δυναµικό των υπηρεσιών (µε βάση το 

συνολικό αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις προαναφερόµενες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού) 

και τις κατανεµηθείσες πιστώσεις.  

Η απογευµατινή υπηρεσία θα παρέχεται από τις 14:00 έως τις 22:00 κατά τις καθηµερινές και τα 

Σάββατα. Για την εργασία των Σαββάτων (πρωινή ή απογευµατινή) θα παρέχεται µια ηµέρα ανάπαυσης 

(ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα. Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου αντιµετωπίζεται σαν κανονική ηµέρα της 

εβδοµάδας, µε χορήγηση ηµέρας ανάπαυσης.  

Για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών θα παρέχεται αποζηµίωση προς συµπλήρωση 

της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας των συµµετεχόντων στον προγραµµατισµό και µία ηµέρα 

ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα, στο πλαίσιο των ωρών και της δαπάνης που καθορίζονται στο 

συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη 

ανάπαυση δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 11 συνεχείς ώρες, δικαίωµα το οποίο απορρέει από την παρ.3 

του άρθρου 1 του Π.∆.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 

συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/104/ΕΚ" (ΦΕΚ  94 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 

1 του Π.∆.76/2005 "Τροποποίηση του Π.∆.88/1999 σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου" (Α΄117). Οι Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, οι οποίες 

µεταφέρθηκαν στο εσωτερικό µας δίκαιο µε τα ως άνω Προεδρικά ∆ιατάγµατα 88/1999 και 76/2005 και 

κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ δυνάµει του 

άρθρου 28 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγµατος και επικρατούν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης Νόµου.  
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Το ωροµίσθιο της αποζηµίωσης ορίζεται βάση της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 

Α΄) «Μεταρρύθµιση της ∆ιοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα 

Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του 

ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», ανάλογα µε τον κλάδο, τον βαθµό και το κλιµάκιο του κάθε υπαλλήλου.  

Τονίζεται εδώ ότι, σύµφωνα µε το αρ. πρ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του Γ. Λ. Κ., οι ώρες 

εργασίας προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής δε θεωρούνται ως ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ο περιορισµός που τίθεται από το αρθ. 20 του Ν. 4354/2015 

(Α΄176). 

 

Β. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία  

Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ασαρχείων και των ∆ιευθύνσεων ∆ασών άνευ 

∆ασαρχείων, τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 

ηµέρες και για όλη την διάρκεια του προγράµµατος, θα συµµετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ενδεικτικά, 

ένας (1) έως δύο (2) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων και 

ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ∆Ε και ΥΕ ∆ασοφυλάκων, και µόνο στις περιπτώσεις που η συµµετοχή 

αυτών δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην απρόσκοπτη απογευµατινή λειτουργία της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα της Α΄ παραγράφου. Χρέη επικεφαλής της επιφυλακής, σε περίπτωση έλλειψης ∆ασολόγων ή 

∆ασοπόνων, θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Η απασχόληση των ανωτέρω, 

δεδοµένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης τους λόγω των καθηκόντων τους να παρέχουν 

εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και έως τις 22:00. Οι 

ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθηµερινές ενδεικτικά µέχρι τέσσερις (4) ανά ηµέρα και δεσµευτικά 

µέχρι 20 ανά υπάλληλο το µήνα, ενώ το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον 

προϊστάµενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες, οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα 

είναι µέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγµατοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους ΠΕ 

Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος) ή ελλείψει αυτών άλλου 

δασικού υπαλλήλου. Ειδικά για τις υπηρεσίες των Σαββάτων και µε την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι 

υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής µονάδας, θα υπάρχει ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ 

∆ασοπόνων από τις 7:30 έως και τις 15:30, στον οποίο θα παρέχεται µια ηµέρα ανάπαυσης (ρεπό) την 

επόµενη εβδοµάδα και ένας υπάλληλος (είτε ο ίδιος είτε άλλος) θα απασχολείται υπερωριακά όπως 

αναφέρεται παραπάνω, εκτός ωρών κανονικού ωραρίου.  

Επισηµαίνουµε ότι, κατά την διάρκεια του καθηµερινού απογευµατινού ωραρίου αλλά και τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες, θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραµένει στην έδρα του ∆ασαρχείου ή 

της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου προκειµένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθ’ όλη την διάρκεια 

του ωραρίου εργασίας, αλλά και να γίνεται ο απαραίτητος συντονισµός σε περίπτωση πυρκαγιάς, 

καταγγελίας, κλπ. Εποµένως, αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων, µη δασικών κλάδων, που 

υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή εργασία σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

περιγραφόµενα.  

Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, έχουν προβλεφθεί 

παραπάνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης µε σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη προστασία του Εθνικού 

∆ρυµού Λευκών Ορέων. Αυτή θα επιτευχθεί είτε µε την σύσταση συνεργείου επιφυλακής αποκλειστικά για 

τον Εθνικό ∆ρυµό, είτε µε την διεύρυνση του συνεργείου στην έδρα της υπηρεσίας, µε την προσθήκη 

περισσότερων δασικών υπαλλήλων µετά από απόφαση του οικείου προϊσταµένου.  

 

Γ. Περίπολα 

Για τα ∆ασαρχεία και τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων προβλέπεται η δυνατότητα 

προγραµµατισµού περιπόλων για την πραγµατοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την 

εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη και την επικουρική συνδροµή σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών κλπ. 

εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις µέρες της εβδοµάδας.  
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Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν ενδεικτικά δύο (2) υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας 

θα είναι δασικός υπάλληλος, προτείνοντας να δίνεται προτεραιότητα στα κατεξοχήν όργανα ελέγχου που είναι 

οι ∆ασοφύλακες (∆Ε και ΥΕ), ανάλογα βέβαια και µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ ο δεύτερος θα είναι 

οδηγός ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Χρέη επικεφαλής περιπόλου θα εκτελεί ο 

ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Σε καµία περίπτωση δεν δικαιολογείται µονοµελές περίπολο στα 

πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος. Η περίπολος θα συµπληρώνει τα απαιτούµενα βιβλία ελέγχων 

σύµφωνα µε την αρ. πρ. 138312/1469/11.03.2016 (Α∆Α: 78ΤΜ4653Π8) διαταγή της υπηρεσίας µας. 

Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, 

δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια µέρα, ανάλογα βέβαια µε τα διαθέσιµα οχήµατα και τα 

άτοµα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, και µόνο τότε, δύναται τα περίπολα να στελεχώνονται µε περισσότερους των δύο υπαλλήλων 

(το πολύ τρεις) των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα ανωτέρω είναι 

να επαρκούν οι διατιθέµενες πιστώσεις, οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και 

κυρίως να µη δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Η εκάστοτε 

απόφαση του οικείου Γενικού ∆/ντη ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίµηση επικινδυνότητας 

συµβάντος).  

Αναφορικά µε την διενέργεια νυχτερινών περιπόλων που συνοδεύονται από την διανυκτέρευση των 

δασικών υπαλλήλων στην ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ.7 του Ν.4467/2017 (Α΄56), όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρθ.16 του Ν.4519/2018 (Α΄25) και ισχύει. Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι 

µπορούν να προγραµµατίσουν έως πέντε (5) νυχτερινά περίπολα ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, εντός 

του ύψους της κατανεµηµένης πίστωσης.   

Στις περιπτώσεις εκείνες που τα οχήµατα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 

προγραµµατισµένων περιπόλων ή για την µετακίνηση υπαλλήλων για συµµετοχή τους στο πρόγραµµα άλλων 

δασικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως επικουρική συνδροµή σε πυρκαγιά), τότε 

δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων των συµµετεχόντων υπαλλήλων, µε σχετική αιτιολόγηση. 

Η χιλιοµετρική αποζηµίωση των υπαλλήλων που µετακινούνται από την έδρα τους µε ΙΧ για την 

εξυπηρέτηση του προγράµµατος καλύπτεται από τον ΑΛΕ 2420404001 του Τακτικού Προϋπολογισµού.  

Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραµµα περιπόλων, µε λεπτοµέρειες του έργου 

και των δροµολογίων που θα ακολουθούνται και θα ρυθµίζουν θέµατα αρµονικής συνεργασίας µε άλλες 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΟΤΑ, Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή κλπ). Η κίνηση των 

περιπόλων πρέπει να γίνεται µε προκαθορισµένο, από τον εκάστοτε προϊστάµενο δροµολόγιο και να 

ενηµερώνονται και οι λοιποί φορείς που εκτελούν ανάλογα περίπολα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι 

ώστε να µη συµπίπτουν οι διαδροµές τους (βλέπε και ανωτέρω 2 σχετική).  

Ειδικότερα για τις ∆/νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κεφαλληνίας και 

για τα ∆ασαρχεία Πειραιά και Πόρου, λόγω της νησιωτικότητας των περιοχών που καλύπτουν, µπορεί να 

απαιτηθεί µετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. Η επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί και θα 

περιλαµβάνει έξοδα µετάβασης-επιστροφής (ΑΛΕ2420404001) και έξοδα διαµονής (ΑΛΕ2420405001) έχει 

προβλεφθεί και θα πρέπει να είναι εντός της κατανεµηµένης πίστωσης ανά οργανική µονάδα. 

Ειδικά για την περίπτωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, πρέπει να ληφθεί από τον Γενικό 

∆/ντη ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων ιδιαίτερη µέριµνα ούτως ώστε ένας τουλάχιστον υπάλληλος που θα 

υπηρετεί σε βάρδια να βρίσκεται στην έδρα της υπηρεσίας αλλά και τα περίπολα να οργανώνονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει ευελιξία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που 

προκύπτουν, δεδοµένων των µεγάλων και δυσπρόσιτων αποστάσεων εντός ορισµένων νησιών αλλά και 

µεταξύ αυτών. Όσον αφορά την ∆/νση ∆ασών Χανίων, δίνεται η δυνατότητα σύστασης επιπλέον περιπόλων 

ανά εβδοµάδα για την προστασία του Ε.∆.Λ.Ο. εντός βέβαια των κατανεµηµένων πιστώσεων και ανάλογα 

µε το υπάρχον προσωπικό. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ  

Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσιακή µονάδα (∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου ή ∆ασαρχείο) δεν έχει 

τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασµού σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα στον 

∆ιευθυντή Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, τηρουµένων των προϋποθέσεων των ως άνω παραγράφων 

της παρούσας, να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, 

χρησιµοποιώντας όλο το διαθέσιµο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης (συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιευθύνσεων Αναδασώσεων). Στην περίπτωση που κάποιος 

υπάλληλος κληθεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα δασικής υπηρεσίας, διαφορετική της έδρας του, αυτή θα 

πρέπει να απέχει εύλογη απόσταση από την έδρα ώστε να µην δηµιουργείται δυσχέρεια µε την µετακίνηση 

του υπαλλήλου. 

 

Α. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία 

Οι Γενικές ∆/νσεις ∆ασών, οι ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης, οι ∆/νσεις ∆ασών µετά 

∆ασαρχείων και οι  ∆ιευθύνσεις Αναδασώσεων θα υποστηρίζουν το πρόγραµµα ∆ασοπροστασίας ενώ 

παράλληλα οι ∆/νσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών µε τις ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών θα 

συµµετέχουν στην υλοποίηση και θα ελέγχουν την τήρηση του προγράµµατος µε τη συγκρότηση συνεργείου 

επιφυλακής στο οποίο θα συµµετέχουν ενδεικτικά δύο (2) δασικοί υπάλληλοι και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι 

των λοιπών κλάδων (τουλάχιστον ο ένας θα είναι δασικός υπάλληλος), θα λειτουργεί τις απογευµατινές ώρες 

των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες καθ’ όλη την διάρκεια του 

προγράµµατος, ώστε να επιτυγχάνεται η δυνατότητα συνεχούς συνδροµής τους στο πρόγραµµα. Η 

απασχόληση των ανωτέρω, δεδοµένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να παρέχουν εργασία 

και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά την λήξη του 

κανονικού τους ωραρίου έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθηµερινές ενδεικτικά µέχρι 

τέσσερις (4) ανά ηµέρα και µέχρι 20 ανά υπάλληλο το µήνα και το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας 

θα καθορίζεται από τον προϊστάµενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες οι ώρες 

υπερωριακής εργασίας θα είναι µέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγµατοποιούνται από περισσότερους 

του ενός υπαλλήλους (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος).  

Επισηµαίνεται ότι καθώς ο ρόλος των ∆/νσεων ∆ασών µετά ∆ασαρχείων (και των Γενικών ∆/νσεων 

και ∆/νσεων Συντονισµού & Επιθεώρησης) είναι να υποστηρίζουν και να ελέγχουν την τήρηση του 

προγράµµατος δασοπροστασίας από τις υποκείµενες σε αυτές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των κλάδων ∆Ε και 

ΥΕ ∆ασοφυλάκων αλλά και των λοιπών, µη δασικών κλάδων, µπορούν να εργάζονται υπερωριακά µόνο στην 

περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών-∆ασολόγων και ΤΕ ∆ασοπόνων για 

την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, η επιφυλακή στις ανωτέρω υπηρεσίες δεν 

µπορεί να πραγµατοποιείται µε τη µόνη παρουσία υπαλλήλου εκ των λοιπών κλάδων. Στην περίπτωση αυτή 

που οι υπηρετούντες ∆ασολόγοι ή ∆ασοπόνοι δεν επαρκούν για την κάλυψη έστω και της µίας επιφυλακής, 

τότε αυτές πρέπει να διαρκούν λιγότερες ώρες από τις προβλεπόµενες, µε γνώµονα πάντα την καλύτερη 

δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι ∆/νσεις Αναδασώσεων υλοποιούν το πρόγραµµα ως αυτόνοµες 

υπηρεσίες σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή και του ∆ιευθυντή Συντονισµού & Επιθεώρησης. 

 

Β. Περίπολα  

Για τους Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων, τις ∆/νσεις Συντονισµού και 

Επιθεώρησης, τις ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων και όλες τις ∆/νσεις Αναδασώσεων, προβλέπεται επίσης η 

δυνατότητα προγραµµατισµού εποχούµενων περιπόλων για την υποστήριξη των ∆ασαρχείων αλλά και τον 

έλεγχο υλοποίησης του προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρούσα, εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου 

εργασίας, όλες τις µέρες της εβδοµάδας. 

Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στα εποχούµενα περίπολα θα έχουν την 

δυνατότητα προγραµµατισµού 2 εποχούµενων περιπόλων ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, εντός του 

ύψους της κατανεµηµένης πίστωσης. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν δύο υπάλληλοι, ένας 
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εκ των οποίων θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Χρέη επικεφαλής θα 

εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.  

Στα διενεργούµενα περίπολα δύνανται να συµµετέχουν κι ο Γενικός ∆/ντης ∆ασών & Αγρ. 

Υποθέσεων, ο ∆/ντης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο ∆/ντης 

∆ασών καθώς και οι Προϊστάµενοι των ∆/νσεων Αναδασώσεων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες δύναται να στελεχώνουν περίπολα και τις πρωινές ώρες µε την παραπάνω 

σύνθεση, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν ανά εξάµηνο τα όρια που τίθενται 

µε το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο 

εξαµήνων. Συγκεκριµένα, οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 

εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το 

δεύτερο και οι ώρες των Κυριακών δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο 

εξάµηνο κάθε έτους και άλλες εξήντα (60) κατά το δεύτερο. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό των 

υπηρεσιών, προτείνεται οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης να µην υπερβαίνουν τις 20 

ώρες/µήνα/υπάλληλο και οι ώρες Κυριακών και εξαιρέσιµων να µην υπερβαίνουν τις 10 

ώρες/µήνα/υπάλληλο. 

Οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε ∆ασοφυλάκων, καθώς και των υπόλοιπων κλάδων οι οποίοι παρέχουν 

απογευµατινή εργασία σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων, δύνανται να παρέχουν και υπερωριακή εργασία, προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση 

του εν λόγω προγράµµατος. 

Η κατανοµή των πιστώσεων για τις οργανικές µονάδες σε επίπεδο Νοµού, θα γίνει κατ’ αρχήν 

σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ. Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής ∆ασών, σε συνεργασία µε τους 

Προϊσταµένους των ∆ασαρχείων περιοχής ευθύνης του, θα προχωρήσει στην επιµέρους κατανοµή των 

διατιθέµενων πιστώσεων ανά οργανική µονάδα. Παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆/νσεων ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων για την τροποποίηση της κατανοµής αυτής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του προγράµµατος, σε συνδυασµό µε την πλήρη 

αξιοποίηση αυτών, λαµβάνοντας υπόψη το διαθέσιµο προσωπικό, τις υπηρεσιακές ανάγκες και το ύψος των 

κατανεµηµένων πιστώσεων εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

Σας επισηµαίνουµε ότι οι υπερωριακές αποζηµιώσεις έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας ένα µέσο όρο 

των ωροµισθίων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθµίσεις των 

υπαλλήλων του δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού, 

των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου (Ν.Π.∆.∆.) και Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο. 

του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες µισθολογικές διατάξεις»», ανάλογα µε τον κλάδο, τον βαθµό 

και το κλιµάκιο του κάθε υπαλλήλου. Τα ωροµίσθια για την προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας 

υποχρεωτικές υπολογίστηκαν βάσει του Ν. 4461/2017 (Α΄38) «Μεταρρύθµιση της ∆ιοικητικής Οργάνωσης 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, 

τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις».  

Επισηµαίνουµε επίσης ότι ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου ∆9 της παραγράφου ∆ του 

Ν.4336/2015 (Α΄94) περί δαπανών µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά 

στις εντολές µετακίνησης για τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων µε διανυκτέρευση στην 

ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4467/2017 (Α΄56), όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ.16 του 

Ν.4519/2018 (Α΄ 25) και ισχύει. Οι υπάλληλοι δύνανται να πραγµατοποιούν νυχτερινά περίπολα αιφνίδιων 

ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει δασοπροστασίας, είτε 

αυτή ασκείται µέσω ειδικών προγραµµάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 Ν. 1845/1989. 

Στους υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη η ηµερήσια αποζηµίωση 

δηλαδή αποζηµίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο. Σε ότι αφορά στην ηµέρα επιστροφής στην οποία δεν 

παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση και δεν προσµετρείται στον αριθµό 

των δικαιούµενων, ανά υπάλληλο, ηµερών εκτός έδρας. Το σύνολο των ηµερών εκτός έδρας δεν µπορεί να 
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υπερβαίνει , κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60) κατ’ έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο 

δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45).  

Οι Προϊστάµενοι των ∆ασικών Υπηρεσιών έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση 

της εφαρµογής του προγράµµατος καθώς και των προβλεπόµενων συνεργείων επιφυλακής των υπαλλήλων. 

Τονίζουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι συµµετέχοντες υπάλληλοι θα εργάζονται για την υλοποίηση του 

προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων περιπόλων, επαφίεται στους Προϊσταµένους των 

∆ασαρχείων και των ∆/νσεων ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις που εκδίδουν για το 

σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από αίσθηµα διακαίου όσον αφορά στην ισότιµη και 

ορθή µεταχείρισης όλων των υπαλλήλων, µε γνώµονα την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας, τον 

κλάδο, τα καθήκοντα και τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών.  

Επίσης, τονίζουµε ξανά το γεγονός ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά, δεν µπορούν 

να πληρώνονται από δύο χρηµατοδοτικές πηγές για τον ίδιο µήνα ενώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάληψη 

πίστωσης της αρµόδιας υπηρεσίας.  

Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν ειδοποιείται η τοπική δασική αρχή για περιστατικό 

πυρκαγιάς από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Ε.Σ.Κ.Ε., εκπρόσωπος της δασικής υπηρεσίας 

µεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς και συνεργάζεται µε τον διοικητή του πυροσβεστικού κλιµακίου για την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του συµβάντος, εφόσον αυτό απαιτείται από την εξέλιξη του 

περιστατικού, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω (2) σχετική Κ.Υ.Α. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει οι κκ Συντονιστές να έχουν µεριµνήσει ώστε να 

εξασφαλιστεί η δυνατότητα κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων όλο το 24ωρο και γενικά όλες οι 

αναγκαίες υποδοµές των δασικών υπηρεσιών να τελούν σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον αυτών και για 

την ενιαία εφαρµογή του προγράµµατος, τόσο από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

της χώρας όσο και από την Γενική ∆/νση ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος, οι Προϊστάµενοι των 

Υπηρεσιών δύνανται να τελούν σε µη προγραµµατισµένη επιφυλακή, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα 

αφενός µεν του αιφνίδιου ελέγχου τήρησης και πιστής εκτέλεσης του εν λόγω προγράµµατος από τους 

υπαλλήλους της υπηρεσίας τους και αφετέρου, της συµµετοχής τους σε κρίσιµα συµβάντα ή περιστατικά 

δασικών παραβάσεων, όποτε κι αν αυτά εκδηλωθούν. Σε περιπτώσεις όµως, που οι δασικές υπηρεσίες 

στελεχώνονται από µικρό αριθµό δασικών υπαλλήλων και η προγραµµατισµένη επιφυλακή των 

προϊσταµένων κρίνεται αναγκαία για την πλήρη υλοποίηση-εξυπηρέτηση του προγράµµατος, τότε οι 

προϊστάµενοι δύναται, κατά την κρίση τους, να πραγµατοποιήσουν τις επιφυλακές αυτές µε βάση την 

παρούσα εγκύκλιο και µε αυτονόητη προϋπόθεση την έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτούµενων αποφάσεων 

και βεβαιώσεων για την παροχή και την τέλεση της υπερωριακής τους εργασίας. 

Για την υποστήριξη των µέτρων δασοπροστασίας και το συντονισµό των υπηρεσιών θα λειτουργεί 

στην Αθήνα το Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας, µε τηλέφωνο επικοινωνίας το τετραψήφιο 1591. 

Εκπρόσωποι της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος θα συµµετέχουν ακόµη στο Ενιαίο 

Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) καθώς και σε εποχούµενα βραδινά περίπολα, σε συνεννόηση 

και συνεργασία µε τα ∆ασαρχεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, των οποίων είναι αρµοδιότητα η 

περιοχή πραγµατοποίησης του περιπόλου. Για το πρόγραµµα επιφυλακής στα ανωτέρω Συντονιστικά Κέντρα, 

την πραγµατοποίηση των εν λόγω περιπόλων και τις λεπτοµέρειες υλοποίησής τους, εκδίδεται σχετική 

απόφαση από τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος. 

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Τονίζεται ότι ο τρόπος 

υλοποίησης του προγράµµατος όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι είναι ενδεικτικός. Η υλοποίηση στην 

πράξη έχει άµεση σχέση µε τις διατιθέµενες ανά οργανική µονάδα πιστώσεις, το υπηρετούν προσωπικό και 

την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών.  

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος της  Γενικής ∆/νσης 

∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος             

 

 ∆ρ. ∆ηµήτριος Βακάλης 
ΠΕ Γεωτεχνικών 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(ανήκει στην αριθµ. 181791/2268/08.05.2019 εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & ∆ασικού 

Περιβάλλοντος) 
 

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 

1. Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

2. Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων  

3. ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

4. ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 

5. ∆ασαρχεία      

6. ∆/νσεις Αναδασώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης 

                                                      Έδρες τους 
              

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

      -    Γραφείο Υπουργού 

      -    Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

      -    Γραφείο Γενικής Γραµµατέως  

                        Μεσογείων 119 - Αθήνα 

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Γραφείο Υπουργού 

                  Σταδίου 27-Αθήνα  

 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

- ∆/νσεις ∆ασών Κεντρικής Υπηρεσίας                                    

                                 Ενταύθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ



9 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτική περιγραφή µέτρων ∆ασοπροστασίας έτους 2019 

(ανήκει στην αριθµ. 181791/2268/08.05.2019 εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & ∆ασικού 

Περιβάλλοντος) 

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (∆ασαρχείων ή ∆/νσεων ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων) 

Σε κάθε ∆ασαρχείο και ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων θα λειτουργεί, για οχτώ (8) µήνες και όλες τις 

ηµέρες της εβδοµάδας, απογευµατινή υπηρεσία (βάρδια) στην οποία θα συµµετέχουν υπάλληλοι των κλάδων 

∆Ε ∆ασοφυλάκων, ΥΕ ∆ασοφυλάκων, ∆Ε Οδηγών και λοιποί κλάδοι δασικών Υπαλλήλων. 

Για τη διαµόρφωση του κόστους των µέτρων του προγράµµατος υπολογίστηκε ως ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων 

για την κάλυψη της απογευµατινής βάρδιας οι τρείς (3) υπάλληλοι. Οι ανωτέρω προβλέπεται να απασχολούνται 
εκτός από την απογευµατινή βάρδια των εργασίµων ηµερών και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
ηµέρες και για το σκοπό αυτό έχει γίνει η ανάλογη πρόβλεψη για την αποζηµίωση τους, προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους. 

Για την εργασία Σαββάτου θα παρέχονται ηµέρες ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα ενώ και  για την εργασία 

των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών  θα καταβάλλεται αµοιβή προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας  

υποχρεωτικής εργασίας τους (όπως παρατίθεται κατωτέρω) και ηµέρα ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα. 

 
Α. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες 

Αιτιολογία Ανάλυση µέτρων 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Μάιο µέχρι και ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Χρόνος εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

ΠΕ και ΤΕ: Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένων 

Σαββάτου για µέχρι 4 ώρες µετά την λήξη του ωραρίου και µέχρι 20 ώρες/µήνα/υπάλληλο 

Χρόνος εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

∆Ε και ΥΕ: Από ώρα 14:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του 

Σαββάτου, για 8 ώρες, ως απογευµατινή εργασία µε την παροχή µιας ηµέρας ανάπαυσης 

την επόµενη εβδοµάδα 

Σύνθεση 

συνεργείου: 

Ένας (1) έως δύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ως επικεφαλής 

Ένας (1) έως τρεις (3) ∆ασικοί Υπάλληλοι ∆Ε ή ΥΕ, ανάλογα µε το υπάρχον δυναµικό 

Όταν στο συνεργείο επιφυλακής δε συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη 

επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος  

Σύνολο ωρών 

υπαλλήλων:                                  
1,5  υπάλληλοι * 20 ώρες * 35 εβδοµάδες ≈ 1.050 ώρες  

Σύνολο ωρών 

Προϊσταµένου 

οργ. µονάδας 

1 προϊστάµενος * 20 ώρες/µήνα * 8 µήνες ≈ 160 ώρες 

Επιπλέον ώρες                            
Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 500 ώρες για την κάλυψη 

αναγκών λειτουργίας του Ε∆ΛΟ  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

(ΠΕ-ΤΕ) 1 υπαλλ. * 10 ώρες * 35 εβδοµάδες = 350 ώρες 

(Προϊστάµενοι οργ. µονάδας) 1 υπαλλ. * 10 ώρες/µήνα * 8 µήνες = 80 ώρες 

 Σύνολο ωρών: (350+80) 430 ώρες * 103 Υπηρεσίες = 44.290 ώρες 

Επιπλέον 

ώρες για 

Κυριακές: 

Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 140 ώρες για την κάλυψη 

αναγκών λειτουργίας του Ε∆ΛΟ 

ΙI:  Εργασία προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής (προσωπικού ∆Ε ή ΥΕ που θα παρέχει  

εργασία τις Κυριακές) στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες   

Παρεχόµενη 

εργασία 

Εργασία κατά τις Κυριακές, πρωινή και απογευµατινή βάρδια, µε την παροχή µιας 

ηµέρας ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα 

Απαιτούµενες 

ώρες/ υπηρεσία 
Έως 5 υπαλλ.* 8 ώρες * 35 εβδοµάδες = 1.400 ώρες 

ΙΙI:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Αριθµός 

περιπόλων / 

Ένα (1) των δύο ατόµων. Μπορούν να συµµετέχουν περισσότερα άτοµα (έως τρία) ή να 

οργανωθεί και 2ο
 περίπολο, ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και τα άτοµα που 
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υπηρεσία: διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ 

Περίπολα ανά 

µήνα: 
Έως 5 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 20 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων: 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός 

υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την 

ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος.  

Για τις ∆/νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου, Χίου  Κεφαλληνίας και για τα ∆/Χ Πειραιά 

και Πόρου, λόγω της νησιώτικης φυσιογνωµίας των περιοχών που καλύπτουν, µπορεί να απαιτηθεί µετάβαση 

του περιπόλου σε άλλο νησί.  
Β. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 41 υπηρεσίες  (7+31+3 αντίστοιχα) 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Χρόνος 

εργασίας έδρας 

(ηµερήσιος): 

Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου 

για µέχρι τέσσερις (4) ώρες µετά την λήξη του ωραρίου και µέχρι 20 

ώρες/µήνα/υπάλληλο  

Σύνθεση 

συνεργείου: 

Ένας (1) έως δύο (2) υπάλληλοι. Όταν στο συνεργείο δεν συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, 

τότε χρέη επικεφαλής εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος 

Σύνολο ωρών 

υπαλλήλων:                                  
1,5 υπάλληλοι * 20 ώρες * 35 εβδοµάδες ≈ 1.050 ώρες  

Σύνολο ωρών 

προϊσταµένων 

οργ. µονάδας:                                  

1 προϊστάµενος * 20 ώρες/µήνα * 8 µήνες ≈ 160 ώρες 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

1 υπαλλ. * 10 ώρες * 35 εβδοµάδες = 350 ώρες 

1 προϊστάµενος * 10 ώρες/µήνα * 8 µήνες = 80 ώρες 

Σύνολο ωρών (350 + 80) 430 ώρες * 41 υπηρεσίες = 17.630 ώρες 

ΙΙ:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 41 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Αριθµός 

περιπόλων / 

υπηρεσία: 

Ένα (1) των δύο ατόµων  

Περίπολα ανά 

µήνα : 
Έως 2 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 8 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων : 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός 

υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την 

ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµή διατιθέµενων πιστώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα 

(ανήκει στην αριθµ. 181791/2268/08.05.2019 εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος) 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 3.652,49 1.710,91 5.265,81   155,96 488,58 1.310,03 10.683,78 

ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ 44.537,35 19.652,76 63.178,51   2.370,06 8.015,22 14.410,30 150.664,20 

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 22.093,55 10.090,02 29.139,22   1.183,19 4.754,48 5.967,90 73.228,36 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16.902,74 7.720,01 20.493,14 2.000,00 12.886,90 3.589,97 3.784,52 67.377,28 

∆/νση Αναδασώσεων 

Αττικής 6.740,00 3.721,82 6.036,36   436,36 1.313,35   21.647,89 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 8.470,00 3.870,00 5.900,00   400,00 1.422,79   20.062,79 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 102.396,13 46.765,52 130.013,04 2.000,00 17.432,47 19.584,39 25.472,75 343.664,30 

                    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΒΡΟΥ 30.868,78 14.095,48 46.986,10   1.716,96 9.892,83 11.062,45 114.622,60 

ΚΑΒΑΛΑΣ 16.475,23 7.523,65 23.213,52   903,4 5.604,19 5.094,55 58.814,54 

∆ΡΑΜΑ 26.020,45 11.880,93 41.599,77   1.458,54 8.155,50 10.189,10 99.304,29 

ΞΑΝΘΗΣ 22.778,52 10.400,93 35.652,67   1.276,93 4.327,61 8.587,95 83.024,61 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 13.262,43 6.054,56 24.329,07   779,78 4.550,89 6.550,18 55.526,91 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40.204,30 18.359,02 58.857,61   2.212,18 10.432,16 13.391,34 143.456,61 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 26.856,85 12.263,65 40.505,62   1.489,97 7.449,94 9.461,39 98.027,42 

ΠΕΛΛΑΣ 24.907,96 11.373,65 37.806,68   1.384,30 6.952,04 8.879,07 91.303,70 

ΗΜΑΘΙΑΣ 14.345,78 6.550,92 21.059,50   790,66 3.861,78 4.803,48 51.412,12 

ΣΕΡΡΕΣ 28.311,82 12.926,34 47.555,44   1.620,08 8.142,48 12.081,36 110.637,52 

ΠΕΙΡΙΑΣ 20.041,01 9.149,11 36.763,93   1.178,33 4.347,85 9.897,98 81.378,21 

ΚΙΛΚΙΣ 16.522,99 7.544,56 25.929,60   926,94 5.238,44 6.259,02 62.421,55 

ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ
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∆/ΝΣΗ 

ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.320,00 5.629,09 8.581,82   581,82 1.751,13   28.863,86 

∆/ΝΣΗ 

ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 5.390,00 2.462,73 3.754,55   257,82 766,12   12.631,22 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 23.100,00 10.554,55 16.093,72   1.090,01 3.173,92   54.012,20 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 321.406,12 146.769,17 468.689,60 0,00 17.667,72 84.646,88 106.257,87 1.145.437,36 

                    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.459,89 13.909,11 45.362,87   1.684,00 10.132,86 10.480,02 112.028,75 

ΑΡΤΑΣ 11.494,11 5.247,28 21.085,22   675,81 3.357,24 5.676,78 47.536,44 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8.841,62 4.036,37 16.219,38   519,85 2.794,75 4.366,76 36.778,73 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.368,03 3.363,64 13.516,50   433,61 2.178,24 3.638,99 30.499,01 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.967,71 5.920,01 23.788,43   762,45 3.677,44 6.404,58 53.520,62 

ΚΟΖΑΝΗΣ 18.766,59 8.569,11 29.169,19   1.049,92 6.411,06 6.986,81 70.952,68 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12.378,27 5.650,92 22.707,13   727,79 4.220,71 6.113,46 51.798,28 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11.788,83 5.381,83 21.625,84   693,14 3.720,84 5.822,34 49.032,82 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 10.780,00 4.925,45 7.509,09   509,09 1.422,79   25.146,42 

ΣΥΝΟΛΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 124.845,05 57.003,72 200.983,65 0,00 7.055,66 37.915,93 49.489,74 477.293,75 

  

  

                  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 39.843,19 18.193,66 59.947,47   2.208,98 11.673,63 13.973,62 145.840,55 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24.384,92 11.135,47 35.094,89   1.335,73 6.836,67 7.860,16 86.647,84 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 28.511,01 13.019,11 42.663,93   1.578,33 7.060,37 9.897,98 102.730,73 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 37.827,91 17.272,76 58.879,02   2.117,21 9.671,49 14.119,08 139.887,57 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 47.344,00 21.619,03 70.202,62   2.614,36 12405,82 16157 170.342,93 

ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18.586,04 8.486,48 29.714,57   1.048,24 6.197,50 7.277,93 71.310,76 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 16.408,83 7.492,91 24.844,02   920,78 4.314,49 5.822,34 59.803,37 

ΕΥΒΟΙΑΣ 28.035,73 12.801,84 42.668,22   1.559,30 8.281,50 10.043,54 103.390,13 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 23.073,24 10.535,48 36.193,31   1.285,25 5.589,11 8.733,51 85.409,90 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 16.170,00 7.388,18 11.263,64   763,64 2.079,47   37.664,93 

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 280.184,87 127.944,92 411.471,69 0,00 15.431,82 74.110,05 93.885,16 1.003.028,51 

                    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 23.367,96 10.670,02 36.733,96   1.311,59 7.903,52 8.879,07 88.866,12 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21.304,92 9.728,20 32.949,44   1.190,28 7.171,33 7.860,16 80.204,33 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 30.459,89 13.909,11 45.362,87   1.684,00 7.770,26 10.480,22 109.666,35 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28.672,94 13.091,85 46.465,59   1.623,49 5.583,44 11.499,13 106.936,44 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 10315,23 4.709,10 18.922,61   606,49 3.713,62 5.094,55 43.361,60 

ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 48.552,02 22.168,22 79.427,86   2.756,66 12.593,16 19795,96 185.293,88 

ΑΧΑΪΑΣ 32.390,14 14.789,12 52.408,41   1.833,14 8.145,22 12954,71 122.520,74 

ΗΛΕΙΑΣ 36.287,91 16.569,12 57.805,92   2.044,49 7.580,19 14119,18 134.406,81 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.715,53 2.152,91 8.650,34   277,25 1138,04 2328,94 19.263,01 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9431,06 4305,46 17300,67   554,51 1973,5 4657,87 38.223,07 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5599,69 2.556,37 10.272,27 1.000,00 6328,87 1805,68 2.765,61 30.328,49 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 5894,43 2.690,92 10.812,92   346,57 1325,11 2.911,17 23.981,12 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 12.320,00 5.629,09 8.581,82 581,82 1.532,24   28.644,97 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-∆.ΕΛ.-ΙΟΝΙΩΝ 269.311,72 122.969,49 425.694,68 1.000,00 21.139,16 68.235,31 103.346,57 1.011.696,93 

                    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 14.441,30 6.592,51 26.491,29 1.000,00 6.849,09 4.363,69 7.132,37 66.870,27 

ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ
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ΣΑΜΟΥ 7.073,30 3.229,10 12.975,51 1.000,00 6.415,82 1.757,35 3.493,41 35.944,48 

ΧΙΟΥ 7.368,02 3.364,14 13.516,15 1.000,00 6.433,21 1.805,74 3.638,96 37.126,22 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.736,04 6.727,21 27.032,30 1.000,00 6.866,22 5.050,05 7.277,93 68.689,75 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 10.315,23 4.709,10 18.922,61 1.000,00 6.606,39 4.060,52 5.094,55 50.708,40 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 9.240,00 4.221,81 6.436,36 436,37 1.313,35   21.647,89 

ΣΥΝΟΛΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ 63.173,89 28.843,87 105.374,22 5.000,00 33.607,10 18.350,70 26.637,22 280.987,00 

                      

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-

ΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ) 

ΑΛΕ2120201001   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΛΕ2120202001  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΛΕ2420403001 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΛΕ2420405001 

ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

ΣΗΣ 

ΑΛΕ2420404001     

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΛΕ2410301001 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΛΕ2120202001 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΗ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17.388,52 7.938,50 31.898,20   1.022,38 5.533,11 8.587,95 72.368,66 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10.904,67 4.978,64 20.003,90   641,16 3.537,59 5.385,69 45.451,65 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11.494,11 5.247,28 21.085,20   675,89 3.563,48 5.676,78 47.742,74 

ΧΑΝΙΩΝ 15.914,92 7.265,47 29.194,89   935,73 4.746,00 7.860,16 65.917,17 

Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων - ∆ιεύθυνση 

Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 6.160,00 2.814,55 4.290,91 290,91 875,56   14.431,93 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΗΤΗΣ 61.862,22 28.244,44 106.473,10 0,00 3.566,07 18.255,74 27.510,58 245.912,15 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.223.180,00 558.541,00 1.848.700,00 8.000,00 115.900,00 321.100,00   432.600,00 4.508.020,00 
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