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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Tέρμα Αλκμάνος
115 28, Ιλίσια
Δ. Καραφύλλης - Σ. Ανδρίτσου 
2131512148-261

E-mail: d.karafyllis@prv.ypeka.gr
s.andritsou@prv.ypeka.gr, 
diaxeirisidason@prv.ypeka.gr

 

ΠΡΟΣ:   Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
                1. Γραφεία Συντονιστών
                2. Γενικές Διευθύνσεις Δασών
                    και Αγροτικών Υποθέσεων
                3. Διευθύνσεις Συντονισμού
                    και Επιθεώρησης Δασών
                (με την παράκληση κοινοποίησης 

της παρούσας στις Δ.Υ. 
αρμοδιότητας τους)  

ΚΟΙΝ.:    1. Γραφείο Υπουργού  Περιβάλλοντος 
και  Ενέργειας

               2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά

             

ΘΕΜΑ :
  Παράταση της διενέργειας προσημάνσεων και προθεσμίας εγκατάστασης των Δασικών  
Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στο δάσος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ 
126/86.

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 40331/13-04 της Α.Δ. Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (Α.Π. Εισερχ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36040/1161/14-04-2021.

2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 399131/13-04-2021 έγγραφο της Α.Δ. Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (Α.Π. 
Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36059/1163/14-04-2021).

3. Το άρθρο πεντηκοστό έβδομο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 (ΦΕΚ 84 
Α΄/2020).

4. Το Άρθρο εξηκοστό έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) που 
κυρώθηκε με το ν. 4683/2020   (ΦΕΚ  83 Α΄).

5. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26-3-2020 έγγραφό μας Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. 
για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020» (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-
4ΘΩ).

6. Η ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/27096/932/22-03-21 εγκύκλιος οδηγία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων «Παράταση της διάρκειας παραχώρησης της εκμετάλλευσης 
συστάδων δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 126/86». 

7. Οι διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»   (ΦΕΚ 
182 Α’), όπως ισχύει.

8. Οι  διατάξεις του Π.Δ. 126/86, όπως ισχύει (ΦΕΚ 44 Α').
9. Οι διατάξεις του άρθρου 136Α του Δασικού Κώδικα ( Ν.Δ. 86/69).
10. Η υπ’ αριθμ. 210962/1030/29-03-1977 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας.
11. Η υπ’ αριθμ. 107772/11-09-1986 εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας «Οδηγίες για την     

εφαρμογή του ΠΔ 126/86».
12. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Β.Δ.135/60 «Περί του χρόνου ενάρξεως και λήξεως του δασικού 

διαχειριστικού έτους και τροποποιήσεως του Β.Δ.21/30-5/38 "περί του χρόνου διεξαγωγής των 
δημοπρασιών κλπ» (ΦΕΚ 32 Α').

13. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 22439/2021 ΦΕΚ 1441/Β/10-4-2021 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.»

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην χώρα κατά το προηγούμενο έτος και συνεχίζουν έως 
σήμερα, εξαιτίας των ισχυόντων «μέτρων και ρυθμίσεων και των επιπρόσθετων ειδικότερων περιοριστικών 
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μέτρων προστασίας για την κάθε Περιφερειακή Ενότητα στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού», καθώς επίσης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η υλοποίηση του προγράμματος εκμετάλλευσης δημοσίων δασών του 
διαχειριστικού έτους 2021 από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.), παρέχονται οι παρακάτω 
οδηγίες:   

Για την ομαλή ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος εκμετάλλευσης του διαχειριστικού έτους 
2021, η προθεσμία  εγκατάστασης των ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 
126/86, δύναται να παραταθεί έως δύο μήνες, ήτοι έως και τις 30-06-2021, για το διαχειριστικό έτος 2021. 
Οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία 
συνεχίζουν κανονικά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και δεν απαιτείται η παρέλευση αυτής για την 
έναρξη των εργασιών. Κατά το διάστημα αυτό δύναται να διενεργούνται προσημάνσεις για την επίτευξη 
του ανωτέρω σκοπού.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή δασεργατών μελών των ΔΑ.Σ.Ε. κατά την διενέργεια των προσημάνσεων, 
οι δασικές υπηρεσίες δύνανται να τους αξιοποιούν, με την  σύμφωνη γνώμη αυτών.

Διευκρινίζεται ότι, το Διαχειριστικό έτος για τα δημόσια και μη δάση, σύμφωνα με το Β.Δ. 135/1960 (ΦΕΚ 32 Α’) 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι εργασίες θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός του διαχειριστικού έτους με δυνατότητα παράτασης όπως προβλέπεται από το π.δ. 126/86.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για την ομαλή ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του προγράμματος εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών έτους 2021.

Ο Γενικός Γραμματέας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

                                         
                                         Κωνσταντίνος Αραβώσης
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