
1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ: Όπως  Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια
11528, Αθήνα

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Δ. Νταλιάνη, Ε. Γιακουμή
213 -1512184, 151

FAX: 210-5240194
Ηλεκτρ. Δ/νση: d.daliani@prv.ypeka.gr

e.giakoumi@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ:     1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του 
ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 απόφαση «Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην 

εκτέλεση, χρηματοδότηση κλπ  των έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α  133), όπως 
ισχύουν.  

3. Την Συλλογική Απόφαση Ε584/ΤΡΟΠ.0/51929/07.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκαν οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του τομέα Δάση έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΙΧΙ46ΜΤΛΡ-ΙΔ9).

4. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/12037/360/11.03.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου 
Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την τακτοποίηση 
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2020 και χρηματοδότηση του 2021» 
(ΑΔΑ: ΨΘ534653Π8-Ζ7Σ). 

5. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/30414/925/14.04.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «3η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου 
Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την τακτοποίηση 
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2020 και χρηματοδότηση του 2021» 
(ΑΔΑ: 9ΕΨΛ4653Π8-ΝΝΠ).

6. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/13231/377/10.02.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400001 «Δαπάνες για εκτός έδρας κινήσεις - 
Οδοιπορικά - Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 2001ΣΕ08400002)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 
οικονομικού έτους 2020 και χρηματοδότηση του 2021» (ΑΔΑ: 6Ι1Ξ4653Π8-5ΗΕ). 

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 20ης Οκτωβρίου 2010 «για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με 
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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. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/121240/3445/16.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας έτους 2021 σε αναλυτικό επίπεδο» (ΑΔΑ: ΨΩ174653Π8-ΣΔΨ).

9. Την αριθμ. 137315/23.12.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Οικονομικών «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 
2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων ΦΕΚ 5761/Β/28.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ). 

10. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/125329/3824/08.01.2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού 
έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων (ΑΔΑ: Ω8Ο34653Π8-Ψ1Ε)». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει.  

12. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ. 2/Α/ 
05.01.2021). 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019).

14.   Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 (ΥΟΔΔ 510) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διορίζεται Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Κωνσταντίνος- 
Ευάγγελος Αραβώσης του Γεωργίου.

15. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 
247/ΥΟΔΔ/07.04.2020). 

16. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.07.2020 Απόφαση ΥΠΕΝ «Ορισμός Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ: 6ΡΛ34653Π8-028).

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει. 

18. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…. Μετονομασία…. και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας....» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ.Α΄/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Τα σχετικά αιτήματα των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις αυτών.

Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (1.355.304,00 €), μέρος του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 έτους 2021, 
που έχει διατεθεί για τον τομέα Δάση, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
σύμφωνα με το 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 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 της 
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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. Επίσης συμπεριλαμβάνονται 
και οι δαπάνες εκτός έδρας και τα οδοιπορικά έξοδα για την ενδεχομένως επιτόπια μετάβαση μελών 
του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τη διενέργεια αυτοψιών, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΤΣΔ/11390/9/05.02.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
“Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών” (ΑΔΑ: 9Ζ0Ι4653Π8-Ω78).    

2. 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  

ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5



4

• 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

• 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. 

• Δαπάνες ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των 
δημοσίων δασών από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης - εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών (ν. 4423/16 (ΦΕΚ 182 
Α/27-09-2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ 86/1969, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ.126/1986 όπως ισχύει) και όπως αυτές προβλέπονται στα 
ετήσια εγκεκριμένα Προγράμματα Εκμετάλλευσης των Δασικών Συμπλεγμάτων των Διευθύνσεων 
Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

3.  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 των παρακάτω αποφάσεων: α) της αριθ. 
169694/6997/17.10.83 εγκυκλίου «Οδηγίες συντάξεως μελετών διαχείρισης προστατευόμενων 
φυσικών περιοχών και χώρων υπαίθριας αναψυχής», β) της αριθ. 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 Β 170) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και γ) της αριθ. 151344/165/2017 Απόφασης του ΥΠΕΝ “Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών πεζοπορικών 
μονοπατιών” (ΦΕΚ Β 206), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 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

• 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
• Δημιουργία χώρων θέας 
• Κατασκευή παρατηρητηρίων για  παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας
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• Κατασκευή, συντήρηση και σήμανση ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών, μονοπατιών για 
ΑΜΕΑ και ποδηλατόδρομων

• Έργα με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού
• Σήμανση του χώρου (πχ. σήμανση Καταφυγίου Άγριας Ζωής κ.α.) 
• 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
• Διαμόρφωση, κατασκευή και συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής και Δασικών 

Περιβαλλοντικών Οικισμών (Δασικών Χωριών) 
• Δημιουργία χώρων αναψυχής κατά μήκος δρόμων (παρόδια αναψυχή) 
• Παραγωγή θεματικών φυλλαδίων για τις ιδιαίτερες αξίες κάθε περιοχής
• 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. 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206 
Β/30-1-2017) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και 
συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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.  
4.Α. 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. 

4.Β. 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). 
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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.

5.  Έργο 2014ΣΕ58400006 «Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των Δασικών 
Οικοσυστημάτων – Αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος 
(Π.Κ. 2013ΣΕ08400002) - Επιχορήγηση του Ινστιτούτου Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 
του ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» για λήψη δειγμάτων προσβολής και σημειακή καταπολέμηση»

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.  
Το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, 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), θα εντοπίζει τις εστίες προσβολής της ασθένειας 
του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Φυτοϋγειονομικούς 
Ελεγκτές σε προσβεβλημένες περιοχές, για την εκτίμηση της έκτασης των προσβολών και το 
σχεδιασμό του τρόπου αντιμετώπισης. Σε περιοχές με προσβολές το ΙΜΔΟ σε συνεργασία με τις κατά 
τόπους Δασικές Υπηρεσίες, Δήμους και άλλους φορείς θα καθορίζουν τα μέτρα που είναι δυνατόν να 
ληφθούν για την εξάλειψη του παθογόνου ή για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται η εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, η υλοτομία δέντρων και καταστροφή του ξύλου από τα 
προσβεβλημένα δέντρα καθώς και τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του παθογόνου 
σε άλλες περιοχές.  
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Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου είναι οι ακόλουθες:  

5.Α. Επιλέξιμες δαπάνες της Δ/νσης Προστασίας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και των Δασικών Υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 

• 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 (ενδεικτικά όπως, όργανα λήψης δειγμάτων, υλικά 
για την απολύμανση εργαλείων, 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 αρμόδιων υπαλλήλων της Δ/νσης Προστασίας Δασών και των 
ορισμένων δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για την 
συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης, σε ομάδες 
εργασίας, σε workshops και σε συναντήσεις, σχετικών με θέματα φυτοϋγείας και 
φυτοπροστασίας

• 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 συντονισμό των υπηρεσιών άσκησης τους

• Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με τους 
φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (θέσεις δειγματοληπτικών ελέγχων, προσβεβλημένες εκτάσεις 
κλπ)
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• 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 που 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

5.Β. Επιλέξιμες δαπάνες για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ:

  Δαπάνες μετακινήσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων σε προσβεβλημένες περιοχές, για την εκτίμηση της έκτασης των προσβολών 
και το σχεδιασμό του τρόπου αντιμετώπισης, καθώς και για τη συμμετοχή σε δράσεις 
ενημέρωσης του κοινού με ημερίδες, συνεντεύξεις κλπ

• Δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΙΜΔΟ 
για την λήψη δειγμάτων προσβολής και την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας σε νέες εστίες 
προσβολής 

• Δαπάνες για την οργάνωση εκπαιδεύσεων με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας στις Δασικές 
Υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση της ασθένειας σε δασικά οικοσυστήματα πλατάνου, 
κατοικημένες περιοχές, πάρκα και χώρους αναψυχής 

• Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων αφισών κλπ. που αφορούν στην ενημέρωση 
υπηρεσιών που σχετίζονται με δημόσια έργα, ΟΤΑ, οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) και πολιτών

• Δαπάνες για τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις, τη σημειακή καταπολέμηση της 
ασθένειας με άμεση επέμβαση για την εκρίζωση του παθογόνου σε συνεργασία του ΙΜΔΟ και 
των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών, την αποφυγή διάδοσης της ασθένειας σε νέες περιοχές, 
την προστασία σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων και πολύτιμων δέντρων «Μνημείων της 
Φύσης» και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της επέκτασης του παθογόνου, όταν δεν είναι 
δυνατή η εκρίζωσή του (προμήθεια κατάλληλων ζιζανιοκτόνων, καύσιμα για μέσα υλοτομίας 
κλπ.) 

• Δαπάνες για την χαρτογράφηση των περιοχών εφαρμογής των παραπάνω αναφερόμενων 
δράσεων ανίχνευσης και καταπολέμησης της ασθένειας 

6.  Έργο 2014ΣΕ58400007 «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή (Π.Κ. 2000ΣΕ08400000)»
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν γενικότερα σε έργα και εργασίες για καλλιέργεια και αναδάσωση 
στα διαχειριστικά τμήματα της κύριας κοίτης και σε μέρος της εκτροπής των ποταμών, καθώς και των 
υλοτομούμενων τμημάτων. Ειδικότερα θα αφορούν σε: 

• Παραγωγή μοσχευμάτων με σκοπό την παραγωγή δενδρυλλίων λεύκης και λοιπών ταχυαυξών 
δασοπονικών ειδών

• Προπαρασκευαστικές εργασίες για τη 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
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• 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 υπολειμμάτων της εκπρέμνωσης και των 

υλοτομιών, αναμόχλευση σταυροειδώς, πλήρωση των λάκκων εξαγωγής πρέμνων, 
μικροϊσοπέδωση, ολική άροση, καλλιέργεια εδάφους λευκώνων με μηχανικά μέσα, 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.

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

• Για την ανάπτυξη της θηραματοπονίας, καθώς και της προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης 
της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της, απαραίτητη είναι η εκπόνηση μιας σειράς 
μελετών που αφορούν: στον εμπλουτισμό βιοτόπων με θηράματα, στην ίδρυση και λειτουργία 
εκτροφείων, καταφυγίων άγριας ζωής (ΚΑΖ), ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (ΕΚΠ) και 
Πεστροφογεννητικών Σταθμών, στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας αυτών, στην 
εγκατάσταση χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ), στη δημιουργία πυρήνων 
προσαρμογής για την επανένταξη αρπακτικών πτηνών κ.λ.π).

• Για την πρόληψη των δασών και δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές απαιτείται η 
σύνταξη «αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν (σχετική η αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61247/2789/26-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΑΔΑ:ΩΖ3Π465ΦΘΗ-ΘΚ0)

• Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καθώς και για την 
εκτέλεση των εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων, (όπως 
ανόρθωση υποβαθμισμένων, διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια, σποροσυλλογή, 
μελέτη συντήρησης δασικών κτιρίων, 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, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης. 
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, τη σύνταξη και την εκτύπωση της 
μελέτης (π.χ. προμήθεια χαρτών, αναλώσιμων υλικών, μετροταινιών, προμήθεια GPS, 
ρελασκοπίων κλπ.).
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8.  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 Ελέγχου της 
Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής 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 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 Συστήματος Αξιολόγησης Κινδύνου για τη διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Καν. 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 
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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 για την δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών FLEGT. 
• 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

• Δαπάνες μετάφρασης των ιστοσελίδων που αφορούν Σύμβαση CITES και  στην αγγλική γλώσσα 
των Κανονισμών EUTR, FLEGT.

• 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.

• 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. 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Β.1. Οι πιστώσεις που κατανέμονται με την απόφαση αυτή για την εκτέλεση των έργων βαρύνουν τις 
πιστώσεις των αναλυτικών λογαριασμών εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για 
μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων (Εθνικό σκέλος) και 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες 
εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων (Εθνικό σκέλος). 
Τυχόν αιτήσεις χρηματοδότησης προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, που 
υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα και δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Οι Δ/νσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να ελέγχουν τη σωστή 
εφαρμογή της παρούσης και να μας ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Επίσης, 
παρακαλούνται όπως προβούν στην κατανομή πιστώσεων στα Δασαρχεία αρμοδιότητάς τους, 
σύμφωνα με το όριο πληρωμών που αντιστοιχεί σε κάθε Δ/νση Δασών. 
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Οι σχετικές αποφάσεις κατανομής των Διευθύνσεων Δασών όπως κοινοποιούνται και στην Δ/νση 
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής. Τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων 
οφείλουν να ζητήσουν τις κατανεμηθείσες πιστώσεις με σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς την 
Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής. 

Β.2. Όσες πιστώσεις έχουν χορηγηθεί εντός του έτους 2021 με τις α/α (4), (5) και (6) σχετικές 
εγκριτικές αποφάσεις διάθεσης πίστωσης λόγω κατανομής κατά το προηγούμενο έτος και μη 
αποπληρωμής τους το 2020, περιλαμβάνονται στην κατανομή της παρούσας απόφασης.   

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων: 

Για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων, παρακαλούμε να ληφθούν 
υπόψη τα ακόλουθα:
1) Το είδος των εργασιών κάθε ενάριθμου έργου καθορίζεται από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 584.
2) Τροποποίηση του ορίου πληρωμών κατά ενάριθμο έργο και δραστηριότητα θα γίνεται μόνο από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, εφόσον κατά την πορεία του προγράμματος 
κριθεί αναγκαίο και ύστερα από πρόταση των δασικών υπηρεσιών. 

3) Η κατανομή από τις Δ/νσεις Δασών πρέπει να βασίζεται στα εγκεκριμένα προγράμματα έργων και 
εργασιών και στον συνημμένο Πίνακα Κατανομής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, καθώς δεν επιτρέπεται υπέρβαση των ανώτατων κατά έργο ορίων πληρωμής. Η 
ιεράρχηση χρηματοδότησης των έργων εκτέλεσης των εγκεκριμένων προγραμμάτων γίνεται με 
ευθύνη των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δασαρχείων και πάντα σύμφωνα 
με το πνεύμα της άμεσης αποδοτικότητας και ωφέλειας του έργου.

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

5) Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Ταμείου Διοίκησης και 
Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών.

6) Σε βάρος των πιστώσεων όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη ΣΑΕ 584 μπορούν να 
καλυφθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις  προηγουμένων ετών.

7) Το πρώτο αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο της σύμβασης του 
έργου.

        ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων:

1)  Στην περίπτωση που Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες με την παρούσα εγκρίνεται διάθεση 
πίστωσης, δεν πρόκειται να υλοποιήσουν έργα και εργασίες, οφείλουν όπως ενημερώσουν 
εγκαίρως την Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, προκειμένου αυτή να προβεί 
αρμοδίως σε ανακατανομή των πιστώσεων.  

2) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
παρακαλείται να αποστέλλει πιστώσεις μετά από αιτήματα των Δασικών Υπηρεσιών και σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της ΓΔΔΠ στα πλαίσια του ορίου πληρωμών 
και όπως κατανέμεται με την παρούσα απόφαση.                                                                                                                                       

Ο  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες για Ενέργεια:     
1.  Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Πίνακα Κατανομής
2. Δ/νσεις Δασών Πίνακα Κατανομής
3. 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.

4. Δ/νσεις Αναδασώσεων: Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας
5. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, Ταχ. Θυρίδα 22418, Τ.Κ. 551 02 

Φοίνικας, Θεσσαλονίκη
6. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδέκτες για Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ
5. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
6. Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
7. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού 

Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ
8. Δ/νσεις Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, των Α.Δ.  
9. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα 
10. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Τ.Κ. 811 00 

Μυτιλήνη, Λέσβος
11. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, Σάκη Καράγιωργα 22, Τ.Κ. 841 00 

Ερμούπολη, Σύρος 
12. Γραφεία Συντονιστών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
13. Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ
14. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ: Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5
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Έργο 2014ΣΕ58400001 Δαπάνες 

για εκτός έδρας κινήσεις - 

Οδοιπορικά - Τεχνική Υποστήριξη 

της Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)

Έργο 2014ΣΕ58400002 

Διαχείριση Δημοσίων 

δασών (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 

Υποβαθμισμένα Δάση)

Έργο 2014ΣΕ58400004 

Κατασκευή νέων χώρων 

δασικής αναψυχής και 

ανακαίνισης παλαιών - 

Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000)

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) - Επιχορήγηση 

του Ινστιτούτου Μεσογειακών 

Δασικών Οικοσυστημάτων του 

ΝΠΙΔ "ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ" για 

λήψη δειγμάτων προσβολής και 

σημειακή καταπολέμηση

  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»

ΣΥΝΟΛΑ

1
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Δ. 

Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
500,00 € 500,00 €

2 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 550,00 € 200,00 € 1.500,00 € 15.389,00 € 200,00 € 17.839,00 €

3 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 1.400,00 € 49.700,00 € 13.720,00 € 300,00 € 8.000,00 € 30.000,00 € 1.350,00 € 104.470,00 €

4 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 600,00 € 200,00 € 900,00 € 14.880,00 € 16.580,00 €

5 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 600,00 € 31.000,00 € 16.979,00 € 100,00 € 1.000,00 € 4.500,00 € 54.179,00 €

6 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 200,00 € 100,00 € 600,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 5.100,00 €

7
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1.200,00 € 2.241,00 € 3.441,00 €

8 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 900,00 € 29.980,00 € 350,00 € 3.500,00 € 30.000,00 € 250,00 € 64.980,00 €

9 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 900,00 € 300,00 € 1.800,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 48.000,00 €

10 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 800,00 € 20.000,00 € 100,00 € 1.200,00 € 32.000,00 € 54.100,00 €

11 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 700,00 € 4.700,00 € 100,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 2.200,00 € 29.700,00 €

12 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900,00 € 20.000,00 € 7.800,00 € 300,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 1.000,00 € 66.000,00 €

13 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 200,00 € 200,00 € 500,00 € 2.200,00 € 3.100,00 €

14 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 600,00 € 31.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 58.600,00 €

15
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
800,00 € 800,00 €

16 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 500,00 € 9.161,00 € 100,00 € 600,00 € 24.900,00 € 35.261,00 €

17 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 300,00 € 800,00 € 1.500,00 € 11.500,00 € 14.100,00 €

18 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 80,00 € 400,00 € 150,00 € 630,00 €

19 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 70,00 € 400,00 € 470,00 €

20 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 300,00 € 600,00 € 15.000,00 € 15.900,00 €

21 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 400,00 € 300,00 € 500,00 € 42.000,00 € 43.200,00 €

22 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 700,00 € 26.807,00 € 300,00 € 11.000,00 € 10.000,00 € 48.807,00 €

23 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 160,00 € 1.000,00 € 1.160,00 €

24 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 600,00 € 400,00 € 1.000,00 € 31.500,00 € 33.500,00 €

25 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 150,00 € 100,00 € 2.000,00 € 150,00 € 2.400,00 €

26 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 250,00 € 400,00 € 1.000,00 € 4.700,00 € 6.350,00 €

27 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 100,00 € 300,00 € 1.000,00 € 345,00 € 1.745,00 €

28 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 700,00 € 200,00 € 400,00 € 1.300,00 €

29 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 300,00 € 200,00 € 1.500,00 € 6.400,00 € 8.400,00 €

30 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 150,00 € 200,00 € 500,00 € 850,00 €

31 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.200,00 € 50.000,00 € 500,00 € 9.000,00 € 58.000,00 € 200,00 € 118.900,00 €

32 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 700,00 € 300,00 € 1.000,00 € 58.850,00 € 60.850,00 €

33 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 50,00 € 400,00 € 450,00 €

34 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100,00 € 400,00 € 500,00 €

35 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 50,00 € 400,00 € 450,00 €

36 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 50,00 € 100,00 € 400,00 € 550,00 €

37 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 300,00 € 300,00 € 600,00 € 1.200,00 €

38
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
800,00 € 450,00 € 2.000,00 € 18.000,00 € 21.250,00 €

39 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 600,00 € 2.000,00 € 400,00 € 1.500,00 € 100,00 € 4.600,00 €

40 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 100,00 € 600,00 € 700,00 €

41 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 200,00 € 200,00 € 600,00 € 1.000,00 €

42 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 450,00 € 9.982,00 € 300,00 € 800,00 € 11.532,00 €

43 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 80,00 € 100,00 € 600,00 € 780,00 €

44 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 150,00 € 200,00 € 700,00 € 1.050,00 €

45
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Δ. 

Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ
250,00 € 250,00 €

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

 Κατανομή Ορίου Πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584 κατά ΠΕ και έργο έτους 2021  
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Έργο 2014ΣΕ58400001 Δαπάνες 

για εκτός έδρας κινήσεις - 

Οδοιπορικά - Τεχνική Υποστήριξη 

της Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕΝ" (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400002)

Έργο 2014ΣΕ58400002 

Διαχείριση Δημοσίων 

δασών (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 

Υποβαθμισμένα Δάση)

Έργο 2014ΣΕ58400004 

Κατασκευή νέων χώρων 

δασικής αναψυχής και 

ανακαίνισης παλαιών - 

Δασικοί 

Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000)

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) - Επιχορήγηση 

του Ινστιτούτου Μεσογειακών 

Δασικών Οικοσυστημάτων του 

ΝΠΙΔ "ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ" για 

λήψη δειγμάτων προσβολής και 

σημειακή καταπολέμηση

  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»

ΣΥΝΟΛΑ
α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

46 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 300,00 € 12.864,00 € 100,00 € 700,00 € 20.000,00 € 33.964,00 €

47 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ 360,00 € 600,00 € 960,00 €

48 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 300,00 € 200,00 € 600,00 € 24.840,00 € 1.000,00 € 26.940,00 €

49 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 50,00 € 24.800,00 € 24.850,00 €

50 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ 200,00 € 13.335,00 € 200,00 € 600,00 € 14.335,00 €

51
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε. Δ. 

Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ
1.500,00 € 1.500,00 €

52 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 550,00 € 10.776,00 € 500,00 € 800,00 € 12.626,00 €

53 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 350,00 € 200,00 € 800,00 € 1.350,00 €

54 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 50,00 € 100,00 € 500,00 € 650,00 €

55 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 200,00 € 800,00 € 1.000,00 €

56
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε. Δ. ΑΔ 

ΑΤΤΙΚΗΣ
1.000,00 € 1.000,00 €

57
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ
500,00 € 200,00 € 600,00 € 10.000,00 € 400,00 € 11.700,00 €

58 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 500,00 € 38.000,00 € 200,00 € 600,00 € 70.000,00 € 109.300,00 €

59 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 300,00 € 600,00 € 15.000,00 € 400,00 € 16.300,00 €

60 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 700,00 € 700,00 €

61

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΔΑΣΩΝ 

10.000,00 € 32.000,00 € 10.000,00 € 52.000,00 €

62

Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" 

(ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) (Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Δασικών 

Οικοσυστημάτων)

35.900,00 € 30.000,00 € 65.900,00 €

63
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9.200,00 € 600,00 € 4.905,00 € 14.705,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.500,00 299.822,00 139.982,00 46.000,00 144.000,00 25.000,00 642.000,00 25.000,00 1.355.304,00
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