
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, 
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων και 
στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων, της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για τους υπαλλήλους της Υποδ/νσης Οικονο-
μικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών, για 
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 47983/17835 (1)
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 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Tου π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.

3. Tων άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Tου ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις» όπως ισχύει.

5. Tου ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) «Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

6. Tου ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προ-
στασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας» όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/14.10.1981) «Περί 
αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» όπως ισχύει.

8. Του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/03.12.1998) «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

9. Του π.δ. 187/2000 (ΦΕΚ 176/Α/31.07.2000) «Διάρ-
θρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της 
Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και 
των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων 
Δασών των Περιφερειών και των Νομών» όπως ισχύει.

10. Του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/17.10.2005) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων -Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

11. Του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08.08.2014) «Περι-
βαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις». 

12. Του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Την υπ' αρ. ΔΟΑ/οικ. 8638/26.3.2013 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ-ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».

Γ. Την υπ' αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Δ. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση εύρυθμης 
και αποδοτικής λειτουργίας της Γενικής Δ/νσης Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας.

Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικά

Α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. Αττικής, για τις παρα-
κάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις ή άλλες πράξεις 
και έγγραφα:

1. Έκδοση γενικών οδηγιών σε θέματα αρμοδιότητας 
της Γενικής Δ/νσης εφόσον έχουν επιλυθεί νομολογιακά 
ή έχουν διευκρινιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

2. Υποβολή ερωτημάτων στο καθ' ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο για θέματα αρμοδιότητας των οργανικών 
μονάδων της Γενικής Δ/νσης.

3. Απαντήσεις στο Συνήγορο του Πολίτη, στο Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο Σώμα Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και σε λοιπές ελεγκτι-
κές αρχές, σχετικά με θέματα των οργανικών μονάδων 
της Γενικής Δ/νσης.

4. Απαντήσεις σε αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες 
πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών 
οργάνων.

5. Απαντήσεις εμπιστευτικών εγγράφων ιδιάζουσας 
σημασίας.

6. Χορήγηση κανονικών, γονικών, αιμοδοτικών, συνδι-
καλιστικών, αναρρωτικών και αδειών ασθένειας τέκνου 
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Δασαρχείων. 
Ειδικά για τις κανονικές άδειες θερινής περιόδου των 
Δασικών Υπηρεσιών η έγκριση θα δίνεται ύστερα από 
προγραμματισμό που θα καταρτίζει ο κάθε Προϊστά-
μενος σε συνεργασία με τους ανωτέρω Δ/ντες και το 
Γενικό Δ/ντή.

7. Τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού για την πραγ-
ματοποίηση δαπανών σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού για μετακινήσεις των υπαλλήλων των Δ/νσεων 
/ Δασαρχείων εκτός των ορίων της Α.Δ. Αττικής και των 
Προϊσταμένων των Δ/νσεων / Δασαρχείων.

8. Κατάσταση πληρωμής για μετακινήσεις των υπαλ-
λήλων των Δ/νσεων / Δασαρχείων εκτός των ορίων 
της Α.Δ. Αττικής και των Προϊσταμένων των Δ/νσεων/ 
Δασαρχείων και τη διαβίβαση των δικαιολογητικών για 

έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση στο Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού.

9. Αποφάσεις/εντολές μετακινήσεις εκτός έδρας των 
υπαλλήλων των Δ/νσεων/Δασαρχείων εκτός των ορίων 
της Α.Δ. Αττικής και των Προϊσταμένων των Δ/νσεων/ 
Δασαρχείων.

10. Απόφαση ορισμού υπολόγου για δαπάνες μετα-
κίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Δ/νσεων 
και Δασαρχείων.

11. Έγκριση κίνησης των πάσης φύσεως κρατικών οχη-
μάτων όλων των Δ/νσεων/Δασαρχείων εκτός των ορίων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

12. Έγκριση του ετήσιου αναπτυξιακού προγράμματος 
δασοπονίας (άρθρο 10 παρ.7 ν. 2503/1997). 

13. Απόφαση έκδοσης Κανονισμού Οργάνωσης Λει-
τουργίας και Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών (ν.δ. 996/1971 
άρθρο 5 παρ.2 και ν.δ. 94/1993). 

14. Απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτωρί-
ων (άρθρο 1 παρ.7.α.2 π.δ. 347/1986 ΦΕΚ 154/Α/6-10-1986 
και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993). 

15. Κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προστα-
τευτικών (άρθρο 70 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, 
β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969, άρθρο 4 παρ.6 
ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).

Β. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων / Δασαρχεί-
ων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Α.Δ. Αττικής, για τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες 
αποφάσεις ή άλλες πράξεις και έγγραφα:

1. Έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την 
εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης / Δασαρχείου, τις 
ετήσιες ή άλλες εκθέσεις απολογιστικού ή προγραμμα-
τικού χαρακτήρα.

2. Απαντήσεις ερωτημάτων σε θέματα της Δ/νσης / 
Δασαρχείου, για τα οποία έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύ-
κλιοι ή έχουν δοθεί διευκρινίσεις αρμοδίως.

3. Κοινοποίηση αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και 
των σε εκτέλεση αυτών εγγράφων.

4. Διαβιβαστικά έγγραφα από Δ/νση σε Δ/νση, καθώς 
και τα αντίστοιχα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμό-
διες υπηρεσίες, αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών, καθώς 
και την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων 
μελετών και εκθέσεων.

5. Τοποθέτηση και μετακίνηση υπαλλήλων εντός της 
Διεύθυνσης / Δασαρχείου.

6. Χορήγηση κανονικών, γονικών, αιμοδοτικών, συνδι-
καλιστικών, αναρρωτικών και αδειών ασθένειας τέκνου 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης / Δασαρχείου.

7. Έκθεση απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των αρ-
μόδιων δικαστικών αρχών για θέματα της Δ/νσης / Δα-
σαρχείου.

8. Παροχή στοιχείων σε αρχές, δικαστήρια κ.λπ. κατά 
νόμο ή σε εκτέλεση δικαστικών ή άλλων δεσμευτικών 
αποφάσεων.

9. Έγκριση για χορήγηση αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία διαβαθμισμένα έγγραφα, σε όσες 
περιπτώσεις επιτρέπεται.

10. Πράξεις καταθέσεως εγγράφων στο «Αρχείο».
11. Τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα Οικονομικής 

Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού για την πραγ-
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ματοποίηση δαπανών σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού για μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης 
/ Δασαρχείου εντός των ορίων της Α.Δ. Αττικής, λοιπές 
αποζημιώσεις και δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών απο-
φάσεων θεμάτων αρμοδιότητας τους.

12. Κατάσταση πληρωμής για μετακινήσεις των υπαλ-
λήλων της Δ/νσης / Δασαρχείου εντός των ορίων της Α.Δ. 
Αττικής, λοιπές αποζημιώσεις και δαπάνες σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων θεμάτων αρμοδιότητας τους 
και τη διαβίβαση των δικαιολογητικών για έλεγχο, εκ-
καθάριση και ενταλματοποίηση στο Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού

13. Αποφάσεις/εντολές μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων της Δ/νσης / Δασαρχείου εντός των ορίων 
της Α.Δ. Αττικής.

14. Απόφαση ορισμού υπολόγου για δαπάνες μετακί-
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης / Δασαρ-
χείου εντός των ορίων της Α.Δ. Αττικής.

15. Έγκριση κινήσεως των πάσης φύσεως κρατικών 
οχημάτων της Δ/νσης τους -Δασαρχείου τους εντός των 
ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 2
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. Αττικής, για τις παρα-
κάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις ή άλλες πράξεις 
και έγγραφα:

1. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δη-
μόσια δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες των 
πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών άνω του ποσού 
των 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικι-
αστών ιχθυοτροφείων του Κράτους ή δημοσίων αλυκών 
και γ) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για 
την αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων 
δασών που γίνεται με εργολαβίες, καθώς και ο καθορι-
σμός του μισθώματος (άρθρο 129 και 132 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, β.δ. 193/1972 ΦΕΚ 41/Α/18-3-1972 
και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

2. Μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ από Συνεταιρισμούς (άρθρο 7 
π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α/17-04-1986).

3. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/1981 
(ΦΕΚ 130/Α/15-05-1981) «Περί παραχωρήσεως ιδανικού 
μεριδίου του Δημοσίου επί δασών-δασικών εκτάσεων 
και εκούσιας διανομής επικοίνων μετά του Δημοσίου 
τοιούτων».

4. Χορήγηση άδειας συλλογής προστατευομένων ή μη ει-
δών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξα-
γωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 π.δ. 67/1981 ΦΕΚ 
23/Α/30-01-1981, ν. 2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998).

5. Κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιό-
τοπων καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και 
ιστορική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης 
(άρθρο 3 παρ.3 ν.δ. 996/1971 ΦΕΚ 192/Α/06-10-1971, 
άρθρο 78 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, ν. 2637/1998 
ΦΕΚ 200/Α/27-08-1998).

6. Καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών δα-
σοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία, ανάθεση) και η λήψη 
αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση 
θέματα.

7. Έγκριση ανάθεσης βοηθητικών εργασιών της μελέ-
της δασικών έργων σε ιδιώτες μελετητές (.δ.437/1981).

8. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προ-
σωρινών ή μόνιμων δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων 
και πινάκων υλοτομίας δημοσίων δασών για ποσότητες 
μεγαλύτερες των 300 κ.μ. (άρθρο 64 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969, άρθρο 1 παρ.Δ.γ.1 β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970, άρθρο 18.Α.6.α και ββ π.δ. 1213/1981 
ΦΕΚ 300/Α/14-10-1981, π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/
8-9-1983 και 1 παρ.Β.β.1 του β.δ. 23-11-1956).

9. Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπικού 
σε ιδιοκτήτες δασών (άρθρο 184 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969 και ν. 2026/1992 ΦΕΚ 43/Α/23-03-1992).

10. Σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών ιδιοκτη-
σίας ιδιωτικών δασών (άρθρο 1 του α.ν. 1627/1939 ΦΕΚ 
64/Α/18-02-1939, άρθρο 151 παρ. 7,8,9 του ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/
13-11-1969) και αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 
προστασίας μη δημοσίων δασών (άρθρο 22 ν. 998/1979 
ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979, π.δ. 796/81 ΦΕΚ 208/Α/6-8-1981).

11. Όλες οι αρμοδιότητες που ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).

12. Προβλεπόμενους κανονισμούς χρήσεως χώρων 
διημέρευσης εντός δασών και δασικών εκτάσεων (Πικ-
νίκ) (άρθρο 48 παρ.4 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).

13. Μέριμνα ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών 
διευθέτησης χειμάρρων, ο έλεγχος, η επεξεργασία και 
η μέριμνα για την έγκριση τους (άρθρο 8 παρ.2.γ π.δ. 
46/1991 ΦΕΚ 25/Α/01-03-1991 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 
40/Α/22-03-1993).

14. Εκδόσεις αδειών CITES.
15. Χορήγηση αντιγράφων από τα τηρούμενα διαβαθ-

μισμένα ή μη έγγραφα.
16. Αποστολή φακέλων και παροχή πληροφοριών στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο και λοιπά Διοικητικά Δικαστήρια και 
Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου (εκτός ερωτημάτων).

17. Έγκριση όλων των μελετών δασοτεχνικών έργων.
18. Διορισμό ταμία και τρίτου μέλους της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (άρθρο 266 παρ.7 
ν.δ. 86/1969 και απόφαση 25234/1637/07-04-1976).

19. Θέματα υπερωριακής απασχόλησης και έγκριση 
συγκρότησης των συνεργείων υπερωριακής απασχό-
λησης που αφορούν το προσωπικό των Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων.

20. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφο-
ρές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή 
παραλείψεων υπηρεσιακών μονάδων.

21. Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπικού 
σε ιδιοκτήτες δασών (άρθρο 184 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969 και ν. 2026/1992 ΦΕΚ 43/Α/23-03-1992).

22. Έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού έργου από 
ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δαπάνη 
τους (άρθρο 20 ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984 και 
π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993 και άρθρο 178 παρ.6 
ν. 3669/2008 ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008).
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Άρθρο 3
Διευθύνσεις Δασών Νομού Αττικής

Στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών Νομού 
Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ. Αττικής για τις παρακάτω ειδικά 
αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις:

1. Έγκριση της εκδοθείσης από το Δασάρχη δασικής 
αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης 
δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς 
και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή η άρση 
αυτών (άρθρο 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

2. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευ-
σης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών 
προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου 
στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και του άρθρου 2 εδ.Βββ.εεε β.δ. 
733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

3. Καταλογισμό στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων δι-
καιωμάτων του Δημοσίου κατά την καταμέτρηση και 
έκδοση άδειας υλοτομίας δασικών προϊόντων (άρθρο 
98 παρ.β ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και άρθρο 
62 π.δ. 19-11-1928).

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δα-
σικών προϊόντων που το εκπλειστηρίασμα είναι μεγα-
λύτερο από τα 30 ευρώ (άρθρο 99 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

5. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμί-
σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και 
καρπώσεως Δημοσίων Δασών οποτεδήποτε (άρθρο 123 
παρ.5 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

6. Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του 
αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως 
Δημοσίων Δασών (άρθρο 125 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/1969).

7. Έγκριση απόληψης δασικών προϊόντων από Δημό-
σια Δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρό-
μυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστά-
σεων εντός ή πλησίον των Δασών, β) μεταλλείων και γ) 
λιγνιτορυχείων καθώς και ο καθορισμός μισθώματος 
(άρθρο 129 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

8. Έγκριση απόληψης δασικών προϊόντων από Δη-
μόσια Δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες των 
πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού 
200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικιαστών 
ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημόσιων αλυκών και γ) 
για την κατασκευή καλυβιών ή παραπηγμάτων για την 
αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων δα-
σών που γίνεται με εργολαβίες, καθώς και ο καθορισμός 
του μισθώματος (άρθρο 129 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969, β.δ. 192/1972 ΦΕΚ 41/Α/18-03-1972 και 
β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

9. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων από Δη-
μόσια Δάση χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από 
τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών 
ή χώρων για ίδρυση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή 
ενέργεια μεταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δα-
σών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 
130 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

10. Απόφαση για την κάρπωση Δημόσιων Δασών χω-
ρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας 
καθώς και ο καθορισμός μισθώματος (άρθρο 133 ν.δ. 86/ 
1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

11. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς 
δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο 
καθορισμός μισθώματος (άρθρο 134 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

12. Απόφαση για τη διάθεση προϊόντων ΚΕΔ με πρό-
χειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού 
των 10 κ.μ., η έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου 
διαγωνισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθε-
σης, χωρίς δημοπρασία (άρθρο 138 παρ.1.γ ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και του άρθρου 2 εδ.Βββ.ζζζ β.δ. 
733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

13. Απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε 
δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας έτοιμων δασικών 
προϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δημό-
σια δάση καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος αυτών 
(π.δ. 616/1979 ΦΕΚ 183/Α/10-08-1979).

14. Απόφαση για τη χωρίς δημοπρασία διάθεση έτοι-
μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια 
δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές 
χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός του 
τιμήματος (άρθρο 138 παρ.1.δ ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969).

15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δα-
σικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με 
αυτεπιστασία (άρθρο 138 παρ.1.στ ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969 και π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α/08-12-1979).

16. Απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διά-
θεσης έτοιμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων 
με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (άρθρο 139 παρ.2 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 
271/Α/08-12-1979).

17. Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ-
σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεως εκ των 
καέντων δημοσίων δασών (άρθρο 164 παρ.4 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

18. Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους 
κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρο 88 του 
από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 
ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

19. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δα-
σικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από 
19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970).

20. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη δι-
άθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε 
δημόσια δάση (άρθρο 113 του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 
252/Α/1928 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

21. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου ανα-
δειχθέντος πλειοδότη δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ-
ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση 
(άρθρο 124 του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 
και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

22. Απόφαση για τη σύσταση επιτροπής τελικής εξέ-
λεγξης και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρο 46, 
58, 70 του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928, π.δ. 
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93/1995 ΦΕΚ 57/Α/20-03-1995 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970).

23. Χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή, αφαί-
ρεση πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. (άρθρο 16, 17 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 
120/Α/05-05-1981).

24. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδι-
ώτη τεχνολόγου δασοπονίας (άρθρο 143 παρ.2 ν.δ. 
86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189/Α/
26-10-1987, π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/08-09-1983).

25. Έγκριση για το συμψηφισμό πλεονασμάτων ή 
ελλειμμάτων μεταφερόμενων δασικών προϊόντων (άρ-
θρο 11 του από 15-09-1941 π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και β.δ. 
709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

26. Έγκριση για την έκδοση δασικής αστυνομικής 
διάταξης η οποία ρυθμίζει τα της μεταφοράς δασικών 
προϊόντων (άρθρο 14 του από 15-09-1941 π.δ. ΦΕΚ 
323/Α/1941 και άρθρο 101 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

27. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια 
εξέλεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλ-
ληλο ή περισσότερους από δύο (άρθρο 90 παρ.3 του 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

28. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης 
συντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχεί-
ων ή τμημάτων δασών (άρθρο 96 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

29. Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών 
σε υλοτομίες δασών (άρθρο 97 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969). Η απόφαση για την αναθεώρηση κα-
ταλογισμών για ζημίες στα υλοτομούμενα δάση (άρθρο 
48 του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 
709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

30. Ο καθορισμός τιμήματος κατασχόμενων προϊ-
όντων κ.λπ. (άρθρο 274 παρ.2 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

31. Απόδοση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασι-
κών προϊόντων (άρθρο 274 παρ.2 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

32. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυ-
ετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του (άρθρο 121 του ν.δ. 
86/69 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

33. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ-
λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό-
μων (άρθρο 137 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

34. Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικία-
σης του δικαιώματος ρητίνευσης για ολόκληρο το μήνα 
Φεβρουάριο (άρθρο 2 παρ.2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 
150/Α/11-07-1968 και άρθρο 102 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

35. Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής τε-
λικής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών (άρ-
θρο 4 παρ.3 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/11-07-1968).

36. Έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων πρω-
τοκόλλων καταλογισμού ρητινευόμενων δημοσίων δα-
σών από δευτεροβάθμια επιτροπή (άρθρο 4 παρ.4 του 
β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/11-07-1968).

37. Τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσας απαγό-
ρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δένδρα 

από το Δασάρχη (άρθρο 5 παρ.2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 
150/Α/11-07-1968).

38. Έγκριση απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προστα-
τευτικό δάσος ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση 
και για λόγους δασοκομικούς, αισθητικούς, τουριστι-
κούς κ.λπ. (άρθρο 7 παρ.2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/
11-07-1968).

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρητί-
νευσης των δασών (άρθρο 7 παρ.2 του β.δ. 439/1968 
ΦΕΚ 150/Α/11-07-1968).

40. Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η στη-
θιαία περίμετρος με το φλοιό είναι μικρότερη των 0,80 
μ. και η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών 
ρητίνευσης (άρθρο 1 παρ.3 και 7 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 
150/Α/11-07-1968).

41. Διορισμό και απόλυση ιδιωτικών Δασολόγων και 
δασοφυλάκων ως και άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί 
των ιδιωτικών Δασολόγων και δασοφυλάκων (άρθρο 183 
παρ.1, 3 ,5 και 6 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

42. Έκδοση απόφασης περί παρατάσεως καρπώ-
σεως μη δημοσίων δασών β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/
13-11-1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

43. Έγκριση της απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου 
διά τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δα-
σικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 147 παρ.2 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

44. Έγκριση καρπώσεως ατελώς ή με ελαττωμένο μί-
σθωμα κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (άρθρο 
164 παρ.3 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

45. Έγκριση διά την πώληση των ατελώς συλλεγομέ-
νων καυσόξυλων και θάμνων στη περιφέρεια άλλου συ-
νορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώμα-
τος στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε εργοστάσια, 
ασβεστοκάμινους κ.λπ. (άρθρο 177 παρ.1.β ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

46. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτο-
μίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτή-
μονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 14 του 
από 15-09-1941 π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και β.δ. 709/1970 
ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

47. Η έγκριση ή μη καρπώσεως στα μη δημόσια 
δάση (άρθρο 183 παρ.5 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ παρ.1β και 
β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

48. Έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων, πινά-
κων υλοτομιών των μη δημόσιων δασών και οι τροπο-
ποιήσεις αυτών για ποσότητες μέχρι 300 κ.μ. (άρθρο 
141 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ παρ.1β, π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/
08-09-1983 και άρθρο 1 παρ.Β.β.1 του 23-11-1956 
β.δ. ΦΕΚ 286/Α).

49. Καθορισμός μισθώματος μεριδίου του δημοσίου 
στα συνιδιόκτητα δάση (το από 07-10-1934 π.δ. ΦΕΚ 
356/Α και άρθρο 152 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

50. Ανακατανομή ποσοστών επιδότησης του προ-
γράμματος ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας, 
κατ' εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των 
Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών (ν.δ. 131/1974 ΦΕΚ 
320/Α/05-11-1974 ν. 1409/1983 ΦΕΚ 199/Α/30-12-1983).
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51. Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς 
της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (άρθρο 
61 παρ.3 του από 19-11-1928 π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και 
β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

52. Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενης 
στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και η από-
φαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (άρθρο 
3 παρ.6 του από 19-09-1941 π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941, β.δ. 
709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970 και β.δ. 581/1960 ΦΕΚ 
127/Α/19-08-1960).

53. Απόφαση για το χαρακτηρισμό σκευών και 
εργαλείων σαν δασικά προϊόντα (άρθρο 4 του από 
19-09-1941 π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970).

54. Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων (άρθρο 305 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970).

55. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών 
παρανόμου υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συ-
ντηρητικής κατασχέσεως (άρθρο 274 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

56. Τροποποίηση ή άρση επιβληθεισών δασικών αστυ-
νομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστατευτικά 
δάση (άρθρο 72 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

57. Τροποποίηση ή ανανέωση των υπό του δασάρ-
χου εκδιδομένων δασικών αστυνομικών διατάξεων βο-
σκής, εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετι-
κή διαδικασία (άρθρο 113 παρ.5 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969).

58. Εγκατάσταση πινακίδων σε δασικές εκτάσεις (άρ-
θρο 20 παρ.2 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979 και π.δ. 
94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

59. Απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107 
παρ.2 και 3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

60. Ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε 
δάση (άρθρο 109 παρ.3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

61. Ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 
παρ.3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

62. Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (άρθρο 28 
ν. 2090/1992 ΦΕΚ 178/Α/24-11-1992 και π.δ. 94/1993 
ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

63. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/1981 
ΦΕΚ 130/Α/15-05-1981 «Περί παραχωρήσεως ιδανικού 
μεριδίου του δημοσίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων 
και εκούσιας διανομής επικοίνων μετά του δημοσίου 
τοιούτων».

64. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1144/ 
1980 ΦΕΚ 290/Α/20-12-1980 «Περί παραχωρήσεως δη-
μοσίων δασών - δασικών εκτάσεων για δενδροκομική 
και γεωργική καλλιέργεια».

65. Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής 
και τοποθέτησης ρυθμιστικών και πληροφοριακών πι-
νακίδων δασικού περιεχομένου.

66. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης παρα-
λαβής εργασιών έργων δι' αυτεπιστασίας εκτελουμένων 
(άρθρο 9 παρ.4 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

67. Απόφαση επίλυσης διαφωνιών ως προς την ποιό-
τητα των με πρόχειρο-τακτικό διαγωνισμό εκτελεσθει-

σών εργασιών μεταξύ Δασαρχείου και αναδόχου (άρθρο 
12 παρ. 3 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

68. Έγκριση πρακτικών προχείρων και τακτικών μει-
οδοτικών διαγωνισμών- έργων δι' αυτεπιστασίας εκτε-
λουμένων (άρθρο 11 παρ.4 και 5 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 
120/Α/05-05-1981). 

69. Άδεια διάνοιξης οδού για εξυπηρέτηση εκμεταλ-
λεύσεων, βιομηχανιών, μεταλλείων, λατομείων (άρθρο 
48 παρ.3 και ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).

70. Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής εργα-
σιών που ανατέθηκαν με πρόχειρο ή τακτικό διαγωνισμό 
και επίλυση διαφωνιών ως προς την επιμέτρηση (άρθρο 
12 παρ.5 και 6 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

71. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλα-
βής έργων (άρθρο 13 παρ.5 π.δ.437/1981 ΦΕΚ 120/Α/
05-05-1981) και οριστικής παραλαβής (άρθρο 13 παρ.12 
π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981). 

72. Έγκριση πρωτοκόλλου εκτίμησης ζημιών (άρθρο 
14 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981). 

73. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι παραγ-
γελλομένων ειδών ή ανατιθέμενων εργασιών (άρθρο 15 
παρ.8 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

74. Η συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας αποτερματι-
σμού και οριοθέτησης Δημοσίων Δασών (π.δ. 577/1980 
ΦΕΚ 157/Α/09-07-1980 και παρ.1 του άρθρου 73 
ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).

75. Αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 
1418/1984 ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984, π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 
223/Α/31-12-1985, π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α/06-04-1988 
(όπως ισχύουν σήμερα) και αφορούν δημόσια δασοτε-
χνικά έργα (Προϊσταμένη αρχή).

76. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσωρι-
νών ή μόνιμων δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και πινά-
κων υλοτομίας δημοσίων δασών για ποσότητες μέχρι 300 
κ.μ. (άρθρο 64 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, άρθρο 
1 παρ.Δ.γ.1 β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970, άρθρο 
18.Α.6.α και ββ π.δ. 1213/1981 ΦΕΚ 300/Α/14-10-1981, 
π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/08-09-1983, άρθρο 1 παρ.Β.β.1 
του ν.δ. 23-11-1956).

77. Σύλληψη θηράματος για επιστημονικούς σκοπούς ή 
εμπλουτισμό άλλης περιοχής (άρθρο 4 παρ.6 ν. 177/1975 
ΦΕΚ 205/Α/27-09-1975, άρθρο 29 ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70/
Α/23-04-1992 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

78. Για την προστασία των θηραμάτων και της μικρο-
πανίδας επιτρέπεται η διάθεση στα σχολεία της περιφέ-
ρειας της Ε.Κ.Π. των αναγκαίων μέσων για την κατασκευή 
φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων κ.λπ. (άρθρο 
2 παρ. 14 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 453/1988 ΦΕΚ 
206/Α και π.δ. 92/1993).

79. Ορισμός Δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών (άρ-
θρο 5 παρ.1ζ,2,3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α/24-05-1977 
και π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/08-09-1983).

80. Διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λπ. ζημιών 
σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφίας εντός των Ε.Κ.Π. 
(άρθρο 3 παρ.3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α/24-05-1977 και 
π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

81. Έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός (άρθρο 258 
παρ.2 εδ.ζ ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 
733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).
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82. Έγκριση απαγορεύσεως βοσκής, εκχερσώσεως 
εκτάσεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωση δένδρων ή συ-
στάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που 
μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις 
περιοχές του άρθρου 8 παρ.1 υπ' αριθ.: 414985/1985 
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης 
για σκοπούς ή προστασίας και αναπαραγωγής ζώων 
ή πτηνών (άρθρο 259 παρ.3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969, β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969 και 
π.δ. 99/1993 ΦΕΚ 46/Α/02-04-1993).

83. Έκδοση απόφασης περί απαγορεύσεως της θήρας 
και χορηγήσεως άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρει-
ες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ή ανακλήσεως χορηγηθείσας άδειας (άρθρο 264 παρ.4 
και 5 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 733/1969 
ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

84. Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνη-
γητικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς 
κ.λπ. (άρθρο 264 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και 
β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1979).

85. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσεως ικανότητας διά το 
πρώτον αιτουμένους έκδοση άδειας θήρας (άρθρο 262 
παρ.6 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και απόφαση Υπ. 
Γεωργίας 37276/2984/10-07-1969 όπως ισχύει σήμερα 
ΦΕΚ 577/Β/12-09-1969, π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993).

86. Θήρα έλαφου, δορκάδος, αιγάγρου, αγριόγιδου 
εφόσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί (άρθρο 258 παρ.1 
εδ.δ ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

87. Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιο-
μηχανίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δηλητή-
ρια ή απόβλητα σε υγροβιότοπους (άρθρο 7 παρ.3 εδ.α 
κοινή υπουργική απόφαση 414985/1985 ΦΕΚ 757/Β/
18-12-1985 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

88. Ορισμός παραβόλου για τη χορήγηση ταυτότη-
τος κυνηγετικών σκύλων (άρθρο 255 παρ.2 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/
05-11-1970).

89. Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης βιοτόπων της 
άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντα-
νών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδρο-
στοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ.) (κοινή 
υπουργική απόφαση άρθρο 8 παρ.5 κοινή υπουργική 
απόφαση 414985/1985 ΦΕΚ 757/Β/1812-1985).

90. Οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιδοτήσεως 
αιγοτρόφων (άρθρο 116 παρ.1 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

91. Θεώρηση, χρεοπίστωση και έλεγχος δασικών βι-
βλίων.

92. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ο καθο-
ρισμός μισθώματος σε περίπτωση διαθέσεως τους χωρίς 
δημοπρασία προϊόντων έκτακτων καρπώσεων (άρθρο 
35 π.δ. 19-11-1928 ΦΕΚ 252/Α/1928).

93. Απόφαση παροχής εντολής παραστάσεως του Δη-
μοσίου ως πολιτικού ενάγοντος (άρθρο 294 παρ.1 ν.δ. 
86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

94. Απόφαση εκμετάλλευσης ή και η ανάθεση συντή-
ρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο δη-
μόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους 
Δασικούς Συνεταιρισμούς, κήρυξη έκπτωτου Α.Δ.Σ., πα-

ράταση της παραχώρησης κ.λπ. έγγραφα (π.δ. 126/1986 
ΦΕΚ 44/Α/17-04-1986).

95. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών συλλογικών 
οργάνων και κάθε επιτροπής που αφορά δασικά θέμα-
τα (εκτός αν οι οικίες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά) 
(άρθρο 4 ν. 2026/1992 ΦΕΚ 43/Α/23-03-1992 και κοινή 
απόφαση Υπουργών Προεδρίας, Γεωργίας και Οικονομι-
κών 393155/22-09-1992 ΦΕΚ 579/Β/23-09-1992).

96. Διάθεση δασικών προϊόντων Κρατικής Εκμετάλ-
λευσης (ΚΕΔ) χωρίς δημοπρασία σε Υπηρεσίες του ΥΠΕ-
ΚΑ και Οργανισμούς που εποπτεύονται από το Δημόσιο 
(άρθρο 138 παρ.1α ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και 
π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

97. Αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 
του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/26-10-1987) με τις οποίες 
συμπληρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 
75 του ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979.

98. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 
των Ε.Κ.Π. (άρθρο 9 παρ.1 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α/
24-05-1977 και π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α/08-09-1983).

99. Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών εντός 
των Ε.Κ.Π. (άρθρο 7 παρ.6 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α/
24-05-1977 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

Άρθρο 4
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο-
θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Α.Δ. Αττικής για τις παρακάτω ειδικά 
αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις:

1. Τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανι-
σμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 6 π.δ. 67/1981 
ΦΕΚ 23/Α/30-01-1981-διόρθωση στο 43/Α/18-02-1981, 
άρθρο 1 παρ.1.E.5 ν. 2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998).

2. Την παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότη-
τα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσε-
ων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρα 1, 3 ν.δ. 221/1974 ΦΕΚ 
368/Α/07-12-1974, άρθρα 11, 13 ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189/Α/
26-10-1987, άρθρο 10 ν. 2503/1997 ΦΕΚ 107/Α/30-05-1997).

3. Το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βι-
οτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφο-
ρούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 3 
π.δ. 227/1987 ΦΕΚ 100/Α/28-06-1987, άρθρο 1 παρ.2 
ν. 2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998).

4. Τη σύμβαση μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για την 
ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιενταντικής μορφής 
(άρθρο 4 παρ.3 ν. 4282/2014 ΦΕΚ 182/Α/29-08-2014).

Άρθρο 5
Διεύθυνση Αναδασώσεων

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Α.Δ. Αττικής για τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες 
αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις:

1. Απόφαση εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων με αυ-
τεπιστασία ή εργολαβία (άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 437/1981 
ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).
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2. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης παρα-
λαβής εργασιών έργων δι' αυτεπιστασίας εκτελουμένων 
(άρθρο 9 παρ.4 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

3. Απόφαση επίλυσης διαφωνιών ως προς την ποιότη-
τα των με πρόχειρο-τακτικό διαγωνισμό εκτελεσθεισών 
εργασιών μεταξύ του τμήματος εκτέλεσης έργων και 
αναδόχου (άρθρο 12 παρ.3 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/
05-05-1981).

4. Έγκριση πρακτικών προχείρων και τακτικών μειο-
δοτικών διαγωνισμών - έργων δι' αυτεπιστασίας εκτε-
λουμένων (άρθρο 11 παρ.4,5 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/
05-05-1981).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής εργασι-
ών που ανατέθηκαν με πρόχειρο ή τακτικό διαγωνισμό 
και επίλυση διαφωνιών ως προς την επιμέτρηση (άρθρο 
12 παρ.5 και 6 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
έργων (άρθρο 13 παρ.5 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/
05-05-1981) και οριστικής παραλαβής (άρθρο 13 παρ.12 
π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου εκτίμησης ζημιών (άρθρο 14 
π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

8. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι παραγ-
γελλομένων ειδών ή ανατιθέμενων εργασιών (άρθρο 15 
παρ.8 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

9. Αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 1418/ 
1984 ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984, π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/
Α/31-12-1985, π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α/06-04-1988, 
ν. 3669/2008 ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008 και ν. 4412/2016 
ΦΕΚ 147/Α/18-08-2016 (όπως ισχύουν) και αφορούν 
δημόσια δασοτεχνικά έργα (Προϊσταμένη Αρχή).

10. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το ν. 1418/1984 
ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984, π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/Α/
31-12-1985, π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α/06-04-1988, 
ν. 3669/2008 ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008 και ν. 4412/2016 
ΦΕΚ 147/Α/18-08-2016 (όπως ισχύουν) και αφορούν δη-
μόσια δασοτεχνικά έργα στα οποία το Τμήμα Εκτελέσεως 
Δασοτεχνικών Έργων ενεργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

11. Χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για ανα-
δασώσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και 
οργανισμούς (άρθρο 1 παρ.7.α π.δ. 347/1986 διαβιβά-
σθηκε με π.δ. 94/1993).

Άρθρο 6 
Δασαρχεία

Στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. 
Αττικής για τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες απο-
φάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις:

1. Κλήτευση των φερομένων ως κυρίων αυθαίρετων 
κατασκευών εντός δασών προς κατεδάφιση και υποβο-
λή όλων των αναγκαίων στοιχείων για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου σε περιπτώσεις ασκή-
σεως προσφυγής (άρθρο 114 ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101/Α/
31-07-1990, άρθρο 45 ν. 2145/1999).

2. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 769/
27-06-/06-08-1981 ΦΕΚ 208/Α/06-08-1981 «Περί συστά-
σεως Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών Προστα-
σίας (Α.Δ.Σ.Π.)».

3. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 577/
02-07/09-07-1980 ΦΕΚ 157/Α/09-07-1980 «Περί απο-
τερματισμού και οριοθέτησης των δημόσιων δασών».

4. Αυτοψία και πρόταση για την κήρυξη εκτάσεων ως 
αναδασωτέων (άρθρο 38 και 41 ν. 998/7199 ΦΕΚ 289/
Α/29-12-1979).

5. Άδεια εγκατάστασης για περιορισμένο χρόνο εντός 
δημοσίων δασών δασικών εκτάσεων, ποιμν ιοστασίων, 
πτηνοτροφείων κ.λπ. (άρθρο 46 παρ.5 και 41 ν. 998/79 
ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979, π.δ. 190/1981 ΦΕΚ 54/Α/
04-03-1981).

6. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/1981 
ΦΕΚ 130/Α/15-05-1981 «Περί παραχωρήσεως ιδανικού 
μεριδίου του Δημοσίου επί Δασών και δασικών εκτάσε-
ων και εκούσιας διανομής επικοινωνιών μετά του Δη-
μοσίου τοιούτου».

7. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1144/1980 
ΦΕΚ 290/Α/20-12-1980 «Περί παραχωρήσεως δημοσίων 
δασών - δασικών εκτάσεων για δενδροκομική και γεωρ-
γική καλλιέργεια».

8. Διενέργεια προχείρων και τακτικών μειοδοτικών δι-
αγωνισμών ανάθεσης εκτέλεσης επί μέρους εργασιών 
και σύνταξη διακηρύξεων (άρθρο 11 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 
120/Α/05-05-1981) δασοτεχνικών έργων που εκτελού-
νται με αυτεπιστασία.

9. Απ' ευθείας ανάθεση δασοτεχνικών εργασιών εντός 
των ορίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 9 παρ.3 του 
π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981.

10. Επισκευές δασοτεχνικών έργων λόγω κατεπείγου-
σας ανάγκης μέχρι 220 ευρώ (άρθρο 15 παρ.5 και 6 π.δ. 
437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

11. Υπογραφή συμβάσεων προμήθειας διαφόρων 
εφοδίων-υλικών ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών (άρ-
θρο 15 παρ.9 π.δ.437/1981 ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).

12. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το ν. 1418/1984 
ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984, π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/Α/
31-12-1985, π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α/06-04-1988 και 
αφορούν δημόσια δασοτεχνικά έργα στα οποία το Δα-
σαρχείο ενεργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

13. Έγκριση χορήγησης άδειας για το φόνο και ταρί-
χευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο 158 παρ.4 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 
227/Α/13-11-1969).

14. Απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρα-
σία δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτο-
μίας δημοσίων δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών 
σε καυσόξυλα ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός 
του μισθώματος (άρθρο 131 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 
7/Α/18-01-1969).

15. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας 
οικοδομήσιμης ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή 
του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 
168 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 709/1970 
ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

16. Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ρητίνευσης σε 
πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. 
(άρθρο 7 παρ.2 β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/11-07-1968).

17. Έγκριση υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμαχί-
ων εκτάσεων μέχρι 50 στρεμμάτων (π.δ. της 06-09-1931, 
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άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 
733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

18. Απόφαση περί επιβολής κατασχέσεως ζώων και 
τροχοφόρων διά των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χρι-
στουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (άρθρο 271 ν.δ. 
86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

19. Ορισμός υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο 
των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως-ξηράν-
σεως, ατμίσεως, εμποτισμού-επεξεργασίας ρητίνης και 
κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών προ-
ϊόντων (άρθρο 4 β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/Α/25-06-1970 
και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

20. Τεχνολογική εποπτεία και τεχνολογικό έλεγχο των 
δασικών βιομηχανικών επιχειρήσεων (β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 
140/Α/25-06-1970).

21. Διαδικασία καταγραφής θηρευόμενων θηραμάτων 
κ.λπ. (άρθρο 7 παρ. 13 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α/24-05-
1977 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993). 

22. Βιβλία διαχείρισης (άρθρο 9 παρ.9 π.δ. 453/1977 
ΦΕΚ 141/Α/24-05-1977 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/
22-03-1993). 

23. Έγκριση για τη χρησιμοποίηση παγίδων προς θή-
ρευση για επιστημονικούς σκοπούς (άρθρο 252 παρ.7 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 
235/Α/05-11-1970).

24. Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός 
κατοικημένων χώρων (άρθρο 256 παρ.1 ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και κοινή υπουργική απόφαση 
414985/1985 άρθρο 3 παρ.2 ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985).

25. Λήψη μέτρων προς διαφύλαξη και αύξηση του θηρα-
ματικού κεφαλαίου σε λίμνες, βάλτους, ελώδεις κ.λπ. εκτά-
σεις (άρθρο 257 πα.2 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και 
κοινή υπουργική απόφαση 414985/1985 άρθρο 8 παρ.5 
ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985).

26. Έγκριση χορήγησης άδειας για το φόνο και ταρί-
χευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο 258 παρ.4 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και κοινή υπουργι-
κή απόφαση 414985/1985 άρθρο 3 παρ.2 ΦΕΚ 757/Β/
18-12-1985 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969, 
π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

27. Έγκριση χρήσεως παγίδων και δηλητηρίων κατά 
τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου (άρθρο 261 παρ.6 
ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969, κοινή υπουργική από-
φαση 414985/1985 άρθρο 3 παρ.2 και 3 ΦΕΚ 757/Β/
18-12-1985 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

28. Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (άρθρο 267 
παρ.3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 733/1969 
ΦΕΚ 227/Α/13-11-1969).

29. Άσκηση του Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγ-
χου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογι-
σμού των κυνηγετικών οργανώσεων (άρθρο 266 παρ.7, 8 
και 10 v..86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 και β.δ. 709/1970 
ΦΕΚ 235/Α/05-11-1970).

30. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι 
οποίοι έχουν καταδικασθεί: α) για πταισματική παρά-
βαση των διατάξεων περί θήρας μετά από πάροδο δύο 
ετών από της εκτίσεως της ποινής και β) για παραβάσεις 
που αναφέρονται στις παρ.1/α, β, γ του άρθρου 9 του 
ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/27-09-1975 σε βαθμό πλημμε-

λήματος μετά πάροδο πέντε ετών από της εκτίσεως της 
ποινής (άρθρο 264 παρ.1 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969 
και άρθρο 9 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/27-09-1975).

31. Καθορισμό ζώνης ασφάλειας στην περίπτωση θή-
ρας καθ' ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμά-
των (άρθρο 258 παρ.3 και 259 παρ.2α και β ν.δ. 86/1969 
ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

32. Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων θήρας ορι-
σμένου χρόνου (άρθρο 7 παρ.3 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/
27-09-1975 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/22-03-1993).

33. Έκδοση απολήψεως και διαθέσεως δασικών προϊό-
ντων από έκτακτες καρπώσεις (χιονοθλασίες, ανεμοριψί-
ες, διανοίξεις δρόμων εγκαταστάσεων ΔΕΗ-ΟΤΕ, πυρκα-
γιών κ.λπ.) (άρθρο 35 π.δ. 19-11-1928 ΦΕΚ 252/Α/1928).

34. Έκδοση διακήρυξης για τη δημοπρασία εκποίησης 
δασικών προϊόντων που παράγονται με αυτεπιστασία 
(άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α/08-12-1979).

35. Καθορισμό χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύ-
λων (άρθρο 255 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969).

36. Έγκριση τοποθετήσεως απαγορευτικών της θή-
ρας πινακίδων (άρθρο 256 παρ.5 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/
18-01-1969).

Οι εξουσιοδοτούμενοι με την απόφαση αυτή να υπο-
γράφουν «με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής» υποχρεούνται να τηρούν ενήμερα τα 
ανώτερα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια για κάθε σοβαρό 
κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητας τους ή και 
να προσκομίζουν σε υπέρτερο κλιμάκιο για υπογραφή 
έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 217327/2183 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, για τους υπαλλήλους της Υποδ/νσης Οικονο-

μικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών, για 

το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
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μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. 30110/385/27-01-2017 απόφαση Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, 
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των 
Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύν-
σεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
335/τ.Β/08-02-2017).

6. Την αριθμ. 221034/2227/02-06-2017 βεβαίωση του 
τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής 
Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων 
Πόρων της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με την οποία υπάρχει 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2017.

7. Το γεγονός ότι οι κατωτέρω ώρες υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων της Υποδ/νσης Οικονομικού-
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών αφορούν έκτακτες 
και επείγουσες υπερωριακές ανάγκες που προκύπτουν 
από την έλλειψη προσωπικού και τα νέα δεδομένα για 
το έτος 2017, και δεν καλύπτονται εντός ωραρίου. Συ-
γκεκριμένα, την τήρηση βιβλίου αποθήκης, τακτοποίηση 
υλικού, ηλεκτρονική καταχώρηση των διαδικασιών που 
αφορούν τους διαγωνισμούς με απευθείας αναθέσεις 
ή κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
εκπαίδευση συναδέλφων του νεοσύστατου τμήματος 
Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών για την καταχώρηση 
παραστατικών και δαπανών στο λογισμικό υποστήριξης 
Λογιστικών Εφαρμογών της Π.Ε. Σερρών, ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας με το π.δ. 
69/2016 και το ν. 4354/2015, έκδοση αποφάσεων επα-
νακατάταξης σε βαθμό και Μ.Κ., σύνταξη δελτίων επα-
νακατάταξης υπαλλήλων, καταχώρηση των μεταβολών 

στο πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού OTS, έλεγχος 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδομάτων τέκνων, 
έλεγχος κρατήσεων ταμείων δημοσίου, σύνταξη κατα-
στάσεων αποδοχών 20/ετίας για το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, συγκέντρωση όλων των παραστατικών 
δαπανών από τις δ/νσεις της Π.Ε. Σερρών, έλεγχος δικαι-
ολογητικών και καταχώρηση στο σύστημα λογισμικού 
για την έκδοση κατάστασης δαπάνης και νέα καταχώ-
ρηση στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ, κάλυψη των αναγκών που 
προκύπτουν από τα έργα που ανέλαβε η Π.Ε. Σερρών 
όπως "Κατακλυζόμενες περιοχές της λίμνης Κερκίνης", 
πληρώνοντας περίπου 480 δικαιούχους και αποδίδοντας 
τις κρατήσεις με το σύστημα ηλεκτρονικών επιταγών 
που ανέρχονται σε 1.200 περίπου ετησίως, καθώς και 
"πρόγραμμα για πρόστιμα", αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, 
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα 
έως 31 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι 2.640 ώρες συνολικά 
για τους είκοσι δύο (22) υπαλλήλους της Υποδ/νσης Οι-
κονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, που θα απασχοληθούν 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

Η ονομαστική κατανομή των 2.640 ωρών στους απα-
σχολούμενους υπαλλήλους (χωρίς η υπερωριακή εργα-
σία να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως), 
καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας απ' 
αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφαση μας, αναλόγως των 
υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν.

Η σχετική δαπάνη ύψους 19.875,00 € θα βαρύνει τον 
Φορέα 721 «Διοικητικού Οικονομικού», ΚΑΕ 0511.α.01 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του προϋπολο-
γισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 9 Ιουνίου 2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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