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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 Πίνακα Διανομής

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια
11528, Αθήνα
Δ. Νταλιάνη
213 – 1512184

FAX: 210 –5240194
E-mail: d.daliani@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 
την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται  στα 
εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 
έτους 2020.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας Δασών», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 46/91 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 402/26-8-88 Σχετικά με την οργάνωση των Κεντρικών 

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

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

7. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων …. Μετονομασία…. και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας....» (ΦΕΚ 114/Τ. 
Α/22.09.2015) (ΑΔΑ: Ω1Δ36ΔΛ-03Ρ).

8. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019).

9. 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).

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

11. Την 730/04.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7Χ646Ψ844-ΣΘΝ). 
12. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/16180/504/26.03.2020 έγγραφό μας «Ένταξη στο Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση 

Δασών 2020» και χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που περιλαμβάνονται στα 
εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 
έτους 2020 .

13. Την αριθμ. 176.2.3/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΔΤΛ46Ψ844-
ΗΞΕ) με την οποία εγκρίθηκε «Η έκδοση απόφασης χρηματοδότησης των Δασικών Υπηρεσιών, αναφορικά 
με την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που συμπεριλαμβάνονται 
στον συνημμένο πίνακα, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, καθώς και στα υποβληθέντα 
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εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το 
ποσό των 2.000.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του «Ειδικού Φορέα Δασών» του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και η εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την έκδοση «απόφασης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης» σε συνέχεια της ανωτέρω 
σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ». 

14. Την αριθμ. 698/04.02.2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2020» και 
διάθεση πίστωσης 10.000.000,00 € για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ) 

Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε την δέσμευση και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € από τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2020 για την χρηματοδότηση των 

Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής 

προστασίας και οδοποιίας στα πλαίσια του Μέτρου 1 «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των 

δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων» του Α.Π.1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών 2020», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Με την 730/04.02.2020 (ΑΔΑ: Ω7Χ646Ψ844-ΣΘΝ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου 

Ταμείου,  έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ύψους 9.267.790,45 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, K.A.E. 02.001.2499 – Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και 

συνδρομές, οικονομικού έτους 2020 για χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη 

των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της 

οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας για το έτος 2020. 

1.2. Οι πιστώσεις που διατίθενται αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα έργα που έχουν εγκριθεί και 

περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα της παρούσης και δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων κατά 

έργο ορίων.

2. Λειτουργικές Δαπάνες.

2.1. Δύναται σε βάρος των διατιθέμενων πιστώσεων να εγκριθούν λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση 

των έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που αναλαμβάνει η κάθε Δασική Υπηρεσία με την 

παρούσα, ποσού ύψους που δεν δύναται να υπερβεί το εγκεκριμένο ποσοστό 10% της διατιθέμενης πίστωσης και θα 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις απαραίτητες δαπάνες για την υλοποίηση τους και όχι δαπάνες για την  

εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

2.2. Επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

 Δαπάνη σύνταξης και δημοσίευσης των τευχών δημοπράτησης.

 Προμήθεια χαρτών για την περιοχή του έργου.

 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (χαρτί, μελάνι εκτύπωσης,  είδη γραφείου κλπ).

 Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και του λογισμικού που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των έργων

 Δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα.

 Οδοιπορικά έξοδα για την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών.

2.3. Η απόφαση «Έγκρισης λειτουργικών δαπανών» εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μετά την υποβολή τεκμηριωμένου και αναλυτικού αιτήματος της Δασικής 
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Υπηρεσίας που υλοποιεί το έργο προς την Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάθεσης των ανωτέρω έργων και εργασιών.  

3. Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και για 

την βέλτιστη αξιοποίηση και μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πιστώσεων στις Δασικές Υπηρεσίες 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μετά από την υποβολή αιτήματος προς στην Δ/νση Προγραμματισμού και 

Δασικής Πολιτικής, δύναται να:

3.1. Τροποποιηθούν και αντικατασταθούν τα έργα που εμφαίνονται στον συνημμένο πίνακα 

χρηματοδότησης χωρίς αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της λειτουργικότητας του 

δασικού οδικού δικτύου για την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής αρμοδιότητας τους και 

3.2. Τροποποιηθούν και ανακατανεμηθούν οι διατιθέμενες πιστώσεις μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών του 

πίνακα κατανομής χωρίς αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού των 2.000.000,00 €.  

4. Διαδικασία εκταμίευσης – χρηματοδότησης.

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 της 698/04.02.2020 Απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών 2020” και διάθεση πίστωσης 10.000.000,00 € για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: Ω7ΗΒ46Ψ844-

ΘΙΜ)». 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες με την παρούσα εγκρίνεται διάθεση 

πίστωσης και δεν θα υλοποιήσουν έργα και εργασίες, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την Δ/νση 

Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, προκειμένου αυτή να προβεί αρμοδίως σε ανακατανομή των 

πιστώσεων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Πίνακας κατανομής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Δασικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πίνακα κατανομής
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
3. Γραφεία Συντονιστών στις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις
4. Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου στο ΥΠΕΝ, Μητροπόλεως 12 - 14
5. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  
6. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
8. Δ/νσεις Δασών Νομών (με ΔΧ) του πίνακα κατανομής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δ.Π.
2. Δ/νση Προστασίας Δασών

Ο Προϊστάμενος
της  Γενικής Δ/νσης Δασών 
&  Δασικού Περιβάλλοντος             

                                       

Δρ. Δ. ΒΑΚΑΛΗΣ
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