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Κοιν : 

 

Όπως Πίνακας ∆ιανοµής 

 

Θέµα : «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε τις αρµοδιότητες των δασικών υπηρεσιών σύµφωνα µε 

τους νέους Οργανισµούς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων» 

 

Με το άρθρο 6 του ν.3852/2010 συστήνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος Καλλικράτης οι 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους. Σύµφωνα µε την παρ. Ι του άρθρου 280 του ίδιου 

νόµου οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν ορισµένες από τις προβλεπόµενες στον ν. 

2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) αρµοδιότητες των Κρατικών Περιφερειών, µεταξύ των οποίων και οι 

περί δασών. Σε συνέχεια της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. VI του ίδιου άρθρου 

εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγµατα που αφορούν στους οργανισµούς των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων. Βάσει αυτών, συστήνεται στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις η Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία συγκροτείται από τη ∆ιεύθυνση Συντονισµού και 

Επιθεώρησης ∆ασών, τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων (όπου αυτή προβλέπεται), τις ∆ιευθύνσεις 

∆ασών ανά νοµό, τα ∆ασαρχεία-∆ασονοµεία-∆ασοφυλακεία και τη ∆ιεύθυνση Αγροτικών 

Υποθέσεων. Η διάρθρωση, συγκρότηση, κατανοµή αρµοδιοτήτων και τοπική αρµοδιότητα των 

εν λόγω οργανικών µονάδων προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 των σχετικών 

προεδρικών διαταγµάτων.  

Ειδικά σε ότι αφορά στις αρµοδιότητες των δασικών οργανικών µονάδων προβλέπονται τα 

εξής: 

Η ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών έχει, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ, το 

γενικό συντονισµό, εποπτεία και έλεγχο όλων των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. 

Η ∆ιεύθυνση ∆ασών, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ, είναι αρµόδια αναφορικά µε τη δασική 

ανάπτυξη, την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, τα δασοτεχνικά έργα, τις 

δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέµατα του οικείου νοµού, συντονίζοντας τα 

∆ασαρχεία της περιοχής δικαιοδοσίας της. 

Τέλος, τα ∆ασαρχεία, ∆ασονοµεία και ∆ασοφυλακεία διατηρούν τις υφιστάµενες την 31η 

∆εκεµβρίου 2010 αποφασιστικές καθ’ ύλην αρµοδιότητές τους, διατηρώντας παράλληλα την 

ίδια χωρική αρµοδιότητα, όπως προβλέπεται από τις ειδικές γι’ αυτά διατάξεις της κείµενης 
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νοµοθεσίας. Συνεπώς, διαρθρώνονται και έχουν τις αρµοδιότητες, την έδρα και την τοπική 

αρµοδιότητα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, πλην εκείνων που αφορούν σε 

θέµατα προµηθειών και οικονοµικής διαχείρισης γενικότερα, δεδοµένου ότι πλέον η 

∆ιεύθυνση Οικονοµικού έχει την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού – 

απολογισµού και του προγραµµατισµού οριζόντια των προµηθειών όλων των οργανικών 

µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και όπου από την διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 10 των 

σχετικών προεδρικών διαταγµάτων φαίνεται να προκύπτουν επικαλύψεις αρµοδιοτήτων 

κυρίως µεταξύ ∆ιευθύνσεων ∆ασών και ∆ασαρχείων, διευκρινίζουµε ότι ενόψει των ιδρυτικών 

των δασαρχείων διατάξεων –που, ελλείψει αντίθετης ρύθµισης, διατηρούνται σε ισχύ - και 

των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας που σχετίζονται µε θέµατα αρµοδιοτήτων π.χ. αρθρ. 

14 ν.998/79, δεν τίθεται ζήτηµα σύγκρουσης αρµοδιοτήτων. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών µε 

∆ασαρχεία στην περιοχή δικαιοδοσίας τους έχουν επιτελικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά 

ειδικότερα τα θέµατα της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, της πανίδας και 

χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και κάθε 

περιουσιακού στοιχείου, του χαρακτηρισµού δασών και δασικών εκτάσεων, της µέριµνας 

κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, της έκδοσης και 

εφαρµογής των δασικών ρυθµιστικών διατάξεων ως και της τήρησης των δασικών βιβλίων. 

Σε περίπτωση βεβαίως, ∆ιευθύνσεων ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων, οι προαναφερθείσες 

αρµοδιότητες ασκούνται από τις εν λόγω διευθύνσεις. 

Επισηµαίνουµε ότι για τα θέµατα του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αρµόδιο είναι το Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. 

Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι, κάθε δασική υπηρεσία οφείλει να αποστέλλει στο αρµόδιο 

Τµήµα ∆ιαφάνειας όλες τις αποφάσεις της που σύµφωνα µε το πρόγραµµα «∆ιαύγεια» 

αναρτώνται στο διαδίκτυο. 
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