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λαθροϋλοτομιών.
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Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία έτη οι παράνομες λαθροϋλοτομίες και η αποτέλεσμα αυτών
παράνομη μεταφορά δασικών ή και αγροτικών προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο,
έχουν πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής
κρίσης και της σημαντικής αύξησης του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα των λαθροϋλοτομιών είναι :
 πολύτιμα δένδρα να μετατρέπονται σε καυσόξυλα,
 υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος, με την απομάκρυνση
ποσότητας ξυλείας μεγαλύτερης από το λήμμα,
 άμεσος
κίνδυνος
διάδοσης
φυτοπαθογόνων
καραντίνας
από
προσβεβλημένες σε μη προσβεβλημένες περιοχές,
 σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον στο άμεσο μέλλον,
 διάβρωση του εδάφους,
 μείωση της βιοποικιλότητας,
 αρνητική συμβολή στην αλλαγή του κλίματος,
 κερδοσκοπία των λαθρεμπόρων με παράλληλη φοροδιαφυγή,
 σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.
Το φαινόμενο αυτό παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όσο ο χειμώνας
επέρχεται και η θερμοκρασία πέφτει, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα αλλά και να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η ένταση και
η έκταση του βέβαια διαφοροποιείται μεταξύ περιοχών της Βορείου και της Νοτίου
Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν ο ελεγκτικός μηχανισμός της χώρας να οργανωθεί και
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να δράσει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, ώστε να υπάρξει ο μεγαλύτερος
δυνατός περιορισμός του φαινομένου.
Για να εκλείψουν τα φαινόμενα λαθροϋλοτομιών, την κύρια ευθύνη φέρουν οι
υπηρετούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή ευθύνης τους και πρέπει, με
μέριμνα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων τους, οι έλεγχοι να είναι
συνεχείς (άρθρο 18 του Ν. 998/79, Ν.Δ.86/69, Ν. 1845/89 κλπ).
Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσουμε στον κατάλληλο σχεδιασμό, θα
πρέπει κατ αρχήν να διαχωρίσουμε το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας στις εξής
κατηγορίες :
1. Ιδιωτών για ίδια χρήση: ξύλευση που γίνεται από κατοίκους των
παραδασόβιων κυρίως οικισμών, στους οποίους δεν αρκούν τα χορηγηθέντα
από την Δασική Υπηρεσία καυσόξυλα για την θέρμανση τους κατά τους
χειμερινούς μήνες,
2. Ιδιωτών για εμπορία: ξύλευση που γίνεται από κατοίκους των παραδασόβιων
κυρίως οικισμών που τα πωλούν σε κατοίκους άλλων μεγαλύτερων πόλεων ως
καυσόξυλα κυρίως κατά παραγγελία.
3. Αλλοδαπών όμορων χωρών : υλοτομούν στα δάση κοντά στα σύνορα μας και
τα μεταφέρουν στην χώρα τους,
4. Εμπόρων : με σκοπό την πώληση κυρίως ως καυσόξυλα στα μεγάλα αστικά
κέντρα για τη μεγιστοποίηση τους κέρδους τους.
Επίσης θα πρέπει να διαχωρίσουμε το αδίκημα της λαθροϋλοτομίας από
αυτό της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Η διακίνηση γίνεται :
 με αυτοκίνητα κυρίως αγροτικού τύπου και σπανίως επιβατικά ιδιωτικής
χρήσεως, για τις τρεις πρώτες προαναφερόμενες κατηγορίες
 με φορτηγά ανοικτού ή κλειστού τύπου από 0.6 τόνου μέχρι ρυμουλκούμενα
(νταλίκες)
 συνδυασμό των παραπάνω, όταν γίνεται μεταφόρτωση, για μεταφορά σε
μεγαλύτερες αποστάσεις.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η
ασφάλεια των υπαλλήλων που συμμετέχουν στους σχεδιαζόμενους ελέγχους, αφού
σε πολλές περιπτώσεις οι παρανομούντες υλοτόμοι είναι καλά οργανωμένοι και σε
πολλές περιπτώσεις φέρουν οπλισμό.
Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται
στη χώρα μας και που προτείνονται για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του
φαινομένου της παράνομης απόληψης δασικών προϊόντων (κυρίως ξύλων) αλλά
και της παράνομης διακίνησης των, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω
ενότητες:
1. Εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος εκτέλεσης υλοτομιών για τον
ορεινό παραδασόβιο πληθυσμό, με την έκδοση ειδικών Δασικών
Αστυνομικών Διατάξεων, που θα ρυθμίζει την καυσοξύλευση σε
συγκεκριμένες περιοχές, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένης ποσότητας, από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, σε
δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό τη χορήγηση ποσοτήτων
καυσόξυλων που να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους
(αν όχι το σύνολο των αναγκών τους). Απώτερος στόχος είναι όχι μόνο
να μην αναγκάζονται να λαθροϋλοτομούν οι ίδιοι, αλλά και να
περιφρουρούν τα δάση της περιοχής τους από μη ντόπιους «εισβολείς».
Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα γίνεται υπό την αυστηρή
επίβλεψη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
2. Εκπόνηση προγράμματος μείωσης της πυκνότητας της βλάστησης
(υπόροφος, αποκλάδωση και απόληψη των υπολειμμάτων με κριτήρια),
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με παράλληλη μείωση και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και
προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά ή ακόμα και με απομάκρυνση
μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές
ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη
ζώνη μίξης δασών- πόλεων (άρθρο 112 ΝΔ 86/69).
3. Ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα – ζημιές από τις παράνομες
υλοτομίες αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών στο Συντονιστικό Κέντρο
Δασοπροστασίας, τηλ. 1591, με διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
4. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής
ατόμων, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας
κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
5. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 του ΝΔ 86/69 για καθορισμό
συγκεκριμένου δρομολογίου μεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή.
6. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν
ξυλεία στο εθνικό δίκτυο της χώρας μετά της 22:00 μ.μ. και μέχρι της
07:00 μ.μ., με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.
7. Συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών, εργαζομένων και εθελοντών των
ΟΤΑ, καθώς και άλλων εθελοντικών ομάδων, σε δράσεις επιτήρησης
δασών κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την έγκαιρη επισήμανση
παρανομιών με την συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.
8. Συμμετοχή δασικών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών θηροφυλάκων σε
δράσεις επιτήρησης δασών καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για την
έγκαιρη επισήμανση παρανομιών.
9. Τακτικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου – εξόδου πόλεων από περίπολα της
Δασικής υπηρεσίας με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.
10. Τακτικοί έλεγχοι σε παράνομες πύλες εισόδου ιδίως στα Βόρεια σύνορα
της χώρας, από μικτά περίπολα της Δασικής υπηρεσίας και της
Συνοριοφυλακής (βλέπε ανωτέρω 3 σχετικό).
11. Αιφνιδιαστικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε μάντρες πώλησης ξυλείας
(ιδίως καυσόξυλων) του ΣΔΟΕ, με τη συνδομή της Δασικής υπηρεσίας
(βλέπε ανωτέρω 2 σχετικά).
12. Κατάσχεση των εργαλείων λαθροϋλοτομίας αλλά και των οχημάτων
μεταφοράς των προϊόντων αυτών, με δήμευση (όχι συντηρητική
κατάσχεση) και φύλαξη των εργαλείων - οχημάτων. Εδώ απαιτείται η
συνδρομή άλλων δημοσίων υπηρεσιών που διαθέτουν ασφαλείς
χώρους φύλαξης των κατασχεμένων οχημάτων, αλυσοπρίονων, κλπ . Οι
χώροι αυτοί πρέπει να εξασφαλισθούν - καθορισθούν εκ των προτέρων.
13. Έλεγχος των παραστατικών μεταφοράς ξυλείας όλων των οχημάτων
που μετακινούνται με πλοία και μεταφέρουν ξυλεία. Το Λιμενικό Σώμα
διενεργεί τους ελέγχους και όποτε κρίνει ότι απαιτείται ζητά την συμβολή
της δασικής υπηρεσίας, είτε στο λιμάνι προορισμού είτε στο λιμάνι
αναχώρησης.
14. Έλεγχος των ασβεστοκαμίνων – ανθρακοκαμίνων για την χρήση νόμιμης
ξυλείας.
Κατόπιν αυτών προκύπτει ανάγκη άμεσης υλοποίησης έργων και δράσεων από
τους εμπλεκόμενους φορείς, με βάση τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους πόρους που τους έχουν ήδη
διατεθεί ή θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της
παράνομης μεταφοράς δασικών προϊόντων απαιτείται συντονισμός και στενή
συνεργασία των φορέων. Βασική προϋπόθεση στο σχεδιασμό για τη λήψη
συντονισμένων μέτρων και δράσεων, αποτελεί η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων
των φορέων που εμπλέκονται ανά δράση.
1.1 ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών, ο
κεντρικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η εκπόνηση σχετικών
προγραμμάτων, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης &
Προστασίας Δασών & Φ.Π. της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΝΔ. 86/1969, Ν. 998/1979, Ν.
1845/89, Ν. 3208/2003, ΚΥΑ 23111/2010 κλπ).
Στα πλαίσια αυτά η ανωτέρω κεντρική υπηρεσία, προχωρεί στην επίσπευση
των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων προστασίας που κρίνονται
άμεσης προτεραιότητας για τον περιορισμό των λαθροϋλοτομιών και της
παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων, με σκοπό την προστασία των δασών
και δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, δίδοντας έμφαση σε περιοχές που
θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.
Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, έχοντας την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας της σύνταξης των
πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
καθώς και την εποπτεία εκτέλεσης αυτών (Ν. 2503/1997, Ν. 3852/2010 και σχετικά
Προεδρικά Διατάγματα οργανισμών τους), υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση για
την εκτέλεση έργων και εργασιών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και τα
στατιστικά στοιχεία παράνομων υλοτομιών στην παραπάνω αναφερόμενη Γενική
Διεύθυνση, έχοντας υπόψη:
 τα εγκεκριμένα προγράμματα των Δ/νσεων Δασών των Νομών για έργα
και εργασίες προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται
σε αυτές, καθώς και τις χορηγούμενες πιστώσεις που διατίθενται για την
υλοποίησή τους
 την έγγραφη γνώμη των υπηρεσιών που συνδράμουν στο έργο
πρόληψης για τον περιορισμό των λαθροϋλοτομιών και της παράνομης
διακίνησης δασικών προϊόντων
 τη συμβολή και συνεργασία των Δήμων με τις κατά τόπους Δασικές
Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 τα έργα που έχουν αναλάβει ή προτίθενται στο άμεσο μέλλον να
αναλάβουν οι Δήμοι ή οι Σύνδεσμοι Δήμων σε συνεργασία με τις κατά
τόπους δασικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση από την Κεντρική
Διοίκηση ή άλλη πηγή, για την προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων της περιοχής τους.
 τη σύνθεση των δασών και των δασικών εκτάσεων που διαχειρίζονται,
θα εκπονήσουν πρόγραμμα εκτέλεσης υλοτομιών για τον ορεινό
παραδασόβιο πληθυσμό και πρόγραμμα μείωσης της πυκνότητας της
βλάστησης, δίνοντας ευρεία δημοσιότητα σε αυτά ώστε να
ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι των παραδασόβιων οικισμών.
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Η πρόταση αυτή, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου
σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κατά συνέπεια και των οικείων
Περιφερειών και Δήμων) για την αντιμετώπιση και για τον περιορισμό των
λαθροϋλοτομιών και της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων.
1.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΕΣ
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από παράνομες υλοτομίες και γενικότερα σε θέματα που αφορούν
την προστασία των δασών και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος από τέτοιου
είδους φαινόμενα, γίνεται τόσο σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΕΚΑ όσο και
περιφερειακά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού αποτελεί υποχρέωση των κατά τόπους
Δασικών Υπηρεσιών. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να
συμμετέχουν εκτός των ΟΤΑ και εθελοντικές ομάδες.
1.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Με απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού και μετά από σχετική πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απαγορεύεται η
κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν ξυλεία από 22.00 μ.μ. έως
07.00 π.μ. στο εθνικό – επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας. Η εφαρμογή του
μέτρου μπορεί να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (άρθρο 101 του ΝΔ 86/69).
Επιπλέον με ειδική Δασική Απαγορευτική Διάταξη καθορίζεται συγκεκριμένο
δρομολόγιο μεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή και απαγορεύεται η κυκλοφορία
οχημάτων και η παραμονή ατόμων, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές
ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
ανάλογα με τη σχετική εισήγηση της τοπικής δασικής υπηρεσίας.
Σε ότι αφορά το δασικό οδικό δίκτυο ο έλεγχος της κατάστασης και καλής
λειτουργίας εμποδίων διέλευσης – εισόδου (μπάρες), όπου κρίνονται αναγκαία, θα
γίνει με ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών. Η δαπάνη συντήρησής τους θα βαρύνει
αυτές.
1.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Ο περιφερειακός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, ο
προσδιορισμός των οποίων θα γίνει όπως έχει ήδη αναφερθεί με τη συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στα πλαίσια αυτά και με πρωτοβουλία των Γενικών Γραμματέων των οικείων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα συγκληθούν από τους αρμόδιους Γενικούς
Διευθυντές Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ειδικές συνεδριάσεις μικτών
οργάνων με τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
των λαθροϋλοτομιών, προκειμένου να καθορισθούν συγκεκριμένα οι αρμοδιότητές
τους και ο χρόνος υλοποίησης των έργων πρόληψης και των δράσεων ελέγχου σε
επίπεδο Περιφέρειας.
Βασικός στόχος των συνεδριάσεων αυτών θα είναι ο συντονισμός και η
συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και
ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση
κινδύνων λόγω λαθροϋλοτομιών.
Τα αποτελέσματα, μετά την εξειδίκευσή τους σε επίπεδο Περιφερειακών
Ενοτήτων, θα κοινοποιηθούν άμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Μετά την υποβολή των σχετικών εξειδικευμένων προτάσεων στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα διαμορφωθεί ο τελικός
Περιφερειακός σχεδιασμός για πρόληψη - ετοιμότητα και έλεγχο για την
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αντιμετώπιση εξάρσεων των λαθροϋλοτομιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του.
Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού θα κοινοποιηθεί άμεσα και στους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.
Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχοντας υπόψη τον
Περιφερειακό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση έργων
και εργασιών, θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων σχετικών με το
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την παράνομη
υλοτομία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τους, των οποίων η υλοποίηση θα
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.
1.5 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων λαθροϋλοτομιών καθώς και επιμέρους
θεμάτων που συνδέονται με τη πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση λαθροϋλοτομιών, με ευθύνη της
Διεύθυνσης Δασών του νομού θα συγκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
συσκέψεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Στις συσκέψεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με:
• την υλοποίηση έργων και εργασιών καθαρισμού της βλάστησης σε συνεργασία
με τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία)
• την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του
έργου των Δασικών υπηρεσιών
• το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που
προκαλούνται από τις λαθροϋλοτομίες,
• τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις περιόδους μεγάλης έντασης αλλά και κατά τις
ημέρες υψηλής επικινδυνότητας (Κυριακές και εξαιρέσιμες), καθώς και κάθε
άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο στην πρόληψη και ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση εξάρσεων λαθροϋλοτομιών.
• την ανεύρεση χώρων ασφαλούς φύλαξης των κατασχεμένων οχημάτων,
αλυσοπρίονων κλπ.
Οι Σύνδεσμοι Δήμων που θα αναλάβουν έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση
των λαθροϋλοτομιών οφείλουν να υλοποιήσουν, κατά προτεραιότητα, τα έργα και
τις δράσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
με τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα
ακόλουθα:
2.1 Ενεργοποίηση σχεδίου
To Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Λαθροϋλοτομιών ενεργοποιείται και
εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια του έτους ή όταν αυτό
απαιτείται με κριτήρια κλιμάκωσης.
2.2 Επικαιροποίηση του Προγράμματος
Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Λαθροϋλοτομιών αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης τους και
η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού και
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των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων στα
πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου.
Στα πλαίσια αυτά και στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει αλλαγές στο
ανθρώπινο δυναμικό και στους πόρους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που
εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, επιβάλλεται η
επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης λαθροϋλοτομιών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του γενικότερου προγράμματος
αντιμετώπισης των λαθροϋλοτομιών της χώρας. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και ΦΠ της Ειδικής Γραμματείας Δασών ενημερώνεται από
τους Γενικούς Δ/ντες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους, όπως
προβλέπεται από την παρούσα, καθώς και για τυχόν προβλήματα και δυσκολίες
στην υλοποίησή του.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Υπουργείο Οικονομικών με το
ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου με το Λιμενικό σώμα, παρακαλούνται να
συμβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικών διαταγών
προς τις υφιστάμενες μονάδες, κατά το μέρος που τα αφορά και εμπλέκονται.
Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων της παρούσας, είναι αυτονόητο ότι
διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
4 Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Λαθροϋλοτομιών, η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο
Συντονισμός των επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που λειτουργούν στα διάφορα
ιεραρχικά επίπεδα καθώς και τα συστήματα και τις διαδικασίες που αυτά
χρησιμοποιούν είτε για να λαμβάνουν αποφάσεις είτε για να αξιολογήσουν και να
εισηγηθούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του
ίδιου του συμβάντος λαθροϋλοτομίας.
4.1 Επίπεδα & Όργανα
Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται ανάλογα με
το επίπεδο κλιμάκωσης και την κατηγορία των δράσεων από τα αντίστοιχα Όργανα
των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων.
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των λαθροϋλοτομιών, η Διοίκηση, ο Έλεγχος &
ο Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες.
Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των λαθροϋλοτομιών, το οποίο
αποτελεί ευθύνη των Δασικών υπηρεσιών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών
(συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης και της κατάσχεσης), η Διοίκηση, ο Έλεγχος &
ο Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων της Δασικής
υπηρεσίας (Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γενικός Δ/ντης Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων με τις υπ’ αυτού δασικές υπηρεσίες) τα οποία αναλόγως
της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις ανάλογες
δράσεις.
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4.1.1 Σύνθεση επιπέδων και οργάνων
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου τα επίπεδα Διοίκησης καθώς και τα
Όργανα Διοίκησης Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων, για κάθε επίπεδο
Διοίκησης προσδιορίζονται ως εξής:
Α.

Επιτελικό Επίπεδο
 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
o Αναπληρωτής Υπουργός, ως έχων την αρμοδιότητα για τα δάση
o Ειδική Γραμματεία Δασών – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φ.Π.
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
o Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
o Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
 Υπουργείο Οικονομικών – ΣΔΟΕ (Δνση Σχεδιασμού & Συντονισμού)
 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Β.

Επιχειρησιακό Επίπεδο
 Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (1591)
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

–

Διεύθυνση

 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Δασικής Υπηρεσίας
 ΕΚΕΤΑ - Επιχειρησιακά Κέντρα ΕΛ.ΑΣ. (Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις
Αθηνών –Θεσσαλονίκης, κλπ)
o Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης
 Υπουργείο Οικονομικών
o ΣΔΟΕ – Περιφερειακές υπηρεσίες του
 Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος
 Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΚΣΕ
Γ.

Τακτικό επίπεδο

Γ.1

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, με τις υπ’ αυτού
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες

 Αρμόδια Γενική Αστυνομική Δ/νση
 ΣΔΟΕ
 Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
 Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος (εφόσον
απαιτείται η κινητοποίηση του Λ. Σ.)
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Γ.1.1. Περιφερειακή Ενότητα
 Αρμόδια Διεύθυνση Δασών του νομού (με τα Δασαρχεία και τα
Δασονομεία)
 Αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης
 Αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Νομού
 ΣΔΟΕ
 Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
 Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος (εφόσον
απαιτείται η κινητοποίηση του Λ. Σ.), σε επίπεδο Νομού.
4.1.2 Λειτουργία
Τα μέλη που συγκροτούν τα Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού
Επιχειρήσεων ανά επίπεδο, εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους την
υλοποίηση των δράσεων για την αντιμετώπιση λαθροϋλοτομιών.
4.1.3 Αρμοδιότητες
Ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης ο Ειδικός Γραμματέας Δασών μέσω της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. και ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντονίζει και επιβλέπει:


Τις δράσεις προστασίας της φύσης, καθώς και τις δράσεις ελαχιστοποίησης
των συνεπειών των λαθροϋλοτομιών της χώρας.



Τη διάθεση πρόσθετων μέσων και υλικών προς υποστήριξη του έργου της
καταστολής των λαθροϋλοτομιών.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων
αναλαμβάνεται από τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες οι οποίες καθορίζουν και τον
εκάστοτε γενόμενο έλεγχο. Ο προϊστάμενος της οικείας οργανικής μονάδας διαθέτει
το αναγκαίο Δασικό προσωπικό και καθορίζει τα δρομολόγια των περιοχών που θα
μεταβούν τα συνεργεία ελέγχου. Συγκεκριμένα :


Δράσεις ελέγχου και καταστολής των λαθροϋλοτομιών, ενίσχυσης σε
προσωπικό και μέσα της Δασικής Υπηρεσίας και λοιπών φορέων,
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον Προϊστάμενο της Δασικής
Υπηρεσίας, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή
ευθύνης του.



Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας του
συμμετέχοντος προσωπικού (Δασικού και εθελοντών των ΟΤΑ) από τους
λαθροϋλοτόμους ή παρανόμους μεταφορείς ξυλείας, αναλαμβάνονται και
συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος,
από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος. Η
μεταφορά και φύλαξη των κατασχεθέντων υλικών γίνεται με ευθύνη της
Δασικής Υπηρεσίας, εκτός των κατασχεθέντων οχημάτων, τα οποία
μεταφέρονται σε χώρους φύλαξης που είναι ασφαλισμένοι από την
πρόσβαση του κοινού και οι οποίοι είναι προσδιορισμένοι εκ των προτέρων
μετά από έρευνα των υπευθύνων της Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με
άλλες δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως την ΕΛ.ΑΣ.
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Δράσεις ελέγχου μεταφοράς δασικών προϊόντων σε εισόδους – εξόδους των
πόλεων γίνεται με μικτά κλιμάκια Δασικών και Αστυνομικών υπαλλήλων



Δράσεις ελέγχου μεταφοράς Δασικών προϊόντων σε εισόδους – εξόδους της
χώρας, κυρίως παράνομες, γίνονται με μικτά κλιμάκια Δασικών υπαλλήλων
και των Συνοριοφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας



Δράσεις ελέγχου των εμπόρων, τυχόν παρανόμως υλοτομηθείσας ξυλείας,
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του ΣΔΟΕ
(Υπουργείο Οικονομικών), με τη συνδρομή της δασικής υπηρεσίας όπου
απαιτείται. Η μεταφορά και η εκποίηση των παρανόμως υλοτομημένων και
συνεπώς κατασχεθέντων προϊόντων γίνεται με ευθύνη της Δασικής
Υπηρεσίας.



Δράσεις ελέγχου και καταστολής των λαθροϋλοτομιών, ενίσχυσης σε
προσωπικό και μέσα της Δασικής Υπηρεσίας παρέχονται από την
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή στο μέτρο των δυνατοτήτων της.



Στοχευμένες δράσεις με υποδείξεις λαθροϋλοτομιών μπορούν να γίνονται
από τον κάθε πολίτη στο ΣΚΔ ή στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, αλλά η
συνδρομή των ΟΤΑ και των Δασικών συνεταιρισμών είναι καθοριστική στην
μείωση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υλικών Πόρων
5. Διαχείριση Πόρων των εμπλεκόμενων Φορέων

Για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ως βασικοί πόροι θεωρούνται οι εξής:
5.1. Ανθρώπινο Δυναμικό


Οι επικεφαλής
Επιχειρήσεων



Το προσωπικό των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των
αρμοδίων Φορέων σε Κεντρικό Επίπεδο (Υπουργείων)



Το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων.



Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Δασικής
Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., του ΣΔΟΕ, του Λ.Σ., των ΟΤΑ και των
Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων.



Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Δήμων



Οι εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις



Το ανθρώπινο δυναμικό των Δασικών Συνεταιρισμών και των Κυνηγετικών
Οργανώσεων.

των

Οργάνων

Διοίκησης,

Ελέγχου

5.2. Υλικοί Πόροι
 Η υλικοτεχνική υποδομή των Κέντρων Επιχειρήσεων.
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&

Συντονισμού

 Τα επιχειρησιακά μέσα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., του ΣΔΟΕ, του
Λ.Σ., της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, των Δασικών Συνεταιρισμών και των
ΟΤΑ.
 Η υλικοτεχνική υποδομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών
(συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και
των Δήμων όπου αυτή υφίσταται με μέσα μεταφοράς.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
6.1. Έλεγχος & Καταστολή του καταστροφικού φαινομένου
Ο έλεγχος και η καταστολή των λαθροϋλοτομιών αποτελεί ευθύνη της Δασικής
Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό η Ειδική Γραμματεία Δασών, μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. εκδίδει κατευθυντήριες
οδηγίες ιεραρχικά προς τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες σύμφωνα με
τις οποίες συντάσσουν τα Επιχειρησιακά τους Σχέδια.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει κατευθυντήριες οδηγίες
προς τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.
Το ΣΔΟΕ (Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού ελέγχων) αποστέλλει
κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κατά τόπους υπηρεσίες του.
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες
μέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες
οδηγίες προς τις κατά τόπους Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια
κατευθύνουν τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες.
6.2 Εκτίμηση & καταγραφή ζημιών
Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των υλοτομημένων εκτάσεων που
εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά
τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται άμεσα, σύμφωνα με τις επιταγές
της δασικής νομοθεσίας. Δελτία στατιστικών στοιχείων συμπληρώνονται και
αποστέλλονται μέσω της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ
6.3 Διοικητική Μέριμνα εμπλεκόμενου προσωπικού
Η διοικητική μέριμνα του εμπλεκόμενου προσωπικού αναλαμβάνεται από τους
Φορείς τους.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρας σχετικής.
Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΥΠΕΚΑ.
http://www.ypeka.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών
 Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους'
 Γραφεία Γενικών Γραμματέων
 Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)
 Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
 Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης
4. Περιφέρειες του Κράτους
 Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
 Αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες
5. Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ)
6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 Γραφείο κ. Υπουργού
7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Γραφείο κ. Υπουργού
8. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
 Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
9. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας – Έδρα της

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Υπουργείο Εσωτερικών
 Γραφείο κ. Υπουργού
 Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 Γραφείο κ. Υπουργού
 Γραφείο Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΠΑΕ)
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
WWF Ελλάς – Έδρα του
Ένωση Δασοκτημόνων Ελλάδας – Έδρα της
Ε.Ο.Σ. – Έδρες τους (Δια μέσω του Υπουργείου Τουρισμού)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ




Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
Γενικές Διευθύνσεις ΥΠΕΚΑ
Διευθύνσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.
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