
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτική περιγραφή µέτρων πρόληψης λαθροϋλοτοµιών  

(ανήκει στην αριθµ. 125935/542/5-2-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 
 

Α. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες 

Αιτιολογία Ανάλυση µέτρων 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2013 

Χρόνος εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

ΠΕ και ΤΕ: Έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων για µέχρι 3,5 ώρες 

υπερωριακά και σύνολο µέχρι 20 ώρες/µήνα/υπάλληλο 

∆Ε και ΥΕ: Από ώρα 14:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου, για 8 

ώρες, ως απογευµατινή εργασία µε την παροχή µιας ηµέρας ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα 

Σύνθεση 

συνεργείου: 

Ένας (1) έως δύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ως επικεφαλείς 

Ένας (1) έως τρεις (3) ∆ασικοί Υπάλληλοι ∆Ε ή ΥΕ, ανάλογα µε το υπάρχον δυναµικό 

Όταν στο συνεργείο επιφυλακής δε συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο 

ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος  

ΙI:  Εργασία προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής (προσωπικού ∆Ε ή ΥΕ που θα παρέχει  εργασία τις Κυριακές) 

στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες   

Παρεχόµενη 

εργασία 

Εργασία κατά τις Κυριακές, πρωινή και απογευµατινή βάρδια, µε την παροχή µιας ηµέρας ανάπαυσης την 

επόµενη εβδοµάδα 

ΙΙI:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2013 

Αριθµός 

περιπόλων / 

υπηρεσία: 

Ένα (1) των δύο ατόµων 

Περίπολα ανά 

µήνα: 
4 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 16 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων: 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Εννοείται ότι 

το ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια 

οδήγησης ΚΥ οχήµατος 

∆απάνη ανά 

υπηρεσία 

Ειδικότερα για τις ∆νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου και για το ∆/Χ Πειραιά, λόγω 

της νησιώτικης φυσιογνωµίας των περιοχών που καλύπτουν, µπορεί να απαιτηθεί µετάβαση του περιπόλου 

σε άλλο νησί. Εποµένως θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη που θα περιλαµβάνει έξοδα µετάβασης-επιστροφής 

και έξοδα διαµονής 

Β. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 38 υπηρεσίες  (31 +7 αντίστοιχα) 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2013 

Χρόνος εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

Έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου για µέχρι 20 ώρες/µήνα/υπάλληλο  

Σύνθεση 

συνεργείου: 

∆ύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι. Όταν στο συνεργείο δεν συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη 

επικεφαλή εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος 

ΙΙ:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 38 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2013 

Αριθµός 

περιπόλων / 

υπηρεσία: 

Ένα (1) των δύο ατόµων  

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ



Περίπολα ανά 

µήνα : 
3 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 12 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων : 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλή θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Εννοείται ότι το 

ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια 

οδήγησης ΚΥ οχήµατος 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ (ΣΚ∆-1591) 

Ώρες 

υπερωριακής 

απασχόλησης  

2 υπαλλ. για µέχρι 20 ώρες / εβδοµάδα  

Ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης για 

τον έλεγχο 

συνολικά του 

προγράµµατος 

1 υπαλλ. για µέχρι 20 ώρες / εβδοµάδα  

Εργασία 

Κυριακών  
Έως 12 ώρες / υπάλληλο 

Εργασία Κυριακών 

για τον έλεγχο 

συνολικά του 

προγράµµατος 

Έως 12 ώρες / υπάλληλο 

Περίπολα ανά 

µήνα : 
Ένα (1) των δύο ατόµων για 2 ηµέρες / εβδοµάδα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµή διατιθέµενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια  

(ανήκει στην αριθµ. 125935/542/5-2-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 

(Απογευµατινές) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 

(Κυριακές και 

εξαιρέσιµες) 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΕΚΤΟΣ 

Ε∆ΡΑΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

1 Κεντρικής Μακεδονίας 53.041,10 56.623,66 84.790,71 39.302,24 

2 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 30.853,87 35.836,56 52.679,74 24.367,51 

3 Ηπείρου 20.672,60 22.794,66 35.482,62 16.046,95 

4 ∆υτικής Μακεδονίας 13.502,38 17.755,30 27.825,40 12.336,58 

5 Θεσσαλίας 41.227,46 43.635,14 65.381,03 30.517,96 

6 Στερεάς Ελλάδας 39.172,72 43.197,84 67.518,14 30.396,99 

7 ∆υτικής Ελλάδας 33.750,38 38.150,12 56.263,15 25.884,76 

8 Πελοποννήσου 28.828,31 32.932,15 54.124,23 24.569,03 

9 Ιονίων Νήσων 5.269,27 8.095,45 12.044,05 5.211,37 

10 Αττικής 24.733,30 25.795,42 40.249,87 18.484,19 

11 Νοτίου Αιγαίου 5.480,69 7.765,21 15.647,29 4.823,45 

12 Βορείου Αιγαίου 6.481,64 8.945,09 16.796,23 6.028,88 

13 Κρήτης 12.886,28 18.703,40 26.037,54 11.600,09 

14 
Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης & 

Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. 
4.060,00 1.836,00 2.080,00 1.484,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 319.960,00 362.066,00 556.920,00 251.054,00 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ


