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Θέµα : Πρόγραµµα προστασίας άγριας πανίδας
Σχετ. Η αριθµ 55.8/2013
απόφαση του ∆.Σ του Πράσινου Ταµείου (Α∆Α:
ΒΛΛΩ46Ψ844-Ω68) µε την οποία εγκρίθηκε πρόγραµµα προστασίας της
άγριας πανίδας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θα
χρηµατοδοτήσει και την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο την υλοποίηση προγράµµατος για
την προστασία της άγριας πανίδας.
Στόχος του προγράµµατος το οποίο θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του πίνακα
διανοµής της παρούσας, είναι η άσκηση ελέγχων και η συστηµατική παρακολούθηση της
κυνηγητικής δραστηριότητας σε προκαθορισµένες περιοχές της Χώρας λόγω του
προστατευτικού καθεστώτος που ισχύει σε αυτές (υγρότοποι και προστατευόµενες
περιοχές) ώστε να περιοριστούν και να ελεγχθούν τα φαινόµενα λαθροθηρίας.
Το χρονικό διάστηµα που θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα είναι από τον τρέχοντα
µήνα µέχρι το τέλος του έτους 2013 και θα ακολουθήσει όµοια εγκριτική για το έτος 2014.
Προτεραιότητα για την ένταξη στο ειδικό πρόγραµµα έχουν οι περιοχές που
προστατεύονται µε βάση τα ειδικά καθεστώτα (πρόκειται για Εθνικά Υγροτοπικά Πάρκα
που ταυτόχρονα είναι και υγροτόποΙ Ραµσάρ και ΖΕΠ) και οι 16 αντίστοιχες δασικές
Υπηρεσίες , όπως εµφαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί.
Υπηρεσίες και περιοχές παρέµβασης ,
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ασαρχείο Αλεξανδρούπολης

∆έλτα Εβρου

2

∆/νση ∆ασών Νοµού Ροδόπης

Λ. Βιστωνίδα-Πόρτο Λαγος

3

∆ασαρχείο Ξάνθης

4

∆ασαρχείο Καβάλας

Λ. Βιστωνίδα-Πόρτο Λαγος
και ∆έλτα Νέστου
∆ελτα Νέστου

5

∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου

Λ. Κερκίνη

Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοποι Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ

6

∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης

∆ελτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκµονα
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7

∆ασαρχείο Βεροίας

8

∆/νση ∆ασών Νοµού Πιερίας

9

∆ασαρχείο Λαγκαδά

10
11

∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας
∆ασαρχείο Αµφιλοχίας

12

∆/νση ∆ασών Νοµού Άρτας

Αµβρακικός

13

∆/νση ∆ασών Νοµού Πρέβεζας

Αµβρακικός

14

∆ασαρχείο Μεσολογγίου

15

∆ασαρχείο Πατρών

16

∆ασαρχείο Αµαλιάδας

∆ελτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκµονα
∆ελτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκµονα
Λ. Κορώνεια κ Βόλβη
∆έλτα Καλαµά
Αµβρακικός

Υγρότοποι ΜεσολογγίουΑιτωλικού
Λ/Θ Κοτύχι
Λ/Θ Κοτύχι

Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ
Υγρότοπος Ραµσάρ
/ΖΕΠ

Οι ανωτέρω υπηρεσίες για το χρονικό διάστηµα που προαναφέρθηκε θα
συγκροτήσουν συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης δασικών υπαλλήλων
τις
απογευµατινές ηµέρες των εργασίµων ηµερών, συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββάτου,
καθώς και των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών .
Οι ώρες που θα διατεθούν σε κάθε υπηρεσία για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης
του προγράµµατος(3 µήνες) , αντιστοιχούν στην απογευµατινή υπερωριακή εργασία έξι (6)
υπαλλήλων/ µήνα (20 ώρες ανά υπάλληλο και συνολικά 360 ώρες ανά υπηρεσία) καθώς
και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (16 ώρες ανά υπάλληλο/µήνα και
συνολικά 288 ώρες ανά υπηρεσία). Οι ανωτέρω θα χωριστούν σε δύο ή περισσότερα
συνεργεία, τα οποία θα εργάζονται προγραµµατισµένα τις µισές ηµέρες του µήνα,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ελέγχων και τα προγράµµατα των δασικών υπηρεσιών και
σε συντονισµό µε τα αντίστοιχα προγράµµατα των ιδιωτικών φυλάκων θήρας.
Από το πρόγραµµα θα καλυφθούν και δαπάνες προµήθειας καυσίµων µέχρι ύψους
600 ευρώ /Υπηρεσία/µήνα καθώς και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις–
διανυκτερεύσεις για τον έλεγχο των ίδιων δραστηριοτήτων, τις νυχτερινές ώρες (10 ηµέρες
ανά µήνα /Υπηρεσία για τρείς (3) υπαλλήλους) µέχρι ύψους 4.500 €/ υπηρεσία για το
διάστηµα των τριών µηνών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράµµατος, όπως
αναλύεται στο συνηµµένο πίνακα θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων
του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου .
Η πληρωµή των δαπανών θα γίνει από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α)
στα οποία θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία.
Οι Προϊστάµενοι των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του
προγράµµατος και την ρύθµιση της υπηρεσίας και των προβλεπόµενων συνεργείων
επιφυλακής των δασικών υπαλλήλων. Τα σχετικά προγράµµατα θα κοινοποιηθούν και
στη ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας.
Επιπροσθέτως σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.45, παρ.1
του ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012),
όπως αυτός ψηφίστηκε από την Βουλή και τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011 (Α΄/226), η οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την υπερωριακή εργασία
του προσωπικού ισχύει από την ηµεροµηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ και µετά και δεν έχει
αναδροµική ισχύ. Συνεπώς, το πρόγραµµα θα αρχίσει να υλοποιείται µετά τη
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δηµοσίευση της προβλεπόµενης για την υπερωριακή απασχόληση, κατά τα
ανωτέρω, εγκριτικής Απόφασης του Αν.Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής .
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες
για την άµεση υλοποίηση του προγράµµατος προστασίας της άγριας πανίδας.
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
Πρόγραµµα προστασίας της Άγριας Πανίδας µε τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής
Αιτιολογία

Ανάλυση µέτρων

Ώρες ανά υπηρεσία :

Από Οκτώβριο µέχρι ∆εκέµβριο, µήνες τρείς (3) – Θα ακολουθήσει
ξεχωριστή απόφαση για το δίµηνο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου έτους
2014
Απογευµατινές ώρες εργασίµων ηµερών συµπεριλαµβανοµένων και
ου Σαββάτου (για 3,5 ή και πλέον ώρες και σύνολο 20
ώρες/υπάλληλο /µήνα
Έξι ∆ασικοί υπάλληλοι χωρισµένοι σε δύο ή και πλέον συνεργεία τα
οποία θα εργάζονται προγραµµατισµένα τις µισές ηµέρες του µήνα
(δύο
εβδοµάδες) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
προγράµµατος)
6 υπαλλ. * 20 ώρες/µήνα * 3 µήνες = 360 ώρες / υπηρεσία

Σύνολο ωρών :
(σε 16 υπηρεσίες)

360 ώρες * 16υπηρεσίες ≈ 5.760 ώρες
απογευµατινής υπερωριακής εργασίας.

∆απάνη απογευµατινής υπηρεσίας:
Εργασία Κυριακών και Νυχτερινών
ωρών
(σε 16υπηρεσίες)

5.760 ώρες * 7,5 €/ώρα ≈ 43.200 €

288 ώρες * 16 υπηρεσίες = 4.608 ώρες

∆απάνη υπηρεσίας Κυριακών:

4.608 ώρες * 8,5 €/ώρα ≈ 39.168 €

Περίοδος συγκρότησης:

Χρόνος εργασίας (ηµερήσιος):

Υπάλληλοι / Σύνθεση συνεργείου:

6 υπαλλ.*16 ώρες * 3 µήνες ≈ 288 ώρες

43.200 € απογευµ.+ 39.168 € Κυριακές = 82.368 €

Συνολική δαπάνη:

IΙI. Αλλα έξοδα
Εκτός
Έδρας
για
έλεγχο
προστασία άγριας πανίδας
Κόστος εκτός έδρας/µηνα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Κόστος καυσίµων
Σύνολο µέτρων

–

10 Ηµέρες/µήνα ανά ∆ασική υπηρεσία * 16 υπηρεσίες = 160
Ηµέρες* 3 υπάλληλοι / συνεργείο = 480 διανυκτερεύσεις
480 Ηµέρες * 50 € = 24.000 €
24.000* 3 = 72.000 €
600 € * 16 υπηρεσίες * 3 Μήνες = 28.800 €
82.368 + 72.000 +28.800 = 183.168 €
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ:
- ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
- ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
2, ΓΕΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3. ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
(για την κοινοποιηση στις εµπλεκόµενες µε το πρόγραµµα υπηρεσίες: ∆/νση ∆ασών
Νοµού Ροδόπης, ∆ασαρχείο Αλεξανδρούπολης, ∆ασαρχείο Ξάνθης, ∆ασαρχείο Καβάλας,
∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου, ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης, ∆ασαρχείο Βεροίας, ∆/νση ∆ασών
Νοµού Πιερίας, ∆ασαρχείο Λαγκαδά, ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας, ∆ασαρχείο Αµφιλοχίας,
∆/νση ∆ασών Νοµού Άρτας, ∆/νση ∆ασών Νοµού Πρέβεζας, ∆ασαρχείο Μεσολογγίου,
∆ασαρχείο Πατρών, ∆ασαρχείο Αµαλιάδας)
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.Π
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Λυκούργου 17 –Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ Κ.Υ
Χαλκοκονδύλη 31- Αθήνα
2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1591)
Τέρµα Αλκµάνος Ιλίσια

