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ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ
κο Φάµελλο Σωκράτη
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως ΥΠΕΝ
κα Μπαριτάκη Χριστίνα

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017
Σχετ.: 1.Η υπ. αρ. 156161/2361/27.04.2017 (ΦΕΚ 1591 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, µε την οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για
την εξυπηρέτηση του προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017 (Α∆Α: 7Λ∆74653Π8-Μ9Ζ).
2. Η υπ’ αρ. 158234/3461/22.06.2017 εγκύκλιος της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών
& Αγροπεριβάλλοντος «Υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017» (Α∆Α:
7ΙΙ44653Π8-338).
Με την παρούσα, διορθώνουµε στην (2η) σχετική εγκύκλιό µας, περί ‘Υλοποίησης του Προγράµµατος
∆ασοπροστασίας έτους 2017’, το σηµείο που αφορά στους περιορισµούς, που τέθηκαν για την διενέργεια
ηµερήσιων περιπόλων, καθότι εσφαλµένα αναφέρθηκε, ότι τα ηµερήσια εποχούµενα περίπολα, πρέπει να
είναι ενδεικτικά µέχρι 5 ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, για τα ∆ασαρχεία και τις ∆/νσεις ∆ασών άνευ
∆ασαρχείων και µέχρι 2 ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, για τις Γενικές ∆/νσεις, τις ∆/νσεις
Συντονισµού, τις ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων και τις ∆/νσεις Αναδασώσεων.
Επ’ αυτών διευκρινίζουµε, ότι ο ενδεικτικός αριθµός, αφορά στα νυχτερινά περίπολα, µε
διανυκτέρευση στην ύπαιθρο και στα ηµερήσια εκτός έδρας, οπότε και προκαλείται κόστος σε βάρος του
ΚΑΕ 0721.
Απαραίτητες πάντοτε προϋποθέσεις για την εκποµπή περιπόλων, ηµερήσιων ή νυχτερινών, είναι να
επαρκούν οι διατιθέµενες πιστώσεις, οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και
κυρίως, να µη δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας.
Επίσης και µε αφορµή ερωτήµατα δασικών Αρχών περί της εφαρµογής του προγράµµατος
∆ασοπροστασίας, στις περιπτώσεις που το προσωπικό δεν επαρκεί για την υλοποίησή του, σας ενηµερώνουµε
ότι αυτό θα υλοποιηθεί συνολικά και δεν αποτελεί επιλογή η επιλεκτική εφαρµογή του από αυτές, µε τη
σύσταση µόνο συνεργείων περιπόλων ή µόνο µε τη συγκρότηση επιφυλακών. Ειδικά για την περίπτωση
∆/νσεων ∆ασών µετά ∆ασαρχείων, αν το προσωπικό, και ειδικά αυτό των υπηρετούντων ∆ασολόγων και
∆ασοπόνων, δεν επαρκεί για την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος, για την κάλυψη δηλαδή έστω και της
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µίας επιφυλακής, εκ των δύο προβλεπόµενων, τότε αυτές µπορούν να διαρκούν λιγότερες ώρες από τις
προβλεπόµενες, όχι να µην πραγµατοποιούνται καθόλου.
Παρακαλούνται οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
της Χώρας να ενηµερώσουν όλες τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε τα
διαλαµβανόµενα της παρούσης.
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