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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της
διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και δασικών προϊόντων, υλοποιείται το ΄΄ Ειδικό
Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019 ΄΄ των Δασικών Υπηρεσιών με την παρουσία
Υπαλλήλων, τόσο στις έδρες των Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές και βραδυνές ώρες κατά τις
εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα- Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για καταγγελίες, όσο και με
συνεχείς και αδιάλειπτους αιφνιδιαστικούς ελέγχους επί 24ώρου βάσεως, σε κρίσιμα σημεία
τέλεσης των λαθροϋλοτομιών και διακίνησης των παρανόμων προϊόντων αυτών.
Οι παραβάτες και εκείνοι κατ΄ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρα 267 και 268 του Ν.Δ. 86/1969 όπως
ισχύουν, με πρόστιμο και κράτηση. Τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή συλλεγμένα προϊόντα
καθώς και τα μεταφορικά μέσα και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την παράνομη
υλοτομία και μεταφορά των δασικών προϊόντων κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του
Ν.Δ.86/1969 όπως ισχύει.
Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι Δασικές Υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά και τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες από 07.00 – 22.00.
Στη προσπάθεια αυτή οι Δασικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας καλούν όλους τους πολίτες
να είναι αρωγοί στο δύσκολο έργο της Δασικής Υπηρεσίας ενημερώνοντας αυτές για την
προστασία των Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων που αποτελούν Δημόσιο αγαθό και
περιουσία όλων μας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Δασαρχείο Λάρισας: 2410 671510 & 2410671360
Δασαρχείο Ελασσόνας: 24930 22243 & 24930 24901
Δασαρχείο Αγιάς: 24940 22221.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα της
Υπηρεσίας μας (2410 554660 και 2410 554670)
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