
 

   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

              

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του Προγράμματος της Δασοπροστασίας στα πλαίσια των μέτρων 
               περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

                                
Σχετ.:  
1. Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/124225/3797/31.12.2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 
2020 και κατανομή πιστώσεων (Β΄18)» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτής.

2. Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/9440/397/28.01.2020 εγκύκλιος Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π. «Υλοποίηση του 
Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020» (ΑΔΑ:ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞΙ).

3. Η αριθ. 200 10131 000012 και αριθ. 2/6741/14.02.2020 Απόφαση του Γ.Λ.Κ. με την οποία 
μεταφέρθηκαν πιστώσεις στους  σχετικούς κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών των Γενικών 
Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 24 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (Α΄64) Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/29676/1497/19.03.2020.

5. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-
87Χ). 

6. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1). 

7. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/8030/18.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών 
«Επέκταση διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID-19» (Β΄928).

                                                               
   Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω σχετικών τίθεται ως κύρια μέριμνά μας η εξαιρετικά 

επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ακόμη περισσότερο η 
προστασία των εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες. Παρόλα αυτά και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι συγκεκριμένοι νευραλγικοί τομείς θα 
πρέπει να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, συνεχώς και αδιαλείπτως παρά τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε.

Οι τομείς είναι οι ακόλουθοι : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΣΩΝ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Τέρμα Αλκμάνος – Ιλίσια 
Πληροφ.       : Σοφ. Κολλάρου - Nικ. Mπόκαρης
Τηλέφωνο    : 2131512253, 281
FAX             : 210 5244135, 2131512138
E-MAIL       : s.kollarou@prv.ypeka.gr, 
                       n.bokaris@prv.ypeka.gr

                             
              

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
          (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
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α. Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (ιδιαίτερη μέριμνα απαιτεί ο τομέας της Θηροφύλαξης ευαίσθητων 
περιοχών, ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων και του 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου).
β. Προγράμματα παθητικής και ενεργητικής Επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
που αφορούν στη λήψη των ειδικών μέτρων για τον έλεγχο του  πληθυσμού ημίαιμων, μη δεσποζόμενων 
χοίρων και αγριόχοιρων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΑΤ, σε περιοχές υψηλού κινδύνου για εξάπλωση της Αφρικανικής πανώλης των 
Χοίρων (Α.Π.Χ). 
γ. Διασφάλιση της επικοινωνίας-συνεργασίας των Δασικών Υπηρεσιών και της αποτελεσματικής 
παρέμβασής τους, όπου εξ αντικειμένου κρίνεται απαραίτητο από τους ιεραρχικά προϊσταμένους αυτών. 

Για την υποστήριξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων στους τομείς που προαναφέρθηκαν, οι Δασικές 
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με βάση το Δασικό και λοιπό προσωπικό στο οποίο δεν 
έχει παραχωθεί άδεια ειδικού σκοπού (σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ), οφείλουν να 
μεριμνήσουν για την οργάνωση της φυσικής παρουσίας του προσωπικού τους στην έδρα της Υπηρεσίας, 
μέχρι και τις 22:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στα πλαίσια υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος 
δασοπροστασίας,  σύμφωνα με τις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές. 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα περίπολα δασοπροστασίας αλλά και την άσκηση ελέγχων στη θήρα, θα 
ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή μέχρι δύο (2) μετακινούμενων ατόμων ανά περίπολο. Ο αριθμός των 
ημερήσιων περιπόλων θα είναι τέτοιος ώστε να καλύπτονται – κατά το δυνατόν - όλες οι ημέρες της 
εβδομάδος. Κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους των ελέγχων  και των διατιθέμενων πιστώσεων για 
το σκοπό αυτό, θα βγαίνουν και νυχτερινά  περίπολα με διανυκτέρευση στην ύπαιθρο. 

Το προσωπικό δασοπροστασίας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του θα φέρει ατομικά μέσα 
προστασίας (αντισηπτικό υγρό, μάσκες και γάντια μιας χρήσης). Τα περίπολα θα παρέχουν εξωτερική 
εργασία στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Δασικής Αρχής (έλεγχοι εν γένει δασοπροστασίας και 
λαθροθηρίας) και θα έχουν επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο επιφυλακής της οικείας Δασικής Αρχής 
αλλά και το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δ.Π. 

Η εκ περιτροπής εργασία με φυσική παρουσία στον εργασιακό χώρο θα γίνεται από το διαθέσιμο 
δασικό και λοιπό προσωπικό, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές διευθετήσεις 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

                            
                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ                                                                       

                                                                               



 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-  Γραφεία Συντονιστών 
-  Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  
-  Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
   (Για την ενημέρωση των οικείων Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων)
                                  Έδρες τους 
 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
- Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Γραφείο Υπουργού 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Εσωτερική Διανομή:
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ 1591)
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