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Θέμα: Εντατικοποίηση ελέγχων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 
            έτους 2021.

Σχετ.: 1. Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123583/5944/22.12.2020 (Β΄ 5828) «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ.                
               εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2021 και κατανομή                
               πιστώσεων» (ΑΔΑ: 6Ι844653Π8-0ΓΗ).
            2. Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ) εγκύκλιος υλοποίησής 
                της.
             3. Οι με αριθ. με αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (Β΄2872) και 135279/159/12.01.2016 (Β΄83) Κοινές 

              Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(ΕΕ)                    
              αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005], όπως ισχύουν.

  4. Η με αριθ. 136953/5132/14.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ) εγκύκλιος “Εφαρμογή νομοθεσίας                    
      παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων – παράνομης κλαδονομής – παράβασης 

                     δασικών αστυνομικών διατάξεων”.
5. Το με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/50991/2210/29-05-2020 έγγραφο “Υλοποίηση του προγράμματος                     
    επισήμων Επισκοπήσεων (Surveys)” έτους 2020, όπως ισχύει.

                 6. Η με αριθ. 200 1031 000043, αρ. πρ. 2/89140/17.07.2021 Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου                    
                     του Κράτους.

Σε συνέχεια της ανωτέρω 6ης σχετικής, με την οποία πραγματοποιήθηκε η μεταφορά επιπλέον πιστώσεων 
στους κωδικούς αριθμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, στα πλαίσια της δεύτερης κατανομής 
των πιστώσεων Δασοπροστασίας στην οποία προχώρησε η Υπηρεσία μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
σχετικά καθώς επίσης και να επισημάνουμε την επιτακτική ανάγκη για την πλήρη και αποτελεσματική 
υλοποίηση του Προγράμματος. 

Εκτός από τη φυσική παρουσία υπαλλήλων επιφυλακής και απογευματινής βάρδιας στις έδρες των 
Δασαρχείων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη 2η σχετική, εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με τη 
διενέργεια περιπόλων, εποχούμενων και ημερήσιων και ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με τους 
διενεργούμενους ελέγχους από αυτά. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με ελλιπείς 
ελέγχους αναφορικά με παράνομες υλοτομίες και την παράνομα διακινούμενη δασική ξυλεία αλλά και 
λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω σχετικά, τονίζουμε την ανάγκη εντατικοποίησης 
και εκτατικοποίησης των ελέγχων αυτών, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τη στενή συνεργασία με:
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- την Ελληνική Αστυνομία, τόσο σε επίπεδο συνοριοφυλακής όσο και σε επίπεδο ελέγχων στους 
Εθνικούς οδικούς άξονες αλλά και του λοιπού οδικού δικτύου.

- το προσωπικό των πυλών εισόδου της χώρας, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των αναγκαίων 
νομιμοποιητικών εγγράφων (Τελωνεία).

- το ΣΔΟΕ, για τη διενέργεια κοινών ελέγχων ιδίως στα σημεία πώλησης (μάντρες, αποθήκες).
- το Λιμενικό Σώμα, για τη διακίνηση των προϊόντων στις νησιώτικες περιοχές, σύμφωνα με την αριθ. 

140964/148/24.05.2016 εγκύκλιο Γενικής Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΝ.
- το προσωπικό των ΟΤΑ.

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω: 
 την ανάγκη εντατικών ελέγχων τόσο εντός των δασικών οικοσυστημάτων όσο και εκτός αυτών και 

κυρίως στα σημεία εισόδου στα αστικά κέντρα, οικισμούς κλπ (στοχευμένοι έλεγχοι),
 τον έλεγχο αξιόπιστων πληροφοριών, 
 την αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τους παραβάτες,
 την επισήμανση στο προσωπικό των περιπόλων για τον αυστηρό έλεγχο,
 την εφαρμογή της ανωτέρω 4ης σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, «Εφαρμογή νομοθεσίας 

παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων – παράνομης κλαδονομής…».

Παρακαλούμε εντός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άρτια συνεργασία και οργάνωση των 
προληπτικών αλλά και κατασταλτικών ελέγχων, για την εποπτεία του έργου των Δασαρχείων και των 
Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, συνεισφέροντας παράλληλα με μέσα και προσωπικό όπου 
απαιτείται. Εξυπακούεται ότι όταν κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να συγκαλούνται άμεσα συσκέψεις με 
τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων πρόληψης, με 
ευθύνη των Συντονιστών ή των Γενικών Διευθυντών Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
2. Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
3. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
4. Δ/νσεις Δασών Νομών
5. Δασαρχεία     
6. Δ/νσεις Αναδασώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης

                                                      Έδρες τους
             
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
      -    Γραφείο Υπουργού, κου Κ. Σκρέκα
      -    Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Αμυρά
                                                             Μεσογείων 119 – Αθήνα

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ/νσεις Δασών Κεντρικής Υπηρεσίας                                   
                                 Ενταύθα

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων             

 Κωνσταντίνος Αραβώσης
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