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                                             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   21/12/2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 179509/5077 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &            
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ :  Πίνακα αποδεκτών 
Ταχ. ∆/νση          : Χαλκοκονδύλη 31   
                               101 64 ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ. : Πίνακα αποδεκτών 

Πληροφορίες: Τρ. ∆ασκαλάκης, E. Γκουντούφας  
Τηλέφωνο. 210212 4693, 210212 4695  
e-mail: t.daskalakis@prv.ypeka.gr  
e-mail: v.goudoufas@prv.ypeka.gr  
FAX : 210 5244290  

 

ΘΕΜΑ : Σχεδιασµός και δράσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των   
λαθροϋλοτοµιών. 

 

Σχετ : 1. Αρ. πρ. 174596/3399/06.09.12 δική µας, που αφορά στην εντατικοποίηση των 
ελέγχων.  

           2. Αρ. πρ. 176920/4241/26.10.12 και 178226/4600/06.12.12 δικά µας, που 
αφορούν στη συνεργασία µε το Σ.∆.Ο.Ε. 

           3. Αρ. πρ. 176921/4242/26.10.12 δικό µας, που αφορά στη συνεργασία µε την 
Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία έτη οι παράνοµες λαθροϋλοτοµίες και η αποτέλεσµα αυτών 
παράνοµη µεταφορά δασικών ή και αγροτικών προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο, 
έχουν πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω της πρωτόγνωρης οικονοµικής 
κρίσης και της σηµαντικής αύξησης του κόστους του πετρελαίου θέρµανσης.  

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα των λαθροϋλοτοµιών είναι : 

• πολύτιµα δένδρα να µετατρέπονται σε καυσόξυλα, 

• υποβάθµιση του δασικού οικοσυστήµατος, µε την αποµάκρυνση 
ποσότητας ξυλείας µεγαλύτερης από το λήµµα,  

• άµεσος κίνδυνος διάδοσης φυτοπαθογόνων καραντίνας από 
προσβεβληµένες σε µη προσβεβληµένες περιοχές, 

• σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον στο άµεσο µέλλον, 

• διάβρωση του εδάφους, 

• µείωση της βιοποικιλότητας, 

• αρνητική συµβολή στην αλλαγή του κλίµατος, 

• κερδοσκοπία των λαθρεµπόρων µε παράλληλη φοροδιαφυγή, 

• σηµαντικές απώλειες εσόδων για το ∆ηµόσιο. 
Το φαινόµενο αυτό παίρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις, όσο ο χειµώνας 

επέρχεται και η θερµοκρασία πέφτει, ενώ αναµένεται να κορυφωθεί το αµέσως 
επόµενο χρονικό διάστηµα αλλά και να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια. Η ένταση και 
η έκταση του βέβαια διαφοροποιείται µεταξύ περιοχών της Βορείου και της Νοτίου 
Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν ο ελεγκτικός µηχανισµός της χώρας να οργανωθεί και 
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να δράσει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, ώστε να υπάρξει ο µεγαλύτερος 
δυνατός περιορισµός του φαινοµένου. 

Για να εκλείψουν τα φαινόµενα λαθροϋλοτοµιών, την κύρια ευθύνη φέρουν οι 
υπηρετούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή ευθύνης τους και πρέπει, µε 
µέριµνα των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων τους, οι έλεγχοι να είναι 
συνεχείς (άρθρο 18 του Ν. 998/79, Ν.∆.86/69, Ν. 1845/89 κλπ). 

Προκειµένου λοιπόν να προχωρήσουµε στον κατάλληλο σχεδιασµό, θα 
πρέπει κατ αρχήν να διαχωρίσουµε το φαινόµενο της λαθροϋλοτοµίας στις εξής 
κατηγορίες : 
1. Ιδιωτών για ίδια χρήση: ξύλευση που γίνεται από κατοίκους των 

παραδασόβιων κυρίως οικισµών, στους οποίους δεν αρκούν τα χορηγηθέντα 
από την ∆ασική Υπηρεσία καυσόξυλα για την θέρµανση τους κατά τους 
χειµερινούς µήνες, 

2. Ιδιωτών για εµπορία: ξύλευση που γίνεται από κατοίκους των παραδασόβιων 
κυρίως οικισµών που τα πωλούν σε κατοίκους άλλων µεγαλύτερων πόλεων ως 
καυσόξυλα κυρίως κατά παραγγελία.  

3. Αλλοδαπών όµορων χωρών : υλοτοµούν στα δάση κοντά στα σύνορα µας και 
τα µεταφέρουν στην χώρα τους, 

4. Εµπόρων : µε σκοπό την πώληση κυρίως ως καυσόξυλα στα µεγάλα αστικά 
κέντρα για τη µεγιστοποίηση τους κέρδους τους. 

Επίσης θα πρέπει να διαχωρίσουµε το αδίκηµα της λαθροϋλοτοµίας από 
αυτό της διακίνησης παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας. Η διακίνηση γίνεται : 
� µε αυτοκίνητα κυρίως αγροτικού τύπου και σπανίως επιβατικά ιδιωτικής 

χρήσεως, για τις τρεις πρώτες προαναφερόµενες κατηγορίες 
� µε φορτηγά ανοικτού ή κλειστού τύπου από 0.6 τόνου µέχρι ρυµουλκούµενα 

(νταλίκες) 
� συνδυασµό των παραπάνω, όταν γίνεται µεταφόρτωση, για µεταφορά σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις. 
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η 

ασφάλεια των υπαλλήλων που συµµετέχουν στους σχεδιαζόµενους ελέγχους, αφού 
σε πολλές περιπτώσεις οι παρανοµούντες υλοτόµοι είναι καλά οργανωµένοι και σε 
πολλές περιπτώσεις φέρουν οπλισµό. 

Τα έργα, οι δράσεις και τα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας που εφαρµόζονται 
στη χώρα µας και που προτείνονται για τον περιορισµό και την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου της παράνοµης απόληψης δασικών προϊόντων (κυρίως ξύλων) αλλά 
και της παράνοµης διακίνησης των, προσδιορίζονται θεµατικά στις παρακάτω 
ενότητες: 

1. Εκπόνηση συγκεκριµένου προγράµµατος εκτέλεσης υλοτοµιών για τον 
ορεινό παραδασόβιο πληθυσµό, µε την έκδοση ειδικών ∆ασικών 
Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, που θα ρυθµίζει την καυσοξύλευση σε 
συγκεκριµένες περιοχές, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 
συγκεκριµένης ποσότητας, από τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες, σε 
δάση και δασικές εκτάσεις µε σκοπό τη χορήγηση ποσοτήτων 
καυσόξυλων που να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών τους 
(αν όχι το σύνολο των αναγκών τους). Απώτερος στόχος είναι όχι µόνο 
να µην αναγκάζονται να λαθροϋλοτοµούν οι ίδιοι, αλλά και να 
περιφρουρούν τα δάση της περιοχής τους από µη ντόπιους «εισβολείς». 
Η εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων θα γίνεται υπό την αυστηρή 
επίβλεψη της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. 

2. Εκπόνηση προγράµµατος µείωσης της πυκνότητας της βλάστησης 
(υπόροφος, αποκλάδωση και απόληψη των υπολειµµάτων µε κριτήρια), 
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µε παράλληλη µείωση και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και 
προστασίας από επερχοµένη πυρκαγιά ή ακόµα και µε αποµάκρυνση 
µέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδοµές και περιοχές 
ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη 
ζώνη µίξης δασών- πόλεων (άρθρο 112 Ν∆ 86/69). 

3. Ενηµέρωση του κοινού για τα αποτελέσµατα – ζηµιές από τις παράνοµες 
υλοτοµίες αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών στο Συντονιστικό Κέντρο 
∆ασοπροστασίας, τηλ. 1591, µε διαφήµιση στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης. 

4. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής 
ατόµων, σε εθνικούς δρυµούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας 
κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. 

5. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 101 του Ν∆ 86/69 για καθορισµό 
συγκεκριµένου δροµολογίου µεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή. 

6. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων που µεταφέρουν 
ξυλεία στο εθνικό δίκτυο της χώρας µετά της 22:00 µ.µ. και µέχρι της 
07:00 µ.µ., µε την συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ. 

7. Συµµετοχή δασικών συνεταιρισµών, εργαζοµένων και εθελοντών των 
ΟΤΑ, καθώς και άλλων εθελοντικών οµάδων, σε δράσεις επιτήρησης 
δασών κατά τη διάρκεια της ηµέρας, για την έγκαιρη επισήµανση 
παρανοµιών µε την συνδροµή της ∆ασικής Υπηρεσίας. 

8. Συµµετοχή δασικών υπαλλήλων και οµοσπονδιακών θηροφυλάκων σε 
δράσεις επιτήρησης δασών καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για την 
έγκαιρη επισήµανση παρανοµιών. 

9. Τακτικοί έλεγχοι σε σηµεία εισόδου – εξόδου πόλεων από περίπολα της 
∆ασικής υπηρεσίας µε την συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ. 

10. Τακτικοί έλεγχοι σε παράνοµες πύλες εισόδου ιδίως στα Βόρεια σύνορα 
της χώρας, από µικτά περίπολα της ∆ασικής υπηρεσίας και της 
Συνοριοφυλακής (βλέπε ανωτέρω 3 σχετικό).  

11. Αιφνιδιαστικοί και στοχευµένοι έλεγχοι σε µάντρες πώλησης ξυλείας 
(ιδίως καυσόξυλων) του Σ∆ΟΕ, µε τη συνδοµή της ∆ασικής υπηρεσίας 
(βλέπε ανωτέρω 2 σχετικά). 

12. Κατάσχεση των εργαλείων λαθροϋλοτοµίας αλλά και των οχηµάτων 
µεταφοράς των προϊόντων αυτών, µε δήµευση (όχι συντηρητική 
κατάσχεση) και φύλαξη των εργαλείων - οχηµάτων. Εδώ απαιτείται η 
συνδροµή άλλων δηµοσίων υπηρεσιών που διαθέτουν ασφαλείς 
χώρους φύλαξης των κατασχεµένων οχηµάτων, αλυσοπρίονων, κλπ . Οι 
χώροι αυτοί πρέπει να εξασφαλισθούν - καθορισθούν εκ των προτέρων. 

13. Έλεγχος των παραστατικών µεταφοράς ξυλείας όλων των οχηµάτων 
που µετακινούνται µε πλοία και µεταφέρουν ξυλεία. Το Λιµενικό Σώµα 
διενεργεί τους ελέγχους και όποτε κρίνει ότι απαιτείται ζητά την συµβολή 
της δασικής υπηρεσίας, είτε στο λιµάνι προορισµού είτε στο λιµάνι 
αναχώρησης. 

14. Έλεγχος των ασβεστοκαµίνων – ανθρακοκαµίνων για την χρήση νόµιµης 
ξυλείας. 

 
Κατόπιν αυτών προκύπτει ανάγκη άµεσης υλοποίησης έργων και δράσεων από 

τους εµπλεκόµενους φορείς, µε βάση τις υφιστάµενες υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τους πόρους που τους έχουν ήδη 
διατεθεί ή θα διατεθούν για το σκοπό αυτό. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Με βάση την εµπειρία των προηγουµένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου των λαθροϋλοτοµιών και της 
παράνοµης µεταφοράς δασικών προϊόντων απαιτείται συντονισµός και στενή 
συνεργασία των φορέων. Βασική προϋπόθεση στο σχεδιασµό για τη λήψη 
συντονισµένων µέτρων και δράσεων, αποτελεί η αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων 
των φορέων που εµπλέκονται ανά δράση. 

1.1 ΕΡΓΑ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών, ο 
κεντρικός συντονισµός των εµπλεκόµενων φορέων και η εκπόνηση σχετικών 
προγραµµάτων, αποτελεί αρµοδιότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & 
Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (Ν∆. 86/1969, Ν. 998/1979, Ν. 
1845/89, Ν. 3208/2003, ΚΥΑ 23111/2010 κλπ). 

Στα πλαίσια αυτά η ανωτέρω κεντρική υπηρεσία, προχωρεί στην επίσπευση 
των διαδικασιών χρηµατοδότησης προγραµµάτων προστασίας που κρίνονται 
άµεσης προτεραιότητας για τον περιορισµό των λαθροϋλοτοµιών και της 
παράνοµης διακίνησης δασικών προϊόντων, µε σκοπό την προστασία των δασών 
και δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, δίδοντας έµφαση σε περιοχές που 
θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. 

Οι ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων, έχοντας την ευθύνη συντονισµού και εποπτείας της σύνταξης των 
πάσης φύσεως δασικών προγραµµάτων σε επίπεδο Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
καθώς και την εποπτεία εκτέλεσης αυτών (Ν. 2503/1997, Ν. 3852/2010 και σχετικά 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα οργανισµών τους), υποβάλουν ολοκληρωµένη πρόταση για 
την εκτέλεση έργων και εργασιών στην περιοχή αρµοδιότητάς τους και τα 
στατιστικά στοιχεία παράνοµων υλοτοµιών στην παραπάνω αναφερόµενη Γενική 
∆ιεύθυνση, έχοντας υπόψη: 

� τα εγκεκριµένα προγράµµατα των ∆/νσεων ∆ασών των Νοµών για έργα 
και εργασίες προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται 
σε αυτές, καθώς και τις χορηγούµενες πιστώσεις που διατίθενται για την 
υλοποίησή τους 

� την έγγραφη γνώµη των υπηρεσιών που συνδράµουν στο έργο 
πρόληψης για τον περιορισµό των λαθροϋλοτοµιών και της παράνοµης 
διακίνησης δασικών προϊόντων 

� τη συµβολή και συνεργασία των ∆ήµων µε τις κατά τόπους ∆ασικές 
Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

� τα έργα που έχουν αναλάβει ή προτίθενται στο άµεσο µέλλον να 
αναλάβουν οι ∆ήµοι ή οι Σύνδεσµοι ∆ήµων σε συνεργασία µε τις κατά 
τόπους δασικές υπηρεσίες και χρηµατοδότηση από την Κεντρική 
∆ιοίκηση ή άλλη πηγή, για την προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της περιοχής τους. 

� τη σύνθεση των δασών και των δασικών εκτάσεων που διαχειρίζονται, 
θα εκπονήσουν πρόγραµµα εκτέλεσης υλοτοµιών για τον ορεινό 
παραδασόβιο πληθυσµό και πρόγραµµα µείωσης της πυκνότητας της 
βλάστησης, δίνοντας ευρεία δηµοσιότητα σε αυτά ώστε να 
ενηµερωθούν όλοι οι κάτοικοι των παραδασόβιων οικισµών. 
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Η πρόταση αυτή, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του αντίστοιχου 
σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (κατά συνέπεια και των οικείων 
Περιφερειών και ∆ήµων) για την αντιµετώπιση και για τον περιορισµό των 
λαθροϋλοτοµιών και της παράνοµης διακίνησης δασικών προϊόντων. 

1.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΕΣ 

Η ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων προστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από παράνοµες υλοτοµίες και γενικότερα σε θέµατα που αφορούν 
την προστασία των δασών και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος από τέτοιου 
είδους φαινόµενα, γίνεται τόσο σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΕΚΑ όσο και 
περιφερειακά από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.  

Περαιτέρω ενηµέρωση του κοινού αποτελεί υποχρέωση των κατά τόπους 
∆ασικών Υπηρεσιών. Στη διανοµή του έντυπου ενηµερωτικού υλικού µπορεί να 
συµµετέχουν εκτός των ΟΤΑ και εθελοντικές οµάδες. 

1.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Με απόφαση του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού και µετά από σχετική πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  απαγορεύεται η 
κυκλοφορία φορτηγών οχηµάτων που µεταφέρουν ξυλεία από 22.00 µ.µ. έως 
07.00 π.µ. στο εθνικό – επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας. Η εφαρµογή του 
µέτρου µπορεί να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (άρθρο 101 του Ν∆ 86/69). 
Επιπλέον µε ειδική ∆ασική Απαγορευτική ∆ιάταξη καθορίζεται συγκεκριµένο 
δροµολόγιο µεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή και απαγορεύεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων και η παραµονή ατόµων, σε εθνικούς δρυµούς, δάση και περιοχές 
ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
ανάλογα µε τη σχετική εισήγηση της τοπικής δασικής υπηρεσίας. 

Σε ότι αφορά το δασικό οδικό δίκτυο ο έλεγχος της κατάστασης και καλής 
λειτουργίας εµποδίων διέλευσης – εισόδου (µπάρες), όπου κρίνονται αναγκαία, θα 
γίνει µε ευθύνη των ∆ασικών Υπηρεσιών. Η δαπάνη συντήρησής τους θα βαρύνει 
αυτές. 

1.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Ο περιφερειακός σχεδιασµός θα περιλαµβάνει έργα και δράσεις, ο 
προσδιορισµός των οποίων θα γίνει όπως έχει ήδη αναφερθεί µε τη συνεργασία 
όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 

Στα πλαίσια αυτά και µε πρωτοβουλία των Γενικών Γραµµατέων των οικείων 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, θα συγκληθούν από τους αρµόδιους Γενικούς 
∆ιευθυντές ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ειδικές συνεδριάσεις µικτών 
οργάνων µε τη συµµετοχή όλων των φορέων που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση 
των λαθροϋλοτοµιών, προκειµένου να καθορισθούν συγκεκριµένα οι αρµοδιότητές 
τους και ο χρόνος υλοποίησης των έργων πρόληψης και των δράσεων ελέγχου σε 
επίπεδο Περιφέρειας. 

Βασικός στόχος των συνεδριάσεων αυτών θα είναι ο συντονισµός και η 
συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και 
ετοιµότητας που έχουν άµεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιµετώπιση 
κινδύνων λόγω λαθροϋλοτοµιών. 

Τα αποτελέσµατα, µετά την εξειδίκευσή τους σε επίπεδο Περιφερειακών 
Ενοτήτων, θα κοινοποιηθούν άµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Μετά την υποβολή των σχετικών εξειδικευµένων προτάσεων στον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, θα διαµορφωθεί ο τελικός 
Περιφερειακός σχεδιασµός για πρόληψη - ετοιµότητα και έλεγχο για την 
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αντιµετώπιση εξάρσεων των λαθροϋλοτοµιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του. 
Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασµού θα κοινοποιηθεί άµεσα και στους λοιπούς 

εµπλεκόµενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας. 
Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, έχοντας υπόψη τον 

Περιφερειακό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη πρόταση της ∆/νσης Συντονισµού 
και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την εκτέλεση έργων 
και εργασιών, θα προχωρήσουν άµεσα στην έκδοση αποφάσεων σχετικών µε το 
σχεδιασµό για την αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την παράνοµη 
υλοτοµία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τους, των οποίων η υλοποίηση θα 
πρέπει να ξεκινήσει άµεσα. 

1.5 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Για τη δροµολόγηση έργων και δράσεων λαθροϋλοτοµιών καθώς και επιµέρους 
θεµάτων που συνδέονται µε τη πρόληψη και ετοιµότητα για την αντιµετώπιση 
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση λαθροϋλοτοµιών, µε ευθύνη της 
∆ιεύθυνσης ∆ασών του νοµού θα συγκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
συσκέψεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

Στις συσκέψεις αυτές θα εξετάζονται θέµατα σχετικά µε: 
•  την υλοποίηση έργων και εργασιών καθαρισµού της βλάστησης σε συνεργασία 

µε τις αρµόδιες κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες (∆ασαρχεία) 
•  την ετοιµότητα του δυναµικού και µέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του 

έργου των ∆ασικών υπηρεσιών 
•  το συντονισµό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που 

προκαλούνται από τις λαθροϋλοτοµίες,  
•  τα µέτρα ετοιµότητας κατά τις περιόδους µεγάλης έντασης αλλά και κατά τις 

ηµέρες υψηλής επικινδυνότητας (Κυριακές και εξαιρέσιµες), καθώς και κάθε 
άλλο θέµα που κρίνεται απαραίτητο στην πρόληψη και ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση εξάρσεων λαθροϋλοτοµιών. 

•  την ανεύρεση χώρων ασφαλούς φύλαξης των κατασχεµένων οχηµάτων, 
αλυσοπρίονων κλπ. 

Οι Σύνδεσµοι ∆ήµων που θα αναλάβουν έργα και δράσεις για την αντιµετώπιση 
των λαθροϋλοτοµιών οφείλουν να υλοποιήσουν, κατά προτεραιότητα, τα έργα και 
τις δράσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
µε τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα 
ακόλουθα: 

2.1 Ενεργοποίηση σχεδίου 
 

To Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Λαθροϋλοτοµιών ενεργοποιείται και 
εφαρµόζεται σε καθηµερινή βάση κατά τη διάρκεια του έτους ή όταν αυτό 
απαιτείται µε κριτήρια κλιµάκωσης. 

2.2 Επικαιροποίηση του Προγράµµατος 
 

Για τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας, το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης 
Λαθροϋλοτοµιών αποτελεί εν δυνάµει και το Ειδικό Σχέδιο αντιµετώπισης τους και 
η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισµό του ανθρώπινου δυναµικού και 
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των πόρων που θα χρησιµοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων στα 
πλαίσια εφαρµογής του σχεδίου. 

Στα πλαίσια αυτά και στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει αλλαγές στο 
ανθρώπινο δυναµικό και στους πόρους των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, που 
εµπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, επιβάλλεται η 
επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης λαθροϋλοτοµιών. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

Η παρούσα εκδίδεται σε εφαρµογή του γενικότερου προγράµµατος 
αντιµετώπισης των λαθροϋλοτοµιών της χώρας. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας ∆ασών και ΦΠ της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών ενηµερώνεται από 
τους Γενικούς ∆/ντες ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων της χώρας για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού τους, όπως 
προβλέπεται από την παρούσα, καθώς και για τυχόν προβλήµατα και δυσκολίες 
στην υλοποίησή του. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, το Υπουργείο Οικονοµικών µε το 
Σ∆ΟΕ, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου µε το Λιµενικό σώµα, παρακαλούνται να 
συµβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας µε την έκδοση σχετικών διαταγών 
προς τις υφιστάµενες µονάδες, κατά το µέρος που τα αφορά και εµπλέκονται. 

Η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων της παρούσας, είναι αυτονόητο ότι 
διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νοµοθεσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4 ∆ιοίκηση Έλεγχος & Συντονισµός Επιχειρήσεων 

Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Λαθροϋλοτοµιών, η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & ο 
Συντονισµός των επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που λειτουργούν στα διάφορα 
ιεραρχικά επίπεδα καθώς και τα συστήµατα και τις διαδικασίες που αυτά 
χρησιµοποιούν είτε για να λαµβάνουν αποφάσεις είτε για να αξιολογήσουν και να 
εισηγηθούν τα απαραίτητα µέτρα και δράσεις που αφορούν στην αντιµετώπιση του 
ίδιου του συµβάντος λαθροϋλοτοµίας. 

4.1 Επίπεδα & Όργανα 

Η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισµός των επιχειρήσεων γίνεται ανάλογα µε 
το επίπεδο κλιµάκωσης και την κατηγορία των δράσεων από τα αντίστοιχα Όργανα 
των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων Φορέων. 

Για τις επιχειρήσεις καταστολής των λαθροϋλοτοµιών, η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & 
ο Συντονισµός των επιχειρήσεων γίνεται από τις αρµόδιες ∆ασικές υπηρεσίες. 

Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των λαθροϋλοτοµιών, το οποίο 
αποτελεί ευθύνη των ∆ασικών υπηρεσιών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών 
(συµπεριλαµβανοµένης της δήµευσης και της κατάσχεσης), η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & 
ο Συντονισµός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων της ∆ασικής 
υπηρεσίας (Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Γενικός ∆/ντης ∆ασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων µε τις υπ’ αυτού δασικές υπηρεσίες) τα οποία αναλόγως 
της κλιµάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους τις ανάλογες 
δράσεις. 
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4.1.1 Σύνθεση επιπέδων και οργάνων 

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου τα επίπεδα ∆ιοίκησης καθώς και τα 
Όργανα ∆ιοίκησης Ελέγχου & Συντονισµού Επιχειρήσεων, για κάθε επίπεδο 
∆ιοίκησης προσδιορίζονται ως εξής: 

Α. Επιτελικό Επίπεδο 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  

o Αναπληρωτής Υπουργός, ως έχων την αρµοδιότητα για τα δάση 

o Ειδική Γραµµατεία ∆ασών – Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. 

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

o Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 

• Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου 

o Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος 

• Υπουργείο Οικονοµικών – Σ∆ΟΕ (∆νση Σχεδιασµού & Συντονισµού) 

• Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 

Β. Επιχειρησιακό Επίπεδο 

• Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας (1591) – ∆ιεύθυνση 
Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

• Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της ∆ασικής Υπηρεσίας 

• ΕΚΕΤΑ - Επιχειρησιακά Κέντρα ΕΛ.ΑΣ. (Γενικές Αστυνοµικές ∆/νσεις 
Αθηνών –Θεσσαλονίκης, κλπ)  

o Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης  

• Υπουργείο Οικονοµικών 

o Σ∆ΟΕ – Περιφερειακές υπηρεσίες του 

• Κέντρο Επιχειρήσεων Λιµενικού Σώµατος 

• Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΚΣΕ 

Γ. Τακτικό επίπεδο 

Γ.1 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

• Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, µε τις υπ’ αυτού 
αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες  

• Αρµόδια Γενική Αστυνοµική ∆/νση 

• Σ∆ΟΕ  

• Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή 

• Αρµόδιες ∆ιοικήσεις Υπηρεσιών του Λιµενικού Σώµατος (εφόσον 
απαιτείται η κινητοποίηση του Λ. Σ.) 
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Γ.1.1. Περιφερειακή Ενότητα 

• Αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών του νοµού (µε τα ∆ασαρχεία και τα 
∆ασονοµεία) 

• Αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης 

• Αρµόδια Αστυνοµική ∆/νση Νοµού 

• Σ∆ΟΕ 

• Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή 

• Αρµόδιες ∆ιοικήσεις Υπηρεσιών του Λιµενικού Σώµατος (εφόσον 
απαιτείται η κινητοποίηση του Λ. Σ.), σε επίπεδο Νοµού. 

4.1.2 Λειτουργία 

Τα µέλη που συγκροτούν τα Όργανα ∆ιοίκησης, Ελέγχου & Συντονισµού 
Επιχειρήσεων ανά επίπεδο, εισηγούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους την 
υλοποίηση των δράσεων για την αντιµετώπιση λαθροϋλοτοµιών. 

4.1.3 Αρµοδιότητες 

Ανάλογα µε το επίπεδο κλιµάκωσης ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών µέσω της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. και ο Γενικός 
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συντονίζει και επιβλέπει: 

• Τις δράσεις προστασίας της φύσης, καθώς και τις δράσεις ελαχιστοποίησης 
των συνεπειών των λαθροϋλοτοµιών της χώρας. 

• Τη διάθεση πρόσθετων µέσων και υλικών προς υποστήριξη του έργου της 
καταστολής των λαθροϋλοτοµιών. 

Η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισµός επιµέρους επιχειρησιακών δράσεων 
αναλαµβάνεται από τις τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες οι οποίες καθορίζουν και τον 
εκάστοτε γενόµενο έλεγχο. Ο προϊστάµενος της οικείας οργανικής µονάδας διαθέτει 
το αναγκαίο ∆ασικό προσωπικό και καθορίζει τα δροµολόγια των περιοχών που θα 
µεταβούν τα συνεργεία ελέγχου. Συγκεκριµένα : 

• ∆ράσεις ελέγχου και καταστολής των λαθροϋλοτοµιών, ενίσχυσης σε 
προσωπικό και µέσα της ∆ασικής Υπηρεσίας και λοιπών φορέων, 
αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τον Προϊστάµενο της ∆ασικής 
Υπηρεσίας, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή 
ευθύνης του. 

• ∆ράσεις ασφάλειας, µέτρων τροχαίας, υποστήριξη µέτρων προστασίας του 
συµµετέχοντος προσωπικού (∆ασικού και εθελοντών των ΟΤΑ) από τους 
λαθροϋλοτόµους ή παρανόµους µεταφορείς ξυλείας, αναλαµβάνονται και 
συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και σε περίπτωση περιοχής αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος, 
από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Λιµενικού Σώµατος. Η 
µεταφορά και φύλαξη των κατασχεθέντων υλικών γίνεται µε ευθύνη της 
∆ασικής Υπηρεσίας, εκτός των κατασχεθέντων οχηµάτων, τα οποία 
µεταφέρονται σε χώρους φύλαξης που είναι ασφαλισµένοι από την 
πρόσβαση του κοινού και οι οποίοι είναι προσδιορισµένοι εκ των προτέρων 
µετά από έρευνα των υπευθύνων της ∆ασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία µε 
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και κυρίως την ΕΛ.ΑΣ. 
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• ∆ράσεις ελέγχου µεταφοράς δασικών προϊόντων σε εισόδους – εξόδους των 
πόλεων γίνεται µε µικτά κλιµάκια ∆ασικών και Αστυνοµικών υπαλλήλων 

• ∆ράσεις ελέγχου µεταφοράς ∆ασικών προϊόντων σε εισόδους – εξόδους της 
χώρας, κυρίως παράνοµες, γίνονται µε µικτά κλιµάκια ∆ασικών υπαλλήλων 
και των Συνοριοφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας 

• ∆ράσεις ελέγχου των εµπόρων, τυχόν παρανόµως υλοτοµηθείσας ξυλείας, 
αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του Σ∆ΟΕ 
(Υπουργείο Οικονοµικών), µε τη συνδροµή της δασικής υπηρεσίας όπου 
απαιτείται. Η µεταφορά και η εκποίηση των παρανόµως υλοτοµηµένων και 
συνεπώς κατασχεθέντων προϊόντων γίνεται µε ευθύνη της ∆ασικής 
Υπηρεσίας. 

• ∆ράσεις ελέγχου και καταστολής των λαθροϋλοτοµιών, ενίσχυσης σε 
προσωπικό και µέσα της ∆ασικής Υπηρεσίας παρέχονται από την 
Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή στο µέτρο των δυνατοτήτων της. 

• Στοχευµένες δράσεις µε υποδείξεις λαθροϋλοτοµιών µπορούν να γίνονται 
από τον κάθε πολίτη στο ΣΚ∆ ή στις κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες, αλλά η 
συνδροµή των ΟΤΑ και των ∆ασικών συνεταιρισµών είναι καθοριστική στην 
µείωση του φαινοµένου των λαθροϋλοτοµιών. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Υλικών Πόρων 

5. ∆ιαχείριση Πόρων των εµπλεκόµενων Φορέων 

Για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ως βασικοί πόροι θεωρούνται οι εξής: 

5.1. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Οι επικεφαλής των Οργάνων ∆ιοίκησης, Ελέγχου & Συντονισµού 
Επιχειρήσεων 

• Το προσωπικό των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων οργανικών µονάδων των 
αρµοδίων Φορέων σε Κεντρικό Επίπεδο (Υπουργείων)  

• Το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων. 

• Το ανθρώπινο δυναµικό των εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων της ∆ασικής 
Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., του Σ∆ΟΕ, του Λ.Σ., των ΟΤΑ και των 
Οµοσπονδιακών Θηροφυλάκων. 

• Το ανθρώπινο δυναµικό των εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, των Περιφερειών (συµπεριλαµβανοµένων και 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των ∆ήµων  

• Οι εθελοντές οι οποίοι αναλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις  

• Το ανθρώπινο δυναµικό των ∆ασικών Συνεταιρισµών και των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων. 

5.2. Υλικοί Πόροι 

• Η υλικοτεχνική υποδοµή των Κέντρων Επιχειρήσεων. 
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• Τα επιχειρησιακά µέσα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., του Σ∆ΟΕ, του 
Λ.Σ., της Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής, των ∆ασικών Συνεταιρισµών και των 
ΟΤΑ. 

• Η υλικοτεχνική υποδοµή των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, των Περιφερειών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και 
των ∆ήµων όπου αυτή υφίσταται µε µέσα µεταφοράς. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

6.1. Έλεγχος & Καταστολή του καταστροφικού φαινοµένου 

Ο έλεγχος και η καταστολή των λαθροϋλοτοµιών αποτελεί ευθύνη της ∆ασικής 
Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, µέσω της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. εκδίδει κατευθυντήριες 
οδηγίες ιεραρχικά προς τις αρµόδιες κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε 
τις οποίες συντάσσουν τα Επιχειρησιακά τους Σχέδια. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αποστέλλει κατευθυντήριες οδηγίες 
προς τις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές. 

Το Σ∆ΟΕ (∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Συντονισµού ελέγχων) αποστέλλει 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κατά τόπους υπηρεσίες του. 

Το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες 
µέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων. 

Η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις κατά τόπους Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια 
κατευθύνουν τους Οµοσπονδιακούς Θηροφύλακες. 

6.2 Εκτίµηση & καταγραφή ζηµιών  

Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των υλοτοµηµένων εκτάσεων που 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αποτελεί αρµοδιότητα των κατά 
τόπους αρµόδιων ∆ασικών Υπηρεσιών και γίνεται άµεσα, σύµφωνα µε τις επιταγές 
της δασικής νοµοθεσίας. ∆ελτία στατιστικών στοιχείων συµπληρώνονται και 
αποστέλλονται µέσω της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών του ΥΠΕΚΑ  

6.3 ∆ιοικητική Μέριµνα εµπλεκόµενου προσωπικού 

Η διοικητική µέριµνα του εµπλεκόµενου προσωπικού αναλαµβάνεται από τους 
Φορείς τους. 

 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την έκδοση νεοτέρας σχετικής. 
Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΥΠΕΚΑ. 

http://www.ypeka.gr. 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

• Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους' 

• Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

• Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) 

• ∆/νση Γενικής Αστυνόµευσης 

• Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης 
4. Περιφέρειες του Κράτους 

• Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών 

• Αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες 
5. Υπουργείο Οικονοµικών (Σ∆ΟΕ) 
6. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

• Γραφείο κ. Υπουργού 
7. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

• Γραφείο κ. Υπουργού 
       8. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου 

• Γραφείο Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος  
       9. Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας – Έδρα της 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 

•••• Γραφείο κ. Υπουργού 

•••• Γραφείο κας Γενικής ∆ιευθύντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

•••• Γραφείο κ. Υπουργού 

•••• Γραφείο Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας 
3. Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΠΑΕ) 
4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) 

5. ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
6. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
7. ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
8. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 
9. ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. 
10. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. 
11. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
12. WWF Ελλάς – Έδρα του 
13. Ένωση ∆ασοκτηµόνων Ελλάδας – Έδρα της 
14. Ε.Ο.Σ. – Έδρες τους (∆ια µέσω του Υπουργείου Τουρισµού) 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ  

• Γενικές ∆ιευθύνσεις ΥΠΕΚΑ 

• ∆ιευθύνσεις Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. 
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