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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή αναλύονται χωρικά και χρονικά τα δεδοµένα που αφορούν σε παράνοµες 
υλοτοµίες και διακίνηση δασικών προϊόντων κατά την περίοδο 2012-2015. Τα εν λόγω 
στοιχεία αναφέρονται στους ελέγχους υπαίθρου, στις µηνύσεις, στο είδος και την ποσότητα 
των κατασχεθέντων προϊόντων, καθώς και στο περιεχόµενο καταγγελιών προερχόµενων από 
πολίτες.Τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας αφορούν σε δασικές περιοχές της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας και προκύπτουν από τη 
στατιστική επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες 
της περιοχής µελέτης. Η σπουδαιότητα των αποτελεσµάτων αυτής της εργασίας έγκειται στο 
ότι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων 
καταδεικνύουν τη σχέση µεταξύ της χρηµατοδότησης δράσεων πρόληψης και αποτροπής 
φαινοµένων παράνοµης υλοτοµίας και διακίνησης δασικών προϊόντων και της 
αποτελεσµατικότητας υλοποίησης αυτών. Επιπλέον, τα παραπάνω συµπεράσµατα δύναται να 
εφαρµοστούν πρακτικά, ενισχύοντας το λειτουργικό ρόλο των περιφερειακών δασικών 
υπηρεσιών, καθώς εντοπίζονται οι περιοχές αρµοδιότητάς τους όπου το φαινόµενο είναι πιο 
έντονο και καθίσταται αποτελεσµατικότερη η συνεργασία τους µε τις υπόλοιπες 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τακτικής. Εν 
κατακλείδι, η διαρκής συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδοµένων µπορεί να συµβάλλει 
στη χάραξη στοχευµένων, αποτελεσµατικών πολιτικών προστασίας των ελληνικών δασών 
από την επιτελική αρχή σχεδιασµού της δασικής πολιτικής µε το χαµηλότερο δυνατό 
οικονοµικό κόστος. 
 
Λέξεις κλειδιά: παράνοµη υλοτοµία, διακίνηση δασικών προϊόντων, δράσεις πρόληψης, 
χρηµατοδότηση  
 
 
Εισαγωγή 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της 
χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τοµείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων 
υλών, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, 
το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί, εκτός των 
άλλων, τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής στο πλαίσιο των πολλαπλών λειτουργιών των 
δασικών οικοσυστηµάτων (άρθρο 1 του Π.∆. 100/2014, Α΄167, όπως ισχύει). 

Η ∆ασική Υπηρεσία είναι ο κύριος φορέας σχεδιασµού, εισήγησης και άσκησης της 
δασικής πολιτικής, της διαχείρισης, ανάπτυξης και προστασίας των δηµοσίων δασών και 
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δασικών εκτάσεων αλλά και ο υπεύθυνος φορέας δασοτεχνικής και δασοπολιτικής εποπτείας 
και επιτήρησης των µη δηµοσίων δασών και του εν γένει δασικού περιβάλλοντος (Υπ. 
Γεωργίας 2000). Η Κεντρική ∆ασική Υπηρεσία, διοικητικά εκφράζεται µε τη Γενική ∆/νση 
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος, η οποία υπάγεται στη Γενική 
Γραµµατεία του Υ.Π.ΕΝ. (άρθρο 12 του Π.∆. 100/2014, Α΄167, όπως ισχύει). Σε 
αποκεντρωµένο επίπεδο, η αρµοδιότητα της άσκησης και υλοποίησης της δασικής πολιτικής, 
ανήκει στις ∆ασικές Υπηρεσίες των επτά (7) Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, σε 
επιταγή του νόµου 3852/10 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). 

Με το Π.∆. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής», ορίστηκε ότι η Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών 
& Αγροπεριβάλλοντος υπάγεται στηντέως Γενική Γραµµατεία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οι 
στρατηγικοί σκοποί της είναι ιδίως: 

α) Ο προγραµµατισµός δράσεων και η διασφάλιση χρηµατοδοτικών µέσων για την 
εφαρµογή της δασικής πολιτικής, 

β) Η προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων και της δηµόσιας περιουσίας από κάθε 
κίνδυνο και απειλή, 

γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της δηµόσιας αγροτικής περιουσίας, 
δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστηµάτων και του 

τοπίου, 
ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας, 
στ) Η λήψη µέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε 

θέµατα θήρας, 
ζ) Ο συντονισµός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση  έργων και  εργασιών 

υποδοµής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών, 
η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καµένων και την αποκατάσταση 

υποβαθµισµένων δασικών οικοσυστηµάτων, 
θ) Η λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προσαρµογή των δασικών οικοσυστηµάτων 

στην κλιµατική αλλαγή και το µετριασµό των επιπτώσεων αυτής, 
ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρµογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και 

γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και της 
εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων και µελετών και της άρτιας εκτέλεσης των 
δασοτεχνικών έργων από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.  

Οι στόχοι αυτής της σύγχρονης δασικής πολιτικής είναι η προστασία και η ανάπτυξη 
των δασών, η µεγιστοποίηση των διαφόρων λειτουργιών του δάσους και η διεύρυνση της 
έννοιας «αειφορική διαχείριση» ώστε να περιλάβει και τις άλλες πέραν της ξυλοπαραγωγής 
προσφορές και λειτουργίες των δασών και κυρίως να αναδειχτεί ο αδιαµφισβήτητος 
κοινωνικός και οικονοµικός ρόλος των δασών. Εξάλλου, κύρια στοιχεία των θέσεων της 
εκάστοτε δασικής πολιτικής ήταν και παραµένουν α) ότι το δάσος είναι 
κοινωνικοοικονοµικός πόρος δασικών προϊόντων, β) ότι τα δάσος πρέπει να συµβάλλει στην 
αναδιανοµή του εισοδήµατος και την περιφερειακή ανάπτυξης, και γ) ότι το δάσος πρέπει να 
εξασφαλίζει την διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος (Υπ. Γεωργίας 1986).  

Σε αποκεντρωµένο επίπεδο, η αρµοδιότητα της άσκησης και υλοποίησης της δασικής 
πολιτικής, µεταφέρθηκε στις επτά (7) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας, σε επιταγή του 
νόµου 3852/10 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). Αποτέλεσµα αυτής της υπαγωγής ήταν η 
έκδοση σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Ο Γενικός Γραµµατέας της κάθε 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είναι ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την 
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στη χωρική έκταση της, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του 
Συντάγµατος, εποµένως και για την υλοποίηση της δασικής πολιτικής. Έτσι συστάθηκε σε 
κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών 
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Υποθέσεων, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως (σε ότι αφορά τις ∆ασικές υπηρεσίες, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. 1213/81, Α΄ 300, όπως ισχύει) :  

- ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, µε χωρική αρµοδιότητα σε όλη την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εποµένως σύνολο υπηρεσιών επτά (7), 

- ∆ιευθύνσεις Αναδασώσεων, µε χωρική αρµοδιότητα στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης, εποµένως σύνολο υπηρεσιών τρεις (3), 

- ∆ιευθύνσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων, µε χωρική αρµοδιότητα συγκεκριµένους νοµούς 
(περιφερειακές ενότητες), εποµένως σύνολο υπηρεσιών είκοσι τρεις (23), 

- ∆ιευθύνσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων, µε χωρική αρµοδιότητα τους υπόλοιπους νοµούς 
(περιφερειακές ενότητες), εποµένως σύνολο υπηρεσιών τριάντα µία (31), 

- ∆ασαρχεία (επιπέδου ∆ιεύθυνσης), µε χωρική αρµοδιότητα αυτή των Επαρχείων, 
εποµένως σύνολο υπηρεσιών ογδόντα (80).  

- ∆ασονοµεία (επιπέδου γραφείων) και ∆ασοφυλάκεια, ως περαιτέρω αποκεντρωµένες 
µονάδες, µε βάση τα ιδιαίτερα διαχειριστικά και ξυλοπαραγωγικά χαρακτηριστικά των 
δασικών οικοσυστηµάτων, την προσβασιµότητά τους (λόγω του ορεινού ανάγλυφου ή 
της νησιώτικης φυσιογνωµίας) και λοιπά κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ως επιτελικής αρχής σχεδιασµού 
της δασικής πολιτικής, σε ό, τι αφορά τον έλεγχο και την πάταξη των λαθροϋλοτοµιών και 
της διακίνησης παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή 
ανταπόκριση των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο σύνολο των 
καθηκόντων τους, σχεδιάζεται και υλοποιείται αδιαλείπτως από το 2012 µέχρι και σήµερα 
ετήσιο Ειδικό Πρόγραµµα Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών το οποίο και χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου. Το εναρκτήριο έτος συµπίπτει 
µε την έξαρση της οικονοµικής κρίσης και τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη εξεύρεσης φτηνής 
καύσιµης ύλης. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η λαθροϋλοτοµία και η 
παράνοµη µεταφορά πρέπει η τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς 
δασικής υπηρεσίας σε κρίσιµα σηµεία τέλεσης αυτών και διακίνησης των παράνοµων 
προϊόντων να είναι συνεχής και αδιάλειπτος. Για το λόγο αυτό, το εν λόγω πρόγραµµα 
συνίσταται σε περιπολίες κατά τις απογευµατινές ώρες αλλά και τα Σαββατοκύριακα, όπου 
παρατηρείται και ο µεγαλύτερος αριθµός ανοµηµάτων, και στη συνεχή λειτουργία των 
δασικών υπηρεσιών µέχρι τις 22:00 µ.µ. για το συντονισµό του έργου των επεµβάσεων αλλά 
και την κινητοποίηση άλλων αρχών όποτε και όπου χρειάζεται. Όσον αφορά την Γενική 
∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος, οι υπάλληλοι της 
στελεχώνουν του Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας (1591) καθ’ όλο το έτος. 
Αρµοδιότητά τους αποτελεί η λήψη και καταγραφή καταγγελιών από πολίτες και η διαβίβαση 
αυτών που κρίνονται ως άξιες διερεύνησης και ελέγχου στις εκάστοτε αρµόδιες υπηρεσίες. 

Από το σύνολο των 13.195.740 ha του ελληνικού χώρου, ο δασικός και µη χώρος που 
προστατεύεται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες (περιλαµβανοµένου δηλαδή και του γειτονικού 
γεωργικού αλλά και περιαστικού χώρου) ξεπερνά τα 9.000.000 ha, ήτοι σε ποσοστό 68% και 
άνω του όλου ελληνικού χώρου. Σήµερα, και µετά την ενσωµάτωση της Ελληνικής 
Αγροφυλακής στις ∆ασικές Υπηρεσίες, το ποσοστό ευθύνης-αστυνόµευσης του Ελλαδικού 
χώρου ξεπερνά το 95%.   

Για την παρούσα εργασία έχει επιλεγεί ως περιοχή έρευνας η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, γιατί εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά µιας τυπικά ορεινής 
περιοχής της χώρας µας, µε έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και που συνορεύει µε όµορες 
χώρες. Τα σύνορα αποτελούν άτυπα σηµεία εισόδου και εξόδου παράνοµα υλοτοµηµένης 
ξυλείας. Οι ∆ασικές της Υπηρεσίες της περιοχής αναφοράς έχουν τη δοµή που φαίνεται στο 
Σχήµα 1. Μια πυκνή δοµή µε σαφείς ιεραρχηµένες αρµοδιότητες.  
 



 

Σχήµα 1. ∆οµή των ∆ασικών Υπηρεσιών
Figure 1. Structure of Forest Service of the Decentralized Administration of Epirus and Western 
Macedonia 

 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας

(αριθµός ελέγχων υπαίθρου, αριθµός

προϊόντων, περιεχόµενο καταγγελιών

επικεντρώνεται στην αξιολόγηση
µετριασµού του φαινοµένου και καταπολέµησης
 
Μεθοδολογία  

Για την επίτευξη των σκοπών
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

1. αριθµό ελέγχων υπαίθρου
2. αριθµό µηνύσεων για παράνοµη
3. κατασχεθέντα δασικά προϊόντα

και το περιεχόµενο καταγγελιών
Κέντρο ∆ασοπροστασίας (1591). 

Η επεξεργασία των δεδοµένων
φύλλων excel.  

∆ασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου
Structure of Forest Service of the Decentralized Administration of Epirus and Western 

παρούσας εργασίας είναι να γίνει η ανάλυση της υφιστάµενης
υπαίθρου, αριθµός µηνύσεων, είδος και ποσότητα

περιεχόµενο καταγγελιών) σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια

στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των λαµβανόµενων
φαινοµένου και καταπολέµησης των παράνοµων υλοτοµιών

επίτευξη των σκοπών της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας που
ελέγχων υπαίθρου 
µηνύσεων για παράνοµη υλοτοµία – µεταφορά δασικών προϊόντων

κατασχεθέντα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα, στρογγύλη, βιοµηχανική
καταγγελιών πολιτών όπως αυτές καταγράφηκαν στο

∆ασοπροστασίας (1591).  
επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση
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∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 

Structure of Forest Service of the Decentralized Administration of Epirus and Western 

της υφιστάµενης κατάστασης 
ποσότητα κατασχεθέντων 
Στη συνέχεια, η µελέτη 

των λαµβανόµενων µέτρων 
υλοτοµιών.  

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις δασικές 
Μακεδονίας που αφορούν σε: 

προϊόντων 
βιοµηχανική)  

καταγράφηκαν στο Συντονιστικό 

την χρήση υπολογιστικών 
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Αποτελέσµατα 
Η επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όπως αυτά 
συλλέχθηκαν από το Τµήµα ∆ασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας της ∆/νσης 
Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., οδηγεί σε µια σειρά από 
αποτελέσµατα ικανά να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση του αποτελεσµατικού σχεδιασµού 
της δασικής πολιτικής.  

Σε πρώτη φάση παρατίθεται ο αριθµός των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν από τις 
δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας για το 
χρονικό διάστηµα αναφοράς. Με µία πρώτη ανάγνωση του παρακάτω γραφήµατος 
αντιλαµβάνεται κανείς ότι το πρόγραµµα πρόληψης λαθροϋλοτοµιών έβγαλε τους δασικούς 
υπαλλήλους στα βουνά µας και τους ώθησε να κυνηγήσουν τη λαθροϋλοτοµία. 
 

 
 
Σχήµα 2. Αριθµός ελέγχων υπαίθρου που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012-2015 ανά νοµό. 
Figure 2. Number of rural audits during the period 2012-2015 per prefecture. 
 
 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι έλεγχοι επί τοις εκατό ώστε να 
αποδοθεί ευκρινώς σε ποιες περιοχές πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς.Αυτό 
µας δίνει µια εικόνα για τις περιοχές εκείνες οι οποίες είτε ανταποκρίθηκαν µε µεγαλύτερο 
ζήλο στα καθήκοντά τους είτε αντιλήφθηκαν κι αντιµετώπισαν πολύ περισσότερα 
περιστατικά.  
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Σχήµα 3. Αριθµός ελέγχων υπαίθρου
πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012
Figure 3. Regional distribution of number of rural audits during the period 2012
Administration). 
 
 

Σχήµα 4. Εποχική κατανοµή ελέγχων
Figure 4. Seasonal distribution of rural audits during the period 2012
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αποτελεί το γεγονός ότι οι διενεργούµενοι έλεγχοι είναι αισθητά λιγότεροι το 2015 κι αυτό 
αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα της συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας των δασικών 
υπαλλήλων στα δάση της περιοχής αρµοδιότητάς τους. Ο Πίνακας 1 αποδεικνύει ότι η 
παράνοµη υλοτοµία αφορά κατεξοχήν στα καυσόξυλα.  
 
 

ΕΤΗ 2012-2015 ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Κ
α
τ
α
σ
χ
εθ
έν
τ
α
 δ
α
σ
ικ
ά
 

π
ρ
ο
ϊό
ντ
α

 

Καυσόξυλα (τόνοι) 204,96 7080,16 7285,12 

Στρογγύλη ξυλεία (κ.µ.) 604,54 275,49 880,03 

Βιοµηχανική ξυλεία 
(χ.κ.µ.) 

401,27 30,00 431,27 

 
Πίνακας 1. Κατασχεθέντα δασικά προϊόντα για την περίοδο 2012-2015 
Table1. Confiscated forest products for the period 2012-2015 
 
 

Ακολουθεί διάγραµµα στο οποίο διαφαίνεται ότι το Φθινόπωρο του 2013, περίοδος 
έξαρσης της οικονοµικής κρίσης στη Χώρα, η ποσότητα καυσοξύλων που κατασχέθηκαν 
ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή κατά την προς µελέτη 
τετραετία. Επιπλέον, φαίνεται ξεκάθαρα για άλλη µια φορά ότι, ενώ η οικονοµική κρίση 
τείνει να παγιωθεί µε πολλαπλές κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις, το 2015 η ποσότητα 
ξυλείας που κατασχέθηκε είναι η µικρότερη όλων των ετών ενισχύοντας την πεποίθηση ότι 
τα προγράµµατα πρόληψης λαθροϋλοτοµιών είναι αποτελεσµατικά.  
 

 
Σχήµα 5. Εποχική κατανοµή κατασχεθέντων καυσοξύλων για την περίοδο 2012-2015. 
Figure 5. Seasonal distribution of confiscated fuel wood during the period 2012-2015. 
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Κατά την διάρκεια των ελέγχων υπαίθρου και όταν εντοπιζόταν παράνοµη 
δραστηριότητα, είτε αυτή ήταν παράνοµη υλοτόµηση είτε παράνοµη µεταφορά δασικών 
προϊόντων, οι αρµόδιοι δασικοί υπάλληλοι, ως οι µοναδικοί µη ένστολοι δηµόσιοι υπάλληλοι 
οι οποίοι έχουν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, υπέβαλαν µηνύσεις προασπίζοντας τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, 
καθορίζοντας πρόστιµα βάσει της κείµενης ∆ασικής Νοµοθεσίας, κατάσχοντας οχήµατα και 
εργαλεία. 
 

 
Σχήµα 6. Αριθµός µηνύσεων (% επί του συνόλου) για την περίοδο 2012-2015 
Figure 6. Number of lawsuits (% of total) for the period 2012-2015 
 

Το Σχήµα 6 αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι οι µηνύσεις που αφορούν στην παράνοµη 
υλοτοµία είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που αφορούν στην παράνοµη µεταφορά. Η 
τάση που καταγράφεται είναι µειωτική ενισχύοντας την άποψη ότι οι µηνύσεις και οι 
αυστηρότερες ποινές σε σχέση µε το παρελθόν δρουν αποτρεπτικά στους παραβάτες. Η 
αυστηροποίηση των ποινών επιτεύχθηκε µε το νόµο 4138/2013 (Φ.Ε.Κ. 72/τεύχος Α΄/19-3-
2013) όπου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 268 και 271 του Ν.∆. 86/1969 (∆ασικός Κώδικας) 
περί «Παράνοµης υλοτοµίας και µεταφοράς δασικών προϊόντων – Παράνοµη κλαδονοµή – 
Παράβαση Αστυνοµικών ∆ιατάξεων». Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι αυστηρότερα τιµωρούνται 
οι παραβάτες στους οποίους καταλογίζεται ζηµία σε δάσος ή δασική έκταση που υπερβαίνει 
τα 300 ευρώ, καθώς και οι παραβάτες των δασικών αστυνοµικών διατάξεων (άρθρα 381 και 
382 του Ποινικού Κώδικα). Εκτός της ποινικής δίωξης των παραβάσεων λαθροϋλοτοµίας και 
παράνοµης µεταφοράς, επιβάλλεται επί πλέον και ∆ιοικητικό Πρόστιµο για τα κατασχεθέντα 
προϊόντα, ίση µε το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόµενης από τον πίνακα διατίµησης 
δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία. Τέλος, κατάσχονται όλα τα µέσα 
υλοτοµίας και µεταφοράς, καθώς και το δίπλωµα οδήγησης, οι πινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος του µεταφορέα. 

Το ακόλουθο σχήµα επιδεικνύει τις περιοχές της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτ. Μακεδονίας στις οποίες επιδόθηκαν οι περισσότερες µηνύσεις. Αντιλαµβανόµαστε ότι 
οι περιοχές των Ιωαννίνων, της Φλώρινας, των Γρεβενών και της Κοζάνης αντιµετώπισαν τα 
περισσότερα κρούσµατα.  
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Σχήµα 7. Αριθµός µηνύσεων

πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012
Figure 7. Regional distribution of number of lawsuits during the period 2012
Administration). 
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Σχήµα 8. Αριθµός ελέγχων υπαίθρου και µηνύσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2012-
2015. 
Figure8. Number of rural audits and lawsuits during the period of 2012-2015. 
 
 
Συµπεράσµατα - Συζήτηση 

Τα φαινόµενα παράνοµης υλοτοµίας και διακίνησης δασικών προϊόντων έχουν 
αναδειχθεί σε πρόβληµα υψίστης σηµασίας για τα ελληνικά δάση. Το αποτέλεσµα είναι εκτός 
των άλλων, πολύτιµα δένδρα να µετατρέπονται σε καυσόξυλα, ενώ σοβαρές επιπτώσεις ήδη 
έχουµε και θα έχουµε ακόµα εντονότερα και στο περιβάλλον, όπως διάβρωση του εδάφους, 
µείωση της βιοποικιλότητας, αρνητική συµβολή στην αλλαγή του κλίµατος, πιθανή είσοδο 
στα δάση της χώρας και διασπορά παθογόνων ή άλλων επιβλαβών οργανισµών αλλά και 
σηµαντικές απώλειες εσόδων για το ∆ηµόσιο. ∆εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα 
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χερσαία οικοσυστήµατα και αλληλεπιδρούν έντονα µε το κλίµα, αφού δρουν ως αποθήκη 
CO2 κατά την αύξησή τους και ως πηγή CO2 στην ατµόσφαιρα όταν καταστρέφονται από 
φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια (FAO 2005). Για να µετριασθούν ή να εκλείψουν τέτοια 
φαινόµενα, την ευθύνη φέρουν κυρίως οι υπηρετούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή 
ευθύνης τους. Με την λήψη αποτρεπτικών, προληπτικών και προκατασταλτικών µέτρων 
µέσα από την χρηµατοδότηση προγραµµάτων από την Πολιτεία και τροποποιήσεις της 
νοµοθεσίας επιδιώκεται η δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα αποτρέψουν το 
φαινόµενο των λαθροϋλοτοµιών. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρµοδιότητες των 
δασικών υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους υπάγονται πλέον κι αυτές που πηγάζουν από 
τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (Β΄ 2872) και 
135279/159/12.01.2016 (Β΄ 83) που αφορούν την εφαρµογή του Κανονισµού Ξυλείας 
[Καν.(ΕΕ) αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005] αντίστοιχα. 

Τα ετήσια προγράµµατα πρόληψης λαθροϋλοτοµιών που σχεδιάζονται από την Γενική 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και υλοποιούνται από τις Περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες 
αποτελούν ένα εργαλείο µετριασµού του φαινοµένου της παράνοµης υλοτοµίας και 
διακίνησης δασικών προϊόντων και γι’ αυτό αξιολογούνται ως επιτυχηµένα και η συνέχιση 
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της χρηµατοδότησής τους ως απολύτως απαραίτητη. Επιπλέον, η καθηµερινή λειτουργία του 
Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπροστασίας (1591) καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 
αναδεικνύεται ως το πλέον έµπιστο µέσο για τον πολίτη να υποβάλει τις καταγγελίες του, 
επώνυµα ή ανώνυµα διασφαλίζοντας την άµεση διερεύνησή τους και την τιµωρία των τυχόν 
παραβατών. 

Επιδίωξη είναι η συνεχής ενηµέρωση του δασικού προσωπικού µε σεµινάρια, συνέδρια 
κλπ., σε θέµατα αντιµετώπισης των δασικών προβληµάτων και η κατάλληλη πληροφόρηση 
του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της δασοπονίας στην κοινωνική και οικονοµική ζωή 
των κατοίκων της περιοχής. 
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Abstract 
The illegal logging and trafficking of forest products in Regional Administration of Epirus - 
West Macedonia rises a large concernment. In this paper, it is analyzed spatially and 
temporally the data collected during the period of 2012-2015. This data refers to the number 
of rural audits, number of lawsuits, type and quantity of seized products and the content of 
complaints coming from citizens. The findings of this study are related to forest areas of the 
Regional Administration of Epirus and Western Macedonia and derive from the statistical 
analysis of primary data collected from of the study area forest services. The significance of 
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the results of this paper lies on the fact that the conclusions arising from the processing of raw 
data show the relationship between funding for purposes of prevention and preventing events 
of illegal logging and trafficking of forest products as well as the efficiency of their 
implementation.  Moreover, the above findings can be practically applied, enhancing the 
operational role of the regional forest services, identify their areas of competence where the 
phenomenon is more pronounced and how to cooperate effectively with other services 
involved, at operational and tactical level. In conclusion, the continuous collection and 
processing of relevant data can contribute to making targeted, effective policies for the 
protection of Greek forests by executive public forest services at the lowest economic cost. 
 
Key words: illegal logging, trafficking in forest products, preventive actions, funding 

 
 


