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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Mε νέα σύγχρονα μέσα οι δασικές υπηρεσίες
στη μάχη κατά της λαθροϋλοτομίας
Πέντε καινούργια αυτοκίνητα τύπου SUZUKI JIMNI και νέο σύγχρονο επιχειρησιακό
εξοπλισμό, παρέλαβαν, την προηγούμενη εβδομάδα, οι δασικές υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με σκοπό την
ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας για την πάταξη της
λαθροϋλοτομίας και της παράνομης διακίνησης καυσοξύλων στην ύπαιθρο.
Επειδή όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας, που
παρατηρήθηκε, την προηγούμενη χρονιά, τείνει να καταστεί πιο σοβαρό φέτος, ο
γενικός Γραμματέας κ. Αγγελάκας έδωσε εντολή στις δασικές υπηρεσίες της
αρμοδιοτητάς του για εντατικοποίηση των ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν
παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας, με παράλληλους ελέγχους από
μπλόκα της Αστυνομίας και του Ταμείου Θήρας.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασών, μέσα στο
2012, παρουσίασαν σημαντικό έργο στον αγώνα κατά της παράνομης διακίνησης
δασικών προϊόντων, αφού υπεβλήθησαν 551 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 2.104 τόνοι
ξύλα, 9 φορτηγά, 75 αγροτικά οχήματα, 11 τρακτέρ, 21 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 32
αλυσοπρίονα.
Διευκρινίζεται ότι η προσπάθεια αυτή δε στοχεύει στη δημιουργία προβλημάτων
στους ορεινούς πληθυσμούς, αλλά στην πάταξη της παράνομης κοπής και κλοπής
πολύτιμων δένδρων, όπως οι ελιές, οι δρύες και τα πεύκα, τα οποία ληστρικά
κόβονται από κάποιους επιτήδειους είτε για εμπορία, είτε για προσωπικό όφελος, με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δασικού πλούτου της χώρας μας και του
περιβάλλοντος γενικότερα.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για το 2013 θα υπάρξει αύξηση της συχνότητας των
τακτικών περιπολιών και εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς των δασικών
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,
με
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λαθροϋλοτομίας και της προστασίας των δασών μας.

του

φαινομένου

της

