
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ  
Τακτικό μζλοσ τησ 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ 

Με θζμα: «Ώρα μηδζν για τα ελληνικά δάςη: θυςία ςτην κρίςη ή ςτροφή ςτην προςταςία, 
ςτη δαςική οικονομία και ςτην απαςχόληςη;» 

Οικονομική Κρίςη & Λαθροϋλοτομίεσ 
Προβλήματα και Προτάςεισ 

Θεσσαλονίκη 1 Μαρτίου 2013  

Εισηγητής: Κώστας Κατσούδας  

Εκδήλωςη 



Πσο νμύλζεθε ην θαηλόκελν 

1. Η αυξημζνη τιμή του πετρελαίου και η οικονομική κρίςη 
(μειωμζνα ειςοδήματα, ανατροπή ιςορροπιών) 

 

 

 

 

 

1. Οη θνηλσληθέο δνκέο θαη ε «παξάδνζε». Κάιπςε αλαγθώλ κε θαπζόμπια από 

Γαζηθή Τπεξεζία ζε πνιύ ρακειέο ηηκέο.  

2. Η επηβνιή νπζηαζηηθά ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζηα αζηηθά 

θέληξα 

3.  Η εθηίλαμε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, νδήγεζε ζε «θζελέο», εύθνιεο θαη 

γξήγνξεο ιύζεηο ζέξκαλζεο (θαπζόμπια , ειεθηξηθό ξεύκα). 

4.  Αλαηξνπή «ηζνξξνπίαο» (θαπζόμπια –ύπαηζξνο & πεηξέιαην -αζηηθά θέληξα) 

• Πνιιαπιαζηάζηεθε ε δήηεζε ζε θαπζόμπια 

• ε εγρώξηα παξαγσγή αδπλαηεί λα θαιύςεη ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο 

• ράλνληαη ζεκαληηθνί ρξεκαηηθνί πόξνη γηα εηζαγσγή ακθηβόινπ 

πνηόηεηαο θαπζνμύισλ 

• πλερείο αλαηηκήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζνμύισλ 

•    Αηζαινκίριε 
• Αιόγηζηε ρξήζε ακθίβνιεο πνηόηεηαο θαπζνμύισλ, ρξήζε 

αθαηάιιεισλ κέζσλ θαύζεο (μπιόζνκπεο, μπινιέβεηεο) 



Πωσ οξφνθηκε το φαινόμενο 

2) Η ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο Κ.Δ.Γ. (Κξαηηθή 
Δθκεηάιιεπζε Γαζώλ).  

•  Η Γαζηθή Τπεξεζία δηελεξγεί πινηνκίεο κε απηεπηζηαζία, 

απνθνκίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη δεκόζηα έζνδα. Με απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία νη νξεηλνί θαη εκηνξεηλνί πιεζπζκνί 

πξνκεζεύνληαλ θαπζόμπια γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθώλ 

ηνπο αλαγθώλ. 

•  Λόγσ ππνρξεκαηνδόηεζεο νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

εθδίδνληαο ζρεηηθέο Ρπζκηζηηθέο Γηαηάμεηο (Γ.Α.Γ. 

Καπζνμύιεπζεο), θαιύπηνπλ κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ 

αλαγθώλ.  

•  Σν θελό πνπ δεκηνπξγείηαη νη θάηνηθνη πξνζπαζνύλ λα ην 

αλαπιεξώζνπλ κε παξάλνκεο πινηνκίεο.  



www.ypeka.gr/ΓΑΗ/ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

ΜΔΙΩΗ: 28,2% 

 

 

 

 

• πλνιηθή θαηαλάισζε μπιείαο:  

1988: 1.688.000 κ3   

2004: 3.022.000 κ3  

Αύμεζε 79%  

• ε εγρώξηα παξαγσγή κεηώλεηαη θαηά 35,7%  

• Η εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο απμήζεθε θαηά 424,6% 

από 8.637.041 δξρ. ή 25.347€ ην 1987 ζε 107.892€ ην 2004 

• Η ζπλνιηθή παξαγσγή θσλνθόξσλ θαη πιαηπθύιισλ ζηα Διιεληθά δάζε: 

1988: 1.957.000 κ3  

2008: 1.261.000 κ3  

• πλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ηερληθνύ μύινπ: 

1950: 207.000 κ3 

1986: 873.000 κ3 

Αύμεζε 321% 

2008: 416.000 κ3 

Μείσζε: 52% 





Πωσ οξφνθηκε το φαινόμενο 
3. Η κερδοςκοπική δραςτηριότητα των ξυλεμπόρων 
Δθκεηαιιεπόκελνη : 

α) ηελ πςειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

β) ηελ έιιεηςε ηθαλώλ εγρώξησλ πνζνηήησλ θαπζνμύισλ  

Οη ηηκέο ησλ θαπζνμύισλ αλαηηκήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 20-30% από ην 2011 

 
2011: έλαο ηόλνο θαπζνμύισλ δξπόο θόζηηδε ζηνλ θαηαλαισηή 100-110€  

2012: από 130€ ε ειάρηζηε κέρξη θαη 170€  ν ηόλνο 

Σν θπλήγη ηνπ θέξδνπο: 

• Απμεκέλε ηηκή ησλ θαπζνμύισλ  

• Οδεγεί ηνπο μπιεκπόξνπο ζε παξάλνκεο πινηνκίεο 

• ην «μέπιπκα» καύξσλ παξάλνκσλ θαπζόμπισλ 

• Πξνκήζεηα εηζαγόκελσλ θαπζνμύισλ 



Πωσ οξφνθηκε το φαινόμενο 
4.Σα αζαθή έγγξαθα εηζαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

θαπζνμύισλ από ηηο γεηηνληθέο ρώξεο 



Πξνβιήκαηα 
1.Η αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γαζνπξνζηαζίαο 2012 (βάξδηεο)  

•  Σα ζπλεξγεία ησλ βαξδηώλ ζπγθξνηνύληαηΜΟΝΟ από Γαζνθύιαθεο 

θαη Οδεγνύο κε 8σξε απαζρόιεζε θπιηόκελνπ σξαξίνπ 

•  Σα ζπλεξγεία ησλ βαξδηώλ απνηεινύληαη κόλν από 3-4 ππαιιήινπο 

γηα ηελ επηηήξεζε όινπ ηνπ ρώξνπ επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ 

•  ηα 103 Γαζαξρεία ηεο Υώξαο αληηζηνηρνύλ θαηά κέζν όξν 3 κόιηο 

απηνθίλεηα 

•  Η παιαηόηεηα ηνπ ζηόινπ ησλ Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ 

•  Δπηηξέπνληαη κόιηο 30 πεξηπνιίεο γηα λπρηεξηλέο θαη κεηακεζνλύθηηεο 

πεξηπνιίεο ηνλ ρξόλν/ππάιιειν 

•  Διιεηπήο ρξεκαηνδόηεζε ζε θαύζηκα. Αληηζηνηρνύλ 

900L/όρεκα/ρξόλν 



Απνηειέζκαηα ειέγρσλ 



Το πρόβλημα 
είναι κυρίωσ 

πολιτικό  
& οικονομικό. 



ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 



Πξνηάζεηο - Άκεζα Μέηξα: 

8.   Έθδνζε Τ. Α. ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ ηεισλεηαθώλ εγγξάθσλ 

1.  Δπελδύζεηο θαη ρξεκαηνδόηεζε ζηε δαζνπνλία 

2. Δύξεζε ρώξσλ απνζήθεπζεο ησλ θαηαζρεκέλσλ 

3. Δμαίξεζε ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ από ηηο πεξηθνπέο ησλ 

Γεκνζίσλ Γαπαλώλ 

4. Αλακόξθσζε ηνπ Πίλαθα Γηαηίκεζεο Γαζηθώλ Πξντόλησλ 

5. Υνξήγεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ δαζηθώλ πξντόλησλ 

πξσηίζησο ζε θησρέο θαη άπνξεο νηθνγέλεηεο 

6. Σξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Γαζηθνύ 

Κώδηθα  

7.   Πξνώζεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ππεξσξηαθήο 

απαζρόιεζεο 



Πξνηάζεηο - Θεζκηθέο &  

Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο: 

4. Οη Γ.. είλαη αλάγθε λα κεηαηξαπνύλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε ζπλεηαηξηζκνύο 

παξαγσγήο 

1.Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηεο 

ΓΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΗ Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο 

ηνπ 1993 πεξί Γαζνπξνζηαζίαο 

2. Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο – Κάζεηε αλαδηνξγάλσζε 

3. Δπαλαιεηηνπξγία ησλ ΚΔΓ, κε αλάινγε 

ρξεκαηνδόηεζε  



Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ησλ 

Γαζηθώλ Μνλάδσλ 

Σα Γαζνλνκεία θαη ησλ ππν απηώλ 

Γαζνθπιάθεηα  

(ε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο) 

ζα έρνπλ θεληξηθό ξόιν ζηελ θύιαμε 

θαη πξνζηαζία ηνπ Γαζηθνύ θαη 

Θεξακαηηθνύ Κεθαιαίνπ 



Μόλε ιύζε: ε θαζνιηθή απαίηεζε 

γηα αιιαγή πνιηηηθήο  

Αλαζεώξεζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο & 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο  

Κίλεηξα γηα πξάζηλα θαύζηκα  





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


