1

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ

Αθήνα 16 Ιουλίου 2010

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010)
Από 1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι τέλος
δραστηριότητα των Υπηρεσιών της.
1.

Ιουνίου 2010 έχει καταγραφεί η κατωτέρω

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη πυρκαγιών:
α. Κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ύστερα από ενηµέρωση της
από τους Αγροφύλακες, σε 27 περιπτώσεις
β. Κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία µε τη συνδροµή
Αγροφυλάκων, σε 30 περιπτώσεις.
γ. Κατάσβεση πυρκαγιών κατά την έναρξή τους από τους ίδιους τους Αγροφύλακες,
σε 5 περίπτωση.

2. Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος βεβαιώθηκαν παραβάσεις ως
κατωτέρω:
α.

Παράνοµα σφαγεία

2

περιπτώσεις

β.

Εκχερσώσεις

13

-||-

γ. Προστασία των φυσικών αγωγών υδάτων από
καταλήψεις, επικαλύψεις, εναποθέσεις απορριµµάτων

4

-||-

δ. Παράνοµη αλιεία σε ποτάµια και λίµνες

0

-||-

ε. Παράνοµη αµµοληψία

9

-||-

στ. Παράνοµη θήρα (λαθροθηρία)

12

-||-

ζ. Ρίψεις αποβλήτων σε ποταµούς κ.λπ.

17

-||-

η. Αυθαίρετες χωµατερές

16

-||-

θ. Παράνοµες γεωτρήσεις

8

-||-

ι.

3

-||-

30

-||-

Παράνοµη υλοτοµία

ια. Άλλες Περιβαλλοντικές Παραβάσεις

1.

Σε ό,τι αφορά τη συνδροµή της Ελληνικής Αγροφυλακής σε άλλες Αρχές και
Υπηρεσίες για:
α. ∆ίωξη καλλιέργειας και συγκοµιδής
φυτών παραγωγής ναρκωτικών ουσιών
β. ∆ίωξη λαθροµετανάστευσης.
(για συνολική διακίνηση

0
28
155

περιπτώσεις
περιπτώσεις
λαθροµεταναστών)

2

γ. Παροχή συνδροµής σε λοιπές
Υπηρεσίες κατόπιν αιτηµάτων τους σε
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Σώµατα Ασφαλείας
∆ικαστικές Αρχές
Γεωργικές Υπηρεσίες
Νοµαρχίες
∆ασαρχεία
Ο.Γ.Α.
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
Άλλες Υπηρεσίες

περιπτώσεις ήτοι:

12.813

-||-||-||-||-||-||-||-||-||-

993
990
1708
4704
340
113
2725
75
1165

Σε ό,τι αφορά την αγροτική ασφάλεια, τη φρούρηση των αγροτικών κτηµάτων
προς πρόληψη κλοπών, φθορών ή άλλων αδικηµάτων κατ’ αυτών καθώς και
στην αστυνοµία αρδευτικών υδάτων

α. Βεβαιώθηκαν σε βαθµό πταίσµατος
• Αγροτικές κλοπές
• Αγροτικές φθορές
• Φθορές µε ζώα
• Αγροτικές παραβάσεις
• Αγρονοµικές παραβάσεις
Συνολικό ποσό ζηµιών (από εκτιµήσεις)
β. Βεβαιώθηκαν σε βαθµό πληµµελήµατος

3.897

αδικήµατα ήτοι:
περιπτώσεις
-||-||-||-||Ευρώ

291
333
1889
834
550
760.915
794

παραβάσεις ήτοι:

• Φθορές από ανθρώπους

134

περιπτώσεις

• Κλοπές

308

-||-

• Εµπρησµοί
• Πληµµύρες

• Φθορές µε ζώα άνω των 300 €
• Αυθαίρετη κατάληψη ∆ηµόσιας έκτασης
Συνολικό ποσό ζηµιών (από εκτιµήσεις)

0
2

}

336
14
1.363.497

Ενέργειες για λήψη
µέτρων πρόληψης
αρνητικών επιπτώσεων σε
βάρος του αγροτικού
περιβάλλοντος.
περιπτώσεις
-||Ευρώ

γ. Συµβιβασθέντα αγροτικά αδικήµατα σε 8071 περιπτώσεις ήτοι,
για συνολικό ποσό ζηµιών 484.191 Ευρώ.
δ. Συστάσεις σε 10.260 περιπτώσεις.
5. Τέλος κατά την άσκηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων τους, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής
- επελήφθησαν της εξέτασης 1423 αιτηµάτων πολιτών,
- έδωσαν έγγραφες απαντήσεις σε 975 περιπτώσεις εξ αυτών και
- προέβησαν στην εξέταση και επίλυση διαφορών µεταξύ των πολιτών σε 8891 περιπτώσεις.

