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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
          Τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκε σειρά αντιδασικών ρυθμίσεων, με διασπορά 
των επιζήμιων για τα Δασικά οικοσυστήματα διατάξεων σε άσχετα μνημονιακά            
νομοθετήματα και πάντα στην κατεύθυνση της μείωσης της προστασίας των Δασικών 
οικοσυστημάτων, στον κατακερματισμό του Δασικού αντικειμένου και στη συρρίκνωση της 
Δασικής Υπηρεσίας. 
Αν και με το προς ψήφιση  ΣΝ  “Περιβαλλοντική αναβάθμιση …………….Ρυθμίσεις 
Δασικής νομοθεσίας” επιχειρείται να αντιμετωπιστούν κάποια χρόνια προβλήματα 
(δασωμένοι αγροί κ.λ.π) όμως με πρόσχημα την κρίση και στο όνομα της «βιώσιμης 
ανάπτυξης» και της «επιχειρηματικότητας» προωθούνται  ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν τα 
Δασικά οικοσυστήματα παρακάμπτουν ισχύουσες ρυθμίσεις προστασίας και 
προσκρούουν σε Συνταγματικές διατάξεις και στην πάγια νομολογία του ΣΤΕ. 
          Με τις διατάξεις του Σ/Ν:            

- Τα Δασικά οικοσυστήματα παραδίδονται σε πληθώρα δραστηριοτήτων, 
επεμβάσεων και κατασκευών από δεξαμενές καυσίμων και μονάδες διαχείρισης 
απορριμμάτων μέχρι σφαγεία, ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
επιχειρηματικά πάρκα, τουριστικά χωριά,  κ.λ.π 

- Παράλληλα μπορούν να παραχωρούνται, στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α ή σε ιδιώτες όλες οι 
Δασικές υποδομές και εγκαταστάσεις(Δασικά κτίρια, εργοτάξια, εργοστάσια ξυλείας, 
φυτώρια κλπ).    

- Επιχειρείται η επιβράβευση και η νομιμοποίηση κάθε  αυθαιρεσίας, με την 
αναστολή των κυρώσεων που είχε επιβάλλει η Διοίκηση σε εφαρμογή του νόμου 
(ΠΔΑ, πρόστιμα, κατεδαφίσεις κ.λπ.), καθώς και με αδειοδοτήσεις εκ των υστέρων 
σε πλήθος ελεγχόμενων για την εγκατάστασή τους δραστηριοτήτων (κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, κ.λπ.). 

- επιχειρείται η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των χορτολιβαδικών και των 
βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων με συνοπτικές διαδικασίες, 

-  Δεν γίνεται καν αναφορά στην βασική αναγκαιότητα ανάρτησης και κύρωσης των 
Δασικών χαρτών που πρέπει να αποτελεί την κύρια προϋπόθεση  για οποιοδήποτε  
σχεδιασμό. 

- Εν τέλει αντιμετωπίζει τα Δασικά οικοσυστήματα σαν πεδίο άσκησης και 
εκμετάλλευσης ιδιωτικών συμφερόντων . 

- Το  Δάσος  όμως και το ΦΠ, ούτε θα μπορούσε και ούτε πρέπει να «προσφέρεται» 
για αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων. Οι οικονομίες της στιγμής και 
της αρπαχτής είναι που έφεραν την Ελλάδα στη δεινή οικονομική θέση και στην 
κοινωνική εξαθλίωση. 
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       Επιτέλους χρειαζόμαστε σχεδιασμό και υλοποίηση μιας Δασικής πολιτικής που 
θα αντιμετωπίζει τα Δάση και το ΦΠ σαν  Εθνικό κεφάλαιο και που θα περιλαμβάνει: 

• Κατάργηση όλων των μέχρι σήμερα Δασοκτόνων διατάξεων και περαιτέρω ενίσχυση 
της Δασοπροστασίας. 

• Εγκατάλειψη οποιασδήποτε πολιτικής διάσπασης και κατακερματισμού του Δασικού 
αντικειμένου  

• Εγκατάλειψη και αποδοκιμασία οποιασδήποτε πολιτικής οδηγεί στη στενή 
οικονομολογιστική  διαχείριση των Δασικών οικοσυστημάτων . 

• Αναβάθμιση-ανασυγκρότηση της Δασικής Υπηρεσίας      
• Επαναφορά όλων ανεξαιρέτως των Δασικών αντικειμένων και Δασικών 

δραστηριοτήτων, που απομακρύνθηκαν κατά καιρούς εν όλω ή εν μέρει, στο φυσικό τους 
χώρο τη Δασική υπηρεσία, και ενιαία διαχείρισή τους.  

• Σχεδιασμό σύγχρονου οργανισμού της Δ.Υ  με κύριο γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες 
της Δασοπονίας και όχι την υφιστάμενη τραγική κατάσταση  της Δασικής υπηρεσίας 
σήμερα, αποκεντρωτικά σχεδιασμένο, με Δασονομεία σε επίπεδο τμήματος 
στελεχωμένα απ όλους τους Δασικούς κλάδους και αυξημένες αρμοδιότητες. 

• Θεσμοθέτηση αυτόνομου ταμείου Δασών και απαρέγκλιτη εφαρμογή  της διάθεσης των 
προερχόμενων από δασικές δραστηριότητες πόρων, αποκλειστικά για τη 
χρηματοδότηση της Δασοπονίας 

• Ορθολογική-αναλογική κατανομή και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, του αριθμού 
των οργανικών θέσεων μεταξύ των τριών Δασικών Κλάδων.  

• Αποφασιστική ενίσχυση του Δασοπονικού Κλάδου, που αποτελεί τον κορμό της 
Δασικής Υπηρεσίας και έχει συρρικνωθεί δραματικά, 

• Προτεραιότητα ολοκλήρωσης  του Δασολογίου σε ορατό χρόνο. 
 
Εκφράζουμε συνολικά την αντίθεσή μας  στον κορμό του νομοσχεδίου, και 
ζητούμε την απόσυρσή  του. 
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