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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ∆ΑΣΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΑΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                          

       

 

Αθήνα:   30 – 8 – 2017  

 

Αρ. Πρωτ.:  160596/4511                            

Ταχ. ∆/νση       : Τέρµα Αλκµάνος                                                     

Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια                                                                      

Πληροφορίες  : Γρ. Γεν. ∆/ντή                                

Τηλέφωνο       : 2102124707 

FAX                 : 2105240237  

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Γενικές ∆/νσεις ∆ασών 

& Αγροτικών Υποθέσεων   

          Έδρες τους 

 

 ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Ενέργειες που ακολουθούνται µετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις 

που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας 

ΣΧΕΤ:  

 

Οι δασικές πυρκαγιές ως µείζον πρόβληµα των ελληνικών δασικών οικοσυστηµάτων και εν γένει 

των εκτάσεων που διέπονται από τις προστατευτικές δασικές διατάξεις, αντιµετωπίζονται θεσµικά 

αλλά και διοικητικά λαµβάνοντας µέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, 

µετά από πυρκαγιά προκειµένου να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθµιση του δασικού περιβάλλοντος και 

ταυτόχρονα να επανέρχεται η σταδιακή αποκατάστασή του. 

Με γνώµονα τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

εκτεθέντα η δασική υπηρεσία οφείλει, µετά από δασική πυρκαγιά να προχωρήσει στις κάτωθι 

απαραίτητες ενέργειες, τις οποίες πρέπει απαρέγκλιτα να ακολουθούν:  

 

(Α) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

• Αποτύπωση της καµένης περιοχής σε τοπογραφικό διάγραµµα βάσει συντεταγµένων στο 

σύστηµα ΕΓΣΑ 1987, για τη σύνταξη του οποίου χρησιµοποιούνται επιβοηθητικά τα 

παρεχόµενα από τη Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και 

Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ δορυφορικά δεδοµένα. 

• Πρόταση από την οικεία δασική αρχή για την άµεση έκδοση αρµοδίως απόφασης κήρυξης 

της έκτασης ως αναδασωτέας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 38 και 41 του ν. 

998/1979 ως ισχύει, συνδυαστικά των εν ισχύ εγκυκλίων δ/γών που αφορούν συναφές 

αντικείµενο. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση έκδοσης της απόφασης αναδάσωσης εντός 

χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη 

διαπίστωση καταστροφής δάσους ή δασικής έκτασης από οποιαδήποτε αιτία, µπορεί να 

δηµιουργήσει προβλήµατα, οπότε το βέλτιστο είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το 

δυνατόν πιο άµεσα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση εκτεταµένων 

δασικών πυρκαγιών ή Εθνικών Πάρκων και σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων, η 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναδάσωσης θα πρέπει να είναι ακόµη πιο σύντοµη. 
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• Αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιτηρήσεων των καµένων εκτάσεων µε 

εµφανή την παρουσία αστυνοµικών και δασικών οργάνων (ή άλλων φορέων φύλαξης της 

φύσης) στις πληγείσες περιοχές. 

• Έκδοση δασικών αστυνοµικών διατάξεων στις οποίες θα εξειδικεύεται κατά χώρο, χρόνο 

και τρόπο η απαγόρευση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (άσκηση βόσκησης, θήρας, 

διεξαγωγή αγώνων δεξιότητας και εκπαίδευσης κυνηγετικών κυνών, απόληψης και 

µεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λ.π.), που κρίνει αναγκαία η οικεία δασική αρχή. 

• Εφαρµογή της ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας µε την επιβολή αρµοδίως ποινικών και 

αστικών κυρώσεων (µηνυτήριες αναφορές, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής), στις 

περιπτώσεις διαπιστώσεως παραβατικών ενεργειών ή πράξεων στις κηρυχθείσες 

αναδασωτέες εκτάσεις.   

• Ανάκληση εφαρµογής εγκεκριµένων δασοπονικών εκθέσεων ή πινάκων υλοτοµίας λόγω 

εκτάκτων γεγονότων (δασική πυρκαγιά). 

 

(Β) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

• Άµεση αξιολόγηση της αναγκαιότητας κατασκευής αντιδιαβρωτικών – 

αντιπληµµυρικών έργων (κορµοδέµατα, κλαδοπλέγµατα, κλαδοδέµατα, ξυλοφράγµατα κ.α.) 

στις καµένες δασικές εκτάσεις 

και σε καταφατική περίπτωση: 

• Άµεση εκπόνηση µελέτης και εκτέλεση των απαιτούµενων έργων και εργασιών για 

την συγκράτηση των εδαφών, προκειµένου να αποκατασταθεί η βλάστηση στις καµένες 

δασικές περιοχές και να αποτραπεί παράλληλα η εµφάνιση πληµµυρικών και χειµαρρικών 

φαινοµένων κατά την χειµερινή περίοδο. 

• Αξιολόγηση της πιθανότητας αποκατάστασης της βλάστησης στις καµένες δασικές 

εκτάσεις µε φυσική αναγέννηση 

και σε αρνητική περίπτωση: 

• Εκπόνηση µελέτης αναδάσωσης και υλοποίηση των προβλεποµένων έργων και  

          εργασιών. 

 

(Γ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ   

      ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες µεριµνούν για την ένταξη των ως άνω έργων και 

εργασιών αποκατάστασης σε κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα, προκειµένου να διασφαλισθεί 

η έγκαιρη υλοποίησή τους. Ειδικά για περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης θα ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες: 

1. Για τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης θα πρέπει να γίνεται συνεργασία µε τις 

καθ’ ύλην αρµόδιες Περιφέρειες της Χώρας (ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ) προκειµένου να αξιοποιείται η δυνατότητα που παρέχεται ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. 

Στην υπ’ αριθ. 36396/28.03.2017 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΑΤ « Οδηγίες για την έγκριση 

και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2017 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2018 – 

2020 (Α∆Α: ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) και στο Εδάφιο 5.13.2.4. Έργα για την αντιµετώπιση 

Φυσικών Καταστροφών» (Σελίδες 28 και 29) προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Για την ένταξη νέων έργων άµεσης αποκατάστασης ζηµιών σε υποδοµές λόγω 

φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισµός, θεοµηνίες, έντονα καιρικά φαινόµενα, δασικές 

πυρκαγιές) µε σηµαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή 

την οικονοµία της Περιφέρειας απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια µε τη 

συνολική αποτίµηση της ζηµιάς για την πληγείσα περιοχή. 

Σηµειώνεται ότι, δεδοµένων των περιορισµένων πόρων του εθνικού Π∆Ε, οι Φορείς 

στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζηµιών 

δηλαδή µόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραµµένη υποδοµή στην 

πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων βελτιωµένων υποδοµών, για τα οποία θα πρέπει να 
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ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο εθνικό Π∆Ε (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων) σύµφωνα µε το κεφ. 5.13.2.1. 

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ∆∆Ε (∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων) και 

στην ΕΥΣΕ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής) της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 

Η πρόταση του φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα: 

1) Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 

2) Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηµατοδότησης. Η υποβολή της πρότασης 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό ∆ελτίο σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Βλ. Πίνακα 6 

Παραρτήµατος, στον οποίο περιλαµβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζηµιών και αναλυτικά 

στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηµατοδοτηθούν). Απαραίτητα παραρτήµατα 

στο Τ∆Ε αποτελούν: 

I. Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζηµιών 

II. Σύντοµη περιγραφή της µετεωρολογικής κατάστασης, όπου αυτή προβλέπεται, σε 

σχέση µε τις ζηµίες 

III. Περιγραφή της µεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους άµεσης ζηµίας (δεν θα 

περιλαµβάνεται η ασφαλισµένη ζηµία και τα διαφυγόντα κέρδη) 

IV. Φωτογραφική τεκµηρίωση 

Η πρόταση αποστέλλεται εντός [5] εβδοµάδων από την πρώτη επέλευση ζηµίας 

λόγω φυσικής καταστροφής. Η ∆∆Ε και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης 

του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόµενο έχουν πληγεί περισσότερες της 

µιας Περιφέρειες) αιτούµενοι συµπληρωµατικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η τελική πρόταση εντάσσεται στο Π∆Ε από τη ∆∆Ε. 

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης 

προς το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην 

προβλεπόµενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ. 

2. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας ένταξης των έργων στο ΠΕΠ 2014-2020 

Με την υπ’ αριθ. 133188/5510/07.12.2015 εγκύκλιο µας «Εξειδίκευση 

Εφαρµογής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) 2014-2020» 

ενηµερώθηκαν οι ∆ασικές Υπηρεσίες και δόθηκαν κατευθύνσεις για την αξιοποίηση και 

αυτής της δυνατότητας χρηµατοδότησης των έργων των ∆ασικών Υπηρεσιών. 

Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης των απαραίτητων δασοτεχνικών 

έργων – συνεννόηση και συνεργασία µε την αρµόδια Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του ΠΕΠ (να εξεταστεί αν έχει ενεργή πρόσκληση), και µέσω της διαδικασίας 

εξειδίκευσης, της δυνατότητας ένταξης των έργων στο ΠΕΠ. 

 

Οι Αποκεντρωµένες ∆ασικές Υπηρεσίες υποχρεωτικά θα αποστέλλουν αρµοδίως εγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα ενεργειών µετά από την πυρκαγιά και απολογισµό υλοποίησης των παραπάνω για 

τις πυρκαγιές της περιοχής ευθύνης τους, ώστε στη συνέχεια η Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και 

Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ να δηµοσιοποιεί απολογιστικά στοιχεία για 

την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της χώρας. 

Παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις ∆ασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών 

δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρµοδιοτήτων 

τους.  

 

  

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

α) Γραφείο Υπουργού 

β) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού 

     γ) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως (κ
α
 Χρ. Μπαριτάκη) 

            Μεσογείων 119 

             10192 Αθήνα 

      

2. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Γρ. κ. Υπουργού 

    Έδρα του 

 

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Γραφεία Συντονιστών 

      Έδρες τους  

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης 

       Ενταύθα 

 

ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ


		2017-08-30T14:41:22+0300
	Athens




