
Η «Πρωτοβουλία για τα Δάση» είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από 
ομότιμους και τακτικούς καθηγητές δασικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών 
σχολών  και τμημάτων, ερευνητές των δασικών ερευνητικών  ινστιτούτων της 
Χώρας, νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη της Διοίκησης για να 
εκφράσουν με ένα ενιαίο τρόπο μια πρόταση που θα βελτιώνει το σύστημα 
δασοπροστασίας στη χωρά μας.  
Ολοι μας στον εργασιακό μας  βίο  ή την επιστημονική και ερευνητική μας  αναφορά,  έχουμε ασχοληθεί με 
το φυσικό περιβάλλον, δασικό ή αγροτικό, με την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης,  με την οικολογία και 
τη δασική ανάπτυξη και προστασία. 



Ποιος ο σκοπός της δημόσιας παρουσίας μας 

• Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με αφορμή την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. 
• Διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε σαν σκοπό την παρέμβαση μας στις διαδικασίες 

έρευνας ή απόδοσης των όποιων ευθυνών υπάρχουν. Αυτό είναι έργο των 
αρμοδίων αρχών στο οποίο δεν παρεμβαίνουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.   
• Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η σε βάθος ανάλυση του προβλήματος των 

δασικών πυρκαγιών και η λήψη μέτρων  που θα αποτρέψουν την επανάληψη 
αυτής της τραγωδίας στο μέλλον.  
• Κατανοούμε τις  επιχειρησιακές δυσκολίες των μηχανισμών δασοπυρόσβεσης 

όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ακόμα και στις πλέον προηγμένες, ιδίως όταν οι 
δασικές πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζονται  άμεσα και πάρουν διαστάσεις, ή 
ακόμη όπως στην πρόσφατη τραγωδία που εξελίχθηκε στη Χώρα μας, όταν οι 
δασικές πυρκαγιές επεκταθούν σε μικτές ζώνες κατοικιών και δάσους.  



Προϋποθέσεις για ένα  αποτελεσματικό 
σύστημα δασοπυρόσβεσης 

Η οργάνωση ενός συγχρόνου συστήματος δασοπυρόσβεσης επιχειρησιακά θα πρέπει να 
έχει σαν ξεκάθαρους στόχους: 
• Την μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών (πρόληψη)  
•Την εκτέλεση έργων υποδομής (δρόμοι , αντιπυρικές ζώνες, διαχειριστικά μέτρα, μόνιμες 
διασπορές οχημάτων και επάνδρωση πυροφυλακείων) ,  
•Την άμεση επέμβαση στο δάσος πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις  
•Τον περιορισμό των ζημιών, είτε αυτές αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα (προσβολή 
και περιορισμός πυρκαγιών μέσα στο δάσος) , είτε στις υποδομές και στις ανθρώπινες 
περιουσίες (προστασία  γύρω από αυτές) και τη ζωή των πολιτών.  
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να υπηρετηθούν μόνο από μια νέα προσέγγιση στον 
τρόπο διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών που θα περιλαμβάνει την πλήρη 
αναδιοργάνωση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και την αξιοποίηση όλων των 
συντελεστών πολιτικής προστασίας. 



 
 
 

Γιατί κάνουμε αυτή την παρέμβαση  τη στιγμή που ήδη έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση  μέτρα βελτίωσης του πλαισίου πολιτικής προστασίας 
 
       

• Δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε με τη διαχείριση του προβλήματος των 
δασικών Πυρκαγιών σε πολιτικό επίπεδο ούτε και με την «μονομερή» 
σύνδεση της τραγωδίας με τον υπάρχοντα (αναρχο) οικιστικό ιστό. 
•  Θεωρούμε σοβαρό στρατηγικό λάθος να επικεντρώνεται η πολιτεία 

σχεδόν αποκλειστικά στην αυθαίρετη και άναρχη δόμηση των οικισμών (η 
οποία είναι υπαρκτό πρόβλημα σε όλη την Αττική και τα παράλια της 
χώρας μας ) και να θεωρεί μονοσήμαντα ότι εκεί κατά κύριο λόγο οφείλεται 
η τραγωδία που ζήσαμε. 
• Ζητάμε να αξιολογηθούν τα  πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα της 

συγκεκριμένης  πυρκαγιάς,  να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία του 
υπάρχοντος συστήματος πυροπροστασίας  και να προταθούν  λύσεις όχι 
θεωρητικού αλλά  νομοθετικού ή διοικητικού επιπέδου,  που θα 
βελτιώνουν στην ουσία  του τον αντιπυρικό σχεδιασμό.  



        Βελτίωση της «Πολιτικής προστασίας» 

Η αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας  είναι λογική 
εξέλιξη και επιβεβλημένη . Όμως δεν δίνει απάντηση στο βασικότερο 
ζήτημα:   
«Τη δουλειά στο δάσος που κινδυνεύει (προληπτική παρουσία) ή στο 
δάσος που καίγεται (καταστολή μέσα στο δάσος)  σε πραγματικό χρόνο, 
ποιος θα την κάνει  ? » 
Όταν συζητάμε για την πολιτική προστασίας πρέπει στο μυαλό μας να 
έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας . Ποιες 
είναι αυτές, σε ποια επιχειρησιακή κατάσταση βρίσκονται, τι μέσα 
διαθέτουν και αν έχουν συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που υλοποιούν 
.  Συνεπώς θα πρέπει η πολιτεία να έχει φροντίσει να οργανώσει τους 
αναγκαίους μηχανισμούς πρόληψης και καταστολής .



Τι προτείνουμε 

    Την  από μηδενική βάση  επανεξέταση του συστήματος πυροπροστασίας . 
• Την αξιοποίηση  όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας  και κυρίως  την  ουσιαστική 
συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό  και το έργο της καταστολής.   
•Αυτό σήμερα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.2612/1998  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
•Είναι απαραίτητο να ληφθούν οι αναγκαίες Κεντρικές Πολιτικές Αποφάσεις. για την αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και την οργάνωση και λειτουργία του Κρατικού 
μηχανισμού. 

• Πρέπει να επανεξεταστεί ο ρόλος «των δυνάμεων πολιτικής προστασίας», δηλαδή κάθε φορέα 
που εμπλέκεται στη διαχείριση των πυρκαγιών.  
•Σημειώνουμε πώς η   πρόταση μας  βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια και με το περιεχόμενο και 
τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η λήψη μέτρων για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του οποίου θεμελιώδες στοιχείο συνιστούν και τα δασικά 
οικοσυστήματα, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.



Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και 
την καταστολή των πυρκαγιών  

• Η Δασική Υπηρεσία ως δημόσια αρχή, αποτελεί βασική συνιστώσα των 
δυνάμεων πολιτικής προστασίας στα θέματα του χώρου που διαχειρίζεται , 
που στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο σύνολο σχεδόν της 
επικράτειας 
• Το ερώτημα που απευθύνουμε σε όλους σας είναι «πρέπει η Υπηρεσία αυτή 

να βρίσκεται αποκομμένη από τη φυσικό χώρο που διαχειρίζεται, να 
παρακάμπτεται επιχειρησιακά ή να μην έχει ίδιες δυνάμεις και μέσα 
διασπαρμένα  στα δάση  ή να μην έχει κανένα ρόλο  ή  δυνατότητα 
υποστήριξης του συστήματος δασοπυρόσβεσης ?   
• Η δική μας η απάντηση είναι ΟΧΙ . Πρέπει εδώ και τώρα να αλλάξει το ισχύον 

πλαίσιο  δασοπυρόσβεσης  και να βελτιωθεί  η ρύθμιση του νόμου 2612/1998 
(άρθρο 1 παρ.2) με την οποία όπως αποδείχτηκε με τον πλέον «ακραία 
αναποτελεσματικό» τρόπο  αποξενώθηκε μια υπηρεσία από το φυσικό της 
χώρο. 



Που στηρίζουμε την πρόταση μας 
• Στο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 

μελέτη σε βάθος του προβλήματος των πυρκαγιών και την υπόδειξη τρόπων 
οργάνωσης και μέσων για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους (Μάιος 1993)  
• Στην έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής  Προστασίας Περιβάλλοντος 

προς τη Βουλή των Ελλήνων (έτους 2008) στην οποία τότε προέδρευε ο νυν 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
• Στις πάγιες θέσεις του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε  όπως διατυπώθηκαν και στην πρόσφατη  

επιστολή που απέστειλε το Επιμελητήριο  στον Πρωθυπουργό μετά τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Αττική  με την οποία κατατίθενται 
προτάσεις  για διοικητικές μεταρρυθμίσεις και λήψη συγκεκριμένων μέτρων 



 Απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες και 
νομοθετικές ρυθμίσεις

•  Η  λήψη Κεντρικής Πολιτικής Απόφασης για την αναδιοργάνωση του Δασικού Τομέα  και τη επανασύνδεση των 
Κεντρικών και Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με το φυσικό τους αντικείμενο (δασικά χερσαία οικοσυστήματα).  

•  Την επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. (Προεδρικό Διάταγμα) 

• Η καθετοποίηση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών και η υπαγωγή τους σε ένα Υπουργείο.  
«Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης των οργανισμών των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Οι οργανισμοί αυτοί στο 

μέρος που αφορούν στην καθετοποίησή τους θα υπαχθούν στον οργανισμό ενός Θεματικού Υπουργείου )  

• Ο  καθορισμός των απαραίτητων  προϋποθέσεων για την εμπλοκή των δασικών Υπηρεσιών  στον 
αντιπυρικό σχεδιασμό (αναγκαίες διεπιστημονικές προσλήψεις προσωπικού, μετατάξεις από υφιστάμενες δομές) και η 
προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων, για την εξασφάλιση σύγχρονης και άμεσης επιχειρησιακής δυνατότητας  
(Συγκρότηση μια διυπουργικής επιτροπής που θα εξετάσει τις προϋποθέσεις)  

• Στην  θεσμοθέτηση με διάταξη νόμου  της εμπλοκής των Δασικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, αποκλειστικά στο χώρο ευθύνης τους και της ισότιμης συμμετοχής τους, στα επιχειρησιακά κέντρα πολιτικής 
προστασίας, με αποφασιστικό ρόλο στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. 

Οι σχετικές προβλέπεις του Ν. 2612/25-5-98 (ΦΕΚ 112 Α') «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες 
διατάξεις.» για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων από τη δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έγινε με τον σωστό τρόπο  
Είναι άλλο θέμα να αναθέτεις τη διοίκηση και το συντονισμό .σε ένα φορέα (Π.Σ ) από το την καταστροφική διατύπωση του 
άρθρου 1 παρ.2 του νόμου αυτού ο οποίος ουσιαστικά αποξένωσε τις δασικές Υπηρεσίες από το Φυσικό τους χώρο.   

Αυτό πρέπει να αλλάξει 



Τι είχε πει για το θέμα αυτό το ΣτΕ 

• Είναι αξιοσημείωτη και προφητική για ότι ακολούθησε η άποψη των τεσσάρων δικαστών της 
επταμελούς σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (του Προέδρου, ενός 
συμβούλου και δύο παρέδρων), στην με αριθμό 3342/1999 απόφασή του, (ανεξάρτητα 
του ότι επικράτησε η αντίθετη άποψη των υπόλοιπων τριών συμβούλων της σύνθεσης του 
Δικαστηρίου), καταγράφεται ως εξής: 

• «Στην προκειμένη περίπτωση, η νομοθετική επιλογή (ν. 2612/1998) για την διάσπαση του 
φορέως προστασίας των δασών και την ανάθεση στις μεν Δασικές Υπηρεσίες της εν γένει 
εποπτείας των δασών και της προλήψεως των δασικών πυρκαϊών, με την αφαίρεση όμως 
σημαντικού μέρους των διατιθεμένων από αυτές μέσων, στο δε Πυροσβεστικό Σώμα της 
καταστολής των πυρκαϊών αυτών, δεν συνιστά πρόσφορο και αποτελεσματικό σύστημα για την 
προστασία των δασών, εν όψει και του γεγονότος ότι με τον τρόπο αυτό παύει πλέον, κατά ένα 
μέρος της, η διοίκηση και διαχείριση των δασικών εκτάσεων από τις Δασικές Υπηρεσίες, ενώ 
αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο της κρατικής εποπτείας επί των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, για την κατά το Σύνταγμα διατήρηση αναλλοίωτης της μορφής των (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 
2753/1994). Συνεπώς, κατά την γνώμη αυτή, πρόσφορο σύστημα προστασίας των δασών είναι 
μόνο σύστημα ενιαίας αντιμετωπίσεως όλων των σχετικών με την προστασία των δασών 
θεμάτων από τις Δασικές Υπηρεσίες.»     



Τι άλλες προτάσεις κάνουμε 



Τι άλλες προτάσεις κάνουμε   




