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Tι προτείνουμε  

    
Προτείνουμε την από μηδενική βάση επανεξέταση του συστήματος πυροπροστασίας. 

 Προτείνουμε την λήψη μέτρων για την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας 
και κυρίως την ουσιαστική συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό  

Για να γίνουν όμως αυτά απαιτείται να ληφθούν οι αναγκαίες Κεντρικές Πολιτικές Αποφάσεις. 
για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και την οργάνωση και λειτουργία του 
Κρατικού μηχανισμού, ώστε να λειτουργεί με τρόπο που να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της 
Κοινωνίας για προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, παράλληλα με την απαίτηση για 
την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων και της δημόσιας περιουσίας, τη μείωση του 
αριθμού των δασικών πυρκαγιών καθώς και των ζημιών που προκαλούνται από αυτές.  

Συνεπώς πρέπει να επανεξεταστεί ο ρόλος «των δυνάμεων πολιτικής προστασίας» δηλαδή 
κάθε φορέα, που εμπλέκεται στη διαχείριση 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 σύστημα 
δασοπυρόσβεσης και να διορθωθεί το λάθος που έγινε με την ψήφιση του νόμου 2612/1998 με τον 
οποίο με βιαστικό και στρεβλό τρόπο και όπως αποδείχτηκε ακραία αναποτελεσματικό αποξενώθηκε 
μια υπηρεσία από το φυσικό της χώρο.  

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. 


