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Εξειδίκευση της πρότασης  
 
Η πρόταση που καταθέτουμε αφορά στα εξής;  
 
1. Τη 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).  
2. Την επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. (Προεδρικό 
Διάταγμα)  
3. Την καθετοποίηση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών και την υπαγωγή τους σε ένα Υπουργείο. 
(Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή δυνατότητα τους, ενόψει της ενεργούς συμμετοχής τους και 
της άσκησης αρμοδιοτήτων δασοπυρόσβεσης στο πλαίσιο της δασοπροστασίας και του ελέγχου του χερσαίου 
φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας),  
«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 )  
4. Στον καθορισμό 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. (απαιτείται η συγκρότηση μια διυπουργικής επιτροπής που θα εξετάσει τις 
προϋποθέσεις και θα προτείνει)  

5. 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. 
 Η Πρωτοβουλία για τα Δάση εκτιμά ότι 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 νόμου αυτού ο οποίος ουσιαστικά αποξένωσε τις 
δασικές Υπηρεσίες από το Φυσικό τους χώρο. Αυτό πρέπει να αλλάξει  
 
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.»    


