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Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες  
Αγαπητοί συνάδελφοι  
 

Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής που διαχειρίστηκε πρακτικά και στη 
συνέχεια επικοινωνιακά, την κοινή επιστολή που απευθύναμε σαν «πρωτοβουλία για τα 
δάση» στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Χώρας σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη 
όλων όσων ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, για τη θετική ανταπόκρισή σας και την 
συνυπογραφή ενός ενιαίου κειμένου που διατυπώνει ξεκάθαρες θέσεις δασικής πολιτικής.  

   Το κοινό κείμενο προτάσεων που συντάξαμε με την πολύτιμη βοήθειά σας έγινε 
αντικείμενο ευρείας αποδοχής από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από τους ερευνητές των 
δύο Δασικών Ερευνητικών Ινστιτούτων, από εξαίρετους νομικούς και από στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από πολίτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
οικολογίας. 
 Το κείμενο μας, όπως ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος, απεστάλη στον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και τις ηγεσίες των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων . 

 Δεχτήκαμε τηλέφωνο από την Προεδρία της Δημοκρατίας για τη λήψη της επιστολής 
και την ενημέρωση του Προέδρου και είμαστε σε επικοινωνία με τα πολιτικά κόμματα για 
την πραγματοποίηση συναντήσεων με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη των προτάσεων μας 
και κυρίως του θέματος της λήψης Κεντρικής Πολιτικής Απόφασης για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δασοπροστασίας . 
 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σαν επόμενο βήμα της «πρωτοβουλίας για τα δάση» 
είναι η πραγματοποίηση «συνέντευξης τύπου», στην οποία θα συζητήσουμε και θα 
αναλύσουμε τις προτάσεις μας .  

Η συνέντευξη τύπου της «πρωτοβουλίας για τα δάση» προγραμματίστηκε για την 
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00-13:30 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), (Ακαδημίας 60).  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διημερίδες με θέματα τις δασικές πυρκαγιές και την 
κλιματική αλλαγή (συνέπειες κλπ) σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και πανεπιστημιακούς - 
ερευνητικούς φορείς για τις οποίες θα ενημερωθείτε .  
 Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε κάθε περαιτέρω πρόταση που θα 
συμβάλει στη βελτίωση της δασοπροστασίας τη χώρα μας, και σας καλούμε, εφόσον έχετε 
αυτή την ευχέρεια (λόγω χρόνου και διαμονής), να παρευρεθείτε στην προγραμματιζόμενη 
συνέντευξη τύπου.  
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