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Εκτός από την αναδιοργάνωση των δασικών Υπηρεσιών τι άλλα στοιχεία 
περιλαμβάνει η πρότασή μας 

 ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 

Εκπόνηση προτύπων επιχειρησιακών 
σχεδίων πρόληψης και καταστολής δασικών 
πυρκαγιών (δασικών μελετών 
δασοπροστασίας- αντιπυρικά σχέδια), με 
κλίμακα οργάνωσης του μηχανισμού και 
ενεργειών (δασοπυρόσβεσης) το Δασαρχείο. 

Απαιτείται η άμεση ένταξη στα 
χρηματοδοτικά μέσα των Υπουργείων ΥΠΕΝ 
ή ΥΠΑΑ&Τ, της δυνατότητας 
χρηματοδ’ότησης αυτού του επιχειρησιακού 
σχεδίου. Σήμερα αυτός ο σχεδιασμός 
εφαρμόζεται μόνο στην Πάρνηθα μετα από 
πρωτοβουλία και συνεργασία του Φορέα 
Διαχείρισης με το τοπικό Δασαρχείο. 

Στην αναμόρφωση (επικαιροποίηση) των 
εφαρμοζόμενων δασοπονικών πρακτικών, με 
τις οποίες διενεργείται η διαχείριση των δασών 
και δασικών εκτάσεων σήμερα, ώστε να 
διασυνδεθεί η διαχείριση των δασικών 
οικοσυστημάτων (καθαρισμοί δασών) με 
τους σκοπούς δασοπροστασίας. 

Πρέπει να συνδεθεί η διαχείριση των δασών 
με την πρόληψη των δασικών Πυρκαγιών . 
Η απόληψη μέρους του ξυλώδους όγκου 
(καυσίμου ύλη)ς είναι ένα αποφασιστικό 
βήμα για τη μείωση του κινδύνου. 

Ενεργοποίηση της συμμετοχής δασικών 
συνεταιρισμών και αγροτών, στο σχεδιασμό 
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.  

Σαν πρώτο βήμα προτείνεται η σύσταση 
μητρώου, κατά περιοχή (Δασαρχείο), 
δασεργατών, αγροτών και διαθέσιμων 
ελαφρών ιδιωτικών μέσων, ώστε να είναι 
δυνατή η άμεση ενεργοποίησή τους σε 
περίπτωση ανάγκης. 

Εισαγωγή στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικού 
μαθήματος το οποίο θα διδάσκουν ειδικοί 
επιστήμονες κατά ειδικότητα (όπως π.χ. 
Δασολόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, Γεωλόγοι, 
Μηχανικοί κλπ.) και θα αφορά στην πολιτική 
προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, 
έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, πλημμυρών, 
κλπ. 

Ήδη αυτό το μέτρο εξαγγέλθηκε στη 
συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην διεθνή 
έκθεση Θεσσαλονίκης  

Θεσμοθέτηση του  «εθελοντή δασοφύλακα»  

Δίνεται βάση στον εθελοντισμό και 
παρέχεται η δυνατότητα με τον ελάχιστο 
ατομικό εξοπλισμό και την απαραίτητη 
εκπαίδευση (που θα γίνει από τους 
δασικούς υπαλλήλους), να στελεχώνονται 
παρατηρητήρια, πυροφυλάκεια και με την 
παρουσία τους να αποτρέπουν προληπτικά 
την εκδήλωση πυρκαγιών . 

 
Εντοπισμό και οριοθέτηση  ευαίσθητων 
περιοχών, που είναι ευπρόσβλητες σε δασικές Με τον τρόπο αυτό δεν θα είμαστε 
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πυρκαγιές, με την συμμετοχή των Δασαρχείων. απροετοίμαστοι και θα αποφύγουμε μια  
παρόμοια καταστροφή Συγκρότηση μικτών συνεργείων ειδικών 

επιστημόνων προκειμένου να αξιολογήσουν 
το βαθμό επικινδυνότητας, από ενδεχόμενη 
πυρκαγιά, οικισμών που βρίσκονται δίπλα σε 
δάση, προτείνοντας και άμεσα μέτρα 
προστασίας τους 

Σύνδεση της πυροπροστασίας και της 
δασοπυρόσβεσης με την έρευνα. 

Η έρευνα είναι πλούσια στη χώρα μας αλλά 
μέχρι σήμερα υποτιμάται και δεν αξιοποιείται 
επαρκώς από την πολιτεία 

Ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλισης και 
 αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για 
την παρακολούθηση των δασών (monitoring )  

Είναι απαραίτητη η χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων, στον τομέα της 
προστασίας, της διαχείρισης και της 
ανάπτυξης των δασών 

 


