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                                                                                                                                      Αθήνα, 16 Φεβροσαρίοσ 2022 

                                                        

Α Ν Α Κ Ο Θ Ν Ω Σ Η 

   

Με ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαη ζε έλα άζρεην λνκνζρέδην, απηφ πεξί 

«Εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο  θαη άιισλ δηαηάμεησλ γηα 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε» (!!!), ζπζηήλνληαη νη «Εηδηθέο Μνλάδεο Δαζηθψλ Επηρεηξήζεσλ» ησλ 

νπνίσλ ε θχξηα απνζηνιή ηνπο είλαη ε ζπλδξνκή ηνπο ζηα έξγα δαζνπξνζηαζίαο, (θαη’ εμνρήλ 

έξγα πξφιεςεο) πνπ κειεηά θαη εθηειεί ε Δαζηθή Υπεξεζία θαζψο θαη ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο 

κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, έξγα πνπ νκνίσο κειεηά θαη εθηειεί ε Δαζηθή Υπεξεζία. 

Καη ελψ νη πεξηθεξεηαθέο Δαζηθέο Υπεξεζίεο θαη νη ππάιιεινη ηνπο πεξηκέλνπλ εδψ θαη έμη 

(6) κήλεο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

θαη Ελέξγεηαο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθφηεξα ηε  δαζηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο ηδίσο ζηνλ Τνκέα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

εξρφκαζηε ηαπηφρξνλα αληηκέησπνη κε ηελ: 

 Υθαξπαγή ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηνρεπκέλεο αζαθείο ξπζκίζεηο, 

απφ αιιφηξηεο ππεξεζίεο θαη κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα, κε απνθνξχθσκα ηελ 

επηρεηξνχκελε ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ αιιά θαη ησλ 

έξγσλ απνθαηάζηαζεο, νδεγψληαο έηζη ζε πεξαηηέξσ απαμίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καο.  

 Σπλέρηζε ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (Δαζνιφγνπο – 

Δαζνπφλνπο) παξά ηηο εμαγγειίεο γηα άκεζεο πξνζιήςεηο ηφζν ζε επνρηθφ φζν θαη κφληκν 

πξνζσπηθφ.  

 αλεπαξθή ζε φια ηα επίπεδα  ρξεκαηνδφηεζή ηεο  

 πεξαηηέξσ  κείσζε ηνπ  κηζζνχ καο, κε ηελ πεξηθνπή ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη 

αλζπγεηηλήο εξγαζίαο.  

Αλαξσηηφκαζηε θαη ξσηάκε: 

 Γλσξίδνπλ νη πξνηείλνληεο ηηο ξπζκίζεηο απηέο ηελ αλάγθε επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο 

επάξθεηαο φζσλ δηαρεηξίδνληαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα; 

 Πνηα ζα είλαη ε ζπλδξνκή ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ ζηα έξγα δαζνπξνζηαζίαο θαη κάιηζηα 

έλαληη θηλδχλνπ ππξθαγηάο φηαλ είλαη γλσζηφ πψο ε  Δαζηθή Υπεξεζία κειεηά θαη εθηειεί 

ηα έξγα απηά ζε ζπλάθεηα θαη ζπλέξγεηα κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο θαη 

θπξίσο ηε Δηαρείξηζε ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ζσξάθηζε 

ησλ, απφ θάζε είδνπο θίλδπλν φπσο νη ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θαη γεληθφηεξα απφ θάζε 

θαηαζηξνθή;  

 Τη λφεκα έρεη ε χπαξμε Κνηλψλ Απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ Υπνπξγψλ «πεξί ξχζκηζεο 

ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο Δαζηθέο Υπεξεζίεο θαη ην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα»  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΘΚΕΣ   ΣΥΝΔΘΚΑΛΘΣΤΘΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΘΣ  
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ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φηαλ ε Κπβέξλεζε κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία θαηαζηξαηεγεί  θάζε έλλνηα ζπλεξγαζίαο; 

 Πνηα ζα είλαη ε «ζπλδξνκή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ»  φηαλ είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη απηή ηελ ζηηγκή ε Δαζηθή Υπεξεζία ζε 

δηάθνξνπο λνκνχο ηεο ρψξαο πνπ επιήγεζαλ απφ ππξθαγηέο εθηειεί αληηπιεκκπξηθά θαη 

αληηδηαβξσηηθά έξγα πξνυπνινγηζκνχ εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, πεξηνπζίαο αιιά θαη ηνπ δαζηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο;  

 

Οη Ελψζεηο ησλ Δαζνιφγσλ, Δαζνπφλσλ θαη Δαζνθπιάθσλ Δεκνζίσλ Υπαιιιήισλγηα κηα αθφκα 

θνξά θάλνπλ ζαθέο  κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη ε πξφιεςε ησλ Δαζηθψλ  Ππξθαγηψλ 

είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηαζηνιή ηνπο θαη ην Κξάηνο νθείιεη λα νξγαλψζεη ηηο Δαζηθέο 

Υπεξεζίεο πνπ ζχκθσλα θαη κε ην Σχληαγκα ηεο Φψξαο είλαη ε θαζ΄ χιελ αξκφδηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Δαζψλ.  

 

Απηή ε ζπλερήο δηνιίζζεζε αξκνδηνηήησλ, πνπ θαιχπηεηαη πίζσ απφ αζαθείο σξαηνπνηεκέλεο 

δηαηππψζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηξέθεηαη θαηά ηεο δαζνπνλίαο θαη θπξίσο θαηά ηνπ δαζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη πξέπεη άκεζα λα ζηακαηήζεη.   

Ζεηάκε απφ ηελ: 

-  Κπβέξλεζε ηελ απφζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο απηήο ή έζησ σο ειάρηζην δείγκα θαιήο δηάζεζεο 

ζηελ ζηνηρεηψδε αλαδηαηχπσζε ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο ην πεξηερφκελν απηήο ρσξίο 

ακθηβνιίεο θαη «παξαζπξάθηα»  

- Πνιηηεία ηελ άκεζε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο ησλ Δαζηθψλ  Υπεξεζηψλ ζην 

ΥΠΕΝ (πνπ ερεη θαηαληήζεη λέν γεθχξη ηεο Άξηαο), ηελ αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δαζνπξνζηαζία (πνπ απνδείρηεθε αθφκε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαηαζηξνθηθφ γηα ηα δάζε) 

θαη ηελ άκεζε πξφζιεςε Δαζνιφγσλ θαη Δαζνπφλσλ ζηηο Δαζηθέο Υπεξεζίεο. 

 

Για ηα Διοικηηικά Σσμβούλια 
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