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Οι Οικολόγοι Πράςινοι κζτουν ςε δθμόςιο διάλογο το κζμα τθσ Δαςικισ Προςταςίασ, τθσ Πρόλθψθσ από 

καταςτροφζσ και τθσ Αποκατάςταςθσ των πυρόπλθκτων περιοχϊν τθσ χϊρασ. Από τισ  ςυναντιςεισ τουσ με τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά τα κζματα εκπροςϊπουσ τθσ Κυβζρνθςθσ, αλλά και με τισ επαφζσ τουσ με ειδικό και 

επιςτθμονικό προςωπικό ςτα πλαίςια διαλόγου που ζχουν ξεκινιςει από τον Γενάρθ του 2008, ςυγκζντρωςαν 

ςτοιχεία που δείχνουν ότι θ καταςτροφι μάλλον ξεχάςτθκε από το πολιτικό ςφςτθμα και τθ διοίκθςθ. Η 

αδράνεια και θ βραδφτθτα είναι το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ πορείασ αναςυγκρότθςθσ με ςοβαρζσ και 

ραγδαίεσ επιπτϊςεισ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ που επλιγθςαν από τθν πρωτοφανι καταςτροφι. Επιπλζον, οι 

Οικολόγοι Πράςινοι βλζπουν με ανθςυχία να μθν λαμβάνονται οφτε και φζτοσ ςοβαρά υπόψθ οι παράγοντεσ 

που οδιγθςαν ςτθ βιβλικι καταςτροφι το 2007 και να μθν διαμορφϊνεται μια νζα πολιτικι για τα δάςθ. 

Τίκεται, λοιπόν, το ερϊτθμα: «Τι διδαχκικαμε τελικά από το καλοκαίρι του 2007; Πώσ κα αποφφγουμε ςτο 

μζλλον ανάλογεσ καταςτροφζσ;». Με δεδομζνο ότι κάκε χρόνο ζχουμε 2-3.000 πυρκαγιζσ ςε δάςθ και 12.000 

πυρκαγιζσ ςυνολικά ςτθν φπαικρο, θ καταςτροφι του καλοκαιριοφ 2007 κα ζπρεπε να ζχει οδθγιςει ςε 

αφομοίωςθ των μακθμάτων και ςε επίλυςθ των προβλθμάτων και αδυναμιϊν ςτα κζματα τθσ πρόλθψθσ 

πυρκαγιϊν και τθσ προςταςίασ των δαςϊν. Η ζκταςθ τθσ καταςτροφισ το καλοκαίρι 2007 οφείλεται ςε 

ςυνδυαςμό μιασ ςειράσ παραγόντων, όπωσ θ αλλαγι του κλίματοσ, οι πολιτικζσ που ςτρζφονται εναντίον του 

δάςουσ αλλά και αυτζσ που το αποκόπτουν από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, θ εγκατάλειψθ τθσ βιϊςιμθσ 

διαχείριςθσ του δάςουσ και των φυςικϊν περιοχϊν, θ μεταφορά τθσ πρόλθψθσ και τθσ ζγκαιρθσ 

αντιμετϊπιςθσ των πυρκαγιϊν από το τοπικό επίπεδο ςε κεντρικοφσ μθχανιςμοφσ, που εμφανίηουν ζλλειψθ 

προετοιμαςίασ και κατάλλθλθσ οργάνωςθσ,  θ πακθτικοποίθςθ τοπικϊν κοινωνιϊν.  

Οι Οικολόγοι Πράςινοι ζχουν κατακζςει μια ςειρά προτάςεων που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τθν 

Πολιτεία, ϊςτε να επαναςχεδιαςτεί θ προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων φζτοσ και ςτο διθνεκζσ. Είναι 

επιβεβλθμζνο, τόςο μετά τθν εμπειρία του 2007 όςο και λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ που εντείνει τουσ 

κινδφνουσ, να επαναπροςδιοριςτεί θ ςχζςθ του πολίτθ και του ελλθνικοφ κράτουσ με τθ δθμόςια περιουςία και 

να αποδοκεί δικαιοςφνθ ςτθ χριςθ του και δζςμευςθ ςτθν υποχρζωςι του να το προςτατεφει. Ο πολίτθσ πρζπει 

να καταςτεί κοινωνόσ τθσ ζννοιασ τθσ χρθςιμότθτασ του δάςουσ και θ επίςθμθ πολιτεία αρωγόσ ςε αυτι τθν 

προςπάκεια και υπόλογοσ ςε κάκε παρανομία που δεν βρίςκει το δρόμο τθσ δικαιοςφνθσ.   
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ΠΡΟΣΑΕΙ 

1. Είναι αναγκαία μια ςυνεκτικι πολιτικι για τθν προςταςία και τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των δαςϊν. Η 
ςθμερινι κατάςταςθ δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άλλο. Οι πελατειακζσ ςχζςεισ, θ αποςπαςματικότθτα και θ 
ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ φορζων που τελικϊσ δεν αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ οδθγοφν ςτθν 
υποβάκμιςθ των δαςϊν, ςτα χιλιάδεσ αυκαίρετα και τθν ςτζρθςθ ενόσ βαςικοφ αγακοφ από τα παιδιά μασ. 
Τόςο οι πολίτεσ όςο και τα πολιτικά κόμματα πρζπει να ανοίξουν ζναν ειλικρινι διάλογο για τισ αλλαγζσ ςε 
αντιλιψεισ και πολιτικζσ που απαιτοφνται για τθν προςταςία του δάςουσ.  
 
2. Το κφριο βάροσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ των δαςϊν πρζπει να δοκεί ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ Δαςικισ 
Τπθρεςίασ, ίςωσ κάτω από ζνα νζο, ςφγχρονο μοντζλο λειτουργίασ. Ασ γίνει επιτζλουσ κατανοθτό ότι θ 
Δαςοπονία είναι μια επιςτιμθ που προςεγγίηει το δαςικό οικοςφςτθμα ωσ φυςικό πόρο και το διαχειρίηεται 
αειφορικά αποςκοπϊντασ ςε πολλαπλά οφζλθ (οικολογικά, οικονομικά, τουριςτικά, κ.ά.), ενϊ θ Δαςικι 
Υπθρεςία είναι θ μόνθ που γνωρίηει καλά αυτι τθ διαχείριςθ, μπορεί να προλάβει κινδφνουσ και αςκζνειεσ, 
αλλά γνωρίηει και τα ελλθνικά δάςθ ωσ τόπουσ και ωσ οικοςυςτιματα. Επίςθσ, θ ιςχυροποίθςθ τθσ δαςικισ 
υπθρεςίασ κα δθμιουργιςει ςτθ ςυνείδθςθ του κόςμου τθν αντίλθψθ ότι το δάςοσ ελζγχεται, διοικείται και 
προςτατεφεται κεςμικά και πρακτικά, οπότε ζμμεςα αναςτζλλεται και θ διάκεςθ για παρανομία. Χωρίσ ιςχυρι 
δαςικι διοίκθςθ κανζνα είδοσ διαχείριςθσ των δαςϊν δεν κα μπορζςει να εφαρμοςτεί με επιτυχία.     
 
3. Η δθμιουργία Τπουργείου Περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κα ενςωματϊνονται όλεσ οι περιβαλλοντικοφ 
αντικειμζνου υπθρεςίεσ και ςτο οποίο κα ανικει και θ αναδιοργανωμζνθ Δαςικι Τπθρεςία, μπορεί να 
αποτελζςει το φορζα χάραξθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ και να διευκολφνει κάκε φορά τθ δρομολόγθςθ 
οικονομικϊν πόρων για τθ Δαςοπονία, είτε τα χριματα αυτά ενιςχφουν τθ δαςικι υπθρεςία είτε ενιςχφουν τα 
δαςικά ινςτιτοφτα και ιδρφματα τθσ χϊρασ, όπου παρακολουκοφνται ςυςτθματικά όλεσ οι παράμετροι που 
αφοροφν τα δαςικά οικοςυςτιματα (αςκζνειεσ, παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ των αιτιϊν των πυρκαγιϊν, 
εξζλιξθ ειδϊν, κ.ά.).  
 
4. Όπωσ ζχει αποδειχκεί επανειλθμμζνωσ, θ επζνδυςθ πόρων ςτθν πρόλθψθ είναι πολφ πιο 
αποτελεςματικι και ςοφι πολιτικι από τθν εκ των υςτζρων αποηθμίωςθ και προςπάκεια αποκατάςταςθσ. 
Προτείνουμε να επενδφεται κάκε χρόνο ςτθ βιώςιμθ διαχείριςθ και προςταςία των δαςών ζνα ποςό από τον 
κρατικό προχπολογιςμό κακώσ και από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ, δωρεζσ και ποςοςτό τθσ πράςινθσ φορολόγθςθσ 
των ορυκτών καυςίμων ανάλογο με τον μζςο όρο τθσ ηθμιάσ που ζχει προκλθκεί ςτα δάςθ και τισ δαςικζσ 
περιοχζσ από τισ πυρκαγιζσ τθν τελευταία εικοςαετία. Για να εκτιμιςουμε το πραγματικό κόςτοσ τθσ ηθμιάσ που 
ζχει προκλθκεί από τισ πυρκαγιζσ πρζπει να ςυνυπολογίςουμε με οικονομικοφσ όρουσ και τθ ηθμιά που 
προκαλείται από τθ ςτζρθςθ των οικολογικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρει το δάςοσ ςε τοπικό και ευρφτερο 
επίπεδο (οικοςφςτθμα, αναψυχι, βιοποικιλότθτα, εμπλουτιςμόσ υδροφόρου ορίηοντα, ρφκμιςθ μικροκλίματοσ, 
προςταςία από τθ διάβρωςθ και απορρόφθςθ διοξειδίου του άνκρακα – προςταςία παγκόςμιου κλίματοσ). Για 
παράδειγμα θ ηθμιά που προκλικθκε από τισ φωτιζσ το 2007 ανζρχεται ςε 2,5-3,5 διςεκατομμφρια Ευρϊ, αλλά 
για τθν πρόλθψθ δίνεται κάκε χρόνο ποςό τθσ τάξθσ των 8-30.000.000 Ευρϊ και με τθν ευρφτερθ ζννοια όχι 
πάνω από 80.000.000 Ευρϊ. Για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν του 2007 κα ζπρεπε να καταβλθκεί ποςό 
πάνω από 650.000.000 Ευρϊ και αν υπολογιςτεί θ καταβολι προεκλογικϊν επιδομάτων (400.000.000 Ευρϊ), το 
ποςό αυτό κα φτάςει το 1 διςεκατομμφριο Ευρϊ. Για τθν πρόλθψθ τθσ πυρκαγιάσ, το 2007 είχε δοκεί ςτο Διμο 
Πφργου το ποςό των 35.000 Ευρϊ!  
 
5. Η δθμιουργία Ενιαίου Φορζα Δαςοπυρόςβεςθσ, ςτον οποίο κα ςυνεργάηονται όλεσ οι εμπλεκόμενεσ με 
τθ δαςοπυρόςβεςθ υπθρεςίεσ (Δαςικι, Πυροςβεςτικι, Πολιτικι Προςταςία) κάτω από ζνα ςαφϊσ οριςμζνο 
πλαίςιο αρμοδιοτιτων και με υποχρεωτικι εκπαίδευςθ όλων των υπαλλιλων για τθν άμεςθ επζμβαςι τουσ και 
τθν αποτελεςματικι κατάςβεςθ των πυρκαγιϊν. Λυπθρά φαινόμενα, όπωσ άγνοια τθσ δαςικισ περιοχισ, 
κακυςτερθμζνθ μετάβαςθ των πυροςβεςτϊν ςτθν πυρκαγιά, άγνοια εφαρμογισ τθσ μεκόδου του αντιπφρ και 



προςμονι τθσ λφτρωςθσ από τα εναζρια μζςα δεν πρζπει να επαναλθφκοφν γιατί κζτουν ςε κίνδυνο τα δάςθ, 
πολλζσ ηωζσ και ακόμα και τουσ ίδιουσ τουσ πυροςβζςτεσ.    
 
6. Στον τομζα τθσ προςταςίασ από πυρκαγιζσ και τθσ δαςοπυρόςβεςθσ πρζπει να αξιοποιθκεί το 
ανκρϊπινο κεφάλαιο ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, αφοφ όμωσ τουσ δοκεί κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και εξοπλιςμόσ, 
κακϊσ και οι εκελοντικζσ ομάδεσ πυροπροςταςίασ. Οι τοπικζσ κοινωνίεσ πρζπει να αποκτιςουν ξανά ενεργό 
ρόλο, όπου αυτό είναι εφικτό, και να είναι ςε κζςθ να κινθτοποιοφνται άμεςα και αποτελεςματικά, ζχοντασ 
κατάλλθλα μζςα και γνϊςεισ. Ιδιαίτερα κίνθτρα πρζπει να δοκοφν για να επιςτρζψουν πλθκυςμοί και να 
ςυμμετάςχουν ςτθ διαχείριςθ των ορεινϊν δαςϊν.  
 
7. Η ςφνταξθ των δαςικϊν χαρτϊν, που είναι αυτονόθτθ υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ για τθν αποτφπωςθ των 
δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και τθ χαρτογραφικι τουσ καταγραφι παραμζνει τόςα χρόνια ανεκτζλεςτθ και 
αποκλείεται από κάκε επιχειρθςιακό προγραμματιςμό και χρθματοδοτικι πρόβλεψθ των ςυναρμόδιων 
υπουργείων. Πρζπει επιτζλουσ να λάβει τζλοσ θ ςκόπιμθ (;) αναβολι τθσ ςφνταξισ τουσ, κακϊσ οι δαςικοί 
χάρτεσ αποτελοφν ζργο απολφτωσ απαραίτθτο για τθ ςφνταξθ του δαςολογίου και το μόνο αποτελεςματικό 
εργαλείο για τθν προςταςία των δαςϊν και τθσ δθμόςιασ περιουςίασ.   
 
8. Ιςχυρό νομοκετικό πλαίςιο. ε νομοκετικό επίπεδο θ αλλαγι του άρκρου 24 του υντάγματοσ με 
ςτόχο να περιοριςτεί θ προςταςία των δαςϊν κα ιταν καταςτροφικι, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για 
τθν ηωι των μελλοντικϊν γενεϊν. Χρειαηόμαςτε όςο ποτζ το δάςοσ, μετά μάλιςτα τισ πυρκαγιζσ του 2007, 
ιδιαίτερα ςε μια εποχι που θ κλιματικι αλλαγι απαιτεί επζκταςθ και όχι περιοριςμό των δαςϊν για να 
περιοριςτεί το διοξείδιο του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα. Χρειάηονται, όμωσ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που κα 
κλείςουν τα παράκυρα ςε όποιεσ προςπάκειεσ αποχαρακτθριςμοφ των δαςϊν, νομιμοποίθςθσ των αυκαιρζτων 
ςε δάςθ και δαςικζσ περιοχζσ κακϊσ και αλλαγισ χριςεων γθσ ςε βάροσ του δάςουσ. Αλλά πάνω από όλα 
χρειάηεται πολιτικι βοφλθςθ για ςφγκρουςθ με αντιλιψεισ και ςυμφζροντα που βλζπουν το κοντόφκαλμο 
κζρδοσ και χάνουν το δάςοσ.  
 
9. Εφαρμογι του νόμου. Καμία ωσ τϊρα κυβζρνθςθ δεν ζχει προβεί ςε δραςτικά μζτρα τιμωρίασ του 
παραβάτθ. Στθν Ελλάδα «ο ρυπαίνων δεν πλθρϊνει» και «ο αυκαιρζτων νομιμοποιείται». Μετά το 
καταςτροφικό καλοκαίρι του 2007, όμωσ, θ ανάγκθ αυςτθρισ και δίκαιθσ τιρθςθσ του νόμου είναι επιτακτικι 
και δεν χωρά άλλεσ αναβολζσ. Τα πολιτικά κόμματα πρζπει να δεςμευτοφν ότι τα ςτελζχθ τουσ, και πολφ 
περιςςότερο άτομα που καταλαμβάνουν δθμόςια αξιϊματα, όπωσ υπουργοί, βουλευτζσ, γενικοί γραμματείσ, 
διοικθτζσ οργανιςμϊν κ.ά. που κα αποδειχκεί ότι ζχουν χτίςει παράνομα μζςα ςε δάςθ και δαςικζσ περιοχζσ ι 
που ζχουν καταπατιςει ι διευκολφνει άλλουσ να καταπατιςουν παρόμοιεσ εκτάςεισ, κα χάςουν το αξίωμά 
τουσ και κα τίκενται οριςτικά εκτόσ κόμματοσ, εκτόσ των άλλων ποινικϊν ςυνεπειϊν που κα πρζπει να 
αντιμετωπίςουν. Περιπτϊςεισ όπωσ αυτι  τθσ καταςκευισ «αναψυκτθρίου» από πρϊθν υπουργό τθσ 
κυβζρνθςθσ μζςα ςτθ ηϊνθ προςταςίασ του Υμθττοφ, πρζπει να επιςφρουν όχι μόνο πρόςτιμα αλλά και ποινικζσ 
ευκφνεσ, ενϊ πρζπει αυτόματα να κατεδαφιςτεί το αυκαίρετο.  
 
10.  Η δθμιουργία ενόσ «Ανεξάρτθτου Οργανιςμοφ Προςταςίασ των Δαςϊν από τθν Αυκαίρετθ Δόμθςθ» 
με επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο, μζςα, προςωπικό και πόρουσ για τθν κατεδάφιςθ όλων των αυκαιρζτων μζςα ςε 
δάςθ και δαςικζσ περιοχζσ είναι θ αναγκαία απάντθςθ ςτον φόβο των εκάςτοτε κυβερνιςεων μπροςτά ςτο 
υποτικζμενο πολιτικό κόςτοσ κατεδάφιςθσ τουσ. Μια πολιτικι επαναφοράσ του δικαίου ςτθ διαχείριςθ των 
δθμόςιων αγακϊν, όπωσ είναι το δάςοσ, είναι απαίτθςθ πλζον ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ ελλθνικι κοινωνίασ. 
Τϊρα μασ χρειάηεται το δάςοσ. Οι κεςμοί πρζπει να ανταποκρικοφν ςε αυτι τθν ανάγκθ με ωριμότθτα.   
 
11.  Η κλιματικι αλλαγι αλλάηει τα πάντα και πρζπει να λαμβάνεται πλζον ςοβαρά υπόψθ ςε όλεσ τισ 
πολιτικζσ και πρακτικζσ, πολφ περιςςότερο που είναι γνωςτό ότι κα ζχει επιπτϊςεισ ςτα οικοςυςτιματα και τα 
δάςθ. Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ιδθ κατά περίπου 1 βακμό Κελςίου ςτθν περιοχι μασ (με προοπτικι να 



αυξθκεί άλλουσ 3-3,5 βακμοφσ μζςα ςτον αιϊνα), θ μείωςθ των βροχοπτϊςεων και θ αφξθςθ τθσ εξάτμιςθσ, θ 
μείωςθ τθσ υγραςίασ ςε άλλοτε υγρά δάςθ, θ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και διάρκεια ακραίων φαινομζνων όπωσ οι 
καφςωνεσ  ςτθν Ελλάδα (πικανά οι μζρεσ με κερμοκραςίεσ άνω των 37° C κα κυμαίνονται ετθςίωσ ςτθ χϊρα μασ 
μεταξφ 30-90) , κα αυξιςουν κατακόρυφα τουσ κινδφνουσ για τα δάςθ. Οι πυρκαγιζσ μπορεί να είναι πιο ςυχνζσ 
και πιο καταςτροφικζσ και αν δεν υπάρξει θ κατάλλθλθ προετοιμαςία, κινδυνεφουμε άμεςα να χάςουμε όλα τα 
δάςθ, ακόμα και αυτά που λόγω υγραςίασ δεν καίγονταν παλιότερα και βρίςκονται ςε μεγαλφτερο υψόμετρα. 
Αυτά τα δάςθ είναι τα πλζον ευάλωτα και δεν κα μπορζςουν να ξαναδθμιουργθκοφν. Απαιτείται, λοιπόν, μια 
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα 
των πολιτικϊν προςταςίασ των δαςϊν, πρόλθψθσ πυρκαγιϊν και ζγκαιρθσ κατάςβεςθσ τουσ και ςτον τομζα 
αυτό κα ιταν χριςιμθ θ ανταλλαγι εμπειριϊν και θ μόνιμθ ςυνεργαςία ςε μεςογειακό επίπεδο μεταξφ 
Ελλάδασ, Ιταλίασ, Γαλλίασ, Ιςπανίασ, Κφπρου, Τουρκίασ και Πορτογαλίασ αλλά και με τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ.   
 
12.  Η αποκατάςταςθ των πυρόπλθκτων περιοχϊν πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθν υποχρζωςθ διατιρθςθσ 
του δαςικοφ χαρακτιρα των περιοχϊν (και όχι αλλαγισ χριςεων γθσ) και οικολογικισ αναγζννθςθσ του 
δομθμζνου περιβάλλοντοσ αλλά και του κοινωνικοφ και παραγωγικοφ ιςτοφ των περιοχϊν που πλιττονται. 
Προτείνουμε να δθμιουργθκεί ζνασ ειδικόσ οργανιςμόσ, ευζλικτοσ και αποτελεςματικόσ, που κα αναλάβει τον 
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ οικολογικισ, κοινωνικισ και παραγωγικισ αναγζννθςθσ των πυρόπλθκτων 
περιοχϊν, με διαφανείσ και ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και με δθμόςια λογοδοςία για τουσ πόρουσ που κα 
διαχειρίηεται. Επίςθσ, να απαςχολθκεί ο τοπικόσ πλθκυςμόσ ςτθν αποκατάςταςθ των πυρόπλθκτων περιοχϊν.  

 


