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Πλαίσιο:
Το σύστηµα δασοπροστασίας της χώρας µας παρουσιάζεται σήµερα εξαιρετικά
αδύναµο σε σειρά πεδίων που αφορούν µεταξύ άλλων τη νοµική θωράκιση των
δασών, τη λειτουργία των αρµόδιων υπηρεσιών, τη διαθέσιµη τεχνογνωσία, την
εισδοχή προτεραιοτήτων σχετικών µε τη βιοποικιλότητα, κοκ. Ειδικότερα σε ότι αφορά
τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
εντοπίζονται σηµαντικά ζητήµατα σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση και ενδυνάµωση
της ∆ασικής Υπηρεσίας, την νοµική θωράκιση των δασών, τη συνύφανση της δασικής
διαχείρισης και των πολιτικών προστασίας της βιοποικιλότητας και αντιµετώπισης των
κλιµατικών αλλαγών και την ένταξη της δασοπροστασίας στο ευρύτερο εθνικό
σύστηµα προστασίας του περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασµού.
Το WWF Ελλάς έχει σε πολλές περιστάσεις υποδείξει αναγκαίες παρεµβάσεις για την
ολοκληρωµένη προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας, ενώ µε ιδιαίτερη
έµφαση στο ζήτηµα των δασικών πυρκαγιών κατέθεσε το 2008 την Ολοκληρωµένη
πρόταση «Ένα Βιώσιµο Μέλλον για τα ∆άση της Ελλάδας». Συνεπώς συνεργάστηκε
συχνά µε άλλους φορείς και εξειδικευµένους επιστήµονες για την περαιτέρω διατύπωση
λεπτοµερέστερων θέσεων και την προώθηση σχετικών προτάσεων.
Στο κείµενο που ακολουθεί, περιγράφονται συνοπτικά τα καίρια σηµεία από τις σχετικές
θέσεις που πρεσβεύει η οργάνωση σε ότι αφορά το ζήτηµα της πρόληψης και
αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών, ως επιµέρους θέµατος του ευρύτερου
ζητήµατος της δασοπροστασίας.

Αναγκαίες οριζόντιες παρεµβάσεις
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα µείζον οικολογικό ζήτηµα κυρίως στο µέτρο όπου
δεν περιφρουρούνται

επαρκώς οι υπάρχουσες χρήσεις της γης και όπου άρα οι

καµένες εκτάσεις παραµένουν ευάλωτες προς πιέσεις µετατροπής της χρήσεις τους και
υποσκάπτεται η δυνατότητα αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας. Όλα τα
γνωστά οριζόντια µέτρα που αφορούν στη νοµική θωράκιση των δασών, είναι σχετικά
και προς το ζήτηµα των πυρκαγιών. Μεταξύ αυτών, άµεσης προτεραιότητας
θεωρούνται τα ακόλουθα:
•

Άµεση προώθηση της κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών και
σύνταξης του δασολογίου, µέσα από τις αναγκαίες παρεµβάσεις σε τεχνικό και
οργανωτικό επίπεδο, αλλά και µέσα από την αναγκαία ενδυνάµωση της
δασικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο απρόσκοπτος έλεγχος και
κύρωση των χαρτών και η διαχείριση των ενστάσεων.

•

Κατά προτεραιότητα σύνταξη δασικών χαρτών για πυρόπληκτες περιοχές, στα
πρότυπα του σχεδίου νόµου που έχει ήδη παρουσιασθεί από το Υπουργείο

•

Ανανέωση των προδιαγραφών των διαχειριστικών σχεδίων των δασών,
διαδικασία για την οποία υπάρχουν ήδη κατατεθειµένες εξαιρετικές εισηγήσεις
από το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ, η υιοθέτηση των οποίων
φαίνεται να αντιµετωπίζει σηµαντικά προσχώµατα.

•

Καθετοποίηση δασικής υπηρεσίας µε την εκ νέου απευθείας υπαγωγή των
κατά τόπους ∆/νσεων ∆ασών και δασαρχείων στην κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου

Παρεµβάσεις στο επίπεδο της πρόληψης και της προκατασταλτικής προετοιµασίας
•

Αύξηση του προσωπικού της δασικής υπηρεσίας, µε προτεραιότητα στο επίπεδο
των δασοφυλάκων στις τάξεις των οποίων µπορούν να ενταχθεί και µέρος του
προσωπικού της αγροφυλακής.

•

Ενδυνάµωση των µέσων που έχει στη διάθεσή της η δασική υπηρεσία, µε την
προµήθεια

σύγχρονων

Τηλεπισκόπηση) και

τεχνολογικών

συστηµάτων

επόπτευσης

(ΓΠΣ,

σταδιακή ανανέωση του εξοπλισµού µετακίνησης και

καταγραφών στο πεδίο.

•

Σηµαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται στη δασική υπηρεσία για έργα
διαχείρισης και πρόληψης πυρκαγιών

•

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στην κατανοµή των πόρων
της ΓΓΠΠ προς τους ΟΤΑ στη βάση ενός συστήµατος σχεδιασµού των αναγκαίων
έργων πρόληψης του οποίου θα επιστατεί από κοινού το ΠΣ και η ∆ασική
Υπηρεσία. Υποχρεωτική υποβολή σχετικών αναφορών πεπραγµένων από τους
ΟΤΑ και δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων.

•

∆ιαµόρφωση από τις αρµόδιες δασικές αρχές σχεδίων αντιµετώπισης πυρκαγιών
µε ιδιαίτερη αναφορά σε σενάρια και

τρόπους αντιµετώπισης, σε στενή

συνεργασία µε το ΠΣ και σε συντονισµό µε την ΓΓΠΠ και τους ΟΤΑ
•

∆ιοργάνωση τακτικών κοινών ασκήσεων µεταξύ ΠΣ, ∆ασικών Υπηρεσιών και
εθελοντικών οµάδων.

•

Αξιοποίηση

του
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της

δασικής

υπηρεσίας

για

την

επιµόρφωση των στελεχών του ΠΣ, τόσο πάνω στα ευρύτερα ζητήµατα της
αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών, όσο και σε τοπικό επίπεδο στα θέµατα
που αφορούν τα κατά τόπους δασικά οικοσυστήµατα
Παρεµβάσεις στο επίπεδο της καταστολής
•
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στα

κέντρα

συντονισµού του ΠΣ µε στόχο την ορθή εκτίµηση του κινδύνου κάθε νέας
πυρκαγιάς και τον καλύτερο συντονισµό των δυνάµεων.
•

Οργάνωση συστήµατος συντονισµού µεταξύ δασικών υπηρεσιών και ΠΣ κατά την
καταστολή, µε στόχο τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των δυνάµεων
καταστολής, την υποστήριξη της βέλτιστης διασποράς των δυνάµεων του ΠΣ στον
χώρο και την ορθή καθοδήγηση των ενεργειών των επίγειων δυνάµεων.
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