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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 Προστασίας του πολίτη, είναι αναγκαίες πολλαπλές 

παρεµβάσεις, σε ότι αφορά τη δοµή και λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώµατος και 

της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.  

Παρακάτω περιγράφονται  συνοπτικά οι πλέον άµεσες εξ’ αυτών των παρεµβάσεων, 

οι οποίες και θεωρείται ότι πρέπει να προωθηθούν επειγόντως και µε ορίζοντα την 

απόδοση αποτελεσµάτων ήδη από την ερχόµενη αντιπυρική περίοδο.  

Σηµειώνεται, ότι το WWF Ελλάς έχει ήδη υποδείξει τις αναγκαίες παρεµβάσεις σε δύο 

ολοκληρωµένες προτάσεις, όπου και αυτές εντάσσονται στο ολοκληρωµένο πλαίσιο 

που απαιτείται. Οι συνοπτικές αναφορές που ακολουθούν δεν αποκαθιστούν τις εν 

λόγω προτάσεις, αλλά έχουν σαν στόχο να αναδείξουν το περιεχόµενό τους και να 

βοηθήσουν στην κατά προτεραιότητα δροµολόγηση των πλέον αναγκαίων αλλαγών.   

  

Αναγκαίες παρεµβάσεις στο Πυροσβεστικό Σώµα 

• Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την αναδιάταξη της επιχειρησιακής 

ικανότητας του ΠΣ, µε την άµεση δηµιουργία κλάδου συµβάντων υπαίθρου, στον 

οποίο θα ενταχθεί µέρος του υπάρχοντος προσωπικού και των ήδη εν λειτουργία 

πυροσβεστικών σταθµών και κλιµακίων το οποίο θα έχει απόλυτη εξειδίκευση στην 

καταστολή δασικών πυρκαγιών, και µέσω του οποίου θα γίνει εφικτή η 



 

ορθολογικότερη κατανοµή των πόρων του ΠΣ. Ο νέος αυτός κλάδος οφείλει να 

συνεργάζεται στενά µε τη δασική υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

• Μετατόπιση της σηµασίας των εναέριων µέσων από κυρίαρχη σε υποστηρικτική 

προς την επιχείρηση εκπαιδευµένων πεζοπόρων τιµηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό 

απαιτείται άµεση κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων δασοπυρόσβεσης και 

διαχείρισης βλάστησης για το προσωπικό του νέου κλάδου συµβάντων υπαίθρου.  

• Ενεργοποίηση σχετικών πεζοπόρων τµηµάτων, στα πρότυπα του σώµατος των 

δασοκοµάντος που θεσπίστηκε µε το  ν.1845/1989 και λειτούργησαν την περίοδο 

1993-97.  

• Ενίσχυση του θεσµού των εποχικών δασοπυροσβεστών, στα πλαίσια του ίδιου 

νέου ξεχωριστού κλάδου, µε σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της επιχειρησιακής 

τους ικανότητας.  

• Άµεση προµήθεια και διάθεση στις µονάδες του ΠΣ σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισµού (λογισµικό χαρτογράφησης, τηλεπισκόπησης, προσανατολισµού, 

διαχείρισης στόλου κοκ) και πρόβλεψη για την εκπαίδευση του προσωπικού των 

υπηρεσιών και άµεση αξιοποίηση αυτών των συστηµάτων. Ενεργοποίηση των 

υπαρχόντων κινητών µονάδων συντονισµού.  

• Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του ΠΣ και δροµολόγηση ανανέωσης του 

υπάρχοντος πεπαλαιωµένου στόλου οχηµάτων, µε έµφαση στην προµήθεια 

οχηµάτων κατάλληλων για ευέλικτες επιχειρήσεις στο πλαίσιο όσων αναφέρονται 

παραπάνω. Εµπλουτισµός του προσωπικού του ΠΣ µε έµπειρα στελέχη 

γεωτεχνικής εκπαίδευσης.  

 

Παρεµβάσεις στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας και του Εθελοντισµού   

• Αναβάθµιση του συστήµατος καταγραφής και αξιολόγησης των εθελοντικών 

οµάδων από τη ΓΓΠΠ, στη βάση αντικειµενικών κριτηρίων σχετικών µε την 

επιχειρησιακή ικανότητα τους. ∆ηµοσιοποίηση του µητρώου και τακτική 

αναθεώρησή του.  

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στην κατανοµή των πόρων 

της ΓΓΠΠ προς τις εθελοντικές οµάδες στη βάση του παραπάνω συστήµατος 



 

καταγραφής, το οποίο οφείλει να συµπεριλαµβάνει και τις εκάστοτε ελλείψεις σε 

πόρους και εξοπλισµό. Υποχρεωτική υποβολή αναφορών πεπραγµένων από τις 

οµάδες και δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων.  

• 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. 

• Άµεση επίλυση των νοµικών κωλυµάτων που αφορούν την εκπαίδευση, 

πιστοποίηση και ασφάλιση των εθελοντών της ΓΓΠΠ (αρθ. 14 του Ν. 3013/2002), 

θεσµοθέτηση ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης και ενεργοποίηση του Ειδικού Κέντρου 

Εκπαίδευσης της ΓΓΠΠ  (Π∆ 338, ΦΕΚ A 292/18.12.2003) 

• Εφαρµογή ενιαίου συστήµατος συντονισµού, το οποίο θα υπάγεται στο Π.Σ. και θα 

έχει σαφή αρµοδιότητα συντονισµού όλων των φορέων που εµπλέκονται στην 

πυρόσβεση 

• Άµεση επίλυση των νοµικών θεµάτων που αφορούν τη Σχολή Επιµόρφωσης του 

Πυροσβεστικού Σώµατος και την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών σε 

αυτήν σε περιφερειακό επίπεδο (Π.∆.118, ΦΕΚ Α 175/11.07.2005). 

• Σαφή και αξιοκρατικά κριτήρια για την ένταξη εθελοντών στις τάξεις του ΠΣ και την 

αξιολόγηση τους. Αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που 

αφορά τους εθελοντές του Π.Σ. και σαφής εφαρµογή των προβλεπόµενων ρητρών 

(N. 1951/1991).  

• Ενδυνάµωση του θεσµού των εθελοντικών κλιµακίων, µέσα από την ενηµέρωση 

των ΟΤΑ, την παροχή υποστήριξης από το ΠΣ και την ΓΓΠΠ και την αναβάθµιση του 

συστήµατος προσέλκυσης εθελοντών.  

 

Οριζόντιες Παρεµβάσεις  

• Μετατόπιση του πολιτικού βάρους από την καταστολή των δασικών πυρκαγιών 

στην πρόληψή τους και έµφαση στην ορθή διαχείριση των δασών. Συµµετοχή του 



 

ΠΣ και της ΓΓΠΠ στην προώθηση αυτής της προσέγγισης και ενίσχυση των 

σχετικών δραστηριοτήτων.  

• Σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας µεταξύ ΠΣ, ∆ασικής Υπηρεσίας, ΓΓΠΠ, 

εθελοντικών οµάδων και ΟΤΑ, µέσα από την τακτική συνεργασία για την 

προκατασταλτική προετοιµασία και την διοργάνωση κοινών ασκήσεων και 

σεναρίων.  

• Κινητοποίηση του ΠΣ και της ΓΓΠΠ στο επίπεδο της ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, ειδικά στην περιφέρεια της χώρας.  
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