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ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
(Δελτίο Τύπου της ΕΔΕ)
Δασικές πυρκαγιές

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής των δασών της χώρας μας ήταν και είναι οι δασικές
πυρκαγιές, φαινόμενο που ενισχύθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες. Τα δάση της χώρας μας
ανήκουν στα Μεσογειακά οικοσυστήματα, τα οποία από αρχαιοτάτων χρόνων κατοικήθηκαν και
επηρεάστηκαν από διάφορες φυλές και πολιτισμούς, και υποβαθμίστηκαν από ανθρωπογενή
εκμετάλλευση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν τεράστιες δασικές πυρκαγιές οι οποίες
προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε περιουσίες αλλά και θύματα (Πελοπόννησος 2007, Μάτι 2019, κλπ)
και ιδιαίτερα πρόσφατα (Αύγουστος 2021) που μόνο σε μία εβδομάδα κάηκαν πάνω από 1.000.000
στρέμματα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια (Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος, Βόρεια
Ελλάδα, κλπ). Οι μεγάλες πυρκαγιές οφείλονται κυρίως σε φυσικά ανθρωπογενή αίτια, όπως
εμπρησμοί από αμέλεια ή πρόθεση (τσιγάρα, καύση καλαμιών, υπολειμμάτων κλαδεύσεων,
ηλεκτρικά καλώδια, εγκατάλειψη ορεινής υπαίθρου, αλλαγή χρήσης γης, κλπ). Το τίμημα που
πληρώνει σήμερα η χώρα μας είναι οδυνηρό, διότι τα τελευταία χρόνια τα δάση, ο δασικός πλούτος
και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον καταστρέφονται από τις δασικές πυρκαγιές με αυξανόμενο
ρυθμό. Κάθε καλοκαίρι, οι πυρκαγιές αποτεφρώνουν πολλές χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασών
μας και γενικά καταστρέφουν τη φυσική βλάστηση με ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον
και την Εθνική μας οικονομία.
Η αειφορική διαχείριση των δασών εξαρτάται άμεσα από τη δασοπροστασία. Είναι αδύνατη
η ύπαρξη δάσους, εάν δεν προστατευθεί από τους κινδύνους και κυρίως από την πυρκαγιά. Η
διατήρηση των δασών και η προστασία τους από τις πυρκαγιές στηρίζεται στο τρίπτυχο: πρόληψηκατάσβεση-αποκατάσταση. Η πρόληψη της δασικής πυρκαγιάς εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση
της αντιπυρικής προστασίας, τον έγκαιρο εντοπισμό και πρόσβαση στο χώρο της πυρκαγιάς, και
την άμεση επέμβαση, πριν η φωτιά λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι αδύνατο να γίνει
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Τόσο τα
προληπτικά μέτρα, όσο και τα κατασταλτικά και τα μέτρα αποκατάστασης, πρέπει να
υλοποιούνται από τον ίδιο Φορέα Προστασίας Δασών. Σήμερα, τα μέτρα πρόληψης και
αποκατάστασης των δασικών πυρκαγιών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας,
ενώ τα κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση) έχουν μεταφερθεί από το 1998 από τη Δασική Υπηρεσία
στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη χώρα μας το αντιπυρικό σχέδιο πρόληψης
δασικών πυρκαγιών συντάσσεται από τη Δασική Υπηρεσία, ενώ το σχέδιο καταστολής
(κατάσβεσης) δασικών πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια με τον
κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων για τον αντιπυρικό σχεδιασμό είχαμε τεράστιες και μη
ελεγχόμενες δασικές πυρκαγιές με πολλά θύματα, οικολογικές ζημίες, πλημμύρες και καταστροφές
περιουσιών.
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Προτάσεις προστασίας και αναβάθμισης των Ελληνικών Δασών
• Νέα Εθνική Στρατηγική για τα δάση.
• Αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας.
• Αύξηση χρηματοδότησης για τη Δασοπονία.
• Σύνταξη Δασολογίου και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών
Χαρτών.
• Επανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση από την Πολιτεία για αλλαγή του Νομικού πλαισίου
της Δασοπυρόσβεσης.
Πρέπει να συσταθεί άμεσα ένας ανεξάρτητος Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας και να γίνει το
Δασοπυροσβεστικό Σώμα (ΔΑΣΩ), όπως προτάθηκε παλαιότερα (το 1997) από τη Διακομματική
Επιτροπή της Βουλής, όπου συμφώνησαν και όλα τα Πολιτικά Κόμματα. Σύμφωνα με το ομόφωνο
πόρισμα της Βουλής του 1993 και της Επιτροπής της Βουλής του 2007, Υπεύθυνος φορέας για το
ΔΑΣΩ προβλεπόταν να είναι η Δασική Υπηρεσία (Υπουργείο Γεωργίας ή ΥΠΕΝ / Γενική Γραμματεία
Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος).
Η πρόσφατη υπαγωγή της Δασικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μετά από πολλά χρόνια υπαγωγής της στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών και στο
Υπουργείο Εσωτερικών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται κι άλλες συντονισμένες
κινήσεις από πλευράς Πολιτείας.
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