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Αθήνα,  8 Φεβρουαρίου 2022 
Αρ. πρωτ. 11/2022 

 
 
Προς: Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη 
 
Θέμα: «Προτάσεις και δράσεις του WWF Ελλάς για θέματα βελτίωσης του συστήματος 
δασοπυροπροστασίας» 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Με αφορμή την τελευταία μας συνάντηση στις 10 Δεκεμβρίου 2021, θα επιθυμούσαμε 

να σας ενημερώσουμε και εγγράφως για τις προτάσεις, αλλά και τις δράσεις του WWF 

Ελλάς σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη 

χώρα μας.  

 

Το WWF Ελλάς αποτελεί τη μόνη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα που 

ασχολείται ήδη από το 1999 συστηματικά με τα ζητήματα των δασικών πυρκαγιών, 

μέσω στοχευμένων προγραμμάτων, εκθέσεων, συμμετοχής σε θεσμικά όργανα και 

διαδικασίες διαβούλευσης, παρεμβάσεων πολιτικής, αλλά και  δράσεων δασικής 

διαχείρισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις δασικές πυρκαγιές, ανάλυσης 

των αιτιών τους και ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας με 

υλικό εξοπλισμό και κατάρτιση.  

  

Η λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2021 βρήκε τη χώρα μας με 1,5 εκατ. στρ. καμένων 

εκτάσεων, τον δεύτερο χειρότερο απολογισμό των τελευταίων 20 ετών. Για ακόμα μία 

χρονιά φάνηκε ότι ο μηχανισμός καταστολής, έχει συγκεκριμένα όρια, που μόλις 

ξεπεραστούν καταρρέει. Με την κλιματική κρίση να επιδρά καθοριστικά πλέον στην 

αύξηση της έντασης των πυρκαγιών στη Μεσόγειο, είναι σαφές ότι χρειάζεται άμεσα 

μετακίνηση του ειδικού βάρους από την καταστολή, στις πολιτικές και δράσεις 

πρόληψης, αλλά και στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των σχετικών φορέων. Όπως 

καταδεικνύουν τα στοιχεία έρευνας που διεξάγει το WWF Ελλάς, με εταίρο το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR), στο πλαίσιο του 

προγράμματος Active citizens fund των EEA Grants, μεταξύ 2016-2020, το 84% των 

πόρων κατευθύνθηκαν στην καταστολή και μόνο το 16% στην πρόληψη, ήτοι 

771.213.375 € έναντι 149.343.062 €.  Επιπρόσθετα, για να γίνει η πρόληψη πράξη, 

δεν χρειάζονται μόνο πόροι, αλλά και η κατανομή τους στους αρμόδιους φορείς και 

υπηρεσίες να γίνεται με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Η εμμονή στην καταστολή 

σε επιχειρησιακό, αλλά και χρηματοοικονομικό επίπεδο δεν πρέπει να συνεχιστεί, 

παρότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δυστυχώς καταδεικνύουν το αντίθετο.  Συγκεκριμένα, 

περίπου 1,8 δισ. ευρώ σχεδιάζεται να διατεθούν  μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για τις ανάγκες 

https://contentarchive.wwf.gr/forests/index.html?_ga=2.194434285.1550870224.1642975896-1471448819.1588160422
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_the_mediterranean_burns_2019_eng.pdf
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=5178916
https://www.youtube.com/watch?v=ngUhs-lvj5Y&t=1s
http://www.oikoskopio.gr/pyroskopio/
http://www.oikoskopio.gr/pyroskopio/
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=5377941
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/dasi/?uNewsID=5178916
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της Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην καταστολή, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη 

μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικός απολογισμός των προηγουμένων ετών και 

μελέτες τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των 

προτεινόμενων δαπανών, στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 

 

Βάσει των παραπάνω, η δραστική ενίσχυση της έγκαιρης και ουσιαστικής πρόληψης 

των πυρκαγιών καθίσταται θεμελιώδης συνθήκη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

στα θέματα διαχείρισης της καύσιμης ύλης, στη συνεργασία των αρμόδιων αρχών και 

στην παράλληλη ενδυνάμωση των τοπικών δασικών υπηρεσιών που καλούνται να 

διαχειριστούν ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων πρόληψης. Προτεραιότητα, θα πρέπει 

να δοθεί στις περιοχές μίξης δασών και οικισμών που αποτελούν την «αχίλλειο 

πτέρνα» του συστήματος δασοπυροπροστασίας. 

 

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης μιας 

εθνικής στρατηγικής για τις πυρκαγιές, η οποία θα θωρακιστεί με διακομματική 

συναίνεση και θα εξασφαλίζει τη μετακίνηση της έμφασης στην πρόληψη, όπως έχει 

διαχρονικά υπαγορευθεί από τις ειδικές επιτροπές που κατά καιρούς έχουν συσταθεί 

και τα πορίσματα που έχουν  συνταχθεί. Η στρατηγική αυτή, οφείλει να λάβει υπόψη 

τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, τα μελλοντικά σενάρια εξέλιξης του φαινομένου 

των δασικών πυρκαγιών, να υπαγορεύει αναγκαίες αλλαγές στον χωρικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό, να αξιολογεί διαρκώς το σύστημα δασοπυροπροστασίας και 

να εντοπίζει εγκαίρως κενά και παραλείψεις με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο. Θα 

πρέπει δε να στηρίζεται στη συνεργασία, στην επιστημονική γνώση και στην αποφυγή 

λαθών του παρελθόντος.  

Στο επισυναπτόμενο υπόμνημα, περιγράφονται συνοπτικά οι προτάσεις του WWF 

Ελλάς σχετικά με τα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Στις 

προτάσεις αυτές περιγράφονται επίσης δράσεις που δεν ενέχουν μεγάλο οικονομικό 

κόστος και επισημαίνονται ενέργειες που μπορούν να γίνουν, ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Οι συνοπτικές αναφορές που ακολουθούν δεν 

υποκαθιστούν τις προτάσεις που έχει καταθέσει το WWF Ελλάς στο παρελθόν, αλλά 

έχουν ως στόχο να αναδείξουν το περιεχόμενό τους και να βοηθήσουν στην κατά 

προτεραιότητα δρομολόγηση των πλέον αναγκαίων αλλαγών. 

Κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα δεν άπτονται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων 

σας, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, λόγω 

συναρμοδιότητας ή λόγω άμεσης συσχέτισής  τους με την πρόληψη και κατ΄επέκταση 

τη διευκόλυνση της καταστολής.  

Αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα στη σωστή κατεύθυνση και όπως 

μας ενημερώσατε, είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε κάποια θέματα, όπως η 

ενεργοποίηση του συστήματος εθελοντισμού, ελπίζουμε στην περαιτέρω ανάληψη 

πρωτοβουλιών σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα επιστολή. Χρόνια 
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προβλήματα περιμένουν τη λύση τους προκειμένου η πρόληψη και η αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών να γίνει πιο αποτελεσματική και οι αρμόδιοι φορείς να 

διευκολυνθούν στο έργο τους.  

Το WWF Ελλάς παραμένει στη διάθεσή σας, για να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο 

είναι εφικτό στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που αποτελούν 

μια κύρια απειλή για τα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα.  

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

Δημήτρης Καραβέλλας  
Γενικός Διευθυντής 
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Υπόμνημα  WWF Ελλάς για την  

πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών  

 

Α. Ζητήματα που άπτονται επί των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.  

          Οριζόντιες προτάσεις 
 

1. Ολοκληρωμένη ανάλυση των αιτιών των δασικών πυρκαγιών, αλλά και 

των κινητήριων δυνάμεών τους σε τοπικό επίπεδο.  

Πότε: Μεσοπρόθεσμα και σταδιακά, με πιλοτική εκκίνηση τη φετινή αντιπυρική 

περίοδο.  

Γιατί: Η βελτίωση του συστήματος διερεύνησης των αιτιών των πυρκαγιών, η 

ανάλυση των σχετικών δεδομένων και τάσεων και η δημόσια διάθεσή τους, θα 

ευνοήσει τη διαμόρφωση μέτρων για την αντιμετώπιση των αιτίων σε τοπικό 

επίπεδο, θα αντιμετωπίσει τη συνωμοσιολογία και θα συμβάλλει στην 

επιστημονική έρευνα. Οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών, τα σημεία έναρξης, οι 

επικίνδυνες ώρες και ημέρες μπορεί να διαφέρουν αισθητά ανά περιοχή, 

ανάλογα με τις δραστηριότητες και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, και 

αναλόγως να επηρεάζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, θα 

βοηθήσει στην ανάδειξη των κινητήριων δυνάμεων πίσω από τα αίτια και στην 

καταπολέμηση αυτών με απαραίτητα στοχευμένα θεσμικά, τεχνικά και 

επιχειρησιακά μέτρα. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγεται η 

αποσπασματικότητα στην κατανομή των πόρων και θα επιτυγχάνεται, η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους στη δασοπυροπροστασία. 

Πως: Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο ηλεκτρονικής καταγραφής των 

περιστατικών, ενιαίο για τη δασική υπηρεσία και το ΠΣ, που θα παρέχει τη 

δυνατότητα άμεσης εξαγωγής συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία θα 

βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό της πρόληψης και της διαχείρισης των 

δασικών πυρκαγιών και στην ορθολογικότερη κατανομή δυνάμεων και πόρων 

των εμπλεκόμενων φορέων. Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι με μοναδικό 



 

 

WWF Ελλάς 
Λεμπέση 21 
Αθήνα 11743  
 
Τηλέφωνο: 210 3314893 
Fax: 210 3247578 
d.karavellas@wwf.gr 
www.wwf.gr 
 

σκοπό τη σύνταξη δικογραφιών, όπως ισχύει σήμερα. Η ικανότητα του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην εξακρίβωση των αιτίων των πυρκαγιών, 

βρίσκεται πλέον σε υψηλά επίπεδα και είναι αδιανόητο τα σχετικά 

συμπεράσματα να μην τροφοδοτούν τον προληπτικό και κατασταλτικό 

σχεδιασμό και να μη δημοσιοποιούνται. 

2. Οικονομοτεχνική μελέτη κόστους-οφέλους για την πρόληψη, την 

καταστολή και την αποκατάσταση και ετήσιος οικονομικός απολογισμός. 

Πότε: Άμεσα (δρομολόγηση πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2022 

με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων στο τέλος αυτής). 

Γιατί: Η βελτίωση της διαφάνειας, που μπορεί να επιτευχθεί με αυτή τη μελέτη, 

θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και επομένως σε καλύτερα 

αποτελέσματα στη δασοπυροπροστασία και στη θωράκιση της κοινωνίας 

απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Έως σήμερα, μετά το τέλος κάθε αντιπυρικής 

περιόδου παρουσιάζεται από το Ελληνικό κράτος μόνο ένας επιχειρησιακός 

απολογισμός ενώ, καθώς τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία είναι ελάχιστα, η 

οικονομική διαχείριση διαφεύγει του δημόσιου διαλόγου. Υπάρχει λοιπόν η 

ανάγκη οικονομικού απολογισμού που θα συνδυάζεται με τον επιχειρησιακό 

και με την ετοιμότητα των υπηρεσιών (φορέων κλπ) να απορροφήσουν τα 

χρήματα εγκαίρως, με σχετικό σχεδιασμό και δράσεις. 

Πώς: Εκπόνηση της σχετικής μελέτης και των προδιαγραφών για τον ετήσιο 

οικονομικό απολογισμό που θα λαμβάνει χώρα με το πέρας της αντιπυρικής 

περιόδου κάθε χρονιάς και θα περιλαμβάνεται στον ετήσιο απολογισμό 

αποτελεσματικότητας του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Για 

παράδειγμα το ΠΣ διαθέτει μέθοδο καταγραφής του κόστους των συμβάντων, 

αλλά δεν την εφαρμόζει πλήρως και έτσι δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή.  

3. Συνέχιση και εφαρμογή στην πράξη της εφαρμογής της ΚΥΑ 181752/2052, 

ΦΕΚ Β’ 1525/7-5-2019 «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας Πυροσβεστικού 

Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο».  

Πότε: Άμεσα (πριν την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια της φετινής 

αντιπυρικής περιόδου). 

Γιατί: Για τον καλύτερο συντονισμό της Δασικής Υπηρεσίας με το 

Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, όσο και κατά τη 

διάρκεια συμβάντων δασικών πυρκαγιών. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να 

μην λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας 

κατά τη διάρκεια της καταστολής, ειδικότερα σε ενέργειες διάνοιξης ζωνών ή 

καθαρισμού βλάστησης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την 
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ενεργοποίηση διοικητικών ή ποινικών διαδικασιών από πλευράς Δασικής 

Υπηρεσίας. Δεν πρέπει ο συντονισμός των σχετικών υπηρεσιών να στηρίζεται 

μόνο στις διαπροσωπικές επαφές σε τοπικό επίπεδο, αλλά να προβλέπεται με 

βάση συγκεκριμένες διαδικασίες.  

Πώς: Με την ενεργοποίηση στην πράξη σχετικών προβλέψεων, όπως των 

παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2, των παραγράφων 3 και 4, 5, 6 και 7 του 

άρθρου 3 της ΚΥΑ Αριθμ. 181752/2052 (ΦΕΚ Β΄1525/7-5-2019).  

 

4. Πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 

προστασίας, όπως προβλέπεται στον ν. 4662/2020,  

Πότε: Μεσοπρόθεσμα και σταδιακά. Ιδανικά με εκκίνηση την αντιπυρική 

περίοδο 2022, ώστε η κοινωνία να αντιληφθεί την αλλαγή.  

Γιατί: ο νόμος 4662/2020, αν και έχει ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια, παραμένει 

επί της ουσίας ανεφάρμοστος. Από το 2002, οπότε και θεσπίστηκε το σύστημα 

εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ όπως 

προβλέπεται. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ανάπτυξη 

και διατήρηση του εθελοντισμού, στον έλεγχο των δράσεων διαφόρων 

οργανώσεων, στην πλήρη επιχειρησιακή χρήση τους και στα θέματα 

πιστοποιημένης εκπαίδευσης, ασφάλισης και ενίσχυσης. Πολύ σημαντικό είναι 

επιπλέον το ζήτημα των ηθικών κινήτρων που θα λειτουργήσουν ως πόλος 

έλξης, αλλά και της διατήρησης του εθελοντισμού στην πολιτική προστασία. 

Ήδη οι εθελοντές αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης του Π.Σ. ειδικά 

σε απομακρυσμένες περιοχές. Όμως η απαξίωσή τους μέσω της ανυπαρξίας 

ενός αξιόπιστου, αξιοκρατικού και προπαντός λειτουργικού συστήματος 

διαχείρισης και υποστήριξής τους, τείνει να οδηγήσει τον εθελοντισμό σε 

μαρασμό και ηθική απαξίωση. Για τον σημαντικό τομέα του εθελοντισμού 

δασοπυροπροστασίας, έχουμε επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

Πώς: Εφαρμογή των άρθρων 58 ως και 70 του ν. 4662/2020 με προτεραιότητα 

στα άρθρα που αφορούν στη σύσταση του νέου Μητρώου (άρθρο 58) και την 

πιστοποιημένη εκπαίδευση των εθελοντών (άρθρο 61).  

 

5. Ένταξη των υφιστάμενων εθελοντικών ομάδων του μητρώου ΓΓΠΠ που 

εκτελούν δράσεις δασοπυροπροστασίας στο σύστημα Engage.  

Πότε: Άμεσα (πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου).  

https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/ethelontismos-dasoprostasia.pdf
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Γιατί: Η ένταξή τους απαιτείται για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 

εθελοντικών δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και για την 

παρακολούθηση του έργου τους. Τέλος θα συμβάλλει στην ικανοποίηση ενός 

αιτήματος των εθελοντικών ομάδων, ώστε να νιώθουν ότι αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του επιχειρησιακού βραχίονα της ΓΓΠΠ.  

Πώς: Για την υλοποίηση του μέτρου αυτού απαιτείται η προμήθεια σχετικού 

εξοπλισμού που θα μπορούσε να διατεθεί στις ομάδες μέσω ιδιωτικής 

χορηγίας. Επίσης προσαρμογή του συστήματος για την ένταξη των ομάδων και 

κατάρτιση οδηγιών προς τις ομάδες για τη σωστή και λελογισμένη χρήση του.  

 

Πρόληψη  

 

1. Σύνταξη κοινών σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο και 

σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα υπερτοπικά σχέδια  

 

Πότε: Μεσοπρόθεσμα και σταδιακά.  

 

Γιατί: Κάθε φορέας αρμόδιος για την πρόληψη διαθέτει (όποτε συμβαίνει αυτό) 

τα δικά του σχέδια πυροπροστασίας, καθώς δεν υπάρχουν ενιαία πρότυπα. Τα 

σχέδια συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των υλικών και ανθρώπινων 

πόρων και καταδεικνύουν συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

σε προληπτικό επίπεδο. Επίσης, η έλλειψη σχεδίων δυσχεραίνει την 

τεκμηρίωση των αναγκών και των προτεραιοτήτων πρόληψης, με αποτέλεσμα 

ακόμα και οι λιγοστοί πόροι που προορίζονται για την πρόληψη να μην 

αξιοποιούνται σωστά. Το σχέδιο Ιόλαος δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό καθώς 

εξαντλείται στην ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και 

της καταγραφής μέσων και αρμοδιοτήτων χωρίς να προχωρά σε ανάλυση 

παραγόντων, όπως η διαχείριση καύσιμης ύλης, ανάλυση σεναρίων, ανάλυση 

κινδύνου/αιτίων, προτεραιοτήτων, έργα και δράσεις πρόληψης.  

 

Πώς:  Θεσμοθέτηση προδιαγραφών Αντιπυρικών Σχεδίων σε επίπεδο ΟΤΑ 

συμβατών με αυτών της Δασικής Υπηρεσίας, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν 

πρόσφατα με Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61247/2789/26-6-2020 

και εναρμόνισή τους με τον σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος βάσει της 

παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Αριθμ. 181752/2052 (ΦΕΚ Β΄1525/7-5-

2019). 

 

2. Επανεκτίμηση/επικαιροποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε δάση και 

δασικές εκτάσεις,   
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Πότε: Άμεσα με ανάθεση πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου.  

 

Γιατί: Απαραίτητη ώστε να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός δράσεων 

πρόληψης πυρκαγιών, αλλά και στρατηγική ιεράρχηση των δράσεων και 

ενεργειών πρόληψης. Οι επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση 

πυρκαγιών έχουν να επικαιροποιηθούν από το 1980 (ΠΔ 575, ΦΕΚ Α΄157, 9-

7-1980). Από τότε έχουν αλλάξει τόσο οι κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η 

βλάστηση και οι χρήσεις γης σε πολλές περιοχές. 

 

Πώς: Αξιοποιώντας τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα. Ανάθεση σε ομάδα 

ειδικών επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενο προκειμένου να υπάρξει 

πολυκριτηριακή και επικαιροποιημένη εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς 

(μοντέλα καύσιμης ύλης, ιστορικό δασικών πυρκαγιών, εκτίμηση της επίδρασης 

της κλιματικής αλλαγής κτλ.).  

 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας εθνικής, ενιαίας εκστρατείας πρόληψης 

πυρκαγιών με την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

 

Πότε: Άμεσα (πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου).  

 

Γιατί: Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη μιας τακτικά επαναλαμβανόμενης και 

κοινής ενημερωτικής εκστρατείας για τις δασικές πυρκαγιές, που να αφορά στο 

σύνολο του πληθυσμού, καθώς το πρόβλημα είναι σε μεγάλο ποσοστό 

ανθρωπογενές, με την αμέλεια να παραμένει η κύρια διαπιστωμένη αιτία 

έναρξης δασικών πυρκαγιών. Σε ένα οργανωμένο σύστημα 

δασοπυροπροστασίας, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν να προετοιμαστούν, να 

αντιδράσουν και να προστατευθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαιτείται 

επιπλέον στοχευμένη ενημέρωση και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, που 

πολλές φορές ευθύνονται για την έναρξη δασικών πυρκαγιών, κυρίως από 

αμέλεια. 

 

Πώς: Από κοινού κινητοποίηση του ΠΣ, της Δασικής Υπηρεσίας, των ΟΤΑ και 

της ΓΓΠΠ προς αυτή την κατεύθυνση με δυνατότητα άντλησης και ιδιωτικών 

κεφαλαίων ή συνεργασίας και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή 

εκπροσώπων των ομάδων-στόχων (π.χ. μελισσοκόμοι).  

 

 

           Αντιμετώπιση  
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1. Πλήρη ανάθεση της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών σε τοπικό 

επίπεδο στους τοπικούς διοικητές του ΠΣ.  

Πότε: Άμεσα (πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2022).  

Γιατί: Οι τοπικοί διοικητές του ΠΣ, εφόσον έχουν υπηρετήσει ικανό διάστημα 

στην περιοχή ευθύνης, γνωρίζουν τον χώρο, τους τοπικούς φορείς, τους 

εθελοντές και τις τοπικές ιδιαιτερότητες πρόκλησης και συμπεριφοράς δασικών 

πυρκαγιών. Η ιεραρχική ανάληψη του συντονισμού από στελέχη, που δεν 

εκτελούν καθήκοντα στην περιοχή και δεν έχουν άμεση γνώση των τοπικών 

συνθηκών, σε πολλές περιπτώσεις έχει δυσχεράνει το πυροσβεστικό έργο.  

Πώς: Με ανάλογη προσαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του 

ΠΣ και αλλαγή της υφιστάμενης επιχειρησιακής κουλτούρας στην πράξη.   

2. Έμφαση στην ποιοτική και όχι μόνο στην ποσοτική αναβάθμιση των 

μέσων (χερσαίων και εναέριων) και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού 

σώματος.  

Πότε: Μεσοπρόθεσμα και σταδιακά (αρχής γενομένης με τα σχετικά κονδύλια 

της φετινής αντιπυρικής περιόδου).  

Γιατί: Χρειάζεται ειδική μέριμνα στη συχνή και απρόσκοπτη ανανέωση των 

Μέσων Ατομικής Προστασίας των στελεχών του Π.Σ., θέμα στο οποίο υπάρχει 

διαχρονικό πρόβλημα, ειδικά στο εποχικό προσωπικό. Αντίστοιχα χρειάζεται 

επένδυση και ανακατανομή των κονδυλίων στην ποιοτική (και όχι τόσο στην  

ποσοτική) αναβάθμιση του στόλου (χερσαίου και εναέριου). Το 2021 η χώρα 

είχε τα περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη αντιπυρική και έναν από τους 

μεγαλύτερους στόλους στην Ευρώπη. Τα γεγονότα απέδειξαν ότι αυτό από 

μόνο του δεν αρκεί και η υπερβολική εμπιστοσύνη στην αεροπυρόσβεση δεν 

είναι η λύση για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών σήμερα.  

Πώς: Μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ αλλά και του 

υφιστάμενου προγραμματισμού της ΓΓΠΠ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και 

της ΕΤΕΠ. Αλλά με έμφαση στην ποιότητα, την τεχνολογία και όχι στην 

ποσότητα.  

3. Μεγαλύτερη μέριμνα για την εκπαίδευση του εποχικού (και όχι μόνο) 

προσωπικού στα ζητήματα δασικών πυρκαγιών.  

Πότε: Άμεσα (πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου).  

Γιατί: Η εκπαίδευση σε κοινά πρότυπα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας 

και η διάχυση της γνώσης που έχουν αποκτήσει στελέχη του Π.Σ. από σχετικές 

εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό και η κοινή “γλώσσα” παραμένει ακόμα 
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ένα μεγάλο ζητούμενο. Η ενιαία εκπαίδευση θα πρέπει να αφορά όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ, Δασική Υπηρεσία, εθελοντές).   

Πώς: Μέσω της αξιοποίησης έμπειρων και ικανών στελεχών από όλο το φάσμα 

της διοίκησης ή/και των επιστημονικών φορέων που διαθέτουν πρακτική και 

επιστημονική κατάρτιση. Ριζική ανανέωση των σχετικών μαθημάτων δασικών 

πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Εντατικότερη και πιστοποιημένη 

εκπαίδευση για το εποχικό προσωπικό.     

           Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
 

1. Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή (εφεξής Στρατηγική) 

 
 Πότε: Το αργότερο εντός 6 μηνών από την ψήφιση του κλιματικού νόμου 

 
Γιατί: Η κλιματική κρίση ήδη πλήττει άμεσα και έμμεσα τα δάση μας, ως εκ 

τούτου μία αποτελεσματική Στρατηγική θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των 
δασικών μας οικοσυστημάτων και θα συμβάλει στη θωράκισή τους και από τις 
δασικές πυρκαγιές. Με δεδομένο ότι η υφιστάμενη Στρατηγική, δεν παρήγαγε 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να θέτει το 
πλαίσιο για την προσαρμογή στις διαρκώς επιδεινούμενες επιπτώσεις της 
κλιματικής κρίσης με τρόπο που ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα και ενσωματώνει τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 
Πώς: Το σχέδιο κλιματικού νόμου, όπως παρουσιάστηκε κατά τη δημόσια 

διαβούλευση, προβλέπει την εκπόνηση νέας Στρατηγικής από το Υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία εγκρίνεται με Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου. Η Στρατηγική θα πρέπει να υποβάλλεται προς 
γνωμοδότηση στο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματικη 
Αλλαγή. Δεδομένης της σημασίας της στρατηγικής αυτής που διατρέχει όλη τη 
δράση της δημόσιας διοίκησης, είναι σημαντικό να παρέχονται γνωμοδοτήσεις 
επί του σχεδίου της στρατηγικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα των θεμάτων, το χρονικό διάστημα για τη 
δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ουσιαστικά. 
 

 
2. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(εφεξής Παρατηρητήριο) 
 
           Πότε: Άμεσα 

Γιατί: Η πρόσβαση στην πληροφορία για την κλιματική αλλαγή αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητο συστατικό μίας οργανωμένης και 
ανθεκτικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής κρίσης. Το 
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Παρατηρητήριο που προβλέπεται στο σχέδιο κλιματικού νόμου υπό την 
οργανωτική και λειτουργική εποπτεία του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 
πρέπει να συσταθεί το συντομότερο δυνατό και να αποτελέσει το βασικό 
εργαλείο ενημέρωσης και διαλόγου με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών 
συντονισμού και προετοιμασίας. 

Πώς: Δυστυχώς το σχέδιο κλιματικού νόμου προβλέπει ένα Παρατηρητήριο 
που αναλώνεται στην “παροχή ενημέρωσης” και “στοιχείων” χωρίς καμία 
προδιαγραφή ή εγγύηση για την πληρότητα, ποιότητα, και έγκαιρη ανάρτηση. 
Ιστοχώροι με παρόμοιο περιεχόμενο (π.χ., το geodata.gov.gr ή το ανενεργό 
Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος) δεν διακρίνονται για την 
πληρότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών, ενώ μπορεί να 
υπάρξουν επικαλύψεις και με άλλες δημόσιες ιστοσελίδες (όπως τον 
μελλοντικό Εθνικό Ψηφιακό Χάρτη). Το Παρατηρητήριο πρέπει να ενισχυθεί 
ώστε να αποτελέσει το βασικό εργαλείο – χώρο για την έγκαιρη και ενεργητική 
δημοσιοποίηση όλων των δημόσιων εγγράφων που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, 
τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, χωρίς να απαιτείται αίτηση του πολίτη και 
ανεξάρτητα από το αν η δημοσιοποίηση αυτή απαιτείται από άλλες διατάξεις ή 
όχι. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση άλλωστε (κυρίως 
ν. 4727/2020) καθιστά την υλοποίηση της απαίτησης αυτής ιδιαίτερα ευχερή. 

Το Παρατηρητήριο θα πρέπει επίσης να καθιερώνει μηχανισμούς για τη 
συλλογή ορισμένων πληροφοριών που θα εισάγονται, ώστε να εγγυώνται π.χ. 
οι “αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα για την εξελισσόμενη και αναμενόμενη 
μεταβολή του κλίματος στην Ελλάδα (σε παρελθόντα, παρόντα και μελλοντικό 
χρόνο)” και η “πρόβλεψη και παρακολούθηση των κινδύνων και επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, με 
έμφαση στους πλέον ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ζώνης”, όπως προβλέπει το σχέδιο 
κλιματικού νόμου. 

Τέλος, η δημοσιοποίηση όσων ιδιωτικών στοιχείων, πληροφοριών και 
εργαλείων έχουν παραχθεί με χρήση εθνικών ή ενωσιακών πόρων πρέπει να 
είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, όπως 
άλλωστε απαιτεί και η Σύμβαση του Άαρχους και μία πολιτική ανοιχτών 
δεδομένων (Οδηγία 2019/1024).  

 
 

Β. Ζητήματα που αν και άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων, 

επηρεάζουν τη γενικότερη προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών 

πυρκαγιών. Επομένως σας τα θέτουμε υπόψη σας ώστε να υπάρξουν 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες από και προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.  

          Οριζόντια μέτρα 

1. Έλεγχοι για την αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από τους ΟΤΑ Α΄ 

και Β΄ βαθμού. Να καταρτιστούν σαφή κριτήρια κατανομής, αλλά και ελέγχου 

και λογοδοσίας για τις χρηματοδοτήσεις που διατίθενται ετησίως για γενικούς 

σκοπούς πυροπροστασίας στους 332 Δήμους της χώρας (Κεντρικοί Αυτοτελείς 
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Πόροι). Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, χρήματα που δίνονται στους ΟΤΑ για 

πυροπροστασία να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Επιπρόσθετα, αν 

κάτι μας δίδαξαν οι πυρκαγιές του 2018, είναι ότι μέρος των χρημάτων αυτών 

θα πρέπει να κατευθύνονται πρωτίστως στη σύνταξη σύγχρονων και 

λειτουργικών αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο ΟΤΑ.  

2. Ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας. Η Δασική Υπηρεσία που καλείται να 

φέρει εις πέρας το κύριο βάρος της πρόληψης, μέσω της δασικής διαχείρισης, 

έχει υποστεί τα τελευταία 20 χρόνια μειώσεις προσωπικού της τάξεως του 53% 

και μειώσεις πόρων της τάξεως του 80%. Αν δεν υπάρξει άμεση και γενναία 

ενίσχυση της με πόρους και προσωπικό, δεν θα μπορέσει να επιτελέσει τον 

κομβικό ρόλο της στη διαχείριση της καύσιμης ύλης και έτσι να συμβάλλει 

καθοριστικά στη μείωση της έντασης των δασικών πυρκαγιών. Είναι λοιπόν 

τουλάχιστον άτοπο, να συζητά κανείς για πρόληψη δασικών πυρκαγιών χωρίς 

την ενδυνάμωση της κύριας κρατικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για ένα 

μεγάλο μέρος των δράσεων που σχετίζονται με αυτήν. 

3. Επιτάχυνση των διαδικασιών διάθεσης των απαραίτητων πόρων. 

Ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη διάθεση ακόμα και των 

λιγοστών πόρων που αποδίδονται για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ετήσιοι και άρα επαναλαμβανόμενοι πόροι προς 

Δήμους και Δασαρχεία, αποδίδονται, τις περισσότερες φορές, μόλις λίγες μέρες 

πριν την εκάστοτε αντιπυρική περίοδο με αποτέλεσμα οι σχετικοί φορείς να μην 

μπορούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες αξιοποίησής τους. 

4. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Άμεση είναι η ανάγκη ικανοποίησης της 

συνταγματικής επιταγής για τη σύνταξη δασολογίου, η οποία με τη σειρά της 

προϋποθέτει την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Η τελευταία αποτελεί 

θεμέλιο λίθο για τη θωράκιση της δασικής γης και την εγγύηση της ασφάλειας 

δικαίου για κάθε σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Επίσης, η ολοκλήρωσή τους 

θα αποτελέσει ένα σοβαρό αντικίνητρο για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

με σκοπό την αλλαγή χρήσεων γης.  

5. Δημιουργία ενός κλιματικά ανθεκτικού χωρικού σχεδιασμού με την 

κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και την ένταξη της έννοιας της 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων στη χωροταξία, 

στην πολεοδομία και στις αναπτυξιακές πολιτικές.  

 
          Πρόληψη  
 

1. Στενή συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία στα ζητήματα διαχείρισης 

καύσιμης ύλης ώστε να αποφεύγονται μεμονωμένες ενέργειες, ειδικά εντός 
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προστατευόμενων περιοχών και να υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο 

της Υ.Α. 170195/758 (ΦΕΚ Β΄5351/28-11-2018) «Σχέδιο Στρατηγικής 

Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)».  

2. Κατάρτιση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων σε όλα τα Δασαρχεία 

της χώρας, με σκοπό και τον κατάλληλο χειρισμό της υπάρχουσας καύσιμης 

ύλης, για έργα πρόληψης και διαχείρισης, προκειμένου να μειωθεί η έκταση και 

ένταση των περιστατικών δασικών πυρκαγιών.  

 
Αντιμετώπιση 

1. Καλύτερος συντονισμός και κανόνες εμπλοκής όλων των σχετικών 

φορέων. Για παράδειγμα, η Δασική Υπηρεσία που έχει γνώση του χώρου και 

της βλάστησης, σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συμμετέχει, 

βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων, ως επικουρικό όργανο 

στην καταστολή. Η γνώση του χώρου, ειδικά σε περιπτώσεις μεταφοράς 

δυνάμεων από άλλες περιοχές, παραμένει μία από τις βασικότερες αδυναμίες 

του Π.Σ. 

2. Αντιμετώπιση των επισφαλειών που προκαλούνται από το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης και σχεδιασμός/εφαρμογή τεχνικών λύσεων που θα 

μειώσουν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς. 

 
Το WWF Ελλάς προκειμένου να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για τη μείωση, 

τόσο των περιστατικών, όσο και της έντασης και των επιπτώσεων των δασικών 

πυρκαγιών, πραγματοποίησε πρόσφατα, συνεχίζει να πραγματοποιεί και σχεδιάζει  να 

εκκινήσει άμεσα μια σειρά από δράσεις και έργα. Συγκεκριμένα:  

 

1. Δημόσια έκκληση προς τον Πρωθυπουργό τον Αύγουστο 2021 υπογεγραμμένη 

από 63.000 πολίτες για την αποτελεσματική και έγκαιρη προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας από τις δασικές πυρκαγιές.  

2. Υλοποίηση ερευνητικού έργου  με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και 

λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και της καταστολής των 

δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών». Το έργο αυτό 

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα 

υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής 

Δημοσιογραφίας (MIIR). Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση μίας σειράς 

δράσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση κρατικών 

πόρων για την πρόληψη και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 

πρόταση  συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων προς την Πολιτεία για την 

https://www.wwf.gr/?uNewsID=4266916
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προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, ενισχύοντας παράλληλα τους 

μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου. 

3. Υλοποίηση ερευνητικού-πιλοτικού έργου με τίτλο «Προσαρμογή του 

αγροδασικού περιβάλλοντος στη κλιματική αλλαγή & αύξηση της ανθεκτικότητάς 

του στις δασικές πυρκαγιές: Πιλοτική εφαρμογή προδιαγεγραμμένου πυρός για 

τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και τη μείωση της έντασης των δασικών 

πυρκαγιών» (σε εξέλιξη). Το έργο αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ Δήμητρα, τη 

Διεύθυνση Δασών Χίου και την Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου «Όμικρον». 

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, επιθυμούμε να τεκμηριώσουμε 

επιστημονικά τη χρήση του προδιαγεγραμμένου πυρός σε Μεσογειακά δασικά 

οικοσυστήματα και στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 

παρέχουμε στους τελικούς χρήστες τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία για 

την ορθή του χρήση και τη θεσμοθέτησή του ως ένα εργαλείο διαχείρισης της 

καύσιμης ύλης, όπως γίνεται άλλωστε και σε άλλες Μεσογειακές χώρες εδώ και 

πολλά χρόνια. 

4. Έργο δημιουργίας προδιαγραφών τοπικών σχεδίων πρόληψης δασικών 

πυρκαγιών σε επίπεδο ΟΤΑ, καθώς και πρακτικού οδηγού υλοποίησής τους 

(σε φάση σχεδιασμού). Το έργο αυτό στοχεύει επίσης, στην προώθηση  της 

θεσμοθέτησης της ανάγκης πρόληψης, έτσι ώστε αυτή να καταστεί 

υποχρεωτική και να μην επαφίεται στη διάθεση των σχετιζόμενων φορέων. 

5. Πρόγραμμα ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας (σε 

εξέλιξη). Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στον καλύτερο εξοπλισμό 50 

ομάδων δασοπυρόσβεσης, δίνοντας προτεραιότητα, μέσα από συγκεκριμένα 

κριτήρια επιλογής, σε αυτές τις ομάδες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες 

και/ή λειτουργούν σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές. Το έργο θα υλοποιηθεί στα 

πρότυπα αντίστοιχου έργου που είχε υλοποιήσει το WWF Ελλάς με την 

υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση από το 2008 ως και το 2011.  

6. Δράσεις κατάρτισης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας σε θέματα 

οικονομικής και διοικητικής βιωσιμότητας, επικοινωνίας, πρόληψης, 

καταστολής και αποκατάστασης δασικών πυρκαγιών (σε εξέλιξη). Έχει ήδη 

καταρτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάσεων, στο οποίο έχουν 

δηλώσει συμμετοχή 62 εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας από όλη την 

χώρα.  

7. Υποστήριξη της περίθαλψης άγριας ζωής λόγω των δασικών πυρκαγιών με 

οικονομική και υλική ενίσχυση υφιστάμενων κέντρων περίθαλψης και έκδοσης 

οδηγού περίθαλψης άγριας πανίδας εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (σε εξέλιξη).  
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8. Μελέτη χαρτογράφησης και αποτύπωση των επικαλύψεων (διπλοκαμένα, 

τριπλοκαμένα κτλ.) των πυρκαγιών των τελευταίων 20 ετών εντός των καμένων 

δασικών εκτάσεων της αντιπυρικής περιόδου 2021 (σε εξέλιξη). 

Χαρτογράφηση των περιοχών που περιλαμβάνουν είδη για τα οποία δεν 

προβλέπεται διαδικασία φυσικής αναγέννησης π.χ. Abies cephalonica, Pinus 

nigra. Εκτίμηση της πορείας φυσικής αναγέννησης ή της αναγκαιότητας 

τεχνητών παρεμβάσεων στις ανωτέρω περιοχές χρησιμοποιώντας και άλλα 

κριτήρια κατά την πρόταση του αναδόχου, όπως (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά): κλίση εδάφους, γεωλογικά χαρακτηριστικά, κίνδυνος 

διάβρωσης, παρουσία άκαφτων νησίδων, βοσκοφόρτωση, δριμύτητα 

πυρκαγιάς. Γενική χαρτογραφική απεικόνιση και τελική πρόταση των περιοχών 

που προσφέρονται για εργασίες τεχνητής αναδάσωσης και προτάσεις για τα 

είδη και τον τρόπο παρέμβασης.  

9. Παρακολούθηση της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών μέσω 

αυτοψιών, παρεμβάσεων και συμμετοχής σε ανάλογα forα ή δράσεις.   

10. Κατάθεση αναλυτικών προτάσεων για το περιεχόμενο και τη διαδικασία 
εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή, καθώς και των σχεδίων δράσης και των περιφερειακών σχεδίων σε 
πρόταση κλιματικού νόμου που συνδιαμορφώσαμε με οργανώσεις και φορείς 
κατόπιν διαβούλευσης εκατοντάδων πολιτών τον Ιούνιο του 2021. Σχετικά 
σχόλια υποβάλαμε και κατά τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου κλιματικού 
νόμου.  
 

11. Κατάθεση αναλυτικών προτάσεων για τον κλιματικό χωρικό σχεδιασμό για τη 
χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη θωράκιση 
ζωτικής σημασίας οικοσυστημάτων, με στόχο τη μείωση της κλιματικής 
επικινδυνότητας και των εκπομπών, καθώς και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων στην ίδια νομοθετική πρόταση. 
 

 

https://www.flash.gr/environment/1911813/falaina-sotiris-ti-edeikse-i-nekropsia-ston-zifio?fbclid=IwAR3a69kon0qOSjvmlQ6KxVt42zHrXTftUi8BW6OdGJJGwu7LHcyWpjOZ3PA
http://www.opengov.gr/minenv/?c=32936
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/climatelawgr_legislative_proposal_post_consultation.pdf

