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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο εκτέλεσης 

δασοτεχνικών εργασιών αντιπυρικής προστασίας εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και να σας καλέσουμε όπως αναλάβετε 

άμεσα πρωτοβουλίες για τον συντονισμό των αποφάσεων για την προστασία των ευαίσθητων 

δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής αυτής.  

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις συνημμένες φωτογραφίες (βλ. παράρτημα της παρούσας επιστολής), 

από τις εργασίες των συνεργείων έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες στο δάσος, καθώς έχουν 

εκριζωθεί δενδρύλλια κουκουναριάς σε οικότοπο του οποίου το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η 

αναγέννηση. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Φορέα Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - 

Μαραθώνα, Υμηττού και Ν.Α. Αττικής, η υλοποίηση των εργασιών στο δάσος κουκουναριάς και πιο 

συγκεκριμένα η χρήση του ελκυστήρα εξαφάνισε όλα τα αρτίφυτρα κουκουναριάς. Η δε αποκλάδωση 

χλωρών κλαδιών κουκουναριάς με εκτιμώμενη ηλικία 45-55 ετών εγείρει σοβαρά ζητήματα 

μελλοντικής ζωτικότητας των δένδρων αυτών. Θεωρούμε δραματική την εξέλιξη αυτή και ζητάμε την 

παρέμβαση του αρμόδιου για τις προστατευόμενες περιοχές υπουργείου σας, ώστε το δάσος να 

προστατευθεί αποτελεσματικά από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά με τρόπο που δεν υποβαθμίζει τις 

προστατευτέες οικολογικές αξίες του. 

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. πρωτ. 3771/10-5-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας (ΓΓΠΠ), κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας 18 

περιοχές της Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δασοτεχνικά – φυτοτεχνικά έργα και 

εργασίες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και 

του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών (άρθρο 26 του ν.4662/2020). Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6027/2021 απόφαση του ΓΓΠΠ 

αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης έως την 30 Ιουλίου 2021. 

Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και η κοινότητα Μαραθώνος της Δ.Ε. Μαραθώνος του Δήμου 

Μαραθώνα, εντός των ορίων της οποίας  βρίσκεται τμήμα περιοχής του ευρωπαϊκού οικολογικού 



δικτύου Natura 2000 (GR 3000003) που προστατεύεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, η 

περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο με το από 3.7.2000 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 395), 

το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις και μέτρα για τη διατήρηση των σημαντικών οικοτόπων και ειδών της 

περιοχής.  

Κατόπιν της προαναφερθείσας απόφασης του ΓΓΠΠ, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 

Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Ν.Α. Αττικής κατέθεσε επίσημα προτάσεις για ήπιες εργασίες με 

σκοπό την αντιπυρική προστασία σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας της περιοχής. 1  Οι 

προτάσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη από τη ΓΓΠΠ κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 

εργασιών. Η δε τεχνική έκθεση βάσει της οποίας η ανάδοχος - εργολάβος εταιρία εκτελεί τις εργασίες 

αυτές δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Επίσης δεν έχει υπάρξει έγγραφη ή άλλου είδους ενημέρωση του 

Φορέα Διαχείρισης από μέρους της αναδόχου εργολάβου ή του εντέλλοντος ή και των υπηρεσιών 

προς τις οποίες κοινοποιείται η άδεια εκτέλεσης εργασιών, στην οποία αναφέρεται ότι «συστήνονται 

καθαρισμοί σε μεγαλύτερο βάθος από την περιμετρική ζώνη ... εφόσον ενημερωθούν οι αρμόδιοι 

φορείς». Το ίδιο αναφέρει επιπρόσθετα και έγγραφο του Κλαδάρχη Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων 

προς την ΠΕΠΥΔ Αττικής για τον συντονισμό της με τον Φ.Δ. καθώς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. 

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι οι δασοτεχνικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έχουν 

επιφέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης,2 επιπτώσεις στο δάσος κουκουναριάς  το 

οποίο αποτελεί φυσικό οικότοπο προτεραιότητας και προστατεύεται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

(2270* «Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster»).  

Η αντιπυρική θωράκιση της χώρας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και κρίσιμη προϋπόθεση για την 

προστασία της ζωής όλων μας καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος. Βασικός πυλώνας της 

αντιπυρικής προστασίας και της πρόληψης δασικών πυρκαγιών είναι η διαχείριση των δασικών 

εκτάσεων και της καύσιμης ύλης. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται συντεταγμένα, εγκαίρως, με την 

συμμετοχή των καθ΄ύλην αρμόδιων αρχών και με την τήρηση της δασικής και περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές. Οι δασοτεχνικές εργασίες 

αντιπυρικής προστασίας που έλαβαν χώρα εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης, εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα τους βάσει 

της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και για την αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ να εκδίδει ανάλογες 

αποφάσεις διαχείρισης δασικών εκτάσεων (και ειδικότερα προστατευόμενων) χωρίς τη συνεργασία 

των καθ΄ύλην αρμόδιων αρχών και καθ΄ υπέρβαση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Επίσης εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις στον οικότοπο προτεραιότητας όσον 

αφορά την ευρωστία των δέντρων κουκουναριάς και κυρίως τις επιπτώσεις στην αναγέννηση του 

δάσους,  βασικό ζητούμενο στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. 

Σας καλούμε όπως αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου αφενός να παύσουν ή να 

ρυθμιστούν οι εν λόγω εργασίες ώστε να αποφευχθεί υποβάθμιση των σημαντικών και ευαίσθητων 

προστατευόμενων οικοσυστημάτων της περιοχής, και αφετέρου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

οι απαιτούμενες εργασίες αντιπυρικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της 

βλάστησης αλλά και της εποπτείας/αστυνόμευσης,  λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και τις ειδικότερες ανάγκες του 

συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου προτεραιότητας. 

                                                           
1 Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά  - Μαραθώνα, 
Υμηττού και Ν.Α. Αττικής, Περίληψη απόφασης, Συνεδρίαση 192η, 17 Μαΐου 2021. 
2 Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞ/ΜΑΡ/3350/23-06-2021 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά  - Μαραθώνα, 
Υμηττού και Ν.Α. Αττικής με θέμα «Εκτεταμένη καταστροφή του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 2270 «Θίνες με Δάση 
από Pinus pinea» από δασοτεχνικές - φυτοτεχνικές εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα». Υπ’ αριθμ. απόφαση 585/2021 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης Διοικητικού 
Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, Συνεδρίαση 
194η, 30 Ιουνίου 2021. 



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες και να συζητήσουμε το 

σημαντικό αυτό θέμα.  

Με τιμή, 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 

1. ΑΝΙΜΑ 

2. Αρκτούρος 

3. ΑΡΧΕΛΩΝ 

4. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

5. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

6. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

7. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

8. Καλλιστώ 

9. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

10. Greenpeace 

11. MEDASSET 

12. MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 

13. WWF Ελλάς 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις εργασίες εντός του οικοτόπου προτεραιότητας με χρήση 

ελκυστήρα και λοιπών βαρέων μηχανημάτων, την καταστροφή των αρτίφυτρων κουκουναριάς, την 

κοπή κλαδιών νεαρών δέντρων κουκουναριάς και την ισοπέδωση των αμμοθινών μέσω της κίνησης 

βαρέων οχημάτων.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 


