Βασικός στόχος των εμπρηστών είναι η αλλαγή χρήσεων δασικής γης και η
εμπορευματοποίησή της για τη μεγιστοποίηση των κερδών των ιδιωτικών
συμφερόντων.
Από τη διαχρονική καταγραφή των πυρκαγιών προκύπτει ότι κατά μέσο όρο
το 5% των πυρκαγιών καταστρέφει το 76% των δασικών εκτάσεων και από
το σύνολο των πυρκαγιών γύρω στο 60% οφείλεται σε εμπρησμούς.
Από τον τραγικό απολογισμό όχι μόνο των κομμένων δασών αλλά και των
ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών που χάθηκαν φέτος, προκύπτει ότι ο
αντιεπιστημονικός νόμος 2612/98 που διαχώρισε παρά τις σχετικές
αποφάσεις της ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, την πρόληψη από την
καταστολή, έφερε πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό
κόστος.
Η ανάθεση της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο Πυροσβεστικό
Σώμα, παρά τις φιλότιμες και ηρωικές προσπάθειες των συναδέλφων
πυροσβεστών, που σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα έδωσαν ακόμα και
την ζωή τους στην μάχη με τη φωτιά, όχι μόνο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, αλλά αντίθετα προσέθεσε προβλήματα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι συντελέστηκε χωρίς την ύπαρξη επιστημονικής οικονομοτεχνικής
μελέτης που σε συνδυασμό με την δημοσιονομική πολιτική λιτότητας
εμπόδισε την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και απέτρεψε την
πρόσληψη επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού, αναδεικνύοντας τα
κυρίαρχα προβλήματα της δασοπροστασίας που συνοψίζονται στην :
> Έλλειψη
επιστημονικά
τεκμηριωμένου
σύγχρονου
αντιπυρικού
σχεδιασμού, με ισόρροπη χρήση των επίγειων και εναερίων μέσων.
> Έλλειψη βασικών υποδομών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με
την θέσπιση ενός συστήματος προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς.
> Υποβάθμιση της πρόληψης και προ-καταστολής.
> Ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού δασοπροστασίας και πεπαλαιωμένη
υλικοτεχνική υποδομή σε μέσα δασοπυρόσβεσης.
Τέλος, αν στις καταστροφές από τις πυρκαγιές προσθέσουμε την προώθηση
και τον σχεδίασμά μεγάλων και τοπικών Δημοσίων Έργων χωρίς ιδιαίτερη
μέριμνα, για τα δάση (Περιφερειακή Υμηττού), την μη ικανοποιητική
προώθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων ανάπτυξης του
αστικού πρασίνου (Ελαιώνας, Γουδί, Ελληνικό) και τη συνέχιση λειτουργίας
παράνομων λατομείων, τότε έχουμε την πλήρη εικόνα της περιβαλλοντικής
καταστροφής της Πρωτεύουσας και του ευρύτερου χώρου του λεκανοπεδίου
Αττικής.
Δεδομένων των καταστροφών που σημάδεψαν όλους τους ορεινούς όγκους
της Αττικής και των πρόσθετων πιέσεων, που δημιουργούνται για αλλαγή
χρήσεων δασικής γης, από ορισμένα έργα για την Ολυμπιάδα του 2004, από
οικοδομικούς συνεταιρισμούς, καταπατητές και άλλους διεκδικητές,
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Αποφασίσαμε:
Να αντιδράσουμε άμεσα και συλλογικά, διεκδικώντας μια ανάσα ζωής για
τους κατοίκους της Πρωτεύουσας και σύνθημά μας είναι: ούτε ένα
τετραγωνικό μέτρο κομμένου ή καταπατημένου πράσινου να μην γίνει
τσιμέντο.
Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε άμεσα να αλλάξει η φιλοσοφία με την οποία
αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η Δασική πολιτική και να εκδηλωθεί η
απαραίτητη πολιτική βούληση για την αποτελεσματική δασοπροστασία της
χώρας.
Προτείνουμε:
1. Να προωθηθεί άμεσα η σύνταξη των δασικών χαρτών από το
Υπουργείο Γεωργίας έτσι ώστε να καταγραφούν επιτέλους οι
δασικές εν γένει εκτάσεις της χώρας, σύμφωνα με το σκεπτικό της
υπ’ αριθμ. 2818/97 απόφασης του ΣτΕ. Να ενταχθούν άμεσα προς
καταγραφή οι χορτολιβαδικές εκτάσεις των παραγράφων 6β και 6γ του
άρθρου 3 του Ν 998/79, οι οποίες στο πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο του
Εθνικού Κτηματολογίου παρελείφθησαν. Στην κατεύθυνση αυτή να
προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές σε
νομοσχέδια και νόμους που να κατοχυρώνουν την Δημόσια Δασική
Περιουσία. Σε αντίθετη περίπτωση το Εθνικό Κτηματολόγιο θα
λειτουργήσει ως δούρειος ίππος, για την αναγνώριση και νομιμοποίηση
των καταπατήσεων, ενώ θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ξεπουλήματος
της Δημόσιας (δασικής και μη δασικής) γης. Να εκδοθεί άμεσα το
προβλεπόμενο Π.Δ. που αφορά στην οργάνωση και στελέχωση με το
απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό των δασικών
υπηρεσιών στον τομέα αυτό, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να
ανταποκριθούν άμεσα στον επιτελικό, περιφερειακό και νομαρχιακό τους
ρόλο.
2. Να ιδρυθεί άμεσα ο Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας με την ενεργό
συμμετοχή και συντονισμό όλων των αρμοδίων φορέων και άμεση
συστράτευση της τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού. Ο φορέας
αυτός θα έχει στην ευθύνη του όλο το φάσμα της προστασίας των δασών
έναντι των καταπατήσεων, των εκχερσώσεων, της διευθέτησης των
χειμμάρων, των ασθενειών των δασών, των δασικών πυρκαγιών, του
αντιπυρικού σχεδιασμού και προστασίας κλ.π. Για την συγκρότηση του
Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας να παρθεί υπόψη η υπάρχουσα
Νομοθεσία για την Διοικητική Οργάνωση του Κράτους (Περιφερειακή
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και η ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας
όλων των εμπλεκομένων φορέων.
3. Να μην κατατεθεί από το Υπουργείο Γεωργίας νομοσχέδιο που να
προωθεί τον αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων, που
πυροδοτεί τους εμπρησμούς, αλλά να γίνει διάλογος μ’ όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές
επιταγές, να εφαρμοσθούν οι θετικές διατάξεις της υπάρχουσας
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νομοθεσίας και να αλλάξουν ριζικά νόμοι και οι διατάξεις που δεν
προστατεύουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
4. Να ιδρυθεί το αυτόνομο Ταμείο Δασών όπως προβλέπει το πόρισμα της
Διακομματικής για την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την
ανάπτυξη της Ελληνικής δασοπονίας.
5. Να ασκηθεί Ορθολογική πολιτική γης σε Εθνικό επίπεδο που θα
προβλέπει την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των χερσαίων
οικοσυστημάτων και θα εντάσσει τα αναπτυξιακά σχέδια στα πλαίσια ενός
δημοκρατικού προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης με αυστηρούς
περιβαλλοντικούς όρους.
6. Να διασφαλισθεί ο Δασικός χαρακτήρας όλων των καμμένων και
καταπατημένων δασικών εκτάσεων χωρίς καμμία εξαίρεση, με την
οργάνωση μιας σύγχρονης Δασοφυλακής η οποία θα επιτηρεί τα δασικά
οικοσυστήματα σε 24ωρη βάση.
7. Να συντάσσονται κάθε χρόνο χάρτες των καμμένων εκτάσεων από την
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των
καταπατήσεων και να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα.
8. Για την αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών
δεδομένων να ενεργοποιηθεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και
συγκεκριμένα το Π.Δ. 51/97 που προβλέπει την λειτουργία εκπαιδευτικού
κέντρου επιμόρφωσης δασικών υπαλλήλων.
9. Να προωθηθούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα αστικού χώρου και
ορεινού όγκου καθώς και τα αντιδιαβρωτικά έργα.
10. Να προωθηθούν ολοκληρωμένες μελέτες διαχείρισης των ορεινών όγκων.
11. Να διατεθεί από τον φετινό προϋπολογισμό το 1% για τις
αναδασώσεις και το 1% για αναπτυξιακές επενδύσεις στα δάση. Να
διατεθούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την αναδάσωση όλων των
καμένων περιοχών ώστε σε 5 χρόνια να γίνει πλήρης αναδάσωση των
158.000 στρεμμάτων της Αττικής. Τα 8 δις. που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
δεν φθάνουν ούτε για 10.000 στρέμματα, αφού μόνο για την Πεντέλη
απαιτούνται 50 δις.
12. Να γίνει άμεσα ο σχεδιασμός για την δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση
για την επόμενη χρονιά, παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες σε υλικοτεχνική
υποδομή και σε προσωπικό στην βάση των προτάσεων των αρμοδίων
υπηρεσιών αλλά και των συλλόγων των εργαζομένων σ' αυτές. Να
καταρτισθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προστασία των δασών σε
βραχυπρόθεσμη και μέσο-μακροπρόθεσμη βάση.
13. Να γίνει έγκαιρα η εκπαίδευση του προσωπικού και να αναθεωρηθεί το
σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Για να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις μας πρέπει κατά προτεραιότητα να
προωθηθούν :
> Η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού
Περιβάλλοντος που από τον Μάιο του 1998 παραμένει ακέφαλη, η
αναβάθμιση των δασικών υπηρεσιών και η στελέχωσή τους με επαρκές
επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό και εκπαιδευμένο προσωπικό
δασοπροστασίας, με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που σήμερα
φθάνουν το 60% των προβλεπομένων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
με πληρότητα τα θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των
δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
> Η ηθική αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόληψης των
δασοπονούντων που τόσο βάναυσα τρώθηκε από τις δηλώσεις Τζουμάκα.
> Η εφαρμογή των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων, η τήρηση των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους στην καυτή
περίοδο της Δασοπυρόσβεσης, με ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες.
Τέλος, απαιτούμε τα αρμόδια υπουργεία να μας γνωρίσουν τον ακριβή
σχεδίασμά και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και να προβλέψουν
συμμετοχή εκπροσώπων μας στο όργανο που θα είναι αρμόδιο για τον
προγραμματισμό και τον έλεγχο των προτεινόμενων μέτρων.
Εμείς, όλοι, οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί, επιστημονικοί, επαγγελματικοί,
συνδικαλιστικοί φορείς δηλώνουμε την απόφασή μας να διεκδικήσουμε με
κάθε πρόσφορο μέσο την υιοθέτηση των προτάσεών μας και ζητάμε άμεση
συνάντηση μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας.

Οι υπογράφοντες φορείς
1. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
Πρόεδρος Φελώνης Γρηγόρης
V Σεπτεμβρίου 48Β,
10433- Αθήνα
Τηλ : 8836917 8841818
F ax: 8839271
2. ΕΜΠ
Πρύτανης Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Πατησίων 42
106 82 - Αθήνα
Τηλ: 7722046
F a x: 7722048
3. ΓΕΩΤΕΕ
Ραλλάτος Αντώνης
Ελ. Βενιζέλου 64
546 31 - Θεσςαλονίκη
Τηλ : 031 -228817, 228818 Fax : 031 -236308
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4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Γεωτεχνική Σχολή -Τμήμα Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος
Πρόεδρος Τμήματος Κωτούλας Δημήτριος
Πανεπιστημιούπολη
540 06 - Θεσσαλονίκη
Τηλ : 031-995199
Fax: 031-995192
5. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Λυριντζής Γιώργος
Τέρμα Αλκμάνος
115 2 8 - Ιλίσια
Τηλ. 7783750
6. ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Ανατ. Στερεός Ελλάδας
Βάρρας Γρ.
Διδότου 26
106 80 - Αθήνα
Τηλ: 3225374 3618118
F ax: 3605436
7. Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόεδρος Μπέςης Κώστας
Πειραιώς 68Α
Τηλ: 3617197 -094 334451
Fax: 3617197
8. Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόεδρος Κανελλόπουλος Δημήτριος
Ιπποκράτους 3-5
101 6 4 -Α θήνα
Τ η λ : 3640569-9956190
Fax: 3640569
9. Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Πρόεδρος Κουρής Τάσος
Ύδρας 11
113 61 - Αθήνα
Τ η λ : 8840264
Fax: 3617197
10. Δασοπονικός Σύλλογος Ελλάδος
Πρόεδρος Καραδόντα Αντιγόνη
Σατωβριάδου 29
104 31 - Αθήνα
Τηλ: 093 642132
Fax: 5235126
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11. Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόεδρος Τσιώλης Δημ.
Μενάνδρου 23, Αθήνα
Τηλ : 093 285460 - 5238542
F ax: 5244804
12. Πανελλήνια Ένωση Μονίμων Οδηγών Δασικών Υπηρεσιών
Πρόεδρος Γάδης Κάρολος
Ιπποκράτους 3-5
101 64 Αθήνα
Τηλ : 3607209
Fax: 3614015
13. Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής
Πρόεδρος Βιτουλαδίτης Ευστάθιος
Δεληγιώργη 25 & Κεραμεικού
104 37 - Αθήνα
Τηλ: 7242211
14. Νομαρχία Αθήνας
Αντινομάρχης Ανανιάδης Γιώργος
Κηφισίας 125
Αθήνα
Τηλ : 6984304
Fax: 6984319
15. Νομαρχία Αν. Αττικής
Νομάρχης Φράγκος Δημήτριος
Λεωφ. Μαραθώνος 17° χλμ
Τηλ : 6033050-2
Fax: 6013252-6033056
16. ΤΕΔΚΝΑ
Εκπρ. Αρβανιτάκης Σπύρος
Χαρ. Τρικούπη 24
106 79 - Αθήνα
Τ η λ : 3603793
Fax: 3605082-3628017
17. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελετητών & Εργοληπτών Γεωτεχνικών
Πρόεδρος Χλύκας Ν.
Τηλ : 6422919 - 094 265975
Fax : 6452955
18. Ειδικές Δυνάμεις δασοπροστασίας
Εκπρ. Μπασδέκης Γιώργος
Ασκληπιού 4
151 24 - Μαρούσι
Τηλ. 3607209 Fax 3640569

