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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

 

Πυρκαγιά στο Δάσος Δαδιάς:  
Ανάγκη για ενίσχυση και όχι αποδόμηση της προστασίας  

των περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας 
 

25 Ιουλίου 2022  

 
Με αγωνία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) 

παρακολουθεί την καταστροφική πυρκαγιά 

που έπληξε και συνεχίζει -για πέμπτη 

συνεχόμενη ημέρα- να πλήττει το Εθνικό 

Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, 

απειλώντας το μοναδικό οικοσύστημα μίας 

από τις σημαντικότερες προστατευόμενες 

περιοχές της χώρας. 

 

Η εν εξελίξει τεράστια οικολογική 

καταστροφή επιβάλει να τεθεί το ζήτημα 

της δασοπροστασίας και ειδικότερα της 

προστασίας των περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας σε νέες βάσεις και να αποτελέσει μεγίστη προτεραιότητα 

για την Πολιτεία, τη στιγμή που η κλιματική κρίση ενισχύει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών στα ήδη ευάλωτα 

μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα. 

 

Δεδομένου ότι το συνολικό κόστος για την καταστολή των πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο του κόστους 

πρόληψης, η ΕΛΛΕΤ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη η χώρα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της: 

 στην κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων αντιπυρικής προστασίας για κάθε δήμο και ορεινό όγκο, 

 στη στοχευμένη ενίσχυση δράσεων δασικής διαχείρισης με στόχο την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, 

 στην ενεργοποίηση του συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, και στη δημιουργία αυτοτελών τμημάτων 

πολιτικής προστασίας σε επίπεδο δήμου, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών, για την 

πρόληψη και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, 

 στην κατάλληλη κατάρτιση των κατά τόπους τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να μπορούν να βοηθούν 

αποτελεσματικά στην πυροπροστασία, 

 στη διαρκή πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία και τα οφέλη των δασών, ει δυνατόν 

από την αρχή της σχολικής ηλικίας, 

 στην ολοκληρωμένη ανάλυση των αιτιών των πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο και της προσαρμογής του αντιπυρικού 

σχεδιασμού στους πιθανούς κινδύνους καθώς και 

 στην ενίσχυση της χρηματοδότησης μέτρων πυροπροστασίας σε περιοχές με μεγάλες δασικές εκτάσεις και υψηλή 

επικινδυνότητα σε πυρκαγιές. 

 

Αντί των παραπάνω, σήμερα βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, με νέο σχέδιο νόμου, έρχεται να αποδομήσει περαιτέρω το πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

της χώρας μας με:  

 την υπεραπλούστευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  

 την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης,  
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 την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με ασύμβατες και βλαπτικές 

για το περιβάλλον χρήσεις και  

 τη σοβαρή υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 

Στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, στις οποίες ανήκει το Εθνικό Πάρκο Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, το 

προτεινόμενο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή: 

 επιτρέπει την αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών,  

 προωθεί την επί της αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με 

νέες, βαριές, ασύμβατες χρήσεις που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς,  

 προωθεί τη σημειακή τροποποίηση ρυθμίσεων εις βάρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελληνικού χώρου,  

 εντείνει τη συνεχιζόμενη απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε βάρος της προστασίας 

του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί απαραίτητο, κάθε πρωτοβουλία που τροποποιεί τους όρους προστασίας των περιοχών Natura 2000 να 

συμβαδίζει με τις αρχές της αειφορίας, να πραγματοποιείται βάσει αυστηρών κριτηρίων και οπωσδήποτε να πληροί την 

ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Συνταγματικές επιταγές, ειδικά εφόσον εκκρεμεί ακόμα η συμμόρφωση της 

Ελλάδας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη καθορισμό των στόχων διατήρησης και των 

αναγκαίων μέτρων διατήρησης (όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση στις περιοχές 

αυτές οφείλει να είναι αποτέλεσμα ευρύτατης και ουσιαστικής διαβούλευσης, προσέγγιση η οποία δεν έχει καμία 

ομοιότητα με τον τρόπο που έχει χειριστεί έως σήμερα το θέμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Η Ελλάδα θρηνεί σήμερα την απώλεια πολύτιμου τμήματος του φυσικού της πλούτου. Η κλιματική κρίση είναι 
πλέον μια πραγματικότητα και ένα μόνιμο φαινόμενο που θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ανθρωπότητα τις 
επόμενες δεκαετίες.  
 
Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ανάδειξη του ρόλου των υγιών οικοσυστημάτων, 
ιδίως δασικών, για τον μετριασμό της, η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις 
προστατευόμενες περιοχές και ο καθορισμός ουσιαστικών ρυθμίσεων βάσει αυτών, καθώς και η λήψη μέτρων 
που θα διασφαλίσουν ό,τι απομένει και θα περιορίσουν την επανάληψη μίας τέτοιας καταστροφής στο μέλλον, 
είναι πλέον κατεπείγουσες. 
 
Πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα. 
 
Φωτό: https://www.protothema.gr 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη - 

Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693. 

E-mail: sepi@ellinikietairia.gr  

www.ellet.gr 
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