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ΚΟΙΝ.:

Διεύθυνση Προστασίας Δασών

ΘΕΜΑ :

Απάντηση στην 1132/07-10-2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Πυρκαγιές στη Ζάκυνθο –
Κεφαλονιά. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης»

ΣΧΕΤ.:

α )Η αριθ. 1132/07-10-2019 Ερώτηση της Βουλής
β) Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/90705/2117/10.10.2019 Υπ. Σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Δασών

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν και του ανωτέρω β’ σχετικού
εγγράφου της Δνσης Προστασίας Δασών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν θέματα αρμοδιότητας
της Υπηρεσίας μας:
Α) Αναφορικά με τα έργα πρόληψης, οι κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες προγραμματίζουν και
υλοποιούν κατ’ έτος βάσει εγκεκριμένων μελετών, διάνοιξη δασικών οδών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, συντήρηση –
βελτίωση της βατότητας του εν γένει δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, καθώς
και εργασίες καθαρισμού της παρόδιας δασικής βλάστησης κατά μήκος των δασικών οδών. Η τελική απορρόφηση των
ετησίως διατιθέμενων πιστώσεων που κατανέμονται στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από
οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στις σχετικές διαδικασίες λειτουργίας καθώς
και αποφάσεων των καθ΄ υλη αρμόδιων Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, του επιμερισμού των
διαθέσιμων πιστώσεων στις Δασικές Υπηρεσίες και των έργων που τελικά αυτές υλοποιούν στα πλαίσια εφαρμογής των
σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59551/404/01.07.2019 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «1η έγκριση διάθεσης πίστωσης
του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 στις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»(ΑΔΑ: Ω2ΤΑ4653Π8-ΚΩΧ), έχει κατανεμηθεί στη Δ/νση Δασών Ζακύνθου ποσό
14.000,00€ και στην Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας ποσό 10.000,00€, στο ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική
προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων» (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων).
Με την αριθμ. 66502/24.06.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 67ΥΓ465ΧΙ8ΟΞ7) εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση δασικής
πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», συνολικού προϋπολογισμού
60.000.000,00 € και με ετήσιες πιστώσεις 20.000.000,00 € για τρία έτη. Στο παραπάνω έργο προβλέπεται η αντιπυρική
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνει την εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών, με έμφαση σε
μελέτες (σχέδια) αντιπυρικής προστασίας χωρικής αρμοδιότητας επιπέδου δασαρχείου καθώς και προστασίας από
άλλες καταστροφές στο πλαίσιο της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων, όπως μελέτες για την κατασκευή των
πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την εκτέλεση των εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών
εκτάσεων (π.χ. αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών, διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση
του δασικού οδικού δικτύου). Η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει ήδη με το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/68028/711/25.07.2019
έγγραφό της από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να υποβάλουν προτάσεις το συντομότερο δυνατόν και όχι

αργότερα από 17.09.2019, προκειμένου στη συνέχεια, να προωθηθεί έγκριση διάθεσης πίστωσης και να δεσμευτεί το
αναγκαίο ποσό που αντιστοιχεί στο έτος 2019. (Ερώτημα 2ο)
Β) Εκτός αυτών, η Υπηρεσία μας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανελαστικές υποχρεώσεις που έχει κάθε
χρόνο, εισηγείται αρμοδίως και ενισχύει τους σχετικούς ΑΛΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με μεταφορά
πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας» του Ε.Φ. 1031-202-0000000 «Γενική
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων / πρώην ΓΓ Περιβάλλοντος» (Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΝ). Τα
τελευταία έτη και λόγω της συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής, η δυνατότητα είναι πολύ περιορισμένη.
Φέτος, οι πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας έφτασαν μέχρι σήμερα το ποσό των 5.500.000,00€,
περίπου, από το εγγεγραμμένο ποσό των 6.190.000,00€, το οποίο είναι διαρκώς μειούμενο σε σχέση με το
εγγεγραμμένο ποσό των προηγούμενων ετών. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί μεταφορά πιστώσεων στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2019 ήτοι 3.434.000,00€,
ενώ η ενίσχυση για τους ρητινεργάτες το 2019 ανήλθε στο ποσό των 1.230.000€ (συνολική ενίσχυση ρητινοσυλλεκτών
ΑΛΕ 23909890003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα: 2.300.000,00€). Ενδεικτικά
μεταφέρθηκαν ακόμη ποσά για την κάλυψη δαπανών όπως:
 Δαπάνες μισθοδοσίας για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριά): 235.000,00€
 Δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριά) για το τρέχον έτος:
171.000,00€
 Δαπάνες για την προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες Δασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:
135.000,00€
 Δαπάνες εργασιών απομάκρυνσης προσβεβλημένων ατόμων Πεύκης στο Περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης,
Σέιχ Σου: 150.000,00€
Με το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/84317/1248/20.09.2019 έγγραφό μας «Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων ΥΠΕΝ
ΕΦ 1031-202-0000000 για τη χορήγηση καυσοξύλων στους ορεινούς – παραδασόβιους πληθυσμούς Α/Δ της Χώρας»,
έχουμε ήδη αιτηθεί στη Δ/νση Οικονομική του ΥΠΕΝ τη μεταφορά 680.000,00€ στον ΑΛΕ 2420989001 και περιμένουμε
έγκριση από το ΓΛΚ.
Θέτουμε υπ΄όψιν σας ότι, μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/7.6.2010) και των Προεδρικών Διαταγμάτων των
Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει των οποίων οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες υπάγονται
πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αρμοδιότητες για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού
καθώς και γενικότερα τα θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών,
προμηθειών κλπ ασκούνται από την Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο, την οικονομική και
διοικητική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Οι πιστώσεις που διατίθενται ετησίως στους διάφορους ΑΛΕ εγγράφονται "απευθείας" στον Τακτικό
Προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Μετά την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού από την Βουλή, την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/18 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3240 Β/07-08-2018) «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού», όπως ισχύει και το αριθ. 2/88067/30.11.2018 έγγραφο ΓΛΚ «Κατανομή πιστώσεων Κρατικού
Προϋπολογισμού 2019 σε αναλυτικό επίπεδο», με αποφάσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
επιμερίζονται τα ποσά στους ΑΛΕ.
Στη συνέχεια, με απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατανέμονται σε
κάθε Δασική Υπηρεσία ποσά για την κάλυψη των αναγκών τους.
Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες πιστώσεις στους ΑΛΕ δεν επαρκούν και απαιτείται επιπλέον ενίσχυση θα
πρέπει οι καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικού των Α.Δ. να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την
αύξησή τους μέσω των δυνατοτήτων και των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 71 «Ανακατανομή πιστώσεων
του Κρατικού Προϋπολογισμού του νόμου 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα ενίσχυσης των ΑΛΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού από το
Αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαδικασία που εφαρμόστηκε στο παρελθόν (έτος 2018 / Απόφαση ΓΛΚ
για την Α/Δ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου και την Α/Δ Μακεδονίας – Θράκης, ΑΛΕ 2420989001 (πρώην ΚΑΕ
0878 – κάλυψη αναγκών κατοίκων ορεινών περιοχών σε καυσόξυλα), σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4270/2014.
(Ερώτημα 2ο)
Γ) Επανερχόμενοι στα διαλαμβανόμενα της Β) παραγράφου και σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι
αρμοδιότητες του προγραμματισμού των προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια του
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προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, αφορούν αρμοδιότητα της Δνσης Διοίκησης της Γενικής Δνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ωστόσο, αναφορικά με την στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών, σε ό,τι μάς αφορά, ως επιτελική αρχή
σχεδιασμού και εισήγησης της δασικής πολιτικής, σας πληροφορούμε ότι εδώ και πολύ καιρό αναγνωρίζεται επιτακτικά
η ανάγκη ενίσχυσης των Αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό.
Προς την κατεύθυνση αυτή, με την αρ. πρωτ. 104586/165/11-02-2014 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ,
συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με έργο την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την αξιολόγηση των δομών και την
αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Το έργο της ομάδας
ολοκληρώθηκε με την υποβολή του σχετικού πορίσματός της (Μάιος 2014).
Στο πόρισμα αυτό, εκτός όλων των άλλων, έχει επισημανθεί «η ανάγκη πρόσληψης δασολόγων και
δασοπόνων ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις, αλλά και η κάλυψη των σημαντικών κενών που
αναμένεται να δημιουργηθούν την ερχόμενη τριετία από τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων»,
καθώς και «ο εμπλουτισμός της Δασικής Υπηρεσίας με νέες επιστημονικές ειδικότητες (π.χ βιολόγοι, κτηνίατροι, νομικοί
κλπ) ώστε να στηρίζεται αποτελεσματικά το πολυποίκιλο έργο της».
Εν κατακλείδι, έχει προταθεί η ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με στοχευμένο αριθμό στελεχών
επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού (Δασολόγους και Δασοπόνους). Προς την κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία
μας με το αριθμ. 139997/2246/15.04.2016 έγγραφό της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ είχε ζητήσει την πρόσληψη
τουλάχιστον πεντακοσίων (500) υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων, προκειμένου να
στελεχωθούν οι Δασικές Υπηρεσίες και να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ανάγκη, είναι σήμερα ακόμα περισσότερο επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των Δασικών Χαρτών
που υλοποιείται στην χώρα μας.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης και ότι, σε εφαρμογή της αριθ. 84675/23-3-2018 (Β΄1510) Κ.Υ.Α. «περί προώθησης
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας», προσλήφθηκαν
5.066 άτομα για την εν λόγω δράση, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Οι απασχολούμενοι στις
κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εργάζονται για την αντιπυρική προστασία των
δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας, καθώς και για τη διαχείριση των καμένων εκτάσεων, με καθαρισμούς και
υλοτομίες συσσωρευμένης βιομάζας, καθαρισμούς δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων κλπ. (Ερώτημα 3ο)
Δ) Τέλος, στα πλαίσια της εξέλιξης των επιστημών, της τεχνολογίας και της προσλαμβανόμενης τεχνογνωσίας
και της προσπάθειας της Υπηρεσίας μας για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, σας
αναφέρουμε ότι, η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δασικής
Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Α.Π.Θ. και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, συμμετέχει στην εκπόνηση
ερευνητικού έργου που αντικείμενο έχει την δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου
Δασικών Πυρκαγιών, με στόχο την ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη και την
εκτίμηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών, με την χρήση Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών. Με το έργο αυτό αναπτύσσεται η υπηρεσία χαρτογράφησης καύσιμης ύλης, η υπηρεσία
αυτόματης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, που οδηγεί στην οριοθέτησή τους άμεσα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια,
καθώς και η υπηρεσία μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης έναρξης δασικών πυρκαγιών (παραγωγή δεικτών επικινδυνότητας).
Η δημιουργία και πλήρης λειτουργία του ΕΠαΔαΠ θα αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο στο τομέα της πρόληψης τόσο
για τη Γενική Δ/νση Δασών όσο και για τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
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