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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 5500-256/2020 Ερώτηση και ΑΚΕ 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/34035/1002 έγγραφό σας
           2. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/34035/1030 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & 
               Δασικής Πολιτικής

     
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Αναγκαία η θωράκιση 

της χώρας μας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου» και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/02.04.2020 απόφαση (AΔA: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) με 

θέμα “Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα 
εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 
2020” κατανεμήθηκε το ποσό των 2.000.000,00 € στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

2. Σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/14695/472/27.03.2020 έγγραφό μας με τίτλο "Αποστολή 
πρότασης κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020", έχουν προβλεφθεί για το έτος 
2020 τα αντίστοιχα ποσά για τα ακόλουθα έργα: α) Έργο 2014ΣΕ58400003: "Αντιπυρική προστασία δημοσίων 
δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση 
Δασικών Δρόμων)": 1.529.105,00€ β) Έργο 2019ΣΕ58400001: "Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και 
δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο": 845.000,00 € γ) Έργο 
2019ΣΕ58400002: "Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και προστασίας σε ζώνες μίξης Δασών - Κατοικιών": 
80.000,00 €

3. Αναφορικά με τα Σχέδια Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών χωρικής αρμοδιότητας επιπέδου Δασαρχείου, 
συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων και απόψεων σε ότι αφορά την επικαιροποίηση  
των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης αντιπυρικών σχεδίων και τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού του 
κόστους σύνταξης αυτών, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/90098/2090/07.10.2019 Απόφαση Γενικού Δ/ντη 
Δασών & Δασικού Περ/ντος. Η Ομάδα εργασίας, κατόπιν συνεργασίας της με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει 
καταλήξει στο πλαίσιο των νέων, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και αναμένεται να ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες υποβολής σχετικής πρότασης. Η πρόταση αυτή αφού υποβληθεί και εγκριθεί από το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δασών και θα τεθεί στη διάθεση του Υπουργού ΠΕΝ για έγκριση. Αμέσως μετά θα ανατεθεί η 
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εκπόνηση 13 πιλοτικών μελετών για το τρέχον έτος (όσες και οι Περιφέρειες της χώρας) που θα καλύπτουν 
αντιπροσωπευτικά Δασαρχεία της χώρας μας, ανάλογα του βαθμού επικινδυνότητας των περιοχών που 
καλύπτουν.

4. Κατόπιν συνεργασίας με την υπηρεσία μας, με την αριθμ. 1971/08.04.2020 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση – αναθεώρηση του ΠΔ 
575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως 
επικινδύνων», το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 25 του Ν.998/1979, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων και της Υπηρεσίας μας. Η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει α) στον εκ νέου καθορισμό των 
ιδιαιτέρως εκτεθειμένων και ευαίσθητων σε δασικές πυρκαγιές περιοχών, που κηρύσσονται ως Επικίνδυνες 
Περιοχές, προσδιορίζοντας και το ελάχιστο διοικητικό διαμέρισμα βάσει του οποίου θα καθοριστούν οι ανωτέρω 
Επικίνδυνες Περιοχές, β) στον προσδιορισμό των επιπέδων κινδύνου των Επικινδύνων Περιοχών και γ) στην 
εισήγηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο θα 
τροποποιείται ή αναθεωρείται το ΠΔ 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών 
δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» ΦΕΚ 157/Α/1980.

5. Εκδόθηκαν στις 30.10.2019 από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ οι 
προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 8: 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» και Υπομέτρα 
8.3 (Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων) και 8.4 (Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων) συνολικού προϋπολογισμού 118.000.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία 
ψηφιακής υποβολής από τους δυνητικά δικαιούχους (Δασαρχεία και Δήμοι) στις 15.04.2020 και ώρα 23:59.

6. Φέτος, για πρώτη φορά το ΥΠΕΝ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας μας, μερίμνησε εγκαίρως 
ώστε να υλοποιηθεί ένα ενισχυμένο, ετήσιο πρόγραμμα δασοπροστασίας, με επιβάρυνση των πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και με πεδίο εφαρμογής όλη την χώρα. Έχουν δημοσιευθεί από τις αρχές του έτους οι 
απαιτούμενες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με αριθμούς ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/124225/3797/31.12.2019 (Β΄ 18) 
«Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και 
κατανομή πιστώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 5.796.520,00 € και ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123710/3787/30.12.2019 
(Β΄15) «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού  Κέντρου 
Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου 
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2020», με προϋπολογισμό 66.660,00 €. 
Παράλληλα, εκδόθηκε και η σχετική  εγκύκλιος υλοποίησης του προγράμματος δασοπροστασίας με αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/9440/397/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1). Τέλος, αναφέρουμε ότι με τις αριθμ. 200 10131 
000012 και αριθμ. 2/6741/14.02.2020 Αποφάσεις του Γ.Λ.Κ., μεταφέρθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις στους 
σχετικούς κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών των Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

7. Επίσης κατόπιν συνεργασίας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
εκδόθηκε η Πρόσκληση ΒΑ_ΕΤΠΑ_5α_103 με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ώστε να καλυφθούν τα κενά στις επιλέξιμες δράσεις από τη δική μας πρόσκληση 
στο Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 και κυρίως την εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας και τον 
εξοπλισμό που αφορά σε ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών στην επιτήρηση, περιπολία και έλεγχο δασών 
(ειδικά οχήματα κλπ). Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη 
δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για 
την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €. Στο πλαίσιο της ορθής 
διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση 
του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 150% του ύψους της συνολικής 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση, δηλαδή μέχρι 1.500.000,00 €. 
Έναρξη υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 15.04.2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 
 31.07.2020 (16:00).

8. Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή των 
αριθ. 84675/23-3-2018 (Β΄1510) και 9.1765/20-3-2019 (Β΄969) 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», οι συμβάσεις των 
απασχολούμενων στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έληξαν στο τέλος 
Ιανουαρίου 2020. Η Υπηρεσία μας i. με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/85494/1848/24.09.2019 έγγραφο ζήτησε από τις 
Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες ειδικότητες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως προς τον αριθμό τους και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και να 
καταδείξουν αν υφίσταται η αναγκαιότητα έναρξης ενός νέου προγράμματος και ii. με το αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99896/2723/01.11.19 έγγραφο γνωστοποίησε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, συγκεντρωμένα σε 
πίνακες ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην ηγεσία του ΥΠΕΝ.

9. Αναφορικά με τη στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών, εδώ και πολύ καιρό έχει αναγνωριστεί η 
επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης με εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών όσο 
και της ίδιας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Για τους λόγους αυτούς, σε ό, 
τι μάς αφορά, ως επιτελική αρχή σχεδιασμού και εισήγησης της δασικής πολιτικής, έγκαιρα διαπιστώσαμε την 
ανάγκη αναδιάρθρωσης του ισχύοντος σήμερα θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα των επτά (7) Προεδρικών Διαταγμάτων των οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας, έτους 2010, που εκδόθηκαν σε επιταγή του νόμου 3852/10 (Καλλικράτης) και τα οποία εμφανίζουν 
διάφορες διοικητικές αδυναμίες που άπτονται τόσο της στελέχωσης και της κατανομής του υπηρετούντος 
προσωπικού όσο και των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οικείων οργανικών δομών. 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 αριθ. 
139997/2246/15.04.2016 έγγραφό της προς τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ. κ. Ι. Τσιρώνη 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. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με αφορμή το έργο της κατάρτισης, θεώρησης, ανάρτησης και 
κύρωσης των Δασικών Χαρτών για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, η αναγκαιότητα αυτή είχε γίνει πλήρως 
αποδεκτή, από το έτος 2016, από τα Τεχνικά Κλιμάκια των Θεσμών, με τα οποία ήμασταν σε διαρκή συνεργασία, 
δεδομένου ότι το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στα προαπαιτούμενα. Επί της αναγκαιότητας της άμεσης ενίσχυσης 
με προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία και Αποκεντρωμένες), σχετικό είναι το 
ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/74814/741/22.08.2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της υπηρεσίας μας, που υποβλήθηκε αρμοδίως 
και συνεχίζει να ισχύει.

10. Τέλος, αναφορικά με τις δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από τους περιορισμούς που τίθενται για 
λόγους πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού, εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34513/1564/08.04.2020 
εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνεχείς λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, με 
έμφαση σε συγκεκριμένους νευραλγικούς τομείς, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα 
από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνεχώς και αδιαλείπτως παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η κατά το δυνατόν, πλήρης υλοποίηση του 
Προγράμματος Δασοπροστασίας, τόσο στο κομμάτι των επιφυλακών όσο και στα περίπολα, ημερήσια και 
νυχτερινά. 

                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
                                                                                          ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

              Ευάγγελος Γκουντούφας
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