ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα

Πρόσληψη 500 στελεχών στη Δασική Υπηρεσία περιλαμβάνει το
σχέδιο δράσης για τις πυρκαγιές
Δημοσιεύθηκε από dasarxeio

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία εορτάζεται σήμερα 5 Ιουνίου
2019, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το Σχέδιο
Δράσης για τη δημόσια πολιτική πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Το σχέδιο περιλαμβάνεται
στη θεσμοθετημένη από τον Νοέμβριο 2018 Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.
Το Σχέδιο Δράσης αφορά τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών για τα έτη
2019-2021. Με διυπουργική συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το ΥΠΕΝ
προχωρά στην ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, χρηματικούς πόρους και τεχνικά εργαλεία
των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας.
Η χρηματοδότηση του έργου για την επόμενη τριετία ανέρχεται σε 140.000.000 ευρώ και
αφορά τόσο πόρους, που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών για τους τακτικούς
προϋπολογισμούς του ΥΠΕΝ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όσο και από το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνει την πρόσληψη 200 μονίμων δασολόγων και
δασοπόνων, καθώς και την πρόσληψη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια 300-350
επιστημόνων στη Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι θα απασχοληθούν είτε με συμβάσεις έργου
είτε με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Οι επιστήμονες αυτοί θα
απασχοληθούν τόσο στο θέμα των διαχειριστικών μελετών των δασών της χώρας όσο και
στην εκτέλεση των έργων αυτών.

Προτεινόμενη κατανομή την πρόσληψη 200 μονίμων δασολόγων και δασοπόνων σύμφωνα
με την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών
Πυρκαγιών.
Η βασική καινοτομία του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόβλεψη για τη δημιουργία τεχνικών
εργαλείων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη μικτή ζώνη δάσους κατοικίας. Ο άξονας
αυτός θα χρηματοδοτηθεί με 1.130.000 ευρώ, για να γίνει εντοπισμός των περιοχών δασώνκατοικιών άμεσης προτεραιότητας (hot spots), να δημιουργηθούν ειδικά σχέδια πρόληψης
για τη ζώνη αυτή, να εφαρμοσθούν αυτά πιλοτικά σε τρεις περιοχές της χώρας και στη
συνέχεια να θεσμοθετηθούν. Παράλληλα, υπάρχει χρηματοδότηση και δράση για την
εκπαίδευση της κοινωνίας και τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φαινόμενο.
Στον άξονα της πρόληψης πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα, δημιουργούνται με
σύγχρονα εργαλεία τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών νέες
προδιαγραφές διαχειριστικών μελετών δασών και σχέδια αντιπυρικής προστασίας, τα οποία
θα συμβάλουν στη μείωση της καύσιμης ύλης και του κινδύνου πρόκλησης δασικών
πυρκαγιών. Η διαχείριση των δασών συμβάλλει ταυτόχρονα και στην παραγωγή δασικών
προϊόντων (τεχνικής ξυλείας και καυσόξυλων) για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και
λοιπών φορέων της οικονομίας.
Τις επόμενες ημέρες το Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών
Πυρκαγιών θα δημοσιευτεί ως Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ.
Διαβάστε το σημείωμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη Δημόσια
Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών για τα έτη 2019-2021, ΕΔΩ.

Source: https://dasarxeio.com/2019/06/05/68060/

Recruitment of 500 executives in the Forest Service includes the action plan
on fires
On the occasion of the World Environment Day, which is celebrated today 5 June 2019, an.
YEN, Socrates Fabellos, presented at a press conference the action plan on public policy for the
prevention of forest fires. The project is included in the institutionalized since November 2018
national strategy for forests.
The action plan concerns the public policy for the prevention of forest fires for the years 20192021. With interministerial cooperation with the Ministry of Finance, the Ministry of Economy
and Development and the Ministry of Administrative Reconstruction, the RIS proceeds with
human resources, financial resources and technical tools of the forestry services of Country.
The financing of the project for the next three years amounts to 140 million euros and concerns
both resources, which come from the Ministry of Finance for the regular budgets of RIS and
decentralized administrations, as well as from the Ministry of Economy and development
through the public investment programme.
Human resources include the recruitment of 200 permanent foresters and forestry personnel, as
well as the recruitment within the next three years of 300-350 scientists in the forestry service,
who will work with either contracts of employment or private of fixed-term law. These scientists
will work both on the issue of management studies of the country's forests and on the
implementation of these projects.
Proposed breakdown of the recruitment of 200 permanent foresters and forestry in accordance
with the presentation of the action plan for forest fire prevention policy.
The main innovation of the action plan is the provision for the creation of technical tools for the
prevention of forest fires in the mixed area of forest housing. This axis will be financed by
1,130,000 Euro, in order to identify the areas of direct priority forests (hot spots), to create
specific prevention plans for this zone, to implement these in three regions of the country and To
be institutionalized. At the same time, there is funding and action for the Education of society
and the right attitude towards the phenomenon.
In the axis of fire prevention in forest ecosystems, modern tools of remote sensing and
geographic information systems are created with new specifications of forest management
studies and firewall plans, which will contribute The reduction of fuel and the risk of forest fires.
Forest management contributes simultaneously to the production of forestry products (technical
timber and firewood) to meet the needs of the citizens and other actors of the economy.
In the coming days the action plan for the public policy for forest fires prevention will be
published as ministerial decree on GG.
Read the Memorandum of the Ministry of Environment and Energy on the public policy for the
prevention of forest fires for the years 2019-2021, HERE.
Source: https://dasarxeio.com/2019/06/05/68060/

