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Ανοχύρωτη χώρα στις πυρκαγιές 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ  

 

 

Με 102 χαμένες ζωές και μεγάλες καταστροφές πέρυσι στην Ανατολική Αττική, με 193.816 στρέμματα καμένης 

γης σε εθνικό επίπεδο, θα περίμενε κανείς μια ριζική αλλαγή του συστήματος δασοπροστασίας, σημειώνει το 

WWF Ελλάς. 

Ανέτοιμη παραμένει η χώρα απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών, δέκα μήνες 

μετά την τραγωδία στο Μάτι και έναν μήνα μετά την έναρξη της φετινής αντιπυρικής 

περιόδου, υπογραμμίζει το WWF Ελλάς. Με 102 χαμένες ζωές και μεγάλες καταστροφές 

πέρυσι στην Ανατολική Αττική, με 193.816 στρέμματα καμένης γης σε εθνικό επίπεδο, θα 

περίμενε κανείς μια ριζική αλλαγή του συστήματος δασοπροστασίας, σημειώνει η 

περιβαλλοντική οργάνωση. Πόσο μάλλον που η απειλή της κλιματικής αλλαγής κάθε χρόνο 

εντείνεται όλο και περισσότερο. 

Παρά όμως τις επίσημες εξαγγελίες από υπουργούς και τον ίδιο τον πρωθυπουργό αμέσως 

μετά την περυσινή φονική πυρκαγιά, το WWF καταγράφει μεγάλες καθυστερήσεις και 

«κρίσιμα κενά» στο εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας. Ούτε η πλήρης αξιοποίηση του 

ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 δεν έχει πραγματοποιηθεί, παρότι είναι τεχνικά 

εφικτό, «χαρακτηριστικό παράδειγμα ασυνέχειας και αναποτελεσματικότητας», σημειώνει. 

Η μείωση των πιστώσεων στη Δασική Υπηρεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 

συνεχίζεται. Φέτος δίνεται σχεδόν το μισό ποσό (1,6 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με τα 3 εκατ. 

το 2012. Ποσά που μόλις και «μετά βίας καλύπτουν το 10% των αιτούμενων ετήσιων 

αναγκών και κατά κανόνα αποδίδονται αργοπορημένα, λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου (φέτος στις 10 Απριλίου 2019)». Από την άλλη, για μία ακόμη χρονιά 

δίνονται περίπου 17 εκατ. ευρώ στους 332 δήμους της χώρας για γενικούς σκοπούς 
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πυροπροστασίας, «χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επαρκής έλεγχος χρήσης για τον σκοπό που 

προορίζονται». 

Σύμφωνα με το WWF, τα κονδύλια αυτά θα έπρεπε να κατευθυνθούν αποκλειστικά για τη 

σύνταξη σύγχρονων σχεδίων πυροπροστασίας στους ΟΤΑ. Ας σημειωθεί πως «οι επικίνδυνες 

περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών έχουν να επικαιροποιηθούν από το 1984, 

οπότε και είχαν θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά». Ταυτόχρονα, δεν έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο 

επικαιροποίηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ώστε να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός 

και ιεράρχηση της πρόληψης. 

Η «Επιτροπή για τις προοπτικές διαχείρισης πυρκαγιών» (Επιτροπή Goldammer), η οποία 

συστάθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού, δημοσιοποίησε το πόρισμά της τον Ιανουάριο 

του 2019, χωρίς όμως κάποια συνέχεια. Στα θετικά εκτιμά το WWF την έκδοση της ΚΥΑ για 

τη συνεργασία Δασικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο 

βεβαίως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί φέτος. Σύμφωνα με το WWF, παραμένουν στην 

προτεινόμενη δομή τα διαχρονικά προβλήματα: δεν δίνονται λύσεις στο κομβικό ζήτημα της 

ανεπαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών, ενώ αυξάνεται η γραφειοκρατία. 

«Για να μην είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, πρέπει να ληφθούν άμεσα γενναίες πολιτικές 

αποφάσεις και μέτρα. Θα πρέπει επιτέλους να φέρουμε την πρόληψη στο επίκεντρο, η 

χρηματοδότηση οφείλει να είναι πιο στοχευμένη και έγκαιρη, να εφαρμοστεί η εθνική 

στρατηγική για τα δάση μέσα από τη δασική διαχείριση πολλαπλών σκοπών και να 

σχεδιαστεί μια ενιαία εθνική εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών», σχολιάζει ο Δημήτρης 

Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς. 

Source: http://www.kathimerini.gr/1026799/article/epikairothta/ellada/anoxyrwth-xwra-stis-

pyrkagies 

English translation 

Unfortified Country on Fire 

The country remains in the face of the danger of forest fires, ten months after the tragedy in 

Mati and one month after the start of this year's fire season, the WWF Hellas underlines. With 

102 lost lives and major disasters last year in eastern Attica, with 193,816 acres of scorched 

earth nationwide, one would expect a radical change in the forest protection system, the 

environmental organisation notes. Let alone the threat of climate change every year intensifies 

more and more. 

But despite official announcements by ministers and the Prime Minister himself immediately 

after last year's killing Fire, the WWF records long delays and "critical gaps" in the National 

Forest protection system. Even the full utilisation of the European emergency number 112 has 

not taken place, although it is technically feasible, ' a typical example of discontinuity and 

inefficiency ', he notes. 

The reduction of appropriations in the Forestry service for the prevention of forest fires 

continues. This year, almost half of the amount (1.6 million) is given in comparison with the 

EUR 3 million. 2012. Amounts that barely cover 10% of the requested annual needs and are 

generally attributed belatedly, a few days before the start of the fire period (this year 10 April 

2019). " On the other hand, for another year, about EUR 17 million is given. Euro to 332 
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municipalities in the country for general purposes of fire protection, "without, however, 

sufficient control of use for the intended purpose". 

According to the WWF, these funds should be directed exclusively for the drafting of modern 

fire protection projects in local authorities. It should be noted that "the dangerous areas of the 

country for the event of fires have been updated since 1984, when they were institutionalized 

for the first time." At the same time, there has not been an update of the risk of forest fires at 

national level, so that there is proper planning and hierarchy of prevention. 

The "Commission for the Prospects of Fire Management" (Goldammer Committee), set up by 

the Prime Minister's decision, published its findings in January 2019, but without any follow-

up. On the positive side the WWF appreciates the publication of the CYA for the cooperation 

of the Forest Service and the firefighting Corps. The draft law on the National civil protection 

system, which is certainly not going to be implemented this year, was also put into public 

consultation. According to the WWF, the temporal problems remain in the proposed structure: 

no solutions are given to the central issue of inadequate staffing of services, while 

bureaucracy is increasing. 

"In order not to be in the same work, we must take immediate, courageous political decisions and 

measures. We must finally bring prevention into focus, the funding must be more targeted and 

timely, the National forestry strategy implemented through multi-purpose forest management 

and a single national campaign designed Public information ", comments Dimitris Karavellas, 

general manager of WWF Hellas. 

Source: http://www.kathimerini.gr/1026799/article/epikairothta/ellada/anoxyrwth-xwra-stis-

pyrkagies 
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