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Θέμα: Απάντηση στην 8547/23.08.2021 Ερώτηση της Βουλής.

Στο πλαίσιο απάντησης στην επί του θέματος Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων σας κάνουμε 
γνωστά τα παρακάτω:    

Οι ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις καμένες εκτάσεις καθορίζονται από τις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά στην 160596/4511/30.08.2017 
εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, όπου περιγράφονται τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασής τους, 
καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησής τους. 

Κατόπιν της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής και με σκοπό την επίσπευση των 
διαδικασιών εκτέλεσης των άμεσων έργων αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων, εκδόθηκε η από 
13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143) με θέμα «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις», η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021 (Α’ 156). Με την εν λόγω Π.Ν.Π., ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν την επίσπευση κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων, την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών 
στο ΥΠΕΝ, την επίσπευση εκτέλεσης των ειδικών δασοτεχνικών έργων προστατευτικού χαρακτήρα, 
την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης καμένων ιστάμενων δένδρων σε μη δημόσιες 
εκτάσεις εκτός σχεδίου, καθώς και της δυνατότητας πράξης ορισμού αναδόχων για εκπόνηση 
μελετών και υλοποίηση έργων   (αντιδιαβρωτικών και αναδασωτικών). 

Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών, όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, βρίσκεται σε 
επικοινωνία και συνδράμει το αρμόδιο Δασαρχείο Πύργου με την παροχή οδηγιών και 
κατευθύνσεων σε θέματα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας των πληγεισών 
περιοχών, οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης. Με το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/75212/2733/13-08-2021 έγγραφο 
του Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογράφης & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων 
Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, παρασχέθηκαν Γεωχωρικά δεδομένα για 
την πυρκαγιά στις 04 Αυγούστου 2021 σε περιοχές του Δασαρχείου Πύργου, προς αξιοποίηση κατά 
τη σύνταξη των κατάλληλων μελετών αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, με το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81677/2994/03-09-2021 «1η τροποποίηση της αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/ 28.06.2021 Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η έγκριση 
διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών 
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της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021» (ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5).» 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, κατανεμήθηκαν στη Διεύθυνση 
Δασών Ηλείας 30.000€, με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών εργασιών εκπόνησης των μελετών 
αντιδιαβρωτικής προστασίας, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε στάδιο σύνταξης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
  

                                   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΤΣΙΛiΚΟΥΝΑΣ
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