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∆ιακήρυξη για την �ροστασία των δασών και του 

�εριβάλλοντος*  

 

 

Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου,  

 

Έχοντας και στο Cαρελθόν ασχοληθεί µε ζητήµατα Cροστασίας του 

Cεριβάλλοντος, 

Θεωρώντας ότι η Cροστασία του Cεριβάλλοντος, η αειφόρος και 

βιώσιµη ανάCτυξη και γενικότερα η ισορροCία του οικοσυστήµατος είναι 

ζητήµατα ζωτικής σηµασίας για την εCιβίωση όχι µόνο της ελληνικής 

κοινωνίας αλλά και της ανθρωCότητας και του Cλανήτη, Cου κινδυνεύει 

αCό την υCερθέρµανση· ότι θα CρέCει να αντιµετωCίζεται για το λόγο αυτό 

όχι αCλώς ως αντικείµενο άσκησης µεµονωµένης Cολιτικής, µεταξύ των 

άλλων, αλλά ως Cρωταρχικό κριτήριο όλων των αCοφάσεων και των 

Cολιτικών, και ιδίως των οικονοµικών, της Πολιτείας καθώς και των 

συµCεριφορών των Cολιτών και των εCιχειρήσεων· ότι εCιβάλλεται η ριζική 

αλλαγή στάσης όλων µας αCέναντι στη φύση και γενικά στο Cεριβάλλον, 

αφού η µόλυνσή του δεν Cροέρχεται µόνο αCό τις εCιχειρήσεις και τον 

τρόCο Cαραγωγής εµCορευµάτων και Cαροχής υCηρεσιών, αλλά και αCό τους 

αδιάφορους και ανεύθυνους χρήστες του Cεριβάλλοντος, αCό τη σCάταλη 

                                                 
*
 Το εν λόγω κείµενο υιοθετήθηκε από την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α της 10

ης
 Ιουλίου 2008. Εισηγητές: κος 

Α. Μανιτάκης, Μέλος ΕΕ∆Α, Εκ�ρόσω�ος ΝΟΠΕ, ΑΠΘ και Λ. Μ�ολάνη, Ε�ιστηµονική 

Συνεργάτιδα ΕΕ∆Α. Οι εισηγητές εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες στον εκCρόσωCο 

της WWF Ελλάς κο ∆. Καραβέλλα, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ασολόγων 

∆ηµοσίων ΥCαλλήλων κο Ν. ΜCόκαρη, τον Καθηγητή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ΑΠΘ 

κο Α. ΠαCασταύρου για τις εµCεριστατωµένες Cροτάσεις τους Cου κατέθεσαν εγγράφως 

στην ΕΕ∆Α µετά αCό δηµόσια διαβούλευση Cου συγκάλεσε η ΕΕ∆Α στις 14 ∆εκεµβρίου 

2007. Στη διαβούλευση αυτή συµµετείχαν, εκτός αCό µέλη της ΕΕ∆Α, και εκCρόσωCος της 

Greenpeace Ελλάς κος Ν. ΧαραλαµCίδης, εκCρόσωCος του Συνηγόρου του Πολίτη, κα Χ. 

Χατζή, κα Κ. ΣακελλαροCούλου Σύµβουλος της ΕCικρατείας.  
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χρήση, βλαCτικής για το Cεριβάλλον, ενέργειας καθώς και αCό την 

αCερίσκεCτη εCιβάρυνσή του µε άχρηστα καταναλωτικά αγαθά Cου δεν 

ανακυκλώνονται.    

Εκτιµώντας ότι οι µεγα-Cυρκαγιές (mega-fires) του καλοκαιριού του 

2007 είχαν CολύCλευρες καταστροφικές συνέCειες τόσο άµεσες όσο και 

έµµεσες, και θα CρέCει να αCοβούν εξόχως διδακτικές για όλους µας, 

Ανησυχώντας σοβαρά για την εντεινόµενη υCερθέρµανση του 

Cλανήτη Cου συντείνει µεταξύ των άλλων στην εκδήλωση µικρής ή 

µεγαλύτερης κλίµακας Cυρκαγιών και φέτος, 

Θεωρώντας ότι η κληροδότηση υγιών και βιοCοικιλόµορφων δασών 

στις µελλοντικές γενιές είναι υCοχρέωση όλων µας, 

Κρίνοντας αναγκαίο να Cροτάξει το ζήτηµα των δασών, 

 

σηµειώνει ότι:  

 

Α) Σχετικά µε τη ευθύνη του Κράτους και τη διαµόρφωση 

κρατικής �ολιτικής για το �εριβάλλον 

 

1. Συνε�ής εφαρµογή του τρι�τύχου «Cρόληψη-καταστολή-διαχείριση. 

Έγκαιρη και α�οτελεσµατική �ρόληψη �ριν  την  καταστολή. 

 

Θα CρέCει να αξιοCοιηθεί, αφού γίνουν οι αναγκαίες Cροσαρµογές 

ώστε να εCικαιροCοιηθεί, το οµόφωνο Cόρισµα της ∆ιακοµµατικής 

ΕCιτροCής της Βουλής του 1993 και ειδικά οι Cροτάσεις της σχετικά µε την 

εCανεξέταση της συνολικής µεταφοράς της ευθύνης στην ∆ασική ΥCηρεσία 

µέσω της δηµιουργίας Ενιαίου ∆ιεCιστηµονικού Φορέα ΠυροCροστασίας, 

καθώς και η βασική ιδέα ότι κάθε Cεριβαλλοντική Cολιτική θα CρέCει να 

βασίζεται στην ενοCοίηση του τρίCτυχου «Cρόληψη-καταστολή-διαχείριση»,  

Στο τρίCτυχο αυτό Cρωταρχική θέση και Cροτεραιότητα έχει η 

Cρόληψη, αφού εκ των Cραγµάτων Cροηγείται χρονικά και κάνει, όταν 

είναι αCοτελεσµατική, Cεριττή την καταστολή. Η ΕΕ∆Α αCοδίδει ιδιαίτερη 

σηµασία στις κατευθυντήριες Cροτάσεις του Cορίσµατος για την Cρόληψη 
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των δασικών Cυρκαγιών Cροτάσσοντας, µάλιστα την λήψη αCαραίτητων 

θεσµικών µέτρων για τη διασφάλιση της δηµόσιας ιδιοκτησίας, την 

αCάλειψη κοινωνικών Cιέσεων και την Cαραδειγµατική τιµωρία των 

εµCρηστών και καταCατητών της δηµόσια γης αλλά και την οργάνωση 

οµάδων δασοCυροCροστασίας (εθελοντικών ή και υCοχρεωτικών) σε εCίCεδο 

τοCικής αυτοδιοίκησης και ανάθεση σε αυτούς συγκεκριµένων καθηκόντων. 

Η Cρόληψη είναι κατά Cρώτο λόγο ευθύνη και αρµοδιότητα των τοCικών 

κοινωνιών, ενώ η καταστολή και Cυρόσβεση των κεντρικών υCηρεσιών. 

Χρειάζεται εCοµένως εCανασχεδιασµός της δασοCροστασίας σε εθνικό 

εCίCεδο ώστε να εξασφαλιστεί ενιαία διαχείριση του τρίCτυχου ‘Cρόληψη-

καταστολή-διαχείριση’. Ο κατακερµατισµός του τριCτύχου και η ανάθεση 

αCοσCασµατικών αρµοδιοτήτων σε διαφορετικούς φορείς δεν είναι 

αCοδοτικός καθώς η δασοCροστασία εCιφέρει τα εCιθυµητά αCοτελέσµατα 

µόνο αν λειτουργήσει συντονισµένα και στα τρία εCίCεδα. 

 

2. Α�οτελεσµατική �εριβαλλοντική διακυβέρνηση, (µε τη ριζική 

αναδιάρθρωση υ�ουργικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων) µε στόχο τη 

βιώσιµη και αειφόρο ανά�τυξη 

   

Η ΕΕ∆Α θεωρεί Cολύ χρήσιµη την εµCεριστατωµένη έκθεση της 

WWF για την Cεριβαλλοντική διακυβέρνηση και την Cροστασία των δασών. 

Θα CρέCει να γίνει αντικείµενο ευρύτερης και σοβαρής συζήτησης και να 

Cροσεχθούν οι διαCιστώσεις και Cροτάσεις της για την διάχυση και σύγχυση 

των αρµοδιοτήτων στα ΥCουργεία και στις δηµόσιες υCηρεσίες και ότι 

εCιβάλλεται άµεσα η δηµιουργία των κατάλληλων διϋCουργικών δοµών για 

τον συντονισµό των δράσεων και αCοφάσεων για την Cροστασία του 

Cεριβάλλοντος. Αξίζει ακόµη να Cροσεχθούν οι Cροτάσεις της για την 

οργάνωση και υλοCοίηση της δασικής διαχείρισης και την οργάνωση και 

εCιχειρησιακή εκτέλεση της καταστολής, µεταξύ άλλων, µέσω της 

συνολικής ανασυγκρότησης της ∆ασικής ΥCηρεσίας, της συγκρότησης ενός 

αCοτελεσµατικού σώµατος φύλαξης της υCαίθρου, τη δηµιουργία ενός 

εξειδικευµένου σώµατος στη δασοCυρόσβεση και της αCοτελεσµατικής 
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χρήσης εθελοντικών οµάδων και της συνεισφοράς Cολιτών σε τοCικό 

εCίCεδο.  

Η Cρόταση για τη δηµιουργία αυτόνοµου ΥCουργείου Περιβάλλοντος 

αξίζει να Cροσεχθεί και να βρει, σύντοµα, στη βασική της σύλληψη, την 

καλύτερη δυνατή ανταCόκριση. Η υCάρχουσα κατάσταση µε τη συνύCαρξη 

του ΥCουργείου Περιβάλλοντος µε το ΥCουργείο ∆ηµοσίων Έργων είναι, 

Cράγµατι, αρνητική για το Cεριβάλλον και δεν εCιδέχεται αναβολή 

ανταCόκρισης. Η διάχυση άλλωστε αρµοδιοτήτων Cεριβαλλοντικής 

διαχείρισης σε διάφορα ΥCουργεία δηµιουργεί σύγχυση και καταλήγει, 

λόγω έλλειψης συντονισµού, σε αδράνεια και αναCοτελεσµατικότητα. 

ΑCαιτείται άµεσα ο διϋCουργικός και διοικητικός συντονισµός και η 

κατάστρωση µίας ενιαίας Cεριβαλλοντικής Cολιτικής, Cου θα διατρέχει και 

θα υCοχρεώνει όλα τα ΥCουργεία καθώς και τις Νοµαρχίες και τους ∆ήµους. 

Η εθνική Cολιτική για το Cεριβάλλον είναι εξάλλου αναγκασµένη να 

συντονίζεται και να εναρµονίζεται µε την κοινοτική Cολιτική για το 

Cεριβάλλον. Μόνον η άµεση διαµόρφωση µιας α�οτελεσµατικής 

�εριβαλλοντικής διακυβέρνησης Cου θα υCηρετεί µε συνέCεια  την αειφόρο 

και βιώσιµη ανάCτυξη και θα καθοδηγεί και θα δεσµεύει αCό την αρχή την 

οικονοµική, αγροτική, Cολεοδοµική και χωροταξική Cολιτική της χώρας 

µCορεί να δηµιουργήσει ελCίδες για τη διάσωση του Cεριβάλλοντος. Αν, 

ωστόσο, µε τη δηµιουργία αυτόνοµου ΥCουργείου Περιβάλλοντος Cρόκειται 

να Cροστεθεί κοντά στα άλλα ΥCουργεία ένας υCερτροφικός διοικητικός και 

γραφειοκρατικός µηχανισµός, χωρίς αCοφασιστικές αρµοδιότητες, τότε 

καλύτερα να µην γίνει.  

Η ριζική αναδιάρθρωση των κεντρικών υCηρεσιών Cου ασχολούνται 

µε το Cεριβάλλον δε θα CρέCει να στερήσει ούτε να αCαλλάξει τις τοCικές 

κοινωνίες και ειδικά τους ∆ήµους και Νοµαρχίες αCό τις αρµοδιότητες και 

τις ευθύνες Cου τους αναλογούν.  

 

3.  Να γίνουν σεβαστοί οι νοµολογιακοί κανόνες του ΣτΕ: ό,τι 

χαρακτηρίστηκε �ράσινο, �αραµένει �ράσινο. Καµία αυθαίρετη, χωρίς 

σχεδιασµό, αλλαγή της χρήσης γης   
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Η ΕΕ∆Α θεωρεί σωτήρια για το φυσικό, το δοµηµένο και το 

Cολιτιστικό Cεριβάλλον  τη νοµολογία του Συµβουλίου της  ΕCικρατείας, Η 

Πολιτεία οφείλει να τη σέβεται και να συµµορφώνεται µε αυτή. Η Cάγια 

θέση του ΣτΕ για την ανάγκη σύνταξης, εCιτέλους, όCως εCιτάσσει το 

Σύναγµα, δασολογίου �ρέ�ει να γίνει άµεσα Cράξη. ΠροϋCόθεση κάθε 

αCοτελεσµατικής δασικής Cολιτικής είναι η σύνταξη δασολογίου µε την 

αCοτύCωση των δασικών οικοσυστηµάτων και τη χαρτογραφική καταγραφή 

τους. Χωρίς δασολόγιο καµία µορφή ή σύστηµα Cροστασίας των δασών δεν 

είναι αCοτελεσµατικό.  

Στο Cλαίσιο αυτό αCαιτείται ακόµη η αCοτύCωση και χαρτογράφηση 

όλων των καµένων εκτάσεων σε ετήσια βάση καθώς και η διαχρονική 

Cαρακολούθησή τους ώστε να Cροστατευτούν αCό την Cαράνοµη οικιστική 

και όCοια άλλη χρήση και να διευκολυνθεί η σύνταξη σχεδίων εCαναφοράς 

των δασοσυστηµάτων στην Cρότερη κατάστασή τους.  

Τέλος, δεν δικαιολογείται Cαρέκκλιση αCό τη συνταγµατική εCιταγή 

της αCαγόρευσης µεταβολής της χρήσης ή του Cροορισµού των δασών και 

των δασικών εκτάσεων, στα οCοία CρέCει, κατά τη νοµολογία του ΣτΕ, να 

Cροστεθούν και τα Cάρκα και οι χώροι του Cεριαστικού Cρασίνου. Ότι 

χαρακτηρίστηκε �ράσινο �αραµένει εσαεί �ράσινο. Καµία αυθαίρετη αλλαγή 

της χρήσης γης. Καµία ανοχή ούτε εCιείκεια στους ασυνείδητους 

καταCατητές, καταστροφείς και εµCρηστές του Cράσινου και των δασικών 

εκτάσεων. Η νόµοι για την Cροστασία του Περιβάλλοντος να τηρούνται και 

οι ένοχοι να τιµωρούνται.  

 

Β) Ως �ρος την υ�οκειµενική θεώρηση του �εριβάλλοντος και το 

δικαίωµα στην �ροστασία του. 

 

1.  Το �εριβάλλον ως κοινό τοις �άσι αγαθό και η �ροστασία του ως 

δικαιώµατος του καθενός 
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  ΑCαιτείται µια νέα Cρόσληψη του δικαιώµατος στο Cεριβάλλον και 

αCαγκίστρωσή του αCό την ατοµοκεντρική θεώρησή του, ως δικαιώµατος 

ατοµικού, Cου εξοCλίζει το άτοµο µε εξουσίες αCοκλειστικής χρήσης, 

κάρCωσης και κτήσης του κατά το Cαράδειγµα της ατοµικής ιδιοκτησίας. Το 

Cεριβάλλον δεν είναι κτήµα του ανθρώCου, Cου δικαιούται να το εξουσιάζει 

και να το εκµεταλλεύεται, ως κύριός του, αλόγιστα και ατιµώρητα. Το 

Cεριβάλλον είναι ο οίκος του ΑνθρώCου, ο φυσικός χώρος  της ύCαρξής του, 

ο βιόκοσµός του. Το Cεριβάλλον είναι ένα κοινό τοις �άσι αγαθό, Cου δεν 

γνωρίζει σύνορα και εCικράτειες και δεν υCόκειται σε εξουσίες και σε 

εξουσιάσεις, Ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλους µας. ΑCολαµβάνουµε την 

ευεργετική και ζωοδόχο εCίδρασή του όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά.  

Και η µεν Πολιτεία έχει υ�οχρέωση να το �ροστατεύει ως κοινό σε 

όλους αγαθό, ενώ ο καθένας α�ό µας έχει δικαίωµα να αξιώνει α�ό την 

Πολιτεία και τις δηµόσιες και ιδιωτικές εξουσίες την �ροστασία του, και να 

την ε�ιδιώκει, ακόµη και δικαστικά, µε ατοµική �ροσφυγή στα δικαστήρια. 

Με αυτήν την έννοια το δικαίωµα στην Cροστασία του Cεριβάλλοντος 

δύσκολα κατατάσσεται σε µια αCό τις τρείς γνωστές κατηγορίες των 

δικαιωµάτων. Τη δυσκολία αυτή εκφράζει άλλωστε και ο µεταφορικός 

χαρακτηρισµός του, ως δικαιώµατος τρίτης γενιάς.  

 

2.  Η �ροστασία του �εριβάλλοντος ως δικαίωµα ενηµέρωσης και 

συµµετοχής των χρηστών του στις α�οφάσεις �ου το αφορούν 

 

Η δικαιωµατική Cάντως Cρόσληψη του Cεριβάλλοντος αφορά την 

Cροστασία του και τη συλλογική διαχείριση ή χρήση του. Ως δικαίωµα του 

καθενός στρέφεται κατά του Κράτους και των δηµόσιων εξουσιών και 

αξιώνει τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, CροληCτικών και κατασταλτικών 

για την Cροστασία του αCό κάθε είδους Cροσβολές. Ως δικαίωµα συλλογικής 

χρήσης και διαχείρισης θεµελιώνει αξίωση συµµετοχής σε όλες τις 

διαδικασίες Cου αφορούν ή θίγουν την Cροστασία του. Οι χρήστες του 

Cεριβάλλοντος δικαιούνται να ενηµερώνονται �λήρως και α�οτελεσµατικά 

για κάθε τι �ου αφορά το φυσικό και δοµηµένο �εριβάλλον τους και να 
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συµµετέχουν στις α�οφάσεις �εριβαλλοντικής �ροστασίας και διαχείρισης. Αν 

θα έ�ρε�ε να δώσουµε έναν χαρακτηρισµό στο δικαίωµα στην �ροστασία του 

�εριβάλλοντος αυτός θα ήταν, χωρίς αµφιβολία δικαίωµα, συµµετοχής των 

χρηστών του στις διαδικασίες �ου το αφορούν. Πρόκειται άρα για δικαίωµα 

κατ’εξοχήν συµµετοχικό. 

 

3.  Να αναγνωριστούν στις �εριβαλλοντικές οργανώσεις δικαιώµατα 

ανάλογα µε εκείνα �ου έχουν οι ενώσεις καταναλωτών 

 

Η αναγνώριση του δικαιώµατος στην Cροστασία του Cεριβάλλοντος ως 

συµµετοχικού συνεCάγεται τη θεσµική αναγνώριση της σηµασίας και του 

αναντικατάστατου ρόλου Cου Cαίζουν στο θέµα αυτό οι Cεριβαλλοντικές και 

οικολογικές οργανώσεις κάθε είδους και µορφής. Η οργάνωση και δράση 

τους αCοτελεί µορφή αυτό-οργάνωσης και αυτοCροστασίας των Cολιτών αCό 

Cεριβαλλοντικές Cροσβολές κάθε είδους. Οι CροσCάθειες αυτό-οργάνωσης 

των χρηστών του Cεριβάλλοντος χρειάζονται ενθάρρυνση και οι οργανώσεις 

τους δικαιούνται να έχουν το σεβασµό και την αναγνώριση Cου τους αξίζει 

αCό την Πολιτεία και τους κατοίκους µιας Cεριοχής, αφού ενεργούν στο 

όνοµα και για λογαριασµό τους.   

Στο Cλαίσιο αυτό Cροτείνουµε να εCιδιωχθεί να αναγνωριστούν αCό 

την ΕυρωCαϊκή Ένωση, µε τη µορφή οδηγίας, στις Cεριβαλλοντικές και 

οικολογικές οργανώσεις ειδική συλλογική αγωγή καθώς και δικαιώµατα 

συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης αCοφάσεων Cου θίγουν το Cεριβάλλον, 

Cερισσότερα αCό αυτά Cου έχουν ήδη αναγνωριστεί. Κάτι ανάλογο µε αυτό 

Cου έγινε µε τις ενώσεις των καταναλωτών και την Cροστασία τους. 

 

4. Το δικαίωµα στο �εριβάλλον συνε�άγεται ευθύνες, ατοµικές και 

συλλογικές  όσο κανένα άλλο δικαίωµα 

 

Τέλος, και αυτό είναι το Cιο σηµαντικό, το δικαίωµα στην Cροστασία 

του Cεριβάλλοντος συνεCάγεται, όσο κανένα άλλο δικαίωµα, ευθύνες: 

ατοµικές, συλλογικές, κρατικές. Η Cροστασία του Cεριβάλλοντος είναι 
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υCόθεση και ευθύνη όλων µας και κατά Cρώτο λόγο των τοCικών κοινωνιών, 

οι οCοίες οφείλουν να αυτό-οργανώνονται και να δρουν σε συνεργασία µε 

την τοCική αυτοδιοίκηση,  και δεν αφορά µόνο το Κράτος.  

Ευθύνες για µια έλλογη και υCεύθυνη χρήση του. Ευθύνες για την 

διατήρησή του και αειφορία του, για την εCιβίωση του Cλανήτη και της 

ανθρωCότητας. Ευθύνες αCέναντι στη γενιά µας και στις γενιές Cου 

έρχονται, ευθύνες  Cου αφορούν την καθηµερινή µας συµCεριφορά και τον 

τρόCο Cου διάγουµε και καταναλώνουµε.    

Οι Cρόσφατες και οι εCαCειλούµενες Cεριβαλλοντικές και 

οικολογικές καταστροφές έφεραν τον άνθρωCο και την ανθρωCότητα 

ολόκληρη για Cρώτη φορά στην ιστορία της µCροστά σε µια τραγική 

αλήθεια: η οικολογική καταστροφή Cου αφορά Cλέον τον Cλανήτη 

αντιµετωCίζεται µόνον µε την ανάCτυξη µιας CανανθρώCινης οικολογικής 

συνείδησης και µε την καλλιέργεια δεσµών και ευθυνών οικολογικής 

αλληλεγγύης τόσο σε τοCικό και εθνικό, όσο και σε ευρωCαϊκό και 

Cαγκόσµιο εCίCεδο.  

Αθήνα 10 Ιουλίου 2008 


