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Αγαπητέ συνάδελφε,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που αναλάβατε για την σύνταξη της 

πράσινης ατζέντας σχετικά με την προστασία των δασών μας και να σας 

διαβεβαιώσω ότι συντάσσομαι μαζί σας σε όποια σχετική προσπάθεια καταβάλλετε.

Η έλλειψη ενός ικανού δασικού διαχειριστικού σχεδίου που έχει ως στόχο την 

διάσωση, διαχείριση και ανάδειξη των τεχνικών και αυτοφυών δασών της χώρας, 

ενίοτε υπονομεύει το στρατηγικό σχεδιασμό πυροπροστασίας των δασών και κατά 

συνέπεια την πολιτική προστασία, παρεμποδίζοντας την καθοριστική συμμετοχή 

όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που να 

στηρίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων 

και θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής.

Στα πλαίσια της επικοινωνίας  και προσδοκώμενης συνεργασίας μας προτείνεται, σε 

αδρές γραμμές, η συμπερίληψη των παρακάτω προτάσεων στο σχεδιασμό σας:

1. Δημιουργία Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας  για τον συντονισμό της 

συνεργασίας με περιφερειακούς τομεακούς οργανισμούς και τις αρμόδιες 

αρχές για τους τομείς πολιτικής που η Πράσινη Ατζέντα φιλοδοξεί να 

καλύψει, καθώς και την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης με οδικούς χάρτες 

για την εφαρμογή και δημιουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού 

συστήματος παρακολούθησης των δράσεων που θα αναπτυχθούν.

2. Ανάπτυξη προγραμμάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας, τη 

συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, τη διασφάλιση 
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αποτελεσματικών μηχανισμών για τη συμμετοχή του κοινού, την πρόσβαση 

στην πληροφόρηση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 

θέματα και περιβαλλοντική αναφορά.

3. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών

4. Δημιουργία και τήρηση μαύρης λίστας για δήμους που δεν συνεισφέρουν στη 

διατήρηση των δασών ως αποτέλεσμα παρακολούθησης και επιβολής του 

νομικού πλαισίου που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ισχυρών 

εσωτερικών πολιτικών για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη 

διαχείριση των δασών στην επικράτειά τους. 

5. Προτεραιότητα στις επενδύσεις, με λύσεις που βασίζονται στη φύση, τη 

διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών, καλώντας τις εταιρείες να 

διασφαλίσουν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων τους είναι 

απαλλαγμένες από την αποψίλωση των δασών και επίσης, ενθαρρύνοντας τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποφεύγουν τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που προκαλούν την αποψίλωση των δασών.

6. Η δασική διακυβέρνηση που δύναται να επιχειρηθεί μέσω της «Πράσινης 

Ατζέντας» πρέπει  να χαρακτηρίζεται από διασύνδεση του πλαισίου της 

διακυβέρνησης και των χρονοδιαγραμμάτων παρέμβασης, παρέχοντας μία 

συστηματική σύγκριση των διαδικασιών με βάση (1) τον ρόλο της 

κυβέρνησης, (2) τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη πολλών φορέων, (3) την 

προσαρμοστική διαχείριση, (4) τον οριζόντιο και κάθετο συντονισμό και (5) 

την ευθυγράμμιση του κοινού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (αλυσίδα 

εφοδιασμού).

7. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς χρήσης γης και αντιμετώπισης των  

οικολογικών προκλήσεων, όπως οι πυρκαγιές και η υποβάθμιση των δασών 

μέσω του συνδυασμού περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων 

παραγωγής, μηχανισμών κινήτρων και πρωτοβουλιών αποκατάστασης δασών.

8. Εντοπισμός κοινών αρχών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις διαδικασίες 

σε διαφορετικά γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά πλαίσια, 

καθώς ορισμένες από τις κρατικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες έχουν 

αποκεντρωθεί σε ορισμένους δήμους τα τελευταία χρόνια, αλλά το 

μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης παραμένει σε κρατικό επίπεδο.
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9. Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η ανακοίνωση ενός τοπικού 

συμφώνου μηδενικής αποδάσωσης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

πρωτοβουλία «Πράσινου Δήμου», επικεντρώνοντας στη νομική και 

επιχειρησιακή ικανότητα της δημοτικής αρχής. 

10. Συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού με τοπικές 

οργανώσεις και ΜΚΟ για την προώθηση των τοπικών διαπραγματεύσεων, 

επίτευξης συμφωνιών, προσέλκυσης της πολιτικής προσοχής και 

συγκέντρωσης κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας μια ευρεία τοπική συμφωνία 

επικεντρωμένη στη μείωση της αποψίλωσης των δασών. 

11. Η οικοδόμηση της ικανότητας τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως 

όταν εξασφαλίζεται η εμπλοκή διαφορετικών ενδιαφερόμενων μέσω μίας 

τοπικής συμφωνίας και διασύνδεσης δράσεων, η οποία δύναται να 

εξασφαλίσει τον ενθουσιασμό ως κυρίαρχη τάση, χωρίς να αποκλείεται η 

εμπλοκή των ΜΚΟ.

12. Οι προσεγγίσεις δικαιοδοσίας εμφανίζονται στις τρέχουσες παγκόσμιες 

ατζέντες ως πολλά υποσχόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της 

αποψίλωσης των δασών, υπό την έννοια ότι κάθε δικαιοδοσία είναι μοναδική 

ως προς τα χαρακτηριστικά της (π.χ. χωρική διαμόρφωση, αγροτική δομή, 

δραστηριότητες χρήσης γης ή παράγοντες αποψίλωσης) και διαμορφώνεται 

από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. τάσεις της αγοράς, διαμορφώσεις αλυσίδας 

αξίας και διαφορετικές παρεμβάσεις που αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς 

τρόπους σε κάθε δικαιοδοσία). Ως αποτέλεσμα, οι δικαιοδοσίες μπορεί να 

είναι λίγο πολύ έτοιμες να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών και να 

επιτύχουν, με διάφορους τρόπους, τους στόχους μηδενικής αποψίλωσης που 

τίθενται.

13. Ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης είναι το 

κλειδί για την αντιστοίχιση της κλίμακας που σχετίζεται με διαφορετικές 

προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής νομιμοποίησης και 

της κατοχής γης.

14. Ένα διαφανές και συμμετοχικό σύστημα παρακολούθησης θα βοηθούσε 

επίσης τους τοπικούς παράγοντες να επικοινωνούν εξωτερικά και να 

προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις που δραστηριοποιούνται πραγματικά στην 
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προώθηση της βιωσιμότητας, υπό την έννοια ότι οι μεγάλες εταιρείες 

αναγνωρίζουν ότι θα χάσουν τους παγκόσμιους στόχους τους για μηδενική 

αποψίλωση και αναζητούν νέα μοντέλα και στρατηγικές για να υλοποιήσουν 

γρήγορα τις δεσμεύσεις τους. 

15. Ενσωμάτωση της προστασίας του εδάφους σε πολλαπλούς τομείς πολιτικής 

και δημιουργία περιφερειακής εταιρικής σχέσης εδάφους προκειμένου να 

βελτιωθεί η ανταλλαγή γνώσεων και να εντοπιστούν παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών για την προστασία του από τη ρύπανση και την υποβάθμιση

16. Καθορισμός του πλαισίου βιοποικιλότητας  και ανάπτυξη μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάσχεση της απώλειας 

βιοποικιλότητας, την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, 

ιδίως μέσω των ακόλουθων δράσεων: ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα, προετοιμασία σχεδίων 

προστασίας και αποκατάστασης της φύσης, ενίσχυση των μηχανισμών 

περιφερειακής συνεργασίας και στρατηγικού σχεδιασμού για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, διαχείρισης και διαθεσιμότητας 

πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της φύσης, ενίσχυση 

της εταιρικής σχέσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων της χώρας, της ΕΕ και 

των υπαρχουσών πλατφορμών, και διερεύνηση επιλογών για τη δημιουργία 

του Κέντρου Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα των δασικών περιοχών της 

χώρας.

17. Ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής έγκαιρης ανίχνευσης, διαχείρισης 

και παρακολούθησης πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές με δυνατότητα ελέγχου 

σε επίπεδο Δήμου

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συμμετέχουμε σε αυτή 

την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. 

Ευελπιστώντας στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη των προσπαθειών που καταβάλλονται, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ
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Δήμαρχος Δομοκού
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