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ΠερΔικ 3/2015  (ΕΤΟΣ 19ο)

1. Γενικά 
Οι υπερβατικές και αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις στο 
περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της περιβαλ-
λοντικής ισορροπίας και την υποβάθμιση της ποιότητας της 
ανθρώπινης ζωής. Το περιβάλλον, στη σύγχρονη εποχή που 
βιώνουμε, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία, λόγω της σοβαρότη-
τας των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, που το 
απειλούν και θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τον ίδιο τον πλανήτη. 
Ωστόσο και αναφορικά με την προστασία του, στο πρωτογενές 
κοινοτικό δίκαιο δεν υφίσταται ρητός και σαφής ορισμός της 
έννοιας του περιβάλλοντος. Εξ άλλου και στο Σύνταγμα δεν 
περιλαμβάνεται ορισμός του περιβάλλοντος. Ο συνταγματικός 
νομοθέτης εξουσιοδοτεί με νόμο να οριστεί το εννοιολογικό 
περιεχόμενο του. Ωστόσο στη νομοθεσία ο προσδιορισμός του 
γίνεται με αρκετή σαφήνεια, αλλά βέβαια δημιουργούνται 
άλλου είδους προβλήματα, που εμποδίζουν την αποτελεσμα-
τική προστασία του. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 24 παρ. 1 του 
Συντάγματος, που αποτελεί τη βάση (κορμό) της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας, ορίζει ότι: «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους 
και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος 
έχει υποχρέωση να παίρνει  ιδιαίτερα προληπτικά ή κατα-
σταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος 
ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και δασικών 
εκτάσεων...». 
Το περιβάλλον δυστυχώς αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές αντι-
κείμενο προστασίας στο ποινικό μας δίκαιο μόλις στα μέσα της 
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Η καταστροφή του δάσους από πυρκαγιά (εμπρησμός σε 
δάση) αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους, με τους 
οποίος μπορεί να υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον. 
Περαιτέρω από τον καπνό της ίδιας δασικής πυρκαγιάς, 
όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να μολυνθεί και ο ατμοσφαι-
ρικός αέρας, ενδεχομένως και άλλοι φυσικοί πόροι, όπως το 
νερό, έδαφος, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
και γενικά στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της καμένης 
περιοχής. Ο εμπρησμός σε δάση (άρθρα 265 και 266 παρ. 2 
ΠΚ) συρρέει κατ΄ ιδέα με το βασικό περιβαλλοντικό έγκλημα 
του άρθρου 28 παρ. 1(α) του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, 
καθώς και τα λοιπά εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 
εγκλήματα του ίδιου ως άνω άρθρου. Ο ποινικός νομοθέτης 
με τις διατάξεις του άρθρου 265 ΠΚ περί εμπρησμού δασών, 
θέλει να προστατεύσει άμεσα και πρώτιστα το «φυσικό περι-
βάλλον», ως κοινωνικό αγαθό υψηλής προστατευτικής για τη 
ζωή και την υγεία του ανθρώπου αξίας, που επικαλύπτει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση και την προστασία του ειδικότερου 
και ελάσσονος αξίας αγαθού, σε σχέση με αυτό, που είναι η 
ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου (κοινωνική ασφάλεια).

δεκαετίας του ́ 80 με τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος», δηλαδή 11 χρόνια μετά τη ρητή αναγνώρισή 
του, ως συνταγματικά προστατευόμενου μεγέθους1 (άρθρο 
24 Συντ.). Έτσι το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1650/1986 ορίζει το 
περιβάλλον, ως «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών 
παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση 
και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, 
την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παρά-
δοση και τις αισθητικές αξίες». Με τον όρο δε «προστασία του 
περιβάλλοντος» νοείται το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και 
έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση 
του. Φορέας του δικαιώματος στο περιβάλλον είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια. Εξ άλλου, 
ως υποβάθμιση ορίζεται: «πρόκληση από ανθρώπινες δρα-
στηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο 
περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία 
των κατοίκων …», ενώ, ως ρύπανση, ορίζεται: «Η παρουσία στο 
περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών ... ή άλλων 
μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση, ή διάστημα 
που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
ζωντανών οργανισμών και στα οικοσυστήματα ή υλικές ενέρ-
γειες και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για 
τις επιθυμητές χρήσεις του». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 
του ίδιου ως άνω νόμου, «η φύση και το τοπίο προστατεύονται 
και διατηρούνται ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργα-
σίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και 
η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η 
ιδιαιτερότητα, ή η μοναδικότητά τους». 

2. Ο εμπρησμός σε δάση
Τα εγκλήματα του εμπρησμού σε δάση (με πρόθεση και από 
αμέλεια), άρθρα 265 και 266 παρ. 2 ΠΚ αντίστοιχα, όπως και 
τα εγκλήματα του (κοινού) εμπρησμού (με πρόθεση και από 
αμέλεια), άρθρα 264 και 266 παρ. 1 ΠΚ αντίστοιχα, περιλαμ-
βάνονται  στο  Δεύτερο  Βιβλίο,  Δέκατο  Τρίτο  Κεφάλαιο  του 
Ειδικού Μέρους  του Ποινικού Κώδικα  (άρθρα 264-289),  με 
τίτλο «Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα» (κ.ε.ε.). Σύμφωνα με 
την εισηγητική έκθεση του ν. 1492/1950 «Περί κυρώσεως του 
Ποινικού Κώδικος», οι αξιόποινες πράξεις ταξινομούνται σε ομά-
δες (κεφάλαια) με βάση το έννομο αγαθό, το οποίο κατά κύριο 
λόγο προσβάλλεται από αυτές2.
Βέβαια ο ποινικός νομοθέτης για την ομαδοποίηση των κ.ε.ε 
σε ενιαίο κεφάλαιο στον ΠΚ, κατ΄ εξαίρεση και σε σχέση με 

1.   Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: 
Προβλήματα και προοπτικές, Νομικά Χρονικά (2010), τεύχος 61.

2.  Βλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 1492/1950, ΙΙ Ειδικό Μέρος, κεφ. Β΄.
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τα λοιπά κεφάλαια, δεν έλαβε υπόψη του για την τυποποίησή 
τους το κριτήριο του προστατευόμενου έννομου αγαθού, αφού 
επικρατεί στη θεωρία3, ότι τυποποιούνται σε αυτό προσβολές 
διαφόρων έννομων αγαθών. 
Έτσι λοιπόν, το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των κ.ε.ε, 
που ελήφθη υπόψη, ως κριτήριο ομαδοποίησής τους σε ιδι-
αίτερο κεφάλαιο, είναι «... ο επικίνδυνος χαρακτήρας τους, 
ο οποίος είναι ικανός για τη διασάλευση της ασφάλειας του 
κοινωνικού συνόλου, με τη διακινδύνευση ευρύτερου κύκλου 
εννόμων αγαθών4 από φυσικά και χημικά μέσα, όπως είναι η 
φωτιά, το νερό, οι εκρηκτικές ύλες, τα οποία αποδεσμεύουν 
τέτοια φυσική δύναμη, όπως για παράδειγμα ο υψηλός ρυθμός 
έκλυσης θερμότητας από μια πυρκαγιά ή το κρουστικό κύμα 
από μια έκρηξη, τα οποία δεν μπορεί εύκολα και χωρίς τα 
απαραίτητα μέτρα και μέσα να χαλιναγωγήσει ο άνθρωπος»5. 
Ορθότερη μάλιστα είναι η άποψη, ότι τα εν λόγω εγκλήματα 
προστατεύουν την «κοινωνική ασφάλεια» και βέβαια ο τίτ-
λος του ανωτέρω κεφαλαίου είναι μάλλον ατυχής, αφού δεν 
είναι προσδιοριστικός του προστατευόμενου αγαθού, όπως 
συμβαίνει με τα λοιπά κεφάλαια του ΠΚ, αλλά του κριτηρίου 
ομαδοποίησής τους. 

3. Προστατευόμενο έννομο αγαθό - Συρροή 
Μέχρι το βασικό νομοθέτημα για την προστασία του περιβάλλο-
ντος (ν. 1650/1986), ο νομοθέτης στον ΠΚ δεν είχε τυποποιήσει 
στις διατάξεις του κανένα άλλο, πλην του εμπρησμού σε δάση 
(άρθρα 265), έγκλημα κατά του περιβάλλοντος. 
Υποστηρίζεται από τη θεωρία6, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 
265 ΠΚ προστατεύεται το κοινωνικό έννομο αγαθό «δάσος» 
από τη φωτιά, ως μέσο επικίνδυνο για την καταστροφή του. 
Βέβαια, πολύ ορθά υποστηρίζεται7, ότι το δάσος αποτελεί τμήμα 
του σύνθετου, αναντικατάστατου και συλλογικού κοινωνικού 
έννομου αγαθού του «φυσικού περιβάλλοντος», ως ειδικότερη 
έκφρασή του, όμως δεν είναι αυτό που προστατεύεται από τις 
εν λόγω διατάξεις. Ο νομοθέτης με τις διατάξεις του άρθρου 
265 ΠΚ δεν επεδίωξε να προστατεύσει μόνον την ασφάλεια 
του κοινωνικού συνόλου, ως το έλασσον αγαθό, αλλ΄ ένα 
ευρύτερο,  σύνθετο,  συλλογικό  -  υπερατομικό8  κοινωνικό 
αγαθό, το «φυσικό περιβάλλον», που είναι στην προκειμένη 
περίπτωση και το μείζον αυτοτελές και άμεσα προστατευόμενο 
κοινωνικό έννομο αγαθό. Το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται 
από τις ανωτέρω διατάξεις, όχι απλά στενά μόνον ως δασικό 
οικοσύστημα που προσβάλλεται από τις πυρκαγιές, αλλά ως 
ένας ευρύτερος φυσικός χώρος μέσα στον οποίο ζει και δρα-
στηριοποιείται ο άνθρωπος, του οποίου η υγεία και η ποιότητα 
ζωής εξαρτώνται από τη διατήρηση του χώρου αυτού σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας και ο οποίος, με τους τρόπους που ανα-
λύεται παρακάτω, μπορεί να ρυπανθεί ή υποβαθμιστεί. Έτσι 
με τον τρόπο αυτόν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα της 

3.   Γάφου Η., Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, τεύχος Γ΄, Αθήνα, 1961, 
σελ. 98 και Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία ΠΚ, τόμ. Β΄, Αθήνα, 1960, 
σελ. 394.

4.   Αιτιολ. Έκθεση ΠΚ, κεφ. ΙΗ΄, εκδ. Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ. 248.
5.  Γκουρμπάτσης Α., Εμπρησμός στο ισχύον Δίκαιο, Β΄ έκδοση (2001), 
σελ. 34.

6. Καΐάφα - Γκμπάντι Μ., Έννοια και προβληματική των κ.ε.ε., σελ. 20.
7.   Βρύζα Γ., Η ποινική προστασία του Δάσους από εμπρησμό, Αρμ 

10(1987), σελ. 847 με την εκεί παραπομπή του.
8.   Δημόπουλος Π., Εισαγ. ΑΠ, ε.τ, Περιοδικό «Ηλιαία», τεύχ. Απρίλης 

2008, σλ. 23-24 και 45.

ζωής του ανθρώπου ακόμη και η ίδια του η ζωή. Δεν πρέπει 
λοιπόν να δοθεί στενά μια οικολογική διάσταση στο φυσικό 
περιβάλλον, ως άμεσα προστατευόμενο έννομο αγαθό από τις 
εν λόγω διατάξεις, αλλά να επεκταθεί ακόμη περαιτέρω και 
να θεωρηθεί ως μια θεμελιώδη αξία για την ίδια τη ζωή του 
ανθρώπου, που αν ρυπανθεί ή υποβαθμιστεί, πέραν των άλλων 
τρόπων, από τις δασικές πυρκαγιές, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
τη ζωή και υγεία του ανθρώπου και γενικά να υποβαθμίσει την 
ποιότητα της ζωής του. 

Θα πρέπει συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση, να δοθεί μια 
ανθρωποκεντρική διάσταση στο περιβάλλον, αφού αυτό είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ίδιο τον άνθρωπο και την ποιό-
τητα της ζωής του. Ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του 
κοινωνικού συνόλου πρέπει να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 
περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του 
και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και για 
τον λόγο αυτό υποχρεούται η Πολιτεία να του τα εξασφαλίσει 
(άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1650/1986). Υπάρχει εδώ δηλαδή ταύ-
τιση του φυσικού περιβάλλοντος με την ίδια τη ζωή (ύπαρξη) 
του ανθρώπου και με την έννοια αυτή προστατεύεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 265 ΠΚ. Η άποψη αυτή ενισχύεται, 
τόσο από το γεγονός ότι ο ποινικός νομοθέτης τυποποίησε τον 
εμπρησμό σε δάση, ως έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, 
όσο και από το γεγονός του αυξημένου -μέχρι ορισμένου βαθ-
μού βέβαια- ενδιαφέροντός του για την προστασία του περι-
βάλλοντος, γεγονός που αποδεικνύεται από την κλιμάκωση 
του ύψους της απειλούμενης ποινής, η οποία συναρτάται με το 
μέγεθος της προσβολής του δάσους, δηλαδή την έκταση της 
καμένης έκτασης (βλ. άρθρο 265 παρ. 1 εδάφ. γ΄ και παρ. 2). 
Συνεπώς υλικό αντικείμενο των εν λόγω διατάξεων μπορεί να 
είναι ένα ή περισσότερα ειδικά (συστατικά) στοιχεία -φυσικοί 
πόροι- του φυσικού περιβάλλοντος, όπως ο αέρας, το νερό, 
το έδαφος, το δάσος. 

Επίσης οι διατάξεις του άρθρου 265 ΠΚ τελούν σε σχέση ειδι-
κότητας (ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα), απέναντι από 
τις γενικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
(άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 1650/1986), οι οποίες προσδιορίζουν 
και καθορίζουν κατά γενικό και αόριστο τρόπο τα (γενικά) 
περιβαλλοντικά εγκλήματα, εξουσιοδοτώντας τη Διοίκηση με 
κανονιστικές πράξεις να τα εξειδικεύσει. 

Εξ άλλου και προς ενίσχυση της ανωτέρω άποψης, ότι δηλαδή 
ο νομοθέτης προστατεύει με τις διατάξεις του άρθρου 265 ΠΚ 
άμεσα το φυσικό περιβάλλον, μέσα από το δάσος, το οποίο 
αποτελεί ανεκτίμητης αξίας αγαθό, πολύτιμο και απαραίτητο 
ρυθμιστικό στοιχείο για την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, 
η οποία προφανώς και υποβαθμίζεται, όταν καταστρέφεται 
από τις πυρκαγιές, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αποστολή 
του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ). Πιο συγκεκριμένα, το ΠΣ 
έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, και την ασφάλεια και προ-
στασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, 
του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου 
της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών 
και λοιπών καταστροφών (άρθρο 1 ν. 3511/2006, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 63 του ν. 4249/2014), ενώ στις 
αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων, είναι και η διατήρηση και 
προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα 
εμπρησμού (άρθρα 264-267 ΠΚ) (βλ. άρθρο 2 παρ. 1δ΄ του 
ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του 
ν. 4249/2014). 
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4.  Επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό 
περιβάλλον 

Οι δασικές πυρκαγιές, ως φυσικό φαινόμενο, παρ΄ όλο που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για Μεσογειακά οικοσυστή-
ματα, καθ΄ ότι συμβάλλουν στην ισορροπία και αναγέννησή 
τους, προξενούν όμως δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περι-
βάλλον. Ως οικοσύστημα, το δάσος αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα της εθνικής οικονομίας και πηγή υγείας για τον άνθρωπο. 
Κατά την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς δημιουργούνται φλόγες, 
παράγεται θερμότητα και εκλύεται καπνός, που περιέχει τοξικά 
αέρια κι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία σωματίδια. Οι επι-
πτώσεις των πυρκαγιών στο περιβάλλον είναι άμεσες, αλλά 
και έμμεσες. Πέραν από τη φυσική εξαφάνιση και καταστροφή 
του δασικού μας πλούτου και τις επιπτώσεις στην πρωτογενή 
παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία), υπάρχουν και 
έμμεσες επιπτώσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι: α) η διά-
βρωση του εδάφους, β) επιπτώσεις στην πανίδα, γ) ατμοσφαι-
ρική ρύπανση, δ) επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους με τη 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την απορροή του νερού 
της πυρόσβεσης και την απόθεση και διασπορά ρυπαντικών 
ουσιών και τοξικών προϊόντων της καύσης, και ε) επιρροή στο 
μικροκλίμα της περιοχής. 
Περαιτέρω προκαλούνται βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες βλά-
βες στην υγεία των πυροσβεστών και κατοίκων. Μην ξεχνάμε 
ότι ο καπνός από τις δασικές -και όχι μόνον- πυρκαγιές είναι 
μια σημαντική πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πιο αναλυ-
τικά, οι πυρκαγιές προσβάλλουν το περιβάλλον με ρύπανση 
ή υποβάθμιση, με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
ενδεικτικούς τρόπους: 
i) Από την καύση των δασών και δασικών εκτάσεων απελευ-
θερώνονται στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες CO2, αιθά-
λης και αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά απορροφούν 
ηλιακή ακτινοβολία και την εκπέμπουν προς την επιφάνεια της 
γης, αλλάζοντας τη θερμοκρασία της και με τον τρόπο αυτόν 
ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
ii) Επίσης κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών 
εναποτίθενται στο έδαφος υψηλά φορτία τέφρας που περι-
έχει βαρέα μέταλλα, τα οποία μπορούν να απελευθερωθούν 
με το νερό της βροχής και μέσω αυτού να διεισδύσουν στα 
υπόγεια νερά (υδροφόρο ορίζοντα), προκαλώντας σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και προβλήματα υγείας 
στον άνθρωπο. 
iii) Το νερό που προέρχεται από τις διαβρώσεις των καμένων 
δασικών εδαφών περιέχει αυξημένες ποσότητες χημικών ου-
σιών, όπως ασβέστιο, κάλιο, άζωτο και φώσφορο. Επίσης η 
χημική σύσταση του νερού κατά τις πρώτες βροχές αλλάζει, 
παρουσιάζοντας αυξημένες συγκεντρώσεις ανθρακικών, νιτρι-
κών, αμμωνιακών χημικών ενώσεων, που προέρχονται από τη 
διάλυση και παράσυρση της στάχτης. 
iv) Εκτός από την καταστροφή των παραγωγικών δασών σε 
προϊόντα ξύλου η έντονη διάβρωση τροφοδοτεί κάθε χρόνο 
τους χειμάρρους με φερτά υλικά. Η έντονη απορροή, ύστερα 
από μια μεγάλη καταστροφή δάσους από πυρκαγιά, οδηγεί 
στην απώλεια νερού, που ήταν προορισμένο με τη διαδικασία 
της διήθησης και της διαπερατότητας του δασικού εδάφους, 
να εμπλουτίζει τις φυσικές υδάτινες πηγές και τα υπόγεια απο-
θέματα νερού. 
v) Ωστόσο αποτέλεσμα μιας πυρκαγιάς είναι να μεταβάλλονται 
οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, υποβαθμίζοντας την 
παραγωγικότητα του δασικού εδάφους. 

vi) Η μερική ή ολική καταστροφή της βλάστησης συντελεί στη 
μερική ή ολική παράσυρση του εδάφους από τις βροχές, στην 
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, με καταστροφικές συνέ-
πειες στον γεωργικό τομέα, στις υποδομές κ.λπ., στην αύξηση 
της διάβρωσης του εδάφους και στην δημιουργία χειμμαρικών 
φαινομένων. 
vii) Τέλος, η απώλεια ενός δάσους από πυρκαγιά εντείνει άλλο 
ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αυτό της κλιματικής 
αλλαγής. 
Πέραν όμως από τις ανωτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δασικών πυρκαγιών -και όχι μόνον- υπάρχουν και οι κοινωνικό-
οικονομικές επιπτώσεις, όπως είναι: 
α) Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περι-
οχών που καίγονται. 
β) Η επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας με αναπνευστικά προ-
βλήματα από τα τοξικά αέρια. 
γ) Η υποβάθμιση από τις πυρκαγιές πολλές φορές και του πολι-
τιστικού περιβάλλοντος από την καταστροφή αρχαιολογικών 
χώρων ή άλλων πολιτιστικών μνημείων. 
δ) Η επιβάρυνση της ψυχολογίας των ανθρώπων, των οποίων 
καταστρέφονται τα σπίτια και πολλές φορές και προσφιλή 
τους πρόσωπα. 
ε) Σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως σε αγροτικές περιοχές η 
καύσιμη ύλη περιέχει λιπάσματα και φυτοφάρμακα, δομικά 
υλικά, απόβλητα και άλλες επικίνδυνες και τοξικές ουσίες, που 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ατμοσφαιρική ρύπανση, με 
άμεσες συνέπειες, όπως θάνατοι, τραυματισμοί, δηλητηριάσεις 
και έμμεσες συνέπειες, όπως καρδιαγγειακά και αναπνευστικά 
προβλήματα, για τη δημόσια υγεία. 
Βέβαια το περιβάλλον προσβάλλεται με τη ρύπανση ή άλλους 
τρόπους υποβάθμισης όχι μόνον από τις δασικές, αλλά και τις 
λοιπές πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα οι μεγάλες πυρκαγιές 
στη χημική βιομηχανία ή άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις, π.χ. 
πετρελαιοειδών, πλοίων μεταφοράς χημικών υλικών ή άλλων 
επικίνδυνων φορτίων και χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων 
(χωματερές). Την 6 Ιουνίου 2015, για παράδειγμα, από το 
τοξικό νέφος μεγάλης πυρκαγιάς σε μονάδα ανακύκλωσης 
στον Ασπρόπυργο, καταγράφηκε αρμοδίως μόλυνση της ατμό-
σφαιρας μιας ευρύτερης περιοχής. Συνεπώς, οι πυρκαγιές -έτσι 
κι αλλιώς- εξ αντικειμένου, από τα παραγόμενα προϊόντα της 
καύσης και ιδίως από τα προϊόντα του καπνού, είτε ρυπαί-
νουν, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση είτε υποβαθμίζουν 
με άλλους τρόπους το φυσικό περιβάλλον, π.χ. με τη μόλυνση 
του ατμοσφαιρικού αέρα, του οποίου αλλοιώνουν τη σύνθεση, 
τη ρύπανσή του από την απόθεση και διασπορά ρυπαντικών 
ουσιών (ρύπων) με βλαβερές βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και άλλων οργανισμών 
και ειδών. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές, όπως φυσικά 
και από τις μεγάλες αστικές, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
κινδύνους και βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες βλάβες στη δημό-
σια υγεία και ιδίως στις ευπαθείς ομάδες, π.χ. παιδιά, ηλικιω-
μένους, άτομα με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα 
κ.ά. Ο καπνός είναι ένα ετερογενές μείγμα στερεών και θερμών 
αερίων. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεσή του αποτελείται από9: 
α) στερεά (αιθάλη - άνθρακας, σκόνη και αιωρούμενες ίνες), 
β) αερολύματα (υδρογονάνθρακες, έλαια/πίσσα) και αέρια 
πυρκαγιάς, π.χ. CO2 και στις αστικές πυρκαγιές, επιπλέον και 
τοξικά αέρια. 

9.   Γκουρμπάτσης Α., Εγκλήματα Εμπρησμού: Η εγκληματολογική έρευ-
να, 2013, σελ. 90-92 και 125. 
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Πεθαίνοντας όμως η φύση, θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή 
και ο άνθρωπος, αν δεν αποκτήσει οικολογική συνείδηση 
και δεν προστατεύσει ο ίδιος, αλλά πρωτίστως η Πολιτεία το 
περιβάλλον. 
Τέλος, η καταστροφή του δάσους από πυρκαγιά (εμπρησμός σε 
δάση) αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους, με τους οποίος 
μπορεί να υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον. Περαιτέρω από 
τον καπνό της ίδιας δασικής πυρκαγιάς, όπως προαναφέρθηκε, 
μπορεί να μολυνθεί και ο ατμοσφαιρικός αέρας, ενδεχομένως 
και άλλοι φυσικοί πόροι, όπως το νερό, έδαφος, με όλες τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και γενικά στην ποιότητα της 
ζωής των κατοίκων της καμένης περιοχής. Για τους λόγους 
αυτούς ο εμπρησμός σε δάση (άρθρα 265 και 266 παρ. 2 ΠΚ) 
συρρέει κατ΄ ιδέα με το βασικό περιβαλλοντικό έγκλημα 
του άρθρου 28 παρ. 1(α) του ν. 1650/1986, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/20022 καθώς και τα λοιπά 
εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα του ίδιου ως 
άνω άρθρου. 
Βέβαια στην πράξη υπάρχουν πολλά προβλήματα σε επίπεδο 
απόδειξης των βλαβερών επιπτώσεων των πυρκαγιών στο 
φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στη ρύπανση και υποβάθ-
μισή του. Πιο συγκεκριμένα για να καταδικαστεί αμετάκλητα 
κάποιος κατά αληθινή κατ΄ ιδέα συρροή πέραν από τον εμπρη-
σμό σε δάση και για άλλο περιβαλλοντικό έγκλημα, σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του ν. 1650/1986, είναι αρκετά δύσκολο. Και 
τούτο, γιατί οι αρμόδιες Αρχές της Διοίκησης πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν, για παρά-
δειγμα, ποιο είναι το είδος, η ποσότητα και η έκταση των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα της καμένης ή ευρύτερης περιοχής που μετα-
φέρθηκαν οι καπνοί και γιατί οι συγκεκριμένοι ρύποι ήταν 
δυνατόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοί-
κων και ποιες ήταν οι συγκεκριμένες επιπτώσεις που έχουν 
αιτιώδη συνάφεια με τους καπνούς, έτσι ώστε η ενδεχόμενη 
καταδικαστική απόφαση για τα ανωτέρω ζητήματα, να μην 
κινδυνεύει τελικά να αναιρεθεί. Το μόνον έγκλημα που εύκολα 
μπορεί στην πράξη να αποδειχτεί είναι το βασικό περιβαλλο-
ντικό έγκλημα του άρθρου 28 παρ. 1(α) του ν. 1650/1986, 
δηλαδή την πρόκληση ρύπανσης του αέρα και όχι τα εκ του 
αποτελέσματος λοιπά εγκλήματα του ίδιου άρθρου. 

5. Τελική θέση 
Κατόπιν των ανωτέρω αναλύσεων, σχετικά με τις άμεσες και 
έμμεσες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) επιπτώσεις γενικά 
των πυρκαγιών και ειδικά των δασικών καθώς και τους τρό-
πους, με τους οποίους αυτές ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν το 
φυσικό περιβάλλον, είναι πρόδηλο, ότι o ποινικός νομοθέτης με 
τις διατάξεις του εμπρησμού σε δάση, άρθρο 265 ΠΚ, θέλει να 
προστατεύσει άμεσα και πρώτιστα το «φυσικό περιβάλλον», 
ως κοινωνικό αγαθό υψηλής προστατευτικής για τη ζωή και 
την υγεία του ανθρώπου αξίας, που επικαλύπτει στη συγκε-
κριμένη περίπτωση και την προστασία του ειδικότερου και 

ελάσσονος αξίας αγαθού, σε σχέση με αυτό, που είναι η ασφά-
λεια του κοινωνικού συνόλου (κοινωνική ασφάλεια). Είναι 
δε προστατευόμενο αγαθό, κατ΄ έμμεσο τρόπο, η ασφάλεια 
του κοινωνικού συνόλου, αφού η επικινδυνότητα γενικά των 
δασικών -και όχι μόνον- πυρκαγιών θέτουν, εξ αντικειμένου, 
σε διακινδύνευση το περιβάλλον, στο οποίο ζει ο άνθρωπος, 
ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, με την έννοια 
της υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής του και πολλές φορές 
θέτουν σε κίνδυνο ή απειλούν ακόμη και την ίδια του τη ζωή. 
Οι συνθήκες και απαιτήσεις της σημερινής κοινωνικής ζωής 
επιβάλλουν πλέον την αυτονόμησή του περιβάλλοντος, και 
στην προκειμένη περίπτωση του «φυσικού περιβάλλοντος». Ο 
εμπρησμός σε δάση αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους 
υποβάθμισης του υπαλλακτικώς μικτού αδικήματος του άρθρου 
28 του ν. 1650/1986. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη των και-
ρών και συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας, να προστα-
τευθεί περισσότερο αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, με 
τη θέσπιση των ενδεδειγμένων θεσμικών και άλλων μέτρων, 
γιατί σήμερα σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι ο μεγάλος ασθενής. 
Συνεπώς ο εμπρησμός σε δάση, ως τυπικό, αλλά και αφηρη-
μένης διακινδύνευσης έγκλημα, είναι ειδικό περιβαλλοντικό 
έγκλημα, σε σχέση με τα γενικά περιβαλλοντικά εγκλήματα, 
που περιγράφονται στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία του περιβάλλοντος (ν. 1650/1986), με τα οποία 
συρρέει κατ΄ ιδέαν. 
Είναι επίσης τυπικό έγκλημα, αφού δεν απαιτείται εκτός από 
την ενέργεια του δράστη και αποτέλεσμα για την πλήρωση της 
αντικειμενικής υπόστασής του, όπως συμβαίνει με τον «κοινό» 
εμπρησμό (άρθρο 264 ΠΚ). Επίσης, το βασικό έγκλημα του 
εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 παρ. 1 εδάφ. α΄ ΠΚ), είναι 
έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης10, γιατί ο κίνδυνος 
υπάρχει με μόνη την πραγματοποίηση της εγκληματικής πρά-
ξης, δηλαδή την πρόκληση πυρκαγιάς σε δάσος ή δασική 
έκταση, χωρίς να απαιτείται από τον δικαστή να διαπιστώ-
σει, αν μπορούσε να επέλθει ο κίνδυνος στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να προστατεύσει 
περαιτέρω το φυσικό περιβάλλον και συνεπώς και το δασικό 
οικοσύστημα. Και τούτο μπορεί απλά να το επιτύχει με νομο-
θετικά μέτρα, μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 265 ΠΚ. Πιο 
συγκεκριμένα στην παρ. 2 και προκειμένου να υπάρξει απο-
τελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία, θα πρέπει να 
προστεθούν στις προβλεπόμενες από αυτήν προϋποθέσεις, 
προκειμένου να επιβληθεί στον κατηγορούμενο για εμπρησμό 
σε δάση η προβλεπόμενη από αυτήν αυξημένη ποινή και οι 
περιοχές που εμπίπτουν στα δίκτυα Natura 2000, τους εθνι-
κούς δρυμούς και τα αισθητικά δάση. 

10.   Γκουρμπάτσης Α., Εμπρησμός στο ισχύον δίκαιο, Β΄έκδ. (2001), 
σελ. 85-86.




