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Από τον Οκτώβρη του 2012 που διεξήχθη η εκλογο-απολογιστική συνέλευση της 

Ένωσης, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα προς την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δράσης.  

Η διακηρυγμένη πρόθεση της Γενικής Συνέλευσης για κοινή δράση όλων των 
εργαζομένων στον δασικό τομέα καθώς και κάθε άλλης συλλογικότητας, για την 
υπεράσπιση των δασικών οικοσυστημάτων ως δημόσιου αγαθού και για την ανατροπή των 
πολιτικών που διαλύουν την δασική υπηρεσία, έμεινε κενό γράμμα.  

Με ευθύνη του προεδρείου της ΠΕΔΔΥ (ΔΗΣΥ-ΔΑΚΕ), το ΔΣ δεν έχει συνεδριάσει επί 
μήνες, την ώρα που: 

• Με το νέο πειθαρχικό – θηλειά στο λαιμό μας, η καθημερινότητα κατά την άσκηση 
των καθηκόντων μας έχει γίνει εφιαλτική, ενώ πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν ήδη τον 
κίνδυνο να τεθούν σε αργία «δια ασήμαντον αφορμή» την ώρα που στοχοποιούμαστε 
διαρκώς από τον τύπο και τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.  

• Οι αξιολογήσεις δομών από τις οποίες θα προκύψει το «πλεονάζον» προς 
απόλυση προσωπικό, έφτασαν και στην πόρτα μας (αξιολόγηση ΥΠΕΚΑ και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) με αποτέλεσμα την ανορθολογική συγχώνευση 
τμημάτων και την κατάργηση Δ/νσεων ακόμα και αρμοδιοτήτων (πχ Δ/νση Δασικών Χαρτών 
ΥΠΕΚΑ). 

• Οι δασικές υπηρεσίες είναι απολύτως διαλυμένες και αποστελεχωμένες, μετά 
από τις διαθεσιμότητες των συναδέλφων μας διοικητικών υπαλλήλων και τις αθρόες 
συνταξιοδοτήσεις δασικών υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, με τον αυξημένο φόρτο που 
προκάλεσε η ανάληψη της ευθύνης της αγροτικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη οικονομικών πόρων (πχ για καύσιμα), οι συνάδελφοι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στοιχειωδώς στα καθήκοντά τους. Σε αυτό το τοπίο, πρόκειται να 
θεσμοθετηθεί το «συμβόλαιο αποδοτικότητας» για τους προϊστάμενους και η «διοίκηση 
μέσω στόχων» για όλους τους υπαλλήλους, ως άλλο ένα εργαλείο παραγωγής 
υποψήφιων προς απόλυση δημοσίων υπαλλήλων.  

• Ο ρυθμός ψήφισης αντιδασικών διατάξεων, προκειμένου να παραδοθούν τα 
δασικά οικοσυστήματα στα μεγάλα ενεργειακά, μεταλλευτικά, τουριστικά κλπ 
συμφέροντα, είναι πλέον καταιγιστικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ν.4146/2013 
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», με τον οποίο συστήθηκε Τμήμα Δασών στο Υπ. 
Ανάπτυξης για την fast track αδειοδότηση κάθε είδους επέμβασης. Για την παραπάνω 
ρύθμιση δεν υπήρξε καμιά απολύτως αντίδραση από την ΠΕΔΔΥ.    

• Τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί η αναμόρφωση του 
ήδη προβληματικού νομικού πλαισίου για το Εθνικό Κτηματολόγιο και τους Δασικούς 
Χάρτες, μέσω του οποίου όχι μόνο ιδιωτικοποιείται η κατάρτιση των δασικών χαρτών αλλά 
θεσμοθετείται διαδικασία κύρωσης δασικού χάρτη χωρίς την εμπλοκή και τον έλεγχο της 
δασικής υπηρεσίας σε κανένα στάδιο.  

Για το σημαντικότατο αυτό θέμα, ενώ η ΠΕΔΔΥ έχει κληθεί στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής να καταθέσει τις προτάσεις της, ο Πρόεδρος δεν συγκάλεσε ακόμα ΔΣ 
προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά και δημοκρατικά η στάση της Ένωσης απέναντι 
σε αυτό το ν/σ.  Για άλλη μια φορά, οι θέσεις που θα εκφραστούν στην Βουλή, δεν θα 
απηχούν τις θέσεις της Ένωσης αλλά τις προσωπικές απόψεις του Προέδρου της.   

 
Μετά τα παραπάνω 

 Καλούμε το Προεδρείο της ΠΕΔΔΥ (ΔΗΣΥ-ΔΑΚΕ) να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες 
για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης. Η Παράταξή μας με θέσεις, με ευθύνη, θα 
σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  
 Ζητάμε επίσης να τηρηθεί η καταστατική υποχρέωση του ΔΣ για τακτικές μηνιαίες 

συνεδριάσεις.  
        ΑΘΗΝΑ, 7-6-2013 


