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Οη θνηλέο Γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ Δαζηθώλ θιάδσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Λάξηζα, Αζήλα, Πάηξα θαη Θεζ/λίθε ηνλ πξνεγνύκελν 
κήλα, απνηέιεζαλ αλακθηζβήηεηα ζεηηθό θαη ειπηδνθόξν γεγνλόο γηα ην Δαζηθό 
Σπλδηθαιηζηηθό θίλεκα κεηά από πνιιά ρξόληα, γεγνλόο πνπ ραηξεηίζακε θαη 
επηζεκάλακε όηη ην ζεσξνύκε «εθ ησλ ώλ νπθ άλεπ» ηδίσο ζ απηή ηε 
δπζκελέζηαηε ζπγθπξία γηα ηε Δαζηθή Υπεξεζία θαη δειώζακε όηη ζα 
δνπιέςνπκε κε εηιηθξίλεηα γηα λα πεηύρνπλ, θαη λα θαζηεξσζνύλ ζαλ ε ζπλήζεο 
πξαθηηθή καο. 

Αλ θαη δελ θαηέιεμαλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα όπσο πξνηείλακε θαη 
επηζπκνύζακε, ελ ηνύηνηο αλέδεημαλ ζαλ θεληξηθό θνηλό ζηόρν «ηε ζηήξημε ηωλ 
ππαξρόληωλ δνκώλ». 

Σηα πιαίζηα απηά θαη ζηνλ απόερν κόιηο απηώλ ησλ θνηλώλ Γ.Σ, 
βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα θαηαγγείινπκε όηη νη πξνηάζεηο ηεο 
ΠΕΔΔΥ πξνο ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο θηλνύληαη ζηνλ αληίπνδα ησλ 
παξαπάλσ θνηλώλ απνθάζεσλ θαη  ζε αληηδαζηθό θαη αληηζπλαδειθηθό δξόκν. 

Εληνπίδνληαο ζε ηξία κόλν ζεκεία ζέινπκε λα ξσηήζνπκε. 
Απνηεινύλ ζπλάδειθνη ζηήξημε ηωλ ππαξρόληωλ δνκώλ νη 

πξνηάζεηο ζαο: 

 Γηα ηελ επαλαμηνιόγεζε (θαηάξγεζε) ηωλ Γ/λζεωλ Αλαδαζώζεωλ; 
Υπάξρεη θακηά ακθηβνιία όηη ε θαηάξγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 
απνηειεί ην πξώην βήκα ηεο απνκάθξπλζεο (δηα ηεο ππνβάζκηζεο) ελόο 
αθόκα βαζηθνύ Δαζηθνύ αληηθεηκέλνπ; 

 Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηξηώλ ηαρπηήηωλ ηωλ Γαζαξρείωλ 
(Α,Β,Γ); 

       Η ζεώξεζε ζαλ ζεκαληηθώλ θαη ιηγόηεξν ζεκαληηθώλ Δαζαξρείσλ δελ           
ζεκαηνδνηεί ζε ινγηθέο θαηάξγεζεο; 

 Γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ «αλελεξγώλ» όπωο ηα ραξαθηεξίδεηε  
Γαζνλνκείωλ,             ηελ  πεξαηηέξω ππνβάζκηζε ηωλ ππνινίπωλ 
θαη ηελ αιινπξόζαιιε ππαγωγή ηνπο ζην ηκήκα Γαζνπξνζηαζίαο;  
o Τα Δαζνλνκεία έρνπλ θαζ ύιελ αξκνδηόηεηα ζ όιν ην θάζκα ησλ 

Δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Δηαρείξηζε, Θήξα, Δαζνπξνζηαζία, Έξγα 
θ.ι.π) θαη γη απηό ππάγνληαη από ηξηαθνληαπεληαεηίαο ζηνλ 
πξντζηάκελν ηνπ Δαζαξρείνπ ή ηεο Δ/λζεο Δαζώλ. 
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Αλ, κεηαθξάδνληαο ηελ πξόηαζή ζαο, ζαλ «αλελεξγά» ζεσξήζνπκε ηα κε 
ζηειερσκέλα ηόηε κηιάκε γηα ην 80%  ηνπ ζπλόινπ, κε ζίγνπξα  ελεξγά ζην 
ζύλνιό ηνπο ηα Γαζνλνκεία ηεο έδξαο, γηα ηα νπνία όκσο εηζεγήζεθαλ ηελ 
θαηάξγεζή ηνπο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ζαο. 

Αληηιακβαλόκαζηε πνιύ θαιά όηη απηή ε πξόηαζή ζαο έξρεηαη ζε πιήξε 
αληίζεζε κε ηε ινγηθή ηνπ Δαζνδηνηθεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα δεκηνπξγήζεη  
κεγάια πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο αιιά θαζόινπ δελ αληηιακβαλόκαζηε πνην 
όθεινο ηελ ππαγόξεπζε. 

Ούηε ην πνηα αλαγθαηόηεηα ή πνηα ζθνπηκόηεηα ππαγόξεπζε ηέηνηνπ είδνπο  
πξνηάζεηο θαη εθθξάδνπκε ην θόβν καο κήπσο απνδεηρζνύλ ηειηθά 
κπνύκεξαγθ γηα ηελ Υπεξεζία καο. 

Εθθξάδνπκε επίζεο ηε ιύπε καο γηα ην όηη δελ είρακε θακία ελεκέξσζε γηα 
ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο επηηξνπήο θαζώο θαη γηα ηε κε ελεκέξσζή καο 
γηα ην πεξηερόκελν  ησλ  πξνηάζεσλ ησλ δύν άιισλ Δ.Σ.Ο πξνο ηελ επηηξνπή, 
παξά ην όηη ηνπο θνηλνπνηήζακε πξώηα απηέο ηνπ θιάδνπ καο. 

Απ ηελ πιεπξά καο ζέινπκε λα δειώζνπκε όηη δελ πξόθεηηαη λα κπνύκε ζε 
δηαδηθαζία πιεηνδνζίαο ζε πξνηάζεηο θαηάξγεζεο ,ππνβάζκηζεο θαη 
ζπξξίθλσζεο ηεο Δαζηθήο Υπεξεζίαο ,πνπ απελαληίαο ρξεηάδεηαη άκεζα 
αλαβάζκηζε θαη αλαζπγθξόηεζε ,γηαηί  
 ε έθηαζε ηνπ Δαζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη νη αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ Δαζώλ θαη ηνπ ΦΠ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ αληί λα κεησζνύλ , γηαηί γηα έλα ηεξάζηην ζε έθηαζε θαη όγθν 
Δαζηθό αληηθείκελν  ππεξεηνύκε ειάρηζηνη Δαζηθνί  ππάιιεινη θαη γηαηί πηζηεύνπκε 

 ζηελ αλαγθαηόηεηα επαλαθνξάο όισλ αλεμαηξέησο ησλ Δαζηθώλ      αληηθεηκέλσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ απνκαθξύλζεθαλ ελ όισ ή ελ κέξεη ζε άιινπο θνξείο, ζην 
θπζηθό ηνπο ρώξν, ηε Δαζηθή Υπεξεζία, θαη ηελ εληαία δηαρείξηζή ηνπο .Η δηάζπαζε  
ηνπ Δαζηθνύ  αληηθεηκέλνπ ζα απνβεί κνηξαία γηα ηα Δάζε θαη ην ΦΠ. 

Η Υπεξεζία καο βξίζθεηαη ελώπηνλ δξακαηηθήο πεξαηηέξσ          
ζπξξίθλσζεο θαη θαλέλαο καο δε δηθαηνύηαη λα ζησπά ή λα εζεινηπθιεί, λα 
ζπεύδεη ή λα ζπλεγνξεί ζε πνιηηηθέο ζπληερληαζκνύ, θαηαθεξκαηηζκνύ θαη 
ππνβάζκηζεο ηνπ Δαζηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

Τηο ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ καο νδήγεζαλ ζε ζπλερείο 
ππνρσξήζεηο πξέπεη   λα ηηο αθήζνπκε ζην παξειζόλ θαη λα 
νξγαλώζνπκε από θνηλνύ ηνλ αγώλα    καο ζηε βάζε όκσο μεθάζαξσλ 
θαλόλσλ θαη ζηόρσλ. 

Σην θώο ζα ζθπξειαηεζνύλ ε ελόηεηα θαη νη αγώλεο καο θαη έηζη ζα 
θαηαθέξνπκε λα απνηειέζνπκε θαζνξηζηηθό αλάρσκα ζηα ζρέδηα ζπξξίθλσζεο 
ηεο Υπεξεζίαο καο . 

Αιιηώο ζα ξίρλνπκε ζθόξπηεο ληνπθεθηέο ζηνλ αέξα θαη ζα θηλδπλεύνπκε λα 
θαηαγξαθνύκε νξηζηηθά απηή ηελ θξίζηκε γηα ηελ Δ.Υ ζηηγκή ζαλ θαηώηεξνη ησλ 
πεξηζηάζεσλ. 

Όινη καο ζα θξηζνύκε αλάινγα κε ηε ζηάζε καο  θαη ηηο επζύλεο πνπ ζηνλ 
θαζέλα καο αλαινγνύλ.     ”Οη θαηξνί νπ κελεηνί. “ 


