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¨Επεσαν οι µάσκες και τα προσχήµατα¨ 
Πάγια θέση και άποψή µας η συνεργασία των ∆ασικών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που θα διέπεται απ τις αυτονόητες αρχές της ισοτιµίας, του αµοιβαίου 
σεβασµού και της συναδελφικής αλληλεγγύης ,προς όφελος της Υπηρεσίας µας και των 
εργαζοµένων της.  

Ποτέ δεν αποστήκαµε απ τις αρχές µας αυτές και είµαστε περήφανοι γι αυτό, 
στηρίξαµε πάντα την Υπηρεσία µας  που είναι το σπίτι µας και διεκδικώντας τα 
δικαιώµατα του ∆ασοπονικού κλάδου ,ενός κλάδου µε τεράστια προσφορά στην ορεινή 
ύπαιθρο της πατρίδας µας αλλά και του πλέον αδικηµένου εδώ και δεκαετίες ,ποτέ δεν 
συνδέσαµε την επίτευξη των στόχων µας µε το να καταφερθούµε ενάντια σε στόχους και 
διεκδικήσεις των άλλων ∆.Σ.Ο. 

Ετσι και τους τελευταίους µήνες όχι µόνο συµµετείχαµε στις κοινές συναντήσεις –
συνελεύσεις των ∆.Σ.Ο και άλλες κοινές ενέργειες αλλά δηλώσαµε απ την πρώτη στιγµή 
και το πράξαµε µε ειλικρίνεια, ότι θα δώσουµε και την ψυχή µας ώστε αυτές να πετύχουν, 
να διευρυνθούν και να µονιµοποιηθούν. 

Στα πλαίσια αυτά κοινοποιήσαµε τις απόψεις και τις προτάσεις µας στις άλλες δύο 
∆.Σ.Ο την ΠΕ∆∆Υ ΚΑΙ ΠΟ∆∆Υ, προς την συσταθείσα  5µελή επιτροπή Αγγελάκα, απ την 
οποία αποκλείστηκε  η δική µας συµµετοχή  που ζητήσαµε για λόγους ισονοµίας και στην 
οποία ως γνωστόν την πλειοψηφία αποτελούσαν τρείς(3)∆ασολόγοι της ∆ασικής 
υπηρεσιακής ηγεσίας, νύν και πρώην µέλη του ∆.Σ της ΠΕ∆∆Υ. 

Ας δούµε τώρα την αντιµετώπιση που µας επιφύλαξε η ΠΕ∆∆Υ 
� ∆εν µας ενηµέρωσε ποτέ για τις προτάσεις της στην επιτροπή τις οποίες τυχαία 

πληροφορηθήκαµε ,µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι κινούνταν ακριβώς στον αντίποδα των 
όσων αποφασίστηκαν στις κοινές µας συνελεύσεις για ¨στήριξη των υπαρχόντων δοµών¨ 
και τις οποίες προτάσεις καταγγείλαµε µε την από 8-4-14 ανακοίνωσή µας. 

� Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής απ το Φεβρουάριο, αλλά ακόµη κι όταν 
το πόρισµα παραδόθηκε στις 2-6-14 στον Αν. ΥΠΕΚΑ, δε µας δόθηκε η παραµικρή 
πληροφόρηση αν και τη ζητήσαµε επανειληµµένα από µέλη της επιτροπής κι απ το 
προεδρείο της ΠΕ∆∆Υ, µέχρι που  στις 27-6-14 µας κοινοποιήθηκε το πόρισµα απ τον 
πρόεδρο της επιτροπής κι έπεσαν οι µάσκες της «συνεργασίας»και τα προσχήµατα και 
αποκαλύφθηκαν οι άθλιες µεθοδεύσεις σε βάρος µας.. 
Ετσι πληροφορηθήκαµε, µέσα από πακέτο πινάκων που δε συνάδουν κατ ανάγκην µε τις 
προτάσεις, ότι το πρόβληµα που δεν επιτρέπει τη ∆.Υ να πάει µπροστά εντοπίστηκε και 
είναι, το ότι  πρέπει οι οργανικές θέσεις των ∆ασοπόνων  να γίνουν 660 των ∆ασολόγων 
926 και των ∆ασοφυλάκων 1779 ,η κατάργηση των ∆ασονοµείων της έδρας, η 
ουσιαστική κατάργηση των υπολοίπων µε την ανύπαρκτη στελέχωσή τους και την 
υπαγωγή τους στο τµήµα ∆ασοπροστασίας και η κατάργηση των δύο ∆/νσεων 
Αναδασώσεων ΚΜ&ΑΜΘ. 
∆ιαπιστώσαµε ότι οι προτεινόµενες 660 οργανικές θέσεις ∆ασοπόνων δεν είναι ούτε 
τόσες τελικά γιατί σε σηµαντικό αριθµό εξ αυτών (ειδικά για τις θέσεις ∆ασοπόνων και 
µόνο) προτείνονται µε τη διατύπωση: ∆ασοπόνος ή ΠΕ ή ΤΕ άλλων κλάδων. 
∆ιαβάσαµε επίσης ότι σε όποια οργανική µονάδα υπηρετούν συνάδελφοι ∆ασολόγοι 
(αποκλειστικά), περισσότεροι των προτεινοµένων, ότι µπορούν να τοποθετούνται στην 
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ίδια οργανική µονάδα καταλαµβάνοντας οργανικές θέσεις ∆ασοπόνων και άλλων 
κλάδων χωρίς βέβαια να µπορεί να συµβεί το αντίθετο. 

� Κατά την ίδια χρονική περίοδο «εν κρυπτώ και παραβύστω»  και στα πλαίσια πάντα της 
¨αγαστής συνεργασίας¨ των ∆.Σ.Ο καταρτίσθηκε το οργανόγραµµα της Κεντρικής 
∆ασικής Υπηρεσίας στο ΥΠΕΚΑ  όπου ,πάντα µετά από επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
µελέτη! προτάθηκαν 86 οργανικές θέσεις ∆ασολόγων και 19! ∆ασοπόνων µε παράλληλο 
αποκλεισµό τους από κάθε υπηρεσιακή εξέλιξη! 

� Για όλα αυτά κάποιοι επιχειρούν κι από πάνω να µας πείσουν ότι είναι ..για το καλό µας 
λες κι απευθύνονται σε ιθαγενείς! 
Καταγγέλουµε τους ∆ασολόγους µέλη της επιτροπής  και την ΠΕ∆∆Υ 

• .Γιατί µε τις απαράδεκτες προτάσεις τους µέσα κι απ τη θεσµική τους ιδιότητα επιχειρούν 
να οδηγήσουν  σε δραµατική συρρίκνωση και αφανισµό το ∆ασοπονικό κλάδο και ότι 
αυτές θα αποδειχθούν τελικά ¨µπούµεραγκ¨ για την ίδια τη ∆.Υ 

• Την ΠΕ∆∆Υ για τη διοργάνωση προσχηµατικών καθαρά όπως αποδείχτηκε κοινών Γ.Σ 
των ∆ασικών υπαλλήλων για δήθεν στήριξη των δοµών  και για εξαπάτησή τους. 
 

ΡΩΤΑΜΕ 
� Ετσι αντιλαµβάνεστε τη συναδελφικότητα και τη συνεργασία, άλλα δηµόσια  και 

προς τα µέσα µεθόδευση παρασκήνιο και υποκρισία; 
� Ποιο συµφέρον της Υπηρεσίας µας σας υπαγόρευσε αυτή τη σκαιά και απρόκλητη 

επίθεση εναντίον του κλάδου µας; 
� Από πού εκπορεύεται αυτό το µένος εναντίον του κλάδου µας; 
� Εχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι η συρρίκνωση του ∆ασοπονικού κλάδου είναι 

προς το συµφέρον της ∆.Υ ή απλά δεν σας ενδιαφέρει; 
� Γιατί δεν ανταποκριθήκατε ποτέ στις δηµόσιες προτάσεις µας  για από κοινού 

καθαρό και ανυποχώρητο αγώνα να αναδείξουµε πώς πρέπει δικαιωµατικά να 
είναι  οργανωµένη µια Υπηρεσία που διαχειρίζεται το 95% της Ελληνικής γης, για 
να επαναφέρουµε όλα τα αποµακρυνθέντα ∆ασικά αντικείµενα στο φυσικό τους 
χώρο ,αλλά προτιµήσατε να κωφεύετε στο παρασκήνιο µε τις θεσµικές ιδιότητες; 

� Υπάρχει άραγε τόσο µεγάλη άγνοια στη ∆.Υ  που να πιστεύουν ορισµένοι ότι τα 
∆ασονοµεία είναι κλαδικό θέµα των ∆ασοπόνων που δεν τους αφορά και να µην 
αντιλαµβάνονται το αυτονόητο, ότι δηλαδή ∆.Υ µπορεί να υπάρξει µόνο 
αποκεντρωτικά στηµένη και ενισχυµένη και ότι υδροκέφαλη οργάνωση και ∆.Υ 
είναι έννοιες ασύµβατες; 
 

Καλούµε 
Όλους τους συναδέλφους  όλων των κλάδων να παλέψουµε όλοι µαζί για µια ∆Ύ  
µε ένα µέγεθος που αρµόζει σε µια υπηρεσία που διαχειρίζεται και προστατεύει το 
συντριπτικό κοµµάτι της Ελληνικής επικράτειας, και που θα ενσωµατώνει όλα τα 
αντικείµενά της , να καταδικάσουµε και να αποµονώσουµε οριστικά πρακτικές 
εργασιακού και συναδελφικού κανιβαλισµού, να αναδείξουµε τη συντριπτική 
πλειοψηφία των στόχων που µας ενώνουν. 
Για µας αποτελεί µονόδροµο η ανατροπή αυτών τως απαράδεκτων  ,απρόκλητων 
και εχθρικών σε βάρος του κλάδου µας ενεργειών(από συναδέλφους), τις 
παραδίδουµε µαζί µε τους ενορχηστρωτές τους στην κρίση όλων των ∆ασικών 
υπαλλήλων και δεν πρόκειται ποτέ να υποστείλουµε αυτό µας το στόχο. 
Ή µήπως θάπρεπε να σας στείλουµε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα για την 
προσφορά σας στον κλάδο µας!              Αιδώς Αργείοι!!  

 
 
 
 
 
                                                               


