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ΑΘΗΝΑ 

                                                                                                                                                   
 
 ΘΕΜΑ: Απόψεις µας για το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονοµικών  «∆απάνες µετακινού-

µενων εντός & εκτός επικράτειας» 

 
 Κύριε Υπουργέ, 
 

  
Η Οµοσπονδία µας εκπροσωπεί τους ∆ασοπόνους, υπαλλήλους Τεχνολογικής εκπαίδευσης των 

αρµόδιων ∆ασικών Υπηρεσιών,  για τα ∆άση και το Φυσικό Περιβάλλον  της χώρας µας 
Σας εκφράζουµε την απορία, την απογοήτευση και την έντονη  διαµαρτυρία µας για  διατάξεις του 

παραπάνω Σ/Ν που αντιµετωπίζουν δυσµενέστατα και ισοπεδωτικά τους ∆ασικούς Υπαλλήλους των ∆.Υ 
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, αντί να κινούνται στην κατεύθυνση της αναγνώρισης και της ενίσχυσης 
του έργου τους . Συγκεκριµένα :  

α) καταργεί ουσιαστικά την αυθηµερόν επιστροφή , κι αυτή ακόµη την πενιχρή αποζηµίωση των 
9,78 ευρώ µε την ανεδαφική για τις  ∆ασικές Υπηρεσίες προϋπόθεση της  απόστασης των 160 χ.λ.µ που 
καθιερώνεται. 

β) Αποκλείει εντελώς τους ∆ασικούς υπαλλήλους από  την δυνατότητα υπέρβασης ακόµη κι αυτού 
του πενιχρού µνηµονιακού αριθµού των 60 ηµερών εκτός έδρας, που αποτελεί ήδη τροχοπέδη στο να 
ανταποκριθεί η ∆.Υ στο ρόλο της. 

γ) ∆εν ρυθµίζεται στις διατάξεις το θέµα των ειδικών εντολών εκτός έδρας και της αποδέσµευσής 
τους απ την παράµετρο της απόστασης από  την έδρα της υπηρεσίας. (50 χ.λ.µ) 

Επισηµαίνουµε επίσης µε έµφαση για να γίνει κατανοητό ότι: 
-Οι ∆ασικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται & προστατεύουν το 95% της ελληνικής γης (∆άση, ∆ασικές 

εκτάσεις, ∆ασικά εδάφη, αγροτικές εκτάσεις ). Το συντριπτικό ποσοστό των δασικών εργασιών εξελίσσονται 
στην ύπαιθρο και κατά κόρο στην ορεινή ύπαιθρο κάτω από  τις πλέον αντίξοες δυσµενείς και επικίνδυνες 
συνθήκες (µετακίνησης, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.) 

-Η ∆ασοπροστασία (παράνοµες υλοτοµίες, εκχερσώσεις, πρόληψη πυρκαγιών, παράνοµη θήρα 
κ.λ.π) απαιτεί 24ωρη αντιµετώπιση από την πιο κοντινή µέχρι και την πλέον αποµακρυσµένη περιοχή 
ευθύνης των ∆ασικών Υπαλλήλων. 

Ζητούµε την απόσυρση του νοµοσχεδίου  κατάθεση προτάσεων και συζήτηση µε άνεση 
χρόνου και όχι στα ασφυκτικά όρια αυτής της διαβούλευσης , εξαίρεση των ∆ασικών υπαλλήλων 
απ τις διατάξεις του και σε κάθε περίπτωση ενσωµάτωση των παρακάτω προτάσεών µας. 
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Α. στο  άρθρο 10 προστίθεται  υποπαράγραφος, ως ακολούθως: 
«Όταν οι ∆ασικοί υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο για την 

αντιµετώπιση θεοµηνιών, πυρκαγιών, επιδηµιών, για περιπολίες ή για άλλη υπηρεσιακή ανάγκη που 
επιβάλλει, λόγω της φύσεώς της, την διανυκτέρευση στην ύπαιθρο η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται 
ανεξάρτητα της απόστασης από  την έδρα.  

 
 

Β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο  ως ακολούθως: 
«Οι ανωτέρω αποστάσεις µειώνονται κατά το ήµισυ (1/2) στις περιπτώσεις εκτέλεσης προγραµµάτων 
∆ασοπροστασίας των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων». 
 Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
«Οι ανωτέρω αποστάσεις µειώνονται κατά το ήµισυ (1/2) στις περιπτώσεις εκτέλεσης προγραµµάτων 
∆ασοπροστασίας των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.» 
Γ.  Στη 2η παράγραφο του άρθρου 2  , προστίθεται εδάφιο  γ   ως εξής : 
2. α), β) και γ) για µετακινήσεις ∆ασικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρµογής προγραµµάτων και ελέγ-
χων καθώς και ∆ασοπροστασίας, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) και των φορέων που εποπτεύει. 
            Η 3η παράγραφος , του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής : 
3. Ειδικώς για τις µετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων, για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β., των 
τεχνικών και δηµοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,   του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του 
Ειδικού Λογαριασµού Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους 
επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς 
καθώς και των ∆ασικών υπαλλήλων του άρθρου 39 παρ 1 του Ν.1845/1989 (Α  ́102), όπως ισχύει, 
για τα καθήκοντα δασοπροστασίας, δύναται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου 
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των 
ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες συνολικά. 
∆.Την προσθήκη περίπτωσης (γ) στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 11  
γ.Κατάτο1/3: 
Όταν ο µετακινούµενος ∆ασικός υπάλληλος επιστρέφει αυθηµερόν από µετακίνηση εκτός έδρας και η 
απόσταση του προορισµού από την έδρα του είναι πάνω από 25 χ.λ.µ . 
Κύριε Υπουργέ 
Στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης περιλαµβάνεται η αναβάθµιση, η ενίσχυση και η εκ 
βάθρων ανασυγκρότηση της ∆.Υ., που θα περιλαµβάνει  την επαναφορά –ενσωµάτωση στο φυσικό τους 
χώρο τη ∆ασική υπηρεσία  και ενιαία διαχείριση όλων ανεξαιρέτως των αποµακρυνθέντων κατά καιρούς 
∆ασικών αντικειµένων, άποψη µε την οποία είναι σύµφωνο το σύνολο των ∆ασικών υπαλλήλων. 
 

Οι παραπάνω προτάσεις µας αποτελούν τις ελάχιστες και εκ των ών ουκ άνευ 
προϋποθέσεις στην κατεύθυνση υλοποίησης των προαναφερόµενων προγραµµατικών 
δηλώσεων και της λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας των ∆ασικών Υπηρεσιών .Είµαστε 
σίγουροι ότι ένα νεφελώδες και µηδαµινό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα δεν θα θέσει σε κίνδυνο και 
εν αµφιβόλω τη ∆ιαχείριση και ∆ασοπροστασία , µε ανάλογες δραµατικές επιπτώσεις για τα ∆άση 
και το Φ/Π της Πατρίδας µας. 

 
εε 

 
 


