ένωση
ελλήνων δασοπόνων
δημοσίων υπαλλήλων

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 48

Προς: το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πράσινου Ταμείου
Κοιν.: 1. Υπουργό Π.ΕΝ.
κο Γεώργιο Σταθάκη
2. Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ.
κο Σωκράτη Φάμελλο
3. Γενική Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ.
κα Χριστίνα Μπαριτάκη
4. Γενικό Δ/ντη Ανάπτυξης & Προστασίας
Δασών & Αγροπεριβάλλοντος
κο Κων/νο Δημόπουλο

Θέμα: Μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών καθημερινών, Σαββάτων, Κυριακών &
εξαιρέσιμων και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων, ετών 2015-2016
Σχετ.: 1) Η αρ. πρ. 120103/208/09.01.15 (Β΄60) απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2015 και κατανομή αντίστοιχων αριθμού ωρών» (ΑΔΑ: 7ΧΖΘ0ΤΤΣ).
2) Η αρ. πρ. 120154/439/21.01.15 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας
Δασών & Αγροπεριβάλλοντος «Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» (ΑΔΑ: 7ΧΧΦ0-3ΑΜ).
3) Η αρ. πρ. 134121/6593/16.12.15 (Β΄ 100) απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2016 και κατανομή αντίστοιχων αριθμού ωρών» (ΑΔΑ:
6ΧΦ54653Π8-ΓΜ2).
4) Η αρ. πρ. 135445/413/29.01.16 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας
Δασών & Αγροπεριβάλλοντος «Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2016» (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν4653Π8-ΚΩ6).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με την καθιέρωση και υλοποίηση των ετήσιων
Ειδικών Προγραμμάτων Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών ετών 2015 και 2016, απευθυνόμαστε σε
εσάς για την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει της μη καταβολής των δεδουλευμένων
υπερωριών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των δασοπόνων (μεταξύ του συνόλου των
δασικών υπαλλήλων) που εργάζονται στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας.
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Το πρόβλημα αυτό ταλανίζει εδώ και δύο (2) χρόνια τους συναδέλφους Δασοπόνους καθώς
και τους υπολοίπους συναδέλφους των κλάδων των Δασολόγων, των Δασοφυλάκων αλλά και
των υπολοίπων ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.
Γνωρίζεται βεβαίως ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί από τις πιστώσεις του Πράσινου
Ταμείου οι δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών για τα έτη 2015
και 2016. Τα ετήσια αυτά προγράμματα ξεκινούν το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και διαρκούν
δεκατρείς (13) εβδομάδες ή περίπου τρείς (3) μήνες και μέχρι το τέλος κάθε έτους ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.
Σας τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι από το σύνολο των 13.195.740 ha του ελληνικού χώρου, ο
δασικός και μη χώρος που προστατεύεται από τις Δασικές Υπηρεσίες (περιλαμβανομένου
δηλαδή και του γειτονικού γεωργικού αλλά και περιαστικού χώρου) ξεπερνά τα 9.000.000 ha,
ήτοι σε ποσοστό 68% και άνω του όλου ελληνικού χώρου. Σήμερα, και μετά την ενσωμάτωση
της Ελληνικής Αγροφυλακής στις Δασικές Υπηρεσίες, το ποσοστό ευθύνης-αστυνόμευσης του
Ελλαδικού χώρου ξεπερνά το 95%.
Για να μετριασθούν ή να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα, την ευθύνη φέρουν κυρίως οι
υπηρετούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή ευθύνης τους. Επιπλέον, αξίζει να
αναφερθεί ότι στις αρμοδιότητες των δασικών υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους υπάγονται
πλέον κι αυτές που πηγάζουν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ.
134627/5835/23.12.2015 (Β΄ 2872) και 135279/159/12.01.2016 (Β΄ 83) που αφορούν την
εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(ΕΕ) αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ.
2173/2005] αντίστοιχα.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η λαθροϋλοτομία και η παράνομη μεταφορά
πρέπει η τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς δασικής υπηρεσίας σε
κρίσιμα σημεία τέλεσης αυτών και διακίνησης των παράνομων προϊόντων να είναι συνεχής και
αδιάλειπτος. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί σαφές ότι εκτός από τις υπερωρίες τις
καθημερινές, τις Κυριακές, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες, οι συνάδελφοι συμμετέχουν μετά
την λήξη της υπερωριακής απασχόλησης και σε περίπολα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες,
διακινδυνεύοντας πολλές φορές μέχρι και τη σωματική τους ακεραιότητα.
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι εκτέλεση του προγράμματος αυτού επιφέρει μία επιπλέον
επιβάρυνση στους συμμετέχοντες υπαλλήλους, τόσο σωματική, ψυχολογική όσο και οικονομική
αφού αναγκάζονται να βρίσκονται στην ύπαιθρο πολλές ώρες, κάτω από αντίξοες καιρικές και
εδαφικές συνθήκες.
Αυτό που μέχρι σήμερα βιώνουμε σήμερα είναι απαράδεκτο. Το λιγότερο που θα περίμενε
κανείς είναι η Διοίκηση να έχει πράξει τα ελάχιστα για στους υπαλλήλους που καθημερινά
ρισκάρουν, εξουθενώνονται, υποστηρίζουν τα προγράμματα έχοντας απέναντι τους ακόμη και
ένοπλους λαθροϋλοτόμους. Μα γιατί να πρέπει να έχουν απέναντι τους και έναν βραδυκίνητο
μηχανισμό, μια διοικητική δυστοκία, μια χρονοβόρα διαδικασία; Γιατί ενώ έχουν εξοφληθεί οι
δαπάνες του 2015 για όλα τα έργα, οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες να παραμένουν
απλήρωτοι;
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Η αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.ΕΝ. ετοιμάζει πρόταση για την υλοποίηση του Ειδικού
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2017. Και ακόμη δεν διαφαίνεται να
υπάρχει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τα δεδουλευμένα του 2015 και του
2016.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι την εξόφληση της δαπάνης του
προγράμματος λαθροϋλοτομιών για το έτος 2014 επιφορτίστηκαν οι συνάδελφοι Δασοπόνοι, οι
οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι και ορισμένοι υπόλογοι, αφού τα αντίστοιχα περιφερειακά
ταμεία αρνήθηκαν να πράξουν αυτά που όφειλαν παρόλο που υπήρχε επιχορήγηση 2% για το
λόγο αυτό. Μπορούμε να κατανοήσουμε την έλλειψη προσωπικού, αφού άλλωστε είναι κάτι που
και εμείς οι ίδιοι το βιώνουμε καθημερινά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παίζουμε
ρόλους οικονομικών ή διοικητικών υπαλλήλων, θύματα σε οποιαδήποτε επιλογή, συνειδητή ή
όχι. Είναι αδιανόητο μέχρι αυτή τη στιγμή να μην έχει υπάρξει λύση στο πρόβλημα και αυτό να
μετατοπίζεται στις πλάτες των δασικών υπαλλήλων, που εκτός του εξαιρετικά μεγάλου όγκου
των καθημερινών αντικειμένων τους, θα πρέπει να σπαταλούν εργατοώρες προκειμένου να
ανταπεξέλθουν σε κάθε πειραματισμό, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν γίνει έστω και τα
στοιχειώδη εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου, όπως έλεγχος δαπανών, μεταφορά πίστωσης
κ.λ.π.
Δυστυχώς, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει διάθεση για την επίλυση του προβλήματος. Το
πρόβλημα μετατοπίζεται στις πλάτες των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και
ο εμπαιγμός καλά κρατεί!
Η Ένωσή μας θεωρεί απαράδεκτη και ζημιογόνα για τα μέλη της την όλη δυσλειτουργία του
Πράσινου Ταμείου και τούτο αναγκαστικά βαραίνει τη Διοίκηση αυτού. Θέτει λοιπόν υπόψη
του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αν εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών δεν γίνει
εξόφληση των δεδουλευμένων των ετών 2015 και 2016, θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της
έναντι του Νόμου.
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