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     Προς:  1. Αναπληρωτή Υπουργό  

      Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

                                                                         κ. Σωκράτη Φάµελλο  

                                                             2. Πράσινο Ταµείο  
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                                                                                     Έδρες τους  

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

 

Ενόψει των υποχρεώσεων καταβολής των δεδουλευµένων των ∆ασικών 

Υπαλλήλων, του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών, για τα έτη 

2016 και 2017, που µέχρι σήµερα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, τα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια της Π.Ε.∆.∆.Υ, της Ο.∆.Ε.∆.Υ. και της Π.Ο.∆.∆.Υ, θέτουν υπόψη σας :  

 

1.- Ότι τα µέλη µας, εν ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι, των κλάδων ΠΕ 

Γεωτεχνικών (∆ασολόγων), ΤΕ ∆ασοπόνων και ∆Ε Γεωτεχνικών (∆ασοφυλάκων), 

που υπηρετούν στις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της 

Χώρας και στη Γενική ∆/νση ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., 

πραγµατοποιούν υπερωριακή εργασία, τις καθηµερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές 

και εξαιρέσιµες, καθώς και ηµερήσιες εκτός έδρας κινήσεις, σε εκτέλεση Αποφάσεων 

του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του 

Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών, καθώς και των σχετικών 

αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων των Υπηρεσιών τους. Συνέπεια αυτών είναι 

να τους οφείλεται η κατά νόµο αποζηµίωση, για υπερωριακή εργασία, τις 



 

 

καθηµερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες, ως και για ηµερήσιες 

εκτός έδρας κινήσεις και τις διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, βάσει των ωρών 

υπερωριακής εργασίας και του ωροµισθίου, καθώς και των ηµερήσιων εκτός έδρας 

κινήσεων εκάστου και εκάστης εξ’ αυτών.  

2.- Το γεγονός ότι, για την υλοποίηση των εν λόγω προγραµµάτων, εκδίδονται, 

από τις προαναφερόµενες ∆ασικές Υπηρεσίες, τα σχετικά παραστατικά πληρωµής 

και διαβιβάζονται έγκαιρα, στο Πράσινο Ταµείο, για τις δικές του ενέργειες, 

προκειµένου να εξοφληθούν τα δεδουλευµένα στα µέλη µας (υπερωρίες και εκτός 

έδρας µετακινήσεις και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο). 

3.- Ότι, παρά το γεγονός πως τα µέλη µας έχουν παράσχει (έτη 2016 και 

2017) υπερωριακή εργασία, τις καθηµερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και 

εξαιρέσιµες και έχουν πραγµατοποιήσει ηµερήσιες εκτός έδρας κινήσεις και 

διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, σε εκτέλεση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, 

στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης 

Λαθροϋλοτοµιών, δεν έχει προχωρήσει, παρά τις συνεχείς οχλήσεις µας, η καταβολή 

στα µέλη µας των οφειλοµένων αποζηµιώσεων που αφορούν παρασχεθείσα 

υπερωριακή εργασία και ηµερήσιες εκτός έδρας µετακινήσεις τους για το σκοπό των 

προγραµµάτων αυτών.  

4.- Ότι είναι αδιανόητο, µισθωτοί του ∆ηµοσίου να εργάζονται υπερωριακά και 

να πραγµατοποιούν ηµερήσιες εκτός έδρας κινήσεις, µε διανυκτέρευση µάλιστα στην 

ύπαιθρο, και να µην τους καταβάλλονται, έγκαιρα, οι σχετικές αποζηµιώσεις, µε 

συνέπεια να γεννούνται ζητήµατα παραγραφής των αποζηµιώσεων καθώς και 

παράβασης των υφισταµένων νόµων. 

5.- Ότι, µε τη µέχρι σήµερα στασιµότητα στις πληρωµές δεδουλευµένων  

προκαλείται άµεση και ανεπανόρθωτη σηµαντικότατη βλάβη, στα έννοµα 

συµφέροντα των µελών µας.  

                

Ως θεσµικοί εκπρόσωποι των ∆ασολόγων, ∆ασοπόνων και 

∆ασοφυλάκων, λαµβάνοντες αφορµή από την κοινοποίηση στις υπηρεσίες 

του νέου Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2018, µε βάση το 

οποίο, τα µέλη µας υποχρεούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, ενώ δεν έχει 

λυθεί το θέµα της πληρωµής των δεδουλευµένων τους για τα έτη 2016 και 2017,  

διαµαρτυρόµαστε για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, η οποία θα µας 

οδηγήσει στη λήψη απόφασης εντός της επόµενης εβδοµάδας για την αποχή 

από την παροχή υπερωριακής εργασίας καθώς και από την πραγµατοποίηση 

ηµερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, σε εκτέλεση της εγκυκλίου του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υλοποίηση του 

Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2018».  

 



 

 

Για τους παραπάνω λόγους ζητάµε να µας πληροφορήσετε άµεσα για τις 

ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας ή το Πράσινο Ταµείο για τη µόνιµη λύση του προβλήµατος, καθώς και για 

την καταβολή στους συναδέλφους µας, των δεδουλευµένων για τα έτη  2016 

και 2017, που απαράδεκτα δεν µας έχουν καταβληθεί µέχρι σήµερα. 

 

 

                                         Για τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

 

Της Π.Ε.∆.∆.Υ.  

       Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

Νικόλαος Μπόκαρης                                         Ευάγγελος Γκουντούφας  

 

 

Της Ο.∆.Ε.∆.Υ. 

       Η Πρόεδρος                                                    Η Γενική Γραµµατέας 

 

Αντιγόνη Καραδόντα                                              Αγγελική Ουρούζη   

 

 

 Της Π.Ο.∆.∆.Υ. 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

            Γεώργιος Παπαδιάς                                          Αλέξανδρος Φλώτσιος  

 


