
 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

ΜΕΤΑ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, μια  

από τις μαζικότερες  ΓΣ της τελευταίας 10ετιας.   

 Εκδηλώθηκε έντονη αγανάκτηση και κριτική απέναντι στην πλειοψηφία και το 
προεδρείο του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ, (Προοδευτική Συμπαράταξη -ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και Αυτόνομη 
Δημοκρατική Συνεργασία -ΣΥΡΙΖΑ). για χρονική περίοδο πολύ μεγαλύτερη από τον τελευταίο 
χρόνο.   

Η έντονη αυτή κριτική, είχε ως περιεχόμενο την περιγραφή και την ανάδειξη των 
δυσκολιών, των αντιφάσεων και των αδιεξόδων που διαμορφώνει η κυβερνητική πολιτική 
στον τομέα των Δασών τουλάχιστον από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σήμερα, όπως 
εκφράζεται στην καθημερινή λειτουργιά και τα αντικείμενα – αρμοδιότητες των δασικών 
υπηρεσιών.  

Δεν μπόρεσε όμως να οδηγήσει σε ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ για μια ζωή με 
αξιοπρέπεια, στο μπόι των ονείρων και των αναγκών μας. 

 
 Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα – Συνεργαζόμενοι  με τις παρεμβάσεις της ανέδειξε ότι 
και στο πλαίσιο της ΠΕΔΔΥ υπάρχουν δυο βασικές αντιλήψεις. 
- Η αντίληψη της ενσωμάτωσης, του κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ανάθεσης, της 
καλλιέργειας αυταπατών και ψευδαισθήσεων, του αποπροσανατολισμού,  των δημοσίων 
σχέσεων και της προσωπικής προβολής, η οποία είναι η πλειοψηφούσα δεκαετίες τώρα στο 
ΔΣ της ΠΕΔΔΥ, ασκείται από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο προεδρείο της ΠΕΔΔΥ και με 
τη στάση τους βάζουν ουσιαστικά πλάτη στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολίτικης. 
 
- Η αντίληψη της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας, που βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση. 
 

 Αναδεικνύει τις αίτιες για την κατάσταση των Δασών, της Δασικής υπηρεσίας, των 
εργαζομένων.  

 Συγκρούεται με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική,   
 Αποκαλύπτει τον πραγματικό αντίπαλό μας, τη στρατηγική του.   
 Καλεί σε αγωνιστική δράση, σε ενεργή συμμετοχή, σε σύγκρουση με την αιτία που 

οξύνει τα προβλήματα μας όχι μόνο ως Δασολόγοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και ως 
εργαζόμενοι που πληρώνουν την παιδεία και υγεία, την ασφάλιση το συνταξιοδοτικό,  
που ενώ έπρεπε να παρέχονται δωρεάν και ποιοτικά από το κράτος, υποβαθμίζονται, 
ιδιωτικοποιούνται, αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα και από κοινωνικής ευθύνης 
ζητήματα μετατρέπονται σε ατομική υπόθεση. 

 
Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα εκτιμά ότι ο δρόμος ανάπτυξης της Ελλάδας, η λογική του 
ανταγωνισμού για το κέρδος, δεν συμβιβάζονται με την ολοκληρωμένη προστασία, 
διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων.    
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έφτασαν στο σημείο να θεωρηθεί προαπαιτούμενο από την 
τρόικα και ιδιαίτερα την Μερκελ, οι δασικοί χάρτες. Ενώ ΣΕΒ, η Τράπεζα της Ελλάδας κλπ 
τράπεζες, ενώσεις ξενοδόχων,  σε συγχορδία ζητούν να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά γιατί 
“χάνονται κέρδη” από την αξιοποίηση των δασών, όπως επίσης το ιδιοκτησιακό ξεκαθάρισμα 
και η τουριστική αξιοποίησή τους.  

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΑ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΤΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. 



ΚΙ ΑΝ Η ΑΠΟΣΚΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ 
ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ, ΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥΣ,  ΝΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΛΑ. ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΩΡΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΩΣ ΑΕΙ. 

ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ, ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΣ. 

  
Γι αυτό χτυπιούνται και τα επαγγελματικά δικαιώματα.  
Γι αυτό θα αλλάξει η σύνθεση των επιτροπών αντιρρήσεων 
Γι αυτό η χρηματοδότηση του τομέα είναι ψίχουλα και κοροϊδία. 
Γι αυτό θα γιγαντωθεί η ιδιωτικοποίηση  
Γι αυτό εταιρείες ζητάνε τη διαχείριση κρατικών δασών τζάμπα γιατί δήθεν θα εξασφαλίζουν 
την ανόρθωση και βελτίωση τους. (για τα κέρδη τους κουβέντα). 
 
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι  
Όπως είπαμε και στην ΓΣ ο αντίπαλος είναι δυνατός κι αν δεν “αισθανθεί την ανάσα μας” δεν 
πρόκειται να κάνει πίσω για το παραμικρό. 
Στην ΓΣ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΛΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ  ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟΝΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ. 
 
Τα  “κόλπα” περί “ανοικτού” προγράμματος δράσης και η αποφυγή να τεθούν σε 
ψηφοφορία συγκεκριμένες προτάσεις όπως για 24ωρη απεργία τη μέρα της συνάντησης με 
τον ΥΠΕΝ με συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, είναι σε βάρος όλων μας.  

 
Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα 

 
Προειδοποιεί  

Η συνδικαλιστική τακτική και αντίληψη της πλειοψηφίας του ΔΣ είναι ο δούρειος ίππος 
σε βάρος των δασών, του κλάδου και όλων μας ως εργαζόμενων 

 
Καλεί σε διεκδίκηση 

 1000 προσλήψεων δασολόγων 
 3000 προσλήψεων μονίμου τεχνολογικού, δασοτεχνικού, δασεργατικού 

προσωπικού για να γίνεται η διαχείριση και τα αναγκαία δασοτεχνικά έργα και 
μελέτες από τη δασική υπηρεσία με αυτεπιστασία, αφού έχει αποδειχθεί ότι το 
κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από όταν γίνονται από τις ιδιωτικές εταιρίες 

 κάλυψη όλων των απωλειών του μισθού μας, επαναφορά ου 13ου κ  14ου μισθών. 
 αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα δασών - οχι στην ιδιωτικοποίησή τους 

 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,  

Φάνηκε πάλι, ότι οι υπάρχοντες συσχετισμοί στο ΔΣ, δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε 
οργάνωση του συλλογικού και ενωμένου αγώνα, εκτός αν η μαζική από τα κάτω 
κινητοποίησή μας,  αναγκάσει πάλι την πλειοψηφία του ΔΣ να οργανώσει.  
  Έχουμε συλλογική ευθύνη για τις εξελίξεις στα δασικά οικοσυστήματα. Είναι στο χέρι 
μας να παρέμβουμε αγωνιστικά, διεκδικητικά, με επιστημονική τεκμηρίωση, με την αλήθεια 
που δεν μπορεί να “στραγγαλιστεί” στις συμπληγάδες της κάθε κυβερνητικής πολιτικής και 
της κερδοφορίας των ομίλων  
Η η αξιοπρέπεια μας απαιτεί,  να αγωνιστούμε, ακόμη κι αν αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με 
την εκάστοτε κυβερνητική πολίτικη και τον εκάστοτε κυβερνητικό συνδικαλισμό.  
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΜΕ 

ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            
          Αθήνα 26 Φλεβάρη 2020  


