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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020,  πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα  διαδοχικές 
συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΔΥ α) με τον Γενικό 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., πρώην Υπουργό κ. Σταύρο 
Καλαφάτη και β) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή 
Χατζηδάκη, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων 
κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. 
  Στις συναντήσεις αυτές, το Δ.Σ. διατύπωσε συνολικά τα μεγάλα θέματα που 
άπτονται του δασικού τομέα, τα προβλήματα και τα αιτήματα του κλάδου 
μας, όπως διαμορφώθηκαν πρόσφατα στη Γενική μας Συνέλευση στην 
Θεσσαλονίκη, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχετικό υπόμνημα, δίνοντας 
έμφαση : 
 

1. Στην   αναδιοργάνωση  των Δασικών Υπηρεσιών.  

       Με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, κάθετη οργάνωση και 
πλήρη ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων Δασικών  Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ. Ως 
βάση συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχετικό πόρισμα του ΥΠΕΝ, 
έτους 2014, με το οποίο αξιολογήθηκαν πλήρως οι Δασικές Υπηρεσίες. 

2. Στον άμεσο προγραμματισμό προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού. 

Έχοντας υπόψη ότι οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν πριν 18 χρόνια, οι κενές 
θέσεις εργασίας και οι ανάγκες της δασικής διοίκησης που υφίστανται 
σήμερα ανέρχονται σε 1000 (Δασολόγων και Δασοπόνων), απαιτείται άμεσα 
προγραμματισμός και  σταδιακή πρόσληψη 500 ατόμων, όπως ακριβώς είχαν 
εγκριθεί πρόσφατα από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών.  

3. Στην εξασφάλιση έγκαιρης και σταθερής Χρηματοδότησης του Τομέα. Με  
αύξηση των πόρων για τη δασική ανάπτυξη και προστασία, με  την αυτόνομη  
χρηματοδότηση της δασοπονίας από πόρους που θα προέρχονται από όλες 
τις δασικές δραστηριότητες και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.  
 



4. Στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου των δασικών χαρτών, στο οποίο η 
Δασική Υπηρεσία έχει ήδη προσφέρει τα μέγιστα, χωρίς εξαιρέσεις από το 
αντικείμενο του χάρτη,  είτε με τη μορφή «οικιστικών πυκνώσεων» είτε με τη 
μορφή «εξαιρέσεων εκχερσωμένων εκτάσεων». Αν δεν υπάρξουν οι 
απαραίτητες βελτιώσεις στη διαδικασία και τον τρόπο εργασίας των 
επιτροπών και  συγχρόνως η ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας με ανθρώπινο 
δυναμικό θα έχουμε ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για την επίλυση του δασικού 
ζητήματος στην χώρα μας. 

 
5. Στην κατοχύρωση του ρόλου του Δασολόγου στην κοινωνική συνείδηση σε ότι 

αφορά την ουσιαστική συνεισφορά του στην ανάπτυξη, την προστασία  και τη 
διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και όχι στην 
επιχειρούμενη συνειδητή απαξίωση και υποβάθμισή του που επιχειρείται με 
διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές  των 
Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των δασικών χαρτών.   

 
6. Στην κατάργηση διατάξεων που αναθέτουν τη διαχείριση και την προστασία 

των Δασικών Οικοσυστημάτων, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους 
φορείς, πέραν της Δασικής Υπηρεσίας. 
 

7. Στην εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για τις δασικές παραβάσεις. Είναι 
απαραίτητο να γίνει αυτό μετά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον 
Κώδικα ποινικής δικονομίας με τις οποίες καταργήθηκαν τα πταίσματα.   
 

8. Στην προώθηση, κατόπιν συνεργασίας με τους συναρμόδιους Υπουργούς του 
αιτήματος των Γεωτεχνικών για την επαναφορά του δικαιώματος 6 0/00 , επί 
των εκτελούμενων έργων που υλοποιούν ή συμμετέχουν οι Γεωτεχνικές 
Υπηρεσίες.   
 

9. Στην εξαίρεση των προγραμμάτων δασοπροστασίας από τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς (υπερωριών, εκτός έδρας, προμήθεια 
καυσίμων), που μετατρέπουν τους δασικούς υπάλληλους σε υπάλληλους 
γραφείου και εμποδίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της 
δασοπροστασίας.  
 

10.  Στην καθιέρωση αμοιβής για τους δασολόγους που παρίστανται για την 
προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στις διοικητικές επιτροπές. 
 

11.  Στην ουσιαστική παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την άρση των 
δυσλειτουργιών που παρατηρούνται καθημερινά στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις και την προστασία των μελών μας από τις οποιεσδήποτε 
αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης που θίγουν την Υπηρεσιακή τους 
κατάσταση και κινούνται εκτός του ισχύοντος πλαισίου του 



Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (μεταθέσεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις σε 
θέσεις ευθύνης κλπ).  

 
12.  Κλείνοντας την τοποθέτησή μας, μεταφέραμε το κλίμα που επικράτησε στην 

τελευταία μαζική Γενική Συνέλευση, σε ότι αφορά τις προτιθέμενες 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις του συνόλου των εργαζομένων στη Δασική 
Υπηρεσία, αν δεν υπάρξουν άμεσα προοπτικές ουσιαστικής επίλυσης των 
κρίσιμων θεμάτων του δασικού τομέα. 
 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνομιλητές μας άκουσαν το σύνολο 
των θεμάτων που αναλύσαμε, χωρίς εκ των προτέρων αφορισμούς και 
αποκλεισμούς. 
 Ο μεν κος Καλαφάτης, ως Γραμματέας της ΚΟ, δεσμεύτηκε να εξαντλήσει τις 
θεσμικές του αρμοδιότητες και να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, 
ώστε να εισάγει το αίτημα μας για διορισμούς σε ανώτερο  πολιτικό και 
κυβερνητικό επίπεδο,  καθώς επίσης και το αίτημά μας για  την επαναφορά 
του  δικαιώματος 6 0/00. 
 Ο δε κος Χατζηδάκης, ως αρμόδιος Υπουργός για τη δασική πολιτική, σε ότι 
αφορά το νομοσχέδιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση και ειδικότερα τις 
οικιστικές πυκνώσεις, τους Δασικούς Χάρτες και τις ΕΠΕΑ, δεσμεύτηκε ότι 
πριν την κατάθεση του στην Βουλή θα έχουμε νέα συνάντηση για περαιτέρω   
αναλυτική συζήτηση σε τεχνικά θέματα αυτού. Επίσης μας τόνισε ότι είναι 
ήδη γνώστης των προβλημάτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όσο αφορά 
τα υπόλοιπα θέματα, με την δικαιολογία   τις ιδιαίτερες συνθήκες δημόσιας 
υγείας που βιώνουμε σαν χώρα, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις και δεν 
δεσμεύτηκε για τίποτα. 
Συνάδελφοι  

 Το ΔΣ δεν εφησυχάζει, παραμένει σε πλήρη εγρήγορση, 
θεωρώντας ότι όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά  για τον Τομέα και τον 
Κλάδο.    
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

          Νικήτας Φραγκισκάκης 
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 

Ευάγγελος  Γκουντούφας  

   


