
 ΓΖΚΝΠΗΝΫΞΑΙΙΖΙΗΘH    

ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΓΑΠΝΙΝΓΩΛ 

Αζήλα, 10 Φιεβάξε 2022 

«ΔΘΔΗ ΞΝ ΚΑΠ ΣΟΩΠΡΝΠΑΛΔ ΚΑΠ ΞΖΟΑΛ ΘΑΗ ΡΝ ΒΝΓΗ…» 
 

Ππλαδέιθηζζεο ζπλάδειθνη, 
 

Κε αθνξκή ηελ απάληεζε ηνπ  “ΓΠ ηεο ΞΔΓΓ” ζηελ αλαθνίλσζή καο, γηα ην επίδνκα θαη ηεο 

ζηάζε ηεο ΞΔΓΓ, επηζεκαίλνπκε όηη επεηδή πξνθαλώο ληξέπνληαη  λα απαληήζνπλ ζηελ 
αλαθνίλσζε καο σο παξαηάμεηο, ΘΑΞΖΙΔΝΛΡΑΗ ΑΘΝΚΖ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΡΝΛ ΔΛΝΪΘΌ γηα απηνύο 

ζπζρεηηζκό ηνπ ΓΠ θαη απάληεζαλ σο ΓΠ ΞΔΓΓ, έρνληαο πιένλ σο θαλόλα, λα βγάδνπλ όηη 
αλαθνίλσζε θαη απόθαζε “γνπζηάξνπλ”, ρσξίο ελεκέξσζε, ρσξίο ζπλεδξίαζε, ή δηα πεξηθνξάο 

θνηλνπνίεζε, έζησ θαη δηαδηθηπαθή. 

 
ΓΗΑ ΑΙΙΖ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΛΡΟΝΞΖ ΠΑΠ!!   

ΔΚΔΗΠ ΓΔ ΘΑ ΠΑΠ ΘΑΛΝΚΔ ΡΖ ΣΑΟΖ ΛΑ ΠΡΑΚΑΡΖΠΝΚΔ  
ΘΑ ΠΑΠ ΑΞΝΘΑΙΞΡΝΚΔ 

 

Αξρηθά ραηξόκαζηε πνπ ε απάληεζε ζηελ αλαθνίλσζή καο, πξνθάιεζε ηελ ΑΠΟΙΟΓΖΣΗΘΖ  αλαθνίλσζε ηεο 
πιεηνςεθίαο ηεο ΠΔΓΓΤ, ΠΟΤ ΔΘΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟΙΟΓΖΣΗΘΖ, ΔΗΛΑΗ ΘΑΗ Ζ ΚΔΓΑΙΤΣΔΡΖ Δ ΔΘΣΑΖ ΑΠΟ 

ΟΙΔ ΣΗ ΑΛΑΘΟΗΛΧΔΗ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΓΖΚΟΗΔΤΔΗ ε πιεηνςεθία ηνπ Γ (εμαηξώληαο βέβαηα ηνλ 
απνινγηζκό δξάζεο σο πνιπζέιηδν βηβιίν πξσηνθόιισλ, επηζηνιώλ πξνο ηνπο “Απνζηόινπο” ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλήζεσλ. (ηόζν πνιύ ζηξηκώρηεθαλ) 
 

ΑΠ ΞΝΚΔ ΝΚΩΠ ΡΑ ΞΟΑΓΚΑΡΑ ΚΔ ΡΝ ΝΛΝΚΑ ΡΝΠ 

 
1. Ωο πξνο ην “νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη”. 

 
Οη ζπλάδειθνη Γαζνιόγνη, πνπ ζύκθσλα κε ην Πξνεδξείν είλαη νηθνλνκηθά κε ηαθηνπνηεκέλνη, αλέξρνληαη 

ζην 85%. Έηνηκν ην πξόζρεκα! Γελ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό. Φάμακε 

ιίγν ην ζέκα θαη κε έθπιεμε δηαπηζηώζακε όηη ζε ηξεηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (Καθεδνλίαο-Θξάθεο, 
Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο), δελ γίλνληαη θξαηήζεηο εηζθνξώλ πξνο ηελ 

ΠΔΓΓΤ, ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα! 
Αο καο απαληήζεη ν Ξξόεδξνο ηεο ΞΔΓΓ θαη ππάιιεινο ηεο Α.Γ.Κ.Θ., αλ είλαη ν ίδηνο 

νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο – θη όρη κόλν απηόο- θη αλ δελ είλαη, ΡΝΡΔ (ΑΛ ΘΔΙΝΚΔ ΛΑ ΡΝ 
ΡΟΑΒΖΜΝΚΔ), ΞΩΠ ΞΑΗΟΛΔΗ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΞΟΝΠΩΞΔΗ ΡΝΛ ΘΙΑΓΝ,ΔΛΩ ΑΚΦΗΠΒΖΡΔΗ ΡΝ 

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ζπλάδειθσλ, πνπ λαη κελ κπνξεί λα κελ είλαη ηακεηαθά εληάμεη, αιιά όρη κε δηθή 

ηνπο ππαηηηόηεηα; Ξξνθαλώο θαη δελ είλαη ηακεηαθά εληάμεη, γηαηί όηαλ ν ζπληνληζηήο Πάββαο 
απνθάζηζε λα κελ θξαηά εηζθνξέο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ ΞΔΓΓ, ν Ξξόεδξνο  θη ε “αγσληνύζα” 

λα καο απαληήζεη ηώξα πιεηνςεθία (σο ΞΔΓΓ) δελ έβγαιε άρλα. Νύηε θαλ κηα αλαθνίλσζε-
θαηαγγειία, γηα ηελ απαξάδεθηε απηή ζπλδηθαιηζηηθά ελέξγεηα. 

Γπν ρξόληα ηώξα ινηπόλ, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο πιεηνςεθίαο, ε ΞΔΓΓ αζθπθηηά 

νηθνλνκηθά θαη νη ζπλάδειθνη δαζνιόγνη ησλ παξαπάλσ απνθεληξσκέλσλ είλαη νηθνλνκηθά κε 
ηαθηνπνηεκέλνη, ρσξίο δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα. 

 
2.Ακθηζβεηνύλ θαη επίζεκα πιένλ όηη νη 256 ζπλάδειθνη δαζνιόγνη πνπ δήηεζαλ έθηαθηε ΓΠ. 

ην έθαλαλ κε ηελ νξζή ηππηθή δηαδηθαζία. 

 
πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

  
ΓΗΑΒΑΠΡΔ ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΗ ΑΛ ΙΔΔΗ ΔΛΞΝΓΟΑΦΑ ή ΝΡΗΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΝ ΠΣΔΡΗΘΝ ΚΔ ΡΝΛ 

ΡΟΝΞΝ ΠΟΤ ΘΑΣΑΣΗΘΔΣΑΗ ΣΟ ΑΗΣΖΚΑ ΔΘΣΑΘΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ, ΓΖΙΧΛΟΤΚΔ ΟΣΗ ΘΑ 
ΕΖΣΖΟΤΚΔ ΓΖΚΟΗΑ ΤΓΛΧΚΖ Χ ΓΖΚΟΗΟΤΠΑΙΙΖΙΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ.  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αλαθνίλσζε, ζην Γ “καδεύηεθαλ” κόιηο ηνπο απαληήζακε επηζεηηθά θαη 

απνθαζηζηηθά, όηη δελ κπνξνύλ κε ςεπηηέο θαη πξνζρήκαηα λα  αθπξώζνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ αγσλία 
ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Σνπιάρηζηνλ ηα κέιε ηνπ Γ μέξνπλ, όηη πνπζελά ζην θαηαζηαηηθό δελ νξίδεηαη ν ηξόπνο πνπ ζα 
δεηεζεί ην αίηεκα. Άιισζηε θαη πξηλ από δπν ρξόληα πνπ έγηλε έθηαθηε Γ.Π. έγηλε κε ηνλ ίδην 

αθξηβώο ηξόπν θαη ηόηε δελ αληέδξαζαλ.  



Ζ πξνζπάζεηα δε λα επηθαιεζηνύλ ην όηη κπήθε ζηνλ θαηάινγν έλαο ζπλάδειθνο Γαζνπόλνο, πνπ απάληεζε 

ΛΑΗ ζηελ πξόηαζε γηα έθηαθηε Γ ηεο ΠΔΓΓΤ θαη ζπκπεξηιήθζεθε πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο, καο νδεγεί 
ζην λα ηνπο πνύκε: 

Γηα πάξηε ραξηί θαη κνιύβη ζπλάδειθνη ηεο πιεηνςεθίαο: 

Ξξόβιεκα 
Ζ ΠΔΓΓΤ έρεη 640 κέιε εθ ησλ νπνίσλ αλ πηνζεηήζνπκε ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γ  όηη ην 85% δελ 

είλαη ηακεηαθά εληάμεη ηόηε κόλν 96 ζπλάδειθνη είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη . Θαη αθνύ όπσο ιέεη ην 
θαηαζηαηηθό ην 10% ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κπνξεί λα δεηήζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Ξόζνη 

ζπλάδειθνη ζα έπξεπε λα ζπγθεληξσζνύλ γηα λα δεηήζνπλ έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε; (ε ιύζε 

είλαη θπζηθόο αξηζκόο)  
Δπεηδή γλσξίδνπκε όηη ζα δπζθνιεπηείηε ζηελ απάληεζε, ζαο ιέκε όηη ε ιύζε είλαη 9,6 θη επεηδή ε ιύζε είλαη 

θπζηθόο αξηζκόο ζαο ζπκίδνπκε όηη πάκε ζηελ παξαπάλσ κνλάδα αλ ε ππνδηαίξεζε είλαη πάλσ από ην κηζό. 
Απάληεζε: 10 ΠΛΑΓΔΙΦΝΗ  

 
Κεηά από απηό λνκίδνπκε όηη ζα κπνξνύζαηε λα αθαηξέζεηε ηνλ ζπλάδειθν Γαζνπόλν θαη λα κελ ραιάηε 

ςεθηαθό κειάλη θαη ηληεξλεηηθό ρώξν ζηελ αλαθνίλσζή ζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπλάδειθνη ζηε λεόηεξε θαηάζηαζε πνπ καο ελεκέξσζαλ όηη ζα έζηειλαλ, ηνλ έρνπλ 
ήδε αθαηξέζεη! 

 
3. Γαζνινγηθέο Πρνιέο  

 

Βξε αθηιόηηκνη ςεύηεο, ν εθπξόζσπόο καο δελ ελεκέξσζε ην Γ κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο κέινο ηνπ Γ 
ηεο ΝΠΔΑΓΔ, όηη έζηεηιε αίηεκα πξνο ηηο 5 πιένλ δαζνινγηθέο ζρνιέο ηεο Διιάδαο γηα ην ζέκα 

θαη ήδε καο απάληεζαλ νη Θεζζαινλίθεο θαη Νξεζηηάδαο; Πνηνο Γαζηθόο θνξέαο από απηνύο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζαο ελεκέξσζε γηα θάηη ηέηνην; Δπηζπλάπηνπκε θαη ηα 5 αηηήκαηα θαη ηηο 2 κέρξη ζήκεξα 

απαληήζεηο. 
 

4. Λόκνο Σαηδεδάθε 

 
Οη δηθαηνινγίεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο εθινγηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζε Γ κε ηνλ 

αληεξγαηηθό Λόκν Υαηδεδάθε πνπ επηδηώθεη ηε δηάιπζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη απ΄ όηη θαίλεηαη 
βηάδεζηε λα εθαξκόζεηε, θαηαξξίθζεθαλ θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ, αθνύ όπσο εηπώζεθε, αιιά θαη απ΄ όηη 

όινη γλσξίδνπλ, αθόκε θη αλ είραλ βγεη νη  ππνπξγηθέο απνθάζεηο πινπνίεζεο ελόο λόκνπ, ζέιεη έλα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα λα εθαξκνζηνύλ θαη ζην δηάζηεκα απηό κπνξεί λα γίλνπλ ΘΑΗ  Γ ΘΑΗ ΔΘΙΟΓΔ κε ηα 
ηζρύνληα. Ση θαη πνηνλ  πξνζπαζείηε λα πείζεηε όηη δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ΠΡΟΥΖΚΑ θαη  “ΣΡΗΒΔΗΛ 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΧΛΟ“; 
 

5. Απνθαιύςεσλ ζπλέρεηα 

 
 Βξε θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο θαη γξαθεηνθξάηεο, θαιέζαηε (πάιη ρσξίο λα έρεηε ελεκεξώζεη), λα 

παξαβξεζνύλ, ηα δαζηθά ζσκαηεία. Αξλεζήθαηε λα θαιέζεηε γηα κηα αθόκε θνξά ηελ εξγαζηαθή 
Νκνζπνλδία ΝΠΔΑΓΔ, ζηελ νπνία εθπξνζσπνύληαη ζην ΓΠ όινη νη δαζηθνί θιάδνη θαη 

ζπγθεθξηκέλα 2 Γαζνιόγνη, 1 Γαζνπόλνο 2 Γαζνθύιαθεο, 1 Γηνηθεηηθόο πάιιεινο Γαζηθήο 
πεξεζίαο θαη δεθάδεο δαζηθνί ζηα ΓΠ ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιόγσλ κειώλ ηεο ΝΠΔΑΓΔ.  

πκκεηέρνπλ δε, γηαηί είλαη εξγαζηαθνί ζύιινγνη θαη Οκνζπνλδία, ΟΙΟΗ ΟΗ ΓΑΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ πνπ ΚΔΥΡΗ 

ΖΚΔΡΑ ΔΡΓΑΕΟΛΣΑΗ ΣΗ ΓΑΗΘΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΧΛ Α.Γ., πιελ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη Γαζηθνύ 
Πεξ/ληνο ηνπ ΤΠΔΛ. Αο καο πνπλ ινηπόλ νη «ζεζκηθνί», γηα ΚΔ ΠΟΗΟ ΓΗΘΑΗΧΚΑ θάλνπλ απνθιεηζκνύο; Θαη 

κάιηζηα ηελ ΟΔΑΓΔ, Οκνζπνλδία επίζεκα εγγεγξακκέλε ζηελ ΑΓΔΓΤ, αιιά δέρνληαη λα 
ζπλππνγξάθνπλ  θαη λα ππνβάιινπλ ππόκλεκα, από θνηλνύ κε ηελ ΞΝΓΓ (Ξαλειιήληα 

Νκνζπνλδία Γαζνθπιάθσλ Γεκνζίσλ παιιήισλ) πνπ δελ είλαη θαλ κέινο ηεο ΑΓΔΓ, αιιά θαη 

ηελ ΔΔΓΓ (Έλσζε Διιήλσλ Γαζνπόλσλ Γεκνζίσλ παιιήισλ) πνπ είλαη έλαο πξσηνβάζκηνο 
ζύιινγνο. Ζ ΝΓΔΓ (Νκνζπνλδία Γαζνπόλσλ Διιάδαο Γεκνζίσλ πάιιεισλ) πνπ δελ 

ππόγξαςε ζην ππόκλεκα, νύηε θαη απηή είλαη κέινο ζηελ ΑΓΔΓ.  
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ινηπόλ θαη αθνύ νη ζπλάδειθνη Γαζνπόλνη θαη Γαζνθύιαθεο δελ 

έρνπλ Νκνζπνλδία πνπ ηνπο εθπξνζσπεί, ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΝΠΔΑΓΔ, σο ηελ κνλαδηθή 
νκνζπνλδία πνπ κπνξεί λα ηνπο θαιύςεη ζπλδηθαιηζηηθά. 

 

6. Ζ 5ε ζειίδα  
 

Ζ ζειίδα απηή θνζκείηαη από ην κίζνο γηα θάζε αγσληζηηθή θσλή πνπ ηνπο κπαίλεη εκπόδην 
δηαρξνληθά, ΑΙΙΑ ΘΤΡΗΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΗ κηα ηζηνξηθή αλάδξνκε “αγώλσλ θαη ζπζηώλ”, κάιινλ γηα λα 

ζπκεζνύλ νη παιηνί πνπ έρνπλ μεράζεη πσο είλαη λα αγσλίδεζαη θαη λα καζαίλνπλ νη λένη πνπ δελ πξόθεηηαη λα 

δνπλ λα αλαπηύζζνληαη αγώλεο, αλ ζπλερηζηεί ν ίδηνο ζπζρεηηζκόο δπλάκεσλ.  
Αγώλεο πνπ ηα ηειεπηαία 20 ρξνληά, ην πεξηερόκελν θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο, κπνξεί λα ζπκππθλσζνύλ 

ζε κηα θξάζε: “ζηγά κε ζθίζεηε ηα θαιζόλ”. 



  

.Γ. 

1. Από ιάζνο θαη εθ παξαδξνκήο, ζπκπεξηιάβακε ζηελ άξλεζε ζπκκεηνρήο ησλ ζπλάδειθσλ ζην Γ 
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ επηδόκαηνο ζηελ πξνεγνύκελε αλαθνίλσζε θαη ηελ παξάηαμε Απηόλνκεο 

Ππλεξγαζία-ΠΟΗΕΑ, σο αξλνύκελε ζπκκεηνρήο ησλ ζπλάδειθσλ κε ηειεδηάζθεςε. Ζ 

ηνπνζέηεζή ηεο ήηαλ ππέξ ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ, θαλνληθά κε ηειεδηάζθεςε θαη όρη ηειεθσληθά. Γη 
απηό δεηάκε ζπγλώκε. Σν ζέκα βεβαία δελ κπήθε ηειηθά θαλ ζε ςεθνθνξία. 

2. Ζ  Απηόλνκε Ππλεξγαζία – ΠΟΗΕΑ, όπσο ελεκεξσζήθακε από ηελ εθπξόζσπό ηεο - είρε ελεκεξσζεί 
γηα ηελ απαξάδεθηε θνηλή αλαθνίλσζε απάληεζε, πνπ έθηηαμαλ νη  ΠΑΘΔ-  ΓΑΘΔ, ζθεηεξηδόκελεο ηνλ ηίηιν 

θαη ηελ πιεηνςεθία πνπ έρνπλ ζην Γ θαη ζπκθώλεζε κε επηθπιάμεηο. 

3. Κπαγάζεο ηεο ΞΑΠΘΔ – ΓΑΘΔ, εκείο ρξεηαζηήθακε ιηγόηεξεο από 3 ζειίδεο γηα λα απνθαιύςνπκε θαη 
λα απαληήζνπκε ζηελ απαξάδεθηε 5ζέιηδε θνηλή αλαθνίλσζε ζαο, κε ηελ νπνία απεγλσζκέλα, 

απνινγνύκελνη, άιια θαη κε ζθεηεξηζκό ηνπ ηίηινπ θαη ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Γ ηεο ΠΔΓΓΤ βγάιαηε. 
Γείρλνληαο θαη κ΄ απηή ηε ζηάζε ΞΝΠΝ ΞΝΘΟΗΡΔΠ ΔΗΠΡΔ ΝΡΑΛ ΗΠΣΟΗΕΔΠΡΔ ΝΡΗ ΠΔΒΔΠΡΔ ΡΝ 

“ΘΔΠΚΗΘΝ” ΟΝΙΝ ΡΖΠ ΞΔΓΓ.  

 

                 Γηα ηε Γεκνζηνϋπαιιειηθή 

          Δλόηεηα Γαζνιόγσλ  

Οαιιάηνο Αληώλεο  

κέινο Γ ΠΔΓΓΤ  

κέινο Γ ΟΔΑΓΔ 
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Θέμα: « Αίηημα για ηην παποσή ςποζηηπικηικήρ απόθαζηρ, για ηην αναγκαιόηηηα 
ζςνέσιζηρ παποσήρ ηος επιδόμαηορ επικίνδςνηρ και ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, 
ζηοςρ δαζολόγοςρ ηων δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ.»  

 

          Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 
 
          Οη ζπλάδειθνη Δαζνιόγνη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο, 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε 
«Μεηαξξύζκηζε θαζεζηώηνο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο».  
          Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζηνπο Δαζνιόγνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 
ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηθνπεί ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 
ύςνπο 105 € κεληαίσο κεηθηά, αθνύ ζεσξήζεθε όηη νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηα θαζήθνληα πνπ επηηεινύλ νη δαζνιόγνη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνρή επηδόκαηνο.  
Με ηελ ίδηα γλσκνδόηεζε, πξνηείλεηαη ε πεξηθνπή ηνπ επηδόκαηνο θαη ζηνπο δαζνπόλνπο, ελώ 
δηαηεξείηαη ζηνπο δαζνθύιαθεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία θαη άληζε αληηκεηώπηζε 
αλάκεζα ζηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλόο όηη ην 
πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο δαζνθύιαθεο, είλαη αθξηβώο ην ίδην επηθίλδπλεο, 
ελώ νη Δαζνιόγνη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό – επηζηεκνληθό ξόιν, θαζήθνληα θαη επζύλεο, θαηά 
πνιύ επαπμεκέλεο από ηνπο δαζνθύιαθεο. 
          Αλαγλσξίδνληαο ην δίθαην θαη επηβεβιεκέλν ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ 
δαζνιόγσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, παπακαλούμε όπωρ 
ζςμβάλλεηαι και εζείρ με ςποζηηπικηική έγγπαθη απόθαζη, ζηην ενίζσςζη ηων 
επισειπημάηων και εγγπάθων πος θα ςποβληθούν από ηην Ομοζπονδία μαρ, ππορ 
ηην επιηποπή, αλλά και ππορ ηον επιζπεύδων αναπλ. Τποςπγό Οικονομικών, κ. 
κςλακάκη, πποκειμένος να επανεξεηαζηεί η πεπικοπή ηος επιδόμαηορ και να 
ζςνεσιζηεί η αππόζκοπηη καηαβολή ζηοςρ Δαζολόγοςρ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ καο είλαη έσο ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2022 πεξίπνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, ζα 
παξαθαινύζακε γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ, ζπληνκόηεξε απόθξηζε ζαο. 
 
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 
ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Ο..Ε.Α.Δ.Ε. 
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ΑΠΟΙΕΜΣΡΩΛΕΜΩΜ ΔΘΟΘΙΗΕΩΜ 

ΕΚΚΑΔΑ 
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Θέμα: « Αίηημα για ηην παποσή ςποζηηπικηικήρ απόθαζηρ, για ηην αναγκαιόηηηα 
ζςνέσιζηρ παποσήρ ηος επιδόμαηορ επικίνδςνηρ και ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, 
ζηοςρ δαζολόγοςρ ηων δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ.»  

 

          Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 
 
          Οη ζπλάδειθνη Δαζνιόγνη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο, 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε 
«Μεηαξξύζκηζε θαζεζηώηνο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο».  
          Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζηνπο Δαζνιόγνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 
ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηθνπεί ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 
ύςνπο 105 € κεληαίσο κεηθηά, αθνύ ζεσξήζεθε όηη νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηα θαζήθνληα πνπ επηηεινύλ νη δαζνιόγνη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνρή επηδόκαηνο.  
Με ηελ ίδηα γλσκνδόηεζε, πξνηείλεηαη ε πεξηθνπή ηνπ επηδόκαηνο θαη ζηνπο δαζνπόλνπο, ελώ 
δηαηεξείηαη ζηνπο δαζνθύιαθεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία θαη άληζε αληηκεηώπηζε 
αλάκεζα ζηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλόο όηη ην 
πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο δαζνθύιαθεο, είλαη αθξηβώο ην ίδην επηθίλδπλεο, 
ελώ νη Δαζνιόγνη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό – επηζηεκνληθό ξόιν, θαζήθνληα θαη επζύλεο, θαηά 
πνιύ επαπμεκέλεο από ηνπο δαζνθύιαθεο. 
          Αλαγλσξίδνληαο ην δίθαην θαη επηβεβιεκέλν ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ 
δαζνιόγσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, παπακαλούμε όπωρ 
ζςμβάλλεηαι και εζείρ με ςποζηηπικηική έγγπαθη απόθαζη, ζηην ενίζσςζη ηων 
επισειπημάηων και εγγπάθων πος θα ςποβληθούν από ηην Ομοζπονδία μαρ, ππορ 
ηην επιηποπή, αλλά και ππορ ηον επιζπεύδων αναπλ. Τποςπγό Οικονομικών, κ. 
κςλακάκη, πποκειμένος να επανεξεηαζηεί η πεπικοπή ηος επιδόμαηορ και να 
ζςνεσιζηεί η αππόζκοπηη καηαβολή ζηοςρ Δαζολόγοςρ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ καο είλαη έσο ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2022 πεξίπνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, ζα 
παξαθαινύζακε γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ, ζπληνκόηεξε απόθξηζε ζαο. 
 
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 
ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Ο..Ε.Α.Δ.Ε. 
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ΑΠΟΙΕΜΣΡΩΛΕΜΩΜ ΔΘΟΘΙΗΕΩΜ 
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tsitsoni@for.auth.gr  
 

Παρ 4 Φεβ, 2:43 κ.κ. (πρηλ από 6 εκέρες) 

 
προς ΟΣΕΑΔΕ  

 
 

Αγαπεηές/ηοί ζσλάδειθοη, 

 

ηο Τκήκα Δαζοιογίας θαη Φσζηθού Περηβάιιοληος ηοσ ΑΠΘ σποζηερίδεη ηο   

δίθαηο αίηεκά ηωλ ζσλαδέιθωλ δαζοιόγωλ δεκοζίωλ σπαιιήιωλ, ώζηε λα κελ   

ηοσς περηθοπεί ηο επίδοκα επηθίλδσλες θαη αλζσγηεηλής εργαζίας, κε   

σπόκλεκα ηο οποίο εζηάιε ζηοσς αρκόδηοσς σποσργούς. 

 

Καιή επηηστία 

 

Η Πρόεδρος ηοσ Τκήκαηος 

 

Θέθια Κ. Τζηηζώλε 

Καζεγήηρηα Α.Π.Θ. 

Εργαζηήρηο Δαζοθοκίας 

Τ.Θ. 262, 54124 Θεζζαιολίθε 

Τει.: 2310  992320, 992763 

http://users. auth.gr/~tsitsoni/ 

e-mail: tsitsoni@for. auth.gr 

 

Thekla K. Tsitsoni 

Professor A.U.TH. 

Head of School of Forestry & Natural Environment 

Laboratory of Silviculture 

P.O.Box 262, 54124 Thessaloniki, Greece 

Tel.: +302310  992320, 992763 

http://users. auth.gr/~tsitsoni/ 

e-mail: tsitsoni@for.auth.gr 

 

http://users/
http://auth.gr/~tsitsoni/
http://auth.gr/
http://a.u.th/
http://users/
http://auth.gr/~tsitsoni/
mailto:tsitsoni@for.auth.gr
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 κ. Α. Παπαδόποςλο 
 

Θέμα: « Αίηημα για ηην παποσή ςποζηηπικηικήρ απόθαζηρ, για ηην αναγκαιόηηηα 
ζςνέσιζηρ παποσήρ ηος επιδόμαηορ επικίνδςνηρ και ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, 
ζηοςρ Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ ηων δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ.»  

 

          Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 
 
          Οη ζπλάδειθνη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο, 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε «Μεηαξξύζκηζε 
θαζεζηώηνο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο».  
          Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζηνπο Δαζνιόγνπο θαη Δαζνπόλνπο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηθνπεί ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο ύςνπο 105 € κεληαίσο κεηθηά, αθνύ ζεσξήζεθε όηη νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηα θαζήθνληα πνπ επηηεινύλ νη δαζνιόγνη θαη νη δαζνπόλνη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνρή 
επηδόκαηνο.  
         Με ηελ ίδηα γλσκνδόηεζε δηαηεξείηαη ζηνπο δαζνθύιαθεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία 
θαη άληζε αληηκεηώπηζε αλάκεζα ζηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη αδηακθηζβήηεην ην 
γεγνλόο όηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο δαζνθύιαθεο, είλαη αθξηβώο ην ίδην 
επηθίλδπλεο, ελώ νη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό – επηζηεκνληθό ξόιν, θαζήθνληα 
θαη επζύλεο, θαηά πνιύ επαπμεκέλεο από ηνπο δαζνθύιαθεο. 
          Αλαγλσξίδνληαο ην δίθαην θαη επηβεβιεκέλν ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ δαζνιόγσλ θαη 
δαζνπόλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, παπακαλούμε όπωρ ζςμβάλλεηαι και 
εζείρ με ςποζηηπικηική έγγπαθη απόθαζη, ζηην ενίζσςζη ηων επισειπημάηων και 
εγγπάθων πος θα ςποβληθούν από ηην Ομοζπονδία μαρ, ππορ ηην επιηποπή, αλλά και ππορ 
ηον επιζπεύδων αναπλ. Τποςπγό Οικονομικών, κ. κςλακάκη, πποκειμένος να 
επανεξεηαζηεί η πεπικοπή ηος επιδόμαηορ και να ζςνεσιζηεί η αππόζκοπηη καηαβολή ζηοςρ 
Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ καο είλαη έσο ηηο 
10 Φεβξνπαξίνπ 2022 πεξίπνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, ζα παξαθαινύζακε γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ, 
ζπληνκόηεξε απόθξηζε ζαο. 
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 
ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Ο..Ε.Α.Δ.Ε. 
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ΑΠΟΙΕΜΣΡΩΛΕΜΩΜ ΔΘΟΘΙΗΕΩΜ 

ΕΚΚΑΔΑ 

Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έηνο ίδξπζεο 2012 
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Θέμα: « Αίηημα για ηην παποσή ςποζηηπικηικήρ απόθαζηρ, για ηην αναγκαιόηηηα 
ζςνέσιζηρ παποσήρ ηος επιδόμαηορ επικίνδςνηρ και ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, 
ζηοςρ Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ ηων δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ.»  

 

          Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 
 
          Οη ζπλάδειθνη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο, 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε «Μεηαξξύζκηζε 
θαζεζηώηνο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο».  
          Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζηνπο Δαζνιόγνπο θαη Δαζνπόλνπο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηθνπεί ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο ύςνπο 105 € κεληαίσο κεηθηά, αθνύ ζεσξήζεθε όηη νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηα θαζήθνληα πνπ επηηεινύλ νη δαζνιόγνη θαη νη δαζνπόλνη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνρή 
επηδόκαηνο.  
         Με ηελ ίδηα γλσκνδόηεζε δηαηεξείηαη ζηνπο δαζνθύιαθεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία 
θαη άληζε αληηκεηώπηζε αλάκεζα ζηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη αδηακθηζβήηεην ην 
γεγνλόο όηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο δαζνθύιαθεο, είλαη αθξηβώο ην ίδην 
επηθίλδπλεο, ελώ νη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό – επηζηεκνληθό ξόιν, θαζήθνληα 
θαη επζύλεο, θαηά πνιύ επαπμεκέλεο από ηνπο δαζνθύιαθεο. 
          Αλαγλσξίδνληαο ην δίθαην θαη επηβεβιεκέλν ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ δαζνιόγσλ θαη 
δαζνπόλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, παπακαλούμε όπωρ ζςμβάλλεηαι και 
εζείρ με ςποζηηπικηική έγγπαθη απόθαζη, ζηην ενίζσςζη ηων επισειπημάηων και 
εγγπάθων πος θα ςποβληθούν από ηην Ξμοζπονδία μαρ, ππορ ηην επιηποπή, αλλά και ππορ 
ηον επιζπεύδων αναπλ. Σποςπγό Ξικονομικών, κ. Ρκςλακάκη, πποκειμένος να 
επανεξεηαζηεί η πεπικοπή ηος επιδόμαηορ και να ζςνεσιζηεί η αππόζκοπηη καηαβολή ζηοςρ 
Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ καο είλαη έσο ηηο 
10 Φεβξνπαξίνπ 2022 πεξίπνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, ζα παξαθαινύζακε γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ, 
ζπληνκόηεξε απόθξηζε ζαο. 
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 
ΓΘΑ Ξ Δ.Ρ. ΗΡ Ξ.Ρ.Ε.Α.Δ.Ε. 
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Θέμα: « Αίηημα για ηην παποσή ςποζηηπικηικήρ απόθαζηρ, για ηην αναγκαιόηηηα 
ζςνέσιζηρ παποσήρ ηος επιδόμαηορ επικίνδςνηρ και ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, 
ζηοςρ Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ ηων δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ.»  

 

          Αμηόηηκνη θύξηνη, 
 
          Οη ζπλάδειθνη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο, 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε «Μεηαξξύζκηζε 
θαζεζηώηνο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο».  
          Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζηνπο Δαζνιόγνπο θαη Δαζνπόλνπο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηθνπεί ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο ύςνπο 105 € κεληαίσο κεηθηά, αθνύ ζεσξήζεθε όηη νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηα θαζήθνληα πνπ επηηεινύλ νη δαζνιόγνη θαη νη δαζνπόλνη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ παξνρή 
επηδόκαηνο.  
         Με ηελ ίδηα γλσκνδόηεζε δηαηεξείηαη ζηνπο δαζνθύιαθεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία 
θαη άληζε αληηκεηώπηζε αλάκεζα ζηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη αδηακθηζβήηεην ην 
γεγνλόο όηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο δαζνθύιαθεο, είλαη αθξηβώο ην ίδην 
επηθίλδπλεο, ελώ νη Δαζνιόγνη θαη Δαζνπόλνη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό – επηζηεκνληθό ξόιν, θαζήθνληα 
θαη επζύλεο, θαηά πνιύ επαπμεκέλεο από ηνπο δαζνθύιαθεο. 
          Αλαγλσξίδνληαο ην δίθαην θαη επηβεβιεκέλν ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ δαζνιόγσλ θαη 
δαζνπόλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, παπακαλούμε όπωρ ζςμβάλλεηαι και 
εζείρ με ςποζηηπικηική έγγπαθη απόθαζη, ζηην ενίζσςζη ηων επισειπημάηων και 
εγγπάθων πος θα ςποβληθούν από ηην Ομοζπονδία μαρ, ππορ ηην επιηποπή, αλλά και ππορ 
ηον επιζπεύδων αναπλ. Τποςπγό Οικονομικών, κ. κςλακάκη, πποκειμένος να 
επανεξεηαζηεί η πεπικοπή ηος επιδόμαηορ και να ζςνεσιζηεί η αππόζκοπηη καηαβολή ζηοςρ 
Δαζολόγοςρ και Δαζοπόνοςρ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ καο είλαη έσο ηηο 
10 Φεβξνπαξίνπ 2022 πεξίπνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, ζα παξαθαινύζακε γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ, 
ζπληνκόηεξε απόθξηζε ζαο. 
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 
ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Ο..Ε.Α.Δ.Ε. 
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