
 

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚH    
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

Αθήνα, 24 Φλεβάρη 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με αφορμή την “εσπευσμένη” συνάντηση τμήματος του προεδρείου της ΠΕΔΔΥ στον 
Αν. Υπουρ. κ Σκυλακάκη  

«Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει 
φιλελεύθερη λαλιά, 
ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι 
από την απελπισιά». 
Λέτε ο Διονύσιος Σολωμός να το έγραψε για σας Ω!!! Προεδρείο της ΠΕΔΔΥ! σκεπτόμενος την 
απελπισία σας μετά τη συνάντηση και πως θα την εμφανίσετε;  
 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι  

Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι η κατάντια του κυβερνητικού συνδικαλισμού του διαδρόμου 
και η  μετατροπή του συνδικαλιστικού κινήματος σε γραφείο τύπου της κάθε φορά κυβέρνησης, 
όχι μονό έχει πολύ κοντά ποδάρια, αλλά υπονομεύει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις 
μας. 
Δεν πρέπει να επιτρέψετε άλλο να σας κοροϊδεύουν, όσο κι αν σας υπόσχονται ότι 
κάπου θα σας βολέψουν ατομικά, όλο και κάποια θεσούλα θα σας δώσουν, όλο και 
κάποιο «ελιγμό» θα κάνουν και θα σας ικανοποιήσουν, ιδιαίτερα  αν είστε “καλά 
παιδιά” και τους ψηφίσετε. 
Οι σφετεριστές της σφραγίδας της ΠΕΔΔΥ, νόμισαν ότι προφυλάσσοντας τα πολυτελή γοβάκια 
τους από τα χημικά και τα ΜΑΤ και  πατώντας στα χαλιά των κυβερνητικών γραφείων, είναι 
«μάγκες», «εξυπνότεροι» και « ικανότεροι» απο εκείνες τις συναδέλφισσες και τους 
συνάδελφους που έφαγαν τα χημικά, μεταξύ των οποίων και τα 15 από τα 17 μέλη του ΔΣ της 
ΟΣΕΑΔΕ, αλλά και πάνω από 50 δασολόγοι, δασοπόνοι και δασοφύλακες της Αττικής,  που 
έμειναν εκεί αγωνιζόμενοι. Την ιδια στιγμή όμως, τα 2 μέλη της ΠΟΓΕΔΥ (κανένας ως ΠΕΔΔΥ), με 
την πρώτη επίθεση των ΜΑΤ, είχαν ήδη εξαφανιστεί.  Λες και τους είχαν ειδοποιήσει  ότι θα γίνει 
επίθεση στους συγκεντρωμένους.  
Τι σκαρφίστηκαν λοιπόν;  
Να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, η όπως οι Ισπανοί κατακτητές να προσφέρουν 
καθρεφτάκια στους «ιθαγενείς» κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι πλούτισαν. 
Έτσι και πάλι, χωρίς καμιά ενημέρωση του εκπροσώπου μας στο ΔΣ και χωρίς καμιά απόφαση, 
όπως συνηθίζουν πλέον, γράφοντας στα παλιά παπούτσια τους όχι μονό τον εκπρόσωπό μας στο 
ΔΣ της ΠΕΔΔΥ,  αλλά στο πρόσωπό του και τους συνάδελφους που εκπροσωπούμε, έκαναν 
συνάντηση με τον κ Σκυλακάκη. 
Πανηγύρισαν μάλιστα στο διαδίκτυο και ίσως και με ανακοίνωση που πάλι δεν θα την δει το ΔΣ, 
για να μας δείξουν ότι ήταν « παραγωγική συνάντηση» και ότι η κυβέρνηση ήταν «καλά 
ενημερωμένη». Το ξέρουμε ότι ήταν καλά ενημερωμένη όταν έκοβε το επίδομα. 
 Πόσο φιλοκυβερνητικοί!! Και οι «Πράσινοι» και οι «Βένετοι». 
Και πόσο θεσμικοί!!  Λες και περιμένουν να «εξαγοράσουν» τη «θεσμολαγνία» τους, με  
κάποια άλλη  «θεσμική» ιδιότητα, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά στο ΥΠΕΝ. 

Ας απαντήσουμε όμως σε μια - μια τις «επιτυχίες» της συνάντησης που δείχνει την 
«πρωτοπορία» τους.  

 



 

 

1. Η “εσπευσμένη” συνάντηση, έγινε λίγες μέρες μετά την αποχώρηση της ΑΔΕΔΥ από το 
διάλογο, όταν πέταξε στη μούρη της κυβέρνησης, την κατάπτυστη πρόταση. Αφού την ώρα που 
η αντιπροσωπία ήταν πάνω τα ΜΑΤ επιτέθηκαν ρίχνοντας χημικά. 
Πόσο συνδικαλιστικά ανήθικη στάση  και πόσο  “γραμμένη” έχουν την ΑΔΕΔΥ που 
υπερασπίζονται!! Ενώ δεν κατάγγειλαν τη στάση αυτή. 
Η ΑΔΕΔΥ έπρεπε να ξεκινήσει, (όταν εκτιμούσε πάλι) το διάλογο.  Η συνάντηση του 
προεδρείου της ΠΕΔΔΥ ήταν υπονομευτική του αγώνα όλων των εργαζομένων. 
 
2. Είναι προφανές, ότι η κυβέρνηση δεν «λύγισε» στο θέμα του επιδόματος, μπροστά 
στην «ικανότητα» της τριάδας του προεδρείου της ΠΕΔΔΥ και ανακοίνωσε όπως και σε άλλες 
Ομοσπονδίες, ότι θα ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία αξιολόγησης προσπαθώντας να «μαζέψει τα 
ασυμμάζευτα», αφού το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση από την κινητοποίηση, τη 
μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση  ήταν πολύ μεγάλο. 
 
3. Όμως τι άλλο μας λέει ΕΜΜΕΣΑ η ενημέρωση του προεδρείου; Οτι για να διατηρηθεί το 
επίδομα πρέπει να εμπλακούμε πάλι και με την καταστολή των δασικών πυρκαγιών; ΑΣ 
ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ!!!! 

 
4. Η μισθολογική αναγνώριση των πτυχίων ως Intergrated Master είναι ένα αίτημα που αφορά 
όλες τις 5ετούς Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές σχολές και όχι  μόνο τον Δασολογικό κλάδο. 
Όπως είναι προφανές ότι ο κ Σκυλακάκης δεν ήταν δυνατόν να κάνει δεκτό αυτό το αίτημα 
επειδή το ζήτησε το  προεδρείο  της ΠΕΔΔΥ. 
 
5. Τα περί δημιουργίας «Γεωτεχνικού Μισθολογίου», είναι ένα αίτημα της 10ετιας του ΄80, που 
το ξεκίνησαν οι γιατροί και επιδιώχθηκε από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, να 
υιοθετηθεί από τους μηχανικούς  και άλλους κλάδους και απέτυχε. Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι ο 
στόχος ήταν η διάσπαση των εργαζομένων και ο αποπροσανατολισμός τους (γνώριμη τακτική 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού) , από ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑ, ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΘΕ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 
«ΠΕΡΣΙΝΑ ΞΥΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ» λοιπόν, ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ «ΑΙΤΗΜΑΤΑ» ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΤΕ. 

 
6. Όσο για το αίτημα, να μην συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά, τώρα το θυμηθήκατε που η 
προσωπική διαφορά έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί μετά από 12 χρόνια συμψηφισμού; Γιατί δε 
ζητούσατε και να αποδοθούν όσα χαθήκαν από τον συμψηφισμό ; (Και ένα ερώτημα: ο κ 
Σκυλακάκης δεσμεύτηκε ότι θα φέρει ρύθμιση. Τον υπουργό τον ρώτησε;)  

Συμπέρασμα: 
Το τμήμα του προεδρείου της ΠΕΔΔΥ που πήγε στη συνάντηση,  «Ώδινεν Όρος και 
έτεκεν ζουζουνάκι». (ούτε καν μύν) 
 
ΥΓ  
Συγχαρητήρια στην πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ και ιδιαίτερα στο προεδρείο, για τον 
οργανωτικό «οργασμό» προετοιμασίας της έκτακτης και καταστατικής μαζί Γενικής 
Συνέλευσης της ΠΕΔΔΥ σύμφωνα με την απόφαση σας στο πρόσφατο ΔΣ.   “Προλάβετε 
θέσεις για τα πούλμαν”!!!    


