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ΕΜΗΛΕΡΩΗ  
 

Λεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΕΑΔΕ κε ηνλ πξντζηάκελν 
ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Δαζώλ θαη Δαζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΕΜ 

 
     πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
 

Το Πποεδπείο ηηρ ΟΣΔΑΓΔ ππαγμαηοποίηζε ζςνάνηηζη ηη Γεςηέπα 31 Ηανοςαπίος 2022, με ηον 
πποφζηάμενο ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Γαζών και Γαζικού Πεπιβάλλονηορ ηος ΥΠΔΝ κ. Β. Γκοςνηούθα. Σηην 
ζςνάνηηζη ηέθηκαν ηα οξςμένα πποβλήμαηα πος ςπάπσοςν ζηον ηομέα ηυν Γαζών, αλλά και θέμαηα 
πος απαζσολούν ηοςρ ζςναδέλθοςρ ζηιρ δαζικέρ ςπηπεζίερ και ζςγκεκπιμένα: 
 
 Λεηαθνξά Δαζηθώλ Τπεξεζηώλ ζην ΤΠΕΜ 

Εηηήζαμε άμεζη και επίζημη ενημέπυζη ζσεηικά με ηην εξέλιξη ηηρ ποπείαρ μεηαθοπάρ ηυν δαζικών 
ςπηπεζιών ζηο ΥΠΔΝ και μαρ έκανε γνυζηό όηι, για να ολοκληπυθεί η εξαγγελθείζα από 1η Αςγούζηος 
μεηαθοπά ηυν δαζικών ςπηπεζιών, είναι απαπαίηηηα ηα παπακάηυ βήμαηα-διαδικαζίερ καηά ζειπά 
πποηεπαιόηηηαρ: 

1. Έθδνζε ηνπ ΠΔ ζύζηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δαζώλ, ηο οποίο και εκδόθηκε (ΦΔΘ 
17/Α/4-2-2022). 

2. Έθδνζε Απόθαζεο νξηζκνύ ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δαζώλ, ηο οποίο 
έσει αναγγελθεί όηι θα είναι ο κ. Θώζηαρ Απαβώζηρ. 

3. Έθδνζε ΠΔ κεξηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο ΠΔ 132/2017 «Οξγαληζκόο 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο», ώζηε να ολοκληπυθούν οι διαηάξειρ ηηρ 
κάθεηηρ ςπαγυγήρ ζηο ΥΠΔΝ και να ζςμπεπιληθθούν και οι δαζικέρ ςπηπεζίερ ζηον οπγανιζμό 
ηος. Το ζσέδιο ηος ΠΓ έσει ςπογπαθεί από ηηρ ζςναπμόδιοςρ Υποςπγούρ ΥΠΔΝ, ΥΠΔΣ και 
Οικονομικών και έσει ζηαλεί από 20 Ηανοςαπίος 2022 ζηη Γενική Γπαμμαηεία ηηρ Θςβέπνηζηρ, η 
οποία ζηη ζςνέσεια ηο έζηειλε από 04.02.2022 ζηο ΣηΔ για έλεγσο. Ακολούθυρ θα αποζηαλεί 
ζηην Ππόεδπο ηηρ Γημοκπαηίαρ για ςπογπαθή και δημοζίεςζη ζηο ΦΔΘ.  

4. Παξάιιεια, έθδνζε ηεο ΙΤΑ γηα ηε ξύζκηζε ησλ δηνηθεηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο 
θάζεηεο ππαγσγήο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ, οι οποίερ 
αθοπούν α. ηην επείγοςζα εκκίνηζη ηηρ κινηηικόηηηαρ (πος θα αθοπά ππόζκληζη ζε όλο ηο 
δημόζιο ηομέα), πποκειμένος να ζηελεσυθούν ηα ημήμαηα διοικηηικού οικονομικού ηυν 
δαζικών ςπηπεζιών αλλά και ηος ΥΠΔΝ β. ηην ανηιζηοίσηζη κάποιυν κλάδυν πσ. ηος κλάδος 
ΓΔ Γαζοθςλάκυν, αθού ζήμεπα δεν ςθίζηαηαι ζηο ΥΠΔΝ ηέηοιορ κλάδορ. Δπομένυρ για να 
έπθοςν οι πεπίπος 1.600 δαζοθύλακερ ηυν δαζικών ςπηπεζιών ζηο ΥΠΔΝ, θα ππέπει να 
πςθμιζηεί όηι όπος δεν ςθίζηανηαι κλάδοι, όζοι έπθοςν θα μεηαθέποςν ηον κλάδο ζηον οποίο 
ανήκαν και ζςζηήνεηαι κλάδορ ζηο Υποςπγείο, με ηον ηίηλο ΓΔ Γαζοθςλάκυν. 

5. Έθδνζε Δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο πος θα ηοποθεηεί ηηρ 
ςπαλλήλοςρ ηηρ ςπηπεζίερ και θα κηπύζζει ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηυν κάθεηα ςπαγόμενυν 
δαζικών ςπηπεζιών ηος ΥΠΔΝ. 

ΟΛΟΠΟΜΔΘΑ ΤΚΚΟΓΩΜ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ 
ΑΠΟΙΕΜΣΡΩΛΕΜΩΜ ΔΘΟΘΙΗΕΩΜ 

ΕΚΚΑΔΑ 
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Αναθοπικά με ηον σπόνο ηυν παπαπάνυ ενεπγειών εκηίμηζε όηι αν όλα πποσυπήζοςν ζύμθυνα με 
ηον ππογπαμμαηιζμό, θα έσοςν ολοκληπυθεί ζηο αμέζυρ επόμενο σπονικό διάζηημα. 
 
 Ιαηάξγεζε επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 

 

Γηλώζαμε όηι δελ ζα δερηνύκε θακία θαηάξγεζε ή κείσζε ηνπ επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο γηα θαλέλαλ δαζηθό ππάιιειν, όπυρ αςηό πποηείνεηαι από ηο πόπιζμα ηηρ 
επιηποπήρ. Εηηήζαμε να μεηαθέπει ζηην πολιηική εξοςζία ηος ΥΠΔΝ όηι αλ ηνικήζνπλ λα 
εθαξκόζνπλ ην πόξηζκα νη δαζηθέο ππεξεζίεο ζα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ, αθού 
οποιαδήποηε πεπικοπή ή μείυζη ηος επιδόμαηορ και άπα ηος μιζθού ηηρ δεν αποηελεί μόνο σηύπημα 
ζηην ηζέπη ηηρ  αλλά και ζπλνιηθή απαμίσζε ηεο ηνλ ξόιν θαη ην έξγν πνπ επηηειεί ην ζύλνιν 
ησλ δαζηθώλ ππαιιήισλ ηεο ρώξαο ηεο, ππό εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο. O γενικόρ 
διεςθςνηήρ ζςμθώνηζε με ηο δίκαιο ηος αιηήμαηορ μαρ για ηην μη πεπικοπή ή μείυζη ηος επιδόμαηορ 
και ηόνιζε όηι είναι επιβεβλημένη η καηαβολή αςηού υρ ελάσιζηη αναγνώπιζη ηος ιδιαίηεπος πόλος πος 
αζκεί ο δαζικόρ ςπάλληλορ. Δεζκεύηεθε γηα ηελ άκεζε ππνβνιή ππεξεζηαθνύ εγγξάθνπ ηεο 
ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΕΜ, ζηο οποίο να ηεκμηπιώνεηαι η αναγκαιόηηηα διαηήπηζηρ ηος 
επιδόμαηορ και υρ ππορ ηο ύτορ ηος ποζού και υρ ππορ ηον απιθμό ηυν δικαιούσυν. 

 

 Πξνζιήςεηο Δαζνιόγσλ –Δαζνπόλσλ ηεο δαζηθέο ππεξεζίεο. 
 
Αναθέπαμε ηην ηξαγηθή ππνζηειέρσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ, ζε όλοςρ ηηρ 
κλάδοςρ, η οποία ενηείνεηαι με ηα ζςνεσώρ επαςξημένα καθήκονηα και απμοδιόηηηερ πος καλούνηαι οι 
ζςνάδελθοι να επιηελέζοςν. Ζ άμεζη ππόζλητη πποζυπικού όλυν ηυν κλάδυν και ειδικοηήηυν 
αποηελεί μονόδπομο για ηην επιβίυζη ηηρ δαζικήρ ςπηπεζίαρ. Μαρ ενημέπυζε όηι έσοςν αναγγελθεί και 
εγκπιθεί (με δέζμεςζη ηυν ζσεηικών πιζηώζευν) πποζλήτειρ 350 Δαζνιόγσλ – Δαζνπόλσλ, ενώ 
αμέζυρ μεηά ηην ολοκλήπυζη ηυν διαδικαζιών με ηην κάθεηη ςπαγυγή ηυν δαζικών ςπηπεζιών ζηο 
ΥΠΔΝ, ζε ζςνεπγαζία με ηο ΥΠΔΣ θα γίνοςν ηα πεπιγπάμμαηα θέζειρ και η καηανομή ηος πποζυπικού 
ηηρ δαζικέρ ςπηπεζίερ. 

 
 Υξεκαηνδόηεζε Δαζηθώλ Τπεξεζηώλ 

 
Τονίζαμε ηην αλάγθε αύμεζεο ησλ πηζηώζεσλ ζε όλοςρ ηηρ ηομείρ για ηηρ δαζικέρ ςπηπεζίερ και 
ηηρ ςπαλλήλοςρ ηηρ, αθού νη ρνξεγεζείζεο πηζηώζεηο είλαη ειάρηζηεο και δεν επαπκούν ζε καμία 
πεπίπηυζη για να καλύτοςν ηηρ αςξημένερ ανάγκερ ηος πποζυπικού αλλά και ηυν έπγυν και επγαζιών 
πος ππέπει κάθε σπόνο να εκηελέζοςν. Μαρ ενημέπυζε όηι γηα ην 2022 οι εγκεκπιμένερ για ηηρ 
δαζικέρ ςπηπεζίερ είναι ζηα ίδηα κε πέξπζη επίπεδα ζε όηι αθοπά ηηρ εθνικούρ πόποςρ (Τακηικόρ, 
ΠΓΔ, Ππάζινο Ταμείο), αλλά αςξημένερ ζε όηι αθοπά ηα ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα και ειδικά ζε αςηά 
ηηρ ππόλητηρ ηυν δαζικών πςπκαγιών. 
 
              πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
 

Η πνιηηηθή πνπ αζθείηαη δηαρξνληθά ζηνλ ηνκέα ησλ Δαζώλ ζπλερίδεη λα είλαη 
θαηαζηξεπηηθή θαη όινη εκείο βηώλνπκε ηα απνηειέζκαηά ηεο. Λόλε ιύζε ν ζπιινγηθόο 

αγώλαο γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο άιιεο δαζηθήο πνιηηηθήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο, παξάιιεια κε ηε δηεθδίθεζε κηαο δσήο πνπ καο αμίδεη. 

 
ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Ο..Ε.Α.Δ.Ε. 

 


