
 

 

     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

(Π.Ε.∆.∆.Υ) 

                          ∆ιδότου  26 - 106 80  ΑΘΗΝΑ 

                           Τηλ.: 210 2124607 - Fax : 2105240790   
                        WEB:peddy.gr,   Email: peddy@otenet.gr   

Πληροφορίες: Νίκος Μπόκαρης  Τηλ. 6937883012 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΚΑ  

 Mε αφορµή το θέµα του Οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και ιδιαίτερα τον τρόπο που αντιµετωπίζεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών (Κεντρική ∆ασική Υπηρεσία), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.∆.∆.Υ 

ανακοινώνει τα εξής:  

∆εν πέρασαν δύο χρόνια από τότε που η αρµοδιότητα ∆ασικής Πολιτικής µεταφέρθηκε στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κάθε µας προσδοκία 

µετατράπηκε σε απόγνωση. Αντί  να συζητάµε για την διοικητική οργάνωση του Τοµέα και 

συνεπώς για τη δασική ανάπτυξη και προστασία, βρισκόµαστε ένα βήµα µπροστά από το   

ενδεχόµενο πλήρους διάλυσης των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας  ∆ασών . 

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να δώσει επιτέλους εξηγήσεις για την  

πρόταση που διαµόρφωσε µε δική της και µόνο ευθύνη  και κατέθεσε στο Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.  Η Ένωσή µας θέτει προ των ευθυνών τους και τον Ειδικό 

Γραµµατέα και την υπηρεσιακή ηγεσία, για τη στάση τους, απέναντι στο διαφαινόµενο 

ενδεχόµενο  διάλυσης της δασικής υπηρεσίας,  µε στόχο να εξυπηρετηθούν συµφέροντα που 

επιδιώκουν τη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος . 

Ζητάµε από την πολιτική ηγεσία να µας ενηµερώσει άµεσα για τα τεκταινόµενα και 

απευθύνουµε προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ένωση µας θα αγωνιστεί µε όλες 

τις δυνάµεις της – όπως πάντα έκανε και στο παρελθόν – εναντίον όλων όσων απεργάζονται 

πολιτικές που στόχο έχουν τη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας και την καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος, για την εξυπηρέτηση µεγάλων αλλά και µικρών ιδιωτικών 

κερδοσκοπικών συµφερόντων. 

Καλούµε όλους όσους ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για την προστασία των δασών και 

της δηµόσιας περιουσίας, αντί να επιχειρηµατολογούν υποκριτικά για το Υπουργείο στο 

ποίο θα πρέπει να υπάγονται τα δάση, να στοιχηθούν µαζί µας στον αγώνα για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δηµόσιας περιουσίας απαιτώντας: 

- Κατάργηση του αντιδασικού θεσµικού πλαισίου. 

- Κάθετη οργάνωση, επαρκή στελέχωση και εξοπλισµό της δηµόσιας δασικής 

υπηρεσίας 

- Αυτόνοµη (από ίδιους πόρους) και επαρκή χρηµατοδότηση του τοµέα των δασών . 
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