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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΚΑ  

Σχετικά µε το θέµα του Οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.∆.∆.Υ ανακοινώνει τα εξής:  

      Με πρωτοφανή περιφρόνηση σε κάθε µορφής δηµοκρατικό διάλογο, η Κυβέρνηση 

προχωρά εν κρυπτώ, σε κατάρτιση  του οργανογράµµατος, στο οποίο οι ∆/νσεις της 

Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, εντελώς αυθαίρετα, συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται από το 

∆ιοικητικό χάρτη.  

    Θυµίζουµε ότι, µόλις πριν δύο χρόνια συντάχτηκαν µε τον ίδιο επαίσχυντο τρόπο, χωρίς 

καµία συµµετοχή των εργαζοµένων του τοµέα, οι Οργανισµοί των ∆ασικών Υπηρεσιών 

των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη δυσαρµονία µε  τις 

πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών αλλά και της Ελληνικής Κοινωνίας.  

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση, εκµεταλλευόµενη τη δύσκολη για το λαό συγκυρία, µε τη 

λογική του «ευκαιρία τώρα να ξεµπερδεύουµε», σχεδιάζει  την  κατακρεούργηση της 

∆ασικής Υπηρεσίας.  

Την αποκλειστική ευθύνη για το εγχείρηµα αυτό ανέλαβε από ότι φαίνεται  η πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου, η οποία προχώρησε στην κατάρτιση πρότασης (οργανογράµµατος) όπου και οι 

∆/νσεις της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, εντελώς αυθαίρετα, συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται 

από το διοικητικό χάρτη. Αλήθεια ποιος κάτω από τις παρούσες συνθήκες και όταν τα δάση 

µας κάθε χρόνο καίγονται, εκχερσώνονται και τελευταία λαθροϋλοτοµούνται, αναλαµβάνει 

το βάρος αυτής της πρότασης ;  

Ζητάµε από την  πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ άµεση και αναλυτική ενηµέρωση για το 

σχέδιο οργανογράµµατος που υπέβαλε µε δική της και µόνο ευθύνη, στο Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.   

Η Ένωσή µας καταγγέλλει το διαφαινόµενο ενδεχόµενο  διάλυσης της δασικής 

υπηρεσίας,  µε στόχο να εξυπηρετηθούν συµφέροντα που επιδιώκουν τη λεηλασία της 

δηµόσιας περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος . 

Επισηµαίνουµε  προς κάθε πλευρά,  ότι οι ∆ασικές Υπηρεσίες υπάρχουν από συστάσεως 

του Ελληνικού Κράτους, έχουν ιδιαίτερα µεγάλη προσφορά και έργο στη διατήρηση των 

δασών και την παραγωγή οφέλους για το κράτος,  έχουν συµβάλει καθοριστικά στην 

ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου, στην προστασία των εδαφών και του υδάτινου ισοζυγίου 

και στη θηραµατική οικονοµία και επιπροσθέτως, ασκούν αυστηρά προβλεπόµενες στο 

Σύνταγµα και τους Νόµους αρµοδιότητες, που σχετίζονται µε την προστασία των φυσικών 

χερσαίων Οικοσυστηµάτων που εκτός από περιβάλλον είναι και ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.  

    Καλούµε την Κυβέρνηση, να µην προχωρήσει τη διαδικασία αυτή που θα έχει 

δραµατικές  επιπτώσεις στο περιβάλλον. 



 

Καλούµε όλους τους πολιτικούς φορείς που ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για την 

προστασία των δασών και της δηµόσιας περιουσίας, να ενηµερωθούν για τις προθέσεις του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος  και να πάρουν θέση για το πρόβληµα που δηµιουργείται, µε τη 

σχεδιαζόµενη καρατόµηση του ∆ασικού Τοµέα, στηρίζοντας τις προτάσεις µας για 

αναδιοργάνωση του, τη διατήρηση της συνοχής του (ενιαίος τοµέας σε ένα Υπουργείο) και 

την εξασφάλιση  µιας σύγχρονης και αποτελεσµατικής βάσης λειτουργίας του, όπως 

απαιτεί η ρητή συνταγµατική αναφορά στην προστασία των δασών. 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


