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Συνάδελφοι, 

Το ΠΑΜΕ δεν θα πάψει, ούτε θα κουραστεί να σας ενημερώνει για τα «τεκταινόμενα» 
στο ΓΕΩΤΕΕ. Αυτό έγινε και πρόσφατα. Το ΠΑΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να καταγγείλει 
την αυθαίρετη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του προέδρου και αντιπροέδρου του 
ΓΕΩΤΕΕ, οι οποίοι κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους και χωρίς να 
έχουν την έγκριση του ΔΣ, καταπατώντας κάθε δεοντολογία, κατέθεσαν απόψεις που 
βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση από προηγούμενες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αντί να 
καταγγείλουν την αποδυνάμωση και πλήρη αποξένωση της δημόσιας δασικής υπηρεσίας 
από όλες τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών και την παράδοση του 
αντικειμένου και όλων των αρμοδιοτήτων στην υπό ιδιωτικοποίηση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε., σύμφωνα και με τις πάγιες θέσεις, τόσο του ΓΕΩΤΕΕ όσο και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΔΔΥ), στην οποία ο κ. Μπόκαρης 
είναι πρόεδρος, προτίμησαν να βάλουν πλάτη στην κυβερνητική πολιτική που θέλει να 
βάλει τα δάση, το περιβάλλον και τη δημόσια περιουσία στο χρηματιστήριο της γης. Για το 
λόγο αυτό δεν είχαν το σθένος να αρθρώσουν ένα – υποτυπώδη έστω - επιστημονικό και 
πολιτικό λόγο αλλά περιορίστηκαν σε «εποικοδομητικές προτάσεις νομοτεχνικών 
βελτιώσεων», οι οποίες και αυτές σχεδόν στο σύνολο τους απορρίφτηκαν από την 
κυβερνητική πλειοψηφία. 

Στην ανακοίνωση μας αυτή, ο κ. αντιπρόεδρος με θράσος θεώρησε σκόπιμο να 
απαντήσει με «ανοιχτή επιστολή», στην οποία χωρίς να αναφέρεται καθόλου στη ουσία 
της καταγγελίας μας, δηλαδή αντιδημοκρατική και αυθαίρετη μεθόδευση και παραβίαση 
πάγιων θέσεων (επιβεβαιωμένων διαχρονικά από συλλογικά όργανα), στρέφεται κατά 
συγκεκριμένων προσώπων της παράταξης μας και μελών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και μέσα 
από έναν οχετό ψευδολογιών και συκοφαντιών, προσπαθεί να καλύψει τη «λερωμένη 
φωλιά του». 

Γνωρίζει πολύ καλά και είναι γνωστό στον κλάδο, ότι ο συν. Βασίλης Πετρέλης ουδεμία 
συμμετοχή είχε στην επεξεργασία και προώθηση του Ν. 2664/1998 (ήταν ο πρώτος νόμος 
για τους Δασικούς Χάρτες). Γνωρίζει πολύ καλά επίσης ότι η μοναδική εμπλοκή του σε 
θέματα καταγραφής του δασικού χώρου ήταν πολλά χρόνια πριν από το 1998 και 
συγκεκριμένα ήταν η συμμετοχή του ως υπηρεσιακού παράγοντα κατά το 1995 σε ομάδα 
εργασίας (ΟΕ), που είχε αντικείμενο την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου για 
αντικατάσταση του Ν. 248/1976 για το Δασικό Κτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη Ο.Ε. 
παρέδωσε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο προέβλεπε την νομικά έγκυρη και τεχνικά 
αξιόπιστη καταγραφή των δασών, των δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων με 
αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Δημόσιας Δασικής υπηρεσίας. Γνωρίζει επίσης 
ότι κατά τη διαδικασία κατάθεσης του 2ου νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο (μετέπειτα Ν. 
2664/1998) ενσωματώθηκαν ως άρθρα 27 και 28 διατάξεις για την κατάρτιση των δασικών 



χαρτών, που το περιεχόμενο τους είχε ως βάση το νομοσχέδιο του 1995 με πάρα πολλές 
όμως ουσιαστικές αλλαγές, που ανέτρεπαν το θετικό χαρακτήρα του. 

Γνωρίζει επίσης όλος ο κλάδος τον οχετό συκοφαντιών που είχε εκτοξευθεί εναντίον του 
συν. Β. Πετρέλη και κατά το 2005, όταν διάφορα κέντρα με πολύ υψηλές διασυνδέσεις, 
προσπαθούσαν και κατάφεραν τελικά να τον απομακρύνουν από τη Διεύθυνση Δασικών 
Χαρτών, για να μπορέσουν να περάσουν ευκολότερα την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων 
των δασικών χαρτών από τη δημόσια δασική υπηρεσία και την παράδοση τους στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στην οποία αντιδρούσε σθεναρά ως υπηρεσιακός παράγοντας. 
Και είναι γνωστό σε όλους, ποιοι έχουν ωφεληθεί από αυτήν την παράδοση. 

Η συνεπής αυτή στάση για περισσότερα από 30 χρόνια του συν. Πετρέλη, έχει 
ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό διάφορα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, ενόχληση που 
εκφράζει ο κ. Μπόκαρης με την ανήθικη επίθεση που εξαπολύει εναντίον του. 

Ο κ. αντιπρόεδρος (διορισμένος στα ΔΣ του Πράσινου Ταμείου αλλά και του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ-πολιτικές θέσεις) είναι εμφανές ότι έχει κάνει τις επιλογές του από τότε που 
ασχολήθηκε με τα κοινά. Προτιμά συνεπώς τις προσωπικές επιθέσεις, προκειμένου να 
καλύψει τις ευθύνες τις δικές του, της παράταξης του (ΠΑΣΚΕ) αλλά και της ΔΑΚΕ, με την 
οποία συνεργάζεται άριστα, τόσο στο ΓΕΩΤΕΕ όσο και στην ΠΕΔΔΥ. 

Εμείς τα μέλη του ΠΑΜΕ, δηλώνουμε και το αποδεικνύουμε καθημερινά με τη δράση 
μας, ότι είμαστε με τους εργαζόμενους και άνεργους γεωτεχνικούς, με όσους αγωνίζονται 
πραγματικά για την προστασία των δασών, του περιβάλλοντος και της δημόσιας-λαϊκής 
περιουσίας, γι αυτό και αντιστεκόμαστε και αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε πολιτική που 
στρέφεται εναντίον τους. Δεν προσπαθούμε με «εποικοδομητικές προτάσεις νομοτεχνικών 
βελτιώσεων» να ωραιοποιήσουμε τις αντιλαϊκές, άγριες, αντεργατικές και αντιδασικές-
αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές για να περάσουν ευκολότερα, σε αντίθεση μάλιστα με τις 
εκφρασμένες θέσεις του συνόλου των γεωτεχνικών. 

Εμείς τα μέλη του ΠΑΜΕ, είμαστε με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που τσακίζεται 
από τις πολιτικές που εφαρμόζουν όλα τα χρόνια οι πολιτικοί χώροι, στους οποίους 
πρόσκεινται οι κκ Μάμαλης και Μπόκαρης, για να αυγατίζει τα κέρδη του το κεφάλαιο. 

Οι εργαζόμενοι και άνεργοι γεωτεχνικοί μπορούν εύκολα πια να καταλάβουν με ποιους 
έχουν επιλέξει να είναι οι συγκεκριμένοι παράγοντες. 
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