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                                                         Προς :   Τα Μέλη µας  
                                             (∆ασολόγους, ∆ασοπόνους και ∆ασοφύλακες   

                                                   στην αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας) 
                                                                              Έδρες τους  
 

Συνάδελφοι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ∆ασολόγων, ∆ασοπόνων και 
∆ασοφυλάκων µετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέµα της αναδιοργάνωσης των ∆ασικών 
Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, τα σχετικά πορίσµατα που 
δηµοσιοποιήθηκαν και τις συσκέψεις που ακολούθησαν,  αποφάσισαν την 
πραγµατοποίηση ανοιχτών συνελεύσεων  στη Λάρισα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα και καλούν τα µέλη τους να συµµετέχουν ενεργά στο δηµόσιο διάλογο για 
το θέµα αυτό. 

Συνάδελφοι, κανείς εργαζόµενος στο ∆ασικό Τοµέα δεν µπορεί να µείνει 
αδιάφορος σήµερα, µπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις που αφορούν το µέλλον 
της Υπηρεσίας και των εργαζόµενων σε αυτή. 

Τα προηγούµενα χρόνια γνωρίσαµε από πρώτο χέρι την αδιέξοδη   δασική 
πολιτική που ασκήθηκε σε βάρος των δασικών οικοσυστηµάτων και σε βάρος της 
δηµόσιας περιουσίας, γνωρίσαµε την απαξίωση και την αποδυνάµωση του τοµέα 
µας και είδαµε τις αρµοδιότητες των δασικών Υπηρεσιών να θυσιάζονται 
συστηµατικά στο βωµό σκοπιµοτήτων.  

Η πολιτική που εφαρµόστηκε, αφού στοχοποίησε και στιγµάτισε ως «εν 
δυνάµει επιόρκους», τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα, καθιερώνοντας ένα 
άδικο και µεσαιωνικής αντίληψης πειθαρχικό δίκαιο,  προχωρά σήµερα µε το 
πρόσχηµα της δήθεν αξιολόγησης των δοµών, στην πλήρη απαξίωση και των 
∆ασικών Υπηρεσιών,  προτείνοντας την κατάργηση των πιο νευραλγικών µονάδων 
– των δασαρχείων - ακυρώνοντας κάθε σκέψη για αναδιοργάνωση και σύγχρονη 
λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ∆ασικού Τοµέα,  δεν θεωρούν «εντελώς 
συµπτωµατικά»,  όλα αυτά που εξυφαίνονται,  ούτε ασφαλώς αγαθές τις προθέσεις 
όσων «κόµπτονται» δήθεν για την «αναδιοργάνωση του τοµέα». Ιδιαίτερα όταν αυτά 
συνδέονται  συνειρµικά µε την προώθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών (βλέπετε 
και το δασικό νοµοσχέδιο που προωθείται) ή  ακόµη και µε τα «πορίσµατα»  που 
µε ευκολία επιχειρηµάτων,  αλλά ουσιαστική ένδεια περιεχοµένου, προτείνουν τη 
διάλυση των δασικών Υπηρεσιών. 

Στόχος όλων όσοι προτείνουν την κατάργηση των ∆ασικών Υπηρεσιών είναι 
η υπηρέτηση της  στυγνής µνηµονιακής πολιτικής,  που εξαθλιώνει καθηµερινά 
τους εργαζόµενους, τους τροµοκρατεί και τους απειλεί άµεσα ή έµµεσα µε 
διαθεσιµότητες και απολύσεις.     
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Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ∆ασικών Υπαλλήλων, η όποια 
συζήτηση ακολουθήσει, θα πρέπει να γίνεται µε βάση συγκεκριµένες παραδοχές 
που έχουν αποτυπωθεί σε όλα τα µέχρι σήµερα πορίσµατα που συνοψίζονται στα 
εξής: 

• Η αναδιοργάνωση των ∆ασικών Υπηρεσιών θα πρέπει να προχωρήσει µε 
     στήριξη και όχι αποδυνάµωση των υφιστάµενων δοµών. 

• Η ουσιαστική αναγωγή της ∆ασικής υπηρεσίας σε κύριο φορέα προστασίας, 
διοίκησης και διαχείρισης των χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων θα 
πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα  

• Η έκταση των αρµοδιοτήτων στο 95% της επικράτειας, επιβάλει την 
διεπιστηµονική στελέχωση τους και την κάθετη διάρθρωση  και υπαγωγή σε 
ένα υπουργείο αντί του σηµερινού κατακερµατισµού της . 

• Οι περισσότερες αποσπασµατικές διατάξεις και νόµοι που αφαιρούσαν 
αρµοδιότητες από τη δασική Υπηρεσία οδήγησαν σε χειρότερα αδιέξοδα και 
υπέρµετρα υψηλό κόστος.   Σήµερα η απόσυρσή τους και η αναθεώρηση του 
πλαισίου δασοπροστασίας αποτελεί αναγκαιότητα (πχ. ∆ασικοί Χάρτες στην 
ΕΚΧΑ ΑΕ, Τµήµα ∆ασών στον Υπ. Ανάπτυξης, Φορείς ∆ιαχείρισης στους Εθνικούς 
∆ρυµούς, Εγκρίσεις επέµβασης εντός ∆ασών και ∆ασικών εκτάσεων στις ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ 
και στις Περιφερειακές Ενότητες, ∆ασοτεχνικά Έργα σε ∆ήµους κλπ) και των 
διατάξεων που εκχωρούν δηµόσια εξουσία σε ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτική 
θηροφυλακή) . 

• Η εκπαίδευση και η αξιοποίηση του υπηρετούντος  προσωπικού και η 
ενίσχυση των αποδυναµωµένων υπηρεσιών µε προσωπικό όλων των 
αναγκαίων κλάδων και ειδικοτήτων. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εργαζόµενοι στο ∆ασικό Τοµέα µε πλήρη 
αίσθηση της ευθύνης τους απέναντι στην κοινωνία,  συζητούν άµεσα και δηµοκρατικά,  
για το µέλλον των δασών και το ρόλο του εργαζοµένων στο δηµόσιο στην προστασία 
και ανάπτυξη των ∆ασών.  

       Καλούµε τους συναδέλφους ∆ασολόγους, ∆ασοπόνους και 
∆ασοφύλακες που υπηρετούν στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Θεσσαλίας στην ανοιχτή συνέλευση όλων των εργαζοµένων, στη 
Λάρισα τη ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου ώρα 13:30 στο Κτίριο του 
ΓΕΩΤΕΕ (Οδός Καψούρη 4).   

 
   

                            ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
                                          
 


