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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

(∆ασολόγοι, ∆ασοπόνοι, ∆ασοφύλακες)  
Χαλκοκονδύλη 31-  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ. : 210 2124607,   Fax : 2105240790 
 

Πληροφορίες: Νίκος Μπόκαρης  
                      Τηλ. 6937883012 

Αθήνα   16/5/2014 
           

        Προς: Τα  Μέλη μας   
                                               (Δασολόγους, Δασοπόνους & Δασοφύλακες ) 
                                                                                                                     Έδρες τους  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συνάδελφοι,  

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 15 Μαΐου στην Αθήνα,   η Γενική 

Συνέλευση των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΕΔΔΥ, ΟΔΕΔΥ, 

ΕΕΔΔΥ, Π.Ο.Δ) με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και τη   λήψη αποφάσεων για  

την «Αξιολόγηση υπαλλήλων- δομές μετά το νόμο 4250/2014 και την εγκύκλιο 

του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης –Τρόποι αντιμετώπισης» 

    Τα μέλη μας, (Δασολόγοι, Δασοπόνοι και Δασοφύλακες) με την σύσσωμη 

και συγκροτημένη παρουσία τους, επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά την 

εμπιστοσύνη τους στα Κλαδικά Σωματεία. Οι Δασικοί Υπάλληλοι,  δεν μπορούν 

να μείνουν αδιάφοροι μπροστά στην υποβάθμιση του τομέα μας και την 

περιθωριοποίηση του. Ούτε μπορούν να ανεχτούν την οποιαδήποτε 

προσχηματική αξιολόγηση, δομών ή υπαλλήλων, όταν οι ευθύνες για την 

κατάσταση που επικρατεί  στα Δάση  είναι πολιτικές .  

Δεν μπορεί, συνάδελφοι, από τη μια να επικρατεί η λογική της Τρόικας 

και των μνημονίων, που θέλει να ξεπουλιούνται με χαριστικές τροπολογίες ή 

νομοθετήματα  « σκούπα »,  τα δάση, οι αιγιαλοί και οι παραλίες - δηλ. η 

Δημόσια Περιουσία -  και από την άλλη να συρρικνώνονται χωρίς κανένα λόγο 
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Τομείς όπως ο Δασικός, που έχουν σταθεί διαχρονικά όρθιοι, στο ύψος των 

περιστάσεων και μέσα σε ακραία αντίξοες συνθήκες.  

 Τη Γενική μας συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του 

Επιμελητηρίου στον αγώνα των εργαζομένων, για να σταματήσει η διαδικασία 

της προσχηματικής αξιολόγησης που  θεσπίστηκε με τις διατάξεις του νόμου 

4250/2014 και της εγκυκλίου  εφαρμογής του.  

Όλοι οι Δασικοί Υπάλληλοι  και οι εργαζόμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες  

αγωνιζόμαστε στο πλαίσιο που έχει θέσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ  για να σταματήσει στην 

πράξη αυτή η ατελέσφορη και προσχηματική διαδικασία .  

Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας και για μια δίκαια και 

αντικειμενική αξιολόγηση, η οποία θα συμβάλει στην σύγχρονη και 

αποτελεσματική λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών  και δε θα αποτελεί 

πρόσχημα για νέες απολύσεις  

 Ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος 4250/2014 

 Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει 

 Να μη δεχτούμε σαν εργαζόμενοι να συμπράξουμε στην υλοποίηση ενός 

αντισυνταγματικού νόμου που οδηγεί σε απολύσεις  και να εξαντλήσουμε 

κάθε απεργιακό μέσο που έχουμε στη διάθεση μας    

  

 
 

                   ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ                       
 


