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          Αθήνα 24-5-2016 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας από το Βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τα άρθρα του 
πολυνομοσχεδίου που αφορούσαν τους δασικούς χάρτες, στην οποία έκανε ευθεία 
αναφορά για διαφθορά στις δασικές Υπηρεσίες, η ΠΟΓΕΔΥ έχει να παρατηρήσει 
τα εξής:  

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός κάνει 
τραγικά άστοχες δηλώσεις για τον Δασικό Τομέα, στον οποίο ο ίδιος προΐσταται 
πολιτικά και συνεπώς θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει, ο ίδιος, την ευθύνη της 
λειτουργίας του,  καλής ή κακής.  

Δυστυχώς ο ίδιος επέλεξε τον δρόμο της δημόσιας λασπολογίας και της 
κατασυκοφάντησης δημόσιων Υπηρεσιών και εργαζομένων,  που λόγω της 
θέσεως  τους δεν έχουν καμιά δυνατότητα  να απαντήσουν.  

Υπενθυμίζουμε στον Αναπληρωτή Υπουργό ότι και άλλοι προκάτοχοι του  
στο παρελθόν,  ακολούθησαν τον ίδιο «λάθος δρόμο»,  όταν ήθελαν να καλύψουν 
τη δική τους πολιτική αδυναμία  ή να κρύψουν τη δική τους υφέρπουσα 
σκοπιμότητα και σπουδή να προωθήσουν αντισυνταγματικές  ρυθμίσεις  σε 
βάρος των δασών και της δημόσιας περιουσίας.   

Καλούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος  να ανασκευάσει τις 
δηλώσεις του σε βάρος των Δασικών Υπηρεσιών και κατά των Δασικών 
Υπαλλήλων από το ίδιο βήμα, αν σέβεται τον Τομέα και την προσφορά του. 

Σε ότι αφορά στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν στην σύνταξη 
και κύρωση των Δασικών Χαρτών, η Πολιτική Ηγεσία οφείλει να απαντήσει 
στα ερωτήματα και παρατηρήσεις του Πρωτοβάθμιου Σωματείου μας της 
ΠΕΔΔΥ άμεσα. 

Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά αδυνατεί  να δώσει συνταγματικά βιώσιμες  λύσεις 
στο πρόβλημα των καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και ακροβατεί με 
νεολογισμούς κενούς περιεχομένου .  

Για  άλλη μια φορά «πετά την μπάλα στην εξέδρα»  … και το αδιέξοδο στους 
πολίτες, συντηρώντας το πελατειακό κράτος και την ομηρία των πολιτών . 

Το  συγκεκριμένο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν αποτελεί εφαλτήριο ανάπτυξης, όπως 
δηλώνεται αυτάρεσκα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος  
αλλά αντίθετα θα αποτελεί μελανό σημείο αναφοράς και εκκίνησης νέων 
καταπατήσεων και αυθαιρεσιών  μιας και θα καταλήξει  να «πυκνώσουν 
οικιστικά» τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας μας (δηλαδή η δημόσια 
περιουσία) και να δοθεί  το δικαίωμα  να κατηγορούνται από τους γνωστούς 
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κύκλους, οι «κακές δασικές υπηρεσίες» και οι «διεφθαρμένοι Δασάρχες» που δεν 
αφήνουν ήσυχους τους παρανομούντες πολίτες.  

Η ΠΟΓΕΔΥ απευθυνόμενη προς κάθε κατεύθυνση, στηρίζει τις Δασικές 
Υπηρεσίες και τους Συναδέλφους. 

Επίσης ο Υπουργός Υπ.Α.Α.Τ. κέρασε ξύδι τους Γεωτεχνικούς για την μεγάλη 
προσφορά τους με το απαράδεκτο άρθρο 67 του ίδιου Νομοσχεδίου που αφήνει 
παράθυρο για διακίνηση και παραγωγή προϊόντων του Αμπελοοινικού τομέα 
χωρίς έλεγχο από τις αρμόδιες Γεωτεχνικές Υπηρεσίες με όλα τα αρνητικά 
επακόλουθα. 

Απαιτούμε η Κυβέρνηση να σεβαστεί και η ίδια επιτέλους τον κόπο και την 
προσπάθεια των αφανών εργαζομένων Γεωτεχνικών διότι και η ιεραποστολική 
υπομονή έχει τα όριά της. 

Τους προειδοποιούμε ότι η λάσπη που ρίχνουν στον ανεμιστήρα θα επιστρέψει 
στους ίδιους. 

 
 

  


