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ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 Η απονομιμοποιημένη και μειοψηφική συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, έχοντας κλείσει 
άρον-άρον τη Βουλή, εισάγει στα θερινά τμήματα πλήθος καταστροφικών νομοσχεδίων, 
υποθήκευσης του μέλλοντος της χώρας, του λαού της και του φυσικού της περιβάλλοντος 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μεγάλα ελληνικά και διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα 
στα πλαίσια μιας πραγματικά «αβίωτης υπανάπτυξης» για τον λαό και ιδιαίτερα 
κερδοφόρας ανάπτυξης για τους λίγους.  
  Μετά τους αιγιαλούς, σε τροχιά «ανάπτυξης» πλέον μπαίνουν και τα δάση και τα 
φυσικά μας οικοσυστήματα με το ν/σ με τον ευφημιστικό τίτλο «Περιβαλλοντική 
αναβάθμιση & Ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσης Δασικής 
νομοθεσίας», που ήδη συζητείται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.  
 Με το παραπάνω εκτρωματικό νομοθέτημα, η κυβέρνηση γκρεμίζει συθέμελα το 
όποιο προστατευτικό καθεστώς υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια, για τα δάση και τα χερσαία 
φυσικά μας οικοσυστήματα, καταστρατηγώντας άλλη μια φορά το Σύνταγμα, 
αντιμετωπίζοντάς τα ως δωρεάν οικόπεδα προς εκμετάλλευση από τους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και του 
real estate, κατά πρώτο λόγο και στους τομείς της ενέργειας και των εξορύξεων.  

 Δασοκτόνες και αντισυνταγματικές διατάξεις που ήδη ισχύουν, ενσωματωμένες σε 
διάφορους μνημονιακούς νόμους, με το παρόν ν/σ συνοψίζονται ή χαλαρώνονται 
περαιτέρω, δίνοντας ανάγλυφα την εικόνα του ξεπουλήματος του φυσικού μας πλούτου 
που συντελείται με πρόσχημα την οικονομική κρίση, που οι ίδιοι δημιούργησαν.  

Με άλλοθι το δήθεν περιβαλλοντικό ισοζύγιο, έννοια απολύτως αντιεπιστημονική 
και ψευδεπίγραφη, με το συγκεκριμένο ν/σ: 

• Δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις οικοδομούνται και πολεοδομούνται,  
• Δίνεται δυνατότητα οικοδόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων στα δημόσια δάση (τα 

οποία δήθεν παραμένουν δημόσια) και κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έως 
και οχλούσες βιομηχανίες έναντι ενός υποτιθέμενου ανταλλάγματος χρήσης, μειωμένου 
σε σχέση με την αξία του δάσους (αν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα αυτός ο πολύτιμος 
για όλες τις επόμενες γενιές φυσικός πόρος) με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης με 
υπουργικές αποφάσεις.  

• Σε όλες τις περιοχές-φιλέτα (νησιά Ιονίου, Βόρειου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, κλπ), 
ουσιαστικά καταργείται ο δημόσιος χαρακτήρας των δασών, των δασικών, βραχωδών και 
λοιπών εκτάσεων. Στις παραπάνω δήθεν ιδιωτικές εκτάσεις δίνεται πλέον η δυνατότητα 
οικοδόμησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Σε 
συνδυασμό με τις διακηρυγμένες προθέσεις της Κυβέρνησης για τους Αιγιαλούς, θα 
αλλάξει για πάντα η φυσιογνωμία των νησιών μας και των παράκτιων περιοχών, 
καταστρέφοντας χωρίς επιστροφή τη φύση και το ιδιαίτερο ελληνικό τοπίο   

• Μετατρέπονται τα Δασαρχεία, πλέον και με τον νόμο, σε «Γραφεία εξυπηρέτησης 
επενδύσεων» και οι Δασολόγοι σε κτηματομεσίτες.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Η ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αξιοποιώντας 

στη βάση της αειφορικής διαχείρισης, τα δάση και το φυσικό μας περιβάλλον. Η «βαριά 
βιομηχανία» μας, ο Τουρισμός, για να είναι βιώσιμη, απαιτεί την προστασία του φυσικού μας 

περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  
 Μια νέα πολιτική για το περιβάλλον είναι λαϊκή απαίτηση. 

Η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη. 
ΑΘΗΝΑ, 24-7-2014 

Ως ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ζητάμε  
Την άμεση απόσυρση του ν/σ «Περιβαλλοντική αναβάθμιση & ιδιωτική 

πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας» 
Καλούμε όλους τους περιβαλλοντικούς φορείς, τις συλλογικότητες, τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης και όλον τον ελληνικό λαό, να δώσουν αγώνα για την 
απόσυρσή του καθώς και για την κατάργηση όλων των αντιδασικών και 

αντιλαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων ετών. 
 
  
 

 


