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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Καταρρέει το σύστημα δασοπροστασίας στην Ελλάδα;  

 
Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής και κλιμακωτά αυξανόμενης 

υποβάθμισης των Κρατικών Υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τη προστασία και τη διοίκηση της 
δημόσιας περιουσίας. 

Το γεγονός αυτό επιδεινώθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων και των 
συνακόλουθων δημοσιονομικών προβλημάτων,  τα οποία  δεν επέτρεψαν και δεν επιτρέπουν και 
σήμερα στο Κράτος να οργανώσει - όπως στοιχειωδώς θα έπρεπε - και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά 
τις κρατικές δομές,  που το ίδιο έχει  υποχρέωση,  βάση του Συντάγματος της Χώρας, να λειτουργήσει. 

Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα 
πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, με τον οποίο ασχολήθηκε συστηματικά  η 
νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία, δημιουργώντας έτσι ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο 
που όφειλε στοιχειωδώς, τόσο η πολιτεία όσο και η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να 
γνωρίζει και να στηρίζει. 

Ποια η στάση όμως της σημερινής Κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργών στις βασικές 
συνταγματικές υποχρεώσεις τους ?  

Ποια είναι η στήριξη (στην πράξη και όχι θεωρητικά) των δικών της πολιτικών δεσμεύσεων για 
την προστασία των Δασών ?  

Η Ένωση μας, σαν απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, έχει υποχρέωση :  
- Να καταγγείλει σε κάθε κατεύθυνση την πλήρη πολιτική αδιαφορία, την έλλειψη ενιαίας 

πολιτικής στρατηγικής για τα δάση (με σύγχρονο προσανατολισμό και όραμα ) και την  
αναποτελεσματική  (με δική της υπαιτιότητα)  οργάνωση του Δασικού Τομέα.  

- Να καταγγείλει την συνεχιζόμενη ελλειμματική χρηματοδότηση των δασικών 
δραστηριοτήτων, με αποκορύφωμα τα ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά προβλήματα που εμφανίζονται 
τελευταία στη διαδικασία και στον τρόπο εξόφλησης των υποχρεώσεων του Τομέα, είτε στούς 
εργαζομένους σε αυτόν, είτε σε τρίτους που έχουν αναλάβει την εξυπηρέτηση ανελαστικών αναγκών 
του και που καθιστούν κάθε υπηρεσιακή πρωτοβουλία ή ενέργεια της δασικής διοίκησης,  ανεφάρμοστη 
στην πράξη. 

Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο ανέχειας που και οι απλούστερες υποχρεώσεις μας, 
στο προσωπικό που ασχολείται εδώ και δύο χρόνια στα προγράμματα δασοπροστασίας, 
λαθροϋλοτομιών και ελέγχου της θήρας, να μην μπορούν να αποπληρωθούν, προκαλώντας την 
αγανάκτηση των εργαζομένων, Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων. 

Πρόσφατα και σαν επιστέγασμα των προαναφερόμενων προβλημάτων είδαμε και απαντήσεις - 
παρεμβάσεις των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  που με τρόπο  αυθαίρετο και 
παρερμηνεύοντας το γράμμα του σχετικού νόμου (με σχετικό έγγραφο που αφορά στις κινήσεις εκτός 
έδρας των Δασικών Υπαλλήλων), επιχειρούν την εξαίρεση τους από τη δυνατότητα διανυκτέρευσής 
τους στην ύπαιθρο για υπηρεσιακούς λόγους και στη βάση των υπαρχόντων αναγκών, αγνοώντας τη 
φύση και το χαρακτήρα των καθηκόντων των δασικών υπαλλήλων και καταργώντας ουσιαστικά κάθε 
πρόγραμμα ή και απλή σκέψη προστασίας των Δασών. 
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Η προκαλούμενη κατάρρευση  κάθε προσπάθειας για τον  επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη 
δασοπροστασία, εφόσον τύχουν εφαρμογής οι αυθαίρετες ερμηνείες του Γ.Λ.Κ., δεν μπορεί να 
αφήσουν αδιάφορο κανένα ενεργό πολίτη ή εργαζόμενο και ελπίζουμε ΟΥΤΕ και την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία καλούμε να αντιμετωπίσει άμεσα και με την 
πρέπουσα πολιτική ευθύνη, τα παραπάνω προβλήματα και ιδιαιτέρως :  
1. Το πρόβλημα της οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών 
(οργανογράμματα σε εξέλιξη - άμεση παρέμβαση και ενημέρωσή μας) μιας και η δασική πολιτική είναι 
δική του αρμοδιότητα. 
2. Προβλήματα με την άμεση διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του Τομέα (πληρωμές  δαπανών) μέσω 
του Πράσινου Ταμείου και κυρίως των υποχρεώσεων του προς τους εργαζομένους και τους ιδιώτες 
που παραμένουν ανεξόφλητες εδώ και δύο χρόνια . 
3. Προβλήματα με το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση των προγραμμάτων δασοπροστασίας και 
τις μετακινήσεις - διανυκτερεύσεις των συναδέλφων στη ύπαιθρο, συνεπεία των αρμοδιοτήτων 
τους, που προκλήθηκαν από μετά από την αυθαίρετη ερμηνεία   των διατάξεων του  ν. 4336/2015 από 
τις υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.  
4. Παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για τα παραπάνω θέματα στους συναρμόδιους Υπουργούς. 
5. Έμπρακτη στήριξη των Δασικών Υπηρεσιών με όλα τα αναγκαία μέσα, πόρους  και προσωπικό 
για την υποστήριξη και ολοκλήρωση του έργου  της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών. 
 

Για την Ένωσή μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα :  
Αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον,  θα πρέπει να αναληφθούν 
άμεσα πρωτοβουλίες και να γίνουν οι σχετικές επαφές για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση  και έχουν ριφθεί στο καλάθι των αχρήστων πολιτικές 
εξαγγελίες, δεσμεύσεις  και αγώνες ετών,  για τη δασοπροστασία,  τότε η Ένωσή μας  θα συνεχίσει 
να καταγγέλλει την πολιτική αδιαφορία, τη σκοπιμότητα και την συστηματική υποβάθμιση των 
Δασικών Υπηρεσιών,  σε κάθε κατεύθυνση και με κάθε τρόπο . 

 
                            ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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