
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: Μη καταβολή δεδουλευμένων ετών 2015-2016  
 
   
Κύριε Πρόεδρε,  
 
στις 21/12/2016, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
Ελλάδας εξέδωσε Δελτίο Τύπου εντός του οποίου εμπεριέχονται οι απαντήσεις που δόθηκαν 
εκ μέρους σας αναφορικά με το τεράστιο θέμα της μη καταβολής των δεδουλευμένων των 
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών για τα έτη 2015-2016. Οι θέσεις σας κε Πρόεδρε 
προκαλούν αίσθηση, προσβάλουν τη νοημοσύνη μας, θίγουν την υπηρεσιακή μας υπόσταση και 
μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να θεωρηθούν.  
 
Θεωρούμε λοιπόν υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε σε εσάς αλλά και σε όλους τους 
αποδέκτες του παρόντος εγγράφου τα παρακάτω:   

1. Όλες  οι πληρωμές των δεδουλευμένων (υπερωρίες, εκτός έδρας αποζημιώσεις κ.λ.π.) 
είναι γνωστό από το 2014 ότι θα πρέπει να γίνονται μέσω της Ε.Α.Π.  Δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε την ταλαιπωρία των συναδέλφων οι οποίοι είχαν ορισθεί υπόλογοι για 
την πληρωμή των δεδουλευμένων του προγράμματος Λαθροϋλοτομιών έτους 2014, 
όταν τα Περιφερειακά Ταμεία, τα οποία ελάμβαναν και επιχορήγηση για την 
συγκεκριμένη εργασία, «ανάγκασαν» τους Υπαλλήλους να πιστώσουν τους 
προσωπικούς τους λογαριασμούς με τον όποιο κίνδυνο ελλόχευε αυτό, προκειμένου να 
αποδώσουν στους λοιπούς συναδέλφους τα δεδουλευμένα.  

2. Ως φορέας πληρωμής, το Πράσινο Ταμείο όφειλε μέχρι σήμερα να έχει βρει τον τρόπο 
εκείνο, π.χ. μέσω προμήθειας προγράμματος συμβατού με τα προγράμματα της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής, ώστε να μπορεί να γίνουν οι σχετικές πληρωμές.  

3. Τα παραστατικά πληρωμής για το έτος 2015 διαβιβάσθηκαν εγκαίρως από τις Δασικές 
Υπηρεσίες. Προφανώς σας διαφεύγει ότι παραμονές Χριστουγέννων του έτους 2015, 
με κατεπείγον έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ, ουσιαστικά δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που 
είχαν ορισθεί ως υπόλογοι να διαβιβάσουν τα σχετικά παραστατικά έως την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους 2015, πράγμα το οποίο έγινε.  

4. Μόλις το Νοέμβριο του 2016, δηλαδή ενάμιση χρόνο μετά την λήξη του 
προγράμματος λαθροϋλοτομιών του έτους 2015, εστάλησαν δια της ως άνω 
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αναφερόμενης Διεύθυνσης οδηγίες για τα ζητούμενα στοιχεία εκ μέρους του Πράσινου 
Ταμείου. Στοιχεία των οποίων η ορθότητα αμφισβητείται αφού, οι κωδικοί που 
περιλαμβάνονται ήταν αυτοί που αντιστοιχούν στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι σε 
αυτούς του Πράσινου (π.χ. 0511 για τις υπερωρίες καθημερινών ενώ ο αντίστοιχος 
κωδικός του Πράσινου είναι 2499). Επίσης θυμίζουμε ότι η μορφή των αρχείων που 
ζητήθηκε ήταν σε μορφή .xls (αρχείο excel) ενώ ξαφνικά απαιτούνται αρχεία σε μορφή 
.xml. Είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με την εκκαθάριση δαπανών (ή σε 
αυτούς που απλά επισκέπτονται τη σελίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής) ότι τα αρχεία 
.xml είναι αρχεία τα οποία «ανεβαίνουν» στην ΕΑΠ μόνο από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) των οποίων η λειτουργία σταματά από 01-01-2017.  

5. Μέχρι σήμερα, τα ήδη διαβιβασθέντα από τον Δεκέμβριο του 2015 παραστατικά δεν 
έχουν περάσει από τον έλεγχο του αρμόδιου Υπαλλήλου ούτε και του αντίστοιχου 
Επιτρόπου.  

 
Πιστεύετε αλήθεια ότι η αυθαίρετη διαβεβαίωση σας περί καταβολής των δεδουλευμένων 
των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών εντός της αρχής του 2017 είναι ικανοποιητική ή 
ακόμα χειρότερα ότι απαλύνει την αγανάκτηση των συναδέλφων μας;   
 
Και αντί κε Πρόεδρε να δώσετε επαρκή και ουσιαστική ενημέρωση περί των 
προαναφερομένων, αντίθετα με περισσή ευκολία επιλέγετε τον εύκολο δρόμο του 
απεμπολισμού των ευθυνών του Πράσινου Ταμείου και της απόδοσης ευθυνών στους 
εργαζόμενους των Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να «σπαταλήσουν» 
απίστευτες εργατοώρες (εννοείται και εκτός του ωραρίου τους και χωρίς υπερωριακή 
αμοιβή) προκειμένου να ανταποκριθούν στα εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου αιτούμενα 
στοιχεία άμεσα.  

 
Προφανώς κε Πρόεδρε είναι αποκλειστική και μόνη ευθύνη του Πράσινου Ταμείου η μη 
καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των Δασικών Υπηρεσιών αφού :  

1. Δόθηκε προτεραιότητα στην εκκαθάριση δαπανών προμηθευτών, εργολάβων κ.λ.π. και 
όχι των εργαζομένων.  

2. Δεν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα το θέμα της πληρωμής, αφού ήταν γνωστό εδώ 
και χρόνια το γεγονός ότι η καταβολή των δεδουλευμένων θα γίνεται πλέον μέσω της 
ΕΑΠ.  

3. Τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόμενοι όχι μόνο δεν αμείβονται αλλά «κατηγορούνται» 
κιόλας.  

 
Πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε χαρακτηρισμούς για την στάση του Πράσινου Ταμείου 
απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Αντί λοιπόν να «σκύψει» στο πρόβλημα και να 
προσπαθήσει να βρει λύση, επιλέγει την «εύκολη οδό» της απονομής ευθυνών στους 
εργαζόμενους.  
 
Καθίσταται σαφές πλέον του δέοντος ότι η πιθανή παραγραφή των δεδουλευμένων βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, παρά τις δικές σας διαβεβαιώσεις 
για το αντίθετο. Και επιπλέον σας ερωτούμε: ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη μη 
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υλοποίηση του προγράμματος λαθροϋλοτομιών έτους 2017 καθώς η πλειοψηφία των 
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών έχει ήδη αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτό; Αδικείτε 
τους συναδέλφους για αυτή τους την απόφαση; Γνωρίζετε ότι η πιθανή αποχή των δασικών 
υπαλλήλων από την υλοποίηση του προγράμματος λαθροϋλοτομιών θα αφήσει τα δάση μας 
παντελώς αφύλαχτα κατά τους πρώτους μήνες του έτους όπου και παρατηρούνται οι 
περισσότερες παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας αναφορικά με τις υλοτομίες και την 
διακίνηση των δασικών προϊόντων; 
 
Η Ένωση μας εμμένει στις θέσεις της όπως αυτές σας κατατέθηκαν με το υπ’ αριθ. 48/5-12-
2016 έγγραφο και συνεχίζει να θεωρεί απαξιωτική και απαράδεκτη την στάση της διοίκησης 
του Πράσινου Ταμείου αφού πλέον απευθύνει άμμεσες ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά δεν 
φταίνε για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι αν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017 δεν καταβληθούν τα 
δεδουλευμένα ετών 2015-2016, η ΕΕΔΔΥ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της έναντι 
του Νόμου ακόμη και αν χρειαστεί να στραφεί σε προσωπικό επίπεδο.  

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργό Π.ΕΝ., κο Γεώργιο Σταθάκη 
2. Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕ.Ν., κο Σωκράτη Φάμελο 
3. Γενική Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ., κα Χριστίνα Μπαριτάκη 
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