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Εμείσ, οι υπάλλθλοι του Τμιματοσ Δαςϊν που ςυγκεντρωκικαμε ςιμερα Δευτζρα,
2 Νοεμβρίου 2015, ζξω από τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων,
- διαπιςτώνουμε ότι θ προωκοφμενθ κατάργθςθ πρόςκετων 22 κζςεων Δαςικοφ
Λειτουργοφ από τθν οργανωτικι δομι του Τμιματοσ Δαςϊν, πζραν των 27 κζςεων
που ζχουν καταργθκεί τα τελευταία 4 χρόνια, κα επιφζρει ςοβαρότατα
προβλιματα ςτθν δυνατότθτα του Τμιματοσ Δαςϊν να ανταποκρικεί ςτισ
πολφπλευρεσ και διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ του και να φζρει ςε πζρασ τθν
αποςτολι του. Με αυτι τθ μείωςθ κα υποβακμιςτεί αιςκθτά θ δυνατότθτα
ζγκαιρου εντοπιςμοφ και κατάςβεςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και ο ζλεγχοσ και
ςωςτι διαχείριςθ των δαςικϊν εκτάςεων, με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ τόςο ςτο
φυςικό μασ πλοφτο όςο και ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των
ςυνανκρϊπων μασ.
- διαπιςτώνουμε επίςησ ότι, θ κατάργθςθ των 22 κζςεων είναι ευκυγραμμιςμζνθ
με μια ςειρά άλλων μζτρων, αποφάςεων και παραλείψεων, του τελευταίου
διαςτιματοσ, που υποβακμίηουν και οδθγοφν ςτθ διάλυςθ τον δαςικό τομζα, με
ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ ςτθν προςταςία των δαςϊν και ςτισ υπθρεςίεσ που αυτά
παρζχουν ςτθν κοινωνία, τθν οικονομία και το περιβάλλον.
- διαμαρτυρόμαςτε ζντονα για τθν κατάργθςθ των 22 κζςεων Δαςικοφ
Λειτουργοφ, και για τθ ςυνεχι υποβάκμιςθ του δαςικοφ τομζα, και εκφράηουμε
τθν ζντονθ αντίκεςθ μασ προσ τισ ενζργειεσ αυτζσ.
- ζητοφμε τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ ςχετικισ πρόνοιασ για τθν κατάργθςθ των
κζςεων από τον Προχπολογιςμό του 2016 και αφξθςθ των ςχετικϊν κονδυλιϊν
που αφοροφν ςυνολικά τθ δαςικι προςταςία και ανάπτυξθ, περιλαμβανομζνων
και αυτϊν που ςχετίηονται με τθ ςτελζχωςθ τθσ Μονάδασ Πτθτικϊν Μζςων, τθν
ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ δαςικισ προςταςίασ και τθν εμπλοκι των δαςικϊν
υπαλλιλων ς’ αυτι, τθ δαςικι εκπαίδευςθ, τθ βελτίωςθ των ςτεγαςτικϊν
ςυνκθκϊν, τθν αντικατάςταςθ του ςτόλου των μθχανοκινιτων οχθμάτων –
πυροςβεςτικϊν και μεταφοράσ προςωπικοφ, και άλλων.
- επαναλαμβάνουμε με τθν ευκαιρία αυτι, το πάγιο αίτθμα μασ για επαναφορά
του τρόπου αποηθμίωςθσ τουλάχιςτον των υποχρεωτικϊν υπερωριϊν που
ςχετίηονται με τθ δαςικι προςταςίασ, ςτα επίπεδα που ίςχυαν το 2013.
- διατρανώνουμε, τζλοσ, τθν αποφαςιςτικότθτα και ετοιμότθτα μασ να
αγωνιςτοφμε με κάκε νόμιμο τρόπο για να ανατρζψουμε τθν πορεία υποβάκμιςθσ
του δαςικοφ τομζα, να υπεραςπιςτοφμε τα ςυμφζροντα του τομζα και των μελϊν
μασ και να διατθριςουμε τθν προςταςία των δαςϊν μασ ςε αςφαλι επίπεδα.

