
1 

 

 
 

    

         Προς: Ως ο Π.∆.  

 

  

 Θέµα: Προβάδισµα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ - Η έπαρση των κλαδικών 

συντεχνιών 

 

Σχετ.:1. Το υπ’ αριθ. 18/08.05.2018 έγγραφο της ΠΕ∆∆Υ 

         2. Το υπ’ αριθ. 04/27.03.2018 έγγραφο της Ο∆Ε∆Υ   

         3. Το από 12.02.2018 έγγραφο της ΠΟΓΕ∆Υ 

 

 

Η Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων προχώρησε για δεύτερη φορά, στις 

8 Μαΐου, στην έκδοση εγγράφου περί προβαδίσµατος της κατηγορίας ΠΕ έναντι των ΤΕ στην 

επιλογή προϊσταµένων στις θέσεις ευθύνης µε το αιτιολογικό της προάσπισης του 

δηµοσίου συµφέροντος!!!  

 

Το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο εν λόγω σχετικό έγγραφο απορρέει από αποφάσεις του 

ΣτΕ οι οποίες αφορούν στην ακύρωση συγκεκριµένων άρθρων των Π.∆. των Οργανισµών 

των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, Αττικής και 

Κρήτης κατόπιν αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν από την ΠΟΕΜ∆Υ∆ΑΣ και τις 

αντίστοιχες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. Θα ήταν παράλειψή µας να µη τονίσουµε ότι η ερµηνεία των εν λόγω 

αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου αναφέρονται σαφώς και πέρα πάσης 

αµφιβολίας σε συγκεκριµένους κλάδους και ειδικότητες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

(β΄) σχετικό έγγραφο της Οµοσπονδίας ∆ασοπόνων Ελλάδος ∆.Υ., το οποίο και 

επισυνάπτεται.  

 

Εξαιτίας των ανωτέρω (α΄και γ΄) σχετικών, δηµιουργείται σε εµάς, ως υπαλλήλους αλλά και 

ως εκπροσώπους ενός ΤΕ κλάδου, βαθιά ανησυχία, έντονος προβληµατισµός και φόβος για 

το αν πραγµατικά ο κλάδος των ∆ασολόγων είναι ικανός να ασκήσει διοίκηση, να επιλύσει 

σοβαρά ανακύπτοντα θέµατα και να παράσχει τα εχέγγυα για την αποτελεσµατική διαχείριση 

και την προστασία ενός συνταγµατικού κατοχυρωµένου αγαθού, αυτού του δασικού 

περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι συστηµατικά και συνειδητά προσπαθεί να παραπλανήσει την 

∆ιοίκηση για ένα τόσο σοβαρό θέµα όσο αυτό του προβαδίσµατος για ανάληψη θέσεων 

ευθύνης, µας αναγκάζει να κρούσουµε τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση.  

 

Λυπούµαστε πολύ αλλά η απαίτηση του «αδελφού» κλάδου για συµµόρφωση της ∆ιοίκησης 

είναι άνευ λογικής και οι λόγοι που ισχυρίζεται στα έγγραφά του απέχουν παρασάγγας από 

την πραγµατικότητα.  

 

∆υστυχώς για τους συναδέλφους ∆ασολόγους, και για τους ∆ασοπόνους υπάρχουν: 

  ένωση 
ελλήνων δασοπόνων 
δηµοσίων υπαλλήλων 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 

Αρ. Πρωτ.:12 
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1. Κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως έχουν θεσπιστεί µε το Π.∆. 109/1989 

(ΦΕΚ 47 Α΄).  

2. Υψηλή ποιότητα στα Προγράµµατα Σπουδών, 4ετούς φοίτησης, τα οποία περιλαµβάνουν 

επιστηµονικές γνώσεις αλλά και πρακτική πεδίου, δηλαδή επαφή µε το πραγµατικό 

αντικείµενο της ∆ασοπονίας. 

3. Μια σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων, όπως ο  Ν.3549/2007- εκτελεστικός του άρθρου 16 

του Συντάγµατος κι ο Ν.4009/2011 οι οποίοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενιαίας 

ανώτατης εκπαίδευσης µε δύο κατευθύνσεις, την Πανεπιστηµιακή και την Τεχνολογική, 

καταστώντας σαφές και αδιαµφισβήτητο ότι οι πτυχιούχοι των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

4. Πολλοί ∆ασοπόνοι που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, 

που αυτόµατα τους κατατάσσουν στην κατηγορία (7) και (8) αντίστοιχα, σύµφωνα µε την 

∆ιεθνή Πρότυπη Ταξινόµηση της Εκπαίδευσης της UNESCO, όµοια µε αυτή των 

αποφοίτων ∆ασολόγων 5ετούς φοιτήσεως ή των κατόχων διδακτορικού αντίστοιχα. 

5. Συνάφεια στην άσκηση του αντικειµένου αλλά και στο γνωστικό αντικείµενο µεταξύ του 

κλάδου τους και αυτού των ∆ασοπόνων. 

6. Καθηµερινές αποδείξεις ότι οι δύο κλάδοι µπορούν να χειριστούν εξ ίσου αποτελεσµατικά 

υποθέσεις, σε κάθε αντικείµενο της ∆ασικής Υπηρεσίας. 

 

Το γεγονός ότι οι ∆ασολόγοι είναι απόφοιτοι ΠΕ ενώ οι ∆ασοπόνοι ΤΕ, ο νοµοθέτης το έχει 

ήδη αντιµετωπίσει και επιλύσει, δια των σχετικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα. Και 

φυσικά, η διαφοροποίηση αυτή δεν δίνει το δικαίωµα σε κανέναν να θεωρεί «εαυτόν» ως 

ανώτερο ον και αυτόν το µόνο κλάδο που µπορεί να ασκήσει διοίκηση.  

 

Ας µην ξεχνάµε ότι η εκ µέρους των ∆ασολόγων διοίκηση, εδώ και δεκαετίες, είναι αυτή που 

έχει οδηγήσει στην απαξίωση και υποβάθµιση της ∆ασικής Υπηρεσίας µε την απώλεια 

µεταξύ άλλων, κατ’ εξοχήν δασικών αντικειµένων.  

 

Προτρέπουµε λοιπόν τους συναδέλφους να εκσυγχρονίσουν τις απαρχαιωµένες αντιλήψεις 

τους και να λειτουργήσουν µε γνώµονα το «καλό» της ∆ασικής Υπηρεσίας, που είναι αυτή 

που τους παρέχει τα προς το ζην, αλλά και ένα πρόσφορο έδαφος άσκησης των 

συνδικαλιστικών µικροπρεπών πρακτικών τους µε γνώµονα την προσωπική τους ανέλιξη, την 

προσωπική τους προβολή και την επιτυχία τους στον µικρόκοσµο που χρόνια τώρα έχουν 

χτίσει και έχουν µεγαλουργήσει µέσα σε αυτόν.  

 

Η κριτική που ασκούµε έχει ως γνώµονα την προαγωγή και την εξέλιξη της ∆ασικής 

Υπηρεσίας µέσω της δίκαιης και αξιοκρατικής επιλογής του καλύτερου και αυτού που 

πραγµατικά έχει ηγετικές ικανότητες. Αν αυτό θεωρείται παράλογο, τότε δεν µένει παρά να 

σκίσουµε τα πτυχία µας. Αν όµως η σύγκριση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των 

δασολόγων-δασοπόνων ξεφύγει από την παγίδα του ενός έτους επιπλέον φοίτησης για την 

απόκτηση του τίτλου σπουδών, τότε κ.κ. Υπουργοί και Γενικοί, «ιδού η Ρόδος, ιδού και το 

πήδηµα». 

 

Αν η Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία επιλέξει να συνταχθεί µε τα (α΄ και γ΄) σχετικά 

έγγραφα της ΠΕ∆∆Υ και της ΠΟΓΕ∆Υ αντίστοιχα, και να αγνοήσει τους ήδη ψηφισµένους 

Νόµους της Χώρας, θα µας βρει απέναντί της καθώς θα αναγκαστούµε να προφυλάξουµε τα 

δικαιώµατά µας, µε κάθε τρόπο και µε όποιες επιπτώσεις.  
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Εµείς αρνούµαστε να γυρνάµε πίσω την στιγµή που τα προβλήµατα που µαστίζουν τον δασικό 

κόσµο και την δασική υπηρεσία είναι τεράστια και χρόνια. ∆υστυχώς, αυτοί που δεν µπορούν 

να αφουγκραστούν τις σηµερινές απαιτήσεις, να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιταγές και 

να οραµατιστούν το µέλλον της δασικής υπηρεσίας είναι καταδικασµένοι... 

 

 
 

Πίνακας ∆ιανοµής 

 

1. Γραφείο Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

• Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Περιβάλλοντος 

4. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

• Γραφεία Συντονιστών 

• Γραφεία Γενικών ∆/ντών Εσωτερικής Λειτουργίας 

• Γραφεία Γενικών ∆/ντων ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

 

Κοινοποίηση 

 

           ∆ασικές Υπηρεσίες της Χώρας  


