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Συνάδελφοι 

Οι εκλογές στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ  που θα γίνουν σε λίγες μέρες,  αποτελούν την σημαντικότερη  δημοκρατική 
συμμετοχική διαδικασία  για τον κλάδο μας ..  

Οφείλουμε, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, να ενδυναμώσουμε, πολιτικά και συνδικαλιστικά  την 
Π.Ε.Δ.Δ.Υ και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε μαζικά και επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας στα όργανα 
διοίκησης του Σωματείου μας και την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας μας έχει μπει σε μια νέα διαδικασία αναδιοργάνωσης η οποία προκαλεί 
δυσλειτουργίες και μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους. Προβλήματα που χρόνιζαν έρχονται με 
τον πιο άμεσο τρόπο στην επιφάνεια. Ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις στη διαδικασία πλήρους 
ενσωμάτωσης στο ΥΠΕΝ, δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, τοποθετήσεις 
προϊσταμένων, διεύρυνση όλων των εργασιακών αντικειμένων, ασφυκτική πίεση σε όλα τα επίπεδα της 
δασικής πράξης, είναι τα θέματα που απασχολούν όλους τους δασολόγους..  

Στα ζητήματα αυτά θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Με παρεμβάσεις 
στην πολιτική ηγεσία και στους πολιτικούς φορείς, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ομαλή 
μετάβαση στο ΥΠΕΝ,  με θέσεις και προτάσεις στα θέματα Δασικής Πολιτικής, με ουσιαστική συμβολή 
στην οργάνωση και λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών και κυρίως,  με καθημερινούς αγώνες 

 
Συνάδελφοι,  

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε μέχρι σήμερα. Ακόμη και αυτή η μεταρρύθμιση, της κάθετης οργάνωσης της 
Υπηρεσίας και της υπαγωγής της στο ΥΠΕΝ. που αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση, αποτελεί 
αποτέλεσμα της συστηματικής παρουσίας, της πίεσης και της  ξεκάθαρης θέσης της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. 

Για το λόγο αυτό οφείλουμε να επιμείνουμε. Δεν αρκεί  η λήψη της απόφασης για την κάθετη οργάνωση. 
Απαιτούνται άμεσα προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού, απαιτείται να καταπολεμηθούν οι 
εσωτερικές δυσλειτουργίες και η γραφειοκρατία, απαιτείται να υπάρχει σεβασμός στους συναδέλφους 
της δασικής πράξης, που αγωνίζονται ολομόναχοι και χωρίς καμιά στήριξη να ξεπεράσουν τα 
καθημερινά προβλήματα και να εκτελέσουν το έργο που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία. 

Με αφορμή λοιπόν την επικείμενη εκλογική διαδικασία, καλούμε τους συναδέλφους δασολόγους, σε 
όποια θέση ευθύνης και να υπηρετούν, να στηρίξουν την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και να εργαστούμε μαζί για να  
μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο τον κλάδο και να  αλλάξουμε το  Δασικό Τομέα. 

Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, σε κανένα δασολόγο της υπηρεσίας, ότι ο τομέας 
μας και ο κλάδος μας βάλλονται  συντεχνιακά και απαξιώνονται καθημερινά, και βρίσκονται στις 
τελευταίες επιλογές της, κατά τα λοιπά, «εύγλωττης Κυβερνητικής ρητορείας» των υποσχέσεων χωρίς 
αντίκρισμα.  

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών  για την υπαγωγή των δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ,  αποδιοργανώνουν τον Τομέα και 
στην πραγματικότητα τον υπονομεύουν. Οι εργαζόμενοι στη Δασική Υπηρεσία, βιώνουμε  αυτή την 
«μετάβαση» σαν ένα μετέωρα βήμα που πραγματοποιείται χωρίς σχέδιο και  χωρίς καμιά ουσιαστική 
διοικητική  και Κυβερνητική υποστήριξη, που έχει καταλήξει να  μετατρέψει  ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα 
μας, για κάθετη διάθρωση,  σε ένα διοικητικό εφιάλτη..  

Θα πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ  να προχωρήσει  στην υλοποίηση της Κυβερνητικής 
μεταρρύθμισης που η ίδια αποφάσισε,  όχι με λόγια ή με υποσχέσεις που παραπέμπουν αόριστα στο 
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μέλλον, αλλά με πράξεις. Να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια  για τις προσλήψεις δασολόγων  
και να προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων επιστημόνων που έχουν εγκριθεί, που χωρίς αυτές 
κανένα πρόγραμμα , κανένας σχεδιασμός και καμιά πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.  

 Η “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ”   με προοδευτικό και σύγχρονο πνεύμα 

συνεννόησης και δημοκρατικής αντίληψης, εργάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν μόνη για την 
τεκμηρίωση των θέσεων που εξέφρασε η Π.Ε.Δ.Δ.Υ  στο δημόσιο λόγο και στη θεσμική της παρουσία,  
πραγματοποιώντας και τις απαραίτητες συνεργασίες με άλλους συνδικαλιστικούς και επιμελητηριακούς 
φορείς, ώστε να κρατήσει ζωντανή και αποτελεσματική, τόσο την Υπηρεσία όσο και τον κλάδο μας. 

Σήμερα η Π.Ε.Δ.Δ.Υ  αποτελεί το μόνο θεσμικό εργαλείο για την ανάδειξη και επίλυση  των προβλημάτων 
που αφορούν στα μέλη μας  και στην εργασιακή τους υπόσταση, έχοντας καταγράψει συνεχή και 
αδιάλειπτη δράση. Η παρουσία του Σωματείου μας στη Βουλή  και οι δημόσιες τοποθετήσεις μας 
αποτελούν  απόδειξη της δυναμικής που μπορούμε να δώσουμε στον κλάδο. 

Συνάδελφοι,  

Η  “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ” έχει την πιο βαρύνουσα και 

αποφασιστική παρουσία σε όλη αυτή τη δημόσια διαδρομή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ αλλά και στην υλοποίηση των  
στόχων  που θέσαμε στα συλλογικά μας όργανα. 

Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στα κοινά και διεκδικούμε τη στήριξή σας,  βιώνουμε τις ίδιες αγωνίες, 
τους ίδιους προβληματισμούς και προσδοκίες με τους συναδέλφους της δασικής πράξης και για το λόγο 
αυτό, συνεχίζουμε το δημόσιο διάλογο για την αναδιοργάνωση του Τομέα, που  κατά την άποψή μας, 
είναι το σημαντικότερο ζητούμενο σε μια εποχή που ο κλαδικός και τομεακός ανταγωνισμός έχει 
κυριαρχήσει. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σημερινή εργασιακή και οικονομική μας θέση επηρεάζεται από την 
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς τα προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί εξαιτίας της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας,  τα οποία επηρεάζουν  την καθημερινότητα 
όλων πολιτών. Είναι βέβαιο ότι η φτωχοποίηση  των εργαζομένων δεν θα σταματήσει και ότι θα 
συνεχίσουμε να υπομένουμε το ζυγό νέων ιδιότυπων μνημονίων, με τον πληθωρισμό  να γιγαντώνεται 
και να πριονίζει τον παγωμένο  μισθό μας, ενώ με τη νέα ενεργειακή κρίση θα οδηγηθούμε σε ακόμα 
μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων μας. 

Εξαιτίας αυτών των μη βιώσιμων πολιτικών, που άλλοι αποφάσισαν για εμάς, ζούμε, ως εργαζόμενοι 
στο δημόσιο,  σε ένα καθεστώς συνεχούς «ανέχειας και φόβου» για το μέλλον μας και σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον που κυριαρχεί δυστυχώς η αναξιοπιστία, ο ατομισμός και ο  παλαιοκομματσμός. 

Η “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ”  είναι μια ομάδα φίλων, μια ομάδα 

συνεργατών, μια ομάδα καλών συναδέλφων, με δημοκρατική συνείδηση και σύγχρονη σκέψη. Οι 
περισσότεροι από εμάς έχουμε συνεχή  δημόσια παρουσία και εργαζόμαστε για τον κλάδο με γνώση και 
υπευθυνότητα. Αγωνιζόμαστε θεσμικά για τη βιωσιμότητα και τη ανταγωνιστικότητα του Τομέα  αλλά 
και  για την αξιοπρέπεια και το σεβασμό της διοίκησης και της κοινωνίας προς όλους τους συναδέλφους. 

Σε αυτή την πολιτική συγκυρία είναι χρέος όλων όσων συμμετέχουμε στην «Προοδευτική Συμπαράταξη 
Δασολόγων» να σταθούμε όρθιοι και να απευθύνουμε και πάλι ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε εργαζόμενο 
δασολόγο, να συνεχίσει να αγωνίζεται για την εργασιακή και κοινωνική μας αναβάθμιση και για τη 
σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του Τομέα, στον οποίο οι εργαζόμενοι δασολόγοι έχουν τον 
κυρίαρχο επιστημονικό ρόλο.  

Η παράταξη μας  έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα για να απεγκλωβιστεί από τους  κομματικούς 
εναγκαλισμούς,  δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό στην ιστορία καθενός συναδέλφου που υπηρετεί 
τις ίδιες αξίες και κυρίως βάζοντας στο πλάι τις όποιες διαφορές ή παρωχημένες νοοτροπίες, υπήρχαν 
και αποτελούσαν εμπόδιο στην επικοινωνία και την κοινή μας προσπάθεια. 

Έχουμε ξεκάθαρο και σταθερό όραμα για την υπηρεσία, και τον κλάδο και διεκδικούμε, με τη δική σας 
συμβολή,  αυτό το όραμα να γίνει πράξη. 
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Καταδικάζουμε τις λογικές που  βλέπουμε να αναπαράγονται καθημερινά με την ευκαιρία  της    
μεταφοράς  της Δασικής Υπηρεσίες στο ΥΠΕΝ και αναβιώνουν οι ξεχασμένες  πελατειακές αντιλήψεις 
παλαιότερων εποχών  που (δυστυχώς) κάποιοι τις επαναφέρουν …. ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΟΥΝ τα καταδικασμένα 
«πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων».  

 Καταδικάζουμε τα φαινόμενα εκφοβισμού που βλέπουμε να αναβιώνουν από κάποιους συνδικαλιστές 
«φαντάσματα»….  

Καταδικάζουμε τις παλαιοκομματικές υποσχέσεις που δίνονται αφειδώς για την κάλυψη θέσεων 
ευθύνης  και τις  πρακτικές παραγκωνισμού και πολιτικών προγραφών, που δεν έχουν θέση σε κανένα 
σύγχρονο σύστημα διοίκησης και πρέπει να αποδοκιμαστούν από όλους μας.  

 Καταδικάζουμε τις «καθαιρέσεις» συναδέλφων που άσκουσαν καθήκοντα προϊσταμένων πολλά χρόνια,  
που γίνονται με το πρόσχημα της κάθετης διάθρωσης,  αλλά στην πραγματικότητα υπηρετούν την παλιά 
γνωστή συνταγή του «βολέματος» των «δικών μας παιδιών» ξεχνώντας ότι η αναιτιολόγητη  αλλαγή 
προϊσταμένων τελικά υποσκάπτει την ίδια τη μεταρρύθμιση.  

 Για τους λόγους αυτούς μαζί με όλους τους συναδέλφους, που συμμετέχουν στην Προοδευτική 
Συμπαράταξη, παλιούς και νεότερους, με τους οποίους μας  ενώνουν κοινές δημοκρατικές και 
προοδευτικές αντιλήψεις, αγωνιζόμαστε με πλήρη και απόλυτη ελευθερία σκέψης και λόγου, για το 
δίκαιο κάθε   συναδέλφου που διώκεται ή αδικείται. 

Σε αυτή τη κοινή προσπάθειά είναι απαραίτητη η δική σας συμμετοχή και η στήριξη του ψηφοδελτίου 

της ¨ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ¨.  

Η ψήφος σας είναι ψήφος στον αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί : 

 Ενάντια στην αντιλαϊκή, βάρβαρη και ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική (του χθες και του σήμερα)  

 Για την  αναβάθμιση και καταξίωση της Δασικής Υπηρεσίας και του   επιστημονικού μας ρόλου. 

 Για την εργασιακή μας ασφάλεια και σταθερότητα και την προσωπική μας αξιοπρέπεια, 

 Η ψήφος στη ¨ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ¨, είναι ψήφος συνέχειας, 

σταθερότητας και ασφάλειας . Είναι ψήφος για τη θεσμική λειτουργία της Ένωσης Δασολόγων, την 
παραγωγή θέσεων για την ανάπτυξη και προστασία των δασών,  για το κύρος και την αξιοπιστία του 
κλάδου μας.  

Η ανάδειξη εκπροσώπων με διάθεση για προσφορά, συνέπεια, σταθερή συνδικαλιστική δράση και 
επάρκεια γνώσεων, είναι ο μόνος τρόπος για να εργαστούμε όλοι μαζί συστηματικά και αποτελεσματικά 

για το συμφέρον των μελών μας και του κλάδου. Ο αγώνας για την υπεράσπιση δικαιωμάτων, για 

την ευημερία και την πρόοδο των συναδέλφων, απαιτεί σοβαρή και υπεύθυνη συνδικαλιστική 

εκπροσώπηση, που θα υιοθετεί έννοιες και διαχρονικές αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, ο 

σεβασμός στη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση και οπτική, στον πλουραλισμό της πολιτικής. 
 

Καταθέτουμε με συνέπεια και ευθύνη την πρόταση μας, ανοίγουμε την διαβούλευση  για  την ενίσχυση  

του  πλειοψηφικού ρεύματος   της    ¨ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ¨,  

  ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης  Οκτωβρίου  2022 

Αγωνιζόμαστε με εντιμότητα και πίστη στις αρχές μας για την επίτευξη των 
συνδικαλιστικών στόχων και την υποστήριξη των συμφερόντων των μελών της 
Ένωσης.  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 
 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Email: p.s.dasologoi@gmail.com 
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