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ΕΚΛΟΓΕΣ Π.Ε.Δ.Δ.Υ 2022 
Την 17η Οκτωβρίου θα γίνουν οι εκλογές της Π.Ε.Δ.Δ.Υ., εκλογές στις οποίες θα επιλέξουμε τους 
εκπροσώπους μας στα όργανα του Συλλόγου μας καθώς και της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. 

Η συνδικαλιστική θητεία μας που μόλις τώρα ολοκληρώνεται, είχε ιδιαιτερότητες χωρίς προηγούμενο 
και συγκεκριμένα την πανδημία, η διάρκεια της οποίας δεν επέτρεψε, εκτός όλων των άλλων, την μέσα 
στα τυπικά και προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνηση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου 
ΔΣ.  

Βέβαια υπήρξε και η ιδιαιτερότητα από την αρχή της λειτουργίας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπου η τότε πλειοψηφούσα παράταξη, για λόγους προσωπικών επιλογών των εκλεγμένων μελών της, 
εμφάνιζε αδυναμία συλλογικής – συνδικαλιστικής σκέψης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει 
απόφαση στην πρότασή της για πρόεδρο του Δ.Σ, το οποίο άφησε στην ουσία χωρίς προεδρείο το Δ.Σ. 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη για μας, οι προσωπικοί 
(άκρως προσβλητικοί) χαρακτηρισμοί που αντάλλασαν μεταξύ τους τα δήθεν συμπορευόμενα μέλη της, 
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ενδιαφέρονται μόνο για τις θέσεις, αδιαφορώντας για το αδιέξοδο στο 
οποίο είχαν οδηγήσει το σύλλογό μας.  Παρ’ όλα αυτά η παράταξή μας με συνέπεια λόγων και πράξεων 
υποστήριξε συνεχώς την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης, παρακινώντας τα τέσσερα (4) μέλη της 
πλειοψηφούσας παράταξης να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να αναλάβουν 
τις συλλογικές ευθύνες τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών μας, ήταν τελικά να 
καταφέρουν να συνεννοηθούν και να ξεκινήσει η λειτουργία του Δ.Σ. 

Αφήνοντας στην άκρη όλα τα παραπάνω, η παράταξή μας πάλεψε για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου 
μας και προσπάθησε επί της ουσίας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και όχι στα λόγια και στις 
δήθεν μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις. 

Συνέβαλε ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μετάβαση των Δασικών Υπηρεσιών σε κάθετη 
οργάνωση, ζητούμενο παγίως μετά το 1997, χρονιά ορόσημο στην οποία ξεκίνησε η αποδιοργάνωση 
της Δασικής Υπηρεσίας. Η παράταξή μας σταθερά και αταλάντευτα προέβαλε και πάλευε πάντα γι’ 
αυτό το αίτημα, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων που πέρασαν, πράγμα που δεν ισχύει για άλλες 
παρατάξεις ή για τα προβεβλημένα μέλη τους, τα οποία ανάλογα με τις θέσεις που κατείχαν 
υποστήριζαν ευθαρσώς το ακριβώς αντίθετο, έχοντας σαν όνειρο τη θέση του «χαλίφη». 

Σε όλες τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία τονίζαμε πως εκτός από την κάθετη οργάνωση και για 
να λειτουργήσει αυτή θα χρειαστεί και στελέχωση των υποστελεχωμένων εδώ και χρόνια δασικών 
υπηρεσιών και απ’ ότι φαίνεται και αυτό το θέμα έχει πάρει το δρόμο του, τόσο με μόνιμο προσωπικό 
(500 θέσεις) όσο και με εποχιακό. 

Συνέβαλλε επίσης ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα για τη διατήρηση του επιδόματος 
ειδικών συνθηκών, το οποίο με βάση το πόρισμα της επιτροπής που συστήθηκε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, ήταν χαμένο για τον κλάδο μας. 

Η παράταξή μας υπηρετεί τον κλάδο ανελλιπώς εδώ και πολλά χρόνια, με καθαρό λόγο και ξεκάθαρες 
θέσεις. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία είναι αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών 
επιλογών δεκαετιών και στόχος μας είναι η υποβολή προτάσεων ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων και όχι 
μια στείρα και άγονη διαμαρτυρία. 



Συνάδελφοι στις κρίσιμες αλλαγές που βιώνουμε, δεν πρέπει να μείνουμε αμέτοχοι παρακολουθώντας 
τις εξελίξεις, αλλά να συμμετέχουμε σε αυτές και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τις διαμορφώσουμε 
υπέρ μας.  

Στόχος μας είναι η ανάκτηση όλων αυτών που χάσαμε, χωρίς κομματικές ταυτότητες δίνοντας στο κάθε 
συνάδελφο πίσω την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική του υπόσταση. Χρειαζόμαστε τη συνένωση 
προσπαθειών και δυνάμεων, την σύνθεση απόψεων με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του 
συναδέλφου εργαζόμενου.  

Να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και δικαιούμαστε. 

Με τη μαζική συμμετοχή μας, ενδυναμώνουμε τον σύλλογό μας, ώστε να μπορεί με αξιώσεις να απαιτεί 
ουσιαστικές αλλαγές και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα στηρίζουμε τις δημοκρατικές 
διαδικασίες. 

Η παράταξή μας, η Δ.Α.Κ.Ε. Δασολόγων έχοντας ως οδηγό : 

• την σταθερή στον χρόνο παρουσία της με θέσεις και αρχές, δίχως να κρύβεται πίσω από ταμπέλες 
και ονόματα,  
• τους στόχους που συνδιαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν στις προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, 
• τα συμφέροντα των μελών της Ένωσής μας, 
• την πίστη στους συναδέλφους μας, στο ρόλο τους και στις ικανότητες τους, 

δίνουμε ξεκάθαρη υπόσχεση,  που συνιστά ταυτόχρονα και δέσμευσή μας, ότι και στο μέλλον θα 
συνεχίσουμε να πορευόμαστε συντονισμένα και δυναμικά, με βάση το διεκδικητικό πλαίσιο που 
θέτουν τα συλλογικά όργανα της Ένωσής μας. 

Σε αυτό τον αγώνα κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν πρέπει να μείνει απαθής. Πρέπει ο καθένας 
μας να συμμετάσχει ενεργά στη λειτουργία και τους αγώνες της Ένωσης μας, από τον νεαρότερο ως τον 
αρχαιότερο συνδυάζοντας την νεανική ορμητικότητα με τη δύναμη της πείρας και της γνώσης, μακριά 
από μικροκομματικές  και παραταξιακές σκοπιμότητες που πολλές φορές δίχασαν. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΗΣ 17ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

 

 


