ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr
Πληροφορίες :Νίκος Μπόκαρης (Τηλ/6937883012)
Νίκος Κακκαβάς (Τηλ: 6977188035)
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιτέλους
Επιτέλους οι Γεωτεχνικοί εισακούστηκαν έστω και εν μέσω πυράς και τέφρας.
Η εξέλιξη αυτή που εξαγγέλθηκε και αφορά στην κάθετη διάρθρωση και υπαγωγή
των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, αποτελεί δικαίωση για όσους ζητούσαν να
γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την
προστασία των δασών.
Η Δασική Υπηρεσία μετά από πολλές επίπονες προσπάθειες και φωνές των
ανθρώπων της, αυτών που πασχίζουν για την ουσιαστική εφαρμογή της
επιστημονικής γνώσης στην πράξη, επιστρέφει εκεί που ανήκει.
Στο φυσικό της χώρο στην πρώτη γραμμή οργάνωσης ενός σύγχρονου και
αποτελεσματικό μηχανισμού δασοπροστασιας, όπως απαιτεί η επιστήμη και η
κοινωνία και όπως ακούραστα αγωνιζόμαστε στην ΠΟΓΕΔΥ και στα πρωτοβάθμια
σωματεία μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση του πρωθυπουργού, να προχωρήσει σε αυτή την
αναγκαία μεταρρύθμιση που αποτελεί το πρώτο βήμα για να θεμελιωθεί σε νέα
βάση η οργάνωση και η λειτουργία του δασικού Τομέα.
Η Δασική Υπηρεσία στο ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), στην πρώτη
γραμμή για την χάραξη μιας Εθνικής Δασικής Πολιτικής / Στρατηγικής για την
ανάπτυξη, την ανάδειξη, την αξιοποίηση και την προστασία των Δασών και του
Φυσικού Περιβάλλοντος. Με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες της Δασικής
Επιστήμης.
Οι Γεωτεχνικοι - Δασολογοι και όλο το δασικό δυναμικό των λοιπών κλάδων
καλούμαστε να συμβάλουμε στην αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών και να
συνδέσουμε τη δασική υπηρεσία με το φυσικό της αντικείμενο. Να δώσουμε
περιεχόμενο στη διαχείριση των δασών, στην ορεινή υδρονομία, στην
δασοπροστασία, στη θηραματοπονιαί και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ασφαλώς απαιτείται να γίνουν και άλλα βλήματα για την επιστημονική στελέχωση
των υπηρεσιών και για τη βιώσιμη λειτουργία του Τομέα. Χωρίς εκπτώσεις .στο
φυσικό αντικείμενο που διαχειρίζεται.
Σε αυτό το δύσκολό της “ολικής επαναφοράς” στις παλιές και δοκιμασμένες ορθές
δασικές πρακτικές, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι.
Στο ΥΠΕΝ πέφτει ο κλήρος. Οι πρωτοβουλίες δικές του κι εμείς αρωγοί.
Στελέχη με επιστημονική εμπειρία και σθένος, βρίσκονται σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Στελέχη ικανά που μπορούν και θέλουν να ενώσουν το
καλό παρελθόν με το σύγχρονο σήμερα και το μέλλον. Μακριά από ενδεχόμενες
αγκυλώσεις του παρελθόντος, μακριά από συμβιβασμούς, με ρεαλιστικές απόψεις
και καινοτομίες.
Η πολιτεία έκανε το πρώτο βήμα και πήρε αυτή την κεντρική πολιτική απόφαση.
Εμείς από οποιαδήποτε θέση ευθύνης βρισκόμαστε, θα στηρίξουμε και τα επόμενα
βήματα που θα ακολουθήσουν και θα αφορούν στην ενίσχυση των Δασικών
Υπηρεσιών με μέσα και προσωπικό και πόρους, με τελικό δασοπολιτικο στόχο την
επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, με
οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια που είναι και η πρόταση των
κοινοβουλευτικών επιτροπών για τα δάση και την οργάνωση ενός αποτελεσματικό
μηχανισμού δασοπροστασίας.
Ιδού λοιπόν η Ρόδος. Προχωράμε δυνατά.

