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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Δεν προκαλεί έκπληξη σε κανένα Γεωτεχνικό (Δασολόγο, 
Γεωπόνο, Κτηνίατρο Γεωλόγο & Ιχθυολόγο) ιδιαίτερα στην εποχή 
μας, να στοχοποιούνται κλάδοι εργαζομένων, συλλογικότητες ή 
και πρόσωπα με συνδικαλιστική δράση, από κομματικούς 
εγκάθετους και διορισμένους «πρόθυμους» ημετέρους,   οι οποίοι  
δε διστάζουν να «δώσουν το δικό τους δημόσιο SHOW” όχι απλά 
ακολουθώντας, αλλά ξεπερνώντας, την καταδικασμένη από όλους 
μας μνημονιακή πεπατημένη και απαξιώνοντας με τη 
συμπεριφορά τους  όχι μόνο εργασιακούς Τομείς - χώρους,  αλλά 
και την σημαντικότατη θεσμική δράση του συνδικαλιστικού 
κινήματος. 

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι αυτή η προσπάθεια απαξίωσης των 
θεσμικών οργάνων συνδέεται με ατομικές πρωτοβουλίες αυτών 
των «παραγόντων» και την αγωνία τους  να προβληθούν 
«γλύφοντας την πολιτική ηγεσία» με την πρώτη ευκαιρία που θα 
τους δοθεί, προσφέροντας της «γη και ύδωρ»  στο βωμό της 
κομματικής τους ανασφάλειας και ανευθυνότητας.  

Η Ομοσπονδία μας, μαζί με τα πρωτοβάθμια Σωματεία των 
Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων και Ιχθυολόγων 
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχει δώσει αγώνες για 
τη στήριξη και την σύγχρονη οργάνωση των Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και έχει κρατήσει ψηλά το συνδικαλιστικό της κύρος 
αυτά τα δύσκολα χρόνια αλλά και το ηθικό των Γεωτεχνικών που 



 

 

εκφράζει. Στη βάση αυτή και σεβόμενοι την αγωνία των 
συναδέλφων όπου και να υπηρετούν, δε θα επιτρέψουμε την 
προσπάθεια συγχώνευσης, κατάργησης ή υποτίμησης «στο πόδι»  
των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,  από κανένα ευκαιριακό 
παράγοντα.  

Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Δασικές Υπηρεσίες 
έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας περιουσίας, ελέγχουν το 95% της υπαίθρου και 
αυτό αποτέλεσε στοιχείο της αξιολόγησής τους που λήφθηκε 
υπόψη ακόμα και από τις μνημονιακές Κυβερνήσεις προκειμένου 
όλα τα πορίσματα που εκδόθηκαν να καταλήγουν στην πρόταση 
για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών, με προσλήψεις 
γεωτεχνικού προσωπικού (ασφαλώς στο πλαίσιο της δυνατότητας 
που έχει η πολιτεία)  εξασφάλιση πόρων για το έργο τους 
(δασικούς Χάρτες, δασοπροστασία κλπ) και ξεκαθάρισμα 
αρμοδιοτήτων και των δασοπολιτικών στόχων. 

Η Ομοσπονδία μας καταδικάζει κάθε άλλη αποσπασματική 
πρόταση από όπου και αν προέρχεται και συνδέεται μονοσήμαντα 
με την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων ή ακόμη και  
«προσωπικών παιγνίων» που περιβάλλονται κατά περίσταση, από 
σαθρούς μανδύες κομματικής καθαρότητας …  

Καλούμε τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που ασκούν 
καθήκοντα από  θέσεις πολιτικής ευθύνης,  να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων, να σεβαστούν τους Γεωτεχνικούς Τομείς που 
υπηρέτησαν και να σταματήσουν τους αυτοσχεδιασμούς που 
ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.  
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