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Κυκλοφόρισε το 57 φύλλο της εφημερίδας του Συλλόγου μας "Τα Νέα της ΠΚΔ". Δείτε τα
περιεχόμενα και το Εισαγωγικό σημείωμα

Περιεχόμενα:

Θέμα

Συντάκτης

Εισαγωγικό Σημείωμα

Δ.Σ.

Παρεμβάσεις Συλλόγου
Μπουζινέκης
Αποσύνθεση φυσικών υπολειμμάτων

Γκουβάς

Λαθροϋλοτομία εν μέσω κρίσης
Σουλουτζόγλου
Μια πλατεία διηγείται

Αδαμόπουλος
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Αποτελέσματα από τη διαχρονική χαρτογράφηση 1987-2007
Καλεβρά
Eco-Label - ένα σήμα ποιότητας για τον τουρισμό
Χατζησκάκης
Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων
Ε.Ε. Προστασίας Φύσης
Εισαγωγικό σημείωμα:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μεταξύ των ζητημάτων που απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα τον Σύλλογο, μπορούμε
να αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Το πρώτο ήταν η ιστορία με τους "βοσκοτόπους" και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο είχαμε
ήδη αναφορά στο προηγούμενο φύλο και ακολουθεί σχετικό άρθρο.

Το δεύτερο ήταν το έργο της απογραφής των δασών, ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό
έργο για την υποδομή της δασοπονίας στη χώρα μας, την δημόσια διαβούλευση του οποίου
αναμένουμε στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Για το θέμα αυτό έγινε στις 15.01.2013
σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Δασών με τη συμμετοχή των Συλλόγων των
Δασολόγων και υπηρεσιακών παραγόντων, και στη συνέχεια ο Σύλλογος έστειλε γραπτά τις
προτάσεις του.

Ένα τρίτο θέμα ήταν τα διάφορα καινούρια ή προτεινόμενα οργανογράμματα των
Υπουργείων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και ιστοτόπους. Μεταξύ αυτών, στο νέο
οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ φαίνεται να μένουν μόνον 4 Διευθύνσεις στη Γενική Διεύθυνση
Δασών (με παράλληλη κατάργηση της θέσης του Ειδικού Γραμματέα Δασών), ενώ από την
άλλη μεριά, σε ένα από τα δημοσιευθέντα προτεινόμενα οργανογράμματα για το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης περιελάμβανε μια Διεύθυνση "Δασών και Βοσκοτόπων" !!

Ένα τέταρτο θέμα ήταν οι προσλήψεις συναδέλφων που ακούγεται ότι μπορεί να
ανακοινωθούν σύντομα: Μιλάμε καταρχάς για τις 8μηνες συμβάσεις (το βασικό επιχείρημα
για τις οποίες αποτελούν οι ανάγκες που δημιουργεί το πρόγραμμα ελέγχου και ανάρτησης
των Δασικών Χαρτών), αλλά και για τις 30 προσλήψεις 2ετούς διάρκειας που αναμένεται να
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κάνει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., μεταξύ των οποίων οι 15 περίπου θα αφορούν σε
Δασολόγους.

Ένα άλλο ζήτημα ήταν το σχέδιο νόμου που αναμένεται να παρουσιαστεί για την
επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών
Χαρτών, ενώ παράλληλα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την αναθεώρηση του
Συντάγματος και για αλλαγές που φαίνεται ότι θα μας αφορούν άμεσα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων
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