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Ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών κατήλθε σε δίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα, 2
Νοεμβρίου, 2015 από τις 8:30πμ – 10:30πμ, ώρα κατά την οποία συζητείτο στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ο Προϋπολογισμός του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2016. Κύριος λόγος της
στάσης εργασίας ήταν η πρόνοια που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη
Βουλή για το 2016, για περαιτέρω μείωση κατά 22 θέσεις του υπαλληλικού προσωπικού του
Τμήματος Δασών, στη βαθμίδα του Δασικού Λειτουργού.
Κατά τη δίωρη στάση εργασίας, μέλη του Κλάδου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από τη Βουλή, όπου ενέκριναν ψήφισμα ενάντια στη μείωση των θέσεων και ενάντια στην
συνεχή υποβάθμιση του δασικού τομέα. Το ψήφισμα επιδόθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο της
Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κ. Άγγελο Βότση. Στη συνέχεια έγινε πορεία προς το
Υπουργείο Οικονομικών, όπου το ψήφισμα επιδόθηκε και σε εκπρόσωπο του Υπουργού
Οικονομικών.
Η μείωση των 22 θέσεων είναι πρόσθετη των είκοσι τριών (23) θέσεων Δασικού Λειτουργού (ΔΛ)
και των τεσσάρων (4) θέσεων Συντηρητή Δασών που έχουν ήδη καταργηθεί τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Διευκρινίζεται ότι, από τις συνολικά 177 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων που
προωθούνται για κατάργηση με τον Προϋπολογισμό του 2016, οι 22 αφορούν το Τμήμα Δασών,
ενώ σε κανένα άλλο Τμήμα οι καταργούμενες θέσεις δεν ξεπερνούν τις 9, πλην του βοηθητικού
γραμματειακού προσωπικού όπου φτάνουν τις 55, προσωπικό όμως που είναι διασκορπισμένο
σε όλη τη δημόσια υπηρεσία (σε σύνολο 1568 θέσεων παγκύπρια).
Το προσωπικό του Τμήματος Δασών είναι γεωγραφικά κατανεμημένο σε 37 διαφορετικούς
δασικούς σταθμούς, γραφεία, μονάδες, κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, βοτανικούς
κήπους, κλπ σε όλη της έκταση της ελεύθερης Κύπρου, με ποικίλη θεματική και ευρεία
γεωγραφική αποστολή. Η διεύρυνση της ζώνης ευθύνης του Τμήματος Δασών (το 2012) για
σκοπούς πυροπροστασίας, από το 1 χιλιόμετρο στα 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Κρατικού
Δάσους, (επέκταση από το 35% στο 54% της έκτασης της ελεύθερης Κύπρου) έγινε με βάση την
κατανομή των συνολικά 334 θέσεων του προσωπικού. Σήμερα το προσωπικό αυτό
συρρικνώνεται στους 285, με πολύ πιο διευρυμένη αποστολή και ευθύνη, αφού από το 2013 του
έχουν ανατεθεί και νέες, πολύ απαιτητικές αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος της εμπορίας ξυλείας
και η εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, η εφαρμογή της νέας Δασικής Πολιτικής
κλπ!
Η κατάργηση των 22 θέσεων Δασικού Λειτουργού (και συνολικά των 49 θέσεων) θα επιφέρει
σοβαρότατα προβλήματα στην δυνατότητα του Τμήματος Δασών να ανταποκριθεί στις
πολύπλευρες και διευρυμένες αρμοδιότητες του και να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Οι 22
Δασικοί Λειτουργοί αντιστοιχούν στο προσωπικό 7 Δασικών Σταθμών(!), με δεδομένη την
περιορισμένη στελέχωση τους όπως επιβλήθηκε ένεκα των προηγούμενων μειώσεων! Με αυτή
τη μείωση θα υποβαθμιστεί αισθητά η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και κατάσβεσης δασικών
πυρκαγιών και ο έλεγχος και σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων, με απρόβλεπτες
συνέπειες τόσο στο φυσικό μας πλούτο όσο και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
συνανθρώπων μας.
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Επίσης, τα τελευταία χρόνια, ο δασικός τομέας της Κύπρου έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα,
όπως η καταστροφική αποδόμηση της Μονάδας Πτητικών Μέσων, η υποβάθμιση της δασικής
εκπαίδευσης στην Κύπρο, η υποβαθμισμένη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης, η αποδυνάμωση των σωμάτων δασοπυρόσβεσης, η αποδυνάμωση του
συστήματος ετοιμότητας για δασικές πυρκαγιές η υποβάθμιση του πυροσβεστικού εξοπλισμού
και του στόλου των μηχανοκίνητων οχημάτων, η ανεπάρκεια των στεγαστικών συνθηκών της
δασικής υπηρεσίας, η συρρίκνωση των εκστρατειών διαφώτισης του κοινού, κλπ. Όλα αυτά
καταγράφονται μέσα από τα συρρικνωμένα κονδύλια στον Προϋπολογισμό του Τμήματος
Δασών.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της πρόνοιας για κατάργηση των 22 θέσεων και την
άμεση ανατροπή της πορείας υποβάθμισης του δασικού τομέα, με πρώτο βήμα την
επαναφορά των σχετικών κονδυλιών σε ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
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