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Αθήνα 23/9/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαρακτήρα «πογκρόµ» κατά Γεωτεχνικών οι «αντιδράσεις» ορισµένων
Συντονιστών.
Ακατανόητη χαρακτηρίζεται πλέον η συµπεριφορά ορισµένων Συντονιστών στις
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, (π.χ. Α.Δ. Μακεδονίας- Θράκης) που χάνοντας κάθε
αυτοέλεγχο, ξεπέρασαν το θεσµικό τους ρόλο και µε έγγραφες πράξεις τους, όσο
ακόµα παραµένει σε εκκρεµότητα η διαδικασία της υπαγωγής των Δασικών Υπηρεσιών
στο ΥΠΕΝ, στρέφονται ουσιαστικά κατά φυσικών προσώπων που κατέχουν θέσεις
ευθύνης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
προσβάλλοντας, υποτιµώντας και αδικώντας τους συναδέλφους, απαιτώντας την «εδώ
και τώρα» έξωση των Υπηρεσιών από τα γραφεία τους, ενόψει των θεσµικών
αλλαγών που προηγήθηκαν.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών (ΠΟΓΕΔΥ) καλεί τους αρµόδιους
Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (που είναι οι άµεσα
εµπλεκόµενοι Υπουργοί στη διαδικασία µεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο
ΥΠΕΝ) να παρέµβουν για να σταµατήσει αυτή η «ιδιότυπη εσωστρέφεια» που
προσβάλει τη Διοίκηση και να µη καλύπτουν µε την ανοχή τους, τις ακατανόητες
ενέργειες των Συντονιστών.
Ζητάµε την εφαρµογή της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π) της 13ης -082021 η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (Α 156).
Ζητάµε να σταµατήσει το ιδιότυπο «µπούλιγκ» που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες
µέρες µε ανταλλαγή εγγράφων και απειλές, µε θέµα την «έξωση» Υπηρεσιών και
υπηρεσιακών παραγόντων από τα γραφεία τους, µε πρόσχηµα την υπαγωγή τους στο
ΥΠΕΝ.
Τα θέµατα αυτά δεν λύνονται µε απειλές, εξώσεις και εξωστρακισµούς προσώπων,
αλλά µε συνεννόηση όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και κυρίως µε κατανόηση ,
ανεκτικότητα και αποδοχή της νέας κατάστασης που διαµορφώνεται στις
Αποκεντρωµένες Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εξάλλου προβλέπει ότι ορισµένα διοικητικής φύσης
ζητήµατα θα λυθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µεταξύ των οποίων η στέγαση Υπηρεσιών.
Από τη στιγµή που έχει καθοριστεί η διοικητική διαδικασία και τα τεχνικά στάδια
για την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, κάθε άλλη εκτός του
καθορισµένου πλαισίου ενέργεια των Συντονιστών, και κυρίως ενέργειες που

υποκρύπτουν ψυχολογική και υπηρεσιακή πίεση κατά συναδέλφων, η οποία µπορεί
να χαρακτηριστεί βία (bullying) κατά παράβαση του υπαλληλικού κώδικα και η
απαξίωση υπαλλήλων, αποτελούν θέµατα που πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις
πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
Η ΠΟΓΕΔΥ αναµένει την άµεση παρέµβαση των αρµόδιων Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτόνωση αυτών των προβληµάτων, τα
οποία, όπως προαναφέραµε, λύνονται αυστηρά στο πλαίσιο της Πράξης Νοµοθετικού
περιχεοµένου της 13ης -08-2021 η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021
(Α 156) η υλοποίηση της οποίας και µόνο, θα έπρεπε να ενδιαφέρει τους
Συντονιστές και τους ενδιαφερόµενους Υπουργούς και όχι σπασµωδικές πράξεις
που την ξεπερνούν ή συµπεριφορές που υποκρύπτουν εµπάθεια κατά Συναδέλφων.
Για το Δ.Σ.

