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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση Γεωτεχνικών –Εξελίξεις
Θέμα 1:
Όπως είχαμε προβλέψει οι Οργανισμοί των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων γύρισαν πίσω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πολύ σοβαρές
παρατηρήσεις που αφορούσαν στις ελλειμματική απόδοση της οργανικής
συγκρότησης (οργάνωσης) των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, με τρόπο σαφή και περιεκτικό.
Με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητείται από τους Συντονιστές
Διοίκησης να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες Διοικητικές Δομές, (Γενική Δ/νση
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,
Δ/νσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία, τα υφιστάμενα τμήματα και τα Δασονομεία), τους
Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς στόχων και τις ασκούμενες από κάθε επίπεδο
αρμοδιότητες.
Ήδη έχει αρχίζει η επεξεργασία (συμπλήρωση) των κενών στα σχέδια Π.Δ
και ελπίζουμε οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με ενιαία τρόπο για τις ομοειδείς
υπηρεσίες – σε οριζόντια βάση- να αποδώσουν τις υφιστάμενες δομές των
δασικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες που ασκούν αυτές.
Θέμα 2ο: Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών, που χωρίς καμία ενημέρωση και λειτουργώντας
έξω από κάθε πολιτική και επαγγελματική δεοντολογία, υφάρπαξαν με τις
διατάξεις του Π.Δ 99/2018 και απέδωσαν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα σε
κλάδους μηχανικών οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το γνωστικό αντικείμενο
των Γεωλόγων, των Δασολόγων και των Γεωπόνων. Η εκδίκαση των προσφυγών
του ΓΕΩΤΕΕ και των κλάδων των Γεωτεχνικών που θιγόντουσαν άμεσα
αναβλήθηκε για τις 4-10-2019 . Όπως γνωρίζετε για το θέμα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων προηγήθηκαν πολλές συναντήσεις με τους αρμοδίους Υπουργούς (κ.κ Α.
Πιτσιόρλα, Γ.Δημαρά και Στ.Αραχωβίτη). Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης ήταν η
σύσκεψη που ακολούθησε ανάμεσα σε συναρμόδιους Υπουργούς, στην οποία και
διαπιστώθηκε η επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφασίστηκε η
συγκρότηση επιτροπής που θα εξετάσει το θέμα αυτό και θα προτείνει διορθώσεις.
Ελπίζουμε στην επιτροπή να συμμετέχουν εκπρόσωποι των τριών θιγόμενων
Γεωτεχνικών κλάδων και να δούμε τις βελτιώσεις που ζητάμε.
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Θέμα 3ο : Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η Κοινή Υπουργική Απόφαση
181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ
Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο». Η απόφαση αυτή ξαναφέρνει στην επιφάνεια την υποχρέωση
συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Δασικές Υπηρεσίες. Μια
υποχρέωση που όπως γνωρίζουμε ισχύει αλλά όπως φαίνεται χρειάστηκε να
ξανατεθεί στο τραπέζι της συζήτησης μετά την περσινή καταστροφή στο Μάτι
και την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.
Για την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ το θέμα της επιχειρησιακής βελτίωσης των Υπηρεσιών
που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών δεν
λύνεται με πορίσματα που καταλήγουν στα συρτάρια των Υπουργείων ή την έκδοση
κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα ισχύοντα από το
νομικό πλαίσιο). Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στις Δασικές Υπηρεσίες (Γενική
Γραμματεία Δασών, κάθετη διάρθρωση, προσλήψεις δασολόγων, εξοπλισμός και
στοχευμένα επιχειρησιακά σχέδια ) και τομές στη νομοθεσία (αλλαγή του νομικού
πλαισίου, θεσμοθετημένος ρόλος για τις δασικές υπηρεσίες, αναπροσαρμογή του
πλαισίου πρόληψης) .
Χρειάζεται γενναιότητα στη λήψη Κεντρικών Πολιτικών Αποφάσεων για
να μη ζήσουμε ανάλογες καταστροφές .
Η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά αυτά τα θέματα που αποτελούν και
προτεραιότητες των Γεωτεχνικών κλάδων και της Ελληνικής Κοινωνίας και θα
στηρίξει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην οργάνωση των δασικών
Υπηρεσιών με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, τη βελτίωση του πλαισίου
δασοπροστασίας και την διασφάλιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των
Γεωτεχνικών
Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία να διορθώσουν άμεσα τις αστοχίες στο
προεδρικό διάταγμα 99/2018 (επαγγελματικά δικαιώματα κλάδων Μηχανικών)
και να ξεκαθαρίσουν δίκαια και με βάση το γνωστικό αντικείμενο των κλάδων τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.
Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό να πάρει τις
απαραίτητες αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Ν. ΜΠΟΚΑΡΗΣ
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