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ΘΕΜΑ: «Δικαστική απόφαση Δ.Ε.Λάρισας κατά ΠΕ υπαλλήλων και υπέρ ΤΕ» 

ΣΧΕΤ: Η αρίθμ. ΑΑ 28/15-03-2022 απόφαση ακύρωσης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά! 
Λίγο πριν την μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, και την κατάργηση των ΠΔ των 
αποκεντρωμένων, δικαστική απόφαση δικαιώνει τον πρώην και συνταξιούχο Συντονιστή της 
Απ. Διοίκ. Θεσ. Στ. Ελλάδας, ο οποίος αφού πρώτα μετακίνησε παράνομα σε άλλη πόλη τον 
Δασολόγο ΠΕ Τσιτσάνη, προϊστάμενο (αν. τμηματάρχη, και Δασάρχη α.α.), στην συνέχεια 
ανακάλεσε, μόλις δικαιώθηκε δικαστικώς ο υπάλληλος, και την επομένη εμμονικώς τον καθαίρεσε 
από προϊστάμενο βάζοντας στη θέση του υπάλληλο ΤΕ !! (και όχι «ελλείψει» ΠΕ σύμφωνα με την 
εγκυκλ. ΥΠΕΣ), ο οποίος ΤΕ δεν μπορεί από τα επαγγελματικά του δικαιώματα να υπογράφει 
μελέτες (ούτε να ελέγχει ιδιωτών μελετητών), ενάντια στο δημόσιο συμφέρον! Την ίδια μέρα 
καθαίρεσε και την σύζυγο Καραΐσκου επίσης μοναδική υπάλληλο ΠΕ δασολόγο και έβαλε στη 
θέση της ΤΕ, για την οποία εκκρεμεί η δικαστική απόφαση ακύρωσης, ενώ έχει βγει υπέρ της η 
προσωρινή διαταγή.  
Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε την παράνομη απόφαση του ΔΕΛ διότι αποτελεί επίθεση ενάντια 
στον κλάδο μας των δασολόγων ΠΕ (με master πλέον) και δημιουργεί προδεδικασμένο για όλους 
του ΠΕ έναντι των ΤΕ, διότι δεν εφαρμόστηκε το προβάδισμα των κατηγοριών, (άρθ.97 Υ.Κ.και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ./18-6-2018 ΥΠΕΣ ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) λέγοντας επίσης ότι δεν 
αποτελεί υποβίβαση αφού παραμένει στο βαθμό Α ο υπάλληλος ΠΕ! ενώ γνωρίζουμε ότι (πέραν 



του επιδόματος) όταν κριθούμε κανονικά με τον νόμο, θα παίζει ρόλο ο χρόνος υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου!  
Η μετακίνηση έγινε κατά παράβαση του αρθ. 66 του Υ.Κ. καθώς έπρεπε να γίνει σε 
ομοιόβαθμη θέση.  Επίσης αγνοεί η απόφαση το ότι η μετακίνηση του ΠΕ σε άλλο τμήμα, 
έγινε σκόπιμα, προκειμένου να κάνει προϊστάμενο τον ΤΕ υπάλληλο! και έγινε την επομένη μέρα 
της νίκης της προσωρινής διαταγής της Καραΐσκου.  
Με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι οι προϊστάμενοι μας, οι ίδιοι ΠΕ, διώκουν τους ίδιους τους ΠΕ 
συναδέλφους τους, υπέρ ΤΕ υπαλλήλων, και δικαιώνονται με δικαστικές αποφάσεις, τη στιγμή που 
οι δασικές υπηρεσίες είναι έρημες από το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό των ΠΕ δασολόγων!  
Αξιοποιήθηκε παρανόμως η δυνατότητα που έδινε το νομικό πλαίσιο των Αποκεντρωμένων, 
προκειμένου να γίνει δίωξη, λειτουργώντας ουσιαστικά όχι μόνο σε βάρος του διωκομένου 
αλλά ουσιαστικά σε βάρος του κλάδου των δασολόγων αλλά και των ΠΕ υπαλλήλων 
γενικότερα. 
Επισημαίνουμε ότι αυτή η απόφαση είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τις άλλες αποφάσεις που 
εκδόθηκαν μετά την προσφυγή του ΤΕΕ, (Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ) 871/2016), 
όπως και πρόσφατες του ΣΤΕ αριθμ. 235/2005, ΣτΕ 2811-2813/2017,2816-2818/2017. Όπως έχουν 
βγει ήδη δικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ κατά των ΠΔ πολλών αποκεντρωμένων διοικήσεων.  
 
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΩΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ στο ΣτΕ, γιατί πλέον δεν αφορά προσωπική υπόθεση, αλλά τον κλάδο, και όλους 
τους ΠΕ, ενώ τυχόν δική μας ατομική προσφυγή δεν μπορεί να γίνει κυρίως λόγο κόστους.   
Διότι εάν τελεσιδικήσει, θα παγιωθεί αυτή η κατάσταση εις βάρος όλων των ΠΕ έναντι των ΤΕ και 
εις βάρος των παιδιών όλων μας και του δημοσίου συμφέροντος!     
Ζητούμε επίσης να παρέμβετε σε κάθε νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά την προτεραιότητα ΠΕ 
σε θέσεις προϊσταμένων και την παρέμβασή σας αν αυτή δεν εξασφαλίζεται. Όπως κατά την 
έκδοση του νέου ΠΔ οργανογράμματος του ΥΠΕΝ, (μετά το ΠΔ.29/2022), το οποίο νέο θα ορίζει 
τα κριτήρια των προϊσταμένων στις Επιθεωρήσεις (ΕΕΔΠ) και σε όλες τις δασικές υπηρεσίες.  
ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΣ παρακαλούμε να βγει ανακοίνωση στήριξης αυτού του 
αιτήματος τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί η παρόμοια δικαστική απόφαση για την Καραΐσκου ενώ 
υπάρχει και προσωρινή διαταγή υπέρ της.  
Είμαστε στη διάθεση του ΔΣ ΠΟΓΕΔΥ και ΠΕΔΔΥ για παραπέρα διευκρινήσεις ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, 
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Σας κοινοποιούμε και τα δελτία τύπου, ανακοινώσεις των συλλόγων σχετικά με 
το θέμα. 
ΤΕΛΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΡΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;; 
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