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Θέμα: Ανακοίνωση –Καταγγελία  για τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις Δασικές Υπηρεσίες.  

     Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει επανειλημμένως τοποθετηθεί ότι το «Επιτελικό 
Κράτος» της Κυβέρνησης της Ν.Δ. έχει στόχο το Συγκεντρωτισμό, την 
Ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου πλούτου και τον Έλεγχο του Κράτους.
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
    Στόχος ο έλεγχος του πλούτου των δασών και των διαδικασιών για το που θα 
κατευθύνεται ο πλούτος αυτός. Παράλληλα η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών, είναι 
συνυφασμένη με τους Νόμους οι οποίοι ψηφίζονται στη Βουλή και σηματοδοτούν τη 
σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά, την προστασία του περιβάλλοντος 
και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
    Στοιχεία αυτών των δυσμενών επιπτώσεων είναι: 

 Δραστηριότητες ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας του περιβάλλοντος,
όπως κατασκευή πλατειών, δρόμων, εγκαταστάσεων, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
(μεγάλη επικινδυνότητα πυρκαγιών) κ.λ.π

 Επιβάρυνση όλων των περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν προβλέπονται 
όπως, κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ κ.λ.π

   Τίποτε όμως δεν είναι τυχαίο με την κυβέρνηση της Ν.Δ. Όλα έχουν ένα και μόνο στόχο, 
το οικονομικό κέρδος σε βάρος του Περιβάλλοντος.
  Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της Ν.Δ. για επικοινωνιακούς και όχι μόνο λόγους, στις πυρκαγιές
του καλοκαιριού του 2021, μετέφερε άναρχα και όχι τυχαία, τις δασικές υπηρεσίες στο 
Υ.Π.ΕΝ., με δυσμενείς για το προσωπικό επιπτώσεις.
  Για να πετύχει η κυβέρνηση τους στόχους που προαναφέραμε σε όλα τα επίπεδα, 
τοποθετεί με ρουσφετολογικές μεθοδεύσεις τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες 
θέσεις, δηλαδή τα ’’δικά μας παιδιά’’ στις κατάλληλες θέσεις ευθύνης.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα με πλεόνασμα αδιαφάνειας και έλλειμα αξιοκρατίας, είναι η 
περίπτωση αντικατάστασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.ΔΗ-ΔΜ κυρίου Αναστάσιου Τσουμάνη, με την κ. Μαρία 
Τσιατούρα που ήταν υφισταμένη του από το 2011 ως Τμηματάρχης.

http://www.poseypexode.gr/


Συγκεκριμένα: Ο κ. Αναστάσιος Τσουμάνης έχει 39 έτη προϋπηρεσία. Είναι Τμηματάρχης 
από 15-9-1992 με ανάλογες αποφάσεις.

 Την 01-01-2022 με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής  Μακεδονίας  παράλληλα  με  την  άσκηση  των  καθηκόντων,   του    Αν.
Προϊσταμένου της Δ/νσης Συντονισμού, ορίστηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Η-ΔΜ .

 Στην  θέση του   Αναπληρωτή Προϊστάμενου  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δασών και
Αγροτικών  Υποθέσεων  που  μετονομάστηκε  σε  Επιθεώρηση  Εφαρμογής  Δασικής
Πολιτικής, παρέμεινε μέχρι την 06-07-2022 που τοποθετήθηκε η κ. Μαρία Τσιατούρα,
η οποία έχει προϋπηρεσία 29 έτη  και 5 μήνες.

 Και στη συνέχεια με πρόσφατη απόφαση, έγινε απλός υπάλληλος και στη θέση του 
τοποθετήθηκε Τμηματάρχης του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

     Δεν είναι θέμα θέσης, είναι θέμα αξιοκρατίας - διαφάνειας – εφαρμογής του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
    Είναι θέμα λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα και αξιοπρέπειας για υπάλληλο με 
39 χρόνια υπηρεσίας.

Επειδή υπάρχουν και άλλα παραδείγματα παρόμοιων τοποθετήσεων ζητάμε:

1. Εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα άρθρο 87.
2. Να πραγματοποιηθούν οι κρίσεις των θέσεων ευθύνης οι οποίες έχουν να 

γίνουν από το 2010.


