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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία  για τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στις Δασικές Υπηρεσίες .  

     Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ  έχοντας υπόψη, την 
επιστολή του συνάδελφου  που ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την ανακοίνωση-
καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπάλληλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενεργείας, καταγγέλλει την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου  για την 
ρουσφετολογική μεθόδευση και την τοποθέτηση τον «δικών» της 
παιδιών σε θέσεις ευθύνης, παραβιάζοντας κάθε έννοια αξιοκρατίας  
και διαφάνειας όπως επιτάσσουν οι διατάξεις του Υπαλληλικού 
Κώδικα περί αναπλήρωσης( άρθρο 87)

 Το μόρφωμα του περίφημου «επιτελικού κράτους» αποδεικνύει για μια ακόμα
φορά ότι το μοναδικό κριτήριο αξιοποίησης των δημόσιων λειτουργών είναι η 
κομματική ταυτότητα, με στόχο τη πλήρη άλωση της κρατικής μηχανής για να
εξυπηρετεί χωρίς αντιστάσεις τα δικά τους συμφέροντα.

 Η επιλογή τους να αντικαταστήσουν(διώξουν) τον  Αναπληρωτή Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων- που 
μετονομάστηκε σε Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής- ο  όποιος έχει 
39 έτη  προϋπηρεσία , είναι Τμηματάρχης από 15-9-1992 με ανάλογες 
αποφάσεις και από 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-Δ.Μ , με υπάλληλο που ήταν υφιστάμενη του και με 
προϋπηρεσία 29 χρόνια και 5 μήνες και στη συνεχεία τον «ξήλωσαν» από 
κάθε ευθύνης και τον τοποθέτησαν απλό υπάλληλο ,αποδεικνύει την χωρίς 
φραγμούς εμπάθεια σε κάθε  δημόσιο λειτουργό που δεν 
«υπακούει».



 Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο παλεύουμε και διεκδικούμε :

Άμεση λειτουργιά  Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την κρίση των υπάλληλων.

Εφαρμογή των Διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα για την αναπλήρωση.

Δημόσια Διοίκηση σύγχρονη, διαφανής ,αξιοκρατική, στην υπηρεσία των 
Πολιτών ,εργαλείο ανάπτυξης της χώρας και όχι εξάρτημα των κομματικών 
επιδιώξεων, για βόλεμα και εξυπηρέτηση των κάθε λογής ημετέρων.
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