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Αθήνα,   15-9-2021 

Αρ. Πρωτ.: 8575    
Προς:  1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κ. Σκρέκα 

2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας      κ. Αμυρά 

Κοιν.:      Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

        

Θέμα : Ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ 

Κύριε Υπουργέ 

Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με τον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4824/02-9-2021 (Α΄156) 

«Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την 

ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 

τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και άλλες 

διατάξεις», με τον οποίο οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο 

αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και 

λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού. 

Οι δασικές υπηρεσίες , οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα 

και τη χωρική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά 

την έναρξη ισχύος του Ν.4824/2021, αποτελούν τις οργανωτικές και εκτελεστικές δομές 

υλοποίησης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων των Δασικών 

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη δημοσίευση της παρούσας καθώς και κατ’ 

ανάλογο τρόπο και το προσωπικό που απασχολείται στις ως άνω υπηρεσίες με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  

Στις Δασικές υπηρεσίες στο σύνολο της επικράτειας απασχολούνται συνάδελφοι ΠΕ 

Μηχανικοί (Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί 
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Περιβάλλοντος).  Το αντικείμενο τους αφορά σε μελέτες κι έργα (υδρονομίας, οδοποιίας, 

αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, σύνταξη δασικών χαρτών, τοπογραφικά, περιβαλλοντικά 

κ.α.), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, διαγωνισμούς κλπ. Η στελέχωση 

αφορά κυρίως στα τμήματα που αρμοδιότητά τους είναι η Εκτέλεση Δασοτεχνικών Έργων, 

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις και Γνωμοδοτήσεις, Εγκρίσεις Επεμβάσεων, Σύνταξη και 

διόρθωση Δασικών Χαρτών κ.α., επιτελώντας επιστημονική εργασία και προσφέροντας τα 

μέγιστα στο έργο που καλούνται οι υπηρεσίες τους να επιτελέσουν.  

Το μέγα ζήτημα όμως, που από το 2010 με τη σύσταση των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας Διπλωματούχοι Μηχανικοί στις θέσεις που 

υπηρετούν, είναι το καθεστώς «ομηρίας» στην επαγγελματική τους εξέλιξη σε θέσεις 

ευθύνης. Κι αυτό, γιατί τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των Υπηρεσιών τους, που 

ουδέποτε αναμορφώθηκαν, δεν περιλαμβάνουν τις ειδικότητες των ΠΕ Μηχανικών σε θέσεις 

ευθύνης! Αποτέλεσμα, ένας επιστημονικός κλάδος να αποκλείεται από την επαγγελματική 

εξέλιξή του και να καταδικάζεται αυθαίρετα και παράνομα σε στασιμότητα έναντι άλλων 

ειδικοτήτων. Με το Ν.4824/2021 όπου οι δασικές υπηρεσίες μεταφέρονται στο ΥΠΕΝ, 

ευελπιστούμε επιτέλους στην αποκατάσταση μιας αδικίας χρόνων για τους συναδέλφους που 

υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές και να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΠΕ Μηχανικών στα 

νέα οργανογράμματα. 

Σημειώνεται, ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί εύρυθμα η μεταφορά των Δασικών 

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Γενικές Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, 

Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Αναδασώσεων και Δασαρχεία), καθώς και η σύνταξη 

σχετικών προτάσεων, προχωρήσατε στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) (ΑΔΑ: 

6Η4Ζ4653Π8-1Θ6) για  την  υλοποίηση  των  προβλεπόμενων  στο  άρθρο τρίτο  «Κάθετη 

 οργάνωση  και  υπαγωγή  των  Δασικών  Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος  

και Ενέργειας» της ΠΝΠ/13-08-2021 (Α  143). Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να 

συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΠΕ Μηχανικών στις θέσεις ευθύνης των νέων Διευθύνσεων 

και Τμημάτων. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 


