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Θέμα: «Απόψεις του παραρτήματος για τη λειτουργία του θεσμού των
Δασικών Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών».
Σχετ.: α) Το Π. Δ. 365/2002
β) Οι υπ. αριθ. 118743/24.6.2008, 120039/27.6.2008 και 120992/
27.7.2008 σχετικές αποφάσεις του ΥΠ. Α. Α. Τ.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
ύστερα από σχετικές εισηγήσεις συναδέλφων Δασολόγων, όσον αφορά στην
ενεργοποίηση

του

τρόπου

αλλά

και

της

διαδικασίας

των

δασικών

φυτοϋγειονομικών ελέγχων, που τίθεται σε ισχύ από την 6η Νοεμβρίου
τρέχοντος έτους παραθέτει τις απόψεις και τους προβληματισμούς του επί του
εν λόγω θέματος και ειδικότερα σας αναφέρουμε:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

δείχνει να

καθυστερεί να επιλύσει θέματα προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας με

την Ευρωπαϊκή, αλλά και όταν αυτό επιτυγχάνεται γίνεται με προχειρότητα και
έλλειψη σχεδιασμού. Έτσι και στην συγκεκριμένη περίπτωση, τη σαφώς
ετεροχρονισμένη τάση προσαρμογής των υπευθύνων του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε
σχετική οδηγία της Ε.Ε. (2000/29/ΕΚ), καλούνται πάλι να πληρώσουν οι
συνάδελφοι Δασολόγοι της πράξης, αφού σε ένα μόλις 2μηνο στήθηκε όλο το
πλαίσιο εφαρμογής της, ενώ η διαδικασία είχε ήδη καθυστερήσει για 8 χρόνια.
Είναι επίσης προφανές ότι κανείς από τους ορισθέντες δασικούς
φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές δεν ενημερώθηκε, ούτε όσον αφορά το ογκώδες
νομοθετικό πλαίσιο, ούτε κυρίως κλήθηκε για επιμόρφωση και εκπαίδευση,
ώστε να μπορέσει αποτελεσματικά και με επιστημονική ακεραιότητα να
επιτελέσει το τόσο σημαντικό έργο του φυτοϋγειονομικού ελέγχου των
δασικών προϊόντων.
Για μια ακόμη φορά η Πολιτεία αποφεύγει να αξιοποιήσει το
εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό (Δασολόγους-φυτοπαθολόγους),
είτε με τη μορφή συμβάσεων έργου, είτε με την προκήρυξη μόνιμων θέσεων
(λόγω της μονιμότητας πλέον του εν λόγω αντικειμένου απασχόλησης) και
προσπαθεί να συγκαλύψει το πρόβλημα, επιφορτώνοντας τους ήδη
υπηρετούντες

συναδέλφους

με

ένα

επιπρόσθετο

καθήκον,

για

την

απρόσκοπτη επιτέλεση του οποίου είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πρέπει να
ασχολούνται από τούδε και στο εξής με οτιδήποτε άλλο στην Υπηρεσία, η
οποία ήδη όπως είναι γνωστό αντιμετωπίζει πάγια προβλήματα στελέχωσης
με γεωτεχνικό προσωπικό.
Πέραν των παραπάνω διαβάζοντας τα τελευταία άρθρα της σχετικής
Υπουργικής απόφασης, βλέπουμε ότι από όλη αυτή τη διαδικασία δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τουναντίον μάλιστα
θα προκύψουν έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ούτε λίγο
ούτε πολύ οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί δε δικαιούνται να προσβλέπουν στο
σχετικό ελεγκτικό επίδομα, το οποίο μάλιστα είναι και ανταποδοτικό, που
θεσμοθετήθηκε για όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι διενεργούν ανάλογους
ελέγχους.
Η διαφαινόμενη τέλος σχεδιαστική ανεπάρκεια και η εσπευσμένη
ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών με συνοπτικές διαδικασίες,
εκτιμούμε ότι όχι μόνο δε θα προσφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
αλλά ενδέχεται να προκαλέσει και τριβές με παραγωγούς, εισαγωγείς και

διακινητές δασικού υλικού και προϊόντων, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο τον
δασικό πλούτο της χώρας.
Ύστερα από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η αρμόδια Δ/νση του
ΥΠ.Α.Α.Τ. θα πρέπει να προσεγγίσει εξ’ αρχής και με την δέουσα προσοχή το
όλο ζήτημα, εξετάζοντας σε βάθος όλες τις παραμέτρους του (ενημέρωση και
επιμόρφωση προσωπικού, οικονομικές παροχές κ.λ.π.). Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ήταν
και παραμένει αρωγός της Πολιτείας σε ανάλογα ζητήματα παραμένοντας
πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή συνεργασία όσον αφορά
τη διευθέτηση ενός ιδιαίτερα σοβαρού ζητήματος, του οποίου η επιτυχής
ρύθμιση θα εξωτερικεύσει άριστες εντυπώσεις μέσα από τη συνεργασία όλων
των

εμπλεκομένων

φορέων

(παραγωγοί,

διακινητές,

φυτουγειονομικοί ελεγκτές κ.α.).
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