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Προς: -  θ. Άξε Γηαλλαθίδε 

              Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ. 

           

 

Κοιν.: - θ. Κώζηα θαλδαιίδε 

             Τπνπξγό Αγξνηηθήο 

             Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ 

-Γεωηερληθνί Πεξηθεξεηαθνί 

ύκβνπινη 

           - ΠΔΓΓΤ,ΠΟΓΔΓΤ 

-  ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

-  Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ 

-  Γεωηερληθνί Φνξείο 

-  Π.. ΠΔΓΓΤ 

-  Μέιε Π.. Καβάιαο 

- Μ.Μ.Δ. Α.Μ.Θ. 

 

 

Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

Με ηελ παξνύζα θνηλή επηζηνιή ηνπ Π.. Καβάιαο ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο 

Γεωπόλωλ Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ θαη ηνπ πιιόγνπ Γεωπόλωλ Καβάιαο ζέινπκε λα 

δηακαξηπξεζνύκε γηα ηελ ελέξγεηα ζαο λα ηνπνζεηήζεηε ωο αλαπιεξωηή 

Πξνϊζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ κεηά ηελ 

ζπληαμηνδόηεζε ηνπ Γελ. Γ/ληε ηεο ππεξεζίαο. Σνπνζέηεζε ε νπνία έγηλε κε ηελ ππ.  

Α.Π: 4437/18-10-2011 (ΑΓΑ: 45ΟΡ7ΛΒ–1ΙΥ) απόθαζε ζαο. 

Διαθωνούμε με ηην ανωηέπω ππάξη ζαρ διόηι αςηή: α) είναι ανηίθεηη με ηην 

κείμενη νομοθεζία. πγθεθξηκέλα ζύκθωλα κε ην άξζξν 38, παξ.1 ηνπ ΠΓ 144/2010 

(ΦΔΚ 237Α/27-12-10), ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κηεληαηξηθήο λαη κελ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο όιωλ ηωλ θιάδωλ θαηεγνξίαο ΠΔ 

πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα, όκωο ζύκθωλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν. 

3528/2007 (ΦΔΚ 26Α/9-2-07), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3839/2010 

(ΦΔΚ 51Α/29-3-10), όηαλ θελωζεί ζέζε πξνϊζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο, έωο ηελ 

επηινγή θαη ηνπνζέηεζε λένπ πξνϊζηακέλνπ, ωο αλαπιεξωηήο πξνϊζηάκελνο νξίδεηαη 

ν αλώηεξνο θαηά βαζκό πξνϊζηάκελνο ηωλ ππνθείκελωλ νξγαληθώλ κνλάδωλ θαη επί 

νκνηνβάζκωλ ν πξνϊζηάκελνο πνπ έρεη αζθήζεη πεξηζζόηεξν ρξόλν θαζήθνληα 

πξνϊζηακέλνπ θαη όρη ππάιιεινο από άιιε νξγαληθή κνλάδα όπωο έγηλε ζηε 



ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε. β) Ανηίκειηαι ζηην ομαλή λειηοσργία ηης σπηρεζίας. 

Γηόηη έλαο ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ δελ δύλαηαη λα γλωξίδεη ηα 

αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ηα νπνία ζρεδόλ απνθιεηζηηθά είλαη 

Γεωηερληθήο θύζεωο. Όπωο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή ηεο αλαζεωξεκέλεο 

ΚΑΠ, ε δηελέξγεηα ηωλ θηεληαηξηθώλ, αζηπθηεληαηξηθώλ, πγεηνλνκηθώλ, 

θπηνϋγεηλνκηθώλ, πνηνηηθώλ,  θ.α. ειέγρωλ, ηα κέηξα ηνπ ΠΑΑ θαη αιιά θαη ηελ 

επζύλε ζηα δεηήκαηα ηωλ ηξνθίκωλ, ειέγρωλ Βηνινγηθήο Γεωξγίαο θαη πνιιώλ 

άιιωλ αληηθεηκέλωλ. Πέξαλ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο 

πξνέξρεηαη από άιιε ππεξεζία θαη ε εκπεηξία ηνπ δελ αθνξά ηα αληηθείκελα ηεο ελ 

ιόγω ππεξεζίαο.  Όια απηά ηα γεγνλόηα ζα δηαηαξάμνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη ελδερνκέλωο θαη ηηο ζρέζεηο ηωλ ππαιιήιωλ κε 

ηελ πξνϊζηακέλε αξρή. 

 

    Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο δεηνύκε λα αλαθαιέζεηε ηελ ελ ιόγω απόθαζεο ζαο 

θαη λα νξίζεηε λέν Αλαπιεξωηή Γελ. Γ/ληε, ν νπνίνο ζα πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ηελ 

ππεξεζία, όπωο απηό νξίδεηαη ξεηά ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζαο αλαιύζακε 

αλωηέξω. 

  

 

 

 

 

 


