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Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε 

 Ρν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο 

ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπ Λόκνπ 

1474/1984. Πην ίδην όκσο άξζξν παξ. ε) ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. είλαη επηθνξηηζκέλν θαη κε ην 

θαζήθνλ λα «Ξξναζπίδεη ηα επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ γεσηερληθώλ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ….». Θηλνύκελν ζηα πιαίζηα 

απηά ην Ξαξάξηεκά καο κε ρώξν επζύλεο ηηο Ξ.Δ. Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξώλ ζέιεη λα 

ζαο επηζεκάλεη έλα ζνβαξό ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλεπαξθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ γεσηερληθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γήκν ζαο. 

 Ππγθεθξηκέλα κε ηνλ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Γήκνπο 69 

αξκνδηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία. 

Αξκνδηόηεηεο όπσο ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, ε κειέηε 

mailto:geoteeam@otenet.gr


   

2 
 

θαη ε εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο (αγξνηηθή νδνπνηία, έξγα βειηίσζεο βνζθνηόπσλ 

θ.α.), ε άζθεζε επνπηείαο ζηνπο Ρνπηθνύο Νξγαληζκνύο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, ε δηαρείξηζε 

βνζθνηόπσλ θ.α. νη νπνίεο ήδε αζθνύληαη από 1-1-2011 από ηνπο Γήκνπο.  

 Ρα θαζήθνληα απηά πνπ ζαο αλαηέζεθαλ από ηελ θεληξηθή εμνπζία, όπσο άιισζηε 

ην έρεη ηνλίζεη πνιιάθηο θαη ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ., ζαο αλαηέζεθαλ ρσξίο λα ζαο δνζνύλ νη 

απαξαίηεηνη πόξνη θαη ην αλαινγνύλ Γεσηερληθό πξνζσπηθό. Πηα αζθπθηηθά όκσο απηά 

πιαίζηα πνπ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε Γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηνπο Γήκνπο βξηζθόκαζηε 

ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα παξαηεξνύκε πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο ζην Γήκν ζαο όζνλ 

αθνξά ηελ αλεπαξθή αμηνπνίεζε ηνπ Γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ, πόζν κάιινλ ζε έλαλ 

θαζαξά αγξνηηθό δήκν, όπσο είλαη ν Γήκνο Γνμάηνπ, πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε.  

 Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε απόθαζή ζαο (ππ. αξ. πξση. 3648/ 

ΑΓΑ: ΒΗΘ3Υ95-ΒΑ1) νξζά ηνπνζεηήζαηε ππάιιειν θιάδνπ ΞΔ Γεσπόλσλ ζηε ζέζε 

πξντζηακέλνπ ηνπ απηνηεινύο ηκήκαηνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηνπ νηθείνπ πεξεζηαθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ην γεγνλόο όηη 

ν αλσηέξσ ππάιιεινο θαηείρε ηελ παξαπάλσ ζέζε από ην 2011 κε δηθή ζαο απόθαζε (ππ. 

αξ. πξση. 23552/ 22-12-2011 ΑΓΑ:45Τ9Υ95-Θ67), έρνληαο ήδε απνθηήζεη ζεκαληηθή 

εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηκήκαηνο. 

 Όκσο, εληειώο αλαηηηνιόγεηα ιίγεο εκέξεο κεηά, ζηηο 18 Καξηίνπ 2014 αλαθαιέζαηε 

ηελ παξαπάλσ απόθαζε (κε ηελ ππ. αξηζ. πξση. 4682 ΑΓΑ: ΒΗΜΞΥ95-ΡΣΡ) θαη 

ηνπνζεηήζαηε ηνλ παξαπάλσ ππάιιειν θιάδνπ ΞΔ Γεσπόλσλ ζηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ ηκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο, ελώ ζηε ζέζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ απηνηεινύο ηκήκαηνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπνζεηήζαηε 

ππάιιειν θαηώηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη κηθξόηεξν αξηζκό 

κνξίσλ (ζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα), όπσο ηα θαζόξηζε κε ηελ απόθαζε 

αμηνιόγεζεο ηνπ ην πεξεζηαθό ζπκβνύιην θαη κε ζαθή έιιεηςε επηζηεκνληθνύ 

ππόβαζξνπ ηνπ δεπηέξνπ ππαιιήινπ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

 Παο παξαθαινύκε ινηπόλ λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο νδήγεζαλ 

ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ θιάδνπ ΞΔ Γεσπόλσλ από ηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ απηνηεινύο ηκήκαηνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη αλήθεη 

ζε αλώηαηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, έρεη ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξα κόξηα (ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζόληα) θαη έρεη ζαθή εξγαζηαθή εκπεηξία από ην 2011. (πξντζηάκελνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, δηαρείξηζε ΡΝΔΒ Βντξάλεο θ.α.). 
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 Δπίζεο, παξαθαινύκε λα καο απαληήζεηε αλ κε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο αμηνπνηείηαη 

κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην γεσπνληθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ ζαο ζηηο 

αξκνδηόηεηεο πνπ πξνέθπςαλ από ην πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο θαη θαηά πόζν ν αγξνηηθόο 

θόζκνο ηεο πεξηνρήο ζαο ζα έρεη ηελ έγθπξε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε όηαλ ην γεσπνληθό 

πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ ζαο απαζρνιείηαη ζε ζέζεηο άζρεηεο κε ηα πξνζόληα γηα ηα νπνία 

πξνζιήθζεθε θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. 

 Ρέινο, θαιείζηε λα απαληήζεηε θαηά πόζν ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο (απαζρόιεζε 

ππαιιήισλ ζε ζέζεηο άζρεηεο κε ηα πξνζόληα γηα ηα νπνία πξνζιήθζεθαλ θαη ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο) δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηώλ ζαο. 

 

Θύξηε Γήκαξρε,  

 Πθνπόο ηεο παξνύζαο παξέκβαζεο είλαη, ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

Γεσπνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ ζαο, ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζαο επ’ 

σθειεία ησλ δεκνηώλ ζαο. Άιισζηε, ην παξάξηεκα καο ζην παξειζόλ έρεη ζπλεξγαζηεί 

κε ηνλ Γήκν ζαο (θαη ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη) ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξναγσγήο ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ζαο θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

αγξνηώλ ηνπ Γήκνπ ζαο (όπσο έγηλε π.ρ. ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνύ ΡΑΟ 

θαη ηεο απνηξνπήο ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Ρελάγε θ.α.) θαη ε ζεκεξηλή καο 

παξέκβαζε θηλείηαη πάληνηε ζην ίδην πλεύκα. 

 Πε πεξίπησζε πνπ δελ δηνξζσζεί ε  άδηθε, αθαηαλόεηε θαη αληηαλαπηπμηαθή απόθαζε 

ζαο θαη δελ ιάβνπκε απάληεζε ζην πξνβιεπόκελν από ηελ λνκνζεζία ρξνληθό δηάζηεκα, 

ζα βξεζνύκε ζηελ δπζάξεζηε ζέζε λα θνηλνπνηήζνπκε ην ζέκα ζηηο αξκόδηεο αξρέο, 

επηθπιαζζόκελνη πιένλ γηα θάζε πεξαηηέξσ λόκηκν δηθαίσκα καο.  

 Ξαξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία θαη 

αλακέλνπκε ηελ άκεζε δηόξζσζε ηεο αδηθίαο πνπ ζαο επηζεκάλακε. 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


