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ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ 
θ Άξε Γηαλλαθίδε  
 
-Τπνπξγφ Αγξ. Αλ. & Σξνθίκσλ 
θ Κ. θαλδαιίδε 
-Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ  
Κ. Υάξε Καζηαλίδε 
-Γ.. ΓΔΩΣΔΔ 
-Γεσηερληθνχο Πεξηθεξεηαθνχο 
πκβνχινπο 
 -Π.Ο..Γ. 
 -Π.Ο..Δ.Γ. 
 -Παλ. Κηεληαηξηθφ χιινγν 
 -Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 
-Γ.. ΠΔΓΓΤ 
 -Γ.. ΠΔΚΓΤ 
-Γ.. ΠΗΓ 
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣΔΔ 
 -Π.. ΠΔΓΓΤ ΑΜΘ 
-Π.. ΠΔΚΓΤ ΑΜΘ 
 -χιινγν Γεσπφλσλ Ν. Καβάιαο 
 -χιινγν Γεσπφλσλ Ν. Ρνδφπεο 
 -χιινγν Γεσπφλσλ Έβξνπ 

-ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
-ΣΔΔ Θξάθεο 
-ΜΜΔ Α.Μ.Θ. 

 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

κε ηελ παξνχζα καο, θνηλή επηζηνιή ησλ παξαξηεκάησλ Θξάθεο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, δηακαξηπξφκαζηε έληνλα θαη ζαο δεηνχκε λα αλαθαιέζεηε ηελ 

κε Α.Π: 4437/18-10-2011 (ΑΓΑ: 45ΟΡ7ΛΒ–1ΗΥ) απφθαζή ζαο κε ηελ νπνία θαηαξγείηε 

έκπξαθηα ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην δεκφζην θαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία αιιά 

θαη απαμηψλεηε ην ζχλνιν ησλ γεσηερληθψλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 

 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί επηιέμαηε λα νξίζεηε σο πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο έλαλ ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ν νπνίνο δελ έρεη ηα εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πξνζφληα 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε έλαλ ηέηνην ηδηαίηεξα πνιχπινθν ξφιν κε δεδνκέλα 

(κεηαμχ άιισλ) ηελ αλαζεψξεζε ηελ ΚΑΠ, ην θνξηίν θαη ηελ επζχλε ησλ θηεληαηξηθψλ, 

αζηπθηεληαηξηθψλ, πγεηνλνκηθψλ, θπηνυγεηλνκηθψλ, πνηνηηθψλ,  θ.α. ειέγρσλ, ηα κέηξα 

ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ ΔΠΑ αιιά θαη ηελ επζχλε ζηα δεηήκαηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη κάιηζηα ζε 

ζπλζήθεο θξίζεο. 
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Δθείλν πνπ είλαη βέβαην είλαη φηη ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, δεηνχκελν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνυπφζεζε, ε 

αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ (ελλνείηαη κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα) ζηηο 

ππεξεζηαθέο ζέζεηο θαη θπξίσο ζηηο ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ ζηηο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο φισλ ησλ επηπέδσλ. Απηήλ ηελ αδηακθηζβήηεηε αξρή «επηρεηξεί» λα ηελ 

θαηαξξίςεη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζή ζαο, ε νπνία απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηεο 

γλσζηήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ Γελ. Γηεπζπληή, νπφηε ν δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο, ηνλ νπνίν νξίζαηε σο αλαπιεξσηή Γελ. Γηεπζπληή, ζα αζθεί απηφο κφληκα 

(κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ) ηα πιήξε θαζήθνληα ηεο ζέζεο. 

Δίλαη βέβαην νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 144 / 2010 είλαη ηφζν πξνρεηξνγξακκέλεο, φζν 

θαη επηθίλδπλεο γηαηί αλ θάπνηνο πεξηνξηζηεί ζηελά ζ’ απηέο ηφηε ζα κπνξέζεη λα θάλεη 

Γελ. Γηεπζπληή φπνηνλ ζέιεη, φπνπ ζέιεη θαη ρσξίο θακία δηαδηθαζία, ε νπνία λα 

εμαζθαιίδεη νχηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη ην «θνηλφ πεξί δηθαίνπ (θαη 

αμηνθξαηίαο) αίζζεκα» ησλ ζπλαδέιθσλ γεσηερληθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ππεξεζίεο 

ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. 144/2010, ην ειιεληθφ δίθαην πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην 

δηαηάμεσλ, λνκνζεηεκάησλ θαη λνκνινγηψλ κε θνξπθαίν ην Π.Γ. 344 / 2000 «Άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνχ», ην νπνίν πξνβιέπεη ζε πνηα αληηθείκελα κπνξνχλ 

λα απαζρνινχληαη νη γεσηερληθνί ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ζε 

πνηα αληηθείκελα είλαη ππνρξεσηηθή ε απαζρφιεζή ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη εχθνιν κε 

κηα δηθαζηηθή πξνζθπγή, λα αλαηξαπεί ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζαο, σζηφζν εκείο 

ζαο θαινχκε λα ηελ αλαθαιέζεηε. 

Παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

ζπκβάιινπκε ζηελ θαηάξηηζε ελφο ζνβαξνχ, ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

νξγαλνγξάκκαηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξντζηακέλσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ επηκείλεηε ζηελ απφθαζή ζαο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

δεηήζνπκε απφ ηνπο θ.θ. Τπνπξγνχο, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχκε ηελ παξνχζα, λα 

παξέκβνπλ κε θάζε ηξφπν πξνθεηκέλνπ, αλ κε ηη άιιν, λα δηαθπιαρζεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. 

Οκνίσο, θαινχκε ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηηο γεσηερληθέο νξγαλψζεηο ζηηο 

νπνίεο θνηλνπνηνχκε ηελ παξνχζα, θνηλή επηζηνιή, λα επηιεθζνχλ ηνπ ζέκαηνο 

παξεκβαίλνληαο άκεζα, κε θάζε ηξφπν (αθφκα θαη κε δηθαζηηθά κέζα),  πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθιεζεί ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. 

 
 

Με ηδηαίηεξε ηηκή 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ παξαξηήκαηνο            Ο Πξφεδξνο ηνπ παξαξηήκαηνο 
          Θξάθεο    Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 
 
 

Βαζίιεο Γειεζηακάηεο   Εαθείξεο Μπζηαθίδεο 


