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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Για ηην ανεπαπκή αξιοποίηζη ηος Γεωπονικού Επιζηημονικού Πποζωπικού  

ζηο Δήμο Δοξάηος 

Ρν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο 

ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία κε ρώξν επζύλεο ηηο Ξ.Δ. Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξώλ ζέιεη κε ηελ παξνύζα 

επηζηνιή λα επηζεκάλεη έλα ζνβαξό ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλεπαξθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ γεσηερληθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γήκν Γνμάηνπ. 

Ππγθεθξηκέλα κε ηνλ λόκν ηνπ Θαιιηθξάηε κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Γήκνπο 69 αξκνδηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία. Νη αξκνδηόηεηεο απηέο κε ιίγα 

ιόγηα αθνξνύλ ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, ηε κειέηε θαη ε εθηέιεζε 

έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο (αγξνηηθή νδνπνηία, έξγα βειηίσζεο βνζθνηόπσλ θ.α.), ηελ άζθεζε επνπηείαο 

ζηνπο Ρνπηθνύο Νξγαληζκνύο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, ηε δηαρείξηζε βνζθνηόπσλ θ.α. επηπξόζζεηα ησλ 

όζσλ αξκνδηνηήησλ είραλ κέρξη ηόηε θαη νη νπνίεο πιένλ αζθνύληαη από 1-1-2011 από ηνπο Γήκνπο. Δδώ 

ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη αξκνδηόηεηεο απηέο αλαηέζεθαλ ζηνπο Γήκνπο ρσξίο λα ηνπο δνζνύλ νη 

απαξαίηεηνη πόξνη θαη ην αλαινγνύλ Γεσηερληθό πξνζσπηθό. Κε απνηέιεζκα απηέο λα αζθνύληαη κε 

κεγάιε δπζθνιία από ηνπο Γήκνπο. 

Όκσο ην ηειεπηαίν θαηξό ζην Γήκν Γνμάηνπ, γηλόκαζηε όινη παξαηεξεηέο πξσηόγλσξσλ 

θαηαζηάζεσλ όζνλ αθνξά ηελ αλεπαξθή αμηνπνίεζε ηνπ Γεσπνληθνύ πξνζσπηθνύ, ζε έλαλ θαζαξά 

αγξνηηθό δήκν, όπσο είλαη ν δήκνο Γνμάηνπ, πνπ ε εμππεξέηεζε ησλ αγξνηώλ θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γήκνο ζηνπο 

αγξόηεο - δεκόηεο ηνπ, ζπκβάιινληαο θαίξηα κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

Έηζη, κέζα ζε 3 εβδνκάδεο παξαηεξνύκε λα εθδίδνληαη απαλσηέο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ 

Γνμάηνπ, για ηην ηοποθέηηζη επιζηημονικού πποζωπικού ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ ΠΕ 

Γεωπόνων ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ, ππεύζπλνπ ηκήκαηνο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: ΒΗΘ3Υ95-ΒΑ1) και ζηη 

ζςνέσεια αςηή να ανακαλείηαι αναιηιολόγηηα με άλλη (ΑΓΑ: ΒΗΜΞΥ95-ΡΣΡ) κεηαθηλώληαο ηνλ 

ππάιιειν απηό, ζηελ άζρεηε ζέζε γηα ην γλσζηηθό επηζηεκνληθό ηνπ αληηθείκελν, ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ 
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ηκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο. Λα ηνλίζνπκε δε όηη ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε ηνπ νηθείνπ πεξεζηαθνύ Ππκβνπιίνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο είλαη ν 1νο ζε αξηζκό κνξίσλ 

ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε (ζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα) θαζώο επίζεο θαη ην γεγνλόο όηη ν αλσηέξσ 

ππάιιεινο θαηείρε εμ αξρήο ηελ παξαπάλσ ζέζε από ην 2011 κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

(ΑΓΑ:45Τ9Υ95-Θ67) έρνληαο απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηκήκαηνο (πξντζηάκελνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, δηαρείξηζε ΡΝΔΒ Βντξάλεο θ.α.) θαη ζπκβάιινληαο νκνινγνπκέλσο ελεξγά 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αγξνηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο γεληθόηεξα. 

Πηε ζέζε δε, πνπ παξέκεηλε θελή, ηνπνζεηήζεθε ππάιιεινο θαηώηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη κηθξόηεξν αξηζκό κνξίσλ ζύκθσλα κε ην νηθείν πεξεζηαθό Ππκβνύιην θαη κε ζαθή 

έιιεηςε επηζηεκνληθνύ ππόβαζξνπ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο.  

Νη αιιαγέο απηέο καο πξνθαινύλ πνιιά θαη πνηθίια εξσηεκαηηθά, πνπ δελ ζα πξέπεη λα κείλνπλ 

αλαπάληεηα θη αθνξνύλ: 

1) Ρνπο ιόγνπο πνπ έγηλε απηή ε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ θαη κάιηζηα ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν. 

2) Αλ κε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο αμηνπνηείηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην γεσπνληθό επηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ ζηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνέθπςαλ από ην πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο θαη θαηά 

πόζν ν αγξνηηθόο θόζκνο ηεο πεξηνρήο ζα έρεη ηελ έγθπξε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, όηαλ ην 

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

πξνζιήθζεθε θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. 

3) Θαηά πόζν κε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ απνδνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ. 

4) Θαηά πόζν ηέηνηεο απνθάζεηο κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ηελ επξύηεξε αγξνηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Γνμάηνπ. 

5) Δεν γνωπίζοςμε ζε αςηή ηην απόθαζη ηος Δημάπσος, καηά πόζο μέηπηζε ηο γεγονόρ, ωρ 

επιπλέον πποζόν, όηι ο ηελικά επιλεσθένηαρ ςπάλληλορ είναι δημόηηρ ηος Δήμος Δοξάηος 

ζε μια πποεκλογική πεπίοδο, ενώ ο αδικηθένηαρ δεν είναι.  

Δπεηδή ην Ξαξάξηεκα καο ζην παξειζόλ είρε κηα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Γνμάηνπ (θαη 

ζα ζπλερίζεη λα έρεη) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξναγσγή ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αγξνηώλ ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ (π.ρ. ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

δηέιεπζεο ηνπ αγσγνύ ΡΑΟ θαη ηεο απνηξνπήο ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Ρελάγε θ.α.), ζέιεη λα 

πηζηεύεη όηη ε θίλεζε απηή ηνπ Γεκάξρνπ Γνμάηνπ δελ είλαη πξντόλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη 

αλαμηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, αιιά πξντόλ παξαπιεξνθόξεζεο θαη γηα απηό ην ιόγν ζα πξνρσξήζεη 

ζύληνκα ζηηο αλάινγεο επαλνξζώζεηο, επαλαθέξνληαο ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ ηάμε πξνο όθεινο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αγξνηώλ. 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. Α.Κ. 
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