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ΘΕΜΑ: Προβλιματα και δυςχζρειεσ – Προτάςεισ ςτο ζργο των υπαλλιλων τθσ 

Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ και Χαλκιδικισ 

 

Αξιότιμε Κφριε Υπουργζ 

 

 Κατόπιν των επανειλθμμζνων και επίμονων διαμαρτυριϊν του ςυνόλου των 

υπαλλιλων που εργάηονται ςτισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ και ςε ςυνεχεία των από 22-

06-2017, 30-06-2017 και 25-01-2018 υπομνθμάτων τουσ προσ το ςφνολο τθσ 

πολιτικισ και υπθρεςιακισ θγεςίασ, αποφαςίςαμε να ςασ επιςθμάνουμε τα ςοβαρά 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι ςυνάδελφοι, κακϊσ και να 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ      ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  
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προτείνουμε άμεςα εφαρμόςιμεσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

και για τθν διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ.    

 

1. οβαρι Ζλλειψθ Προςωπικοφ 

 H τραγικι υποςτελζχωςθ των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν παραμζνει το 

κυριότερο πρόβλθμα, που δεν αφινει περικϊρια ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των 

Υπθρεςιϊν.  Χαρακτθριςτικά, ςασ αναφζρουμε ότι: 

Α. Στθν Κτθματικι Υπθρεςία Χαλκιδικισ υπθρετοφν μόνο 2 μθχανικοί, 5 εφοριακοί 

και 1 επιμελιτρια για να καλφψουν τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ενόσ από τουσ 

μεγαλφτερουσ τουριςτικοφσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, που βρίςκεται κοντά ςτο μεγάλο 

κζντρο αςτικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, και διακζτει 540 χιλιόμετρα ακτογραμμισ, 

δθλαδι αιγιαλοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χερςονιςου του Αγίου Όρουσ) και 

700 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, δθλαδι 700Χ2=1400 χιλιόμετρα απαλλοτριωμζνθ 

ηϊνθ εκατζρωκεν των οδϊν. Επιςθμαίνουμε ότι οι οργανικζσ κζςεισ ςτθν Κτθματικι 

Υπθρεςία Χαλκιδικισ είναι ζντεκα (11) και υπάρχει ςοβαρι ζλλειψθ ςε μθχανικοφσ, 

μόλισ δφο (2) υπθρετοφν. 

Β. Στθν Κτθματικι Υπθρεςία Κιλκίσ υπθρετοφν 6 άτομα όταν θ οργανικι κάλυψθ τθσ 

Υπθρεςίασ αρικμεί 8 υπαλλιλουσ.   

 

2. Μθ Διαχειρίςιμοσ  Όγκοσ Εργαςίασ 

 Το υπάρχον ελλιπζςτατο προςωπικό δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιϊςει 

τον τεράςτιο όγκο των υποκζςεων που ςυςςωρεφονται. Ζτςι, μοιραία 

δθμιουργοφνται κακυςτεριςεισ που προκαλοφν τθν δικαιολογθμζνθ αγανάκτθςθ 

των πολιτϊν, που εκφράηουν παράπονα και ςυχνά εκτοξεφουν απειλζσ και 

καταγγελίεσ προσ τουσ υπαλλιλουσ. Παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των 

υπαλλιλων θ κατάςταςθ παραμζνει μθ διαχειρίςιμθ. Χαρακτθριςτικά, θ Κτθματικι 

Υπθρεςία Χαλκιδικισ το 2017 δζχκθκε 550 καταγγελίεσ και 80 δικόγραφα αγωγϊν, 

αιτιςεων προςωρινισ τιμισ μονάδοσ, ανακοπϊν κ.λ.π., απαςχολικθκε με 500 

αιτιςεισ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ από τισ οποίεσ υπογράφθκαν 350 

ςυμβόλαια, ςυντάχκθκαν 50 τεχνικζσ εκκζςεισ με τοπογραφικά διαγράμματα και 

εκδόκθκαν 140 πρωτόκολλα (Αποηθμίωςθσ, Κατεδάφιςθσ, Διοικθτικισ Αποβολισ). Ο 
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μεγάλοσ φόρτοσ εργαςίασ εντείνεται και από το γεγονόσ κακθμερινά τουλάχιςτον 

10 πολίτεσ ηθτοφν αντίγραφα και φακζλουσ από το αρχείο τθσ Υπθρεςίασ, με 

αποτζλεςμα να απαςχολείται ζνασ μθχανικόσ για τθν εξυπθρζτθςι τουσ αρκετι 

ϊρα κακθμερινά. 

 

3. Ελλείψεισ ςε Τλικοτεχνικό Εξοπλιςμό 

 Από το καλοκαίρι του 2014 θ Κτθματικι Υπθρεςία Χαλκιδικισ δεν διακζτει 

υπθρεςιακό αυτοκίνθτο. (Το μζχρι τότε χρθςιμοποιοφμενο καταςτράφθκε και 

αποςφρκθκε).  Οι απαραίτθτεσ μετακινιςεισ γίνονται με τα ιδιωτικά αυτοκίνθτα των 

υπαλλιλων, ι με αυτοκίνθτα του Λιμεναρχείου ι/και τθσ αςτυνομίασ. Η ζλλειψθ 

υπθρεςιακοφ οχιματοσ αποτελεί ςοβαρό εμπόδιο για τθ λειτουργία τθσ Κ.Τ. και θ 

παραχϊρθςθ νζου οχιματοσ είναι απαραίτθτθ. 

Ο δορυφορικόσ δζκτθσ που χρθςιμοποιείται κατά τισ αυτοψίεσ για ζλεγχο ςε 

αιγιαλό – παραλία, δθμόςια κτιματα κ.λπ. απαιτεί ςυνδρομι ςε δίκτυο δεδομζνων. 

Το ετιςιο κόςτοσ κυμαίνεται από 450 ζωσ 600 ευρϊ, ανάλογα με τον πάροχο. 

Συγχρόνωσ απαιτείται ςφνδεςθ ςτο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ για πρόςβαςθ ςτο 

internet, κόςτουσ 10 ευρϊ ανά μινα ι 120 ευρϊ το χρόνο. Για εξοικονόμθςθ 

χρθμάτων τθσ ςυνδρομισ ςε δίκτυο δεδομζνων εφαρμόηεται θ εκ περιτροπισ 

χριςθ του δικτφου με τουσ ίδιουσ κωδικοφσ από περιςςότερεσ Κτθματικζσ 

Υπθρεςίεσ (4-5)  που εξυπθρετοφνται με μία ςυνδρομι. Αποτζλεςμα είναι να μθ 

μπορεί θ κάκε Κτθματικι Υπθρεςία από τισ 4-5 ςυμμετζχουςεσ να προβεί ςε ζλεγχο 

με αυτοψία κατά τισ θμζρεσ που ζχει δθλωκεί θ χριςθ του δικτφου από άλλεσ 

Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ. Αυτό δθμιουργεί ςοβαρό πρόβλθμα ςτθν εκτζλεςθ των 

ελζγχων, κακόςον απαιτοφνται, ιδίωσ κατά τθ κερινι περίοδο, ζλεγχοι ςχεδόν 

κακθμερινά. Πιςτεφουμε ότι θ κάκε Κτθματικι Τπθρεςία κα πρζπει να ζχει δικι 

τθσ αυτοτελι ςυνδρομι, διότι το κόςτοσ δεν είναι μεγάλο ςε ςχζςθ με το όφελοσ 

που κα προκφψει από τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ.  

 

Για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων ηθτάμε: 

 

1. Σθν άμεςθ ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν με μόνιμο προςωπικό.  
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2. Σθν άμεςθ προμικεια υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων. 

 

3. Σθν άμεςθ προμικεια ςφγχρονου μετρικοφ εξοπλιςμοφ (GPS), για όλεσ τισ 

Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ. 

 

4. Τθν ζκδοςθ απόφαςθσ, με βάςθ τθν οποία θ Κτθματικι Υπθρεςία κα δζχεται 

αιτιματα και πολίτεσ για χοριγθςθ ςτοιχείων του αρχείου δφο (2) θμζρεσ τθν 

εβδομάδα, ϊςτε οι υπάλλθλοι να εργάηονται απερίςπαςτα τισ υπόλοιπεσ τρεισ (3) 

θμζρεσ. 

 

 Κατόπιν των παραπάνω,  κεωροφμε υποχρζωςι μασ να ςασ επιςθμάνουμε 

για πολλοςτι φορά τα ςοβαρά προβλιματα που δυςχεραίνουν το ζργο των 

υπαλλιλων των Κτθματικϊν Τπθρεςιϊν, κακϊσ θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

Τπθρεςίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ αποτελεί κοινό ςκοπό 

όλων. Σζλοσ, κα κζλαμε να ςασ διαβεβαιϊςουμε ότι οι ςυνάδελφοι καταβάλουν 

κάκε δυνατι προςπάκεια ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ, χωρίσ να 

ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ πολιτικισ και υπθρεςιακισ διοίκθςθσ, 

που δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.  

 

  

 

 
 


