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 Περιήλθε πρόσφατα σε γνώση μας η προτεινόμενη τροποποίηση 

του οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ). 
 Εμείς, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων του Ν. Κιλκίς (Π.Σ ΠΕΓΔΥ Ν. 
Κιλκίς), είχαμε με το με αρ. πρωτ. 11/21-3-2011 έγγραφό μας κάνει 
αναλυτικές προτάσεις για την αναδιάρθρωση του οργανισμού της Π.Κ.Μ, 
κυρίως σε ότι αφορά της Δ/νσεις Γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, το οποίο 
και σας είχαμε διαβιβάσει αρμοδίως. 

 Μετά από την προσεκτική ανάγνωση του προτεινόμενου νέου 
οργανισμού αισθανθήκαμε την ανάγκη και υποχρέωση να σας 
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διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας προκειμένου να    
ληφθούν υπόψη κατά το δυνατόν. 

 Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε  τα αρκετά θετικά σημεία του 
προτεινόμενου οργανισμού, τα οποία και ευελπιστούμε να δούμε και στο 
τελικό κείμενο. Τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα,  υπάρχουν στο 
προαναφερόμενο κείμενο προτάσεων μας και είναι τα εξής: 

 Επανίδρυση (με διαχωρισμό) των Δ/νσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και Κτηνιατρικής στις Π.Ε της Π.Κ.Μ. Σημειώνουμε  
τη σημειολογία της επονομασίας των   Δ/νσεων αυτών σε 
Αγροτικής Ανάπτυξης  η οποία είναι πολύ σημαντική. 
 Επανίδρυση  Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων (Ε.Β) στην έδρα 
της Π.Κ.Μ με παράλληλη επανίδρυση των τμημάτων Ε.Β και 
υπαγωγή τους στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Π.Ε. 
 Διατήρηση του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
Πολυκάστρου. Εδώ σημειώνουμε ότι καλό θα ήταν για λόγους 
γεωγραφικούς και ιστορικούς και εθνικούς να ονομαστεί ΄΄τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης Παιονίας΄΄. 
 Επαναφορά της πρόβλεψης των Γεωπόνων ως 
προϊσταμένων  σε ορισμένα τμήματα και Δ/νσεις που είχαν 
παραληφθεί, ενώ είχαν και την επιστημονική γνώση και την 
υπηρεσιακή εμπειρία (π.χ Δ/νσεις & τμήματα Ε.Β , τμήματα 
Υδροοικονομίας, κ.λ.π). 

 
   Παρόλα τα ανωτέρω θετικά στοιχεία, τα οποία αν τελικά 

ενσωματωθούν στο οριστικό κείμενο , πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουν 
σημαντικά  τόσο στη λειτουργικότητα των γεωτεχνικών υπηρεσιών της 
Π.Κ.Μ , όσο και κυρίως στην εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα του 
γεωργοκτηνοτρόφου, υπάρχουν και κάποια που κατά τη γνώμη μας 
χρήζουν επανεξέτασης. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται  στην προτεινόμενη 
διάρθρωση των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και στην 
υπηρεσιακή εξέλιξη των Γεωπόνων μελών της ένωσής μας. 
Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα παρακάτω σημεία τα οποία και 
προτείνουμε να τροποποιηθούν ως εξής: 

1. Δημιουργείται στην Δ/νση  Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε 
Κιλκίς ένα τμήμα ΄΄Τέρας΄΄  στο οποίο περιέρχεται ένα 
τεράστιο μέρος αρμοδιοτήτων με παράλληλη κατάργηση 
του τμήματος Αλιείας. Το τμήμα αυτό –  το ΄΄Φυτικής-
Ζωικής-Αλιείας΄΄ - έχει στην πράξη το 80 % των 
ουσιαστικών γεωτεχνικών αντικειμένων της υπηρεσίας και 
είναι αδύνατο να λειτουργήσει όπως προτείνεται. Θεωρούμε 
ότι τα αντικείμενα του είναι   διακριτά και έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της υπηρεσιακής διάρθρωσης. 
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Τόσο επιστημονικά, όσο και διοικητικά σωστό  είναι να 
δημιουργηθούν τρία διαφορετικά τμήματα – ένα για κάθε 
αντικείμενο – ώστε   να είναι λειτουργικά. Ωστόσο  για  
οικονομία μεγεθών  και λόγω του ότι υπάρχει συνάφεια 
επιστημονικών πεδίων, θεωρούμε ότι πρέπει το 
προτεινόμενο τμήμα να διαχωριστεί τουλάχιστον σε δύο. 
Συγκεκριμένα, προτείνουμε   να δημιουργηθούν  τμήμα 
Φυτικής παραγωγής και διαφορετικό τμήμα Ζωικής 
παραγωγής & Αλιείας, με τα αντίστοιχα αντικείμενα. Η 
ζωική παραγωγή και η αλιεία, είναι αντικείμενα που 
διδάσκονται ενιαία σε όλες τις Γεωπονικές Σχολές της 
χώρας  στους αντίστοιχους τομείς  και ουσιαστικά είναι οι 
μόνες σχολές στην Ελλάδα που σε προπτυχιακό επίπεδο 
έχουν ως βασικό γνωστικό αντικείμενο και  την αλιεία. 

2. Δεν δημιουργείται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς 
Τμήμα  Προγραμμάτων και Τεκμηρίωσης σε αντίθεση με 
την όμορη ΠΕ Σερρών αλλά και την ΠΕ Θες/νίκης. Το 
τμήμα αυτό – το οποίο εμείς το είχαμε προτείνει ως τμήμα 
Αναδιάρθρωσης Δομών Γεωργίας - κρίνεται απαραίτητο 
στην ΠΕ Κιλκίς για το γεγονός ότι συγκριτικά με τις άλλες 
ΠΕ της Π.Κ.Μ, η αναλογία γεωργικού πληθυσμού και 
ενταγμένων σε προγράμματα παραγωγών είναι σαφώς υπέρ 
της ΠΕ Κιλκίς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην 
πρόσφατη πρόσκληση ενδιαφέροντος του Μέτρου 2.1.4,  
Δράση 1.1 ΄΄ Βιολογική Γεωργία ΄΄  - αντικείμενο που 
προτείνουμε να ενταχθεί σε αυτό το τμήμα δεδομένου ότι 
δεν δημιουργείται ξεχωριστό τμήμα Προστασίας & 
Ανάπτυξης Αγροτ. Περιβάλλοντος- στην ΠΕ Κιλκίς 
υποβλήθηκαν οκτακόσιες (800)  αιτήσεις. Τόσες  όσες έχουν 
δηλαδή αθροιστικά όλες οι όμορες ΠΕ. Παρόμοια και στα 
άλλα προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Γεωργοί, όλες 
οι δράσεις του Μέτρου 2.1.4,  κ.λ.π) η ΠΕ Κιλκίς έχει πάρα 
πολύ μεγάλη συμμετοχή . 

3. Παραλείπονται ως εν δυνάμει προϊστάμενοι  από το τμήμα 
Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού οι Γεωπόνοι ενώ 
προβλέπονται  ειδικότητες όπως  ΠΕ Διοικητικού καθώς 
ακόμη και ΤΕ Διοικητικού . Είναι παράλογο να μπορεί να 
προΐσταται συνάδελφος των προαναφερόμενων ειδικοτήτων, 
οι οποίοι μπορεί να έχουν διοριστεί ως κάτοχοι πτυχίου  
οποιασδήποτε κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (π.χ. απόφοιτοι 
Θεολογικής, Φιλοσοφικής η και  Γυμναστικής Ακαδημίας), 
που προφανώς δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με αντικείμενα 
αναδασμού και τοπογραφίας, αλλά όχι Γεωτεχνικός και 
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μάλιστα Γεωπόνος, ο οποίος έχει την επιστημονική 
κατάρτιση και   εμπειρία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 
οι Γεωπόνοι   αποτελούν ανέκαθεν μέλη των επιτροπών 
αναδασμού - συνήθως πρόεδροι - και η επιστημονική τους 
επάρκεια είναι δεδομένη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι εάν 
κάποιος Γεωπόνος μεταταχθεί –όπως έχει δικαίωμα- στην 
κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, τότε μπορεί να γίνει 
προϊστάμενος στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ ως ΠΕ 
Γεωπόνος δεν μπορεί. Προκειμένου λοιπόν να αρθεί αυτός ο 
παραλογισμός , θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
και οι Γεωπόνοι στις προβλεπόμενες ειδικότητες των 
προϊσταμένων στο τμήμα  Τοπογραφίας, Εποικισμού και 
Αναδασμού. 

4. Ενώ στην Π.Ε Κιλκίς προτείνεται η συγχώνευση   
παραγωγικών   τμημάτων - όπως το Αλιείας  - και δεν 
προτείνεται η δημιουργία άλλων   τμημάτων  – όπως  το 
Προγραμμάτων και Τεκμηρίωσης – ο οργανισμός προβλέπει 
Τμήματα ή Γραφεία Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης. Αυτό αναμφισβήτητα θα ήταν πολύ χρήσιμο 
εάν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις λειτουργίας ή είχαμε 
καλύψει άλλες ανάγκες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 
θεωρούμε   περιττή πολυτέλεια η οποία γίνεται εις βάρος της 
ουσίας και του ρόλου της νέας Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι είναι σωστότερο να υπάρχουν 
τα παραγωγικά τμήματα που   έχει ανάγκη ο 
γεωργοκτηνοτρόφος της περιοχής μας, όπως αυτά που 
προαναφέραμε, παρά τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες 
μπορούν στην παρούσα δύσκολη κατάσταση να καλυφθούν 
από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού. Από τη στιγμή 
μάλιστα που η υπηρεσία αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδης 
ανάγκες της νυν Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής σε εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, 
καθώς και τους απαραίτητους χειριστές Η/Υ, δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε πως θα συστήσει τέτοιο τμήμα.    

5. Γίνεται ένας περίεργος διαχωρισμός τυπικών προσόντων 
μεταξύ των  Δ/νσεων  και τμημάτων της έδρας της Π.Κ.Μ 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα 
προβλέπονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Ε.Β 
της έδρας καθώς και στα τμήματά τους προϊστάμενοι μόνο 
κατηγορίας ΠΕ – κάτι που μας βρίσκει απολύτως 
σύμφωνους- αλλά στις αντίστοιχες Δ/νσεις και τμήματα των 
Π.Ε προβλέπονται και συνάδελφοι κατηγορίας ΤΕ και 
μάλιστα με ίδιες πιθανότητες ανέλιξης (το διαζευτικό ΄΄ ή ΄΄ 
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αυτό υπονοεί). Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε 
γιατί θεωρούμε ότι δεν υπηρετούν οι συνάδελφοι σε Δ/νσεις 
και τμήματα χαμηλότερων προσόντων και απαιτήσεων. 
Κατανοώντας ότι μπορεί να δημιουργηθούν κάποια στιγμή 
προβλήματα επάρκειας προσωπικού προτείνουμε αντί για το 
διαζευτικό΄΄ ή ΄΄ να μπει η έκφραση ΄΄ και ελλείψει  
αυτών….΄΄.  

 
Κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη 
Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες 
 

 Οι ανωτέρω προτάσεις και παρατηρήσεις μας γίνονται, έχοντας 
υπόψη την μέχρι τώρα εποικοδομητική συνεργασία  και καλή διάθεση 
που και οι δύο πλευρές – πολιτική ηγεσία και εργαζόμενοι- έχουμε 
επιδείξει, προς όφελος κυρίως των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς αλλά και της υπηρεσιακής της λειτουργίας.   
 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία και 
πληροφορία. 
                                            Με εκτίμηση  
                                         Για το Π.Σ Κιλκίς 
 
      Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας                     

                                       
 Κοκκίνης Θεόδωρος                              Αυγερινίδης Κων/νος                                                          
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