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          Αθήνα 27-1-2014 

        Aρ. πρωτ.:788 
 

ΠΡΟΣ:  
1. Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό 
2. Επικεφαλείς Παρατάξεων Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής 
 

ΘΕΜΑ: Πρόταση της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. για τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Αττικής 

 
 
Κύριοι, 
 
Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε σε  κάποιες παρατηρήσεις επί του 
τελικού σχεδίου του προτεινόμενου οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι βασικότερες από τις θέσεις που είχαμε εκφράσει με το 769/9-
10-2013 έγγραφό μας δεν ελήφθησαν υπόψη παρά το γεγονός ότι εκπροσωπούν 
πάνω από 300 συναδέλφους που εργάζονται στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και 
γενικότερα πάνω από 15.000 συναδέλφους που ζουν με τις οικογένειές τους και 
εργάζονται στην Αττική. Παρά το γεγονός αυτό εμείς οφείλουμε να επανέλθουμε 
αναφέροντας συγκεκριμένα τα παρακάτω: 

1. Βασικότατη παρατήρηση αλλά και καταγγελία αποτελεί η πρωτοφανής για τα 
εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά δεδομένα, τοποθέτηση του αντικειμένου των 
πάρκων και αλσών σε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως απλό τμήμα!!! Σε μια 
πρωτεύουσα η οποία έχει τα μικρότερα ποσοστά τετραγωνικών μέτρων 
πρασίνου ανά κάτοικο οι μοναδικοί πνεύμονες φυσικού περιβάλλοντος 
αντιμετωπίζονται με την λογική του τεχνικού έργου!!!!! Δηλαδή το Πεδίον 
Άρεως, το Αττικό Άλσος και άλλα πάρκα της πόλης δεν θεωρούνται 
οικοσυστήματα φυσικής ζωής μέσα στα οποία μόνο συμπληρωματικά 
γίνονται κάποια έργα προσβασιμότητας αλλά θεωρούνται πρωτίστως τεχνικά 
έργα τσιμέντου και καλωδίων μέσα στα οποία υπάρχει και κάποιο πράσινο. Η 
προσέγγιση αυτή πέρα από αντιεπιστημονική είναι και αντικοινωνική αφού 
βάζει σε δεύτερη μοίρα την διαφύλαξη των διαμορφωμένων αυτών 
οικοσυστημάτων εντάσσοντας τα σε υπηρεσία δρόμων, γεφυριών και λοιπών 
δομικών έργων. Είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των πάρκων και αλσών 
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από υπηρεσίες τεχνικών έργων αφού καμία σχέση δεν έχουν με αυτά. Τα 
πάρκα και άλση πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστή διεύθυνση ή στην 
χειρότερη περίπτωση τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Σε διαφορετική 
περίπτωση αποδεικνύεται περίτρανα πως η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι σε 
θέση να προστατεύσει αποτελεσματικά τους ελάχιστους πυρήνες πρασίνου 
της Αθήνας και η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής από την Αυτοτελή 
Υπηρεσία που υπήρχε κάποτε, υπήρξε ατυχής 

2. Σε ότι αφορά τις αμιγείς υπηρεσίες του πρωτογενούς τομέα, βασικός στόχος 
αυτών είναι η ανάπτυξη του τομέα αλλά και η διασφάλιση της διατροφικής 
επάρκειας και ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό και όπως γίνεται και με πολλές 
άλλες γενικές Διευθύνσεις προτείνεται η μετονομασία της Γενικής 
Διεύθυνσης σε Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε αντιστοιχία με το 
Υπουργείο του οποίου την κεντρική πολιτική καλούνται να εφαρμόσουν οι 
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 

3. Επειδή η Περιφέρεια πρέπει να έχει ενιαία γραμμή όσον αφορά τα επιμέρους 
θέματα ανάπτυξης του πρωτογενούς και συνδεδεμένου δευτερογενούς τομέα 
η οργανωτική δομή των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει επιτελικές 
διευθύνεις της αγροτικής ανάπτυξης, της αλιείας και της κτηνιατρικής. Οι 
διευθύνσεις αυτές θα συντονίζουν το έργο των Τμημάτων των Διευθύνσεων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα με το επιστημονικό τους 
αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση η μη ύπαρξη επιτελικών διευθύνσεων δεν 
βοηθά στην κατεύθυνση χάραξης ενιαίας πολιτικής ανά γεωτεχνικό 
αντικείμενο 

4. Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης ασκεί αρμοδιότητες στα πλαίσια του τομέα 
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας - Αλιείας. Η ύπαρξή της δεν δικαιολογείται σε 
επίπεδο αυτόνομης διεύθυνσης αφού τα αντικείμενα σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων 
(αναδασμοί, αξιολογήσεις παραγωγικότητας, διαχείριση εποικιστικών 
εκτάσεων κ.α.). Για τον λόγο αυτό προτείνεται η κατάργηση της Διεύθυνσης 
αυτής και οι αρμοδιότητες αυτές σε επίπεδο περιφερειακών τμημάτων να 
περάσουν ως Τμήματα στις υπάρχουσες  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής. Οι αρμοδιότητες της κεντρικής Διεύθυνσης Πολιτικής Γης 
μπορούν να περάσουν σε επιτελική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης όπως 
θα φανεί παρακάτω 

5. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά το κομμάτι της Αγροτικής Οικονομίας σε 
επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να αναφερθεί πως η κάλυψη όλων 
των γεωπονικών αντικειμένων από δύο μόνο τμήματα (φυτικής-ζωικής και 
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φυτοϋγειονομικού-ποιοτικού ελέγχου) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
εξυπηρετήσει την δομή του αγροτικού τομέα και της προστασίας του 
καταναλωτή. Την ίδια στιγμή που θεωρείται σκόπιμη η ύπαρξη αυτοτελούς  
διεύθυνσης  Πολιτικής Γης με αυτόνομα Τμήματα κατά Περιφερειακή 
Ενότητα, γίνεται προσπάθεια να στοιβαχθούν ανομοιογενή γεωπονικά 
αντικείμενα σε δυο τμήματα. Στην καλύτερη περίπτωση απαιτείται 
διαχωρισμός των αντικειμένων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

6. Το κομμάτι των Εγγείων Βελτιώσεων το οποίο μεταξύ άλλων και σύμφωνα 
με την καινούργια νομοθεσία θα πρέπει να κάνει απογραφή όλων των 
γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων αφήνεται σαν τμήμα μόνο στον 
κεντρικό τομέα Αθηνών την στιγμή που ο αγροτικός πληθυσμός βρίσκεται 
στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Προφανώς και πρέπει να 
δημιουργηθούν Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες 

7. Στο κομμάτι της Αγροτικής Οικονομίας και με βάση τις προηγούμενες 
παρατηρήσεις η ιδεατή δομή τμημάτων σε επίπεδο διεύθυνσης θα ήταν με τα 
Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Εγγείων Βελτιώσεων – Πολιτικής Γης  

8. Ειδικά, για το Τομέα Αλιείας, η πρόταση για μη ύπαρξη Δ/νσης αποτελεί 
ουσιαστική υποβάθμιση του. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι ενώ σε 
Κεντρικό επίπεδο αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του Τομέα, με την 
διατήρηση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας ως αυτόνομης Δ/νσης στο νέο 
οργανόγραμμα του Υπ.Α.Α.Τ., την ίδια στιγμή σε Περιφερειακό επίπεδο να 
προτείνεται η κατάργηση της.  

9. Επιπλέον, η Αλιεία ως ισότιμο τμήμα του Πρωτογενή Τομέα μαζί με την 
Γεωργία & Κτηνοτροφία, θα πρέπει να αναγράφεται στο τίτλο τόσο της 
Γενικής Διεύθυνσης, όσο και των Δ/σεων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

10. Σε ότι αφορά στον τομέα των υδάτων πρέπει να αναφερθεί ότι η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναλάβει τις αρμοδιότητες  του Τμήματος 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων γιατί οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης. Επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης νερού αφορά 
στον πρωτογενή τομέα και δεν σχετίζεται με την βιομηχανία. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον τίτλο των τμημάτων Ελέγχου 
Περιβάλλοντος το αντικείμενο της υδροοικονομίας. Σε όλες πάντως τις 
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Περιφέρειες οι αρμοδιότητες υδάτων ασκούνται από τις Διευθύνσεις 
Περιβάλλοντος 

11. Τέλος πρέπει να αναφερθεί η αναγκαιότητα κατά προτεραιότητα 
προσλήψεων, όποτε υπάρξει δυνατότητα, γεωτεχνικών ειδικοτήτων αφού οι 
ειδικότητες αυτές σχετίζονται εκτός των άλλων με την διατροφική ασφάλεια 
του μισού πληθυσμού της χώρας  

Καλούμε το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου να καταλάβουν 
επιτέλους το επικίνδυνο των πειραματισμών που επιχειρούνται μέσα από τον 
οργανισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν 
αυτοί για το φυσικό περιβάλλον της πρωτεύουσας και την ασφάλεια των 
παραγόμενων αλλά και διακινούμενων τροφίμων. 

Για το Δ.Σ. 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

  Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ 

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

            Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ 

 


