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Σχετ.: 1) Το Π.Δ. 144/2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος
της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν.1474/2014),
με μέλη του όλους τους Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Κτηνιάτρους και Ιχθυολόγους. Το
παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, στα όρια του οποίου ανήκει η ΠΕ Δράμας και
Π.Ε.  Καβάλας,  βρίσκεται  πάντα  δίπλα  στην  Περιφερειακή  Διοίκησή  σας  με  προτάσεις  και
παρεμβάσεις  συμβάλλοντας  στην  ανάπτυξη  της  πρωτογενούς  παραγωγής,  στην  τήρηση  της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας και σε πολλά άλλα θέματα.

Κατόπιν  λοιπόν της  πρόσφατης  ενημέρωσής  μας για  την  τροποποίηση του Οργανισμού της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που βρίσκεται σε εξέλιξη, το παράρτημα μας θέλει
να  συμβάλει  στην  κατάρτιση  ενός  πληρέστερου  και  αποτελεσματικότερου  Οργανισμού  της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος μας ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της
πολιτείας σε Γεωτεχνικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα και σε εφαρμογή του  Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ
128 Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 2, παρ. 2, εδ. α. «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μελετά με πρωτοβουλία
δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας,
αλιείας,  των  δασικών  πόρων,  των  ορυκτών  και  υδατικών  πόρων,  την  ανταγωνιστικότητα  της
ελληνικής  γεωργίας,  την  ποσοτική  και  ποιοτική  βελτίωση  της  παραγωγής,  τον  έλεγχο,  την
επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών»,
εδάφιο β. «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών για κάθε
νομοσχέδιο,  Π.Δ/γμα  και  γενικό  μέτρο  που  έχουν  σχέση  με:  αα)  την  γεωργική,  δασική,
κτηνοτροφική, αλιευτική πολιτική του κράτους,  ββ) τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους
εδαφικούς δασικούς,  αλιευτικούς,  ορυκτούς και  υδάτινους πόρους της χώρας»,  εδάφιο  δ. «Το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  ενισχύει  κάθε  προσπάθεια  που  προέρχεται  από  το  κράτος,  τους  οργανισμούς  του
δημόσιου τομέα, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, τους αγροτικούς, δασικούς, κτηνοτροφικούς
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και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του
πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και
μέσων»  &  εδάφιο  η. «Το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  προασπίζει  τα  επιστημονικά,  επαγγελματικά,  οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και μεριμνά για την προαγωγή και την
προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και για την τήρηση από αυτά των
κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ασκώντας και πειθαρχική εξουσία σ' αυτά», άλλα και
του άρθρου 2, παρ. 3 «Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα επιμελητήρια, τα ανώτατα
και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την
παραγωγή,  επεξεργασία,  μεταποίηση  και  εμπορία  γεωργικών,  κτηνοτροφικών,  δασικών  και
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τους φυσικούς πόρους, χορηγούν στο γεωτεχνικό επιμελητήριο,
μετά από αίτησή του,  κάθε αναγκαία  για την εκπλήρωση,  των σκοπών του πληροφορία».  Για
αυτούς τους λόγους και προκειμένου να έχουμε πληρέστερη άποψη,  παρακαλούμε όπως μας
αποστείλετε την προβλεπόμενη από το άρθρο 241, παρ. 4 & 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87  Α’)  πλήρη  μελέτη  οργάνωσης  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Ανατολικής
Μακεδονίας  και  Θράκης,  όπως  και  την  τελική  εισήγησή  σας  (αν  υπάρχει)  προς  το
Περιφερειακό  Συμβούλιο  για  την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  της  Περιφέρειας
Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης,  ώστε  να  διατυπώσουμε  σχετική  γνωμοδότηση.
Μέχρι τότε και προκειμένου να συμβάλουμε και από μέρους μας στη σύνταξη μιας πληρέστερης
τελικής εισήγησης θα σας αποστείλουμε τις πρώτες απόψεις μας επί της τροποποίησης.

Γενικές απόψεις για την Τροποποίηση του Π.Δ. 144/2010

Οι επιστημονικές αρμοδιότητες των Γεωτεχνικών κλάδων (γεωπόνων, δασολόγων, γεωλόγων,
κτηνιάτρων  και  βιολόγων-ιχθυολόγων)  στις  Περιφέρειες  και  αλλού,  καθορίζονται  στο  Π.Δ.
344/2000  (ΦΕΚ  Α’  297).  Τα  δε  καθήκοντα  τους  έχουν  καθοριστεί  από  το  νόμο  3852/2010
«Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) στο άρθρο 186 και από το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
Π.Δ.  50/2001.  Οι  Γεωτεχνικοί  έχουν μεταξύ άλλων,  θέσεις  ευθύνης  εκτέλεσης  έργου που έχει
άμεση σχέση με  τη  διαφύλαξη της  δημόσιας  υγείας  (πρόληψη και  καταπολέμηση  επικίνδυνων
ζωονόσων  και  ζωοανθρωπονόσων,  αποφυγή  νιτρορύπανσης  ή  υπολειμμάτων  γεωργικών
φαρμάκων,  αφλατοξινών  και  άλλων  επιμολυντών  στα  τρόφιμα  φυτικής  προέλευσης  κ.α.),  τη
διασφάλιση, μέσω των απαιτούμενων (φυτοϋγειονομικών, ποιοτικών, κτηνιατρικών, κ.λπ.) ελέγχων
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών
προϊόντων και των τροφίμων, την αειφορική διαχείριση των υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων,
με  έμφαση στην  προστασία  του  φυσικού περιβάλλοντος,  τη  μελέτη  και  επίβλεψη κατασκευής
έργων τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες,
σεισμοί κ.λπ.) όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από αυτές, και σε
πολλά άλλα αντικείμενα.

Οι  Γεωτεχνικοί,  έχοντας  πλήρως  κατανοήσει  τον  νέο  τους  ρόλο  στη  σημερινή  οικονομική
συγκυρία, είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ουσιαστικά και υπεύθυνα, ως καθ’ ύλην
αρμόδιοι επιστήμονες,  τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας της Περιφέρειάς μας, στους τομείς
στους  οποίους  εμπλέκονται,  παρά  τα  μεγάλα  (έως  ανυπέρβλητα)  προβλήματα  της  έλλειψης
προσωπικού, πόρων και μέσων. Για αυτό και προσδοκούν από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να
τους εμπιστευθεί και να μην υποβαθμίσει την επιστημονική επάρκειά τους και το ρόλο τους, που
δεν είναι άλλος παρά η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη
πραγματικότητα.



Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως κατά τη διαμόρφωση της τελικής εισήγησής σας, λάβετε υπόψη τις
παρακάτω θέσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 
1. Οι  γεωτεχνικοί  υπάλληλοι  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης

αποτελούν λιγότερο από το 1/3 των υπαλλήλων της Περιφέρειας (σε άλλες περιφέρειες
είναι  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό) και  οι  υπηρεσίες  που απασχολούνται  είναι  σημαντικά
υποστελεχωμένες,  τόσο  στην  έδρα  όσο  και  στις  Περιφερειακές  Ενότητες.  Η
υποστελέχωση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο (π.χ. Κτηνιατρική
υπηρεσία Π.Ε. Καβάλας) εγκυμονώντας πολλούς κινδύνους. Η κατάσταση αυτή είναι χρονίζουσα
και  έχει  διογκωθεί  από τις  συνταξιοδοτήσεις  Γεωτεχνικών και  την απαγόρευση προσλήψεων
λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων. Συνεπώς,  θα πρέπει  να τεθεί  σε άμεση προτεραιότητα η
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα κενά και μέχρι αυτά να καλυφθούν θα
πρέπει  να  γίνεται  πρόσληψη  εποχιακού  προσωπικού.  Η  οικονομία  της  Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δάση, Αλιεία,
Ορυκτός πλούτος κ.α.) και η πλήρης υποστήριξη του από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
προάγει την Οικονομική Ανάπτυξη της Περιφέρειας γενικότερα.  

2. Το ισχύον Π.Δ. 144/2010 (237Α΄) διαμορφώθηκε, μέσα σε ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες,
επάνω  σε  ένα  πανελλαδικό  πρότυπο  και  ως  εκ  τούτου  περιέχει  πληθώρα  σφαλμάτων,
παραλείψεων και  επικαλύψεων και  δεν ανταποκρίνεται  στις  ειδικές ανάγκες της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. που είναι μια διασυνοριακή - αγροτική περιφέρεια. Αποτέλεσε την πρώτη «μνημονιακή»
συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων στην Ελλάδα και μάλιστα με ποσοστά συρρίκνωσης των
οργανικών μονάδων μεγαλύτερα του 50%.

3. Για  αυτό  το  λόγο θα  πρέπει  να προβλεφθεί  από την  Περιφέρεια  Οργανόγραμμα  αναγκαίων
θέσεων υπαλλήλων και όχι οργανόγραμμα καλυπτόμενων θέσεων, για κάθε οργανική μονάδα
επιπέδου Διεύθυνσης Π.Ε. ή αυτοτελούς Τμήματος Π.Ε. και στη βάση του Οργανογράμματος
αυτού  των  θέσεων  να  γίνεται η  κατανομή  υπαλλήλων  στα  υφιστάμενα  Τμήματα  της  κάθε
Δ/νσης Π.Ε, γιατί έτσι αποτυπώνονται καλύτερα οι υπηρεσιακές ανάγκες κάθε Διεύθυνσης.  Αυτή
η  πρόβλεψη είναι  ουσιαστική  γιατί  θα  χαρτογραφήσει το  σύνολο  των  θέσεων  και  τις
υφιστάμενες  καλυμμένες οργανικές θέσεις  που υπάρχουν  ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό σε
κάθε Δ/νση Π.Ε. Έτσι θα είναι εφικτή η αξιολόγηση των αναγκών κάθε Δ/νσης σε σχέση  με τις
προβλεπόμενες,  τις  κατειλημμένες  και  τις  κενές  για  τον  περαιτέρω  προγραμματισμό
προσλήψεων  ή  μετατάξεων. Στον  υφιστάμενο  Οργανισμό  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  το
Οργανόγραμμα των θέσεων εξαντλείται στην αποτύπωση σε κεντρική βάση του συνόλου των
προβλεπόμενων  θέσεων,  οργανικών  και  προσωποπαγών.  Δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για
λειτουργικές  ανάγκες στελέχωσης ή διορισμούς   χωρίς ένα πραγματικό χάρτη των  οργανικών
θέσεων που δικαιούται να έχει κάθε Δ/νση Π.Ε. σε κλάδους/ειδικότητες και αριθμό  θέσεων
αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορεί στο μέλλον να γίνει η περιγραφή των
θέσεων εργασίας και η σύνδεση τους με τα αναλογούντα καθήκοντα, την οποία όλοι επιθυμούν.
Τέλος   χωρίς ορθολογικό επιμερισμό των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων ανά Δ/νση Π.Ε.
υπάρχει  πάντοτε  ο  κίνδυνος η  ζυγαριά να  γέρνει μεροληπτικά  και  όχι  να  λειτουργεί  σε
συντεταγμένη βάση καθορισμένων αναγκών.

4. Συνεπώς, η τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της
διόρθωσης  των  επιμέρους  λαθών  και  παραλείψεων  που  διαπιστώθηκαν  και  προς  τον
εξορθολογισμό της πρωτοφανούς δρακόντειας περικοπής δομών στις υπηρεσίες, ώστε αυτές να
επιτελέσουν επιτυχώς το σημαντικό ρόλο τους στην αγροτική αλλά και ευρύτερη ανάπτυξη της
Περιφέρειας. Για την Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, θα
έπρεπε στον τίτλο της παραπάνω Γενικής Δ/νσης να γίνεται σαφής αναφορά στον Τομέα της
Αλιείας που είναι τόσο σημαντικός για την Περιφέρεια μας. Ένας πιο σωστός τίτλος θα ήταν



«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ».

5. Στην  περίπτωση  διατήρησης  της  οργάνωσης  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιφερειακής  Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  θα πρέπει  να συσταθεί  Δ/νση Αλιείας.  Η προτεινόμενη αυτή
Διεύθυνση θα πρέπει είτε να είναι ανεξάρτητη - αυτοτελής και να μην ανήκει σε άλλη Γ.Δ. είτε
να  ανήκει  στη  νέα  «Γ.Δ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ». Η έδρα της νέας Διεύθυνσης Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών προτείνεται να είναι η
Καβάλα που  είναι  το  σημαντικότερο  κέντρο  της  αλιείας  και  των  υδατοκαλλιεργειών  της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Σε αυτήν την Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:

1. Τμήμα  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Αλιείας  (Προγραμματισμού)  με  έδρα την  Καβάλα και
τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αν. Μακ. & Θράκης.

2. Τμήμα Αλιείας Καβάλας με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας και στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

3. Τμήμα  Αλιείας  Δράμας  με  έδρα  τη  Δράμα  και  τοπική  αρμοδιότητα  στην  Περιφερειακή
Ενότητα Δράμας.

4. Τμήμα  Αλιείας  Ξάνθης  με  έδρα  την  Ξάνθη και  τοπική  αρμοδιότητα  στην  Περιφερειακή
Ενότητα Ξάνθης.

5. Τμήμα Αλιείας Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή
Ενότητα Ροδόπης.

6. Τμήμα  Αλιείας  Έβρου  με  έδρα  την  Αλεξανδρούπολη  και  τοπική  αρμοδιότητα  στην
Περιφερειακή Ενότητα Ν. Έβρου.

7. Τμήμα  Αλιείας  Ορεστιάδας  με  έδρα  την  Ορεστιάδας  και  τοπική  αρμοδιότητα  στην
Περιφερειακή Ενότητα Β. Έβρου.

Η πρόταση αυτή θεωρούμε ότι είναι μια λύση που θα διαχειριστεί με επιτυχία την ιδιαιτερότητα του
Τομέα  Αλιείας  στην  Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  χωρίς  να  επιφέρει  οικονομικές  ή  και  αλλού  είδους
επιβαρύνσεις στην νέα διοικητική οργάνωση. 
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι ένας από
τους  πλέον  αναπτυσσόμενους  στον  πρωτογενή  τομέα  με  δύο  είδη  καλλιεργειών  υδρόβιων
οργανισμών να κυριαρχούν: τις μονάδες εκτροφής μυδιών με ανάπτυξη κυρίως στο Ν. Καβάλας
(δευτερευόντως στο Ν. Ροδόπης) και τις μονάδες εκτροφής πέστροφας που δραστηριοποιούνται
κύρια στο Ν. Δράμας (καθώς επίσης και στους Ν. Καβάλας και Ξάνθης). Επίσης στην Περιφέρεια
μας υπάρχει και ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμνοθαλασσών από όπου αλιεύεται μεγάλη ποσότητα και
αριθμός  αλιευμάτων  και  2  από  τις  μεγαλύτερες  ιχθυόσκαλες  της  χώρας  μας  (Καβάλα-
Αλεξανδρούπολη).  Κατά την άποψη μας,  θα πρέπει η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης να
δημιουργήσει μια πρότυπη “Υπηρεσία Αλιείας” σε επίπεδο Επικράτειας με σκοπό την περαιτέρω
ανάπτυξη ενός τομέα της πρωτογενούς παραγωγής που στηρίζει μια αναπτυξιακή δραστηριότητα
Εθνικής  σημασίας  με  εξαγωγική  κατεύθυνση  στην  περιοχή  καθώς  συμβάλει  στην  αύξηση  της
απασχόλησης,  στη  παραμονή  των  κατοίκων  σε  ορεινές  και  παραμεθόριες  περιοχές  και  στην
ενίσχυση του εισοδήματος των απασχολούμενων.
6. Επιπροσθέτως, σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

που ανήκει στις ΔΑΟΚ, θα έπρεπε να διαιρεθεί περαιτέρω σε Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,
Τμήμα Ζωικής  Παραγωγής και  Τμήμα Προγραμμάτων και  Τεκμηρίωσης λόγω της  πληθώρας
σημαντικών αρμοδιοτήτων στρατηγικής σημασίας αυτών των υπηρεσιών για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας.



7. Ακόμα  στην  κάθε  ΔΑΟΚ  θα  πρέπει  να προστεθεί  και  ένα  Τμήμα ή  Γραφείο  Εγγείων
Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανολογίας.  Τα αντικείμενα που θα έχει  το τμήμα αυτό
ανήκαν στις πρώην ΔΕΒ και με τον Καλλικράτη καταργήθηκαν οι ΔΕΒ και τα αντικείμενα της , το
αρχείο της υπηρεσίας καθώς και οι υπάλληλοι της διασκορπίστηκαν στις υπόλοιπες υπηρεσίες.
Σήμερα οι έγγειες βελτιώσεις είναι ένα παραγκωνισμένο αντικείμενο αν και είναι απαραίτητο για
την αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη μείωση του
κόστους παραγωγής. Η συγκέντρωση των αντικειμένων αυτών σε ένα τμήμα θα βελτιώσει την
λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματική τους άσκηση.

8. Προτείνουμε  τη  δημιουργία  Τμήματος  Προβολής  Αγροτικών  Προϊόντων στη  Δ/νση
Αγροτικής  Οικονομίας,  Κτηνιατρικής  και  Αλιείας  της  έδρας  με  αρμοδιότητα  σε  όλη  την
Περιφέρεια. Είναι μία ιδέα που πιστεύουμε ότι κινείται σύμφωνα με τις επιδιώξεις της διοίκησης
της Περιφέρειας και πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στους στόχους και τις επιδιώξεις της.

9. Τέλος, το τμήμα Κτηνιατρικής στη ΔΑΟΚ της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα πρέπει
να μετατραπεί σε Διεύθυνση. Η κακή εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια με τις εξάρσεις στις
ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός, οζώδης δερματίτιδα κ.α.) και ανθρωποζωονόσους
(λύσσα, βρουκέλωση κ.α.) και το γεγονός ότι η Περιφέρεια μας είναι η πύλη εισόδου από την
Τουρκία  και  την  Βουλγαρία  και  ταυτόχρονα  και  πύλη  εισόδου  ασθενειών  και  παράνομων
Ελληνοποιήσεων  ζωικού  κεφαλαίου  προσδίδει  μεγαλύτερη  αναγκαιότητα  σε  αυτήν  την
μετατροπή.  Επιπρόσθετα και  επειδή η κτηνιατρική νομοθεσία της χώρας,  λόγω της ένταξης
στην ΕΟΚ - Ε.Ε, εξελίχθηκε σταδιακά και από αμιγώς εθνική, σήμερα αποτελεί εναρμονισμένη
κοινοτική νομοθεσία στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της με διεθνείς υποχρεώσεις για τη
χώρα μας (λόγω ενιαίας αγοράς στην Ε.Ε.). Η φιλοσοφία και οι διατάξεις αυτής της νομοθεσίας,
προβλέπουν την άσκηση του κτηνιατρικού αντικειμένου με ενιαίο τρόπο, χωρίς να ξεχωρίζουν
τους βασικούς τομείς της κτηνιατρικής επιστήμης που είναι η υγεία και προστασία των ζώων και
η δημόσια  υγεία  καθώς και  τους  συμπληρωματικούς  -  υποστηρικτικούς  τομείς  κτηνιατρικής
δράσης  (σήμανση  του  ζωικού  κεφαλαίου  κ.ά.).  Η  Περιφέρεια  Α.Μ.Θ  παρουσιάζει  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που συνηγορούν σε αυτήν την μετατροπή κι αφορούν το μεγάλο της μέγεθος,
τα δύο νησιά της, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά της, την ιδιαιτερότητα του
πληθυσμού της και  την πολλαπλή απασχόληση των κατοίκων της,  τον μεγάλο αριθμό των
κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  (και  των  ποικίλων  εκτροφών)  και  του  αριθμού  των
παραγωγικών ζώων, το χαμηλό οικονομικό επίπεδο των απασχολούμενων στην κτηνοτροφία,
την αδυναμία τους να πληρώσουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, την πληθώρα των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης και τέλος την ελλιπή
στελέχωση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
Βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των διοικητικών δομών είναι το οργανωτικό τους
σχήμα,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  εκτέλεσης  των  αρμοδιοτήτων  που
προκύπτουν  από  την  εθνική  και  κοινοτική  νομοθεσία.  Αξιολογώντας  όλα  τα  παραπάνω και
θέλοντας να συμβάλλουμε,  στη θέσπιση ενός λειτουργικού και  ουσιαστικά αποτελεσματικού
διοικητικού μηχανισμού οργάνωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, προτείνουμε στον Οργανισμό
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη δημιουργία:
Διευθύνσεων Κτηνιατρικής σε κάθε Π.Ε. που να τις απαρτίζουν τα εξής Τμήματα (με διατήρηση
και των περιφερειακών κτηνιατρείων):
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Υγείας Ζώων & Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων (ΚΑΦΕ)
Οι διευθύνσεις αυτές θα υπάγονται στην νέα «Γ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΙΕΙΑΣ»  της  έδρας.  Για  να  λειτουργήσουν  όμως  αποτελεσματικά  θα
πρέπει το γρηγορότερο να στελεχωθούν με Κτηνιάτρους.



10. Σύμφωνα δε με το άρθρο 241, παρ.1 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), «στον
εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών, καθορίζονται οι υπηρεσιακές
μονάδες, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων, ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα της
κάθε μονάδας,  οι  οργανικές θέσεις  κατά κατηγορίες,  κλάδους,  ειδικότητες  και  βαθμούς του
μόνιμου προσωπικού και οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι
υπάλληλοι  κρίνονται  για  την  κατάληψη  θέσεων  προϊσταμένων,  ανάλογα  με  την
ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων
και τέλος η λειτουργία τους». Συνεπώς δεν θα πρέπει να υπάρξει με κανένα τρόπο μέσω του
νέου  οργανογράμματος  αποκλεισμός  των  γεωτεχνικών  από  θέσεις  ευθύνης  (τμηματάρχες,
διευθυντές,  γενικοί διευθυντές κ.α.) σε υπηρεσίες με αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα
τους  σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  και  με  το  Π.Δ.  344/2000  (ΦΕΚ  Α’  297)  για  τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.

11. Οι  προβλέψεις  για  τοποθέτηση  προϊσταμένων της  κατηγορίας  ΤΕ  των  γεωτεχνικών
κλάδων  θα  πρέπει  να  ορισθεί  μόνο  ελλείψει  διαθέσιμων  προϊσταμένων  της
κατηγορίας  ΠΕ  των  γεωτεχνικών  κλάδων γιατί  οι  Προϊστάμενοι  των  γεωτεχνικών
υπηρεσιών θα πρέπει να ελέγξουν, εγκρίνουν και αποφασίσουν για επιστημονικά θέματα (όπως
π.χ.  ο  φυτοϋγειονομικός  έλεγχος)  στα  οποία  αρμοδιότητα  ενέργειας  έχουν  μόνο
γεωτεχνικοί επιστήμονες κατηγορίας ΠΕ και μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με το ΠΔ
344/2000 (ΦΕΚ Α΄  297).  Εξάλλου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  54,  παρ.  2,  εδ.  51  του  Ν.
4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46, παρ. 2 του Ν. 4250/2014
(ΦΕΚ Α΄ 74), το οποίο είναι σε ισχύ και για τις αιρετές Περιφέρειες «με κοινή απόφαση του
Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  του  καθ’  ύλην
αρμόδιου  Υπουργού,  κατόπιν  αιτιολογημένης  γνώμης  του  τελευταίου,  ορίζονται  κατά
περίπτωση  τα  σχετικά  με  την  κάθε  θέση  ευθύνης  αποδεκτά  βασικά  πτυχία  ή  διπλώματα,
εφόσον  αυτό  απαιτείται,  καθώς  και  τυχόν  πρόσθετα  προσόντα  που  απαιτούνται  για  την
πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης, όπως ενδεικτικά αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης,  κατοχή  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  ή  διδακτορικού
διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο της οικείας θέσης, εμπειρία συναφής με το αντικείμενο
της  οικείας  θέσης,  η  γνώση  μιας  ή  περισσοτέρων ξένων γλωσσών και  το  επίπεδο  γνώσης
αυτών».  Συνεπώς,  εφόσον υπάρχει  η  πρόβλεψη και  για επιλογή προϊσταμένου με
προϋπόθεση  επιλογής  μία  συγκεκριμένη  ειδικότητα  μεταπτυχιακή  ή  ερευνητική,
θεωρούμε αδιανόητο να μην προβλέπεται από τον Οργανισμό η προτεραιότητα της
κατηγορίας του πτυχίου που έχει το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα εξάσκησης του
υπηρεσιακού αντικειμένου.

12. Όσον αφορά τους προϊστάμενους των διευθύνσεων (άρθρο 39 Προϊστάμενοι  Διευθύνσεων),
σύμφωνα με τα προσόντα και τις ειδικότητες τους, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει:
Α. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας και Π.Ε.) να προΐστανται και οι ΠΕ Γεωλόγοι, λόγω
της συνάφειας του αντικειμένου τους καθώς και ΠΕ Γεωπόνοι ειδικότητας Εγγείων Βελτιώσεων
και Γεωργικής Μηχανολογίας. 
Β.  Στη  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης να  προστεθεί  η  ειδικότητα  του  ΠΕ  Γεωπόνου. Στη
συγκεκριμένη Δ/νση, οι Γεωπόνοι συνάδελφοι συμμετέχουν ανέκαθεν στο έργο της και πολλές
φορές ως πρόεδροι  επιτροπών (π.χ.  αναδασμοί)  ή  απλά μέλη (π.χ.  κατανομή βοσκοτοπίων
κ.λπ.).  Τέλος,  σημαντικό μέρος του επιστημονικού τους αντικειμένου αφορά τα αντικείμενα
αυτής της Διεύθυνσης τα οποία αποτελούν διδακτέα ύλη κατευθύνσεων στις Γεωπονικές Σχολές
και  Τμήματα  και  η  άσκηση  αυτών  των  καθηκόντων  προβλέπεται  από  τα  επαγγελματικά
δικαιώματα του Π.Δ. 344/2000.



Γ.  Στη  Διεύθυνση  Διά  Βίου  Μάθησης,  Απασχόλησης,  Εμπορίου  και  Τουρισμού (έδρα) να
προστεθεί στους διευθυντές και η ειδικότητα του  ΠΕ Γεωπόνου,  όπως προβλέπεται από τα
επαγγελματικά δικαιώματα του Π.Δ. 344/2000 για τα αντικείμενα απασχόλησης των Γεωπόνων
(εκπαίδευσης,  κατάρτιση,  αγροτουρισμός  κ.α.).  Αντιστοίχως  θα  μπορούν  να  ορίζονται  και
προϊστάμενοι στα σχετικά τμήματα.
Δ.  Στη  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  (έδρα) της  Γενικής  Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών,  σύμφωνα  με  το  ισχύον
ΠΔ144/2010,  μπορούν  να  προΐστανται  οι  κλάδοι  ΠΕ  Διοικητικού  –  Οικονομικού,  ΠΕ
Οικονομικού,  ΠΕ  Διοικητικού,  ΠΕ  Περιφερειολόγων,  ΠΕ  Οικονομίας  και  Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας,  ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ
Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού. Εκεί χρειάζεται η συμπληρωματική διόρθωση ώστε να προστεθεί ο
κλάδος των ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των κλάδων (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και
Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι).

13. Όσον  αφορά  τους  προϊστάμενους  των  τμημάτων  (Άρθρο  40  Προϊστάμενοι  Τμημάτων),
σύμφωνα με τα προσόντα και τις ειδικότητες τους θα πρέπει:
Στο Τμήμα Περιβάλλοντος (σημείο 6) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(έδρα) να μπορούν να προΐστανται και οι ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων, λόγω της
συνάφειας  του  αντικειμένου  τους  και  όπως  προβλέπεται  στο  σημείο  (7)  για  το  Τμήμα
Υδροοικονομίας.
Στα  Τμήματα  Περιβάλλοντος  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων (σημείο  8)  της  Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  (έδρα) να  προΐστανται  και  οι  ΠΕ  Βιολόγων,  ΠΕ
Βιολόγων Ιχθυολόγων και ΠΕ Γεωλόγων, λόγω της συνάφειας του αντικειμένου τους και όπως
προβλέπεται στο σημείο (7) για το Τμήμα Υδροοικονομίας.
Στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (σημείο 33) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
(έδρα) να  αφαιρεθούν  από  τους  προϊσταμένους  οι  ειδικότητες  ΠΕ  Βιολόγων,  ΠΕ  Βιολόγων
Ιχθυολόγων και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.
Στο  Τμήμα Αλιείας (σημείο  33) της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) να προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων ή ΤΕ Ιχθυοκομίας − Αλιείας, ΤΕ
Τεχνολόγων  Αλιείας  και  Υδατοκαλλιεργειών.  Να  αφαιρεθούν  οι  κάδοι  ΠΕ  Γεωπόνων,  ΤΕ
Τεχνολόγων Τροφίμων.
Στο  Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (σημείο 40) της  Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων
γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τόσο τον ποιοτικό, όσο και τον φυτοϋγειονομικό
έλεγχο δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εργασίες του Τμήματος άλλος υπάλληλος, όχι μόνο σαν
Προϊστάμενος  Τμήματος,  αλλά  ούτε  και  για  άλλες  εργασίες.  Να  αφαιρεθούν  οι  κλάδοι  ΠΕ
Δασολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ή ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας.
Στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (σημείο 41) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
των  Περιφερειακών  Ενοτήτων εφόσον  αυτό  δεν  διασπαστεί  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω 5η

πρόταση μας να μπορεί να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Να αφαιρεθούν οι κλάδοι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
Στο  Τμήμα  Αλιείας (σημείο  43)  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων να  μπορούν  να  προΐσταται   υπάλληλος  του  κλάδου  ΠΕ Βιολόγων,  ΠΕ  Βιολόγων
Ιχθυολόγων ή ΤΕ Ιχθυοκομίας − Αλιείας, ΤΕ Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Να
αφαιρεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.
Στο  Τμήμα  Σχεδιασμού  Περιφερειακής  Πολιτικής  της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (έδρα),  σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ144/2010,  μπορούν να προΐστανται  οι



κλάδοι ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιφερειολόγων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων,
ΠΕ  Διοικητικού  –  Οικονομικού,  ΠΕ  Οικονομικού  ή  ΤΕ  Μηχανικών  όλων  των  κλάδων,  ΤΕ
Διοίκησης  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ΤΕ  Διοικητικού-  Λογιστικού,  ΤΕ  Λογιστικού  και
χρειάζεται  η συμπληρωματική διόρθωση ώστε να προστεθεί  ο κλάδος των ΠΕ Γεωτεχνικών
όλων των κλάδων (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι).
Στο  Τμήμα  Εφαρμογής  Προγραμμάτων  και  Έργων  της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (έδρα),  σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ144/2010,  μπορούν να προΐστανται  οι
κλάδοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ
Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  χρειάζεται  η  συμπληρωματική  διόρθωση  ώστε  να  προστεθεί  ο
κλάδος των ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των κλάδων (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και
Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι).
Στο  Τμήμα  Κινήτρων  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (έδρα),  σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ144/2010,  μπορούν να προΐστανται  οι
κλάδοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ
Γεωπόνων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και
χρειάζεται  η συμπληρωματική διόρθωση ώστε να προστεθεί  ο κλάδος των ΠΕ Γεωτεχνικών
όλων των κλάδων (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι).
Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα), σύμφωνα με
το ισχύον ΠΔ144/2010, μπορούν να προΐστανται οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ
Οικονομικού,  ΠΕ  Διοικητικού,  ΠΕ  Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  ΠΕ
Περιφερειολόγων, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή
ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού,
ΤΕ  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  χρειάζεται  η  συμπληρωματική  διόρθωση  ώστε  να
προστεθεί ο κλάδος των ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των κλάδων (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι,
Γεωλόγοι και Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι).

κ. Περιφερειάρχη,
κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων σε σχέση με τον Οργανισμό, παρακαλούμε αυτές να τεθούν
υπόψη της  Ομάδας εργασίας που πιθανόν να έχει  συσταθεί με  σκοπό την επεξεργασία και  την
σύνταξη της Μελέτης Τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας, ώστε να ληφθούν υπόψη από
το αρχικό  στάδιο  σύνταξης της  μελέτης  σας.  Τέλος σας  δηλώνουμε  τη  διαθεσιμότητά  μας  για
συνεργασία μαζί σας κατά την τελική διαμόρφωση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και όσον αφορά στις γεωτεχνικές υπηρεσίες και αρμοδιότητες τους στα
πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης
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