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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης» 
 

Αξιότιμοι, κε Περιφερειάρχη, κοι Αντιπεριφερειάρχες, 
 

Με ιδιαίτερη έκπληξη και απορία διαπιστώσαμε ότι στο προσχέδιο για την 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης που πρόκειται να έρθει για ψήφιση 
στο Περιφερειακό συμβούλιο, περιλαμβάνονται προτάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την 
σπουδαιότητα του κλάδου της Αλιείας για τον  Πρωτογενή Τομέα της Κρήτης.  

 Προφανώς δεν ενδιαφέρει, τους συντάξαντες του προσχεδίου του Oργανισμού,  η 
διαφύλαξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα στον θαλάσσιο 
χώρο, ούτε η διαχείριση των υδάτινων βιολογικών πόρων της Κρήτης, ούτε η ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών, ούτε γενικότερα, η προστασία και αξιοποίηση του βιολογικού 
πλούτου της θάλασσας που αποτελεί εθνική αναγκαιότητα για ένα κράτος νησιωτικό και 
θαλάσσιο, όπως η χώρα μας. 

 Είναι ευρύτατα γνωστό ότι τα αυτοτελώς προστατευόμενα αγαθά όπως οι 
θαλάσσιοι και υδάτινοι βιολογικοί πόροι που περιέχονται στο φυσικό περιβάλλον, θα 
πρέπει να διαφυλάσσονται, προκειμένου να διατηρείται η οικολογική ισορροπία του 
περιβάλλοντος της χώρας μας προς χάρη και των επόμενων γενεών (ΣτΕ 2537/96 Ολομ.). 
Συνεπώς η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και των υδάτινων 
οικοσυστημάτων είναι άμεση υποχρέωση του κράτους και των υπηρεσιών του, αποτελεί 
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δε, κεφαλαιώδη συνταγματική και συμβατική μας υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (άρθρα 2 και 174 πρώην άρθρο 130Ρ, της Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας).  

Επίσης χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, 
(με πυλώνες εφαρμογής, τον Κανονισμό Ελέγχου, τον Κανονισμό ΠΛΑ, τον Κανονισμό ΚΑΑ 
και τμήμα της, την Κοινή Οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας-
Κανονισμός ΚΟΑ), που εξαρχής αποτέλεσε ξεχωριστή πολιτική της ΕΕ από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, καθώς και της ξεχωριστής οργανικής διοικητικής δομής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries-DG MARE). 
 
Επισημαίνουμε ότι: 

 Στην Κρήτη, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης είναι ο Τουρισμός, 
ο οποίος συνδέεται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η κατάσταση του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος εξαρτάται από την διαφύλαξη των θαλάσσιων 
βιολογικών  πόρων και  συνδέεται άμεσα με  τη διαχείριση της αλιευτικής 
δραστηριότητας και ικανότητας (διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα της αλιείας), την 
διαχείριση των ξενικών ειδών (γερμανοί, λαγοκέφαλος, λεονταρόψαρο). 

 Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μέλος της Συνδιάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών 
(CPMR) και ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο στέλνοντας στοιχεία, σχόλια και θέσεις 
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα και ιδιαιτερότητες της Κρήτης. Σημειώνεται ότι 
η ανταπόκριση αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των τμημάτων Αλιείας με 
το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης να παίζει συντονιστικό ρόλο.  

 Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία αποτελεί 
ξεχωριστή στατιστική υποδιαίρεση για την αλιεία κατά τους διεθνής οργανισμούς 
FAO & GFCM (GSAs) και στην οποία λειτουργεί με πρωτοβουλία των Τμημάτων 
Αλιείας  Άτυπο Συμβούλιο Αλιείας. 

 Στον ‘Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα’, που 
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2011 προτείνεται η δημιουργία 
ανεξάρτητης Δ/νσης Αλιείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία θα 
υπάγονταν τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο Τομέας Αλιείας “δεν εντάσσεται διοικητικά ούτε 
ενοποιείται, πολύ δε περισσότερο δεν τίθεται υπό την εποπτεία των άλλων Τομέων 
της Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτό . . . . . . . θα βοηθούσε στην ενιαία διαχείριση 
του υδάτινου πλούτου της Κρήτης”. 

 
Κατά συνέπεια και ενώ περιμέναμε να μεριμνήσετε για τα παραπάνω, με έκπληξη 

διαπιστώνουμε τα εξής:  

 Με το προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης του Οργανισμού της Περιφέρειας 
αντί η Περιφέρεια να  προχωρήσει σε αναβάθμιση, προτείνεται να 
καταργηθεί και το υπάρχον Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
της Περιφέρειας!  

 Υπάρχει πρόταση για την ανάληψη των θέσεων ευθύνης σε Υπηρεσίες με 
αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων όπως είναι 
τα Τμήματα Αλιείας, και από υπαλλήλους άλλων κλάδων και ειδικοτήτων, που 
καμία επιστημονική σχέση δεν έχουν με την επιστήμη της Ιχθυολογίας.  

 



Όσον αφορά την ειδικότητα των Ιχθυολόγων θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η 
ειδικότητα Ιχθυολόγος αφορά ειδικότητα του Γεωτεχνικού κλάδου. Ειδικότερα: 

 1. Βάσει του ΠΔ 344/2000-Επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών, ο κλάδος ΠΕ 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ είναι ο μόνος αρμόδιος κλάδος του ΓΕΩΤΕΕ που έχει το επιστημονικό 
υπόβαθρο για να συμβουλεύει την Πολιτεία και τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα σε θέματα αλιείας και προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων. 

 2. Στον πρόσφατο νόμο 4440/2016-Ενιαίο σύστημα κινητικότητας και άλλες διατάξεις 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 36 εξειδικεύονται οι κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν 
να προσληφθούν ως Ιχθυολόγοι στο Δημόσιο. Εκεί λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται 
ούτε οι ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Γεωπόνων, ή άλλων ΠΕ Γεωτεχνικών, ή άλλων ΠΕ  και πολύ 
περισσότερο οι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων. Η Δημόσια Διοίκηση επομένως έχει 
ξεκάθαρα περιγράψει με τι είδους επιστημονικό προσωπικό θέλει να στελεχώσει και 
επομένως να διοικήσει τις σχετικές με το αντικείμενο  Υπηρεσίες της . 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το ενιαίο της θάλασσας και των 
προβλημάτων της, τα 1.046 χιλιόμετρα της ακτογραμμής της Κρήτης, το πόσο 
σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το μέλλον της παράκτιας αλιείας δεδομένης της 
ζωτικής συνεισφοράς στη απασχόληση στις παράκτιες περιοχές προτείνουμε: 

  Την μετονομασία της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής σε 
Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας και αναλόγως τις 
υποκείμενες Δ/νσεις. Παρόμοια μετονομασία υπήρξε στην πρόσφατη 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, προκρίνοντας την 
ισότιμη αντιμετώπιση του κλάδου της Αλιείας με αυτόν της Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας. 

 Την διατήρηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας. Μια Υπηρεσία που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα όργανο με 
σαφή επιτελικό και συντονιστικό χαρακτήρα. 

 Την παρακάτω διατύπωση για τις θέσεις ευθύνης των Τμήματων Αλιείας 
".... προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ-
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ, ελλείψει αυτών ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ή ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (λαμβάνοντας υπόψη θέματα 
προβαδίσματος ειδικοτήτων, άρθρο 99 του ν. 3584/07- πρβλ. ΣτΕ 4214/2000, 
1257/2004, 871/2016 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και Δ.Ε.Α. 
439/2016). 

 Την προσθήκη της  ειδικότητας ΠΕ Ιχθυολόγων  στις θέσεις ευθύνης των Δ/νσεων 
Περιβάλλοντος και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές, στις οποίες ασκούνται 
και αρμοδιότητες οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο στην επιστημονική ειδίκευση και 
γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυολόγων καθώς και αρμοδιότητες που ασκούνταν 
κατά τις Νομαρχιακές διοικήσεις από τις Υπηρεσίες Αλιείας. Επιπλέον 
αρμοδιότητες οι οποίες σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000 οι Ιχθυολόγοι ασκούν :«είναι 
ο μόνος αρμόδιος κλάδος του ΓΕΩΤΕΕ που έχει το επιστημονικό υπόβαθρο για να 
συμβουλεύει την Πολιτεία και τους φορείς  του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε 
θέματα προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων.»  

 Στο Άρθρο 18 παρ.5 αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Περιφερειάρχη μπορεί να 
ορίζεται ότι υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας ασκούν για ορισμένο διάστημα 
αρμοδιότητες του Τμήματος εκτός της έδρας τους». 
Προτείνουμε να απαλειφτεί η μεροληπτική αυτή διάταξη με την παράλληλη 
προσπάθεια πρόσληψης προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις που 



υπάρχουν σε ειδικευμένο προσωπικό (ΠΕ Ιχθυολόγοι) σε επίπεδο Περιφέρειας. Τα 
Τμήματα Αλιείας των ΠΕ είναι υποστελεχωμένα και η κάλυψη καθηκόντων σε 
άλλες ΠΕ θα είναι αδύνατη. Επιπλέον οι υπάλληλοι θα είναι αδύνατον να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά αν τυχόν παραμείνει & εφαρμοσθεί η διάταξη. 
 

Θέτουμε υπόψιν σας ότι ανάλογες προτάσεις για την διάρθρωση των υπηρεσιών 
Αλιείας,  βρήκαν έδαφος υλοποίησης και σε άλλες Περιφέρειες όπως αυτές της Αττικής, 
του Νοτίου Αιγαίου κ.α. 
 
 Αξιότιμοι κε  Περιφερειάρχη, Κοι Αντιπεριφερειάρχες, 

 
 Γνωρίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης ακολουθεί εξωστρεφή πολιτική, προσπαθώντας 

να αντλήσει το μέγιστο δυνατό των διατιθέμενων πόρων, ενώ εμπλέκεται δυναμικά στην 
υποβολή ανταγωνιστικών Προγραμμάτων και στη συνέχεια στη διαχείριση και υλοποίηση 
των εγκεκριμένων, λαμβάνοντας υπόψη το ενιαίο του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας της 
ΕΕ, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης των πρωτογενών δραστηριοτήτων και της εθνικής 
σημασίας τους, σας ζητούμε να υποστηρίξετε εμπράκτως τις προτάσεις μας, αξιοποιώντας 
το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες σας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
 

 
 
Για το Δ.Σ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Μ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ                         Δ. ΒΑΤΣΟΣ 

 
 

 
 
 


