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Αξιότιμε κύριε Εκτελεστικέ Γραμματέα,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας, αλλά και στο νομοθετημένο ρόλο μας ως
συμβούλου της Πολιτείας για τα γεωτεχνικά θέματα, σας υποβάλουμε τις παρακάτω
θέσεις μας για την άσκηση των γεωτεχνικών αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες σας
και σας παρακαλούμε όπως κατά την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας τις λάβετε υπόψη:
1. Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
απασχολούν περίπου το 1/3 των υπαλλήλων της Περιφέρειας και παρά
ταύτα είναι σημαντικά υποστελεχωμένες, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές
Ενότητες. Οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό προκύπτουν από το
γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δυναμικότερη
αγροτική περιοχή της Ελλάδας με το μεγαλύτερο ύψος ευρωπαϊκών
οικονομικών ενισχύσεων, με ποσοστό συμμετοχής του αγροτικού τομέα
στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά 50% μεγαλύτερο του
εθνικού μέσου όρου και με αρδευόμενο το 48% της γεωργικής της γης
(στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται το 24% της αρδευόμενης
ελληνικής γεωργικής γης). Ενδεικτικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι στο
«καλάθι» των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

έχει

συμπεριληφθεί

το

σύνολο

σχεδόν

των

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής της χώρας,
καθώς στον «ευλογημένο» τόπο της Κεντρικής Μακεδονίας ευδοκιμούν
όλες οι καλλιέργειες και όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων με
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εξαίρεση τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών και των υποτροπικών
φυτών.
2. Το ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) διαμορφώθηκε, μέσα σε ασφυκτικές
χρονικές προθεσμίες, επάνω σε ένα πανελλαδικό πρότυπο και ως εκ
τούτου περιέχει πληθώρα σφαλμάτων, παραλείψεων και επικαλύψεων.
Αποτέλεσε την πρώτη «μνημονιακή» συγχώνευση υπηρεσιακών
μονάδων στην Ελλάδα και μάλιστα με ποσοστά συρρίκνωσης των
οργανικών μονάδων μεγαλύτερα του 50% που αποτελεί το σημερινό
στόχο για τους υπόλοιπους Δημόσιους Φορείς. Συγκεκριμένα για τις
γεωτεχνικές υπηρεσίες το ποσοστό μείωσης των οργανικών μονάδων
ήταν περίπου 80% τόσο σε επίπεδο Διευθύνσεων, όσο και σε επίπεδο
Τμημάτων.
3. 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
δρακόντειας περικοπής δομών στις γεωτεχνικές υπηρεσίες, ώστε να
επιτελέσουν επιτυχώς το σημαντικό ρόλο τους στην αγροτική
ανάπτυξη της Περιφέρειας. Υπό αυτή την έννοια η Εισήγηση του
Γενικού Δ/ντη για τη διάρθρωση των υπηρεσιακών δομών των δύο
προτεινόμενων γεωτεχνικών Γενικών Δ/νσεων (Αγροτικής Οικονομίας /
Κτηνιατρικής και Αλιείας) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με εξαίρεση
την

υπαγωγή

του

αντικειμένου

της

αλιείας

στη

Γεν.

Δ/νση

Κτηνιατρικής ή στις κατά τόπους Δ/νσεις Κτηνιατρικής, η οποία είναι
λανθασμένη καθώς το υπηρεσιακό αντικείμενο της αλιείας είναι
αναπτυξιακού και όχι υγειονομικού χαρακτήρα, ενώ διατηρεί την
ανεξαρτησία του ακόμη και σε προγραμματικό (αλλά και διοικητικό)
επίπεδο

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Η

σχετική

πρόταση

του

Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (επισυνάπτεται) για
Δ/νση Αλιείας στην έδρα της Περιφέρειας με κάθετη οργάνωση
Τμημάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι απαιτούμενες αλλαγές στον Οργανισμό της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις
σχεδιαζόμενες αλλαγές της Κυβέρνησης στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Εάν λάβουμε
υπόψη και την αγωνιώδη αναζήτηση των δημοσίων υπαλλήλων που θα τεθούν σε
διαθεσιμότητα από την Κυβέρνηση, εκφράζουμε την έντονη επιφύλαξή μας για την
καταλληλότητα του χρόνου να ανοίξει το θέμα της αλλαγής του Οργανισμού. Η
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προσπάθεια αλλαγής του Οργανισμού σε αυτή την αντίξοη συγκυρία θα μπορούσε
να δικαιολογηθεί μόνο εάν έχετε πληροφορίες για επικείμενη υποχρεωτική αλλαγή
του Οργανισμού από την πλευρά της Κυβέρνησης, οπότε σε αυτή την περίπτωση
επιβάλλεται να έχει διαμορφωμένη η αιρετή Περιφέρεια τη δική της πρόταση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία κατά τη διαμόρφωση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα τοποθετηθούμε
αναλυτικά

στην

τελική

σας

εισήγηση για τις γεωτεχνικές

υπηρεσίες και

αρμοδιότητες.

Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Σε συνέχεια των εγγράφου από τις 11‐10‐2012 με θέμα: «ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
Π.Κ.Μ» του Συλλόγου μας για το ζήτημα του Οργανισμού, επανερχόμαστε στο θέμα γιατί είναι
σημαντική η δημιουργία ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ για όλη την Περιφέρεια Κ.Μ.
στο οργανόγραμμα της, καθώς στο Π.Δ.133/2010 ο Τομέας της Αλιείας ήταν σημαντικά
υποβαθμισμένος σε σχέση με το ρόλο που έχει στην Περιφέρεια.
Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, κλιματολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας,
καθορίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της
ανάπτυξης της.
Στον Τομέα της Αλιείας της Περιφέρειας τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, που παίζουν κυρίαρχο
ρόλο είναι το ευρύτατο θαλάσσιο μέτωπο, που περιλαμβάνει το Θερμαϊκό Κόλπο, τον κόλπο της
Κασσάνδρας, του Αγίου Όρους και τον Κόλπο Ορφανού. Στο εσωτερικό της η Περιφέρεια,
καθορίζεται από τις λίμνες Δοϊράνη, Κερκίνη, Βόλβη, Κορώνεια, τεχνητές λίμνες Αλιάκμονα: Σφηκιά,
Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας. τους ποταμούς Στρυμόνα, Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό και Λουδία,
που ταυτόχρονα της προσδίδουν το διεθνές ενδιαφέρον της, καθώς οι περισσότεροι υγροβιότοποι,
προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες, αποτελούν τόπους Κοινοτικής σημασίας και ανήκουν σε
Ζώνες προστασίας, εντάσσονται στο δίκτυο Natura και αρκετοί στη συνθήκη Ramsar.
Η αλιευτική αξιοποίηση – ανάπτυξη των γεωμορφολογικών αυτών χαρακτηριστικών της
Περιφέρειας μέχρι σήμερα κινήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
συνεπώς ήταν φυσικό επακόλουθο στις προηγούμενες αναπτυξιακές φάσεις, το βασικό ρόλο στα
ζητήματα του Τομέα Αλιείας να έχουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η παράκτια και μέση
αλιεία, οι υποδομές της αλιείας, όπως τα αλιευτικά καταφύγια = λιμάνια, οι ιχθυόσκαλες και οι
θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, κυρίως οι οστρακοκαλλιέργειες και εν μέρει οι ιχθυοκαλλιέργειες και
η μεταποίηση των αλιευμάτων.
Κυρίαρχο κέντρο ανάπτυξης των αλιευτικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε και αποτελεί ο Θερμαϊκός
κόλπος. Στον Θερμαϊκό κόλπο συγκεντρώνεται η πλειονότητα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων του
Τομέα της Αλιείας της Περιφέρειας, έχει σημαντικό ρόλο στις νέες εξελίξεις της Αλιείας, καθώς
βρίσκεται στο κέντρο της Περιφέρειας, ενώνοντας τις τέσσερις από τις επτά επιμέρους
Περιφερειακές Ενότητες. Η συλλεκτική αλιευτική δραστηριότητα του στόλου της παράκτιας αλιείας
και εν μέρει του στόλου της μέσης αλιείας με τα γρι‐γρι και τις μηχανότρατες και οι επιχειρήσεις των
οστρεοκαλλιεργειών των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής
εκμεταλλεύονται ένα κοινό υδατικό σύστημα και κοινούς αλιευτικούς πόρους, που πρέπει να
διαχειρίζονται σε μία ενιαία βάση.
Στο αναπτυξιακό πλαίσιο της Κοινής και Εθνικής Αλιευτικής Πολιτικής η ανυπαρξία στόχων για την
αλιευτική ανάπτυξη στα εσωτερικά νερά, και την προστασία τους από τις ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

άλλων παραγωγικών τομέων, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση τους
και την σημαντική υστέρηση ειδικά στις λίμνες και στα ποτάμια της δημιουργίας αναπτυξιακών και
υποστηρικτικών υποδομών για την Αλιεία. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι η σχετικά μικρή
συνεισφορά των λιμνών και ποταμών στην αλιευτική παραγωγή σήμερα, η οποία όμως αντίθετα
είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την ύπαιθρο.
Οι λίμνες και τα ποτάμια, ειδικά της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούν πόλους
συγκράτησης και προσέλκυσης του πληθυσμού στις ακριτικές και οικονομικά υποβαθμισμένες
περιοχές και μπορούν να καθορίσουν τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της. Προέχει η προστασία και
η οικολογική αναβάθμιση των συστημάτων με την παράλληλη υποστήριξη της αλιευτικής
κοινότητας των εσωτερικών υδάτων, που είναι ένας παραδοσιακός σημαντικός οικονομικός και
κοινωνικός πόλος για τις επιμέρους περιοχές και μικροκοινωνίες της υπαίθρου. Όπως άλλωστε
συμβαίνει παγκοσμίως οι υδατοκαλλιέργειες ειδών του γλυκού νερού, όπως του κυπρίνου και της
πέστροφας, κ.ά., που ευδοκιμούν και στο χώρο της Περιφέρειας, έρχονται πρώτες σε
παραγωγικότητα και θα μπορούσε να εξετασθεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ανάπτυξη της
παραγωγής ειδών γλυκέων υδάτων.
Ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο ρόλος των πόρων αυτών
γιατί μπορούν άμεσα να δώσουν ικανοποιητική ποσότητα διατροφικών προϊόντων υψηλής
βιολογικής αξίας, θέσεις εργασίας, διέξοδο στην ανεργία και να συγκρατήσουν τον πληθυσμό της
υπαίθρου στις τοπικές κοινωνίες.
Ο δευτερογενής τομέας της Αλιείας, που περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις μεταποίησης των
αλιευτικών προϊόντων είναι σημαντικά αναπτυγμένος και έχει προοπτικές για την Περιφέρεια,
δεδομένου ότι υπάρχει μία σχετικά μεγάλη παραγόμενη στην περιοχή πρώτη ύλη και σημαντικές
πύλες εισόδου για την εισαγόμενη.
Συνοπτικά τα σημαντικά μεγέθη του Τομέα της Αλιείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
είναι:
Α) Έχει μία από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες των Βαλκανίων
Β) Το 20% της εγχώριας συλλεκτικής αλιείας διενεργείται στο Θερμαϊκό και στους Κόλπους της
Χαλκιδικής από μεγάλο αριθμό σκαφών παράκτιας και μέσης αλιείας
Γ) Το σύνολο σχεδόν της εθνικής παραγωγής μυδιών παράγεται στο Θερμαϊκό Κόλπο, της οποίας το
90% εξάγεται
Δ) Αλιεύονται προϊόντα αποκλειστικά εξαγωγικού χαρακτήρα π.χ. Ερυθρός Τόνος
Ε) Τα εσωτερικά νερά της Π.Κ.Μ., όπως λίμνες φυσικές και τεχνικές και τα ποτάμια, διαθέτουν ένα
σημαντικό αλιευτικό στόλο και παράγουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Παράλληλα έχουν
αναπτυχθεί καινοτόμες δραστηριότητες (π.χ. σπιρουλίνας, σύγχρονη καλλιέργεια γαρίδας) και
συνολικά ως παραγωγικά οικοσυστήματα είναι ικανά να συγκρατήσουν τον πληθυσμό στις
ακριτικές περιοχές και στην ύπαιθρο
ΣΤ) Ο δευτερογενής τομέας μεταποίησης αλιευμάτων υπάρχουν βιομηχανίες με σημαντική
παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στη διεθνή, από τις οποίες η μία είναι η μεγαλύτερη
κονσερβοποιεία ψαριών της χώρας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς), ενώ επίσης λειτουργούν διάσπαρτα στο χώρο της
Περιφέρειας πολυάριθμα αποκελυφωτήρια μυδιών.
Αν η Π.Κ.Μ. θέλει να αποτελέσει μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, οφείλει να στηριχτεί στα
παραπάνω φυσικά πλεονεκτήματα της, τους φυσικούς αυτούς πόρους των υδάτινων
οικοσυστημάτων, τα οποία αν δεν φροντίσει θα μετατραπούν σε σημεία ισχυρής αδυναμίας της με
συνέπειες σοβαρές στην οικονομία και στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της.
Η αλιευτική απόδοση των πόρων πρέπει να γίνει κάτω από ένα πρίσμα ορθολογικής διαχείρισης,
αρμοδιότητα την οποία ασκεί η Περιφέρεια με τις ειδικές Υπηρεσίες Αλιείας και τους
εξειδικευμένους επιστήμονες Ιχθυολόγους και Τεχνολόγους Αλιείας που διαθέτει. Οι Υπηρεσίες
αυτές είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν στο έργο τους. Στο επίπεδο
εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων από τους 3 τομείς του πρωτογενούς Τομέα, η Αλιεία έχει τις
περισσότερες και ποιο άμεσες που απαιτούν το εξειδικευμένο προσωπικό της.
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Για τους παραπάνω λόγους το προτεινόμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Οργανωτικό σχέδιο οργανισμού είναι αρνητικό για τον Τομέα Αλιείας, καθώς ο τρόπος οργάνωσης
έχει άμεση σχέση με τη λειτουργικότητα και την απόδοση.
Στο σχέδιο οργανισμού η διάσπαση του πρωτογενούς τομέα σε δύο Γενικές Διευθύνεις, της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας,
δημιουργεί προβλήματα στους τρεις ισότιμους και βασικούς αναπτυξιακούς κλάδους του
πρωτογενούς τομέα (της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας).
Η ισότιμη αντιμετώπιση των τριών κλάδων διαταράσσεται δημιουργώντας 2 δυνατούς
πόλους, αυτούς της Αγροτικής Οικονομίας από τη μία και της Κτηνιατρικής από την άλλη,
μετατρέποντας τον πόλο της Αλιείας σε μία «προσθήκη» της μίας κατεύθυνσης, ενώ έχει κυρίαρχο
ρόλο στην οικονομία της Π.Κ.Μ. Απόρροια αυτού του πράγματος είναι να διατηρούνται τμήματα και
γραφεία της Αγροτικής Οικονομίας με ζητούμενες αναγκαιότητες και αρμοδιότητες και να
εξαφανίζονται ζωτικής σημασίας τμήματα της Αλιείας.
Υπενθυμίζουμε ότι η Αλιεία αποτελεί έναν ενιαίο και αυτοτελή τομέα της πρωτογενούς
παραγωγής, ο οποίος διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και ειδικότερα δύσκολα ανανεώσιμους
φυσικούς πόρους, που υπόκεινται σε οικονομική εκμετάλλευση και παράλληλα σε ειδικά
καθεστώτα προστασίας. Για το λόγο αυτό, διοικητικά είναι επιβεβλημένη η ιδιαίτερη μεταχείρισή
του και όχι η υποβάθμισή του. Έτσι, είναι σημαντική η δημιουργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ στο
οργανόγραμμα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αφού στο Π.Δ.133/2010 ο Τομέας της
Αλιείας ήταν σημαντικά υποβαθμισμένος σε σχέση με το ρόλο που έχει στην Περιφέρεια.
Δεδομένου του αναπτυξιακού της ρόλου, η Π.Κ.Μ. οφείλει να καταστήσει τον Τομέα της
Αλιείας ως έναν από τους ΚΥΡΙΟΥΣ άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης και να στηριχτεί στα
παραπάνω φυσικά πλεονεκτήματα της, τους φυσικούς πόρους των υδάτινων οικοσυστημάτων, τα
οποία αν παραβλέψει και παραμελήσει θα μετατραπούν σε σημεία ισχυρής αδυναμίας της, με
συνέπειες σοβαρές στην οικονομία και στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της (π.χ. Κορώνεια).
Οι εργαζόμενη στον Τομέα της Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιχθυολόγοι,
ιχθυοκόμοι αλιείας, γεωτεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, ομόφωνα προτείνουν τη δημιουργία
Δ/νσης Αλιείας (με 4 θεματικά Τμήματα) στην έδρα της Π.Κ.Μ. και Τμήματα Αλιείας στις
Περιφερειακές Ενότητες που θα υπάγονται σε αυτήν την Διεύθυνση Αλιείας της έδρας και θα
λειτουργούν με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στους αντίστοιχους Αντιπεριφερειάρχες και δεν θα
εντάσσονται σε Διευθύνσεις Κτηνιατρικής που καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο.
Τέλος, τονίζεται ότι το καλύτερο σχήμα για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής στην παρούσα
οικονομική συγκυρία, είναι αυτό της μίας Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής –
Αλιείας, με αυτοτελείς Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Π.Ε., υπαγόμενες στη Δ/νση Αλιείας της
έδρας.
Αναλυτικά το προτεινόμενο σχέδιο οργάνωσης για την Αλιεία έχει ως εξής.
Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Κ.Μ.
Η διάρθρωση των Υπηρεσιών Αλιείας της Π.Κ.Μ. να είναι σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Στην οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής και Αλιείας
υπάγεται:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Κ.Μ. στην έδρα
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αλιείας
1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιείας ανάγονται στη διοίκηση – διαχείριση και εκμετάλλευση
των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων .
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης και είναι αρμόδια ιδίως για:.


















Την κατάρτιση και εφαρμογή αλιευτικής πολιτικής στο πλαίσιο αξιοποίησης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην
προώθηση και εφαρμογή της Κοινής και Εθνικής Αλιευτικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας.
Την κοινή διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση των εν γένει ιχθυοτρόφων υδάτων της
Περιφέρειας και στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών με την έκδοση σχετικών
αποφάσεων.
Το συντονισμό για την κατάρτιση και υλοποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της
Περιφέρειας για τα έργα και τις δράσεις του Αλιευτικού Τομέα, με παροχή κατευθύνσεων,
κανόνων και κριτηρίων για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών της Περιφέρειας, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των
ιχθυαποθεμάτων και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Τη δημιουργία και διαχείριση ενιαίων βάσεων δεδομένων για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες
του Τομέα Αλιείας της Περιφέρειας και η συγκέντρωση των εισροών τους.
Την εκπροσώπηση του Τομέα Αλιείας στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων και στους φορείς
συναφών αρμοδιοτήτων.
Τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους
ποταμούς για προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.
Την Απόφαση ίδρυσης ιχθυοσκαλών, τον καθορισμό της έδρας και της χωρικής περιφέρειας και
για την εξαίρεση υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων σε αυτές.
Την έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για
τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και την ανάκληση της έγκρισης αυτής.
Τη σύσταση και λειτουργία τριμελούς συμβουλίου εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
Τη συνεργασία με τους Δήμους και με Φορείς για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων
επί αλιευτικών θεμάτων.
Συμμετέχει σε επιτροπές αντικειμένου της Διεύθυνσης.
Την κατάρτιση με συναρμόδιες Υπηρεσίες μικτών κλιμακίων ελέγχου εμπορίας‐διακίνησης
ιχθυηρών.
Συμμετοχή σε επιτροπές της Κ.Ε.Δ. για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, καθώς και όχθης
και παρόχθιων εκτάσεων και σε κάθε Επιτροπή αντικειμένου της Υπηρεσίας
Παρακολούθηση – υλοποίηση της στοχοθεσίας.

2. Τη Διεύθυνση Αλιείας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
Συγκροτείται από δύο ομάδες οργανικών μονάδων.
Η πρώτη, ομάδα Α΄ αποτελείται από τέσσερα Τμήματα, που έχουν έδρα στην Θεσσαλονίκη και
ασκούν αρμοδιότητες κατά θεματική ενότητα του Τομέα Αλιείας. Έκαστο έχει συντονιστικό ρόλο για
τα αντίστοιχα αντικείμενα που απασχολούν τα Τμήματα Αλιείας των άλλων Περιφερειακών
Ενοτήτων.
Η δεύτερη, ομάδα Β΄, περιλαμβάνει τα Τμήματα Αλιείας, στο επίπεδο των υπολοίπων
Περιφερειακών Ενοτήτων στις αντίστοιχες έδρες τους.
Α) ΟΜΑΔΑ Α΄ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ:
α) Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας
β) Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών
γ) Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων
δ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Πιστοποίησης και Ασφάλειας Οστρακοειδών
Υδατοκαλλιεργειών και ποιότητας Εσωτερικών Υδάτων
ε) Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Β) ΟΜΑΔΑ Β΄ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
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2. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
3. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
4. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
5. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
6. Τμήμα Αλιείας – Εποπτεία Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιείας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτήν Τμήματα, ως
εξής:
α. Το Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για:
 Την κατάρτιση, αξιολόγηση, υλοποίηση ετησίων και πολυετών Προγραμμάτων Αλιευτικής
Ανάπτυξης, παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών στη Θαλάσσια Αλιεία
 Την παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικής Αλιευτικής
Νομοθεσίας στη Θαλάσσια Αλιεία, εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αυτής
 Τη μέριμνα λήψης μέτρων και την προώθηση υλοποίησης υποδομών στήριξης της Αλιείας για
την ορθολογική ανάπτυξη της Θαλάσσιας Αλιείας και την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και
του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 Την τήρηση Μητρώου σκαφών Θαλάσσιας Αλιείας και την παρακολούθηση – ενημέρωση
στοιχείων Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου (ΚΑΜ) και ΕΑΜ
 Την παρακολούθηση της λειτουργίας αλιευτικών λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων και
ιχθυοσκαλών, την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία και βελτίωση των υποδομών τους
 Τον έλεγχο αλιείας, διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων για την εφαρμογή
αλιευτικών διατάξεων και τη σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου αυτών.
 Τη χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας
 Τη χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων θαλάσσιων οργανισμών
 Την τεχνική στήριξη και παροχή οδηγιών σε Αλιευτικούς Συλλόγους, Συν/σμούς, Ομάδες
Παραγωγών Θαλάσσιας Αλιείας
 Τη μίσθωση, με δημοπρασία, θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση θυννείου, τον καθορισμό της
προστατευτικής ζώνης πέριξ αυτού, την επίβλεψη της τήρησης των όρων της σύμβασης
 Την απόφαση δοκιμαστικής εγκατάστασης θυννείου και την εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης
 Τις εγκρίσεις:
 χορήγησης αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, μετά από
αντικατάσταση παλαιών
 χορήγησης αδείας αλιείας ερασιτεχνικών σκαφών
 μεταβίβασης κυριότητας αδείας επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας
 εκπρόθεσμης ανανέωσης των αδειών των επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας
 χορήγησης ειδικών αδειών αλιευτικών εργαλείων και ειδικής άδειας μεγάλων πελαγικών
ψαριών
 μεταβολής των στοιχείων των επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας (αντικατάσταση
μηχανής, αλλαγή ονόματος, αρ.νηολογίου κτλ.)
 Την έγκριση της διενέργειας αθλητικής αλιείας
 Την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας για ορισμένη περίοδο, όταν το επιβάλλει η
προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας
 Τη γνωμοδότηση για την άδεια ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων
συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων
 Την αντιμετώπιση θεμάτων και την εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση,
τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς
 Τη χορήγηση βεβαιώσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος
 Για κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δεν περιγράφεται ανωτέρω αλλά προβλέπεται από την
κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.
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β. Το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών είναι αρμόδιο ιδίως για:
 Την κατάρτιση, αξιολόγηση, υλοποίηση ετήσιων και πολυετών Προγραμμάτων Αλιευτικής
Ανάπτυξης, την παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών στην υδατοκαλλιέργεια.
 Την παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικής Νομοθεσίας
για την Υδατοκαλλιέργεια, και τη μεταποίηση των προϊόντων αυτών
 Την τήρηση βάσης δεδομένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών
 Την παρακολούθηση της λειτουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Οστρακοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ)
 Την απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων θαλάσσιων υδάτων
 Τη γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών
 Τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης, παραχώρησης, μίσθωσης και αναμίσθωσης υδάτινων
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής
ή ημιεντατικής μορφής και νέων ειδών
 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων σύμβασης μίσθωσης και αδειών
λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 Το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις
 Την παροχή σύμφωνης γνώμης για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και
φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό θαλάσσιων υδάτων
οικοσυστημάτων.
 τη χορήγηση βεβαιώσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος
 Για κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δεν περιγράφεται ανωτέρω αλλά προβλέπεται από την
κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.
γ) Το Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:
 Αλιευτική διαχείριση λιμνών και ποταμών.
 Δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση ενιαίας βάσης δεδομένων αλιευτικού στόλου
εσωτερικών υδάτων.
 Δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση ενιαίας βάσης δεδομένων ιχθυοτροφείων εσωτερικών
υδάτων.
 Η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν
σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων
εσωτερικών υδάτων.
 Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή
φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων στα εσωτερικά νερά.
 Η εισήγηση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της
απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
 Η εισήγηση για τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου
αλιείας στους ποταμούς
 Η εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα
εσωτερικά ύδατα από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου.
 Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά
ύδατα
 Λήψη διοικητικών μέτρων για την προστασία των εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων όπου
διαβιούν υδρόβιοι οργανισμοί και λήψη μέτρων για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών
 Προγραμματισμό για τη δημιουργία υποδομών για την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών
πόρων και την ανάπτυξη της αλιείας στα εσωτερικά νερά
 Γνωμοδότηση για την έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
στα εσωτερικά νερά
 Εισήγηση έργων υποδομής για την αλιεία, και η ρύθμιση αλιευτικής εκμετάλλευσης φυσικών
αποθεμάτων υδρόβιων οργανισμών στα εσωτερικά νερά.
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Εφαρμογή υλοποίησης μέρους της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης, πληρωμής
και παρακολούθησης λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων Εσωτερικών Υδάτων σε εφαρμογή
Προγραμμάτων Οικονομικών Ενισχύσεων (σε εφαρμογή Μέτρων ΕΠΑΛ) για τα εσωτερικά νερά.
Η δημιουργία αρχείου στοιχείων των παραγωγικών μονάδων (χερσαίων ή υδάτινων) στα
εσωτερικά ύδατα.
Η μέριμνα λήψης μέτρων για την προστασία της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Η χορήγηση βεβαιώσεων απασχολούμενων στην αλιεία στα εσωτερικά ύδατα.
Η έγκριση χορήγησης επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους, η έκδοσης της επαγγελματικής
άδειας αλιείας σκάφους, η μεταβίβαση, η εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη ανανέωση
επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών στα εσωτερικά ύδατα.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής κανόνων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα
της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στα εσωτερικά ύδατα
Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών σε αλιείς, αλιευτικούς
συνεταιρισμούς και σε ιδιώτες για τα θέματα αλιείας– υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους Φορείς Διαχείρισης των Υγροτόπων, τους
Δήμους, και συναρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων για τη προώθηση θεμάτων διαχείρισης και
προστασίας των υγροτόπων.

δ) Το Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Πιστοποίησης και Ασφάλειας Οστρακοειδών
Υδατοκαλλιεργειών και ποιότητας Εσωτερικών Υδάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:
 Την παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, την
κατάρτιση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν
σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων
 Την παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας υδάτων για την αλιεία και την καλλιέργεια
οστρακοειδών
 Τα προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων για την διαβίωση υδρόβιων οργανισμών
στα εσωτερικά ύδατα
 Για κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δεν περιγράφεται ανωτέρω αλλά προβλέπεται από την
κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.
ε) Το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:
 Τα ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού
 Τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της υπηρεσίας
 Την τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας
 Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας
 Τη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Διεύθυνση.
 Για κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δεν περιγράφεται ανωτέρω αλλά προβλέπεται από την
κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.
Στ) Τα Τμήματα Αλιείας στις Περιφερειακές Ενότητες έχουν αρμοδιότητες ως εξής :
Ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες με τα παραπάνω θεματικά Τμήματα Θαλάσσιας Αλιείας,
Υδατοκαλλιέργειας και Εσωτερικών Υδάτων στο βαθμό τις κλίμακας των αντικειμένων τους και
ανάλογα με τις ανάγκες των Π.Ε Πιο συγκεκριμένα.:
1. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ: Επιπλέον έχει αρμοδιότητες: Α) Απόφασης για την απαγόρευση ή
έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στη λίμνη Δοϊράνη. Β) Την
υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον
καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή
ιχθυοτρόφων υδάτων
2. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ: Έχει επιπλέον αρμοδιότητα: Την υποβολή αιτήματος προς παροχή
σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των
συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων
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3.
4.
5.
6.

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ: Επιπλέον έχει αρμοδιότητα: Την απόφαση εφαρμογής του
προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του
αναγκαίου (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών
πεστροφοκαλλιεργητών .
Αθήνα: 25‐06‐2013

Για το ∆.Σ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆. ΒΑΤΣΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ
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