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 Αμηφηηκε θ. Πεξηθεξεηάξρε, 

 Όπσο γλσξίδεηε ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθφο 

ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

(Ν.1474/2014 ) κε κέιε ηνπ φινπο ηνπο Γεσπφλνπο, Γαζνιφγνπο, Γεσιφγνπο, Κηεληάηξνπο θαη 

Ηρζπνιφγνπο. Σν παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε 

ΠΔ εξξψλ, βξίζθεηαη πάληα δίπια ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζή ζαο κε πξνηάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηεο ηήξεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζε πνιιά άιια ζέκαηα. 

 Με έθπιεμε φκσο πιεξνθνξεζήθακε φηη, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πήξε απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίδεηαη ε δπλαηφηεηα, λα ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πηπρηνχρνη ΠΔ θαη ΣΔ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηηο Γεσηερληθέο 

ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πξντζηάκελνη  άζρεησλ εηδηθνηήησλ, 

φπσο λεπηαγσγνί, ζενιφγνη, θηιφινγνη, λνζειεπηέο θ.η.ι. Απηή ε απφθαζε ιήθζεθε ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο,  νη εξγαδφκελνη ηεο ΠΚΜ, νη 

ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο θαη ην ΓΔΩΣΔΔ.    

 χκθσλα δε κε ην άξζξν 241, παξ.1 ηνπ λ. 3852/2010 «Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α’ 87), «ζηνλ 

εζσηεξηθφ νξγαληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζνξίδνληαη νη ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, ν ηίηινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε έδξα ηεο θάζε 

κνλάδαο, νη νξγαληθέο ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο, θιάδνπο, εηδηθφηεηεο θαη βαζκνχο ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ και οι καηηγορίες και οι κλάδοι ηοσ προζωπικού, ηων οποίων οι σπάλληλοι 

κρίνονηαι για ηην καηάληψη θέζεων προϊζηαμένων, ανάλογα με ηην ειδικόηηηα ηοσ κλάδοσ 

και ηο ανηικείμενο ηων ζσγκεκριμένων οργανικών μονάδων θαη ηέινο ε ιεηηνπξγία ηνπο». 

Σύμθωνα λοιπόν με ηο νόμο ηοσ Καλλικράηη, είναι προθανές όηι ασηή η απόθαζη ηης 

Εκηελεζηικής Επιηροπής ηης Περιθέρειας δεν καλύπηεηαι νομικά. 
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 Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη εθηφο απφ λνκηθήο θχζεσο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν αλ 

ππεηζέιζνπκε ζηελ νπζία ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεσηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ην 

αληηθείκελν ησλ νπνίσλ είλαη θπξίσο επηζηεκνληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ εηδηθφηεηεο άιισλ θιάδσλ.  

 Οη επηζηεκνληθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Γεσηερληθψλ θιάδσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΚ Α’ 297) θαη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην λφκν 

3852/2010 «Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α’ 87) ζην άξζξν 186 θαη απφ ην πξνζνληνιφγην ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ Π.Γ. 50/2001, έρνπλ κεηαμχ άιισλ ζέζεηο επζχλεο εθηέιεζεο έξγνπ πνπ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο (πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε επηθίλδπλσλ δσνλφζσλ 

θαη δσναλζξσπνλφζσλ, απνθπγή ληηξνξχπαλζεο ή ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, 

αθιαηνμηλψλ θαη άιισλ επηκνιπληψλ ζηα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο θ.α.), ηε δηαζθάιηζε, κέζσ 

ησλ απαηηνχκελσλ (θπηνυγεηνλνκηθψλ, πνηνηηθψλ, θηεληαηξηθψλ, θ.ιπ.) ειέγρσλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ, ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ θαη ινηπψλ θπζηθψλ πφξσλ, κε έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε κειέηε θαη επίβιεςε θαηαζθεπήο έξγσλ ηφζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο, ζεηζκνί θ.ιπ.) φζν θαη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο, θαη ζε πνιιά άιια αληηθείκελα. 

 Οη Γεσηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ δελ θάλνπλ γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε 

ζεκάησλ φπσο θάλνπλ άιιεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ή ησλ Πεξηθεξεηψλ αιιά 

ρεηξίδνληαη άθξσο εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο. πλεπψο θαη  ε δηνίθεζε ησλ γεσηερληθψλ ππεξεζηψλ 

αθνξά  ηνλ εηδηθφ επηζηήκνλα  θαη φρη  έλαλ άιιν επηζηήκνλα,  άζρεην κε ηελ επηζηεκνληθή επζχλε 

ζηα   γεσηερληθά  έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Γελ είλαη ηπραία άιισζηε ε θήκε πνπ έρνπλ ηα 

ειιεληθά γεσξγηθά πξντφληα σο πνηνηηθά θαη αζθαιή ζηηο μέλεο αγνξέο. Σπρφλ αβιεςίεο ζε απηά 

ηα ζέκαηα  ή ιάζνο ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ζα έρνπλ δπζκελή επίδξαζε θαη ζε  επίπεδν 

παξαγσγήο αιιά θαη ζε επίπεδν Γεκφζηαο Τγείαο θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ εμαγσγηθή πξννπηηθή 

ησλ πξντφλησλ καο. Δπηπξφζζεηα κάιηζηα ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ φινη 

βηψλνπκε, δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα  λα ηεζεί ζε ηέηνηνπο θηλδχλνπο ε πξσηνγελήο καο παξαγσγή 

πνπ απνηειεί κνριφ αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο καο θαη ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα.  

 Οη Γεσηερληθνί, έρνληαο πιήξσο θαηαλνήζεη ην λέν ηνπο ξφιν ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, είλαη έηνηκνη θαη απνθαζηζκέλνη λα ζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά θαη ππεχζπλα, σο θαζ’ χιελ 

αξκφδηνη επηζηήκνλεο, ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο παξά ηα κεγάια (έσο 

αλππέξβιεηα) πξνβιήκαηα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θαη κέζσλ. Γηα απηφ θαη 

πξνζδνθνχλ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε λα ηνπο εκπηζηεπζεί θαη λα κελ ππνβαζκίζεη ηελ 

επηζηεκνληθή επάξθεηά ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο, πνπ δελ είλαη άιινο παξά ε εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 



   

θ. Πεξηθεξεηάξρα, 

Δπειπηζηνχκε λα θαηαλνήζεηε ηηο αλεζπρίεο καο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ςεθίζεηε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε. Γηα απηφ δεηνχκε λα αθπξψζεηε ηελ 

απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο, λα ζαο βνεζήζνπκε  κε ηελ 

θαηάζεζή ησλ πξνηάζεσλ καο γηα ηνλ λέν ΟΔΤ. 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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