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Θέμα: «Σποποποίηζη ηος Οπγανιζμοω ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναη. Κακεδονίαρ και Θπάκηρ» 

Πρεη.:  1) Ρν Ξ.Γ. 144/2010 γηα ηνλ νξγαληζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. 
 

Αμηφηηκε θ. Ξεξηθεξεηάξρε, 

Όπσο γλσξίδεηε ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο 

ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Λ.1474/2014), 

κε κέιε ηνπ φινπο ηνπο Γεσπφλνπο, Γαζνιφγνπο, Γεσιφγνπο, Θηεληάηξνπο θαη Ηρζπνιφγνπο. Ρν 

παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε ΞΔ Γξάκαο θαη 

Ξ.Δ. Θαβάιαο, βξίζθεηαη πάληα δίπια ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηνίθεζή ζαο κε πξνηάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ζηελ ηήξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζε πνιιά άιια ζέκαηα. 

Θαηφπηλ ινηπφλ ηεο πξφζθαηεο ελεκέξσζήο καο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Νξγαληζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ην παξάξηεκα καο ζέιεη 

λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε ελφο πιεξέζηεξνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ Νξγαληζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ.. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ξφινο καο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο 

πνιηηείαο ζε Γεσηερληθά ζέκαηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε εθαξκνγή ηνπ Λ. 1474/1984 (ΦΔΘ 

128 Α΄) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 2, εδ. α. «Ρν ΓΔΩΡ.Δ.Δ. κειεηά κε πξσηνβνπιία 

δηθή ηνπ ή ησλ αξκφδησλ αξρψλ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

αιηείαο, ησλ δαζηθψλ πφξσλ, ησλ νξπθηψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο γεσξγίαο, ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν, ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ κεηαπνίεζε, ηε δηαθίλεζε θαη ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ησλ ηνκέσλ απηψλ», 

εδάθην β. «Ρν ΓΔΩΡ.Δ.Δ. γλσκνδνηεί κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα θάζε 

λνκνζρέδην, Ξ.Γ/γκα θαη γεληθφ κέηξν πνπ έρνπλ ζρέζε κε: αα) ηελ γεσξγηθή, δαζηθή, 

θηελνηξνθηθή, αιηεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, ββ) ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη εηδηθφηεξα ηνπο 

εδαθηθνχο δαζηθνχο, αιηεπηηθνχο, νξπθηνχο θαη πδάηηλνπο πφξνπο ηεο ρψξαο», εδάθην δ. «Ρν 

ΓΔΩΡ.Δ.Δ. εληζρχεη θάζε πξνζπάζεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θξάηνο, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ Αγξνηηθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηνπο αγξνηηθνχο, δαζηθνχο, θηελνηξνθηθνχο 
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θαη αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζπιιφγνπο θαη θάζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή 

δεκνζίνπ δηθαίνπ εθφζνλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

κέζσλ» & εδάθην η. «Ρν ΓΔΩΡ.Δ.Δ. πξναζπίδεη ηα επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ γεσηερληθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη γηα ηελ ηήξεζε απφ απηά ησλ 

θαλφλσλ ηεο δενληνινγίαο θαη αμηνπξέπεηαο, αζθψληαο θαη πεηζαξρηθή εμνπζία ζ' απηά», άιια θαη 

ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 3 «Νη δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα επηκειεηήξηα, ηα αλψηαηα 

θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ 

παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζηθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ρνξεγνχλ ζην γεσηερληθφ επηκειεηήξην, 

κεηά απφ αίηεζή ηνπ, θάζε αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε, ησλ ζθνπψλ ηνπ πιεξνθνξία». Γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πιεξέζηεξε άπνςε, παπακαλοωμε ψπυρ μαρ 

αποζηείλεηε ηην πποβλεπψμενη απψ ηο άπθπο 241, παπ. 4 & 5 ηος ν. 3852/2010 (ΦΔΘ 

87 Α’) πλήπη μελέηη οπγάνυζηρ ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ 

Κακεδονίαρ και Θπάκηρ, ψπυρ και ηην ηελική ειζήγηζή ζαρ (αν ςπάπσει) ππορ ηο 

Πεπιθεπειακψ ςμβοωλιο για ηην ηποποποίηζη ηος Οπγανιζμοω ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Αναηολικήρ Κακεδονίαρ και Θπάκηρ, ϊζηε να διαηςπϊζοςμε ζσεηική γνυμοδψηηζη. 

Κέρξη ηφηε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε θαη απφ κέξνπο καο ζηε ζχληαμε κηαο πιεξέζηεξεο 

ηειηθήο εηζήγεζεο ζα ζαο απνζηείινπκε ηηο πξψηεο απφςεηο καο επί ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 

Γενικέρ απψτειρ για ηην Σποποποίηζη ηος Π.Γ. 144/2010 

 

Νη επηζηεκνληθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Γεσηερληθψλ θιάδσλ (γεσπφλσλ, δαζνιφγσλ, γεσιφγσλ, 

θηεληάηξσλ θαη βηνιφγσλ-ηρζπνιφγσλ) ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη αιινχ, θαζνξίδνληαη ζην Ξ.Γ. 

344/2000 (ΦΔΘ Α’ 297). Ρα δε θαζήθνληα ηνπο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην λφκν 3852/2010 

«Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ Α’ 87) ζην άξζξν 186 θαη απφ ην πξνζνληνιφγην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

Ξ.Γ. 50/2001. Νη Γεσηερληθνί 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. 

Νη Γεσηερληθνί, έρνληαο πιήξσο θαηαλνήζεη ηνλ 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 ηεο Ξεξηθέξεηάο καο, ζηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη, παξά ηα κεγάια (έσο αλππέξβιεηα) πξνβιήκαηα ηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ, πφξσλ θαη κέζσλ. Γηα απηφ θαη πξνζδνθνχλ απφ ηελ Ξεξηθεξεηαθή 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. 



Ξαξαθαινχκε, ινηπφλ, φπσο θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο εηζήγεζήο ζαο, ιάβεηε ππφςε ηηο 

παξαθάησ ζέζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο  ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ.:  

1. Οι γευηεσνικοί ςπάλληλοι ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Κακεδονίαρ και Θπάκηρ 

αποηελοων λιγψηεπο απψ ηο 1/3 ηυν ςπαλλήλυν ηηρ Πεπιθέπειαρ (ζε άιιεο πεξηθέξεηεο 

είλαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ) και οι ςπηπεζίερ πος απαζσολοωνηαι είναι ζημανηικά 

ςποζηελεσυμένερ, ηψζο ζηην έδπα ψζο και ζηιρ Πεπιθεπειακέρ Δνψηηηερ. Ζ 

ππνζηειέρσζε απηή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη θηάζεη ζε νξηαθφ επίπεδν (π.ρ. Θηεληαηξηθή 

ππεξεζία Ξ.Δ. Θαβάιαο) εγθπκνλψληαο πνιινχο θηλδχλνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη ρξνλίδνπζα 

θαη έρεη δηνγθσζεί απφ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο Γεσηερληθψλ θαη ηελ απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ 

ιφγσ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ. Ππλεπψο, ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ε 

πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά θαη κέρξη απηά λα θαιπθζνχλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. 

βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Γάζε, Αιηεία, 

Νξπθηφο πινχηνο θ.α.) θαη ε πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. 

πξνάγεη ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο γεληθφηεξα.   

2. Ρν ηζρχνλ Π.Γ. 144/2010 (237Α΄) δηακνξθψζεθε, κέζα ζε αζθπθηηθέο ρξνληθέο πξνζεζκίεο, 

επάλσ ζε έλα παλειιαδηθφ πξφηππν θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηέρεη πιεζψξα ζθαικάησλ, 

παξαιείςεσλ θαη επηθαιχςεσλ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Α.Κ.Θ. πνπ είλαη κηα δηαζπλνξηαθή - αγξνηηθή πεξηθέξεηα. Απνηέιεζε ηελ πξψηε «κλεκνληαθή» 

ζπγρψλεπζε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα θαη κάιηζηα κε πνζνζηά ζπξξίθλσζεο ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ κεγαιχηεξα ηνπ 50%. 

3. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Νξγαλφγξακκα αλαγθαίσλ 

ζέζεσλ ππαιιήισλ θαη φρη νξγαλφγξακκα θαιππηφκελσλ ζέζεσλ, γηα θάζε νξγαληθή κνλάδα 

επηπέδνπ Γηεχζπλζεο Ξ.Δ. ή απηνηεινχο Ρκήκαηνο Ξ.Δ. θαη ζηε βάζε ηνπ Νξγαλνγξάκκαηνο 

απηνχ ησλ ζέζεσλ λα γίλεηαη ε θαηαλνκή ππαιιήισλ ζηα πθηζηάκελα Ρκήκαηα ηεο θάζε 

Γ/λζεο Ξ.Δ, γηαηί έηζη απνηππψλνληαη θαιχηεξα νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο θάζε Γηεχζπλζεο. Απηή 

ε πξφβιεςε είλαη νπζηαζηηθή γηαηί ζα ραξηνγξαθήζεη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ θαη ηηο 

πθηζηάκελεο  θαιπκκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο  πνπ ππάξρνπλ  αλά θιάδν/εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ ζε 

θάζε Γ/λζε Ξ.Δ. Έηζη ζα είλαη εθηθηή ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θάζε Γ/λζεο ζε ζρέζε  κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο, ηηο θαηεηιεκκέλεο θαη ηηο θελέο γηα ηνλ πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ ή κεηαηάμεσλ. Πηνλ πθηζηάκελν Νξγαληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ην 

Νξγαλφγξακκα ησλ ζέζεσλ εμαληιείηαη ζηελ απνηχπσζε ζε θεληξηθή βάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ, νξγαληθψλ θαη πξνζσπνπαγψλ. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

ιεηηνπξγηθέο  αλάγθεο ζηειέρσζεο ή δηνξηζκνχο   ρσξίο έλα πξαγκαηηθφ ράξηε ησλ  νξγαληθψλ 

ζέζεσλ πνπ δηθαηνχηαη λα έρεη θάζε Γ/λζε Ξ.Δ. ζε θιάδνπο/εηδηθφηεηεο θαη αξηζκφ  ζέζεσλ 

απηψλ. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα γίλεη ε πεξηγξαθή ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα αλαινγνχληα θαζήθνληα, ηελ νπνία φινη επηζπκνχλ. 

Ρέινο  ρσξίο νξζνινγηθφ επηκεξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ ππαιιήισλ αλά Γ/λζε Ξ.Δ. 

ππάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο ε δπγαξηά λα γέξλεη κεξνιεπηηθά θαη φρη λα ιεηηνπξγεί ζε 

ζπληεηαγκέλε βάζε θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ. 

4. Ππλεπψο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο Νξγαληζκνχ πξέπεη λα γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηφξζσζεο ησλ επηκέξνπο ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη πξνο ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο πξσηνθαλνχο δξαθφληεηαο πεξηθνπήο δνκψλ ζηηο ππεξεζίεο, ψζηε απηέο λα 

επηηειέζνπλ επηηπρψο ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπο ζηελ αγξνηηθή αιιά θαη επξχηεξε αλάπηπμε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Γηα ηελ Γεληθή Γ/λζε Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο, ζα 

έπξεπε ζηνλ ηίηιν ηεο παξαπάλσ Γεληθήο Γ/λζεο λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηνλ Ρνκέα ηεο 

Αιηείαο πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθφο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα καο. Έλαο πην ζσζηφο ηίηινο ζα ήηαλ 



«ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ, ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΖ 

ΘΑΗ ΑΙΗΔΗΑ». 

5. Πηελ πεξίπησζε δηαηήξεζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 

Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο, ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί Γ/νζη Αλιείαρ. Ζ πξνηεηλφκελε απηή 

Γηεχζπλζε ζα πξέπεη είηε λα είλαη αλεμάξηεηε - απηνηειήο θαη λα κελ αλήθεη ζε άιιε Γ.Γ. είηε 

λα αλήθεη ζηε λέα «Γ.Γ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ 

ΑΙΗΔΗΑΠ». Ζ έδξα ηεο λέαο Γηεχζπλζεο Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηψλ πξνηείλεηαη λα είλαη ε 

Θαβάλα πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  

Πε απηήλ ηελ Γηεχζπλζε Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηψλ ζα ππάγνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

1. Ρκήκα Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αιηείαο (Ξξνγξακκαηηζκνχ) κε έδξα ηελ Θαβάια θαη 
ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Ξεξηθέξεηα Αλ. Καθ. & Θξάθεο. 

2. Ρκήκα Αιηείαο Θαβάιαο κε έδξα ηελ Θαβάια θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Θαβάιαο θαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θάζνπ. 

3. Ρκήκα Αιηείαο Γξάκαο κε έδξα ηε Γξάκα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Γξάκαο. 

4. Ρκήκα Αιηείαο Μάλζεο κε έδξα ηελ Μάλζε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Μάλζεο. 

5. Ρκήκα Αιηείαο Ονδφπεο κε έδξα ηελ Θνκνηελή θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Ονδφπεο. 

6. Ρκήκα Αιηείαο Έβξνπ κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ 
Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λ. Έβξνπ. 

7. Ρκήκα Αιηείαο Νξεζηηάδαο κε έδξα ηελ Νξεζηηάδαο θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ 
Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Β. Έβξνπ. 

Ζ πξφηαζε απηή ζεσξνχκε φηη είλαη κηα ιχζε πνπ ζα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

Ρνκέα Αιηείαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. ρσξίο λα επηθέξεη νηθνλνκηθέο ή θαη αιινχ είδνπο 

επηβαξχλζεηο ζηελ λέα δηνηθεηηθή νξγάλσζε.  

Ν θιάδνο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο είλαη έλαο απφ 

ηνπο πιένλ αλαπηπζζφκελνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε δχν είδε θαιιηεξγεηψλ πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ λα θπξηαξρνχλ: ηηο κνλάδεο εθηξνθήο κπδηψλ κε αλάπηπμε θπξίσο ζην Λ. Θαβάιαο 

(δεπηεξεπφλησο ζην Λ. Ονδφπεο) θαη ηηο κνλάδεο εθηξνθήο πέζηξνθαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θχξηα ζην Λ. Γξάκαο (θαζψο επίζεο θαη ζηνπο Λ. Θαβάιαο θαη Μάλζεο). Δπίζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα 

καο ππάξρεη θαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν ιηκλνζαιαζζψλ απφ φπνπ αιηεχεηαη κεγάιε πνζφηεηα θαη 

αξηζκφο αιηεπκάησλ θαη 2 απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηρζπφζθαιεο ηεο ρψξαο καο (Θαβάια-

Αιεμαλδξνχπνιε). Θαηά ηελ άπνςε καο, ζα πξέπεη ε Ξεξηθέξεηα Αλαη. Καθεδνλίαο-Θξάθεο λα 

δεκηνπξγήζεη κηα πξφηππε “πεξεζία Αιηείαο” ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ελφο ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ ζηεξίδεη κηα αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα 

Δζληθήο ζεκαζίαο κε εμαγσγηθή θαηεχζπλζε ζηελ πεξηνρή θαζψο ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ζηε παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζε νξεηλέο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ απαζρνινχκελσλ. 

6. Δπηπξνζζέησο, ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ην Σμήμα Φςηικήρ και Ευικήρ Παπαγυγήρ 

πος ανήκει ζηιρ ΓΑΟΘ, θα έππεπε να διαιπεθεί πεξαηηέξσ ζε Ρκήκα Φπηηθήο Ξαξαγσγήο, 

Ρκήκα Εσηθήο Ξαξαγσγήο θαη Ρκήκα Ξξνγξακκάησλ θαη Ρεθκεξίσζεο ιφγσ ηεο πιεζψξαο 

ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 



7. Αθφκα ζηελ θάζε ΓΑΝΘ ζα πξέπεη να πποζηεθεί και ένα Σμήμα ή Γπαθείο Δγγείυν 

Βεληιϊζευν και Γευπγικήρ Κησανολογίαρ. Ρα αληηθείκελα πνπ ζα έρεη ην ηκήκα απηφ 

αλήθαλ ζηηο πξψελ ΓΔΒ θαη κε ηνλ Θαιιηθξάηε θαηαξγήζεθαλ νη ΓΔΒ θαη ηα αληηθείκελα ηεο , ην 

αξρείν ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη νη ππάιιεινη ηεο δηαζθνξπίζηεθαλ ζηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο. 

Πήκεξα νη έγγεηεο βειηηψζεηο είλαη έλα παξαγθσληζκέλν αληηθείκελν αλ θαη είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ ζε έλα ηκήκα ζα βειηηψζεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο άζθεζε. 

8. Ξξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία Σμήμαηορ Πποβολήρ Αγποηικϊν Πποφψνηυν ζηε Γ/λζε 

Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο, Θηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο ηεο έδξαο κε αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ 

Ξεξηθέξεηα. Δίλαη κία ηδέα πνπ πηζηεχνπκε φηη θηλείηαη ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη πηζηεχνπκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο. 

9. Ρέινο, ην ημήμα Θηηνιαηπικήρ ζηη ΓΑΟΘ ηηρ κάθε Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ θα ππέπει 

να μεηαηπαπεί ζε Γιεωθςνζη. Ζ θαθή εκπεηξία καο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο εμάξζεηο ζηηο 

δσνλφζνπο (επινγηά, θαηαξξντθφο ππξεηφο, νδψδεο δεξκαηίηηδα θ.α.) θαη αλζξσπνδσνλφζνπο 

(ιχζζα, βξνπθέισζε θ.α.) θαη ην γεγνλφο φηη ε Ξεξηθέξεηα καο είλαη ε πχιε εηζφδνπ απφ ηελ 

Ρνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία θαη ηαπηφρξνλα θαη πχιε εηζφδνπ αζζελεηψλ θαη παξάλνκσλ 

Διιελνπνηήζεσλ δσηθνχ θεθαιαίνπ πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αλαγθαηφηεηα ζε απηήλ ηελ 

κεηαηξνπή. Δπηπξφζζεηα θαη επεηδή ε θηεληαηξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο έληαμεο 

ζηελ ΔΝΘ - Δ.Δ, εμειίρζεθε ζηαδηαθά θαη απφ ακηγψο εζληθή, ζήκεξα απνηειεί ελαξκνληζκέλε 

θνηλνηηθή λνκνζεζία ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κε δηεζλείο ππνρξεψζεηο γηα ηε 

ρψξα καο (ιφγσ εληαίαο αγνξάο ζηελ Δ.Δ.). Ζ θηινζνθία θαη νη δηαηάμεηο απηήο ηεο λνκνζεζίαο, 

πξνβιέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εληαίν ηξφπν, ρσξίο λα μερσξίδνπλ 

ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο θηεληαηξηθήο επηζηήκεο πνπ είλαη ε πγεία θαη πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη 

ε δεκφζηα πγεία θαζψο θαη ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο - ππνζηεξηθηηθνχο ηνκείο θηεληαηξηθήο 

δξάζεο (ζήκαλζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θ.ά.). Ζ Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεγνξνχλ ζε απηήλ ηελ κεηαηξνπή θη αθνξνχλ ην κεγάιν ηεο κέγεζνο, 

ηα δχν λεζηά ηεο, ηα ηδηαίηεξα γεσκνξθνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο θαη ηελ πνιιαπιή απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (θαη ησλ πνηθίισλ εθηξνθψλ) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ, ην ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ θηελνηξνθία, 

ηελ αδπλακία ηνπο λα πιεξψζνπλ ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, ηελ πιεζψξα ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηέινο ηελ ειιηπή 

ζηειέρσζε ησλ Θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ είλαη ην νξγαλσηηθφ ηνπο 

ζρήκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Αμηνινγψληαο φια ηα παξαπάλσ θαη 

ζέινληαο λα ζπκβάιινπκε, ζηε ζέζπηζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ θαη νπζηαζηηθά απνηειεζκαηηθνχ 

δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ νξγάλσζεο ησλ Θηεληαηξηθψλ πεξεζηψλ, πξνηείλνπκε ζηνλ Νξγαληζκφ 

ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηε δεκηνπξγία: 

Γηεπζχλζεσλ Θηεληαηξηθήο ζε θάζε Ξ.Δ. πνπ λα ηηο απαξηίδνπλ ηα εμήο Ρκήκαηα (κε δηαηήξεζε 

θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θηεληαηξείσλ): 

Ρκήκα Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο  

Ρκήκα γείαο Εψσλ & Θηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ (ΘΑΦΔ) 

Νη δηεπζχλζεηο απηέο ζα ππάγνληαη ζηελ λέα «Γ.Γ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, 

ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΙΗΔΗΑΠ» ηεο έδξαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο απνηειεζκαηηθά ζα 

πξέπεη ην γξεγνξφηεξν λα ζηειερσζνχλ κε Θηεληάηξνπο. 



10. Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 241, παξ.1 ηνπ λ. 3852/2010 «Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 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 καηηγοπίερ και οι κλάδοι ηος πποζυπικοω, ηυν οποίυν οι 

ςπάλληλοι κπίνονηαι για ηην καηάλητη θέζευν πποφζηαμένυν, ανάλογα με ηην 

ειδικψηηηα ηος κλάδος και ηο ανηικείμενο ηυν ζςγκεκπιμένυν οπγανικϊν μονάδυν 

θαη ηέινο ε ιεηηνπξγία ηνπο». Ππλεπψο δελ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κε θαλέλα ηξφπν κέζσ ηνπ 

λένπ νξγαλνγξάκκαηνο απνθιεηζκφο ησλ γεσηερληθψλ απφ ζέζεηο επζχλεο (ηκεκαηάξρεο, 

δηεπζπληέο, γεληθνί δηεπζπληέο θ.α.) ζε ππεξεζίεο κε αληηθείκελα ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηα 

ηνπο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν θαη κε ην Ξ.Γ. 344/2000 (ΦΔΘ Α’ 297) γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Γεσηερληθψλ. 

11. Νη πξνβιέςεηο γηα ηοποθέηηζη πποφζηαμένυν ηηρ καηηγοπίαρ ΣΔ ηυν γευηεσνικϊν 

κλάδυν θα ππέπει να οπιζθεί μψνο ελλείτει διαθέζιμυν πποφζηαμένυν ηηρ 

καηηγοπίαρ ΠΔ ηυν γευηεσνικϊν κλάδυν γηαηί νη Ξξντζηάκελνη ησλ γεσηερληθψλ 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ, εγθξίλνπλ θαη απνθαζίζνπλ γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα (φπσο 

π.ρ. ν θπηνυγεηνλνκηθφο έιεγρνο) ζηα νπνία απμοδιψηηηα ενέπγειαρ έσοςν μψνο 

γευηεσνικοί επιζηήμονερ καηηγοπίαρ ΠΔ και μέλη ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζωμθυνα με ηο ΠΓ 

344/2000 (ΦΔΘ Α΄ 297). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54, παξ. 2, εδ. 51 ηνπ Λ. 

4173/2013 (ΦΔΘ Α΄ 174) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 46, παξ. 2 ηνπ Λ. 4250/2014 

(ΦΔΘ Α΄ 74), ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη γηα ηηο αηξεηέο Ξεξηθέξεηεο «κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαζ’ χιελ 

αξκφδηνπ πνπξγνχ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηνπ ηειεπηαίνπ, νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

ηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε ζέζε επζχλεο απνδεθηά βαζηθά πηπρία ή δηπιψκαηα, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε θάζε ζέζεο 

επζχλεο, φπσο ελδεηθηηθά απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο, θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπλαθνχο 

κε ην αληηθείκελν ηεο νηθείαο ζέζεο, εκπεηξία ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο νηθείαο ζέζεο, ε 

γλψζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ θαη ην επίπεδν γλψζεο απηψλ». ςνεπϊρ, 

εθψζον ςπάπσει η ππψβλετη και για επιλογή πποφζηαμένος με πποχπψθεζη επιλογήρ 

μία ζςγκεκπιμένη ειδικψηηηα μεηαπηςσιακή ή επεςνηηική, θευποωμε αδιανψηηο να 

μην πποβλέπεηαι απψ ηον Οπγανιζμψ η πποηεπαιψηηηα ηηρ καηηγοπίαρ ηος πηςσίος 

πος έσει ηο νψμιμο επαγγελμαηικψ δικαίυμα εξάζκηζηρ ηος ςπηπεζιακοω 

ανηικειμένος. 

12. Όζνλ αθνξά ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ δηεπζχλζεσλ (άξζξν 39 Ξξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ), 

ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη: 

Α. Πηε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ Έξγσλ (έδξαο θαη Ξ.Δ.) λα πξνΐζηαληαη θαη νη ΠΔ Γευλψγοι, ιφγσ 

ηεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ΞΔ Γεσπφλνη εηδηθφηεηαο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 

θαη Γεσξγηθήο Κεραλνινγίαο.  

Β. Πηε Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Γεο λα πξνζηεζεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΠΔ Γευπψνος. Πηε 

ζπγθεθξηκέλε Γ/λζε, νη Γεσπφλνη ζπλάδειθνη ζπκκεηέρνπλ αλέθαζελ ζην έξγν ηεο θαη πνιιέο 

θνξέο σο πξφεδξνη επηηξνπψλ (π.ρ. αλαδαζκνί) ή απιά κέιε (π.ρ. θαηαλνκή βνζθνηνπίσλ 

θ.ιπ.). Ρέινο, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ αθνξά ηα αληηθείκελα 

απηήο ηεο Γηεχζπλζεο ηα νπνία απνηεινχλ δηδαθηέα χιε θαηεπζχλζεσλ ζηηο Γεσπνληθέο Πρνιέο 

θαη Ρκήκαηα θαη ε άζθεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ πξνβιέπεηαη απφ ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ Ξ.Γ. 344/2000. 



Γ. Πηε Γηεχζπλζε Γηά Βίνπ Κάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Ρνπξηζκνχ (έδξα) λα 

πξνζηεζεί ζηνπο δηεπζπληέο θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ ΠΔ Γευπψνος, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Ξ.Γ. 344/2000 γηα ηα αληηθείκελα απαζρφιεζεο ησλ Γεσπφλσλ 

(εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζε, αγξνηνπξηζκφο θ.α.). Αληηζηνίρσο ζα κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαη 

πξντζηάκελνη ζηα ζρεηηθά ηκήκαηα. 

Γ. Πηε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (έδξα) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

ΞΓ144/2010, κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη νη θιάδνη ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ 

Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Γηνηθεηηθνχ, ΞΔ Ξεξηθεξεηνιφγσλ, ΞΔ Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ΞΔ Γεσπφλσλ, ΞΔ Γαζνιφγσλ ή ΡΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΡΔ Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο, ΡΔ Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ, ΡΔ 

Γηνηθεηηθνχ, ΡΔ Ινγηζηηθνχ. Δθεί ρξεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηφξζσζε ψζηε λα πξνζηεζεί ν 

θιάδνο ησλ ΞΔ Γεσηερληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιφγνη θαη 

Βηνιφγνη-Ηρζπνιφγνη). 

13. Όζνλ αθνξά ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ (Άξζξν 40 Ξξντζηάκελνη Ρκεκάησλ), 

ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο ζα πξέπεη: 

Πην Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο (ζεκείν 6) ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ 

(έδξα) λα κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη θαη νη ΞΔ Βηνιφγσλ, ΞΔ Βηνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ, ιφγσ ηεο 

ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν (7) γηα ην Ρκήκα 

δξννηθνλνκίαο. 

Πηα Ρκήκαηα Ξεξηβάιινληνο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (ζεκείν 8) ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ (έδξα) λα πξνΐζηαληαη θαη νη ΞΔ Βηνιφγσλ, ΞΔ 

Βηνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ θαη ΞΔ Γεσιφγσλ, ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν (7) γηα ην Ρκήκα δξννηθνλνκίαο. 

Πην Ρκήκα Φπηηθήο θαη Εσηθήο Ξαξαγσγήο (ζεκείν 33) ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο 

(έδξα) λα αθαηξεζνχλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο νη εηδηθφηεηεο ΞΔ Βηνιφγσλ, ΞΔ Βηνιφγσλ 

Ηρζπνιφγσλ θαη ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ. 

Πην Ρκήκα Αιηείαο (ζεκείν 33) ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο (έδξα) λα πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΞΔ Βηνιφγσλ, ΞΔ Βηνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ ή ΡΔ Ηρζπνθνκίαο − Αιηείαο, ΡΔ 

Ρερλνιφγσλ Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηψλ. Λα αθαηξεζνχλ νη θάδνη ΞΔ Γεσπφλσλ, ΡΔ 

Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ. 

Πην Ρκήκα Ξνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ζεκείν 40) ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ λα πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΞΔ Γεσπφλσλ 

γηαηί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηφζν ηνλ πνηνηηθφ, φζν θαη ηνλ θπηνυγεηνλνκηθφ 

έιεγρν δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο άιινο ππάιιεινο, φρη κφλν ζαλ 

Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο, αιιά νχηε θαη γηα άιιεο εξγαζίεο. Λα αθαηξεζνχλ νη θιάδνη ΞΔ 

Γαζνιφγσλ, ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ ή ΡΔ Ρερλ. Γεσπνλίαο. 

Πην Ρκήκα Φπηηθήο θαη Εσηθήο Ξαξαγσγήο (ζεκείν 41) ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ εθφζνλ απηφ δελ δηαζπαζηεί ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 5ε 

πξφηαζε καο λα κπνξεί λα πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΞΔ Γεσπφλσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο. Λα αθαηξεζνχλ νη θιάδνη ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ 

Πην Ρκήκα Αιηείαο (ζεκείν 43) ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ λα κπνξνχλ λα πξνΐζηαηαη  ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΞΔ Βηνιφγσλ, ΞΔ Βηνιφγσλ 

Ηρζπνιφγσλ ή ΡΔ Ηρζπνθνκίαο − Αιηείαο, ΡΔ Ρερλνιφγσλ Αιηείαο θαη δαηνθαιιηεξγεηψλ. Λα 

αθαηξεζνχλ νη θιάδνη ΞΔ Γεσπφλσλ, ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ. 

Πην Ρκήκα Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ (έδξα), ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΞΓ144/2010, κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη νη 



θιάδνη ΞΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΞΔ Ξεξηθεξεηνιφγσλ, ΞΔ Γεσπφλσλ, ΞΔ Γαζνιφγσλ, 

ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Νηθνλνκηθνχ ή ΡΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΡΔ 

Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Ινγηζηηθνχ θαη 

ρξεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηφξζσζε ψζηε λα πξνζηεζεί ν θιάδνο ησλ ΞΔ Γεσηερληθψλ 

φισλ ησλ θιάδσλ (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιφγνη θαη Βηνιφγνη-Ηρζπνιφγνη). 

Πην Ρκήκα Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ (έδξα), ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΞΓ144/2010, κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη νη 

θιάδνη ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΞΔ 

Γεσπφλσλ, ΞΔ Γαζνιφγσλ ή ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Γηνίθεζεο Κνλάδσλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ρξεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηφξζσζε ψζηε λα πξνζηεζεί ν 

θιάδνο ησλ ΞΔ Γεσηερληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιφγνη θαη 

Βηνιφγνη-Ηρζπνιφγνη). 

Πην Ρκήκα Θηλήηξσλ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ (έδξα), ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΞΓ144/2010, κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη νη 

θιάδνη ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΞΔ 

Γεσπφλσλ ή ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ θαη 

ρξεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηφξζσζε ψζηε λα πξνζηεζεί ν θιάδνο ησλ ΞΔ Γεσηερληθψλ 

φισλ ησλ θιάδσλ (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιφγνη θαη Βηνιφγνη-Ηρζπνιφγνη). 

Πην Ρκήκα Ρεθκεξίσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (έδξα), ζχκθσλα κε 

ην ηζρχνλ ΞΓ144/2010, κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη νη θιάδνη ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ 

Νηθνλνκηθνχ, ΞΔ Γηνηθεηηθνχ, ΞΔ Νηθνλνκηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ΞΔ 

Ξεξηθεξεηνιφγσλ, ΞΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΞΔ Γεσπφλσλ, ΞΔ Θνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή 

ΡΔ Κεραληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, ΡΔ Ινγηζηηθνχ, 

ΡΔ Κνλάδσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ρξεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηφξζσζε ψζηε λα 

πξνζηεζεί ν θιάδνο ησλ ΞΔ Γεσηερληθψλ φισλ ησλ θιάδσλ (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, 

Γεσιφγνη θαη Βηνιφγνη-Ηρζπνιφγνη). 

 

θ. Ξεξηθεξεηάξρε, 

θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Νξγαληζκφ, παξαθαινχκε απηέο λα ηεζνχλ 

ππφςε ηεο Νκάδαο εξγαζίαο πνπ πηζαλφλ λα έρεη ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

ζχληαμε ηεο Κειέηεο Ρξνπνπνίεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ Ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην 

αξρηθφ ζηάδην ζχληαμεο ηεο κειέηεο ζαο. Ρέινο ζαο δειψλνπκε ηε δηαζεζηκφηεηά καο γηα 

ζπλεξγαζία καδί ζαο θαηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ Νξγαληζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη φζνλ αθνξά ζηηο γεσηερληθέο ππεξεζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνχ καο ξφινπ. 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


