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Αξιότιμε Κύριε Γενικέ, 
Μετά από ενημέρωση από μέλη του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Αττικής και τη διαβίβαση στο Παράρτημα της Πρότασης Τροποποίησης του Οργανισμού 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, στο πλαίσιο του 
θεσμικού ρόλου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου σας υποβάλουμε τις προτάσεις του 
Παραρτήματος, που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση του προτεινόμενου 
Οργανισμού: 

• Προσδιορισμός των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών που θα 
κατέχουν τόσο τις θέσεις Προϊσταμένων όσο και τις θέσεις υπαλλήλων στα 
Τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο των Τμημάτων. Είναι αυτονόητο ότι η 
επιτυχής άσκηση των καθηκόντων Προϊσταμένου στα Τμήματα 
Ιχθυολογικού, Γεωπονικού και Κτηνιατρικού αντικειμένου μπορεί να γίνει 
μόνο από υπαλλήλους της αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών (Ιχθυολόγων, Γεωπόνων , Κτηνιάτρων).  

• Η πρόβλεψη για την εισαγωγή υπαλλήλων του Κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών 
στον Οργανισμό και ο μεγάλος αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων, 
θεωρούμε ότι δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες των Τμημάτων και στις 
αρμοδιότητες που αυτά έχουν, δεδομένου ότι είναι πολύ περιορισμένες οι 
αρμοδιότητες που μπορούν οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής να 
ασκήσουν. Η εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας απαιτεί 
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και προβλέπει η διαχείριση 
προγραμμάτων, η διενέργεια ελέγχων και η δυνατότητα υπογραφής να 
γίνεται κατά κύριο λόγο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
αντίστοιχης ειδικότητας και σε κάποιες περιπτώσεις του κλάδου ΤΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ο μεγάλος αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων 
του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών δεν ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες 
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και γίνεται εις βάρος των θέσεων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών.   

• Θεωρούμε θετική την αναβάθμιση του συντονιστικού ρόλου της Διεύθυνσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και την μετονομασία αυτής σε 
Διεύθυνση Συντονισμού Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής στελέχωση όλων των Τμημάτων. Εάν 
δεν αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη, τραγική σε πολλές περιπτώσεις, 
υποστελέχωση των Τμημάτων (ιδιαίτερα σε προσωπικό του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών) είναι αδύνατο να ασκηθούν με επάρκεια οι αρμοδιότητες των 
υπηρεσιών των Διευθύνσεων, ιδιαίτερα δε στον τομέα των ελέγχων. Εάν δεν 
εξασφαλισθεί η επαρκής στελέχωση των Τμημάτων, θεωρούμε ότι η 
προτεινόμενη αναβάθμιση του συντονιστικού ρόλου της Διεύθυνσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής θα δυσχεράνει τον προγραμματισμό 
και τη λειτουργία των Τμημάτων και θα επιτείνει τα υφιστάμενα προβλήματα.  

• Η συγχώνευση του Τμήματος Υγείας των Ζώων και του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων στο νέο Τμήμα Συντονισμού 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών και Ελέγχων, καθώς και η συγχώνευση των 
Τμημάτων Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, 
Φαρμακοεπαγρύπνησης και  Ελέγχων στο Τμήμα  Κτηνιατρικών 
Εφαρμογών και Ελέγχων στις ΔΑΟΚ Βόρειου, Δυτικού, Νότιου και Κεντρικού   
Τομέα και Πειραιά, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα 
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 
θέματα διαχείρισης ζωοανθρωπονόσων που έχουν σχέση με τα πτηνά σε 
αιχμαλωσία, με τα ζώα συντροφιάς, με τα άγρια ζώα, με τους όρους 
εμπορίας τους και διακίνησής τους, καθώς και με πλήθος νεοαναδυόμενων 
νοσημάτων που πρέπει να παρακολουθούνται.  

• Δεν αποσαφηνίζεται η επίδραση στη λειτουργία των αντίστοιχων Τμημάτων 
της προτεινόμενης διαίρεσης σε τομείς των περιοχών ευθύνης των 
Τμημάτων Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Κτηνιατρικής 
Δημόσιας Υγείας, όλων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής και πως αυτή θα εξυπηρετήσει την ενίσχυση  του ελεγκτικού 
ρόλου τους. Εάν υπονοείται η ανάθεση των ελέγχων του κάθε τομέα σε 
διαφορετικό υπάλληλο, αυτό θα είναι εφικτό μόνο με επαρκή στελέχωση των 
Τμημάτων, ενώ με την υφιστάμενη στελέχωση θα δυσχεράνει την λειτουργία 
των Τμημάτων.    

 
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, 

δηλώνουμε την πρόθεση συνεργασίας στην κατεύθυνση επίτευξης των κοινών μας 
στόχων.   

 

  

 
 

Με εκτίμηση 
O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
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