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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

   

                           

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ με θέμα: 

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας» 

 

 

Στις 24 Ιουλίου 2017 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική 

διαβούλευση την πρόταση για το νέο της Οργανισμό.  

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούσαν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους, τόσο στο 

διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας όσο και 

ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, σημειώνοντας σε ποια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες 

αναφέρονται: 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Δομή 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ B 

Αρμοδιότητες – Διαδικασίες οργανικών μονάδων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

Θέσεις προσωπικού 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Θέσεις ευθύνης 

Η συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας ήταν μεγάλη και αξιοποιήθηκε πλήρως ο δυναμικός 

χαρακτήρας της ως ένα μοντέλο επικοινωνίας διαδραστικό, αμφίδρομο και άμεσο, καθώς οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να δουν το σύνολο των υποβληθέντων σχολίων και να 

εκφραστούν επ’ αυτών ή να καταθέσουν την άποψή τους για νέο θέμα-παράμετρο.  

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 31 Αυγούστου 

2017, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας 67 

σχόλια/προτάσεις. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 44 σχόλια/προτάσεις, μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς της διαβούλευσης, 

παράλληλα με τις άλλες δράσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

(επιτόπου ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, Γενικές 

Συνελεύσεις Τοπικών Παραρτημάτων), χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

επικοινωνίας του Παραρτήματος Κοζάνης, στην οποία υποβλήθηκαν 13 σχόλια/προτάσεις. 

 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης 

παρατίθενται συνοπτικά, ομαδοποιημένα ανά Θεματική Ενότητα/οργανική μονάδα, 

κατωτέρω: 
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Δομή 

Γενικές Διευθύνσεις 

Διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς την πρόταση συγχώνευσης των Γενικών 

Διευθύνσεων. Οι διαφωνίες αναφέρονται είτε στον αριθμό των Γενικών Διευθύνσεων είτε στο 

αντικείμενο αυτών. Υποστηρίχθηκε ότι η συνένωση ετερογενών αντικειμένων υπό την 

εποπτεία μίας κοινής Γενικής Διεύθυνσης δεν θα οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό, αντιθέτως 

θα επιφέρει δυσλειτουργία στο φορέα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της προτεινόμενης Γενικής 

Διεύθυνσης Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της προτεινόμενης Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών, Εσωτερικής Λειτουργίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Διατυπώθηκαν προτάσεις διατήρησης των έξι Γενικών Διευθύνσεων, δημιουργίας  Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανασυγκρότησης, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή 

ακόμη και συνολικής αναδιάρθρωσης των Γενικών Διευθύνσεων, με δημιουργία δύο Γενικών 

Διευθύνσεων στην έδρα και μίας Γενικής Διεύθυνσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρατίθενται 

συνοπτικά κατωτέρω: 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Διατήρηση των έξι Γενικών Διευθύνσεων 

 «Με τον Καλλικράτη όπως σήμερα ισχύει και με τον ισχύοντα Οργανισμό οργανώθηκε η δομή 

λειτουργίας της Περιφέρειας σε έξι άξονες. Κάθε άξονας αποτελείται από υπηρεσίες με σχετικό 

αντικείμενο μεταξύ τους που υπηρεσιακά αναφέρονται και συντονίζονται από τον αντίστοιχο 

Γενικό Διευθυντή, ενώ πολιτικά από τον αντίστοιχο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη. Η πρόταση 

του νέου Οργανισμού για τρεις Γενικές Διευθύνσεις αλλάζει όλη τη δομή της Περιφέρειας 

χωρίς να αιτιολογείται. Προτείνονται Γενικές Διευθύνσεις με επιμέρους υπηρεσίες, το 

αντικείμενο των οποίων δε σχετίζεται. Αντίστοιχα, δεν καθίσταται σαφής ο τρόπος που θα 

συντονίζονται πολιτικά, δεδομένου ότι συγκεντρώνουν αντικείμενα ετερόκλητα που 

ανατίθενται σε περισσότερους του ενός Αντιπεριφερειάρχες. Αν η πρόταση αυτή στοχεύει στη 

συρρίκνωση των υπηρεσιών με μόνο στόχο τον περιορισμό των δαπανών, τότε θα πρέπει να 

λάβουμε σοβαρά υπόψη τα προβλήματα δυσλειτουργίας που θα ανακύψουν και τα οποία, σε 

τελική ανάλυση, θα ζημιώσουν περισσότερο την Περιφέρεια.» 

 Δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανασυγκρότησης 

«Η προτεινόμενη Γενική Διεύθυνση Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θεωρούμε ότι έχει μη 

σχετιζόμενες μεταξύ τους Διευθύνσεις. Πιστεύουμε ότι μια Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 

Ανασυγκρότησης θα έχει ουσιαστικότερο ρόλο χωρίς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, των οποίων 

το αντικείμενο δε σχετίζεται ουσιαστικά με την υποστήριξη ανασυγκρότησης του αγροτικού 

χώρου που είναι ζητούμενο. Προτείνεται ο διαχωρισμός τους σε δύο Γενικές Διευθύνσεις.» 
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 Δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Δεδομένης της περιβαλλοντικής πίεσης και των υποχρεώσεων της Περιφέρειάς μας για 

θέματα λιγνιτικής δραστηριότητας και αποκατάστασης εδαφών [σχετική πρόταση εστάλη 

από το ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας], της έλλειψης έδρας Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία [σχετική πρόταση εστάλη από το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τους 

αρμόδιους φορείς] αλλά και διαχείρισης των πλούσιου περιβαλλοντικού αποθέματος της 

Περιφέρειας με λίμνες, περιοχές Natura και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη 

διαχείριση/προστασία τους, κρίνεται σκόπιμο η μια εκ των Γενικών Διευθύνσεων να αφορά 

αποκλειστικά θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μία Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει όλα αυτά τα θέματα με την αναγκαία 

επιμέρους οργάνωση σε επίπεδο Διευθύνσεων στις Περιφερειακές Ενότητες. Ο τομέας 

ενέργειας τεκμηριώνεται με τον αναμενόμενο μετασχηματισμό των πηγών ενέργειας με βάση 

τις πολιτικές που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο [ΑΠΕ, λιγνίτης, τηλεθερμάνσεις].» 

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

(Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Διατήρηση των έξι Γενικών Διευθύνσεων 

«Η προτεινόμενη μεταβολή για μείωση των Γενικών Διευθύνσεων από έξι σε τρεις δεν 

τεκμηριώνεται επαρκώς. Τα αντικείμενα των επιμέρους Διευθύνσεων στις συρρικνωμένες 

Γενικές Διευθύνσεις έρχονται μεταξύ τους σε αντίθεση και αντί να φέρει θετικό αποτέλεσμα 

θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του φορέα συνολικά.»     

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Διατήρηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

«Δεδομένης της σπουδαιότητας του πρωτογενή τομέα στο κοινωνικό - οικονομικό γίγνεσθαι 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι σκόπιμη η διατήρηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και όχι η κατάργηση και συνένωσή 

της με άλλες υφιστάμενες Γενικές Διευθύνσεις σε μία κοινή Γενική Διεύθυνση Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης. 

Η συγκεκριμένη πρόταση δημιουργεί σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών όσον αφορά 

την παροχή ολοκληρωμένων γεωτεχνικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και αποδυναμώνει 

κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της 

περιοχής. Σημειωτέον ότι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων αγροτικής 

πολιτικής του Υπ.Α.Α.Τ. Είναι επίσης αρμόδια για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020), καθώς της έχουν εκχωρηθεί από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

(Ε.Υ.Δ./Π.Α.Α.) σχετικές αρμοδιότητες.» 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΛΠΙΔΑ» 

(Συνολική πρόταση) 

 Διατήρηση του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων σε έξι, με αναδιάταξή τους:  

 (2) Γενικές Διευθύνσεις στην έδρα 

1. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  

2. Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 (4) Γενικές Διευθύνσεις Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (μία ανά ΠΕ) που περιλαμβάνουν τις εξής 

Διευθύνσεις:  

1. Δ/νση Εφαρμογής Προγραμμάτων και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  

2. Δ/νση Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Μεταφορών  

3. Δ/νση Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 

4. Δ/νση Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Αυτοτελής Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

 Μείωση τουλάχιστον (2) Τμημάτων στη ΔΙΑΠ (σύμπτυξη Τμημάτων με συναφές 

αντικείμενο) 

 Η Δ/νση Ανάπτυξης στην ίδια ΓΔ με τη ΔΙΑΠ 

 Διακριτά Τμήματα Εφαρμογής Προγραμμάτων στις προτεινόμενες Δ/νσεις 

Εφαρμογής Προγραμμάτων και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης των ΠΕ  

 Διακριτά Τμήματα για αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης στις προτεινόμενες 

Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων των ΠΕ 

Επισημάνθηκε ότι η έλλειψη Γενικών Διευθύνσεων στις ΠΕ: 

 Ακυρώνει τη Διοικητική πυραμίδα, δυσχεραίνει το έργο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη 

και τον αναγκάζει να λειτουργεί ως Διοικητικός επικεφαλής των υπηρεσιών του και όχι ως 

πολιτικός προϊστάμενος 

 Αφαιρεί την προοπτική ανέλιξης στους υπαλλήλους των ΠΕ στερώντας τους την χρήσιμη 

προσωπική φιλοδοξία και την ευγενή άμιλλα καθιστώντας τον απαραίτητο εμπλουτισμό 

των προσόντων τους ανούσιο 

 Κυρίως όμως καταργεί τις δύο θεμελιώδεις αρχές αναδιάρθρωσης του αυτοδιοικητικού 

συστήματος της χώρας, αυτές της «Εξυπηρέτησης του πολίτη στον τόπο του, χωρίς άσκοπες 

μετακινήσεις και γραφειοκρατία» και της «Μη μετακίνησης υπηρετούντος προσωπικού από 

τον τόπο της εργασίας του» 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, κ. Πασχάλης Οικονομίδης 

 Διατήρηση των έξι Γενικών Διευθύνσεων και οριζόντια σύνδεσή τους με τους έξι 

θεματικούς αντιπεριφερειάρχες 

«Ο υποβιβασμός των έξι Γενικών Διευθύνσεων σε τρεις το μόνο που θα προσφέρει είναι η 

δυσλειτουργία της Περιφέρειας, ιδιαίτερα όταν τελείως ανόμοιες υπηρεσίες καλούνται να 

λειτουργούν κάτω από ενιαία Διοίκηση. Δεν είναι τυχαίο που ο αρχικός Οργανισμός 



ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΟΕΥ.DOCX Σελίδα 5 
 

αναπτύχθηκε με έξι Γενικές Διευθύνσεις και μάλιστα για όλες τις Περιφέρειες. Από την άλλη 

πλευρά, η μόνη Περιφέρεια που κάνει αυτή την αλλαγή είναι αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Για την ορθή λειτουργία της Περιφέρειας θα πρέπει να παραμείνουν οι έξι Γενικές Διευθύνσεις 

και η κάθε μια να εποπτεύεται από έναν από τους έξι αντιπεριφερειάρχες. Σημειωτέον, ένας 

από τους λόγους που οι αρχικά τρεις θεματικοί αντιπεριφερειάρχες έγιναν έξι ήταν για να 

υπάρχει οριζόντια σύνδεσή τους με τις Γενικές Διευθύνσεις ώστε να εποπτεύονται από 

πολιτικό πρόσωπο.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 Διατήρηση των έξι Γενικών Διευθύνσεων 

«Να παραμείνουν οι Γενικές Διευθύνσεις ως έχουν, η συγχώνευση Διευθύνσεων με 

διαφορετικές αρμοδιότητες σε μία Γενική Διεύθυνση θα προσθέσει και όχι θα λύσει ζητήματα 

λειτουργίας των Υπηρεσιών» 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Αλλαγή του χαρακτηρισμού «Κοινωνικών Υποθέσεων» στον τίτλο της νέας Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών, Εσωτερικής Λειτουργίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Μετά τη σύμπτυξη των Γενικών Διευθύνσεων, η χρήση του χαρακτηρισμού «Κοινωνικών 

Υποθέσεων» στον τίτλο της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Εσωτερικής Λειτουργίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν προσδιορίζει την ένταξη σε αυτή της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.» 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, κ. Τάσα Σιόμου 

 Διατήρηση και ανάδειξη του ρόλου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας και μη σύνδεσή της με τον τομέα της οικονομικής 

διαχείρισης και ανάπτυξης 

Διατυπώθηκε η ανάγκη αναγνώρισης της βαρύτητας των τομέων της δημόσιας υγείας, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία της εκτεταμένης και 

γενικευμένης κρίσης. Οι τομείς αυτοί έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική ευημερία και 

συνοχή και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πηγή ανάπτυξης και παραγωγής αξίας, σε αντίθεση 

με την επικρατούσα άποψη της οικονομίας της αγοράς, η οποία συγχέει την έννοια της 

Ανάπτυξης με την έννοια της Προόδου. Η συγχώνευση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας με Υπηρεσίες Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης πρέπει να 

αποφευχθεί, καθώς παραπέμπει ακριβώς σε αυτήν την υπερεκτίμηση της ανάπτυξης με 

αμιγώς οικονομικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της φράσης «Κοινωνικών 

Υποθέσεων» στον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης δεν περιγράφει το έργο και τη συμβολή των 

υπηρεσιών αυτών. 
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Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων  

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρατίθενται 

συνοπτικά κατωτέρω: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΓΕΔΥ) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.) 

 Επιτακτική ανάγκη για αναδημιουργία δομών Εγγείων Βελτιώσεων, Εκμηχάνισης 

της Γεωργίας και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού στις Περιφέρειες 

Η ΠΟΓΕΔΥ και η Π.Ε.Γ.Δ.Υ., με κοινή επιστολή τους προς την ΕΝΠΕ, εξέθεσαν τα 

συσσωρευμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρόχειρη και αποσπασματική 

μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στις υποστελεχωμένες και ανέτοιμες υπηρεσίες των 

Δήμων και την κατάργηση των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιών και 

πρότειναν, εν όψει της επικαιροποίησης των οργανισμών των Περιφερειών, δύο εναλλακτικές, 

ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας ή και Περιφερειακής 

Ενότητας: 

1. Δημιουργία Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων (Δ.Ε.Β.) εντός εκάστης Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Η Δ.Ε.Β., η συνεισφορά της οποίας 

ήταν ανεκτίμητη τις προηγούμενες δεκαετίες, θα έχει ως αποστολή την ενασχόληση σε τομείς 

της πρωτογενούς παραγωγής και πιο συγκεκριμένα σε θέματα Εκμηχάνισης της Γεωργίας, του 

Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και παρακολούθησης – συντονισμού των Γενικών και Τοπικών 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας.   

Η Δ.Ε.Β. της Γεν. Δ/νσης θα πρέπει να απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα:  

 Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων στην έδρα της Δ.Ε.Β.  

 Τμήμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού στην έδρα της Δ.Ε.Β.  

 Τμήμα Εκμηχάνισης της Γεωργίας στην έδρα της Δ.Ε.Β.  

 Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας στην 

έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

 2. Εναλλακτικά, δημιουργία διακριτού Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικού 

Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας εντός των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Δημιουργία διακριτού Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων στις Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ 

«Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δημιουργία διακριτού Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, 

στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ, δεδομένου ότι με το Ν. 4456/2017, 

άρθρο 46, του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες διοίκησης, 

λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και της εποπτείας των 

Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) στις Περιφέρειες.» 
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Με τις διατάξεις του άρθ. 46 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/1-3-2017) επέστρεψαν από τους 

Δήμους στις Περιφέρειες αρμοδιότητες εποπτείας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΟΕΒ), χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται, καθώς αναμένονταν η έκδοση σχετικής ΚΥΑ. 

Με την πρόσφατη έκδοση της αριθμ. 3252/99092/22-09-2017 ΚΥΑ «Αρμοδιότητες που 

ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά 

Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων», εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που 

περιέρχονται στις Περιφέρειες και προκύπτει ότι το εύρος τους απαιτεί τη δημιουργία 

διακριτών υπηρεσιακών δομών με αποκλειστικό αντικείμενο τις Έγγειες Βελτιώσεις, τον 

έλεγχο λειτουργίας των ΟΕΒ, τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό αλλά και την Εκμηχάνιση της 

Γεωργίας. 

Με βάση τις ως άνω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης, ο νέος ΟΕΥ προβλέπει: 

 Δημιουργία Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Εγγείων Βελτιώσεων στη 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της έδρας, με συγχώνευση των Τμημάτων Φυτικής - 

Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας 

 Δημιουργία Τμημάτων Εγγείων Βελτιώσεων, υπαγόμενων στις οικείες Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα 

εγγειοβελτιωτικών έργων - ΟΕΒ και προώθησης της εκμηχάνισης της γεωργίας και του 

αγροτικού εξηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις αριθμ. 15 και 14 αρμοδιότητες του β 

«Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» της παρ. ΙΙ του 

άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 αντίστοιχα. 

 

Τμήματα Προγραμματισμού & Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Δράσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 

Διατυπώθηκαν απόψεις για την αναβάθμιση των προτεινόμενων Γραφείων Προγραμματισμού 

& Διαχείρισης Αναπτυξιακών Δράσεων Περιφερειακών Ενοτήτων σε Τμήματα, με βάση το 

εύρος των αρμοδιοτήτων που καλούνται να ασκήσουν, τη σημαντικότητα του ρόλου τους 

στην προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής της Περιφέρειας και την απαιτούμενη δυναμική 

θέσεως για την άσκηση επιτελικών αρμοδιοτήτων. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρατίθενται 

συνοπτικά κατωτέρω: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΛΠΙΔΑ» 

 Πρόταση δημιουργίας Δ/νσεων Εφαρμογής Προγραμμάτων και Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης σε κάθε ΠΕ, με διακριτό Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων της 

ΠΕ (βλ. πιο αναλυτικά ανωτέρω)  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Αναβάθμιση των προτεινόμενων Γραφείων Προγραμματισμού & Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Δράσεων των ΠΕ σε Τμήματα 

«Όσον αφορά στα Γραφεία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων στις 

Περιφερειακές Ενότητες που προτείνει ο νέος Οργανισμός, θα πρέπει να αναβαθμιστεί η 

υπόστασή τους σε Τμήματα, υπαγόμενα στη ΔΙΑΠ, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς με έμπειρα 

στελέχη και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.» 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, κ. Πασχάλης Οικονομίδης 

 Αναβάθμιση των προτεινόμενων Γραφείων Προγραμματισμού & Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Δράσεων των ΠΕ σε Τμήματα 

«Τα προτεινόμενα γραφεία Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στις Περιφερειακές Ενότητες να 

αναβαθμισθούν σε Τμήματα, δεδομένου ότι θεωρούνται σημαντικές δομές για τον 

Δημοκρατικό Προγραμματισμό, στον οποίο η διαχείριση της πληροφορίας, η ενημέρωση, ο 

σχεδιασμός και οι τελικές προτάσεις για έργα, δράσεις και ενέργειες προϋποθέτουν  

αμφίδρομη σχέση μεταξύ της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.» 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, κ. Δημήτριος Παντόπικος  

 Αναβάθμιση των προτεινόμενων Γραφείων Προγραμματισμού & Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Δράσεων των ΠΕ σε Τμήματα 

Διατυπώθηκε η άποψη ότι όλες οι διαδικασίες αρμοδιότητας της πρώην Δ/νσης 

Προγραμματισμού, όπως συμπλήρωση φακέλων πρότασης συγχρηματοδοτούμενων έργων, με 

46 έγγραφα ο καθένας, τεχνικά δελτία έργων, παρακολούθηση πορείας των έργων, κλείσιμο 

φακέλων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πληρότητα φακέλων έργων, κατάρτιση των 

προγραμμάτων έργων, τροποποιήσεις αυτών, σύνταξη Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών 

Συμβάσεων κ.α. συνεχίζουν να γίνονται από κάποιους “υπηρεσιακά αόρατους“ υπαλλήλους, 

έμπειρα στελέχη της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού, οι οποίοι δεν έχουν ωστόσο 

υπηρεσιακή οντότητα, καθώς η δουλειά τους αυτή δε φαίνεται πουθενά, δεν περιγράφεται σε 

κανέναν Οργανισμό. 

«Ή να καταργηθεί από την πρόταση για τον νέο Οργανισμό το Γραφείο και, κατά συνέπεια, να 

μεταφερθούν όλες οι σχετικές δραστηριότητες αυτούσιες στην έδρα, ή να δημιουργηθεί Τμήμα 

Προγραμματισμού στις Περιφερειακές Ενότητες, το οποίο θα ανήκει άλλωστε οργανικά στη 

Δ/νση Προγραμματισμού της έδρας  

[…] Ένας απλός υπάλληλος Γραφείου με ποια άραγε δυναμική θέσεως θα συνεργασθεί, θα 

ζητήσει, θα απαιτήσει αν χρειαστεί, την συνεργασία από τους Προϊσταμένους των άλλων 

εμπλεκομένων Υπηρεσιών για σοβαρά θέματα που προκύπτουν στην υλοποίηση των έργων; 

Σε απάντηση σχετικά με την ανάγκη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής στην Περιφέρεια: 

α) το Τμήμα θα ανήκει, άρα θα έχει άμεση συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού της 

Έδρας  
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β) Όλες οι αποφάσεις έντασης, απένταξης η χρηματοδότησης έργων και μελετών, ως γνωστόν, 

εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο 

νέος ΟΕΥ προβλέπει: 

 Δημιουργία Τμημάτων Προγραμματισμού & Διαχείρισης Αναπτυξιακών Δράσεων 

στις Περιφερειακές Ενότητες. 

 

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ασκεί 

τις αρμοδιότητες του «Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης 

Καστοριάς», ο οποίος ιδρύθηκε με το ΠΔ 14/2012 (226ΑΑΠ) και καταργήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16Α), σχετικές με την προστασία, διατήρηση, διαχείριση 

και αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής. 

Φορέας Διαχείρισης είναι η Περιφέρεια, η οποία έχει αναθέσει την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς. 

Από τη διαβούλευση προέκυψαν διαφορετικές απόψεις για την καλύτερη άσκηση του 

ανωτέρου ρόλου, οι οποίες κατατείνουν στη δημιουργία Διεύθυνσης σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία είτε Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην ΠΕ Καστοριάς ή Δ/νσεων 

Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε κάθε ΠΕ ή Διευθύνσεων 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κάθε ΠΕ. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρατίθενται 

συνοπτικά κατωτέρω: 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Πρόταση δημιουργίας μιας ανεξάρτητης διοικητικής δομής σε επίπεδο Διεύθυνσης 

στην Καστοριά, η οποία θα ασχοληθεί με τη διαχείριση του συνόλου των περιοχών 

οικοσυστημικής προτεραιότητας του νομού  

«Με δεδομένο το γεγονός ότι τα θέματα περιβάλλοντος αποτελούν και θα αποτελέσουν ακόμη 

εντονότερο πρόκριμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (διαχείριση νερών, τιμολόγηση 

χρήσης, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, βιοποικιλότητα, θέματα χωροταξίας, θέματα ΑΠΕ, 

αντιμετώπισης πλημμυρών, κλπ) είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας ανεξάρτητης 

διοικητικής δομής σε επίπεδο Διεύθυνσης, στην Καστοριά, που θα καλείται να διαχειριστεί 

ουσιαστικά και παραγωγικά το σύνολο των περιοχών οικοσυστημικής προτεραιότητας του 

νομού μας.» 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΛΠΙΔΑ» 

 Πρόταση δημιουργίας Δ/νσεων Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων και Διαχείρισης 

Φυσικών Πόρων σε κάθε ΠΕ, με διακριτά Τμήματα για αρμοδιότητες Φορέων 

Διαχείρισης  

«Οι αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Φυσικών Περιοχών όπου υπάρχουν πρέπει να 

αποτελούν διακριτά τμήματα των ΠΕ στις Δ/νσεις ΠΕΧΩ των ΠΕ τις οποίες προτείνουμε να 

δημιουργηθούν (βλ 1η πρόταση για ΠΕ), κατ΄ εφαρμογή του σχετικού ΠΔ.»  

(βλ. πιο αναλυτικά ανωτέρω) 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Πρόταση δημιουργίας Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κάθε ΠΕ  

(βλ. πιο αναλυτικά ανωτέρω) 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Πρόταση δημιουργίας μιας ανεξάρτητης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΠΕ Καστοριάς, με 5 τμήματα: 

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων 

 Τμήμα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 Τμήμα Παρακολούθησης, Εφαρμογής και Υλοποίησης Προγραμμάτων 

 Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Ερευνών 

 Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης 

Διατυπώθηκε η ανάγκη σύστασης μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας, η οποία, επιπροσθέτως των 

αρμοδιοτήτων που της αναλογούν τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον τομέα 

των υδάτων, θα κληθεί να ασκήσει και τις αρμοδιότητες του καταργημένου φορέα διαχείρισης 

για την εν λόγω περιοχή. Επισημάνθηκε η πιθανότητα το υφιστάμενο Τμήμα να κληθεί να 

ασκήσει το έργο δύο φορέων διαχείρισης (προστατευόμενες περιοχές λεκάνης απορροής μαζί 

με το υδάτινο σώμα της λίμνης Καστοριάς και όρος Γράμμος), παράλληλα με τις ήδη 

υπάρχουσες και διευρυμένες αρμοδιότητές του. Υποστηρίχθηκε ότι δημιουργείται στην 

περιοχή αναπτυξιακό έλλειμμα, δεδομένου του γεγονότος ότι όλες οι υπόλοιπες ΠΕ της 

Δυτικής Μακεδονίας στις οποίες χωροθετούνται προστατευόμενες περιοχές διαθέτουν 

αυτοτελείς δομές για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, γεγονός που τους δίνει, 

πέραν όλων των άλλων, προβάδισμα στη διεκδίκηση και στην απορρόφηση πόρων μέσω των 

χρηματοδοτικών εργαλείων.   

 

Διάρθρωση Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων 

Από τη διαβούλευση προέκυψαν διαφορετικές απόψεις που αφορούν τη δομή των Δ/νσεων 

Τεχνικών Έργων, τόσο της έδρας όσο και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Διατυπώθηκαν 

προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία Τμήματος Μελετών, μονάδων λειτουργίας του οδικού 

δικτύου της περιφέρειας και μονάδων Ωρίμανσης Έργων. 
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Ως προς την πρόταση στο νέο Οργανισμό δημιουργίας Τμήματος Λειτουργίας Εθνικού 

Δικτύου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 

έδρας, διατυπώθηκαν οι εξής προτάσεις: 

 Δημιουργία Τμημάτων Λειτουργίας Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού στις ΠΕ με ταυτόχρονη (διοικητική) ενοποίηση 

εργοταξίων έδρας-ΠΕ. 

 Παράλληλη δημιουργία Τμημάτων Λειτουργίας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού στις ΠΕ και Τμήματος Λειτουργίας Εθνικού Δικτύου 

και Μηχανολογικού Εξοπλισμού στην έδρα. 

Η πρώτη πρόταση θεωρεί ότι η ενιαία επίβλεψη-συντήρηση εθνικού-επαρχιακού δικτύου είναι 

πιο συμφέρουσα και λειτουργική στην αντιμετώπιση προβλημάτων της στοιχειώδους 

συντήρησης, της τεχνικής αστυνόμευσης και του Αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού 

Οδικού Δικτύου της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Για την εφαρμογή της πρώτης πρότασης απαιτείται μεταφορά αρμοδιότητας συντήρησης του 

εθνικού δικτύου στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων με 

τροποποίηση - επικαιροποίηση της με αριθ. 104320/4397/2012 Απόφασης  Περιφερειάρχη 

Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των 

Υπηρεσιών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια» (ΦΕΚ 307/Β΄/ 2012), από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, πριν την έγκριση 

της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Επίσης, διατυπώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός επιπλέον Τμήματος στις Δ/νσεις 

Τεχνικών Έργων των ΠΕ: 

 Δημιουργία Τμήματος Λειτουργίας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού και Γραφείου Ωρίμανσης Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης, με 

πρόσθετες αρμοδιότητες  

Συνοπτικά, παρατίθενται οι προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης: 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Δημιουργία Τμήματος Μελετών στην ΔΤΕ της έδρας ή στις ΔΤΕ των ΠΕ 

«Προτείνεται η δημιουργία οργανωμένου Τμήματος Μελετών στην ΔΤΕ της έδρας για την 

εξυπηρέτηση όλης της Περιφέρειας ή εναλλακτικά, λόγω της διάρθρωσης της διοικητικής 

δομής της Περιφέρειας, στις επιμέρους ΔΤΕ, που θα στελεχώνεται με προσωπικό όλων των 

απαραίτητων ειδικοτήτων και θα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή μελετών με ίδια μέσα 

όπως επίσης και τη διαχείριση συμβάσεων (ανάθεση και επίβλεψη) για μελέτες που 

εκπονούνται από τρίτους, εφόσον απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιηθεί η 

ικανότητα παραγωγής αξιόπιστων μελετών καθώς και της προκήρυξης των μελετών, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα την οργανωτική 
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βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων. Η πρόβλεψη μίας 

τέτοιας δομής εξοικονομεί πόρους και καθιστά την Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 Μετονομασία του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης σε Γραφείο Ωρίμανσης 

Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης με αρμοδιότητες πλέον αυτών που 

περιλαμβάνονται στην πρόταση της Μελέτης και αυτών που ανήκουν απ’ ευθείας στον 

Προϊστάμενο της Δ/νσης, όπως περιγράφονται αναλυτικά. 

 Δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος, με την ονομασία Τμήμα Λειτουργίας Επαρχιακού 

Οδικού Δικτύου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την εύρυθμη και 

αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων της Δ/νσης.  

«Η ΠΕ Κοζάνης έχει στην αρμοδιότητα συντήρησης περί τα 600km Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, 

με το μεγαλύτερο τμήμα αυτού σε ορεινό όγκο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συντήρησή 

του και τον αποχιονισμό. Επιπλέον, έναν στόλο από εικοσιένα (21) συνολικά οχήματα και 

μηχανήματα έργου, με προσωπικό αποτελούμενο από έντεκα (11) χειριστές μηχανημάτων 

έργου, γεγονός που προσδίδει πολλές αρμοδιότητες μη συναφείς με το Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων και δημιουργεί για τους παραπάνω λόγους την αναγκαιότητα της 

ύπαρξής του ως ανεξάρτητου Τμήματος.» 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ, κ. Μαρία Χαραλαμπίδου 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ, κ. Ιωάννης Ρεπανάς 

 Κατάργηση του προτεινόμενου Τμήματος Λειτουργίας Εθνικού Οδικού Δικτύου και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού από την ΔΤΕ (ΕΔΡΑ) και δημιουργία Τμημάτων 

Λειτουργίας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού σε κάθε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, ένα σε κάθε Ενότητα, για το Οδικό 

Δίκτυο, Εθνικό και Επαρχιακό που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης.  

«Η δημιουργία των τεσσάρων τμημάτων, ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα, αποσκοπεί στην 

άμεση, συμφέρουσα  και λειτουργική  αντιμετώπιση προβλημάτων της στοιχειώδους 

συντήρησης, της τεχνικής αστυνόμευσης και του Αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού 

Οδικού Δικτύου της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη  η ενοποίηση του εξοπλισμού (μηχανήματα έργων, οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού, χορτοκοπτικά κ.λπ.) των αντίστοιχων κατά Περιφερειακή Ενότητα 

εργοταξίων με τα υφιστάμενα εργοτάξια της Έδρας και του ανθρώπινου δυναμικού, πλην 

των δύο οδηγών του εργοταξίου Κοζάνης που είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας» 

 Κατάργηση του προτεινόμενου Τμήματος Τεκμηρίωσης, Τεχνικού και Ποιοτικού 

Ελέγχου της ΔΤΕ (έδρας), καθότι δεν τεκμηριώνεται και δεν δικαιολογείται η  σύσταση 

του εν λόγω Τμήματος, διότι θα είναι, όπως και τα ‘’Τμήματα Εργαστηρίων’’ των ΔΤΕ της 

Έδρας και των ΠΕ του υφιστάμενου Οργανισμού, επί της ουσίας, άνευ αντικειμένου. 
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Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο 

νέος ΟΕΥ προβλέπει: 

 Κατάργηση των Τμημάτων Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών της 

έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων και δημιουργία Τμήματος Τεχνικού και 

Ποιοτικού Ελέγχου στην έδρα, με επιτελική λειτουργία και αρμοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια 

 Δημιουργία Τμήματος Λειτουργίας Εθνικού Οδικού Δικτύου και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της έδρας, προκειμένου να ασκηθούν 

πιο αποτελεσματικά οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επόπτευση 

(τεχνική αστυνόμευση), τη στοιχειώδη συντήρηση και τον αποχιονισμό του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου, καθώς και τη διαχείριση του μηχανικού - μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Δημιουργία Γραφείων Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης στις Διευθύνσεις 

Τεχνικών Υπηρεσιών της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τη γραμματειακή 

υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου των Τμημάτων ως προς την αποτελεσματική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων διοικητικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Διάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων 

Υπαλλήλων κατέθεσε πρόταση αναδιάρθρωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, με τη δημιουργία ανεξάρτητης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα, καταγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από την 

υπάρχουσα δομή και εξετάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια, όπως συνοπτικά παρατίθενται 

κατωτέρω.  

Επίσης, καταγράφηκαν απόψεις που αφορούν τη μη καταγραφή των Κτηνιατρικών 

Γραφείων της ΠΕ Καστοριάς.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/Παράρτημα Δυτικής 

Μακεδονίας 

 Εξέταση τριών σεναρίων και πρόκριση του τρίτου σεναρίου 

(α) Διατήρηση υφιστάμενης δομής, η οποία περιλαμβάνει 1 Διεύθυνση, 7 Τμήματα και 15 

Κτηνιατρικά Γραφεία 

(β) Διαμόρφωση ενιαίας και κάθετης κτηνιατρικής υπηρεσίας σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει 1 Διεύθυνση, 3 Υποδιευθύνσεις, 8 Τμήματα και 16 

Κτηνιατρικά Γραφεία: 

 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΚΠΔΜ), στην οποία 

υπάγονται δύο τμήματα (Υγείας και Προστασίας των Ζώων και  Κτηνιατρικής Δημόσιας 

Υγείας και Ζωικών Υποπροϊόντων) και τα 5 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Κοζάνης 
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 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 2 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Γρεβενών 

  Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 4 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Καστοριάς (3 υφιστάμενα συν ένα 

υπό ίδρυση με εποχιακή λειτουργία στο Νεστόριο) 

 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 5 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Φλώρινας 

Οι τρεις Υποδιευθύνσεις των ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας υπάγονται στη 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής της έδρας. 

(γ) Διαμόρφωση ενιαίας και κάθετης κτηνιατρικής υπηρεσίας σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει 1 Διεύθυνση, 4 Υποδιευθύνσεις, 8 Τμήματα και 16 

Κτηνιατρικά Γραφεία: 

 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΚΠΔΜ), στην οποία 

υπάγονται 4 Υποδιευθύνσεις των ΠΕ 

 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 5 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Κοζάνης 

 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 2 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Γρεβενών 

 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 4 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Καστοριάς (3 υφιστάμενα συν ένα 

υπό ίδρυση με εποχιακή λειτουργία στο Νεστόριο) 

 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Υγείας και 

Προστασίας των Ζώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών 

Υποπροϊόντων και τα 5 Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Φλώρινας. 

Επισημάνθηκε ότι το μείζον πρόβλημα είναι η σταθερά ελλειμματική στελέχωση των 

υπηρεσιών σε κτηνιάτρους αλλά και σε βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. 

Επίσης, προτάθηκε να γίνει χρήση της ανταποδοτικότητας, των εισπραττόμενων από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τελών υγειονομικών – κτηνιατρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται 

από την ΚΥΑ 289667/24-06-2008 (ΦΕΚ 1158Β) και τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ και να 

αποδίδονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να καλύπτονται οι δαπάνες των 

επισήμων ελέγχων που διενεργούνται από τους κτηνιάτρους υπαλλήλους της, δεδομένου ότι η 

προαναφερθείσα ΚΥΑ είναι υπό αναθεώρηση. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

 «Σχετικά με την μη αποτύπωση των Κτηνιατρικών Γραφείων Άργους Ορεστικού και 

Μεσοποταμίας της ΠΕ Καστοριάς στον υπό διαβούλευση Οργανισμό, υπενθυμίζεται ότι 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως 

περιγράφεται στο ΠΔ 146/2010 ( ΦΕΚ Α’ 239) και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 41 

ορίζεται σαφώς ότι «κτηνιατρεία που λειτουργούν ως γραφεία και έχουν έδρα 

διαφορετική από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα οποία είχαν συσταθεί κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, με την ίδια τοπική 

αρμοδιότητα, υπαγόμενα από 1-1-2011 στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα 

επιπέδου Τμήματος που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντός της οικείας 

περιφερειακής ενότητας». 

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, 

σύμφωνα με την Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς Αριθ. 101/2001 (ΦΕΚ Β’ 

1597) και ειδικότερα στην Παρ. 19.4 του άρθρου 19, στο νομό Καστοριάς και κάτω από την 

εποπτεία της πρώην Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, λειτουργούσε το Κτηνιατρικό Κέντρο 

Καστοριάς (επιπέδου Τμήματος) με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της πρώην Δ/νσης 

Κτηνιατρικής εφαρμόσιμες από το αντίστοιχο Γραφείο κατά διοικητική περιοχή σύμφωνα με 

τους τότε καποδιστριακούς δήμους ως συνέχεια των Αγροτικών Κτηνιατρείων Καστοριάς, 

Άργους Ορεστικού και Μεσοποταμίας, όπως είχαν αποτυπωθεί στον αρχικό Οργανισμό 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς με την Αριθμ. 22/1995 Απόφαση 

Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς (ΦΕΚ Β’ 362). 

Κατά συνέπεια και ως διοικητική συνέχεια των δομών της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην ΠΕ 

Καστοριάς επιβάλλεται και παράλληλη αποτύπωση στον υπό ψήφιση Οργανισμό πέραν των 

Κτηνιατρικών Γραφείων Καστοριάς και Νεστορίου και αυτών του Άργους Ορεστικού και 

Μεσοποταμίας. Σημειώνεται ότι η ίδια αρχή εφαρμόστηκε και σε όλες τις υπόλοιπες ΠΕ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για λόγους ισοτιμίας θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην 

ΠΕ Καστοριάς.» 

 Παρέμβαση Προέδρου Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσοποταμίας Δήμου Καστοριάς, με υποβολή της 

αριθμ. 14/2017 σχετικής απόφασης, και των εκπροσώπων Τ.Κ. Πτεριάς και Τ.Κ. Αγίας 

Κυριακής για τον αποκλεισμό του Γραφείου Γ΄ του Κτηνιατρικού Κέντρου Καστοριάς και 

την επακόλουθη υποβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της 

Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας. 

 «Η κατάργηση του γραφείου Γ΄ του Κτηνιατρικού Γραφείου Καστοριάς που εξυπηρετεί την 

ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Μεσοποταμίας οδηγεί στην υποβάθμιση των 

υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στους κτηνοτρόφους της περιοχής όσο και στους 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας κρέατος.» 

  «Ποιες οι αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας στη Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ 

Κοζάνης, από ποιους υπαλλήλους θα στελεχωθούν τη στιγμή που οι μισοί υπάλληλοι της 

Δ/νσης θα φύγουν, π.χ. με σύνταξη. Ποιος ο λόγος διατήρησής τους;…»  
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Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο 

νέος ΟΕΥ προβλέπει: 

 Αποτύπωση των αποκεντρωμένων Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα οποία λειτουργούν αλλά δεν καταγράφονται στον 

υφιστάμενο ΟΕΥ: 

 Γραφείo Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης  

 Γραφείo Αγροτικής Οικονομίας Αμυνταίου  

 Κτηνιατρικό Γραφείο Κοζάνης 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Σιάτιστας 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Τσοτυλίου 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Γρεβενών 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Δεσκάτης 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Καστοριάς 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Φλώρινας 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Μελίτης 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Παπαγιάννη 

 Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκώνα 

 Δημιουργία Κτηνιατρικών Γραφείων Νεστορίου, Άργους Ορεστικού, Μεσοποταμίας 

και Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας Εορδαίας και Σερβίων, βάσει των αυξημένων 

αναγκών εξυπηρέτησης στις περιοχές αυτές  

 Δημιουργία Γραφείου Ζωικών Υποπροϊόντων στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής έδρας. 

 

Τμήματα Αλιείας 

Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις: 

Πρόεδρος της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής ΠΕ Γρεβενών, συλλόγου υπαλλήλων της 

ΠΔΜ, κ. Μαρία Νικολαΐδου 

 Διατήρηση όλων των Τμημάτων Αλιείας 

«Να παραμείνουν τα Τμήματα Αλιείας ως έχει, τόσο στην Έδρα της Περιφέρειας,  από όπου 

γίνεται ο συντονισμός και η κεντρική διοίκηση των θεμάτων αλιείας σε επίπεδο Περιφέρειας, 

όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες και να στελεχωθούν με επιστημονικό δυναμικό των 

ειδικοτήτων: ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Βιολόγων, Ιχθυολόγοι ΤΕ και όπως το Π.Δ. 50/2001/Α΄39, 

άρθρο 7, όπως έχει αντικατασταθεί.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΑΝΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΕΠΙΑΕΔ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, κ. Φίλος 

Παύλος 
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 Διατήρηση των Τμημάτων Αλιείας των ΠΕ 

«Να παραμείνει το Τμήμα Αλιείας ως έχει στις Περιφερειακές Ενότητες χωρίς να διαφωνούμε 

για την ανεξαρτητοποίηση του τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΠΕ Καστοριάς»  

κ. Ναζλή Αμπατζίδου, υπάλληλος του Τμήματος Αλιείας ΔΑΟ 

 Διατήρηση των Τμημάτων Αλιείας των ΠΕ 

«Δε θα πρέπει να γίνει συγχώνευση των τμημάτων Αλιείας σε νέο Τμήμα μαζί με το 

αντικείμενο Ζωικής Παραγωγής όχι μόνο στην ΠΕ Κοζάνης αλλά σε όλες τις ΠΕ. Ο συνάδελφος 

που ασχολείται με το τμήμα Αλιείας στην ΠΕ Φλώρινας έχει αρμοδιότητες για έξι λίμνες.» 

 

Διεύθυνση Τοπογραφίας 

Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Δημιουργία Δ/νσης Τοπογραφικής (έδρα) με 3 Τμήματα  

Προτάθηκε: 

Ι.  Η δημιουργία:  

Α. Δ/νσης Τοπογραφικής στην έδρα με τα εξής Τμήματα:  

1. Αναδασμού - Διανομών & εγγειοβελτιωτικών έργων 

2. Τεχνικών έργων (μελέτη - κατασκευή & επίβλεψη) 

3. Χωρικού Σχεδιασμού - Πολεοδομικών εφαρμογών 

Β. Τμημάτων Τοπογραφίας με αντίστοιχα γραφεία στις τεχνικές υπηρεσίες των ΠΕ . 

 

ΙΙ. Η υπαγωγή των Τμημάτων Εποικισμού-Αναδασμού στις αντίστοιχες Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας, έδρας και ΠΕ. 

Εναλλακτικά, προτάθηκε: 

Ι. Δημιουργία Τμήματος Τοπογραφικής με αντίστοιχα γραφεία (Αναδασμού - Διανομών & 

εγγειοβελτιωτικών έργων Τεχνικών έργων - Χωρικού Σχεδιασμού - Πολεοδομικών 

εφαρμογών) στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών έδρας και ΠΕ 

ΙΙ. Η υπαγωγή των Τμημάτων Εποικισμού-Αναδασμού στις αντίστοιχες Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας, έδρας και ΠΕ. 

 

Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας 

Διατυπώθηκαν απόψεις που προτείνουν τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, Ποιότητας & Αποδοτικότητας σε επίπεδο Διεύθυνσης, προκειμένου να επιτελέσει 
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αποτελεσματικά το έργο βελτίωσης των λειτουργιών, συντονισμού και ανατροφοδότησης του 

φορέα. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Αναβάθμιση του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε Διεύθυνση 

«Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η πάταξη της γραφειοκρατίας έχουν 

επανειλημμένως εξαγγελθεί και έχουν γίνει προσπάθειες που όμως δεν αξιοποιούνται. Έχει 

υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία κοστίζει περί τα 14-16 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου το 7% 

του ΑΕΠ), ενώ ο σχετικός μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,5%. Η πρόθεση ωστόσο δεν επαρκεί, 

εάν δε συνοδεύεται από θεσμικές και διοικητικές αλλαγές. Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν δραστικά προς την κατεύθυνση αυτή, 

προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των ενεργειών (τεχνολογική και διοικητική απλούστευση 

γραφειοκρατικών διαδικασιών) και στη βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. Η προτεινόμενη δημιουργία δομής 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε αυτοτελές επίπεδο είναι μία θετική προσθήκη στον 

Οργανισμό με καινοτόμα προσέγγιση ως προς τις αρμοδιότητές της, η οποία αναμένουμε να 

λειτουργήσει αποδοτικά μέσα από διαδικασίες όπως η διαχείριση της ποιότητας και η 

προτυποποίηση, η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, η αναζήτηση και ενσωμάτωση 

καλών πρακτικών. Η δομή αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης 

και να υποστηριχθεί με κάθε μέσο η λειτουργία της, προκειμένου να αποδώσει το 

αναμενόμενο έργο και να γίνει σαφής η ουσιαστική δέσμευση της ηγεσίας.» 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΛΠΙΔΑ»  

 Αυτοτελής Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, με συντονιστικό ρόλο 

«Η Εσωτερική Λειτουργία είναι αυτόνομη (Δ/νση απευθείας στον Περιφερειάρχη)» 

(βλ. πιο αναλυτικά ανωτέρω) 

 

Διάθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 Δημιουργία Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας 

«Δεν γίνεται πουθενά μνεία στον Οργανισμό για το ποιος έχει την διοικητική μέριμνα των 

οικημάτων της Περιφέρειας, ποιος δηλαδή θα πρέπει να φροντίζει για το αν υπάρχουν 

καύσιμα θέρμανσης στη δεξαμενή, ποιος θα ανάβει και θα σβήνει το καλοριφέρ, ποιος θα 

ανοίγει την αίθουσα του αμφιθεάτρου και θα φροντίζει για τη θέρμανσή της, ποιος θα σβήνει 

τα φώτα του κτιρίου με την αποχώρηση των υπαλλήλων, ποιος θα φροντίζει για την 



ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΟΕΥ.DOCX Σελίδα 19 
 

ασφάλεια και την φύλαξή του κ.λπ. Προτείνεται η δημιουργία σχετικού γραφείου όπως και 

παλιότερα υπήρχε.» 

 Δημιουργία Τμήματος και όχι Γραφείου Κίνησης και λειτουργία του Γραφείου 

Διοικητικής Μέριμνας εντός αυτού του τμήματος  

«Αυτό επιβάλλεται από το φόρτο εργασίας του εν λόγω τμήματος όταν μάλιστα σύμφωνα με 

το νέο οργανισμό θα είναι αρμόδιο και για τα φορτηγά. Επειδή στην ΠΕ Καστοριάς  υπάρχουν 

πολλά μηχανήματα έργου, ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος αν προστεθούν στην επισκευή 

και συντήρηση αυτών (πολλές επισκευές και συντηρήσεις γίνονται από τους υπαλλήλους του 

αμαξοστασίου και η διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών είναι σχεδόν καθημερινή),  οι 

καθημερινές κινήσεις των υπαλλήλων, τα ημερολόγια, οι αποφάσεις κατ’ εξαίρεση οδήγησης 

των αυτοκινήτων λόγω έλλειψης οδηγών, η χορήγηση βεβαιώσεων μη ύπαρξης οχήματος κ.λπ. 

Σε αυτό το τμήμα θα μπορούσε να προστεθεί το γραφείο διοικητικής μέριμνας.» 

 Διαχωρισμός της Διοίκησης από την Οικονομική Υπηρεσία  

«Αν επιστρέψουν τα Τμήματα Λογιστικής στις Περιφερειακές Ενότητες, επιβάλλεται ο 

διαχωρισμός της Διοίκησης από την Οικονομική Υπηρεσία. Δεν είναι δυνατόν ένας διευθυντής 

να ελέγχει και να παρακολουθεί  μετατάξεις, μισθοδοσία, άδειες, προμήθειες, διαγωνισμούς, 

ΤΕΒΑ, να κάνει εκκαθάριση δαπανών, εισηγήσεις, πληρωμές, μεταφορές κεφαλαίων και άλλα 

αμέτρητα. Και από την άλλη μεριά να υπάρχουν διευθυντές με δύο τμήματα μόνο και 

συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτό όμως, μαζί με την σοβαρή έλλειψη προσωπικού που υπάρχει 

στην υπηρεσία, είναι και άδικο και μη νόμιμο, γιατί επικροτεί την άνιση κατανομή εργασίας, 

δημιουργεί έριδες μεταξύ των υπαλλήλων και δε συμβάλλει καθόλου στην ορθή και γρήγορη 

άσκηση της διοίκησης για το δημόσιο συμφέρον.» 

 Σύσταση Τμημάτων Αντιπεριφερειαρχών με δική τους Γραμματεία και Γραφείο Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Μονάδες Διοικητικής Υποστήριξης 

Διατυπώθηκαν αντίθετες απόψεις που αφορούν την πρόβλεψη των Τμημάτων Διοικητικής 

Υποστήριξης. Θεωρείται ότι η πρόβλεψη μονάδων γραμματείας δε συμβαδίζει με τη σημερινή 

εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επιφέρει αναιτιολόγητο κόστος. Παρατίθενται οι 

σχετικές παρατηρήσεις: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Υποστηρίχθηκε ότι η πρόβλεψη αυτή δηλώνει «αδυναμία της ΠΔΜ να συμβαδίσει με τις 

εξελίξεις της σύγχρονης εποχής αλλά και βούληση παραμονής στις αγκυλώσεις του 

παθογενούς συστήματος του παρελθόντος». Θεωρείται αδιανόητο «στη σύγχρονη εποχή της 

ψηφιοποίησης, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής διακίνησης των δημόσιων 

εγγράφων, της απλοποίησης των διαδικασιών, της ολοένα και αυξανόμενης εξάπλωσης και 
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χρήσης των ΤΠΕ, να συντηρούνται τέτοια Τμήματα που σε τίποτε πλέον δεν δύνανται να 

προσφέρουν και είναι εντελώς παρωχημένα και αναχρονιστικά.»  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/5ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στη σύγχρονη εποχή της ανοικτής διακυβέρνησης, της ψηφιοποίησης, της ηλεκτρονικής 

διακίνησης δημοσίων εγγράφων, αλλά και του στόχου για απλούστευση των διαδικασιών και 

εξάπλωσης και χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η πρόβλεψη 

Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, στις: 

α) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έδρας & ΠΕ Κοζάνης και 

β) Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, 

είναι εκ του περισσού και θα μπορούσαν ως εκ τούτου να εξοικονομηθούν πόροι και 

προσωπικό. 

 

Επίσης, στο τελικό κείμενο συμπεριλήφθηκαν δομές, η ανάγκη σύστασης των οποίων 

προέκυψε λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες, όπως οι δομές Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια: 

 

Διεύθυνση Δομημένου Περιβάλλοντος  

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/3-11-2017) «Έλεγχος και 

προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η δημιουργία 

Διεύθυνσης «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια» στην έδρα και 

Τμημάτων «Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια» σε κάθε ΠΕ. Αναμένεται, 

ωστόσο, το ΠΔ με το οποίο θα καθορίζονται θέματα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία 

τους, όπως η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή. 

Στα άρθρα 5 και 6 του εν λόγω νόμου περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες που θα 

ασκούν οι ανωτέρω μονάδες.  

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 26 «Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α΄» αναφέρεται ότι 

μέχρι τη συγκρότηση των ως άνω υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις 

υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω 

νόμου. 

Παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 2 και 26, παρ. 1 του Ν. 4495/2017): 

Άρθρο 2 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια και 

Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια 

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας, Περιφερειακή 

Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια», σύμφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 

3852/2010 (Α΄ 87), µε κατά τόπον αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφέρειας. 
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2. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας Τμήμα 

«Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια», µε κατά τόπον αρμοδιότητα αυτή της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία υπάγονται ως υπηρεσίες στην αντίστοιχη Περιφερειακή 

Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια». 

3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών κατόπιν προτάσεως των 

αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή 

του, η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό µε την οργάνωση και 

λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών 

Παρατηρητηρίων» και των αντίστοιχων Τμημάτων – Τοπικών Παρατηρητηρίων. 

Άρθρο 26 (παρ. 1) 

Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α΄  

1. Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών των άρθρων 1, 2 και 3, οι αρμοδιότητές τους 

ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο νέος ΟΕΥ ενσωματώνει τις προβλεπόμενες στο Νόμο οργανικές 

μονάδες, με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται ρητά στα άρθρα 5 και 6 και προβλέπει:  

 Δημιουργία Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο στην έδρα, 

με Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα, για άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν πρόσφατα στην 

Περιφέρεια. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

Αρμοδιότητες – Διαδικασίες οργανικών μονάδων 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, κατατέθηκαν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τις 

αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνετέλεσαν στη 

σαφή και επικαιροποιημένη αποτύπωσή τους στο τελικό κείμενο του Οργανισμού. 

Όπως είχε επισημανθεί στη Μελέτη Αναδιοργάνωσης Δομών της Περιφέρειας, η καταγραφή 

των αρμοδιοτήτων ανά υπηρεσία είχε ενδεικτικό χαρακτήρα και προσδιόριζε το γενικό πεδίο 

δράσης κάθε υπηρεσίας, σύμφωνα με το υλικό που συγκεντρώθηκε από την αρμόδια Ομάδα 

Εργασίας κατά τις φάσεις τεκμηρίωσης. Είχε γίνει μία αρχική ομογενοποίηση και 

κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων, η οποία θα ελάμβανε την τελική της μορφή μετά την 

οριστικοποίηση της δομής και το πέρας των διαδικασιών διαβούλευσης. 

Πραγματοποιήθηκε εκτενής συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας, 

προκειμένου να αποτυπωθούν οι αρμοδιότητες και οι βασικές δραστηριότητές τους.  

Στο πλαίσιο αυτό: 

 Έγινε εξειδίκευση της Αποστολής της Περιφέρειας σε: 

- Στρατηγικούς σκοπούς των Γενικών Δ/νσεων 
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- Επιχειρησιακούς στόχους των Δ/νσεων 

- Λειτουργικούς στόχους των Τμημάτων/Αυτοτελών Γραφείων 

 Έγινε σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών, ομογενοποίηση και εκ νέου 

καταγραφή τους  

 Έγινε κωδικοποίηση των οργανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων / διαδικασιών τους. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

Θέσεις προσωπικού – Ανάγκες στελέχωσης 

Τέθηκε προς διαβούλευση Πίνακας που αποτύπωνε ενδεικτικά την αναγκαιότητα για 

περαιτέρω ενίσχυση των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, με βάση δεδομένα που είχαν 

συλλεχθεί κατά την πρώτη φάση τεκμηρίωσης της πρότασης του νέου Οργανισμού 

(καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης) από το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν όλοι οι προϊστάμενοι σε επίπεδο Διεύθυνσης και επικαιροποιημένα αιτήματα 

Διευθύνσεων. 

Μέσω της πλατφόρμας δεν έγιναν ιδιαίτερες επισημάνσεις για το θέμα των θέσεων 

προσωπικού.  

Κατατέθηκαν μεμονωμένες προτάσεις από κάποιες Διευθύνσεις σχετικά με την προτεινόμενη 

στελέχωση στο νέο Οργανισμό, καθώς και προτάσεις από φορείς ή επαγγελματικούς 

Συλλόγους/Ενώσεις για ενίσχυση των δομών της Περιφέρειας με συγκεκριμένους 

κλάδους/ειδικότητες.  

Όπως είχε επισημανθεί στη Μελέτη Αναδιοργάνωσης Δομών της Περιφέρειας, η καταγραφή 

των αναγκών στελέχωσης θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί για το σύνολο των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας μετά την οριστικοποίηση της δομής και το πέρας των διαδικασιών διαβούλευσης. 

Για το λόγο αυτό, απεστάλη Πίνακας για την αναλυτική καταγραφή τόσο του υφιστάμενου 

προσωπικού όσο και των αναγκών στελέχωσης ανά κλάδο/ειδικότητα και ανά οργανική 

μονάδα, ο οποίος συμπληρώθηκε από όλες τις Διευθύνσεις και αποτέλεσε τη βάση του Πίνακα 

που περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο του Οργανισμού (Άρθρο 48 - Θέσεις προσωπικού κατά 

κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα). 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Θέσεις ευθύνης 

Τέθηκε προς διαβούλευση Πίνακας που αποτύπωνε τις προτάσεις για την πλήρωση των 

θέσεων ευθύνης, με βάση Εισηγήσεις που είχαν κατατεθεί από τους προϊστάμενους των 

οργανικών μονάδων  κατά τις φάσεις τεκμηρίωσης της σχετικής Μελέτης.  

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, κατατέθηκαν εκ νέου προτάσεις από Διευθύνσεις σχετικά με 

την προτεινόμενη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, καθώς και προτάσεις από φορείς ή 

επαγγελματικούς Συλλόγους/Ενώσεις.  
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Οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν αναφέρονται στο προβάδισμα ή μη 

της κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Το θέμα αυτό κυριάρχησε και στην 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, όπου διατυπώθηκαν αντιδιαστελλόμενες απόψεις. 

Επίσης, διατυπώθηκαν απόψεις και προτάσεις σχετικά με την τροποποίηση ή και 

συμπλήρωση κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης 

συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο των μονάδων. 

Τα λοιπά θέματα που κυριάρχησαν, τόσο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης όσο 

και στην πλατφόρμα διαβούλευσης του Συλλόγου Υπαλλήλων, ήταν η δυνατότητα κατάληψης 

θέσης ευθύνης στα Τμήματα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης και Ταμειακής 

Υπηρεσίας από υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και η πρόβλεψη του κλάδου των Μηχανικών 

τόσο στο Τμήμα Προμηθειών όσο και στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 

Yγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρατίθενται 

συνοπτικά και ενδεικτικά κατωτέρω: 

 

 Προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 «Κατά την περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την 

άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων στο σχέδιο ΟΕΥ 

αναφέρεται ότι ‘’…μπορεί να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή κατηγορίας ΤΕ’’, 

παρουσιάζοντας δηλαδή ως εξίσου δυνατές τις επιλογές υπαλλήλων των δύο κατηγοριών, 

παρά το γεγονός ότι: 

i) Στο Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’, άρθρο 97, το προβάδισμα μεταξύ των 

υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: 

α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι 

της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της 

κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.  

β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου 

βαθμού, με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 83. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του 

ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις 

επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν 

ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών» 

ii) Για την υποχρέωση τήρησης του προβαδίσματος των κατηγοριών στις επιλογές 

προϊσταμένων και για την εφαρμογή του άρθρου 97, του Ν.3528/2007 έχει αποφανθεί επίσης 

το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε σχετικές αποφάσεις του (Αρ. Απόφ. ΔΕΑ 871/2016). 
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iii) Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, έχει εκδώσει την αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο με θέμα 

«Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων», στην οποία 

αναφέρεται ότι: ‘’Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι 

διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της 

Επικρατείας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005), 

σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, 

όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από 

υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας 

και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που 

εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των 

θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας’’. 

iv) Οι λειτουργίες των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας προκειμένου να είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν πληρέστερα και να ανταποκριθούν με επάρκεια στην αποστολή τους, 

απαιτούν επιλογή προϊσταμένων υπαλλήλων με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνωστικής 

υποδομής και τα πληρέστερα επαγγελματικά προσόντα. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, στην περιγραφή της κατηγορίας των 

υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων όλων των 

οργανικών μονάδων, είναι τόσο προφανής όσο και αναγκαία η αλλαγή της διατύπωσης του 

σχεδίου ΟΕΥ ως εξής: ‘’…μπορεί να είναι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει αυτών 

υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ’’, ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της 

κείμενης νομοθεσίας.» 

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

(Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και 

έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους 

Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και 

με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως  ισχύει. 

[…] Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει 

περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι 

άλλη από την πρόθεσή του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της 

κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση 

με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. 

Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον 

νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές 

θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να 

υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, 
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έχουν σαφώς ευρύτερο γνωσιολογικό υπόβαθρο και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά 

προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ.»  

 Προβάδισμα ΠΕ Μηχανικών έναντι άλλων κατηγοριών υπαλλήλων 

«Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι 

δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με 

τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται 

κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε 

επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις 

σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Επίσης προβάδισμα των Διπλωματούχων μηχανικών δίδεται και σε πλήθος άλλες νομοθετικές 

ρυθμίσεις και  στο νέο νόμο περί μελετών και έργων. 

Ν. 4412/16, άρθρο 183, παρ. 2. «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή 

περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της 

επίβλεψης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα 

επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για 

την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.». 

Μελετώντας το κείμενο της πρότασης του νέου  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής διαπιστώθηκε ότι μόνο για την Δ/νση Μεταφορών & 

Επικοινωνιών ορθώς προβλέπεται προβάδισμα των ΠΕ Μηχανικών έναντι άλλων 

κατηγοριών υπαλλήλων.  

Για μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων, όπως θεωρούμε ότι επιθυμείτε, απαιτείται με 

τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η υλοποίηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το 

προβάδισμα των κατηγοριών, καθώς και η χρήση του «ελλείψει» και μόνο, όσον αφορά 

στο προβάδισμα των ΠΕ Μηχανικών έναντι των ΤΕ Μηχανικών.»  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 «Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι ότι στις θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων) πρέπει να έχουν προβάδισμα οι υπάλληλοι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ανώτερη γνωστικά κατηγορία και ελλείψει 

αυτών να ακολουθούν οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με την 

παρ. α του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι οι θέσεις ευθύνης απαιτούν ανθρώπους με την όσο το δυνατόν άρτια 

επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

διοικούμενων μονάδων.» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/5ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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«Πάγια θέση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος είναι η περιγραφή της κατηγορίας των 

υπαλλήλων που θα επιλεγούν σε θέση ευθύνης, να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην 

προκαλεί συγχύσεις σχετικά με το προβάδισμά τους.  

Με γνώμονα το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007, το οποίο δεν έχει καταργηθεί και το οποίο 

παραθέτουμε αυτούσιο […] ώστε να γίνει σαφής ο διαχωρισμός με βάσει την επάρκεια, το 

γνωστικό επίπεδο και τα κατάλληλα προσόντα στο προβάδισμα επιλογής των υπαλλήλων 

στην επικείμενη τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειάς μας, όπως άλλωστε και ο Νόμος ορίζει 

(σχετικές και η αρίθμ. 235/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπ΄ αρίθμ 

ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η αρίθμ. ΔΕΑ 871/2016).» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

«Πολύ σημαντική διαπίστωση είναι η παρά τον νόμο κατάργηση του προβαδίσματος των 

κατηγοριών (αρθ. 97 του Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4270/2014) στις 

κατηγορίες που μπορούν να προΐστανται, μόνο σε κάποιες υπηρεσίες, και όχι για όλες τις 

υπαγόμενες στον Οργανισμό, καθιστώντας την σχετική τροποποίηση παράφορα άδικη για 

κάποιους υπαλλήλους και καταφανώς ευνοϊκή για κάποιους άλλους και γι’ αυτό μη δυνάμενη 

να εφαρμοσθεί. Σχετικές οι  εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18/2007 

και Φ.35.40/2057/ΟΙΚ.30264/24-11-2014 σχετικά με την υποχρέωση τήρησης από τις 

οργανικές διατάξεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου καθώς και του τρόπου με τον οποίο 

πρέπει αυτές να είναι διατυπωμένες.» 

 

 Κοινή αντιμετώπιση κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι το κεφ. 6 του σχεδίου με τίτλο «Προϊστάμενοι Οργανικών 

Μονάδων» (σελ. 188-195 του σχεδίου), πέραν μεμονωμένων παρατηρήσεων, συντάχθηκε 

προς την σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 29 του Ν. 

4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-02-2016) με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, Προαγωγών και 

Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

[…] στο εν λόγω κεφάλαιο θα πρέπει να αντικατασταθεί όπου προτείνεται ο όρος «,» με τον 

όρο «ή», ο οποίος είναι και απολύτως συμβατός με το γράμμα και το πνεύμα του Ν.4369/2016. 

[…] σας αναφέρουμε τις γνωμοδοτήσεις 233/2010 και 256/2010 του ΣΤΕ, οι οποίες σαφώς 

αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις να προΐστανται υπάλληλοι των 

κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της 

κατηγορίας ΔΕ. Δηλαδή ο όρος «ελλείψει» αφορά μόνο τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. 

Ως Σύλλογος των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, 

επιζητούμε την αυστηρή τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας και μόνο, σε όλες τις διαδικασίες 
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επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες 

συγκρότησης Επιτροπών και Οργάνων.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

«Όσον αφορά την κατάληψη θέσεων ευθύνης, θα πρέπει να προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου συναφούς με το αντικείμενο της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας ή 

ΤΕ κλάδου συναφούς με το αντικείμενο της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας και εν 

ελλείψει αυτών ΔΕ κλάδου συναφούς με το αντικείμενο της συγκεκριμένης οργανικής 

μονάδας.»  

 

 Προτάσεις τροποποίησης ή και συμπλήρωσης κατηγοριών/κλάδων/ειδικοτήτων 

για την κατάληψη θέσεων ευθύνης συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, ανάλογα 

με το αντικείμενο των μονάδων 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

 Πρόβλεψη για Γεωλόγους στην κάλυψη θέσεων σε δομές των Περιφερειών που 

σχετίζονται με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό, το Περιβάλλον και Χωρικό Σχεδιασμό, 

τα Τεχνικά Έργα, τη Βιομηχανία, Ενέργεια και Φυσικούς Πόρους και την Πολιτική 

Προστασία.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Άρση αποκλεισμού των ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας  

Σύμφωνα με την από 25-05-2017 Επιστολή της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Θεμάτων 

Απασχόλησης Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης, το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111/04-03-2016 έγγραφο του πρώην 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το αριθμ. οικ. 26736/04-08-

2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζεται ότι, «σύμφωνα με το άρθρο 54 του 

ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 351) και την Κ.Υ.Α. Υ7α/Γ.Π.οικ.46217/04-05-2012 (ΦΕΚ B΄1502), το 

επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή 

ΤΕ και χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ των δύο 

αυτών κατηγοριών πτυχιούχων.  

Ως εκ τούτου, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η μη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών 

θα πρέπει να αποτυπώνεται και στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την πρόβλεψη οργανικών θέσεων ΠΕ και TE Κοινωνικών 

Λειτουργών.»  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«[…] με την ενσωμάτωση του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων στα Τμήματα και Δ/νσεις σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας και Έδρας και τη δυνατότητά του εν λόγω κλάδου  να προΐσταται σε 
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αυτά,  τερματίζεται ένα καθεστώς το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί την προώθηση του 

κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και δεν αναγνωρίζει την πολύτιμη  και ανεκτίμητη προσφορά  του 

τόσο σε επιστημονικό όσο και σε κοινωνικό - τοπικό επίπεδο.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

«Η αναφορά που γίνεται στα επαγγέλματα ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας  και ο προσδιορισμός ξανά 

π.χ. ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Εποπτών Υγείας είναι λάθος, γιατί τα επαγγέλματα υγείας με το 

Π.Δ. 146/2010 άρθρο 37, έχουν ομαδοποιηθεί.» 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

«Πρέπει να τεθεί το θέμα του δικαιώματος εξέλιξης των υπαλλήλων (Πληροφορικής και μη) 

στις υπηρεσίες που επιτελούν έργο. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 

που εργάζονται αποκλειστικά ή με παράλληλα καθήκοντα σε άλλες Υπηρεσίες. Αυτοί θα 

πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προΐστανται στα τμήματα που εργάζονται. 

Επίσης, η αλλαγή που έγινε πρόσφατα στον Οργανισμό για τις Δ/νσεις Διοικητικού 

Οικονομικού των ΠΕ και της έδρας είναι καταφανώς άδικη και μεροληπτική, και 

διευκρινίζουμε: επιτρέπει σε ΔΕ Πληροφορικής να προΐσταται σε Τμήμα της εν λόγω Δ/νσης, 

αλλά όχι σε ΤΕ ή ΠΕ […]» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

«Η έλλειψη προσωπικού, η οποία είναι και συνέπεια της άρνησης μετακίνησης οποιουδήποτε 

υπαλλήλου από τη θέση του, είτε αυτός σήμερα έχει αρμοδιότητες είτε όχι, σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επιλογή ως προϊσταμένου στο τμήμα ελέγχου και 

εκκαθάρισης των δαπανών υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, γεγονός επικίνδυνο όχι μόνο για την 

υπηρεσία αλλά και για τον ίδιο τον υπάλληλο. 

Στην ίδια Διεύθυνση άλλες ειδικότητες προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται  στην έδρα 

και άλλες για τις περιφερειακές ενότητες. Στα τρία τμήματα π.χ. Ηλεκτρονικής Διαφάνειας 

μπορούν να προΐστανται και ΠΕ Διοικητικού κάτι που στα Τμήματα Πληροφορικής των Π.Ε. 

αποκλείεται. Στο Τμήμα Προμηθειών της έδρας δεν υπάρχει η ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών που 

υπάρχει στα αντίστοιχα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων.» 

Επίσης, προτάσεις για τροποποίηση ή συμπλήρωση κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων για 

την κατάληψη θέσεων ευθύνης σε οργανικές μονάδες, κατατέθηκαν από συγκεκριμένες 

Διευθύνσεις, από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ., το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δ.Μ. 

Παρακάτω παρατίθενται παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαβούλευσης της Περιφέρειας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας 

του Παραρτήματος Κοζάνης του Συλλόγου Υπαλλήλων. Πολλές από τις προτάσεις 

υποβλήθηκαν και στα δύο μέσα διαβούλευσης. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 «Στις θέσεις ευθύνης των Τμημάτων Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης και 

Ταμειακής Υπηρεσίας τόσο της έδρας όσο και των Περιφερειακών Ενοτήτων να 
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διορθωθεί από “ή ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών” σε “και 

εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ” και το “ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων” 

σε “και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων”. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθεί 

το προβάδισμα της κατηγορίας εκπαίδευσης.» 

 «Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης: Στην προτεινόμενη νέα 

δομή, στις θέσεις ευθύνης για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας πρέπει να έχουν 

δικαίωμα κατάληψης θέσης ευθύνης και οι υπάλληλοι ΤΕ Γεωπονίας.»  

 Επισημάνθηκε ότι στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και στα υπόλοιπα 

Τμήματα αναφέρονται ξεχωριστά κάποιες ειδικότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 

στον κλάδο ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ότι προηγούνται ειδικότητες 

έναντι άλλων, κατ’ «αναντιστοιχία επαγγελματικών καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 

που ασκούν οι υπηρεσίες υγείας» (προηγούνται οι ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των ΤΕ 

Μαιών, Νοσηλευτών κ.τ.λ.)  

 «Ομαδοποίηση ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Περιττή η αναφορά ξεχωριστά 

στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

των ΤΕ Εποπτών, ΤΕ Μαιευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής. Περιλαμβάνονται όλες οι 

ειδικότητες στις ΣΕΥΠ (Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας)» 

Αντίθετη άποψη: «Επιβάλλεται η διασαφήνιση των ειδικοτήτων που υπάγονται στον 

γενικό κλάδο ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, καθότι καλύπτει μία ευρεία γκάμα 

κλάδων και ειδικοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν έχουν καμία απολύτως αντιστοιχία 

και σχέση με ορισμένα τμήματα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια, όπως δηλαδή οι κλάδοι ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ 

Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ 

Φυσιοθεραπείας, ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων, ΤΕ Οπτικής και Οπτομετρίας, ΤΕ Επισκεπτών 

Υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους κλάδους ΤΕ που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια. Δεν μπορεί να 

προΐστανται σε τμήματα που ασκούν Δημόσια Υγιεινή […]. Αν δεν υπάρξει διασαφήνιση των 

ειδικοτήτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος αντιποίησης καθηκόντων επαγγέλματος ετέρου κλάδου 

[…]» 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ: 

Επισημάνθηκε ότι παραλείπεται η αναφορά σε ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού. 

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

«αναφορά σε άσχετες ειδικότητες στις θέσεις ευθύνης προς τα αντικείμενα ελέγχου, όπως ΠΕ 

Ιατρών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

ΠΕ Βιολόγων» 

«[…] προβλέπονται να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων, που ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο και τις 

αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος, το οποίο πρόσκειται καθαρά, εξ΄ αντικειμένου στα 

παραϊατρικά επαγγέλματα και όχι στα τεχνικά, πολεοδομικά κ.τ.λ. 
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Στην παλαιότερη αλλά και νεότερη υφιστάμενη νομοθεσία που προβλέπει την λειτουργία του 

συγκεκριμένου τμήματος και συγκεκριμένα στον Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ.228/2011/ Τ.Α.) «Περί 

ανασυγκρότησης Φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης κ.τ.λ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

4075/2012, καθώς και στην Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 (ΦΕΚ2161 /Τ.Β.) «Περί υγειονομικών 

όρων και προϋποθέσεων κ.τ.λ.», αναφέρεται ρητά ότι «Υγειονομικοί επιθεωρητές καλούνται 

οι Υγειονομικοί υπάλληλοι (Υγιεινολόγοι Τ.Ε./Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Ιατροί Δημόσιας 

Υγείας ΕΣΥ, και Π.Ε. Υγιεινολόγοι Μηχανικοί των αρμόδιων Δ/νσεων.» 

Ο υγειονομικός έλεγχος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της ανωτέρω σχετικής που 

αποτελεί το κατ΄ εξοχήν αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος, ασκείται από τους 

υγειονομικούς υπαλλήλους των συγκεκριμένων κλάδων που αναφέρονται στις ανωτέρω 

αναφερόμενες ισχύουσες νομοθεσίες και σκοπός του υγειονομικού ελέγχου είναι να 

περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις στη 

δημόσια υγεία. 

Ύστερα από τα παραπάνω ευνόητο είναι ότι ο σκοπός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του 

τμήματος, ουδόλως εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των μηχανικών. 

Παρακαλούμε να εξαιρεθούν οι προαναφερόμενες ειδικότητες από το εν λόγω Τμήμα λόγω μη 

αντιστοιχίας και συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους με αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και αντιποίησης καθηκόντων άλλου κλάδου 

καθώς και παραβίασης κανόνων διοικητικού δικαίου, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει 

περαιτέρω τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης.» 

 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:  

«αναφορά σε άσχετες ειδικότητες στις θέσεις ευθύνης ως προς τις αρμοδιότητες, όπως ΤΕ 

Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και παραλείπεται η αναφορά σε 

ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού» 

 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:  

«Δε συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών που εκ των πραγμάτων σε Δ/νσεις 

χειρίζονται τα αντικείμενα του τμήματος μέχρι σήμερα» 

 Πρόβλεψη του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Τμήματα Λογιστικής 

Διαχείρισης 

Πλήθος σχολίων αναφέρουν ότι η πρόβλεψη αυτή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ορθή 

διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας. Τονίζεται δε ότι δεν μπορεί «να έχει την ευθύνη 

του ελέγχου και της εκκαθάρισης όλων των δαπανών μιας ΠΕ οποιοσδήποτε ΔΕ και όχι 

μόνο ειδικότητας Η/Υ , γιατί αφορά αρμοδιότητα η οποία μέχρι πρότινος ασκούνταν από τις 

ΥΔΕ και είναι παρεμφερής με την αρμοδιότητα της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Η έλλειψη προσωπικού στις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν σημαίνει παντελή 

έλλειψη αυτού αφού κάλλιστα κάποια κενά θα μπορούσαν να καλυφθούν με μετακινήσεις 

προσωπικού και να μην ωθούμαστε σε παράδοξα φαινόμενα.» 

 Πρόβλεψη του κλάδου των Μηχανικών σε Τμήματα μη συναφή με το αντικείμενο 

και τις αρμοδιότητές τους  
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Πλήθος σχολίων αναφέρουν ότι η πρόβλεψη των Μηχανικών τόσο στο Τμήμα Προμηθειών 

όσο και στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ είναι άδικη και αναιτιολόγητη και ότι 

εισάγει μία αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των άλλων ειδικοτήτων. 

«Οι Μηχανικοί δεν πρέπει να προβλέπονται στο Τμήμα Προμηθειών ούτε και σε άλλα 

άσχετα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές τους Τμήματα […]» 

«[…] Η επικινδυνότητα οξύνεται ειδικά με την κατάργηση των ΥΔΕ και την ανάληψη της 

ευθύνης για την ορθή διεκπεραίωση των ανάλογων διαδικασιών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

των ΠΕ. Πρόκειται πλέον για μεγάλο ρίσκο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα και 

τις ειδικότητες που αυτά κατέχουν για την στελέχωση ειδικότερα του Τμήματος 

Προμηθειών […]» 

«[…] η πρόβλεψη του συγκεκριμένου κλάδου Μηχανικών σε τόσα πολλά Τμήματα 

(Προμηθειών/ Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου) παραβιάζει 

κατάφωρα την συνταγματικής περιωπής αρχή της αναλογικής ισότητας και αξιοκρατίας […]» 

 Πρόβλεψη και των λοιπών κλάδων των Μηχανικών ΠΕ και ΤΕ στις Δ/νσεις 

Μεταφορών & Επικοινωνιών - Τμήματα Αδειών Κυκλοφορίας στις θέσεις ευθύνης 

«Δεδομένου ότι δεν γίνονται προσλήψεις πολλοί συνάδελφοι απασχολούνται σε θέσεις οι 

οποίες ενδεχομένως να μην έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. 

Εφόσον κρίνονται επαρκείς να στελεχώσουν μία υπηρεσία θα πρέπει να τους δίνεται και η 

δυνατότητα να διεκδικήσουν και να καταλάβουν θέση ευθύνης. Επιπλέον, αν ένας Διοικητικός 

Υπάλληλος μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Τμήματος, τότε μπορεί 

και ένας μηχανικός ο οποίος, λόγω της φύσης των σπουδών του, μπορεί να αφομοιώσει και να 

κατανοήσει ευκολότερα τεχνικούς όρους.» 

 Προϊστάμενοι Δ/νσεων πρέπει να τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, οι 

Διοικητικοί υπάλληλοι 

«[…] οι Δ/νσεις χρειάζονται διοίκηση – διαχείριση, απαιτούν αυξημένες αρμοδιότητες, για την 

εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του 

τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και 

σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη 

διαχείριση και την πορεία της υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες του Προϊσταμένου 

περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την οργάνωση των τμημάτων της υπηρεσίας, τη συντήρηση και 

παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη 

αποφάσεων.» 

 Πρόβλεψη Γεωλόγων στις θέσεις ευθύνης των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων - 

Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος  

«Υπάρχει κατάφωρη αδικία εις βάρος των Γεωλόγων, θεωρώντας τους δεύτερης κατηγορίας 

τεχνικούς επιστήμονες, μολονότι η τεχνική κατάρτιση και η εμπειρία των συγκεκριμένων είναι 

καθοριστικές στην ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση των έργων. 
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Πρόκειται για σαφή υποτίμηση της δουλειάς και της προσφοράς μας στις διαδικασίες των 

δημοσίων έργων, καθόσον στην παραγωγή των δημοσίων έργων, σε όλο τον κόσμο και στην 

Ελλάδα, υπάρχει σαφώς Γεωλογικό – Γεωτεχνικό αντικείμενο, και φυσικά στις Διευθύνουσες 

Υπηρεσίες των έργων και στις Προϊστάμενες Αρχές του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες και 

Δήμοι) απασχολούνται εκτός από τους Μηχανικούς και Γεωλόγοι. 

Για ποιο λόγο λοιπόν να ορίζονται επιβλέποντες σε έργα και να μην μπορούν να γίνουν 

διευθυντές ή προϊστάμενοι;» 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση 

Πολιτικής Γης, Τμήμα Τοπογραφίας 

«Επειδή η παρούσα υπηρεσία που δημιουργήθηκε με τον Καλλικράτη παρουσιάζει 

προβλήματα οργανωτικά και αρμοδιοτήτων, το ίδιο συμβαίνει και στις ενότητες,  που φυσικά 

προέρχονται από τη συνένωση τμημάτων διοικητικών με τεχνικούς υπαλλήλους υπό τη 

διοίκηση Διευθυντή ΠΕ Διοικητικού, που λογικό είναι να μην έχει γνώσεις και να μην 

αντιλαμβάνεται το αντικείμενο των μηχανικών, με αποτέλεσμα η διεύθυνση να έχει απολέσει 

τον τεχνικό της χαρακτήρα και έργο και να επικεντρώνεται μόνο σε διοικητικά θέματα […]» 

Για την κατάρτιση του Πίνακα που περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο του Οργανισμού 

(Άρθρο 49 - Προϊστάμενοι Κεντρικής Υπηρεσίας - Περιφερειακών Υπηρεσιών) ελήφθησαν 

υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, οι οποίες και 

ενσωματώθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, καθώς και τα επικαιροποιημένα αιτήματα 

των Διευθύνσεων.  

 


