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ΘΕΜΑ: Σχέδιο ΠΔ με τίτλο « Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»
Αξιότιμε κε Υπουργέ
Πρόσφατα ήρθε σε γνώση μας σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ με τίτλο «Οργανισμός
Περιφέρειας Αττικής», το οποίο μάλλον εκδίδεται σύμφωνα με την §7 του άρθρου 241 του Ν.
3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί πριν παρέλθει
έτος από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των περιφερειών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται
η τροποποίησή του, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το περιφερειακό συμβούλιο, με πλειοψηφία
2/3 των μελών του.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο §1,2,3,4,5, και 6 το Περιφερειακό Συμβούλιο καταρτίζει τον
οργανισμό, μετά δε από γνώμη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζομένων ο οργανισμός ψηφίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με βάση πλήρη μελέτη
οργάνωσης των υπηρεσιών, στην οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ασκούμενες αρμοδιότητες, ο
διαθέσιμος χώρος, η έκταση, ο πληθυσμός, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της
περιφέρειας.
Παρά λοιπόν τα όσα αναφέρονται στον νόμο στο άρθρο 241 εμφανίζεται ένα σχέδιο Π.Δ. για
την περιφέρεια Αττικής που δεν εκπληρώνει στο ελάχιστο καμία από τις προϋποθέσεις του
νόμου. Η προχειρότητα και η για πολλά έτη γραφειοκρατική αντίληψη για την λειτουργία της
Δημόσιας Διοίκησης αντικατοπτρίζονται για μια ακόμα φορά και στο πιο πάνω σχέδιο. Η
επίκληση της δικαιολογίας ότι είναι δυνατή η αντικατάστασή του μετά από ένα έτος από την
αιρετή περιφερειακή διοίκηση, εφόσον αυτή έχει την δυνατότητα ή την θέληση για την
δημιουργία ενός νέου οργανισμού, δεν είναι επαρκής δικαιολογία για την αποδοχή αυτού του
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σχεδίου ΠΔ, το οποίο θα ξεκινήσει την εξαγγελθείσα «νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση» σε
εντελώς εσφαλμένη βάση, που πιθανόν να αποτελέσει τον προπομπό και άλλων αναλόγων
Οργανισμών στο μέλλον, αφού ο προτεινόμενος ονομάζεται «πρότυπο».
Μετά τις γενικές αυτές παρατηρήσεις θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ειδικότερα σημεία, τα
οποία αποτελούν κατάφορη αδικία εναντίον των χημικών, παρά την ισχύουσα νομοθεσία που
αφορά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, αλλά και την γενικότερη πανεπιστημιακή κατάρτιση
και γνώση μας.
Ενδεικτικά καταγγέλλουμε τα εξής:
1. Από τις ιδρυόμενες Γενικές Διευθύνσεις σε καμία δεν προβλέπεται πλήρωση θέσης
προϊσταμένου από χημικό, από τις ιδρυόμενες 22 Διευθύνσεις μόνο σε μία προτείνεται η θέση
χημικού (Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), ενώ από τα ιδρυόμενα 80
Τμήματα σε κανένα δεν προβλέπεται θέση χημικού, ενώ προβλέπονται θέσεις προϊσταμένων
για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης !!!
2. Παρ’ όλο που με βάση τον Αγορανομικό Κώδικα Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει & την Υγειονομική Διάταξη Α1β8577/83 (ΦΕΚ 526 Β’) οι χημικοί
περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που μπορούν να εκτελούν αγορανομικούς, ποιοτικούς,
χημικούς, υγειονομικούς & κάθε είδους ελέγχους σε καταναλωτικά και όχι μόνον είδη, εν
τούτοις απουσιάζουν πλήρως από διοικητικές θέσεις των περιφερειακών υπηρεσιών
προστασίας των καταναλωτών, του εμπορίου & της υγείας. Και όλα αυτά σε αντίθεση με την
νομοθεσία «Περί επιθεωρήσεως φαρμακείων», όπου αρμόδιες ειδικότητες για την επιθεώρηση
είναι οι Φαρμακοποιοί και Χημικοί, αλλά και σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι Χημικοί
απασχολούνται με επιτυχία τόσο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ειδικότερα στις
Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών & Εμπορίου, στις Δ/νσεις Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) στις Δ/νσεις Προστασίας του Καταναλωτή, στις Δ/νσεις
Περιβάλλοντος, στα Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου τροφίμων & καταναλωτικών προϊόντων (μη
τρόφιμα, καύσιμα & λιπαντικά, παιγνίδια & προϊόντα παιδικής φροντίδας), τον έλεγχο των
ζυγιστικών & μετρικών οργάνων, στο έλεγχο για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων
(σε άμεση συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή & Εμπορίου), στο σώμα
επιθεωρητών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του Ε.Ο.Φ., όσο και στο σώμα επιθεωρητών
υγείας και πρόνοιας έχουν δε μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα εμπορίου, σε θέματα ελέγχου
τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών ειδών.
Οι χημικοί μετέχουν σε όλα τα στάδια ελέγχου των πάσης φύσεως καταναλωτικών προϊόντων
από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, συσκευασία, διάθεση & κατανάλωση, συνεπικουρώντας
στο έλεγχο τιμών, ποιότητας & ασφάλειας, αρωγοί στους εργαστηριακούς ελέγχους των
εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους & των λοιπών Εργαστηρίων Ποιότητας
(ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ, ΕΛΚΕΔΕ, ΕΤΑΚΕΙ), & Ασφάλειας (ΥΠΑΝ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΜΠ κλπ) με
επιτόπιες αυτοψίες, δειγματοληψίες, δεσμεύεις & κατασχέσεις καταναλωτικών προϊόντων «μη
κανονικών», «μη ασφαλών» & οπωσδήποτε «επικινδύνων για την δημόσια υγεία &
ασφάλεια».
3. Απουσιάζει η ειδικότητα του χημικού από όλα τα επίπεδα διοίκησης των υπηρεσιών
Περιβάλλοντος, παρόλο που με βάση το ΠΔ 50/2001 για διορισμό στον κλάδο ΠΕ
περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το πτυχίο Χημείας, αλλά και η Χημεία Περιβάλλοντος
είναι βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης των Χημικών.
Αξιότιμε κε Υπουργέ
φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η διαφάνεια και η άρση των αποκλεισμών απουσιάζουν
προκλητικά από αυτό το σχέδιο ΠΔ, όπως απουσίαζαν και από το αντίστοιχο που αφορούσε
τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Είναι πλέον σαφές ότι συγκεκριμένες συντεχνίες λυμαίνονται
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τους χώρους εργασίας, αποκλείοντας επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και ακυρώνοντας την
δυνατότητα της ανέλιξης σε εργασιακούς χώρους μέσω ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά και της
δια βίου εκπαίδευσης, για την οποία πολλές εξαγγελίες έχουν γίνει, αλλά όπως φαίνεται στην
πραγματικότητα τίποτα δεν ισχύει.
Ευελπιστούμε ότι και την τελευταία στιγμή θα γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές οι οποίες θα
εξασφαλίζουν την συμμετοχή όλων των επιστημόνων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
των Περιφερειών και όχι με τις επιθυμίες των συντεχνιών.
Παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία, διατελούμε μετά τιμής
εκ μέρους της Δ.Ε. του Π.Τ Αττικής και Κυκλάδων της Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Κ. Δοντάς

Ά. Στεφανίδου
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