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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

του Λαζαρίδη Νικολάου του Χρήστου, υπαλλήλου ΠΕ Χημικών Μηχανικών (Θέμιδος 

6,  Κομοτηνή) 

ΚΑΤΑ 

της υπ’ αριθμ. 28/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. και κάθε 

άλλης συναφούς μεταγενέστερης απόφασης 

 

Η ειδικότητα μου είναι ΠΕ Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος 

Διδακτορικού τίτλου. Από τον Δεκέμβριο του 2013 έως και σήμερα τοποθετήθηκα και 

υπηρετώ στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου δυνάμει του υφιστάμενου 

Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (άρθρο 

40 του ΠΔ 144/2010). 

Το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού είναι απολύτως 

συναφές των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (περιβαλλοντική υγιεινή, υγιεινή και ασφάλεια 

τροφίμων). Για αυτόν άλλωστε τον λόγο, η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού 

περιλαμβάνεται ήδη σε αυτές που προβλέπεται να προΐστανται στις θέσεις ευθύνης 

της εν λόγω υπηρεσιακής μονάδας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό της 

Περιφέρειας (ΠΔ 144/2010). Επιπλέον κατά την δεκαετή ενασχόληση με το αντικείμενο 

της υγειονομικής υπηρεσίας πέρα από την απόκτηση εκτενούς σχετικής εμπειρίας, 

παρακολούθησα μια σειρά από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης.  

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων επιτελούν κυρίως διοικητικό έργο (εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας) και 

σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα 

Υγείας, Νοσοκομεία κλπ), ώστε να απαιτούν κατά προτίμηση ανάλογες ιατρικές ή 

υγειονομικές ειδικότητες σε θέσεις ευθύνης.  Άλλωστε δεν υπάρχει καμία νομοθετική 

υποχρέωση για μια τέτοια ρύθμιση. Επιπλέον, εκτός του Τμήματος Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, στις Διευθύνσεις περιλαμβάνονται και τα τμήματα 

Φαρμάκων/Φαρμακείων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με επίσης αντίστοιχες 
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διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες (αδειοδοτήσεις φαρμακείων, ΚΔΑΠ, 

κατασκηνώσεων, χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

κ.ά). Έτσι σήμερα σε πολλές θέσεις ευθύνης (τόσο επιπέδου Διεύθυνσης, όσο και 

Τμήματος) έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν με επιτυχία υπάλληλοι διαφόρων 

ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης πάνω από μια 

δεκαετία δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος ιατρικής ειδικότητας. Στην Περιφερειακή 

Ενότητα Έβρου η Διευθύντρια της Υπηρεσίας έχει την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού και ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Το 

ίδιο ισχύει και στην ΠΕ Ροδόπης, ενώ ομοίως μέχρι πρόσφατα και στην αντίστοιχη 

Διεύθυνση της ΠΕ Ξάνθης επίσης ο προϊστάμενος ήταν υπάλληλος με ειδικότητα ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού και εξίσου επιτυχημένη πορεία. Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής 

που προΐσταται όλων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας είναι υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μάλιστα 

κρίθηκε και επιλέχθηκε πρόσφατα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί επιλογής προϊσταμένων. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, τόσο στη 1η έκδοση του Σχεδίου Τροποποίησης του 

Οργανισμού, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 16-12-2022 με 

την υπ’ αριθ. 148/2022 Απόφασή του, όσο και στην αρχική 2η διορθωμένη έκδοση του 

Σχεδίου που κατατέθηκε προς συζήτηση στις 13-2-2023, στις ειδικότητες που 

προβλέπονται τόσο για τις θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσο και των Τμημάτων αυτών 

περιλαμβάνονταν διάφορες ειδικότητες χωρίς κανένα προβάδισμα. Τονίζεται δε ότι η 

2η έκδοση του Σχεδίου Τροποποίησης του Οργανισμού εισήχθη στις 13-2-2023 στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση για συγκεκριμένους λόγους, προς 

συμμόρφωση με τις συστάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ήτοι (α) την μείωση 

των οργανικών μονάδων, (β) την προσαρμογή με το νέο Προσοντολόγιο, που 

νομοθετήθηκε πρόσφατα και (γ) την τροποποίηση συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης 

όπως προέκυψε από την προηγούμενη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πιο 

συγκεκριμένα σε συμμόρφωση και εφαρμογή της νομοθετικής απαίτησης σχετικά με 

το προβάδισμα ειδικοτήτων της κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ.  

Στην περίπτωση των θέσεων προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υφιστάμενων 

Τμημάτων, όπως προαναφέρθηκε, στην αρχική εισήγηση (2η Έκδοση του Σχεδίου) δεν 

υπήρχε καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, το οποίο ήδη είχε εγκριθεί 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν υπήρχε καμία επίσημη εισήγηση για αλλαγή, 

ούτε καμία αρνητική γνωμοδότηση ή απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έτσι, 
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αρχικά η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν στις Διευθύνσεις Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων να προΐσταται 

«Υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ 

Ιατρών, ΠΕ Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Κοινωνικών 

Επιστημών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Μηχανικών 

(ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος), ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ 

Νοσηλευτικής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού». 

 

Ενώ λοιπόν ορθώς δεν υφίστατο κανένα θέμα αλλαγής των προβλέψεων της 

προηγούμενης Απόφασης με αρ. 148/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΛΙ7ΛΒ-ΔΗΑ) και προσθήκης 

προβαδίσματος συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αιφνιδίως κατά την συζήτηση στις 13-2-

2023 ετέθη εκ νέου από μικρό αριθμό παρευρισκόμενων υπαλλήλων ιατρών αίτημα 

αλλαγής του οργανισμού, ώστε να προηγούνται οι ιατροί και οδοντίατροι έναντι όλων 

των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Ατυχώς και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να ακουστεί 

άλλη γνώμη, αυτό τελικώς έγινε αποδεκτό εν μέρει (σε επίπεδο Διεύθυνσης) και 

περιελήφθη στην υπ’ αριθ. 28/2023 (ΑΔΑ: 6ΛΓ77ΛΒ-ΟΘΡ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Το τελικό Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού ανασκευάστηκε ως εξής: στις 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

προΐσταται «υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Ιατρών 

Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδοντιάτρων Δημόσιας 

Υγείας ΕΣΥ και εν ελλείψει ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Κοινωνικών 

Επιστημών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Χημικών, 

ΠΕ Μηχανικών (ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών 

Περιβάλλοντος), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Εποπτών 

Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ 

Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού». 

1) Η παραπάνω τελευταία τροποποίηση και ειδικότερα η προσθήκη προβαδίσματος 

για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους έγινε παρατύπως, χωρίς σαφή, πλήρη και 

επαρκή αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της για τη λειτουργία της 

υπηρεσίας σε σχέση με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και 

αρμοδιότητες και χωρίς να επιβάλλεται από καμία ισχύουσα νομοθεσία, 

εισάγοντας αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ ειδικοτήτων ισοδύναμης 

κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων έναντι ΠΕ Χημικών 

Μηχανικών).  
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2) Όπως προαναφέρθηκε, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν είναι Μονάδες Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ), έχουν κατά κύριο λόγο 

διοικητικές αρμοδιότητες, το δε επιστημονικό τους αντικείμενο καλύπτεται 

επαρκώς από το γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά προσόντα 

διαφόρων ειδικοτήτων μεταξύ άλλων και των ΠΕ Χημικών Μηχανικών και 

όχι αποκλειστικά από αυτά των Ιατρών, Οδοντιάτρων και ΤΕ 

Επαγγελμάτων Υγείας.  

3) Η προσθήκη οποιουδήποτε προβαδίσματος, είτε των ειδικοτήτων των Ιατρών, είτε 

των ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας, εκτός από μεροληπτική και άδικη για τους 

υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν νομίμως και με 

επιτυχία στις υπηρεσίες αυτές και μάλιστα σε θέσεις προϊσταμένων (όπως ΠΕ 

Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών) είναι προφανώς επιζήμια 

για το δημόσιο συμφέρον, γιατί σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό αριθμό 

υπηρετούντων υπαλλήλων εισάγουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και 

καταστρατηγούν στην πράξη κάθε διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, αφού 

οι ελάχιστοι Ιατροί ή Οδοντίατροι θα καταλαμβάνουν άμεσα και στο διηνεκές τη 

θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης με μόνο προσόν την ειδικότητα, πρακτικά 

χωρίς απολύτως καμία κρίση επί των ουσιαστικών διοικητικών προσόντων τους 

και χωρίς να εξασφαλίζεται η επιλογή του καταλληλότερου με στοιχειώδη 

αντικειμενικά κριτήρια. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την ακύρωση της τροποποίησης που επήλθε στο άρθρο 53 του Σχεδίου Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ με την υπ’ αριθ. 28/2023 Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα στις θέσεις των Προϊσταμένων των 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, την πλήρη απαλοιφή κάθε προβαδίσματος συγκεκριμένων ειδικοτήτων, είτε 

ΠΕ Ιατρών ή Οδοντιάτρων, είτε ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας, έναντι άλλων ειδικοτήτων 

κατηγορίας ΠΕ, καθώς και την ισότιμη κρίση όλων των ειδικοτήτων που προβλέπονται 

να προΐστανται σε όλες τις θέσεις ευθύνης των εν λόγω Διευθύνσεων. 

Κομοτηνή, 20/2/2023 

Ο αιτών 
 

Δρ. Λαζαρίδης Νικόλαος 
Χημικός Μηχανικός 
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