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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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T.Κ.
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Τηλέφωνο
E-mail

:26ης Οκτωβρίου 64
:546 27
:Α. Υφαντοπούλου
:2313 319163
:A.Ifantopoulou@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ:Συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. που
εγκρίθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30-12-2016) .
3.Την αριθμ. 7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 και
ανακήρυξης του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών
Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4.Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-1-2022 απόφαση μας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και
ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-1-2022)
5.Την αριθμ. οικ.72217(1346)/31-1-2022 απόφαση μας "«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»" (ΦΕΚ 458/τ.Β΄/7-22022).
6.Την αριθμ. 303408(4736)/6-9-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «Συγκρότηση Γραφείων
Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Διευθύνσεις της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3419/τ. Β΄/2017).
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7.Την αριθμ. πρωτ. οικ.01 α/206/04-04-2022 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα: «Συγκρότηση & λειτουργία Γραφείου Αγροτικής ΟικονομίαςΚτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας».
8. Την αριθμ. 9/8-4-2022 ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου
Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρείου στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Ν. Τρίγλιας του Δήμου Ν.
Προποντίδας.
Αποφασίζουμε
Τη συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας το οποίο θα
υπάγεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρείο Ν. Τρίγλιας θα ασκεί τις αρμοδιότητες σε
θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας που αναφέρονται στην αριθμ. 303408(4736)/6-9-2017
απόφαση μας (ΦΕΚ 3419/τ.Β΄/28-9-2017) οι οποίες είναι οι κατωτέρω:
-Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας χωραφιών για γεωργική αξιοποίηση.
-Έκδοση βεβαιώσεων σε αμπελουργούς για την απόσταξη στέμφυλων, κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων εσοδείας σταφυλιών.
-Έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για τις εκτάσεις που καλλιεργούν, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
-Λήψη δειγμάτων για αναλύσεις εδαφών.
-Επιτόπιους έλεγχους που αφορούν στο μελισσοκομικό μητρώο.
-Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο ελαιοκομικό μητρώο.
-Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο αμπελουργικό μητρώο.
-Υλοποίηση προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (RICA), συγκέντρωση, επεξεργασία και εισαγωγή
οικονομοτεχνικών στοιχείων στην εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.
-Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί θεμάτων γεωργίας και κτηνοτροφίας.
-Συγκέντρωση αιτήσεων–ενστάσεων για τα προγράμματα που υλοποιούνται από την ΔΑΟΑΛ
ΜΕΘ.
-Εργασίες Εφαρμογών Γεωργικής Ανάπτυξης, Ενημέρωσης και Παροχής Υπηρεσιών, όπως
υφίστανται ή προκύπτουν από εντολές του ΥπΑΑΤ και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
-Εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου
-Κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία
-Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων σε κτηνοτρόφους
-Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών για τη μετακίνηση ζώων
-Καταγραφή μεταβολών(γεννήσεις,θάνατοι,αγοραπωλησίες ζώων) στο ΟΠΣ της Κτηνιατρικής
-Ελέγχους για την ευζωία των ζώων στις εκτροφές και κατά τη μεταφορά τους .
-Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών διακίνησης των ζώων προς σφαγή ή πώληση, του
ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους και των πληροφοριών τροφικής αλυσίδας.
-Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και ευζωίας ζώων–πτηνών, στις εκτροφές βοοειδών,
χοιροειδών, ωοτόκων ορνίθων, ορνίθων κρεοπαραγωγής.
-Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εκτέλεσης των λοιπών προγραμμάτων αντιμετώπισης ή
εκρίζωσης ασθενειών ζώων μεταδιδόμενων σε ανθρώπους (ζωοανθρωπονόσων) ή/και σε ζώα
άλλου είδους και για την επιδημιολογική διερεύνηση αυτών.
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-Διαβιβαστικά έγγραφα για την αποστολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση
διαδικασιών των αποζημιώσεων και ενισχύσεων κτηνοτρόφων σε εφαρμογή προγραμμάτων
εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου.
-Έλεγχο των εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος (αμελκτηρίων), για την τήρηση των
προδιαγραφών της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.
-Έλεγχο μεταφοράς - διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
-Αποστολή αιτημάτων για τη λήψη και άρση μέτρων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.
-Συγκέντρωση και αποστολή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων προς τη Δ/νση
Κτηνιατρικής ΜΕΘ.
-Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εφαρμογής των προγραμμάτων καταγραφής και
σήμανσης βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων και των επιτόπιων ελέγχων (ΟΣΔΕ), της
ευζωίας των ζώων, της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού οίστρου.
-Διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής δειγμάτων προϊόντων και υλικών ζωικής προέλευσης και
δειγμάτων παθολογικού υλικού.
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ή του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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