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Κεντρικής Μακεδονίας».
Αξιότιμε κύριε Εκτελεστικέ Γραμματέα,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας, αλλά και στο νομοθετημένο ρόλο μας ως
συμβούλου της Πολιτείας για τα γεωτεχνικά θέματα, σας υποβάλουμε τις παρακάτω
θέσεις μας για την άσκηση των γεωτεχνικών αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες σας
και σας παρακαλούμε όπως κατά την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας τις λάβετε υπόψη:
1. Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
απασχολούν περίπου το 1/3 των υπαλλήλων της Περιφέρειας και παρά
ταύτα είναι σημαντικά υποστελεχωμένες, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές
Ενότητες. Οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό προκύπτουν από το
γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δυναμικότερη
αγροτική περιοχή της Ελλάδας με το μεγαλύτερο ύψος ευρωπαϊκών
οικονομικών ενισχύσεων, με ποσοστό συμμετοχής του αγροτικού τομέα
στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά 50% μεγαλύτερο του
εθνικού μέσου όρου και με αρδευόμενο το 48% της γεωργικής της γης
(στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται το 24% της αρδευόμενης
ελληνικής γεωργικής γης). Ενδεικτικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι στο
«καλάθι» των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

έχει

συμπεριληφθεί

το

σύνολο

σχεδόν

των

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής της χώρας,
καθώς στον «ευλογημένο» τόπο της Κεντρικής Μακεδονίας ευδοκιμούν
όλες οι καλλιέργειες και όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων με
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εξαίρεση τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών και των υποτροπικών
φυτών.
2. Το ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) διαμορφώθηκε, μέσα σε ασφυκτικές
χρονικές προθεσμίες, επάνω σε ένα πανελλαδικό πρότυπο και ως εκ
τούτου περιέχει πληθώρα σφαλμάτων, παραλείψεων και επικαλύψεων.
Αποτέλεσε την πρώτη «μνημονιακή» συγχώνευση υπηρεσιακών
μονάδων στην Ελλάδα και μάλιστα με ποσοστά συρρίκνωσης των
οργανικών μονάδων μεγαλύτερα του 50% που αποτελεί το σημερινό
στόχο για τους υπόλοιπους Δημόσιους Φορείς. Συγκεκριμένα για τις
γεωτεχνικές υπηρεσίες το ποσοστό μείωσης των οργανικών μονάδων
ήταν περίπου 80% τόσο σε επίπεδο Διευθύνσεων, όσο και σε επίπεδο
Τμημάτων.
3. Συνεπώς, η τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού πρέπει να γίνει
προς την κατεύθυνση της διόρθωσης των επιμέρους λαθών και
παραλείψεων που διαπιστώθηκαν και προς τον εξορθολογισμό της
δρακόντειας περικοπής δομών στις γεωτεχνικές υπηρεσίες, ώστε να
επιτελέσουν επιτυχώς το σημαντικό ρόλο τους στην αγροτική
ανάπτυξη της Περιφέρειας. Υπό αυτή την έννοια η Εισήγηση του
Γενικού Δ/ντη για τη διάρθρωση των υπηρεσιακών δομών των δύο
προτεινόμενων γεωτεχνικών Γενικών Δ/νσεων (Αγροτικής Οικονομίας /
Κτηνιατρικής και Αλιείας) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με εξαίρεση
την

υπαγωγή

του

αντικειμένου

της

αλιείας

στη

Γεν.

Δ/νση

Κτηνιατρικής ή στις κατά τόπους Δ/νσεις Κτηνιατρικής, η οποία είναι
λανθασμένη καθώς το υπηρεσιακό αντικείμενο της αλιείας είναι
αναπτυξιακού και όχι υγειονομικού χαρακτήρα, ενώ διατηρεί την
ανεξαρτησία του ακόμη και σε προγραμματικό (αλλά και διοικητικό)
επίπεδο

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Η

σχετική

πρόταση

του

Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (επισυνάπτεται) για
Δ/νση Αλιείας στην έδρα της Περιφέρειας με κάθετη οργάνωση
Τμημάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι απαιτούμενες αλλαγές στον Οργανισμό της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις
σχεδιαζόμενες αλλαγές της Κυβέρνησης στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Εάν λάβουμε
υπόψη και την αγωνιώδη αναζήτηση των δημοσίων υπαλλήλων που θα τεθούν σε
διαθεσιμότητα από την Κυβέρνηση, εκφράζουμε την έντονη επιφύλαξή μας για την
καταλληλότητα του χρόνου να ανοίξει το θέμα της αλλαγής του Οργανισμού. Η
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προσπάθεια αλλαγής του Οργανισμού σε αυτή την αντίξοη συγκυρία θα μπορούσε
να δικαιολογηθεί μόνο εάν έχετε πληροφορίες για επικείμενη υποχρεωτική αλλαγή
του Οργανισμού από την πλευρά της Κυβέρνησης, οπότε σε αυτή την περίπτωση
επιβάλλεται να έχει διαμορφωμένη η αιρετή Περιφέρεια τη δική της πρόταση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία κατά τη διαμόρφωση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα τοποθετηθούμε
αναλυτικά στην τελική σας εισήγηση για τις γεωτεχνικές υπηρεσίες και
αρμοδιότητες.

Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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