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Θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Σχετικά με την κατάρτιση μελέτης για την επικείμενη τροποποίηση του ΠΔ
133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 59 απόφαση της 6ης/17-3-2011
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και σε εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 2, εδ. α «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μελετά με
πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της
γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων,
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της
παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία
των προϊόντων των τομέων αυτών», β «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του
ή των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοσχέδιο, Π.Δ/γμα και γενικό μέτρο που έχουν σχέση με:
αα) την γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική πολιτική του κράτους, ββ) τους
φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και
υδάτινους πόρους της χώρας», δ «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται
από το κράτος, τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας,
τους

αγροτικούς,

δασικούς,

κτηνοτροφικούς

και

αλιευτικούς

συνεταιρισμούς

και

συλλόγους και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου εφόσον
αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της
υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων»

& η «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά
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και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και μεριμνά για την προαγωγή και την
προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και για την τήρηση από αυτά
των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ασκώντας και πειθαρχική εξουσία σ'
αυτά» και του άρθρου 2, παρ. 3 «Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα
επιμελητήρια, τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και
εμπορία γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών και αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τους
φυσικούς πόρους, χορηγούν στο γεωτεχνικό επιμελητήριο, μετά από αίτησή του, κάθε
αναγκαία για την εκπλήρωση, των σκοπών του πληροφορία» του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128

Α΄), παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την τελική μελέτη της ομάδας
εργασίας σας, όσον αφορά στις γεωτεχνικές υπηρεσίες, πριν την εισήγησή
σας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να διατυπώσουμε σχετική
γνωμοδότηση.
Παρακαλούμε, επίσης, όπως κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής σας, λάβετε
υπόψη τις παρακάτω θέσεις του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
1. 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. Όλα
αυτά τα λάθη πρέπει να διορθωθούν από τα αρμόδια Περιφερειακά
Συμβούλια και όχι να διαιωνιστούν.
2. Η σύσταση των γεωτεχνικών Δ/νσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, θα πρέπει να έχει ως στόχο (α) τον
σχεδιασμό και προγραμματισμό γεωτεχνικών δράσεων σε επίπεδο
Περιφέρειας με περιφερειακή, εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, (β) το
συντονισμό εφαρμογής της νομοθεσίας με ομοιογένεια σε όλη την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (γ) τον χειρισμό υποθέσεων που
πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας, (δ) τον απολογισμό και την προβολή του έργου
των γεωτεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
δελτία τύπου και (ε) τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των
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γεωτεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας με τεκμηριωμένες προτάσεις
προγραμμάτων εκπαίδευσης προς το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης.
3. Η σύσταση και η δομή των γεωτεχνικών Δ/νσεων στις Περιφερειακές
Ενότητες θα πρέπει να προσαρμόζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και στις
ιδιαίτερες

ανάγκες

(όπως

είναι

και

το

προσωπικό)

της

κάθε

Περιφερειακής Ενότητας.
4. Η παράλειψη από το ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) των αρμοδιοτήτων
ολόκληρων Δ/νσεων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
μάλιστα μεγάλης περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής σημασίας, όπως
είναι οι Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων, θα πρέπει να θεραπευθεί με τη
επανασύσταση των υπηρεσιών αυτών είτε σε επίπεδο Τμήματος, είτε σε
επίπεδο Δ/νσης, με τις αρμοδιότητες που είχαν.
5. Οι υπάρχουσες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων είναι οι μεγαλύτερες και οι πιο δυσλειτουργικές
υπηρεσίες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με αριθμό υπαλλήλων που
κυμαίνεται από το 1/3 έως το 1/2 του συνολικού αριθμού. Ο Προϊστάμενος
των Δ/νσεων αυτών για να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του θα πρέπει
να έχει τουλάχιστον γνώσεις γεωπόνου, κτηνιάτρου, ιχθυολόγου,
τοπογράφου και νομικού. Συνεπώς είναι αναγκασμένος να εμπιστεύεται
σχεδόν τυφλά τις τεχνικές γνώσεις των υφισταμένων του για τα θέματα
που δεν κατέχει και κατ΄ αυτό τον τρόπο μετατρέπεται κυρίως σε
διοικητικό διαχειριστή του προσωπικού, δηλαδή λειτουργεί πιο πολύ όπως
ένας Γενικός Δ/ντής, παρότι έχει την ευθύνη της υπογραφής του καθ΄
ύλην αρμόδιου Δ/ντή. Συνεπώς, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η
διάσπαση των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων σε τουλάχιστον δύο Δ/νεις, τη Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης και τη Δ/νση Κτηνιατρικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Ιδιαίτερη διοικητική δομή θα πρέπει να υπάρχει και για τους τομείς της
αλιείας, της πολιτικής γης – τοπογραφικής και των εγγείων βελτιώσεων
λαμβάνοντας

υπόψη

τις

ιδιαιτερότητες

της

κάθε

Περιφερειακής

Ενότητας.
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6. Σημαντική μέριμνα θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί για τον καθορισμό των
κατάλληλων ειδικοτήτων και της ορθής σειράς προτεραιότητας κατά την
τοποθέτηση

των

Προϊσταμένων

των

οργανικών

μονάδων

των

γεωτεχνικών υπηρεσιών.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την επιθυμία και τη διαθεσιμότητα μας για
κάθε μορφής συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς όφελος
της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής και της ευημερίας των πολιτών της.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Δρ Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης
Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς
Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας
Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας
Αντιπεριφερειάρχη Σερρών
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτριο Ευθυμιάδη
Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
Γ. Δντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γ. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΟΓΕΔΥ
ΠΕΓΔΥ
ΠΕΚΔΥ
Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου.
ΠΣΙΔ
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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