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Κοιν.: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Παράρτημα Κεντρικής
Μακεδονίας, με χώρο ευθύνης τις Π.Ε. Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας,
Πιερίας και Χαλκιδικής, είναι ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της
πολιτείας σε θέματα Πρωτογενούς Παραγωγής και Προστασίας Περιβάλλοντος
και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2, του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α΄), 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», εδ. 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», εδ. 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», εδ. η «Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά 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 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». Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως επιστημονικός φορέας, έχει μέλη του στις ανωτέρω

Περιφερειακές Ενότητες, όλους τους επιστήμονες των κλάδων Γεωπόνων,
Δασολόγων, Γεωλόγων, Κτηνιάτρων και Ιχθυολόγων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας, μας αποστείλετε το
εκπονηθέν σχέδιο, πριν την συζήτηση και ψήφιση του στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ώστε να διατυπώσουμε σχετική γνωμοδότηση.
Παρακαλούμε, επίσης, όπως, κατά την εκπόνηση του σχεδίου του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας, μεριμνήσετε 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 τον Δήμο σας προς όφελος της αγροτικής
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και της
ευημερίας των δημοτών σας.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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