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Θέμα: «Γενικές επισημάνσεις του παραρτήματος μας για το σχέδιο
Νόμου Καλλικράτης»
κ. Υπουργέ
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ενόψει της
επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης (σχέδιο Καλλικράτης) συζήτησε το
θέμα εκτενώς στις τελευταίες συνεδριάσεις του και αποφάσισε να σας
επισημάνει ορισμένα σημεία τα οποία αποτελούν και τα πιο τρωτά του
νομοσχεδίου και θα δημιουργήσουν προβλήματα στο έργο των Γεωτεχνικών
Υπαλλήλων και στη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, έχοντας υπόψη και την
εμπειρία

από

την

προηγούμενη

διοικητική

μεταρρύθμιση

(σχέδιο

Καποδίστριας).
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 28/5/2010 κυκλοφόρησε το Σχέδιο Νόμου
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Σε σχέση με το Προσχέδιο που είχε δημοσιοποιηθεί στις
12/4/2010 υπάρχουν σημαντικές διαφορές, στην ουσία όμως δεν λύνει τα
προβλήματα των γενικών αρμοδιοτήτων και των επικαλύψεων. Επίσης δεν
αναφέρετε στις συνθήκες και στις προϋποθέσεις μετακινήσεων – μεταθέσεων
του προσωπικού ανάμεσα στους δύο βαθμούς αυτοδιοικήσεων και την
κεντρική διοίκηση. Έτσι τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν καθώς
και οι προτάσεις μας είναι οι εξής :
1. Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις, τις οποίες θα καλύψουν όλοι οι
μετακινούμενοι συνάδελφοι ανεξάρτητα του βαθμού αυτοδιοίκησης και όχι
σε προσωποπαγής ή προσωρινά προσωποπαγής θέσεις.

2. Να καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής μετακινήσεων – μεταθέσεων,
σε περιφερειακή αυτοδιοίκηση (ΠΑ), Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ) και
Δήμους. Κριτήρια αξιοκρατικά όπως, π.χ., προϋπηρεσία, βαθμός πτυχίου,
ειδίκευση, μεταπτυχιακά, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες κ.α..
3. Να προβλέπει ο νόμος τη δυνατότητα μετακινήσεων, με αξιοκρατικά
κριτήρια,

μεταξύ

των

βαθμίδων

αυτοδιοικήσεων

και

κεντρικής

διοίκησης, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία και οι γνώσεις τους.
4. Να καθοριστούν με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των γεωτεχνικών στους
Δήμους ανά ειδικότητα, ώστε να μην μπορεί ο δήμαρχος να του αναθέτει
εργασίες μη γεωτεχνικές και εκτός αντικειμένου.
5. Οι αρμοδιότητες των γεωπόνων σε Δήμους είναι πολύ γενικές, ενώ αυτές
που αναφέρονται στους τομείς της κτηνοτροφίας και αλιείας δεν μπορούν να
εφαρμοστούν στην πράξη.
6. Δεν είναι σαφές στον νόμο ποια υπηρεσία θα καθοδηγεί και θα
ελέγχει την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.
7. Στην Κεντρική Διοίκηση, στην προβλεπόμενη Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ, δεν προβλέπεται Γεωτεχνική Διεύθυνση. Αυτό θα
δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους Γεωτεχνικούς και στην αγροτική
οικονομία.
8. Η σύσταση και λειτουργία ΓΓΑ από τους Δήμους δεν πρέπει να
σημαίνει ότι μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες. Αυτές συνδέονται άμεσα
με αυτές των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες μεταφέρονται στις
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Από το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι οι συντάκτες
δεν γνωρίζουν ούτε τις αρμοδιότητες ούτε τα αντικείμενα μας.
9. Δεν αναφέρετε πουθενά το αντικείμενο των Γεωργικών Εφαρμογών.
Καμιά ανεπτυγμένη χώρα δεν έχει εγκαταλείψει αυτή την πολιτική, όπως έχει
συμβεί στη χώρα μας.
10. Η Αγροτική Πολιτική κάθε χώρας είναι εξαρτώμενη από την Κοινή
Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Δεν μπορούν οι Δήμοι να ασκήσουν αγροτική
πολιτική ούτε να

παρακολουθούν τις κοινοτικές οδηγίες και τους

κανονισμούς που αναφέρονται σε ελέγχους και δράσεις. Αυτό μπορεί να
γίνει μόνο σε επίπεδο Υπουργείου και Κεντρικής Διοίκησης.
11. Στο νομό Σερρών λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια το Νομαρχιακό Κέντρο
Καταπολέμησης

Κουνουπιών

και

Πολιτικής

Προστασίας.

Είναι

στελεχωμένο κυρίως με εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό, με εμπειρία και
έρευνα τόσο εντός του νομού όσο και διεθνώς. Επειδή ως Νομαρχιακή
επιχείρηση καταργείται και το σχέδιο νόμου δεν αναφέρετε στο μέλλον τους, η
υπαγωγή τους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεωρηθεί
δεδομένη καθότι το έργο του και η σημασία του στη δημόσια υγεία είναι
απόλυτα σημαντικό σε όλη την περιφέρεια, δεδομένου ότι το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το κέντρο αυτό υπάρχει σε όλη την περιφέρεια.
Κ. Υπουργέ
όλα τα παραπάνω ζητήματα που σας θέτουμε είναι προβλήματα που
αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η δημόσια Διοίκηση τόσο στους Γεωτεχνικούς
τομείς όσο και γενικότερα. Συνεπώς η επίλυση αυτών των θεμάτων αποτελεί
προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης που
προωθείτε (σχέδιο Καλλικράτης), έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη
του παρελθόντος και να επιτύχει τους σκοπούς της η μεταρρύθμιση, την
οποία προωθείτε.
Σε κάθε περίπτωση, αναλυτικότερες και λεπτομερέστερες προτάσεις
όσον αφορά το σχέδιο Καλλικράτης που θα απηχούν όλους τους κλάδους του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα υποβληθούν από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα και με τη
δήλωση του προέδρου του κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου στη γενική
συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.
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