Ηράκλειο 13/03/2017
Αριθ. Πρωτ:17

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
πλατεία Ελευθερίας
71202 Ηράκλειο
ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τέρμα Θεμιστοκλέους,
Τ.Κ. 713 07 – Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο & Fax: 2810223303
Email:geoteepk@gmail.com
http://www.geoteepk.gr

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΕΩΤΕΕ Παρ/τος Κρήτης για την τροποποίηση του
Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης
Η τροποποίηση του οργανισμού είναι αναγκαία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου
οργανογράμματος που θα λαμβάνει υπόψη:
τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Κρήτης,
τους τομείς που πρέπει να ενισχυθούν
τους διαθέσιμους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει
Στο προοίμιο της Εισηγητικής Έκθεσης παρατίθενται Βασικές Αρχές και Στόχοι που
αποτυπώνουν το πλαίσιο της πολιτικής που καλείται ο Οργανισμός να υπηρετήσει.
Όμως η προσέγγιση και η ανάλυση που ακολουθεί στην διάρθρωση των υπηρεσιών
δεν διασφαλίζει ότι μπορούν να ικανοποιηθούν αυτοί οι Στόχοι.
Ο Αγροδιατροφικός Τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς
Πυλώνες του νησιού και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στις ψηφισμένες πολιτικές του
Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και στις πρωτοβουλίες για έργα και δράσεις που
έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται ή σχεδιάζονται. Για να υποστηριχθεί όλο αυτό το
εγχείρημα θα πρέπει αφενός να έχει σχεδιαστεί και αφετέρου να έχει επανδρωθεί ο
κατάλληλος διοικητικός μηχανισμός που με ευελιξία, με στοχοθεσία και με αυξημένα
αντανακλαστικά θα υπηρετεί το μοντέλο της σύγχρονης διοίκησης.
Σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεωρούμε ότι το οργανόγραμμα των υπηρεσιών που
υπηρετούν τον αγροδιατροφικό τομέα είναι ελλιπές. Οι υπηρεσίες του ως διάρθρωση
αλλά και ως αντικείμενα όπως αποτυπώνονταν μέχρι σήμερα αλλά και όπως
αποτυπώνεται και στο παρόν σχέδιο δεν διαπνέεται ούτε από τον αέρα των
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εκσυγχρονισμένων και ανοικτών οριζόντων δομών,
εμπειρία των τελευταίων ετών λειτουργία της.

ούτε από την

εμπεδωμένη

Καταρχήν θεωρούμε ότι θα έπρεπε η επωνυμία της Γενικής Δ/νσης να είναι Γενική
Δ/νση Αγροδιατροφικού Τομέα και όχι μόνο Πρωτογενούς. Άλλωστε ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας αφορά σε αυτό τον τομέα και όχι μόνο
στον Πρωτογενή.
Υπό την ενιαία ομπρέλα της Γενικής Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα με το παρόν σχέδιο
υπάγονται οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Δ/νσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των ΠΕ .
Εκλείπει παντελώς η υποστήριξη του Τομέα της Αλιείας λαμβανομένου υπόψη της
νησιωτικότητας, το μέγεθος της ακτογραμμής 1.046 χλμ., τα ύδατα (εσωτερικά,
λιμναία και παράκτια) που αποτελούν αντικείμενα μια τέτοιας υπηρεσίας.
Επειδή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα εξαιτίας του πολύ μικρού αριθμού υπαλλήλων
που υπηρετούν σε επίπεδο Περιφέρειας για αυτό προτείνεται η Αλιεία να παραμείνει
σε επίπεδο Τμήματος στη ΔΑΟ και οι ΔΑΟΚ να είναι Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας.
Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι αρμοδιότητες του τομέα Αλιείας δεν αφορούν
μόνο πρωτογενή παραγωγή με την οποία είναι άρρηκτα συνδεμένες, αλλά και τη
διαχείριση και προστασία βιολογικών πόρων. Η διαφύλαξη των θαλάσσιων υδάτινων
πόρων συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας και
ικανότητας (διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα της αλιείας) και την προστασία από τη
ρύπανση (η θάλασσα είναι πανδέκτης ρύπανσης) και είναι καθοριστική για την
οικολογική ισορροπία όχι μόνο του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και όλου του
πλανήτη (βιοποικιλότητα, κλιματική ισορροπία κλπ). Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε
ότι το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν προσφέρει στην οικονομία μόνο μέσα από τον
κλάδο της Αλιείας αλλά και μέσα από τον τουρισμό που είναι από τους πυλώνες της
οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Για το λόγο αυτό οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν
μπορούν να υποβαθμιστούν αλλά πρέπει να διατηρήσουν τη θέση και το ρόλο τους
και να ενισχυθούν και με αντίστοιχο προσωπικό.
Παρατηρήσεις για τον ρόλο των Δ/νσεων:
 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας όπως μετονομάζεται πλέον η
ΔΑΟ: Σε ότι αφορά στην ΔΑΑ όπως αποτυπώνεται δίδεται η εντύπωση ότι
αποτελεί μια απλή παράθεση υφιστάμενων αντικειμένων, παντελής αφαίρεση
του συντονισμού σε επίπεδο ΠΕ του μεγάλου τομέα αυτού της Αλιείας και
διοικητική ενσωμάτωση των πρόσθετων που έχουν αναληφθεί (Διαχείριση
ΠΑΑ, Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης).
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να προσεγγιστεί με μια ολοκληρωμένη
σύγχρονη οπτική που οφείλει και επιβάλλεται να λειτουργήσει ως επιτελική
αναπτυξιακή δομή του Αγροδιατροφικού Τομέα, (Φυτική, Ζωική Παραγωγή &
Αλιεία). Δηλαδή να μην αποτελεί διοικητική δομή απλής Διαχείρισης αλλά
αναπτυξιακή δομή που σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις που εκπορεύονται από:
 την εφαρμογή νέου Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου
 από τις στρατηγικές της Κυκλικής Οικονομίας,
 από τον εγκεκριμένο από το Π.Σ Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον
Αγροδιατροφικό Τομέα καθώς και από την
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 αρχιτεκτονική της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας που
αναδεικνύει τον ρόλο της σε κόμβο συντονισμού και διαμεσολάβησης και
διασύνδεσης της έρευνας και καινοτομίας με τον παραγωγικό κόσμο.
Επίσης οφείλει να συντονίζει σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ώστε η εφαρμογή
όλων των προγραμμάτων και δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να
εφαρμόζονται ενιαία τυποποιώντας και υιοθετώντας ίδιες διαδικασίες ώστε ο πολίτης
της Κρήτης να απολαμβάνει την ίδια παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητα από τον τόπο
δραστηριότητας του.
 Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) των ΠΕ
Οι Δ/νσεις είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο όλων των
Στρατηγικών και πολιτικών (Ενωσιακών, Εθνικών, Περιφερειακών).
Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός και νευραλγικός αφού αυτές θα πρέπει να
αποτελούν την περιφερειακή Τεχνική υποστήριξη στον παραγωγικό και όχι μόνο
ιστό του νησιού και όχι να μετεξελίσσονται σε απλοί διαχειριστές γραφειοκρατικών
διαδικασιών.
Για να υποστηριχθεί επαρκώς αυτός ο ρόλος και με υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης να
είναι σε θέση οι γεωτεχνικοί να επιτελούν το έργο τους θα πρέπει :
1ο : να διευρυνθούν τα αντικείμενα (πχ θέματα εγγειοβελτιωτικά π.χ αναδασμών,
άρδευσης και ορθολογικής διαχείρισης νερού, διαχείρισης εδάφους κ.λ.π),
2ο : να διασφαλιστεί η διακριτότητα τους και
3ο : να αποτυπωθεί αναλόγως στο διοικητικό επίπεδο του οργανογράμματος.
4ο: να ενισχυθεί ο υπηρεσιακός μηχανισμός των με προσωπικό και άλλων
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων (διοικητικών, εγγείων βελτιώσεων, κ.λ.π)
Ενδεικτικό παράδειγμα για την μη διασφάλιση της διακριτότητας των αντικειμένων
είναι η επιχειρούμενη ενσωμάτωση του τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και
Αναδασμού στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
Το συγκεκριμένο τμήμα είναι πολύ σημαντικό εξαιτίας των μεγάλων εκτάσεων
ανταλλαξίμων και κληροτεμαχίων που υφίστανται στην Κρήτη και θεμάτων
αναδασμών. Επειδή τα θέματα των αναδασμών όπως και τα άλλα αντικείμενα του
συγκριμένου τμήματος είναι μείζονος αναπτυξιακής σημασίας και εντελώς διακριτά
από αυτά της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής πρέπει να διατηρηθούν ως ξεχωριστό
τμήμα.
Οι θέσεις ευθύνης δεν κατανέμονται σύμφωνα με τους κλάδους και τις αρμοδιότητες
και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε σε κάθε Δ/νση ή Τμήμα
θέσεις ευθύνης να μπορούν να καταλαμβάνουν μόνο οι αντίστοιχες με τις
αρμοδιότητες ειδικότητες.
Τα πλαίσια της εφαρμογής των καθηκόντων των υπαλλήλων θεωρούμε ότι δεν
μπορεί να είναι πέρα από τα γεωγραφικά όρια της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν επαρκώς και αποτελεσματικά όλες οι
δομές του αγροδιατροφικού τομέα θα πρέπει να ενισχυθούν πρωτίστως με στελέχη
κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, καθώς και με άλλες υποστηρικτικές ειδικότητες
π.χ διοικητικές, που σε ότι αφορά στους Γεωτεχνικούς με μεγάλη μας έκπληξη
διαπιστώνουμε ότι εκλείπει παντελώς από τις προβλέψεις του παρόντος Σχεδίου.
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Επειδή ως Επιμελητήριο ήμασταν και είμαστε πιστοί στον ρόλο του Συμβούλου της
πολιτείας εν γένει, έχοντας δείξει έμπρακτα δείγματα γραφής στην διαμόρφωση των
περιφερειακών πολιτικών για τον Αγροδιατροφικό Τομέα και όχι μόνο, παρακαλούμε
όπως τις παρατηρήσεις μας τις ενσωματώστε αναλόγως με σκοπό την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών σας.
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο πρόεδρος
Δρ. Αλέξανδρος Στεφανάκης
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