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ΘΕΜΑ : Απόψεις του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων
για την διάρθρωση των διοικητικών περιφερειών.

Αξιότιμη κα Υφυπουργέ,
Ο Σύλλογος μας έχει την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα ανασχεδιασμού της τοπικής
αποκεντρωμένης διοίκησης «Καλλικράτης» αποτελεί στοίχημα για την αλλαγή προς το
καλύτερο της ανάπτυξης της χώρας και για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένα σημεία των
σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των
διοικητικών περιφερειών, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης διότι δεν κινούνται προς την
κατεύθυνση της ορθής διοίκησης.

Τις επισημάνσεις αυτές σας τις παρέχουμε, βασιζόμενοι στην προφανή αρχή ότι οι
προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων θα πρέπει να έχουν ειδικότητες και γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο με τις απαιτήσεις της θέσης και των αναγκών της Υπηρεσίας που
διοικούν, αλλά και γιατί ως κλαδικός σύλλογος των Αγρονόμων-Τοπογράφων
Μηχανικών (Α.Τ.Μ.) της Βόρειας Ελλάδας διαβλέπουμε στα υπόψη σχέδια καταρχήν
έναν αναίτιο αποκλεισμό του κλάδου μας από θέσεις ευθύνης που αφορούν αντικείμενα
που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των πενταετών σπουδών μας στις Πολυτεχνικές
Σχολές αλλά και της ενασχόλησης μας στην επαγγελματική μας καθημερινότητα και
επιπλέον μιά προσπάθεια εξίσωσης του κλάδου μας με ειδικότητες που δεν έχουν το
απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο για την συγκεκριμένη θέση (π.χ. στα τμήματα
εποικισμού και αναδασμού της διεύθυνσης πολιτικής γής).

Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα πενταετών σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών
Α.Τ.Μ. περιλαμβάνουν τις παρακάτω γνωστικές ενότητες:
Τοπογραφία, Γεωδαισία, Γεωγραφία, Περιφερειακό Σχεδιασμό, Έργα
(Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά),
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Περιβαλλοντικής σχεδίασης και Ανάπτυξης, της Οργάνωσης και διαχείρισης των
μεταφορών, των συγκοινωνιών, των Υδραυλικών έργων κ.α.
Οι Α.Τ.Μ. εκ του Νόμου έχουν την δυνατότατα να αναλαμβάνουν και να εκπονούν τις
παρακάτω κατηγορίες μελετών:
Χωροταξικών-Ρυθμιστικών

(κατ.

1),

Πολεοδομικών-Ρυμοτομικών
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Συγκοινωνιακών έργων (κατ. 10), Υδραυλικών Έργων (κατ. 13), Τοπογραφίας (κατ.
16), και Περιβαλλοντικών (κατ. 27)
και τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
Οδοποιίας (κατ. 1), Οικοδομικών (κατ. 2), Υδραυλικών (κατ. 3) και Λιμενικών (κατ. 4)

Μετά από τα παραπάνω διευκρινιστικά στοιχεία θεωρούμε προφανές ότι θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στα υπόψη σχέδια διάρθρωσης των διοικητικών περιφερειών προς
αξιολόγηση, οι συνάδελφοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων, πέραν των θέσεων
όπου ήδη αναφέρονται και στις παρακάτω αναγραφόμενες θέσεις ευθύνης στις οποίες
αναιτίως δεν συμπεριλήφθηκαν.

Συγκεκριμένα:
Στις Γενικές Διευθύνσεις
1. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
2. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

Στις Διευθύνσεις
1. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2. Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων
3. Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
4. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενοι τμημάτων
1. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2. Προϊστάμενος
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Προγραμματισμού
3. Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
4. Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
5. Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού
6. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Υδάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
7. Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος περιφερειακών
ενοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
8. Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο Σύλλογος μας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος
στην σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του κλάδου ούτε στην εξίσωση των συναδέλφων ΑΤΜ
με άλλες ειδικότητες που δεν έχουν το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο (π.χ.
Τεχνολόγοι Τοπογράφοι), όπως διαφαίνεται από τα συγκεκριμένα σχέδια προεδρικών
διαταγμάτων.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος δεν
ζητά προνομιακή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων αλλά απλά να
αξιοποιηθούν από την Δημόσια Διοίκηση με ορθολογικό τρόπο, οι γνώσεις και οι
δυνατότητες των μελών μας ΠΕ Τοπογράφων που υπηρετούν μέχρι σήμερα με επιτυχία
την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η επιτυχία του νέου μοντέλου αυτοδιοίκησης προϋποθέτει την αξιοποίηση του συνόλου
του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην δημόσια διοίκηση, επομένως θα
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων να
κριθούν και να αξιολογηθούν για την ανάληψη των παραπάνω αναφερθέντων θέσεων
ευθύνης.

Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
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Γεώργιος Χρίστογλου

