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Κύριε Υπουργέ, 
 
H ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 
έλαβε γνώση κειµένου εργασίας, αρµόδιας επιτροπής που λειτουργεί στο Υπουργείο σας, που 
αφορά την οργάνωση, διάρθρωση και τις αρµοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων των Περιφερειών 
της χώρας, µε στόχο προφανώς την τροποποίηση του Ν. 2503/97. Κατόπιν αυτού συγκρότησε 
πενταµελή επιτροπή από εκπροσώπους συλλογικών οργάνων των µηχανικών (υπαλλήλων, 
µελετητών, κατασκευαστών) προκειµένου να µελετήσουν τα δηµοσιευµένα κείµενα και να µας 
καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους.  
 
Στη συνεδρίαση της 4/3/2008 η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ συζήτησε µε  βάση την 
εισήγηση της συγκροτηθείσας  επιτροπής και κατέληξε οµόφωνα στις διαπιστώσεις, θέσεις και 
προτάσεις που καταγράφονται παρακάτω: 
 
Το κείµενο του ΥΠΕΣ∆∆Α επανέρχεται προς συζήτηση χωρίς να έχει ενσωµατώσει παρατηρήσεις 
και προτάσεις οι οποίες έγιναν από Φορείς, µεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ και από 
Υπηρεσιακούς παράγοντες σε επίπεδο ΠΚΜ, οι οποίες διατυπώθηκαν όταν ζητήθηκε η άποψή 
τους στο παρελθόν (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2006). Αντίθετα επανέρχεται  µε τις ίδιες διατάξεις και 
το ίδιο πνεύµα. 
 
Μετά από µια δεκαετή περίπου εφαρµογή του Νόµου 2503/97, επιβάλλονται αλλαγές, ώστε να 
ενσωµατωθεί η αποκτηθείσα εµπειρία και να αναβαθµιστεί το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Περιφερειών µε βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον αναπτυξιακό ρόλο 
που παίζει η βαθµίδα αυτής της αυτοδιοίκησης στις αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
∆υστυχώς όµως, το συγκεκριµένο κείµενο εργασίας όχι µόνο δεν κινείται προς αυτή την 
κατεύθυνση, αλλά δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα  από το υφιστάµενο νοµοθετικό 
πλαίσιο και συγκεκριµένα: 
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 Ενώ γενικώς προβλέπεται  διόγκωση των υπηρεσιακών µονάδων στο σύνολο της 
Περιφέρειας, παρατηρείται µια ανεξήγητη συρρίκνωση στις ήδη ανεπαρκείς σε αριθµό 
τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Υποδοµών και Περιβάλλοντος, µε 
αποτέλεσµα η Περιφέρεια να δίνει µια εικόνα διαχείρισης διαδικασιών και αρµοδιοτήτων 
και όχι αποτελεσµάτων. 

 Προβλέπεται ένα ενιαίο οργανόγραµµα για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ είναι γνωστό 
ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Το σχέδιο Νόµου είναι γενικής εφαρµογής και δεν λαµβάνει 
υπ’ όψη του τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, οικονοµικά δεδοµένα και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε 
περιφέρειας µε αποτέλεσµα να διαπιστώνονται αντιφάσεις, σύγχυση ρόλων, επικαλύψεις 
αρµοδιοτήτων κτλ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πχ, την οποία διαρρέουν πέντε 
ποτάµια, έχει δύο από τις µεγαλύτερες πεδιάδες µε αρδευόµενες εκτάσεις και   
εγγειοβελτιωτικά έργα, είναι η µεγαλύτερη σε πληθυσµό  περιφέρεια της χώρας µε το δεύτερο 
σε µέγεθος πολεοδοµικό συγκρότηµα, θα έχει την ίδια διάρθρωση µε αυτή της Κρήτης ή των 
Ιονίων Νήσων κτλ.  

 Κατά τη γνώµη µας οι συντάκτες δεν έχουν λάβει υπ’ όψη τους,  το σύνολο των αρµοδιοτήτων 
που σταδιακά µεταφέρθηκαν και σήµερα ασκούνται στις Περιφέρειες και το ειδικό βάρος 
εκάστης εξ’ αυτών. Ιδιαίτερα φαίνεται να υποβαθµίζουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο, όπως 
αποτυπώνεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), τις κύριες δράσεις των 
οποίων υλοποιούν τέως υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του  Υπουργείου 
Γεωργικής Ανάπτυξης, του ΥΠΕΣ∆∆Α και του ΥΠΕΧΩ∆Ε που ενσωµατώνονται στη Γενική 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Υποδοµών και Περιβάλλοντος. 

 Με το συγκεκριµένο σχέδιο υποβαθµίζεται η βάση της παραγωγής έργων που είναι ο τοµέας 
των µελετών, αφού δεν προβλέπεται ούτε καν ανεξάρτητο τµήµα Μελετών στην ενοποιηµένη 
∆∆Ε-∆ΕΚΕ, (ενώ όλοι οι φορείς έχουν προτείνει  κατά καιρούς τη σύσταση ανεξάρτητης 
∆ιεύθυνσης Μελετών για τα έργα µείζονος Θεσσαλονίκης και ΠΚΜ).Η επιλογή σας αυτή θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των µελετών, στη µεταφορά τεχνογνωσίας, στην 
ανάπτυξη και εµπλουτισµό του µελετητικού δυναµικού της περιφέρειας το οποίο ήδη πλήττεται 
και συρρικνώνεται καθηµερινά. 

 Στο σχέδιο Νόµου που είδε το φως της δηµοσιότητας υπάρχουν σειρά διατάξεων οι οποίες θα 
οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες, αντιφάσεις, σύγχυση ρόλων και επικαλύψεις αρµοδιοτήτων.  
Πέραν τούτων οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση και υποβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών 
και µετατροπή των Περιφερειών σε καθαρά διοικητικούς µηχανισµούς.  

 Η προτεινόµενη οργανωτική δοµή για την κατασκευή των έργων της Περιφέρειας µε µια 
υπηρεσία (ενοποίηση ∆∆Ε και ∆ΕΚΕ µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση των ΤΥ∆Κ), είναι 
ξεπερασµένη και δυσλειτουργική, όπως έχει δείξει η εµπειρία του παρελθόντος. Εφαρµόστηκε 
σε τεχνικές υπηρεσίες πολύ µικρότερου αντικειµένου (Τεχνικές Υπηρεσίες Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων) και είχε δηµιουργήσει πλήθος προβληµάτων στην ορθολογική και διαφανή 
διαχείριση των έργων. ∆εν πρέπει η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία (τµήµα Εκτέλεσης Έργων) να 
συνυπάρχει υπό ιεραρχική σχέση στην αυτή διοικητική µονάδα, µε την Προϊσταµένη Αρχή που 
θα είναι µάλιστα µονοπρόσωπη, δηµιουργώντας σύγχυση ρόλου ελέγχοντος και ελεγχοµένου. 

 Αντίθετα η πρόταση της επιτροπής εξακολουθεί να προβλέπει για τα δάση τέσσερις (4) 
κατηγορίες υπηρεσιακών µονάδων του ιδίου επιπέδου, που προφανώς δηµιουργούν σύγχυση 
αρµοδιοτήτων, γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα (∆/νση ∆ασών Περιφέρειας, 
Επιθεώρηση ∆ασών, ∆/νση ∆ασών Νοµών, Υποδιευθύνσεις-∆ασαρχεία). 

 Προς επιβεβαίωση των ισχυρισµών µας, για τη µη ισόρροπη ανάπτυξη των υπηρεσιακών 
µονάδων σε επίπεδο Γενικών ∆/νσεων, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες που ασκούνται 
στην Περιφέρεια (πρόβληµα που υφίσταται και σήµερα, αλλά αντί να θεραπεύεται γίνεται 
ακόµη πιο έντονο µε τη συγκεκριµένη πρόταση), σας παραθέτουµε τα παρακάτω στοιχεία: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆/ΝΣΕΩΝ-ΥΠΟ∆/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής 

 

α/α Γενική ∆/νση ∆/νσεις & 
Υποδ/νσεις Τµήµατα Ποσοστό επί 

του συνόλου 

1. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών 
Υποθέσεων 15 58 31% – 32% 

2. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης, 
Υποδοµών & Περιβάλλοντος 6 26 13%– 14% 

3. Γενική ∆/νση Γεωργίας Ανάπτυξης, 
Κτηνιατρικής, Αλιείας και ∆ασών 26 102 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 47 186 100% 
 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Είµαστε σίγουροι ότι πολλά από τα παραπάνω σας έχουν επισηµανθεί και από άλλους φορείς 
καθώς και από υπηρεσιακής πλευράς. Έτσι θεωρούµε αυτονόητο ότι όχι µόνο δεν θα προωθήσετε 
περαιτέρω τη συγκεκριµένη πρόταση, αλλά θα ξαναδείτε το θέµα της νέας διάρθρωσης της 
διοικητικής δοµής των Περιφερειών της χώρας λαµβάνοντας υπόψη σας το µέγεθος και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας, τις παρατηρήσεις  και  προτάσεις  που καταγράφηκαν παραπάνω.  
 
Προτείνουµε ένα  νέο οργανόγραµµα µε αναβαθµισµένες τις ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των 
Περιφερειών, ώστε να καθίστανται πραγµατικός µοχλός ανάπτυξης της περιοχής τους. 
 
Κάθε Υπηρεσία θα έχει την αυτοτέλειά της και διακριτό ρόλο. Θα διαρθρώνεται πλήρως από 
επιµέρους  τµήµατα για να επιτελεί ουσιαστικά το έργο της. 
 
 Για τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του Νόµου πρέπει να υπάρξει µεταβατική 
διάταξη µε πρόβλεψη για  δυνατότητα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, να δηµιουργούνται ή να 
συγχωνεύονται  ∆ιευθύνσεις Τµήµατα και Γραφεία ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες   κάθε Περιφέρειας.    
 
Ειδικότερα για την διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνουµε: 

 
Α . ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων (Προϊσταµένη Αρχή) µε τα εξής Τµήµατα - Γραφεία: 

1. Τµήµα Προγραµµατισµού 
2. Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων 
3. Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
4. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 
5. Τµήµα Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων 
6. Γραφείο ∆ιοίκησης  

 
Β . ∆ιεύθυνση Μελετών (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε τα εξής Τµήµατα - Γραφεία: 

1. Τµήµα Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων 
2. Τµήµα Μελετών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
3. Τµήµα Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 
4. Τµήµα Μελετών Κτιριακών Έργων 
5. Γραφείο ∆ιοίκησης  

 
Η ∆ιεύθυνση Μελετών προτείνεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του µεγέθους της Π.Κ.Μ. καθώς 
και της ύπαρξης σ’ αυτή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.  
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Γ. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε τα εξής Τµήµατα: 
1. Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων 
2. Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
3. Τµήµα Κτιριακών Έργων 
4. Γραφείο ∆ιοίκησης 

 
∆ . ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε τα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων 
2. Τµήµα Συντήρησης µικρών Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών και Κτιριακών Έργων 
3. Τµήµα Σηµάνσεων και Σηµατοδοτήσεων 
4. Τµήµα Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης 
5. Γραφείο ∆ιοίκησης 

             
 Θα πρέπει να προσδιορισθούν µε σαφήνεια οι αρµοδιότητές του Τµήµατος Συντήρησης µικρών 
Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών και Κτιριακών Έργων, προκειµένου η ανάθεση  της συντήρησης 
των Αντιπληµµυρικών, Εγγειοβελτιωτικών και λοιπών Υδραυλικών έργων στη ∆ΕΣΕ να µη 
δηµιουργήσει σύγχυση και συναρµοδιότητα,  καθόσον σήµερα το κύριο αντικείµενο του τοµέα 
Υδραυλικών έργων της ∆ΕΚΕ είναι εκτεταµένες συντηρήσεις και ανακαινίσεις ή και µικρές 
επεµβάσεις σε παλαιά έργα γιατί ελάχιστα νέα έργα κατασκευάζονται. 

 
Ε . ∆ιεύθυνση ποιότητας υλικών και ελέγχου τεχνικών έργων µε τα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Εδαφών 
2. Τµήµα Σκυροδέµατος και ∆οµικών Υλικών 
3. Τµήµα Ασφαλτικών Υλικών και οδοστρωµάτων 
4. Γραφείο ∆ιοίκησης 

 
ΣΤ. ∆ιεύθυνση ΤΥ∆Κ σε κάθε Νοµό της Περιφέρειας (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε τα εξής 

Τµήµατα: 
1. Τµήµα Μελετών 
2. Τµήµα Κατασκευών 
3. Γραφείο ∆ιοίκησης 

 
Για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ιευθύνσεων των ΤΥ∆Κ απαιτείται στελέχωσή τους άµεσα, 
γιατί λειτουργούν µε ελάχιστο προσωπικό, χρησιµοποιώντας κυρίως τεχνικούς των 
Καποδιστριακών ∆ήµων (µε προγραµµατικές Συµβάσεις), προκειµένου να καλύψουν τον τύπο ως 
προς  τις απαιτήσεις του Νόµου και αδιαφορώντας πλήρως για την ουσία που είναι η έντεχνη, 
ποιοτική, οικονοµική και µε διαφάνεια υλοποίηση των έργων.    
  
Η διαφάνεια και χωρίς παρεµβατισµούς από τις τοπικές Αρχές υλοποίηση των έργων, απαιτεί 
προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου και ρύθµιση , ως προς την σχέση των 
∆ιευθύνσεων ΤΥ∆Κ (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) µε την Προϊσταµένη Αρχή που σήµερα είναι η 
αντίστοιχη ∆ηµοτική Αρχή. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων αυτών της Προϊσταµένης Αρχής στη 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων κάθε Περιφέρειας είναι απόλυτα αναγκαία.        
                                    
Ζ . ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη διάρθρωση της ∆ΙΠΕΧΩ µε τις εξής παρατηρήσεις: 
α.   Να προβλεφθεί  Γραφείο ∆ιοίκησης 
β. Πρέπει να συµπληρωθεί στο τέλος της  παραγράφου 3 του άρθρου Ε΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ του προσχεδίου,    η εξής παράγραφος:  
«Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίσθηκαν µε το Προεδρικό ∆ιατάγµατα 17-5-
1979 (ΦΕΚ 313/31-5-1979) και η παρ. 2 του άρθρου 3 του Π∆ 404/1989(ΦΕΚ 173 Α΄/ 16-6-
1989)» (αρµοδιότητες για την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης) και 
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γ. Πρέπει να τροποποιηθεί η τελευταία υποπαράγραφος της παραγράφου γ) Τµήµα Χωροταξίας, 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού –Εφαρµογών και Αυθαίρετης ∆όµησης, του άρθρου Ε΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, του προσχεδίου, ως εξής: 
  « Την εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των Νοµαρχών, ∆ηµάρχων καθώς και 
των λοιπών µονοµελών οργάνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού που αφορούν σε θέµατα 
πολεοδοµίας και αυθαίρετης δόµησης». 

                
Η . ∆ιεύθυνση Υδάτων 
Συµφωνούµε µε την δηµιουργία ∆ιεύθυνσης Υδάτων και την προτεινόµενη διάρθρωση (αφού 
προβλεφθεί  και Γραφείο ∆ιοίκησης) και σας  τονίζουµε ότι θα πρέπει να προσδιορισθούν µε 
σαφήνεια οι αρµοδιότητές της ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση σε σχέση µε την εκπόνηση 
µελετών και την κατασκευή Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.   
 
Θ . ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και ανάπτυξης 

Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη διάρθρωση αφού προβλεφθεί  και Γραφείο ∆ιοίκησης 
 

 Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διάλογο και διευκρινήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. κ. Γ. Τσιότρα Γεν. Γραµµατέα ΠΚΜ       
2. κ. Ν. Τσοτσόλη Γεν. ∆ιευθυντή ΠΚΜ 
3. ΤΕΕ και Περιφερειακά Τµήµατα 
4. Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

Κεντρικής Μακεδονίας 
5. Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ΠΚΜ 
 
Εσωτερική διανοµή: 
ΤΕΕ Φ (Χ.Α.+Τ.ΓΟ∆+Τ.ΕΑΘ) 
 

 
 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Τάσος Κονακλίδης 
 

 


