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Αρ. Πρωτ. 14 Θεσσαλονίκη, 25/ 5 /2016 

 

 ΠΡΟΣ:     Γρ. Εκτελεστικού Γραµµατέα ΚΜ 

        Βασ. Όλγας 198 

        Θεσσαλονίκη 

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του ΟΕΥ της ΠΚΜ 

 

Σας αποστέλλουµε παρατηρήσεις της Ένωσης µας ως προς το Σχέδιο Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ: 

 

Α. ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ: 

 Σε ισχύ για την   βαθµολογική   κατάταξη   και  επιλογή   προϊσταµένων   είναι   σήµερα  ο 

Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών0», µε τον οποίο αντικαθίστανται κάποια 

άρθρα του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων». Ωστόσο τόσο το άρθρο 97 µε θέµα «Προβάδισµα» του Ν. 3528/2007, 

όσο και το αντίστοιχο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 παραµένουν σε ισχύ και σύµφωνα µε το 

άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται:  

«�. Το προβάδισµα µεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων 

που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και 

ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της 

κατηγορίας ∆Ε και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ�.» 

 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης έχει προβλέψει προβάδισµα στην κατηγορία 

υπαλλήλων ΠΕ, συνεπώς οι προτεινόµενες ρυθµίσεις στο ΤΜΗΜΑ Γ «Προϊστάµενοι Οργανικών 

∆εν είναι δυνατή η εµφάνιση της εικόνας. Ίσως να µην επαρκεί η µνήµη του υπολογιστή για το άνοιγµα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εµφανίζεται ακόµα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.
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Μονάδων» και ειδικότερα στα άρθρα 48 – 50, πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα επιλογής ως 

προϊσταµένων, των υπαλλήλων εκείνων που λόγω κατηγορίας (ΠΕ έναντι ΤΕ) έχουν προβάδισµα. 

Για την εκπλήρωση της παραπάνω απαίτησης του νόµου, πρέπει να αντικατασταθεί η χρήση 

του διαζευκτικού «ή» µε την ρύθµιση «? προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων 

ΠΕ ?.. και ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΤΕ ?.». 

Β. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 Σε πολλά Τµήµατα τεχνικού αντικειµένου προβλέπονται ως Προϊστάµενοι Τµήµατος 

και κατηγορίες  υπαλλήλων εκτός της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, όπως ΠΕ ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού, ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού κλπ. Τα Τµήµατα αυτά είναι: 

• Τµήµα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ ΠΚΜ 

• Τµήµα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ ΠΚΜ 

• Τµήµα Συντηρήσεων Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ΤΕ ΠΚΜ 

• Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ ΠΕ 

• Τµήµα Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ΤΕ ΠΕ 

• Τµήµα Εποικισµού και Αναδασµού της ∆νσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ 

• Τµήµα Τοπογραφίας της ∆νσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ 

• Τµήµα Πολιτικής Γης των ΠΕ της ∆νσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ 

Στα τµήµατα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι κατηγορίες που δεν είναι τεχνικής κατεύθυνσης. 

 

 Επίσης για το Τµήµα Σχεδιασµού - Προγραµµατισµού της ∆ΤΕ ΠΚΜ στις θέσεις 

ευθύνης δίνεται η δυνατότητα να προΐσταται και υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, και 

άλλες ειδικότητες ∆ιοικητικών – Οικονοµικών, γεγονός που θα δηµιουργήσει ανυπέρβλητα 

προβλήµατα στη λειτουργία του, καθώς έχει έντονο τεχνικό αντικείµενο (ανάµεσα σε άλλα και 

απαλλοτριώσεις), το οποίο έγινε µεγάλη προσπάθεια να «χαθεί» µέσα στην πληθώρα των 

διοικητικών/γραφειοκρατικών αρµοδιοτήτων. Η πραγµατικότητα όµως είναι ότι οι απαλλοτριώσεις 

αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης βαρύτητας αφού η εµπειρία έχει αποδείξει ότι αποτελούν 

πανελλαδικά το µεγαλύτερο πρόβληµα για την οµαλή εκτέλεση  των έργων, όταν υπάρχει 

χρηµατοδότηση φυσικά. Είναι προφανές ότι ένας Προϊστάµενος κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού δεν µπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο τέτοιας 

σηµασίας, πέρα από το πρακτικό πρόβληµα της µη νόµιµης δυνατότητας έγκρισης µελετών 

κτηµατολογίου απαλλοτρίωσης µέσω της υπογραφής του. 

 Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριµένο Τµήµα, µε την πληθώρα διοικητικών αντικειµένων που 

ουσιαστικά ανήκουν σε άλλες ∆/νσεις, θα πρέπει να µετατραπεί σε Τµήµα Σχεδιασµού και 

Απαλλοτριώσεων µε κύρια αρµοδιότητα το σχεδιασµό/προγραµµατισµό για την εκτέλεση των 
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έργων και την εκπόνηση των µελετών, την έγκριση των κυκλοφοριακών µελετών και ρυθµίσεων  

αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων, αντικείµενου 

εξαιρετικής σηµασίας για την πορεία των έργων, το οποίο υποβαθµίζεται µε τη συγκεκριµένη 

διάρθρωση της ∆/νσης.  Στο τµήµα αυτό πρέπει να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 

Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών) ή ελλείψει αυτών, ΤΕ Μηχανικών 

αντίστοιχων  ειδικοτήτων. 

 Τέλος, λόγω ειδικότερων διατάξεων νόµου (Ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής 

προστασίας και λοιπές διατάξεις»), στα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας η πρόβλεψη ότι µπορεί 

να προϊσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων έρχεται σε αντίθεση µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Για τις θέσεις αυτές προβλέπονται συγκεκριµένοι κλάδοι και ειδικότητες 

που µετά από εκπαίδευση θεωρούνται ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας και δύναται να 

προΐστανται Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Η ρύθµιση πρέπει να γίνει ως εξής: «Στα Τµήµατα 

Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ (Γεωλόγων, 

∆ασολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, Χηµικών 

Μηχανικών και Χηµικών) σύµφωνα µε ειδικότερες διατάξεις νόµου». 

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α) Παρατηρείται δηµιουργία πολλών τµηµάτων µε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, χωρίς προφανή 

ανάγκη, µε δεδοµένη την έλλειψη  του προσωπικού και την αδυναµία  στελέχωσης. 

β)  Στο Τµήµα  Σχεδιασµού – Προγραµµατισµού έχει παραληφθεί η αναφορά στις Προµήθειες, ενώ 

έχει γίνει αναφορά στα γενικά  στοιχεία των αρµοδιοτήτων της ∆ΤΕ ΠΚΜ (παρ. 2 του άρθρου 15). 

γ) Το Τµήµα Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας, καθώς πρόκειται για περιβαλλοντικούς ελέγχους,  

πρέπει να ανήκει στη ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

δ) Για το Τµήµα Εργαστηρίου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ,  καθώς πρόκειται για Τµήµα 

χωρίς ιδιαίτερο αντικείµενο, παρά µόνο την παρακολούθηση της νοµοθεσίας, προτείνεται η 

κατάργηση του. 

ε) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να γίνει µετονοµασία του Τµήµατος Σχεδιασµού – 

Προγραµµατισµού σε Τµήµα Σχεδιασµού και Απαλλοτριώσεων µε κύρια αρµοδιότητα το 

σχεδιασµό/προγραµµατισµό για την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση των µελετών, την 

έγκριση των κυκλοφοριακών µελετών και ρυθµίσεων  αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την 

συντέλεση των απαλλοτριώσεων. 
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στ) Όσον αφορά στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετικά µε την 

Πολιτική Προστασία, ορίζεται το Τµήµα Σχεδιασµού – Προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την πργ. 

(ε) να είναι αρµόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, µετά 

από ειδική εντολή της Αυτοτελούς ∆/νης ∆ιαχείρισης Κρίσεων (να διορθωθεί ο τίτλος της 

Υπηρεσίας, δηλ. από Αυτοτελής ∆/νση ∆ιαχείρισης Κρίσεων σε Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής 

Προστασίας), αντί του ορθού Τµήµατος Συντήρησης Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος που είναι 

αρµόδιο για την συντήρηση των υδραυλικών έργων και κατ’ επέκταση (;) για την αντιπληµµυρική 

προστασία της ΠΚΜ, και άρα αρµόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα 

οικεία σχέδια, µετά από ειδική εντολή της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

ζ)   Αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να προστεθεί και στις Υποδιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε., 

δηλ. η αρµοδιότητα για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, µετά 

από ειδική εντολή της Αυτοτελούς ∆/νης Πολιτικής Προστασίας. 

 

 

 

∆. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Λόγω αυξηµένων αρµοδιοτήτων της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης σε περιφερειακό επίπεδο 

(κατάρτιση ειδικών σχεδίων ΠΚΜ, µνηµονίων ενεργειών, κηρύξεων περιοχών σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, συντονισµός δράσεων των Τµηµάτων των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων, 

προµηθειών και άλλων διοικητικών-οικονοµικών θεµάτων που αφορούν όλα τα Τµήµατα), 

απαιτείται η δηµιουργία ενός Τµήµατος µε περιοχή ευθύνης όλη την ΠΚΜ, όπως 

προβλέπεται στο Ν. 3013/2002, µε την ονοµασία που ορίζεται από τον Νόµο, δηλ. “Τµήµα 

Σχεδιασµού και Πρόληψης”.  

Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι εξής διορθώσεις / συµπληρώσεις: 

 

Άρθρο 5 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (ΠΚΜ) 

1. Στην Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρµοδιότητες που ασκεί η 

Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως: 

α)  Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της 

περιφέρειας. 
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β) Η ευθύνη για την εφαρµογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, κατά το 

σκέλος που τα οικεία προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εφαρµόζονται σε επίπεδο περιφέρειας. 

γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, 

προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής 

προστασίας από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. 

δ)  Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση 

απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις 

τοπικών καταστροφών. 

ε)  Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές 

καταστροφές µικρής έντασης. 

στ)  Ο σχεδιασµός και η οργάνωση θεµάτων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των 

καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισµός της 

δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων προς την κατεύθυνση αυτή. 

ζ)  Ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του 

δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και µέσων για την εξασφάλιση της ετοιµότητας,  την 

αντιµετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζηµιών. 

η)  Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και 

ακινήτων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄). 

θ)  Η συµµετοχή στην εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, 

στο σχεδιασµό και στη µελέτη µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. 

ι)  Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

ια)  Η συµµετοχή στο συντονισµό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων µέσων, στο 

πλαίσιο συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. 

 

2. Την Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα  ακόλουθα Τµήµατα: 

α)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. 

β)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

γ)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 

δ)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.  

ε)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.  

στ)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

ζ)  Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

η)       Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ.  [νέο τµήµα] 
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3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. διέπονται σε ότι αφορά τη 

διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες τους από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. 

Ειδικότερα, έργο των Τµηµάτων είναι:   

α) Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού των θεμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας που 

αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας 

εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές 

καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.   

Τροποποίηση της πργ αυτής, καθώς η εισήγηση για τις ενδεδειγµένες µεθόδους χειρισµού 

θεµάτων είναι αρµοδιότητα των ειδικών µελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, 

που καλούνται ανάλογα µε το είδος µιας καταστροφής, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Πολιτικής 

Προστασίας και τις εγκυκλίους της ΓΓΠΠ. Προτείνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

(Ν. 3013/2002) να αντικατασταθεί το (α) ως εξής:  

α) Ο σχεδιασµός και η οργάνωση σε θέµατα πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης 

των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αποβλέπουν στην προστασία 

της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), 

τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών συµβάντων) και 

λοιπές καταστροφές. 

β) Ο συντονισµός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικά των πολιτικών δυνάµεων µέσα 

στο νοµό, για την επίτευξη των σκοπών της πολιτικής προστασίας.  

 

4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ είναι:   

α) Η εκπόνηση των ειδικών σχεδίων πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου και µνηµονίων 

ενεργειών, λαµβάνοντας µέτρα ετοιµότητας και αναλαµβάνοντας δράσεις πρόληψης, 

ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης. 

β)    Η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων της ∆ιεύθυνσης σε επίπεδο 

Περιφέρειας και του Προϊσταµένου της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης. 

Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η έλλειψη καταγραφής των άµεσων αναγκών της Περιφέρειας σε προσωπικό ανά ειδικότητα, 

στερεί από   τον Οργανισµό το  στρατηγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 

Προτείνεται επίσης, ως ρύθµιση η κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων και η µετατροπή τους 

σε οργανικές θέσεις για να αποφευχθεί η αποδυνάµωση των υπηρεσιών καθώς κάθε 

προσωποπαγής θέση καταργείται µε την αποχώρηση του κατέχοντα.  
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Για το ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΚΜ 

Η Αντιπρόεδρος   

 

 

 

 

 

Η Γεν. Γραµµατέας 

 

 
Κουρούδη Κατερίνα 

 

 

 
Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα 

 

 

 

 

 


