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Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που οργάνωσε την Παρασκευή 18/3 το
Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στις Αρχάνες. Η πλειοψηφία των νέων
δημοτικών αρχών της Κρήτης τίμησε με την παρουσία της και την ενεργό συμμετοχή της
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας, την προσπάθεια του ΓΕΩΤΕΕ/π.Κρήτης να βοηθήσει τους
ΟΤΑ α΄βαθμού στο σημερινό δύσκολο έργο τους. Πολύ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των
γεωτεχνικών εργαζομένων στους Δήμους.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρήθηκε από όσους παρακολούθησαν την ημερίδα ότι οι εισηγήσεις
δεν περιορίστηκαν μόνο στη θεωρητική προσέγγιση των νέων αναγκών και καθηκόντων της
αυτοδιοίκησης, αλλά περιέλαβαν κα την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για μια
δημοτική πολιτική που θέλει να ασχοληθεί ουσιαστικά με την ύπαιθρο και το περιβάλλον.
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Η κ. Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μίλησε για
την αναγκαιότητα του σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης, πρότεινε μια διαφορετική
προσέγγιση για αειφορική διακυβέρνηση στους νέους δήμους, περιέγραψε τη βασική
διαδικασία για την κατάρτιση αναπτυξιακών επιλογών και παρουσίασε τους στόχους, τους
σκοπούς και τις αρχές αυτού του σχεδιασμού.

Ο κ. Κώστας Δεληγιάννης, τ. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λάρισας, στάθηκε κριτικά στη μέχρι σήμερα λειτουργία των τοπικών κοινωνιών,
επεσήμανε την ανάγκη της αλλαγής αυτής της λειτουργίας με τον επανακαθορισμό των
αποδιαρθρωμένων οργανικών σχέσεων των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο, και τόνισε τη
μεγάλη σημασία της κινητοποίησης των κοινωνιών, για το νέο μοντέλο ανάπτυξης που
χρειάζεται ο τόπος και που καλούνται να υπηρετήσουν οι τοπικές αρχές.

Ο κ. Μιχάλης Αναστασιάδης, γεωπόνος του Δήμου Σπάρτης, στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο
των γεωτεχνικών των δήμων στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο και τόνισε ότι χρειάζεται να
διαμορφωθούν από τις τοπικές αρχές οι προϋποθέσεις για να αφήσουν οι γεωτεχνικοί το
αποτύπωμά τους στο αναγκαίο νέο αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης του κ. Δημήτρη Μπριασούλη, καθηγητή του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, βρέθηκε η σημασία που έχει ο πρωτογενής τομέας για την βιώσιμη
ανάπτυξη της χώρας και ειδικά η προτεραιότητα που έχει η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα
στην Κρήτη. Η στροφή προς τον ποιοτικό πρωτογενή τομέα και η διασύνδεσή του με τον
δευτερογενή & τριτογενή τομέα παρουσιάστηκαν μέσα από επιλεγμένα, αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο.

Η κ. Ευγενία Στυλιανού, μέλος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κ., γεωπόνος στο δήμο Αρχανών
Αστερουσίων, παρουσίασε την πρόταση του Επιμελητηρίου αναφορικά με τον
επανασχεδιασμό του πρωτογενή τομέα και την μεθοδολογία εκπόνησης ενός
επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου για την αγροτική ανάπτυξη. Ανέφερε ότι αυτό πρέπει να
είναι προϊόν ενεργού συμμετοχής των δημιουργικών δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών, με
κέντρο βάρους τη γεωργική εκμετάλλευση. Αναφέρθηκε σε ενδεικτικούς άξονες και
δράσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη άμεσης καταγραφής της υπάρχουσας
κατάστασης και της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσεων δεδομένων στους ΟΤΑ
(χαρτογράφηση). Επίσης αναφέρθηκε στην διακριτότητα των ρόλων του υπουργείου, της
περιφέρειας και του δήμου με εκτενείς αναφορές για τους ρόλους αυτών των θεσμών.
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Τέλος η κ. Νικολέτα Γκολφινοπούλου και ο κ. Γεώργιος Χρονάκης, γεωπόνοι των
δήμων Ρεθύμνου και Χερσονήσου αντίστοιχα εισηγήθηκαν την πρόταση της Ομάδας
Εργασίας που συγκροτήθηκε από το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η οποία αφορά
στην οργανωτική συγκρότηση των νέων δήμων και ειδικότερα στις υπηρεσίες για την
ύπαιθρο και το περιβάλλον. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη σύστασης αυτοτελών και
πολυδύναμων υπηρεσιών, που θα καλύψουν το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων που μπορεί να
αποκτήσει η τοπική αυτοδιοίκηση στους παραπάνω τομείς, με βασικούς άξονες
δραστηριοτήτων την τοπική ανάπτυξη, το ενιαίο τοπίο του νέου δήμου και τη διαχείριση –
προστασία του περιβάλλοντος. Προτάθηκαν επίσης 3 διαφορετικά μοντέλα για την
διάρθρωση των υπηρεσιών των νέων δήμων.

Ξεχωριστή προσπάθεια θα γίνει ώστε πολύ σύντομα όλοι οι δήμοι της Κρήτης να
παραλάβουν τα πρακτικά της ημερίδας.

Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος
Καμπιτάκης Κων/νος
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