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Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Θέμα: «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε θαηάξγεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ
Παξαξηεκάησλ»
σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 938/19-11-2014 έγγξαθν καο πεξί ζπκκεηνρήο ησλ
παξαξηεκάησλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
σεη.: Απφθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ 14ε ζπλεδξίαζε 2015/ ζέκα 17ν
Κ. Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη
Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε φηη ζηελ πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.,
πάξζεθε ε αλσηέξσ ζρεηηθή απφθαζε, ε νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή
θαηάξγεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
ππάξρνληα νξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 11/2004 ΦΔΚ Α’ αξηζ. 6/16-12004). Σα παξαξηήκαηα, κε ηνλ ππάξρνληα νξγαληζκφ ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειή γξαθεία
δηνίθεζεο θαη πξνβνιήο, δελ ππάγνληαη ζε θαλέλα ηκήκα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ιεηηνπξγνχλ
σο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. Ζ απηνηέιεηα απηή εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλεμαξηεζία ηνπ θάζε παξαξηήκαηνο θαη ηελ λνκηθή ηνπ ππφζηαζε, ψζηε λα κπνξεί λα
δξάζεη ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Με ηελ ελ ιφγσ φκσο απφθαζε ζαο, γηα ηελ ππαγσγή ησλ παξαξηεκάησλ ζην ηκήκα
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο & πξνζσπηθνχ καηαπγείηαι κάθε διοικηηική αςηοηέλεια ηων
παπαπηημάηων και οςζιαζηικά η νομική ςπόζηαζη και ύπαπξή ηοςρ. Ζ θίλεζε απηή
γίλεηαη κάιηζηα ρσξίο λα πξνεγεζεί θάπνηνπ είδνπο δηαβνχιεπζε κε ηα παξαξηήκαηα,
φπσο ην είρακε δεηήζεη κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν καο θαη ρσξίο λα ελεκεξσζνχκε
ζρεηηθά θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο πξνζέζεηο ζαο. αο ππελζπκίδνπκε κάιηζηα φηη ηα
απηνηειή γξαθεία ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη σο κνξθή δεκφζηαο δηνίθεζεο ζχκθσλα κε
ηνλ Ν.4178/2013 (άξζξν 54 παξ. 2α ) θαη ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απάληεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ζρεηηθφ

εξψηεκα ηνπ πξντζηάκελνπ Γηεχζπλζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (απάληεζε κε ην ππ. Πξση.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.35/ 178713890, 14317 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ).
εκεηψλνπκε ινηπφλ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξγαληζκνχ
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κεηά ην νπζηαζηηθφ πάγσκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ είρε μεθηλήζεη ζηα ηέιε
ηνπ 2014 κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο. Ζ επαλαθνξά απηή ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη κε βάζε
ηελ πξνβιεπφκελε ζηνρνζεζία ηνπ 2016. Έρνληαο ινηπφλ ζε εθθξεκφηεηα φια ηα θξίζηκα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.1474/1984, Π.Γ. γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, Π.Γ. γηα ηνπο πφξνπο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θ.α.) βιέπνπκε ηελ, θαηά
ηα άιια θηιφδνμε, ζηνρνζεζία πνπ ςεθίζαηε λα αλαιψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κφλν
ζηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ησλ παξαξηεκάησλ θαη λα κελ μεθηλά απφ ηα νπζηαζηηθά
ζεζκηθά, λνκνζεηηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή
απεηινχλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη γηα ηα νπνία ζαο έρνπκε θαηαζέζεη
πξνηάζεηο ζηα πληνληζηηθά πκβνχιηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Μαο δεκηνπξγεί έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε
ησλ παξαξηεκάησλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο απηνηέιεηαο ηνπο ζηα πιαίζηα «τοσ
εκσσγτρονισμού και της οργανωτικής ανασσγκρότησης των σπηρεσιών τοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».
Απηή ε εμέιημε ζαθψο θαη δελ ζα αλαβαζκίζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε
καο, νχηε ζα πξνάγεη ην έξγν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Αληηζέησο ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ
πδξνθέθαιν νξγαληζκφ απνθνκκέλν απφ ηα κέιε ηνπ, απξφζσπν θαη δπζθίλεην πνπ ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν κηαο θαζνξηζκέλεο ζηνρνζεζίαο ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φπσο απηήο πνπ απνθαζίζαηε ζην 13ν ζέκα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..
ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Δπηπξφζζεηα ε απφθαζε απηή ζα ζπλεηζθέξεη αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα, γηαηί ηα παξαξηήκαηα ζα κπνξνχζαλ κε ηα ειάρηζηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζηε
δηάζεζε ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ζηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ., εθφζνλ αξζνχλ νη πθηζηάκελεο λνκηθέο αγθπιψζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ., απφ φπνπ θαη ζα έπξεπε λα είρε μεθηλήζεη εδψ θαη ρξφληα ε ζεζκηθή θαη
νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
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