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Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
 
 
 
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Θέμα: «Πξνηάζεηο γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. » 

σεη.1.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 531/02-02-2016 έγγξαθν ζαο γηα ηελ δήηεζε απφςεσλ επί ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Π.Γ. 11/2004) 

σεη.2.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 20/15-01-2016 έγγξαθν καο πεξί ηεο κε θαηάξγεζεο ηεο 

απηνηέιεηαο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ 1νπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο, ε ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, 

κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηεο, ζαο παξαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο 

ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Π.Γ. 11/2004). Κηα 

ηξνπνπνίεζε ε νπνία, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί 

ηελ ππάξρνπζα δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα άξεη ηα 

εκπφδηα πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη 

ηδηαίηεξα ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. Σα Παξαξηήκαηα είλαη άιισζηε απηά πνπ έξρνληαη ζε 

άκεζε επαθή, αληηπξνζσπεχνπλ, εμππεξεηνχλ θαη εθθξάδνπλ ηελ ζέιεζε θαη ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ ζε φιε ηε ρψξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ 2νπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ καο, 

διαθυνούμε με ηην ςπαγυγή ηυν παπαπηημάηυν ζηο ημήμα διοικηηικήρ 

ςποζηήπιξηρ & πποζυπικού γιαηί καηαπγείηαι κάθε διοικηηική αςηοηέλεια ηυν 

παπαπηημάηυν και οςζιαζηικά η νομική ςπόζηαζη και ύπαπξή ηοςρ. αο 

ππελζπκίδνπκε κάιηζηα φηη ηα απηνηειή γξαθεία ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη σο κνξθή 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4178/2013 (άξζξν 54 παξ. 2α ) θαη ζχκθσλα κε 

ηελ ζρεηηθή απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ πξντζηάκελνπ Γηεχζπλζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

(απάληεζε κε ην ππ. αξ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.35/178713890,14317 έγγξαθν ηνπ Τπνπξ-

γείνπ). Σα παπαπηήμαηα, με ηον ςπάπσονηα οπγανιζμό λειηοςπγούν υρ αςηοηελή 
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γπαθεία διοίκηζηρ και πποβολήρ, δεν ςπάγονηαι ζε κανένα ημήμα ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. 

και λειηοςπγούν υρ πεπιθεπειακέρ ςπηπεζίερ (άξζξν 2, παξ. 1-3 ηνπ Π.Γ. 11/2004 

ΦΔΘ 6/Α’/16-1-2004). 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. θαη ε πξφζθαηα 

απνθαζηζκέλε απφ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηνρνζεζία. 

Πξηλ φκσο ζαο παξαζέζνπκε ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηα παξαξηήκαηα, πηζηεχνπκε φηη 

πξψηα ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

(Λ.1474/1984) θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα νξγαλσηηθή αλαζπγθξφηεζε 

πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα λνκνζεηηθά δεδνκέλα. Γηαθνξεηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο καο ζα είλαη δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ, ιφγσ ησλ αγθπιψζεσλ ηνπ 

ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Άιισζηε ην παξάξηεκα καο έρεη θαηαζέζεη 

νινθιεξσκέλα ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην Δπηκειεηήξην, ηελ 

αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκφηεηα θ.α. δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Γεσηερληθνχο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθφηεξα, ζην πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ έγηλε ζην λεζί ηεο Ιέζβνπ κε ην ππ. αξηζκ. πξση. 381/20-5-2015 έγγξαθν 

ηνπ. Έηζη θαη φζνλ αθνξά ηα παξαξηήκαηα θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (Π.Γ. 11/2004) ζην άξζξν 5 ζα πξέπεη: 

 Λα επηιπζνχλ ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη νη δπζρέξεηεο ζηελ αλάιεςε ησλ 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ εμάξηεζε θαη ηε δέζκεπζε 

ησλ παξαξηεκάησλ απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία, ιφγσ ηνπ θνηλνχ ΑΦΚ πνπ δηαζέηεη 

ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηα παξαξηήκαηα ηνπ. Όπυρ επίζηρ και από ηην ςπαγυγή ηος 

ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ζε κανονικό καθεζηώρ ΦΠΑ. Σο κοινό Α.Φ.Μ. δημιοςπγεί 

πποβλήμαηα επιλεξιμόηηηαρ ηος ΦΠΑ και δςζσέπειερ ζηη διασείπιζη ηυν 

ππογπαμμάηυν. Σο ππόβλημα αςηό θα μποπούζε να ξεπεπαζηεί με ηην 

μεηαηποπή ηυν παπαπηημάηυν ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ζε Σμήμαηα με ξεσυπιζηό 

ΑΦΜ, όπυρ ζςμβαίνει ζε άλλα επιμεληηήπια (π.ρ. ζην Σ.Δ.Δ. ππάξρνπλ 

πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα) θαη ηα νπνία δελ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ζηα παξαξηήκαηα ηεο αλάιεςεο Δπξσπατθψλ θαη 

Δζληθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 1474/1984 θαη ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε παξαξηή-

καηνο ή κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ παξαξηεκάησλ ή θαη κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία. 



 

 

 Λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ παξαξηεκάησλ κε εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα, παλεπηζηήκηα θαη άιινπο θνξείο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα 

Δπξσπατθά θαη Δζληθά πξνγξάκκαηα, επηδνηνχκελα ή απηνρξεκαηνδνηνχκελα. 

 Λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ παξαξηεκάησλ ζε ζπλέξγεηεο ή 

δηθηπψζεηο (clustering/networking) γηα δξάζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (ζηνπο ηνκείο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 1474/1984 π.ρ. γεσξγία, 

θηελνηξνθία, αιηεία, νξπθηφο θαη δαζηθφο πινχηνο θ.α.) φπσο επίζεο θαη ζηελ 

δηεμαγσγή πεηξακαηηθψλ κνληέισλ ή δνθηκψλ. 

 Λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο απφ ηα παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κειψλ ηνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνθεξχζζνπλ δηάθνξνη θνξείο. Όλερ οι παπαπάνυ πποηάζειρ μαρ 

ανηαποκπίνονηαι ζηα νέα δεδομένα και ηιρ πποϋποθέζειρ πος πποέκςταν 

από ηο νέο ΕΠΑ και αθοπούν ηην επιλεξιμόηηηα θοπέυν και οπγανιζμών 

για ηην ζςμμεηοσή ηοςρ ζε ππογπάμμαηα. 

 Λα παξακείλνπλ σο έρνπλ νη ππάξρνπζεο αξκνδηφηεηεο ησλ Απηνηειψλ Γξαθείσλ 

Γηνίθεζεο θαη Πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Παξαξηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξνγξακκάησλ αηνκηθήο επαγγεικα-

ηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα κέιε ησλ παξαξηεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

επηδνηνχκελα κέζσ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, απηνρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα 

κέιε ηνπ, ή απφ πφξνπο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. θνπφο ηνπο ζα είλαη ε βειηίσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ κειψλ καο. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ κεηξψνπ γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ 

θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηφ εληφο ηεο ρσξηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ζε θάζε παξάξηεκα ψζηε λα δηαηεξεί κεηξψν 

πξαγκαηνγλσκφλσλ – εθηηκεηψλ θαη κεηξψν κειεηεηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ πνιηηψλ γηα 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη κειέηεο απφ Γεσηερληθνχο.  

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ ηα παξαξηήκαηα λα ζπζηήζνπλ 

κφληκεο ακεηβφκελεο επηηξνπέο ζηα πξφηππα αληίζηνηρσλ επηηξνπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην ΣΔΔ. 



 

 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ησλ παξαξηεκάησλ ζην 

αξρείν κειψλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ 

ηνπ. Ζ πξφζβαζε απηή ζα είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη 

πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ καο θαη γηα ηελ απνθφξηηζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο (π.ρ. 

θαηαρψξεζε πιεξσκψλ ζπλδξνκψλ κειψλ) θαη νη φπνηεο αιιαγέο ζε απηφ ζα 

γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο απνζηνιήο ηαθηηθψλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ 

(newsletter) ησλ παξαξηεκάησλ ζηα κέιε ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 Λα πξνζηεζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο εμεχξεζεο αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ζηα άλεξγα αιιά 

θαη εξγαδφκελα κέιε ησλ παξαξηεκάησλ, δίλνληαο ζηα παξαξηήκαηα ηελ εμνπζην-

δφηεζε λα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (ζπγθέληξσζε θαη αλάξηεζε 

αγγειηψλ, πξνθεξχμεσλ, δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ, ζπγθέληξσζε 

βηνγξαθηθψλ, αλάιεςε πξνγξακκάησλ ηχπνπ voucher θ.ι.π.). Σν πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο εμεχξεζεο αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο πιήηηεη πνιινχο ζπλαδέιθνπο θαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ παξαξηεκάησλ σο κηθξψλ ηνπηθψλ γξαθείσλ δηαζχλδεζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηα κέιε ηνπ. 

 ην άξζξν 6 ηνπ Οξγαληζκνχ λα πξνζηεζεί ζηηο ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

παξαξηεκάησλ κε δηαδεπθηηθφ ηξφπν ζηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ θαη ν 

θιάδνο ηνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ. 

 

Θ. Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, 

ε απάληεζε ζηελ θξίζε θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ Γεσηερληθψλ θαη ηνπ Γεσηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ είλαη ε επέθηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, κε βαζηθφ εξγαιείν ηελ αλάιεςε ησλ Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ σο πεγή εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εζφδσλ γηα ην Δπηκειεηήξην. 

Πάληνηε βέβαηα πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ηνπ Γεσηερληθνχ θιάδνπ θαη ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα. Οπνηαδήπνηε φκσο πξνζπάζεηα 

ζπξξίθλσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζε κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ ζα επέιζεη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα ζέζεη ζε έληνλε ακθηζβήηεζε θαη ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζην 

κέιινλ. 



 

 

Γηα απηφ ην ιφγν παξαθαινχκε λα ιάβεηε ζνβαξά ππφςε ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο καο 

γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ φπνπ ζα ζπδεηεζεί απηφ ην ζέκα.  

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


