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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα εμαίξεζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ησλ
παξαθάησ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ».
σεη.: Α. Νόκνο 4024/2011 ΦΔΚ 226/27-10-2011
Β. Α.Π: ΓΟΑ/Φ.4.11/22085/31-10-2011 κε ζέκα «Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ νξγαληθώλ
κνλάδσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ (Τπνπξγείσλ, Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ θαη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ.» ηνπ Τπ. Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Γ. Α.Π. ΓΟΑ/Φ.4.11/22084/03-11-2011 κε ζέκα «Αλαδηνξγάλσζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη
αλαθαηαλνκή νξγαληθώλ ζέζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.4024/2011(Α’226).
Γ. Π.Γ. 11/2004 ΦΔΚ 6/16-01-2004 «Οξγαληζκόο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.».

Κύξηε Πξόεδξε,
Κύξηνη ζπλάδειθνη,
Πιεξνθνξεζήθακε, κέζσ ηνπ ηύπνπ θαη ιάβακε γλώζε από ηνλ ηζηνρώξν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ. Μεηαμύ απηώλ ζην κε Α.Π:
ΓΟΑ/Φ.4.11/22085 / 31-10-2011 δεηείηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαηά
30% ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ
θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. (ζηα νπνία σο γλσζηόλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) ζε εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4024/2011 («Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ – Αλαθαηαλνκή
νξγαληθώλ ζέζεσλ»).
Κύξηνη ζπλάδειθνη,
Δίλαη πξνθαλείο νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην ΓΔΩΣΔΔ ζα έπξεπε λα είρε εμαηξεζεί
από ηηο δηαηάμεηο απηέο, κε θπξηόηεξν ην γεγνλόο όηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ επηβαξύλεη ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό αιιά ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηηο εηδηθέο (γηα ην ζθνπό
απηό) εηζθνξέο ησλ κειώλ ηνπ. Παπόλα αςηά μια ηέηοια εξαίπεζη δεν διαηςπώνεηαι
ζηα παπαπάνω ζσεηικά έγγπαθα.
ε άιιν ζεκείν ησλ παξαπάλσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ (ΓΟΑ/Φ.4.11/22085 / 31-102011) αλαθέξεηαη όηη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ην ηκήκα (απηνηειέο ή

κε), ε δηεύζπλζε θαη ε γεληθή δηεύζπλζε. Δδώ αλαθύπηεη έλα αθόκε δήηεκα κε δεδνκέλν
όηη ν νξγαληζκόο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ (ΠΓ11/2004 – Άξζξν 5) πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζηαθή
ππόζηαζε ησλ παξαξηεκάησλ σο «Αςηοηελή γπαθεία δηνίθεζεο θαη πξνβνιήο ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Παξαξηεκάησλ».
πκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, είλαη αλαγθαία κηα ζεηξά ελεξγεηώλ, εθ κέξνπο ζαο θαη επί
ησλ δύν παξαπάλσ βαζηθώλ ζεκείσλ (κε παξαιείπνληαο όηη ππάξρνπλ θαη άιια) ώζηε λα
κελ ζηγεί ε ιεηηνπξγία ησλ 10 πεξηθεξεηαθώλ παξαξηεκάησλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ πνπ
άιισζηε είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη από ηνλ Ν.1474/1984.
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο πνπ όινη καο βηώλνπκε θαη ε νπνία
πιήηηεη ηδηαίηεξα ηνπο γεσηερληθνύο, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό όηη νη ζπλάδειθνη
γεσηερληθνί ζα πξέπεη λα ζηεξεζνύλ αθόκε θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη ηεο
εθπξνζώπεζεο πνπ παξέρεη ην παξάξηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά
ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνύ καο παξαξηήκαηνο (αιιά θαη όισλ ησλ παξαξηεκάησλ
επξύηεξα) εληζρύεηαη από ηελ έκθαζε πνπ παξέρεη ζ’ απηή ην έξγν πνπ έρεη δηαρξνληθά
δηεθπεξαηώζεη ην παξάξηεκά καο, ζηα πιαίζηα πάληα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Κύξηνη ζπλάδειθνη – κέιε ηνπ Γ..,
ζηα πιαίζηα ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο, ιεηηνπξγνύλ 10 πεξηθεξεηαθά
παξαξηήκαηα, γηα ηα νπνία ην Γ.. ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο όιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε απηά λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ αιιά θαη λα εληζρπζνύλ
θαηά ηα πξόηππα ησλ παξαξηεκάησλ ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ επηκειεηεξίσλ
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ
θαη ησλ πεξηνρώλ πνπ θάζε παξάξηεκα πεξηιακβάλεη.
Οινθιεξώλνληαο θαη επεηδή ήδε έρνπλ παξέιζεη 17 εκέξεο από ηελ έθδνζε ησλ
παξαπάλσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε όηη είλαη αλαγθαίν λα
δξνκνινγήζεηε ηε ζύγθιεζε, ζε άκεζν ρξόλν, εηδηθήο ζύζθεςεο, κε ηε ζπκκεηνρή όισλ
ησλ παξαξηεκάησλ, ώζηε λα ελεκεξσζνύκε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί
από ην Γ.. αιιά θαη γηα όηη άιιν απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ε απξόζθνπηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ πξνο όθεινο ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα επξύηεξα.
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο
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