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Θέκα :

Σηειέρσζε Τκεκάησλ Γαζηθώλ Φαξηνγξαθήζεσλ.

Κπξία Υπνπξγέ,
Με ηελ επθαηξία ηεο αλάξηεζεο ησλ πξώησλ Γαζηθώλ Φαξηώλ ζηελ Αηηηθή, ζέινπκε λα ζαο
ζέζνπκε ην δήηεκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ Τκεκάησλ Γαζηθώλ Φαξηνγξαθήζεσλ ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ αλακελόκελε πξνθήξπμε από ηελ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθώλ Φαξηώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
1.

Τηο επόκελεο εκέξεο αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε από ηελ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθώλ Φαξηώλ ζε 11 Ννκνύο ηεο ρώξαο (ππξόπιεθηεο
θαη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο). Έλα πξόγξακκα πάξα πνιύ ζεηηθό, πνπ πξαγκαηηθά ζα
αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζην επίπεδν ηνπ πνζνζηνύ θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθώλ Φαξηώλ ζηε
ρώξαο καο.

2.

Οη κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην πξόγξακκα είλαη πνιύ κεγάιεο, δεδνκέλνπ
όηη αλαθέξνληαη πιένλ ζε νιόθιεξνπο Ννκνύο. Δλδεηθηηθά θαη κόλνλ αμίδεη λα ζαο
αλαθέξνπκε εδώ όηη, ε κηθξόηεξε από ηηο κειέηεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη
κεγαιύηεξε από νπνηαδήπνηε κειέηε θαηάξηηζεο Γαζηθνύ Φάξηε έρεη ζπληαρζεί κέρξη
ζήκεξα.

3.

Από ηελ άιιε όκσο κεξηά, ηα Τκήκαηα Γαζηθώλ Φαξηνγξαθήζεσλ ησλ 11 απηώλ Ννκώλ,
ηα νπνία ζα θιεζνύλ λα ρνξεγήζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηνπο κειεηεηέο (δηνηθεηηθέο
πξάμεηο ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο), λα ειέγμνπλ θαη λα ζεσξήζνπλ απηνύο ηνπο ράξηεο
(κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα), βξίζθνληαη ζε ζρεδόλ
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απειπηζηηθή θαηάζηαζε: Δπεηδή γλσξίδεηε ηη έγηλε πξόζθαηα κε ηνλ έιεγρν θαη ηε
ζεώξεζε ησλ ραξηώλ ζε κεξηθνύο κόλνλ ΟΤΑ ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο (όπνπ ε θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ πην εύθνιε, γηαηί όινη νη ράξηεο πνπ ειέγρζεθαλ
θαη ζεσξήζεθαλ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ από πξνζαξκνγή ησλ
πξνϋθηζηάκελσλ Κηεκαηηθώλ Φαξηώλ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Ν.248/76), αξθεί λα ζαο
πνύκε όηη, ζηηο λέεο απηέο πεξηνρέο, ράξηεο πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξνπο Ννκνύο θαη πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ από ηελ αξρή, ζα πξέπεη ζεσξεηηθά λα ειεγρζνύλ θαη λα ζεσξεζνύλ
από Τκήκαηα Γαζηθώλ Φαξηνγξαθήζεσλ πνπ ζήκεξα έρνπλ έλαλ ή θαλέλαλ Γαζνιόγν.
Σηηο πεξηζζόηεξεο κάιηζηα πεξηπηώζεηο, δελ ππάξρνπλ θαη Γαζνιόγνη ζε άιια Τκήκαηα
ηεο ίδηαο Γηεύζπλζεο ή αθόκε θαη ησλ ζρεηηθώλ Γαζαξρείσλ, γηα λα απνζπαζηνύλ έζησ
πξόζθαηξα ζηε θάζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ειέγρνπ ησλ ραξηώλ.

4.

Με βάζε ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ, θαηαιαβαίλεηε όηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε
ζηειέρσζεο απηώλ ησλ Τκεκάησλ, είηε κε θαη'εμαίξεζηλ πξνζιήςεηο (πνπ είλαη ην
πξνηηκόηεξν), είηε αθόκε θαη κε 3εηείο ζπκβάζεηο έξγνπ, εθόζνλ ην πξνεγνύκελν δελ
γίλεη δπλαηόλ. Οη πξνζιήςεηο κάιηζηα απηώλ ησλ λέσλ Γαζνιόγσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ
όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα, έηζη ώζηε λα πξνιάβνπλ λα εθπαηδεπηνύλ θαη λα
εληξπθήζνπλ ζην αληηθείκελν, κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ πνπ εθηηκάκε όηη ζα αξρίζεη λα
"ηξέρεη" ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα.
Παξάιιεια, είλαη αλάγθε λα εληζρπζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη Ννκνί θαη κε Γαζνιόγνπο πνπ
πξνζιακβάλνληαη κε 8κελεο ζπκβάζεηο έξγνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηε
Γαζηθή Υπεξεζία.
Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Ο Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Θαλάζεο Μπνπδηλέθεο

Τάζνο Κνπξήο
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Πίνακας Αποδεκτών

1.

Κν Θάλν Μσξαΐηε
Υθππνπξγό Πεξηβάιινληνο
Ακαιηάδνο 17 - 11523 Αζήλα

2.

Κν Γ. Ακνξγηαληώηε
Δηδηθό Γξακκαηέα Γαζώλ
Φαιθνθνλδύιε 31 - 10432 Αζήλα

3.

Κν Κ. Γεκόπνπιν
Γεληθό Γηεπζπληή Γαζώλ
Φαιθνθνλδύιε 31 - 10432 Αζήλα

4.

Γηεύζπλζε Γαζηθώλ Φαξηώλ
Φαιθνθνλδύιε 31 - 10432 Αζήλα

5.

Κν Απ. Αξβαλίηε
Πξόεδξν θαη Γ/ληα Σύκβνπιν ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Δ.
Μεζνγείσλ 288 - 15562 Φνιαξγόο

6.

Κν. Μ Βνγηαηδή
Γηεπζπληή Γ/λζεο Γαζηθώλ Φαξηώλ θαη Φ. Πεξηβάιινληνο ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Δ.
Κηίξην ΦΑΝΘ - Τζηκηζθή 136 - 54621 Θεζζαινλίθε

7.

Γηεπζπληέο Γηεπζύλζεσλ Γαζώλ Θεζζαινλίθεο, Πηεξίαο, Φαιθηδηθήο, Ισαλλίλσλ,
Μαγλεζίαο, Δύβνηαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Αραΐαο θαη Ηιείαο.

