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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αθνξκή κηα πξφζθαηε Αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓΓΤ (Παλειιήληα
Έλσζε Γαζνιφγσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ) ζρεηηθά κε ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο θαη γηα λα κελ
δεκηνπξγνχληαη εζθαικέλεο εληππψζεηο, ε Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ θξίλεη αλαγθαίν λα
δηεπθξηλίζεη ηα αθφινπζα:

1.

ε δχν ζεκεία ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο ΠΔΓΓΤ γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεκεξηλφ θφζηνο ηεο
θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
-

ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν αλαθέξεηαη επί ιέμε φηη "... ενώ παπάλληλα ηο θόζηος
ηοσ έργοσ ηφλ δαζηθώλ ταρηώλ όπφς κέτρη ηώρα ζτεδηάδεηαη θαη
σιοποηείηαη, έτεη εθηηλατζεί ζε δσζβάζηατηα ύυε, ηο ΥΠ.Δ.Κ.Α ...", θαη

-

ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν αλαθέξεηαη επίζεο επί ιέμε φηη "... και εκηινάζζοςν ηο
κόζηορ ηυν δαζικών σαπηών ζε προθιεηηθά επίπεδα, δεδομένο πος εμείρ ηο
καηαγγείλαμε ζηη Βοςλή και πος η ίδια διαπίζηυζε ζηη ζςνέσεια και κάηι πος
αζθαλώρ ζηε ζεκερηλή οηθολοκηθή ζσγθσρία θαλέλας δελ ηο επηζσκεί και να
δώζοςν ..." (ηνληζκέλα θαη ππνγξακκηζκέλα φπσο ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΠΔΓΓΤ).

ε ζρέζε ινηπφλ κε απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο ζα πξέπεη θαηαξράο λα δηεπθξηληζηεί φηη ην
θφζηνο ηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, έρεη ππνινγηζηεί
ηέζζεξηο θνξέο κέρξη ζήκεξα:
1.1

Η πξψηε θνξά ήηαλ ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο "ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ζχληαμεο
ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα" πνπ ζπλέηαμε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2002 ε Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ θαη ππέβαιε επίζεκα, ηφζν ζηε Γαζηθή
Τπεξεζία (Γεληθφ Γξακκαηέα Γαζψλ θαη Γηεχζπλζε Γαζηθψλ Υαξηψλ), φζν θαη
ζηελ ηφηε Γηνίθεζε ηεο ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. (Γηνίθεζε Λάιε).

1.2

ηε ζπλέρεηα ππνινγίζζεθε ζην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ "ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ" πνπ ζπλέηαμε ηελ πεξίνδν 2004-2005 ε Γηεπηζηεκνληθή
Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηήζεη ην ΣΔΔ (έλα θείκελν πνπ ππνβιήζεθε επίζεκα ζε
φια ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2005).

2

1.3

Παξάιιεια, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ππνινγίζζεθε
ζην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ "ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ ΓΑΙΚΧΝ ΥΑΡΣΧΝ" πνπ ζπλέηαμε εηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο απφ 5
Γαζνιφγνπο πνπ ζπγθξφηεζε ην ΓΔΧΣΔΔ γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ (αξηζκφο
απφθαζεο 3613/11-11-2008 ηνπ Γ ηνπ ΓΔΧΣΔΔ).

1.4

Σέινο, ην θφζηνο απηφ ππνινγίζζεθε θαη πάιη ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο πνπ έθαλε
ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζηθψλ Υαξηψλ ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ γηα έληαμε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ
ηεο ρψξαο, ηφζν ζην πξφγξακκα "Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο", φζν θαη ζηελ
"Φεθηαθή χγθιηζε".

ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηα φζα ηζρπξίδεηαη ην Γ ηεο ΠΔΓΓΤ, ην ζεκεξηλφ θφζηνο
ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ εμειίζζεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά πνπ
είραλ ππνινγίζεη θαη νη 4 πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο, θαη απηφ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο:
Ι.

Απφ ηελ επνρή πνπ είραλ ζπληαρζεί νη παξαπάλσ εξγαζίεο κέρξη ζήκεξα, έρεη
κεησζεί ηξεηο θνξέο ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα: ηελ αξρή θφπεθε ε πξνζαχμεζε πνπ είρε ην πξψην ηηκνιφγην ιφγσ
ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εκθαληδφκελσλ πνιπγψλσλ πάλσ ζε
θάζε ράξηε (κεζνζηαζκηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% - 30%), κεηά κεηψζεθε
δξαζηηθά ε ακνηβή απνηχπσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
(ελδεηθηηθά, απφ 110 επξψ/αλαδαζσηέα ζηα 20 επξψ/αλαδαζσηέα κε ηαπηφρξνλν
κεδεληζκφ ηεο ακνηβήο γηα φζεο απφ απηέο ρνξεγνχληαη ςεθηαθά ζηνπο κειεηεηέο),
θαη ηειεπηαία ην ηηκνιφγην κεηψζεθε άιιν έλα 20% ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
"Οξηνζέηεζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ". Έηζη, νη κειέηεο ζχληαμεο ησλ
Γαζηθψλ Υαξηψλ πξνθεξχζζνληαη πιένλ κε πνιχ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ απφ
φηη ππνιφγηδαλ θαη νη 4 πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο.

ΙΙ.

Δλψ κε ην Νφκν 3316/2005 κε ηνλ νπνίν αλαηίζελην κέρξη πξφζθαηα φιεο νη
κειέηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θπκαίλνληαλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζψξην
απνδεθηψλ εθπηψζεσλ (+/- 20%), κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3919/2011 δελ ππάξρεη
πιένλ θαηψηαην φξην απνδεθηήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη νη ππνςήθηνη
αλάδνρνη κπνξνχλ λα θάλνπλ φζε έθπησζε ζέινπλ (εμέιημε βέβαηα πνπ δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ είραλ γίλεη ζην παξειζφλ ζην
πιαίζην θαη ησλ 4 εξγαζηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ).

Με άιια ιφγηα, φρη κφλνλ ην θφζηνο ηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ δελ "έσει
εκηινασθεί ζε δςζβάζηακηα ύτη" ή "ζε πποκληηικά επίπεδα" φπσο ηζρπξίδεηαη ε ΠΔΓΓΤ,
αιιά αληίζεηα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζηε ρψξα καο
πξνβιέπεηαη λα είλαη ηειηθά κεησκέλν θαηά 40% έσο 50% ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
ππνινγίζζεθε απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο.
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Δπεηδή κάιηζηα ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΠΔΓΓΤ γίλεηαη εζθεκκέλα ζχλδεζε ηνπ θφζηνπο
ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ κε ηε "ζημεπινή οικονομική ζςγκςπία" (ζαλ λα ζηεξνχλ νη Γαζηθνί
Υάξηεο ρξήκαηα απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο), ζα πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηληζηεί
φηη:
i.

Όινη νη δηαγσληζκνί ζχληαμεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηελ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. θαη
απνθιεηζηηθά απφ πφξνπο πνπ ζπγθέληξσζε πξηλ απφ ρξφληα απφ ην ηέινο
θηεκαηνγξάθεζεο (ρσξίο θακία ζπκκεηνρή ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ).

ii.

Ο κεγάινο δηαγσληζκφο ζχληαμεο Γαζηθψλ Υαξηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε απηήλ
ηε ζηηγκή θαη αθνξά 11 Ννκνχο ηεο ρψξαο (θαιχπηνληαο ην 25% πεξίπνπ ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο), ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ, κε ρξήκαηα πνπ δίλνληαη
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, θαη ηα
νπνία, εθφζνλ πινπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, δελ ζα
εκπεξηέρνπλ θαζφινπ ρξήκαηα εζληθήο ζπκκεηνρήο.

iii.

Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο αλάξηεζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα
(7 ζπλνιηθά ΟΣΑ), έγηλαλ, είηε απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ., είηε απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο Γαζηθήο
Τπεξεζίαο, ρσξίο πνηέ λα δνζεί νχηε έλα επξψ ζε ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία ζηα
νπνία ππνηίζεηαη φηη "παπαδόθηκε άνες όπυν" ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

2.

Αλ δηαβάζεη θάπνηνο ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΠΔΓΓΤ, θαηαιαβαίλεη φηη ην θξάηνο, ή θάπνηεο
άιιεο "αφξαηεο δπλάκεηο", δελ αθήλνπλ φια απηά ηα ρξφληα ηε Γαζηθή Τπεξεζία λα θάλεη
ηε δνπιεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο, θαη γηα απηφ ε ΠΔΓΓΤ θαιεί ηελ
πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ "να ζηαμαηήζει εδώ και ηώπα αςηήν ηην ππακηική" θαη "να
δώζει επιηέλοςρ ηη δςναηόηηηα ζηιρ δημόζιερ ςπηπεζίερ να εκηελέζοςν ηην αποζηολή
ηοςρ". Ιζρπξίδεηαη δε, φηη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ φινη νη πξφζθαηνη ζρεηηθνί Νφκνη
ππνζηεξίδνληαο φηη "ο μόνορ ηπόπορ για να γίνει δςναηή η καηάπηιζη και κύπυζη ηυν
Γαζικών Χαπηών είναι η ανάλητη ηος ζσεδιαζμού και ηος ελέγσος ςλοποίηζηρ αςηήρ ηηρ
εςθύνηρ από ηιρ απμόδιερ Γαζικέρ Απσέρ", θιπ.
Γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ινηπφλ θαη πάιη εζθαικέλεο εληππψζεηο, ζα πξέπεη λα
ππελζπκίζνπκε ηα αθφινπζα:
2.1

Μέρξη θαη ην 1998, ε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζηε ρψξα καο ήηαλ ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. Γηα απηφ άιισζηε είραλ
ζπγθξνηεζεί θαη ηα πλεξγεία ηνπ ηφηε ιεγφκελνπ "Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ" (κε ην
Νφκν 248/76), ηα νπνία αθνχ έθαλαλ φζε δνπιεηά έθαλαλ, θάπνηα ζηηγκή
ζηακάηεζαλ λα θαηαξηίδνπλ ράξηεο θαη ηειηθά θαηαξγήζεθαλ.
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2.2

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2664/1998, πξνζδηνξίζζεθε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζείηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζηε ρψξα καο, θαη ε δηαδηθαζία
απηή είλαη ε αθφινπζε:
α.

Αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ είλαη θαηαξράο ηα θαηά ηφπνπο
Σκήκαηα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. Απηά έρνπλ ηνλ
πξψην ιφγν θαη ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα λα θάλνπλ ηνλ Γαζηθφ Υάξηε
κηαο πεξηνρήο.

β.

Δλαιιαθηηθά, θαη εθφζνλ ηα Σκήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ ηνπο
Γαζηθνχο Υάξηεο θάπνησλ πεξηνρψλ, ε Γαζηθή Τπεξεζία δχλαηαη λα
αλαζέζεη απηήλ ηε δνπιεηά ζε ηδησηηθά γξαθεία Γαζνιφγσλ κειεηεηψλ, πάληα
βέβαηα ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο.

γ.

Αλ ηίπνηα απφ ηα δχν πξνεγνχκελα δελ γίλεη, ηφηε, εθφζνλ κηα πεξηνρή
θεξπρηεί ππφ θηεκαηνγξάθεζε, ε ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. είλαη ππνρξεσκέλε
απφ ην Νφκν λα αλαζέζεη ηε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ζε ηδηψηεο
Γαζνιφγνπο κειεηεηέο.

Με άιια ιφγηα, απφ ην 1998 θαη κεηά, ε ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. αλαγθάδεηαη λα
ρξεκαηνδνηεί ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ θεξχζζνληαη ππφ
θηεκαηνγξάθεζε, γηαηί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νχηε ηα Σκήκαηα Γαζηθψλ
Υαξηνγξαθήζεσλ έθαλαλ Γαζηθνχο Υάξηεο, αιιά νχηε θαη ε Γαζηθή Τπεξεζία
πξφβιεςε λα αλαζέζεη έζησ απηνχο ηνπο ράξηεο ζε ηδηψηεο Γαζνιφγνπο κειεηεηέο,
έηζη ψζηε λα ηνπο έρεη έηνηκνπο φηαλ θάπνηα ζηηγκή γίλεη ε θηεκαηνγξάθεζε.
2.3

Σελ πεξίνδν 2000-2002 θαη αθξηβψο κε ηελ αθνξκή ηεο ζηειέρσζεο ησλ
Σκεκάησλ Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο ην
κεγαιχηεξν θχκα πξνζιήςεσλ Γαζνιφγσλ ζην Γεκφζην πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία
ρξφληα, θάηη γηα ην νπνίν ν χιινγφο καο πάιεςε "κε λχρηα θαη κε δφληηα", θαη θάηη
κε ην νπνίν ην ηφηε Γ ηεο ΠΔΓΓΤ απαμίσλε λα αζρνιεζεί, παξά ηηο ζπλερείο
εθθιήζεηο καο (ριεπάδνληάο καο κάιηζηα γηα ην "δφξη πνπ ηξαβνχζακε", γηαηί απηνί
είραλ πνιχ ζνβαξφηεξα ζέκαηα λα αζρνιεζνχλ …). ην πιαίζην ινηπφλ απηψλ ησλ
πξνζιήςεσλ, φια ηα Σκήκαηα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ησλ Ννκψλ ηεο ρψξαο
ζηειερψζεθαλ κε 5 λένπο Γαζνιφγνπο, ελψ ζε θάπνηα απφ απηά πξνζιήθζεθαλ
απφ 10 έσο θαη 15 λένη Γαζνιφγνη. Παξφια απηά, θαλέλα απνιχησο απφ απηά ηα
Σκήκαηα δελ ζπλέηαμε νχηε έλα ζηξέκκα Γαζηθνχ Υάξηε, ελψ αληίζεηα νη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο Γαζνιφγνπο θαηέιεμαλ θαη πάιη λα αζρνινχληαη κε
ηελ έθδνζε κεκνλσκέλσλ Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνχ. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, ε
ίδηα ε Γαζηθή Τπεξεζία απαμίσζε ζπζηεκαηηθά φιεο απηέο ηηο νξγαληθέο ηεο
κνλάδεο, θηάλνληαο ζήκεξα ζηελ ηξαγηθή εηθφλα ηνπ λα βιέπεηο Σκήκαηα ρσξίο
θαλέλα Γαζνιφγν, ελψ ζε απηά είραλ πξνζιεθζεί κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα 5 θαη
10 Γαζνιφγνη. Αιιά ε ΠΔΓΓΤ θπζηθά, αλ θαη έβιεπε λα απνδνκνχληαη φια απηά ηα
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Σκήκαηα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, δελ έβγαιε πνηέ θακία αλαθνίλσζε γηα απηήλ
ηελ απαμίσζε θαη ηε δηάιπζή ηνπο, νχηε θαηήγγεηιε πνηέ φζνπο ηελ ππέζαιπαλ ή
ηελ βνεζνχζαλ.
2.4

Αθνχ ινηπφλ ηα Σκήκαηα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ δελ έθαλαλ πνηέ νχηε έλα
ζηξέκκα Γαζηθνχ Υάξηε (αθφκε θαη φηαλ είραλ φιν ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη
εμνπιηζκφ), ε επφκελε ειπίδα καο ήηαλ λα κπνξέζεη ε Γαζηθή Τπεξεζία λα
αλαζέζεη επηηέινπο θάπνηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο. Κάηη ην νπνίν φινη καο ζέιακε, φινη
καο ππνζηεξίδακε (κε ζπλερείο αλαθνηλψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δερφκαζηαλ θαη ηελ
θξηηηθή απφ δηάθνξνπο, θαη θπξίσο απφ ηελ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ., ην ΣΔΔ θιπ),
θαη φινη πξνζπαζνχζακε λα γίλεη, κε πηέζεηο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο (απφ
Τπνπξγνχο κέρξη Γηεπζπληέο, Γεληθνχο Γξακκαηείο, Δηδηθνχο Γξακκαηείο θιπ). Καη
απηφ φκσο δελ έγηλε πνηέ κέρξη ζήκεξα, αθφκε θαη φηαλ κεηά απφ πνιιέο πηέζεηο
(θαη ζπλερείο παξαζηάζεηο ζην ηφηε Τθππνπξγφ Γεσξγίαο) είραλ "θιεηδψζεη" 6
εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην Σακείν Γαζψλ γηα απηήλ αθξηβψο ηε δνπιεηά, θαη αθνχ
είρε γίλεη κάιηζηα ε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ.

Με ιίγα ιφγηα, αλ θάπνηνο γλσξίδεη ηη έγηλε γηα απηφ ην ζέκα ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία 10-15
ρξφληα, αλαξσηηέηαη εηιηθξηλά ηη ζέιεη λα πεη ε ΠΔΓΓΤ:


Όια απηά ηα ρξφληα, πξνζπαζνχζε ε Γαζηθή Τπεξεζία λα θάλεη ηνπο Γαζηθνχο
Υάξηεο ηεο ρψξαο θαη θάπνηνο ηελ ζηακαηνχζε; (πνηφο; πφηε θαη πψο;)



Έρεη λα επηδείμεη θάπνηνπο αγψλεο ε ΠΔΓΓΤ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Σκεκάησλ
Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ή γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ηεο ρψξαο
απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία πνπ καο δηαθεχγνπλ;



Καηήγγεηιε πνηέ θάπνηνλ Γηεπζπληή ή θάπνηνλ άιιν ππεχζπλν γηα ηε δηάιπζε ησλ
Σκεκάησλ Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ θαη εκείο δελ ην κάζακε;



Πίεζε πνηέ θάπνηνλ ζηε Γαζηθή Τπεξεζία λα θάλεη Γαζηθνχο Υάξηεο ή λα αλαζέζεη
Γαζηθνχο Υάξηεο θαη νη "αφξαηεο δπλάκεηο" ζηακάηεζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηεο;

Γηαηί αλ είλαη έηζη, ηφηε, αληί λα βγαίλεη θαη λα παξαπιεξνθνξεί, ζα πξέπεη λα βγεη θαη λα
ελεκεξψζεη ηνλ θιάδν θαη ηελ θνηλή γλψκε, γηα λα θαηαιάβνπκε φινη καο πφζν θαη πφηε
πξνζπάζεζε φια απηά ηα ρξφληα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ.

3.

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Αλαθνίλσζε ηεο ΠΔΓΓΤ είλαη γεκάηε θαη απφ
αλαθξίβεηεο. Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ θεηκέλνπ, ελδεηθηηθά θαη κφλνλ λα αλαθέξνπκε φηη:
3.1

Μηιάεη γηα ηε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ "συπίρ κανέναν έλεγσο", ελψ είλαη ζε
φινπο γλσζηφ φηη ε Γαζηθή Τπεξεζία δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα θαη ζην αθέξαην ηνλ
ζεζκηθφ ηεο ξφιν: Όινη νη ράξηεο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηδηψηεο Γαζνιφγνπο
κειεηεηέο, ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά θαη "ζεσξνχληαη" απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία πξηλ
νη αλάδνρνη ππνβάιινπλ ηα ηειηθά παξαδνηέα ησλ κειεηψλ ηνπο, θαη επηπιένλ,
κεηά ηελ αλάξηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αληηξξήζεσλ, νη ράξηεο απηνί
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ειέγρνληαη θαη πάιη απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία πξηλ ζηαινχλ πξνο θχξσζε, φπσο ε
ηζρχνπζα λνκνζεζία νξίδεη.
3.2

Μηιάεη γηα "εξυθπενικέρ και ανεθάπμοζηερ πποθεζμίερ", ελψ φινη φζνη έρνπλ ζρέζε
κε ην αληηθείκελν γλσξίδνπλ φηη νη πξνζεζκίεο ειέγρνπ ησλ ραξηψλ πνπ ηζρχνπλ
κέρξη θαη ζήκεξα, είραλ πξνηαζεί απφ ηελ ίδηα ηε Γαζηθή Τπεξεζία ζην πιαίζην ηεο
"Δπηηειηθήο Δπηηξνπήο" πνπ είρε ζπζηαζεί ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ
πξνγξακκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο, θαη ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηηο πξψηεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ (ΦΔΚ 1358/01.07.1999), νη νπνίεο
εθδφζεθαλ κε Απφθαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, κε κνλαδηθφ εηζεγεηή θαη
ζπληάθηε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.

3.3

Πξνθαιεί γέιην ην γεγνλφο φηη ζε φιε ηελ Αλαθνίλσζή ηνπ, ην Γ ηεο ΠΔΓΓΤ κηιάεη
γεληθά γηα "ιδιυηικά μελεηηηικά γπαθεία", ρσξίο ζε θαλέλα ζεκείν λα δηεπθξηλίδεη φηη
πξφθεηηαη γηα γξαθεία Γαζνιφγσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηειεηψζεη ηα ίδηα Παλεπηζηήκηα
κε απηά πνπ ηειείσζαλ νη θχξηνη ηεο ΠΔΓΓΤ, θαη φηη ηα γξαθεία απηά απνηεινχλ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα ηε κνλαδηθή δηέμνδν επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο
ησλ ρηιηάδσλ αλέξγσλ ηνπ θιάδνπ.

3.4

Γπζηπρψο φκσο, ε ΠΔΓΓΤ ιεεη ςέκαηα γηα άιιε κηα θνξά ζηελ Αλαθνίλσζή ηεο,
ππνζηεξίδνληαο φηη κε ην Νφκν πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα ζηε Βνπιή
(Ν.4030/2011), γίλεηαη "η πλήπηρ και άνες όπυν πποζηαζίαρ ηος δημοζίος
ζςμθέπονηορ παπάδοζη όλυν ηυν επγαζιών καηάπηιζηρ, ελέγσος, επεξεπγαζίαρ
ανηιππήζευν ηυν Γαζικών Χαπηών, ακόμη και η εξέηαζη ηυν ανηιππήζευν για
λογαπιαζμό ηηρ πολιηείαρ ζε ιδιυηικά γπαθεία μελεηών". Καη απηφ γηαηί:
Ι.

Οη εξγαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε
ηδηψηεο Γαζνιφγνπο κειεηεηέο απφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2664/1998, θαη αθνχ
πξψηα ε Γαζηθή Τπεξεζία δειψζεη εγγξάθσο φηη, νχηε κπνξεί λα ηνπο θάλεη
κφλε ηεο, αιιά θαη νχηε κπνξεί λα ηνπο αλαζέζεη ε ίδηα ζε Γαζνιφγνπο
κειεηεηέο (θαη έηζη έρνπλ ζπληαρζεί φινη νη Γαζηθνί Υάξηεο πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί κέρξη ζήκεξα ζηε ρψξα).

ΙΙ.

Ο έιεγρνο απηψλ ησλ ραξηψλ, γηλφηαλ πάληνηε θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη απφ ηε
Γαζηθή Τπεξεζία, ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο αξρηθήο ηνπο ζχληαμεο, φζν θαη
κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αληηξξήζεσλ, πξηλ νη ράξηεο απηνί απνζηαινχλ
πξνο θχξσζε.

ΙΙΙ.

Η δπλαηφηεηα ηνπ λα κπνξεί λα δίλεηαη ην "ρακαιίθη" ηεο ζπιινγήο θαη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ αληηξξήζεσλ ζε ηδηψηεο Γαζνιφγνπο κειεηεηέο (δειαδή ην
λα "ζθαλάξνληαη" ηα έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνπλ νη πνιίηεο κε ηηο αληηξξήζεηο
ηνπο, λα αξρεηνζεηνχληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα νκαδνπνηνχληαη
αλά επξχηεξε πεξηνρή θιπ), έρεη ζεζκνζεηεζεί κε πξνεγνχκελν Νφκν, ελψ
είρε δεηεζεί θαη απφ ηελ ίδηα ηε Γαζηθή Τπεξεζία, αθξηβψο γηα λα κελ
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επηβαξχλνληαη νη θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κε έλαλ επηπιένλ φγθν
δνπιεηάο πνπ κπνξνχζε λα ήηαλ ηφζν κεγάινο, ψζηε λα δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο
θαζπζηεξήζεηο. Καη ηειηθά δελ εθαξκφζζεθε πνηέ κέρξη ζήκεξα ζηελ πξάμε.
IV.

Σν κνλαδηθφ "θαηλνχξην" ζηνηρείν πνπ εμεηδηθεχεη ην άξζξν 55 ηνπ Νφκνπ
4030/2011 πνπ ςεθίζζεθε πξφζθαηα ζηε Βνπιή (ην νπνίν ζεκεησηένλ μεθηλά
θαη πάιη δηεπθξηλίδνληαο ζηελ 1ε ηνπ παξάγξαθν φηη "αξκφδηα γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη δηφξζσζε ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε, ηελ παξαιαβή, θαηαρψξεζε,
επεμεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία εμέηαζεο ησλ αληηξξήζεσλ είλαη ε Γηεχζπλζε
Γαζψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζην λνκφ"), είλαη ε παξάγξαθνο 6, κε ηελ νπνία
πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ εδάθην ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.3889/2010, πνπ ιέεη
επί ιέμε ηα εμήο: "Γηα ηελ επηηάρπλζε εμέηαζεο ησλ αληηξξήζεσλ, ε εξγαζία
απηή (δειαδή, ε εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ Ν.3889/2010 - ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
πνπ ππέβαιε αληίξξεζε θαηά ηνπ αλαξηεζέληνο Γαζηθνχ Υάξηε θαη
δεκηνπξγία ηνπ Φαθέινπ ηεο αληίξξεζεο, γηα ηνλ νπνίν ήδε ζα έπξεπε νη
Γαζνιφγνη κειεηεηέο πνπ ζπλέηαμαλ ηνλ Γαζηθφ Υάξηε ή ε ίδηα ε
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ. λα ρνξεγήζνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζψλ πνπ
θάλεη ηελ αλάξηεζε "θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο"), κπνξεί λα αλαηίζεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο ζε
ηδησηηθά γξαθεία εθπφλεζεο δαζηθψλ κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο 24. ηελ
πεξίπησζε απηή, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ απφ ηηο ΔΠΔΑ πξέπεη
λα παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ πνπ έιεγμε ή ζεψξεζε
ηνλ Γαζηθφ Υάξηε". Με άιια ιφγηα, δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ λα
αλαζέζεη ηε "ιάληδα" ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αληηξξήζεσλ ζε θάπνην γξαθείν
δαζηθψλ κειεηψλ. Καη ζε θαλέλα ζεκείν θπζηθά δελ ιέεη φηη ε εμέηαζε ησλ
αληηξξήζεσλ "παπαδίδεηαι ζε ιδιυηικά γπαθεία μελεηών", φπσο ςεπδψο
ηζρπξίδεηαη ε ΠΔΓΓΤ ζηελ Αλαθνίλσζή ηεο. Αληίζεηα, δηεπθξηλίδεη ξεηά φηη,
εάλ ηε δνπιεηά ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
πξέπεη λα εμεηάζεη ε Δπηηξνπή Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ (ΔΠΔΑ) ηελ έρεη θάλεη
ηδηψηεο Γαζνιφγνο (θαη φρη Γαζνιφγνο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γαζψλ),
ηφηε ζηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ αληηξξήζεσλ απφ ηηο Δπηηξνπέο, ζα
πξέπεη λα παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά θαη Γαζνιφγνο Γεκφζηνο Τπάιιεινο απφ
ηε Γηεχζπλζε πνπ έιεγμε θαη ζεψξεζε ηνπο ράξηεο (γηα ην θφβν κήπσο ν
ηδηψηεο Γαζνιφγνο άιιαμε θάηη ζηνπο ειεγκέλνπο θαη ζεσξεκέλνπο Γαζηθνχο
Υάξηεο).
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Σψξα, κεηά απφ φια απηά, πνχ είδε ε ΠΔΓΓΤ ηελ "άνες όπυν παπάδοζη ακόμη και
ηηρ εξέηαζηρ ηυν ανηιππήζευν για λογαπιαζμό ηηρ πολιηείαρ ζε ιδιυηικά γπαθεία
μελεηών", είλαη πξαγκαηηθά άμηνλ απνξίαο!

Κιείλνληαο απηφ ην Γειηίν Σχπνπ ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε απηνχο πνπ δελ ην γλσξίδνπλ
φηη, ε Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ, βιέπνληαο ηηο "πεξίεξγεο" αλαθνηλψζεηο πνπ βγάδεη ηα
ηειεπηαία δχν ρξφληα ε ΠΔΓΓΤ γηα ηα δεηήκαηα ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, ηελ έρεη θαιέζεη δχν
θνξέο εγγξάθσο λα βξεζνχλ ζε κηα θνηλή ζχζθεςε ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ δχν
πιιφγσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ απηά ηα ζέκαηα, έηζη ψζηε ν θιάδνο ησλ Γαζνιφγσλ λα έρεη κηα
θνηλή πξνζέγγηζε θαη άπνςε.
Η ΠΔΓΓΤ θπζηθά απαμίσζε λα απαληήζεη θαη ζηηο δχν απηέο επηζηνιέο καο.
Γελ πηζηεχνπκε βέβαηα ζαλ χιινγνο φηη φια απηά πνπ γίλνληαη ηειεπηαία είλαη ηπραία.
Παξφια απηά, θαη γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε πεξαηηέξσ εληάζεηο, θάλνπκε γηα άιιε κηα θνξά
έθθιεζε ζηελ ΠΔΓΓΤ: Αλ δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη θαιφ γηα ηελ ηζηνξία ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ
ζηε ρψξα καο, ηνπιάρηζηνλ λα κελ ηνπο ζακπνηάξεη κε ςέκαηα θαη αλαθξίβεηεο.
Η ζχληαμε θαη ε θχξσζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ
αλάδεημε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε κειινληηθή δηαρείξηζε ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
ηεο ρψξαο, θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο εηθφλαο
πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη Γαζνιφγνη ζηελ θνηλσλία καο.
Γηα απηφ θαη πξέπεη λα είλαη ε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα φισλ καο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Παλειιήληαο Κίλεζεο Γαζνιφγσλ.

