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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Π.Δ. 111/2014 σε ότι αφορά τη δημόσια περιουσία 
 

Με  το Π. Δ. 111/2014 από 29-10-2014 άλλαξε εντελώς η διάρθρωση των υπηρεσιών της Δημόσιας 
Περιουσίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Π. Δ. οι Κτηματικές Υπηρεσίες από κάθε νομό 
καταργήθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκαν 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας 
στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας σε κάθε νομό 
που υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις. Τα αυτοτελή γραφεία που αντικατέστησαν τις Κτηματικές 
Υπηρεσίες δεν αποτελούν αυτόνομες οργανικές μονάδες αλλά λειτουργούν χωρίς προϊστάμενο και 
δικαίωμα υπογραφής. Η νέα αυτή διάρθρωση αποτελεί ξεκάθαρα, υποβάθμιση της προστασίας της 
Δημόσιας περιουσίας, είναι τελείως συγκεντρωτική και ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών, μεγάλη γραφειοκρατία και επιβράδυνση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων. 
Συγκεκριμένα: 

 Στους σχεδόν 4 μήνες από την εφαρμογή του, καμία οδηγία ουσιαστικής λειτουργίας δεν έχει 
σταλθεί στις υπηρεσίες, πέραν του πρωτοκόλλου, για τη χορήγηση του οποίου εκτυλίσσονται, ακόμη, 
κωμικοτραγικές καταστάσεις στις υπηρεσίες.  

 Τα συλλογικά όργανα (επιτροπές), μέσα από τις οποίες περνάνε η πλειοψηφία των ενεργειών των 
υπηρεσιών μας, δεν λειτουργούν. Αλλά και ο τρόπος λειτουργίας που προτείνεται από τη Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας (συμμετοχή του Προϊσταμένου Περ/κής Δ/νσης ή του τμήματος σε όλες τις επιτροπές σε όλη 
την Περιφέρεια - δώδεκα νομών) είναι απολύτως αδύνατη και ανεφάρμοστη.  

 Η πολλαπλή αλληλογραφία μεταξύ αυτοτελών γραφείων και Δ/νσης για τη διεκπεραίωση μιας 
απλής και μόνο διαδικασίας, προκειμένου να υπογραφούν τα διαβιβαστικά έγγραφα, οδηγεί σε τεράστια 
καθυστέρηση και αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις να διεκπεραιωθούν υποθέσεις που έχουν προθεσμίες.  

 Η λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων έχει παραλύσει. Η έλλειψη υπευθύνου γραφείου στα Α.Γ. 
με συγκεκριμένες αρμοδιότητες (καθώς ανάλογη θέση δεν προβλέπεται στο Π.Δ. 111/14) παράλληλα με 
την αντικειμενική δυσκολία έως αδυναμία της Δ/νσης να ελέγχει τη λειτουργία τους,  οδηγεί σε ασάφεια 
στα καθηκόντων κάθε υπαλλήλου και στη χρέωση των αντικειμένων και υποθέσεων, καθώς και σε 
αδυναμία προγραμματισμού και ελέγχων των δράσεων για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας.   

 Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι με αυτή την παραλυτική λειτουργία δημιουργείται 
μεγαλύτερο κόστος, παρά την περικοπή 20 συνολικά επιδομάτων προϊσταμένων πανελλαδικά.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για πολύ περισσότερους, που είναι δύσκολο να 
εξηγηθούν μέσα από μία επιστολή, ζητάμε κατ’ αρχήν το αυτονόητο. Να υπάρξει δηλαδή η παραδοχή ότι 
το Π.Δ. 111/2014 σε ότι αφορά τη Δημόσια Περιουσία είναι πρακτικά ανεφάρμοστο. Είναι επομένως 
άμεσα αναγκαία η τροποποίησή του και η επαναφορά σε λειτουργία αυτόνομων οργανικών μονάδων 
σε κάθε νομό, με πλήρη λειτουργία ως αυτοτελή τμήματα με προϊστάμενο. Οι Περιφερειακές Δ/νσεις 
μπορούν να έχουν το ρόλο της  υποστήριξης των περιφερειακών Αυτοτελών Γραφείων καθώς και το 
συντονισμό, εποπτεία και ελέγχου των δράσεων και αποτελεσμάτων τους.  

 
Για το Δ.Σ 
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