Στρατηγική - Στόχοι

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΤΕΘΑ

1. Από τα μέσα του 2011, με βάση τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης δυναμικής, αναπτυξιακής
πολιτικής, συμβατής με τις δημοσιονομικές απαιτήσεις και ανάγκες της χώρας μας,
τέθηκαν οι βάσεις ενός μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού ορθολογιστικής
αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας του ΤΕΘΑ, επ’ ωφελεία τόσο των εν γένει αμυντικών
αναγκών , όσο και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

2. Βασικό στοιχείο στην ανωτέρω Στρατηγική αποτελεί η καθιέρωση της αρχής των υπέρ
ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων
,
σε οποιαδήποτε πράξη αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου του ΤΕΘΑ.

3. Το ΤΕΘΑ, στο πλαίσιο των ανωτέρω, έχει προβεί από τα μέσα του 2011, σε ένα ευρύ
πρόγραμμα ανασυγκρότησης,
με στόχο και όραμα
την μετεξέλιξη και λειτουργία του ως ένας σύγχρονος , ικανός και αξιόπιστος Φορέας του
Γενικού Επιτελείου Στρατού και κατ’ επέκταση του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα πάντα με τον
συστατικό σκοπό ιδρύσεως και λειτουργίας του (Ν. 4407/1929).

4. Το εν λόγω πρόγραμμα ανασυγκρότησης του ΤΕΘΑ, επικεντρώνεται στους παρακάτω
θεμελιώδεις Στόχους (ΑΝΣΚ):
- Αναδιοργάνωση Τμημάτων - Λειτουργία αυτών βάσει των σύγχρονων μεθόδων
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και εργαλείων διαχείρισης
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)
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- Επιμόρφωση προσωπικού – Δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών.
- Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς υπό μορφήν εξωτερικών Συμβούλων.
- Ολοκλήρωση του εν εξελίξει ευρισκομένου Μηχανογραφικού Προγράμματος,
πλήρους καταγραφής , αποτίμησης, παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας του.
- Δημιουργία στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος Βάσεως Δεδομένων .
- Διασύνδεση της υπόψη βάσεως δεδομένων με την Ιστοσελίδα του ΤΕΘΑ, και χρήση
της τελευταίας ως βασικού εργαλείου στην διαδικασίας αξιοποίησης
(Ηλ
εκτρονική Δημοπρασία
).
- Διενέργεια εμπεριστατωμένης Απογραφής, των πάσης φύσεως ακινήτων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, με στόχο την ολοκληρωμένη αποτίμηση της περιουσίας του.
- Κατοχύρωση δικαιωμάτων ΤΕΘΑ στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου.
- Εκσυγχρονισμός του υφισταμένου νομικού - οικονομικού πλαισίου, – Καθιέρωση
Ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων.
- Αναμόχλευση – διεκδίκηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων οικονομικού
ενδιαφέροντος ,
(Διαφυγόντα Έσοδα).
- Συμβολή με εποικοδομητικό τρόπο,στην συγκρότηση του νέου Φορέα του ΥΠΕΘΑ,
ο οποίος θα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση – εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των
ης /29.5.2015
Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει της 3
Απόφασης του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ).
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