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Αμηόηηκε Πξόεδξε, 

Αμηόηηκα κέιε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ., 

Βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπκε γηα αθόκα κηα θνξά καδί ζαο 

γηα έλα πξόβιεκα πνπ πιένλ ρξνλίδεη, από έλα δηαδηθαζηηθό θνξνινγηθό δήηεκα, όπσο 

είλαη ν ΦΠΑ θαη ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε κείδνλ πξόβιεκα ζπκκεηνρή καο ζην ελ ιόγσ 

πξόγξακκα. 

Ζ ζέζε καο όκσο είλαη αθόκα πην δύζθνιε δηόηη, ην επηδνηνύκελν πξόγξακκα ΣΟΠΑ 

«πλεπώο Πεξηθέξεηα», γηα ην νπνίν ζπδεηάκε, αθνξά πεξίπνπ 40 άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο 

Γεσηερληθνύο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ιάκβαλαλ πέξαλ ηεο επηδόηεζεο θαη όια ηα απαξαίηεηα 

εθόδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (θαηάξηηζε, πιεξνθόξεζε, 

ζπκβνπιεπηηθή, επηκόξθσζε, ζύληαμε επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, εκέξεο θαξηέξαο θ.ι.π.). 

Πέξαλ απηνύ ν πξνϋπνινγηζκόο πνπ αθνξνύζε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα 

ήηαλ 53.899 επξώ θαη ζα θαιύπηνληαλ θαη νξηζκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ παξαξηήκαηόο 

καο (ραξηηθά, αλαιώζηκα, κέξνο κηζζνδνζίαο θ.α.). 

Γηα ηελ δε έληαμε καο ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 27-4-2014 (αξ. πξση. 439) 

ππνβάιακε αίηεκα πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο καο ζην 

ελ ιόγσ πξόγξακκα. Αίηεκα ην νπνίν εγθξίζεθε ζηελ 8ε / 2012 ζπλεδξίαζε (ηεο 25-6-

2012) ηνπ Γ.. ΓΔΩΣΔΔ. Έρνληαο ινηπόλ ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ην παξάξηεκα καο 

πξνρώξεζε, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη από ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ζρέδην δξάζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Σν πξόγξακκα κάιηζηα βξήθε ηε 

κεγαιύηεξε απήρεζε κεηαμύ ησλ Γεσηερληθώλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

επηζηεκνληθνύο θνξείο. Έηζη, από ηηο αξρηθώο 20 θαηαλεκεκέλεο ζέζεηο γηα ζπλαδέιθνπο 

Γεσηερληθνύο ζην πξόγξακκα, ζπγθεληξώζακε ζπλνιηθά 50 αηηήζεηο θαη ηειηθά 

ζπκκεηείραλ 40 ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο όκσο από κέξνπο καο πεξηειάκβαλε θαη ηελ αλάιεςε 

νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαλ, ππνρξεώζεηο πνπ ζα 
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απνπιεξώλνληαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξόβιεκα όκσο ηεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ 

ΦΠΑ πνπ αλέθπςε έθαλε αδύλαηε ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ ρσξίο ηελ 

ίδηα ζπκκεηνρή καο. Ζ ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηνο αληηιακβαλόκελε ην πξόβιεκα απνθάζηζε 

από λσξίο ην πάγσκα όισλ ησλ δξάζεσλ καο ζην πξόγξακκα θαη ηελ κε αλάιεςε άιισλ 

ππνρξεώζεσλ, δεκηνπξγώληαο όκσο έηζη κεγάιεο δπζρέξεηεο ζηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα δελ πινπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, όπσο ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ σθεινύκελσλ από έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

ε ζύληαμε Γεσηερληθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ θαζώο θαη άιιεο δξάζεηο πνπ ζα 

αθνινπζνύζαλ. Απηή ε θαζπζηέξεζε είρε σο απνηέιεζκα ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ 

σθεινπκέλσλ Γεσηερληθώλ αιιά θαη ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξόγξακκα (ΣΔΔ, Οηθνλνκηθό επηκειεηήξην, Γηθεγνξηθνί, Οδνληηαηξηθνί, Φαξκαθεπηηθνί 

ζύιινγνη θ.α. επηζηεκνληθνί θνξείο) θαηαξξαθώλνληαο έηζη ην θύξνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δηπιά.  

Κέρξη όκσο ην πάγσκα απηό είρακε πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο κε ην ζρεηηθό 

θόζηνο ην νπνίν αθόκα δελ έρεη απνπιεξσζεί: 

Α) Γξάζεηο εθδειώζεσλ ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο Γεσηερληθώλ ζηε Γξάκα θαη 

ζηελ Θαβάια γηα ην πξόγξακκα (Γξάζεηο 3.02Α θαη 3.03Α) ύςνπο 880 επξώ ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

Β) Δλέξγεηεο επηινγήο ησλ σθεινύκελσλ Γεσηερληθώλ θαη δηάγλσζεο ησλ αλαγθώλ ηνπο 

(Γξάζε 6.01Β) ύςνπο 1.740 επξώ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Ζ δξάζε απηή 

πινπνηήζεθε από 4 εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο Γεσηερληθνύο πνπ παξακέλνπλ απιήξσηνη 

θαη δηακαξηύξνληαη. Λα ζεκεηώζνπκε όηη νη δξάζεηο απηέο ήηαλ απαξαίηεηεο θαη 

πξναπαηηνύκελεο ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθώλ 

ζην πξόγξακκα. Έθηνηε δελ πινπνηήζακε άιιεο δξάζεηο θαη δελ δεκηνπξγήζακε άιιεο 

νθεηιέο ζην πξόγξακκα. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

α) Δπεηδή ην παξάξηεκα καο είλαη αλ όρη ην κνλαδηθό, ζίγνπξα όκσο ην πξώην ζε 

ζπλεηζθνξά ρξεκάησλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ., ιόγσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηεί θαη αλαιακβάλεη πξνο όθεινο πάληνηε ησλ κειώλ ηνπ,  

β) επεηδή ην πξόβιεκα ζηελ επηιεμηκόηεηα ηνπ ΦΠΑ ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα παξακέλεη. 

Θαη ηέινο 

γ) Δπεηδή ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αδπλαηεί λα ιάβεη κηα απόθαζε πξνο ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, παξά ηα επαλεηιεκκέλα αηηήκαηα καο.  

Για αςηό ζηηούμε από ηο Δ.. ΓΕΩΣ.Ε.Ε., με ηην έγκπιζη ηος οποίος ζςμμε-

ηείσαμε ζηο εν λόγυ ππόγπαμμα, να καλύτει ηιρ οθειλέρ πος δημιοςπγήθηκαν 

ενότει μάλιζηα και ηηρ οςζιαζηικήρ απένηαξηρ μαρ από αςηό και ηηρ μεηαθοπάρ 

ηος πποϋπολογιζμού μαρ ζε άλλοςρ εηαίποςρ. Ζ απέληαμε απηή δπζηπρώο ζα 

πξνζβάιεη αθόκα κηα θνξά ην θύξνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηόζν απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

Γεσηερληθνύο (σθεινύκελνπο θαη κε) όζν θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο ζπκπξάηηνληεο 

επηζηεκνληθνύο θνξείο, όκσο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ζπλέρηζε θαη δηεμαγσγή ηνπ 



πξνγξάκκαηνο. Άιισζηε παξόκνηα πξάηηνπλ ή ζα πξάμνπλ ζύκθσλα κε ηελ 

πιεξνθόξεζε πνπ έρνπκε θαη ηα άιια παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

αλάινγα πξνγξάκκαηα, όπσο ζα θάλνπκε θαη εκείο πνπ ζπκκεηέρνπκε ζε αληίζηνηρν 

πξόγξακκα ΣΟΠΔΘΟ. Η επιμονή μαρ όμυρ για ηη ζςνέσιζη ηηρ ζςμμεηοσήρ μαρ ζηο 

ππόγπαμμα αςηό πηγάζει από ηο γεγονόρ όηι ηο ππόγπαμμα ΣΟΠΑ «ςνεπώρ 

Πεπιθέπεια» αθοπά αποκλειζηικά υθελούμενοςρ ζςναδέλθοςρ Γευηεσνικούρ 

και θα ηοςρ παπέσει ηα απαπαίηηηα εθόδια για ηην επαγγελμαηική ηοςρ 

αποκαηάζηαζη και καηαξίυζη. 

Θιείλνληαο, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη 

πεξηέιζεη ηόζν ην Δπηκειεηήξην όζν θαη ηα κέιε καο. Δπεηδή θαη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 

ν πάγηνο ξόινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο κε ηηο δξάζεηο ηνπ 

θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ησλ κειώλ ηνπ, πηζηεύνπκε όηη ειάρηζην 

ρξένο καο σο Δπηκειεηήξην είλαη ε αλάιεςε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεσλ (όπσο απηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο) γηα ηα κέιε καο θαη γηα ηελ θνηλσλία. Αλ όκσο ην Γ.. 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ επηζπκεί πξαγκαηηθά ηε ζπκκεηνρή καο ζε ηέηνηνπο είδνπο πξνγξάκκαηα 

επηκόξθσζεο γηα ηα κέιε καο, ηόηε ζα πξέπεη λα καο ππνδείμεη ηνλ ηξόπν επηκόξθσζεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ από κέξνπο καο ρσξίο ηε ρξήζε ηέηνησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, 

εηδάιισο λα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ην λαπάγην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε απηά 

ηα πξνγξάκκαηα.  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


