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       Κύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Σπλάδειθνη 

ε Δ.Ε. ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ηδηαηηέξσο κάιηζηα κεηά ην «θνύξεκα» ησλ απνζεκαηηθώλ 

ηνπ Επηκειεηεξίνπ καο, κέζσ ηεο αθνύζηαο δηαδηθαζίαο ηνπ PSI, πνπ δεκηνύξγεζε κηα 

θαηάζηαζε ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθή πνπ απεηιεί πιένλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  

 Η δπζρεξήο απηή νηθνλνκηθή ζέζε, ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ην ΓΕΩΤ.Ε.Ε., είλαη 

κελ αλαζηξέςηκε αιιά γηα λα αλαζηξαθεί ζα πξέπεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ λα 

ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα. Τα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα θηλεζνύλ ζε 2 

θαηεπζύλζεηο. Απηέο ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλώλ, ρσξίο 

όκσο λα επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Επηκειεηεξίνπ καο θαη ε πεξηθεξεηαθή ηνπ 

δνκή. Τπρόλ πεξαηηέξσ απξαμία ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε θαη ηε 

δηάιπζε ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  

 Σηην ππόζθαηη Γενική Σςνέλεςζη Ανηιπποζώπυν ηος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν 

πάπθηκε κάποια απόθαζη για ηην λήτη μέηπυν πος θα ζςμβάλοςν ζηην 

επίλςζη αςηού ηος ζοβαπού θέμαηορ. Για ηο λόγο αςηό ηο Διοικηηικό 

Σςμβούλιο ηος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα ππέπει να πάπει αςηό καηά πποηεπαιόηηηα, ηιρ 

απαπαίηηηερ αποθάζειρ πποκειμένος να εξέλθει ηο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από ηο 

οικονομικό αδιέξοδο ζηο οποίο έσει ειζέλθει. Η Δ.Ε. ηνπ παξαξηήκαηνο καο 

ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πξνηείλεη πξνο ην Δ.Σ. λα ζπζηήζεη 

επηηξνπή πνπ ζα εμεηάζεη ην ζέκα ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ηόζν ηα παξαξηήκαηα όζν θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Η επηηξνπή 
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απηή εάλ ρξεηαζηεί ζα κπνξεί λα έρεη θαη ηε ζπλδξνκή ή ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ελόο νηθνλνκνηερληθνύ γξαθείνπ πνπ ζα θιεζεί λα ζπλδξάκεη απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 Μόλν αλ εξγαζηνύκε γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζα 

κπνξέζνπκε λα δηαζθαιίζνπκε ην κέιινλ ηνπ. Γη απηό ην ιόγν παξακέλνπκε ζηε 

δηάζεζε ζαο ζε νηηδήπνηε καο δεηεζεί πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε. 

ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Ζαθείξεο Μπζηαθίδεο 


