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Αμηφηηκνη θχξηνη/ Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Με αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθφ ην Παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο επηζεκάλεη ηα
παξαθάησ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα
ην παξάξηεκα καο κεηά ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ην
θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ, αλαδήηεζε πεγέο εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ
ηνπ απφ άιιεο δξάζεηο θαη θπξίσο απφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα απνηέιεζαλ ην πρόγραμμα Emplocomp (ινηερεγκ) με έζοδα 8.669,5
εσρώ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη έζνδα γηα
ηελ πινπνίεζε άιισλ δξάζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο (εκεξίδεο, ζεκηλάξηα γηα Γεσηερληθνχο,
ιεηηνπξγηθά έμνδα, έθδνζε βηβιίνπ αξσκαηηθψλ θπηψλ, γξαθηθή χιε θ.α.) θαη ηα
προγράμμαηα ΛΑΕΚ με έζοδα 17.325,88 εσρώ σλοποιώνηας 5 ζσνολικά μέτρι ηώρα
πξνγξάκκαηα. ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ ππνινγίδνπκε ηα νθέιε πξνο ηα κέιε καο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά απφ ηα νπνία απνθφκηζαλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο,
εκπεηξίεο, ζέζεηο εξγαζίαο, επηδφκαηα παξαθνινχζεζεο, επηζηεκνληθά βηβιία θ.ι.π. θαη
δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ινγηζηηθά.
Πέξαλ φκσο ησλ επηπιένλ εζφδσλ ην παξάξηεκα καο γηα λα κεηψζεη ηα έμνδά ηνπ
πξνρψξεζε θαη έιαβε πεξαηηέξσ κέηξα ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ αθνξνχζαλ:
Α) ηε δηαθνπή ηεο ζπλδξνκήο ζε φια ηα έληππα, επηζηεκνληθά θαη κε θαη ηηο επηρνξεγήζεηο
ζε θνξείο θαη ζπλέδξηα
Β) ηελ θαηάξγεζε ηνπ ελφο απφ ηνπο 2 ηειεθσληθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαη ηελ έληαμε ηνπ
άιινπ ζε πξφγξακκα απεξηνξίζησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ

Γ) ηε κείσζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ηνπ εμφδσλ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο
πνπ δηέζεηε θαη ηελ ρξήζε θαηά θφξνλ ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email θαη ηαθηηθά
newsletter) θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηειενκνηφηππνπ.
Γ) ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ, εθπαηδεχζεσλ θπξίσο γηα ηα κέιε καο αιιά
θαη ηνπο αγξφηεο ζε δσξεάλ αίζνπζεο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπο κε
άιινπο θνξείο (ΔΛΓΟ Γήκεηξα Γξάκαο, θαηά ηφπνπο Γήκνπο θ.ι.π.).
Δ) ηελ απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη πξνυπνινγηζκέλε θνζηνιφγεζε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ
παξαξηήκαηνο θαη πινπνίεζε φισλ ησλ δαπαλψλ καο πάληνηε κε θξηηήξην ηελ χπαξμε
ρξεκάησλ ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ΚΑΔ, ρσξίο ηελ αλάιεςε επηπιένλ ππνρξεψζεσλ
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα ρξήκαηα
η) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ κειψλ ηεο ΓΔ κε ηελ δηνξγάλσζε
ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Παξαξηήκαηνο π.ρ. ζηηο έξξεο φπνπ δηακέλεη
ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο ΓΔ..
Ε) πιεζψξα άιισλ κέηξσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ (ιεινγηζκέλε ρξήζε
αλαιψζηκσλ πιηθψλ θ.α.)
Κηλνχκελνη ινηπφλ ζε απηά ηα ζηελά νηθνλνκηθά πιαίζηα πνπ πεξηγξάθεηε ην
Παξάξηεκα καο θαη πάιη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζπκκεηείρε ζε έλα
πξφγξακκα ΣΟΠΔΚΟ (Πξάζηλε Βηψζηκε Απαζρφιεζε) ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζε έλα
πξφγξακκα ΣΟΠΑ (πλεπψο Πεξηθέξεηα) πνπ αθνξνχζε θαη σθεινχζε νπζηαζηηθά θαη
απνθιεηζηηθά ηα κέιε καο. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ ήηαλ 17.147
εσρώ για ηο ΣΟΠΕΚΟ και 53.899 εσρώ για ηο ΣΟΠΑ. ηα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ
ζπκκεηείρακε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο σο επηζηεκνληθνί ζχκβνπινη, πέξαλ ηεο
σθέιεηαο πνπ ζα απνθφκηδαλ ηα κέιε καο, ε ηνπηθή θνηλσλία θαη αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο
πεξηνρήο, ζα απνθφκηδε θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ην παξάξηεκα καο θαη ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 15% ησλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκψλ
αθνξνχζε ηηο έκκεζεο δαπάλεο, κε ηηο νπνίεο ην παξάξηεκα καο ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη
ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα (θσο, λεξφ, ηειέθσλν, ραξηηθή χιε, αλαιψζηκα, εθηππψζεηο θ.ι.π.).
Δπηπξφζζεηα νη θσδηθνί πνπ αθνξνχζαλ ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο
ζα πήγαηλαλ ζηε κηζζνδνζία φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (φπσο έγηλε κε ην
Emplocomp). Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
εθδειψζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο, ζεκηλάξηα γηα ηα κέιε καο, ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ
βηβιίσλ θ.α. δξάζεηο.
Όιεο καο φκσο νη πξνζδνθίεο, αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα δηαςεπζηήθαλ ιφγσ ηεο δπζθακςίαο ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο θαη ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζην λα επηιχζνπλ ην γλσζηφ πξφβιεκα πνπ αλέθπςε

κε ην θαζεζηψο ΦΠΑ γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηελ κε επηιεμηκφηεηα ηνπ κέζα απφ ηα
πξνγξάκκαηα. Έηζη, ην παξάξηεκα καο απνθάζηζε λα απνπνηεζεί ην νηθνλνκηθφ κέξνο
απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ράλνληαο έηζη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζεκαληηθά έζνδα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη θαηαξξαθψλνληαο ην θχξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηα κέιε ηνπ θαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο (άιινη επηζηεκνληθνί θνξείο, ΟΣΑ θαη επηκειεηήξηα). Σν
πξφβιεκα απηφ νδήγεζε θαη φια ηα άιια παξαξηήκαηα πνπ είραλ αλαιάβεη αλάινγα
πξνγξάκκαηα ζηηο ίδηεο θηλήζεηο κεγαιψλνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα γηα ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Κχξηνη ζπλάδειθνη
Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη κε αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθφ ζα ζέιακε λα
απεπζχλνπκε κηα έθθιεζε ζην λέν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ώζηε λα
θηλεζεί πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάιεψεο θαη ηεο πινπνίεζεο Επξωπαϊθώλ θαη
Εζληθώλ πξνγξακκάηωλ, πινπνηώληαο κέζα από απηά ηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εμαζθαιίδνληαο έηζη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην
επηκειεηήξην θαη ηα κέιε ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ φκσο ζα πξέπεη απφ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
λα παξζνχλ νη αλάινγεο απνθάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα αλαζάλεη
βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ θαη ηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα. Ο ρξφλνο φκσο γηα ηελ ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ είλαη πιένλ ειάρηζηνο
ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη ηεο
επηθείκελεο πξνθήξπμεο λέσλ πξνγξακκάησλ (Γηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα interreg,
πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη πξνγξάκκαηα ηεο λέαο ΚΑΠ).
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