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Θέκα: Κατάζεσε προτάσεωλ-απόψεωλ του υιιόγου Εργαδοκέλωλ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. γηα τελ
οηθολοκηθή βηωσηκότετα του Επηκειετερίου.
Μεηά ηελ δξακαηηθή απνκείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.), κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ PSI, ε νπνία απνηειεί βφκβα ζηα ζεκέιηα
χπαξμήο ηνπ, νη εξγαδφκελνη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξαθνινπζνχλ κε έθδειε αλεζπρία ηηο εμειίμεηο
ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. Οη αλεζπρίεο απηέο πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή αδξάλεηα
πνπ έρεη επηδείμεη ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ράλνληαο πνιχηηκν ρξφλν, ζην λα ιάβεη κέηξα πνπ ζα
ζσξαθίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή ηνπ απηάξθεηα, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ
χπαξμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ίδξπζήο ηνπ.
Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
δηαζέηνληαο πεξηνπζηαθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ηελ νπνία θαη αμηνπνηεί επηδηψθνληαο κε ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ηελ επηηπρή εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ
ηνπ λφκν (Ν.1474/84). Οη νηθνλνκηθνί ηνπ πφξνη δελ πξνέξρνληαη απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νχηε
επηβαξχλνπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, αιιά είλαη απνθιεηζηηθά πξντφλ
ησλ ζπλδξνκψλ θαη εηζθνξψλ ησλ Γεσηερληθψλ Δπηζηεκφλσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ.
Κηλνχκελν ζε απηά ηα πιαίζηα ζα πξέπεη ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., σο ην θχξην δηνηθεηηθφ
φξγαλφ ηνπ, λα ιάβεη κέηξα πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ δνκή θαη ηελ είζπξαμε ησλ
πφξσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε. Άιισζηε, ην
Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην είλαη θαη κπνξεί αθφκα πεξηζζφηεξν λα απνηειέζεη έλα παξάγνληα

αλάπηπμεο, φηαλ κάιηζηα είλαη απνδεθηφ απφ φινπο φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηνλ νπνίν ππεξεηεί,
απνηειεί ην κνριφ εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ θξίζε.
Ο χιινγνο Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., πξνζπαζψληαο θαη’ αξράο λα δηαζθαιίζεη ην
εξγαζηαθφ κέιινλ φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζεβφκελνο ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο θαη αληηιακβαλφκελνο ηελ δχζθνιε αηξαπφ ζηελ νπνία
εηζήιζε ην Δπηκειεηήξηφ καο, δελ ζθνπεχεη λα παξακείλεη κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα πεξηκέλνληαο
λα ζπκβεί ην κνηξαίν. Γηα απηφ ην ιφγν, πέξα απφ ηελ θαηαγγειία ηνπ γηα ην «θνχξεκα», θαηαζέηεη
ζήκεξα έλα αξρηθφ πιαίζην πξνηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαη αληηθείκελν
ζπδήηεζεο ηφζν κέζα ζην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φζν θαη κε ηνλ .Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αιιά θαη κε ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κηα ιχζε ζην πξφβιεκα
πνπ πξνέθπςε απφ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά θαη ην «θνχξεκα» ησλ απνζεκαηηθψλ
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πξφβιεκα πνπ ζα δηνγθσζεί αλ ππάξμεη αδξάλεηα θαη δελ ιεθζνχλ άκεζα
κέηξα. Δλδεηθηηθά, θάπνηα απφ απηά ηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:
1) Αλάιεςε απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φισλ ησλ λνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ
(δηθαζηηθέο πξνζθπγέο αθφκα θαη ζε Δπξσπατθά δηθαζηήξηα), πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί θαη λα
αλαηξεζεί ε επηβιεζείζα ππνρξεσηηθψο δηαδηθαζία κείσζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
κέζσ ηνπ PSI. Δπηζεκαίλνπκε γηα πνιινζηή θνξά φηη πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο
Γεσηερληθνχο θαη φρη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Όπσο ηνλίζηεθε ζε πξνεγνχκελν καο Γειηίν
Σχπνπ, ε δηαρείξηζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ απνηειεί
πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη απφθαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αιιά είλαη αλαγθαζηηθή
ζπκκφξθσζή ηνπ ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ωζηφζν, θαλέλαο λφκνο, θακία
ινγηθή θαη θπξίσο εζηθή δελ επηηξέπνπλ κηα δηαρείξηζε ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα λα είλαη ε
αδηθαηνιφγεηε θαη δξακαηηθή κείσζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ θαη δηαθηλδχλεπζε ηεο ππφζηαζήο ηνπ
2) Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ ππέξ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., δηφηη ζε κεγάιν
βαζκφ ππάξρεη εηζθνξνδηαθπγή, ζε θαηαζηξαηήγεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ρσξίο λα
ππάξρεη πάληνηε ππαηηηφηεηα ησλ Γεσηερληθψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα γίλεη κηα δηεξεχλεζε ηεο
θαηάζηαζεο θαη λα απνζηαινχλ επηζηνιέο πνπ ζα επηζεκαίλνπλ ην πξφβιεκα εθεί φπνπ ππάξρεη
(εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ, εληαία αξρή πιεξσκψλ, ειεγθηέο πξνγξακκάησλ θ.α.). Δπηπιένλ, ζα
πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο
εηζθνξέο ππέξ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ψζηε λα θαηαζηνχλ απηέο ζχγρξνλεο θαη εθαξκφζηκεο.
3) Λήςε απνθάζεσλ θαη πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ψζηε λα
εηζπξαρζνχλ νη νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο ππέξ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., νη νπνίεο ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζε κεγάιν
πνζφ (ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, παλεπηζηεκηαθνί θ.ιπ.).
Σέηνηεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε θαηαξρήλ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ επηζηνιψλ ζε φζνπο

νθείινπλ, ψζηε λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε βεβαίσζε ζηελ εθνξία ησλ
νθεηιφκελσλ ζπλδξνκψλ.
4) Απαίηεζε απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ ζέζπηζε αληηζηαζκηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο αληηζηάζκηζκα ηνπ «θνπξέκαηνο» ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ απφ απηήλ. Σέηνηεο
εηζθνξέο ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα πξνθχςνπλ απφ θνλδχιηα δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ
πνπ δηαρεηξίδνληαη γεσηερληθνί (φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια Δπηκειεηήξηα) αιιά θαη απφ ηελ
ζρεδηαδφκελε ζπληαγνγξάθεζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Δπηπξφζζεηα, άιια Δπηκειεηήξηα
έρνπλ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο απφ ην δεκφζην. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ηζνλνκίαο ζα πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί θαη απηή ε δπλαηφηεηα κε παξεκβάζεηο καο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
5) Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάιεςεο πξνγξακκάησλ απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηα Παξαξηήκαηα, πξνο φθεινο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο Γεσηερληθνχο κέιε
ηνπ θαη γηα ην ίδην. Ωζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νη ππάιιεινη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα
πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε
εκπεηξία.
6) Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηα απνιχησο απαξαίηεηα, κε
ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη απνθεληξσκέλεο δνκήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα
αληηθείκελα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη ζπλδεδεκέλα άκεζα κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο
ρψξαο. Η κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί π.ρ. κε ζπλεξγαζίεο (εχξεζε
ρνξεγψλ θαη ζπλδηνξγαλσηψλ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ
θ.ιπ.
7) Γηεχξπλζε ησλ Κιάδσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηελ ελζσκάησζε θαη άιισλ
Παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ φπσο είλαη νη Πεξηβαιινληνιφγνη, νη Βηνιφγνη, νη Γεσγξάθνη θ.α.
δίλνληαο έηζη λέα ψζεζε ζην Δπηκειεηήξην θαη δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια επαγγεικαηηθά
αληηθείκελα, ηα νπνία αζθνχληαη απφ άιινπο θιάδνπο εηο βάξνο ησλ γεσηερληθψλ (π.ρ.
πεξηβάιινλ).
8) Γηνξγάλσζε, ζε Παλειιαδηθή θιίκαθα αιιά θαη ηνπηθά αλά Παξάξηεκα, επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνχο ζε δηάθνξα αληηθείκελα, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αιιά θαη ηελ χπαξμε θάπνησλ εζφδσλ.
9) Άιιεο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη δηαθεκίζεηο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ
εθδειψζεσλ θαη ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη άιιεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ.
ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηνπκε παξαπάλσ, είλαη κηα πξψηε
πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ .Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα πξέπεη
λα ππάξμεη επηζηακέλε δηεξεχλεζή ηνπο θαη, φπνπ απαηηείηαη, λα πεξηιεθζνχλ εθείλεο νη δηαηάμεηο
πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαη

ζεκαζίαο πνπ έρεη ην φιν ζέκα γηα ην κέιινλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε
ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν γξαθείν νηθνλνκνηερληθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζα εμεηάζεη θαη ζα
ππνβάιιεη ζπκβνπιεπηηθέο πξνηάζεηο επί ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Γηα απηφ ην ιφγν, ν χιινγνο Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πηζηεχεη φηη ην ζέκα ηεο
νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ δένπζα
ζνβαξφηεηα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, δηφηη απνηειεί κηα σξνινγηαθή βφκβα ζηα ζεκέιηα ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί άκεζα. Ο χιινγνο Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
παξακέλεη αλνηρηφο ζε θάζε πξφηαζε γηα δηάινγν θαη επηδεηεί ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία
ηφζν κε ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φζν θαη κε ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ψζηε
λα δνζεί ιχζεη ζε απηφ ην κείδνλ πξφβιεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ .Δ.ΓΔΩΣ.Δ.Δ.,
Ο Πξφεδξνο

Νηθφιανο Γαβαιάο

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο

άββαο Ρέλλαο

