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Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 

 

Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

 

Θέμα: «Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ ξόινπ ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηβίσζε» 

 

Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε ζηελ πξόζθαηε ζπλεδξίαζε (10ε/2016) ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

γηα ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Ελέξγεηεο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κε ζεζκηθνύο θνξείο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκηθό ξόιν, ηελ ιεηηνπξγία θαη νηθνλνκηθή επηβίωζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ» 

ην Παξάξηεκά καο ζηελ πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ζπδήηεζε εθηελώο ην ζέκα θαη 

απνθάζηζε νκόθσλα γηα κηα αθόκα θνξά λα ζαο ζηείιεη επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα, ζέινληαο έηζη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γ.. 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ θάλεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Καηαξρήλ ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη ζπκθσλνύκε κε ηελ απόθαζε πνπ ιάβαηε λα 

θαηαζέζεη ην Δπηκειεηήξην ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηνλ ζεζκηθό ξόιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηηο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ απηό βηώλεη, ζην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηεο ρώξαο καο. 

Δπίζεο είκαζηε ζύκθσλνη θαη ζηελ νδό επηθνηλσλίαο πνπ ζέιεηε λα αλνίμεηε κε ηα άιια 

Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο καο.  

Θέινληαο ινηπόλ λα βνεζήζνπκε θαη εκείο ζην έξγν ζαο  έρνπκε λα ζαο πξνηείλνπκε ηα 

παξαθάησ πνπ ζα ζπκβάινπλ ηόζν ζηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. όζν θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ ξόινπ. ε νξηζκέλεο από ηηο πξνηάζεηο καο ζαο 

αλαθέξνπκε γηα ην ηη ηζρύεη αληίζηνηρα ζε άιια επηκειεηήξηα. Έηζη:  

 Η αναβάθμιζη ηος θεζμικού πόλος ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. πεπνάει άμεζα από ηην 

ανάλητη Μηηπώυν και Τπηπεζιών ηος ΤΠΑΑΣ καθώρ και με ηην εγγπαθή ζε 

μηηπώα ηος ΤΠΑΑΣ. Ζ θίλεζε απηή παξάιιεια κπνξεί λα θέξεη θαη έζνδα ζην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Ζ πξόηαζε καο απηή θηλείηαη ζηα πξόηππα αλάινγσλ θηλήζεσλ πνπ 

έρνπλ γίλεη από άιια Δπηκειεηήξηα όπσο π.ρ. κε ην ΣΔΔ (πεξηπηώζεηο 

ηαθηνπνίεζεο εκηππαίζξησλ, ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο θ.α.). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

ζα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζεί πξώηα θαη κεηά λα πξνηαζεί ζηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ 

ε αλάιεςε ηνπ κεηξώνπ π.ρ. ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ, ηνπ Μεηξώνπ ησλ 

Αγξνηώλ θ.α. κεηξώσλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

 Σο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. κεηά ηελ πξόζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπ λόκνπ κπνξεί 

πιένλ λα εγγπαθεί και ζηον καηάλογο ππομηθεςηών και παπεσόνηυν 

ςπηπεζιών ηηρ Ειδικήρ Τπηπεζίαρ Διασείπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ 

mailto:geoteeam@otenet.gr


 

Ανάπηςξηρ 2014-2020 (ΕΤΔ/ΠΑΑ). Με ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 6152/30-12-2015 

(ΑΓΑ: 70004653ΠΓ-4Δ3) δίλεηαη παξάηαζε κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν λα εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν απηό. Ζ αλαθνίλσζε απηή είλαη 

παξάηαζε ηεο ππ. αξ. πξση. 4680/18-09-2014 (ΑΓΑ:Β5Ο7Β-ΜΚ0) απόθαζεο γηα 

ηελ ζύζηαζε ηνπ ελ ιόγσ θαηαιόγνπ. Η εγγπαθή ζε αςηόν ηον καηάλογο είναι 

ςποσπευηική ζε όποιον θοπέα επιθςμεί να παπάζσει ςπηπεζίερ ζηο νέο 

Π.Α.Α.. Δλδεηθηηθά, θαη θνηηώληαο παιηόηεξεο απνθάζεηο έληαμεο θνξέσλ ζε απηόλ 

ηνλ θαηάινγν, κπνξνύκε λα δνύκε όηη είλαη εγγεγξακκέλνη θαη άιινη δεκόζηνη 

θνξείο όπσο ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην Α.Π.Θ., ην Γ.Π.Θ., ν ΔΛΓΟ 

Γήκεηξα, ην ΣΔΗ Ζπείξνπ θ.α. δεκόζηνη θνξείο. Για να επιηελέζει ηο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. 

ηον νέο πόλο ηος μεηά ηην ππόζθαηη ηποποποίηζη ηος θεζμικού ηος 

πλαιζίος πιζηεύοςμε όηι θα ππέπει οπυζδήποηε να εγγπαθεί ζε αςηόν ηον 

καηάλογο. Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έζνδα θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ακεηβόκελεο επηηξνπέο πνπ ζα παξάγνπλ έξγν ππνζηήξημεο ηνπ Π.Α.Α. 2014-2020 

θαη παξάιιεια ζα πξνσζεί ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ Π.Α.Α. 2014-2020.  

 Θέιακε θαη εκείο λα ζαο πξνηείλνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηελ 

θαηάζεζε πξόηαζεο ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ «θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλώζεωλ 

θαη δεμηνηήηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα» ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΚ (θσδηθόο 

πξόζθιεζεο 024). Μεηά κάιηζηα θαη ηελ αιιαγή ηνπ Ν.1474/1984 ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πιένλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη ζεζκνζεηεκέλε. Με ραξά είδακε όηη 

ιάβαηε ζεηηθή απόθαζε θαηάζεζεο πξόηαζεο ζε απηήλ ηελ πξόζθιεζε. Σν 

Παξάξηεκα καο έρνληαο ήδε πινπνηήζεη ζρεηηθό πξόγξακκα ΣΟΠΑ «πλεπώο 

Πεξηθέξεηα» γηα ηελ ζπγθξάηεζε Νέσλ Δπηζηεκόλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα, έσει 

καηαγπάτει ηιρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζςναδέλθυν Γευηεσνικών κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη έρεη πινπνηήζεη 2 θύθινπο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ζπλαδέιθνπο. 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εθπνλεζεί πξόηππα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ κειεηεηηθώλ γξαθείσλ 

πνπ αθνξνύλ πιεζώξα Γεσηερληθώλ πνπ ζέινπλ λα απαζρνιεζνύλ ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα. Όιν απηό ην πιηθό είλαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη κε ραξά καο ζα ζαο ην 

δώζνπκε. 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζε Δπξσπατθά θαη Δζληθά πξνγξάκκαηα. Πιένλ κε ην 

μεθίλεκα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ θαη ηνπ ΔΠΑ αλακέλεηαη λα εθδνζνύλ 

θη άιιεο πξνζθιήζεηο γηα πιεζώξα πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη 

ηα κέιε ηνπ. Με ηην ολοκληπυηική επίλςζη ηος πποβλήμαηορ ηηρ 

επιλεξιμόηηηαρ ηος ΦΠΑ, θα μποπούν ηόζο η κενηπική ςπηπεζία, όζο και ηα 

παπαπηήμαηα να ςποβάλοςν ζσεηικέρ πποηάζειρ ζςμμεηοσήρ και να 

ςλοποιούν ηέηοια ππογπάμμαηα. 

 Πξέπεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. να πποσυπήζει έζηυ και μόνο με απόθαζη ηος Δ.. ζηη 

δημιοςπγία μηηπώος ππαγμαηογνυμόνυν – εκηιμηηών γηα αληηθείκελα πνπ δελ 

θαιύπηεη ν ΔΛΓΑ. Ζ θίλεζε απηή ζα θέξεη έζνδα 5% επί ησλ ακνηβώλ ησλ 

πξαγκαηνγλσκόλσλ θαη επηπξόζζεηα έζνδα από ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

ζε απηνύο ηνπο ηνκείο, πέξαλ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκηθνύ καο ξόινπ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ πξόηαζε πνπ ζαο έρνπκε θαηαζέζεη 



 

εδώ θαη θαηξό (ππ. αξηζ. πξση. 134/24-02-2015) θαη ζαο ηελ ππνβάιινπκε 

ζπλεκκέλα. ε αληηδηαζηνιή κε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζύκθσλα κε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε 

πνπ έρνπκε από ην ΣΔΔ, απηό έρεη νξγαλώζεη ζρεηηθό κεηξών Πξαγκαηνγλσκόλσλ 

θαη εηζπξάηηεη νιόθιεξε ηελ ακνηβή από ηνπο πνιίηεο, θαηόπηλ νξίδεη 

πξαγκαηνγλώκνλα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαηαβάιεη σο ακνηβή ηα 2/3 ηνπ πνζνύ 

πνπ εηζέπξαμε παξαθξαηώληαο ην 1/3 απηήο. Σν Παξάξηεκα καο έρεη ήδε δερηεί 

αίηεκα από ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Γξάκαο πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη από 

κόλν ηεο έλα θαηάινγν Γεσηερληθώλ Πξαγκαηνγλσκόλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο. 

Δθόζνλ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δηέζεηε έλα ηέηνην κεηξών ζα κπνξνύζε κεηά από έγθξηζε 

ησλ ζπλαδέιθσλ λα ρνξεγνύζε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζηηο θαηά ηόπνπο ππεξεζίεο 

Πξσηνδηθώλ. 

 Δθζπγρξνληζκόο ππεξεζηώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηελ εγκαηάζηαζη μησανημάηυν 

POS ζηην κενηπική ςπηπεζία και ζηα Παπαπηήμαηα γηα ηελ άκεζε είζπξαμε 

ησλ νθεηιώλ από ηα κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ώζηε απηά λα κελ ηαιαηπσξνύληαη ζηηο 

Σξάπεδεο. Σν ΣΔΔ ήδε έρεη εγθαηαζηήζεη κεραλήκαηα POS ζηελ Κεληξηθή ηνπ 

ππεξεζία θαη ζηα Σκήκαηά ηνπ. 

 Πνιιαπιέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε να πποσυπήζει η ςπογπαθή και 

η δημοζίεςζη ηυν Π.Δ. πος αθοπούν ηο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. θαη αθόκα είλαη ζε 

εθθξεκόηεηα (π.ρ. ην Π.Γ. γηα ηελ δήισζε ζπλέρηζεο, γηα ηνπο πόξνπο ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θ.α.). Απηά ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζα εληζρύζνπλ ηνλ ζεζκηθό ξόιν 

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηνπ. 

 Επιππόζθεηερ πποηάζειρ για όλα αςηά ηα θέμαηα και για πολλά ακόμα έσει 

καηαθέζει ηο παπάπηημα μαρ ενώπιον ηος ςνηονιζηικού ςμβοςλίος ηος 

ΓΕΩΣ.Ε.Ε. πνπ έγηλε ζηε Λέζβν ζηηο 22-23/05/2015. Οη πξνηάζεηο απηέο 

θαηαηέζεθαλ κε ην ππ. αξ. πξση. 381/20-05-2015 έγγξαθν καο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ παξαξηήκαηόο καο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 

Δπηκειεηήξην θαη ηηο νπνίεο ζαο απνζηέιινπκε μαλά. ε απηό ην έγγξαθν 

ππνβάιιακε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζεζκηθό πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

θαη ηέινο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ζεζκηθό ξόιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

Δπεηδή επηζπκνύκε λα ζπκβάινπκε κε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ 

ξόινπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηβίσζε, παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε 

ζνβαξά ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο καο ώζηε λα πξνβείηε ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο. 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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