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ΨΗΦΙΜΑ – ΠΡΟΣΑΗ 
 

Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. 
 

«Πρόηαζη για ηην  ανάληυη δράζεφν για ηην ενίζτσζη ηης Γεφηετνικής 

Επιτειρημαηικόηηηας, ηης Επαγγελμαηικής Διαζύνδεζης και ηης προζβαζιμόηηηας 

ζηην αγορά εργαζίας για ηοσς Γεφηετνικούς» 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο, πηνζεηώληαο θαη αμηνπνηώληαο ηηο πξνηάζεηο ηεο 5κεινύο επηηξνπήο ησλ 

Γεσπόλσλ ηνπ παξαξηήκαηνο καο, ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη κηα νινθιεξσκέλε 

πξόηαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Γεσηερληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γηαζύλδεζεο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα 

ηνπο Γεσηερληθνύο.   

Όπσο γλσξίδεηε - κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - ε αλεξγία πνπ 

βηώλεη ε θνηλσλία καο θαη ν θιάδνο καο εηδηθόηεξα παίξλεη ζπλερώο κεγαιύηεξεο θαη 

κόληκεο δηαζηάζεηο. Ήδε, πνιιέο αλ όρη όιεο, νη επηρεηξήζεηο γεσξγηθώλ εθνδίσλ 

έρνπλ κεηώζεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο ελώ θάπνηεο ιίγεο, πξνο ην παξόλ, έρνπλ 

θιείζεη. πλάδειθνη κε ρξόληα ππεξεζίαο έρνπλ βξεζεί ρσξίο εξγαζία θαη εηζόδεκα 

κέζα ζε έλα άθξσο αξλεηηθό θιίκα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Κνληά ζε απηνύο 

έξρνληαη θάζε ρξόλν λα πξνζηεζνύλ έλα ζσξό λένη απόθνηηνη Γεσηερληθώλ ζρνιώλ 

κε όλεηξα θαη κε πνιιά “επηζηεκνληθά εθόδηα” ζην βηνγξαθηθό ηνπο. Αλ γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κε πνιύρξνλε εκπεηξία είλαη δύζθνιν λα βξνπλ λέα εξγαζία, αο 

θαληαζηνύκε πόζν δύζθνιν είλαη, ζ' απηή ηελ θαρεθηηθή αγνξά εξγαζίαο, λα βξνπλ 

απαζρόιεζε νη λένη Γεσηερληθνί πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία. Ζ θαηάζηαζε απηή 

πξνβιέπεηαη λα ρεηξνηεξεύζεη, ηδηαίηεξα κάιηζηα όηαλ ζηε ζπλέρεηα παξά ηηο κεγάιεο 
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ειιείςεηο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζα αθνινπζήζνπλ θαη απνιύζεηο γεσηερληθώλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

ε κηα ηέηνηα δνθεξή θαηάζηαζε ην επηκειεηήξηό καο πξέπεη θαη κπνξεί λα 

παίμεη ζπνπδαίν ξόιν. Ο ξόινο απηόο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ 

δηαηύπσζε θαηαγγειηώλ αιιά ζα πξέπεη ν θαηαγγειηηθόο ξόινο λα ζπλππάξρεη κε 

ηνλ παξεκβαηηθό ξόιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. 

 Μέρξη ηώξα, ην παξάξηεκα καο - παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο πνπ 

δηαζέηεη, έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εμεύξεζε 

εξγαζίαο, θπξίσο κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηα κέιε ηνπ (κε e-mails) ηεο δήηεζεο 

εξγαζίαο από επηρεηξήζεηο ή θνξείο ηεο αθηίλαο δξάζεο ηνπ. Απηέο όκσο νη 

πξνζπάζεηεο δελ επαξθνύλ, γηα απηό ζα πξέπεη ζε θεληξηθό επίπεδν ην 

ΓΕΩΣ.Ε.Ε. λα αλαιάβεη έλα νπζηαζηηθόηεξν ξόιν ζηνλ ηνκέα απηό. Έλα ξόιν, 

πξαγκαηηθήο, επαγγεικαηηθήο δηαζύλδεζεο ησλ άλεξγσλ Γεσηερληθώλ κε 

επηρεηξήζεηο πνπ δεηνύλ επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ζε πην ζεζκηθό θαη θαηά 

ζπλέπεηα πην απνηειεζκαηηθό βαζκό από όηη γίλεηαη ζήκεξα. Άιισζηε, είλαη έλα 

ζέκα πνπ αθνξά ζρεδόλ ην 50% ησλ κειώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ είλαη άλεξγνη ή 

επηζθαιώο εξγαδόκελνη. 

 Ζ αλαδήηεζε εξγαζίαο από ηνπο Γεσηερληθνύο, ζε κία πεξίνδν πςειήο 

αλεξγίαο, πξέπεη λα πεξλάεη κέζα από κηα πην απνηειεζκαηηθή κνξθή δηθηύνπ, θαη 

λα κελ απνηειεί επζύλε ησλ δηάθνξσλ αγγειηώλ εθεκεξίδσλ θαη γξαθείσλ 

δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (αθόκα θαη ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ) όπνπ νη 

αγγειίεο γηα ζέζεηο Γεσηερληθώλ δεκνζηεύνληαη κεηαμύ ρηιίσλ άιισλ άζρεησλ 

αγγειηώλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ην παξάξηεκά καο επεμεξγαδόκελν θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο 5κεινύο επηηξνπήο ησλ Γεσπόλσλ ηνπ, ζέιεη λα ζαο θαηαζέζεη κηα 

νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο ζηνλ θιάδν καο. Οη 

θαηεπζύλζεηο πνπ πξέπεη λα θηλεζεί ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είλαη: 

1) πγθέληξσζε ησλ αγγειηώλ γηα ζέζεηο εξγαζίαο Γεσηερληθώλ, ηόζν από ηελ 

θεληξηθή ππεξεζία όζν θαη από ηα παξαξηήκαηα θαη αλάξηεζε ηνπο ζε εηδηθό 

ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.. Οη ζέζεηο απηέο θαηόπηλ ζα απνζηέιινληαη 

θαη ειεθηξνληθά κέζα ζην ππάξρνλ newsletter ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ... 

 2) Σν ηκήκα απηό ζα κπνξνύζε λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ειεθηξνληθό θόκβν 

εμεύξεζεο εξγαζίαο γηα ηα άλεξγα κέιε καο, αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο (ππό 

ηε θηινμελία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε θσδηθνύο ρξήζηε), όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
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αλαδεηήζνπλ κέζσ απηνύ πξνζσπηθό, αθνύ νη ζπλάδειθνη ζα κπνξνύλ λα 

θαηαζέηνπλ ζηνλ θόκβν απηό ηα βηνγξαθηθά ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο 

δξάζεο, ρξήζηκν ζα ήηαλ, λα ελεκεξσζνύλ όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ 

εηδηθόηεηεο ηνπ θιάδνπ καο ώζηε λα αλαθέξνληαη πξσηίζησο ζην επηκειεηήξην καο 

γηα ηε δεκνζίεπζε αγγειίαο εξγαζίαο, βνεζώληαο ηηο ίδηεο, αθνύ ζα είλαη ζίγνπξα 

θεξδηζκέλεο, γηαηί ε αγγειία ηνπο ζα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

επηζηεκόλσλ πνπ ζέινπλ λα απαζρνιήζνπλ. 

3) ην ίδην θόκβν ζα πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη θαη όιεο νη πξνθεξύμεηο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη κειεηώλ, ώζηε λα ελεκεξώλνληαη θαη λα  

εμππεξεηνύληαη άκεζα θαη νη ζπλάδειθνη εξγνιήπηεο – κειεηεηέο ζηα πξόηππα ηεο 

ελεκέξσζεο πνπ παξέρεη ην ΣΔΔ ζηα κέιε ηνπ. 

4) Δπηπιένλ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζα κπνξνύζε λα θάλεη ρξήζε ηεο εκπεηξίαο ησλ κειώλ 

ηνπ, ηα νπνία ράξε ζηε κεγάιε πνηθηιία επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα ζπγθεληξσζεί 

πνιύ γξήγνξα θαη αλέμνδα έλαο κεγάινο αξηζκόο νδεγώλ πξνζέγγηζεο γηα δηάθνξεο 

επηρεηξεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο, γλσζηώλ επηηπρεκέλσλ ή θαηλνηόκσλ ηνκέσλ 

απαζρόιεζεο. Πέξαλ απηνύ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγεζνύλ εζεινληηθέο νκάδεο 

εξγαζίαο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, νη νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε δηεξεύλεζε θαη ηελ 

πεξηγξαθή θάζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηρείξεζεο, ώζηε λα κνηξαζηεί ην έξγν απηό 

ζε πεξηζζόηεξα κέιε θαη λα έρνπκε γξεγνξόηεξα απνηειέζκαηα. ηνπο 

Γεσηερληθνύο νδεγνύο επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα θάζε θιάδν θαη ηνκέα 

πνπ ζα πξνθύςνπλ ηειηθά ζα κπνξνύλ όια ηα κέιε λα θάλνπλ πξνζζήθεο, νη νπνίεο 

ζα αμηνινγνύληαη από εηδηθή επηηξνπή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Οη νδεγνί απηνί ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκνη θαη ζηα Γεσηερληθά Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα γηα ηνπο λένπο 

απόθνηηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαξηέξα. 

5) ηα πιαίζηα θαη ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα κπνξνύζε κέζσ θαη 

θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο λα ηδξύζεη αηύπσο έλα γξαθείν (πάληνηε ζε θεληξηθό 

επίπεδν) πνπ ζα εηδηθεύεηαη ζηε ζύληαμε κειεηώλ επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, 

νη νπνίεο ζα απνηεινύλ πιήξε νδεγό: 

• γηα ηελ ίδξπζε επηρείξεζεο παξαγσγήο θαηλνηόκσλ κεηαπνηεκέλσλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρώξαο καο, αιιά θαη ηελ πξνζθνξά 

νπζηαζηηθώλ ιύζεσλ ζε επίπεδν δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο,  
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• γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ελόο θαηλνηόκνπ αγξνηηθνύ πξντόληνο, πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε κέιινλ ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα, θαη κεγάιν ή ελ δπλάκεη 

κεγάιν αγνξαζηηθό θνηλό  

• γηα ηελ ίδξπζε ζπλεζώλ κνξθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνλ θιάδν καο. 

6) Αλάιεςε επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ από ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε. θαη ηα 

παξαξηήκαηα ηνπ. Θα πξέπεη λα αξζνύλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ από ηα Παξαξηήκαηα. Δπίζεο 

ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα εληζρύεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ησλ παξαξηεκάησλ, 

πξαθηηθή πνπ όλησο αθνινπζείηαη από ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ.. όκσο αληηδξά ζε 

απηήλ κηα κεηνςεθία ηνπ νξγάλνπ πξνβάιινληαο αζηήξηρηεο δηθαηνινγίεο. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά πέξαλ ηεο βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ 

κειώλ καο ζα δεκηνπξγνύλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα Γεσηερληθνύο, είηε άκεζα 

(εθπαηδεπηέο Γεσηερληθνύο θ.ι.π.) είηε έκκεζα όπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα κε ην 

Interreg ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ δεκηνύξγεζε 2 ζέζεηο 

εξγαζίαο. Πάγην εξγαιείν πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ 

πνπ αλαιακβάλνπλ δηάθνξα  παξαξηήκαηα. Καηλνύξγην εξγαιείν ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

απνηεινύλ ηα πξνγξάκκαηα ΣΟΠΔΚΟ πνπ πξνθεξύρζεθαλ θαη ηδίσο ηα 

πξνγξάκκαηα ΣΟΠΑ πνπ ήδε πξνθεξύζζνληαη κε δηθαηνύρνπο άλεξγνπο λένπο 

επηζηήκνλεο κε πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

σθεινύκελσλ ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο (κε δξάζεηο αλάινγεο ηεο 4εο θαη 5εο 

πξόηαζεο καο θαη όρη κόλν). 

7) Δεκηνπξγία κεηξώνπ Πξαγκαηνγλσκόλσλ – Εθηηκεηώλ από ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε.. 

Θα πξέπεη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηα παξαξηήκαηα λα αλαθνηλώζεη κηα 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ώζηε λα εληαρζνύλ νη ζπλάδειθνη ζε έλα 

αλάινγν κεηξών ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ (αλαιόγσο κε 

ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελόο) θαη από ην νπνίν ζα κπνξνύκε λα 

πξνηείλνπκε επηζηήκνλεο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν πνιίηε πνπ ζα δεηεί κηα 

γλσκάηεπζε. Απηή ε πξσηνβνπιία ζε επόκελε θάζε ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί θαη 

κε θάπνηα ππνπξγηθή απόθαζε, ώζηε λα ππάξρεη θαη θάπνηα λνκνζεηηθή 

θαηνρύξσζε. Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξώνπ ζα πξέπεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα 

πινπνηεί θαη ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξαγκαηνγλσκνζπλώλ 

γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην κεηξών. 
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 8) Άιια κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο ζην Γεσηερληθό θιάδν. Θα πξέπεη 

λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο ώζηε λα αλαθνπθίζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο (πέξαλ 

απηώλ πνπ ζαο αλαιύζακε παξαπάλσ). Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη: 

I. Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ πηζηήο εθαξκνγήο (πέξαλ ησλ λνκηθώλ πξνζθπγώλ 

πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) όζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ. 344/200 θαη 

258/2000 γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γεσηερληθώλ ζηνλ ηδησηηθό θαη 

ζην δεκόζην ηνκέα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε έγθξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ 

κειεηώλ (από ηηο ζρεηηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο) κε βαζηθό θξηηήξην ηελ 

ππνγξαθή Γεσηερληθνύ. Πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο παξεκβάζεηο γηα όια απηά 

ηα ζέκαηα. Άιιε κηα πεξίπησζε είλαη απηή ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο θπησξίνπ θαη 

Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ θαη ζε άιιεο Γεσηερληθέο εηδηθόηεηεο (π.ρ. Γαζνιόγνπ) 

όπσο ην Π.Γ. 344/2000 νξίδεη. 

II. Δπηκόξθσζε ησλ κειώλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα Haccp, BRC, 

ISO, ηερληθώλ αζθαιείαο  θαη άιινπ είδνπο, ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθό όζν θαη 

ζε επίπεδν ηνπ θάζε παξαξηήκαηνο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη. 

III. ύζηεκα Γεσξγηθώλ πκβνύισλ. Θα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε πνηα είλαη ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε εθαξκνγήο ηνπ ππό ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη λα 

αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. 

9) Επέθηαζε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. θαη ζε άιια αληηθείκελα κε ηα 

νπνία δηθαηνύκαζηε λα αζρνιεζνύκε θαζόηη δηαζέηνπκε ην απαξαίηεην 

επηζηεκνληθό ππόβαζξν. Σέηνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

γεπζηγλσζία νίλνπ, ιαδηνύ ή θαη άιισλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Γηα λα επηηύρνπκε 

θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα δηνξγαλώζεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

επηιέγνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλόηεηεο θαη 

εληάζζνληάο ηνπο ζε αλάινγα κεηξώα, ηα νπνία ζα θνηλνπνηνύληαη ζηηο 

ελδηαθεξόκελεο εηαηξίεο θαη θνξείο.  

  10) Σέινο, ζα κπνξνύζακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ αμίδεη, λα αλαδεηήζνπκε 

θεληξηθό ξόιν ζαλ θιάδνο ζηε δηαζύλδεζε ηεο παξαγσγήο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ (λσπώλ ή κεηαπνηεκέλσλ) κε ηε δήηεζε από εγρώξηεο ή μέλεο 

αγνξέο. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ ε πνιηηεία ηνλ έρεη αθήζεη εμνινθιήξνπ ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία κε απνθαξδησηηθά απνηειέζκαηα, όπσο απηά κεηξνύληαη από ηελ 

επηθξάηεζε ησλ “θαξηέι” ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη από ηελ κείσζε ησλ εμαγσγώλ.  

 



   

6 

 

Κιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε θαη πάιη λα ηνλίζνπκε όηη ζε κηα ηόζν 

δύζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία κε ζπλερώο επηδεηλνύκελα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη 

θαίξην, ην επηκειεηήξηό καο λα αλαιάβεη ελεξγό δξάζε κε νπνηνδήπνηε από ηνπο 

ηξόπνπο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Γηα ην ιόγν απηό θαηαζέηνπκε απηέο ηηο 

πξνηάζεηο καο γηα ςήθηζε θαη πινπνίεζε ηνπο ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε., ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ απηέο ηόζν από ηα 

παξαξηήκαηα όζν θαη από ην Δ.. ΓΕΩΣ.Ε.Ε.. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ην Γ.. ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα αμηνπνηήζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ καο, αλ θαη 

γηα νξηζκέλεο από απηέο γλσξίδνπκε όηη ηηο αληηκεησπίδεη ζεηηθά ή ήδε πξνρσξάεη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Ζ αλαγθαηόηεηα άκεζεο πινπνίεζεο απηώλ ησλ πξνηάζεσλ 

είλαη πξνθαλήο ηόζν από ην όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

Γεσηερληθνύο, όζν θαη γηα ην νηθνλνκηθό θαη ζεζκηθό όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ην 

Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην (ιόγσ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ) από ηνλ ζύλνιν απηώλ ησλ πξνηάζεσλ. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε όιεο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο καο, επειπηζηώληαο πάληνηε ζηελ  πινπνίεζε ηνπο.   

 

 

      

 
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


