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ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ  

Οη εξγαδόκελνη ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) 
πιεξνθνξεζήθακε κε εμαηξεηηθή αγαλάθηεζε θαη δηθαηνινγεκέλε δπζαξέζθεηα ηε δξακαηηθή 
απνκείωζε ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ από ηελ Σ.η.Δ. κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 
δηαδηθαζίαο PSI - θαη κάιηζηα ρωξίο λα πξνεγεζεί ελεκέξωζε θαη έγθξηζε από πιεπξάο 
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. - ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 70% ζέηνληαο πιένλ ζε θίλδπλν ηε βηωζηκόηεηα 
θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ωο Ννκηθό Πξόζωπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
δηαζέηνληαο πεξηνπζηαθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ηελ νπνία θαη αμηνπνηεί επηδηώθνληαο κε 
ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ ηελ επηηπρή εμππεξέηεζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ, όπωο απηνί νξίδνληαη 
ζηνλ ηδξπηηθό ηνπ λόκν (Ν.1474/84). Οη νηθνλνκηθνί ηνπ πόξνη δελ πξνέξρνληαη από θξαηηθέο 
επηρνξεγήζεηο νύηε επηβαξύλνπλ κε νηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό αιιά 
είλαη απνθιεηζηηθά πξνϊόλ ηωλ ζπλδξνκώλ θαη εηζθνξώλ ηωλ Γεωηερληθώλ επηζηεκόλωλ πνπ 
είλαη κέιε ηνπ. 

Δπηπξόζζεηα, ε δηαρείξηζε ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ 
απνηειεί πξνϊόλ ειεύζεξεο βνύιεζεο θαη απόθαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αιιά είλαη 
αλαγθαζηηθή ζπκκόξθωζή ηνπ ζε όζα πξνβιέπνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ωζηόζν, 
θαλέλαο λόκνο, θακία ινγηθή θαη θπξίωο εζηθή δελ επηηξέπνπλ κηα δηαρείξηζε ηεο νπνίαο ην 
απνηέιεζκα λα είλαη ε αδηθαηνιόγεηε θαη δξακαηηθή κείωζε ηωλ δηαζεζίκωλ ηνπ θαη 
δηαθηλδύλεπζε ηεο ππόζηαζήο ηνπ.  

Αιγεηλή εληύπωζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα 
ηελ αγνξά νκνιόγωλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ.  



Σν απνζεκαηηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ωο πεξηνπζηαθό ηνπ ζηνηρείν, πξνζηαηεπόκελν 
από ην ειιεληθό ύληαγκα, ην νπνίν επηζεκαίλνπκε μαλά είλαη πξνϊόλ κόρζνπ θαη θόπνπ ηωλ 
Γεωηερληθώλ κειώλ ηνπ θαη δελ πξνέξρεηαη από θξαηηθνύο πόξνπο, δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη από θαλέλα θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, γηα ηελ επίηεπμε είηε δεκνζηνλνκηθώλ 
ζηόρωλ είηε ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο PSI 
ξηπηόκελν ζηνλ πίζν ηωλ Γαλαΐδωλ, πόζν κάιινλ όηαλ ζέηεη ζε ζνβαξόηαην θίλδπλν ηελ 
ύπαξμή ηνπ. 

Ωο εθ ηνύηνπ: 

- Καινύκε ηελ Διιεληθή Πνιηηεία λα πξνβεί ζε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα δηαζθάιηζεο 
ηεο νηθνλνκηθήο βηωζηκόηεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα επηηειεί ην 
ξόιν ηνπ ωο ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο 
αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ κε γλώκνλα ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη 
πξνώζεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηνπο ηνκείο ηεο πξωηνγελνύο παξαγωγήο, ηελ νπνία 
ζπλερώο πξνβάιιεη, ππό ηελ παξνύζα ζπγθπξία, ωο βαζηθό ππιώλα αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. 

- Καινύκε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζπλαηζζαλόκελν ηελ θξηζηκόηεηα 
ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αδηθία πνπ έρεη δηαπξαρζεί εηο βάξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηωλ 
εξγαδνκέλωλ ζε απηό αιιά θαη ηωλ γεωηερληθώλ κειώλ ηνπ πνπ ππόθεηληαη ζηε ιαίιαπα ηεο 
θαζεκεξηλήο θαηάξγεζεο θαη απώιεηαο ζέζεωλ εξγαζίαο, δηθαηωκάηωλ, θεθηεκέλωλ θαη 
εηζνδεκάηωλ, λα πξνβεί ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα  δηαθπιάμεη ηελ πεξηνπζία 
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, λα δηεθδηθήζεη ηελ επηζηξνθή ηωλ απωιεζζέληωλ ρξεκάηωλ. 

Δπίζεο λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο θάηω από ηηο νπνίεο εθπνηήζεθε ε 
πεξηνπζία ηνπ, κε βάζε ηόζν ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ απνζεκαηηθνύ ζε 
θηλεηέο αμίεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ρωξίο θακία έγθξηζε όζν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 
απηέο δηεπξάρζεζαλ.   

Από ηελ πιεπξά καο νη εξγαδόκελνη δειώλνπκε όηη θαη ηώξα όπωο πάληα, είκαζηε 
έηνηκνη λα ζπκβάιινπκε κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη 
αιιεινζεβαζκνύ ζην ζεζκηθό ξόιν πνπ έξρεηαη λα παίμεη ν θαζέλαο θαη πάληα ζηα πιαίζηα 
ηωλ αξκνδηνηήηωλ, ηωλ ππνρξεώζεωλ αιιά θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ πνπ παξέρεη ν Νόκνο. 
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