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Προς:
Τα Μέλη του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κοιν.:
1) Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2) Περιφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θέμα: «Βιωσιμότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»
Κατόπιν: (α) των σχετικών εισηγήσεων του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ Ευθ. Σπυρίδη, τόσο στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
διεξήχθη στις Σέρρες στις 30-31/3/2012, όσο και στη Γεν. Συνέλευση των
Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 25-26/5/2012,
οι οποίες ανέδειξαν τη σημαντική μείωση των εσόδων και την ταυτόχρονη
δραματική απομείωση του αποθεματικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λόγω της διαδικασίας
του PSI, (β) της σχετικής κατάθεσης προτάσεων – απόψεων του Συλλόγου
Εργαζομένων ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αλλά και (γ) της παράλειψης της Γεν. Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων να λάβει αποφάσεις για τη λήψη μέτρων που θα βγάλουν το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το οικονομικό και θεσμικό αδιέξοδο, αισθανόμαστε την αδήριτη
ανάγκη – ευθύνη να απευθυνθούμε προς όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως το μόνο πλέον
αρμόδιο θεσμικό όργανο του Επιμελητηρίου και να τους καλέσουμε να
λάβουν άμεσες και, εάν είναι δυνατόν, ομόφωνες αποφάσεις για να
αποκαταστήσουν την οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Επιμελητηρίου, όπως αυτή
περιγράφεται από την κείμενη νομοθεσία (ν. 1474/84, ΠΔ 334/85 κ.α.), αποτελεί
ηθική και νομική υποχρέωση τόσο απέναντι στη χώρα και στο φυσικό της
περιβάλλον, όσο και απέναντι στους απασχολούμενους στην Ελλάδα με την
πρωτογενή παραγωγή και τη δευτερογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων,

στους

έλληνες

γεωτεχνικούς

επιστήμονες,

αλλά

και

στους

εργαζόμενους υπαλλήλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Συνεπώς, η προσπάθεια για την
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εξασφάλιση της απολεσθείσας οικονομικής βιωσιμότητας του Επιμελητηρίου θα
πρέπει αφενός να αντιμετωπίσει τις αιτίες που προκάλεσαν το οικονομικό
αδιέξοδο

και

αφετέρου

να

αυξήσει

τα

συρρικνωμένα

έσοδα

και

να

εξορθολογήσει τα έξοδα, χωρίς, όμως, η οποιαδήποτε μείωση των δαπανών να
αποβεί σε βάρος της λειτουργίας και της προσφοράς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην
ελληνική κοινωνία και οικονομία, ιδιαίτερα σε τόσο κρίσιμες στιγμές για τη
χώρα. Εξάλλου, η χρησιμότητα και η ανάδειξη του ρόλου του Επιμελητηρίου
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην έξοδο από την κρίση
αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για τη βιωσιμότητά του. Μόνο ένα
Επιμελητήριο

που

παράγει

θέσεις

και

προτάσεις

στον

τομέα

της

αρμοδιότητάς του καθοδηγώντας επιστημονικά ορθώς την Πολιτεία και
ταυτόχρονα προάγει την επαγγελματική και επιστημονική προοπτική των
μελών του, καθίσταται αναγκαίο στην κοινωνία και κατακτά τη
βιωσιμότητά του. Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουμε, επίσης, πως οποιαδήποτε
πρόταση για την αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Παραρτημάτων δεν θα
πρέπει να γίνει με λογιστικό, αλλά μόνο με αναπτυξιακό σκεπτικό. Δηλαδή,
είμαστε

απολύτως

αντίθετοι

στη

συρρίκνωση

των

Παραρτημάτων

με

αποκλειστικό σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων που θα προκαλέσει, όμως, και
την αναπόφευκτη συρρίκνωση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αλλά θα συμφωνούσαμε σε μία πλήρη αναμόρφωση του
Επιμελητηρίου με αλλαγή του ιδρυτικού του νόμου, μέσα από μία σύνθεση
των απόψεων των μελών του και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να
προκύψει

το

Επιμελητήριο

που

όλοι

ονειρευόμαστε,

θέλουμε

και

χρειαζόμαστε.
Μέχρι τότε, ως πρώτο άμεσο βήμα για τη λύση του οικονομικού προβλήματος,
προτείνουμε τη σύσταση μίας σχετικής Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας που θα
φέρει επεξεργασμένες και κοστολογημένες προτάσεις προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην
οποία θα πρέπει να οριστούν εκπρόσωποι των Περιφερειακών Παραρτημάτων
και

των

εργαζομένων,

καθώς

και

ο

καθορισμός

ενός

σφιχτού

χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία της. Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι εννιά (9)
προτάσεις του από 24-05-2012 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες υιοθετούμε και εμείς, είναι μία καλή βάση για τους άξονες
δράσης του Επιμελητηρίου.
Τέλος, μια στρατηγική απόφαση, η οποία θα πρέπει σύντομα να ληφθεί στην
πορεία προς την αναμόρφωση του Επιμελητηρίου, είναι και η διεύρυνση των
Κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την ενσωμάτωση και άλλων επιστημονικών
ειδικοτήτων, όπως είναι οι Περιβαλλοντολόγοι, οι Βιολόγοι, οι Γεωγράφοι κ.α.,
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ώστε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να αποτελέσει τον επιστημονικό
φορέα της βιοοικονομίας, δηλαδή της καινοτόμου οικονομίας που βασίζεται σε
βιολογικούς ανανεώσιμους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης
(ανακοίνωση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

στο

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

COM(2012)60/13-2-2012).

Με τιμή,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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