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Προς:
Τις Δ.Ε. των Περιφερειακών Παραρτημάτων
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κοιν.:
1) Τα Μέλη του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2) Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θέμα: «Πρόταση για σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Συνελεύσεων των
Αντιπροσώπων των Κλάδων των Περιφερειακών Παραρτημάτων».

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 07-06-2012, αποφάσισε ομόφωνα να
απευθύνει πρόσκληση σε όλες τις Διοικούσες Επιτροπές των
Περιφερειακών Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για να συγκαλέσουν
έκτακτες ή τακτικές Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων των Κλάδων των
Περιφερειακών Παραρτημάτων το μήνα Σεπτέμβριο και εάν είναι
δυνατόν την ίδια ημερομηνία, με κύριο θέμα τη βιωσιμότητα του
Επιμελητηρίου και την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά: (α) στη μορφή και στην
αποστολή του Επιμελητηρίου, (β) στη διεύρυνση των επιστημονικών
Κλάδων που συμμετέχουν και στην επαγγελματική αδειοδότησή τους, (γ)
στην οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Παραρτημάτων του
και (δ) στην χρηματοδότησή του.
Το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την
εφαρμογή των μέτρων της δημοσιονομικής προσαρμογής, το PSI και την
οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την χρόνια απαξίωσή του από τους
κυβερνώντες, αλλά και από μεγάλο τμήμα των μελών του, καθιστά
απολύτως απαραίτητη την πλήρη αναμόρφωση του θεσμικού του
πλαισίου και της λειτουργίας του. Για να γίνει βιώσιμο το Επιμελητήριο
θα πρέπει να γίνει πρώτα αναγκαίο και χρήσιμο τόσο στην Πολιτεία, όσο
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και στα μέλη του. Η διαφαινόμενη αλλαγή του προσανατολισμού των
πολιτικών ηγεσιών από την ψηφοθηρική εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών
οικονομικών ενισχύσεων στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αποτελεί
ευκαιρία, αλλά και υποχρέωση για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
να επιτελέσει το επιστημονικό και ιστορικό του καθήκον.
Η αλλαγή της μορφής και του κοινωνικού ρόλου του Επιμελητηρίου θα
πρέπει να γίνει μετά από διάλογο με τα μέλη του και τους κοινωνικούς
εταίρους, μέσα από άμεσες και σύντομες διαδικασίες. Γι΄ αυτό
προτείνουμε ο σχετικός διάλογος και οι αποφάσεις να υλοποιηθούν μέσα
από τις Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων των Κλάδων των Περιφερειακών
Παραρτημάτων, οι οποίες αφενός μεν συστήνονται στο σύνολό τους από
το μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων των κλάδων πανελλαδικά,
αφετέρου δε λόγω της σχετικά μικρής απόστασης μετακίνησης, δίνουν τη
δυνατότητα να παρευρεθούν περισσότεροι αντιπρόσωποι, μέλη ή
κοινωνικοί φορείς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγαλύτερη
δυνατή μαζικότητα και αντιπροσωπευτικότητα.

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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