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Θέμα: «Διαφαινόμενη διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».
Αξιότιμες/οι κύριες/οι,
πληροφορηθήκαμε με δυσαρέσκεια τις - μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες - φήμες
για τη διαφαινόμενη διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, οι οποίες
έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πολύμηνων δυσμενών εξελίξεων στα
επαγγελματικά μας θέματα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, υπεύθυνοι επιστήμονες
στα γεωργικά φάρμακα κ.α.) που δηλώνουν μια «εχθρική» στάση τόσο απέναντι
στους γεωτεχνικούς επιστήμονες όσο και στη νόμιμη λειτουργία του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ.). η οποία είναι επιβεβλημένη όχι μόνο από την
Πολιτεία, αλλά και από την ανάγκη της δημοκρατικής και αποτελεσματικής
λειτουργίας του.
Αντί λοιπόν η Ελληνική Πολιτεία να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα
του Επιμελητηρίου, που έθεσε σε διαρκή κίνδυνο με την – χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. επένδυση του αποθεματικού του σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που
συμμετείχαν στο "κούρεμα" με τη συμμετοχή των ομολογιούχων και είχε ως ολέθριο
αποτέλεσμα την μείωσή του σε ποσοστό 70% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
PSI με συνέπεια αντίστοιχη µείωση των λειτουργικών δαπανών του Επιμελητηρίου
στα απολύτως απαραίτητα, θέλει να συνεχίσει με την αποψίλωσή του και στο
υπαλληλικό προσωπικό.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει συσταθεί και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου διαθέτοντας περιουσιακή αυτοτέλεια, την οποία και αξιοποιεί επιδιώκοντας
με την δραστηριότητά του την επιτυχία και εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως αυτοί
ορίζονται στον ιδρυτικό του νόμο (Ν.1474/84). Τηρώντας ρητά μάλιστα τη σχετική
νομοθεσία, οι οικονομικοί του πόροι δεν προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις
ούτε επιβαρύνουν με οποιοδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά είναι
αποκλειστικά προϊόν από τις συνδρομές και εισφορές των Γεωτεχνικών επιστημόνων
που είναι μέλη του.
Όπως είναι καταφανέστατο, η διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
στερείται λογικής και ηθικής μια και δεν προκύπτει κανένα δημοσιονομικό όφελος.
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Αντίθετα, μια ενδεχόμενη διαθεσιμότητα θα επιφέρει μόνο προβλήματα
εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας που θα έχουν αντανάκλαση και στις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προσπαθεί να αντεπεξέρθει στον
διευρυμένο και πολυσήμαντο ρόλο του, έχοντας εξαρχής πολύ μικρότερο αριθμό
υπαλλήλων συγκριτικά με τα άλλα δύο επιστημονικά Επιμελητήρια (Τ.Ε.Ε., Ο.Ε.Ε.), ο
οποίος μειώθηκε επιπλέον την τελευταία διετία (συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις) και
αναμένεται να μειωθεί και άλλο χωρίς φυσικά στις σημερινές συνθήκες να υπάρχει η
δυνατότητα αναπλήρωσης αυτών με νέες προσλήψεις.
Συγκεκριμένα, Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας με σημαντικό γεωτεχνικό
ρόλο λειτουργούν ακόμα και με ένα ή δύο υπαλλήλους έχοντας να αντιμετωπίσουν
πληθώρα θεμάτων και προβλημάτων από όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση είναι
χειρότερη στα Περιφερειακά Παραρτήματα - με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα
εκείνα της Κρήτης και του Αιγαίου που δεν έχουν κανένα υπάλληλο με ότι αυτό
συνεπάγεται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους - τη στιγμή που η διατήρηση της
περιφερειακής και αποκεντρωμένης δομής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι απολύτως
απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αντικείμενα του Επιμελητηρίου είναι συνδεδεμένα
άμεσα με τον πρωτογενή τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, τους
οποίους η κυβέρνηση ευαγγελίζεται ως κύριους πυλώνες διεξόδου από την
οικονομική κρίση.
Η Κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει αμέσως και εμπράκτως, εάν πιστεύει στην
ανεξαρτησία και ακηδεμόνευτη τοποθέτηση των Επιστημονικών Φορέων, ως βασικό
συστατικό της Δημοκρατίας. Αντίθετα, εάν θεωρεί ότι μέσω της απαξίωσης και του
κατακερματισμού του Επιμελητηρίου θα μπορέσει να φιμώσει τη φωνή των ελεύθερα
σκεπτόμενων Επιστημόνων, κάνει λάθος. Η δράση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε την τελευταία διετία
αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη σε αυτό.
Καλούμε το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προχωρήσει άμεσα σε συνάντηση με τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τυχόν λοιπούς αρμόδιους
Υπουργούς τόσο για την διασφάλιση των εργαζομένων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και για την
προώθηση και θεσμοθέτηση προτάσεων που αφορούν την οικονομική ενίσχυση του
Επιμελητηρίου, ώστε να δείξουν το σεβασμό που αναλογεί σε ένα φορέα ο οποίος
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της Χώρας, την προστασία του
περιβάλλοντος και την επαγγελματική καταξίωση χιλιάδων Επιστημόνων εντός και
εκτός Ελλάδας.

Με τιμή,
Για την Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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