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Θέμα: Κατάθεση προτάσεων-απόψεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την 
οικονομική βιωσιμότητα του Επιμελητηρίου.

Μετά  την  δραματική  απομείωση  των  αποθεματικών  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου 

Ελλάδας  (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),  μέσω  της  διαδικασίας  του  PSI,  η  οποία  αποτελεί  βόμβα  στα  θεμέλια 

ύπαρξής του, οι  εργαζόμενοι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις  εξελίξεις 

σχετικά με αυτό το θέμα. Οι ανησυχίες αυτές πηγάζουν κυρίως από την χαρακτηριστική αδράνεια 

που έχει επιδείξει το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., χάνοντας πολύτιμο χρόνο, στο να λάβει μέτρα που θα 

θωρακίσουν  την  οικονομική  και  περιουσιακή  του  αυτάρκεια,  διασφαλίζοντας  παράλληλα  την 

ύπαρξη και την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσής του.

Το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  έχει  συσταθεί  και  λειτουργεί  ως  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου 

διαθέτοντας περιουσιακή και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία και αξιοποιεί επιδιώκοντας με την 

δραστηριότητά του την επιτυχή εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στον ιδρυτικό 

του νόμο (Ν.1474/84). Οι οικονομικοί του πόροι δεν προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις ούτε 

επιβαρύνουν με οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά είναι αποκλειστικά προϊόν 

των συνδρομών και εισφορών των Γεωτεχνικών Επιστημόνων που είναι μέλη του.

Κινούμενο σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως το κύριο διοικητικό 

όργανό του,  να λάβει μέτρα που θα διασφαλίσουν τη λειτουργική του δομή και την είσπραξη των 

πόρων  του  Επιμελητηρίου,  μέτρα  που  είναι  απαραίτητα  για  την  διασφάλιση  της  εύρυθμης 

λειτουργίας  του  στις  συνθήκες  της  οικονομικής  κρίσης  που  όλοι  βιώνουμε.  Άλλωστε,  το 

Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  είναι  και  μπορεί  ακόμα  περισσότερο  να  αποτελέσει  ένα  παράγοντα 



ανάπτυξης, όταν μάλιστα είναι αποδεκτό από όλους ότι ο πρωτογενής τομέας τον οποίο υπηρετεί, 

αποτελεί το μοχλό εξόδου της χώρας μας από την κρίση.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προσπαθώντας κατ’ αρχάς να διασφαλίσει το 

εργασιακό  μέλλον  όλων  των  υπαλλήλων  του,  σεβόμενος  την  οικονομική,  κοινωνική  και 

οικογενειακή  κατάσταση  του  καθενός  και  αντιλαμβανόμενος  την  δύσκολη  ατραπό  στην  οποία 

εισήλθε το Επιμελητήριό μας, δεν σκοπεύει να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας 

να συμβεί το μοιραίο. Για αυτό το λόγο, πέρα από την καταγγελία του για το «κούρεμα», καταθέτει 

σήμερα  ένα  αρχικό  πλαίσιο  προτάσεων,  οι  οποίες  μπορεί  να  αποτελέσουν  και  αντικείμενο 

συζήτησης τόσο μέσα στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και με τον Σ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά και με το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα 

που προέκυψε από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και το «κούρεμα» των αποθεματικών 

του Επιμελητηρίου,  πρόβλημα που θα διογκωθεί  αν υπάρξει  αδράνεια και  δεν ληφθούν άμεσα 

μέτρα. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι:

1) Ανάληψη από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όλων των νομικών πρωτοβουλιών και ενεργειών 

(δικαστικές προσφυγές ακόμα και σε Ευρωπαϊκά δικαστήρια), προκειμένου να ανατραπεί και να 

αναιρεθεί  η  επιβληθείσα  υποχρεωτικώς  διαδικασία  μείωσης  των αποθεματικών  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

μέσω του PSI. Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι πρόκειται για χρήματα που ανήκουν στους 

Γεωτεχνικούς και όχι στον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως τονίστηκε σε προηγούμενο μας Δελτίο 

Τύπου, η διαχείριση του αποθεματικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν αποτελεί  

προϊόν  ελεύθερης  βούλησης  και  απόφασης  του  Επιμελητηρίου  αλλά  είναι  αναγκαστική 

συμμόρφωσή του σε όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, κανένας νόμος, καμία 

λογική  και  κυρίως  ηθική  δεν  επιτρέπουν μια  διαχείριση  της  οποίας  το  αποτέλεσμα να είναι  η 

αδικαιολόγητη και δραματική μείωση των διαθεσίμων του και διακινδύνευση της υπόστασής του

2) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την είσπραξη των πόρων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διότι σε μεγάλο 

βαθμό  υπάρχει  εισφοροδιαφυγή,  σε  καταστρατήγηση  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  χωρίς  να 

υπάρχει  πάντοτε  υπαιτιότητα των Γεωτεχνικών.  Θα πρέπει  λοιπόν να γίνει  μια διερεύνηση της 

κατάστασης και να αποσταλούν επιστολές που θα επισημαίνουν το πρόβλημα εκεί όπου υπάρχει 

(εκκαθαριστές  αποδοχών,  ενιαία  αρχή  πληρωμών,  ελεγκτές  προγραμμάτων  κ.α.).  Επιπλέον,  θα 

πρέπει  να  διερευνηθεί  η  δυνατότητα  αλλαγής  των  σχετικών  νομοθετικών  διατάξεων  για  τις 

εισφορές υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ώστε να καταστούν αυτές σύγχρονες και εφαρμόσιμες.

3)  Λήψη  αποφάσεων  και  περαιτέρω  ενεργειών  από  το  Δ.Σ.  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  ώστε  να 

εισπραχθούν οι οφειλόμενες συνδρομές υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε μεγάλο 

ποσό  (ιδιαίτερα  σε  ορισμένες  κατηγορίες  όπως  είναι  οι  εκπαιδευτικοί,  πανεπιστημιακοί  κ.λπ.). 

Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να είναι η καταρχήν αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε όσους 



οφείλουν, ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και στην συνέχεια η βεβαίωση στην εφορία των 

οφειλόμενων συνδρομών.

4)  Απαίτηση  από  την  Πολιτεία  για  την  θέσπιση  αντισταθμιστικών  εισφορών  υπέρ 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  ως  αντιστάθμισμα  του  «κουρέματος»  των  αποθεματικών  του  από  αυτήν.  Τέτοιες 

εισφορές θα μπορούσαν για παράδειγμα να προκύψουν από κονδύλια διαφόρων προγραμμάτων 

που  διαχειρίζονται  γεωτεχνικοί  (όπως  συμβαίνει  σε  άλλα  Επιμελητήρια)  αλλά  και  από  την 

σχεδιαζόμενη  συνταγογράφηση  των  γεωργικών  φαρμάκων.  Επιπρόσθετα,  άλλα  Επιμελητήρια 

έχουν θεσμοθετημένους πόρους από το δημόσιο. Στα πλαίσια λοιπόν της ισονομίας θα πρέπει να 

διερευνηθεί και αυτή η δυνατότητα με παρεμβάσεις μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

5) Διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης προγραμμάτων από την Κεντρική Υπηρεσία του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα Παραρτήματα, προς όφελος αποκλειστικά και μόνο για τους Γεωτεχνικούς μέλη 

του και για το ίδιο. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι υπάλληλοι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα 

πρέπει να εκπαιδευτούν στην διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων διότι δεν διαθέτουν την ανάλογη 

εμπειρία.

6) Μείωση των λειτουργικών δαπανών του Επιμελητηρίου στα απολύτως απαραίτητα, με 

ταυτόχρονη  διατήρηση  της  περιφερειακής  και  αποκεντρωμένης  δομής  του,  δεδομένου  ότι  τα 

αντικείμενα  του  Επιμελητηρίου  είναι  συνδεδεμένα  άμεσα  με  την  περιφερειακή  ανάπτυξη  της 

χώρας. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με συνεργασίες (εύρεση 

χορηγών και συνδιοργανωτών) για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, μέσω προγραμμάτων 

κ.λπ. 

7)  Διεύρυνση  των  Κλάδων  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  με  την  ενσωμάτωση  και  άλλων 

Πανεπιστημιακών  σχολών  όπως  είναι  οι  Περιβαλλοντολόγοι,  οι  Βιολόγοι,  οι  Γεωγράφοι  κ.α. 

δίνοντας  έτσι  νέα  ώθηση  στο  Επιμελητήριο  και  διασφαλίζοντας  παράλληλα  επαγγελματικά 

αντικείμενα,  τα  οποία  ασκούνται  από  άλλους  κλάδους  εις  βάρος  των  γεωτεχνικών  (π.χ. 

περιβάλλον).

8) Διοργάνωση, σε Πανελλαδική κλίμακα αλλά και τοπικά ανά Παράρτημα, επιμορφωτικών 

σεμιναρίων για τους γεωτεχνικούς σε διάφορα αντικείμενα, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά και την ύπαρξη κάποιων εσόδων.

9)  Άλλες  δράσεις  θα  μπορούσαν  να  είναι  οι  διαφημίσεις  μέσω  της  ιστοσελίδας,  των 

εκδηλώσεων και των εκδόσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και άλλες που πρέπει να διερευνηθούν.

Σε  κάθε  περίπτωση  όλες  οι  προτάσεις  που  καταθέτουμε  παραπάνω,  είναι  μια  πρώτη 

προσέγγιση του προβλήματος από τον Σ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και για την υλοποίηση τους θα πρέπει 

να υπάρξει επισταμένη διερεύνησή τους και, όπου απαιτείται, να περιληφθούν εκείνες οι διατάξεις 

που θα διευκολύνουν την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα, δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας και 



σημασίας  που  έχει  το  όλο  θέμα  για  το  μέλλον  του  Επιμελητηρίου,  θεωρείται  επιβεβλημένη  η 

συνεργασία  με  εξειδικευμένο  γραφείο  οικονομοτεχνικών  συμβούλων  που  θα  εξετάσει  και  θα 

υποβάλλει συμβουλευτικές προτάσεις επί της οικονομικής βιωσιμότητας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για  αυτό  το  λόγο,  ο  Σύλλογος  Εργαζομένων  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  πιστεύει  ότι  το  θέμα  της 

οικονομικής  βιωσιμότητας  του  Επιμελητηρίου  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  με  την  δέουσα 

σοβαρότητα,  το  συντομότερο  δυνατόν,  διότι  αποτελεί  μια  ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια  του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  που  πρέπει  να  απενεργοποιηθεί  άμεσα.  Ο  Σύλλογος  Εργαζομένων  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

παραμένει  ανοιχτός σε κάθε πρόταση για διάλογο και επιζητεί  την εποικοδομητική συνεργασία 

τόσο με το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ώστε 

να δοθεί λύσει σε αυτό το μείζον πρόβλημα του Επιμελητηρίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

              Νικόλαος Γαβαλάς                                                          Σάββας Ρέννας


