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ΚΟΙΝ. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

                                    
Θέμα: «Προτάσεις για οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» 

 
     Με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα στην οικονομική λειτουργία 
του Επιμελητηρίου μας τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά συνεπεία του 
κουρέματος ομολόγων στα οποία τοποθετήθηκε το αποθεματικό του που υπήρχε 
κατατιθέμενο στην Τράπεζα της Ελλάδας, έχουμε να παρατηρήσουμε και να 
προτείνουμε στη Διοίκηση τα παρακάτω. 
     Μέρος του αποθεματικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διαμορφώθηκε αποκλειστικά και 
μόνο από εισφορές των γεωτεχνικών (δικαίωμα εγγραφής μέλους, ετήσια συνδρομή, 
ποσοστό οδοιπορικών και πρόσθετων αμοιβών κ.λ.π) χρησιμοποιούνταν μαζί με τα 
τρέχοντα έσοδα για κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών (μισθοδοσία 
προσωπικού, ενοίκια γραφείων, δαπάνες ηλεκτροφωτισμού-ύδρευσης-
τηλεπικοινωνιών κ.λ.π).  
     Ήδη όπως γνωρίζεται αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας 
διότι δεν μας αποδίδεται το οφειλόμενο ποσό β΄ εξαμήνου του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του παραρτήματος μας. Προφανώς αυτό συντελείται συνεπεία του 
γεγονότος ότι τυχόν κάλυψη των οφειλομένων από το εναπομείναν  αποθεματικό θα 
οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο μηδενισμό του στο άμεσο μέλλον με τραγικές 
συνέπειες στη λειτουργία των οργάνων του. 
     Δοθέντος ότι το κούρεμα προέκυψε με μονομερή πράξη της Τράπεζας της 
Ελλάδας μετά από πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης (χωρίς εξουσιοδότηση δική 
μας) σε χρήματα των ίδιων των γεωτεχνικών, θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων την αναπλήρωση αντισταθμιστικά της ζημιάς που προξένησε η 
πολιτεία, ολικώς ή μερικώς, με την οικονομική επιχορήγηση του 
επιμελητηρίου. 
    Ως γνωστόν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.(Ν.Π.Δ.Δ.) αποτελεί σύμβουλο της Κυβέρνησης σε 
γεωτεχνικά θέματα βάσει του ιδρυτικού του Νόμου1474/84.Αν η πολιτεία πραγματικά 
επιθυμεί το Επιμελητήριο να παίξει τον θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο του θα πρέπει 
να προστρέξει στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος που η ίδια και χωρίς 
καμία ευθύνη των γεωτεχνικών έχει δημιουργήσει. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος θα οδηγούσε σε αρνητικά αποτελέσματα έως 
και αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του Επιμελητηρίου 
διαδικασία που με οποιοδήποτε τίμημα δεν θα επιτρέψουν οι γεωτεχνικοί.  
   Πέραν της προτεινόμενης λύσης προς την άρση του αδιεξόδου, συμπληρωματικά 
και μόνο στην παραπάνω λύση θα μπορούσε να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικών 
του ΓΕΩΤΕΕ  με την επαναφορά της εισφοράς του 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ  στην αμοιβή 
των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και των σχεδίων βελτίωσης με υπουργική 
απόφαση. 
   Τέλος η ΔΕ του παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος στηρίζει ομόφωνα και 
προτρέπει  το ΔΣ να προχωρήσει στην ανάληψη των εντελώς απαραιτήτων για 



κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας και των παραρτημάτων και 
παράλληλα να ξεκινήσει πρωτοβουλία είτε με έκτακτη ΓΣ ή με Συντονιστικό 
Συμβούλιο για το θέμα. 
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