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Ανακοίνωση-καταγγελία–πρόταση 

1. Από τις 18-6-2011 σε μια από τις πρώτες συνεδριάσεις του νέου τότε ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ σε επιστολή – 
κείμενο της επος-γ  επισημαίναμε μεταξύ άλλων: 

‘’……………Θεωρούμε  πλέον υποχρεωτική την επεξεργασία ενός διαφορετικού ,πιο δικαίου, και 
ταυτόχρονα διακανονιστικου  συστήματος  καταβολής των συνδρομών, με  κριτήρια προσαρμοσμένα 
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που θα είναι ενισχυτικά  για την συμμετοχή των συναδέλφων και στις 
εκλογικές διαδικασίες ‘’. 

Η άποψη-θεση αυτή δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του ΔΣ επειδή θεωρήθηκε αντιθεσμική ( βάση 
του ΠΔ σύστασης και λειτουργίας του ΓΕΩΤΕΕ ) και σχεδόν λαϊκίστικη. 

2. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ και κυρίως στην τελευταία (2-12-2013) , η πλειοψηφία του ( ΔΑΚΕ 
– ΠΑΣΚΕ) ,με την πρόφαση της αδυναμίας βιωσιμότητας του επιμελητήριου λογω κουρέματος των 
καταθέσεων του ( δηλαδή των συνδρόμων των μελών του) αποφάσισε να προωθήσει στην πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο η 
αρχική θεσμοθέτηση ποσού 30 ευρώ, ως τέλος χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας (πρώην άδειας) ,για 
τους νέους συναδέλφους ανά τριετία , τώρα αυξάνεται σε 50 και δεύτερον συνδέεται τούτο εντέχνως με 
την οικονομική τακτοποίηση τους ( ετήσιες συνδρομές ) .  

Εδώ τα θεσμικά πήγαν περίπατο 

3. Η απουσία του εκπροσώπου της παράταξης μας ,από την συγκεκριμένη συνεδρίαση για λογούς 
ανωτέρας βίας , δεν μας επέτρεψε να διαφωνήσουμε , καταγγείλουμε και αμφισβητήσουμε και θεσμικά 
την απόφαση αυτή. Σημειώνουμε όμως ότι την άρνηση του εκπροσώπου μας να υποβάλλει ακόμα και την 
αρχική αίτηση χορήγησης σχετικής βεβαίωσης ,προκειμένου να σηματοδοτηθεί μια προσπάθεια 
γενικευμένης αμφισβήτησης όλων των παρόμοιων αποφάσεων. 

4. Η γενικευμένη προσπάθεια της μνημονικής συγκυβέρνησης μέσω όσων εκπρόσωπων της  έχουν 
‘’ευήκοα ήτα’’ , να μετακυλήσει το κόστος λειτουργίας ακόμη και ΝΠΔΔ  στα μέλη τους, που έτσι και 
αλλιώς,  μόνο αυτά πληρώνουν , όπως στην περίπτωση του ΓΕΩΤΕΕ, πάση θυσία , για μια ακόμη φορά , 
ασχέτως ποσού, συνιστά πρόκληση πρώτους μεγέθους .  

5. Η γενικευμένη απαξίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής προσφοράς και επιβίωσης χιλιάδων 
γεωτεχνικών  όλων των τομέων και κλάδων , ως αποτέλεσμα των ασκούμενων πολιτικών από τις 
κυρίαρχες δυνάμεις της ΕΕ , την τρόικα , και την μνημονική συγκυβέρνηση επιβάλλει, σε κάθε 
θεσμοθετημένο και μη φορέα ,την ριζική αντιμετώπιση όλων των επί μέρους προβλημάτων λειτουργίας 
τους σε αντίθετη, προοδευτική , διευκολυντικη  , συλλογική κατεύθυνση. 

 

 

 



Μετά από τις εξελίξεις αυτές  η ΕΠΟΣ-Γ 

• Καλεί το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ να αναστείλει την εφαρμογή , και να μην αποστείλει προς θεσμοθέτηση  
την απόφαση αυτή . Να επανεξετάσει άμεσα , ένα νέο διεκδικητικό πλαίσιο οικονομικής 
βιωσιμότητας του επιμελητήριου , σε όλα τα επίπεδα (συνδρομές-τέλη-ενισχύσεις κλπ ) δίνοντας 
έμφαση στην προστασία και ανακούφιση των  νέων ,των άνεργων και υποαπασχολουμένων 
συναδέλφων, προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί και όχι στο περιθώριο, με σειρά ενεργειών και 
μέτρων θεσμικού χαρακτήρα. 

• Καλεί τους συλλογικούς φορείς των γεωτεχνικών να αμφισβητήσουν στην πράξη την απόφαση 
αυτή με όποιο μέσο θεωρήσουν δόκιμο ( ανακοινώσεις , επιστολές , συλλογική  άρνηση καταβολής 
του τέλους κλπ) 

• Καλεί όλους τους γεωτεχνικούς να υπογράψουν μαζικά το κείμενο διαμαρτυρίας που παίρνοντας 
την πρωτοβουλία ,διακινούν οι συνάδελφοι του πανγεωτεχνικου  μετώπου  και ειδικότερα στο link : 

https://www.change.org/petitions/πανγεωτεχνικο-αγωνιστικο-μετωπο-οχι-στα-χαρατσια-του-
γεωτεε-2  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΣ-Γ 
Θανής Δημάκης 
Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ 
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