Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Επιστημόνων Γεωτεχνικών
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τις εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας της 2ας Νοεμβρίου 2014
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 2 Νοεμβρίου 2014 διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Γεωτε‐
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εκλογές οι οποίες διεξάγονται σε μια εποχή άμεσων και ραγδαίων
αλλαγών στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, στα εργασιακά δικαιώματα και στη ζωή μας. Σε μια
εποχή όπου βιώνουμε αλλαγές στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Μια εποχή
κρίσιμη για το μέλλον του επαγγέλματος μας και των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μια εποχή
όπου χρειαζόμαστε, όσο τίποτα άλλο, ένα επιμελητήριο ισχυρό, με φωνή που θα ακούγεται, που θα
παρεμβαίνει, που θα αλλάζει τα δεδομένα και θα πηγαίνει μπροστά. Ένα επιμελητήριο αρωγό στα
προβλήματα μας και προασπιστή των δικαιωμάτων μας. Ένα Επιμελητήριο με σαφείς στόχους, συ‐
γκροτημένη πρόταση, τεχνοκρατικό λόγο και με ανθρώπους με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολι‐
σμό και όρεξη για προσφορά και δημιουργία.
Αυτή ακριβώς τη στιγμή χρειάζεται να πάμε μπροστά, να διαμορφώσουμε τα νέα δεδομένα
στον κλάδο μας.
Χρειάζεται να πάρουμε τις αποφάσεις για το μέλλον μας
Η θέση της ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών ήταν και είναι ξεκάθαρη σε όλους τους τομείς: στις προτάσεις
μας, στον προσανατολισμό μας, στα έργα και στις πράξεις μας. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ, δεν στρογγυ‐
λέψαμε τα λόγια μας, δεν κάναμε εκπτώσεις ούτε στα πιστεύω, αλλά ούτε και στην ιδεολογία και
πρακτική μας.
Αντίθετα στα δύσκολα πήραμε τις ευθύνες μας και με τη δική σας ψήφο και εμπιστοσύνη
παράξαμε έργο. Έργο ορατό που πήγε το Επιμελητήριο μπροστά.
Είχαμε υποσχεθεί ένα ΝΕΟ μεγάλο ξεκίνημα για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Και αυτό πράξαμε
Καλούμε όλους να κρίνουν και να συγκρίνουν το έργο μας
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Κυρίως αυτούς οι οποίοι κάνουν προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί ήδη και αυτούς οι ο‐
ποίοι δεν γνωρίζουν και απογοητευμένοι από άλλες αφορμές ασκούν άδικη κριτική σε ένα θεσμό
και στους ανθρώπους που τον υπηρετούν.
Διότι όλα αυτά τα χρόνια ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ και νιώθουμε ότι δικαιώσαμε τις προσδοκίες σας.
Κάναμε ένα νέο ξεκίνημα με ανατροπή των μέχρι τότε δεδομένων. Ένα ξεκίνημα που στόχο
είχε τη συνένωση προσπαθειών και δυνάμεων από όπου και αν προέρχονται, με μοναδικό γνώ‐
μονα το συμφέρον του συναδέλφου γεωτεχνικού. Ένα ξεκίνημα διεκδικητικό στην κοινωνία, στην
κυβέρνηση, στην Ε.Ε. και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Ένα ξεκίνημα που βγάζει σιγά σιγά τον
κλάδο από τη μιζέρια και την απαξίωση. Ένα νέο ξεκίνημα για ένα Επιμελητήριο αντάξιο της απο‐
στολής και του ρόλου του. Για Ένα Επιμελητήριο που κερδίζει το σεβασμό και την αναγνώριση με
τις θέσεις και την προσφορά του. Που παρεμβαίνει πλέον ουσιαστικά στο κοινωνικό, επιστημονικό
και πολιτικό γίγνεσθαι. Που δεν δίστασε να συγκρουστεί με όποιον χρειάστηκε για να διασφαλίσει
τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.
Από τη πρώτη στιγμή καλέσαμε όλες τις δυνάμεις σε συνεργασία για όλα τα ζητήματα μας.
Προσπαθήσαμε χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα να κάνουμε πράξη τόσο στο Δ.Σ. όσο και
στον κλάδο μας τις έννοιες της σύνθεσης, της συναίνεσης, της συνεννόησης, της ένωσης δυνάμεων
και προσπαθειών, της δημιουργικής πολιτικής πρότασης. Έννοιες που πρεσβεύουν τις αρχές το
όραμα και το σκεπτικό της πολιτικής μας πρότασης. Βασικό μας κριτήριο και γνώμονας για τις επι‐
λογές μας ήταν το έργο, οι προτάσεις, οι αγώνες και η διάθεση για προσφορά και σύγκρουση όπου
και όταν χρειάστηκε.
Μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις προσπαθήσαμε για την αναβάθμιση του ρόλου του Γεω‐
τεχνικού στην κοινωνία και η πραγμάτωση του οράματος μας για τον τόπο.
Αυξήσαμε την παρεμβατικότητα του επιμελητηρίου και κατοχυρώσαμε την αποστολή του.
Σήμερα σας κοιτάμε στα μάτια, νιώθοντας τη χαρά της προσφοράς.
Σε αυτά πιστεύουμε και σε αυτά στοχεύουμε και αυτά υλοποιούμαι :
Στις μάχες με όραμα και προοπτική, με ξεκάθαρο διεκδικητικό πλαίσιο και αιτιολόγηση αυ‐
τού.
Είναι αλήθεια πως κάποιοι επέλεξαν την απομόνωση, επέλεξαν την εύκολη οδό της κριτικής
και της απαξίωσης των πάντων.
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Είναι αλήθεια, όμως, πως πολλοί συνάδελφοι τόσο στο Δ.Σ. όσο και στο γεωτεχνικό κόσμο
ανεξάρτητα από την τοποθέτηση τους και τον προσανατολισμό δεν τους ακολούθησαν και βοή‐
θησαν τον κλάδο και το έργο που παράχθηκε όλο αυτό το διάστημα.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή υπάρχουν απτά αποτελέσματα
Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών το Επιμελητήριο αντιμετώπισε μια σειρά από
προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίθηκε με επάρκεια, ενώ υλοποιήσαμε αιτήματα δεκαετιών για
τον κλάδο.
1. Ήμασταν παρόντες και αναδείξαμε το ρόλο του υπεύθυνου επιστήμονα στην πρωτογε‐
νή παραγωγή.
2. Αποτρέψαμε τις προσπάθειες της τρόικας να γίνεται η εμπορία των φυτοπροστατευτι‐
κών προϊόντων χωρίς τους συνάδελφους γεωπόνους
3. Έγινε προσπάθεια θωράκισης του επιστημονικού ρόλου του κλάδου μας και θεσμοθε‐
τήθηκε η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων χωρίς ασυμβίβαστα ανάμεσα
στους συναδέλφους μας.
4. Κάναμε πράξη την υπόσχεση μας και κατοχυρώθηκε η υπογραφή των συναδέλφων μας
για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών κτισμάτων.
5. Μετά από δικές μας αποκλειστικά προσπάθειες κατοχυρώσαμε το δικαίωμα των συνα‐
δέλφων κτηνιάτρων και γεωπόνων ειδικότητας τροφίμων και βιοτεχνολόγων για την
υπογραφή των αναλύσεων τροφίμων, ένα δικαίωμα το οποίο είχαν οι χημικοί αποκλει‐
στικά.
6. Το ΓΕΩΤΕΕ κατόρθωσε στη διάρκεια αυτής της θητείας να αλλάξει τη σύνθεση της ΓΕΜ
και να στείλει εκπροσώπους σε αυτή δίνοντας τη δυνατότητα σε συναδέλφους γεωτεχνι‐
κούς (κύρια στο κλάδο των γεωλόγων) να αποκτήσουν μελετητικά πτυχία τα οποία ήταν
για πάρα πολύ καιρό παγωμένα ικανοποιώντας έτσι μια δίκαιη απαίτηση του κλάδου
μας.
7. Παλέψαμε μαζί με τα συνδικαλιστικά όργανα των γεωτεχνικών σε όλα τα επίπεδα για να
αποτρέψουμε τη διαθεσιμότητα συναδέλφων γεωτεχνικών σε όλο το δημόσιο διατηρώ‐
ντας τις θέσεις των συναδέλφων μας
8. Ήμασταν παρόντες και όχι μόνο αποτρέψαμε με παρεμβάσεις μας τη διαθεσιμότητα
των συναδέλφων γεωτεχνικών στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά σε συνεργασία με τα
συνδικαλιστικά σωματεία των συναδέλφων αλλάξαμε τον κατατεθειμένο στη βουλή νό‐
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μο και με συγκεκριμένες ενέργειες ενδυναμώσαμε τον τομέα αποτρέποντας τη διάλυση
της γεωτεχνικής εκπαίδευσης στα τεχνικά λύκεια
9. Το ΓΕΩΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΠΚΣ αντιστάθηκε στην ανεξέλεγκτη περιστασιακή ά‐
σκηση του επαγγέλματος από συναδέλφους κτηνίατρους άλλων χωρών ερχόμενο σε
σφοδρή σύγκρουση με μια σειρά από πολιτικούς και άλλους φορείς, βάζοντας τάξη και
κανόνες στον τρόπο χορήγησης αυτών των αδειών διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τα
επαγγελματικά δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των Ελλήνων συναδέλφων μας, ενώ
και στη βουλή δόθηκε μάχη για τη διασφάλιση ίσων όρων εργασίας και αποτροπής του
αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των συναδέλφων κτηνιάτρων.
10. Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα GEOPROMOTION ύψους 1.700.000 ευρώ με το οποίο α‐
ναδείξαμε το ρόλο μας στην πολιτική προστασία, και ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε
πιστοποιημένα σεμινάρια με τη συμμετοχή 300 και πλέον συναδέλφων μας δημοσίων
υπαλλήλων οι οποίοι πήραν επιπλέον προσόντα απαραίτητα για την εξέλιξη τους. Τέλος
επιμορφώσαμε στα αντικείμενα αυτά 40 ιδιώτες συναδέλφους μας ανοίγοντας έτσι νέες
προοπτικές για αυτούς.
11. Ήμασταν παρόντες στη διεκδίκηση του δικαιώματος διορισμού των συναδέλφων γεωτε‐
χνικών που είχαν πετύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και είχε παγώσει η πρόσληψη
τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι μας έχουν διοριστεί
(ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΛΠ).
12. Θεσμοθετήθηκε το ανθυγιεινό επίδομα στους συναδέλφους κτηνιάτρους. Ζητάμε την
άμεση υλοποίηση του από το Υπουργείο Οικονομικών .
13. Ήμασταν παρόντες και παρεμβαίνουμε στα οργανογράμματα υπουργείων, οργανι‐
σμών και ΟΤΑ όπου διασφαλίσαμε όχι μόνο τις θέσεις των ήδη υπηρετούντων συνα‐
δέλφων, αλλά θεσμοθετήσαμε και κενές θέσεις τις οποίες θα καλύψουν νέοι συνάδελ‐
φοι μας στο επόμενο χρονικό διάστημα, εκπληρώνοντας το θεσμικό μας ρόλο ο οποίος
αποσκοπούσε στα παραπάνω. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την διόρθωση
των όποιων αδικιών και λαθών έγιναν από τη διοίκηση χωρίς τη συμμετοχή μας.
14. Παρεμβήκαμε αποφασιστικά σε συνεργασία με την ΠΕΔΔΥ για τη διάσωση των δασικών
υπηρεσιών μετά το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκηση τόσο στην συγκρότηση
της επιτροπής ‘’Αγγελάκα’’ όσο και στο πόρισμα αυτής.
15. Όπως μαζί με την ΠΕΔΔΥ κινηθήκαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά ώστε να διασφαλι‐
στούν η δομή και οι θέσεις των συναδέλφων στο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.
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16. Ήμασταν παρόντες και σπάσαμε το μονοπώλιο της σύνταξης του ΟΣΔΕ από την ΠΑΣΕ‐
ΓΕΣ ανοίγοντας τα πρώτα χρόνια το σύστημα και στη συνέχεια βοηθώντας στην πιστο‐
ποίηση γραφείων συναδέλφων ως φορέων Α παρά τη φωτογραφική προκήρυξη και τις
πιέσεις που υπήρχαν, δείχνοντας ποιος είναι ο υπεύθυνος τρόπος να είμαστε χρήσιμοι
και όχι απλώς ευχάριστοι στους συναδέλφους μας (οι προσφυγές κατά το παρελθόν ο‐
δήγησαν στο μονοπώλιο και στις απευθείας αναθέσεις) διασφαλίζοντας την απασχολη‐
σιμότητα των συναδέλφων μας γεωτεχνικών.
17. Τολμήσαμε και κερδίσαμε τελικά τη δίκη για το προεδρικό διάταγμα 344/2000 για τα
επαγγελματικά μας δικαιώματα, ενάντια στην προσφυγή που είχαν κάνει οι απόφοιτοι
των ΤΕΙ μετά από 12 χρόνια ανοίγοντας το δρόμο την εφαρμογή του.
18. Είμαστε δίπλα σους συναδέλφους του ΕΛΓΑ για την προάσπιση των εργασιακών τους δι‐
καιωμάτων.
19. Πετύχαμε τη συμμετοχή μας στο εθνικό συμβούλιο υδατοκαλλιεργειών.
20. Ήμασταν παρόντες στον αγώνα των συναδέλφων του ΙΓΜΕ για την αποτροπή της κα‐
τάργησης του. Συμμετείχαμε ενεργά σε πάνω από 10 εκδηλώσεις στήριξης του και σήμε‐
ρα είμαστε στη θέση να εκπροσωπούμαστε στο ανώτερο δυνατό επίπεδο στην επιτροπή
που συστήθηκε με στόχο την αναδιοργάνωση του ΙΓΜΕ διασφαλίζοντας με την παρουσία
μας τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και τη ανάδειξη του πολύτιμου για την κοινω‐
νία έργου του ΙΓΜΕ.
21. Κατοχυρώθηκε η αποκλειστική υπογραφή των συναδέλφων μας στα πάρκα και άλση.
Στόχος μας είναι να υπάρχουν συνέργειες και σε αυτό τον τομέα σε όλες τις ειδικότητες
των γεωτεχνικών.
22. Το ΓΕΩΤΕΕ ανέλαβε το έργο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε συναδέλ‐
φους από το εξωτερικό με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε χώρους δουλειάς. Επί‐
σης, ως Επιμελητήριο σε 20 και πλέον περιπτώσεις συναδέλφων που έφυγαν στο εξωτε‐
ρικό τους βοηθήσαμε και με συγκεκριμένες ενέργειες λύσαμε το πρόβλημα της αναγνώ‐
ρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων εκεί.
23. Συμμετείχαμε στην παγκόσμια επιτροπή για τον ορισμό του επαγγέλματος και θέσαμε
στα Ευρωπαϊκά όργανα το ζήτημα της οργάνωσης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών
μας δικαιωμάτων. Σήμερα προετοιμάζουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην EXPO 2015
όπου για 6 μήνες όλος ο κόσμος θα μιλά για τη γεωργία του μέλλοντος και τα αγροτι‐
κά προϊόντα χωρίς μάλιστα την συμμετοχή η την ενίσχυση τόσο από το ΥΠΑΑΤ όσο και
από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
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24. Κάναμε παρέμβαση και λύσαμε το πρόβλημα των συναδέλφων δασολόγων που έχουν
μαγαζιά εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
25. Συμμετείχαμε στην προετοιμασία του νέου Π.Α.Α. και ειδικότερα στο θεσμό των γεωρ‐
γικών συμβούλων με συγκεκριμένη πρόταση στις νέες δομές να συμμετέχουν όλες οι ει‐
δικότητες των γεωτεχνικών ώστε να υπάρχει συνολική στήριξη στην αγροτική παραγωγή
και ο θεσμός των συμβούλων να λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά με τις
άλλες μορφές επιστημονικής στήριξης της παραγωγής όπως ο κτηνίατρος εκτροφής. Στό‐
χος μας είναι η διακλαδική επιστημονική στήριξη σε κάθε εκμετάλλευση και εκτροφή.
Ένας στόχος ο οποίος δεν έχει επιτευχθεί ακόμα και χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση
ώστε να το πετύχουμε.
26. Το ΓΕΩΤΕΕ πέτυχε τη συμμετοχή του στο εθνικό συμβούλιο υδρογονανθράκων.
27. Επίσης συμμετέχουμε σε πλήθος νέων επιτροπών και συμβουλίων προασπίζοντας σε
κάθε περίπτωση το συμφέρον των γεωτεχνικών συναδέλφων
28. Ζητήσαμε μέσα στη Βουλή τη σύνταξη γεωλογικής μελέτης στα υδατορέματα.
29. Το ΓΕΩΤΕΕ εκπροσωπείται στην επιτροπή της γενικής γραμματείας της κυβέρνησης για
το κόστος αγροτικών προϊόντων κατοχυρώνοντας μέσω αυτού το ρόλο των γεωτεχνικών
30. Παρεμβήκαμε στο θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών Γεωλόγων στη μέση εκπαίδευ‐
ση
31. Θέσαμε το θέμα της απασχόλησης των γεωπόνων τεχνολόγων τροφίμων ως υπεύθυνων
ασφαλείας επιχειρήσεων τροφίμων
32. Το ΓΕΩΤΕΕ ήταν αυτό που έκανε παρέμβαση τόσο για το χρόνο κατάθεσης των σχεδίων
βελτίωσης, όσο και για την αξιολόγηση τους από τους συναδέλφους των αποκεντρω‐
μένων διοικήσεων και των περιφερειών.
33. Ήμασταν παρόντες σε όλες τις φάσεις εφαρμογής του ΠΑΑ κατοχυρώνοντας και αναδει‐
κνύοντας το ρόλο των συναδέλφων μας.
34. Ζητήσαμε την αύξηση των εκτός έδρας ημερών των γεωτεχνικών και διεκδικούμε την
εξίσωση της αποζημίωσης με τους άλλους κλάδους.
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Όσον αφορά τον οργανισμό του Επιμελητηρίου:
1. Αντιμετωπίσαμε το κούρεμα των αποθεματικών και τη μείωση των εσόδων του Επιμελη‐
τηρίου με σύνεση και νοικοκύρεμα των δαπανών, μειώνοντας κατά 70% περίπου τις
δαπάνες του Επιμελητηρίου. Σήμερα το Επιμελητήριο ξοδεύει περίπου 1.300.000 ευρώ
το χρόνο, εκ των οποίων οι 900.000 αποτελούν μισθοδοσία και βασικά λειτουργικά έξο‐
δα, αυξάνοντας μάλιστα το επίπεδο των δραστηριοτήτων μας.
2. Μειώσαμε το κόστος των ενοικίων κρατώντας ταυτόχρονα όλες τις λειτουργικές μας
δομές ανοικτές και φιλοξενούμε σήμερα την πλειοψηφία των γεωτεχνικών συλλόγων,
ενώ σε άλλους παραχωρήσαμε την έδρα ώστε να μπορούν να συσταθούν και να λει‐
τουργήσουν.
3. Καθιερώσαμε σύστημα monitoring των δαπανών και της εκτέλεσης του προϋπολογι‐
σμού ώστε να ελέγχεται καθημερινά η εκτέλεση του.
4. Το ΓΕΩΤΕΕ ήταν αρωγός σε 80 και πλέον συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικού χα‐
ρακτήρα, ενώ συμμετείχαμε σε 150 και πλέον εκδηλώσεις και συναντήσεις όλο αυτό το
χρονικό διάστημα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μας.
5. Στηρίξαμε το ΤΕΑΓΕ καλύπτοντας μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας του, δίνοντας
τη δυνατότητα στους συναδέλφους να έχουν στη διάθεση τους ένα επαγγελματικό τα‐
μείο με εγγυημένα τα χρήματα τους και μάλιστα τα τελευταία χρόνια να απολαμβάνουν
μεγάλες αποδόσεις στην επένδυση τους.
6. Εκσυγχρονίσαμε την υπηρεσία μας και παρέχουμε υπηρεσίες on line στους συναδέλ‐
φους (εγγραφές, εισφορές, ανανεώσεις αναγγελίας) και σε πολύ σύντομο χρονικό διά‐
στημα όλα τα έγγραφα που ζητούν θα μπορούν να τα παίρνουν άμεσα on line.
7. Επιταχύναμε το χρόνο εξυπηρέτησης για όλες τις εργασίες του Επιμελητηρίου.
8. Αντιμετωπίσαμε τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης οι οποίοι έκαναν έλεγχο στα πε‐
πραγμένα του Επιμελητηρίου.
9. Θεσμοθετήσαμε τη διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες και στις αποφάσεις μας με υπο‐
γραφή των πρακτικών των συμβουλίων από τους συμμετέχοντες και ανάρτηση τους στο
διαδίκτυο, ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και τις αποφάσεις, αλλά και τις δαπάνες
του Επιμελητηρίου.
10. Συγκροτήσαμε υπηρεσιακό συμβούλιο και έγιναν κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντή
στην υπηρεσία μετά από πολλά χρόνια
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11. Λύσαμε το πρόβλημα του ‘’ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ’’ με εκκαθάριση της εταιρίας και πληρωμής
των χρημάτων στους εργαζόμενους που είχαν επιδικαστεί από τα εργατικά δικαστήρια
και δεν μπορούσαν να πληρωθούν για 7 περίπου έτη. ενώ επιστρέψαμε και χρήματα σε
συναδέλφους οι οποίοι τα ανέμεναν για άλλα τόσα χρόνια. Σήμερα το ΓΕΩΤΕΕ δεν έχει
πλέον καμία υποχρέωση πληρωμής σε κανένα εργαζόμενο.
12. Είμαστε σε άμεση συνεργασία με όλα τα παραρτήματα και τους γεωτεχνικούς συνδικα‐
λιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους και διαβουλευόμαστε μαζί τους για όλα τα ζη‐
τήματα που τους απασχολούν, ενώ στηρίξαμε και τους συλλόγους παρόλη τη δύσκολη
συγκυρία και οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια.
13. Πήραμε και δύσκολες αποφάσεις που ίσως κάποιους τους ξένισαν, αλλά όλα αυτά έγι‐
ναν για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου και την μισθοδοσία των εργα‐
ζομένων συναδέλφων και μη σε αυτό.
14. Και επειδή η κριτική είναι εύκολη θέλουμε να πληροφορήσουμε τους συναδέλφους
ότι η οικονομική κατάσταση του επιμελητηρίου το 2012 ήταν τέτοια ώστε να βρεθεί το
επιμελητήριο σε θέση να μην μπορεί να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων. Και
αυτή η κατάσταση με τη βοήθεια όλων βελτιώθηκε και μάλιστα χωρίς να πάρουμε
από το κράτος ούτε ένα ευρώ επιδότηση και χωρίς να χρωστά το επιμελητήριο σε κα‐
νένα.

Παρεμβάσεις στην κοινωνία:
1. Το ΓΕΩΤΕΕ κλήθηκε στη Βουλή για έκφραση γνώμης σε όλα τα νομοσχέδια Γεωτεχνι‐
κού ενδιαφέροντος (κυρωτικό νομοσχέδιο, νόμος για φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
υδατοκαλλιέργειες, νομιμοποίησης κτηνοτροφικών κτισμάτων, δασικό νομοσχέδιο,
ρυθμιστικό Αθήνας κλπ).
2. Το ΓΕΩΤΕΕ κλήθηκε και εξέφρασε άποψη, επίσης, σε μια σειρά από νομοσχέδια τα ο‐
ποία είναι γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως το νομοσχέ‐
διο για τη μικρή ΔΕΗ, ο Αναπτυξιακός, ο νόμος για τα logistic κλπ. Το γεγονός αυτό δεί‐
χνει την αλλαγή αντιμετώπισης του ΓΕΩΤΕΕ από το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση και την
κοινωνία, καθώς και την παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ σε θέματα που μέχρι σήμερα δεν ερω‐
τούμασταν ποτέ.
3. Γενικά, η παρουσία στη Βουλή και στις επιτροπές εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ είναι συνεχής
και πολλαπλάσια από το παρελθόν.
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4. Συνεργαστήκαμε με τα πανεπιστήμια και την ερευνητική κοινότητα με συγκεκριμένες
παρεμβάσεις με κατεύθυνση την προάσπιση και τη διεύρυνση των επαγγελματικών δι‐
καιωμάτων.
5. Στο ζήτημα των βοσκοτόπων τοποθετηθήκαμε εγκαίρως με θέσεις και προτάσεις οι
οποίες δυστυχώς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα.
6. Το ΓΕΩΤΕΕ σύστησε ομάδα εργασίας για τις βοσκήσιμες γαίες της οποίας το αποτέλε‐
σμα αναγνωρίζεται ως εργαλείο δουλειάς και άσκησης πολιτικής.
7. Συνεργαστήκαμε στενά με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών για την κατάθεση
προτάσεων και κοινών προβληματισμών.
8. Το ΓΕΩΤΕΕ αξιοποιώντας τη δουλειά των συναδέλφων πρότεινε τη θεσμοθέτηση προδι‐
αγραφών για τα πράσινα δώματα.
9. Κάναμε παρέμβαση στο ζήτημα της φορολογίας των αγροτών σε συνεργασία με την
ΕΤΑΓΡΟ και τα πανεπιστήμια βελτιώνοντας κατά πολύ το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης.
10. Κάναμε παρέμβαση στο ζήτημα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων και καταθέσαμε
προτάσεις οι οποίες άλλαξαν πολλές από τις δυσμενείς προβλέψεις του νομοσχεδίου.
11. Ήμασταν παρόντες στα μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν τον πρωτογενή τομέα
(πώληση ΑΤΕ, ΔΩΔΩΝΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, Α‐
ΓΩΓΟΣ ΤΑΠ ΚΛΠ)
12. Το Επιμελητήριο ήταν παρών ώστε να αποτραπούν οι δυσμενείς για τον κλάδο συνέπει‐
ες από το σχέδιο ‘’ΑΘΗΝΑ’’ για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ επιτυγχάνοντας όλες οι γεωτεχνικές ει‐
δικότητες να παραμείνουν σε γεωτεχνικές σχολές και τμήματα.
13. Εκφράσαμε θέση για μια σειρά από νομοσχέδια όπως το νομοσχέδιο της οριοθέτησης
του αιγιαλού, το νομοσχέδιο για την παιδεία και την οργάνωση των ΑΕΙ κλπ με σημαντι‐
κά αποτελέσματα για τον κλάδο μας.
Όλα τα παραπάνω είναι ορισμένα από όσα έχει κάνει αυτό το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ και έγιναν με
προσπάθειες συγκεκριμένων ανθρώπων και παρατάξεων
Μάλιστα Τα μέλη του Δ.Σ. και των διοικουσών επιτροπών δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποζη‐
μίωση ή έξοδα παράστασης ή μισθό ή άλλου είδους παροχές όπως π.χ. κινητό τηλέφωνο.
Αντιθέτως, όλα τα μέλη σε κάθε μετακίνηση τους ξοδεύουν από το υστέρημα τους για να μπορέ‐
σουν να υλοποιήσουν το ρόλο που τους ανέθεσαν οι συνάδελφοι και ακόμη περισσότερο όταν
δεν έχουν πληρωθεί αυτές οι μετακινήσεις για χρονικό διάστημα 2 περίπου ετών και αναγκάζο‐
νται όλοι να χρηματοδοτούν αποκλειστικά τις μετακινήσεις για τις δραστηριότητες του ΓΕΩΤΕΕ.
9

Εμείς ξέρουμε και τι μπορούμε και τι κάναμε.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να κρίνουν και να συγκρίνουν το έργο μας και να μας αξιολογή‐
σουν βάση αυτού.
Σίγουρα μπορούμε και περισσότερα . Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και άλλα.
Άλλα λέμε όχι στην απαξίωση όχι στους αφορισμούς.
Θεωρούμε πως τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες
σας και να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι στους συναδέλφους μας.
Η νέα πρόταση που καταθέτουμε έχει αρχή τη συνέχεια του έργου μας.
Η πρόταση μας βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο:


Την πίστη στους συναδέλφους μας, στο ρόλο τους και στις ικανότητες τους.



Τον εκσυγχρονισμό των δομών, και κυρίως των νοοτροπιών και των πρακτικών παντού όπου
δραστηριοποιούμαστε.



Την κατάθεση προτάσεων με όραμα και ρεαλισμό που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση
του γεωτεχνικού και στην αναγνώριση του από την κοινωνία.

Και κυρίως βασίζεται στην παρέμβαση και στη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας.
Χωρίς μεμψιμοιρίες, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς κυρίως να κρυβόμα‐
στε πίσω από ταμπέλες ετεροπροσδιορισμού και ακύρωσης του έργου ανθρώπων και παρατάξεων
που έχουν προσφέρει διαχρονικά.
Πιστεύουμε πως το Επιμελητήριο και ρόλο μπορεί να έχει και ουσιαστική παρέμβαση αρ‐
κεί. να υποστηρίξει με σθένος θέσεις και προτάσεις που απορρέουν από την γνώση των συναδέλ‐
φων.
Σε θέματα


Επαγγελματικά, Εκπαίδευσης, Αγροτικής πολιτικής, Πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτο‐
γενούς παραγωγής, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης φυσικών πόρων, Αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών, Θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού, Σχεδιασμού και ανάπτυξης υποδομών,
Καλλωπισμού χώρων, Αλιείας και διαχείρισης θαλασσίου πλούτου, Ασφάλειας τροφίμων,
Προστασίας από Επιδημίες και πανδημίες, Αντιπροσώπευσης στην κοινωνία των πολιτών
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πολιτείας και του πολίτη.
10

Ο Γεωτεχνικός μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα. Να κατα‐
στεί ο μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδος ειδικά στις κρίσιμες στιγμές που περνά ο τόπος.
Σε όλα αυτά Πιστεύουμε πως θα δικαιωθούμε.
Θα κερδίσουμε το στοίχημα που βάζουμε με εσάς και τους εαυτούς μας.
Το στοίχημα της ουσιαστικής παρέμβασης με στοχευμένη δράση στα θέματα τα οποία η κοινωνία
έχει σε πρώτη προτεραιότητα.
Αξιοποιώντας τις δυνάμεις του καθενός προσωπικά και του επιμελητηρίου στο σύνολο του θα κα‐
ταφέρουμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα μπροστά.

Για αυτό και σήμερα καταθέτουμε τη νέα πολιτική πρόταση διεκδίκησης της συμμετοχής μας στα
όργανα και στη διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ.

Μια πρόταση με επίκεντρο τον Έλληνα Γεωτεχνικό
Μια πρόταση η οποία διαχρονικά συντίθεται από τις λέξεις ανανέωση (προσώπων, ιδεών, και κυ‐
ρίως νοοτροπίας και πρακτικών) της σύνθεση (ρευμάτων, ιδεών και αντιλήψεων) διεκδίκηση (δι‐
καιωμάτων, προοπτικών, ευκαιριών) παρέμβαση (στην κοινωνία στους χώρους εργασίας στα κέ‐
ντρα αποφάσεων) συμμετοχή (στις αποφάσεις, στους αγώνες) ανάπτυξη (στον ιδιωτικό και δημό‐
σιο τομέα, στην αγροτική οικονομία) και όραματος (ο ρόλος και η θέση μας μπροστά στα νέα δε‐
δομένα).

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε:


Την αλλαγή της φυσιογνωμίας του Επιμελητηρίου με ηγετικό ρόλο σε όλο το φάσμα της α‐
γροτικής οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής.



Την κατοχύρωση του ρόλου μας ως βασικού παράγοντα πιστοποίησης και ελέγχου όλων των
γεωτεχνικών εργασιών και επαγγελμάτων.



Την παρέμβαση μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των Γεωτεχνικών, καθώς και του αγρο‐
τικού κόσμου.



Το άνοιγμα νέων επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών για τους ιδιώτες συναδέλφους
μας (πράσινο, οικοδομή, γεωτεχνικές μελέτες, δημόσια έργα κλπ).
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Το περεταίρω άνοιγμα του ΟΣΔΕ και τη δημιουργία φορέων Β από γεωτεχνικούς συμβού‐
λους.



Την εφαρμογή του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να επωφεληθεί και ο
αγροτικός κόσμος, αλλά και να κατοχυρωθεί ο επιστημονικός ρόλος του γεωτεχνικού.



Την εφαρμογή και την απασχόληση των γεωτεχνικών μέσα από το νέο ΠΑΑ στους συμβού‐
λους καινοτομίας και τις αγροτο‐διατροφικές συμπράξεις.



Την ουσιαστική εποπτεία στα τρόφιμα από το χωράφι στο ράφι (κάτι που ήδη σε ένα μεγά‐
λο βαθμό έχει επιτευχθεί με τη μεταφορά του ΕΦΕΤ, το κυρωτικό νομοσχέδιο, το νομοσχέ‐
διο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κλπ).



Την αλλαγή της γεωτεχνικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια ώστε να είναι πιο κοντά στις
απαιτήσεις της αγοράς.



Την παρέμβαση σε θέματα περιβάλλοντος, καταναλωτή, και θεμάτων που απασχολούν την
κοινωνία.



Την παρέμβαση μας στους χώρους εργασίας.



Την αλλαγή των δομών στους ΟΤΑ και κατοχύρωση της θέσης των γεωτεχνικών μέσα από τα
οργανογράμματα.



Την διεκδίκηση ισονομίας μέσα στο δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλους τομείς (π.χ. οδοιπο‐
ρικά).



Την ανάδειξη και αλλαγή των δυσλειτουργιών που δημιουργούνται στις υπηρεσίες από την
εφαρμογή του μνημονίου (εκτός έδρας, κινήσεις κλπ).



Την Επαναλειτουργία Γεωτεχνικών υπηρεσιών που υποβαθμίζονται ή καταργούνται π.χ. ΙΓ‐
ΜΕ.



Αναγνώριση του ρόλου μας σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών.



Το δικαίωμα ορισμού Γεωλόγου ως επιβλέποντα σε κατασκευή σηράγγων και γενικότερα
γεωτεχνικών έργων.



Τη σύνταξη απαραίτητα γεωλογικών εκθέσεων – μελετών για κάθε είδους κατασκευή (οικο‐
δομές, τεχνικά έργα κλπ) και επίβλεψης σε δημόσιες κατασκευές.



Την επέκταση και κατοχύρωση δικαιωμάτων σε τομείς γεωτεχνικού ενδιαφέροντος (τεχνικός
ασφαλείας στα τρόφιμα, απεντομώσεις, καταπολέμηση κουνουπιών, κωδικοί στα προγράμ‐
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ματα της δια βίου μάθησης για γεωτεχνικούς), όπου υπάρχουν συγκεκριμένες αδικίες και
ευκαιρίες οι οποίες θα πρέπει να αρθούν.


Την παρέμβαση στον σχεδιασμό και άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.



Την αναγνώριση του ρόλου του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ στην Ελληνική κοινωνία.



Το άνοιγμα στον αγροτικό κόσμο και στα προβλήματα του.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω θεωρούμε
αναγκαίες προϋποθέσεις:


Την αλλαγή του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤΕΕ μετά από 30 χρόνια, με την ταυτόχρονη διεύ‐
ρυνση του Επιμελητηρίου μας με νέους κλάδους αποφοίτων Πανεπιστημίων, ώστε να εκ‐
συγχρονισθεί η δομή και η λειτουργία του Επιμελητηρίου και να ανταποκρίνεται στις ανά‐
γκες των μελών του, της κοινωνίας και της Πολιτείας.



Τη θωράκιση των οικονομικών με ένταξη νέων δραστηριοτήτων κατάρτισης και πιστοποίη‐
σης που θα ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους στους συναδέλφους.



Πιο ευέλικτη και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο ώστε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να μπορεί να μετέχει σε
συμπράξεις για την εκπαίδευση ή την κατάρτιση των επαγγελμάτων που πιστοποιεί ή να με‐
τέχει σε αγροδιατροφικές και άλλες διεπαγγελματικές συμπράξεις.



Δημιουργία Επιστημονικών Επιτροπών Νομού με αντιπροσώπευση όλων των κλάδων σε κά‐
θε νομό που τα μέλη τους θα είναι ταυτόχρονα και τα μέλη της Συνέλευσης του Παραρτήμα‐
τος και της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η μείωση των αντιπροσώπων στη
Γενική Συνέλευση στο 1/3 του.



Θεσμοθέτηση της εγγραφής των μελών στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου κατοικίας
για όλα τα μέλη (εργαζόμενους και ανέργους) ώστε να ψηφίζουν την Κυριακή χωρίς να ανα‐
γκάζονται να μετακινούνται στον τόπο εργασίας τους.



Νομοθέτηση της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των εισφορών υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.



Θεσμοθέτηση αμειβόμενων ομάδων εργασίας με προκήρυξη, εκδήλωση ενδιαφέροντος και
αξιοκρατική επιλογή των καταλληλότερων επιστημόνων.



Έκδοση υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ΠΔ 344/2000, όπου θα
θεσπιστούν και κυρώσεις για τη μη εφαρμογή των υποχρεωτικών διατάξεών του.



Στήριξη της υπηρεσίας και των ανθρώπων της.
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Πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που μας αφορούν.
Διαδραστικότητα στην πληροφόρηση, στις προτάσεις και στη συμμετοχή των μελών μας με
πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η πρόταση μας μπορεί και πρέπει να πραγματωθεί με την ουσιαστική συμμετοχή όλων
Εμείς ως ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Πιστεύουμε και Επενδύουμε στον Έλληνα Γεωτεχνικό
Δεσμευόμαστε να Στηρίζουμε τις προσπάθειες και τους κόπους του
Να είμαστε αρωγοί και συνεργάτες σε κάθε δημιουργική προσπάθεια
Οραματιζόμαστε ένα νέο ΓΕΩΤΕΕ
Νιώθουμε τον παλμό των εξελίξεων και τις απαιτήσεις των συναδέλφων μας

Με οδηγό τα οράματα της νέας γενιάς, η ΔΑΚΕ καταθέτει μια καινούργια πρόταση για ένα
νέο ξεκίνημα με δυναμισμό, φρεσκάδα, με όρεξη για δουλειά και δημιουργία.
Με ανανέωση στην σύνθεση των προσώπων που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της, η ΔΑ‐
ΚΕ συμπεριέλαβε στους συνδυασμούς της καταξιωμένους επαγγελματικά υποψηφίους, οι οποίοι
σε συνεργασία με τους νέους, θα δώσουν την μάχη για την αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνι‐
κού. Με αντιπροσωπευτικότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Με μακρά δια‐
δρομή και καταξίωση στον επαγγελματικό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό χώρο. Με όλους εκεί‐
νους τους συναδέλφους, που τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έκαναν ένα νέο ξεκίνημα στα Πα‐
νεπιστήμια προσδοκούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Καταθέτουμε την πρόταση μας και καλούμε τους συναδέλφους μας να συμπορευτούν μαζί μας για
την υλοποίηση του οράματος μας. Την πραγμάτωση των αξιών, ιδεών και στόχων που όλοι μαζί θα
θέσουμε.
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Σε αυτή την προσπάθεια σε καλούμε να είσαι μαζί μας
Είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε
Με πίστη στις δυνάμεις μας
Με όρεξη για δουλειά
Με όραμα για το ΓΕΩΤΕΕ
Και κυρίως
Με την ψήφο σας
Είμαστε σίγουροι πως στις 2 Νοεμβρίου
Η ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Θα ξανακερδίσει την Εμπιστοσύνη σας
Με Τιμή

ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
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