∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε :
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Εν όψει των εκλογών στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, δεδοµένης της ανάγκης αξιολόγησης από κάθε
Γεωτεχνικό, των προτάσεων που δηµοσιοποιούν οι παρατάξεις που θα συµµετάσχουν
στην εκλογική διαδικασία, αλλά και της αναγκαίας συζήτησης που θα πρέπει να
κάνουµε εµείς οι Γεωτεχνικοί, για ένα σύγχρονο -αποτελεσµατικό και ανταγωνιστικό
επιµελητήριο, κοινοποιούµε τις θέσεις µας και τις θέτουµε στην κρίση κάθε
Γεωτεχνικού.
Όλοι και όλες θέλουµε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στο σχεδιασμό
για την ανάπτυξη του πρωτογεννή τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα και έναν
αντίστοιχο ρόλο για τους γεωτεχνικούς .
Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε ή κάναμε και οι ίδιοι υποτιμητικά σχόλια για το
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ή κάναμε αναπόφευκτες συγκρίσεις με άλλες επιμελητηριακές
δομές .
Είναι γεγονός επίσης ότι το Επιμελητήριο όπως και όλα τα επιμελητήρια ή μεγάλοι
επαγγελματικοί σύλλογοι (ΤΕΕ, Οικονομικό επιμελητήριο κλπ) αντιμετώπισαν και
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στη θεσμική λειτουργία τους με κυριότερο αυτό της
οικονομικής τους βιωσιμότητας, λόγω των γνωστών μνημονιακών μέτρων που
περιόρισαν καταλυτικά τα έσοδα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ιδιαιτέρα για το
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε τα παραπάνω έχουν μεγάλη σημασία, μετά το γνωστό «κούρεμα» των
αποθεματικών του και την στοχευμένη επίθεση που δέχτηκε τόσο στο θέμα των αδειών
άσκησης επαγγέλματος όσο και στην υποχρεωτικότητα εγγραφής των Γεωτεχνικών σε
αυτό.
Κύριος στόχος λοιπόν όλων μας, θα πρέπει να είναι η οικονομική βιωσιμότητα του
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει
στο θεσμικό του ρόλο.
Ένα Θεσμικό ρόλο που λόγω του τρόπου λειτουργίας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε είναι δισυπόστατος
εξαιτίας του χαρακτήρα που έχει το επιμελητήριο, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε (το
επιμελητήριο δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας). Αυτή η ιδιαιτερότητα του
επιμελητηρίου επιβάλλει από τη μια πλευρά να διαμορφώνει και να εισηγείται στην
Πολιτεία σύγχρονες θέσεις και προτάσεις, με επιστημονικά και τεχνοκρατικά
χαρακτηριστικά για κάθε γεωτεχνικό – κλαδικό ζήτημα και από την άλλη να βρίσκεται
κοντά στα προβλήματα των συναδέλφων Γεωτεχνικών στηρίζοντας τα εργασιακά τους
δικαιώματα και τη θέση τους στην αγορά εργασίας .
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΟΡΕΙΑ

Η αγροτική οικονομία, όπως και το σύνολο άλλωστε της ελληνικής οικονομίας, τα
τελευταία χρόνια βιώνουν μια τεράστια εσωτερική κρίση που εκτός από οικονομικά έχει
και κοινωνικά χαρακτηριστικά .
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο -όλοι οι γεωτεχνικοί κλάδοι - θα πρέπει να
συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πολιτικών που θα στηρίζονται από την Ελληνική
Κοινωνία θα είναι τεκμηριωμένες επιστημονικά και οικονομοτεχνικά και θα μπορέσουν
να διαμορφώσουν τον τρόπο ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, να δώσουν ελπίδα για
ένα καλύτερο μέλλον στην αγροτικής οικονομίας και τον αγροτικό πληθυσμό και να
καθιερώσουν το ρόλο κάθε γεωτεχνικού επιστήμονα στην παραγωγική διαδικασία.
Στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ αγωνιζόμαστε για τη διαμόρφωση
μιας νέας αγροτικής οικονομίας που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά την ποιότητα
(προϊόντων και υπηρεσιών), την αειφορική - βιώσιμη ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στον
άνθρωπο-παραγωγό που θα είναι κύριος της γνώσης, την ορθή διαχείριση και απόδοση
των φυσικών πόρων καθώς και θα την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ένα
τέτοιο μοντέλο αγροτικής οικονομίας, θα υπηρετεί την ισόρροπη ανάπτυξη, το σεβασμό
στο περιβάλλον και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου στην κοινωνία, για να
πραγματοποιηθεί θα πρέπει να έχει ως αναπόσπαστο τμήμα του την επιστημονική
γνώση των Γεωτεχνικών.
Αυτό το ρόλο το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. οφείλει καταρχήν να κατανοήσει, να επεξεργασθεί και
στην συνέχεια να προβάλλει, με την εκπόνηση ενός σχεδίου παρέμβασης με κυρίαρχους
στόχους όπως αναλύονται στους παρακάτω άξονες:


Στην ανάδειξη του ρόλου του Γεωτεχνικού στα θέματα προστασίας και διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος

 Στην ανάπτυξη πολιτικών ολοκληρωμένης παρέμβασης στους τομείς της γεωργίας,
κτηνοτροφίας , δασών και αλιείας, με στόχο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της
οικονομίας της υπάιθρου. Στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων της εποχής μας
όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ο αυξημένος κίνδυνος ερημοποίησης, τα διατροφικά
προβλήματα, η ανεργία, αλλά και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των
γεωτεχνικών στην αντιμετώπισή τους
 Στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να
αντιμετωπιστούν από κοινού τα αυξημένα προβλήματα της κοινωνίας μας.
 Στην αξιοποίηση του συνόλου του γεωτεχνικού επιστημονικού δυναμικού για την
αντιμετώπιση των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως
κοινωνία και οικονομία.


Στην καταξίωση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, είτε των ιδιωτών επαγγελματιών
που αποτελούν το βασικό μοχλό στην ανάπτυξη της υπαίθρου, είτε και των δημοσίων
υπαλλήλων, που αποτελούν το κύριο εργαλείο της Πολιτείας για την εφαρμογή
πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου .

 Στην ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων της ελληνικής αγροτικής παραγωγής
και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες
(διασύνδεση
διαρθρωτικών δομών του κράτους - επιτελικός ρόλος, την άσκηση ελέγχου, την
προώθηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής και την ενημέρωση των αγροτών κλπ),
δηλαδή πολιτικών που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την ανάπτυξη ισχυρής
και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.



Στο γνωστικό αντικείμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γεωτεχνικών, έτσι ώστε
η αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης και των νέων μορφών παραγωγής να διαπνέουν
και να διαπερνούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 Στο πεδίο της ανάπτυξης της έρευνας και την εφαρμογή της καινοτομίας, προκειμένου
να αξιοποιηθούν τα κύρια πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας.
 Στην εφαρμοσμένη έρευνα για την διατήρηση και ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών
και φυλών και την επίλυση προβλημάτων φυτοπροστασίας (δραστικές ουσίες φιλικές
προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα αποτελεσματικές), της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος κλπ.
 Στην έρευνα και εκμετάλλευση των ενεργειακών και ορυκτών πόρων και των
ενεργειακών πρώτων υλών (υδρογονάνθρακες, λιγνίτες μεταλλεύματα κα), την
ορθολογική ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και την
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, αιολικά,
φωτοβολταϊκά κλπ.)
 Στον εκσυγχρονισμό του αδειοδοτικού πλαισίου και για τους λοιπούς ορυκτούς
πόρους με σύστημα ανάλογο των υδρογονανθράκων .
 Στη μελέτη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων όπως σεισμοί,
κατολισθήσεις, πλημμύρες κλπ. προώθηση ερευνών καταγραφής ενεργών ρηγμάτων,
περιοχών γεωλογικής επικινδυνότητας και συνθηκών αντιμετώπισης ιδιαίτερων
καταστροφικών γεγονότων.
 Στο σεβασμό του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με ασφαλές κριτήριο την
αειφορία των φυσικών πόρων (δασικοί πόροι-δομημένο ορεινό και αγροτικό
περιβάλλον) και την αποτελεσματική τους προστασία.
 Στον καθορισμό των μέτρων, των ενεργειών και δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με
στόχο την στροφή της αγροτικής οικονομίας προς την ποιότητα και την αειφόρο
ανάπτυξη.
 Στην αναθεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που
περιλαμβάνει θέματα αιχμής, όπως η τροποποίηση του εκλογικού συστήματος
ανάδειξης των οργάνων του προς το αναλογικότερο, η τροποποίηση του Νόμου, η
ενδυνάμωση των παραρτημάτων, η πληρέστερη στελέχωση και οργάνωση των
Υπηρεσιών του, η τροποποίηση του μηχανισμού είσπραξης των πόρων του ώστε να
καταστεί αποτελεσματικότερος κλπ.


Στη θεσμοθέτηση, των δικαιωμάτων και ευθυνών των γεωτεχνικών στο πλαίσιο της
νέας αγροτικής οικονομίας που αναπτύσσεται. Στην ουσιαστική κατοχύρωση του
αυτονόητου ρόλου του Γεωτεχνικού σε όλο τον διατροφικό τομέα, από την παραγωγή
μέχρι την κατανάλωση.

 Στο ίδιο πνεύμα απαιτείται να θεσμοθετηθούν, τα επαγγελματικά δικαιώματα,
προϋποθέσεις και όροι άσκησης του επαγγέλματος και η διεύρυνση του ρόλου του
Γεωτεχνικού


Στη διαρκή και δια βίου κατάρτιση των γεωτεχνικών.

 Στην ακόμα πιο άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των Γεωτεχνικών
από το Επιμελητήριο, σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που τους αφορούν, με την
εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο κλπ.), με ταυτόχρονη εξασφάλιση του αμφίδρομου αυτής της
επικοινωνίας.
Η ενασχόληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους μεγάλους και ουσιώδεις στόχους που
προαναφέρθηκαν και όχι μόνο με τα τρέχοντα και τετριμμένα, θα εμπνεύσει και θα
κινητοποιήσει όλα τα μέλη του, θα του προσδώσει κύρος και αξιοπιστία και θα το
αναδείξει σε έγκυρο συνομιλητή της κυβέρνησης και των οικονομικών και κοινωνικών
εταίρων, όπως επιβάλλει ο ιδρυτικός του νόμος.
Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά στις εκλογές του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, στις 2 Νοεμβρίου 2014
και να ενισχύσετε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, για ένα Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο πραγματικά βιώσιμο, αγωνιστικό και αποτελεσματικό που θα μπορεί με
τρόπο ενωτικό, άμεσα παρεμβατικό και ικανό, να αντιμετωπίσει τα δύσκολα
προβλήματα όλων των Γεωτεχνικών κλάδων.
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτιά της, αγωνιζόμαστε για ένα
επιμελητήριο αξιόπιστο, δυναμικό και αποτελεσματικό που θα περιβάλλεται με
εμπιστοσύνη και θα έχει το απαιτούμενο κύρος σε όλο τον γεωτεχνικό κόσμο. Ένα
επιμελητήριο που θα στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή ανθρώπων με
επιστημονική και τεχνική γνώση, μεράκι και ικανότητα για δουλειά.
Η ψήφος στη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨, είναι ψήφος για
ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.
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