Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Σύγχρονο, δυνατό και ανανεωμένο
Ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις
Η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου μας, αποτελεί την ύψιστη διαδικασία συμμετοχής και άσκησης των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και απαντάει με τον πιο καθαρό και στέρεο τρόπο σε βασικά ερωτήματα των Γεωτεχνικών
συναδέλφων, σε μια χώρα που αλλάζει με τον σκληρότερο και πιο επώδυνο τρόπο.
Απαντάει επίσης, με τον πιο σύγχρονο τρόπο, στις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και τις σύγχρονες επιστημονικές
και επαγγελματικές ανησυχίες των Γεωτεχνικών.
Για αυτό καλούμε τους συναδέλφους να συστρατευθούν με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
[ΔΗ.ΣΥ.ΓΕ.], για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει να
μείνουμε όρθιοι κάτω από το βάρος σκληρών πολιτικών και μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται συνεχώς με την επίκληση
πολιτικών αριστερόστροφης λιτότητας.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι πολύτιμο θεσμικό όργανο για το Γεωτεχνικό κόσμο και την Πολιτεία και μοχλός για την ανάδειξη των
γεωτεχνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών [ΔΗ.ΣΥ.ΓΕ.], με προοδευτικό και σύγχρονο πνεύμα συνεννόησης και
δημοκρατικής αντίληψης, προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει πρωτίστως το Επιμελητήριο ζωντανό και επίκαιρο.
Κατά την τελευταία τριετία έγιναν, με τη δική μας καθοριστική συμβολή, σημαντικά βήματα:


στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του (λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (online geotee), αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ανάρτηση μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών, λειτουργία
του γραφείου απασχόλησης κλπ.),



πιστοποίηση της λειτουργίας και των διαδικασιών του Επιμελητηρίου κατά ISO 9001:2008,



τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων



ανανέωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου με την έκδοση δύο Προεδρικών
Διαταγμάτων για την άσκηση του επαγγέλματος και τους πόρους του Επιμελητηρίου.



καθοριστικές παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα
παροχής γεωργικών συμβουλών, την κατάρτιση δασικών χαρτών, το θεσμικό πλαίσιο για τη γεωθερμία, την
αναθεώρηση του λατομικού κώδικα κλπ.

Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν πετύχαμε όσα είχαμε σχεδιάσει στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, αλλά το ότι σήμερα το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποτελεί το μόνο θεσμικό εργαλείο προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών, με συνεχή και
αδιάλειπτη δράση, αποτελεί απόδειξη της μεγάλης σημασίας του στην παρούσα συγκυρία.
Βιώνουμε τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς και προσδοκίες για τις επιστημονικές και επαγγελματικές
προοπτικές των Γεωτεχνικών και για το λόγο αυτό, συνεχίζουμε να ανοίγουμε τη συζήτηση για τα σημαντικότερα ζητήματα που,
κατά την άποψή μας, ένα σύγχρονο Επιμελητήριο επιβάλλεται να προσεγγίσει δυναμικά και με συστηματικό τρόπο.
Η νοοτροπία να αποδίδονται αβίαστα ευθύνες σε όλους και για όλα και η γενικόλογη απαξίωση των παρατάξεων και
προσώπων είναι ισοπεδωτική, αντιδεοντολογική και επικίνδυνη. Οι ευθύνες, όπου υπάρχουν, ανήκουν και βαρύνουν
συγκεκριμένα πρόσωπα και παρατάξεις και έτσι πρέπει να αποδίδονται. Τις δικές μας, όπου έχουμε και μας ανήκουν, τις
αναλαμβάνουμε – δημόσια και με αίσθημα δημοκρατικής ευθύνης.

Προοπτικές για μια ελπιδοφόρα πορεία
Ο πρωτογενής τομέας της χώρας, ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας που το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
υπηρετεί στο σύνολό της, βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και
την οικονομική κρίση. Η απάντηση που θα επιχειρηθεί να δοθεί σε αυτές τις προκλήσεις από την κυβέρνηση, τους οικονομικούς
και κοινωνικούς εταίρους και τελικά ο προσανατολισμός και οι πολιτικές επιλογές που θα κυριαρχήσουν, θα καθορίσουν –
ουσιαστικά θα διαμορφώσουν – την κατεύθυνση της ανάπτυξης, το μέλλον της αγροτικής οικονομίας και των αγροτών, αλλά και
τη θέση και το μέλλον των γεωτεχνικών στην παραγωγική διαδικασία.

Εμείς πιστεύουμε στην νέα αγροτική οικονομία στην οποία θα κυριαρχούν, η ποιότητα (προϊόντων και υπηρεσιών) αλλά και
στη σημασία της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων στο αναπτυξιακό μίγμα της χώρας ( ενεργειακών, μεταλλικών κλπ), στα
πλαίσια μιας αειφορικής-βιώσιμης ανάπτυξης που θα στηρίζεται στον άνθρωπο της γνώσης και στις νέες τεχνολογίες και θα
επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη δίκαιη κοινωνία. Σε μια τέτοια ανάπτυξη, οι γεωτεχνικοί
που εκφράζουν κατά κύριο λόγο την επιστημονική και διοικητική γνώση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και όχι
μόνο, έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό ρόλο.
Αυτό το ρόλο το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. οφείλει καταρχάς να κατανοήσει, να επεξεργασθεί και στη συνέχεια να προβάλλει με την
εκπόνηση ενός σχεδίου παρέμβασης με κύριους και βασικούς στόχους, όπως αυτοί αναλύονται στους παρακάτω άξονες:
 Στην ανάδειξη αναγκαίων στρατηγικών κατευθύνσεων της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και θεσμικών
μεταρρυθμίσεων (διασύνδεση διαρθρωτικών δομών του κράτους με κύριο στόχο την εκπλήρωση του επιτελικού του
ρόλου, 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 έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κύρια πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας
και των πρώτων υλών που την αναπροσδιορίζουν και την διαφοροποιούν καθώς και οι ευκαιρίες που αναδύονται για
τον Έλληνα παραγωγό και την εξορυκτική βιομηχανία στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον.
 Στο σεβασμό του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με ασφαλές κριτήριο την αειφορία των φυσικών πόρων
(δασικοί, ορυκτοί και υδάτινοι πόροι- δομημένο ορεινό και αγροτικό περιβάλλον, γεωλογική κληρονομιά κλπ ) και την
αποτελεσματική τους προστασία.
 Στην διαρκή και δια βίου κατάρτιση των γεωτεχνικών, αλλά και των αγροτών, έτσι ώστε να παράγουν υγιεινά, υψηλής
ποιότητας προϊόντα, µε φιλικούς στο περιβάλλον τρόπους, τα οποία ταυτόχρονα να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τις πιστοποιημένες μεθόδους παραγωγής τους.
 Στον καθορισμό των μέτρων, των ενεργειών και δράσεων, για το νέο ΠΑΑ (2021-2027) που σχεδιάζεται με στόχο την
στροφή της αγροτικής οικονομίας προς την ποιότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών [ΔΗ.ΣΥ.ΓΕ.] θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη για το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο που πιστεύουμε και αξίζει σε όλους τους συναδέλφους μας: Ένα επιμελητήριο αξιόπιστο, δυναμικό και
αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των Γεωτεχνικών.

Συνάδελφοι Γεωτεχνικοί,
Είναι γεγονός ότι το Επιμελητήριο, εδώ και καιρό, εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα και την ισχύ
των παρεμβάσεών του. Οι αδυναμίες αυτές έχουν να κάνουν με:
 Τον άκαμπτο και γραφειοκρατικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του
 Την απώλεια της εμπιστοσύνης των μελών του προς αυτό
 Τη γενικότερη απαξίωση των συλλογικών δράσεων και θεσμών
 Τη μειωμένη αξιοπιστία και παρέμβασή του στα επαγγελματικά δρώμενα των κλάδων που εκπροσωπεί
 Τη μειωμένη αποτελεσματικότητα στην επίλυση καίριων ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά
 Τη μειωμένη αξιοπιστία του σε επίπεδο κοινωνίας
Για την αλλαγή και την αναγέννηση του επιμελητηρίου μας, είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των
γεωτεχνικών. Μια συμμετοχή και συνεργασία που πρέπει να είναι γόνιμη και αποτελεσματική, να βασίζεται στις κοινές αρχές
της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, να στοχεύει στην ανάδειξη όλων των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τους
γεωτεχνικούς, να διεκδικεί την αναγνώριση του ρόλου τους στη νέα αγροτική, δασική, περιβαλλοντική πολιτική και να καθιερώνει
σύγχρονα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στη συλλογική δράση του Επιμελητηρίου.
Στόχος της παράταξής μας είναι η επέκταση και η διεύρυνση βασικών δημοκρατικών αξιών όπως είναι η διαφάνεια και η
αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Επιμελητηρίου.
Ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. χρειάζεται νέους ανθρώπους με γνώση, με ικανότητα και διάθεση για
δουλειά, να παράγουν απόψεις και θέσεις απόλυτα τεκμηριωμένες, έγκυρα και έγκαιρα.
Βασική παράμετρος και απαραίτητη προϋπόθεση στην κατεύθυνση αυτή είναι η εξασφάλιση της οικονομικής και
λειτουργικής βιωσιμότητας του Επιμελητηρίου, η οποία έχει πληγεί καίρια από την οικονομική κρίση και τις επιλογές που
ακολουθήθηκαν από τις διάφορες κυβερνήσεις για την αντιμετώπισή της. Η πλήρης αξιοποίηση των υπαρχόντων οικονομικών
πόρων, αλλά και η συνεχής αναζήτηση νέων είναι όχι απλά επιβεβλημένη αλλά ζήτημα ζωτικής σημασίας για το Επιμελητήριο.
Η διεύρυνση και αναβάθμιση ποιοτικών υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει το Επιμελητήριο προς τα μέλη του, αλλά και την
κοινωνία γενικότερα, συνδέεται ευθέως ανάλογα με την οικονομική του αυτοδυναμία, επάρκεια και καταξίωση.

Η αγροτική οικονομία, η αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών μας πόρων, η προστασία και ανάδειξη του πλούσιου
φυσικού και αστικού μας περιβάλλοντος, η αλιεία, η κτηνοτροφία είναι τομείς γεωτεχνικού ενδιαφέροντος που αποτελούν ή
πρέπει να αποτελέσουν πόλους αναδιάταξης της ελληνικής οικονομίας, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία,
την κοινωνία και τους Γεωτεχνικούς. Το βάρος αυτό πρέπει να το σηκώσουμε οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί ΤΩΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ και όχι
αύριο ή μεθαύριο. Τώρα είναι η ευκαιρία και ο κατάλληλος χρόνος για να κατοχυρώσουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία και την
νέα οικονομία.
Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εμείς. Για αυτό αγωνιζόμαστε και προτείνουμε τα παρακάτω:

Θεσμική και λειτουργική αναδιοργάνωση
 Αναμόρφωση του νόμου ίδρυσης και λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προσαρμογή σε θέματα σύγχρονης και
αποτελεσματικής λειτουργίας των οργάνων του [Εκλογές, Δ.Σ., Γ.Σ., κλπ.] και της εσωτερικής του δομής.
 Βελτίωση της οργανωτικής επάρκειας των Παραρτημάτων και ευθυγράμμιση με την περιφερειακή διάταξη της χώρας.
 Άνοιγμα του επιμελητηρίου σε άλλους επιστημονικούς κλάδους [Χημικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, περιβαλοντολόγοι,
γεωγράφοι κ.α.].
 Δημιουργία νέων μητρώων φορέων παροχής υπηρεσιών, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων.
 Δημιουργία νέου αυτόνομου μητρώου κλάδων Τ.Ε.Ι.
 Συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς εταίρους, σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους.
 Διεύρυνση και παροχή πλήρως αυτοματοποιημένων υπηρεσιών προς τα μέλη του.

Πρωτογενής τομέας
 Γεωργία με σύνθημα ‘’από το χωράφι στο πιάτο‘’, με ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα για όλους, είναι το μεγάλο μας
στοίχημα. Αυτό σημαίνει καταρτισμένους γεωτεχνικούς, με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 Κτηνοτροφία με αυτάρκεια σε κρέας και γάλα και ορθολογική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, με προστασία της
βιοποικιλότητας.
 Αλιεία με πλούσια παραγωγή ιχθυοαλιευμάτων και μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών .
 Έρευνα και καινοτομία ως αλληλένδετες αιχμές του δόρατος όλης της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονομίας και του πρωτογενή τομέα παραγωγής με τα σχετικά ιδρύματα και πανεπιστήμια να συνδέονται με την αγορά
και να συμβάλουν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.
 Εκπαίδευση [ανώτερη, ανώτατη], μαζί με την έρευνα και την καινοτομία, ως το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας που
θέλει όχι απλά να παρακολουθεί, αλλά να είναι μπροστά από τις εξελίξεις.

Φυσικοί και υδατικοί πόροι
 Έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών ορυκτών πόρων και των ενεργειακών πρώτων υλών (υδρογονάνθρακες, λιγνίτες
κ.α.) με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη και παράλληλα μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ.).
 Ενδυνάμωση του ΙΓΜΕ με την στελέχωσή του με νέους ερευνητές καθώς και την θεσμική του αναβάθμιση και στην
βασική έρευνα υδρογονανθράκων.
 Σύνταξη χωροταξικού ορυκτών πόρων της χώρας ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη και η αξιοποίηση τους
 Προστασία της Γεωποικιλότητας
 Ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων επ’ ωφελεία της Γεωργίας και του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από την
εφαρμογή των ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης.
 Προστασία και διαχείριση των δασών μέσα από την προσαρμογή της διαχείρισής τους στις κλιματικές μεταβολές, την
οριστική αποτύπωσή τους, τη σύνταξη του Δασολογίου και την αναδιοργάνωση της δασικής υπηρεσίας με όρους
μέλλοντος και όχι παρελθόντος.
 Έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση ως βασικές παραμέτρους επιτυχίας των παραπάνω.

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
 Οι Προστατευόμενες Περιοχές [ΠΠ] αποτελούν το πλούσιο και διαχρονικό μας πλεονέκτημα και πρέπει να
συστηματοποιηθεί η προστασία και η διαχείρισή τους, μέσα από τη συμμετοχή και των γεωτεχνικών και στο επίπεδο
της διοίκησης και της επιστήμης.
 Η άσκηση γεωργίας μειωμένων εισροών, και άρα καθαρότερων προϊόντων, είναι ζητούμενο και εισέρχεται πλέον
σταθερά ως ανάγκη στην καθημερινότητά μας.
 Η απογραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και των ορεινών τύπων οικοτόπων, της ελληνικής χλωρίδας και
πανίδας συνιστούν πράξεις ύψιστης ευθύνης για τις επόμενες γενιές.
 Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών αποτελούν επίσης προνομιακό πεδίο
ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προσέγγισης των συναδέλφων γεωτεχνικών.
 Η βελτίωση του αστικού και περιαστικού πρασίνου αποτελεί καίριο ζήτημα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων των
αστικών κέντρων.
 Η κλιματική μεταβολή και κατ’ άλλους αλλαγή, επιτάσσει προτεραιότητες προνομιακές στους γεωτεχνικούς στα θέματα
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ.).
Αυτά όλα επιβάλλουν ένα νέο και πολύπλευρο ρόλο που το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. οφείλει καταρχάς να κατανοήσει, να
επεξεργασθεί και στη συνέχεια να προβάλει και να διεκδικήσει, με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
παρέμβασης, αναζητώντας τους καλύτερους και πιο ορεξάτους συναδέλφους για αυτό.
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 θα το αναδείξει σε
έγκυρο συνομιλητή της κυβέρνησης και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.
Η γραφειοκρατία, οι συντεχνιακές αγκυλώσεις και η έλλειψη οράματος είναι τροχοπέδη, είναι βάρος, από το οποίο το
ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. πρέπει να απαλλαγεί. Να επικρατήσει η ικανότητα και η αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βγούμε από το
τέλμα της γραφειοκρατίας και των συντεχνιών.
Η αναβάθμιση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα είναι βαθιά πολιτική και επίπονη διαδικασία. Αφορά εκείνες τις
παρατάξεις που αναγνωρίζουν το πρόβλημα και θέλουν να κάνουν θετικά βήματα και να προσπαθήσουν να το λύσουν.
Ταυτόχρονα όμως αφορά και εκείνα τα πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να δράσουν ανατρεπτικά και να εγγυηθούν με την
προσωπική τους παρουσία και προσπάθεια μια νέα πορεία.

Καλούμε όλους εσάς, τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που αναγνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε το
πρόβλημα με αυτό τον τρόπο να αγωνιστούμε όλοι μαζί, με διαφάνεια και αξιοπιστία, για να αναδείξουμε τα
προβλήματα και τους κινδύνους και να διεκδικήσουμε τα σπουδαία και σημαντικά, ώστε να σταματήσουμε την
κατρακύλα και να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Γεωτεχνικών.
Απρίλιος 2018
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