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ΨΗΦΙΣΜΑ
Ελώπηνλ ηνπ Σπληνληζηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζηηο Σέξξεο
ηελ 31-3-2012
Ο Γεσηερληθόο Κιάδνο θαη επξύηεξα ε Ειιεληθή Κνηλσλία βηώλεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο
πξσηνθαλνύο θαη νιέζξηαο θξίζεο ζε όια ηα επίπεδα. Η Ειιεληθή Επηζηεκνληθή Κνηλόηεηα
θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηά γηα έμνδν από απηήλ.
Σε απηήλ ηελ εζληθή πξνζπάζεηα ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καο θαη νη
Γεσηερληθνί πνπ ηνλ ππεξεηνύλ, απνηεινύλ ηελ πξνκεησπίδα θαη ην βαζηθό ππιώλα
αλάπηπμεο.
Τν Γεσηερληθό Επηκειεηήξην κε βάζε ηνλ ηδξπηηθό ηνπ λόκν (Ν.1474/1984) εμππεξεηεί
ηνπο ζθνπνύο ίδξπζήο ηνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη:
Άξζξν 2 παξ. 2γ) Παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηελ άξηηα θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη γηα κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα γεσπνληθά,
δαζνπνληθά, δσνηερληθά, θηεληαηξηθά, ηρζπνπνληθά θαη γεσινγηθά.
Άξζξν 2 παξ. 2δ) Εληζρύεη θάζε πξνζπάζεηα πνπ πξνέξρεηαη από ην θξάηνο, ηνπο

νξγαληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδαο, ηνπο αγξνηηθνύο,
δαζηθνύο, θηελνηξνθηθνύο θαη αιηεπηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο θαη ζπιιόγνπο θαη θάζε άιιν
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ εθόζνλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε
ηνπ βηνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ θαιύηεξε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θπζηθώλ πόξσλ θαη κέζσλ.
Άξζξν 2 παξ. 2ζη) Σπλεξγάδεηαη κε ηα επηκειεηήξηα θαη ηηο νξγαλώζεηο ησλ άιισλ
επαγγεικαηηθώλ ηάμεσλ ηεο ρώξαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ.
Άξζξν 2 παξ. 2ε) Πξναζπίδεη ηα επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά
θαη πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ Γεσηερληθώλ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ

πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ θαη γηα ηελ ηήξεζε από απηά
ησλ θαλόλσλ δενληνινγίαο θαη αμηνπξέπεηαο αζθώληαο θαη πεηζαξρηθή εμνπζία ζ’ απηά.
Η θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αιιά θαη ηα παξαξηήκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δηάθνξα αλαπηπμηαθά – επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, είηε κόλα ηνπο είηε ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο άιισλ επαγγεικαηηθώλ ηάμεσλ, εμππεξεηνύλ αθξηβώο
απηνύο ηνπο ζθνπνύο. Μέζα όκσο από απηή ηελ πξνζπάζεηα επσθειείηαη νηθνλνκηθά ην
Επηκειεηήξην καο, γεγνλόο πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ιόγσ θαη ηεο θαζίδεζεο ησλ
νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θαη ηνπ θνπξέκαηνο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ.
Παξάιιεια, κέζσ απηώλ ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ (ΛΑΕΚ, INTERREG,
ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ θ.α.) σθεινύληαη νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά θαη ηα κέιε ηνπ
Επηκειεηεξίνπ καο.
Με ιύπε καο όκσο παξαηεξνύκε όηη κηα κεηνςεθία (επηπρώο) ηνπ Δ.Σ. ηνπ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (εθιεγκέλνη κε ην Παλγεσηερληθό Αγσληζηηθό Μέησπν) λα αληηηίζεηαη
ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη ινηδνξώληαο ηελ θαη ρξεζηκνπνηώληαο
απαξάδεθηνπο ραξαθηεξηζκνύο θαη αίνια επηρεηξήκαηα.
Γηα ην ιόγν απηό θαη κε βάζε όια ηα παξαπάλσ, δεηνύκε από ην Σπληνληζηηθό
ζπκβνύιην ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λα θαηαδηθάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ησλ
ζπλαδέιθσλ. Πξαθηηθή, ε νπνία ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη δελ απνζθνπεί ζηελ
απαμίσζε ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ θαη ησλ Γεσηερληθώλ, αιιά πεγάδεη από
ηελ άγλνηα ηνπο αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπσο απηνί
θαζνξίδνληαη ζηνλ ηδξπηηθό ηνπ λόκν.
Τέηνηεο πξαθηηθέο απαμηώλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ζηε ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα
Γεσηερληθνύ ην Επηκειεηήξην καο ζε κηα δύζθνιε επνρή γηα απηό, θαζόηη ρξένο όισλ καο
είλαη
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ιεηηνπξγία

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ, πξνο όθεινο πάληνηε ηεο ρώξαο καο θαη ησλ Γεσηερληθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.
ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
Ζαθείξεο Μπζηαθίδεο
*Τν ςήθηζκα εγθξίζεθε νκόθσλα από ηελ ΔΕ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο ηελ 30-3-2012.
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