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Μέλη του Παραρτήματος

Θέμα: «Ερώτημα για την πορεία υλοποίησης του αιτήματος μας για τη δημιουργία και
διαχείριση Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για συλλογή του πόρου 6‰
υπέρ Γεωτεχνικών»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 421/8-8-2017 αίτημα μας προς το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σχετ.: Απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 10ης συνεδρίασης του 2017, θέμα 13ο
Κύριε Πρόεδρε / Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος μας για τη «δημιουργία και διαχείριση

Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη συλλογή του πόρου 6‰ υπέρ
Γεωτεχνικών» το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με απόφαση του στη 10η συνεδρίαση του 2017, στο 13ο
θέμα της συνεδρίασης, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Μπόκαρη, υιοθέτησε ουσιαστικά
το αίτημά μας. Το αίτημα αυτό ήταν και αίτημα πολλών συναδέλφων Γεωτεχνικών που είτε
εργάζονται στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εργολήπτες δημοσίων έργων και οι
οποίοι επιθυμούν, εφόσον τους γίνεται η παρακράτηση του 6‰, επί των τιμολογημένων
έργων που υλοποιούν, τα χρήματα αυτά να μην τα διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ε. πηγαίνοντας
στους Μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους, αλλά να τα διαχειρίζεται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να
πηγαίνουν ανταποδοτικά στους συναδέλφους τους Γεωτεχνικούς του δημοσίου που
επιβλέπουν τα έργα που εκτελούν.
Με αφορμή λοιπόν την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη
συγκρότησή του σε σώμα, θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευδόκιμη
και παραγωγική θητεία προς όφελος τους πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Γεωτεχνικών. Επανερχόμενοι λοιπόν στην ανωτέρω σχετική απόφαση
του προηγούμενου Δ.Σ., θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν είχε αποφασιστεί να
ακολουθηθεί ένας οδικός χάρτης ενεργειών και βημάτων που θα πρέπει να γίνουν σταδιακά
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρωταρχικό βήμα αυτής της διαδικασίας θα

ήταν μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Με την παρούσα λοιπόν επιστολή μας, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τις
ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την υλοποίηση της σχετικής
απόφασης, τα αποτελέσματά τους και την επιβεβαίωση της θέλησης του νέου
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επιτυχή ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και για να
βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθειά σας.
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