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Προς:

-Πξόεδξν Γ.. ΣΔΑΓΔ

Κοιν.:

- Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
- Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Θέμα: «Αλαπάληεηα παξακέλνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα ησλ κειώλ καο από ηελ
δηνίθεζε ηνπ ΣΔΑΓΔ».
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
ηελ 8 Ννεκβξίνπ 2011 απνζηείιακε έγγξαθν πξνο ην Σακείν Δπαγγεικαηηθήο
Αζθάιηζεο Γεσηερληθώλ (ΣΔΑΓΔ) θαηόπηλ νκόθσλεο απόθαζεο ηεο ΓΔ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α. Μαθεδνλίαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 925 θαη θνηλνπνίεζε πξνο ην
Γ ΓΔΩΣΔΔ θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, κε ζέκα «Δξσηήκαηα κειώλ καο
πξνο ην ΣΔΑΓΔ».
Με απηό ην θείκελν εθθξάδακε ηελ αγσλία θαη ηα εξσηήκαηα ησλ κειώλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Αλ. Μαθεδνλίαο ΓΔΩΣΔΔ όζνλ αθνξά ζέκαηα ηνπ ΣΔΑΓΔ(ζρεηηθά κε
ηελ ηύρε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο) θαη παξαθαινύζακε
γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε καο πξνθεηκέλνπ νη εξσηώληεο ζπλάδειθνη
θαηά δήισζε ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο πξνο ην ηακείν.
ρεδόλ κεηά από έλα κήλα(!) ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΑΓΔ θ. Μπαζξέιινο Γηώξγνο
απέζηεηιε έλα απαληεηηθό θείκελν (σο κνλαδηθόο ππνγξάθσλ) πνπ ζπληάρζεθε
πξνθαλώο ππό ζπλζήθεο παληθνύ θαη έιιεηςεο ςπρξαηκίαο (αθαηαλόεηνη νη ιόγνη) κε
απνηέιεζκα ε πξνρεηξόηεηα, ε αθέιεηα θαη ε εκπάζεηα γηα ηε ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο
Αλ. Μαθεδνλίαο θαη εκκέζσο γηα ηνπο Γεσηερληθνύο πνπ απηή εθπξνζσπεί λα είλαη
θάηη πεξηζζόηεξν από εκθαλή.
Παξ’ όιεο ηηο θαιέο πξνζέζεηο καο θαη ρσξίο λα επηζπκνύκε λα
αθνινπζήζνπκε απηόλ ηνλ νιηζζεξό δξόκν, επαλεξρόκαζηε, καηόπιν ομόθωνης
απόθαζης ηης Δ.Ε. ηοσ παραρηήμαηος μας, θαηαζέηνληαο θάπνηεο αιήζεηεο. Γηαηί
ε δηαρείξηζε ηνπ ΣΔΑΓΔ ηδηαίηεξα κέζα ζηελ παλζνκνινγνύκελε νηθνλνκηθή θξίζε
απαηηεί ςπρξαηκία, δηαθάλεηα, ζπιινγηθόηεηα θαη επαγξύπλεζε.
ε

Κύξηε Πξόεδξε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΔΑΓΔ,
πξνθεηκέλνπ λα ζαο πξνζηαηέςνπκε από ηπρόλ επαλάιεςε ζην κέιινλ ηεο
απώιεηαο ηεο ςπρξαηκίαο ζαο, ζαο επηζεκαίλνπκε παξαθάησ ηα ιάζε πνπ θάλαηε
ζηελ απαληεηηθή επηζηνιή ζαο:
 Δλώ «εθπιήζεζηε» (όπσο ιέηε) γηαηί δελ ζαο θνηλνπνηήζεθε ε επηζηνιή καο,
απηή ζαο είρε απνζηάιεη (σο ν θύξηνο απνδέθηεο) ηόζν κε ηειενκνηόηππν









ζηνλ αξηζκό ηνπ ΣΔΑΓΔ όζν θαη κε ε-κεηι ζην πξνζσπηθό ζαο ινγαξηαζκό, ηα
ζρεηηθά δε απνδεηθηηθά ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα καο.
Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ
αλαξηήζακε εκείο ηα εξσηήκαηα καο ζην site ΓΔΩΣΔΔ.. Πώο ζα κπνξνύζακε
άιισζηε αθνύ είλαη αξκνδηόηεηα ηεο θεληξηθήο ππεξεζία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
(πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα ην γλσξίδεηε ζαλ κέινο ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ
είζαζηε); Δκείο απιά ζηείιακε ηα εξσηήκαηα ησλ κειώλ καο ζην ΣΔΑΓΔ θαη ηα
θνηλνπνηήζακε ζην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζηα παξαξηήκαηα καο.
ας εκπλήζζει (γιαηί άραγε;) ην γεγνλόο όηη κεηαθέξακε πξνο εζάο θάπνηα
θξίζηκα εξσηήκαηα πιεζώξαο κειώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, πνπ είλαη
εγγεγξακκέλα ζην ΣΔΑΓΔ θαη ηα νπνία εθπξνζσπνύκε ζεζκηθά. Μέζσ απηνύ
ηνπ ζεζκηθνύ καο ξόινπ θαη θαηόπηλ ομόθωνης απόθαζης ηης ΔΕ ηοσ
Παραρηήμαηος Αν. Μακεδονίας ηοσ ΓΕΩΣΕΕ ζαο ζηείιακε ηελ
αλαθεξόκελε επηζηνιή. Ληζμονείηε (προθανώς με ζκοπιμόηηηα), όηη ν
ξόινο ησλ εθιεγκέλσλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ είλαη λα πξναζπίδνπλ
ηα επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά
ζπκθέξνληα ησλ γεσηερληθώλ όπσο ν λόκνο νξίδεη; (Ν.1474/1984 άξζξν 2
παξ. 2ε). ε ηέηνην ζεζκηθό όξγαλν είζηε εθιεγκέλνο άιισζηε θαη εζείο (Γ
ηνπ ΓΔΩΣΔΔ) θαη κάιηζηα από ην ίδην εθινγηθό ζώκα κε εκάο (απηό δελ
πξέπεη ζίγνπξα λα ην ιεζκνλείηε). Μην ζας κάνει λοιπόν ενηύπωζη, όπσο
ιέηε, γηα ην ελδηαθέξνλ καο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ
παξαξηήκαηνο καο, θαζώο ε ελαζρόιεζε καο κε ζέκαηα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ δελ έρεη
κόλνλ δηαρεηξηζηηθό ξόιν, όπσο θάπνηνη ζα ήζειαλ.
Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, ελδηαθέξεηαη δηαρξνληθά
γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ ΣΔΑΓΔ. Γηα απηό άιισζηε ζην πξόζθαην
παξειζόλ βνήζεζε ελεξγά ην έξγν ηνπ ΣΔΑΓΔ δηνξγαλώλνληαο 2
ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο γηα ηα νθέιε ηνπ ηακείνπ κε ζπλνιηθό θόζηνο γηα ην
παξάξηεκα καο πάλσ από 3.000 επξώ. Δπηπξόζζεηα ζαο θαιέζακε θ.
Μπαζξέιν θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε Αληηπξνζώπσλ ηνπ παξαξηήκαηνο καο,
ην 2009, κε ζθνπό λα ελεκεξσζνύλ όινη γηα ηα νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζην ΣΔΑΓΔ. Παξάιιεια όκσο ζηείιακε αηνκηθέο επηζηνιέο ζε θάζε κέινο ηνπ
παξαξηήκαηνο καο, επηζθεθζήθακε καδί ζαο Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο ηεο
πεξηθέξεηαο καο θαη ζηείιακε ζρεηηθά δειηία ηύπνπ πάληα πξνο όθεινο ηνπ
ΣΔΑΓΔ. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο δείηε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=59
θαη
ζηελ
http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=57. Πξνθαλώο ε κλήκε
ζαο είλαη θαη πάιη αδύλαηε.
Πνιιέο θνξέο ζην δηθό καο newsletter ποσ είναι θεζμοθεηημένο (με
απόθαζη ηης ΔΕ) ζε πάλσ από 400 κέιε καο, ζπλεγνξήζακε ππέξ ηνπ
ηακείνπ θαη απνζηείιακε ηηο ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΔΑΓΔ πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξσζνύλ θαη νη Γεσηερληθνί πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηό.
Όπως θα πρέπει και πάλι να ζας θσμήζοσμε όηι, ην ΣΔΑΓΔ είρε δεζκεπηεί
(από εζάο ζηηο εκεξίδεο πνπ δηνξγαλώζακε γηα ην ΣΔΑΓΔ) γηα ηελ επέλδπζε
κόλν ζε θαηαζέζεηο, ιόγσ ηεο ηόηε αξρνύκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη απηό



είραλ ππόςε ηνπο όζνη καο απεύζπλαλ ηα εξσηήκαηα, ζπλεπώο βιέπνληαο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΑΓΔ ηελ επελδπηηθή ζηξνθή ηνπ ηακείνπ, καο
ππνβάιαλε πξνθνξηθώο ηηο αλεζπρίεο ηνπο (πόζν κάιινλ ηώξα πνπ ε
νηθνλνκηθή θξίζε εληάζεθε). Αλεζπρίεο πνπ επηηείλνληαη κέζα ζην γεληθό
νηθνλνκηθό θιίκα θνπξέκαηνο ησλ νκνιόγσλ θαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα
ράζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο. Σν παξάξηεκα καο δελ ζα κπνξνύζε λα κείλεη
απαζέο θαη ακέηνρν ζε απηήλ ηελ αλεζπρία.
Ζ ζειίδα ηνπ ΣΔΑΓΔ αλαλεώζεθε 1 κέξα πξηλ ζηείινπκε ην έγγξαθν καο, ην
νπνίν όκσο είρακε εηνηκάζεη 4 βδνκάδεο λσξίηεξα πεξηκέλνληαο ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε
ρώξα καο. Άιισζηε ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο είλαη θαζήθνλ
ζαο θαη ζαο ζπγραίξνπκε γηα απηό. Όκσο αθόκα θαη κέρξη ηηο 25 Ννεκβξίνπ,
πνπ όπσο επηθαιείζηε ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, δελ είραηε ελεκεξώζεη ηα
κέιε καο γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο θαη όρη ζηε 1 Γεθεκβξίνπ
πνπ ην θάλαηε ηειηθά, κε ηνλ ηξόπν πνπ ην θάλαηε, αθνύ δελ καο ζηείιαηε ηελ
απάληεζε άιια ηε δεκνζηεύζαηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (ηνπιάρηζηνλ
από εθεί ιάβακε γλώζε). Οπόηε δελ κπνξνύζακε λα ελεκεξώζνπκε ηα κέιε
καο πνπ καο έζεζαλ απηά ηα εξσηήκαηα γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλδξνκέο
ηνπο.

ε θάζε πεξίπησζε θ. Μπαζξέιν, Πξόεδξε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΔΑΓΔ δελ ππάξρεη
θακία πζηεξνβνπιία (όπσο ηζρπξίδεζηε) από ην παξάξηεκα καο.
Απόδεημε γηα απηό απνηειεί ε δεκόζηα πξόζθιεζε για ακόμη μια θορά πνπ
ζαο απεπζύλνπκε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηα κέιε καο όζνλ αθνξά ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ Σακείνπ αιιά θαη γηα λα πξνζειθύζεηε λέα
κέιε θιείλνληαο ηνλ θύθιν ηεο εζσζηξέθεηαο (πνπ αλνίμαηε) θαη ηνπ
απηνκαζηηγώκαηνο (πνπ αθνινπζείηε ηειεπηαία). Ζ απνδνρή ζηελ πξόζθιεζε
καο ζα έρεη δηπιό όθεινο, πξσηίζησο ζηελ επηηπρία ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο
Αζθάιηζεο Γεσηερληθώλ (κελ μερλάηε όηη ν λνκόο Γξάκαο ηνπ παξαξηήκαηνο καο
πνζνζηηαία έρεη ηα πεξηζζόηεξα κέιε ζην ΣΔΑΓΔ) αιιά θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο
ρακέλεο εκπηζηνζύλεο ησλ Γεσηερληθώλ πξνο ηα ζεζπηζκέλα όξγαλα ηνπ
Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ.
Δπηθπιαζζόκαζηε, εάλ θαη εζείο ην επηζπκείηε, κε αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία.

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο
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