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Θέμα: «Γηαβίβαζε ςεθίζκαηνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Αληηπξνζψπσλ ησλ
Κιάδσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο»

αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ην νκφθσλν ςήθηζκα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο Αληηπξνζψπσλ ησλ Κιάδσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, ηεο
5/10/2011, πνπ αθνξά ηε κε έγθξηζε απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηνπ
πξνγξάκκαηνο Interreg πνπ έρεη αλαηεζεί ζην παξάξηεκα καο απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο.

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

Κσλ/λνο ηέθνο
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ΨΗΦΙΜΑ
Ζ Γ Αληηπξνζψπσλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
δηακαξηχξεηαη έληνλα θαη απνδνθηκάδεη ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ππάξρεη απφ ην
Γ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ φζνλ αθνξά ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ απνθάζεσλ γηα λα
πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ηνπ ήδε εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο Interreg πνπ
έρεη ππνβάιεη ην παξάξηεκα καο, καδί κε άιινπο επηκειεηεξηαθνχο θνξείο
ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο.
Ζ Γ Αληηπξνζψπσλ ππελζπκίδεη ζηνπο πάληεο φηη ην παξάξηεκα Αλ.
Μαθεδνλίαο είλαη ην πξσηνπφξν θαη κφλν σο ηψξα "θνκκάηη" πνπ έρεη
πινπνίεζε επξσπατθφ πξφγξακκα κε πιήξε επηηπρία θαη κάιηζηα Interreg, ην
νπνίν εγθξίζεθε, πινπνηήζεθε θαη ειέρζεθε επηηπρψο ρσξίο θαλέλα
πξφβιεκα.
Ζ Γ Αληηπξνζψπσλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο απνθάζηζε
νκφθσλα / θαηά πιεηνςεθία ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο λα δεηήζεη απφ ην
Γ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ΓΔΩΣΔΔ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εηζπξαρζνχλ ηα ρξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg πνπ έρεη ππνβάιιεη ην παξάξηεκά καο
θαη έρεη ήδε εγθξηζεί.
Μεηά απφ ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ζέκα απηφ, είλαη
αλάγθε λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο:
·Σν Interreg ζηελ πξνθήξπμή ηνπ θαζφξηδε φηη επηιέμηκνη θνξείο γηα λα
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο είλαη θαη ηα πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα (ή ηκήκαηα)
ησλ επηζηεκνληθψλ επηκειεηεξίσλ φπσο θαη ηα επηζηεκνληθά επηκειεηήξηα ζε
θεληξηθφ επίπεδν. πλεπψο, κεηαμχ άιισλ, ηα παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ
είραλ ην δηθαίσκα, απφ ην ίδην ην Interreg, λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο. Απηφ
δελ κπνξεί νχηε λα ην ακθηζβεηήζεη, νχηε λα ην θαηαξγήζεη θαλείο. Οη
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαξηήκαηα ιακβάλνληαη απφ ηε δεκνθξαηηθά
εθιεγκέλε ΓΔ ηνπο.
·Σα πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ έρνπλ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο
δηνηθήζεηο απφ ην ίδην ζχλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εθιέγεη θαη ην Γ.
πλεπψο δελ έρνπλ θαλέλα έιιεηκκα δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζε ζρέζε
κε ην Γ. Απηφ δελ ην ακθηζβεηεί νχηε ν λφκνο, νχηε θαλείο κέρξη ζήκεξα ην
ακθηζβήηεζε. Καλείο κέρξη ζήκεξα δελ ηζρπξίζηεθε π.ρ. φηη νη απνθάζεηο ησλ
ΓΔ είλαη ππνδεέζηεξεο θαη πξέπεη λα ειέγρνληαη ή λα ινγνθξίλνληαη ή λα
εμεηάδνληαη απφ ην Γ. Όηαλ, ινηπφλ, έξρεηαη έλα πξφγξακκα θαη παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο (θαη) ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ (γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ ην ίδην ην πξφγξακκα θαζνξίδεη), ηφηε νη ΓΔ έρνπλ ην δηθαίσκα λα
απνθαζίζνπλ αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ή φρη. Δθηφο αλ ην Γ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ
πηζηεχεη φηη ην Interreg θαθψο απεπζχλεηε ζηα παξαξηήκαηά ηνπ;
Σν Γ, ζηα πιαίζηα απηά, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηξνπνπνηήζεη, κε απφθαζή
ηνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ψζηε λα εηζπξαρζνχλ θαη λα δνζνχλ κε επηηξνπηθφ
έληαικα ζην παξάξηεκα ηα ρξήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή, άιισζηε είλαη
ε κφλε λφκηκε δηαδηθαζία θαη έηζη πξνβιέπεηαη απφ ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ
χζηεκα θαη απφ ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ην ΓΔΩΣΔΔ. Σν Γ δελ έρεη
θάπνην πξφδειν ιφγν λα κελ εθαξκφζεη απηήλ ηελ απηνλφεηε δηαδηθαζία πνπ
αθνξά ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ ρξεκάησλ δηφηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε
είλαη ζαλ λα θαηαξγεί ηελ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε ΓΔ ηνπ εκπιεθφκελνπ
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παξαξηήκαηνο αιιά θαη λα πξνζβάιιεη ηα κέιε ηεο θαη επηπιένλ λα αθπξψλεη
ηνπο φξνπο ηνπ Interreg.
Απφ ην Γ δελ δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαζψο απηφ έρεη απνθαζηζζεί απφ ηελ ΓΔ εδψ θαη πνιχ θαηξφ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη ππνβιεζεί θαη έρεη
εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην Γ δελ
έρεη αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ ησλ ΓΔ. Αληίζεηα ζχκθσλα κε ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ Interreg θαη ην ΤΠ.ΟΗΚ. ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηελ
έρνπλ νη θνξείο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε.
·ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζηελ πεξηνρή ηεο
αξκνδηφηεηάο καο ιεηηνπξγνχκε ζε έλα επίπεδν ηζνηηκίαο κε ηα άιια
επηζηεκνληθά επηκειεηήξηα (δει. κε ηα πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηά ηνπο ή ηα
ηκήκαηά ηνπο) θαη κε ηα άιια εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά επηκειεηήξηα. Γελ
κπνξεί λα γίλεη δεθηφ φηη ζηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg πνπ έρνπκε ζπλππνβάιεη κε φια ηα άιια επηκειεηήξηα κπνξνχλ θαη
αληαπνθξίλνληαη φια ηα άιια εθηφο απφ εκάο (ην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ) θαη απηφ εμαηηίαο ηεο ζπλεηδεηήο άξλεζεο, ηεο
θαζπζηέξεζεο θαη ησλ πξνζθνκκάησλ πνπ πξνθαιεί ην Γ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ.
Κάηη ηέηνην είλαη αλήθνπζην δηφηη είλαη ζαλ λα απηνθαηαξγνχκαζηε σο
ΓΔΩΣΔΔ ή ζαλ λα θαηαξγεί ην Γ, ηα παξαξηήκαηά ηνπ.
·Σέινο πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ην πξφγξακκα απηφ ην ππνβάιιακε γηαηί
αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο γεσηερληθνχο ηεο πεξηνρήο επζχλεο καο θαη ηελ
πεξηνρή καο θαη γηα απηφ ην ππνβάιιακε θαη επεηδή αληαπνθξίλεηαη ζηνπο
φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθξίζεθε. Ζ «εκπινθή» πνπ ζεκεηψλεηαη νθείιεηαη
ζην γξαθεηνθξαηηθφ κέξνο ηνπ δεηήκαηνο θαη ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηθεξεηαθά
παξαξηήκαηα ή ηκήκαηα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ επηκειεηεξίσλ δελ έρνπλ
απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο ην δήηεκα είλαη
γηαηί απηή ε εκπινθή ζεκεηψλεηαη κφλν ζηα ΓΔΩΣΔΔ θαη φρη ζηα άιια
επηκειεηήξηα.
Με βάση όλα τα παραπάνω, απαιτούμε από το Δ τοσ ΓΕΩΣΕΕ να
σσμπεριληυθεί άμεσα το θέμα αστό, ποσ αυορά το πρόγραμμα Interreg
τοσ παραρτήματος μας, στα θέματα τοσ Δ και να ληυθεί η απαιτούμενη
απόυαση στην οποία αναυερθήκαμε παραπάνω. Άιισζηε δελ κπνξεί λα
ζεσξείηαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ Γ ε πξνψζεζε ηεο πξφηαζεο πνπ
ππέβαιιε ην ίδην ην Γ ζην Interreg θαη ε νπνία κάιηζηα αθνξά ην ίδην κέηξν
θαη λα ζηεξείηαη απφ ηα παξαξηήκαηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
πξφγξακκα απηφ θαηαδηθάδνληάο ηα ζηελ αθάλεηα θαη ζηνλ καξαζκφ.
Ζ Γ Αληηπξνζψπσλ επειπηζηεί ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ Γ.
Γηαθνξεηηθά νθείινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη δεηνχκε απφ ηε ΓΔ ηνπ
παξαξηήκαηφο καο, πξνθεηκέλνπ λα κελ βαξπλφκαζηε κε επζχλεο εμαηηίαο ηεο
άξλεζεο ηνπ Γ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ηνπ δηαδηθαζηηθνχ απηνχ
ζέκαηνο, λα ελεκεξψζεη ηνπο άιινπο θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ ίδηα
εγθξηζείζα πξφηαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδεγνχλ ζηελ κε αληαπφθξηζε
καο θαη ζηνλ απνθιεηζκφ καο απφ ην πξφγξακκα αιιά λα ελεκεξψζνπκε θαη
ηελ ηερληθή γξακκαηεία ηνπ Interreg θαη ην αξκφδην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,
ην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο
επνπηεχεη ην ΓΔΩΣΔΔ θάζε άιινλ αξκφδην δεκφζην θνξέα θαζψο, ηα κέιε
καο θαη ηα ΜΜΔ.
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Παξαθαινχκε ε επηζηνιή απηή λα ζηαιεί ζε φια ηα κέιε ηνπ Γ θαη λα
δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ (ηφζν ηνπ παξαξηήκαηνο, φζν
θαη ηνπ θεληξηθνχ) θαη απηφ ην δεηάκε γηαηί απφ εδψ θαη πέξα φινη νη θνξείο
θαζψο θαη ην ΓΔΩΣΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ ζα είλαη «ππνρξεσκέλα» λα
«θπλεγνχλ» θαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζε θάζε δηαζέζηκν πξφγξακκα.
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