


 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 Σκοπός αυτής της διακήρυξης δεν είναι μόνο η αυτονόητη προσπάθεια, να σας 

πείσουμε να επιλέξετε την κίνησή μας, στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022. 

 Σκοπός αυτής της διακήρυξης είναι, να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας για το 

ΓΕΩΤΕΕ που οφείλει να είναι αποτελεσματικός, λειτουργικός και αξιόπιστος 

φορέας – επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, ένας σύμβουλος - αρωγός της 

Ελληνικής κοινωνίας για καλύτερο Περιβάλλον, για Βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, 

για Ασφαλή Τρόφιμα. Μα πάνω απ΄ όλα το ΓΕΩΤΕΕ να είναι ένας ισχυρός πόλος 

έλξης και προστασίας των Γεωτεχνικών αυτής της χώρας.  

  Σκοπός της διακήρυξής μας αυτής, είναι να δηλώσουμε την ανάγκη για 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ του ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να πάψει πια να μας 

πληγώνει, να πάψει πια να μας απαξιώνει, να πάψει πια να ταυτίζεται με την 

αδράνεια και την απουσία, να πάψει πια να είναι υποτελές στον εκάστοτε Υπουργό 

ΥΠΑΑΤ. Να γίνει επιτέλους αρωγός και υπηρέτης των συμφερόντων των 

Γεωτεχνικών και όχι μέσο για την πολιτική ανέλιξη του εκάστοτε προέδρου του.  

  Η προεδροκεντρική και υδροκέφαλη διοίκηση και λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ, 

είναι ένας βασικός λόγος για την υποβάθμιση της λειτουργίας του ΔΣ και των 

παραρτημάτων και της  περαιτέρω απαξίωσής του.  

Σε αυτήν την περίοδο των συνεχόμενων περιβαλλοντικών και οικονομικών 

κρίσεων ως απόρροια του άπληστου νεοφιλελεύθερου πολιτικού και οικονομικού 

συστήματος που βλέπει τα δάση, τα νερά και τη γη μόνον ως πηγή πλουτισμού, 

αγνοώντας τους γεωτεχνικούς, δηλώνουμε ότι: «φτάνει, όχι άλλη καταστροφή για 

τον πλούτο τους.» Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί και οφείλει να αναδείξει αυτήν την 

επικίνδυνη κατάσταση προτάσσοντας τους Γεωτεχνικούς στην πρώτη γραμμή και 

απλώνοντας δίκτυ προστασίας έναντι της ισοπέδωσης των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων, των χαμηλών αμοιβών και της ανεργίας στους κλάδους μας.  



 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Για τον νέο ΓΕΩΤΕΕ που όλοι και όλες οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε,  

προτείνουμε : 

1. Διαφάνεια και δημοκρατική εμβάθυνση σε όλες τις διαδικασίες των οργάνων 

του ΓΕΩΤΕΕ,  

2. Νομική προστασία και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

Γεωτεχνικών. Οι νέες συνθήκες, απόρροια της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό 

με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (διατροφική κρίση, επιπτώσεις στο 

περιβάλλον κλπ), απαιτούν εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες, με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 

στο ρόλο τους. 

3. Συγκρότηση και λειτουργία οργάνου για την απασχόληση και την προαγωγή 

της επιχειρηματικότητας των Γεωτεχνικών. 

4. Συγκρότηση και λειτουργία οργάνου επιμόρφωσης των Γεωτεχνικών με την 

καθοδήγηση ενός “νέου” ΓΕΩΤΕΕ. 

5. Διαφάνεια και εκδημοκρατισμός της εκλογικής διαδικασίας με την 

υποχρεωτική παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων παντού για την εξασφάλιση του 

αδιάβλητου των εκλογών. 

 

Σε όλη τη Χώρα και σε όλα τα Παραρτήματα, στις εκλογές της 11ης 

Δεκεμβρίου 2022 στηρίζουμε τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ), 

για ένα δημοκρατικό και προοδευτικό ΓΕΩΤΕΕ, στήριγμα όλων των 

Γεωτεχνικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 
1. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
2. ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
3. ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
4. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
5. ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
6. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
7. ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ 
8. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
9. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
10. ΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 
3. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
4. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΖΗΣΗ 
5. ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6. ΤΣΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 
 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 
1. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΓΑΠΙΟΥ 
3. ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
4. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
5. ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6. ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ 
1. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑ  
2. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
3. ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
5. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6. ΠΛΕΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 
1. ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

2. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


