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Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης κατά τη συνεδρίαση της στις 8/12/2010: 
 
1. Ζήτησε  συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. εν όψει της εκδήλωσης που 

προγραμμάτιζε η Κυβέρνηση την Κυριακή στο Ρέθυμνο. Με ευθύνη που δεν ανήκει στη ΔΕ,  
η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.  

2. Αποφάσισε να προωθήσει τη συνεργασία με τον αιρετό Περιφερειάρχη κ. Στ. 
Αρναουτάκη το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης, αλλά και τις νέες αρχές των ΟΤΑ 
της Κρήτης, για τη συζήτηση στα θέματα: 

α: της οργάνωσης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Κρήτη 
β: του προγράμματος «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη». 

3. Αποφάσισε να οργανώσει από κοινού με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία ημερίδα με 
θέμα:       “Εκπόνηση μελετών ΣΧΟΟΑΠ για την επιλογή γεωλογικά κατάλληλων περιοχών 
για βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις”. 

4. Επανερχόμενη στο ζήτημα της καταστροφής πολλών φοινικοειδών και της 
συνεχιζόμενης απειλής για το ντόπιο φοίνικα (φοίνικας Θεοφράστου) από το σκαθάρι, 
τονίζει τα ακόλουθα: 

 οι πρακτικές που επικαλούνται δήθεν αποτελεσματικές λύσεις για την 
«εξαφάνιση» του εντόμου, προτείνοντας παράνομη χρήση χημικών σκευασμάτων είναι 
καταδικαστέες, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από ανθρώπους που ανήκουν στον κλάδο 
των γεωτεχνικών. Οι πρακτικές αυτές που εκμεταλλεύονται την εύλογη αγωνία των 
ιδιοκτητών φοινικοειδών και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για την 
τύχη του φοινικόδασους στο Βάι και των άλλων συστάδων του φοίνικα του Θεόφραστου, 
εκτός του ότι επιφέρουν σύγχυση για το ποιες είναι οι προτάσεις της επιστημονικής 
κοινότητας, είναι και περιβαλλοντικά επικίνδυνες. 

 Δεν υπάρχει δικαίωμα παραβίασης της προβλεπόμενης νομοθεσίας και 
επομένως η ένταση των έλεγχων για τις παράνομες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι υποχρεωτική.  
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 Η διοίκηση δεν πρέπει να δημιουργεί με την δικιά της ολιγωρία, το κενό που 
υποβοηθά τη διάδοση αντεπιστημονικών απόψεων. Αντίθετα οφείλει να επισπεύδει την 
εφαρμογή των αποφάσεων που ήδη έχουν παρθεί και να μεριμνά για την καλή συνεργασία 
των υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην αντιμετώπιση του εντόμου. Η Δ.Ε. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κ. καλεί τις ίδιες υπηρεσίες να συμβάλουν θετικά σ’ αυτό. 

 Καλεί τα ΜΜΕ να δείχνουν ιδιαίτερο σκεπτικισμό, όσον αφορά την προβολή 
προτάσεων και πρακτικών, που μικρή σχέση έχουν με την επιστημονική προσέγγιση του 
θέματος. Ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ότι «έχει και κατέχει τον δοκιμασμένο και 
αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της προσβολής από το σκαθάρι». Κάποιος όμως 
χρειάζεται να προστατεύσει και την κοινή γνώμη από τη λογική των «νερών του 
Καματερού» και του «καβροζουμιού»… 

5. Αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του Επιμελητηρίου δασολόγους κ.κ. Φιλιππάκη 
Ματθαίο και Φιλιππάκη Παντελή να ανακαλέσουν δημόσια τις υβριστικές και συκοφαντικές 
κατηγορίες που επίσης δημόσια και κατ΄ εξακολούθηση απευθύνουν, χωρίς την 
προσκόμιση κανενός αποδεικτικού στοιχείου εναντίον συγκεκριμένων συναδέλφων 
γεωτεχνικών, εναντίον ερευνητικών ιδρυμάτων και του προσωπικού τους και εναντίον του 
ίδιου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕ.Ε./Π.Κ. 
είναι υποχρεωμένη να κάνει χρήση όσων προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου ή και να προσφύγει στην Δικαιοσύνη.   
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