
  
 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ 
              Ιδρυτική Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Στόχων
 

Συνάδελφοι Γεωτεχνικοί, 
 
Οι κίνδυνοι που έχουν προκύψει για το επάγγελμα των Γεωτεχνικών από την απραξία 
από την αδράνεια του ΓΕΩΤΕΕ, είναι  πρωτοφανείς .Είναι βαθιά η ανησυχία του 
Γεωτεχνικού κόσμου. Ακριβώς γιατί το επάγγελμα του Γεωτεχνικού, βρίσκεται 
σήμερα σε αποφασιστική καμπή, ακριβώς για αυτό το λόγο, πρέπει να προχωρήσουμε 
με θάρρος στην «κάθαρση» και την αποκατάσταση.  

  

Πως είναι δυνατό να ξαναπαραμείνουν  σε θέσεις κρίσιμες για το ΓΕΩΤΕΕ ,εκείνοι 
που ευθύνονται για την επαγγελματική εξαθλίωση ?  
Για να προστατέψουμε το ΓΕΩΤΕΕ, για να ανοίξουμε το δρόμο που οδηγεί το 
Επιμελητήριο, σε ρόλο επαγγελματικό και επιστημονικό και όχι σε κομματικό 
φέουδο.  
 
Σ' αυτά τα πλαίσια πρέπει να ερμηνευτεί και η δικιά μας απόφαση να προχωρήσουμε 
σήμερα σε μια πράξη, στη διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων ενός νέου 
Κινήματος, .του  ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ 
Μόνο με την ενεργό παρουσία των Γεωτεχνικών, απ άκρου εις άκρο της Ελλάδας, θα 
εξασφαλιστούν τόσο η Επιστημονική  μας οντότητα όσο και η Επαγγελματική 
αποκατάστασή μας.  
Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητική αναμονή στην ενεργό παρουσία . 
 
Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση των αντιπροσώπων μας από τις 
κομματικές γραμμές. 
Μεταβλήθηκε το Επιμελητήριο μας σε «ξέφραγο αμπέλι» , για να διαβρωθεί η 
οντότητα των Πτυχίων μας. 
Τα τρία  «μεσαιωνικά» χρόνια που πέρασαν με το σημερινό Δ.Σ, μας οδήγησαν σε 
τέλμα. 
Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των επαγγελματικών μας 
συμφερόντων, πρέπει να σταματήσει τώρα.  
 
Το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ πιστεύουμε ότι εκφράζει τους πόθους και τις ανάγκες 
του απλού Γεωτεχνικού, ενός Κινήματος που να ανήκει στον Γεωπόνο, στον 
Κτηνίατρο, στο Γεωλόγο, στο Δασολόγο, στον Ιχθυολόγο, και σε κανέναν άλλον !!!. 
Σας καλούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του, να στελεχώσετε και να συμμετάσχετε στην 
κατεύθυνση ενός Κινήματος που θα προωθήσει ταυτόχρονα την Επιστημονική και 
Επαγγελματική ιδιότητα των Γεωτεχνικών , σ' όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής. 
 



Βασικός κυριαρχικός στόχος του Κινήματος είναι η δημιουργία ΓΕΩΤΕΕ 
απαλλαγμένου από παρεμβάσεις,  από έλεγχο , από  επιρροές. 
Για αυτό η πορεία όλων των θεμάτων μόνο με γνώμονα το επάγγελμά μας, αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο του Κινήματός μας.  
Για να απολαμβάνει Γεωτεχνικός, το προϊόν Επιστημονικής του επάρκειας. 
Για να πάψει η εκμετάλλευση των Γεωτεχνικών, από άλλες επιστημονικές ομάδες.. 
Για να συμμετέχει ενεργά ο Γεωτεχνικός στον προγραμματισμό της δράσης του 
Επιμελητηρίου. 
Για να καταργηθούν τα προνόμια των λίγων ,και να δώσουμε «βήμα» σε όλους. 
 
Κάνουμε έκκληση όλες τις  δυνάμεις,  να προχωρήσουμε  στον αγώνα ενωμένοι.  
 
Έχει ο Γεωτεχνικός πικρή πείρα από τους κομματικούς σχηματισμούς του 
παρελθόντος . 
Η σημερινή διακήρυξή μας είναι μια διακήρυξη που είμαστε βέβαιοι ότι 
αντικατοπτρίζει τα πιστεύω, τις απαιτήσεις, το όραμα του Γεωτεχνικού κόσμου.  
Έχει σκοπό να παρακινήσει συζήτηση και προβληματισμό σε συνολικό  επίπεδο.  
Η σημερινή μας διακήρυξη αποτελεί την πυξίδα που θα καθοδηγεί την πορεία μας 
προς ένα νέο, αναγεννημένο, Επιμελητήριο. 
 
Το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ είναι Κίνημα που αγωνίζεται για τους ακόλουθους 
στόχους: 
Τα μέλη του κινήματος δεσμεύονται  
Να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία και το κύρος του  Επιμελητήριου και των 
Γεωτεχνικών όπως  αρμόζει  
Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα του χώρου  
Να εξαντλήσουν τα περιθώρια  επίλυσης αυτών.  
Να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κλάδου  που τεκμηριωμένα και αντικειμενικά 
προσδιορίζονται.  
Να μην επιδιώκεται καμία πολιτική φιλοδοξία μέσω της συμμετοχής στο 
επιμελητήριο από οποιονδήποτε συμμετέχει 
Να μην προβάλλουν τις κομματικές τους πεποιθήσεις όταν εκπροσωπούν το 
Επιμελητήριο, σε αντίθετη περίπτωση θα τίθεται θέμα διαγραφής  
Να συμμετέχουν σε δράσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος που προάγουν τον κλάδο 
μας. 
Να παίρνουν αποφάσεις μόνο με πλειοψηφικές και δημοκρατικές διαδικασίες 
Να επιδιώκουν με ευελιξία δράσεις πρωτοβουλιών από τους εκπροσώπους ώστε να 
μην κωλυσιεργούν αποφάσεις εις βάρος των μελών του επιμελητηρίου.  
Για την απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά και στις αποφάσεις. Τα πάντα θα 
αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ. 
 
 
Επιδιώκουμε  
 
Το δικαιώμα της υπογραφής μας ως γεωτεχνικοί και την προάσπιση του δικαιώματος 
αυτού σε σχέση με άλλους κλάδους, όπου υπάρχει γεωτεχνικό αντικείμενο. 
Την οργάνωση του επιμελητηρίου και των δράσεων αυτού μέσω εφαρμογή των 
σύγχρονων ηλεκτρονικών πρακτικών.  
. Παροχή σε κάθε μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ειδικού κωδικού που θα του επιτρέπει να 
ψηφίζει για κάθε κρίσιμο θέμα , ηλεκτρονικά.   
Την επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού που σχετίζονται με την κύρια ασχολία των 
γεωτεχνικών και την συλλογική δράση.  
Την δημιουργία αμειβόμενων ομάδων εργασίας , από συναδέλφους, που θα έχει ως 
κύρια ασχολία την αναγνώριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον 



κλάδο την ελληνική αγροτική κοινωνία, τον έλληνα επιστήμονα-ερευνητή και την 
ελληνική κοινωνία γενικότερα. 
Να  αντιμετωπίσουμε το μεγάλο αριθμό των ανέργων Γεωτεχνικών. Το θέμα είναι για 
εμάς άκρως σοβαρό. Θα μελετήσουμε κάθε δυνατότητα ένταξης των Γεωτεχνικών σε 
προγράμματα της ΕΕ για επιμόρφωση και απασχόληση 
Εν κατακλείδι , να πράττουμε πάντα ότι εξυπηρετεί τους συναδέλφους όλων των 
κλάδων. 
Και κυρίως να αναδείξουμε το ρόλο του Γεωτχνικού, ως καταλύτη της ανάπτυξης για 
το ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
Μιχάλης Αντωνόπουλος 
Γεωπόνος & Οινολόγος 

 


