
ΠΑΣΚ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
 Ανανεωμένο, δυνατό και σύγχρονο,  

ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις.  
 

Εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου,   καλούμε όλους  

τους Γεωτεχνικούς  να συμμετέχουν  σε ένα ειλικρινή διάλογο για τις πραγματικές δυνατότητες και 

τις προοπτικές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε,  απέναντι  στην Πολιτεία, στις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας  

και  τις σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις. 

Ένα διάλογο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  να εργαστούμε για τη 

συνοχή των γεωτεχνικών κλάδων και να δώσουμε στο επιμελητήριο το κύρος και την 

αποτελεσματικότητα που απαιτείται.  

Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα είναι πολύτιμο θεσμικό εργαλείο για το Γεωτεχνικό κόσμο  και 

την Πολιτεία και μοχλός για την ανάδειξη των γεωτεχνικών προτεραιοτήτων.  

Η Π.Α.Σ.Κ. Γεωτεχνικών, με προοδευτικό και σύγχρονο πνεύμα και δημοκρατική 

αντίληψη,  συνεχίζει να προβάλλει την ανάγκη  ουσιαστικών διαδικασιών και την διαφάνεια στο 

πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, ώστε το Επιμελητήριό μας να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα 

μέσα από τη συλλογική δράση των ίδιων των γεωτεχνικών.  

Βιώνουμε τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς και προσδοκίες για τις 

επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές των Γεωτεχνικών και για το λόγο αυτό, ανοίγουμε τη 

συζήτηση για τα σημαντικότερα ζητήματα που κατά την άποψή μας το Επιμελητήριο επιβάλλεται να 

προσεγγίσει δυναμικά , θετικά και με πιο συστηματικό τρόπο. 

 
Συγκρότηση  Προεδρείου – Λειτουργία του Επιμελητηρίου  

Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2007, η ΠΑΣΚ-Γεωτεχνικών, ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη να 

στηρίξει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό διοικητικό σχήμα στη βάση συγκεκριμένης πρότασης 

που καταθέσαμε ανοιχτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και προέβλεπε διαπαραταξιακή συγκρότηση, 

συμμετοχή όλων των παρατάξεων στο Προεδρείο κα εναλλαγή στη θητεία του Προέδρου .  

Με την υπεύθυνη στάση των εκλεγμένων μελών της ΠΑΣΚ- Γεωτεχνικών, τη συγκροτημένη 

και ξεκάθαρη πολιτική και συνδικαλιστική θεώρηση και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε με τις 

άλλες παρατάξεις και τα πρόσωπα που είχαν αντίστοιχες αρχές, καταλήξαμε σε μια ενιαία 
προγραμματική συμφωνία, στη βάση της οποίας συγκροτήθηκε το προεδρείο του Δ.Σ. και 

στηρίξαμε τον κ. Μαρκόπουλο ως Πρόεδρο, χωρίς να είναι μέλος μας. Η συνεργασία αυτή ήταν 
γόνιμη και αποτελεσματική, όσο στηριζόταν στις κοινές αρχές της διαφάνειας και 
αξιοπιστίας, όσο αναδεικνύαμε και διεκδικούσαμε τα σημαντικά και σπουδαία ζητήματα που 
είχαν να κάνουν με την αναγνώριση του ρόλου των γεωτεχνικών στη νέα αγροτική και 



δασική πολιτική που απαιτούσε σύγχρονα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στη 
συλλογική δράση του  επιμελητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό λειτούργησε η παράταξή μας, προωθώντας σειρά ζητημάτων σε σχέση με το 

Επιμελητήριο και τους γεωτεχνικούς τα οποία έγιναν ορατά από όλο το Γεωτεχνικό Κόσμο. Αυτήν 
την προσπάθεια και τα αποτελέσματά της δεν τα χαρίζουμε και ούτε επιτρέπουμε να τα 
οικειοποιείται κανείς. Η συνεργασία αυτή δυστυχώς διακόπηκε, με ευθύνη του κ. Μαρκόπουλου, 

όταν αθετήθηκε  από πλευράς του το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο στηριζόταν και όταν αντί της 

κοινής συλλογικής δράσης προτίμησε να ακολουθήσει παρωχημένες  και προσωποπαγείς 

πρακτικές που τον οδήγησαν στο περιθώριο και την απομόνωση,  όχι μόνο από την παράταξή μας, 

αλλά από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. 

προτίμησε να προωθήσει προσωπικές επιλογές και πολιτικές, έξω και πέρα από τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,  υπονόμευσε συνειδητά τη λειτουργία του Δ.Σ. και 

εντέλει, κατάφερε να ακυρώσει το έργο που είχε παραχθεί υποβιβάζοντας και περιθωριοποιώντας 

το επιμελητήριο, προσπαθώντας μόνο να εκμεταλλευτεί  τον τίτλο του προέδρου για δική του 

προβολή και ανάδειξη.  Η άρνηση του να παραιτηθεί από το αξίωμά αυτό, ακόμη και όταν το 

σύνολο των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του το ζητούσε,  αποτελεί απαράδεκτη στάση απέναντι στο 

σύνολο του γεωτεχνικού κόσμου . 

 

        Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  

Σήμερα που όλοι βλέπουν στο πρόσωπο του απερχόμενου προέδρου να συμπυκνώνονται τα 

προβλήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως ΠΑΣΚ-Γεωτεχνικών αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας  για το ότι  

έγκαιρα δεν αποσύραμε την υποστήριξη μας στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ., όμως ήμασταν 

εκεί στις συνεδριάσεις του Οργάνου και δεν απείχαμε συστηματικά και προκλητικά όπως  συνέβη 

με τα εκλεγμένα μέλη της  ΔΑΚΕ-Γεωτεχνικών ούτε και επιδείξαμε τον καιροσκοπισμό των μελών 

της «Προοδευτικής Συσπείρωσης» και της «Επανίδρυσης».  
Ως ΠΑΣΚ-Γεωτεχνικών λειτουργήσαμε όμως με άξονα το συμφέρον των γεωτεχνικών, 

συμμετείχαμε στα όργανα και στις επιτροπές εργασίας, κάτι που μπορεί να ακούγετε ως αυτονόητη 

υποχρέωση (και είναι), δεν ακολουθήθηκε όμως από την παράταξη της ΔΑΚΕ, όπως και της 

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ, η οποία λειτούργησε για μεγάλο διάστημα ως δύναμη αδράνειας και 

μπλοκαρίσματος αποφάσεων και διαδικασιών.  

Η νοοτροπία να αποδίδονται αβίαστα από τις ως άνω παρατάξεις, οι πραγματικά  υπαρκτές 

ευθύνες για την μη λειτουργία του απερχόμενου Δ.Σ.  στους άλλους, « πλην Λακεδαιμονίων», 

καταδεικνύει  την μικροπολιτική τους στάση , την έλλειψη αυτοκριτικής, παραπέμπει σε πολιτικά 

τερτίπια άλλων εποχών, δεν συνάδει με την κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης και βέβαια δεν 

μπορεί να πείσει κανέναν από του συναδέλφους  . 

Πέραν αυτού και η τάση που παρατηρείται τελευταία, για μια γενικότερη απαξίωση του συνόλου 

των παρατάξεων στην ιστορική διαδρομή της λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., είναι ισοπεδωτική, 

αβάσιμη και  εγκυμονεί κατά την γνώμη μας σοβαρούς κινδύνους για την μελλοντική λειτουργία του, 

αφού απομονώνει  το άτομο από την συλλογική δράση με ότι αυτό συνεπάγεται εν τέλει για το 

επιμελητήριο και για την κοινωνία συνολικά.   



Η ΠΑΣΚ-Γεωτεχνικών θα συνεχίσει να δίνει την μάχη για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο που 

πιστεύουμε:                 

Ένα επιμελητήριο αξιόπιστο, δυναμικό και αποτελεσματικό. 
Ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, 

ανθρώπους με μεράκι και ικανότητα για δουλειά. Το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. δοκίμασε επί σειρά ετών, 

πολιτικούς προύχοντες, ημετέρους κάθε κατηγορίας και αρκετούς αυτόκλητους σωτήρες.  Είμαστε 
απόλυτοι, δεν τους χρειαζόμαστε πλέον.  

 Στόχος μας είναι η υπηρέτηση βασικών δημοκρατικών αξιών όπως είναι η διαφάνεια , η 
αξιοκρατία και η  συλλογικότητα  σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Επιμελητηρίου. 

Η ΠΑΣΚ- Γεωτεχνικών, με το ουσιαστικά ανανεωμένο ψηφοδέλτιο της, δείχνει την 
απόφαση της να αλλάξει σελίδα , να δώσει μια νέα πνοή με στελέχη που εκπροσωπούν το 
σύνολο των περιφερειών της χώρας και  θέτει όλες τις παρατάξεις απέναντι  στην ευθύνη 
που έχουν για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων τους και συνεπώς απέναντι στην ευθύνη 
για την μετέπειτα λειτουργία των εκλεγμένων εκπροσώπων τους . 

 

Προοπτικές για μια ελπιδοφόρα πορεία 

Η αγροτική οικονομία, όπως και το σύνολο άλλωστε της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται 

μπροστά σε μια μεγάλη εσωτερική κρίση που εκτός από οικονομικά έχει και κοινωνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά .  

 Η απάντηση που θα δοθεί, από την κυβέρνηση και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 

και τελικά ο προσανατολισμός και οι πολιτικές επιλογές που θα κυριαρχήσουν, θα καθορίσουν 

(ουσιαστικά θα διαμορφώσουν) την κατεύθυνση της ανάπτυξης, το μέλλον αγροτικής οικονομίας και 

των αγροτών, αλλά και τη θέση και το μέλλον των γεωτεχνικών στην παραγωγική διαδικασία. 

Εμείς πιστεύουμε ότι θα διαμορφωθεί μια νέα  αγροτική οικονομία  που θα έχει κύρια 

χαρακτηριστικά  την ποιότητα (προϊόντων και υπηρεσιών) και την αειφορική-βιώσιμη ανάπτυξη, η 

οποία  θα στηρίζεται στον άνθρωπο-παραγωγό που θα είναι  κύριος της γνώσης και θα αξιοποιεί 

τις νέες τεχνολογίες. Αυτή η  αγροτική οικονομία θα επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη, το σεβασμό 

στο περιβάλλον και τη δίκαιη κοινωνία γνωρίζοντας ότι ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα χωρίς 
την επιστημονική γνώση των Γεωτεχνικών δεν μπορεί να γίνει !!! Συνεπώς σε ένα τέτοιο 
αναπτυξιακό πρότυπο, οι γεωτεχνικοί – που εκφράζουν κατά κύριο λόγο την επιστημονική 
και διοικητική γνώση – θα έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό ρόλο. 

 

Ρόλο που το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. οφείλει καταρχήν να κατανοήσει, να επεξεργασθεί και στην 
συνέχεια να προβάλλει, με την εκπόνηση ενός σχεδίου παρέμβασης με κυρίαρχους 
στόχους όπως αναλύονται στους παρακάτω άξονες:  

 Στην ανάδειξη του ρόλου του Γεωτεχνικού στα θέματα προστασίας και διαχείρισης του 

φυσικού περιβάλλοντος 

 Στην ανάπτυξη πολιτικών ολοκληρωμένης παρέμβασης στους τομείς της γεωργίας , 

κτηνοτροφίας , δασών και αλιείας στην ύπαιθρο με στόχο την  βιώσιμη και ισόρροπη  ανάπτυξη. 



 Στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων της εποχής  μας όπως είναι η κλιματική 

αλλαγή, ο αυξημένος κίνδυνος ερημοποίησης ,τα διατροφικά προβλήματα, η ανεργία και τον 

καθοριστικό  ρόλο του γεωτεχνικού στην αντιμετώπισή τους 

 Στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους  προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν από κοινού τα αυξημένα προβλήματα της κοινωνίας μας. 

 Στην αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού δυναμικού των κλάδων μας με σκοπό την 

ύπαρξη ολοκληρωμένων στρατηγικών με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την 

αντιμετώπιση  των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και 

οικονομία.  

 Στην ανάπτυξη πολιτικών και την ανάληψη εκ μέρους του Επιμελητηρίου δράσεων που θα 

στοχεύουν στην καταξίωση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού είτε των ιδιωτών επαγγελματιών 

που αποτελούν τον βασικό μοχλό στην ανάπτυξη της υπαίθρου είτε και των δημοσίων υπαλλήλων 

που αποτελούν το κύριο εργαλείο της Πολιτείας για την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της 

υπαίθρου .  

 Στην ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και 

των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες (διασύνδεση διαρθρωτικών δομών του κράτους 

με κύριο στόχο την εκπλήρωση του επιτελικού του ρόλου, την άσκηση ελέγχου, την προώθηση των 

μέτρων αγροτικής πολιτικής και την ενημέρωση των αγροτών κλπ), δηλαδή πολιτικών που είναι 

απαραίτητο να υλοποιηθούν για την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας. 

 Στο γνωστικό αντικείμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γεωτεχνικών, έτσι ώστε η 

αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης και των νέων μορφών παραγωγής  να διαπνέουν και να 

διαπερνούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Καθιέρωση διαλόγου και μόνιμης συνεργασίας με 

τους φορείς της τριτοβάθμιας γεωτεχνικής εκπαίδευσης και προσπάθεια αναγνώρισης του ήδη 

πολύ υψηλού επιπέδου των γεωτεχνικών πτυχίων (πχ. 5ετή ως Master) 

 Στο πεδίο της ανάπτυξης της έρευνας και την εφαρμογή της καινοτομίας, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν τα κύρια πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας που την αναπροσδιορίζουν και την 

διαφοροποιούν σε σχέση με το σήμερα δίνοντας νέες ευκαιρίες στον Έλληνα παραγωγό στο νέο 

διεθνοποιημένο περιβάλλον. 

 Στην εφαρμοσμένη έρευνα για την διατήρηση και ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών και 

φυλών, της λύσης των προβλημάτων φυτοπροστασίας (δραστικές ουσίες φιλικές προς το 

περιβάλλον και ταυτόχρονα αποτελεσματικές), της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κλπ. 

 Στην έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών ορυκτών πόρων και των ενεργειακών πρώτων 

υλών (υδρογονάνθρακες, λιγνίτες κα), την ορθολογική ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των 

υδατικών πόρων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, 

γεωθερμία, αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ.) 

 Στη διερεύνηση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων όπως σεισμοί, 

κατολισθήσεις, πλημμύρες κλπ. προώθηση ερευνών καταγραφής ενεργών ρηγμάτων, περιοχών 

γεωλογικής επικινδυνότητας και συνθηκών αντιμετώπισης ιδιαίτερων καταστροφικών γεγονότων. 



 Στο σεβασμό του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με ασφαλές κριτήριο την 

αειφορία των φυσικών πόρων (δασικοί πόροι-δομημένο ορεινό και αγροτικό περιβάλλον) και την 

αποτελεσματική τους προστασία.  

 Στον καθορισμό των μέτρων, των ενεργειών και δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Δ΄ 

Κ.Π.Σ.) με στόχο την στροφή της αγροτικής οικονομίας προς την ποιότητα και την αειφόρο 
ανάπτυξη. 

 Στην αναθεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που 

περιλαμβάνει θέματα αιχμής, όπως η τροποποίηση του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των 

οργάνων του προς το αναλογικότερο, η τροποποίηση του Νόμου για την δυνατότητα του Δ.Σ. να 

αναδεικνύει και να παραιτεί τον Πρόεδρο, η ενδυνάμωση των παραρτημάτων, η πληρέστερη 

στελέχωση και οργάνωση των Υπηρεσιών του, η τροποποίηση του μηχανισμού είσπραξης των 

πόρων του ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος κλπ.  
 Στην θεσμοθέτηση, των δικαιωμάτων και ευθυνών των γεωτεχνικών στο πλαίσιο της νέας 

αγροτικής οικονομίας που αναπτύσσεται. Στην ουσιαστική κατοχύρωση του αυτονόητου ρόλου του 

Γεωτεχνικού σε όλο τον διατροφικό τομέα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 
 Στο ίδιο πνεύμα απαιτείται να θεσμοθετηθούν, τα επαγγελματικά δικαιώματα, 

προϋποθέσεις και όροι άσκησης του επαγγέλματος και η διεύρυνση του ρόλου του Γεωτεχνικού 

(π.χ. συνταγογράφηση). 
 Στην διαρκή και δια βίου κατάρτιση των γεωτεχνικών, αλλά και των αγροτών, έτσι ώστε να 

παράγουν υγιεινά, υψηλής ποιότητας προϊόντα, µε φιλικούς στο περιβάλλον τρόπους, τα οποία 

ταυτόχρονα να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά και τις πιστοποιημένες μεθόδους παραγωγής τους.   
 Στην πιο άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των Γεωτεχνικών από το 

Επιμελητήριο, σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που τους αφορούν, με την εκμετάλλευση όλων των 

διαθέσιμων νέων τεχνολογιών (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.), με ταυτόχρονη 

εξασφάλιση του αμφίδρομου αυτής της επικοινωνίας. 
Η ενασχόληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους μεγάλους και ουσιώδεις στόχους που προαναφέρθηκαν 

και όχι μόνο με τα τρέχοντα και τετριμμένα, θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει όλα τα μέλη του, 
θα του προσδώσει κύρος και αξιοπιστία και θα το αναδείξει σε έγκυρο συνομιλητή της 
κυβέρνησης και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, όπως επιβάλλει ο ιδρυτικός του 
νόμος.  

Η γραφειοκρατία, οι συντεχνιακές αγκυλώσεις, η έλλειψη οράματος, η περιορισμένη πολιτική 

επάρκεια των στελεχών κάποιων παρατάξεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (κεντρικού και παραρτημάτων), οι 

οποίοι αρνούνται συστηματικά να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και δεν αντιλαμβάνονται 

τις σύγχρονες απαιτήσεις των γεωτεχνικών και κυρίως των νέων συναδέλφων, είναι τροχοπέδη, 

είναι βάρος, από το οποίο το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. πρέπει να απαλλαγεί .   

Θέλουν πραγματικά οι άλλες παρατάξεις την αλλαγή του επιμελητηρίου σε μια πιο 
προοδευτική κατεύθυνση που εμείς εμπράκτως προωθούμε ή όχι ;  

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. σε όλα τα 
επίπεδα είναι βαθιά πολιτική και επίπονη διαδικασία. Αφορά εκείνες τις παρατάξεις που έχουν 



τη διάθεση, κάνοντας πρώτα την αυτοκριτική τους, να αναγνωρίσουν την αιτία των προβλημάτων 

και να επιλέξουν να κάνουν θετικά βήματα συμβάλλοντας σε ένα  καλύτερο και πιο σύγχρονο 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ταυτόχρονα αφορά όμως και εκείνα τα πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να δράσουν 

ανατρεπτικά και να εγγυηθούν, με την προσωπική τους παρουσία και προσπάθεια, μια νέα πορεία 

για το επιμελητήριο.  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ, τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που λένε :  

• Όχι στην συντήρηση των υφιστάμενων συσχετισμών 

• Όχι στην λαϊκίστικη προσέγγιση που μας έχει φτάσει στα σημερινά αδιέξοδα 

• Όχι στην καιροσκοπική πρακτική της συναλλαγής 

και αντιμετωπίζουν το αύριο με ευθύνη και ρεαλισμό να στηρίξουν ενεργά το ψηφοδέλτιο της 
ΠΑΣΚ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ στις εκλογές της 10ης Απριλίου.   

 

ΚΑΛΟΥΜΕ, τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς να  α γ ω ν ι σ τ ο ύ μ ε  όλοι μαζί για ένα 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο   

• που θα λειτουργεί με διαφάνεια ,αξιοκρατία και συλλογικότητα 

• που θα στηρίζει και θα στηρίζεται στον Γεωτεχνικό  

• που θα δώσει όραμα και προοπτικές για το μέλλον στους νέους συναδέλφους  
 

Έ ν α  Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό  κ α ι  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ,  
π ο υ  θ α  δ ι κ α ι ώ ν ε ι  τ ε λ ι κ ά  τ ο  θ ε σ μ ι κ ό  τ ο υ  ρ ό λ ο    κ α ι  
τ ι ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  τ ω ν  γ ε ω τ ε χ ν ι κ ώ ν  



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΠΑΣΚ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
2. BΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
4. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
5. ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
6. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
7. ΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
8. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
9. ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
10. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 
 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 
1. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2. ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
3. ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
5. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 
6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 
1. ΒΑΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
2. ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
3. ΠΑΝΟΥΣΗΣ-ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
4. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
5. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
6. ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ 
1. ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ 
2. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
3. ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
4. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 
5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 
 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 
1. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
2. ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ 
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