
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
Περιφερειακό Παράρτηµα Αιγαίου 

 

 
 

 

Εκλογές 2011 

 

Γεωτεχνική Ενότητα Αιγαίου 

 

  

Συνάδελφοι Αιγαιοπελαγίτες Γεωτεχνικοί 
 

Συµµετέχουµε στις εκλογές της 10ης Απριλίου 2011 γιατί πιστεύουµε ότι µπορούµε να 

κοιτάξουµε στα µάτια κάθε Γεωτεχνικό που ζει και εργάζεται στα νησιά του Αιγαίου και να 

συζητήσουµε µαζί του τα όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν τα τρία προηγούµενα χρόνια.  

 

Με το πρόσχηµα παρεµβολής του ∆ΝΤ βιώνουµε το τελευταίο διάστηµα την απώλεια 

εργασιακών δικαιωµάτων που κατακτήθηκαν µε αγώνες. Σε συνδυασµό µε την 

αναδιοργάνωση του ∆ηµοσίου σ’ όλους τους τοµείς και το πρόγραµµα Καλλικράτης η 

υποβάθµιση του Γεωτεχνικού κλάδου είναι παραπάνω από εµφανής. ∆υστυχώς σε αυτό 

συνέβαλε πέρα από τις κυβερνητικές επιλογές και η απραγία, απάθεια και οι προσωπικές 
διενέξεις του ∆Σ του ΓΕΩΤΕΕ. 

 

Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα. ∆εν είναι δυνατόν να υποβαθµίζεται ο Γεωτεχνικός κλάδος 
που τόσα έχει προσφέρει στον πιο παραγωγικό τοµέα της Χώρας, τη γεωργία, την στιγµή 

µάλιστα που απ’όλους αναγνωρίζεται ότι από τον πρωτογενή τοµέα θα ξεκινήσει η όποια 

προσπάθεια εξόδου από την κρίση, και να παραγκωνίζεται σε θέµατα που αφορούν το 

περιβάλλον. 

Πιστεύουµε ότι στις δύσκολες αυτές στιγµές που περνάει η Χώρα και ο κλάδος πρέπει να 

σταθούµε ενωµένοι πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες. 
 

Προσπαθούµε µε ειλικρίνεια, µε πίστη στην ενότητα και τη συσπείρωση όλων των 

Γεωτεχνικών, ανεξάρτητα από κοµµατικές και παραταξιακές εντάξεις, στοχεύοντας σε ένα 

δια-παραταξιακό Προεδρείο και οµόφωνες αποφάσεις σε όλα τα ζητήµατα µε µόνο 

γνώµονα την επιστηµονική στήριξη του αιγαιοπελαγίτη αγρότη και  την υπεράσπιση του 

επαγγελµατικού και επιστηµονικού έργου  των Γεωτεχνικών! 

 

Είµαστε αξιόπιστοι, προσπαθούµε και παράγουµε αποτελέσµατα. 

Πιστεύουµε στη συµµετοχή, στο διάλογο και τη σύνθεση των απόψεων. 

∆ιεκδικούµε την αναβάθµιση του ρόλου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και των 

Γεωτεχνικών που εργάζονται στα νησιά του Αιγαίου. 



 

Στην κοινή προσπάθεια η συµµετοχή και η δηµιουργική πρόταση κάθε συναδέλφου είναι 
για µας πολύτιµη. 

Για να υπερνικήσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πολυδιάσπαση του νησιώτικου 

χώρου πρέπει να δηµιουργήσουµε ζωντανά γεωτεχνικά κύτταρα σε κάθε νοµό του 

Αιγαίου, χώρους συγκέντρωσης των Γεωτεχνικών και διαµόρφωσης προτάσεων για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σε κάθε τοµέα γεωτεχνικής δραστηριότητας.  
 

Η κατοχύρωση του ρόλου του Γεωτεχνικού στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, η αναβάθµιση 

των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων Γεωτεχνικών, η 

διεκδίκηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Γεωτεχνικών, η αυστηρή εφαρµογή της 
νοµοθεσίας στον τοµέα της εµπορίας και διακίνησης λιπασµάτων, γεωργικών και 
κτηνιατρικών φαρµάκων και εφοδίων είναι για µας ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.  

 

Η υπεράσπιση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των Γεωτεχνικών στο νέο πλαίσιο που 

διαµορφώνεται µε την αναδιάρθρωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στο Αιγαίο µε τους 
νέους ∆ήµους, τις Αιρετές Περιφέρειες και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου και η 

διεκδίκηση της στελέχωσης τους µε το απαραίτητο Γεωτεχνικό προσωπικό, η δηµιουργία 

Περιφερειακού Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τµήµατα για 

το λάδι, το κρασί, τη µαστίχα, την προβατοτροφία, η διεύρυνση θέσεων εργασίας σε νέους 
τοµείς απασχόλησης, η αξιοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης για την 

µετεκπαίδευση Γεωτεχνικών στις νέες επιστηµονικές εξελίξεις είναι βασικοί στόχοι που 

διεκδικούµε µε αποφασιστικότητα και επιστηµονική τεκµηρίωση. 

 

Η ενηµέρωση όλων των Γεωτεχνικών του Αιγαίου για τα προβλήµατα, τις θέσεις και τις 
διεκδικήσεις του Επιµελητηρίου, καθώς και η επικοινωνία όλων των συναδέλφων µπορεί 
να επιτευχθεί µε την αξιοποίηση του διαδικτύου και την µετεξέλιξη του έντυπου 

ενηµερωτικού  δελτίου σε ηλεκτρονικό newsletter. 

 

Αγωνιζόµαστε για την ουσιαστική παρέµβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε όλα τα προβλήµατα 

ανάπτυξης των νησιών µας – ιδιαίτερα στους τοµείς της γεωργίας, των δασών, της 
κτηνοτροφίας, των υδάτινων και ορυκτών πόρων, της αλιείας και του περιβάλλοντος – και 
διεκδικούµε το σεβασµό των θέσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε όλα τα θέµατα που µας αφορούν. 

 

∆ιεκδικούµε από το Κεντρικό ∆Σ την συγκρότηση αµειβόµενων επιτροπών και οµάδων 

εργασίας στο Παράρτηµά µας που θα επιτρέψει την συγκρότηση ολοκληρωµένων θέσεων 

από το Επιµελητήριο για την αντιµετώπιση των γεωτεχνικών προβληµάτων και θα 

βοηθήσει την ουσιαστική συµµετοχή στα θεσµικά όργανα  στα οποία εκπροσωπείται το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

∆εν διεκδικούµε το αλάθητο.  

Πιστεύουµε στο διάλογο και τη συνεργασία.  

∆εν εγκλωβιζόµαστε στη µιζέρια και τα αδιέξοδα της σηµερινής κρίσης.  
Αισιοδοξούµε και διεκδικούµε ένα καλύτερο αύριο για όλους. 
Ένα καλύτερο αύριο που δεν θα έρθει µε την άρνηση  συµµετοχής αλλά µε τη δηµιουργική 

συνεισφορά του κάθε Γεωτεχνικού που περιµένει κάτι το χειροπιαστό από το 

Επιµελητήριό του. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητάµε την συµµετοχή σας στις εκλογές και ελπίζουµε στην 

εµπιστοσύνη σας. 
 


