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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

για τις εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας της 10ης Απριλίου 2011 
 

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 10 Απριλίου 2011 διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εκλογές οι οποίες διεξάγονται σε μια εποχή 

ραγδαίων αλλαγών στη ζωή μας. Σε μια εποχή όπου βιώνουμε αλλαγές στην οικονομι-

κή, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.  Σε μια εποχή κρίσιμη για το μέλλον του 

επαγγέλματος μας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Μια εποχή όπου χρειαζόμα-

στε όσο τίποτα άλλο ένα επιμελητήριο αρωγό στα προβλήματα μας και προασπιστή 

των δικαιωμάτων μας. Ένα Επιμελητήριο με σαφείς στόχους, συγκροτημένη πρόταση, 

τεχνοκρατικό λόγο και με ανθρώπους με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό και 

όρεξη για προσφορά και δημιουργία.  

Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε τη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης για τον κλάδο 

μας.  

 

Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα 

 

 



Η θέση της ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών ήταν και είναι ξεκάθαρη σε όλους τους τομείς. 

Στις προτάσεις μας, στον προσανατολισμό μας στα έργα και στις πράξεις μας. Δεν 

κρυφτήκαμε ποτέ, δεν στρογγυλέψαμε τα λόγια μας, δεν κάναμε εκπτώσεις ούτε στα 

πιστεύω αλλά ούτε και στην ιδεολογία και πρακτική μας πληρώνοντας το κόστος των 

επιλογών μας.  Ακόμη και την περίοδο της κρίσης όταν αντίθετα στο δημοκρατικό αί-

σθημα και στην πολιτική ηθική ανατράπηκε το αποτέλεσμα της κάλπης και ξεπουλή-

θηκαν όνειρα και αγώνες στο όνομα προσωπικών διαδρομών από ένα μέλος της παρά-

ταξης μας, σε συνεργασία με άλλες παρατάξεις, εμείς είμασταν ειλικρινείς, προβλέπο-

ντας το αύριο του επιμελητηρίου και λέγοντας τα πράγματα με το όνομα τους. Δυστυ-

χώς η εξέλιξη δικαίωσε αυτά τα οποία είπαμε. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε στις προβλέ-

ψεις μας για την απαξίωση του Επιμελητήριου και την κατάλυση κάθε έννοιας πολιτι-

κής ηθικής και δεοντολογίας. Δυστυχώς περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα όπου το Επι-

μελητήριο πήγε παρά τις φωνές, τις προειδοποιήσεις και τις επισημάνσεις μας πολλά 

χρόνια πίσω.           

 

Η κατάσταση αυτή και πρέπει και μπορεί να ανατραπεί. Στόχος μας είναι η ανατροπή 

των δεδομένων για ένα ΝΕΟ μεγάλο ξεκίνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.  Ένα 

ξεκίνημα που στόχο θα έχει τη συνένωση προσπαθειών και δυνάμεων από όπου και 

αν προέρχονται, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συναδέλφου γεωτεχνικού.  

Ένα ξεκίνημα διεκδικητικό στην κοινωνία, στην κυβέρνηση, στην Ε.Ε. και στους ίδι-

ους μας τους εαυτούς.  Ένα ξεκίνημα που θα βγάλει τον κλάδο από τη μιζέρια και την 

απαξίωση.   



Ένα νέο ξεκίνημα για ένα Επιμελητήριο αντάξιο της αποστολής και του ρόλου 

του. Για Ένα Επιμελητήριο που θα κερδίζει το σεβασμό και την αναγνώριση με τις θέ-

σεις και την προσφορά του. Που θα παρεμβαίνει ουσιαστικά στο κοινωνικό , επιστη-

μονικό και πολιτικό γίγνεσθαι.  Που δεν θα διστάσει να συγκρουστεί με όποιον χρεια-

στεί για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. Που θα κάνει περήφανο 

τον Έλληνα γεωτεχνικό που τόσα έχει προσφέρει με τη δουλειά του και το επιστημονι-

κό του έργο στον τόπο μας.   

Ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα κάνει πράξη, τόσο στο Δ.Σ. όσο και στον κλάδο 

μας τις έννοιες της σύνθεσης, της συναίνεσης, της συνεννόησης, της ένωσης δυνά-

μεων και προσπαθειών, της δημιουργικής πολιτικής πρότασης. Έννοιες που πρε-

σβεύουν τις αρχές το όραμα και το σκεπτικό της νέας πολιτικής πρότασης του νέου 

ξεκινήματος που καταθέτουμε σήμερα στους συναδέλφους Γεωτεχνικούς.   

Βασικό μας κριτήριο και γνώμονας για τις επιλογές μας θα είναι το έργο, οι προτάσεις, 

οι αγώνες και η διάθεση για προσφορά και σύγκρουση όπου και όταν χρειαστεί.  

Στόχος μας η αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην κοινωνία και η 

πραγμάτωση του οράματος μας για τον τόπο.  

Στόχος μας η αύξηση της παρεμβατικότητας του επιμελητηρίου και η κατοχύ-

ρωση της αποστολής του.  

Στόχος είναι να κοιτάμε στα μάτια τους συναδέλφους μας και να τους λέμε την 

αλήθεια, να νιώθουμε τη χαρά της προσφοράς και την έννοια της αξιοκρατίας.  

Σε αυτά πιστεύουμε και σε αυτά στοχεύουμε: 



Στις μάχες με όραμα και προοπτική,  με ξεκάθαρο διεκδικητικό πλαίσιο και αιτιολόγη-

ση αυτού.  

 

Η πρόταση μας βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο 

 Την πίστη στους συναδέλφους μας, στο ρόλο τους και στις ικανότητες τους.  

 Τον εκσυγχρονισμό των δομών, και κυρίως των νοοτροπιών και των πρακτικών 

παντού όπου δραστηριοποιούμαστε.  

 Την κατάθεση προτάσεων με όραμα και ρεαλισμό που θα συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση του γεωτεχνικού και στην αναγνώριση του από την κοινωνία.  

 

Και κυρίως βασίζεται στην παρέμβαση και στη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε 

όλοι μας. 

 

Χωρίς μεμψιμοιρίες, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς κυρίως 

να κρυβόμαστε πίσω από ταμπέλες ετεροπροσδιορισμού και ακύρωσης του έργου αν-

θρώπων και παρατάξεων που έχουν προσφέρει διαχρονικά. 

 

 

 



Πιστεύουμε πως το Επιμελητήριο και ρόλο μπορεί να έχει και ουσιαστική 

παρέμβαση αρκεί. να υποστηρίξει με σθένος θέσεις και προτάσεις που απορρέουν 

από την γνώση των συναδέλφων.  

Σε θέματα 

 Επαγγελματικά,  

 Εκπαίδευσης 

 Αγροτικής πολιτικής  

 Πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής  

 Περιβάλλοντος  

 Διαχείρισης φυσικών πόρων  

 Αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών  

 Θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού 

 Σχεδιασμού και ανάπτυξης υποδομών 

 Καλλωπισμού χώρων 

 Αλιείας και διαχείρισης θαλασσίου πλούτου 

 Ασφάλειας τροφίμων 

 Προστασίας από Επιδημίες και  πανδημίες   

 Αντιπροσώπευσης στην κοινωνία των πολιτών  

 Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πολιτείας και του πολίτη. 



Ο Γεωτεχνικός μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα θέμα-

τα.  Να καταστεί ο μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδος ειδικά στις κρίσιμες στιγμές που 

περνά ο τόπος.   

Σε όλα αυτά Πιστεύουμε πως θα δικαιωθούμε.   

Θα κερδίσουμε το στοίχημα που βάζουμε με εσάς και τους εαυτούς μας.  

Το στοίχημα της ουσιαστικής παρέμβασης με στοχευμένη δράση στα θέματα τα οποία 

η κοινωνία έχει σε πρώτη προτεραιότητα. 

Αξιοποιώντας τις δυνάμεις του καθενός προσωπικά και του επιμελητηρίου στο σύνο-

λο του θα καταφέρουμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα μπροστά.  

Για αυτό και σήμερα καταθέτουμε τη νέα πολιτική πρόταση διεκδίκησης της συμμε-

τοχής μας στα όργανα και στη διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ. 

 

Της πρότασης για ένα νέο ξεκίνημα 

Μια πρόταση με επίκεντρο τον Έλληνα Γεωτεχνικό 

 

Μια πρόταση η οποία διαχρονικά συντίθεται από τις λέξεις ανανέωση (προσώπων, ι-

δεών, και κυρίως νοοτροπίας και πρακτικών) της  σύνθεση (ρευμάτων, ιδεών και αντι-

λήψεων) διεκδίκηση (δικαιωμάτων, προοπτικών, ευκαιριών) παρέμβαση (στην κοι-

νωνία στους χώρους εργασίας στα κέντρα αποφάσεων) συμμετοχή (στις αποφάσεις, 

στους αγώνες) ανάπτυξη (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην αγροτική οικονομία) 

και όραματος  (ο ρόλος και η θέση μας μπροστά στα νέα δεδομένα). 



 

 

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε  

 

 Την πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την πλήρη 

ενεργοποίηση του ΠΔ. 344  

 Την θέσπιση κανόνων σε μια αγορά που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και την 

κατοχύρωση του έλληνα Γεωτεχνικού μέσα σε αυτή.  

 Την ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των συναδέλφων Γεωτεχνικών έναντι 

των αποφοίτων των ΤΕΙ και των άλλων επαγγελματικών κλάδων 

 Την αλλαγή της γεωτεχνικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια ώστε να είναι πιο 

κοντά στις απαιτήσεις της αγοράς   

 Την παρέμβαση μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των Γεωτεχνικών 

 Το άνοιγμα νέων επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών για τους ιδιώτες 

συναδέλφους μας (Πράσινο, οικοδομή, γεωτεχνικές μελέτες, δημόσια έργα κλπ).  

 Την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων που αφορούν το 

ΟΣΔΕ τα σχέδια βελτίωσης και τα προγράμματα της Ε.Ε. 

 Την κατοχύρωση επιτέλους της εφαρμογής της ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στην 

αγροτική παραγωγή.  



 Την παρέμβαση σε θέματα περιβάλλοντος, καταναλωτή, και θεμάτων που απα-

σχολούν την κοινωνία. 

 Την ουσιαστική εποπτεία στα τρόφιμα από το χωράφι στο ράφι 

 Την παρέμβαση μας στους χώρους εργασίας  

 Την αλλαγή των δομών του Καλλικράτη και την κατοχύρωση της θέσης του γε-

ωτεχνικού μέσα στο νέο σύστημα διοίκησης.  

 Την αλλαγή των δομών των υπουργείων ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος μας μέ-

σα σε αυτά 

 Την διεκδίκηση ισονομίας μέσα στο δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλους τομείς 

(π.χ. οδοιπορικά) 

 Την ανάδειξη και αλλαγή των δυσλειτουργιών που δημιουργούνται στις υπηρε-

σίες από την εφαρμογή του μνημονίου (εκτός έδρας, κινήσεις κλπ) 

 Την Επαναλειτουργία Γεωτεχνικών υπηρεσιών που υποβαθμίζονται ή καταρ-

γούνται 

 Την αποφυγή αδικαιολόγητων συγχωνεύσεων υπηρεσιών και αντικειμένων.  

 Την Απορρόφηση περισσότερων Γεωλόγων-Γεωτεχνικών σε διάφορες διευθύν-

σεις όπως: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Υδάτων, Πολεο-

δομίας κ.λ.π.    

 Την κατοχύρωση των γεωτεχνικών για την διαχείριση όλων των φυσικών πόρων  

 Αναγνώριση του ρόλου μας σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών κατα-

στροφών  



 Την κατοχύρωση του δικαιώματος υπογραφής των Γεωλόγων στις Κατηγορίες 

Μελετών 13 και 21 

 Το Δικαίωμα ορισμού Γεωλόγου ως Επιβλέπων σε κατασκευή Σηράγγων και γε-

νικότερα Γεωτεχνικών Έργων.  

 Την Σύνταξη απαραίτητα γεωλογικών εκθέσεων – μελετών για κάθε είδους κα-

τασκευή (οικοδομές, τεχνικά έργα κλπ), 

 Την σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων – μελετών για κάθε είδους ανθρώπινη 

δραστηριότητα που έχει επίπτωση στο περιβάλλον, 

 Την εκτίμηση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές ανά περιοχή για τον με-

τριασμό των επιπτώσεων από αυτές κατά την εκδήλωση τους, 

Τέλος διεκδικούμε να πετύχουμε  

 Την παρέμβαση στον σχεδιασμό και άσκηση της Αγροτικής πολιτικής  

 Την ουσιαστική στήριξη του Έλληνα Αγρότη  

 Το άνοιγμα στον αγροτικό κόσμο και στα προβλήματα του  

 Την αναγνώριση του ρόλου του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ στην Ελληνική κοινωνία.   

 

Για να πετύχουμε τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαίες προϋποθέσεις  

 Την αλλαγή του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤΕΕ με την ταυτόχρονη διεύρυνση 

του Επιμελητηρίου μας με νέους κλάδους αποφοίτων Πανεπιστημίων. 

 Τον εκσυγχρονισμό του εκλογικού νόμου 

 Την στήριξη της υπηρεσίας και των ανθρώπων της  



 Την παροχή υπηρεσιών στα μέλη μας μέσω ιντερνετ 

 Την πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που 

μας αφορούν 

 Την διαδραστικότητα στην πληροφόρηση, στις προτάσεις και στη συμμετοχή 

των μελών μας με πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού   

 

Η πρόταση μας μπορεί και πρέπει να πραγματωθεί με την ουσιαστική συμμετοχή 

όλων  

 

Εμείς ως ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Πιστεύουμε και Επενδύουμε στον Έλληνα Γεωτεχνικό. 

Δεσμευόμαστε να Στηρίζουμε τις προσπάθειες και τους κόπους του. 

Να Είμαστε αρωγοί και συνεργάτες σε κάθε δημιουργική προσπάθεια 

 

Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα  

Οραματιζόμαστε ένα νέο ΓΕΩΤΕΕ 

Νιώθουμε τον παλμό των εξελίξεων και τις απαιτήσεις των συναδέλφων μας  

 



Με οδηγό τα οράματα της νέας γενιάς η ΔΑΚΕ καταθέτει μια καινούργια πρό-

ταση για ένα νέο ξεκίνημα με δυναμισμό, φρεσκάδα, με όρεξη για δουλειά και δημι-

ουργία.    

Με ανανέωση στην σύνθεση των προσώπων που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια 

της  η ΔΑΚΕ συμπεριέλαβε στους συνδυασμούς της, καταξιωμένους επαγγελματικά 

υποψηφίους οι οποίοι σε συνεργασία με τους νέους, θα δώσουν την μάχη για την ανα-

βάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού. Με αντιπροσωπευτικότητα τόσο του ιδιωτικού 

όσο και του δημοσίου τομέα. Με μακρά διαδρομή και καταξίωση στον επαγγελματι-

κό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό χώρο.  Με όλους εκείνους τους συναδέλφους, 

που τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έκαναν ένα νέο ξεκίνημα στα Πανεπιστήμια 

προσδοκούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

 

Καταθέτουμε την πρόταση μας και καλούμε τους συναδέλφους μας να συμπορευτούν 

μαζί μας για την υλοποίηση του οράματος μας. Την πραγμάτωση των αξιών, ιδεών 

και στόχων που όλοι μαζί θα θέσουμε.  

 

 

 

 

 

Σε αυτή την προσπάθεια σε καλούμε να είσαι μαζί μας 



Στο νέο ξεκίνημα  

σε καλούμε να στηρίξεις την παράταξη της  

ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  

 

Είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε  

Με πίστη στις δυνάμεις μας  

Με όρεξη για δουλειά 

Με όραμα για το ΓΕΩΤΕΕ 

Και κυρίως  

Με την ψήφο σας  

Είμαστε σίγουροι πως στις 10 Απριλίου  

Η ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  

Θα ξανακερδίσει την Εμπιστοσύνη σας  

 

Με Τιμή  

 

ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 


