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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 22 Απριλίου 2018 διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στην 

κοινωνία, στην αγορά εργασίας, στην παιδεία καθώς και στα εργασιακά και επαγγελματικά 

δικαιώματα των Γεωτεχνικών Επιστημόνων.   

Σε μια εποχή κρίσιμη για το μέλλον του επαγγέλματος μας, χρειαζόμαστε ένα 

Επιμελητήριο με ισχυρή και συγκροτημένη παρουσία, που θα παρεμβαίνει και θα είναι παρών 

συνεχώς, αλλάζοντας τα δεδομένα και οδηγώντας την κοινότητα των Γεωτεχνικών στο μέλλον.  

Ένα Επιμελητήριο αρωγό στα προβλήματα των Γεωτεχνικών και στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους.  

Ένα Επιμελητήριο με σαφείς στόχους, συγκροτημένη πρόταση, τεχνοκρατικό λόγο και 

με ανθρώπους με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό και όρεξη για προσφορά και 

δημιουργία.  

Αυτή ακριβώς τη στιγμή καλούμαστε ως Γεωτεχνικοί να διαμορφώσουμε τα νέα 

δεδομένα, παίρνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον μας.  

Οι θέσεις της Δ.Α.Κ.Ε. Γεωτεχνικών ήταν και είναι ξεκάθαρες σε όλους τους τομείς, στις 

προτάσεις, στον προσανατολισμό, στα έργα και στις πράξεις. 

Δεν κρυφτήκαμε ποτέ, δεν στρογγυλέψαμε τα λόγια μας, δεν κάναμε εκπτώσεις σε 

τίποτα. Αντιθέτως στα δύσκολα πήραμε τις ευθύνες μας και με τη δική σας ψήφο και 

εμπιστοσύνη παράξαμε έργο, το οποίο προήγαγε την υπόσταση του Επιμελητηρίου. 

Καλούμε όλους να κρίνουν και να συγκρίνουν το έργο μας. 

Διότι όλα αυτά τα χρόνια εργασθήκαμε με όλες τις δυνάμεις μας και νιώθουμε ότι 

δικαιώσαμε τις προσδοκίες σας κατά το δυνατόν. 

Κάναμε πράξη τη διακήρυξη μας για συνένωση προσπαθειών και δυνάμεων, με 

μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συναδέλφου Γεωτεχνικού. 
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Από τη πρώτη στιγμή καλέσαμε όλες τις δυνάμεις σε συνεργασία για όλα τα ζητήματα 

των Γεωτεχνικών. Προσπαθήσαμε χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα να κάνουμε πράξη 

στο Διοικητικό Συμβούλιο τις έννοιες της σύνθεσης, της συναίνεσης, της συνεννόησης, της 

ένωσης δυνάμεων και προσπαθειών, της δημιουργικής πολιτικής πρότασης καθώς και της 

σύγκρουσης όπου και όταν χρειάστηκε.  

Μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις προσπαθήσαμε για την αναβάθμιση του ρόλου του 

Γεωτεχνικού, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία προκύπτουν απτά αποτελέσματα. 

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο Επιμελητήριο αντάξιο της αποστολής και του ρόλου του. 

Ένα Επιμελητήριο που κερδίζει το σεβασμό και την αναγνώριση με τις θέσεις και την προσφορά 

του, τόσο στα μέλη του όσο και στην κοινωνία. 

Σήμερα μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια, νιώθοντας ότι ως παράταξη προσφέραμε 

όλες μας τις δυνάμεις, πιστεύοντας και στοχεύοντας σε όλα όσα υλοποιήσαμε. 

Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών το Επιμελητήριο αντιμετώπισε μια σειρά από 

προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίθηκε με επάρκεια, υλοποιώντας αιτήματα δεκαετιών για τον 

κλάδο. 

 
✓ Ήμασταν παρόντες και αναδείξαμε το ρόλο του Γεωτεχνικού Επιστήμονα. 

 

✓ Σε συνεργασία με το εποπτεύον υπουργείο εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 95/2017 

σχετικά με την Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, όπου ρυθμίστηκαν ζητήματα 

που αφορούν την αναγγελία έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και την τήρηση 

του Μητρώου Απασχόλησης Γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

✓ Πετύχαμε μετά από πολύχρονους αγώνες μαζί με άλλα επιστημονικά επιμελητήρια την 

εξομοίωση των πτυχίων Γεωτεχνικών Σχολών σε επίπεδο Master, όπου οι τίτλοι σπουδών 

πενταετούς διάρκειας φοίτησης αναγνωρίζονται ως ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. 

 

✓ Καταθέσαμε και είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 1.000 και 

πλέον Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων, στους τομείς της Διαχείρισης Αποβλήτων από 

Γεωργικές Δραστηριότητες.  
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✓ Ήμασταν παρόντες και παρεμβήκαμε για την απελευθέρωση του συστήματος δηλώσεων 

Ο.Σ.Δ.Ε.. Σήμερα οι πιστοποιημένοι φορείς ξεπερνούν πλέον τους 400, διασφαλίζοντας την 

απασχολησιμότητα των συναδέλφων Γεωτεχνικών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αγροτών. 

 

✓ Καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για το θεσμό των Γεωργικών Συμβούλων με 

συγκεκριμένη πρόταση για την στελέχωση των νέων δομών, καθώς και για τον τρόπο 

παροχής υπηρεσιών και κοστολόγηση αυτών, με στόχο ο θεσμός των συμβούλων να 

λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά με άλλες μορφές επιστημονικής συμβολής 

για την συνολική στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Επίσης, διαρκής απαίτηση και 

διεκδίκηση μας είναι ότι το Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων θα πρέπει να τηρείται και 

εποπτεύεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), το 

οποίο αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο των άμεσα εμπλεκόμενων Γεωτεχνικών. 

 

✓ Διασφαλίσαμε την συμμετοχή αρμόδιου Γεωτεχνικού Επιστήμονα στα Μέτρα του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2014-2020 (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι 

Γεωργοί, Βιολογική Γεωργία κλπ), ενώ συμμετείχαμε και στην διαμόρφωση του τρόπου 

υλοποίησης τους μέσω: 

- Κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων στις σχετικές Επιτροπές Παρακολούθησης του 

Π.Α.Α.. 

- Καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων εφαρμογής και διαμεσολάβηση για την 

επίλυσή τους από το ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

- Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων & τεχνικών συναντήσεων για τους Γεωτεχνικούς 

Μελετητές σε πολλές πόλεις. 

- Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την κοστολόγηση της αμοιβής των Γεωτεχνικών στα 

πλαίσια υλοποίηση των Μέτρων.  

 

✓ Αποτρέψαμε προσπάθειες πλήρους απελευθέρωσης της εμπορίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, διασφαλίζοντας την απασχόληση του καθ’ ύλην αρμόδιου επιστήμονα 

Γεωπόνου στα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων & λιπασμάτων, καθώς και στις 

επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. 
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✓ Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), η 

οποία υιοθετήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος από το αρμόδιο Υπουργείο. 

 

✓ Τοποθετηθήκαμε εγκαίρως με θέσεις και προτάσεις για το θέμα των Δασικών Χαρτών, οι 

οποίες και δικαιώθηκαν εκ του αποτελέσματος. 

- Συμμετείχαμε στην κατάρτιση των Προδιαγραφών των Δασικών Χαρτών σε συνεργασία 

με την Ε.Κ.Χ.Α.. 

- Συμβάλαμε καθοριστικά στην ενημέρωση των Γεωτεχνικών και του κοινωνικού συνόλου 

για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, καθώς και στην ουσιαστικοποίηση και 

επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων επ’ αυτών. 

- Προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα των Οικιστικών Πυκνώσεων. 

- Διασφαλίσαμε τη χορήγηση προς τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των Γεωχωρικών Δεδομένων 

των Αναρτημένων Δασικών Χαρτών. 

 

✓ Παρεμβήκαμε και ολοκληρώσαμε τη λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων Δασολόγων 

που απασχολούνται σε καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

✓ Ελέγχουμε αυστηρά την περιστασιακή άσκηση του επαγγέλματος από συναδέλφους 

Κτηνίατρους άλλων χωρών, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία 

για τον τρόπο χορήγησης των προσωρινών αδειών, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τα 

επαγγελματικά δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των Ελλήνων συναδέλφων για την 

αποτροπή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των συναδέλφων Κτηνιάτρων.     

 

✓ Παρεμβήκαμε στη σύνταξη των Οργανισμών Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, 

διασφαλίζοντας τις θέσεις των συναδέλφων, διεκδικώντας την στελέχωση και ενίσχυση των 

γεωτεχνικών υπηρεσιών, την δυνατότητα τοποθέτησης γεωτεχνικών προϊσταμένων, 

ασκώντας ακόμα και ένδικα μέσα όπου απαιτήθηκε. 

 
✓ Συστήνουμε το Μητρώο Σώματος Ειδικών Επιμετρητών σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. και 

συμμετείχαμε μέσω εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου 

Μεταφορών και Υποδομών για την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης. 
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✓ Είχαμε συνεχή παρουσία εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών 

(Γ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, με εβδομαδιαία συμμετοχή σε πάνω 

από 70 σχετικές συνεδριάσεις της Γ.Ε.Μ., καθώς και στα Πειθαρχικά Συμβούλια Μελετητών 

και Εταιρειών Μελετών. 

 

✓ Συμμετείχαμε μέσω εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις αρμόδιες επιτροπές για την 

Αναμόρφωση Νομικού Πλαισίου Ανάθεσης Μελετών και Υπηρεσιών, καθώς και στις 

Υποομάδες Εργασίας για τα Μητρώα Μελετών και Έργων για την διασφάλιση του ρόλου 

του Γεωτεχνικού Μελετητή και Εργολήπτη. 

 

✓ Συστήσαμε Ομάδα Εργασίας για την δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων 

Γεωτεχνικών. 

 

✓ Συστήσαμε Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη των προδιαγραφών των Δασικών 

Διαχειριστικών Μελετών.  

 

✓ Πραγματοποιήσαμε συνεχείς και διαρκείς παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος όπως: 

- τις Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων. 

- την εκπόνηση Γεωλογικών Μελετών στα πλαίσια αντιπλημμυρικών έργων, 

οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεμάτων. 

- την εκπόνηση Γεωλογικής Τεχνικής Έκθεσης για τη συνολική διαχείριση των υδατικών 

πόρων στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60. 

- την θεσμοθέτηση της συμβολής του Γεωλόγου στο σχεδιασμό αλλά και στην επίβλεψη 

και κατασκευή υδροληπτικών έργων υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

- τα προβλήματα υποστελέχωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων  

- την ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 
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✓ Καταθέσαμε πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 

σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.) υπό την 

εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

✓ Συμμετείχαμε μέσω εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Ομάδα Εργασίας για την Ταξινόμηση 

– Κωδικοποίηση Χρήσεων Γης σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.. 

 

✓ Πραγματοποιήσαμε συνεχείς και διαρκείς παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα που άπτονται την συμμετοχή 

Γεωτεχνικών στην Εκπαίδευση όπως: 

- την πρόσληψη αναπληρωτών Γεωλόγων στη μέση εκπαίδευση και τα διαρκή 

προβλήματα των συναδέλφων σε σχέση με τα κενά και τις Β’ Αναθέσεις, ενώ για το 

συγκεκριμένο θέμα προβήκαμε και σε σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. 

- την Ομαδοποίηση Κλάδων με παρεμβάσεις τόσο στη Δημόσια Διαβούλευση όσο στις 

αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, με αποτέλεσμα οι Γεωπόνοι να ενταχθούν ως 

διακριτή ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ88 «Γεωπονίας, Διατροφής & Περιβάλλοντος», ενώ 

στον ίδιο κλάδο εντάχθηκαν μετά από παρέμβαση μας και οι Δασολόγοι, διατηρώντας 

όμως την γενικότερη διαφωνία μας στην ενοποίησή τους σε ενιαία ειδικότητα με άλλες 

κατηγορίες εκπαιδευτικών. 

- την συμμετοχή γεωτεχνικών στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), όπου κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων μας 

συμπεριλήφθηκαν στην Α’ Ανάθεση οι συνάδελφοι Δασολόγοι, ενώ συνεχίζουμε την 

παρέμβαση για την αντίστοιχη ένταξη και των συναδέλφων Γεωπόνων. 

- την συμμετοχή Γεωτεχνικών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.) σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων που αφορούν τα τρόφιμα σε Γεωπόνους 

και Κτηνιάτρους. 

- συμμετείχαμε μέσω εκπροσώπων μας σε συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο για τα 

προβλήματα της Τεχνικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης. 
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✓ Κληθήκαμε στην Βουλή των Ελλήνων για έκφραση γνώμης στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές 

Επιτροπές σε όλα τα νομοσχέδια Γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε μια σειρά από 

νομοσχέδια γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Γεγονός που 

καταδεικνύει την αλλαγή αντιμετώπισης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση 

και την κοινωνία, καθώς και την γενικότερη παρέμβαση του Επιμελητηρίου, η οποία είναι 

συνεχής και πολλαπλάσια από το παρελθόν.   

 

✓ Παρουσιάσαμε σαφείς, ρεαλιστικές και συγκροτημένες θέσεις σχετικά με το Ασφαλιστικό 

μέσω: 

- Συντονισμένων δράσεων με τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς, πολλαπλές 

παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, Ερωτήσεις & Αναφορές στη Βουλή, νομικές 

ενέργειες κ.α.. 

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Γεωτεχνικών με άρθρα και δημοσιεύματα του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

- Ενημέρωση της κοινής γνώμης και των Βουλευτών του Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις 

της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου. 

- Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου. 

 

✓ Στηρίξαμε και ενισχύσαμε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) 

δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλφους να έχουν στη διάθεση τους ένα Επαγγελματικό 

Ασφαλιστικό Ταμείο, με εγγυημένα τα χρήματα τους και μάλιστα τα τελευταία χρόνια 

απολαμβάνουν μεγάλες αποδόσεις στην επένδυση τους, με ταυτόχρονες σημαντικές 

φοροελαφρύνσεις. 
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✓ Ως Θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις και 

συμμετείχαμε στη διαμόρφωση Σχεδίων Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων για την 

διασφάλιση του ρόλου του Γεωτεχνικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

- Σ/Ν για τις Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού 

δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις, όπου το αρμόδιο υπουργείο υιοθέτησε τις 

προτάσεις μας για την διασφάλιση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών. 

 

- Σ/Ν για το Δομημένο Περιβάλλον (Ν. 4495/2017), όπου το ΥΠ.ΕΝ. υιοθέτησε τις 

προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως: 

α) την απαίτηση Τεχνικής Έκθεσης Γεωτεχνικού  Επιστήμονα για τις κοπές δένδρων 

εντός πόλεων και οικισμών 

β) την εξαίρεση των υδρογεωτρήσεων από τη διαδικασία Άδειας Εργασιών Μικρής 

Κλίμακας, με αποτέλεσμα την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής και διοικητικής 

επιβάρυνσης των πολιτών και των Γεωλόγων Μελετητών και Εργοληπτών.  

 

- Σ/Ν για τον Λατομικό Κώδικα – Υποβολή στο αρμόδιο Υπουργείο ολοκληρωμένης 

πρότασης νόμου για την αναθεώρηση του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών. 

 

- Σ/Ν για τη Γεωθερμία – Ουσιαστική παρέμβαση και παρατηρήσεις επί των διατάξεών 

του. 

 

- Σ/Ν για το Νέο Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου – Ουσιαστική παρέμβαση και 

παρατηρήσεις επί των διατάξεών του. 

 

- Σ/Ν για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Ουσιαστική παρέμβαση και παρατηρήσεις 

επί των διατάξεών του. 
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- Σ/Ν για τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις – Ουσιαστική παρέμβαση και 

παρατηρήσεις επί των διατάξεών του. 

 

- Σ/Ν για τις Βοσκήσιμες Γαίες – Ουσιαστική παρέμβαση και παρατηρήσεις επί των 

διατάξεών του. 

 

- Υ.Α. για τη Βιολογική Γεωργία - Ουσιαστική παρέμβαση και παρατηρήσεις επί των 

διατάξεών της. 

 

- Κ.Υ.Α. για τους Εθνικούς Συντελεστές Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων 

Φυτοφαρμάκων - Ουσιαστική παρέμβαση και παρατηρήσεις επί των διατάξεών της. 

 

- Κ.Υ.Α. για την Κοστολόγηση και Τιμολόγηση των Υδατικών Πόρων - Ουσιαστική 

παρέμβαση και παρατηρήσεις επί των διατάξεών της. 

 
✓ Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την  Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων & 

τη Κακοποίηση των Ζώων Συντροφιάς, συγκροτώντας Ομάδα Εργασίας, οργανώνοντας 

σχετικές ημερίδες και συμμετέχοντας στην σχετική επιτροπή του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την 

τροποποίηση του Ν. 4039/2012 για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. 

 

✓ Ως ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχαμε παρουσία σε όλες σχεδόν τις Διεθνείς Εκθέσεις και τα Επιστημονικά 

Συνέδρια γεωτεχνικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια 

στην Ελλάδα, ενώ διοργανώσαμε και συνδιοργανώσαμε με άλλους επιστημονικούς φορείς 

και συλλόγους πληθώρα Επιστημονικών Ημερίδων, Συνεδρίων και Εκθέσεων. Επίσης, 

συμμετείχαμε σε πλήθος εκδηλώσεων και συναντήσεων εκπροσωπώντας τους 

συναδέλφους Γεωτεχνικούς     

 

✓ Συνεργαστήκαμε με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και την Ερευνητική Κοινότητα με 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στη κατεύθυνση της προάσπισης και της διεύρυνσης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών. 
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✓ Δημιουργήσαμε μία νέα και σύγχρονη Ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

✓ Εκσυγχρονίσαμε το σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Απομακρυσμένης Διαχείρισης 

μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

✓ Εγκαινιάσαμε νέους ηλεκτρονικούς τρόπους τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

μέσω του συστήματος E-POS, παρέχοντας Ηλεκτρονική Πληρωμή Συνδρομών και 

Διακανονισμό Οφειλών. 

 

✓ Δημιουργήσαμε το Διαδικτυακό Γραφείο Απασχόλησης Γεωτεχνικών στον ιστότοπο του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

✓ Εκσυγχρονίσαμε το Μηνιαίο Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με συνεχή ενημέρωση των μελών 

για τα τρέχοντα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος και τις δραστηριότητες του 

Επιμελητηρίου σε μορφή σύγχρονου ηλεκτρονικού περιοδικού. 

 

✓ Παρείχαμε φοροτεχνική υποστήριξη των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την έκδοση Πρακτικού – 

Συνοπτικού Φορολογικού Οδηγού για τους Γεωτεχνικούς. 

 

✓ Εξασφαλίσαμε για τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 

- ειδικές – προνομιακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

- δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας  

- προνομιακές τιμές για τη χρήση Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών  

- υποτροφίες και προνομιακές τιμές για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

 

✓ Επιταχύναμε το χρόνο εξυπηρέτησης για όλες τις λειτουργίες του Επιμελητηρίου. 

 

✓ Εφαρμόσαμε Σύστημα Διαχείρισης στις λειτουργίες των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008. 
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✓ Σε συνεργασία με το εποπτεύον υπουργείο εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 12/2017, 

σχετικά με τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

 

✓ Καθιερώσαμε Σύστημα Παρακολούθησης Δαπανών και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

του Επιμελητηρίου. 

 

✓ Αντιμετωπίσαμε την απομείωση των αποθεματικών (PSI) και τη μείωση των εσόδων του 

Επιμελητηρίου, μειώνοντας κατά 70% περίπου τις δαπάνες του Επιμελητηρίου.  

 

✓ Βελτιώσαμε την χρηματοοικονομική θέση του Επιμελητήριου αξιοποιώντας τους τόκους 

των ομολογιακών καταθέσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., χωρίς να επηρεαστεί το κεφαλαιακό 

απόθεμα. 

 

✓ Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Επιμελητηρίου διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις 

λειτουργικές μας δομές ανοικτές και φιλοξενώντας την πλειοψηφία των γεωτεχνικών 

συλλόγων, παραχωρώντας έδρα και αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά κόστη ώστε να 

μπορούν να συσταθούν και να λειτουργούν.  

 

✓ Θεσμοθετήσαμε τη διαφάνεια σε όλες τις Δαπάνες του Επιμελητηρίου και στις 

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με υπογραφή των πρακτικών των συμβουλίων 

από τους συμμετέχοντες και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, προς ενημέρωση των μελών του 

Επιμελητηρίου. 
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Ήμασταν παρόντες τόσο ως Θεσμικός Εκπρόσωπος των 38.5000 Γεωτεχνικών 

(Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων και Ιχθυολόγων), όσο και ως Θεσμοθετημένος 

Σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την γεωργία, τα 

δάση, τους υδατικούς και ορυκτούς πόρους, την κτηνοτροφία και την αλιεία. 

Θεωρούμε πως τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις 

προσδοκίες σας και θα μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι στους συναδέλφους μας.  

Η πρόταση που καταθέτουμε έχει αρχή τη συνέχεια του έργου μας και βασίζεται στο τρίπτυχο: 

 

▪ Πίστη στις ικανότητες των Γεωτεχνικών και στον στο ρόλο που επιτελούν. 

 

▪ Εκσυγχρονισμό των δομών, νοοτροπιών και πρακτικών.  

 

▪ Κατάθεση προτάσεων με όραμα και ρεαλισμό που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του 

Γεωτεχνικού και στην περαιτέρω αναγνώριση του από την κοινωνία.  

Πιστεύουμε πως το Επιμελητήριο μπορεί να έχει ρόλο και ουσιαστική παρέμβαση 

αρκεί να υποστηρίξει με σθένος θέσεις και προτάσεις που απορρέουν από την γνώση των 

συναδέλφων.  

Ο Γεωτεχνικός Επιστήμονας μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα 

αυτά τα θέματα, ώστε να συμβάλει ως μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας.   

Αξιοποιώντας τις δυνάμεις του καθενός προσωπικά και του επιμελητηρίου στο σύνολο 

του θα καταφέρουμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα μπροστά.  

Για αυτό και σήμερα καταθέτουμε την πρότασή μας για την διεκδίκησης της 

συμμετοχής μας στα όργανα και στη διοίκηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

Μια πρόταση με επίκεντρο τον Γεωτεχνικό Επιστήμονα 
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Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να πετύχουμε:  

❖ Την αλλαγή της φυσιογνωμίας του Επιμελητηρίου με ηγετικό ρόλο σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του Γεωτεχνικού Επιστήμονα. 

 

❖ Την κατοχύρωση του ρόλου μας ως βασικού παράγοντα πιστοποίησης και ελέγχου όλων 

των Γεωτεχνικών Εργασιών και Επαγγελμάτων.  

 

❖ Το άνοιγμα νέων επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών για τους συναδέλφους.  

 

❖ Την επέκταση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών σε 

όλους τους τομείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος. 

 

❖ Την παρέμβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των Γεωτεχνικών. 

 

❖ Την αντιμετώπιση των αλλαγών στη γεωτεχνική εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια, με βάση τις 

νέες διαμορφούμενες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας. 

 

❖  Την αναγνώριση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην Ελληνική κοινωνία.   

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω δεσμευόμαστε για: 

▪ Αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με την ταυτόχρονη διεύρυνση 

του Επιμελητηρίου με νέους κλάδους αποφοίτων Πανεπιστημίων, ώστε να εκσυγχρονισθεί 

η δομή και η λειτουργία του Επιμελητηρίου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών 

του, της κοινωνίας και της Πολιτείας. 

 

▪ Θεσμοθέτηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως Φορέα Κατάρτισης και Πιστοποίησης των Γεωτεχνικών 

Επιστημόνων. 

 

▪ Διεκδίκηση της απόδοσης του πόρου του 6‰ στους Γεωτεχνικούς Π.Ε. του Δημοσίου. 
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▪ Ένταξη των Γεωτεχνικών Μελετητών στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, 

διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ίση μεταχείριση των Γεωτεχνικών Μελετητών 

συναδέλφων μας και την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμούς με άλλες ειδικότητες 

Μελετητών.  

 

▪ Πλήρη εφαρμογή του συστήματος παροχής Γεωργικών Συμβουλών και την υλοποίηση του 

αντίστοιχου Μέτρου του Π.Α.Α., ώστε να κατοχυρωθεί ο επιστημονικός ρόλος του 

Γεωτεχνικού. 

 

▪ Θεσμοθέτηση νέων πόρων για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του 

Επιμελητήριου. 

 

▪ Μείωση των κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από Ερευνητικά Προγράμματα στο αντίστοιχο 

επίπεδο των κρατήσεων στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 

▪ Λειτουργία αμειβόμενων Ομάδων Εργασίας για τα τρέχοντα θέματα γεωτεχνικού 

ενδιαφέροντος, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και αξιοκρατική επιλογή των 

καταλληλότερων επιστημόνων.  

 

▪ Θεσμοθέτηση της εγγραφής των μελών στους εκλογικούς καταλόγους με βάση τον τόπο 

κατοικίας, με στόχο την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. 
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Ως Δ.Α.Κ.Ε. καταθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επερχόμενη τριετία και 

προσδοκούμε την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Πραγματοποιούμε ανανέωση στην σύνθεση των προσώπων που συμμετέχουν στα 

ψηφοδέλτια μας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά υποψηφίους τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δημοσίου τομέα, με μακρά διαδρομή και καταξίωση στον επαγγελματικό, επιστημονικό και 

συνδικαλιστικό χώρο.  

Καλούμε τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς να συμπορευτούν μαζί μας για την 

υλοποίηση του οράματος μας και των στόχων μας.  

Είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με όρεξη για 

δουλειά, με όραμα για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και κυρίως με την 

στήριξη σας. 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Η Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ  

ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ 

Με Τιμή 

Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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