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Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας 

Αλλάζουμε τους συσχετισμούς 

Οι εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων διεξάγονται σε μια περίοδο που κλιμακώνεται ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος  στην Ουκρανία ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ που έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς για το 
ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη μοιρασιά των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και 
εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής. 

Μπροστά στο κίνδυνο μιας γενίκευσης του πολέμου η χώρα μας εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους επικίνδυνους 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ έχοντας μετατρέψει σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε 
μαγνήτη αντιποίνων.  

Το κυβερνητικό αφήγημα που φορτώνει τις αυξημένες τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα, καύσιμα, πρώτες ύλες κλπ. στον 
πόλεμο, δεν μπορεί να μας παραπλανήσει καθώς βλέπουμε τους φουσκωμένους λογαριασμούς και τις ανατιμήσεις 
ήδη από το φθινόπωρο του 2021 

Η Κυβέρνηση με πρόσχημα τις επιπτώσεις του πόλεμου, προσπαθεί να δικαιολογήσει το κύμα της ακρίβειας, των 
απολύσεων, το τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων ενώ παράλληλα με το νομοθετικό έκτρωμα Χατζηδάκη που  
εμπλουτίζει το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων επιχειρείται να  φιμώσει το 
συνδικαλιστικό κίνημα μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος, της κατάργησης της απεργίας και τις τρομοκρατικές 
απολύσεις κυρίως των πρωτοπόρων συνδικαλιστικών στελεχών.   

Καλούμαστε  να ψηφίσουμε στον Σύλλογο μας σε μια δύσκολη περίοδο όπου η ζωή  μέρα με την ημέρα δυσκολεύει 
για τα λαϊκά στρώματα, αφού οι λογαριασμοί ενέργειας έρχονται διπλάσιοι, η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου και της βενζίνης εκτινάχθηκαν ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα φτάνει στα ύψη με την "απελευθέρωση" της 
ηλεκτρικής Ενέργειας προκειμένου οι επιχειρηματικοί όμιλοι  να εξασφαλίζουν άφθονο “ζεστό” χρήμα για τη 
“πράσινη μετάβαση”, της απολιγνιτοποίησης, κατάσταση που θα επιδεινωθεί με τις ευρω-ατλαντικές εντολές για την 
απεξάρτηση από το Ρώσικο φυσικό αέριο και την αντικατάσταση του από το πανάκριβο και επικίνδυνο 
περιβαλλοντικά αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). 

Η πρόσφατη διαχείριση της πανδημίας με τα εκατομμύρια θανάτων συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο  και των 
δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας και το σκηνικό πλήρους διάλυσης των δημόσιων συστημάτων υγείας έδειξε 
καθαρά ότι το κριτήριο της κερδοφορίας είναι ασυμβίβαστο με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 

Όλα αυτά έρχονται να “καθίσουν” πάνω σε μια γενικευμένη επίθεση ενάντια στα μισθολογικά, ασφαλιστικά και 
συνδικαλιστικά δικαιώματα μας, που ενορχηστρώθηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις είτε με μνημόνια είτε όχι 
και από τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. 

Στο ζοφερό αυτό παρόν, εξαίρεση δεν αποτελεί ο γεωλογικός κλάδος, ο οποίος με την τεράστια ανεργία, 
υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση που τον χαρακτηρίζει, πληρώνει βαρύ το τίμημα μιας ανάπτυξης που στόχος 
είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.  

Σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον για τον αυτοαπασχολούμενο, μισθωτό και άνεργο γεωλόγο, για τον νέο 
απόφοιτο, ο ΣΕΓ δεν στάθηκε ουσιωδώς ποτέ δίπλα στον επιστήμονα γεωλόγο. Με ευθύνη της πλειοψηφίας του 
ΔΣ - Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με στήριξη ΝΔ) – ο ΣΕΓ βρέθηκε προσκολλημένος σε 
λομπίστικες πρακτικές υπουργικών διαδρόμων, αντί να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά 
προβλήματα των συναδέλφων.   

Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΕΓ, αποδεχόμενη τις κατευθύνσεις της ΕΕ (Μπολόνια και οδηγία Μπολκεστάιν) 
υιοθέτησε την πλήρη απελευθέρωση της  αγοράς υπηρεσιών και τη συγκρότηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
όχι με βάση το πτυχίο αλλά ως ετερόκλητο άθροισμα σκόρπιων γνώσεων και επαγγελματικής πείρας που 
πιστοποιούνται από μια  διαδικασία διαρκούς εξεταστικού κέντρου. Με πρόφαση την προσαρμογή στις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG),  η πλειοψηφία του ΔΣ προωθεί τη μετατροπή του ΣΕΓ σε φορέα 
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή σε έναν τροχονόμο του επαγγέλματος, με το αζημίωτο και με τη 
δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης.  



Σε σοβαρά θέματα που αφορούν στην ανεργία του κλάδου, στην προάσπιση των θέσεων εργασίας, στη διασφάλιση 
των εργασιακών δικαιωμάτων, των μισθών και των αμοιβών η απουσία της πλειοψηφίας ήταν εκκωφαντική. 

Δεν ήταν επίσης λίγες οι φορές που η πλειοψηφία του ΔΣ όχι μόνο δεν στήριξε τις διεκδικήσεις των γεωλόγων και δεν 
ήρθε σε ρήξη με τις πολιτικές υπονόμευσης του κλάδου, όπως ήταν σε ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα για τον 
κλάδο τα τελευταία χρόνια, που ήταν το ΠΔ 99/2018 δρώντας και αποπροσανατολιστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπονόμευσε δραστηριότητες γεωλογικών συλλογικοτήτων όπως του Συνδέσμου των μελετητών.  

Τίθεται εύλογα το ερώτημα με ποια κριτήρια θα πρέπει να επιλέξουμε την επόμενη διοίκηση του ΣΕΓ.  

Θα παραθέσουμε ορισμένα ερωτήματα μέσα από τα οποία θα προκύψουν και ορισμένα κριτήρια επιλογής: 

 Ποιά ήταν η επιστημονική και πολιτική του θέση της πλειοψηφίας του ΣΕΓ στην κυβερνητική αντιμετώπιση των 
εγχώριων ορυκτών ενεργειακών πόρων (λιγνίτη, ουρανίου, υδρογονανθράκων, γεωθερμίας) που τόσο θα ήταν 
χρήσιμοι στη σημερινή συγκυρία, απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ. Στο “χρηματιστήριο 
ενέργειας”;   

 Πως αντιμετώπισε η πλειοψηφία του ΣΕΓ το ξεπούλημα της έρευνας και εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων 
(Χρυσού, Χαλκού, Νικελίου, Βωξίτη, μικτών θειούχων, σπάνιων γαιών, βιομηχανικών ορυκτών, Σμύριδας), της 
άτυπης ιδιωτικοποίησης του ΙΓΜΕ (που αντικαταστάθηκε από το γραφειοκρατικό έκτρωμα της ΕΑΓΜΕ) και τη 
σχεδόν ανύπαρκτη και υποστελεχωμένη ΕΔΕΥ ΑΕ; Πότε διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι στο ΙΓΜΕ εδώ και 
κάποια χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένας κοιτασματολόγος μεταλλικών ορυκτών, ούτε ένας μεταλλειολόγος και τα 
υπερσύγχρονα εργαστήρια εμπλουτισμού δεν λειτουργούν; Πως αντιμετώπισαν το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ, το  
γεγονός ότι σήμερα λόγω πολέμου η τιμή του Νικελίου ξεπέρασε τις 80.000 Ευρώ τον τόνο, ενώ λόγω της 
ηλεκτροκίνησης το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπουν σταθεροποίηση της τιμής του στις 35.000 ευρώ αντί 
12- 15.000  ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια μείωσε την παραγωγή 
από 1800 τόνους το μήνα σε μόλις 300 τόνους;  

 Ποια ήταν η στάση της πλειοψηφίας του ΣΕΓ στην ιδιωτικοποίηση των μεγάλων οδικών δικτύων, της 
ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, των δημόσιων κατασκευών; Ποια ήταν η στάση στην διασφάλιση της απασχόλησης των 
συναδέλφων αλλά και στην συμμετοχή και την αμοιβή των μελετητών και εργοληπτών συναδέλφων; Ποια ήταν η 
στάση απέναντι στη συρρίκνωση των δημόσιων ερευνητικών και μελετητικών όπως του ΙΓΜΕ και της ΚΕΔΕ. 

 Ποία ήταν η στάση της πλειοψηφίας του ΣΕΓ στα θέματα της ιδιωτικοποίησης του νερού είτε με τις μετοχοποιήσεις 
ΕΔΥΑΘ, ΕΔΥΑΠ, είτε μέσα από την τιμολόγηση του νερού που έχει σαν στόχο κύρια την αγροτική παραγωγή αλλά και 
την ύδρευση; Ποία ήταν η στάση της πλειοψηφίας του ΣΕΓ στη δήθεν “περιβαλλοντική” οδηγία για το Νερό που 
κατάντησε το κύριο πρόσχημα για την μη αξιοποίηση των υπόγειων και όχι μόνο νερών με εξαιρετικά αρνητικές 
επιπτώσεις ακόμη και την ύδρευση;  

 

Αντί  να  υπάρξει ενημέρωση και κινητοποίηση του κλάδου ενάντια σε αυτές τις εξελίξεις, η επιλογή της  
πλειοψηφίας του ΣΕΓ ήταν είτε η πλήρης στήριξη των κυβερνητικών επιλογών είτε η  εκκωφαντική σιωπή.  

 

Σήμερα, η πλειοψηφία των συναδέλφων έχουμε ανάγκη από έναν ΣΕΓ που: 

 προτάσσει τις  διεκδικήσεις για αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών και ορυκτών πόρων, ενάντια στην  
καταλήστευση τους από τα μονοπώλια, την ανάπτυξη υποδομών προς όφελος του λαού με σεβασμό στο 
περιβάλλον, χωρίς διόδια και χαράτσια, έργα αντιπλημμυρικής αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας 
κόντρα στη λογική της ανταποδοτικότητας ΕΕ/κυβερνήσεων.   

 στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων σε ΛΑΡΚΟ, Φωκίδα, Χαλκιδική, Σμύριδα κ.α 

 προβάλλει τις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών αλλά και 
για μόνιμη και σταθερή εργασία γεωλόγων και άλλων επιστημόνων. 

 Δεν θα εκλέγεται με επαναλαμβανόμενες για χρόνια αυθαίρετες ενέργειες όπως, η μη αποστολή φακέλων 
επιλεγμένα επιστολικών ψήφων, η κατάθεση φακέλων επιστολικών ψήφων από τρίτους, η αποστολή 
επιστολικών ψήφων μαζικά σε σάκους 



 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ρότας που ακολουθεί η πλειοψηφία του ΣΕΓ  συνεπακόλουθες είναι οι 
αντιδημοκρατικές τακτικές που φθάνουν και στις καταστατικές παρεκτροπές για να αντιμετωπισθεί κάθε 
αντίθετη φωνή και κριτική.  

Για μια ακόμη τετραετία εξακολούθησε η απαράδεκτη πρακτική της φίμωσης της διαφορετικής άποψης από την 
πλειοψηφία με τη μη ανάρτηση ανακοινώσεων της ΜΑΓ.  

Με πρόφαση την πανδημία, η πλειοψηφία καθιέρωσε τα ΔΣ να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ αρνούνταν 
αντικαταστατικά τη συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία, ακόμη και σε περιόδους που δεν υπήρχαν περιοριστικά 
μέτρα.  

Όσο για την γνωστοποίηση του μητρώου μελών στους εκπροσώπους των άλλων ψηφοδελτίων δεν γίνεται κουβέντα, 
καθώς αυτό θεωρείται «κτήμα» της πλειοψηφίας του ΔΣ. 

Με πρόφαση την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG), βρήκε ευκαιρία να 
“εκσυγχρονίσει” το δήθεν παλαιομοδίτικο καταστατικό, προωθώντας την υπονόμευση μέσω αυτού κάθε 
δημοκρατικής διαδικασίας. Μάλιστα όλα αυτά επικυρώθηκαν με μια αντιδημοκρατική διαδικασία καταστατικής 
συνέλευσης – παρωδία, με την αγαστή συνεργασία της Γεωτεχνικής Ενωτικής Κίνησης (ΣΥΡΙΖΑ) που συναίνεσε σε 
όλες τις ακόλουθες αλλαγές.  

Το νέο καταστατικό: 

 επεκτείνει την επιστολική ψήφο και εισάγει την ηλεκτρονική, δηλώνοντας πίστη και υποταγή στο νόμο - 
έκτρωμα του Χατζηδάκη  

 προωθεί συγκεντρωτικές πρακτικές όπως αυτή της διπλής ψήφου του προέδρου και της τριετούς θητείας  

 καταργεί ακόμα και τα τελευταία στοιχεία διεκδίκησης, προωθώντας τη μετατροπή του ΣΕΓ από 
συνδικαλιστικό φορέα σε φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων  

 αφαιρεί την όποια αγωνιστική αναφορά υπήρχε στο καταστατικό μας (συνδικαλιστική αρχή της ενότητας, 
καταδίκη κάθε εργοδοτικής ή κυβερνητικής παρέμβασης στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, αγωνιστικό 
εορτασμό της Πρωτομαγιάς)  

 φορτώνει από την πίσω πόρτα άλλο ένα τίτλο - χαράτσι για τον επαγγελματία γεωλόγο, αυτόν του 
Ευρωγεωλόγου  

 μετατρέπει τον ΣΕΓ σε διαχειριστή ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια προγραμμάτων, αμφιλεγόμενης 
επιστημονικής αξίας,  σε μια συντεχνιακή ένωση χαρακτήρα Ι.ΚΕΚ ή και ΜΚΟ.  

Οι πρακτικές αυτές, έχουν αποξενώσει τον ΣΕΓ από την βάση του αφού η πλειονότητα των συναδέλφων δεν επιθυμεί 
να συμμετέχει στις συλλογικές διαδικασίες.  Οι νέοι συνάδελφοι, είτε αγνοούν την ύπαρξή του, είτε δεν βρίσκουν 
κανένα λόγο να γραφτούν. Ακόμη και παλιοί συνάδελφοι έχουν πια αποστασιοποιηθεί, θεωρώντας τον ΣΕΓ ως 
άχρηστο γραφειοκρατικό μηχανισμό διαχείρισης προσωπικών υποθέσεων. 

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να πάρουν όσοι πλήττονται από τη σημερινή κατάσταση τις τύχες τους στα 
δικά τους χέρια.  

Οι συσχετισμοί της αδράνειας και της απραξίας, της παθητικής συνθηκολόγησης, που επικρατούν σήμερα στο 
Σύλλογο μπορεί και είναι επιτακτική ανάγκη να ανατραπούν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε να 
μεγαλώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, ειδικά όταν υπάρχουν συναδέλφοι που 
συναισθάνονται την ανάγκη να φύγει η μιζέρια και η απάθεια από το Σύλλογο.  

Σήμερα χρειαζόμαστε έναν Σύλλογο διεκδικητή, που θα ενώνει και θα υπερασπίζεται όλους τους συναδέλφους, είτε 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στη μελέτη και την κατασκευή των τεχνικών έργων, είτε στις Δημόσιες Υπηρεσίες, 
τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και την εκπαίδευση, τους άνεργους, τους ετερεοαπασχολούμενους και 
περιστασιακά απασχολούμενους συναδέλφους. 

Ήρθε η ώρα να φωνάξουμε «ως εδώ»! 

Απέναντι στο μέγεθος της επίθεσης που δεχόμαστε σαν κλάδος αλλά και γενικότερα σαν λαός, στις αυταπάτες 
για λύση χωρίς σύγκρουση αλλά με ανάθεση στους εμπόρους ελπίδων, μόνη διέξοδος ο οργανωμένος 
συλλογικός αγώνας και για αυτό διεκδικούμε: 



 ΤΩΡΑ το σταμάτημα του πολέμου, την απεμπλοκή της χώρας από τις Νατοϊκές πολεμικές επιχειρήσεις ώστε 
κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες 
ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να ξηλωθούν όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και υποδομές. 

 ΑΜΕΣΑ ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης από την ανεργία με στήριξη των ανέργων και μαζικές προσλήψεις 
μόνιμων γεωλόγων στης κρατικές υπηρεσίες (Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης, Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΕΝ, ΙΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Εκπαίδευση κ.λ.π),  

 Μόνιμη και σταθερή εργασία των εργαζόμενων, με πλήρη  ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με 
σταθερό ωράριο εργασίας, με μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών, για 35ωρο, 7ωρο-5ημερο 
με την υπογραφή συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. 

 Ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης από το βραχνά της ακρίβειας με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής 
κατανάλωσης και μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και 
συνολικά στην ενέργεια.,  

 Προστασία της υγείας του λαού από την πανδημία, με αφορμή και τα δύο χρόνια από το ξέσπασμά της με 
Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, των Νοσοκομείων και 
ΠΦΥ με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και λοιπού προσωπικού. Επαναλειτουργία των Νοσοκομείων που 
έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων Υγείας χωρίς αποζημίωση.  

 Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγων σε κατασκευαστικές εταιρείες που εκπονούν τεχνικά έργα, σε ιδιωτικά 
γραφεία γεωτεχνικών μελετών και αναβάθμιση της παρουσίας των γεωλόγων στα εργοτάξια και τις λατομικές 
επιχειρήσεις. 

 Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος.  

 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους αυτοαπασχολούμενους, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ με 
προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Διαγραφή χρεών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
προς ασφαλιστικά ταμεία – τράπεζες – δημόσιο, χωρίς προσαυξήσεις – πρόστιμα. Επιδότηση στο ύψος των 
αυξήσεων στην ενέργεια.  

 Επίδομα άδειας μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό στο ύψος 
του κατώτατου μισθού, με ευθύνη του κράτους. Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές αυτή την περίοδο. 

 Αναβάθμιση του ΙΓΜΕ ως βασικού Δημόσιου Ερευνητικού Ινστιτούτου και προάσπιση του δημόσιου 
χαρακτήρα του. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Να συνεχιστεί η λειτουργία της, να διασφαλιστούν όλες οι 
θέσεις εργασίας. 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την έρευνα. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο να σκεφτεί, να προβληματιστεί.  

Να κάνει το βήμα, να αλλάξουμε τώρα τους συσχετισμούς για να αποδυναμωθεί η γραμμή της υποταγής, του 
συμβιβασμού.  

Να συμβάλει παρά τις όποιες επιφυλάξεις στη συσπείρωση δυνάμεων του κλάδου μας ενάντια στη βάρβαρη πολιτική 
που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις κατ' εντολή των μονοπωλίων. 

Με την ψήφο σου πάρε θέση.  

Να οργανώσουμε μαζί την πάλη για να μην περάσουν νέες θηλιές στο λαιμό μας. 

Να  προβάλλουμε ένα άλλο όραμα για την επιστήμη,  ώστε αυτή πραγματικά να μπει στην υπηρεσία του λαού 
με μια διαφορετική οργάνωση της παραγωγής που θα έχει ως σκοπό της την ικανοποίηση των κοινωνικών 
αναγκών. 

Στις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

 



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

 
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΑΡΧΟΝΤΗ-ΡΕΜΠΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        
ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 
ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ                             
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΥΡΚΙΜΤΖΗ ΙΣΜΗΝΗ 
ΛΙΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΦΗ) 
ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ                                        
ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΤΡΑΓΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΥΝΙΚΗ 
ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ       
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΑΒΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 
 

 


