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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 
 

Συναδέλφισσες /Συνάδελφοι, 

Οι επικείμενες εκλογές στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, στις 30 Απριλίου 

2022, γίνονται σε μια δύσκολη συγκυρία. Η μια κρίση διαδέχεται την άλλη. 

Κρίση οικονομική, υγειονομική, πόλεμος, ακρίβεια κλπ.  

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) συμμετέχει στις εκλογές 

του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων με όραμα την  αναβάθμιση του ρόλου  του, 

ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, στο πλαίσιο του σκοπού 

σύστασής του. Ενδεικτικά αναφέρεται η υποστήριξη, προστασία και 

αναβάθμιση του ρόλου των Γεωλόγων σε ηθικό & δίκαιο πλαίσιο προς όφελος 

της κοινωνίας, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος. 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων καλείται να υποστηρίξει  ένα σύνολο 

δράσεων που αφορούν στο ρόλο του επαγγελματία Γεωλόγου σε 

κρίσιμους τομείς όπως η: 

 έρευνα και η ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών πρώτων υλών 

και του ορυκτού πλούτου 

 έρευνα και η ορθολογική αξιοποίηση/προστασία του υδάτινου 

δυναμικού και κυρίως του υπόγειου υδατικού δυναμικού, 

 γεωτεχνική έρευνα  και η μελέτη/κατασκευή  τεχνικών έργων 

υποδομής, 

 έρευνα  και η μελέτη για  τη πρόληψη και το μετριασμό των κινδύνων 

από φυσικές καταστροφές, 

 προώθηση / νομική προστασία της Γεωκληρονομιάς [γεωτόπων] και 

ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, 

 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση 

του, 
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 προστασία των ιαματικών πηγών και η ανάπτυξη του ιαματικού 

τουρισμού. 

Αν και τα Γεωλογικά Τμήματα υφίστανται στα ελληνικά Πανεπιστήμια για πάνω 

από μισό αιώνα, η ευεργετική επίδραση των Γεωεπιστημών στην κοινωνία 

μας, δεν είναι ευρέως αντιληπτή. Ο ΣΕΓ μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην ανάδειξη του ρόλου του γεωλόγου στην Προστασία του Περιβάλλοντος, 

την μελέτη - κατασκευή κάθε είδους έργων και στο Δημόσιο Συμφέρον με 

αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας για τη 

σημασία της Επιστήμης της Γεωλογίας. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται: 

 Αναπροσαρμογή των αιτημάτων του ΣΕΓ, με ουσιαστική διαβούλευση 

των μελών, και ένταξή τους στο ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων για την 

πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Μαζικοποίηση του ΣΕΓ. Τη στιγμή που οι εγγεγραμμένοι γεωλόγοι στο 

ΓΕΩΤΕΕ είναι πάνω από 5.900, στον ΣΕΓ είναι εγγεγραμμένοι περίπου 

2.300 συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Ενεργά όμως συμμετέχουν σε 

δράσεις του ΣΕΓ, με οποιοδήποτε τρόπο, λιγότεροι από 400.   

Η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση (ΓΕΚ),συμμετείχε στο απελθόν Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ) του ΣΕΓ, συντελώντας στη δραστηριοποίηση του Δ.Σ., 

σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων με ιδιαίτερη συμβολή 

στο σχεδιασμό του νέου καταστατικού του συλλόγου. Δεν απουσίασε ποτέ 

από καμία δράση του Συλλόγου και μερίμνησε ο ΣΕΓ να συνδέει τη δράση του 

με τις δράσεις του ΓΕΩΤΕΕ, του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας 

(ΣΥΝΓΕΜΕ) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου 

(ΠΑΣΥΓΕΔΗ), γιατί η κοινή δράση δυναμώνει τους αγώνες και ισχυροποιεί την 

δύναμη για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γεωλόγων.  

Είναι προφανές ότι η συμμετοχή της παράταξης [ΓΕΚ]μόνο με ένα (1) μέλος 

στο ΔΣ του ΣΕΓ δημιουργούσε από μόνη της περιορισμό στις δυνατότητές 

παρέμβασης. Η αυτοδυναμία για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ΔΣ του ΣΕΓ 

μίας παράταξης, οι μεθοδεύσεις της στη διοίκηση του συλλόγου και ο 

γενικότερος τρόπος αντιμετώπισης της συνεργασίας με τις υπόλοιπες 

παρατάξεις, είναι αρνητική για την δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου και 

τη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Σήμερα η ΓΕΚ συμμετέχει με ένα δυναμικό 
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ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Σ.Ε.Γ. διεκδικώντας ένα ισχυρότερο ρόλο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων.  

Με την συμμετοχή της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΕΚ) στο 

νέο Δ.Σ. του ΣΕΓ επιδιώκεται να προωθηθούν διεκδικήσεις, όπως: 

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της διαφύλαξης του 

δημόσιου χαρακτήρα του νερού και στην αποτροπή της 

ιδιωτικοποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής 

(ΕΥΣ), που προωθείται το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας. 

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και 

ουσιαστικά το ξεπούλημα κρίσιμων τομέων του Δημοσίου Ορυκτού 

Πλούτου. 

 Οι Γεωεπιστήμες ξεπερνώντας εδώ και δεκαετίες το στάδιο του 

εμπειρισμού μετεξελίσσονται σε φυσικές επιστήμες που επεκτεινόμενες 

καλύπτουν πολλά γνωστικά πεδία. Θα πρέπει να γίνουν αποφασιστικά 

βήματα για να διασφαλιστεί περαιτέρω η συμμετοχή του γεωλόγου 

σε όλες τις μελέτες και έργα από την απλή τεκμηρίωση στον 

υπολογισμό, που αποτελεί μέρος της καθημερινότητας πολλών 

κλάδων των Γεωεπιστημών [όπου δεν υφίσταται θεσμική θωράκιση του 

ρόλου και αρμοδιοτήτων]. 

 Εκπόνηση συγκεκριμένης πρότασης και πραγματοποίηση κάθε 

απαιτούμενης ενέργειας για την τροποποίηση του ΠΔ99/2018 σε δίκαιη 

κατεύθυνση με απαλοιφή των σημείων που θίγουν τα κατοχυρωμένα 

επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων. 

 Άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών των Υπουργείων, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων (βλ. Διευθύνσεις Υδάτων, Δασικές – Τεχνικές υπηρεσίες, 

Πολιτική Προστασία κλπ.) με Γεωλόγους. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις 

με μόνιμο προσωπικό, ώστε να αποτραπεί η πορεία αποδυνάμωσης 

των δημοσίων υπηρεσιών.  

 Παροχή των απαραίτητων πόρων για τη σωστή λειτουργία των 

υπηρεσιών, μισθολογική αναβάθμιση των συναδέλφων Δημοσίων 

Υπαλλήλων, τροποποίηση του νόμου για τις κινήσεις εκτός έδρας, 

ώστε οι συνάδελφοι να επιτελούν το καθήκον τους απρόσκοπτα και με 
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αξιοπρέπεια. 

 Αναβάθμιση της γεωλογικής παιδείας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, με ένταξη μαθήματος γεωλογικού περιεχομένου στο 

πρόγραμμα της Α' τάξης του Λυκείου. Διορισμοί εκπαιδευτικών και 

κάλυψη των κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Προώθηση της προστασίας των υφιστάμενων Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την εκπόνηση Γεωλογικών μελετών, όπως 

Οδηγίες Μελετών Οδικών έργων (ΟΜΟΕ), Μελετών Γεωλογικής 

Καταλληλότητας (ΜΓΚ), Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών, όπου 

γίνεται προσπάθεια καταστρατήγησής τους. 

 Συμμετοχή Γεωλόγων στην διαμόρφωση ή/και τροποποίηση νέων 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 Δυναμική παρέμβαση στην εφαρμογή της πρόσφατης ΚΥΑ 

«Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία 

Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» 

(Απρίλιος 2022), όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή στο Δ.Σ της 

εταιρείας του ΓΕΩΤΕΕ. 

 Ως Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε την 

τεράστια ανεργία που πλήττει τον κλάδο μας και θα απαιτήσουμε 

εμφατικά εξεύρεση λύσεων από την πολιτεία και τους αρμόδιους 

φορείς.  

Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι, 

Αποτελεί αυτονόητη δέσμευσή μας η ενεργή παρουσία μας στα δρώμενα του 

Συλλόγου, για: 

 Την υποστήριξη και αγωνιστική διεκδίκηση κάθε δίκαιου αιτήματος που θα 

προστατεύει και θα προάγει τα μέλη του, 

 Την αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας του συλλόγου, 

 Την συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των μελών του Δ.Σ. με τα 

μέλη του Συλλόγου και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και 

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου, 

 Την συμβολή του συλλόγου στην ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού 

πλούτου, του υδατικού δυναμικού και των ενεργειακών πηγών της χώρας 

με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, 
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 Την ισότιμη συνεργασία του ΣΕΓ με όλους τους υπόλοιπους Γεωλογικούς 

Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΠΑΣΥΓΕΔΗ), μακριά από ρεβανσιστικές 

νοοτροπίες, που δεν βοηθούν τον κλάδο μας. 

 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ 

2 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑ 

3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

5 ΒΑΛΑΔΑΚΗ-ΠΛΕΣΣΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

6 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

7 ΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

8 ΖΑΓΓΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

9 ΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

10 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

13 ΛΑΠΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

14 ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

15 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16 ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ 

17 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) 

18 ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ 

19 ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

20 ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21 ΠΥΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 


