
  

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ, με τη προώθηση της  διαρκούς, γόνιμης και 

εποικοδομητικής συνεργασίας, αλλά και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, στη 

Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματός μας τα τελευταία 7 χρόνια, κατάφερε στην βάση 

κοινών πολιτικών στόχων, αρχών και αξιών και πέρα από κομματικές μικροσκοπιμότητες να 

αναδείξει το παράρτημα μας στα πλέον παραγωγικά, πρωτοπόρα και αποτελεσματικά στην 

χώρα.  

 

Συνάδελφοι, η σημερινή κοινωνικό- οικονομική κατάσταση, έβαλε και βάζει υποχρεωτικά  

την αναθεώρηση του  ρόλου των Γεωτεχνικών και φυσικά του ΓΕΩΤΕ.Ε. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσομε όλοι ότι, πέρα από την ηθική υποχρέωση της υποστήριξης της ανάπτυξης 

του τόπου μας,   ο εργοδότης μας πλέον είναι η πραγματική οικονομία. Το ΓΕΩΤΕ.Ε 

πρέπει να ξεφύγει από τις κομματικές σκοπιμότητες και με άμεσα αντανακλαστικά να 

υποστηρίξει τον επιστημονικό του ρόλο του ώστε να οικοδομηθεί  μια ολιστική προσέγγιση 

στην παραγωγή των προϊόντων, στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσα από τον έλεγχο 

των τροφίμων, στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και φυσικά στην προστασία 

του περιβάλλοντος.  

 

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ πιστεύει ακράδαντα ότι παρά τις γνωστές 

αντικειμενικές δυσκολίες, η μέχρι σήμερα δουλειά, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του 

παραρτήματος  σε διάφορους νευραλγικούς τομείς  που αφορούν στο νησί, αλλά και οι 

επόμενες που θα ακολουθήσουν, καθιστούν τις  συνθήκες πλέον ώριμες,  για να  ενώσουμε 

τις δυνάμεις μας και να συντονιστούμε όλοι γεωτεχνικοί της Κρήτης ανεξάρτητα σε 

ποιόν τομέα (δημόσιο, συν/κό  ή ιδιωτικό) υπηρετούμε για ένα κοινό σκοπό.  

 

Τον κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και ανάπτυξη των ίδιων υγιών 

παραγωγικών δυνάμεων, στις οποίες θα στηριχτεί η πραγματική διαβίωση εμάς και 

των παιδιών μας. Αυτή θα είναι η πραγματική απάντηση – αντίδραση στις όποιες 

«μεγαλοεπενδυτικές στρατηγικές σκοπεύουν να μας αναπτύξουν».  

 

Συνάδελφοι,  

αυτή η διαδικασία όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει χωρίς ΕΜΑΣ. Αυτός είναι 

ο ρόλος μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας και η υποχρέωση μας. 

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον συντονισμό όλων μας, την επιστημονική επάρκεια 

στην δραστηριότητα μας, την εγρήγορση μας  και την άμεση και στενή επικοινωνία 

μας με  τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να επαναπροσδιοριστούν και 

να υιοθετηθούν τόσο οι επιμέρους κατευθύνσεις  του αγροτοδιατροφικού τομέα ανά περιοχή, 

όσο και οι ολοκληρωμένες δράσεις για την πραγματική προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και των πόρων του.  

 

Μόνο μέσα από αυτή την προσέγγιση οι γεωτεχνικοί : 

 θα σταματήσουμε να είμαστε απλοί διαχειριστές μιας μίζερης γραφειοκρατίας ή 

μιας εφήμερης απασχολησιμότητας και θα ξαναγίνουμε ουσιαστικοί συντελεστές 

της τοπικής ανάπτυξης  

 θα ξαναβρούμε την θέση μας και θα κατοχυρώσουμε τον χαμένο ρόλο μας στην 

κοινωνία και στην οικονομία. 

 

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ πιστεύει ότι αυτά επιταχύνονται μέσα από τον Θεσμικό 

ρόλο του Επιμελητηρίου ως επιστημονικός σύμβουλος του κράτους και της κοινωνίας.  Αυτή 

η επιλογή όμως προϋποθέτει σκληρή δουλεία γιατί απαιτεί:  

 ουσιαστική  και ανιδιοτελή εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου σε φορείς, οργανισμούς κ.λ.π 

 αντιδράσεις σε πολιτικές και πρακτικές που είναι εις βάρος των γεωτεχνικών του 

αγροτοδιατροφικού τομέα του περιβάλλοντος  και της κοινωνίας. Δεν εξαιρείται σε αυτή 

την περίπτωση και το κεντρικό ΓΕΩΤΕΕ που το ταλανίζουν κακοδαιμονίες πολλών ετών, 

που είναι αποτέλεσμα των μικροκομματικών ανταγωνισμών. 



  

 διαμόρφωση - κατάθεση επιστημονικών θέσεων, απόψεων και προτάσεων για πολιτικά 

ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα και ιδιαίτερα την περιφέρεια της Κρήτης  και έχουν  

άμεση σχέση με τον γεωτεχνικό κόσμο, τον αγροτοδιατροφικο τομέα, το περιβάλλον και 

τους φυσικούς πόρους. 

 υποστήριξη της επιστημονικής επάρκειας των μελών μας. 

 ανάπτυξη της νέας μας στέγης και κάλυψη της διοικητικής υποστήριξης του 

παραρτήματος. 

 

Για να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και παρουσία το Παράρτημα 

μας πρέπει να αγκαλιαστεί, και να στηριχτεί από τα μέλη του, τους γεωτεχνικούς όλων 

των χώρων, χωρίς προκαταλήψεις και κομματικές περιχαρακώσεις, χωρίς εσωτερικούς 

αθέμιτους ανταγωνισμούς, χωρίς στενές αναχρονιστικές νοοτροπίες. 

 

      ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι  μόνο μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μπορέσουμε: 

 

 Να αντιλαμβανόμαστε γρήγορα τις αλλαγές που συντελούνται, να είναι σε εγρήγορση 

και να αντιδρά γρήγορα και καταλυτικά. 

 Να αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με αντίστοιχους θεσμούς  και 

να συμμετέχει στις καθημερινές προκλήσεις. 

 Να κάνουμε ρήξεις με κατεστημένες πολιτικές και νοοτροπίες που καλλιεργούν τη 

συντήρηση και αναπαράγουν τη μιζέρια από όπου και αν εκπορεύονται. Να 

διαμορφώνουμε, να υιοθετούμε και να πρωτοστατούμε σε στα ζητήματα της 

βιώσιμης ανάπτυξης που υπηρετούν τον άνθρωπο και σέβονται το περιβάλλον. 

 Να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε την συμμετοχή μας στο επίπεδο λήψης 

αποφάσεων  

 Να εμπνέουμε εμπιστοσύνη, όχι μόνο στα μέλη του, αλλά και στην  κοινωνία, ώστε να 

συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού, στη διαμόρφωση μιας νέας σελίδας στη ανάπτυξη 

της Ελλάδος, και την λύτρωση από τα μνημόνια. 

 

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους 

γεωτεχνικούς να στηρίξουν έμπρακτα την πολιτική αυτή. Να πάρουν μέρος μαζικά στις 

εκλογές. Να πλαισιώσουν τη Διοικούσα Επιτροπή που θα προέλθει απ’ αυτές. Δεν μπορούμε 

να περιμένουμε τους «άλλους»;; να μας αναπτύξουν διαμαρτυρόμενοι. 

 

Συνάδελφοι, όσοι από εσάς πιστεύετε πραγματικά ότι αυτός είναι ο ρόλος ενός 

Επιμελητηριακού Θεσμού, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ανάδειξης της 

ταυτότητας του χώρου που ζούμε, που δραστηριοποιούμαστε κοινωνικά και επαγγελματικά, 

που θα επιβιώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, τότε συμπορευτείτε μαζί μας σε αυτόν τον 

δύσκολο, αλλά δημιουργικό δρόμο. 

 

 
Οκτώβριος 2014 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  

ΓΕΩΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2.  ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4.  ΝΤΟΥNTΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5.  ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.  ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

7.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8.  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2.  ΤΣΙΜΒΡΑΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 

3.  ΦΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΓΕΩΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.  ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 



  

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΕΩΤΕΕ 
 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2.  ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ 

3.  ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

4.  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

5.  ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.  ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7.  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

8.  ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10.  ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11.  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

12.  ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

13.  ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

14.  ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.  ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

16.  ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

17.  ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 

18.  ΜΑΥΡΑΚΗΣ  ΤΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19.  ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

20.  ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

21.  ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22.  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

23.  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

24.  ΡΟΔΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

25.  ΣΑΜΙΩΤΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

26.  ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

27.  ΣΙΑΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

28.  ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

29.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

30.  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ - 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 



  

31.  ΤΖΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

32.  ΤΖΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

33.  ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

34.  ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

35.  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

36.  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

37.  ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2.  
ΣΚΛΑΒΑΚΗ 

 
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

3.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ 

2.  ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

3.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

4.  ΤΣΙΜΒΡΑΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 

5.  ΦΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΓΕΩΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΑΡΑΤΖΗ ΤΙΤΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.  ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.  ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.  ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



  

 


