ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου, καλούμε
όλους τους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Κτηνιάτρους και
Ιχθυολόγους) να συμμετάσχουν σε ένα ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για τις πραγματικές
δυνατότητες και τις προοπτικές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας, της
οικονομίας της υπαίθρου και τις σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις.
Ένα διάλογο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., να εργαστούμε για τη
συνοχή των γεωτεχνικών κλάδων και να δώσουμε στο επιμελητήριο το κύρος και την
αποτελεσματικότητα που απαιτείται ώστε να ξεφύγει από την εσωστρέφεια και να
αποτελέσει εργαλείο παραγωγής θέσεων για την αναπτυξιακή πορεία τη χώρας στους
τομείς του πρωτογενούς τομέα που υπηρετεί.
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, που έχει επηρεάσει
τις ζωές όλων μας αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα και να
δημιουργήσουμε τη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨ σπάζοντας τα όποια
κομματικά δεσμά, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του κάθε μέλους μας και το πολιτικό
δυναμικό που εκφράζει, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές ή παρωχημένες νοοτροπίες,
που αποτελούσαν μέχρι σήμερα εμπόδιο στη συνοχή των εργαζομένων και στη μεταξύ
μας επικοινωνία.
Έχουμε ξεκάθαρο όραμα και στόχους για το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε και τους εργαζόμενους αλλά και
τους άνεργους γεωτεχνικούς και επιδιώκουμε αυτές οι κοινές αντιλήψεις, με τη δική σας
συμβολή, να γίνουν ενσυνείδητο βίωμα για κάθε συνάδελφο, ώστε να μετατρέψουμε την
αμφισβήτηση σε θετική σκέψη και την απογοήτευση για όσα συμβαίνουν γύρω μας, σε
γόνιμη και αγωνιστική παρουσία και δράση.
Όλοι μαζί στη ¨Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών¨ αγωνιζόμαστε για μια Νέα
Ανεξάρτητη και Δημοκρατική Πολιτική και Συνδικαλιστική έκφραση. Για να γίνουν οι θέσεις
μας δύναμη δημιουργίας και η αντίδρασή μας για όσα εξελίσσονται ερήμην μας,
η
αρχή για ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.
Με τη συμμετοχή της ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨, στις εκλογές
για την ανάδειξη των Οργάνων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, με σεβασμό στις δημοκρατικές αντιλήψεις
των μελών μας και τη διαδρομή τους στα κοινά, βάζουμε τέλος στην μικρο-κομματική,
αντίληψη και τη στενά παραταξιακή λογική που επικρατούσε και πολλές φορές εξέθρεψε
την προκατάληψη και το φόβο των συναδέλφων, αποτρέποντας τους να ασχοληθούν με τα
κοινά θέματα των Γεωτεχνικών κλάδων.
Με την πολιτική μας παρουσία παραμερίζουμε ενσυνείδητα κάθε σκέψη και κάθε
νοοτροπία, που διαιρούσαν μέχρι σήμερα τους εργαζόμενους σε «μικροπολιτικά
τιμάρια» και το μόνο που μας προσέφεραν ήταν ρουσφετολογία, εξυπηρέτηση
μικροσυμφερόντων, λαϊκίστικες κόρωνες και εν τέλει η απραξία και η καλλιέργεια του
φόβου.
Η παρουσία της ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨ είναι αποτέλεσμα
δημόσιου διαλόγου και πολιτικών αποφάσεων με αυτοκριτική ωριμότητα και θετικών
εμπειριών των πρόσφατων αρχαιρεσιών σε πολλά παραρτήματα αλλά και της διάθεσης

που εξέφρασαν νέοι κυρίως συνάδελφοι, να συνεισφέρουν ενεργά στη λειτουργία του
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες και διαθέτοντας το χρόνο τους για την
εξυπηρέτηση των κλαδικών διεκδικήσεων και την αναβάθμιση του ρόλου και της
παρουσίας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο των
παραρτημάτων του.
Όλους εμάς μας ενώνουν οι κοινές αντιλήψεις για μια δημοκρατική και προοδευτική
πολιτική στάση, η διάθεση να ανοίξουμε το διάλογο με όλες τις παρατάξεις, χωρίς
αποκλεισμούς και στεγανά και η πλήρης ελευθερία σκέψης και λόγου, για κάθε
συνάδελφο που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό μας ή απλά μας στηρίζει.
Σε αυτή τη μεγάλη και θετική προσπάθεια είναι απαραίτητη η δική σας συμμετοχή
και η στήριξη του ψηφοδελτίου της ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨.
Η ψήφος σας είναι ψήφος στον αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί :
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το οποίο θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο σχεδιασμό για
την ανάπτυξη του πρωτογεννή τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα και έναν
καθαρό ρόλο για τους γεωτεχνικούς.
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα είναι πολύτιμο θεσμικό εργαλείο για το γεωτεχνικό
κόσμο και την Πολιτεία και μοχλός για την ανάδειξη των γεωτεχνικών
προτεραιοτήτων.
 Για την πραγματική αναβάθμιση του ρόλου του ΓΕΩΤΕΕ που είναι υποχρεωμένο
να δραστηριοποιείται μέσα σε ένα δυσμενώς ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο
οποίο οι εξελίξεις και οι τομεακοί ανταγωνισμοί δεν επιτρέπουν πειραματισμούς,
αλλά γνώση και πολιτική και επιστημονική υπευθυνότητα .
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το οποίο θα βρίσκεται πραγματικά κοντά στους νέους
γεωτεχνικούς, συνοδοιπόρο στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα μπορεί να διαμορφώνει και να εισηγείται στην Πολιτεία
σύγχρονες θέσεις και προτάσεις,
με επιστημονικά και τεχνοκρατικά
χαρακτηριστικά για κάθε γεωτεχνικό – κλαδικό ζήτημα.
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και εργασιακή
προοπτική για κάθε γεωτεχνικό(αξιοπρεπή μισθό, εργασιακή ασφάλεια και
σταθερότητα)
Η ψήφος στη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨, είναι ψήφος για ένα
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για την αναγέννηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η ανάδειξη εκπροσώπων σε όλα τα όργανα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε με διάθεση για προσφορά,
συνέπεια, σταθερή συνδικαλιστική δράση και επάρκεια γνώσεων, είναι ο μόνος τρόπος
για να εργαστούμε όλοι μαζί συστηματικά και αποτελεσματικά για την πρόοδο των
Γεωτεχνικών κλάδων αλλά και κάθε μέλους μας ξεχωριστά .
Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά στις εκλογές του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, στις 2 Νοεμβρίου
2014 και να ενισχύσετε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, για ένα
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο πραγματικά βιώσιμο, αγωνιστικό και αποτελεσματικό που
θα μπορεί με τρόπο ενωτικό, άμεσα παρεμβατικό και ικανό, να αντιμετωπίσει τα
δύσκολα προβλήματα όλων των Γεωτεχνικών κλάδων.
Σας καλούμε να βάλετε στο περιθώριο τις δυνάμεις της άρνησης και τις δυνάμεις της
ισοπεδωτικής απαξίωσης που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα στο ΓΕΩΤΕΕ που θέλουν

τον Γεωτεχνικό, φοβικό και απομονωμένο από τη συλλογική- πολιτική δράση, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται εν τέλει για το ίδιο το επιμελητήριο και για την κοινωνία συνολικά.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, δίνει την μάχη για το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο που πιστεύουμε, με σεβασμό σε αυτά που κατακτήθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια, με γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν και όραμα για όσα μπορούμε να
πραγματοποιήσουμε μαζί στο μέλλον.
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτιά της, αγωνιζόμαστε για ένα
επιμελητήριο αξιόπιστο, δυναμικό και αποτελεσματικό που θα περιβάλλεται με
εμπιστοσύνη και θα έχει το απαιτούμενο κύρος σε όλο τον γεωτεχνικό κόσμο. Ένα
επιμελητήριο που θα στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή ανθρώπων με
επιστημονική και τεχνική γνώση, μεράκι και ικανότητα για δουλειά.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ αγωνίζεται για την ανανέωση ιδεών,
αντιλήψεων και νοοτροπιών. Στηρίζεται σε νέους και παλαιότερους συναδέλφους που
διαθέτουν τον ενθουσιασμό και την εμπειρία να κάνουν πράξη αυτή την κοινή αντίληψη
για το Επιμελητήριο. Το ψηφοδέλτιό μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλώνουμε την
αποφασιστικότητα μας, να δώσουμε με την παρουσία μας μια νέα πνοή στο
επιμελητήριο με στελέχη που εκπροσωπούν το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Θέτουμε όλες τις παρατάξεις απέναντι στην ευθύνη που έχουν και οι ίδιες για τη
συγκρότηση των ψηφοδελτίων τους και συνεπώς απέναντι στην ευθύνη για την
μετέπειτα λειτουργία των εκλεγμένων εκπροσώπων τους .
Προοπτικές για μια ελπιδοφόρα πορεία
Η αγροτική οικονομία, όπως και το σύνολο άλλωστε της ελληνικής οικονομίας, τα
τελευταία χρόνια βιώνουν μια τεράστια εσωτερική κρίση που εκτός από οικονομικά έχει
και κοινωνικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά .
Η απάντηση που θα δοθεί, από την κοινωνία, την πολιτική ηγεσία και τους
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους καθώς και ο προσανατολισμός και οι πολιτικές
επιλογές που θα κυριαρχήσουν, θα καθορίσουν τον τρόπο ανάπτυξης του πρωτογενή
τομέα, το μέλλον της αγροτικής οικονομίας και των αγροτών, αλλά και τη θέση που θα
λάβουν στο μέλλον οι γεωτεχνικοί στην παραγωγική διαδικασία.
Στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ αγωνιζόμαστε για τη διαμόρφωση
μιας νέας αγροτικής οικονομίας που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά την ποιότητα
(προϊόντων και υπηρεσιών) ,την αειφορική - βιώσιμη ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στον
άνθρωπο-παραγωγό που θα είναι κύριος της γνώσης, την ορθή διαχείριση και απόδοση
των φυσικών πόρων καθώς και θα την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ένα
τέτοιο μοντέλο αγροτικής οικονομίας, το οποίο θα υπηρετεί την ισόρροπη ανάπτυξη, το
σεβασμό στο περιβάλλον και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου στην κοινωνία, για να
πραγματοποιηθεί θα πρέπει να έχει ως αναπόσπαστο τμήμα του την επιστημονική
γνώση των Γεωτεχνικών. Συνεπώς σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό πρότυπο, οι γεωτεχνικοί –
που εκφράζουν κατά κύριο λόγο την επιστημονική και διοικητική γνώση – επιβάλλεται
να έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό ρόλο.
Ρόλο που το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. οφείλει καταρχήν να κατανοήσει, να επεξεργασθεί και στην
συνέχεια να προβάλλει, με την εκπόνηση ενός σχεδίου παρέμβασης με κυρίαρχους
στόχους όπως αναλύονται στους παρακάτω άξονες:



Στην ανάδειξη του ρόλου του Γεωτεχνικού στα θέματα προστασίας και διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος

 Στην ανάπτυξη πολιτικών ολοκληρωμένης παρέμβασης στους τομείς της γεωργίας,
κτηνοτροφίας , δασών και αλιείας, με στόχο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της
οικονομίας της υπάιθρου. Στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων της εποχής μας
όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ο αυξημένος κίνδυνος ερημοποίησης ,τα διατροφικά
προβλήματα, η ανεργία αλλά και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των
γεωτεχνικών στην αντιμετώπισή τους
 Στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να
αντιμετωπιστούν από κοινού τα αυξημένα προβλήματα της κοινωνίας μας.
 Στην αξιοποίηση του συνόλου του γεωτεχνικού επιστημονικού δυναμικού για την
αντιμετώπιση των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως
κοινωνία και οικονομία.


Στην ανάπτυξη πολιτικών και την ανάληψη εκ μέρους του Επιμελητηρίου δράσεων
που θα στοχεύουν στην καταξίωση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, είτε των
ιδιωτών επαγγελματιών που αποτελούν το βασικό μοχλό στην ανάπτυξη της
υπαίθρου, είτε και των δημοσίων υπαλλήλων που αποτελούν το κύριο εργαλείο της
Πολιτείας για την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου .

 Στην ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων της ελληνικής αγροτικής παραγωγής
και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες (διασύνδεση διαρθρωτικών
δομών του κράτους με κύριο στόχο την εκπλήρωση του επιτελικού του ρόλου, την
άσκηση ελέγχου, την προώθηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής και την ενημέρωση
των αγροτών κλπ), δηλαδή πολιτικών που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την
ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.


Στο γνωστικό αντικείμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γεωτεχνικών, έτσι ώστε
η αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης και των νέων μορφών παραγωγής να διαπνέουν
και να διαπερνούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Καθιέρωση διαλόγου και
μόνιμης συνεργασίας με τους φορείς της τριτοβάθμιας γεωτεχνικής εκπαίδευσης και
προσπάθεια αναγνώρισης του ήδη πολύ υψηλού επιπέδου των γεωτεχνικών πτυχίων.

 Στο πεδίο της ανάπτυξης της έρευνας και την εφαρμογή της καινοτομίας, προκειμένου
να αξιοποιηθούν τα κύρια πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας που την
αναπροσδιορίζουν και την διαφοροποιούν σε σχέση με το σήμερα δίνοντας νέες
ευκαιρίες στον Έλληνα παραγωγό στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον.
 Στην εφαρμοσμένη έρευνα για την διατήρηση και ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών
και φυλών, της λύσης των προβλημάτων φυτοπροστασίας (δραστικές ουσίες φιλικές
προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα αποτελεσματικές), της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος κλπ.
 Στην έρευνα και εκμετάλλευση των ενεργειακών και ορυκτών πόρων και των
ενεργειακών πρώτων υλών (υδρογονάνθρακες, λιγνίτες μεταλλεύματα κα), την
ορθολογική ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και την
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, αιολικά,
φωτοβολταϊκά κλπ.)
 Στον εκσυγχρονισμό του αδειοδοτικού πλαισίου και για τους λοιπούς ορυκτούς
πόρους με σύστημα ανάλογο των υδρογονανθράκων ώστε να εξασφαλίζεται η
διαφάνεια στην αδειοδότηση καθώς και τα δικαιώματα του κράτους και των τοπικών

κοινωνιών. Τα έσοδα του Κράτους να ενισχύουν το Ταμείο Γενεών και Το Πράσινο
Ταμείο.
 Στη μελέτη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων όπως σεισμοί,
κατολισθήσεις, πλημμύρες κλπ. προώθηση ερευνών καταγραφής ενεργών ρηγμάτων,
περιοχών γεωλογικής επικινδυνότητας και συνθηκών αντιμετώπισης ιδιαίτερων
καταστροφικών γεγονότων. Στο σεβασμό του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
με ασφαλές κριτήριο την αειφορία των φυσικών πόρων (δασικοί πόροι-δομημένο
ορεινό και αγροτικό περιβάλλον) και την αποτελεσματική τους προστασία.


Στον καθορισμό των μέτρων, των ενεργειών και δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με
στόχο την στροφή της αγροτικής οικονομίας προς την ποιότητα και την αειφόρο
ανάπτυξη.

 Στην αναθεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που
περιλαμβάνει θέματα αιχμής, όπως η τροποποίηση του εκλογικού συστήματος
ανάδειξης των οργάνων του προς το αναλογικότερο, η τροποποίηση του Νόμου, η
ενδυνάμωση των παραρτημάτων, η πληρέστερη στελέχωση και οργάνωση των
Υπηρεσιών του, η τροποποίηση του μηχανισμού είσπραξης των πόρων του ώστε να
καταστεί αποτελεσματικότερος κλπ.


Στη θεσμοθέτηση, των δικαιωμάτων και ευθυνών των γεωτεχνικών στο πλαίσιο της
νέας αγροτικής οικονομίας που αναπτύσσεται. Στην ουσιαστική κατοχύρωση του
αυτονόητου ρόλου του Γεωτεχνικού σε όλο τον διατροφικό τομέα, από την παραγωγή
μέχρι την κατανάλωση.

 Στο ίδιο πνεύμα απαιτείται να θεσμοθετηθούν, τα επαγγελματικά δικαιώματα,
προϋποθέσεις και όροι άσκησης του επαγγέλματος και η διεύρυνση του ρόλου του
Γεωτεχνικού


Στη διαρκή και δια βίου κατάρτιση των γεωτεχνικών, αλλά και των αγροτών, έτσι ώστε
να παράγουν υγιεινά, υψηλής ποιότητας προϊόντα, µε φιλικούς στο περιβάλλον
τρόπους, τα οποία ταυτόχρονα να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον παγκόσμιο
ανταγωνισμό με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τις πιστοποιημένες μεθόδους
παραγωγής τους.

 Στην ακόμα πιο άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των Γεωτεχνικών
από το Επιμελητήριο, σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που τους αφορούν, με την
εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κλπ.), με ταυτόχρονη εξασφάλιση του αμφίδρομου αυτής της
επικοινωνίας.
Η ενασχόληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους μεγάλους και ουσιώδεις στόχους που
προαναφέρθηκαν και όχι μόνο με τα τρέχοντα και τετριμμένα, θα εμπνεύσει και θα
κινητοποιήσει όλα τα μέλη του, θα του προσδώσει κύρος και αξιοπιστία και θα το
αναδείξει σε έγκυρο συνομιλητή της κυβέρνησης και των οικονομικών και κοινωνικών
εταίρων, όπως επιβάλλει ο ιδρυτικός του νόμος.
Η γραφειοκρατία, οι συντεχνιακές αγκυλώσεις, η έλλειψη οράματος, η περιορισμένη
πολιτική επάρκεια των στελεχών κάποιων παρατάξεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (κεντρικού και
παραρτημάτων), οι οποίοι αρνούνται συστηματικά να αντιμετωπίσουν τη νέα
πραγματικότητα και δεν αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες απαιτήσεις των γεωτεχνικών και
κυρίως των νέων συναδέλφων, είναι τροχοπέδη, είναι βάρος, από το οποίο το ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.
πρέπει να απαλλαγεί .

Θέλουν πραγματικά οι άλλες παρατάξεις την αναγέννηση του επιμελητηρίου σε μια
πιο προοδευτική κατεύθυνση που εμείς εμπράκτως προωθούμε ή όχι ;
Η αναβάθμιση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. σε όλα τα επίπεδα
είναι βαθιά πολιτική και επίπονη διαδικασία. Αφορά εκείνες τις παρατάξεις που έχουν τη
διάθεση, κάνοντας πρώτα την αυτοκριτική τους, να αναγνωρίσουν την αιτία των
προβλημάτων και να επιλέξουν να κάνουν θετικά βήματα συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο
και πιο σύγχρονο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ταυτόχρονα αφορά όμως και εκείνα τα πρόσωπα που
θέλουν και μπορούν να δράσουν ανατρεπτικά και να εγγυηθούν, με την προσωπική τους
παρουσία και προσπάθεια, μια νέα πορεία για το Επιμελητήριο.
ΚΑΛΟΥΜΕ, τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς που αντιμετωπίζουν το αύριο με ευθύνη
και ρεαλισμό να συμμετάσχουν και να στηρίξουν ενεργά το ψηφοδέλτιο της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ στις εκλογές της 2 Νοεμβρίου 2014.
Η ψήφος στη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨, είναι ψήφος για ένα
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

1. ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1. ΒΑΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

4. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

4. ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΟΥ ΑΘΑΝ .

6. ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜ.

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

9. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

10. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

3. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

2. ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

1. ΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε
Οι εκλογές για το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ θα γίνουν την
Κυριακή 2 Νοεμβρίου τ.ε σε όλη τη Χώρα .
Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν σε όλους τους νομούς στις Δ/νσεις Γεωργίας ή στα
γραφεία των παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ ή όπως καθορίσουν οι Διοικούσες επιτροπές
των παραρτημάτων .
Για περισσότερη ενημέρωση έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην ιστοσελίδα του
ΓΕΩΤΕΕ (WWW.GEOTEE.GR) και να δείτε τις υποψηφιότητες τα΄’οσο σε επίπεδο
Κεντρικής Διοίκησης όσο και σε επίπεδο παραρτημάτων.
Η ψηφοφορία θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάθε μέλος (Τακτικό
ή ομότιμο) μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στο εκλογικό τμήμα της
περιφέρειας στην οποία ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα (δηλαδή ανάλογα
σε ποιο Παράρτημα είστε γραμμένοι) Αν κάποιος κατοικεί σε άλλη περιφέρεια (χώρο
ευθύνης άλλου παραρτήματος) τότε θα πρέπει να κάνει έγκαιρα αίτηση αλλαγής της
Δ/νσης του (στο ΓΕΩΤΕΕ) για να συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους
που θα σταλούν σε κάθε εκλογικό τμήμα.
Οι οφειλές των μελών (προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) μπορούν
να εξοφληθούν τη μέρα της ψηφοφορίας.
Η
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ» καλεί όλους τους
συναδέλφους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Κτηνιάτρους και
Ιχθυολόγους) να συμμετάσχουν στην πιο κρίσιμη για το μέλλον και την πορεία του
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε εκλογική διαδικασία και να επιλέξουν τους πλέον ικανούς για τα όργανα
διοίκησης του Επιμελητηρίου.
Αυτό απαιτούν οι σημερινές ακραία ανταγωνιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες
καλούνται όλοι οι γεωτεχνικοί να πορευθούν,, όχι θεωρητικά ,αλλά κυρίως βιοποριστικά.
Αυτό απαιτεί ή ίδια η ελληνική κοινωνία που θέλει το Γεωτεχνικό σύμμαχο στο πλευρό
της, αυτό απαιτεί η οικονομία της υπαίθρου που έχει ανάγκη τις γεωτεχνικές επιστήμες
και τέλος αυτό απαιτούν οι σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις .
Πρέπει να αλλάξουμε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., να εργαστούμε για τη συνοχή των γεωτεχνικών
κλάδων και να δώσουμε στο επιμελητήριο το κύρος και την αποτελεσματικότητα που
απαιτείται ώστε να ξεφύγει από την εσωστρέφεια και να αποτελέσει εργαλείο παραγωγής
θέσεων για την αναπτυξιακή πορεία τη χώρας στους τομείς του πρωτογενούς τομέα που
υπηρετεί.
Η ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨ σε αυτή τη δύσκολη οικονομική,
κοινωνική και πολιτική συγκυρία, που έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας έκανε ένα μεγάλο
και ουσιαστικό βήμα σπάζοντας τα όποια κομματικά δεσμά, με απόλυτο σεβασμό στην

ιστορία του κάθε μέλους της, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές ή παρωχημένες
νοοτροπίες, αποτελούσαν
μέχρι σήμερα εμπόδιο στην επικοινωνία ανθρώπων
παρατάξεων ακόμη και νοοτροπιών.
Οι αντιλήψεις μας για το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε μας όπως και οι προθέσεις συνεργασίας και σύνθεσης
πολιτικών στόχων, με τις άλλες παρατάξεις, είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα διατυπώσαμε
προεκλογικά και θα τα επαναφέρουμε και μετεκλογικά. Στόχος μας είναι η πρόοδος των
γεωτεχνικών κλάδων και κυρίως η διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων είτε
εργάζονται έιτε είναι άνεργοι .
Για να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή. Η εκλογική διαδικασία είναι
ο μόνος τρόπος για να μετατρέψουμε την αμφισβήτηση (που ακούμε σήμερα πολύ
συχνά) σε θετική σκέψη και την απογοήτευση που νοιώθουν οι συνάδελφοι για όσα
συμβαίνουν στον καθένα μας, σε γόνιμη και αγωνιστική παρουσία και δράση .
Η παρουσία της ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨ είναι αποτέλεσμα
δημόσιου διαλόγου και πολιτικών αποφάσεων με αυτοκριτική ωριμότητα και θετικών
εμπειριών των πρόσφατων αρχαιρεσιών σε πολλά παραρτήματα αλλά και της διάθεσης
που εξέφρασαν νέοι κυρίως συνάδελφοι, να συνεισφέρουν ενεργά στη λειτουργία του
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες και διαθέτοντας το χρόνο τους για την
εξυπηρέτηση των κλαδικών διεκδικήσεων και την αναβάθμιση του ρόλου και της
παρουσίας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο των
παραρτημάτων του.
Σε αυτή τη μεγάλη και θετική προσπάθεια είναι απαραίτητη η δική σας συμμετοχή και η
στήριξη του ψηφοδελτίου της ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ¨.
Η ψήφος σας είναι ψήφος στον αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί :
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το οποίο θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο σχεδιασμό για
την ανάπτυξη του πρωτογεννή τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα και έναν
καθαρό ρόλο για τους γεωτεχνικούς.
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα είναι πολύτιμο θεσμικό εργαλείο για το γεωτεχνικό
κόσμο και την Πολιτεία και μοχλός για την ανάδειξη των γεωτεχνικών
προτεραιοτήτων.
 Για την πραγματική αναβάθμιση του ρόλου του ΓΕΩΤΕΕ που είναι υποχρεωμένο
να δραστηριοποιείται μέσα σε ένα δυσμενώς ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο
οποίο οι εξελίξεις και οι τομεακοί ανταγωνισμοί δεν επιτρέπουν πειραματισμούς,
αλλά γνώση και πολιτική και επιστημονική υπευθυνότητα .
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το οποίο θα βρίσκεται πραγματικά κοντά στους νέους
γεωτεχνικούς, συνοδοιπόρο στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.
 Για ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα μπορεί να διαμορφώνει και να εισηγείται στην Πολιτεία
σύγχρονες θέσεις και προτάσεις,
με επιστημονικά και τεχνοκρατικά
χαρακτηριστικά για κάθε γεωτεχνικό – κλαδικό ζήτημα.
Η ψήφος στη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨, είναι ψήφος για ένα
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για την αναγέννηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά στις εκλογές του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, στις 2 Νοεμβρίου
2014 και να ενισχύσετε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, για ένα
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο πραγματικά βιώσιμο, αγωνιστικό και αποτελεσματικό που
θα μπορεί με τρόπο ενωτικό, άμεσα παρεμβατικό και ικανό, να αντιμετωπίσει τα
δύσκολα προβλήματα όλων των Γεωτεχνικών κλάδων.
Σας καλούμε να βάλετε στο περιθώριο τις δυνάμεις της άρνησης και τις δυνάμεις της
ισοπεδωτικής απαξίωσης που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα στο ΓΕΩΤΕΕ που θέλουν
τον Γεωτεχνικό, φοβικό και απομονωμένο από τη συλλογική‐ πολιτική δράση, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται εν τέλει για το ίδιο το επιμελητήριο και για την κοινωνία συνολικά.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, δίνει την μάχη για το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο που πιστεύουμε, με σεβασμό σε αυτά που κατακτήθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια, με γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν και όραμα για όσα μπορούμε να
πραγματοποιήσουμε μαζί στο μέλλον.
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτιά της, αγωνιζόμαστε για ένα
επιμελητήριο αξιόπιστο, δυναμικό και αποτελεσματικό που θα περιβάλλεται με
εμπιστοσύνη και θα έχει το απαιτούμενο κύρος σε όλο τον γεωτεχνικό κόσμο. Ένα
επιμελητήριο που θα στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή ανθρώπων με
επιστημονική και τεχνική γνώση, μεράκι και ικανότητα για δουλειά.
Η ψήφος στη ¨ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨, είναι ψήφος για
ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

1. ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1. ΒΑΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

4. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

4. ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΟΥ ΑΘΑΝ .

6. ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜ.

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

9. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

10. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

3. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

2. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

1. ΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Αγαπητές/οί Συναδέλφισσες/οι,
Σε μια εποχή όπου όλοι οι Γεωτεχνικοί βιώνουμε την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του
επαγγέλματός μας σε πλήρη αρμονία με την γενικότερη πολιτικοοικονομική κρίση που
γεννά ανισότητες, αδικίες και αποκλεισμούς, σε μια εποχή που οι διατομεακές τριβές
κυριαρχούν και όπου σε ατομικό επίπεδο αισθανόμαστε αδύναμοι να ανταπεξέλθουμε στις
προσωπικές ή και κλαδικές δυσκολίες, όντας εγκλωβισμένοι στον αγώνα για επιβίωση των
ιδίων αλλά και των οικογενειών μας, σε αυτή την εποχή οφείλουμε να δούμε το ρόλο του
ΓΕΩΤΕΕ. Τώρα καλούμαστε όλοι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να
διεκδικήσουμε τις εργασιακές διεξόδους που δικαιωματικά μας ανήκουν.
Η παρουσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε είναι σημαίνουσα για την εξασφάλιση των επαγγελματικών
μας δικαιωμάτων. Όταν μάλιστα ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αποτελεί έναν από τους
ελάχιστους πλέον τομείς που μπορούν να οδηγήσουν στην ουσιαστική διαμόρφωση ενός νέου
παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα μας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε θα πρέπει δυναμικά να
επαναδιατυπώσει τον ρόλο του με πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και διεκδικήσεις σε ένα
τραπέζι συζήτησης με κάθε ενδιαφερόμενο και με κύριο αποδέκτη των προτάσεών του
την Πολιτεία.
Στη διαμόρφωση του νέου αυτού παραγωγικού μοντέλου με κεντρικό του πυλώνα τον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας, δεν μπορεί παρά να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της
Γεωτεχνικής Επιστήμης (Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Οργανισμοί, Επιστημονικοί
Σύλλογοι κ.α.),με άμεση συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε που θα αποτελεί τον ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας τόσο με την Πολιτεία όσο και με την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Το διακύβευμα των εκλογών της 2ας Νοεμβρίου, είναι η ουσιαστική αναγέννηση του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε μέσα από την αλλαγή των ιδεών και των πρακτικών του, με μοναδικό σκοπό
τη διασφάλιση των συμφερόντων των Γεωτεχνικών.
Είναι αποκλειστική μας ευθύνη να διεκδικήσουμε το επιμελητήριο που μας αξίζει.
Δεν είναι λύση η αποχή, λύση είναι η ενεργή συμμετοχή.
Επιδιώκουμε τη συστράτευση και συμμετοχή όλων των συναδέλφων μας στον αγώνα
επαναδιαμόρφωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε στις 2 Νοεμβρίου στηρίζουμε,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, στα παραρτήματα και στο Κεντρικό Δ.Σ
-Για ένα σύγχρονο ΓΕΩΤ.Ε.Ε, ως ισχυρό πυλώνα ενδυνάμωσης του ρόλου των Γεωτεχνικών
στην Αγροτική Ανάπτυξη και την κοινωνία,
-Για την ουσιαστική προστασία του Περιβάλλοντος και της υγείας του καταναλωτή,
-Για την επανασύνδεση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος με τον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας,
-Για την ολική επαναφορά του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού.
*Για την άσκηση του Εκλογικού σας δικαιώματος σας ενημερώνουμε ότι:
Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν σε όλους τους νομούς στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικής, ή στα γραφεία των παραρτημάτων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε ή όπως καθορίσουν οι
Διοικούσες επιτροπές των παραρτημάτων.
Για περισσότερη ενημέρωση έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ
(WWW.GEOTEE.GR) όπου υπάρχει ειδικό μπάνερ "ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤΕΕ 2014" και να δείτε τα
εκλογικά κέντρα σε κάθε παράρτημα και τις υποψηφιότητες τόσο σε επίπεδο Κεντρικής
Διοίκησης όσο και σε επίπεδο παραρτημάτων.
Η ψηφοφορία θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάθε μέλος (Τακτικό ή
ομότιμο) μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας
στην οποία ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα (δηλαδή ανάλογα σε ποιο Παράρτημα
είστε γραμμένοι) Αν κάποιος κατοικεί σε άλλη περιφέρεια (χώρο ευθύνης άλλου παραρτήματος)
τότε θα πρέπει να είχε κάνει έγκαιρα αίτηση αλλαγής της Δ/νσης του (στο ΓΕΩΤΕΕ) για να
συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους που έχουν σταλεί σε κάθε εκλογικό τμήμα.
Οι οφειλές των μελών (προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) μπορούν να
εξοφληθούν τη μέρα της ψηφοφορίας.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2551357170

2551350148 Ή
2551350425

ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 9

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

2552027946

2552023328 Ή
2552021330

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531350420

2531036700

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΞΑΝΘΗ

2541350189

2541063169 Ή
2541063167

2510222942

2510231505 Ή
2510838952

2321355100 Ή
2321355200 Ή
2321355228
2521351201

2321355108 Ή
2321085993

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
ΟΡΟΦΟΣ)

(1ος ΚΑΒΑΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ 201, 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΡΑΜΑ

2521351204

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
(ΠΡΩΗΝ CORONA) ΤΗΣ HELEXPO
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Π.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

2467350349

2467024460

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

2461026443

2461026710

5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)
6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ‐ΓΕΩΛΟΓΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ‐ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΛΑΣ(ΕΔΕΣΣΑ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΛΑΣ(ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3

ΚΙΛΚΙΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΚΠΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΕΡΜΑ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

2462076381

2462076383

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΦΛΩΡΙΝΑ

2385024171

2385025722

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6, 2ος ΟΡΟΦΟΣ,
ΓΡΑΦΕΙΟ 27

ΑΡΤΑ

2681364465 Ή
2681364426

2681027955

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ΓΡΑΦΕΙΟ 32

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2665360164 Ή
2665360246

2665360168

ΔΟΜΠΟΛΗ 30, ΕΙΣΟΔΟΣ Β',
4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651021927 Ή
2651031427

2651031427

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2661042759

2645022256

2645022256

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΙΣΩ ΑΠO ΤΟ ΚΕΡΥΚΥΡΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ)
ΞΕΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ

2661081396

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ‐ΝΗΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΠO Α ΕΩΣ Π)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΠO Ρ ΕΩΣ Ψ &
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ)
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 65,
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

2682022307

2682029229

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2237080258 Ή
2237022301

2237080258

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2441355202

2441071550

ΚΑΨΟΥΡΗ 4 & ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΛΑΡΙΣΑ

2410627142

2410627143 Ή
2410618638

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΨΟΥΡΗ 4 & ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΛΑΡΙΣΑ

2410627142

2410627143 Ή
2410618638

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΙΩΛΚΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΒΟΛΟΣ

2421352411

2421052339

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ‐ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ)
6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΓΕΩΛΟΓΩΝ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31

ΤΡΙΚΑΛΑ

2431046350

2431046369

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1

ΛΑΜΙΑ

2231353151

2231025114

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ‐ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

2105294995

2105294995

ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 91(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ‐
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ)

ΧΑΛΚΙΔΑ

2221353721

2221353721

ΦΙΛΩΝΟΣ 35‐39(ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

2261350173 Ή
2261350174

2261021758

ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31

ΑΜΦΙΣΣΑ

2265350548

2265350550

2610621346

2610222377

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24,
ΟΡΟΦΟΣ

4ος ΠΑΤΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2631361204 Ή
6973342625

2631361607

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ‐
Ν.ΚΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

2752360253

2752360270

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 9

ΤΡΙΠΟΛΗ

2710222617

2710226938

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2695360309

2695027023

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 31
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΠΥΡΓΟΣ

2621360149

2621360150

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2671360572

2671023026

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2741081061

2741075940

2ο ΧΛΜ ΣΠΑΡΤΗΣ‐ΓΥΘΕΙΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΣΠΑΡΤΗ

2731363309

2731022316

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2721361233

2721093088

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761023320

2761024995

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11‐17

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2251028729

2251028729

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6‐8

ΧΙΟΣ

2271027161

2271353337

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Σ. & ΒΑΡΔΑΚΑ Π.

ΣΥΡΟΣ

2281098823

2281098809

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1

ΣΑΜΟΣ

2273353400

2273353458

Γ.ΜΑΥΡΟΥ 2

ΡΟΔΟΣ

2241364912

2241073444

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1, 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2841026542

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 17 (ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΟΥ)

ΡΕΘΥΜΝΟ

2841340500 Ή
2841340512 Ή
2841340508
2831343801 Ή
2831343806
2810343906 Ή
6974280423

2810223303

2821346600 Ή
28213466590

2821346610 Ή
2821346505

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35,
ΟΡΟΦΟΣ

1ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΟΑΣΗ ΑΓΥΑΣ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΑΟΚ)

2831052440

