ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την ολοκλήρωση των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης
του ΓΕΩΤΕΕ στις 2 Νοεμβρίου θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους
ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία των εκλογών. Η
εκλογική διαδικασία έφερε την Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση στη δεύτερη θέση στη
Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος της Κεντρικής Ελλάδας καθώς και στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ. Η παράταξή μας, με την ανάδειξη της στη
δεύτερη θέση και η εκπροσώπησή της με τέσσερις συναδέλφους στα όργανα του
ΓΕΩΤΕΕ, επωμίζεται με περισσότερες ευθύνες για :


την αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων στις διαδικασίες του
ΓΕΩΤΕΕ



την σωστή λειτουργία των οργάνων του ΓΕΩΤΕΕ και την μείωση
της κρίσης των θεσμών κοινωνικής εκπροσώπησης



την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, με παράλληλη
αναβάθμιση σ’ αυτή του επαγγελματικού ρόλου των γεωτεχνικών
επιστημόνων.



να συνεχίσει ενώνοντας και άλλες δυνάμεις που οραματίζονται και
διεκδικούν ένα άλλο μέλλον για τη ζωή, την επιστήμη και το
επάγγελμα μας μειώνοντας την κυριαρχία των συντηρητικών
δυνάμεων

Με την νέα ευθύνη που μας έδωσαν οι συνάδελφοι θα διεκδικήσουμε μια νέα
πορεία για το ΓΕΩΤΕΕ, κάνοντας πυξίδα του τα δικαιώματά μας, στην δουλειά, την
αξιοπρέπεια την κοινωνική δικαιοσύνη και τέλος στην ουσιαστική συμβολή του
ΓΕΩΤΕΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και κατ’ επέκταση την
Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας.
Στη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος (Θεσσαλία,
Φθιώτιδα, Καρπενήσι) η παράταξη μας εξέλεξε τα 4 μέλη από τα 11 ενώ στις
προηγούμενες εκλογές δεν είχε εκπροσώπηση. Οι παρατάξεις στο παράρτημα έλαβαν
Δ.Α.Κ.Ε. 56,50%, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 15,77%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

13,72%,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

-

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 9,78%, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
3,21%, Παγουρόπουλος Γεώργιος 1,02%.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ η παράταξη μας εξέλεξε τα 4 μέλη από
τα 15 ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε 1 μέλος. Οι παρατάξεις για το Δ.Σ. έλαβαν
Δ.Α.Κ.Ε. 1.987 (39,2 %), ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1.077 (21,2 %),
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

808

(15,9

%),

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 619 (12,2 %), ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 332 (6,5 %), ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ 209
(4,1 %), Παγουρόπουλος Γεώργιος 41 (0,8 %). Τα οριστικά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν από την κεντρική εφορευτική επιτροπή.

