
 

 

 

  
Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ  

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος 

 
 

Προς: 
 
 
 

Κοιν.: 

Αριθ. Πρωτ: 565 
 
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 
 
 
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 

 

Θέμα: «Ενέργειες για τη θέσπιση μητρώου πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»   

Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 134/24-02-2015 πρόταση του παραρτήματός μας για τη θέσπιση 

μητρώου πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

Κύριε Πρόεδρε / Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, ολοκληρωμένης πρότασής μας, για τη θέσπιση ενός 

μητρώου Πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη 2η συνεδρίαση του 

2017, αποφάσισε θετικά δημιουργώντας σχετική ομάδα εργασίας η οποία θα μελετούσε τη 

δημιουργία Μητρώου / Καταλόγου Πραγματογνωμόνων, εγχειριδίου λειτουργίας κ.α. 

ζητημάτων που αφορούν το μητρώο αυτό. Συντονιστής της ομάδας εργασίας ήταν ο 

αείμνηστος Γ. Λώλος με αναπληρωτή του τον κ. Δ. Γκούτη. Στην ίδια απόφαση 

αναφέρονταν ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα κατατίθονταν η σχετική 

εισήγηση για τελική έγκριση. Έκτοτε το θέμα αυτό δεν ξανασυζητήθηκε στο Δ.Σ. 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δεν είχαμε άλλη πληροφόρηση και η μόνη ενέργεια, που αντιληφθήκαμε, ότι 

έγινε αφορούσε τη δημιουργία και τη συμπλήρωση από τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς 

ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου για τη δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων 

Γεωτεχνικών. Έτσι, πολλοί συνάδελφοι πληροφορήθηκαν την πρόθεση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 

τη θέσπιση μητρώου πραγματογνωμόνων και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις επί της πρωτοβουλίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Η προθεσμία 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου έληγε στις 28/2/2017, αν και το ερωτηματολόγιο 

είναι ακόμα και σήμερα ανοικτό προς συμπλήρωση από τους συναδέλφους. 

Το θέμα της δημιουργίας μητρώου πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συζητήθηκε 

και αποφασίστηκε και στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε 

στην Κρήτη στις 28-29 Ιουνίου 2017. Δυστυχώς όμως τον Αύγουστο του 2017 συνέβη ο 

mailto:geoteeam@otenet.gr


 

 

αδόκητος θάνατος του συναδέλφου Γ. Λώλου, που ήταν και συντονιστής της σχετικής 

ομάδας εργασίας. Έκτοτε το θέμα αυτό έχει παγώσει, δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν 

έχει γίνει κάποια ενέργεια που να έχει υποπέσει στην αντίληψη μας. 

Με την εκλογή όμως του νέου Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η προσπάθεια της δημιουργίας ενός 

τέτοιου μητρώου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεκινηθεί. Η εν λόγω ομάδα εργασίας 

που είχατε ορίσει θα πρέπει πλέον να επανασυσταθεί, για να μπορεί να λειτουργήσει και να 

επικαιροποιήσει – αν υπάρχει – το σχετικό πόρισμα, συντάσσοντας και ότι άλλο θα 

χρειαστεί η θέσπιση και η λειτουργία ενός τέτοιου μητρώου. Αν υπάρχει πόρισμα για το 

θέμα παρακαλούμε να μας το κοινοποιήσετε, ώστε να συμβάλουμε στην επικαιροποίηση 

του, τόσο τα παραρτήματα όσο και οι Γεωτεχνικοί που ασχολούνται με το αντικείμενο των 

Πραγματογνωμοσυνών. Τέλος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για όλες τις ενέργειες που 

έχετε κάνει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός μητρώου πραγματογνωμόνων από 

το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί μια πάγια πρόταση του παραρτήματός μας 

και πολλών Γεωτεχνικών. Αυτά άλλωστε τα ερωτήματα των συναδέλφων ουσιαστικά σας 

θέτουμε παραπάνω στο έγγραφο μας.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, 

αναμένοντας σχετική ενημέρωση ώστε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας και τους 

ερωτώντες συναδέλφους.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


