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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ.Σ της ΠΟΓΕ∆Υ στη συνεδρίασή του της 24-10-2012 αποφάσισε τα 

παρακάτω: 

 

-Η κυβέρνηση συνεχίζει,  σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,  τις 

πολιτικές των προκατόχων της και υλοποιεί τις επιδιώξεις που επιβάλλει το 

κεφάλαιο, και στοχεύει στη µείωση της αξίας της εργασίας και την αύξηση της 

κερδοφορίας  των µονοπωλίων. Τα επικείµενα οικονοµικά µέτρα που κυβέρνηση 

και τρόϊκα επιδιώκουν,  θα πλήξουν ακόµα πιο βάναυσα το λαό και δεν πρόκειται 

να έχουν τελειωµό. 

 

- Οι συνέπειες σε βάρος της ζωής των εργαζοµένων θα πάρουν πρωτοφανείς 

διαστάσεις, µε καθοριστικές επιπτώσεις στα µισθολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά 

και άλλα δικαιώµατά τους. Οι συζητήσεις των ¨ξενόφερτων ειδικών¨ για νέους 

οργανισµούς ∆ηµοσίων υπηρεσιών, που διεξάγονται κρυφά µε τους Υπουργούς, 

και µε το πρόσχηµα του εκσυγχρονισµού και της δήθεν προσαρµογής στα νέα 

δεδοµένα, όπως και οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων, είναι το εργαλείο 

για την εφαρµογή του µέτρου των απολύσεων ∆ηµοσίων υπαλλήλων.  

- Τα πράγµατα σήµερα θα ήταν διαφορετικά αν είχαµε αντιδράσει σαν 

εργαζόµενοι δυναµικά και αποφασιστικά και δεν είχαµε εγκλωβιστεί στη λογική 

«ότι το θέµα θα σταµατήσει» ή «θα διευθετηθεί συναινετικά» µέσα από τον 

κοινωνικό διάλογο.  

-Το είδος και το βάθος της επίθεσης αυτής, που από ότι φαίνεται ξεπερνά τη χώρα 

µας και παίρνει και διεθνείς διαστάσεις, καταδεικνύει, ότι τελικά πληρώνουµε 

εµείς οι εργαζόµενοι στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα, οι συνταξιούχοι και οι 

άνεργοι την κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος.  

-Το ∆.Σ της ΠΟΓΕ∆Υ θεωρεί ότι τα κυβερνητικά µέτρα, τα µνηµόνια και τα 

µεσοπρόθεσµα προγράµµατα καθώς και οι νόµοι που τα υλοποιούν, δεν είναι 

µονόδροµος . Στον αντίποδα του σηµερινού συστήµατος που προσβλέπει µόνο στο 

κέρδος υπάρχει και η πολιτική που προτάσσει την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος και την ικανοποίηση των αναγκών του λαού µας, για δουλειά, 

µόρφωση, υγεία, παιδεία, πρόνοια, αξιοπρεπείς συντάξεις. Η χώρα µας διαθέτει τα 

µέσα και το επιστηµονικό και τεχνικό δυναµικό για να αξιοποιήσει πλήρως όλες 

τις παραγωγικές της δυνατότητες. Σ’ αυτή την κατεύθυνση οι Γεωτεχνικοί ∆.Υ. 
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πρέπει να εντάξουν τους σηµερινούς τους αγώνες για την ανατροπή της σηµερινής 

πολιτικής. 

 

- Το ∆.Σ της ΠΟΓΕ∆Υ για τα ειδικά προβλήµατα που τέθηκαν από τα 

Πρωτοβάθµια Σωµατεία – Μέλη της (αντιµετώπιση των ηµερών εκτός έδρας, 

των πρόσθετων τελών, των χιλιοµετρικών αποζηµιώσεων κλπ.), 

επεξεργάζεται λύσεις σε συνεργασία µαζί τους και µετά την οριστικοποίησή 

τους, θα τις απαιτήσει απ’ την πολιτική ηγεσία, έχοντας προσδιορίσει 

απώτατη ηµεροµηνία υλοποίησή τους την 20-11-2012.  

Μετά την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας και ενόψει εορτών θα 

προχωρήσουµε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις καθώς και σε δικαστικές, 

ποινικές, πειθαρχικές απαιτήσεις. 

 

- Τέλος, το ∆.Σ της ΠΟΓΕ∆Υ αποφάσισε να συγκαλέσει το τακτικό συνέδριό 

της στην Αθήνα στις 29-11-2012. 

 

Για το ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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