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Συνάδελφοι 
Μετά από τρία χρόνια Μνημονίων η Ελλάδα είναι σήμερα μια κατεστραμμένη 
χώρα. Η φτώχεια και η δυστυχία εξαπλώνονται, η ανεργία καλπάζει, η Υγεία, η 
Παιδεία και το ασφαλιστικό σύστημα διαλύονται, η νεολαία μεταναστεύει. 
∆υστυχώς σήμερα ζούμε σε μια περίοδο όπου οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι 
άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα, δέχονται τα σκληρά μέτρα 
που επιβάλουν  τα Μνημόνια, ∆ΝΤ, ΕΚΤ και η νεοφιλελεύθερη πολιτική της 
Κυβέρνησης Ν∆-ΠΑΣΟΚ. 
Μετά από 5 χρόνια εφαρμογής των Μνημονίων η εμπειρία είναι ιδιαίτερα 
οδυνηρή. 

 Δραστική μείωση των μισθών και των συντάξεων , κατάργηση 
∆ώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. 

 Κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και του ασφαλιστικού 
συστήματος. 

 50 Νοσοκομεία έβαλαν λουκέτο, ο ΕΟΠΥΥ καταργήθηκε. 
 Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. 
 Αύξηση της ανεργίας ,έχει σπάσει κάθε ρεκόρ ( 28% επίσημη). 
 Κατάργηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 Μαγαζιά και επιχειρήσεις κλείνουν το ένα μετά το άλλο. 
 Ξεπούλημα δημόσιας ακίνητης περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεις 
κερδοφόρων επιχειρήσεων ( ΑΔΜΗΕ , ΕΥΑΘ , ΕΥΔΑΠ ) και 
ακολουθεί το ξεπούλημα της υπόλοιπης ∆ΕΗ Ορυχεία, Εργοστάσια, 
∆ίκτυα ∆ιανομής. 

 Τα ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα αδυνατούν 
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εξαιτίας των απολύσεων και 
συρρικνώσεων.( ΙΓΜΕΜ, ΕΛΚΕΘΕ,ΟΑΣΠΑ κλπ ) 

Ότι είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι με αγώνες κατεδαφίζονται σήμερα με τις  
πολιτικές που προωθεί η Κυβέρνηση Ν∆- ΠΑΣΟΚ. 
Σε αυτή τη συγκυρία ο ΣΕΓ, με ευθύνη της  παράταξης  που είχε 
πλειοψηφήσει, αντί να παίξει σημαντικό ρόλο, να γίνει το στήριγμα των 
Γεωλόγων και της κοινωνίας σιώπησε και αδράνησε. ∆εν απέδειξε τον 
παραλογισμό αυτών των πολιτικών και τα αποτελέσματά τους σε μια 
κοινωνία που βουλιάζει, σε μια παραγωγική βάση που καταστρέφεται , σε 
μια δημοκρατία που περιορίζεται. 
Η παράταξή μας θέλει ένα ΣΕΓ στο πλάι των Γεωλόγων και της κοινωνίας. 
Ένα ΣΕΓ που θα υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
Γεωλόγων, θα προωθεί τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των μελών 
του και θα παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις. 
Αρχή της παράταξης μας είναι η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου και 
η ενότητα του κλάδου. Ο  Σύλλογος μέχρι σήμερα δεν λειτούργησε  
δημοκρατικά. ∆εν συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα,  πρακτικά δεν 
τηρούνται, οι συνεδριάσεις  του ∆.Σ και οι συνελεύσεις γίνονται όταν το 
θελήσει η πλειοψηφία και όχι όπως ορίζει το καταστατικό . Ο ΣΕΓ δεν 
στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους και στα προβλήματα που 



δημιουργούσαν οι Κυβερνητικές επιλογές αντίθετα χειροκροτούσε  και 
στήριζε αυτές τις επιλογές. 
Συνάδελφοι η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ  θέλει και 
θα παλέψει για ένα Σύλλογο διεκδικητικό και πόλο αντίστασης, που θα 
ενώνει και θα υπερασπίζεται τις επιδιώξεις και τα προβλήματα όλων των 
συναδέλφων. 

 Είτε είναι νέοι συνάδελφοι που βλέπουν τα πτυχία τους να 
μετατρέπονται σε διαβατήρια ανεργίας . 

 Είτε είναι άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι 
που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται με ελαστικές σχέσεις 
εργασίας. 

 Είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα που επιβιώνουν την 
ατομική διαπραγμάτευση και τον καθημερινό  πέλεκυ της απόλυσης. 

 Είτε εργάζονται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο ∆ημόσιο τομέα 
με δραστική μείωση του μισθού τους. 

 Είτε εργάζονται στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά 
Ινστιτούτα που βλέπουν κάθε μέρα να υποβαθμίζεται ο ρόλος της 
έρευνας και να μειώνεται προσωπικό και χρηματοδότηση. 

 Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μελετητές, εργολήπτες που 
ζούνε σε αβεβαιότητα για το αύριο  

 Είτε εργάζονται στην μέση εκπαίδευση με πολλά προβλήματα. 
Σε όλους αυτούς θα σταθούμε  δίπλα τους και θα αγωνιστούμε μαζί  
για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
Συνάδελφοι η παράταξη μας θα αγωνιστεί : 

 Για ένα Σύλλογο διεκδικητικό, ενωτικό, αγωνιστικό, που θα συντονίζει τη 
δράση και τους αγώνες των συναδέλφων στο ΙΓΜΕΜ, στη ∆ΕΗ, στα Πανεπιστήμια και 
τα Ερευνητικά Κέντρα, στο Σύλλογο Γεωλόγων ∆ημοσίου, στα Πανεπιστήμια και τα 
Ερευνητικά Κέντρα, στο Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών, στο Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών και οπουδήποτε αλλού εργάζονται και αγωνίζονται οι Γεωλόγοι. 

 Για την υπεράσπιση του φυσικού ορυκτού πλούτου και των ενεργειακών πόρων 
της πατρίδας μας ενάντια στην κερδοσκοπία και την καταλήστευση από τα πολυεθνικά 
μονοπώλια και στο ξεπούλημα ( ΛΑΡΚΟ Ελληνικός χρυσός Χαλκιδικής ). 

 Για την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωλόγων σε κατασκευαστικές εταιρείες 
που εκπονούν τεχνικά έργα, σε ιδιωτικά γραφεία γεωτεχνικών μελετών και 
αναβάθμιση της παρουσίας των γεωλόγων στα εργοτάξια και τις λατομικές 
επιχειρήσεις. 

 Για την αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕ ως βασικού ∆ημόσιου Ερευνητικού 
Ινστιτούτου και προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του. Υπερ της κατάργησης της 
ΚΥΑ 25200/2011 που συρρίκνωσε και διάλυσε το ΙΓΜΕ. ΙΓΜΕ χωρίς τη βασική και  
εφαρμοσμένη έρευνα και χωρίς έρευνα της γεωλογικής υποδομής και του ορυκτού και 
υδάτινου πλούτου της χώρας δε μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του 

 Για την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωλόγων σε κατασκευαστικές εταιρείες 
που εκπονούν τεχνικά έργα, σε ιδιωτικά γραφεία γεωτεχνικών μελετών και 
αναβάθμιση της παρουσίας των γεωλόγων στα εργοτάξια και τις λατομικές 
επιχειρήσεις. 

 Για προσλήψεις Γεωλόγων στο Δημόσιο και ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα. 

 Για την εφαρμογή όλων των Νόμων που κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των συναδέλφων ). 



 Συνάδελφοι είναι ανάγκη όχι μόνο να μην αποδεχτούμε τα σκληρά 
μέτρα που επιβάλουν  το Μνημόνιο, τα ΔΝΤ, ΕΚΤ και η Κυβέρνηση, 
αλλά να αγωνιστούμε μαζί με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις της χώρας 
που παλεύουν και αγωνίζονται για την ανατροπή των Μνημονίων και 
όλων των διατάξεων που έχουν επιβληθεί από την Τρόικα σε βάρος 
των Εργαζομένων, των Μισθωτών, και των Συνταξιούχων αλλά και 
για προβλήματα του κλάδου που εντείνονται από αυτές τις πολιτικές. 

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
          
 
 
 
 
 
 


