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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συνάδελφοι,  

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 15 Μαΐου στην Αθήνα,   η Γενική 

Συνέλευση των Πρωτοβάθμιων Γεωτεχνικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

(ΠΕΓΔΥ, ΠΕΔΔΥ, ΠΕΚΔΥ, ΠΣ.ΙΧ.Δ, Π.Σ.Γ.Δ) με μοναδικό θέμα τη συζήτηση 



 

 

και τη   λήψη αποφάσεων για  την «Αξιολόγηση υπαλλήλων- δομές μετά το νόμο 

4250/2014 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης –

Τρόποι αντιμετώπισης» 

    Τα μέλη μας, με την σύσσωμη και συγκροτημένη παρουσία τους, 

επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά την εμπιστοσύνη τους στην Ομοσπονδία και 

τα Κλαδικά Σωματεία. Οι γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι (Γεωπόνοι, 

Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι), ανεξάρτητα από τον Τομέα 

που Υπηρετούν,  δεν μπορούν να μείνουν αδιάφοροι μπροστά στην υποβάθμιση 

του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και την περιθωριοποίηση των 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών πάνω στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη της 

αγροτικής και δασικής οικονομίας.  

Τη Γενική μας συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του 

Επιμελητηρίου στον αγώνα των εργαζομένων, για να σταματήσει η διαδικασία 

της προσχηματικής αξιολόγησης που  θεσπίστηκε με τις διατάξεις του νόμου 

4250/2014 και της εγκυκλίου  εφαρμογής του.  

Όλοι οι Γεωτεχνικοί κλάδοι και οι εργαζόμενοι στον Πρωτογενή Τομέα 

Γεωτεχνικοί, αγωνιζόμαστε στο πλαίσιο που έχει θέσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ  για να 

σταματήσει στην πράξη αυτή η ατελέσφορη και προσχηματική διαδικασία .  

Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας και για μια δίκαια και 

αντικειμενική αξιολόγηση, η οποία θα συμβάλει στην σύγχρονη και 

αποτελεσματική λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  και δε θα αποτελεί 

πρόσχημα για νέες απολύσεις  

 Ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος 4250/2014 

 Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει 

 Να μη δεχτούμε σαν εργαζόμενοι να συμπράξουμε στην υλοποίηση ενός 

αντισυνταγματικού νόμου που οδηγεί σε απολύσεις  και να εξαντλήσουμε 

κάθε απεργιακό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας    

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 


