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Όπως  ήδη γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 15-5-2014 η έκτακτη 
πανγεωτεχνική συνέλευση με θέμα τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την 
«αξιολόγηση – δομές μετά το νόμο 4250/2014 και την  εγκύκλιο του υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης- τρόποι αντιμετώπισης». Μετά την επιτυχία αυτής  της 
συνέλευσης που ξεπέρασε κάθε προσδοκία ως προς τον αριθμό των συναδέλφων που 
συμμετείχε, η ΠΟΓΕ∆Υ σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια γεωτεχνικά σωματεία και τα 
περιφερειακά τους συμβούλια, θα διοργανώσει ανάλογες συνελεύσεις σε Θεσ/νικη, Λάρισα 
και  Πάτρα σε ημερομηνίες για τις οποίες θα ενημερωθείτε άμεσα.  

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς 
ότι έχουν  ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους από την προσχηματική 
αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης. Όσο αφορά για τις 
Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις Θεσσαλίας – Στερέας Ελλάδας και Κρήτης πού επέδειξαν 
ιδιαίτερη σπουδή για την έκδοση των αποφάσεων κατανομής των ποσοστών αξιολόγησης, 
πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι  έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την δικαστική 
προσβολή αυτών των αποφάσεων από τον Νομικό μας Σύμβουλο κ. Κ. Τσακίρη. 

 Ιδιαιτέρα θέλουμε να καταγγείλουμε την συμπεριφορά της διορισμένης Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία αν και 
παρανόμως δεν έχει ορίσει ακόμη Γενικό ∆/ντή Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να 
γίνει αρεστή στη κυβέρνηση και να επιτύχει υψηλό βαθμό στη δική της αξιολόγηση, 
προχώρησε η ίδια στην έκδοση της απόφασης κατανομής των ποσοστών για την 
αξιολόγηση. 

Επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους γεωτεχνικούς, Γενικούς  ∆/ντες, ∆/ντες 
και Προϊσταμένους Τμημάτων να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην 
συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης έχοντας την πλήρη κάλυψη της Α∆Ε∆Υ 
σύμφωνα με τις αποφάσεις τους και  το εξώδικο το οποίο σας έχουμε κοινοποιήσει. Στο 
σημείο αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους 
γεωτεχνικούς  του ΥΠΑΑΤ, του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, των Αποκεντρωμένων 
∆ιοικήσεων, των Περιφερειών και των ∆ήμων για τη μαζική συγκέντρωση υπογραφών 
ενάντια στο νόμο για την αξιολόγηση. 

Τέλος  θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς ∆ημοσίους 
Υπαλλήλους  που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία και εξελέγησαν σε όλα 
τα αξιώματα. Η εκλογή τους αποτελεί απόδειξη της αποδοχής που έχουν οι γεωτεχνικοί 
στην κοινωνία, της οποίας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα. 


