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            ΠΡΟΣ:1.Πρωτοβάθμια Σωματεία  μας 

       2.Γεωτεχνικούς Μέλη μας  

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 
Συνεδρίασε σήμερα το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ με κύριο θέμα τις 

τελευταίες εξελίξεις για την αξιολόγηση των Δημοσίων υπαλλήλων μετά και την 
προσφυγή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά της απεργίας – αποχής 
της ΑΔΕΔΥ.  

Το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των γεωτεχνικών Γενικών Δ/ντων που συμμετείχε στην αποχή και δεν 
εξέδωσε τις αποφάσεις επιμερισμού των ποσοστών για τις αξιολογήσεις (92% ποσοστό 
αποχής ,-μόνο 4 από τους 24 εξέδωσαν τις αποφάσεις επιμερισμού-) αλλά και για τους 
χιλιάδες γεωτεχνικούς  και τους υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων που υπέγραψαν το 
κείμενο Τσακίρη που διακίνησε η ΠΟΓΕΔΥ. 

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική εξέλιξη 
από το δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
να προταθεί στην ΑΔΕΔΥ, η έκδοση εξωδίκου από τις Ομοσπονδίες, για να συνεχιστεί 
η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, με την ίδια νομική και συνδικαλιστική 
πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. 

Σε σχέση με τα Οργανογράμματα των Υπουργείων, αυτά βρίσκονται στο ΣτΕ σε 
τελικό στάδιο. 

Όσον αφορά τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ,όπως 
ήδη σας έχουμε ενημερώσει, δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα Αγγελάκα το οποίο 
στηρίζει και η ΠΕΔΔΥ και η ΠΟΓΕΔΥ.  

Επίσης έγινε ενημέρωση για τα στάδια υλοποίησης των επιμέρους κλαδικών 
οικονομικών θεμάτων.  
          Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για το προσεχές διάστημα εκκρεμεί η ψήφιση στη 
Βουλή τριών νομοσχεδίων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το 
νομοσχέδιο των Υδατοκαλλιεργειών, το Δασικό και το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό. 
Το ΓΕΩΤΕΕ, η ΠΟΓΕΔΥ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της θα καταθέσουν, όπως 
κάνουν πάντα, υπεύθυνα τις θέσεις τους για τα συγκεκριμένα νομοσχέδια στην 
επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. 
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Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 
Επειδή η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, πρέπει να 
παραμείνουμε όπως και μέχρι σήμερα, συσπειρωμένοι και οργανωμένοι στα 
πρωτοβάθμια κλαδικά σωματεία μας.  
Να αγωνιστούμε για την κατάργηση των αντιεργατικών νόμων. 
Ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι συνεχής και συλλογικός. 
Τίποτα δεν χαρίζεται. Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε κατά της διάλυσης του 
Δημόσιου τομέα  

Για  το  Δ.Σ. 
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