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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΤΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ 

1. Η αντιδημοκρατική και αυθαίρετη λειτουργία του προέδρου και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του 
ΓΕΩΤΕΕ που τον στηρίζει, συνεχίζεται αβίαστα και ανερυθρίαστα, καθώς μάθαμε από τα 
ενημερωτικά έντυπα, ότι το Προεδρείο συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και κατέθεσε τις προτάσεις του για τη νέα Κ.Α.Π. Αλήθεια, ποιες προτάσεις ανέπτυξε; 
Συζητήθηκε ποτέ στο Δ.Σ. το σχετικό θέμα; Υπάρχει τίποτε σχετικό από κάποια ομάδα ή επιτροπή 
εργασίας; 

Τίποτε σχετικό δεν υπάρχει συνάδελφοι. Μόνο η αυθαιρεσία και η σκοτεινή λειτουργία τους 
υπάρχουν, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Καθώς φαίνεται, ο πρόεδρος και κάποιοι από 
την παρέα του, στα πλαίσια των προσωπικών δημοσίων σχέσεων που αναπτύσσουν, αλλά και της 
προσπάθειας να στηρίξουν τις ενέργειες της συγκυβέρνησης, εμφανίσθηκαν στον Υπουργό και 
κατέθεσαν απόψεις που σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τις παρουσίασαν σαν απόψεις του 
..ΓΕΩΤΕΕ. Το ΠΑΜΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, περισσότερες από 10 φορές, έχει καταθέσει 
γραπτά την απαίτηση για σεβασμό της δημοκρατικής και καταστατικής λειτουργίας του Προέδρου,  
ενέργειες τις οποίες κορύφωσε με πρόταση μομφής, αλλά ….ποιος έχει την ευθιξία να 
συμμορφωθεί με τους δημοκρατικούς κανόνες…. 

2.Είναι γνωστός σε όλους τους γεωτεχνικούς δημόσιους υπαλλήλους ο πρόσφατος νόμος για την 
αξιολόγηση των ΔΥ και οι προσπάθειες αντίστασης στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για την 
εφαρμογή του. Πρόσφατα μάλιστα συνδικαλιστές ορισμένων γεωτεχνικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (ΠΟΓΕΔΥ-ΠΕΔΔΥ κλπ.), στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών τους ανά τη χώρα, 
δήλωναν ότι σε αυτό το θέμα θα πάμε μαζί με το ΓΕΩΤΕΕ και τον πρόεδρό του. 

Όμως, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ εφάρμοσε πλήρως τη διαδικασία του νόμου και με απόφασή του 
καθόρισε τους υπαλλήλους του ΓΕΩΤΕΕ που θα κριθούν με βαθμολογία από 1 μέχρι 
6!!!!!!!!!!!Τόσο καλά……. 

Οι λαλίστατοι συνδικαλιστές της ΠΟΓΕΔΥ που δήλωναν «θα πάμε με τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ», 
πού είναι τώρα, πού κρύβονται και γιατί δεν παίρνουν θέση; 

Το ΠΑΜΕ, με έγγραφό του είχε ζητήσει έγκαιρα από τον πρόεδρο προσωπικά, να μην προχωρήσει 
σε ενέργειες για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, συντασσόμενος με την παν-
δημοσιοϋπαλληλική απαίτηση για μη εφαρμογή του αντιδραστικού αυτού νόμου. 
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