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Ανακοίνωση
Συνάδελφοι/σες

Ζητήσαμε εδώ και καιρό μαζί με άλλα μέλη του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ ( ΕΠΟΣ-Γ και ΠΑΜΕ ) το θέμα της
αξιολόγησης γενικά , και ειδικότερα της αξιολόγησης των υπαλλήλων του επιμελητήριου να έρθει ως
θέμα ημερήσιας διάταξης σε έκτακτο η τακτικό ΔΣ.

Ζητήσαμε εγγράφως οι ίδιοι , να μην αποσταλεί η διαμορφωμένη απόφαση ‘’ επιμερισμού προσόντων
‘’ των υπαλλήλων , δεδομένης και της παράτασης που είχε δοθεί , σε κανένα αρμόδιο φορέα η
πρόσωπο , στο βαθμό που είχαν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις κάθε μορφής σε γενικότερο επίπεδο.

Στο τελευταίο έκτακτο ΔΣ ( 15/7) ζητήσαμε ( οι ίδιοι και πάλι) να συζητηθεί , επιτέλους το θέμα και να
ληφθει αντίστοιχη απόφαση ,έστω εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ως ΕΠΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ προτείναμε μάλιστα ένα όσο το δυνατόν πιο ενωτικά διαμορφωμένο κείμενο ,
προκειμένου να είμαστε ως όργανο ,όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στα κύρια διακυβευματα,
χωρίς αυτό να απηχεί τις συνολικές θέσεις και εκφράσεις της παράταξης μας , όπως αναφέρεται στο
παρακάτω ενδεικτικό πλαίσιο , ανοιχτό σε συζήτηση και οριστική διατύπωση.

‘’Ενδεικτικό κείμενο ως ανακοίνωση του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ’’

Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της αξιολόγησης στον χώρο του Δημοσίου , και ειδικότερα
σ ότι αφορά τον Γεωτεχνικό χώρο , (κινητοποιήσεις των εργαζομένων , νομικές αποφάσεις , απεργίες
κλπ )

το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ

 Δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου και ζητά την
αναστολή του.

 Συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων Γεωτεχνικών για την προστασία της
εργασίας τους , πέρα και έξω από οποιεσδήποτε λογικές διάτρητης και παραπλανητικής
αξιολόγησης , όπως οι κινητοποιήσεις αυτές εκφράζονται μέσω των συνδικαλιστικών τους
οργάνων (ΑΔΕΔΥ – ΠΟΓΕΔΥ ).

 Βάσει αυτών ζητά την άμεση ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης η έγγραφου που αναφέρεται
στην αξιολόγηση των υπάλληλων του ΓΕΩΤΕΕ , από όποιον έχει υπογραφεί η έχει αποσταλεί ,
όπου και αν απευθύνεται και σε όποιον έχει κοινοποιηθεί ,
και καλύπτει πολιτικά και ηθικά , έναντι του απαράδεκτου νόμου τον έχοντα την
προσωποπαγή ευθύνη γι αυτό και πιο συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, τουλάχιστον μέχρι ότου τα
συνδικαλιστικά όργανα λάβουν οριστικές αποφάσεις , σύμφωνα με τις εξελίξεις οι οποίες
συνεχώς διαμορφώνονται.’’



Η επίκληση όμως εκ μέρους των μελών της πλειοψηφίας , τυπικών και διαδικαστικών θεμάτων που σε
άλλες περιπτώσεις είχαν παραβλεφθεί , αλλά και ουσιαστικών όπως η ατομική ευθύνη του Προέδρου
έναντι του νόμου και η μη ατομική νομική κατοχύρωση του σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης ,
οδήγησαν σε αδιέξοδο , και με την καταγγελία - αποχώρηση των μελών του ΠΑΜΕ , σε έλλειψη
απαρτίας και διακοπή του ΔΣ.

Συνάδελφοι/σες

Ζούμε σε εποχές της απόλυτης απαξίωσης της επιστημονικής μας γεωτεχνικής ιδιότητας, της πλήρους
αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού αυτού του τόπου , της συλλογικής εξαθλίωσης των ‘’από
κάτω’’ , της εκποίησης και διάλυσης του δημοσίου χώρου και των λειτουργών του , της καταστροφής
μικρομεσαίων επαγγελματιών .

Ζούμε σε εποχές που τα πάντα δίνονται από τους κυβερνώντες ‘’πεσκέσι’’ ( τύπου αιγιαλών και δασών )
στους εγχώριους και διεθνείς κεφαλαιούχους και τοκογλύφους , σε τρόικες και υπερεθνικούς
κολοσσούς , στο όνομα της εξυγίανσης και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους

Ζούμε σε εποχές ‘’ειδικών καθεστώτων’’ επιβολής του νόμου και της τάξης , ορκιζόμενοι από τους
ιδίους στο ίδιο όνομα .

Αν λοιπόν σ αυτές τις εποχές Πρόεδροι , Αντιπρόεδροι και λοιποί αξιωματούχοι Φορέων και
Οργανώσεων , μαζί με τις παρατάξεις τους , δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και το ‘’ρίσκο’’ της θέσης
τους , όχι μόνο στα καλά και τα εύκολα , αλλά κυρίως στα δύσκολα και στα πιθανώς προσωπικά
‘’επικίνδυνα’’ , σεβαστή μεν η επιθυμία τους , (άλλωστε ουδόλως επιθυμούμε την προσωπική
καταστροφή του οποιουδήποτε συναδέλφου) , αλλά τότε για παν ενδεχόμενο οφείλουν απλώς να
παραιτούνται.

Και εάν σ αυτές τις εποχές ένα όργανο σαν το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ αδυνατεί να βγάλει μια συλλογική
απόφαση αντίστασης και αλληλεγγύης για διαδικαστικούς λόγους , η υπό το καθεστώς φόβου και
απειλών ‘’πάει πάσο ‘’ , η ακόμη χειρότερα λόγω ανομολόγητων συμφωνιών συγκεκριμένων
πλειοψηφιών αποτελεί άλλοθι εφαρμογής μια πολιτικής συγκεκριμένης κατεύθυνσης και εν
προκειμένω μνημονιακης , με ‘’ θύματα’’ πολλούς συναδέλφους – μέλη του , τότε το τέλος του είναι
προδιαγεγραμμένο . Παρ εκτός και αν αυτό είναι το ζητούμενο από πολλές πλευρές.

Εμείς απλώς ως ΕΠΟΣ-Γ είμαστε ακριβώς σ αντίθετη κατεύθυνση.

Γι αυτό θα επιμείνουμε όσο οι δυνάμεις και η θέση μας το επιτρέπει στην προαναφερόμενη , ανοιχτή
σε συζήτηση και οριστική διατύπωση , ενδεικτική , ενωτική ανακοίνωση.

Ελπίζοντας βάσιμα πως μια άλλη , επίσης σε ριζικά αντίθετη κατεύθυνση πολιτική ηγεσία , θα στείλει
στ αζήτητα της ιστορίας τέτοιους και άλλους απαράδεκτους νόμους και μάλιστα σύντομα.

Θανάσης Δημάκης


