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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΙΟ ΘΡΑΣΟΣ  

Στο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ που συγκλήθηκε στις 15 Ιούλη, ακριβώς μια μέρα μετά την κυκλοφορία της 
ανακοίνωσής μας για τη στάση του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ στις αξιολογήσεις και για την αυθαίρετη 
ενέργειά του, να καταθέσει απόψεις στον Υπουργό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που ποτέ δεν 
συζητήθηκαν στο Δ.Σ., επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά όχι μόνο ο κατήφορος, αλλά και το περίσσιο 
θράσος. Το ΠΑΜΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ζήτησε να συζητηθεί προ Ημερησίας Διατάξεως, το 
μείζον θέμα αυτών των αυθαιρεσιών, προτάσσοντας την εφαρμογή του νόμου για τις αξιολογήσεις 
στους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου. Μετά τις πρώτες φαιδρές αρνήσεις (ότι τάχα το θέμα δεν έχει 
εγγραφεί στην Η.Δ. και δεν μπορεί να συζητηθεί) και κάτω απ’ τη σχετική πίεση, τελικά ακολούθησε 
συζήτηση στην οποία ζητήσαμε απ’ όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν.  

Οι αρχικές δικαιολογίες του προέδρου ήταν ότι ¨δεν απολογούμαι σε εσάς¨ και ότι ¨οι υπάλληλοι του 
ΓΕΩΤΕΕ με πίεζαν να βγάλω την απόφαση για τα ποσοστά¨. Και οι δύο αυτές προφάσεις έπεσαν στο 
κενό, αφού πλέον για τη στάση του πρέπει να απολογηθεί όχι στο ΠΑΜΕ, αλλά σε όλους τους 
γεωτεχνικούς και κυρίως στους συναδέλφους που απασχολούνται στο Δημόσιο. Αφήνουμε 
ασχολίαστη τη γελοία προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης του στους υπαλλήλους του ΓΕΩΤΕΕ. 

Το δεύτερο επίπεδο ¨υπεράσπισής¨ του, εστιάσθηκε στο ότι είναι Δημόσιος Λειτουργός και αν δεν 
έβγαζε την απόφαση, τάχα θα …..έχανε τη δουλειά του. Όμως έτσι περιφρονεί την αγωνιστική στάση 
των συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων, που αντιστέκονται στην εφαρμογή του νόμου. Αλλά κι αν 
νόμιζε ότι ¨κινδύνευε¨, γιατί δεν παραιτείται από πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, αφού έτσι κι αλλιώς σε δύο 
μήνες πάμε σε εκλογές και στη θέση του θα μπορούσε να μπει κάποιος άλλος, που δεν ¨κινδυνεύει¨. 
Όμως, αρνήθηκε και την παραίτηση και τρέχει να εφαρμόσει το νόμο, με τον οποίο θα χάσουν άλλοι 
γεωτεχνικοί τη δουλειά τους, αλλά αυτός θα είναι ¨ασφαλής¨! 

Το αποκορύφωμα όμως ήταν αμέσως μετά, όταν δήλωσε ότι είναι κατά της εφαρμογής του νόμου, αν 
και τον εφάρμοσε στους υπαλλήλους του ΓΕΩΤΕΕ! Δήλωση η οποία, αν και προσβάλλει ανοιχτά τη 
νοημοσύνη των γεωτεχνικών, την βρήκαν πρόσφορη για αξιοποίηση και στήριξη τα μέλη της 
πλειοψηφίας του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ), ορισμένοι και γνωστοί συνδικαλιστές της 
ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΓΕΔΥ. Οι οποίοι, νόμισαν ότι μπορούν να «ξεπλύνουν» την ενέργεια του 
προέδρου, αρκεί να βγάλουν μια ανακοίνωση του ΔΣ – και μάλιστα με υπογραφή του προέδρου – ότι 
το ΓΕΩΤΕΕ είναι αντίθετο στην εφαρμογή αυτού του νόμου, ο οποίος όμως στο ΓΕΩΤΕΕ με 
πρωτοβουλία του προέδρου του, εφαρμόζεται κανονικά!!!!! Και περίμεναν μετά απ’ αυτό, ότι όλα θα 
είναι μέλι-γάλα!  

Μπροστά σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες θεατρικές παραστάσεις το ΠΑΜΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ έθεσε 
καθαρά σαν μείζονος σημασίας το ζήτημα της ανάκλησης του σχετικού εγγράφου από τον ίδιο τον 
πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ, τη στιγμή που οι συνάδελφοι του Δημοσίου αγωνίζονται για τη δουλειά τους 
και την αξιοπρέπειά τους. Όμως, και ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη των παραπάνω παρατάξεων που 
τον στηρίζουν, στάθηκαν αντίθετοι. Μη έχοντας πλέον ρόλο στη συγκεκριμένη «παράσταση-
φαρσοκωμωδία», το ΠΑΜΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ αποχώρησε από τη συνεδρίαση, 
προστατεύοντας την αξιοπρέπεια και τιμώντας τη στάση όλων των γεωτεχνικών, που καθημερινά 
αγωνίζονται και αντιστέκονται στη λαίλαπα που βιώνουν.  
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