
Ανακοίνωση‐Απάντηση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ‐ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για διάφορα 

τεκταινόμενα στο ΓΕΩΤΕΕ την περίοδο 2011‐2014 με αφορμή τους απολογισμούς των 

παρατάξεων. 
                                                                                                                                                                31/10/2014 

Το έργο είναι λίγο‐πολύ γνωστό και βαρετό. Λίγο πριν τις εκλογές, τα στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο 

ΓΕΩΤΕΕ, που τόσα χρόνια βάζουν πλάτη για να περνάνε τα αντιλαϊκά‐αντιαγροτικά‐αντιγεωτεχνικά μέτρα της 

κυβέρνησης  και  κάνουν  δήθεν  αντιπολίτευση  μόνο  στα  λόγια,  εμφανίζονται  ανεξάρτητοι,  υπερκομματικοί, 

αντίθετοι, αγανακτισμένοι, παρασκηνιακοί υπερασπιστές των γεωτεχνικών ενάντια στις πολιτικές αποφάσεις 

των κομμάτων τους στη Βουλή, Ευρωβουλή, Περιφέρειες, Δήμους. Από κοντά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που 

δεν μας λένε όμως «ότι το κράτος έχει συνέχεια» (σύμφωνα με τις δηλώσεις  Τσίπρα) και άρα θα εφαρμόσουν 

κατά γράμμα όλους τους αντιγεωτεχνικούς ψηφισμένους νόμους, την ΚΑΠ κλπ. Ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη 

«αντιμνημονιακή»  γεύση  από  την  Περιφέρεια  Αττικής  (0  ευρώ  για  πλημμύρες,  εκατομμύρια  ευρώ  σε 

επιχειρηματίες) ή άλλους δήμους/περιφέρειες όπου «κυβέρνηση» είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Στο δια ταύτα τώρα και τι δεν λένε οι ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ στους απολογισμούς τους:  

 

1) Στις 29‐8‐2014 (ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΤΕΕ/Συνεδρίαση 7η/2014, 5ο θέμα Η.Δ., βλέπε www.geotee.gr) ΔΑΚΕ, 

ΠΑΣΚΕ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν την πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) να «μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ οι άνεργοι γεωτεχνικοί χωρίς 

να είναι υποχρεωτικά οικονομικά τακτοποιημένοι». Κατά τα άλλα περισσεύουν από όλους τα δάκρυα για 

την «κρίση που μαστίζει τον κλάδο»,  για το «πόσο δύσκολα την βγάζουν οι άνεργοι γεωτεχνικοί» και οι ευχές 

για «όχι στην αποχή». 

 

2) Στις 19‐11‐2012  (ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΓΕΩΤΕΕ  /  Συνεδρίαση 14η/2012, 7ο θέμα Η.Δ.) η ΔΑΚΕ με  την ΠΑΣΚΕ 

(ΣΥΡΙΖΑ απών)  με  σκοπό  να  γεμίσουν  τα  ταμεία  του  ΓΕΩΤΕΕ που η  συγκυβέρνηση  των ΝΔ‐ΠΑΣΟΚ‐ΔΗΜΑΡ 

κούρεψαν,  αποφάσισαν  «την  βεβαίωση  των  οφειλών  των  μελών  του  ΓΕΩΤΕΕ  στην  εφορία,  ώστε  να 

προχωρήσει  σε  αναγκαστική  είσπραξη».  Καταψήφισαν  τα  μέλη  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  (ΠΑΜΕ)  

τονίζοντας  ότι  «στις  σημερινές  οικονομικές  συνθήκες  που  οι  Γεωτεχνικοί,  όπως  όλος  ο  ελληνικός  λαός, 

δέχονται σωρεία οικονομικών επιβαρύνσεων  (χαράτσια),  ενώ οι αποδοχές  τους μειώνονται συνεχώς, είναι 

απάνθρωπο να ρίξουμε  τα μέλη μας στα σαγόνια  της  εφορίας».  Και  έτσι  είναι,  έχουμε αρκετούς  να μας 

κυνηγούν  για  χρέη  (τράπεζες,  εφορίες,  πρώην ΔΕΚΟ  κλπ),  δεν  θέλουμε  κι  άλλους «ράμπο»  σαν  του  ΣΔΟΕ 

(προεδρείο ΓΕΩΤΕΕ) στην πλάτη μας. 

 

3) Με  πρόταση  του  προέδρου  κ.  Μάμαλη  που  την  υπερψήφισαν  οι  ΔΑΚΕ  και  ΠΑΣΚΕ  (ΣΥΡΙΖΑ  απών) 

αποφασίστηκε  στις  14‐9‐2012  (Συνεδρ.  12η/2012,  4ο  θέμα)  ότι  πρέπει  «να  είναι  κάποιος  οικονομικά 

τακτοποιημένος προς το Επιμελητήριο (κοινώς να μην χρωστά συνδρομές) προκειμένου να του ανανεωθεί 

και  χορηγηθεί  η  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος»  (αυτό  ισχύει  και  για  την  βεβαίωση  συνέχισης).  Ενώ 

καταψηφίστηκε  η  πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  (Πανγεωτεχνικό)  να  μην  συνδεθεί  η  πληρωμή  των 

συνδρομών με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνέχισης «με δεδομένη την οικονομική κρίση 

και την ανεργία».  

 

4) Στις 2‐12‐2013  (12η/2013, 8ο θέμα) ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ  (ΣΥΡΙΖΑ απών) ενέκριναν προτεινόμενο ΠΔ με το οποίο 

«αυξάνουν το τέλος βεβαίωσης από 30 σε 50  ευρώ για κάθε μέλος και υποχρεώνουν το κάθε μέλος του 

ΓΕΩΤΕΕ  να  πληρώνει  τέλος  20  ευρώ  για  να  παίρνει  τη  βεβαίωση  κάθε  τρία  χρόνια».  Είναι  φανερό  ότι 

θέλουν να ξεζουμίζουν με κάθε τρόπο τους γεωτεχνικούς. 

 

5) Ότι  τα  1.700.000  ευρώ  του  GEOPROMOTION  είναι  πολλά  λεφτά  για  την  επιμόρφωση  340  Ελλήνων  και 

Βούλγαρων  γεωτεχνικών  και  μάλιστα  με  διαδικτυακά  σεμινάρια  (!!!).  Πόσα  λεφτά  δόθηκαν  συνολικά  στα 

«Ινστιτούτα Εκπαίδευσης» της Βουλγαρίας και πόσα στα Ελληνικά? 

Την  ευθύνη  για  την  πολιτική  προστασία  στη  χώρα  μας  πρέπει  να  την  έχουν  οι  δημόσιες  γεωτεχνικές 

υπηρεσίες, οι οποίες όμως συρρικνώνονται. Το ζήτημα είναι ότι το GEOPROMOTION, είναι μια καραμπινάτη 

περίπτωση ιδιωτικοποίησης αυτών των υπηρεσιών με διαχειριστή το ΓΕΩΤΕΕ. 

 

6) Για τα προγράμματα κατάρτισης ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) (πχ «Οργάνωση διοίκησης ΜΜΕ», «Πληροφορική», «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», προγράμματα ΤΟΠΣΑ, Geoattica) που υλοποίησαν όλα σχεδόν τα παραρτήματα, ή 

άλλα προγράμματα όπως το Emplocomp  (πρώην  INTERREG) με εταίρο το παράρτημα Αν. Μακεδονίας που 



ενέκριναν ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ,  ΣΥΡΙΖΑ και  τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το ρόλο του ΓΕΩΤΕΕ αλλά είχαν 

καθαρά επιχειρηματική δράση.  

  Είναι  χαρακτηριστικό,  ότι  καταρτίζονταν  και  μη  γεωτεχνικοί,  όπως  υδραυλικοί  και  κομμώτριες(!!!) 

(πιθανά να θέλουν αυτό το ρόλο να παίξει το ΓΕΩΤΕΕ) ενώ στο Eurocomp μοιράστηκαν πάλι δεκάδες χιλιάδες 

ευρώ (164.000 ευρώ), είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με διαγωνισμούς, σε διάφορους ιδιώτες για τη δια 

βίου εκπαίδευση των Γεωτεχνικών (και όχι μόνο). 

Πολλά τεχνικά θέματα που αναφέρονται και τα οποία αφορούσαν την υπεράσπιση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων  των  γεωτεχνικών ήταν  ομόφωνες αποφάσεις  του ΔΣ  και  όχι  έργο  της  ΔΑΚΕ ή  της ΠΑΣΚΕ.  Σε 

πολλές  ομάδες  εργασίας  συμμετείχαν  και  εκπρόσωποι  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  (ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ)  με 

σκοπό  να αναδείξουν  και σε αυτές  τις πραγματικές αιτίες  των προβλημάτων  και  να βάλουν  το  ΓΕΩΤΕΕ σε 

τροχιά διεκδίκησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γεωτεχνικών. 

Το προεδρείο του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ (ΔΑΚΕ‐ΠΑΣΚΕ) δεν υλοποίησε ποτέ αποφάσεις για «εφαρμογή απλής 

αναλογικής,  άμεσες  προσλήψεις  γεωτεχνικών  με  αξιοπρεπείς  μισθούς,  ενάντια  στην  απελευθέρωση  των 

επαγγελμάτων  κα».  (δείτε  εδώ  http://www.geotee.gr/lnkFiles/20120611_20120611‐GEOTEE‐GS‐

Programma_Drasis.pdf)  της Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου  (ανώτερου οργάνου) στις 25‐26/5/2012 

λειτουργώντας αντικαταστατικά και αντιδημοκρατικά. 

Βέβαια, για να νομιμοποιήσουν την αυθαιρεσία τους,  όλοι λένε το ίδιο επιχείρημα, ακόμη και ο Σύριζα, ότι 

δήθεν  είχαν  μείνει  μόνο  αντιπρόσωποι  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ,  χωρίς  να  καταλαβαίνουν  ότι  εκτίθενται 

ακόμη  περισσότερο.  Γιατί  τουλάχιστον,  οι  εκπρόσωποι  εκλέγονται  για  να  συμμετέχουν  και  να 

παρευρίσκονται στα όργανα, είτε αυτό είναι ΔΣ, είτε Γενική Συνέλευση ΓΕΩΤΕΕ, που είναι και το κορυφαίο. 

Έτσι τάχα νομιμοποιούνται για την μη υλοποίηση? Τόσο δημοκρατικά? Τόσο αντιλαϊκά? …αλλά τους ενοχλεί 

το ροκ…. 

 

7)   Πολύς λόγος γίνεται για το ΟΣΔΕ, κυρίως από το Ακομμάτιστο, λέγοντας τη μισή αλήθεια. Από τις αρχές   

Φλεβάρη του 2014 είχαμε καταγγείλει την κατ’ ιδίαν συνάντηση εκπροσώπων ΔΑΚΕ‐ΠΑΣΚΕ  με τον Πρόεδρο 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο να προχωρήσει η προκήρυξη για το ΟΣΔΕ. Αμέσως μετά, καταγγείλαμε τη διάλυση 

της συνεδρίασης  του ΔΣ  του  ΓΕΩΤΕΕ για να μη ληφθεί απόφαση,  γεγονότα που κάποιοι αποκρύπτουν  και 

θέλουν να ξεχασθούν….(βλέπε ανακοινώσεις και πρακτικά ΔΣ Φλεβάρης 2014) 

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  (ΠΑΜΕ) κατάγγειλε τη συγκεκριμένη προκήρυξη,  τις κυβερνητικές αποφάσεις για το 

ΟΣΔΕ,  καθώς  και  την  απόφαση  της  πλειοψηφίας  του  Δ.Σ  του  ΓΕΩΤΕΕ,  θεωρώντας  ότι  το  αντικείμενο  της 

σύνταξης  των  αιτήσεων  των  αγροτών,  της  επεξεργασίας  τους  κλπ.,  πρέπει  να  γίνεται  από  τις  δημόσιες 

υπηρεσίες  και  με  προσλήψεις  γεωτεχνικών,  δωρεάν  για  τους  αγρότες  και  με  πλήρη  διασφάλιση  των 

προσωπικών  τους  δεδομένων,  ενώ  παράλληλα  απαίτησε  να  επιστραφούν  όλες  οι  παρακρατήσεις  που 

εισπράττονταν από τους αγρότες τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, Βουλευτές του ΚΚΕ έκαναν ερωτήσεις 

στη Βουλή για το θέμα, αλλά και εκεί οι αντιπρόσωποι των κομμάτων, όπως και στο ΓΕΩΤΕΕ, κράτησαν την 

ίδια στάση. 

 

Θέλουν  να  κάνουν  το  ΓΕΩΤΕΕ  φορέα  πιστοποίησης,  κατάρτισης,  διαχείρισης  ευρωπαϊκών‐εθνικών 

προγραμμάτων,  το  έχουν  δηλώσει,  αφήνοντας  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  να  κουρελιάζονται.  Ήδη 

άρχισαν τα όργανα…. με την έκδοση του ΠΔ που εξομοιώνει εκπαιδευμένο προσωπικό με τον Γεωπόνο ΑΕΙ 

στις  επιχειρήσεις  πολλαπλασιαστικού  υλικού  και  εμπορίας  λιπασμάτων,  σε  υλοποίηση  Ευρωενωσιακών 

επιταγών και δυστυχώς έπεται συνέχεια…. 

Τι εννοούν όταν λένε  για «διεύρυνση του ΓΕΩΤΕΕ και με άλλους  επαγγελματικούς κλάδους ή ομάδες»? 

Σε  ποιες ομάδες αναφέρονται? Για τους Χημικούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, για τους αποφοίτους 

των ΤΕΙ? Γιατί δεν λένε συγκεκριμένα? Τα κρατάνε για μετά τις εκλογές, γιατί τώρα τι φοβούνται?.... 

Σε  αυτούς  τους  συναδέλφους  μέχρι  τώρα  χρέωναν  την  ανεργία  των  Γεωτεχνικών  («μας  παίρνουν  τις 

δουλειές, τις υπογραφές κλπ», λες και οι υπόλοιποι κλάδοι εκτός ΓΕΩΤΕΕ δεν έχουν άνεργους…) διότι τους 

βόλευε να βγάζουν λάδι την πολιτική της ΕΕ‐συγκυβερνήσεών τους, που θέλουν φτηνό ευέλικτο επιστήμονα, 

άσχετα  από  ποιο  ΑΕΙ‐ΤΕΙ  προέρχεται.  Όμως    τώρα,  εντελώς  ξαφνικά  σκέφτονται  να  τους  γράφουν  στο 

ΓΕΩΤΕΕ?? 

 

Καμμιά εμπιστοσύνη στους παλιούς και νέους διαπραγματευτές της σφαγής μας  

Ισχυρή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ στο νέο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και στις ΔΕ των Παραρτημάτων  για να σε 

προειδοποιεί, ενημερώνει, να υπερασπίζεται αγωνιστικά με τη συμμετοχή σου τα δικαιώματά σου. 


