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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Από τις προηγούμενες εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ μέχρι σήμερα έκλεισε ένας κύκλος
αυταπατών με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής
της αντιλαϊκής πολιτικής των προκατόχων της (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ).
Οι διοικήσεις του ΓΕΩΤΕΕ διαχρονικά βρίσκονται στο πλευρό της εκάστοτε
κυβέρνησης και πρωτοστατούν στην προώθηση, στους κλάδους μας, της
πολιτικής που συνθλίβει τις ζωές μας.
Είναι συνυπεύθυνες για την κατάσταση που
βιώνει η πλειοψηφία των συναδέλφων:
Η ανεργία και η ετεροαπασχόληση βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη. Το 40% των
νέων αποφοίτων απασχολείται σε αντικείμενα άσχετα με το περιεχόμενο των
σπουδών του.
Η δουλειά με το μπλοκάκι, που νομιμοποιήθηκε ως μορφή εξαρτημένης
εργασίας, τσακίζει κόκαλα ειδικά στους νεότερους μισθωτούς συνάδελφους.
Το ίδιο και οι χαμηλοί μισθοί και τα ωράρια λάστιχο.
Η ληστεία εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους ξεπερνά το 60%
(φορολογία,ασφαλιστικές εισφορές,τέλος επιτηδεύματος,εισφορά αλληλεγγύης
κλπ).Χιλιάδες συνάδελφοι είναι καταχρεωμένοι.
Οι κατασχέσεις και
καθημερινότητά μας.
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Η ασφάλιση, η υγεία, η παιδεία έχουν καταντήσει ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα.

Το απερχόμενο προεδρείο του ΓΕΩΤΕΕ μοιράστηκαν οι δυνάμεις
πρόσκεινται πολιτικά σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες μαζί:

που

Πανηγύρισαν για τις “κερδοφόρες αποδόσεις” του επαγγελματικού
ασφαλιστικού ταμείου που έχουν συστήσει (ΤΕΑΓΕ), υλοποιώντας κατά γράμμα
την πολιτική ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος.
Υποστήριξαν τα μεγάλα μελετητικά γραφεία, με το αίτημά τους προς
την κυβέρνηση για ρητό αποκλεισμό των αυτοαπασχολούμενων γεωτεχνικών,
που ούτως ή άλλως αποκλείονται λόγω των απαιτούμενων προϋποθέσεων, από
το μέτρο των γεωργικών συμβούλων.
Στήριξαν στη διαβούλευση νομοσχέδιο που περιέλαβε τροπολογία η
οποία καταργούσε την υποχρέωση συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας
υπεύθυνου επιστήμονα στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
Μεθόδευσαν, σε συμφωνία με την κυβέρνηση, την ουσιαστική κατάργηση
της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, μεταφέροντας τη βασική αρμοδιότητα της
για την εκλογή των πειθαρχικών συμβουλίων στο ΔΣ, δηλαδή στον εαυτό
τους.
Αρνήθηκαν την απαλλαγή των άνεργων συναδέλφων από την καταβολή
συνδρομών.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν:
Στο ληστρικό χαράτσωμα μέσω των διάφορων τελών “υπέρ ΓΕΩΤΕΕ”, ακόμα
και για την έκδοση μιας απλής βεβαίωσης, και στις απειλές τους για
“αναγκαστική είσπραξη” των συνδρομών μέσω της εφορίας.
Στις προσπάθειες τους για μετατροπή του επιμελητηρίου σε μηχανισμό
πιστοποίησης, δηλαδή σε “τροχονόμο” του επαγγέλματος, στα πλαίσια
υλοποίησης της πολιτικής κυβερνήσεων – ΕΕ που υποβαθμίζει τα πτυχία μας.
Σκοπός τους, εκτός των άλλων, είναι και η περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη
των γεωτεχνικών μέσω των πιστοποιήσεων, αναγκαία όπως λένε, “για την
οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΩΤΕΕ”.
●

●

●

●

Στις παρεμβάσεις τους για την ενσωμάτωση των γεωτεχνικών:
Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που προωθεί τη συγκέντρωση γης και
παραγωγής, την ιδιωτικοποίηση των κρατικών γεωτεχνικών υπηρεσιών.
Στην πολιτική κυβερνήσεων – ΕΕ που παραδίδει τα δάση, τις ακτές, τις
θάλασσες, το περιβάλλον και τον ορυκτό πλούτο της χώρας στα μονοπώλια
για “αξιοποίηση”.
Στην πολιτική για τη λεγόμενη “απελευθέρωση” των επαγγελμάτων στο
πλαίσιο των διαφόρων “συστάσεων” του ΟΟΣΑ και άλλων οργανισμών (πχ
κατάργηση απασχόλησης γεωτεχνικών σε επιχειρήσεις όπως φυτώρια υπό
ορισμένες προϋποθέσεις).
Στην πολιτική για την “ευελιξία” στην εργασία και τη διαχείριση της
ανεργίας.
Για αυτό οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν θέλουν να ακούνε για ΓΕΩΤΕΕ.
Η φυγή, η αδράνεια και η αποχή δεν αλλάζουν την κατάσταση.

Σε βάρος μας είναι και οι αυταπάτες για αναβάθμιση “τύπου ΤΕΕ”.
“Αναβαθμισμένος ρόλος” του ΓΕΩΤΕΕ σημαίνει:
Νέα χαράτσια (τύπου ΤΕΕ) για την πλειοψηφία των γεωτεχνικών.
Κυνήγι σεμιναρίων – εξετάσεων και πιστοποιήσεων με το αζημίωτο.
Παραπέρα στήριξη της κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών
κλάδου, νέα εμπόδια στην επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων.

του

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Η επίθεση που δεχόμαστε δεν είναι τυχαία.
Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις εφαρμόζονται σ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
πριν ακόμα ξεσπάσει η διεθνής κρίση του 2008 – 2009 για να θωρακισθεί η
κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων που μαζί με τις κυβερνήσεις τους και
τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και όλες οι
προηγούμενες, κινείται σε μια γραμμή ακόμη μεγαλύτερης εμπλοκής της
Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, που θα συνδυαστεί με την επιτάχυνση
των
αντιλαϊκών
αναδιαρθρώσεων.
Διαπραγματεύεται
τη
γεωστρατηγική
αναβάθμιση με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν τόσο οι εθνικιστικές προτάσεις
διεκδικήσεων, όσο και οι κοσμοπολίτικες προτάσεις συμβιβασμών και
παραχωρήσεων. Για τα κέρδη των μονοπωλίων καλούν τους λαούς να χύνουν το
αίμα τους. Για αυτό απαιτείται να έρθουν μαχητικά στο προσκήνιο οι στόχοι
να μην υπάρξει καμία αλλαγή συνόρων, να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, να
κλείσουν οι Νατοϊκές βάσεις, να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ, να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Και τα χειρότερα
ανάπτυξης”...

έρχονται με τον μανδύα της “δίκαιης

Οι κυβερνητικές υποσχέσεις ότι η επερχόμενη ανάκαμψη των κερδών των
μονοπωλιακών ομίλων θα μεταφρασθεί σε ευημερία για όλους μας, είναι
καθαρή εξαπάτηση.
Όρος είναι η περαιτέρω συμπίεση εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, η
επιτάχυνση της πολιτικής υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων σε όλους τους
τομείς.
Συνάδελφε, συναδέλφισσα

Σου είπαμε την αλήθεια.
Προειδοποιήσαμε για όσα συμβαίνουν σήμερα.
Πήγαμε κόντρα στις αυταπάτες περί “μικρότερου κακού” και “άλλου μίγματος
διαχείρισης”, που δήθεν θα μας έσωζε χωρίς σύγκρουση.
Αποκαλύπτουμε την αιτία των προβλημάτων που είναι το κεφάλαιο, οι
κυβερνήσεις του (νυν και πρώην), οι διεθνείς σύμμαχοί τους. Είμαστε
σταθερά απέναντί τους.
Δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών και μισθολογικών μας
δικαιωμάτων.
Η άνοδος της “Πανεπιστημονικής γεωτεχνικών - Συνεργαζόμενοι” αποτελεί
προϋπόθεση για να ενισχύονται τα εμπόδια στη λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ ως
μηχανισμού υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Για να διεκδικηθούν από
καλύτερες θέσεις σύγχρονα αιτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.
Δεν καλλιεργούμε αυταπάτες
αναθέσεις χωρίς την πάλη
πολιτική. Με τον αγώνα μας
μπορούμε να γίνουμε ισχυροί,

ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με
όλων όσων θίγονται από την εφαρμοζόμενη
ωστόσο μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα,
να αντεπιτεθούμε και να νικήσουμε.

Η διέξοδος βρίσκεται στον κοινό αγώνα μαζί με τους άλλους μισθωτούς,
αυτοαπασχολούμενους, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους στον αγώνα που
μπορεί να καθυστερεί και να εμποδίζει την εφαρμογή της αντιλαϊκής
πολιτικής
σήμερα
και
ταυτόχρονα
να
δημιουργεί
προϋποθέσεις
για
πραγματική ανατροπή της κατάστασης.
Η ίδια η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οδηγεί σε συνθήκες
συγκέντρωσης της παραγωγής και συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών
κλάδων σε αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, αξιοποίηση του φυσικού πλούτου
της χώρας, διαχείριση του περιβάλλοντος κ.α.
Για να υπηρετεί όμως η ανάπτυξη αυτή το λαό και όχι τα μονοπώλια πρέπει
να αλλάξει το κίνητρο της παραγωγής και να μπει στο επίκεντρο η
σχεδιασμένη
αξιοποίηση
της
επιστήμης
για
την
ικανοποίηση
των
διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών.
Μόνο τότε ο γεωτεχνικός θα μπορεί να ασκεί την εργασία του με
αξιοπρέπεια, να ζει με πλήρη δικαιώματα και να ασκεί το αντικείμενο της
επιστήμης του σε όλο το εύρος των σπουδών του, να προωθεί την έρευνα,
την ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνολογίας.

Δεν παζαρεύουμε τίποτα. Διεκδικούμε να ζούμε με βάση τις
πραγματικές δυνατότητες, τις πραγματικές μας ανάγκες.

Αγωνιζόμαστε για:
Αγροτική
κτηνοτροφική
παραγωγή
–
μεταποίηση,
αλιεία,
ορυκτό
-ενεργειακό πλούτο, δάση στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών με προστασία
του περιβάλλοντος, αντισεισμική – αντιπλημμυρική θωράκιση.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα που να
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, άμεσες προσλήψεις γεωτεχνικών.
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία –
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
Κατάργηση της φοροληστείας, του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Αύξηση του
αφορολόγητου και καθιέρωσή του στους αυτοαπασχολούμενους.
Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών
λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο.
Άμεση προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο. Να σταματήσουν οι
κατασχέσεις
μισθών
και
συντάξεων
από
τραπεζικούς
λογαριασμούς.
Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή
οικογένεια.
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση. Πτυχίο που να
κατοχυρώνει το δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος, χωρίς άλλη
πιστοποίηση. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν επιμόρφωση των γεωτεχνικών
από τα πανεπιστήμια. Να καταργηθούν τώρα η “αναγγελία άσκησης
επαγγέλματος” και τα απαράδεκτα χαράτσια του ΓΕΩΤΕΕ. Απαλλαγή των
ανέργων από τις συνδρομές του ΓΕΩΤΕΕ.

Στις 22 Απρίλη στοχεύουμε
αντίπαλο. Ψηφίζουμε:

τον

πραγματικό
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