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ΘΕΜΑ : Voucher: επιμόρφωση ή εμπαιγμός ;
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) καταγγέλλει τον εμπαιγμό των
αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων από την κυβέρνηση, μέσω της παροχής Voucher
«επιμόρφωσης» 600 ευρώ ως επίδομα τηλεκατάρτισης και εκπαίδευσης, αντί της λήψης
ουσιαστικών μέτρων στήριξης τους, όταν κι αυτοί πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα της
κυβέρνησης και τις συνολικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Λογικό επακόλουθο αυτή η «απεριόριστη εκτίμηση» της κυβέρνησης προς τον επιστημονικό κόσμο
της χώρας να έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και αγανάκτησης αφού με τέτοιου είδους
πρακτικές δεν ενισχύονται οικονομικά οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, αλλά οι εταιρείες και
λοιποί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιμόρφωσης. Ως απάντηση στις αντιδράσεις
η κυβέρνηση δηλώνει ότι η οικονομική αποζημίωση των 800 ευρώ για την ανακούφιση «από το
βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων» θα καταβληθεί τον Μάιο «σε περίπτωση που η κρίση
συνεχισθεί» κάνοντας τότε πράξη την εκδήλωση της «αλληλεγγύης» της.
Ο κυβερνητικός εμπαιγμός απέναντι στους επιστήμονες της χώρας, δίνοντας τους μία αχρείαστη για
το σύνολο των επιστημόνων επιμόρφωση μέσω τηλεκατάρτισης, είναι ακόμα μεγαλύτερος αφού
στην πραγματικότητα επιδιώκει να επιδοτήσει με σχεδόν 85εκ. €, αμφιβόλου επιπέδου ιδιωτικά
ΚΕΚ, αν δει κανείς και την προχειρότητα του σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων
τηλεκατάρτισης.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες καλούνται να λάβουν την
προκαταβολή των 400 ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα μετά το πέρας και την πιστοποίηση της
κατάρτισης, για την οποία θα απαιτηθεί διδακτικός χρόνος 100 ωρών. Έτσι αναγκάζει τους
αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θα αργήσουν πολλούς μήνες να ανακτήσουν ένα στοιχειώδες
βιοποριστικό εισόδημα και μία αβέβαιη προοπτική για την συνέχεια του έτους, να αποδεχτούν τον
εμφανή εμπαιγμό της κυβέρνησης. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως και οι προηγούμενες, έχει
σαν ξεκάθαρο στόχο την εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, κάθε συναδέλφισσα
και συνάδελφος γεωλόγος, μπορεί να αξιοποιήσει κατά το δοκούν, κάθε δυνατότητα που του δίνεται
για την επιβίωση. Πρέπει να επισημάνουμε πως γενικότερα τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, που
με το πρόσχημα της παγκόσμιας βαθειάς κρίσης και ύφεσης, ως συνέπεια της πανδημίας δίνονται,
θα κληθούμε να τα αποπληρώσουμε πολλαπλάσια, με νέα προγράμματα λιτότητας και νέα μνημόνια
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις επιταγές της Ε.Ε.
Είναι αλήθεια, ότι οι οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού προβλέπονται ανυπολόγιστες. Πρόκειται
για ζημιά στην πραγματική οικονομία που θα αφήσει όντως πίσω της καμένη γη και θα οδηγήσει με

1

μαθηματική ακρίβεια σε απώλεια θέσεων εργασίας, ανατροπή εργασιακών κεκτημένων και τεράστια
οικονομική καταστροφή για τους αυτοαπασχολούμενους.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) θεωρώντας εξευτελιστική την πρόταση
για παροχή 600 ευρώ μέσω voucher για δήθεν επιμόρφωση, απαιτεί τη λήψη ουσιαστικών μέτρων
ανακούφισης από την κυβέρνηση, όπως οικονομική επιδότηση, αύξηση του αφορολόγητου,
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, την
προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και την αναστολή διακοπής του νερού, του ρεύματος και του
τηλεφώνου, καθώς και την απαλλαγή από τις ατομικές εισφορές ασφάλισης για το επόμενο
τετράμηνο.
Τέλος στα πλαίσια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που ζούμε, αλλά και της πλήρους
επιτέλους αποδοχής της σημασίας του δημόσιου συστήματος υγείας ακόμα και από τους μέχρι χθες
φανατικούς πολέμιους του, ζητάμε την θωράκιση του με τα ακόλουθα μέτρα :
Άμεση πρόσληψη μόνιμων και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικών όλων των
ειδικοτήτων ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και κέντρα
υγείας της χώρας.
Να ανοίξουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ και όλες οι κλειστές δομές υγείας.
Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Να τεθούν οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα στην διάθεση του δημόσιου συστήματος υγείας.
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