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Ακινα 23 Μαρτίου 2017 

 
ΠΡΟ: 

Πρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ 
Πρωκυπουργό  
κ. Αλζξιο Σςίπρα 

 

 
ΚΟΙΝ: 
1) Τπουργό Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

κ. ΟλγαΓεροβαςίλθ 
2) Τπουργό Τποδομών & Μεταφορών 

κ. Χριςτο πίρτηθ 
3) Τπουργό Επικρατείασ για το ςυντονιςμό 

του Κυβερνθτικοφ Ζργου 
κ. Αλζκο Φλαμπουράρθ 

 

ΘΕΜΑ: Αποκλειςμόσ του κλάδου των Γεωλόγων από τισ κζςεισ ευκφνθσ ςτο ςχζδιο του 

νζου Οργανιςμοφ του Τπουργείου Τποδομών & Μεταφορών  

 

Αξιότιμε κφριε Πρωκυπουργζ,  

Πιραμε τθν απόφαςθ να απευκυνκοφμε ςε ςασ προςωπικά, με τθν ελπίδα ότι μπορεί, 

αφοφ διαβάςετε τθν επιςτολι μασ, να δοκεί θ απαραίτθτθ προςοχι ςτο δίκαιο αίτθμα του 

κλάδουμασ. Επίςθσ, κεωριςαμε ότι μπορείτε να αντιλθφκείτε τθ ςθμαντικότθτα του 

προβλιματοσ, και κα δείξετε τθν απαραίτθτθ ευαιςκθςία, λόγω τθσ πρότερθσ άςκθςθσ, εκ 

μζρουσ ςασ, του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ.  

Εάν προχωριςειπροσ υπογραφι το ςχζδιο του Οργανιςμοφτου Υπουργείου Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν, όπωσ προτείνεται, διενεργείται μια πρωτοφανισ, κατάφορθ αδικία ςε βάροσ 

των γεωλόγων δθμοςίων υπαλλιλων που ςτελεχϊνουν το Υπουργείο Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν.Επιςθμαίνουμε ότι, εάν υπογραφεί το προτεινόμενο ΠΔ, θ αδικοπραγία που 

γίνεται με “ελαφρά τθ καρδία”,εκκινϊντασ από ταπεινά ςυντεχνιακά κίνθτρα, δεν κα 

γίνεται απλά από μια μικρι ςυντεχνία, που ζτυχε αυτι τθν περίοδο να «ζχει το πάνω χζρι», 

ςε ζναν εργαςιακό χϊρο, αλλά  κα ζχει πραγματοποιθκεί από το ίδιο το κράτοσ.  

Κφριε Πρωκυπουργζ, 

Ειδικότερα, ςτο ςχζδιο του νζου Οργανιςμοφ του Υπουργείου απαξιϊνονται εντελϊσ οι 

Γεωλόγοι  ωσ Επιςτιμονεσ και ωσ Δθμόςιοι Υπάλλθλοι, με τθν ςτζρθςθ τθσ δυνατότθτάσ 

τουσ  για  εξζλιξθ ςε κζςεισ Τμθματαρχϊν, Διευκυντϊν και Γενικϊν Διευκυντϊν. Ζχουν 
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αποκλειςτεί οι Γεωλόγοι  ςχεδόν από όλεσ τισ 179 κζςεισ ευκφνθσ του Τπουργείου, 

παραχωρώντασ τουσ τθ δυνατότθτα να μποροφν να καταλάβουν μόνο μια (αρικμθτικά 1) 

κζςθ τμθματάρχθ και καμία κζςθ Διευκυντι είτε Γενικοφ Διευκυντι. 

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του, ςτο Υπουργείο Υποδομϊν, οι Γεωλόγοι ςτεροφνται τθσ 

δυνατότθτασ να καταλάβουν κζςεισ ευκφνθσ ςτο Κεντρικό Εργαςτιριο Δθμοςίων Ζργων, 

ςτθν Ποιότθτα, ςτισ Φυςικζσ Καταςτροφζσ, ςτα Μθτρϊα. Σθμειϊνεται ότι ςτον τελευταίο 

Οργανιςμό του 2014 (που ιςχφει και ςιμερα) ο κλάδοσ ΠΕ Γεωλόγων μποροφςε να 

διεκδικιςει 17 κζςεισ ευκφνθσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν: 1 κζςθ Γενικοφ 

Διευκυντι, 3 κζςεισ Διευκυντϊν και 13 κζςεισ Τμθματαρχϊν.   

Εάν αυτό δεν είναι απαξίωςθ, τότε ποια μπορεί να είναι? 

Κφριε Πρωκυπουργζ, 

Απευκυνόμαςτε ςε ςασ, γιατί ζχουμε πειςκεί ότι οι πόρτεσ του κακ’ φλθν αρμόδιου 

Υπουργοφ, κ. Χριςτου Σπίρτηθ, είναι κλειςτζσ, από το γεγονόσ ότι τα ενδιαφερόμενα μζρθ 

και φορείσ ενθμερϊκθκαν «κατόπιν εορτισ», αφοφπρϊτα το ςχζδιο του Οργανιςμοφ 

ςτάλκθκε ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, για υπογραφι Προεδρικοφ 

Διατάγματοσ (ΠΔ). 

Παρϋόλα αυτά, κα κζλαμε να ςασ διαβεβαιϊςουμε ότι, μόλισ δθμοςιοποιικθκε το ςχζδιο 

ΠΔ, θ Πανελλινια Ομοςπονδία Γεωτεχνικϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων (που καλφπτει και τον 

κλάδο μασ), απευκφνκθκεαμζςωσ προσ τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομϊν & Μεταφορϊν, κ. 

Χριςτο Σπίρτηθ, χωρίσ να υπάρχει μζχρι τϊρα, απάντθςθ. Συνθμμζνα, ςασ ςτζλνουμε τθν 

επιςτολι τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Γεωτεχνικϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων, κακϊσ και τθν 

κοινι επιςτολι των τριϊν ςυλλόγων (Σφλλογοσ Ελλινων Γεωλόγων, Σφνδεςμοσ Γεωλόγων 

Μελετθτϊν Ελλάδασ και Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Γεωλόγων Δθμοςίου), του κλάδου μασ. 

Ζχουμε εγκαταλείψει κάκε ελπίδα, ότι ςτο Υπουργείο Υποδομϊν & Μεταφορϊν, υπάρχουν 

«ευικοα ϊτα», για τα κζματα του προτεινόμενου Οργανιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

ογεωτεχνικόσ κλάδοσ είχε αποκλειςτεί και δεν αντιπροςωπευόταν ςτθν επιτροπι 

επεξεργαςίασ αυτοφ του οργανιςμοφ, παρ’ όλο ότι κατ’ επανάλθψθ είχαμε εγγράφωσ 

ηθτιςει να μασ δοκεί θ δυνατότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και επίςθσ ότι εγκαίρωσ και 

επανειλθμμζνωσ διατυπϊςαμε γραπτϊσ τισ απόψεισ μασ, χωρίσ απάντθςθ. 

Κφριε Πρωκυπουργζ, 

Ωσ Μθχανικόσ αντιλαμβάνεςτε καλφτερα από τον κακζνα τθν προςφορά και το ρόλο των 

γεωλόγων ςτο Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν, κακϊσ και τθν υπευκυνότθτά τουσ, 

ςε μια χϊρα, όπωσ είναι θ δικι μασ, όπου ςυνεχϊσ ςυναντϊνται και πρζπει να επιλυκοφν, 

πολλά και δφςκολα τεχνικογεωλογικά προβλιματα (ενεργζσ ςειςμοτεκτονικζσ ςυνκικεσ, 

κατολιςκιςεισ, πλθμμυρικά φαινόμενα κ.λ.π.). Το προτεινόμενο ςχζδιο Οργανιςμοφ, 

απαξιϊνοντασ τον κλάδο μασ, ςε τζτοιο ακραίο ςθμείο, υποβιβάηει και δεν ςζβεται τθν 

ςυνειςφορά μασςε αυτι τθν παραγωγικι διαδικαςία. 

Και τελικά, το μινυμα  προσ το Γεωλογικό κόςμο, μζςα από το ςχζδιο του νζου Οργανιςμοφ 

είναι ςαφζσ:  ςτο Υπουργείο Υποδομϊν ςε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει ςε άλλα Υπουργεία, 
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Περιφζρειεσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Διμουσ,  οι Γεωλόγοι είναι υπάλλθλοι 

δευτζρασ κατθγορίασ, ςαφϊσ υποδεζςτεροι και  «βοθκθτικοί» των Μθχανικϊν. Το μινυμα 

προσ τουσ  Γεωλόγουσ του Υπουργείου (που ςχεδόν όλοι είναι κάτοχοι Διδακτορικϊν και 

Μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν και διακζτουν μεγάλθ εμπειρία ςτο αντικείμενο τουσ και 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ) είναι ότι δε κα ζχουν καμία προοπτικι βακμολογικισ εξζλιξθσ.  

Μπορείτε νομίηουμε να αντιλθφτείτε ότι αυτι θ ενζργεια, θ οποία ενκαρρφνεται από 

κακαρά ςυντεχνιακά κίνθτρα, δεν βοθκά ςτθ γόνιμθ ςυνεργαςία και ςυλλογικι 

προςπάκεια όλων των κλάδων που εμπλζκονται ςτο ςφςτθμα τθσ μελζτθσ και τθσ 

καταςκευισ των δθμοςίων ζργων και δυςτυχϊσ είναι πικανό, να λειτουργιςει ςε βάροσ τθσ 

πολυπόκθτθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ.  

Εάν τελικϊσ υπογραφεί το προτεινόμενο ΠΔ, κα κζλαμε να κατανοιςετε ότι οι ςυνάδελφοί 

μασ, αντζχοντασ και ξεπερνϊντασ τα βαριά οικονομικά μζτρα που τουσ επιβλικθκαν  τα 

τελευταία χρόνια, ζχουν να αντιμετωπίςουν και νζεσ δυςκολίεσ που οδθγοφν ςε δρόμουσ 

αβεβαιότθτασ. 

Κφριε Πρωκυπουργζ, 

Σασ καλοφμε να παρζμβετε προκειμζνου να διορκωκεί το ςχζδιο του Οργανιςμοφ του 

Υπουργείου Υποδομϊν προτοφ υπογραφεί ωσ Π.Δ. από τον Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ και 

να άρετε τθν κατάφωρθ αδικία, δίνοντασ ςτον επιςτθμονικό κλάδο των γεωλόγων τθ 

χαμζνθ αξιοπρζπεια και υπερθφάνεια,αποκακιςτϊντασ  τα κατοχυρωμζνα επαγγελματικά 

δικαιϊματα του κλάδου μασ.  

 

Για το Δ του .Ε.Γ.  Για το Δ του Πα.υ.Γε.Δθ.     Για το Δ του ΤΝ.ΓΕ.Μ.Ε. 

    Ο Πρόεδροσ               Η Πρόεδροσ      Ο Πρόεδροσ 

 

Ξεν. ταυρόπουλοσ  Αικ. Βαλαδάκθ – Πλζςςα  Παν. αραντάκοσ 

 

Συνθμμζνα ςασ υποβάλλουμε ςχετικά ζγγραφα: 

1. Ζγγραφο διαμαρτυρίασ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Γεωτεχνικϊν Υπαλλιλων 

Ελλάδασ 

2. Κοινό ζγγραφο διαμαρτυρίασ του Συλλόγου Ελλινων Γεωλόγων, Συνδζςμου Γεωλόγων 

Μελετθτϊν και Πανελλθνίου Συλλόγου Γεωλόγων Δθμοςίου 

 

 


