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Θέμα : ΄΄ Συνέχιση του αγώνα για κατοχύρωση των επαγγελματικών και
επιστημονικών δικαιωμάτων των Μελών της Ομοσπονδίας μας ΄΄
ΣΧΕΤ : Η με Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2662/Οικ. 22146 / 27 Νοεμβρίου 2020
( ΦΕΚB’ 5535/17.12.2020) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Συνάδελφοι
Πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική απόφαση του κ. Υπ.Εσ, η
οποία αποτελεί και μία πρώτη δικαίωση και επιβράβευση του αγώνα της
Ομοσπονδίας μας σχετικά με την επιδίωξη για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης
μόνο από Γεωτεχνικούς στο Υπ.Α.Α.Τ. στις περιπτώσεις που από την φύση του
αντικειμένου απαιτούνται τέτοιες ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σε κάποιους φαντάζει ως μια αυτονόητη
απόφαση δεν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί και χρειάστηκε μεγάλη προεργασία
και μεθόδευση εκ μέρους μας. Πολύ καλύτερα αυτό το αντιλαμβάνονται Συνάδελφοι
Γεωτεχνικοί που υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία (π.χ. το ΥΠΕΝ,
Υπ.Εσ/Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και σε ΝΠΔΔ
(π.χ. ΕΦΕΤ ). Σε αρκετές Υπηρεσίες Γεωτεχνικού και μόνο αντικειμένου στους
προαναφερόμενους Φορείς δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο προϊστάμενος θα είναι
αποκλειστικά και μόνο Γεωτεχνικός.
Χαρακτηριστικό, αλλά όχι μοναδικό δυστυχώς παράδειγμα, είναι το γεγονός
πως οι θέσεις των προϊσταμένων των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής, αλλά και των ΔΑΟΚ στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, δεν
είναι ακόμη κατοχυρωμένο στους Ο.Ε.Υ. και στα περιγράμματα των θέσεων τους ότι
θα είναι Γεωτεχνικός. Ένα άλλο επίσης λυπηρό παράδειγμα είναι δυστυχώς και οι
Δήμοι. Σε πάρα πολλούς από αυτούς, τα διάφορα Γεωτεχνικά Τμήματα και Δ/νσεις –
όπως αυτά και αν καλούνται ( π.χ. πρασίνου, κήπων και δεντροστοιχιών, κ.λ.π.) έχουν προϊσταμένους πολλών και διαφόρων ειδικοτήτων παρόλο που υπάρχουν
υπηρετούντες Συνάδελφοί μας.
Από τα ανωτέρω και όχι μόνο, αποδεικνύεται ότι μένει πολύς αγώνας για να
πούμε ότι έχουμε καταφέρει να καλύψει σε όλο το εύρος του Δημόσιου τομέα, αλλά
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σίγουρα αυτή η επιτυχία μας μπορεί να θεωρηθεί ως μία καλή αρχή και ένα τρόπο
τινά ΄΄ δεδικασμένο΄΄ στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε για να συνεχίσουμε.
Καλούμε λοιπόν τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας, το ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και όλους
τους Συναδέλφους, όπου και αν αυτοί υπηρετούν στον Δημόσιο τομέα, να εντείνουν
τις προσπάθειές τους και να μην επαναπαύονται. Ο αγώνας συνεχίζεται και κάθε
μικρή ή μεγάλη νίκη αποτελεί ένα λιθαράκι για την επίτευξη του σκοπού μας.
Την κατοχύρωση και προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και
εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ
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