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ΚΟΙΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε στις 30/5 στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο, η
Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Κρήτης. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα
ημερήσιας διάταξης εκτός από εκείνο του ελαιολάδου που αναβλήθηκε για την
επόμενη συνεδρίαση λόγω ουσιαστικού κωλύματος του εισηγητή που δεν του
επέτρεπε να παραστεί.
Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ να προσλάβει τελικά τους 35 γεωτεχνικούς
που δικαιώθηκαν από το ΑΣΕΠ. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ
ανατρέπει προηγούμενη απόφαση με την οποία είχε αποφασιστεί η προσφυγή
του οργανισμού εναντίον της απόφασης του ΑΣΕΠ. Η νέα αυτή απόφαση
ικανοποιεί τη νομιμότητα υπηρετεί την αξιοκρατία, ανταποκρίνεται στο κοινό
περί δικαίου αίσθημα και δικαιώνει απολύτως τις παρατηρήσεις του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και του γεωτεχνικού συνδικαλισμού που
αντιτάχθηκαν στην αρχική απόφαση του ΕΛΓΑ. Η Δ.Ε. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης συγχαίρει τους 35 συναδέλφους που προσλαμβάνονται
στον ΕΛΓΑ και για τον αγώνα τους και για τη τελική δικαίωσή τους, και τους
εύχεται καλή δουλειά στη νέα μόνιμη πλέον θέση.
2. Για το θέμα των «προσλήψεων» με σύμβαση μίσθωσης έργου (γνωστό
μπλοκάκι) του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις οποίες έχει ξεσπάσει θύελλα διαμαρτυριών
σε όλη τη χώρα (σχετική ανακοίνωση του Παραρτήματος Κρήτης υπάρχει
στην ιστοσελίδα του), η πρόθεση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κ. είναι να προσφύγει στη
Δικαιοσύνη και να συνεχίσει με επιμονή την προσπάθεια του για τη τελική
δικαίωση, όπως συνέβη με τον ΕΛΓΑ. Σε συνεργασία με το κεντρικό
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το Παράρτημα Κρήτης θα εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να
καθιερωθεί και στον οργανισμό αυτό ένα σύστημα λειτουργίας με τη γρήγορη
αναμόρφωση του οργανογράμματος του, την αύξηση των θέσεων του μόνιμου
προσωπικού, την καθιέρωση σταθερής διαδικασίας προσλήψεων μόνο μέσω
ΑΣΕΠ, τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του προσωπικού κλπ. Στόχος
είναι να υπηρετηθεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού που υπηρετεί τους
αγρότες και τη διαφάνεια, σέβεται τους εργαζομένους του και δεν τους
συνθλίβει στις μυλόπετρες της ομηρίας των συμβασιούχων. Συνεχής και
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αδιάλειπτος θα είναι ο αγώνας του Παραρτήματος για την κατάργηση του
24μήνου των συμβασιούχων και την τροποποίηση του ΠΔ 164/04.
3. Μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών κατά τις οποίες θα γίνει η
συνδυασμένη Ανθοκομική Έκθεση και Έκθεση Βιβλίου στο Ηράκλειο (11 –
23/6/2009) αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης από το
Παράρτημα Κρήτης.
4. Η Δ.Ε. αποφάσισε τέλος να πραγματοποιήσει εκδρομή των γεωτεχνικών στη
Θράκη στη διάρκεια του 3ου δεκαήμερου του Ιουλίου. Θα εκδοθεί σχετική
ανακοίνωση.

Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος
Καμπιτάκης Κων/νος
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