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Θέμα: «Αδικίες κατά των Γεωτεχνικών στις εκτός έδρας αποζημιώσεις»

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε σε ένα θέμα που αφορά την 

άδικη  μεταχείριση  των  Γεωτεχνικών  όσον  αφορά  τις  εκτός  έδρας 

αποζημιώσεις από το κράτος σε σχέση με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις των 

μηχανικών ΠΕ και μηχανικών ΤΕ.

Συγκεκριμένα οι ΠΕ μηχανικοί με την  υπ αριθμ. 2/52971/0022 ΚΥΑ 

των  υπουργών  Οικονομίας  και  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε  αύξησαν  την  αποζημίωση  για 

αυθημερόν μετακίνηση από 9,78 σε 70 ευρώ και οι υπομηχανικοί ΤΕ με την 

υπ αριθμ. 2/52970/0022 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  σε 

56  ευρώ.  Έτσι  ήρθε  στο  φως  για  μια  ακόμη  φορά  η  επιλεκτικά  ευνοϊκή 

συμπεριφορά  του  δημοσίου  προς  τους  μηχανικούς  και  υπομηχανικούς  σε 

σχέση με τους Γεωτεχνικούς. 

Η αύξηση αυτή των οδοιπορικών συνδέθηκε άμεσα με τη διοίκηση των 

Δημοσίων  έργων,  διοίκηση  την  οποία  αναλαμβάνουν  και  συνάδερφοι 

Γεωτεχνικοί  υπάλληλοι  του  Δημοσίου.  Θα πρέπει  να  δούμε  για  ποιο  λόγο 

αποδίδεται μόνο σε μηχανικούς και υπομηχανικούς.

Το παραπάνω γεγονός πρέπει να συσχετιστεί  με το ότι  έντεχνα έχει 

καλλιεργηθεί στον πολιτικό κόσμο αλλά και το  κοινωνικό σύνολο η άποψη ότι 

τεχνικοί  υπάλληλοι  είναι  οι  μηχανικοί  και  όχι  οι  γεωτεχνικοί,  παρότι  τέτοια 

διάκριση είναι όλως αυθαίρετη και σε κάθε περίπτωση δεν βασίζεται ούτε στο 

νόμο ούτε και στην εργασιακή πραγματικότητα. Αντιθέτως, από το σύνολο της 

νομοθεσίας  μας,  προκύπτει  ακριβώς το αντίθετο.  Για παράδειγμα μόνο θα 

αναφέρουμε  το  Π.Δ.  344/2000  περί  της  άσκησης  του  επαγγέλματος  του 

Γεωτεχνικού  (άρθρο  9  παρ  2  εδάφιο  α  και  β)  και  στην  υπ  αριθμ. 
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2/575/0022/3-3-1999 ( ΦΕΚ Β 178 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα : Εκτός έδρας ημέρες υπαλλήλων Δ/νσης ελέγχου συντήρησης έργων , 

όπου αναφέρει τους Γεωπόνους ως τεχνικούς υπαλλήλους.

Από τα  παραπάνω γίνεται  προφανής  η  κατάφωρη αδικία  κατά  των 

συναδέλφων  Γεωτεχνικών  και  ζητούμε  από  το  Δ.Σ.  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  να 

οργανώσει  περαιτέρω ενέργειες  (περάν από αυτές που έχει  ήδη αναλάβει) 

ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και να επιδιώξει συνάντηση για αυτό το 

θέμα, ή σε άλλη προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  να  το  θέσει,  ώστε  να  αυξηθούν  οι  εκτός  έδρας 

αμοιβές των Γεωτεχνικών στα επίπεδα των μηχανικών. 
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