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Θέμα: «Ζητήματα άδικης μεταχείρισης συναδέλφων Γεωτεχνικών στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ».
Έχουν περιέλθει σε γνώση μας καταγγελίες μελών του επιμελητηρίου,
που εργάζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την κατάσταση που επικρατεί όσον
αφορά τις εργασιακές συνθήκες των Γεωτεχνικών. Τονίζουμε ότι ο ρόλος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. περιλαμβάνει την προάσπιση των επιστημονικών συμφερόντων
των συναδέρφων Γεωτεχνικών όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2.η) του
άρθρου 2 του Νόμου 1474/1984, συγκεκριμένα «Προασπίζει τα επιστημονικά,
επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των
γεωτεχνικών και να μεριμνά

για την προαγωγή και την προστασία των

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και για την τήρηση από αυτά
των κανόνων δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ασκώντας και πειθαρχική
εξουσία σε αυτά» . Συγκεκριμένα οφείλουμε να επισημαίνουμε τα παρακάτω
ακόλουθα, τα οποία συμβαίνουν στην υπηρεσία σας.
1) Στις τελευταίες προκηρύξεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού ο
ΟΠΕΚΕΠΕ προέβει σε μείωση των προσλήψεων εποχικού προσωπικού
Γεωτεχνικής κατεύθυνσης γεγονός που καταγγέλθηκε και από το Δ.Σ. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. . Αντιθέτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην τακτική να χρησιμοποιεί
μόνιμο προσωπικό του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τους επιτόπιους και για τον διοικητικό
έλεγχο χωρίς μάλιστα να τους καταβάλει τα οδοιπορικά τους έξοδα. Το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρόλα αυτά πιστεύει ότι οι ανάγκες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να
καλύπτονται με προσλήψεις μονίμου προσωπικού (αορίστου χρόνου) και όχι
με εποχιακό προσωπικό.

2) Οι προσλαμβανόμενοι Γεωτεχνικοί θα πρέπει να απασχολούνται με
Γεωτεχνικά αντικείμενα και όχι με διοικητικά - γραμματειακά όπως συμβαίνει
σήμερα.
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απασχολούμενοι με Διοικητικά αντικείμενα. Η πρακτική αυτή αποτελεί και
καταστρατήγηση του Π.Δ. 344/2000 (κεφάλαιο Β’ άρθρα 8 και 9 πέρι
υποχρεωτικής

απασχόλησης

Γεωτεχνικών).
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επιστημονικού μας ρόλου αλλά και απώλεια εσόδων για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
4) Περικοπές στις αμοιβές των οδοιπορικών για τους εποχιακούς υπαλλήλους
σε αντιδιαστολή με το μόνιμο προσωπικό, το οποίο απολαμβάνει όλες τις
αποζημιώσεις που δικαιούται για την εκτός έδρας εργασία. Το φαινόμενο
παρατηρείται και στις περιπτώσεις ενοικίασης αυτοκινήτων για την εκτέλεση
εργασίας του Οργανισμού κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 111255/29-72008 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η πληρωμή γίνεται βάση τιμολογίου.
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υποκαταστημάτων του Οργανισμού. Ακόμα, δεν χορηγούνται προκαταβολές
οδοιπορικών στο εποχιακό προσωπικό (κατά παράβαση της εγκυκλίου υπ’
αριθμ. πρωτ. 111255 του ΟΠΕΚΕΠΕ παρ. Δ1) με αποτέλεσμα οι συνάδερφοι
να μετακινούνται με δικά τους έξοδα κάνοντας έτσι πιστωτική διευκόλυνση
στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5) Περικοπές στις πληρωμές υπερωριακής αποζημίωσης συναδέρφων, αφού
δεν τους καταβάλλεται αυτή για όσο χρόνο εργάζονται υπερωριακά. Αυτό
όπως και το προηγούμενο, δεν είναι θέμα μόνο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά αφορά
και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το σώμα επιθεωρητών εργασίας.
6) Επαγγελματική εξίσωση των Γεωτεχνικών με τους τεχνολόγους.
Επιπρόσθετα έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας τα παρακάτω:
1) Αποστολή συναδέρφων αλλά και ασχέτων με το αντικείμενο υπαλλήλων
για ελέγχους του ζωικού κεφαλαίου στη Θάσο χωρίς καμιά ενημέρωση και
χωρίς καμία υγειονομική προφύλαξη, την στιγμή που το νησί βρίσκεται σε

καραντίνα για τα κρούσματα μελιταίου πυρετού που έχουν παρατηρηθεί με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά η υγεία τους.
2) Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στο κτίριο του οργανισμού στην Καβάλα.
3) Μη χορήγηση κανονικών αδειών και ειδικών αδειών στους εποχιακούς
συναδέρφους, κατά παράβαση της νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται
κανονικά η χορήγηση τους στο μόνιμο προσωπικό.
Κύριε Πρόεδρε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και θέλοντας να προασπίσει τα συμφέροντα
των μελών του σας καλεί να διευθετήσετε όλα τα παραπάνω ζητήματα που
σας έχουμε θέσει, τα οποία εμπίπτουν σε εγκυκλίους του οργανισμού και σε
νομικές διατάξεις, που είτε αφορούν την υπηρεσία μας, είτε αφορούν θέματα
εργασιακής νομοθεσίας του Υπουργείου Εργασίας και του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
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