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Θέµα: Απονοµή µελετητικών πτυχίων έργων και δραστηριοτήτων µε
διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια

Στη χώρα µας το ζήτηµα της απονοµής µελετητικών πτυχίων έργων και
δραστηριοτήτων του δηµοσίου, αποτελεί θέµα απόφασης µιας και µόνο επιτροπής,
ήτοι της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) του Τµήµατος Μητρώου
Μελετών, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε), του νεοσύστατου
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων (ΥΜΥ∆).

∆υστυχώς η ΓΕΜ κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων αιτήσεων απονοµής
µελετητικών πτυχίων δεν λαµβάνει υπόψη συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία να
έχουν θεσπιστεί από τη νοµοθεσία. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να έχουν γνώµονα
την αξιοκρατία, την ισονοµία, την ισοπολιτεία και κυρίως την αξιοποίηση του
επιστηµονικού
Ευρωπαϊκής

δυναµικού
Ένωσης

συγκεκριµένα

οι

κριτήρια

της

χώρας

αντίστοιχες
που

µας.

Στις

υπηρεσίες

καθορίζονται

σε

αναπτυγµένες
/

φορείς
εθνικές

χώρες

αξιολογούν
νοµοθεσίες

της
µε
και

περιλαµβάνουν:
•

Το περιεχόµενο των βασικών σπουδών

•

Τις µεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο

•

Την εργασιακή εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο.
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Οι ενέργειες και αποφάσεις της ΓΕΜ έχουν αποδείξει ότι λειτουργεί µέχρι σήµερα
(µε την ανοχή της πολιτείας) ως φορέας διασφάλισης των επαγγελµατικών
συµφερόντων συγκεκριµένων επαγγελµάτων και συντεχνιών. Η υφιστάµενη
πρακτική λειτουργίας της ΓΕΜ απαξιώνει πολλούς επιστηµονικούς κλάδους,
συµβάλλοντας σε ένα καθεστώς διατήρησης των «κλειστών» επαγγελµάτων στην
Ελλάδα, γεγονός που έχει απορριφθεί ως πρακτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Σεπτέµβριο του 2008 ξαφνικά και αναιτιολόγητα και χωρίς να έχει συντελεστεί
καµία νοµοθετική µεταβολή η ΓΕΜ (και µε περίπου την ίδια σύνθεση µελών της
επιτροπής όπως και κατά το παρελθόν) γνωµοδοτεί αρνητικά προς την ∆ιεύθυνση
∆15 της ΓΓ∆Ε (Υπηρεσία έκδοσης των µελετητικών πτυχίων) για την ανανέωση
µελετητικών

πτυχίων

Χωροταξικών

και

Ρυθµιστικών

Μελετών,

που

νόµιµα

κατείχαν Απόφοιτοι Περιβαλλοντολόγοι, αγνοώντας τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης
∆15 που εισηγείτο την ανανέωση.

Η ενέργεια της ΓΕΜ έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια η εν
λόγω διαδικασία ήταν µια απλή, κατ’ ουσία τυπική διοικητική πράξη, αφού η
επιστηµονική

επάρκεια

του

Απόφοιτου

Περιβαλλοντολόγου

σε

ζητήµατα

χωροταξίας, τόσο σε ατοµικό όσο και σε επίπεδο επιστηµονικής ειδικότητας,
παρέχεται από το ίδιο το Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα που µορφώνει τους αποφοίτους
του, ώστε να ασκήσουν το Τεχνικό Επάγγελµα του Περιβαλλοντολόγου, σύµφωνα
µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι και ο ίδιος ο Σύνδεσµος Ελλήνων Χωροτακτών
Πολεοδόµων (ΣΕΠΟΧ) αναγνωρίζει τους περιβαλλοντολόγους ως µια από τις
σχετικές µε το αντικείµενο ειδικότητες. Μάλιστα προτείνει την απονοµή του εν
λόγω πτυχίου µόνο στους Χωροτάκτες Μηχανικούς, αλλά και στις «συγγενείς»
ειδικότητες,

όπως

χαρακτηρίζει,

του

Περιβαλλοντολόγου

και

του

Συγκοινωνιολόγου (υπό τον όρο φοίτησης συγκεκριµένων µαθηµάτων).

Αναλυτικότερη τεκµηρίωση σχετικά µε την επιστηµονική επάρκεια και τεχνική
ικανότητα των αποφοίτων περιβαλλοντολόγων για τα θέµατα της χωροταξίας,
παρουσιάζεται στο συνηµµένο Υπόµνηµα Ι.

Εξάλλου έχει αποδειχθεί στην πράξη από την ίδια την αγορά εργασίας ότι οι
απόφοιτοι περιβαλλοντολόγοι, εργαζόµενοι είτε στις ατοµικές τους επιχειρήσεις,
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είτε σε οργανωµένα γραφεία χωροταξικών µελετών, έχουν εκτελέσει πολυάριθµες
σχετικές συµβάσεις και λάβει τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
έργου από δηµόσιους φορείς.

Επιπλέον η σχέση χωροταξίας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη, το οποίο τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι η αρµόδια
κρατική αρχή που είναι υπεύθυνη για τα χωροταξικά ζητήµατα (ήτοι η ∆ιεύθυνση
Χωροταξίας)

υπάγεται

Περιβάλλοντος,

όπως

σταθερά

εδώ

και

20

αποτυπώνεται

στα

έτη

στη

εκάστοτε

Γενική

∆ιεύθυνση

οργανογράµµατα

του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, τέως Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) και νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Η ΓΕΜ και η ∆15/ΓΓ∆Ε έχουν µε τη σειρά τους αποδεχθεί τη σχέση αυτή, µε τις
κατ’ εξακολούθηση θετικές γνωµοδοτήσεις τους για την απονοµή µελετητικών
πτυχίων χωροταξίας σε απόφοιτους περιβαλλοντολόγους, επί σειρά δεκαοκτώ (18)
περίπου ετών.

Ωστόσο το 2008 η ΓΕΜ αποφάσισε ότι επάρκεια στο αντικείµενο της χωροταξίας
έχουν όλες οι τεχνικές και µη τεχνικές ειδικότητες (π.χ. των αρχιτεκτόνων, των
τοπογράφων,

των

οικονοµολόγων,

των

γεωλόγων

κλπ),

εκτός

από

τους

Απόφοιτους Περιβαλλοντολόγους.

Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί πως οι απόφοιτοι περιβαλλοντολόγοι εδώ και 18
χρόνια

ιδρύουν

µελετητικά

γραφεία

εκπονώντας

χωροταξικές

µελέτες

και

πληρώνοντας φόρους για αυτή τους την δραστηριότητα.

Η ΓΕΜ κατόπιν των αντιδράσεων της Ένωσης µας, αναζήτησε τη µεταγενέστερη
διερεύνηση της νοµιµότητας των εν λόγω ενεργειών της, µε υποβολή σχετικού
ερωτήµατος στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Το ΝΣΚ γνωµοδότησε στις
30/6/2009 ότι η ΓΕΜ µπορεί να λειτουργεί και να λαµβάνει αποφάσεις κατά τη
διακριτική της ευχέρεια, εφόσον δεν υπάρχουν θεσπισµένα κριτήρια αξιολόγησης
από τη νοµοθεσία.

Άλλη απόδειξη για την µεροληψία και αντιφατική λειτουργία της ΓΕΜ αποτελεί το
γεγονός ότι στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (από το 2008 έως σήµερα) που
συµβαίνουν όλα αυτά, η ΓΕΜ εξακολουθεί επιλεκτικά να ανανεώνει µελετητικά
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χωροταξικά πτυχία ορισµένων µόνο Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων, ενώ αρνείται
την

ανανέωση

ή

/

και

έκδοση

νέων

πτυχίων

σε

άλλους

απόφοιτους

περιβαλλοντολόγους, παρόλο που έχουν να επιδείξουν εκτεταµένη εργασιακή
εµπειρία σε έργα του δηµοσίου. Τονίζεται πως η απόρριψη των αιτήσεων τους
γίνεται χωρίς να συντρέχουν πειθαρχικοί ή ποινικοί λόγοι.

Η τακτική αυτή της ΓΕΜ δηµιούργησε στους απόφοιτους περιβαλλοντολόγους, οι
οποίοι

εκπονούσαν

ήδη

χωροταξικές

µελέτες,

σοβαρότατο

επαγγελµατικό

πρόβληµα, επαγγελµατικής απαξίωσης και αθέµιτου ανταγωνισµού. Οι απόφοιτοι
περιβαλλοντολόγοι αυτοί ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από όλους τους δηµόσιους
διαγωνισµούς ανάθεσης χωροταξικών µελετών εδώ και περίπου 3 έτη, το οποίο
ουσιαστικά υποθηκεύει την επαγγελµατική εξέλιξη τους έναντι όλων των άλλων
ειδικοτήτων.

Το 2008 οι θιγόµενοι απόφοιτοι περιβαλλοντολόγοι προσέφυγαν στο Συµβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) µε Αίτηση Ακύρωσης των αποφάσεων της ΓΕΜ που τους
αφορά. Η εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ έχει ορισθεί για τις 4/5/2010.

Ωστόσο η λειτουργία της ΓΕΜ, χωρίς συγκεκριµένο πλαίσιο µε κριτήρια, δηµιουργεί
προβλήµατα και αντιφάσεις και σε άλλες κατηγορίες µελετητικών πτυχίων. Το
σηµαντικότερο πρόβληµα αντιµετωπίζεται στην Κατηγορία 27 για τις µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συγκεκριµένη κατηγορία η ΓΕΜ απονείµει το
µελετητικό πτυχίο αυτό σε άνω των 40 διαφορετικές ειδικότητες, µεταξύ των
οποίων

αεροναυπηγοί,

µαθηµατικοί,

µεταλλουργοί,

ηλεκτρολόγοι

µηχανικοί,

µηχανικοί παραγωγής και διοίκησης, οικονοµολόγοι κλπ. Η πλειοψηφία των
ειδικοτήτων αυτών δεν κατέχει καν την επιστηµονική επάρκεια βάσει του
προγράµµατος σπουδών τους, ώστε να µπορεί να εκπονήσει µελέτες για το
περιβαλλοντικό αντικείµενο. Ενδεχοµένως θα ήταν κατανοητό να απονέµεται το
µελετητικό πτυχίο περιβαλλοντικών µελετών στις 15 σχετικές ειδικότητες του
Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές καθορίζονται στο Π∆ 50/2001 και το Π∆
315/2003 περί καθορισµού των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του
δηµοσίου τοµέα. Η απονοµή µελετητικών πτυχίων της κατηγορίας 27 µόνο σε
απόφοιτους των 15 σχετικών ειδικοτήτων αποτελεί πάγια θέση της Ένωσης µας,
καθώς και λοιπών Επαγγελµατικών Σωµατείων, αφού µόνο αυτές οι ειδικότητες
κατέχουν την απαιτούµενη επιστηµονική επάρκεια υλοποίησης περιβαλλοντικών
µελετών.
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Από

όλα

τα

παραπάνω

γεγονότα

γίνεται

κατανοητό

ότι

η

έλλειψη

µιας

αντικειµενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας αξιολόγησης µε συγκεκριµένα κριτήρια
τα οποία θεσπίζονται από τη νοµοθεσία, αφήνει «ελεύθερη» τη ΓΕΜ να αποφασίζει
κατά το δοκούν, παράγοντας αντιφατικές αποφάσεις, οι οποίες σε ορισµένες
περιπτώσεις στρατηγικά υποστηρίζουν συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους
και συντηρούν τα «κλειστά επαγγέλµατα», ενώ ταυτόχρονα σε άλλες περιπτώσεις
απαξιώνει

το

επιστηµονικό

αντικείµενο

εµπλέκοντας

επιστήµονες

που

δεν

κατέχουν την απαιτούµενη επάρκεια.

Για το σκοπό αυτό καλούµε τον αρµόδιο Υπουργό Μεταφορών, Υποδοµών και
∆ικτύων να µην επικυρώσει τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ που επιτρέπει την αδιαφανή
λειτουργία της ΓΕΜ και προτείνουµε να θέσει συγκεκριµένους κανόνες διαφάνειας
και αξιοκρατίας στη λειτουργία της. Για την επίλυση του προβλήµατος προτείνεται
η

θέσπιση

κανονισµού

λειτουργίας

της

ΓΕΜ,

ο

οποίος

θα

βασίζεται

σε

συγκεκριµένη διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης και ο οποίος θα κρίνει µε
αξιοκρατικό τρόπο το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας που ατοµικά
ο

κάθε

επιστήµονας

έχει

αναπτύξει

στο

πλαίσιο

της

ακαδηµαϊκής

και

επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Η ορθή λειτουργία της ΓΕΜ, µε διαφανή και
αξιοκρατικό τρόπο µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα, υπό το πλαίσιο αναθεώρησης του
Νόµου 3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη επί του
παρόντος από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων.

Επικαλούµαστε την πολιτική σας οξυδέρκεια, την κοινωνική ευαισθησία και τη
πολιτική σας ευθύνη, καθώς και τις δηµοκρατικές αρχές που σας διέπουν και
παρακαλούµε θερµά για τις θετικές σας ενέργειες για την οριστική επίλυση του
χρόνιου αυτού προβλήµατος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας.

Η ΕΠΠΕ, ως επαγγελµατικό σωµατείο των Ελλήνων Περιβαλλοντολόγων, δηλώνει
την

πλήρη

διαθεσιµότητα

των

µελών

της

για

οποιαδήποτε

υποστήριξη,

γνωµοδότηση, συνεργασία και γενικότερη συµβολή προς το νέο Υπουργείο
Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της
υφιστάµενης διαδικασίας εκπόνησης µελετών χωροταξικού και περιβαλλοντικού
χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό θα αποστείλει ειδική επιστηµονική γνωµοδότηση για
τη βελτίωση του Νόµου 3316/2005.
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Με εκτίµηση,

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΠΕ

Φώτης Κουρµούσης

Μούντριχας Αναστάσιος

Πρόεδρος ΕΠΠΕ

Γενικός Γραµµατέας ΕΠΠΕ
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