ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 17/3/2010:
Α. Μισθολογικά – Αποδοχών (ζητείται ισοτιµία)
Κάθε δηµόσια υπηρεσία καθορίζει καταβολή ανάλογου επιδόµατος στους
υπαλλήλους που απασχολεί. Οι περιβαλλοντολόγοι δηµόσιοι υπάλληλοι
αποκλίνονται από κάποια από αυτά ενώ απασχολούνται στον ίδιο χώρο µε το
ίδιο αντικείµενο. Σε πολλές περιπτώσεις τα επιδόµατα δίνονται σε όλους του
υπαλλήλους πλην των περιβαλλοντολόγων.
1. Επίδοµα 6‰ ή 7‰.
Το παραπάνω επίδοµα αφορά ειδικούς λογαριασµούς για δηµόσια έργα. Οι
µηχανικοί του δηµοσίου (που ανήκουν στο ΤΕΕ) έχουν το δικαίωµα αυτού του
ποσοστού του έργου που αναλαµβάνουν. Πρόσφατα κάτι ανάλογο κατάφεραν
και οι υποµηχανικοί ΤΕΙ (που δεν ανήκουν στο ΤΕΕ). Οι θέσεις που
εργάζονται οι περιβαλλοντολόγοι είναι άµεσα συσχετισµένες µε τα τεχνικά
έργα, δηµόσια και µη (περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντικοί έλεγχοι),
ειδικότερα στις ΠΕΧΩ. Τίθεται έντονα το θέµα της ισοτιµίας.

2. Επίδοµα 2%
Οι απόφοιτοι του Πανεπιστήµιο Αιγαίου που εργάζονται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε µόνο
λαµβάνουν το 2%. Αυτό αντιστοιχεί σε 176 ευρώ.
3. Ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας.
Πραγµατοποιήθηκε αύξηση των οδοιπορικών από 9,5€/µετακίνηση σε
72€/µετακίνηση, ποσό που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και λαµβάνεται
µόνο από τους Μηχανικούς (ΠΕ) και τους Υποµηχανικούς (ΤΕ 56€/µετακίνηση). Για αντίστοιχες επισκέψεις εκτός έδρας συνεχίζει να
αντιστοιχεί λιγότερο από 10ευρώ για τους περιβαλλοντολόγους.

Β. Θέµατα εξέλιξης
Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ΠΕ Περιβάλλοντος
όσον αναφορά στις προσλήψεις στο δηµόσιο. Για το πλαίσιο στελέχωσης
διευθυντικών θέσεων υπάρχει σχετικό ΦΕΚ που αναφέρει συγκεκριµένες
ειδικότητες µηχανικών, αυτές των Πολιτικών Μηχανικών και των Χηµικών
Μηχανικών. Οι Χηµικοί Μηχανικοί ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ Περιβάλλοντος
επίσης. Προσλαµβάνονται κάτω από την ίδια κατηγορία µε τους
περιβαλλοντολόγους παρόλα αυτά υπάρχει αποκλεισµός τους στις
διευθυντικές θέσεις.

Γ. Αναβάθµιση ποιότητας ΜΠΕ και ΕΠΜ
Υπάρχουν θεσπισµένες κάποιες γενικές προδιαγραφές µελετών, ενώ είναι
αναγκαία η θέσπιση και ειδικών προδιαγραφών. Ειδικές προδιαγραφές
εµφανίζονται µόνο για τις τουριστικές εγκαταστάσεις και πρόσφατα για τις
ΑΠΕ. Το αποτέλεσµα είναι να λαµβάνονται ΜΠΕ που επιδέχονται πολλές
διορθώσεις για να φτάσουν στο επιθυµητό επίπεδο. Αυτό σε συνδυασµό ότι
µπορούν να εκπονηθούν από 42 ειδικότητες έχει προκαλέσει συγκεχυµένη
άποψη για το είναι ΜΠΕ.
Είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις ειδικότητες των ατόµων
που εκπονούν, παραλαµβάνουν και αναλαµβάνουν αυτού του είδους τις
µελέτες.

Προτεραιότητες οµάδας δηµοσίων υπαλλήλων
1. Να επανδρωθεί η οµάδα.
2. Να εντοπιστούν οι συνάδελφοι, επιβεβαίωση στοιχείων, καταγραφή
υπηρεσίας που εργάζονται µε σκοπό την δικτύωση τους.
3. Να σταλθεί ενηµερωτικό εµαιλ σε όλους σχετικά µε τα µέλη που
δουλεύουν σε φορείς διαχείρισης.
4. Να διευκρινιστεί αν η περιβαλλοντική µελέτη θεωρείται τεχνική µελέτη
σε θέµατα αµοιβών.
5. Να γίνει διαχωρισµός µελών που δουλεύουν στο δηµόσιο και στο
ευρύτερο δηµόσιο και να καταγραφούν πως διαφοροποιούνται.
6. Να γίνει επαφή µε ΕΥ∆ΑΠ για υποστήριξη των δράσεων της ΕΠΠΕ.
7. Να συνταχθεί επιστολή σχετικά µε το θέµα Β. Με το σχέδιο Καλλικράτη
το θέµα είναι σε ανοιχτή διαβούλευση και θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο
τον Μάιο.

