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ΠΡΟΣ:
Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:

Θέσεις ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων στους νέους Οργανισµούς Εσωτερικών
Υπηρεσιών των ∆ήµων

Αξιότιµε/η κύριε/α,

H Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ) είναι ο κύριος επιστηµονικός και
κλαδικός φορέας των πλέον καταρτισµένων Ελλήνων επιστηµόνων σε θέµατα περιβάλλοντος και
βιώσιµης ανάπτυξης. Η ΕΠΠΕ προσδοκώντας να σας υποστηρίξει σε αυτό το αρχικό, κρίσιµο άλλα
και δύσκολο στάδιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης στα πρότυπα του νέου πλαισίου που εισήγαγε
ο «Καλλικράτης», θα ήθελε να σας επιδείξει τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αποφέρει η
πρόβλεψη της

ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,

στους νέους Οργανισµούς Εσωτερικών Υπηρεσιών που προετοιµάζετε και θα ψηφίσετε
µέχρι το τέλος Ιουνίου 2011.
Οι νέοι ∆ήµοι, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Καλλικράτης», προκειµένου να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες προκλήσεις για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την άµβλυνση των
ποικίλων κοινωνικών αναγκών και πιέσεων, καλούνται να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν
συγκροτηµένη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των δηµοτών τους.

Αναδιαµορφώνοντας χωρικά και διοικητικά τις αρµοδιότητες και τις

λειτουργίες, ο Καλλικράτης προσφέρει νέα µέσα και δυνατότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για
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την επίτευξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της επίτευξης οικονοµικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας.
Ειδικότερα δε, όπως ορίζεται και στο άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, το Περιβάλλον και η
Ποιότητα Ζωής ορίζεται ως µία εκ των βασικών υπηρεσιακών µονάδων των νέων ∆ήµων, µε
αρµοδιότητες την προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, την προώθηση της
αστικής ανάπτυξης, την καθαριότητα και την ανακύκλωση, το πράσινο, το χωροταξικό σχεδιασµό
και την πολιτική προστασία. Παράλληλα, η διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων µε
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντικές ευθύνες των ∆ήµων.
Η σωστή επιστηµονική και τεχνική στελέχωση και υποστήριξη είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την
εκπλήρωση των στόχων και των σκοπών της µονάδας αυτής. Η κάλυψη θέσεων µε τους πλέον
έγκυρα καταρτισµένους και µε ειδικά προσόντα επιστήµονες είναι σηµαντική.
Ο πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, διαθέτει σηµαντικά εφόδια που καθιστούν πλέον σηµαντική
την θέση του στη δηµόσια διοίκηση.

Συγκριτικό του πλεονέκτηµα ανάµεσα στις άλλες

ειδικότητες του ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ότι µέσα από τις σπουδές του, έχει αποκτήσει
ολοκληρωµένη και σφαιρική αντίληψη των ζητηµάτων που αφορούν το περιβάλλον και
την βιώσιµη ανάπτυξη . ∆ιαθέτει επαρκή κατάρτιση, επιστηµονική γνώση και κρίση για να
ανταποκριθεί σε θέµατα τόσο τεχνικής όσο και οικολογικής, οικονοµικής και κοινωνικής φύσης.
Και συγκεκριµένα :
Σε θέµατα σχετικά µε τεχνικά έργα και έργα υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος όπως
για παράδειγµα:
• Έλεγχο και επίβλεψη µελετών και έργων περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης
περιβάλλοντος, καθώς και τεχνικών έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος (π.χ.
ΧΑ∆Α, διευθετήσεις ρεµάτων).
• Επίβλεψη της λειτουργίας και παρακολούθηση Υποδοµών ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(ΧΥΤΑ, Σταθµοί Επεξεργασίας Λυµάτων κ.ο.κ.).
• Έλεγχο και επίβλεψη για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διάφορων
τεχνικών έργων (οδοποιίας, υδραυλικών, έργων χωρικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης
όπως δηµιουργία ΠΟΑΠ∆, ΠΟΤΑ κ.α.) και δραστηριοτήτων (έλεγχος Περιβαλλοντικών
Όρων).
• Σχεδιασµού και διαχείρισης συστηµάτων ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριµµάτων.
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Σε θέµατα παρακολούθησης της ποιότητας του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος:
• ∆ιενέργεια επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων σε επιχειρήσεις και βιοµηχανίες σε
σχέση µε την παραγωγή ρύπων, θορύβου καθώς και την τήρηση των υγειονοµικών
διατάξεων.
• Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων µέτρησης ρύπων σε αέρα, νερό και έδαφος.
• Μετρήσεις και εκτιµήσεις δεικτών ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
• Εφαρµογή προγραµµάτων ενεργειακής αναβάθµισης, εξοικονόµησης ενέργειας και
χρήσης ΑΠΕ σε ∆ηµοτικά κτήρια και Σχολεία
• Έλεγχο και παρακολούθηση µελετών και έργων βιοκλιµατικών αναπλάσεων και έργων
πρασίνου.
Σε θέµατα σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών και οικολογικών πόρων
όπως για παράδειγµα:
• Σχεδιασµό και παρακολούθηση της υλοποίησης προγραµµάτων δράσης για την
διαχείριση προστατευόµενων ή µε οικολογικό ενδιαφέρον περιοχών.
• Σχεδιασµό δράσεων για την προώθηση του οικοτουρισµού, του αγροτουρισµού και του
ποιοτικού – βιώσιµου τουρισµού και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη του αγροτικού τοµέα στην υιοθέτηση φιλικότερών προς το περιβάλλον
πρακτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
• Σχεδιασµό και την υποστήριξη προγραµµάτων ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
• Σύνταξη χαρτών και λοιπού υλικού ερµηνείας.
Σε θέµατα οικονοµικού και οικονοµοτεχνικού σχεδιασµού και παρακολούθησης, όπως για
παράδειγµα:
• Συµπλήρωση Τεχνικών ∆ελτίων και Φακέλων για την ένταξη έργων σε προγράµµατα
του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., Π.Α.Α. «Α. Μπαλτατζής», Προγράµµατα Εδαφικής
Συνεργασίας), ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (LIFE +, URBACT κ.α.).
• ∆ιοικητική υποστήριξη στην οικονοµική διαχείριση και παρακολούθηση έργων
(συµπλήρωση Τεχνικών ∆ελτίων Παρακολούθησης, κατοχύρωση στοιχείων Τ∆Ε,
έλεγχοι).
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• Κατάρτιση Φακέλων και διοικητικών πράξεων για την διενέργεια διαγωνισµών, τον
σχεδιασµό Σ∆ΙΤ και την υποβολή προτάσεων για έργα σε νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία
όπως το JESSICA.
Σε θέµατα σχετικά µε την προστασία για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής όπως για
παράδειγµα:
• Την υποστήριξη των δηµοτικών αρχών στην διαµόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών και
σχεδίων.
• Την παροχή υποστήριξης στον τοπικό πληθυσµό για την ενθάρρυνση της «πράσινης
επιχειρηµατικότητας».

Πολλοί ∆ήµοι έχουν προχωρήσει εδώ και αρκετά χρόνια, στη στελέχωση των υπηρεσιών τους
µε Περιβαλλοντολόγους, που σήµερα εργάζονται µε συνέπεια και επαγγελµατισµό. Απασχολούνται
στις ∆/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες Εκπόνησης – Ανάθεσης - Επίβλεψης
Περιβαλλοντικών Μελετών και Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, στις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας για την οργάνωση διαχείρισης, συλλογής και µεταφοράς στερεών Αποβλήτων, στις
∆/νσεις Προγραµµατισµού για τον προγραµµατισµό έργων αειφόρου ανάπτυξης, κλπ.
Με αφορµή την σύνταξη των νέων Οργανισµών Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) λειτουργίας
των νεοσύστατων ∆ήµων, (Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και σύµφωνα µε τα σχέδια ΟΕΥ,
οι πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι µπορούν να αναλάβουν επάξια, επαγγελµατική και επιστηµονική
ευθύνη, να εργαστούν µε συνέπεια, αξιοπιστία, µεθοδικότητα και επαγγελµατισµό στις κάτωθι
υπηρεσίες:


∆/νσεις Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.



∆/νσεις Πολεοδοµίας (Τµήµατα Πολεοδοµικών Εφαρµογών).



∆/νσεις Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.



∆/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου.



∆/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΝΩΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Κατά συνέπεια, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, σας καλεί να προβλέψετε
θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, στους νέους
Οργανισµούς Εσωτερικών Υπηρεσιών

που προετοιµάζετε και θα ψηφίσετε µέχρι το τέλος

Ιουνίου 2011, για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω ∆ιευθύνσεων.
Πέραν αυτών οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να καλύψουν Ειδικές Θέσεις, ως
Επιστηµονικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύµβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες, διότι έχουν
πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και µπορούν να ανταποκριθούν µε
αξιοπιστία, επαγγελµατισµό και µεθοδικότητα.
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και εφόσον θεωρείτε
σκόπιµο, για κατ΄ ιδίαν συνάντηση, προκειµένου να γνωρίσετε καλύτερα την ειδικότητα του
Έλληνα Περιβαλλοντολόγου και του τρόπου συµβολής των ειδικευµένων επιστηµόνων του
περιβάλλοντος στην αναπτυξιακής σας προσπάθεια.

Τέλος εκφράζουµε τις ειλικρινείς ευχές µας, για επιτυχία στο έργο που επιτελείται, από τη θέση
που ο καθένας έχει οριστεί να υπηρετήσει.

Με εκτίµηση,
Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΠΕ
Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Τσολάκης Γεώργιος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Μούντριχας Αναστάσιος
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Πίνακας αποδεκτών
Στους ∆ήµους της Χώρας



Κύριους ∆ηµάρχους



Κύριους Αντιδηµάρχους
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής
& Πολιτικής Προστασίας.



Κύριους Αντιδηµάρχους
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.



Κύριους Αντιδηµάρχους
Τεχνικών Υπηρεσιών.



Κύριους Αντιδηµάρχους
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας –
Αλιείας & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων



Κύριους Αντιδηµάρχους
∆ιοικητικών Υπηρεσιών.



Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων
∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Γραφεία Προσωπικού).

