ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 12
Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1) Υπουργός, κ. Κ. Σκρέκας
e-mail: secmin@ypen.gr
2) Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ν. Ταγαράς
e-mail: secdepmin.per@ypen.gr

ΚΟΙΝ:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
1) Πρόεδρος, κ. Γ. Στασινός
e-mail: president@central.tee.gr, gramproedrou@central.tee.gr
2) Διοικούσα Επιτροπή
e-mail: gramde@central.tee.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οργανογράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σχετ.: 1. Το Π.Δ. 29/20.4.2022 (ΦΕΚ 77/Α) "Τροποποίηση του π.δ.132/2017 'Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)' (Α' 160)".
2. Έγγραφο ΥΠΕΝ με Αρ. Πρωτ. 62497/4541/17.6.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΔΧ4653Π8-ΝΗ0) με θέμα
"Προκήρυξη πλήρωσης δέκα θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του υπαλληλικού
κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύουν".

Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θέτουμε υπόψη σας τον προβληματισμό μας σχετικά με τις προβλέψεις
του πρόσφατου Π.Δ. 29/2022 (ΦΕΚ 77/Α΄) (σχετ. 1) που αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του
Π.Δ. 132/2017 για τον οργανισμό του ΥΠΕΝ, βάσει του οποίου δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του σχετ.2.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο άρθρο 4 του Π.Δ.29/2022, "Τροποποίηση του άρθρου 71 του Π.Δ.
132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄160)", ορθώς
προβλέπεται η εξειδίκευση των κλάδων ΠΕ για τις θέσεις προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων.
Εντούτοις, στην παρ. ζ) που αφορά στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προβλέπεται πως "….
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών με διετή εμπειρία σε σχετικά
αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα ολοκληρωμένων στρατηγικών
χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου". Αντίθετα, στις
παραγράφους στ) και η) του άρθρου 4, που αφορούν στις Γενικές Διευθύνσεις Πολεοδομίας και
Ενέργειας προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών αποκλειστικά.
Λαμβάνοντας υπόψη πώς στη Γενική Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού υπάγονται οι Διευθύνσεις α)
Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών και γ)
Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, γίνεται αντιληπτό ότι το αντικείμενο
της εποπτείας του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα μας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
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Κατά την άποψή μας, η θέση δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από ειδικότητα που δεν έχει
επιστημονικές γνώσεις, βάσει πτυχίου, σχετικές με τον χωρικό σχεδιασμό. Τις γνώσεις για τη
διαχείριση αυτών των θεμάτων κατέχουν αποκλειστικά διπλωματούχοι μηχανικοί συγκεκριμένων
ειδικοτήτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» και ιδίως οι Μηχανικοί
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης που βάσει των σπουδών τους θεωρούνται οι πλέον
καταρτισμένοι πάνω στο αντικείμενο.
Συνεπώς, αιτούμαστε τη διόρθωση του Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΠΔ 29/2022, ΦΕΚ 77/Α΄), όσον αφορά την ειδικότητα του/της προϊστάμενου/ης της Γενικής
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού ώστε να προβλεφθούν μόνο οι σχετιζόμενες ειδικότητες του
κλάδου των ΠΕ Μηχανικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Η Πρόεδρος

Αιμιλία Αλεξανδροπούλου
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Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Κουκούλας
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