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Η αφετηρία της κίνησης για την ίδρυση ενός συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόµων, την 
οποία ο συντάκτης του σηµειώµατος παρακολούθησε µέχρι σήµερα, τοποθετείται 
γύρω στο 1965.  
 
Πολιτικά, το κατάλληλο κλίµα δηµιουργήθηκε από την κυβέρνηση της Ένωσης 
Κέντρου που µε µια σειρά αναθέσεων πολεοδοµικών και χωροταξικών µελετών 
ενεργοποίησε τον ιδιωτικό τοµέα και το Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών Ερευνών του 
ΕΜΠ,  ενώ την ίδια εποχή το Γραφείο Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών του ΥΠ∆Ε 
έπαιρνε διαστάσεις ανεξάρτητης και πολυάνθρωπης υπηρεσίας, µε δικό της 
προϋπολογισµό. 
 
Παράλληλα η επιστροφή από το εξωτερικό αρχιτεκτόνων µε ειδίκευση στην 
πολεοδοµία και ο επαναπατρισµός άλλων, τα σεµινάρια οικιστικής του Γραφείου 
∆οξιάδη και κυρίως τα συνέδρια του ΣΑ∆ΑΣ µε αποκορύφωµα το συνέδριο για την 
Αθήνα στις αρχές του 1966, συνέβαλαν στον σχηµατισµό οµάδων πολεοδόµων, 
µέσα και έξω από το δηµόσιο, και στο πλάτεµα του διαλόγου πάνω στα διαρκώς 
επιδεινούµενα προβλήτα του ελληνικού χώρου. 
 
Φυσική συνέπεια της παραπάνω πραγµατικότητας (δηλαδή της ύπαρξης των 
προβληµάτων, της δραστηριοποίησης του κράτους, των µαζικών φορέων και της 
κοινής γνώµης για την αντιµετώπισή τους και του σχηµατισµού µιας “πιάτσας” 
γραφείων έτοιµων  να αναλάβουν την εκπόνηση πολεοδοµικών και χωροταξικών 
µελετών), ήταν να ωριµάσει η ανάγκη συγκρότησης ενός νέου µαζικού φορέα που 
να εκφράζει συλλογικά όλους εκείνους που µέχρι τότε λειτουργούσαν διάσπαρτοι 
σε ιδιωτικά γραφεία και δηµόσιες υπηρεσίες. 
 
Στη διάρκεια της δικτατορίας, η ίδρυση συλλόγου πολεοδόµων συζητιόταν 
περιστασιακά από ένα µικρό πυρήνα µελών του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς 
Ενώσεως Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ISOCARP), σαν µελλοντική προοπτική. 
 
Το καλοκαίρι του 1981 ιδρύθηκε ο Σ.Ε.Π.Ο.Χ από 33 ιδρυτικά µέλη και µε 
καταστατικό, βασισµένο σε ξένα πρότυπα προσαρµοσµένα στις ελληνικές 
ιδιοµορφίες και στα πορίσµατα συζητήσεων που µε διαλείµµατα κράτησαν 15 
χρόνια. Τα περισσότερα ιδρυτικά µέλη  προέρχονται από το ελληνικό τµήµα της 
ISOCARP. 
 
Σύµφωνα µε το 1ο καταστατικό (που ακολουθεί) µέλη του ΣΕΠΟΧ γίνονται κυρίως, 
είτε όσοι έχουν ειδίκευση στην πολεοδοµία ή χωροταξία ύστερα από σπουδές 
(πτυχιακές ή µεταπτυχιακές), είτε όσοι έχουν αποδεδειγµένη σχετική εµπειρία στον 
δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. Η πλειοψηφία των ιδρυτικών µελών ανήκει στην 
δεύτερη αυτή κατηγορία.  
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