ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
(ΣΕΠΟΧ)
http://www.sepox.gr
ος
Γαμβέττα 6, 10678, Αθήνα, 5 όροφος
e-mail: sepox@tee.gr

Αθήνα 03.12.2015

Προς ΤΕΕ
•
•
•

Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κο. Γ. Στασινό
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Τμήμα Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ &
Την
Επιστημονική
Επιτροπή
Ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

Κοιν:
- Πρόεδρο ΣΕΜΠΧΠΑ, κα Αιμ. Αλεξανδροπούλου
- κ.κ. Δ. Οικονόμου, Μ. Χαϊνταρλή, εκπροσώπους Τμήματος
Μηχανικών
Χωροταξίας,
Πολεοδομίας
&
Περιφερειακής
Ανάπτυξης Παν/μίου Θεσσαλίας
- κ. Α. Παπαγιαννάκη, εκπρόσωπο Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΑΠΘ
Θέμα: Υπόμνημα βασικών θέσεων ΣΕΠΟΧ σχετικά με την πρόσβαση και
τα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων του Χωρικού
Σχεδιασμού – Προγραμματισμού.

Γενικά
Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί απαραίτητη την προσπάθεια που ανοίγει στο πλαίσιο του
διαλόγου για τα επαγγελματικά δικαιώματα, και θα στηρίξει ενέργειες ανταλλαγής
απόψεων σε διασυλλογική βάση στην κατεύθυνση προσδιορισμού και
πιστοποίησης των όρων άσκησης του επαγγέλματος στο τομέα του Χωρικού
Σχεδιασμού (Spatial Planning- Περιβαλλοντικός, Χωροταξικός, Πολεοδομικός
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός) και της Περιφερειακής ανάπτυξης.
Θεωρεί επίσης απαραίτητη την εμπλοκή του στη διαδικασία πιστοποίησης του
επαγγέλματος στην χώρα λόγω της ευρύτητας εκπροσώπησης της ειδικότητας
και του επαγγέλματος στην Ελλάδα καθώς και λόγω της συμμετοχής του ως
φορέας επίσημης εκπροσώπησης της ειδικότητας και του επαγγέλματος στην ΕΕ

μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωρικού Σχεδιασμού
(ECTP) ως ένα από τα 24 πλήρη μέλη του.
Ο ΣΕΠΟΧ αυτόνομα και ως μέλος του ECTP είναι ένας ιστορικός και
επιχειρησιακός
φορέας
«ομπρέλα»
του
επαγγέλματος
στη
χώρα
ενσωματώνοντας τον κόσμο της εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, της
εκπαίδευσης και της έρευνας.
Προσφέρει στα μέλη του και το χωρικό σχεδιασμό κατασταστικές αρχές,
διαδικασίες και θεωρητικές και πρακτικές θέσεις για το επάγγελμα, την
εκπαίδευση και τη διοίκηση καθώς και κώδικα επαγγελματικής υπευθυνότητας και
συμπεριφοράς. Μέσω του ECTP δε θέτει κοινά στάνταρ για την εκπαίδευση και
το επάγγελμα και προωθεί την πιστοποίηση του επαγγέλματος σε κοινή βάση
στα κράτη-μέλη.
Στόχοι, αρχές κανόνες.
Στόχος της όλης προσπάθειας του παραπάνω διαλόγου για την επαγγελματική
αναγνώριση είναι, να ασκείται το επάγγελμα με τη μέγιστη δυνατή επιστημονική
ποιότητα και να εξασφαλίζεται η αναγκαία επιστημονική εκπαίδευση και η
συμμετοχή στους σύγχρονους προβληματισμούς και εξελίξεις, ώστε να
υπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Ταυτόχρονα να πρέπει
να εξασφαλίζεται ότι είναι «ανοικτό» βάσει συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου
στους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο,
κάτω από διαφανείς κανόνες υγιούς ανταγωνισμού.
Πάγιες θέσεις του ΣΕΠΟΧ είναι:
− η αυτοτέλεια της ειδικότητας και η ολοκληρωμένη θεώρηση του
Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (spatial
planning) τόσο ως γνωστικό αντικείμενο/σπουδές όσο και ως
επαγγελματικός κλάδος με κοινές αρμοδιότητες με άλλους κλάδους αλλά
και αποκλειστικές αρμοδιότητες συνδεόμενες με τη φύση του ως
«δημόσιας πολιτικής» στις λεγόμενες «μεγάλες κλίμακες του χώρου».
− Το γνωστικό αντικείμενο του χωροτάκτη και πολεοδόμου εμπεριέχει
πτυχές της μηχανικής, των περιβαλλοντικών, των ανθρωπιστικών,
οικονομικών,
διοικητικών επιστημών και της τέχνης. Παράλληλα
στοχοθεσίας και
ακολουθεί ιδίες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
αποτελέσματος. Οι μέθοδοι του χωρικού σχεδιασμού εμπεριέχουν
ανάλυση, σύνθεση, πρόταση και προγραμματισμό, δημιουργικό
σχεδιασμό, αξιολόγηση και διαχείριση των χωρικών συντελεστών καθώς
και διοικητικές διαστάσεις.
− ο διαχωρισμός σπουδών και επαγγέλματος και η πιστοποίηση της
επαγγελματικής επάρκειας με βάση τις σπουδές και την επαγγελματική
εμπειρία.

Ειδικότερες τοποθετήσεις
Στην Ελλάδα, έχει καθιερωθεί να ασκείται το επάγγελμα και από επιστήμονες
άλλων κλάδων, που θεωρούνται ‘συναφείς’ προς την πολεοδομία ή τη χωροταξία
(αρχιτέκτονες,
τοπογράφοι,
γεωγράφοι,
οικονομολόγοι,
επιστήμονες
περιφερειακής ανάπτυξης …) οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία
και έχουν πετύχει μια επαγγελματική αναγνώριση μέσω της ΓΕΜ. Ανάλογες
πρακτικές παρατηρούνται και σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με
εμπεριστατωμένες έρευνες του ECTP.
Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση της ειδικότητας του χωροτάκτη πολεοδόμου απαιτεί

προσεκτική προσέγγιση. Τη προσέγγιση αυτή επιχειρεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
το ECTP-CEU προωθώντας τη καθιέρωση κοινού πλαισίου πιστοποίησης. Στο
πλαίσιο αυτό λειτουργεί:
− Η «Χάρτα του Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασμού» που συνέταξε και
κυκλοφόρησε το ECTP το 2003 ως «Νέα Χάρτα της Αθήνας» και
επικαιροποιεί σε τακτά διαστήματα με τελευταία έκδοσή της αυτή του 2013
που ο ΣΕΠΟΧ παρουσίασε πρόσφατα μεταφρασμένη για τους έλληνες
επιστήμονες, τη διοίκηση και τους πολίτες.
− Η σε εξέλιξη προσπάθεια του ECTP για πιστοποίηση του επαγγέλματος
του χωροτάκτη και πολεοδόμου (planner) στο πλαίσιο της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελμάτων.
Όσον αφορά στην επαγγελματική πρόσβαση, στο Καταστατικό και στον
Εσωτερικό Κανονισμό του ΣΕΠΟΧ έχουν καταγραφεί τα αποδεκτά κριτήρια
εγγραφής μέλους, τόσο όσον αφορά στις σπουδές όσο και στην επαγγελματική
εμπειρία.
Ειδικά σε σχέση με τις σπουδές ο ΣΕΠΟΧ δέχεται:
− αυτόνομες σπουδές τουλάχιστον τετραετούς μεταδευτεροβάθμιας
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως άρθρο 11 παρ. ε της ενοποιημένης
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ως
− και μεταπτυχιακές σπουδές στο χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό και
προγραμματισμό.
−
Επίσης ο ΣΕΠΟΧ δέχεται συναφή πτυχία συμπληρούμενα με διαβαθμιζόμενη
εμπειρία (π.χ. αρχιτέκτονες με 8 χρόνια συνεχούς εμπειρίας σε ευρύ φάσμα
αντικειμένου, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με 12 χρόνια συνεχή
εμπειρία σε ευρύ φάσμα αντικειμένου.)
Σε σχέση με την επαγγελματική εμπειρία ο ΣΕΠΟΧ απαιτεί τριετή επαγγελματική
εμπειρία μετά τις σπουδές πλην των μεγαλύτερων απαιτήσεων εμπειρίας για
επιλεγμένες συγγενείς σπουδές (π.χ. για τους μηχανικούς ως προανεφέρθησαν).
Επιπροσθέτως, ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί απολύτως απαραίτητη την επανατοποθέτηση
και επαναδιατύπωση των θεμάτων του Μητρώου Μελετητών, λαμβάνοντας υπ’
όψη τις νεότερες απαιτήσεις της επαγγελματικής νομοθεσίας, αλλά κυρίως τις
ανάγκες αναδιάρθρωσης των κατηγοριών των μελετών, σε αντιστοίχιση με τα
πραγματικά αντικείμενα και τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις καθώς και την

αντιμετώπιση των υπηρεσιών που απαιτούνται και κατ’ επέκταση της
συνθετότητας των μελετητικών αντικειμένων.
Τέλος ο ΣΕΠΟΧ στο πλαίσιο του διαλόγου για τα επαγγελματικά δικαιώματα,
προτείνει τη διερεύνηση της προώθησης φορέα πιστοποίησης και όρων άσκησης
του επαγγέλματος στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού και της Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Στη διαδικασία αυτή, ο ΣΕΠΟΧ επιθυμεί να συμβάλει με την
τεχνογνωσία και την εμπειρία του ως μέλος του ECTP-CEU «European Council
of Spatial Planners».
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