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Κ οι Υπουργοί  
 
 

Με τη παρούσα επιστολή -υπόμνημα ο ΣΕΠΟΧ,  επιθυμεί  να σας αναφέρει τα εξής : 
Ο Σύλλογος Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων και 
Χωροτακτών  εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους έλληνες και ευρωπαίους Πολεοδόμους και Χωροτάκτες, επιστήμονες και 
επαγγελματίες στο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού (Spatial Planning). 
Το επάγγελμα του Πολεοδόμου και Χωροτάκτη (Spatial Planner) είναι διακριτό επάγγελμα (distinct profession) στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν είναι νομοθετικά καθορισμένο και υπάγεται  για την αναγνώρισή του στη διαδικασία της Οδηγίας 
2005/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την πιστοποίηση των επαγγελμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
  
Ο ΣΕΠΟΧ πάγια θεωρεί απαραίτητη την πιστοποίηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα και επίσης απαραίτητη την εμπλοκή του 
σε κάθε διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος σε κάθε έκφανσή του (π.χ. Μηχανικός Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) στην χώρα λόγω τόσο της ευρύτητας εκπροσώπησης απ’ αυτόν της ειδικότητας 
και του επαγγέλματος στον κόσμο της εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, της εκπαίδευσης και της έρευνας όσο και της 
συμμετοχής του στο ECTP/CEU και έχει επανειλημμένα απευθυνθεί σχετικά . 
  
Με βάση τα ανωτέρω απευθυνόμαστε στους αρμόδιους και ζητάμε την εκκίνηση της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης στην 
Ελλάδα των επαγγελματικών προσόντων στο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού (Spatial Planning) όπως αυτός ορίζεται από τη 
σχετική πρόσφατη νομοθεσία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙΑ, άρθρο 49α και 49 b της Οδηγίας Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την πιστοποίηση των επαγγελμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ο ΣΕΠΟΧ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση σας σε σχέση με την εξέλιξη στο επίπεδο των κρατών μελών της 
ΕΕ και συμμετοχή του σε ενέργειες ανταλλαγής απόψεων σε διασυλλογική βάση στην κατεύθυνση προσδιορισμού και 
πιστοποίησης των όρων άσκησης του επαγγέλματος του Πολεοδόμου και Χωροτάκτη (Spatial Planner).  
  

   Με τιμή 
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