Ο ΣΕΠΟΧ συμμετείχε στη Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του ECTP-CEU,
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Ο ΣΕΠΟΧ εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ECTP-CEU, που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, από την πρόεδρο Σοφία Αυγερινού Κολώνια Ομ.
Καθηγήτρια ΕΜΠ, την Δρ. Ιουλία Μωραίτου μέλος του ΔΣ και τον Ομ. Καθηγητή Παν Θεσσαλίας
και τ. πρόεδρο του ΣΕΠΟΧ Ηλία Μπεριάτο. Στις εργασίες συμμετείχαν 29 συνάδελφοι
εκπροσωπώντας συλλόγους πολεοδόμων χωροτακτών από όλη την Ευρώπη.
Η ημερήσια διάταξη προέβλεπε ορισμένα διαδικαστικά θέματα ,όπως επικύρωση αποφάσεων
του Εκτελεστικού Γραφείου και Οικονομικά, αλλά και τη διοργάνωση των επομένων Γενικών
Συνελεύσεων, καθώς και των Βραβείων που αποφασίστηκε να μετατεθούν επίσης για το 2021
Ειδικότερα, κύρια σημεία των συζητήσεων αποτέλεσαν:
a) Η απόφαση για τη μετάθεση το 2021 της φθινοπωρινής Γενικής συνέλευσης 2020 του
ECTP στην Αθήνα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. H πρόεδρος του
ΣΕΠΟΧ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον και τη δέσμευση για τη διοργάνωση της συναντησης
αυτής και ανανέωσε την πρόσκληση, που εχει απευθύνει ο ΣΕΠΟΧ, προς όλους τους
συμμετέχοντες Ευρωπαίους εκπροσώπους.
b) Το Εργαστήριο των Νέων (Workshop of
Young Planners), που επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη φθινοπωρινή Γενική συνέλευση του ECTP στην Αθήνα
με θέμα
«Heritage in a planning context» (Η κληρονομιά σε ένα πλαίσιο
προγραμματισμού), οργανώθηκε διαδικτυακά με μια αξιόλογη συμμετοχή ομάδων νέων
από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σερβία
και την Ελλάδα. Τριανταπέντε άτομα, από 22 ομάδες συμμετείχαν στη διαδικασία
επιλογής 29η/04/2020 παρουσιάζοντας διαδικτυακά τις περιλήψεις των προτάσεών
τους. Η διαδικασία είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και ήταν ιδιαίτερα γόνιμη. Σύμφωνα με
την οργανωτική ομάδα του ECTP, η παρουσίαση των συμμετοχών ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα, ποικιλόμορφη και πολύ ικανοποιητική. Επισημάνθηκε μάλιστα η καλή
συνεργασία με τον ΣΕΠΟΧ και η ιδιαίτερη συμβολή του μέλους του ΔΣ Δρ. Λουκά Τριάντη.
Τα προσχέδια των τελικών επιστημονικών ανακοινώσεων των νέων επιστημόνων
αναμένονται μέχρι τα μέσα περίπου του Ιουνίου 2020. Προτάθηκε τέλος και έγινε δεκτή
με ενθουσιασμό η έκδοση ηλεκτρονικού Βιβλίου, που θα περιλαμβάνει τη δουλειά των
νέων πολεοδόμων και χωροτακτών.
c) Το Μανιφέστο ECTP-CEU - Πρωτοβουλία Post CORONA: με θέμα: Post corona world and
the planner με κύριο αντικείμενο έναν όχι μόνον σχεδιασμό διαχείρισης των συνεπειών,
αλλά κυρίως προληπτικό χωρικό σχεδιασμό .Ζητούμενα παραμένουν και πρέπει να
απαντηθούν μεταξύ άλλων: οι προκλήσεις που έφερε η υγειονομική κρίση (αλλαγές στην
καθημερινή ζωή, χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, ύφεση, κρίση χρέους, βραχυπρόθεσμα
φορολογικά μέτρα), οι υφιστάμενες εκδοχές της αστικής μορφής, ο ορισμός ενός πλαισίου
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών ,περιφερειών, πόλεων. Αναζητούνται οι
προοπτικές για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών παγκόσμιων κρίσεων, από τις
οποίες δεν εξαιρείται και αυτή της κλιματικής αλλαγής.
Το τελικό κείμενο, θα ολοκληρωθεί μέχρι το Φθινόπωρο 2020 οπότε θα υιοθετηθεί από το
ECTP-CEU στο πλαίσιο της διαδικτυακής γενικής του συνέλευσης. Το Μανιφέστο του ECTP
στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας γόνιμης διασταύρωσης ιδεών. Από τα μέλη
του ECTP EU επιστημονικούς-επαγγελματικούς φορείς αναμένονται πληροφορίες, κείμενα
για την καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης, προτάσεις σχεδιασμού, ιδέες

(στρατηγικός σχεδιασμός) και διάφορα σχόλια-παρατηρήσεις. Κύρια θέματα μετά την
πανδημία θα αποτελούν μεταξύ άλλων: συστήματα αδειοδότησης, τροποποίηση σχεδίων
χρήσης γης, ζητήματα γεωγραφίας και θεωρίας σχεδιασμού, συστήματα χωροταξικού
σχεδιασμού, που εστιάζουν κυρίως σε στρατηγικά και όχι σε επιχειρησιακά θέματα, η
διασύνδεση με διάφορες δυνατότητες συγχρηματοδότησης από την ΕΕ τόσο συλλογικά
όσο και μεμονωμένα. Το μανιφέστο πρόκειται να συζητηθεί με γραπτή επικοινωνία μέσω
email κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.
d) Τέλος η Πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ έθεσε το θέμα της πιστοποίησης του επαγγέλματος του
χωροτάκτη πολεοδόμου. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι το θέμα δεν αντιμετωπίζεται
αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιηθεί από το ECTP σχετική
έρευνα, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί εκ νέου ομάδα εργασίας για να
μελετηθεί και πάλι το θέμα .

