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Θέμα: Παρατηρήσεις για τις πρώτες  αναθέσεις του προγράμματος ΤΠΣ του 

ΥΠΕΝ  

 

Κύριοι Υπουργοί 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα από τους διαγωνισμούς ΤΠΣ του Α’ τμήματος 

προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού (Αρ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992, ΦΕΚ 

3589 Β’/4-08-2021)έγιναν πρόσφατα γνωστά.  

Ο ΣΕΠΟΧ διαπιστώνει σχετικά τα παρακάτω : 

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που ανέρχονται σε πολύ μεγάλα ποσοστά ως το 77% 

του προτεινόμενου προϋπολογισμού ευτελίζουν αφενός, τη διαδικασία και τη 

μετέπειτα εκπόνηση αυτών των αναθέσεων και αφετέρου αναδεικνύουν σημαντικά 

ερωτήματα και κινδύνους σε ότι αφορά ειδικότερα στην ποιότητα των μελετών. 

Επομένως η επιλογή της μειοδοτικής διαδικασίας στους διαγωνισμούς -και μάλιστα 

με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά χωρίς να εφαρμόζεται παράλληλα 

αξιολόγηση των προσφορών, με βάση κριτήρια τεχνικής ικανότητας αναδεικνύεται 

άστοχη. 

Οι προκύπτουσες από τις διαγωνιστικές διαδικασίες αμοιβές μελετών και η τεράστια 

απόκλισή τους από τις προϋπολογισθείσες από το ΥΠΕΝ, δημιουργούν σοβαρές 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκτίμησης αμοιβών των 

συγκεκριμένων έργων που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας και με κίνδυνο εν δυνάμει να εκτεθούν οι  Ελληνικές Αρχές 

απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Σημειώνεται ότι ο ΣΕΠΟΧ έχει έγκαιρα επισημάνει και καταθέσει τα προβλήματα 

αυτά στο δημόσιο διάλογο και προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, με τις ανοιχτές 

επιστολές του Α.Π. 15/ 02.02.2021 και ΑΠ 19/02.04.2021. 

Τα ανωτέρω επισημαίνονται  επίσης και από το ψήφισμα της Διαδικτυακής Γενικής 

Συνέλευσης του ΣΕΠΟΧ της 5-07-2021 με θέσεις του Συλλόγου για το πρόγραμμα 

εκπόνησης ΤΠΣ, το οποίο υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ με την Α.Π. 21/06.07.2021 

επιστολή, όπου αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Η ποιότητα των μελετητικών εργασιών 

είναι η βάση επιτυχίας του εγχειρήματος και όχι μόνο το κόστος. Η ανάθεση ως εκ 

τούτου πρέπει να γίνει στα πλαίσια της αρχής «βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής», 

ώστε να επιδιωχθεί η βέλτιστη προσέγγιση της ποιότητας του μελετητικού δυναμικού 

και όχι το “Status” των ευκαιριακών ενδιαφερόμενων χωρίς ουσιαστική εξειδίκευση 

και εμπειρία.» 

Οι ανησυχίες του ΣΕΠΟΧ εκφράστηκαν και πάλι από την ανακοίνωση του της 30ης 

Σεπτεμβρίου για τον Αστικό Οκτώβρη 2021και την Παγκόσμια ημέρα των πόλεων 31 

Οκτωβρη με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και το   αίτημα «Καλύτερη 

Πόλη, Καλύτερη Ζωή». 

Ο ΣΕΠΟΧ κάνει έκκληση να επανεξεταστεί η διαδικασία των αναθέσεων. 

Επανέρχεται δε εμφατικά στο ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα της ενεργοποίησης όλου του 

δημόσιου τομέα στο θέμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης αυτών των μελετών. 

Ο ΣΕΠΟΧ, ως καθ΄ ύλην αρμόδιος επιστημονικός σύλλογος των Πολεοδόμων – 

Χωροτακτών, δεσμεύεται να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες προάσπισης 

του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού πρωτίστως ως υπηρεσίας δημοσίου 

συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα 

αφορούν στο περιεχόμενο και στη διαδικασία ολοκλήρωσης αυτών των χωροταξικών 

και πολεοδομικών σχεδίων. Σε αυτήν την κατεύθυνση η διασφάλιση της συμμετοχής 

των Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες που προγραμματίζονται αποτελούν τις προϋποθέσεις που 

εγγυώνται την αρτιότητα και επιστημονική εγκυρότητα του ολοκληρωμένου χωρικού 

σχεδιασμού και συμβάλλουν στο επίκαιρο παγκόσμιο μήνυμα «καλύτερη πόλη, 

καλύτερη ζωή» και στην επιτυχία του σημαντικού για τη χώρα προγράμματος 

χωρικού σχεδιασμού.  

Τα θέματα αυτά ο ΣΕΠΟΧ θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους κατά τη 

Γενική Συνέλευση του ECTP (European Council of Τown Planners),του οποίου είναι 

μέλος και την οποία πρόκειται να υποδεχθεί στην Αθήνα στις 5-6 Νοεμβρίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ 
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