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Προς : 
Τον Εκδότη και τον ∆ιευθυντή Σύνταξης 
της Εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» 
Μιχαλακοπούλου 80 
Τ.Κ. 11528, Αθήνα 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε, ως Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.), δηλαδή ως ο καθ΄ ύλην αρµόδιος σύλλογος για τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, να διαµαρτυρηθούµε για τις ανακρίβειες που διατυπώθηκαν στο άρθρο, του δηµοσιογράφου 
κυρίου Χρήστου Κάτσικα, µε τίτλο "Αναντιστοιχία µεταξύ τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων - Πτυχία χωρίς αντίκρισµα στην εργασία" που δηµοσιεύτηκε στο ένθετο "Προσλήψεις" της 
εφηµερίδας σας "ΤΑ ΝΕΑ" στις 23.01.2012 . 
Στο πλαίσιο αυτό, καταρχήν σας γνωρίζουµε ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας µας έχουν 
κατοχυρωθεί, προ πολλών ετών, µε το Π.∆. 240/23-8-1994 (ΦΕΚ 135/30-8-1994), παράλληλα δηλαδή µε την 
είσοδο στην αγορά εργασίας των πρώτων αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας 
& Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, που λειτούργησε για 
πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1989-90 και είναι πενταετούς φοιτήσεως.  
Παράλληλα, το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 2004 και είναι επίσης πενταετούς φοιτήσεως, είναι 
αντίστοιχο τµήµα µε αυτό των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, όπως ισχύει εξάλλου και για άλλα τµήµατα 
πολυτεχνικών σχολών ανά την Ελλάδα (Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 
Πανεπιστηµίου Θράκης, Πολιτικών Μηχανικών Ε.Π.Μ., Α.Π.Θ., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κοκ).  
Οι απόφοιτοι και των δύο παραπάνω τµηµάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ως 
∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ∆ιπλωµατούχοι 
Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης όπως άλλωστε οι απόφοιτοι όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας µας και αποτελούν µια ενιαία ειδικότητα µε συγκεκριµένα και σαφή επαγγελµατικά δικαιώµατα.  
Η αναφορά στο άρθρο του κ. Κάτσικα ότι οι Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης εγγράφονται στο 
Οικονοµικό Επιµελητήριο είναι αναληθής. Επισηµαίνουµε δε ότι οι απόφοιτοι και των δύο τµηµάτων (των 
ΠΘ και ΑΠΘ) εγγράφονται στον Σύλλογό µας. 
Το γεγονός ότι οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι Μηχανικοί 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης εγγράφονται στο ΤΕΕ κάτω από την κατηγορία των Αρχιτεκτόνων οφείλεται 
καθαρά στο απαρχαιωµένο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΕ και το καθιστά µη ικανό να 
προσαρµοστεί έγκαιρα στις εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας, δηµιουργώντας ξεχωριστές κατηγορίες για τις αποκαλούµενες «νέες» ειδικότητες 
µηχανικών.  
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Εξάλλου, το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιαιτησίας, που συστάθηκε µετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του 
τότε προέδρου του κ. Ι. Αλαβάνου και στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων ειδικοτήτων – µελών 
του ΤΕΕ, πρότεινε (στις αρχές του 2010), µεταξύ άλλων, την αναγνώριση των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (των Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας και ΑΠΘ) ως 
αυτόνοµης και ισοδύναµης προς τις άλλες ειδικότητας µηχανικών, µελών του ΤΕΕ και τη δηµιουργία 
Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η καθυστέρηση εφαρµογής των προτάσεων αυτών οφείλεται αποκλειστικά σε αγκυλώσεις που διέπουν τη 
λειτουργία του ΤΕΕ.    
Ολοκληρώνοντας, αιτούµαστε να αποκατασταθεί η αλήθεια µε τη δηµοσίευση της παρούσας επιστολής στο 
ένθετο «Προσλήψεις» καθώς µε το άρθρο "Αναντιστοιχία µεταξύ τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων - Πτυχία χωρίς αντίκρισµα στην εργασία" βάλλεται το κύρος της ειδικότητας και του 
επαγγέλµατός µας και δηµιουργείται µια περαιτέρω αµφιβολία/ανησυχία στη νέα γενιά (τους µαθητές 
Λυκείου) που καλείται να αποφασίσει για το επιστηµονικό και επαγγελµατικό της µέλλον κάτω από τις 
αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας. 
Τέλος, σηµειώνουµε ότι κατά την άποψη µας τίτλοι, τύπου «πτυχία χωρίς αντίκρισµα στην εργασία» πρέπει 
να επιλέγονται προσεκτικά, κάτω από τις παρούσες συγκυρίες, ειδικότερα όταν περιλαµβάνουν στοιχεία µη 
εξακριβωµένα, που δηµιουργούν µια εικόνα διαφορετική της ισχύουσας, όπως συνέβη στην περίπτωση της 
ειδικότητάς µας. Οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελούν µια 
σύγχρονη ειδικότητα, µε µεγάλο εύρος δυνατοτήτων απασχόλησης και ζήτηση, ειδικά στις µέρες που 
διανύουµε, τόσο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση λόγω Καλλικράτη όσο και στην εκπόνηση µελετών λόγω ανάγκης 
άµεσης προώθησης και αναµόρφωσης του χωρικού σχεδιασµού στη χώρα.    
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
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