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Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 13 

 
Προς:  1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
Υπόψη: α) Υπουργού κου Γιάννη Μανιάτη 

Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 210 6969868, 6969870-1-2 
Φαξ: 210 6969701 
e-mail:secmin@prv.ypeka.gr 

β) Αναπληρωτή Υπουργού κου Σταύρου Καλαφάτη  
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23 Αθήνα 
Τηλ: 210 6475181-3 
Φαξ: 210 6432589 
e-mail: ypourgosanapl@eka.ypeka.gr 

γ) Υφυπουργού κου Ασημάκη Παπαγεωργίου  
Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα 
Τηλ. 2106969849  
Φαξ: 2106969501 
e-mail: gramyfen@eka.ypeka.gr 

δ) ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κου Σωκράτη Αλεξιάδη 
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23 Αθήνα 
Τηλ: 210 6475 169 
Φαξ: 210 6452 537 
e-mail: gramchora@prv.ypeka.gr 

ε) Πρόεδρο και Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη του 
νομοσχεδίου για τη διοικητική μεταρρύθμιση του ΥΠΕΚΑ 
 

Κοιν: Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόβλεψη της Ειδικότητας των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης στο νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής αλλαγής σχετικά με την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της Ειδικότητας των Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ) στο υπό διαμόρφωση οργανόγραμμα 
του Υπουργείου, καθώς αποτελεί την πλέον εξειδικευμένη ειδικότητα για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
χωρικού σχεδιασμού και όχι μόνο. 
Εκτιμώντας ότι το νέο οργανόγραμμα δε σχεδιάζεται μόνο για να διασφαλίσει την επανατοποθέτηση του 
υφιστάμενου προσωπικού, αλλά και τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα ως προς την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου για τις επόμενες δεκαετίες, είναι προφανές ότι δε μπορεί να 
περιοριστεί στην απλή αποτύπωση της υφιστάμενης -στρεβλής- κατάστασης.  
Ειδικότερα: 
− Αιτούμαστε την προσθήκη της ειδικότητας στον κατάλογο των κλάδων, ως ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης. 
− Σε περίπτωση που ακολουθηθεί μοντέλο οργάνωσης με την περιγραφή θέσεων εργασίας, προτείνουμε 

την πρόβλεψη περισσότερων της μίας ειδικοτήτων στα τυπικά προσόντα ανά προβλεπόμενη θέση 
εργασίας, όπου αυτό είναι ορθολογικό (ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κάθε θέσης) και 
συνάδει με το επαγγελματικό και επιστημονικό προφίλ των επιλεγόμενων ειδικοτήτων.   
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− Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της κατά προτεραιότητα πρόβλεψης της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε θέσεις των μονάδων με αρμοδιότητες 
Χωροταξίας (εθνικής και περιφερειακής κλίμακας), Πολεοδομίας (Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, 
Πολεοδομικών Μελετών, Αστικών Αναπλάσεων και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής 
Αναζωογόνησης), Ρυθμιστικών Σχεδίων, καθώς και σε μονάδες με αρμοδιότητες συγκοινωνιακού και 
κυκλοφοριακού σχεδιασμού, διαχείρισης αναπτυξιακών (ευρωπαϊκών) προγραμμάτων και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού,  στις νέες δομές αδειοδότησης και ελέγχου, περιβαλλοντικού σχεδιασμού 
και γενικότερα σε οποιαδήποτε θέση είναι συναφής με το επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο 
της ειδικότητας.  
Στο παράρτημα παρουσιάζεται το Προεδρικό Διάταγμα με την επαγγελματική κατοχύρωση των 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και το Πόρισμα της 
Επιτροπής Διαιτησίας που συστάθηκε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
μηχανικών της ειδικότητας (2010)1. 

Σημειώνουμε ότι ανάλογα αιτήματα έχουμε απευθύνει επανειλημμένα στο παρελθόν προς το Υπουργείο 
(ενδεικτικά, βλ. επιστολές με αρ. πρωτ. δικό μας Φ1_73/26.02.2010, 18/27.05.2011, 04/25.02.2013), ενώ 
πρόσφατα, σε ερώτηση της κας Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της 
ΔΗΜΑΡ, σχετικά με το αν έχουν προβλεφθεί οργανικές θέσεις Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, το ΥΠΕΚΑ απάντησε (αρ. πρωτ. 
833β/19.02.2013) ότι «ο τρόπος αξιοποίησης των πτυχιούχων, το γνωστικό πεδίο των οποίων εμπίπτει εντός 
του κύκλου των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης για το Υπουργείο, σε 
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία». 

Επιπλέον, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
Οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελούν ένα νέο επιστημονικό 
ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες2 που απουσιάζει από το ΥΠΕΚΑ (και εν γένει από τη δημόσια 
διοίκηση), καθώς το οργανόγραμμά του Υπουργείου είναι παλαιότερο της δημιουργίας της ειδικότητας με 
αποτέλεσμα τη μη πρόβλεψη σχετικών θέσεων.  
Προκύπτει δηλαδή άμεσος και έμμεσος αποκλεισμός της Ειδικότητας από την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης3 αλλά και στο ΥΠΕΚΑ συγκεκριμένα.  
Το πρόβλημα αυτό, αναδεικνύεται διαρκώς από τον Σύλλογο και εντονότερα το τελευταίο διάστημα, ως 
ένα γενικότερο ζήτημα της άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της οικονομικής και επαγγελματικής 
ελευθερίας των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι 
αντίκεινται στο Σύνταγμα οι περιορισμοί εκείνοι (άμεσοι ή έμμεσοι) στην άσκηση μίας νομοθετικά 
κατοχυρωμένης επαγγελματικής ελευθερίας, οι οποίοι, αδικαιολόγητα, συστέλλουν το κανονιστικό πεδίο 
των διατάξεων που την κατοχυρώνουν. Εν προκειμένω, αν και τα επαγγελματικά δικαιώματα και άρα η 
σχετική επαγγελματική ελευθερία των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                           
1
 http://www.chorotaxia.gr/ftp/2012/telikoPorismaEpitropis.pdf 

2
 Φυσιογνωμία σπουδών στην Ελλάδα: 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΠΘ): http://www.prd.uth.gr/el/department/character  
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ): http://www.auth.gr/plandevel 
3
 Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες πρόσφατες περιπτώσεις: 

 α) Προκήρυξης του ΥΠΕΚΑ για μετακίνηση προσωπικού στο Υπουργείο από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
όπου δε ζητείται η ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ), παρ’ όλο που 
στα πρόσθετα προσόντα απαιτείται κατά περίπτωση μεταπτυχιακό δίπλωμα ή εμπειρία σε θέματα χωροταξικού / 
πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν βασικά πεδία εργασίας των ΜΧΠΠΑ, και  
β) Περιφέρειας, το επικαιροποιημένο οργανόγραμμα της οποίας προβλέπει θέσεις ΜΧΠΠΑ για τη Διεύθυνση Χωρικού 
Σχεδιασμού. Ωστόσο η εν λόγω Διεύθυνση διαβίβασε αίτημα στελέχωσής της με όλες τις άλλες ειδικότητες που υπάρχουν στη 
χώρα, πλην αυτής της βασικής ειδικότητας που απαντά στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της, δηλαδή των ΜΧΠΠΑ, παρόλο που 
σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος αυτής της ειδικότητας στην εν λόγω οργανωτική μονάδα. 
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είναι κατοχυρωμένα από τον νομοθέτη, σε συγκεκριμένη έκταση (Π.Δ.240/1994), άλλες διατάξεις (όπως και 
οι προβλέψεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση φορέων της δημόσιας διοίκησης), 
περιορίζουν την έκταση αυτή, με τον σιωπηρό – συναγόμενο αποκλεισμό των Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αδικαιολόγητα, από επαγγελματικές δραστηριότητες, που 
ανταποκρίνονται – αντιστοιχούν στη φύση του επαγγέλματος και στο περιεχόμενο των σπουδών τους. 
Επιπλέον, υπό το φως της αρχής της ισότητας ως προς την εφαρμογή της επαγγελματικής ελευθερίας, είναι 
ανεπίτρεπτο, ενόψει αυτών των αρχών, να αποκλείεται είτε άμεσα (ρητά) είτε έμμεσα (σιωπηρά) 
επαγγελματική κατηγορία, από την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ από την άσκηση αυτών 
δεν αποκλείονται άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, συγγενείς με την αποκλειόμενη, ή, έστω, διαφέρουσες 
από αυτήν, όχι αρκετά, ώστε να δικαιολογείται η άνιση αυτή μεταχείριση. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
− Τη δηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης να αξιολογήσει και να άρει τα εμπόδια και τους 

αποκλεισμούς κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου 
αυτών των Μηχανικών, 

− Τη μνημονιακή απαίτηση για την άρση ανάλογων εμποδίων και τη διασφάλιση της επαγγελματικής 
ελευθερίας και ισότητας, 

− Ότι η ένταξη θέσεων ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ 
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου, μόνο θετικά μπορεί να 
συνεισφέρει στο έργο του, 

αιτούμαστε την πρόβλεψη της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου σας 
και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 
 
 
 
  
Αιμιλία Αλεξανδροπούλου Γιώργος Μπάκης 
 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Αιμιλία Αλεξανδροπούλου (Πρόεδρος ΔΣ): +30 6978005127 
Γιώργος Μπάκης (Γενικός Γραμματέας ΔΣ): +30 6974390481 
 
 

Συνημμένα: 
1. Παράρτημα 1: ΠΔ 240 (30/8/1994) «Επαγγελματική κατοχύρωση» των Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
2. Παράρτημα 2: Πόρισμα της Επιτροπής Διαιτησίας του ΤΕΕ, 2010 
Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συλλόγου: www.chorotaxia.gr, 
www.poleodomia.gr 
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Πίνακας αποδεκτών: 
1) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Υπόψη: Υπουργού, κου Μητσοτάκη Κυριάκου 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 
Τηλ.: 213 1313502-506-508 
Fax: 210 3641048 
E-mail: ypourgos@ydmed.gov.gr 
 

2) Υπουργείο Οικονομικών 
Υπόψη: Υπουργού κου I. Στουρνάρα 
Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3332602, 3332612 
Fax: 210 3332608 
E-mail: minister@minfin.gr  
Υπόψη: κας Μητροπούλου 
E-mail: p.mitropoulou@mnec.gr 
 

3) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
Υπόψη: κου Αλέξανδρου Βραχνού 
Συμβούλου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων 
Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 213 15 23 609 
e-mail: a.vrachnos@ggde.gr 

4) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
Υπόψη: Προέδρου, κ. Χρήστου Σπίρτζη 
Νίκης 4, 10248 Αθήνα 
Fax: 210 3222504 
E-mail: gramproedrou@central.tee.gr 

5) Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μίο Θεσσαλίας  
Υπόψη: Προέδρου κας Ο. Χριστοπούλου 
Πολυτεχνική Σχολή, Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 38 334, 
Βόλος 
Fax: 24210 74380  
E-mail: ochris@prd.uth.gr, ipapas@prd.uth.gr 
 

6) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 
ΑΠΘ 
Υπόψη: Προέδρου, Καθ Ι. Μυλόπουλου και 
Αναπληρωτή Προέδρου, Καθ. Περικλή 
Λατινόπουλου 
Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ,  
ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη 
Fax: 2310 994220 
E-Mail: info@plandevel.auth.gr, 
              mylop@civil.auth.gr, latin@civil.auth.gr  

 
 
 


