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1. ΟΑΕΔ
Εθν. Αντιστάσεως 8,
Τ.Κ. 174 56, Άλιμος
e-mail: infoportal@oaed.gr
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
213-2147500
210-3820807
e-mail: info@kedke.gr

1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση Εποπτείας Οργανισμών
e-mail: epopteia@ypakp.gr
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
e-mail: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη της Ειδικότητας των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για τη
δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης στους δήμους της χώρας.
Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόσφατα, στις 02/04/2015, εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ δημόσια πρόσκληση που αφορά την έναρξη
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω του οποίου προβλέπεται η δημιουργία 32.433
θέσεων πλήρους απασχόλησης και η πρόσληψη προσωπικού (ανέργων) για χρονικό διάστημα πέντε
(5) μηνών στους δήμους της χώρας1. Στο Παράρτημα Ι, που συνοδεύει την πρόσκληση,
παρουσιάζεται ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά ειδικότητα. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι η
ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης απουσιάζει
παντελώς από τις ζητούμενες ειδικότητες.
Αν και σήμερα στους Δήμους παρατηρείται υποστελέχωση των Διευθύνσεων με αντικείμενο τη
διαχείριση του χώρου, την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος,
παρατηρούμε ότι από ένα τέτοιου εύρους πρόγραμμα απουσιάζει η πλέον εξειδικευμένη ειδικότητα
για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών χωρικού σχεδιασμού.

O Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ) έχει -λόγω της
φύσης των σπουδών- μια καινοτομική προσέγγιση, αυτή της ολοκληρωμένης θεώρησης του
χωρικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως προκύπτει και από το ΠΔ 240/1994
(ΦΕΚ 135Α) που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας, ο ΜΧΠΠΑ εκπονεί,
αξιολογεί και διαχειρίζεται άριστα θέματα:
1.
2.
3.
4.

1

Χωροταξικού - Πολεοδομικού - Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Προγραμματισμού
Περιφερειακής - Τοπικής Ανάπτυξης
Σχεδιασμού και Εφαρμογής Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Οργανωτικής Ανασυγκρότησης των Ο.Τ.Α. (εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων κλπ.)

Βλ. http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el
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Οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελούν ένα νέο
επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί
επαρκώς έως σήμερα από τη δημόσια διοίκηση, παρ’ όλο που το ελληνικό κράτος επένδυσε σε
αυτή, συστήνοντας και λειτουργώντας δύο πανεπιστημιακά τμήματα πολυτεχνικής κατεύθυνσης
(στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης2) εδώ και μια
εικοσιπενταετία.
Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή έγινε ενδεχομένως λόγω άγνοιας της δημόσιας διοίκησης για την εν
λόγω ειδικότητα και μεγάλων χρόνων αδράνειας στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών της,
πρόβλημα που ανακύπτει συνεχώς καθώς τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών είναι
παλαιότερα της δημιουργίας της ειδικότητας.
Προκύπτει έτσι άμεσος και έμμεσος αποκλεισμός της ειδικότητας από την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας, σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εκτιμώντας ότι οι μηχανικοί της ειδικότητας έχουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία για να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου και την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στα θέματα αυτά, αιτούμαστε την τροποποίηση της
πρόσκλησης και την πρόβλεψη της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιώργος Μπάκης

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

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