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1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1

Εισαγωγή-Σκοπός

Η ανάγκη εκπόνησης αυτής της μελέτης προέκυψε από τους εξής λόγους:

1. Υπάρχονν ασάφειες και κενά στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος
του Πολεοδόμου - Χωροτάκτη στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και καταστρατήγηση αυτού
του ίδιου του ισχνού θεσμικού πλαισίου.

Ετσι στον μεν Δημόσιο Τομέα δεν είναι αναγνωρισμένη μια τέτοια επιστημονική
περιοχή και ειδικότητα, και επομένως οι Οργανισμοί των Υπουργείων και
λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών την αγνοούν.

Στον ιδιωτικό Τομέα,, και κυρίως σε σχέση με τις μελέτες Δημοσίου, η
χορήγηση των σχετικών πτυχίων από την ΓΕΜ, παρά τη νομοθετική δέσμευση για
χορήγηση σε σχετικές ειδικότητες, γινόταν μέχρι πρόσφατα σε όλους
αδιακρίτως τους επιστήμονες . Τώρα γίνεται μόνο σε Α{>χιτέκτονες, Τοπογράφους
και Πολιτικούς Μηχανικούς, αγνοώντας τους πτυχιούχους αλλά και τους

κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων στην Πολεοδομία

2. Από

- Χωροταξία.

την άλλη μεριά άρχισε ήδη η αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων

Χωροτακτών από το τμήμα Χωροταξίας- Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θασσαλίας των οποίου εκκρεμεί η ένταξη στο ΤΕΕ.
Επίσης αναμένεται η αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων από το τμήμα Αστικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, για τους οποίους
επίσης θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την ένταξή τους στο μελετητικό

δνναμικό και στο διοικητικό μηχανισμό, ανάλογα με το περιεχόμενο των
σπουδών τους.

3.

Η σημερινή κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πραγματικότητα

εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό. Οι προκλήσεις της Ευρωπαικής ενοποίησης, της
οικολογικής υποβάθμισης και της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτούν απαντήσεις σε

διεπιστημονική βάση και σννθετικές λύσεις με βασική σννιστώσα του
προγραμματισμού τον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό .
Το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Π-Χ πρέπει να προσαρμοστεί
στην παραπάνω πραγματικότητα και να εκσυγχρονιστεί. Ειδικότερα ακόμη θα

πρέπει να προσαρμοστεί στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαικής Ενωσης.
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4. Οι διαδικασίες και το περιεχόμενο

εκπαίδευσης των Π-Χ επίσης, καθώς και

η επιμόρφωσή τους θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να προσαρμοσθούν στην
μεταβαλόμενη πραγματικότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση

4346/92 της Δ.Ε.

του ΤΕΕ, με την οποία ανατέθηκε στην

ομάδα επιστημόνων η σύνταξη της παρούσας μελέτης, σκοπός της είναι:

"η εξακρίβωση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Πολεοδόμου

- Χωροτάκτη

στην Ελλάδα, ο εντοπισμός των προβλημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η
οριοθέτηση του αντικειμένου εργασίας, οι ενδεχόμενες σχέσεις με άλλες
ειδικότητες, η διαγραφή των προοπτικών τα επόμενα χρόνια στις νέες συνθήκες και
η πρόταση μέτρων και ενεργειών για την άμβλυνση των προβλημάτων και την
διασαφήνιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος".
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2

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ"

2.1

Ιδιωτικός τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα απασχολείται το μελετητικό δνναμικό που συγκροτεί
μονοπρόσωπα γραφεία ή μεσαία και μεγάλα, που μπορεί να έχονν και εταιρική μορφή,
συμπεριλαμβανομένων και των μισθωτών σε αυτά.

Οι μελέτες που εκπονεί αυτό το δνναμικό έχονν ως εργοδότες κυρίως δημόσιους
φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχίες, ΟΤΑ κλπ.), και σε μικρότερο βαθμό ι.διωτικούς:
Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, εταιρείες ως προς τη μελέτη χωροθέτησης διαφόρων
δραστηριοτήτων τους, ιδιώτες στα πλαίσια της ιδιωτικής πολεοδόμησης κλπ.
Η επαγγελματική απασχόληση του Πολεοδόμου

- Χωροτάκτη

(Π-Χ) στον ιδιωτικό τομέα

συνίσταται κυρίως στην εκπόνηση μελετών, είτε ως επικεφαλής, είτε ως μέλος ή

σννεργάτης μιας πολυεπιστημονικής ομάδας.
Ως επικεφαλής μελετητικής ομάδας ο Π-Χ εκπονεί τις εξιίς μελέτες:

- Ρυθμιστικές, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ),

Πολεοδομικές Μελέτες

Επέκτασης -Αναθεώρησης σχεδίων πόλης, Μελέτες οριοθέτησης και Πολεοδόμησης
οικισμών κάτω των

2000 κατ.,

Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης σννοικιών της πόλης,

Μελέτες αναπλάσεων.

- Χωροταξικές

μελέτες (περιφερειών, νομών, ειδικές), Μελέτες Ζωνών

Οικιστικού Ελέγχου, Μελέτες αναπτυξιακές.

- Γεωγραφικές

μελέτες χωροθέτησης (κλαδικές), Μελέτες κτηματαγοράς, ειδικές

πολεοδομικές μελέτες (προγράμματα υγείας, κατοικίας, αθλητισμού κλπ.).
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των περισσοτέρων από αυτές τις μελέτες,

διασφαλίζεται συνήθως από τον εργοδότη με την σύνθεση της μελετητικής ομάδας την
οποία απαιτεί. Ετσι για παράδειγμα στις μελέτες ΓΠΣ στα πλαίσια της ΕΠΑ

απαιτούνταν σύνθεση μελετητικής ομάδας αποτελούμενη από Αρχιτέκτονα, Τοπογράφο
Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο, Γεωλόγο, Οικονομολόγο, Μηχανολόγο

- Ηλεκτρολόγο,

Περιβαλλοντολόγο.

Ενώ οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες που προκηρύχθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ το

1992

απαιτούσαν ως συνεργάτες: Αρχιτέκτονα, Οικονομολόγο, Περιβαλλοντολόγο ,

Συγκοινωνιολόγο, Γεωλόγο, Μηχανικό έργων υποδομής, Γεωπόνο, Επιστήμονα ειδικό

επί των οικοσυστημάτων, Μηχανικό ειδικό στα Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών.
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Ο Πολεοδόμος

- Χωροτάκτης από την άλλη

μεριά, ως βασικός συνεργάτης και μερικές

φορές επικεφαλής μιάς ομάδας εκπονεί:

- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείρισης περιβάλλοντος.
- Πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών.
- Μελέτες συγκοινωνιακές - κυκλοφοριακές, άλλων υποδομών, αντισεισμικής
προστασιας .

- Αξιολόγηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων (όπως πρόσφατα

ΜΟΠ,

ΣΠΑ) .

- Χωροταξικές - Γεωγραφικές - Ιστορικές έρευνες και μελέτες κλπ.
Επίσης διδάσκει σε σεμινάρια ή είναι σύμβουλος εξειδικευμένων οργανισμών και
επιχειρήσεων.

2.2

Αναθέσεις μελετών με τον Ν. 716 /77

Ως προς τις αναθέσεις των παραπάνω μελετών (εκτός από τις έρευνες και τα
Κοινοτικά Προγράμματα), στο βαθμό που η αναθέτουσα αρχή είναι δημόσιος φορέας,
κατά κανόνα ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του
διαταγμάτων (Π.Δ.

33/78, 412/78, 541/78, 798/78, 799/78, 840/78, 862/78, 917 / 78,

923/78).
Ανάλογα με την προϋπολογιζομένη αμοιβή της μελέτης και το είδος της, ζητούνται
πτυχία μελετητών ή γραφείων μελετών που χορηγεί η ΓΕΜ (Γνωμοδοτική Επιτροπή
Μελετών), ορισμένης τάξης και κατηγορίας. Ετσι για τις Πολεοδομικές

-

Χωροταξικές μελέτες ή για την συμμετοχή του Π-Χ σε κάποια άλλη μελέτη,
απαιτείται πτυχίο μελετητή της κατηγορίας

2

1 (Χωροταξικές,

Ρυθμιστικές μελέτες) ή

(Πολεοδομικές, ρυμοτομικές μελέτες), και κατηγορίας Α ή Β ή Γ . Ενώ οι

εταιρείες

- γραφεία μελετών κατέχουν πτυχία Δ

ή Ε τάξης. Οι μελετητές και τα

γραφεία εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.

Μέχρι πρόσφατα πτυχίο μελετητή τάξης Α στις κατηγορίες

1 και 2, λάμβαναν

όλο ι οι

πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών του εσωτερικού ή κάτοχοι ισοτίμων πτυχίων

(αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑ ΤΣΑ) του εξωτερικού, μετά παρέλευση τετραετίας από
την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου. Αν και ο Ν.716/77 αναφέρει ρητά ότι
"έκαστος μελετητής δύναται να εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών εις ωρισμένας
κατηγορίας μελετών σχετικάς προς την εττιστημονικήν ειδικότητα αυτού" (Αρθρο

3.4).
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Ούτε βέβαια κάποιες εξειδικευμένες σπουδές δεν απαιτούνταν και δεν απαιτούνται,
για την απόκτηση του μελετητικού πτυχίου. Τέτοιες σπουδές μετράνε μόνον σαν
πιστοποιητικά εμπειρίας για την προαγωγή του.

Με πρόσφατη απόφασή της
μελετητή στην κατηγορία

(1993), η ΓΕΜ άλλαξε κριτήρια και χορηγεί πτυχίο
1 και 2 , μόνο στους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς και

Τοπογράφους Μηχανικούς, αποκλείοντας ακόμα και τους πτυχιούχους Πολεοδόμους

-

Χωροτάκτες. Ενώ με βάση την προηγούμενη πρακτική, έχονν ήδη μελετητικό πτυχίο
Π-Χ, πτυχιούχοι Εμπορικών Επιστημών, Γεωφυσικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,
Ωκεανογράφοι κλπ.

Μετά παρέλευση τετραετίας από την απόκτηση του πτυχίου Α τάξης και προσκόμιση
βεβαιώσεων εργοδοτών ή δημοσίων φορέων περί εκπονήσεως ικανοποιητικού αριθμού

μελετών από τον ενδιαφερόμενο, το πτυχίο προάγεται από την τάξη Α στην τάξη Β.
Μετά παρέλευση άλλης μιας τετραετίας και με την ίδια διαδικασία, το πτυχίο
προάγεται από την τάξη Β στην τάξη Γ.
Η διαδικασία ανάθεσης των μελετών απαιτεί ευρεία δημοσιότητα των προσκλήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει και την δημοσίευση

στο ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Ο εργοδότης επιλέγει μεταξύ των μελετητών που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον ορισμένους που συγκεντρώνονν τις προϋποθέσεις για την
ανάληψη της μελέτης. Οι μελετητές αυτοί (ή Γραφεία Μελετών) υποβάλλονν σε τακτή
προθεσμία ειδική προκαταρκτική μελέτη (για σημαντικά έργα) ή απλές
προκαταρκτικές εκθέσεις, ώστε να είναι δννατή η εκτίμηση των προτεινομένων

λύσεων. Μετά από αξιολόγηση αυτών των προκαταρκτικών μελετών ή εκθέσεων η μελέτη
ανατίθεται τελικά σε αυτόν που υπέβαλε την αρτιώτερη από τεχνικοοικονομική άποψη

λύση. Στις τρεις αρτιότερες από τις ειδικές προκαταρκτικές μελέτες, καταβάλεται
κάποια αμοιβή. (Αρθρο
Η παρ.

11, παρ. 5).

6 του αρθρου 11, δίνει την δννατότητα για

έργα ιδιαίτερης σημασίας, η

μελέτη να ανατίθεται κατόπιν διαγωνισμού ιδεών ή προσχεδίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Εάν όμως κρίνει ο εργοδότης ότι δεν υπάρχει δννατότητα εφαρμογής των παραπάνω
διατάξεων των παρ.

5

και

6, μπορεί να προχωρήσει

σε κατευθείαν επιλογή μεταξύ

αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την μελέτη, με βάση αιτιολογημένη απόφαση
(αρθρο

11 , παρ. 7). Και

αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία που εφαρμόζεται στην

πράξη, στην σνντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
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2.3

Προβλήματα

Τα κυριότερα προβλήματα ως προς την ανάθεση και την εκπόνηση των πολεοδομικών

-

χωροταξικών μελετών είναι:
α. Η ανυπαρξία σαφών και θεσμοθετημένων προδιαγραφών των μελετών και
τιμαριθμοποιημένων τιμολογίων αμοιβής τους.

Με το ελάχιστο δννατό κόστος, τελεσφόρησε μόνο χάρη στον "πατριωτισμό" και
ενθουσιασμό των μελετητών.

Ετσι ενώ, έχει επιτελεσθεί πρόοδος ως προς τις προδιαγραφές αρκετών μελετών, δεν
έχονν σννδεθεί με τιμολόγια των επί μέρους εργασιών και δεν έχει καθιερωθεί η
τιμαριθμοποίηση αυτών των τιμολογίων.

Η αμοιβή των μελετών καθορίζεται κατ'εκτίμησιν του εργοδότη, και στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ κατώτερη των απαιτήσεων μιας πραγματικά
επιστημονικής μελέτης. Στα πλαίσια της ΕΠΑ π.χ. η προσπάθεια της Πολιτείας να

εξασφαλίσει το μέγιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο δννατό κόστος, τελεσφόρησε μόνο
χάρη στον "πατριωτισμό" και ενθουσιασμό των μελετητών.

Η αμοιβή των μελετών δεν είχε τιμαριθμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται
από κακή σε άθλια. Η προσπάθεια που έγινε το

1989 από

τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

και Πρόεδρο του ΤΕΕ, για καθορισμό αμοιβών ορισμένων κατηγοριών μελετών (ΓΠΣ,
Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης, Ειδικές Χωροταξικές Πράξεις εφαρμογής, Μελέτες

οικισμών

2000

κατ.) και τιμαριθμοποίησή τους και μάλιστα αναδρομικά, δεν

τελεσφόρησε λόγω τυπικών κωλημάτων και αντιδράσεων της γραφειοκρατίας.

Εκτοτε, δεν υπήρξε πολιτική βούληση για επίλυση του προβλήματος με μια απλή
νομοθετική ρύθμιση. Το γενικότερο βούλιαγμα της μελετητικής αγοράς αυτής της

περιόδου αλλά και της δραστηριότητας των σννδικαλιστικών φορέων των μελετητών,

δεν επέτρεψε την έντονη διεκδίκηση της διευθέτησης αυτού του θέματος.
Ηδη στο ΤΕΕ λειτουργεί άλλη Ομάδα Εργασίας με θέμα τις προδιαγραφές των Π-Χ

μελετών και την κωδικοποίηση της αμοιβής τους, της οποίας αναμένουμε τα
αποτελέσματα.

β. Στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών εφαρμόζεται σχεδόν πάντα η εξαίρεση
και όχι ο κανόνας. Δεν επιλέγεται δηλαδή η διαδικασία της επιλογής μελετητών που
υποβάλονν στη συνέχεια ειδική προκαταρκτική μελέτη ή έκθεση, η οποία και
αμοίβεται.
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Αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των περιορισμένων κονδυλίων που διατίθενται για

·

τις μελέτες, αλλά και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που θα καθυστερούσαν μια

τέτοια διαδικασία, καθώς επίσης και των πελατειακών σχέσεων που πιθανόν να
απειλούνταν με αυτό τον τρόπο.

γ. Ως προς την αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου με τις συνοπτικές
διαδικασίες της παρ.7 του άρθρου

με το εκτελεστικό του ΠΔ

11, του Ν.716/77,

τα κριτήρια που καθορίστηκαν

194/79 (ουσιαστικά προσόντα, δυνατότητα έγκαιρης

εκπόνησης της μελέτης), δεν περιλαμβάνουν και κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης,
με αποτέλεσμα ορισμένοι μελετητές να συγκεντρώνουν πλειάδα μελετών, ενώ άλλοι,
των ίδιων προσόντων, ελάχιστες.

2.4

Π.Δ. 113 /92 (ΦΕΚ 50/τ.α./ 1-4-92)

Με το διάταγμα αυτό που έχει τον τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή
κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του ευρύτερου

δημόσιου τομέα", δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης μελετών παρακάπτοντας τον

Ν.716/77.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται σε "ενδιάμεσους φορείς"

του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα η εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων ή μέτρων που
χρημοτοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αν το πρόγραμμα
ή μέτρο έχει προϋπολογισμό μέχρι

80 εκ.

δραχμές και έχει επείγοντα χαρακτήρα,

γίνεται απευθείας ανάθεση. Διαφορετικά προηγείται πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή.

Ο "ενδιάμεσος φορέας" διαχειρίζεται τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που

διατίθενται για την εφαρμογή των ανατιθεμένων προγραμμάτων και μέτρων, σύμφωνα
με τις προτάσεις μιας Επιτροπής Παρακολούθησης για τα ΜΟΠ ή τα Διαρθρωτικά

Ταμεία. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι εξαμηνιαίες ανάγκες σε
προσωπικό, υλικά, μελέτες, υπηρεσίες.

Στα πλαίσια αυτά ο "ενδιάμεσος φορέας", μετά από απόφαση του Προ έδρου της
Επιτροπής Παρακολούθησης, μπορεί να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση μελετών
μέχρις ύψους αμοιβής

6.000.000

δρχ. Για μεγαλύτερα ποσά προηγείται πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθησης επιλέγει την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
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Ενα σημαντικό μέρος των μελετών που ανατέθηκαν με βάση το παραπάνω διάταγμα,
είναι πολεοδομικού

- χωροταξικού - περιβαλλοντικού περιεχομένου,

και ανατέθηκαν

από τους Περιφερειάρχες ως προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΜΟΠ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ''Εξπρές"
(και όχι στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΊΈΕ) την 20/5/93, από την Περιφέρεια
Αττικής. Αφορούσε την μελέτη "Καταγραφή και αποτύπωση των σχεδίων και

προγραμμάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής και οι επιπτώσεις της πολεοδομικής
επέκτασης (νομίμου ή μη) στην ορθή λειτουργία των παραγωγικών δραστηριοτήτων της

περιφερείας

9.000.000

- Βιομηχανία - Δάση -Αγροτικές δραστηριότητες".

Υψος προϋπολογισμού

δρχ.

Στην πρόσκληση δεν καθορίζεται κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα (και ειδικότερα

Πολεοδόμου

- Χωροτάκτη)

του μελετητή ή κατηγορία και τάξη πτυχίου της ΓΕΜ. Η

αξιολόγηση θα γίνει από κάποια αορίστως αναφερόμενη "επιστημονική επιτροπή" και
η επιλογή από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Δεν αναφέρεται η

ύπαρξη "ενδιάμεσου φορέα", και εδώ θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχει
καταστρατηγηθεί και αυτό το Π.Δ .

113/92.

Τα ίδια ισχύουν και για μια δεύτερη μελέτη που προκηρύχθηκε την ίδια ημέρα στο

''Εξπρές": "Καταγραφή κατασκευασθέντων εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών στην
Περιφέρεια Αττικής και σύγκρισή τους με τις προδιαγραφές που θέτει η Ε. Υ .ΔΑ.Π
για την κατασκευή τους καθώς και με τις αντίστοιχες κοινοτικές προδιαγραφές".
Δεδομένου ότι οι Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για έργα, προγράμματα και μελέτες
στην επόμενη εξαετία θα είναι πολύ ανώτερες από αυτές της προηγούμενης
πενταετίας (Β ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ταμείο Συνοχής, Διαρθρωτικά Ταμεία),
και ενδέχεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο με την έγκριση των νέων προτάσεων
Ντελόρ για τα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομής, είναι φανερό ότι με το παραπάνω Π.Δ.
είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν αδιαφανείς και χαριστικές διαδικασίες ανάθεσης,

του μεγαλύτερου μέρους του αντικειμένου του επαγγέλματος του Πολεοδόμου
Χωροτάκτη. Και μάλιστα σε ανθρώπους χωρίς τα ανάλογα προσόντα.
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2.5

Σύνθεση μελετητικού δυναμικού

Η πλει.οψηφία των μελετητών στις κατηγορίες είναι αρχιτέκτονες. Το
κατηγορία

64,9%

στην

1 και το 85,8% στην κατηγορία 2.

Στην κατηγορία

1 (χωροταξικές - ρυθμιστικές

μελέτες), βρίσκουμε και την

μεγαλύτερη ποικιλία βασικών πτυχίων. Στους

578 μελετητές, βρίσκουμε 48
48 Οικονομολόγους, 41Γεωλόγους,26 Αγρονόμους-Τοπογρ.
μηχανικούς, 6 Βιολόγους, 4 Ανωτ. Βιομηχανικής, από 3 πτυχ. ΠΑΣΠΕ και Δ/σης
Επιχει.ρήσεων, από 2 Γεωπόνους, Δασολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχ., Χημικούς Μηχ.,
Χημικούς, Πτυχ. Εμπορικών Επιστημών και 1 Μεταλλειολόγο Μηχ., Ωκεανογράφο,
Πολιτικούς μηχανικούς,

Γεωφυσικό, Νομικό, Υγειονομικό Μηχ.

Τέλος

4 Πολεοδόμους - Χωροτάκτες,

Αντίθετα στην κατηγορία

και

1 Πολεοδόμο - Χωροτάκτη Μηχ.

2 (Πολεοδομικές μελέτες),

η ποικιλία είναι πολύ

μικρότερη, αν και ο συνολικός αριθμός πολύ μεγαλύτερος. Στους

βρίσκουμε (εκτός των
Μηχ.,

2

978 αρχιτεκτόνων), 104 Αγρον.-Τοπ.

Μηχαν.-Ηλεκ.-Μηχ., και Οικονομολόγους, και από

μηχ.,

1140 μελετητές
45 Πολιτικούς

1 Μηχανολόγο

Μηχ. ,

Ηλεκτρολόγο Μηχ., και Γεωλόγο.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ενώ στους

1 τάξη Β,
26 είναι μη αρχιτέκτονες (28%), στους 101 της κατηγορίας 1 τάξη Γ μόνο 25 είναι
μη αρχιτέκτονες (24,7%) και στην κατηγορία 2 τάξη Γ , στους 110 μόνο 7 είναι μη
αρχιτέκτονες ( 6,3 % ).
93

μελετητές της κατηγορίας

Στοιχεία που δείχνουν πως τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των μη

αρχιτεκτόνων που εισέρχονται στο επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη. Αν και το
γεγονός ότι μόνο
και

2),

161

μελετητές έχουν ταυτόχρονα και τα δύο πτυχία (κατηγορίας

δείχνει ότι το επάγγελμα ως αποκλειστική απασχόληση δεν προσφέρει και

πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Από αυτούς οι

41

είναι στην τάξη Γ , και οι

Β.
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ΠΙΝ . 1

Ειδικότητες κατόχων μελετητικών πτυχίων
ΓΕΜ στην κατηγορία

1

Κατ.1

2 (1993)

και

Κατ.2

%

Σύνολο

%

%

----------------------------------------------------------------

Λοιποί

375
26
48
48
41
40

64,9
4,5
8,3
8,3
7, 1
6,9

978
104
45
2
1
10

85,8
9,1
3,9
0,2
ο'1
0,8

1353
130
93
50
42
50

78,8
7, 6
5,4
2,9
2,4
2,9

Σύνολο

578

100

1140

100

1718

100

Αρχιτέκτονες Μηχ.
Αγρον.Τοπ.Μηχ.

Πολιτικοί

Μηχ.

Οικονομολόγοι
Γεωλόγοι

ΠΗΓΗ:

ΠΙΝ.2

Επεξεργασία μηχανογραφημένων καταλόγων ΥΠΕΧΩΔΕ

Τάξη μελετητικών πτυχίων ΓΕΜ στις κατηγορίες

1
Τάξη

Α

Β
Γ

κα ι

2 ( 1993)
1

Κατηγορία

%

Κατηγορία

384
93
101

66,4
16,1
17,5

813

578

100

ΠΗΓΗ:

2

%

Σύνολο

%

217
110

71,3
19 , 0
9,7

1197
310
211

70
18
12

1140

100

1718

100

Ομοίως ο .π.

Σύνθεση @ Κατάρτιση των Π-Χ αποφοίτων εξωτερικού

2.6

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την Μόνιμη Επιτροπή Εθνικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού του ΤΕΕ το

1990, και αφορά

τα πτυχία Π-Χ των αποφοίτων σχολών του

εξωτερικού που αναγνωρίσθηκαν από το ΔΙΚΑ ΤΣΑ την περίοδο

1977-1988,

συνάγεται

οτι:

1. Από το σύνολο
(39% ).

των

277

επιστημόνων οι

169

είναι άνδρες

γυναίκες
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150 (54,2%) έχουν πραγματοποιήσει βασικές σπουδές στο
εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι 127 (45,8%) απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο στην
Πολεοδομία - Χωροταξία (Π-Χ) στο εξωτερικό.
3. Οσοι πραγματοποίησαν βασικές σπουδές Π-Χ στο εξωτερικό (47 τον αριθμό),
προέρχονται κυρίως από γαλλικά Πανεπιστήμια (31 ή 64,6%). Οι υπόλοιποι σπούδασαν
κατά σειρά σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά (5), Ιταλίας (4), Γερμανίας (3)
Μ.Βρεταννίας (2), Ρουμανίας (1), Ισραήλ (1). Από τους 47 οι 8 έκαναν και
2.

Από αυτούς

μεταπτυχιακά στην Π-Χ.

4. Οσοι πραγματοποίησαν μεταπτυχιακές

σπουδές Π-Χ σε πανεπιστήμια του

εξωτερικού είναι κυρίως απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών

(208 ή 87,4% των 238),
Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ. (9 ή 3,8% ), Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (8 ή 3,4% ), Πολιτικοί
Μηχανικοί και Οικονομολόγοι ανά 6 (ή 2,5% ), Παντείου (4 ή 1,7%), ανά 2 Νομικοί
και Μαθηματικοί, και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός.
5. Οι περισσότεροι που απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Π-Χ
σπούδασαν στην Γαλλία (169 ή 71 % ), στην Μ.Βρεταννία (32 ή 13,4% ), στις ΗΠΑ Καναδά (27 ή 11,3%), στην Ιταλία (6 ή 2,5%) και στη Γερμανία (4 ή 1,7% ).
6. Τέλος επισημαίνεται έξαρση των βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών στην
Π-Χ στο εξωτερικό κατά τις χρονικές περιόδους 1975-78 και 1980-82. Μετά το 1982
παρατηρείται σταδιακή μεν, αλλά σημαντική κάμψη, που μπορεί να αποδοθεί στην
οικονομική κρίση (ειδικά στο χώρο των μηχανικών) στην άνοδο του κόστους ζωής και

σπουδών στο εξωτερικό, στην δειλή έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
(Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου),
στην απόκτηση εμπειρίας με την ΕΠΑ αλλά και στον κορεσμό του επαγγέλματος στην
συνεχεια .

Βέβαια στα παραπάνω στοιχεία του ΔΙΚΑΤΣΑ, δεν έχουν συμπεριληφθεί επιστήμονες

(κυρίως Οικονομολόγοι) που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε παρεμφερή προς
την Χωροταξία αντικείμενα, όπως η Περιφερειακή Ανάπτυξη.

2. 7

Δημόσιος τομέας

Ο Δημόσιος Τομέας είναι εκείνος που διαθέτει τις περισσότερες θέσεις εργασίας σε

θέματα Π.Χ. Ο Β . Βαμβακόπουλος σε εισηγησή του στο επιστημονικό διήμερο του ΕΜΠ

το

1990 για τις σπουδές του Π-Χ

υπολογίζει ότι με την παραδοχή ενεργοποίησης των

δευτεροβάθμιων τοπικών αυτοδιοικήσεων και την αποτελεσματική στήριξη της
αποκέντρωσης πρέπει να εκπαιδευθούν σε Π-Χ την προσεχή 10ετία
άτομα. Ενω ήδη υπηρετούν μόνο στο ΥΠΕΧΩΔΕ περί τα
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Ο Δ.Οικονόμου στο ίδιο διήμερο του ΕΜΠ εκτιμά προσεγγιστικά ότι οι υπαρκτές και
προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι

2000 κι από

αυτές μόνο το

25% καλύπτεται από

τον ιδιωτικό τομέα. Από τα στοιχεία του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών
(ΣΕΠΟΧ) προκύπτει πάλι μεγαλύτερη απασχόληση στο Δημόσιο αν και σε μικρότερο,

ποσοστό : από τα

42%

200

μέλη

38% είναι στον ιδιωτικό τομέα, 20%

στην εκπαίδευση και

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Δημόσιος φορέας που κατ'εξοχήν ασκεί την Πολεοδομία και Χωροταξία είναι το
ΥΠΕΧΩΔΕ με τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, το ΥΠΕΘΟ, το Υπ.Εσωτερικών

και σε μικρότερο βαθμό το Υπ.Γεωργίας, Συγκοινωνίων, Εμπ.Ναυτιλίας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών στο επίπεδο του
περιφερειακού προγραμματισμού. Επίσης με το θέμα ασχολούνται από τον ευρύτερο

δημόσιο τομέα οργανισμοί, όπως της Αθήνας και της Θεσσ/κης, η ΔΕΠΟΣ, ο ΕΟΤ, η
ΒΙΠΕΤΒΑ αλλά και ο 0.Τ.Ε., η ΔΕΗ, ο ΟΣΕ, το ΚΕΠΕ, το ΙΓ .Μ.Ε. κλπ. Τέλος υπάρχει

και ο Πανεπιστημιακός και Ερευνητικός Χώρος.

Στο Δημόσιο όπως και στον ιδιωτικό τομέα το επάγγελμα ασκείται από μηχανικούς
και κυρίως αρχιτέκτονες, από αυτούς ελάχιστοι έχουν μετεκπαιδευθεί σε Π-Χ.
Από τα στοιχεία της εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής θεμάτων Χωροταξικού

Σχεδιασμού του ΤΕΕ στο παραπάνω διήμερο του ΕΜΠ προέκυπτε ότι

69

μόνιμοι και

έκτακτοι υπάλληλοι του ΥΠΕΧΩΔΕ διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο στην Π-Χ ενώ στο
ΥΠΕΘΟ καταγράφηκαν

32 υπάλληλοι που

δεν είναι σίγουρο ότι υπηρετούν στις

κατάλληλες θέσεις.

Ο Β.Βαμβακόπουλος καταγράφει
σχετικά με Π-Χ

118 μεταπτυχιακούς τίτλους στο ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα
από τα οποία 40 είναι αποκλειστικά σε Π-Χ και 12 σε περιφερειακής

ανάπτυξης.
Ενα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στο Δημόσιο δεν υπάρχει οργανική θέση Π-Χ

Στους οργανισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 19Α/89 αλλά και του Υπ.Εσωτ. ΦΕΚ 18Α/88 στην
κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (αρ.19 και
Π ολιτικο ί

- Μηχανικοί,

Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι

14 αντίστοιχα) προβλέπονται
- Ηλεκτρολόγο ι, Αγρονόμοι -

Τοπογράφοι, Χημικοί Μηχανικοί. Επιπλέον στο ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν οι κλάδοι των

Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Χημικών, Βιολόγων, Φυσικών και Φυσιογνωστών. Γεολόγων,
Γεωπόνων, Δασολόγων (κυρίως λόγω των θεμάτων περιβάλλοντος), Στατιστικής . Και
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στους δύο οργανισμούς υπάρχει ο κλάδος των Διοικητικών που στο ΥΠΕΧΩΔΕ
ονομάζεται Διοικητών

- Οικονομικών με τις

ίδιες σπουδές νομικής ή πολιτικών ή

οικονομικών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων.
Τέλος και στους δύο υπάρχει ο νέος κλάδος της Πληροφορικής.

Στις κεντρικές Δ/νσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που κυρίως σχεδιάζουν το χώρο, Δ/νση
Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού προβλέπονται θέσεις προισταμένων
Διευθυντών και τμηματαρχών. Εκτός Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων

και Διοικητικοί Οικονομικοί στην Δ/νση Χωροταξίας.

Στην κατανομή των θέσεων προσωπικού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 322Β/92 προβλέπονται στις
ίδιες παραπάνω Δ/νσεις 91Αρχιτέκτονες, 5 Πολιτικοί Μηχανικοί,
Μηχανικοί,

2 Διοικητικοί - Οικονομικοί

3 Ηλεκτρολόγοι

και από ένας Αγρονόμος, Τοπογράφος,

Χημικός Μηχανικός, Γεωλόγος, Γεωπόνος, Δασολόγος, Πληροφορικής, Μαθηματικός,

Δικηγόρος.
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Αρχιτέκτονες

84%. Εξασφαλίζεται μια

διεπιστημονικότητα με τις άλλες ειδικότητες δεν υπάρχει όμως η εξειδίκευση σε

Πολεοδομία

- Χωροταξία.

Στο σύνολο των προβλεπόμενων

17% (185)

1102 θέσεων υπαλλήλων των κεντρικών υπηρεσιών το

είναι Αρχιτέκτονες.

Στις περιφερειακές Δ/νσης Χωροταξίας σε σύνολο
Αρχιτέκτονες που

1759 υπαλλήλων προβλέπονται 44
είναι το 28% του συνόλου και το 35% των πτυχιούχων.

Στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες σε σύνολο
Αρχιτέκτονες που είναι το

1795 μονίμων υπαλλήλων προβλέπονται 292
16% του συνόλου και το 41 % των πτυχιούχων.

Εκείνο που προκύπτει σαν συμπέρασμα είναι ότι στο Δημόσιο η πλειοψηφία εκείνων
που ασκούν Π-Χ παρουσιάζουν έλλειψη επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης σε ειδικά

μαθήματα του κλάδου.

Η έλλειψη αυτή στο γνωστικό υπόβαθρο των επιστημόνων συμπληρώνεται από την
γνωστή έλλειψη γνώσεων επαγγελματικής πρακτικής, γνώσεις που είναι χρήσιμες και

για τον ιδιωτικό τομέα αλλά απαραίτητες για την δημόσια διοίκηση.
Τέτοιοι τομείς είναι:

- διοίκηση
- οικονομική

διαχείρηση και νομοθεσία
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- τεχνική επικοινωνίας και λήψη αποφάσεων και γενικότερα η συμμετοχή του
κοινου.

- προγραμματισμός - εφαρμογή και αναπροσαρμογή προγ/των.
Σ'αυτούς τους τομείς προστίθεται σννεχώς νέα θέματα όπως η πληροφορική, ο

περιβαλλοντικός σχεδιασμός κλπ.
Παράδειγμα επαγγελματικής εκπαίδευσης παρέχει η Γερμανία και η Βρεττανία που

περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση, επιμορφωτικά σεμινάρια και εξετάσεις για την
άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Οι παραπάνω ανεπάρκειες συμπληρώνονται και σ'ένα βαθμό τροφοδοτούν το γενικώτερο
δυσμενές πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από:

- ασάφεια και παλινοδία κυβερνητικής πολιτικής
- άσκηση Π-Χ από πολλούς φορείς και σε διάφορα επίπεδα ασυντόνιστα και
απρογραμμάτιστα.

- έλλειψη σύνδεσης οικονομικής πολιτικής και σχεδιασμού του χώρου.
- έλλειψη πληροφόρησης και σννείδησης πολίτη
- άλυτα προβλήματα καθεστώτος γης (ιδιοκτησιακό - κτηματολόγιο, πολιτικές
χρήσεις, εκτός σχεδίου δόμησης, κλπ.)

- έλλειψη σύνδεσης Δημοσίου - Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων,

Ερεννητικών

Κέντρων
Είναι φανερό ότι απαιτείται η πρόβλεψη θέσεων και η στελέχωση του Δημοσίου από

ειδικότητες Π-Χ καθώς και η επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων.

Οι φιλότιμες επιμορφωτικές προσπάθειες του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης
(ΙΔΕ) τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να είναι αρκετές ούτε αρκετά
συντονισμένες.

Η κατάσταση αυτή καθιστά δυσμενή την θέση μας στην Ευρωπαική Ενωση ως προς τον
συντονισμό της πολιτικής μας με εκείνη της Κοινότητας, την διαπραγματευτική μας
ικανότητα, την υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων και τέλος την αξιοποίηση των
οικονομικών παροχών.

- 14 -

Κωδικοποίηση επαγγέλματος Πολεοδόμου-Χωροτάκτη.

3

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΚΊΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1

Εντοπισμός προβλημάτων Εκπαίδευσης

3.1.1

Εισαγωγή

Η βασική σκέψη είναι: να μελετήσουμε το εύρος της γνώσης που

δίδεται από τα ΑΕΙ στα οποία διδάσκεται η Πολεοδομία η Χωροταξία
και η Περιφερειακή Ανάλυση. Κατόπιν να συγκρίνουμε αυτό το εύρος
με τις απαιτήσεις γνώσεων που προκύπτουν από την περιγραφή του

αντικειμένου εργασίας, δηλ. από τα συνήθη είδη μελετών που
ανατίθενται από τους φορείς ανάθεσης Πολεοδομικών και Χωροταξικών
μελετών.

Ετσι μπορούν να καθοριστούν προτάσεις που θα αυξήσουν την
συμβατότητα "παρεχόμενης εκπαίδευσης και απαιτήσεων
επαγγέλματος". Με αποτέλεσμα την αμβλυνση των προβλημάτων από την
διασαφήνιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος.

Βέβαια σ'ένα ανώτερο επίπεδο συμπερασμάτων τα συμπεράσματα από

την διερεύνηση του "Αντικειμένου εργασίας" θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την "Βελτίωση" ή τουλάχοστον τον

"Εμπλουτισμό" των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ.

3.1.2

ΑΕΙ που προσφέρουν μαθήματα χώρου

Στα παρακάτω πανεπιστήμια διδάσκονται ολοκληρωμένα μαθήματα
Ανάλυσης Προγραμματισμού και Σχεδιασμού του χώρου. Τόσον Φυσικού
όσον και Οικονομικού. Ακόμη απαρέχονται συστηματικές γνώσεις
Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Π εριβάλλοντος,
Οικολογίας κλπ. όπως παρακάτω.

1.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

6 εξάμηνα
2.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
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Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
--Κύκλος Δομοστατικών Μηχανικών

1 εξάμηνο

(επιλογή)

--Κύκλος Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών

1 εξάμηνο
3.

(επιλογή)

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

1 εξάμηνο
3 εξάμηνα

4.

(επιλογή)

(υποχρεωτικά)

ΑΠΘ/ΠΟΛ ΥΊΈΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

στους

5.

2 κύκλους Σπουδών (υποχρεωτικά και επιλογής)

ΑΠΘ/ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

1 εξάμηνο (επιλογή)

6.

ΑΠΘ /ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

2 εξάμηνα (υποχρεωτικά)

5 εξάμηνα
7.

(επιλογή)

ΙΝΣΠΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

4 εξάμηνα
Ολα τα μαθήματα υποχρεωτικά

8.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
Τμήμα Αστικής @ Π εριφερειακής Ανάπτυξης

8

9.

εξάμηνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
--Κύκλος Δομοστατικών Μηχανικών

2

εξάμηνα ( επιλογή)
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1 εξάμηνο

(υποχρεωτικό)

--Κύκλος Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών

2 εξάμηνα (υποχρεωτικά)
1 εξάμηνο (επιλογή)

10.

Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

1 εξάμηνο (υποχρεωτικό)
3 εξάμηνα (επιλογή)
Ακόμη αναφέρεται ότι στα παρακάτω πανεπιστήμια διδάσκονται

μεμονωμένα μαθήματα Οικονομικής του χώρου, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Οικολογίας κλπ. όπως παρακάτω. Αυτά δεν δίνουν μία
συστηματική γνώση αλλά οπωσδήποτε ευαισθητοποιούν τους σπουδαστές
ώς προς την κατεύθυνση της μελέτης του χώρου.

11.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα Πολιτικών επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης

- Οικονομική και Ενεργειακή Γεωγραφία
- Οικονομική Γεωγραφία
- Ασύμμετρη ανάπτυξη
- Οικολογία
- Χωροταξία και Πολεοδομία
- Πολιτική της Γης
- Περιφερειακή ανάπτυξη
12.

ΠΑΣΠΕ
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

- Εισαγωγή στην οικονομική του Χώρου
- Οικονομική του Χώρου
- Οικονομική των Μεταφορών
- Οικονομική του περιβάλλοντος
- Αστική περιφερειακή χωροταξική ανάλυση
Τμήμα Κοινωνιολογίας

- Δημογραφία της Σύγχρονης
- Αστεακή κοινωνιολογία

Ελλάδας

Τμήμα Πολιτικών επιστημών και διεθνών σχεσεων
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- Αυτοδιοίκηση και πολιτικό σύστημα
- Περιφερειακή Διοίκηση, Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή
Ανάπτυξη.

3.1.3

Θεματική ομαδοποίηση του εύρους της παρεχόμενης Γνώσης

Από την μελέτη του πινακα με τα Προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ
προκύπτει το θεματικό εύρος της παρεχόμενης σννολικά γνώσης
αναφορικά με την Ανάλυση, Προγραμματισμό και Σχεδιασμό (Φυσικό
και Οικονομικό) του Χώρου.

Ετσι παρατηρούνται οι παρακάτω γενικές ομάδες παρεχομένων
μαθηματων οι οποίες καθορίζονν τους άξονες και τις κατευθύνσεις
της παρεχόμενης εκπαίδευσης

:

(τα σημεία πριν από το κάθε μάθημα δηλώνονν το ΑΕΙ στο οποίο διδάσκεται αυτό.
Ετσι τα παρακάτω σημεία αντιστοιχούν στα ΑΕΙ:

* ΠΑΣΠΕ/Ι.Π.Α.
= ΕΜΠ/Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ /ΠΟΛ ΥΙΈΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ

/-Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- ΠΑΝΤΕΙΟΣ/ΑΣΠΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΜΠ/Τμήμα Τοπογράφων
Λ ΑΠΘ/ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1. Ο

1ΚΟΝΟΜ1 Α

* Οικονομική Αστικών Κέντρων
*Οικονομική ανάπτυξη
*Σύγχρονα οικονομικά προβλήματα.
*Οικονομετρικά υποδείγματα

-Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
/- Μικροοικονομία Ι

/-Μακροοικονομία

1

-Οικονομική Γεωγραφία

-Μικροοικονομική Θεωρία
-Μακροοικονομική Θεωρία
-Οικονομική της επιχείρησης

-Οικονομική ανάπτυξη:Θεωρίες και στρατηγικές
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-Οικονομετρία

*Ανάλυση Ελληνικής οικονομίας

/-Οικον.Χώρου !:Αστική οικονομική

- Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
-Οικονομική Αστικών κέντρων
-Δημόσια Οικονομική:Οικονομικές Λειτουργίες του κράτους

-Οικονομική ανάπτυξη: Προβλήματα και Πολιτικές
-Ιστορία Οικονομικών χωρικών ενοτήτων

/-Οικον.Χώρου !:Περιφερειακή οικονομική
/-Δημόσια Οικονομική
-Δημοσιονομική θεωρία
-Οικονομική της εργασίας

@ Πολιτικού εργατικού δυναμικού

-Οικονομικό δίκαιο

/-Διεθνή Οικονομικά
-Διεθνής οικονομική

/-Οικονομική ανάπτυξη
-Οικονομικές Κρίσεις

@ πολιτική γης
@ Οικονομική αναδιάρθρωση

-Οικονομική Δημοσίων Επιχειρήσεων @ Οργανισμών
-Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

-Βιομηχανική Οικονομική @ πολιτική
-Μακροοικονομική Πολιτική

-Ελληνικό πιστωτικό @ Δημοσιονομικό Σύστημα
-Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
-Συνταγματικό Οικονομικό Δίκαιο

-Κεφαλαιαγορά

- Χρηματαγορά

-Θέματα Οικονομικής @ Κοινωνικής πολιτικής

-Ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας
-Οικονομικοί θεσμοί @ Πολιτικές της ΕΟΚ

-Θέματα κλαδικής Οικονομικής Ανάλυσης
-Ελληνική οικονομία

ΛΟικονομική και Κοινωνική Ανάλυση του Χώρου:
-Οικονομική Γεωγραφία

2. Σ ΤΑ Τ 1 Σ Τ 1 Κ Η /

ΠΛ Η ΡΟ Φ Ο Ρ

1Κ Η

*Μαθηματικά @ Στατιστική

/-Μαθηματικά

1

/-Φυσική Ι

- 19 -

Κωδικοποίηση επαγγέλματος Πολεοδόμου-Χωροτάκτη.

/-Πληροφορική

1

/-Μαθηματικά Η/Παραστατική Γεωμετρία
/-Στατιστική

1

/-Πληροφορική ΙΙ
-Στατιστική

1

-Μαθηματικά
-Εισαγωγή στην πληροφορική

-Στατιστική

11

/-Στατιστική Π
/-Φυσική Π
/-Λογιστική/ κοστολόγηση
-Στατιστικές εφαρμογές

-

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Π

ΛΜαθητικά Μοντέλα στην Πολεοδομία
-Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

-

Συστήματα Πληροφοριών Γης

Ειδικά Θέματα Θεωρίας Σφαλμάτων

& Μ.Ε.Τ.

Ειδικά Κεφάλαια Τηλεσκόπισης

3. Π

ΕΡ Ι Φ ΕΡΕΙ Α

-Εισαγωγή στην περιφερειακή επιστήμη
-Ανάλυση τόπου εγκατάστασης

-Χωροταξία
-Θεσμικό πλαίσιο Περιφερειακής ανάπτυξης
/-Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Χώρου

/-Θεωρίες χωροθέτησης Λειτουργιών
*Βραχυχρόνια Περιφ. Ανάπτυξη

*Χωροταξικός Σχεδιασμός-προγραμματισμός
*Πολεοδομία @ αστικός Σχεδιασμός
•Διεθνή προβλήματα Περιφ.Ανάπτυξης

*Ενδο @ Διαπεριφερειακή Ανάλυση
*Υποδείγματα περιφερειακού προγραμματισμού
* Περιφερειακή πολιτική
=Οργάνωση Εθνικού-Περιφ. Χώρου

=Σχεδιασμός του Χώρου

= Τομεακός

σχεδιασμός

=Τομεακή προσέγγιση Χωροταξικού Σχεδ.

- 20 -

Κωδικοποίηση επαγγέλματος Πολεοδόμου-Χωροτάκτη.

=Εθνική Περιφερειακή ανάπτυξη

-

@ σχεδιασμός

Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης

-Περιφερειακά υποδείγματα

- Περιφερειακή Διοίκηση-Τοπική αυτοδιοίκηση
/-Περιφερειακή Ανάπτυξη @ πολιτική
-Περιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας

-Εφαρμογή @ Αξιολόγηση Σχεδίων περιφερειακής Ανάπτυξης
-Περιφερειακή πολιτική της ΕΟΚ
-Περιφερειακός προγραμματισμός
-Ελληνική Περιφερειακή πολιτική
-Ιστορία Θεωριών του χωρου

"Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
"Πόλεις και Γεωγραφία της Ευέλικτης Παραγωγής
"Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ενιαία Ευρωπαική Αγορά

"Περιφερειακές πολιτικές και τοπικές πρωτοβο
"Οργάνωση του Χώρου : Εισαγωγή στην Ανθρώπινη

"Οργάνωση του Χώρου: Αστική και Περιφερειακή Θεωρία

4. Μ

Ε Θ Ο Δ ΟΛ Ο Γ

1Α

*Δημογραφική αναλ @ Αγορά εργασίας

/ -Σχέδιο

@ Τεχνικές Απεικόνισης

/-Εισαγωγή στην Ανάλυση Χώρου
/-Θεματική Χαρτογραφία
*Μεθοδ.Αξιολόγησης Χρηματοδότησης Περ.Πρ

= Μέθοδοι Ανάλυσης-Σχεδιασμού
/-Μέθοδοι Κοινωνικής Ερευνας
/-Θεωρίες

@ τεχνικές Προγραμματισμού

/-Σχεδιασμός με Η /Υ
/-Ποσοτικές μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
/-Ανάλυση οικοσυστημάτων
-Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης
-Πληροφοριακά συστήματα

/-Θεωρία αποφάσεων @ Διαμόρφψση πολιτική
-Δημοσιονομική ανάλυση

/ -Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
-Προγράμματα Η /Υ στη Γεωγραφική ανάλυση
/-Αξιολόγηση Επενδύσεων
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-Χωρική ανάλυση υπηρεσιών

-

Μέθοδοι Σχεδιασμού

-Αστική Γη & Κοινωνικές Διαδικασίες

-

Ψηφιακή Χαρτογραφία

Σύγχρονη Φωτογραμμετρία

5. Θ Ε Σ

Μ Ι Κ Ο Π ΛΑ Ι Σ Ι Ο

*Θεσμικό πλαίσιο Π.Αναπτ.

/-Θεσμικό πλαίσιο Πολ.

@ Χωροταξίας

=Πολεοδομική Νομοθεσία
/-Ιστορία Ευρωπαϊκών Θεσμών
"'Οικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο της παραγωγή

6. Ι

ΣΤΟ ΡΙΑ Π ΟΛ Η Σ

=Εξέλιξη της Πόλης

/-Ιστορία Πόλης @ Πολεοδομίας
=Ιστορική εξέλιξη πόλης
/-Ιστορία Τέχνης @ Αρχιτεκτονικής
"'Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας, Ελλάδα 15ος -20ος αιώνες
"Jστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
"'Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

7. Σ

ΧΕΔΙΑΣ Μ Ο Σ

-Σ Υ

Ν ΘΕΣΗ

=Θεωρία Πολεοδομικού Σχεδιασμού

=Πολεοδομικός Σχεδιασμός Π.Σ.Πρωτεύουσας
=Πολεοδομικός Σχεδιαμός-Παρέμβαση

=Θεωρία Σχεδιασμού
=Τύπο ι

@ Διαδικασίες

Παρέμβασης

= Πολεοδομικά Σχέδια
=Σχεδιασμός Αστικού χώρου

= Πολεοδομική Σύνθεση

= Οργανωμένη δόμηση
=Αστικές αναπλάσεις
/ -Πολεοδομικός Σχεδιασμός @ Προγραμματισμός
/ -Χωροταξικός Σχεδιασμός @ Προγραμματισμός

/ -Προγραμματισμός

@ σχεδιασμός

υποδομών
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/-Σχεδιασμός @ πολιτική περιβάλλοντος
=Ρυθμιστικό σχέδιο

= ΓΠΣ

μικρό αστικό κέντρο

=Παρέμβαση αστικού ιστού
=Ανάπλαση κέντρου

= ΣχεδιασμόςΚατοικία
=Σχεδιασμός Βιομηχανία

= Ρυθμιστικό-ΓΠΣ
= Εννοια Πολεοδομικής Συνθεσης
/-Προγραμματισμός @ Σχεδιασμός μεταφορών
=Σχεδιασμός Περιοχής Κατοικίας-Οργανωμένη Δόμηση
=Ανάπλαση περιοχών Αυθαιρέτων

=Ανάπλαση περιοχών Προσφυγικών
=Σύνθεση Υπαιθρίων χώρων

= Πολεοδομ.σύνθεση μικρής

κλίμακας

ΛΘεωρία και Ιδεολογία στον Αστικό Σχεδιασμό
ΛΟργανωμένη Δόμηση και Κοινωνική Ανάλυση του

ΛΠρογραμματισμός και Σχεδιασμός των μεταφορών

ΛΘεωρία και Εφαρμογές του Πολεοδομικού Προγραμματισμού

- Σχεδιασμού

(περιφερειακή και αστική ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων)
ΛΑστικός Σχεδιασμός: Από τον προγραμματισμό στον Αστικό και Φυσικό Σχεδιασμό
ΛΚατοικία και Αστικός Σχεδιασμός
ΛΠολεοδομικός Προγραμματισμός: Θεωρία και Εφαρμογές

ΛΑστικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Εφαρμογές
-Οικιστικά Συστήματα & Σχεδιασμός στον Φυσικό Χώρο

-

Εφαρμογές Πολεοδομικού

& Χωροταξικού Σχεδιασμού

8.ΔΙΑΦΟΡΑ
-Φυσικά Διαθέσιμα

-

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Εργα

&

Προγράμματα

-Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας
-Αστική Γεωγραφία
-Θεματική Χαρτογραφία
ΛΚοινωνιολογία της πόλης

-

Κοινωνική Γεωγραφία

ΛΓεωγραφία της Βιομηχανικής Παραγωγής
ΛΠ όλη και Επικοινωνία
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3.1.4

Συμπεράσματα-Προτάσεις.

Από την θεματική αυτή ομαδοποίηση των παρεχομένων μαθημάτων

"χώρου" διαπιστώνουμε τους παρακάτω οκτώ άξονες γνώσης, γύρω από
τους οποίους αναπτύσσονται τα μαθήματα "χώρου" των ΑΕΙ.

1. Οικονομία
2. Στατιστική-Πληροφορική
3. Περιφέρεια
4. Μεθοδολογία
5. Θεσμικό πλαίσιο
6. Ιστορία Πόλης-Πολεοδομίας
7. Σχεδιασμός-Σύνθεση
8.Διάφορα.

Βέβαια οι άξονες αυτοί είναι ιδιαίτερα γενικοί, γι'αυτό και η

κατανομή τους στα διάφορα ΑΕΙ μόνο γενικά συμπεράσματα μπορούν να
δώσουν. Ετσι διαπιστώνουμε ότι :

α) Το ΕΜΠ αναπτύσσει ιδιαίτερα τον Φυσικό σχεδιασμό του χώρου,
ενώ υστερεί στον Οικονομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό.

Τούτο είναι φυσικό δεδομένου ότι τα μαθήματα γίνονται μέσα
στα πλαίσια της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

β) Αντίθετα το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο αναπτύσσει τον Οικονομικό
σχεδιασμό και προγραμματισμό, ενώ δεν δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση στον Φυσικό σχεδιασμό.
γ) Θεωρούμε ότι η πληρέστερη ανάπτυξη μαθημάτων χώρου γίνεται στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το οποίο καλύπτει τον Φυσικό και

τον Οικονομικό προγραμματισμό. Βέβαια εδώ θα διατηρήσουμε
μία επιφύλαξη δεδομένου ότι η ύλη του μαθήματος που
αναπτύσσεται κάτω από ένα συγκεκριμένο τίτλο δεν είναι
πάντοτε η αυτή.

Αυτή η τελευταία παρατήρηση αποτελεί και την βάση της πρότασης.

Δ ηλ. την σύσταση μιας ομάδος εργασίας με στόχο

:

"την λεπτομερέστερη ανάλυση των Προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ ,

μέσω της καταγραφής του περιεχομένου των Διδασκομένων Μαθημάτων,
και με βάση αυτά την διατύπωση του Πλαισίου Αναγνώρισης του
Επαγγέλματος".
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,I

ΜΣΓt:/1.Π.Α.

Ε"'1/Τμήμα Αρχιτεκτόνων

A'EΞA/tflO. ......... ... . . ........ .. .

4ο ΕΞΑΙttιΟ .. (Υποχρεωτικό} ........ .. lo Ε~Ο . .. ....... . ...... . ............ lo EΞAltf«J ................... . ........ . .

Μαθηματικό@ Στατιστ ική

-Εεέλιεη Πόλης

-Μαθηματικό

Οικονομική ΑστικUν Κέντρων

-ΕισαγCJγή στην Πολεοδομία

-Φvσική Ι

Οικονομική ανάιτυεη

-Βιομηχανική εnσνάστ001

-Πληροφορική

Π.θΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙ Α-Γt:ΡΙΦ .ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ/ΑΣΤΙΚΗ-Γt:Ρ!tΕΡΕΙΑΙ<Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-Εισαγωγή στην περιφερειακή επιστήμη

1

-Αστική Γει.ιγροφίο
-Εισαγωγή στην πολιτική ο ικονομ ί ο

1

θεωρίες Χι.ιροθέτησης

-Μιιφοοικονομ ί ο Ι

-Στατιστική Ι

Δημογραφική ανολ .@ Αγορό εργασίας

-Σχέδιο@ Τεχνικές Απεικόνισης

-Μοθημοτ ικό

Β ΈΞ.A..ltffi.

.. . . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . .

5ο ΕΞΑι'ft() .. (Υποχρεωτικό) . .. ....... -Ε ι σαγCJγή στην Ανάλυση Χώρου

-Ε ι σαγωγή στην nληροφορ ι κή

Σύγχρονο οικονομ ι κό προβλήμοτο.

-θεωρία Πολεοδομικού Σχεδιασμού

-Ιστορία Πόλης@ Πολεοδομ ί ας

Πολιτικές Διαστάσεις Π.Ανσ~.

-Διαδικασίες Αστικοnο ίησης

2ο ΕΞΑΙ+ΙΝΟ .. . ........ . .. . ........... . .

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ...

θιηιικό nλοίοιο Π.Αναπ.

-Μέθοδοι Τεχνικές Ανόλuσης

-Μαθηματικό ΙΙ/Ποροστα τική Γωμετρία

-Οικονομική Γεωγραφία

Οικονομετρικό υποδείγματα

-Εννοιο Πολεοδομικού πρότυπου

-Στατιστική

Προβλήματα Οικολογίας και Π.Α

-Λειτουργίες Πόλεων

-Πληροφορική

Διεθνείς διαστάσεις της Ανάιτυξης

-Πολεοδομικός Σχεδ ι ασμός Π.Σ.Πρωτεύ-Μaκpοοικανομία Ι

Πολιτική γης και ΦvσικUν Πόρων

1
11

. ......... . .. . ............. .

-θεσμικό πλαίσιο Περιφερειακής ανάιτυξης
-Μ ι κροοικονομική θεωρίσ
-Μaκpοοικονομική θεωρία

-Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Χώρου

-Οικονομική της επιχε ί ρησης

ΓΈΞΑΜΗΝΟ....................... . . .

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ .. (Υποχρεωτικό) .......... -θεωρίες χωροθέτησης Λειτουργιών

-Βραχυχρόνια Περιφ. Ανάπτυξη

-Πολεοδομικός Σχεδιομός-Πορέμβοοη

-Ανθρωπογεωγραφία

-Χι.ιροτοξίο

-θεωρία Σχεδιοσμαύ

3ο Ε~Ο ............................. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ . .... . ... ......... ..

-Στατιστική ΙΙ

.......... .

-Χωροτοςικός Σχεδιοσμός-πρσγρομμοτισμός -Διαδικασ ί α Πaρογωγης Κτισμένου Χώρ-Τεχνική Γεωλογία

-Ανάλυση τόnοu εγκατάστ001ς

-Πολεοδομία@ οστικός Σχεδιασμός

-Πολεοδομική Νομοθεσία

-Στατιστ ι κή

-Χωρατοςία

-Διεθνή προβλήματα Περιφ.Ανάιτυξ ης

-Τύπο ι

-Φυσική

-Ανάλυση Ελληνικής οικονομίας

-Πολεοδομ ι κό Σχέδιο

-Κοινωνιολογία

-Καινώνική δημογραφία

Δ ΈΞΑΜΗΝΟ.......... . ... . ........ .

-θέματα Οικιστικής Πολιτικής

-θεματική Χορταγραφία

-Οικονομική ανάιτυξη:θεωρίες και στρατηγικές

-Ενδο@ Διοοεριφερειακή Ανόλuαη

-Πολεοδομικές Λειτουργίες

-Οικον . Χώρου !:Αστική οικονομική

@Διαδικασίες

Πορέμβοοης

11

11

-θέματα πολιτικής οικονομίας

-Μεθοδ.Αξιολόγησης Χρηματοδότησης Περ .Γlρ ....... (κατ'εnιλογή Υποχρεωτικό) .. . 4ο Ε~Ο ........
-Υποδείγματα περιφερεια<.ού προγρομματισμ
-Περιφερειακή πολ ι τική

ΕΙΔΙΚΑ θΕΜΑΤΑ ΓΟΛΕΟΔ.Ι (6ο)
-Ιστορ ι κή εξέλιξη πόλη ς

7ο ΕΞΑΙ-tιiΟ .. (Υnαχρεωτικό) .. ...

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ .............................. .

_Περιβαλλοντική Χημεία

-

-Μέθοδοι Κοινωνικής Ερευνας

-Οικονομική Αστικών κέντρων

-θεωρί ες@ τεχνικές Προγραμματισμού

-Δημοοια Οικονομική:Ο ικονομ ικές Λε ιτουργ ίες του κρότους

..... -Σχεδιασμός

-Σχεδιασμός Αστικού χώρου

-Οικονομετρία

. . . .................

με Η/Υ

Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

-Οικονομική ανάιτυξη :Προβλήματα και Πολιτικές

-Ποσοτικές μέθοδοι Γεωγραφ ικής Ανάλυσης -Ιστορία Οικονομικών χωρικών ενοτήτων

-Πολεοδομικές Λειτουργίες

-Οικον.χώρου !:Περιφερειακή οικονομική

-Ιατορίο θεωριών του χωρου

-Μέθοδοι Ανάλυσης-Σχεδιασμού

-Ανάλυση οικ~τημότων

- Στατ ι στικές εφαρμογές

-Πολεοδομική Νομοθεσία

-Εισαγωγή στο οuν τογματικό δίκαιο

-Πολεοδομική Σύνθεση

-Νομισμα τική θεωρία και πολ ι τ ι κή

-Οργανωμένη δόμηση

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ............. .......... . .

5ο EΞA'tiNO .... . ..........................

-Αστικές αναιλάσεις

-Δημόσιο Οικονομική

-

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

-Δημογραφ ί α

@Κοινωνική

Στατιστική

-Οργάνωση Εθν ι κού-Περιφ. Χώρου

-Τοnογραφίο-ΓΘJδοισίο

-Σχεδιασμός του Χώρου

-Πολεοδομικός Σχεδιασμός

-Τομεοκός σχεδιασμός

-Διοχείρηση Φυσικών πόρων

....... (κοτ ' επιλογή

-Ιστορία Τέχνης

-Πολιτ ι κή μετοφορών
-Δημοσιονομική θεωρία

@Πραγρομματισμ-Μέθοδοι

nοοοτικής ανάλυσης

-Διαχείριση Φυσ ι κών

γποχρεωτικό) ... -θεσμικό nλοίσιο Πολ.@ Χωρο ταξίας

ΕΙΔΙΚΑ θΕΜΑΤΑ ΓΧJΛΟΕΟΔ ΙΙ (7ο)

.

Μέθοδοι περιφερε ι ακής ανάλυσης

@ Αρχιτεκτον ι κής

-Τομεοκή προσέγγιση Πολ . Σχεδιοσμού

@ενεργειακών

πόρων

-Οικονομική της εργασίας@ Πολιτ ικού εργατικού δυναμικού
-Πληροφορ ιακό συστήματα
-Οικονομ ι κό δίκαιο

-Διοκλοδική πρασέγ.Οικιστικού Φαινομένου

-Αγροτική οικονομική πολιτική
-Πρότυπο χuροθέτησης Ιlορογωγικών δραστηριοτήτων
-Εισαγωγή στο διο ι κητικό δίκαιο

8ο EΞ.tlltm . . (Υποχρεωτικό) .......... 6ο EΞAH!ffi ............................. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ...............................
-Ρυθt,ιιστικό σχέδιο

-θεωρία σ~οφάσεων

-ΓΠΣ μικρό οστ ι κό κέντρα

-Διεθνή Οικονομικό

-Παρέμβαση οστικού ιστού

....... (κοτ'εn ι λογή

: zι.1γροφικά

Υποχρεωτικό)

@Δ ι ομόρφψση

-Πολιτική περιβάλλοντος

συστήματα πληροφοριών

... -Χωρατοςικός

-Δημοσιονομική σνόλuοη

Σχεδιασμός@ Προγραμματισμό-Διεθνής οικονομ ι κή

-Ανάιλοοη κέντρου
-Κατοικία

-Οικονομική ανάιτυξη@ πολ ι τική γης
-Προγραμματισμός @σχεδ ι ασμός υποδομών

-

-Β ιομηχαν ία

-Σχεδ ι ασμός

-Προγράμματα Η/Υ στη Γεωγραφική ανάλυση

-Ρυθμιστικό-ΓΠΣ

-Εισαγωγή στην Πολιτική επιστήμη
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1

.

πολιτικής- Περιφερειακό υnοδε ί γμοτο

@πολιτική

περιβάλλοντος

(βο)

Περιφερειακή Διοίκηση-Τοnική α.ιτοδιοίκηοη
@Οικονομική αναδιάρθρωση

-Οικονομικές Κρ ί σεις

-Οικονομική Δημοσ ί ων Επιχε ιρήσεων@ Οργονιομών
-Διοικητικό Οικονομικό Δ ί κα ιο

-Τομεοκή προσέγγιση Χι.ιροτοξικού ΣχεΔ.

-Κρότος και Κοινωνία
-Πληροφορική και Οικονομία

7οΕ~ . ... ..... .....

... . .. . .....

7οΕ~ ..

. ............................... . . .

9ο Ε~Ο .. (Υnοχρεωτικό) .......... -Δ ι οίκηση@ Οργάνωση

- Πολεοδομική Οικιστική ανάιτυξη@ Πολιτική

-Εννο ισ Πολεοδομικής Συνθεσης

-Πολιτιστική ανάιτυξη@ Πολ ι τ ι κή

-Επεξεργοσίσ εικόνας@ Τηλεnισκόnηση

-θεωρία σύλληψης@ έκφρασης μορφών -Περι φερε ι ακή Ανάιτυξη@ πολ ι τ ι κή

-Β ιομηχανική Οικονομική@ πολιτική

-Ερμηνεία της Ε ι κόνας οστ ι κού χώρου-Ειδικό θεμοταΙ:Πρuτογενής Τομέας

-Μοκροοικονομική Πολι τική

-Εννοισ "Αστικό ταιίο"

-Προγραμματισμός@ Σχεδιασμός με ταφορών -Περ ιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας

-Σχεδισσμός Περ ιοχής Κοτο ικ ίας-Οργο-Επιστημολογίο

-Ελλη νικό πιστωτ ι κό @Δημοσιονομικό Σύστημα

-ΑνόnλΟΟΊ περι οχών Αυθαιρέτων

-Ιlορογωγικές Δ ι αδικασί ες Μικρής Κλίμακος

-Ανάιλοοη περιοχών Προοφuγικών

-Εφcψμα:',Ιένη Οικονομετρ ί α

-Σύνθεση Υπαιθρίων χώρων

-Συνταγματικό Οικονομικό Δ ίκαιο

....... (κστ'εnιλογή

-Κεφολοιογορό

Υποχρεωτ ι κό) ...........

ΕΙΔ.θΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΙΙ (9ο)
-Ε θνική Περιφερειακή...
ανάιτυξη και σχεδιασμός.

ΕΙΔΙΚΑ θΕΜΑΤΑ

IV

(9ο)

-Πολεοδομ.σύνθεση μικρής κλίμακας

-

Χρημοτογορό

-Εφαρμογή@ Αξιολόγηση Σχεδίων περιφερειακής Ανάιτυξης
8ο ΕΞΑ'ttιΟ .............................. βο Ε~Ο ..............................
-Αξ ιολόγηση Επενδύσεων

-Περιφερειακή πολιτ ική της Ε()(

-Δημόσιο Διοικητική @Αυτοδιοίκηση

-Περ ιφερειακός προγραμματισμός

.

-Χωρ ικές πολιτικές των Ευρc.ηοϊκών Καινοτ-Ελληνική ο ι κονομία
-Ειδ ικό θεματαΙΙ : Δευ τερογενής Τομέας

-θέματα Οικονομικής@ Κοινωνικής πολιτικής

-Πα ιδαγωγική

-Πολιτιστική εξέλιξη περιφερειών

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

-Πολιτική γης

-Λογιστ ι κή/κοστολόγηση

-Ανάλυση της παγκόσμιος οι κονομίας

.' δiκό θεματο ! !! : Τριτογενής Τομέας

-Ι στορία Ευρunοϊκών θεσμών

@κοτα ικίος

-Οικονομ ι~οί θεσμοί

@ Πολιτικές

της ΕCΚ

-θέματα κλαδικής Οικονομικής Ανάλυσης
-Χωρική ανάλυση υπηρεσιών
-Ελλην ική Περιφερειακή πολιτική

Ε"'1/Τμήμο Τοnογρόφων

ΑΓθ/ ΓΧJΛVΤΕΧΗΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

2ο EΞAl+flO

"ΟργάνCJΟη του XUρou : Ειοογωγή στην Ανθρώπ ινη Γεuγροφ ί ο
"ΟργάνCJΟη του XUρou : Αστ ι κή και Περιφερειακή θεuρ ί ο

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
- Ηλεκτρον ικοί Υπολογιστές

Ίοτορ i ο της Πόλης και Πολεοδομ ίας, Ελλάδα 15ος -20ος αιώνες

11

Ί σταρ iο της Πόλης κο ι της Πολεοδομ ίας
4ο ΕΞ»ΗiΟ

"θεωρ ί α και Εφορμογές του Πολεοδομ ικού Προγρaμμοτ ι σμοίι

γΓΧJΧΡΕΩΤΙΚΑ

"Αστ ικός Σχεδιηιός : Μό τον προγραμματ ι σμό στον Αστικό κα ι Φυσ ι κό Σχεδιασμό

-Αστική Γη

&Κοινωνικές

-

Σχεδι ασμού (περιφερειακή κα ι ο

"Κατοικία και Αστ ι κός Σχεδιασμός

Διαδ ι κασίες

"Πολεοδομικός Προγρaμμοτιομός : θεωρία και Εφορμογές
" Αστι κός Σχεδιηιός

5ο EΞAl+flO

:

θεωρία και Εφορμογές

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

-

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

:

-θεματική Χορτογροφίσ

ΓΧJΛΕQΔ()ΙI Α

-Ειδικά Κεφόλσιο Τηλεσκόπ ιοης

"θεωρία και Ιδεολογία στον Αστικό Σχεδιασμό

θΕΩΡΙΑ

"Οργανωμένη Δόμηση και Κοινωνική Ανάλuοη του XUρou
6ο EΞA.'ffiO

Όικονομικό και θεσμικό Πλα ί σ ι ο της πορογωγής του Χώροu

ΥΓΧJΧΡΕΩΤΙΚΑ

Όικονομική και Κοινωνική Ανάλυση τοu XUρou : ~τική Εuρωοο ι κής ολοκλήρCJΟης

-Αστική Γεuγροφiο

" Κοινωνιολογία της πόλης

-Μέθοδο ι Σχεδ ι οομού

"Προγρaμμοτιομός και Σχεδιηιός των μετοφορών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

"Χωροτοξίο κα ι Περιφερειακή ΑνCιl τυfη

-Εφορμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

"Μαθητικό Μοντέλο στην Πολεοδομ ί α

"Πόλεις και Γεuγροφίο της Ευέλ ικτης Πορογωγής
7ο EΞAt+iNO

" Περιφερειακή ΑνCιlτυξη στην Ενιαίο Ευρωποική Αγορά

ΥΓΧJΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ίστορίο της Πόλης κα ι της Πολεοδομ ί ας

-Κοινωνική Γεuγροφ ί ο

" Γεuγροφ i ο της Β ι ομηχαν ικής Πορογuγής
" Περιφερε ι ακές πολι τικές και τα-ιικές πρωτοβουλίες Ανάπτυξη ς στην Ευρuπο ι κή Κοινότητα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

-Ε ιδικό θέματα θεuρiας Σφαλμάτων

&Μ .Ε. Τ .

"Πόλη και Επικοινωνία

-Σύγχρονη ΦCJτογρaμμετρίο

ΒοΕ~
ΥΓΧJΧΡΕΩΤΙΚΑ
-Οικονομική Γεuγροφiο

- Επιπτώσε ις στο Περιβάλλον CΙ'Ίό Εργο

&Προγράμμοτο

-Ανθρωπογεuγροφ ί ο της Ελλάδος

ΕΠΙΛΟΓΗ
-Ψηφιακή Χορτογροφiο
-Συστήματα Πληροφοριuν Γης

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΓΧJΧΡΕΩΤΙΚΑ
-Φuο ικά Διαθέσιμο
-Ο ι κ ιστικά Σuοτήμοτο

&Σχεδιοομός στον Φυσικό ΧUρο
&Χωροτσεικού Σχεδισσμού

-Εφορμογές Πολεοδομικού

Κωδικοποίηση επαγγέλματος Πολεοδόμου-Χωροτάκτη.

4

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

4.1

Η Προετοιμασία για την εισοδο στο επάγγελμα στο εξωτερικό .

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πρόσβαση στο επάγγελμα σε μερικές χώρες (Βρεττανία,
Ιρλανδία, Γερμανία) ελέγχεται από επαγγελματικούς συλλόγους ή από σχετική

νομοθεσία, ενώ σε άλλες η άσκησή του εξασφαλίζεται από τις σπουδές (όπου συνήθως
δεν προαπαιτείται η απόκτηση ειδικού προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος
χωροτάκτη/πολεοδόμου) ή και από την απόκτηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Οι σπουδές χωροταξίας

• πολεοδομίας στο

εξωτερικό διαφοροποιούνται τόσο ανάμεσα

σε χώρες όσο και μεταξύ των ιδρυμάτων της ίδιας χώρας.
Ο χαρακτήρας των σπουδών καθορίζεται από δύο διαφορετικές "δέσμες" παραγόντων:
την εσωτερική παράδοση διάρθρωσης σπουδών και ανάπτυξης ακαδημαικών σχολών" και
εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι το
κατεξοχήν διεπιστημονικό αντικείμενο σπουδών σχετίζεται άμεσα με την πρακτική
της ρύθμισης του χώρου, ο εκάστοτε ρόλος του κράτους και ο βαθμός αποκέντρωσης,

η οικονομική πολιτική που ασκείται καθώς και το επίπεδο και το είδος του
προγραμματισμού διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα σπουδών που

εξελίσσονται ώστε να προσαρμόζονται προς τις πρακτικές σχεδιασμού και
προγραμματισμού. Ετσι, παρατηρούνται σημαντικές διαχρονικές διαφοροποιήσεις και
επανακαθορισμοί του επιπέδου και αντικειμένου όχι μόνο σε σχέση με την εσωτερική

εξέλιξη του επιστημολογικού "παραδείγματος" αλλά κυρίως σε σχέση με την

κοινωνική πρακτική, δηλαδή τις απαντήσεις της κοινωνίας, την επιρροή της αγοράς
και των κυρίαρχων υποδειγμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων στο
χώρο .

Στη διαχρονική αυτή μετεξέλιξη βοηθά και το γεγονός ότι παρά τις μεγάλες
διαφορές ως προς τον έλεγχο επαγγελματικής κατοχύρωσης οι μηχανισμοί εισόδου
στην αγορά εργασίας είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να επιτρέπουν και

διαφοροποιήσεις στην αντίστοιχη εκπαιδευτική προετοιμασία.
Σε εικονογράφηση των παραπάνω είναι χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα: Στη

Βρεττανία αναπτύχθηκε μεταπολεμικά μία σημαντική υποδομή προπτυχιακών σπουδών

περιφερειακού προγραμματισμού και, ιδιαίτερα, τοπικού προγραμματισμού σε
ανταπόκριση της αποκέντρωσης και των σημαντικών εξουσιών της πρωτοβάθμιας και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια, με την επικράτηση του
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νεοφιλελευθερισμού και τη συρρίκνωση των εξουσιών της τοπικής διοίκησης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παρατηρείται και σημαντική μείωση του αριθμού
τμημάτων που προσφέρουν βασικές σπουδές στα σχετικά αντικείμενα.

Στη Γαλλία, αντίθετα, κυρίαρχο ρόλο παίζει ακόμα η Εθνική Γεωγραφική Σχολή που
υπέστη και αυτή σημαντικές επιστημολογικές διαφοροποιήσεις (ποσοτική γεωγραφία,
κριτική γεωγραφία, τομεακές και θεματικές υποδιαιρέσεις, νεοθετικισμός, κλπ.) .

Εδώ, ο παραδοσιακός γεωγραφικός προσανατολισμός, λόγω των αυξημένων αναγκών
προγραμματισμού, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με
σπουδές που αναφέρονται σε εφαρμοσμένα θέματα και τεχνικές προγραμματισμού και
σχεδιασμού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το επάγγελμα του πολεοδόμου και χωροτάκτη έχει ιστορία
πάνω από

100 χρόνια ενώ σε αντιστοιχεία με αυτό διαμορφώθηκαν και οι σπουδές.
Στη δεκαετία του 60 οι αστικές αναπλάσεις και στη συνέχεια η καθιέρωση επίσημων
συμμετοχικών διαδικασιών έδωσαν σημαντική ώθηση στο επάγγελμα με αποτέλεσμα τη
ραγδαία αύξηση σπουδών πολεοδομίας και, δευτερεύοντως χωροταξίας. Η στροφή από
τον ολοκληρωμένο φυσικό σχεδιασμό στο σχεδιασμό πολιτικής έδωσε ώθηση σε

μαθήματα σχετικά με θεωρίες λήψης αποφάσεων, στρατηγικές εφαρμογής και μεθόδους
ανάλυσης. Η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού τη δεκαετία του

80, πέραν από

τη

συρρίκνωση των σπουδών συνέτεινε στην αύξηση της έμφασης σε θέματα διαχείρισης.
Από όλο το εύρος, των διαφορετικών προσεγγίσεων στα θέματα εκπαίδευσης αξίζει να
επισημανθούν γενικά τα ακόλουθα:

1. Η

πολεοδομία και χωροταξία εμφανίζονται ως αντικείμενα σπουδών κυρίως σε

μεταπτυχιακό επίπεδο . Υπάρχουν όμως και πολλά προγράμματα σε προπτυχιακό
επίπεδο. Ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, οι προπτυχιακές σπουδές
συμπληρώνονται από προγράμματα που αποτελούν εξειδικεύσεις παραδοσιακών

επιστημονικών αντικειμένων, κυρίως της γεωγραφίας. Ετσι, σε χώρες με παράδοση

σπουδών γεωγραφίας, οι προπτυχιακές σπουδές χωροταξίας

- πολεοδομίας

είναι από

ανύπαρκτες ως μικρές σε αριθμό. Στο μεταπτυχιακό κύκλο οι φοιτητές προέρχονται
από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους βασικών σπουδών: οικονομολόγοι,
κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, γεωγράφοι, μηχανικοί κ. ο.κ. Το πρόγραμμα

σπουδών είναι διεπιστημονικό και σε ορισμένα πανεπιστήμια προσφέρεται μέσω
συνεργασίας διαφόρων σχολών ή τμημάτων.
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Ετσι για παράδειγμα στις ΗΠΑ, από απογραφικά στοιχεία της περασμένης 10ετίας, το

80% των προσφερόμενων προγραμμάτων στη χωροταξία και πολεοδομία,

είναι

μεταπτυχιακο.

Επίσης, συχνά, οι προπτυχιακές σπουδές προσφέρονται μέσω ειδικών προγραμμάτων
εξειδίκευσης μέσα στα πλαίσια γενικότερων σπουδών. Η κυρίαρχη τάση είναι τα νέα

προγράμματα και εξειδικεύσεις να δημιουργούνται μέσα σε τμήματα γεωγραφίας, και,

δευτερευόντως, μέσω προγραμμάτων φυσικού σχεδιασμού που έχουν βασική προέλευση
την αρχιτεκτονικη .

2.

Στην Ευρωπαική ανώτατη παιδεία η ανάγκη ομογενοποίησης των προσφερόμενων

διπλωμάτων αλλά κυρίως η απαίτηση για ευελιξία όπως εμφανίζεται στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας (είτε προς νέες εξειδικεύσεις, είτε
προς την συνολική ζήτηση) οδηγούν προς την εκπαίδευση δύο κύκλων. Ο πρώτος
κύκλος (τα

3

χρόνια) τείνει να περιορισθεί σε γενικού τύπου κατηγορίες

διπλωμάτων κατά το αγγλοσαξωνικό πρότυπο, ενώ ο δεύτερος, διάρκειας ενός ή δύο
ετών, αποτελεί την πρώτη εξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο.
Στις χώρες όπου το επάγγελμα ελέγχεται από τη νομοθεσία ή επαγγελματικές
οργανώσεις ισχύουν, σε γενικές γραμμές, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς
τις απαιτούμενες σπουδές.

Στη Βρεττανία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει είτε προπτυχιακό

επαγγελματικό δίπλωμα (συχνά πέραν του πρώτου πτυχίου) στο αντικείμενο της
χωροταξίας ή πολεοδομίας, συνολικά τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας, είτε
μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Ετσι, οι κάτοχοι προπτυχιακών διπλωμάτων μεγαλύτερης ή
μικρότερης συνάφειας με το αντικείμενο της χωροταξίας και της πολεοδομίας θα
πρέπει να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο για να ασκήσουν το επάγγελμα. Αυτό

ισχύει ακόμα και για απόφοιτους τμημάτων γεωγραφίας ή περιβάλλοντος οι οποίοι

μπορεί να έχουν ακολουθήσει και σχετική εξειδίκευση στη διάρκεια των
προπτυχιακών τους σπουδών. Προσφέροντας στη Βρεττανία

13 Πανεπιστημιακά

προγράμματα αναγνωρισμένων προπτυχιακών σπουδών. Ας σημειωθεί ότι στη Βρεττανία

προσφέρονται επίσης πάνω από

60 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τριετούς κύκλου

στη Γεωγραφία και στο Περιβάλλον.

Στη Γερμανία ιστορικά το επάγγελμα ελέγχεται από κατευθύνσεις πολυτεχνικές και
πρώτη αυτή των αρχιτεκτόνων. Ετσ ι οι αναγνωρισμένες προπτυχιακές σπουδές

προσφέρονται αποκλειστικά σε τεχνικά πανεπιστήμια και αφορούν στο αντικείμενο
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του πολεοδόμου/χωροτάκτη μηχανικού 5ετούς φοίτησης. Το πρόγραμμα του τμήματος
χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντιστοιχεί σε παρόμοια προσέγγιση με το

γερμανικό πρότυπο .
Απόφοιτοι τμημάτων κοινωνικών επιστημών (όπως Κοινωνιολογία ή Οικονομία) που

ενδεχομένως έχουν εξειδικευθεί στην πολεοδομία και χωροταξία δεν έχουν άμεση
πρόσβαση στο επάγγελμα εκτός αν έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο . Υπάρχουν στη

Γερμανία (ΟΔΓ) έξη πανεπιστήμια που προσφέρουν πλήρως προπτυχιακές σπουδές στη
χωροταξία/πολεοδομία πενταετούς διάρκειας και που παρέχουν το πτυχίο του
διπλωματούχου μηχανικού, ενώ άλλα επτά προσφέρουν εξειδικεύσεις στο πλαίσιο,
άλλων σπουδών, κυρίως αρχιτεκτονικής. Αντίθετα, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι
πολύ περιορισμένες.

Στη Γαλλία όπου η άσκηση του επαγγέλματος δεν ελέγχεται, υπάρχουν πάνω από

προγράμματα ή κύκλοι σπουδών στην πολεοδομία, χωροταξία και περιφερειακή
ανάπτυξη εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μεταπτυχιακά

(DEA, DESS

και

διδακτορικό). Ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημίου προσφέρουν και
προπτυχιακούς κύκλους σπουδών, ιδίως στη Γεωγραφία (όπως

Paris Χ, Grenoble,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) αλλά και στη Χωροταξία (Nantes,
Lille, Lyon, Rennes 1, Bordeux, Aix-Marseille, Tours, Reirns) τριετούς ή

τετρετούς διάρκειας.

4.2

Προπτυχιακά αναγνωρισμένα προγράμματα Χ-Π .

ΑΕΙ

Παρεχόμενος Τίτλος Σπουδών.

- Department of Town and
BSc+ Diploma in
Country Planning
Envivonmental Planning
The Queen 's Uniνersity of Belfast.
- Faculty of the Built
BSc+ Diploma in Town
Environment
and Country Planning
Unίνersίty of Central England in
Birmί ngha m.

- School of Town and Country
ΒΑ + ΒΤΡ in Town and
Planning
Country Planning
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University of West England, Bristol
- Department of City and RegionaJ
BSc+ Diploma in City
Planning
and Regional Planning
University of Wales
Β Sc ίη Town and
- Department of Town and Regional
Planning
Regional Planning
University of Dundee

Β

- School of Planning and Housing
Edίnburgh College of Art
- Centre for Planning
Universίty of Strathclyde

ΒΑ

Sc ίη Town Planning

in Planning

- School of Urban Development
ΒΑ + Diploma ίη
and Planning
Urban Planning
University of Westminster
- School of Land Management
and Urban Policy
South Bank University

ΒΑ

+ Diploma in Town

Planning

- Department of Planning and
ΒΑ + ΒΡΙ in Town and
Landscape
Country Planning
University of Manchester
- Department of Town and
ΒΑ + Diploma in
Country Planning
Town Planning
University of Newcastle upon Tyne
- School of Planning
Oxford Brookes University
- D epartment of Town
and Regional Planning
Unίversίty of Sheffίnld

ΒΑ

+ Diploma in
Planning

ΒΑ

in Urban Studies +
Diploma ίη Town and
Regional Planning
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Πανεπιστήμια της πρώτην ΟΔ Γερμανίας που προσφέρονν πλήρες προπτυχιακές σπουδές
μηχανικού στη χωροταξία/πολεοδομία.

Technische Universitat Berlin
Universitat Dortmund
Technische Universitat Hamburg
Uniνersitat Kaiserslantern
G Η S Kassel
Unίνersitat Oldenburg
Επίσης, άλλα 7 πανεπιστήμια προσφέρονν οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές για
πολεοδόμους - χωροτάκτες και περιφερειολόγους σαν ειδικές κατευθύνσεις στο
πλαίσιο σπουδών αρχιτεκτονικής, γεωγραφίας, σχεδιασμού χώρου ή κοινωνικών
επιστημών. Τρία Πανεπιστήμια

(Dortmund, Munchen, Κarlsruhe) προσφέρονν

μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.
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5

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

5.1

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ

Σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης δι.άρκειας τριών ετών.

Η οδηγία αυτή αφορά όλα τα άλλα επαγγέλματα κατόχων διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από τις μέχρι τώρα λίγες ειδικές οδηγίες που
εγκρίθηκαν

και ρυθμίζει:

- μια

άλλη μέθοδο αναγνώρισης διπλωμάτων που να διευκολύνει την

άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν
τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τα διπλώματα αυτά είναι από άλλο κράτος μέλος.
Το κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται όπου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ένα

επάγγελμα να επιτρέπει σ'αυτό ή την πρόσβαση ή την εξάσκησή του από υπήκοο
κράτους μέλους εφόσον είναι κάτοχος διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα αυτό σε
άλλο κράτος μέλος.

Διατηρεί όμως το δικαίωμα το κράτος μέλος να ορίσει το ελάχιστο επίπεδο
αναγκαίων προσόντων που να εγγυάται την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στο έδαφός
του και αντίστοιχα υποχρεούται να εκτιμά αν τα προσόντα που αποκτώνται σε άλλο
κράτος μέλος αντιστοιχούν στα προσόντα που απαιτεί.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να ορισθούν χαρακτηριστικά επαγγελματικής πείρας ή της
πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

Αντί της τελευταίας ο μετανάστης μπορεί να επιλέξει την δοκιμασία επάρκειας.
Τα κράτη μέλη έπρεπε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να σημμορφωθούν στην

οδηγία αυτή μέσα σε δύο χρόνια από την κοινοποιησή της δηλαδή μέχρι της
Ιανουαρίου

1991

και να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει αυτή η οδηγία.

Αναλυτικώτερα:

Στο άρθρο

4

1 δίνονται οι ορισμοί για τους σκοπούς της
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- δίπλωμα,

οποιοδήποτε δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος η

οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων
τίτλων:

* που

έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με οικείες

διατάξεις

* από όπου προκύπτει κύκλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών

ετών σε

ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου

* από

όπου προκύπτει ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα

επαγγελματικά προσόντα για να αναλάβει ή να

ασκήσει επάγγελμα που είναι

νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος.

- σαν νομοθετικά κατοχυρωμένο

επάγγελμα, η δραστηριότητα ή το

σύνολο νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα κράτος μέλος.

Και σαν νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα
εκείνη η δραστηριότητα που για την πρόσβαση σ'αυτήν, ή την
εξάσκησή της ή έναν τρόπο εξάσκησής της σ'ένα κeάτος μέλος
απαιτείται αμέσως ή εμμέσως βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή

διοικητικών διατάξεων ή κατοχή διπλώματος .

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το παραπάνω
εξομειώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική
δραστηριότητα εκείνη των μελών ένωσης ή οργάνωσης που κύριος

στόχος του είναι η προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του
οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα και τυγχάνουν
αναγνώρισης ειδικής μορφής και
* χορηγούν στα μέλη δίπλωμα

* υποβάλλουν τα μέλη τους σε επαγγελματικούς κανόνες
* παρέχουν στα μέλη την δυνατότητα να κάνουν χρήση τίτλου ή
συντομογραφίας.

Στο παράρτημα περιλαμβάνεται ειδικός κατάλογος των ενώσεων ή οργανώσεων που
πληρούσαν τους όρους της παραπάνω περίπτωσης κατά την έκδοση της οδηγίας, δηλαδή

της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμφανίζονται δε τα αντίστοιχα
Ινστιτούτα Πολεοδόμων Χωροτακτών.

lrish Planning Institute

Town Planning Institute.
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Στο άρθρο

2 αναφέρεται ότι η οδηγία

εφαρμόζεται σε υπηκόους κράτους μέλους που

επιθυμούν να ασκήσουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος υποδοχής.
Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα επαγγέλματα που διέπονται από ειδική οδηγία.

Στα άρθρα

3,4

και

5 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του κράτους

μέλους και οι

διαδικασίες προσαρμογής που μπορεί να επιβάλλει στον μετανάστη:

-Το κράτος μέλος υποχρεούται να επιτρέψει την πρόσβαση σε

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή την εξάσκησή του υπό τους
ίδιους όρους με τους ημεδαπούς σε υπήκοο κράτους μέλους

* αν έχει δίπλωμα που του επιτρέπει πρόσβαση στο επάγγελμα
* αν δεν έχει δίπλωμα όπως το παραπάνω αλλά εξασκεί το επάγγελμα συνεχώς
για

2 χρόνια τα τελευταία 1Ο

έτη σε κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά

αυτό το επάγγελμα αλλά έχει αποκτήσει τίτλο εκπαίδευσης από αρμόδια αρχή κράτους
μέλους, με πάνω από τρία έτη διάρκεια εκπαίδευσης που τον προετοίμασαν για την
εξάσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

- Το

κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί :

α. επαγγελματική πείρα

β. πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία διάρκειας
α. Επαγγελματική πείρα: ορίζεται η πραγματική και νομική άσκηση του σχετικού

επαγγέλματος σ'ένα κράτος μέλος. Ο αιτών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει

επαγγελματική πείρα όταν η διάρκεια εκπαίδευσής του είναι τουλάχιστον

1 χρόνο

κατώτερη από εκείνη που απαιτείται από το κράτος μέλος υποδοχής.

Η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα

4

έτη.

β. πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου
επαγγέλματος που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος υποδοχής υπό την ευθύνη

αναγνωρισμένου επαγγελματία και που συνοδεύεται ενδεχομένως από συμπληρωματική

εκπαίδευση

-

Η πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτομερείς κανόνες

καθορίζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής .
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δοκιμασία επάρκειας είναι ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές

γνώσεις του αιτούντος ασκείται δε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
υποδομής με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νομοθετικά
κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.

Για τον λόγο αυτό καταρτίζεται κατάλογος των τομέων γνώσεων που δεν καλύπτονται
από το δίπλωμα ή τον τίτλο που επικαλείται ο αιτών.

Πραγματοποιείται πρακτική άσκηση προσαρμογής επί

3 έτη κατ' ανώτατο

όριο ή

υποβάλλεται σε δοκιμασία επάρκειας:

* όταν η εκπαίδευση αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς

* όταν μια ή περισσότερες από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που
περιλαμβάνει το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα είναι διαφορετικό και απαιτεί
ειδική εκπαίδευση.

Η επιλογή μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας
εναπόκειται στον μετανάστη. Επίσης η δοκιμασία επάρκειας παρέχει το πλεονέκτημα
μείωσης της περιόδου προσαρμογής.

Στα άρθρα

6,7 και 8 αναφέρονται θέματα που αφορούν την αρμόδια αρχή και τα

αποδεικτικά στοιχεία.

Στα άρθρα

9, 10

και

11 περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής

- Τα κράτη

μέλη ορίζουν μέσα στην προθεσμία εφαρμογής της

οδηγίας τις αρχές που είναι αρμόδιες.

- Κάθε κράτος

μέλος ορίζει έναν συντονιστή. Παρά την Επιτροπή

συνιστάται μια ομάδα συντονισμού που απαρτίζεται από τους
εθνικούς συντονιστές και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της
Επιτροπής.

- Τα

κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την παροχή των αναγκαίων

πληροφοριών και μπορούν να επικουρούνται από το κέντρο

ενημέρωσης, σχετικά με την ακαδημαική αναγνώριση διπλωμάτων
(ψήφισμα Συμβουλίου Υπο υργών Παιδείας Ε.Ε αρ
σελ

1)

38 της 19.2.76

και ενδεχομένως από τις κατάλληλες επαγγελματικές

ενώσεις ή οργανώσεις.

-

Μετά την έναρξη ισχύος

( 4 Ιαν. 1 991)

τα κράτη μέλη στέλνουν
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κάθε

2 χρόνια έκθεση στην Επιτροπή με στατιστικό πίνακα
σχετικών αποφάσεων και το αργότερο σε 5 χρόνια η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση
σχετικά με την πορεία εφαρμογής.

Αφού προβεί στις αναγκαίες διαβουλεύσεις η Επιτροπή
παρουσιάζει τα συμπεράσματα όσον αφορά τροποποιήσεις που
πρέπει να γίνουν και ενδεχόμενα προτάσεις για την βελτίωση
υφισταμένων ρυθμίσεων.

Συμπέρασμα

πρέπει άμεσα να προσαρμοσθεί ο

716

στην οδηγία και να ορισθού:

- η αρμόδια αρχή
- η απαιτούμενη εκπαίδευση
- η πρακτική άσκηση προσαρμογής
- η δοκιμασία επάρκειας
για τα πτυχία 1 και 2.

5.2

Η εφαρμογή της οδηγίας

89/48

Την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας

89/48 όπως και της 92/50

έχει η Γενική Διεύθυνση ΠΙ της Επιτροπής, επειδή ασχολείται με την εσωτερική
αγορά και την λειτουργία των επαγγελμάτων συμπεριλαμβανομένης και της
επαγγελματικής αναγνώρισης.

Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει τους εθνικούς συντονιστές σύμφωνα με το άρθρο

9 της

οδηγίας που συνήθως προέρχονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας, για την

Ελλάδα εμφανίζεται συντονιστής ο καθηγ. Ε.Κων/νίδης από το ΔΙΚΑ ΤΣΑ, όπως
φαίνεται σε κατάλογο στο τέλος του

1992 προερχόμενη από

την Γ .Δ .

ID.

Ο κατάλογος αυτός όμως αλλάζει συχνά.
Επίσης από πληροφορίες της ίδιας Γενικής Δ/νσης μέχρι τα μέσα του

'93

είχαν

εφαρμόσει την οδηγία η Ιρλανδία το Ην. Βασίλειο, η Δανία και η Πορτογαλία. Η

Ισπανία και η Ιταλία συμπλήρωναν δευτερεύουσα νομοθεσία ενώ η Γαλλία και η
Γερμανία βρισκόντουσαν στην διαδικασία εφαρμογής της.
Η Ελλάδα και το Βέλγιο δεν είχαν ενημερώση την Ευρωπαική Επιτροπή.
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Γενικά για την εφαρμογή της οδηγίας υπάρχει έν απρόβλημα καθορισμού εάν στις

χώρες μέλη "ρυθμίζεται" η επαγγελματική δραστηριότητα της πολεοδομίας
χωροταξίας κι αυτό επειδή στις περισσότερες χώρες η πολεοδομία

-

- χωροταξία δεν

αποτελεί χωριστή δραστηριότητα.
Μόνο στην Ιρλανδία και στην Βρεττανία είναι αναγνωρισμένη η δραστηριότητα και
θεσμικά κατοχυρωμένη η εγγραφή μέλους στα οικεία Ινστιτούτα Πολεοδομίας και από
την εθνική νομοθεσία αλλά και από την οδηγία.
Γενικά στις χώρες μέλη παρατηρείται μια διαίρεση μεταξύ Βορρά και Νότου. Χώρες
όπως η Βρεττανία, Ιρλανδία, Δανία και Ολλανδία έχονν καλά οργανωμένα συστήματα

χωρικού σχεδιασμού και ανεξάρτητα Ινστιτούτα. Σε χώρες όπως η Ισπανία και η
Ιταλία όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα το επάγγελμα ασκείται κυρίως από
αρχιτέκτονες με κάποια εξειδίκευση στον χωρικό σχεδιασμό.

Οι αντίστοιχοι σύλλογοι και τα Ινστιτούτα Πολεοδόμων- Χωροτακτών των Κρατών
μελών ανήκονν στο Ευρωπαικό Συμβούλιο Πολεοδόμων-

τέλος) που ιδρύθηκε το

1985. Από την Ελλάδα μέλος

E.C.T.P (βλέπε κατάλογο

στο

είναι ο Σύλλογος Ελλήνων

Πολεοδόμων-Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).

Για να γίνονν δεκτοί αυτοί οι Σύλλογοι πρέπει τα μέλη τους να έχονν τουλάχιστον
πενταετή εκπαίδευση.
Ο μεγαλύτερος αριθμητικά σύλλογος είναι ο Βρεττανικός

(RTPI)

με πάνω από

16.000

μέλη, με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι σύλλογοι της Γερμανίας, Γαλλίας και Δανίας
με

600 - 1100 μέλη ο

Το

ECTP

καθένας, ενώ η υπόλοιποι έχονν λιγότερα από

500 μέλη.

ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της οδηγίας, βρίσκεται σε επαφή με την

Γεν. Δ/νση ΙΠ και έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας για το θέμα, με στόχο
να προωθήσει την εκπαίδευση και την αναγνώριση του επαγγέλματος σε κάθε χώρα
μέλος ώστε να επιτευχθεί εναρμόνηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το υ
επιπέδου γνώσεων.

Σε μια Ευρώπη όπου προωθούνται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, σννεχιζόμενη
εκπαίδευση, η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών χωρικού σχεδιασμού και
διατυπόνονται οι Προοπτικές Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου καθίσταται αναγκαία η
ρύθμιση του επαγγέλματος.

Το Ευρωπαικό αυτό Συμβούλιο κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο στα μέλη του.
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Στην ερώτηση αν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα αναγνωρισμένος Πολεοδόμος

-

Χωροτάκτης από άλλο κράτος μέλος είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας είτε σαν

υπάλληλος όλοι απαντούν ναι εκτός των Ισπανών

- όπου πρέπει κανείς να

είναι

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός.

Γενικά δεν επιτρέπεται να ασκήσει το επάγγελμα σαν δημόσιος υπάλληλος ξένος
υπήκοος.

Αναλυτικότερα η εγγραφή στα μητρώα των αντίστοιχων συλλόγων πολεοδόμων

χωροτακτών της Ιρλανδίας και Βρεττανίας κατοχυρώνει απλώς τον τίτλο του
επαγγελματία, πρακτικά όμως είναι πολύ δύσκολο να ασκήσει κανείς το επάγγελμα αν

δεν ανήκει σ'αυτούς τους συλλόγους. Ηδη από το

1991

οι δύο αυτές χώρες έχουν

καθορίσει τις διαδικασίες προσαρμογής (επαγγελματική πείρα, πρακτική άσκηση
προσαρμογής και δοκιμασία επάρκειας) σύμφωνα με την οδηγία.
Οι Πορτογάλοι θεσμοθέτησαν το επάγγελμα και τον τρόπο που θα δέχονται οι

άλλοι Ευρωπαίοι Πολεοδόμοι να ασκήσουν το επάγγελμα.
Στην Δανία δεν υπάρχει περιορισμός γίνονται προσπάθειες όμως να
αναγνωρισθεί σαν επάγγελμα.

Στην Γερμανία προστατεύεται το επάγγελμα

- ισχύουν διάφορες

νομοθεσίες στα

ομόσπονδα κράτη που προσαρμόζονται σταδιακά.
Η εγγραφή στο μητρώο δεν είναι υποχρεωτική για να ασκήσει το επάγγελμα
αλλά γενικά βοηθάει.
Στην Ολλανδία δημιουργήθηκε πρόσφατα μητρώο μελών που δεν είναι όμως
υποχρεωτική η εγγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος προβλέπεται όμως ότι θα
γίνει υποχρεωτικό.

Στην Γαλλία και στην Ιταλία δεν είναι αναγνωρισμένο το επάγγελμα γίνονται

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω των οικείων συλλόγων.
Οι Β έλγοι που έχουν δυο συλλόγους Γαλλόφωνων και Φλαμανδών δεν έχουν
μητρώο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο γίνονται όμως διαπραγματεύσεις σε

εθνικό επίπεδο να αναγνωρισθεί με την ίδρυση ενός εθνικού Ινστιτούτου
Πολεοδόμων (είδος μητρώου) .

- 37 -

Κωδικοποίηση επαγγέλματος Πολεοδόμου-Χωροτάκτη.

Επίσης οι Φλαμανδοί κατόρθωσαν να γίνουν δεκτοί το

'92 σαν

μέλη ενός

διομοσπονδιακού γραφείου του Υπουργείου Εμπορίου, Ελευθέρων Επαγγελμάτων και

Γεωργίας που θεωρείται σαν πρώτο βήμα αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα το Μητρώο Μελετητών ΓΕΜ που δίνει τα πτυχία

και Π στους

1

τομείς Χωροταξίας και Πολεοδομίας δεν έχει ακόμη προσαρμόσει την νομοθεσία του
στην οδηγία όπως υποχρεούται ώστε να εγγράφει και μέλη από άλλες χώρες μέλη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή διαδικασιών προσαρμογής που θεσμοθέτησε η
Βρεττανία τον Απρίλιο του

'91.

Αρμόδια αρχή σύμφωνα με την οδηγία ορίσθηκε το οικείο Ινστιτούτο

R.T.P.I.

που

για να βοηθηθεί στην υλοποίηση και λειτουργία του πλαισίου προσαρμογής

χρησιμοποιεί σαν συμβούλους την Ενωση μάθησης εξ αποστάσεως (που αποτελείται από

5 Πανεπιστημιακές σχολές Χωρικού Σχεδιασμού σε συνεργασία

με το Ανοιχτό

Πανεπιστήμιο) που έχει ευρεία εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης Π.Χ.
συμπεριλαμβανομένης της εξ'αποστάσεως μάθησης και της επαγγελματικής
αναγνωρισης.

Εντός

4

μηνών από την υποβολή αίτησης στο

R.T.P.l. για την αποδοχή Ευρωπαίου

πολεοδόμου κρίνεται εαν μπορεί να γραφτεί απευθείας: αν αποδείξει ότι έχει μέχρι

4 χρόνια πρακτική

εμπειρία ή να υποβληθεί σε κάποια διαδικασία προσαρμογής ή να

απορριφθεί.
Η Ενωση των Πανεπιστημίων που λειτουργεί σαν σύμβουλος αναλαμβάνει την
διαδικασία προσαρμογής, την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και την

οργάνωση ειδικών μαθημάτων.

Με την διαδικασία προσαρμογής μέσω δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης
προσαρμογής εξετάζεται η επαγγελματική γνώση του υποψηφίου και η ικανότητά του
να ασκήσει το επάγγελμα σαν αναγνωρισμένος πολεοδόμος στην Βρεττανία. Η γνώση
της αγγλικής γλώσσας δεν εξετάζεται αλλά αποτελεί προυπόθεση για την επιτυχία
της εξέτασης.
Η δο κιμασία επάρκειας αποτελείται από σειρά γραπτών εξετάσεων κυρίως σε θέματα
νομοθεσίας και εμπειρίας άσκησης του επαγγέλματος Πολεοδμίας
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Η πρακτική άσκηση προσαρμογής συνίσταται σε ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης σε

μια πολεοδομική αρχή ή σε άλλο κατάλληλο φορέα διαρκεί συνήθως

6-18

μήνες και

παρέχει μέσω της εμπειρίας την γνώση σε εκείνους τους τομείς που κρίνεται ότι
έχει ελλείψεις ο υποψήφιος. Στο τέλος υποβάλλεται στην Ενωση των Πανεπιστημίων

αναλυτικό ημερολόγιο εμπειρίας.
Παρέχεται στον υποψήφιο και κατάλογος εργοδοτών.

Κατάλογος Μελετών

- Ινστιτούτων και Συλλόγων του Ευρωπαικού Συμβουλίου Πολεοδόμων - E.C.T.P.
Asociacion Espanola de Tecnicos
Urbanistas
Les Υ alls 28 3 2,
08201 SABADELL,Spain
Associazione Nazionale degli
Urbanisti
Yilla Albrizzί CP 348,
31100 TREVISO,ltaly
Bond van Nederlandse
Stedebouwkundigen
219 Waterlooplein,
lOOGC AMSTERDAM,
The Netherlands
Belgische Vereniging νaη
Stedebouwkundigen
73 Lauwstraat,
9051 GENT (SDW)
Belgium
Chambre des Urbanistes de
Belgique
112 rue des Pocherics,
1160 BRUXELLES,
Belgium
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Foreningen af Byplanlaeggcre
ΑΑΑ Norreport 20,
8000 Arhus C,
Denmark
Greek Urban & Regional
Planners Association
ΡΟ Βοχ 14005,
115 10 ATHENS,
Greece
Irish Planning Institute
8 Merrion Square,
DUBLIN2,
Ireland
Royal Town Planning Institute
26 Portland Place,
LONDON WIN 4ΒΕ, υκ
Societe Francaise des Urbanistes
39 rue Pernety,
75014 PARIS,
France
Sociedade Portuguesa de
Urbanistas
22 rua dos Coutinhos,
3,000 COIMBRA
Portugal
Yereinigung der Stadt- Regionalund Landesplaner (SRL)
Weg am Kotterberg 3,
4630 BOCHUM 1,
Germany
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5.3

Οδηγία

92/50 της ΕΟΚ.

Οι κανόνες άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος του Π-Χ ως προς τις μελέτες του

Δημοσίου, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την οδηγία

92/50

της ΕΟΚ "για τον

σνντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών".

Στην οδηγία τονίζεται ότι αυτή δεν θίγει την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των
κανόνων για τις συνθήκες άσκησης ενός επαγγέλματος, υπό τον όρο ότι
συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης ότι η παροχή υπηρεσιών καλύπτεται

από την οδηγία αυτή μόνον εφόσον βασίζεται σε συμβάσεις, ενώ δεν καλύπτονται οι
συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων οι
καρποί ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση.
Τα κράτη μέλη ήσαν υποχρεωμένα να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους στην οδηγία
αυτή μέχρι την lη Ιουλίου

1993. Επειδή κάτι τέτοιο

δεν έγινε από την Ελληνική

κυβέρνηση, εκδόθηκε Εγκύκλιος από τον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ όπου παρέχονται διευκρινήσεις
για την προσωρινή εφαρμογή της οδηγίας, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση ( εγκ.

40/93,

βλ. ΕΔ. ΤΕΕ

1781). Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της οδηγίας

εφαρμόζονται στις συμβάσεις μελετών, ή υπηρεσιών όταν το ύψος της εκτιμώμενης
αμοιβής μελέτης ή υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ είναι ίσο ή ανώτερο των
(δηλαδή

41.110.400

δρχ. με τις τιμές της

31.12.93),

200.000 ECU

και ότι ως αναθέτουσες αρχές

θεωρούνται το κράτος, οι ΟΤΑ, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, οι ενώσεις που
αποτελούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω ΟΤΑ ή δημοσίου δικαίου.
Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται και στους διαγωνισμούς μελετών, δηλαδή

στις "εθνικές διαδικασίες που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσει η αναθέτουσα αρχή
μελέτες ή σχέδια, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της
αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και της ηλεκτρονικής

επεξεργασίας δεδομένων τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από
σύγκριση και με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων".

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο οι "διαγωνισμοί μελετών" αντιστοιχούν στη διαδικασία του

άρθρου

11, παρ. 6 του Ν.716/77 και στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ειδικά

για τους διαγωνισμούς, εφαρμόζεται η οδηγία, όταν το συνολικό ύψος των βραβείων
και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες, ισούται ή υπερβαίνει τα

200.000 ECU.
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Πέραν των μελετών η οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και

τεχνικών συμβουλών και στις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, με τους
περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορεί να είναι ανοικτές (που αντιστοιχούν στις

διαδικασίες του άρθρου

11, παρ. 7 του Ν.716/77),

κλειστές (που αντιστοιχούν στο

άρθρο

11, παρ. 5 του Ν.716/77) , με διαπραγμάτευση (που αντιστοιχούν στα άρθρα
11, (παρ. 6), 16, 17, 18 του Ν.716/77) και διαγωνισμοί μελετών.

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να γνωστοποιούν, μέσω ενδεικτικής προκήρυξης που
δημοσιεύεται με την έναρξη του οικονομικού έτους, το συνολικό ύψος των συμβάσεων

υπηρεσιών (μελετών) κατά κατηγορία, τις οποίες προτίθενται να αναθέσουν μέσα
στον χρόνο, όταν το συνολικό προϋπολογιζόμενο ύψος είναι ίσο ή μεγαλύτερο των

750.000 ECU.

Επίσης για κάθε περίπτωση πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή διαγωνισμού

μελετών, πρέπει να υπάρξει προκήρυξη που στέλνεται στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην ίδια Υπηρεσία αποστέλλονται και τα
αποτελέσματα των σχετικών διαδικασιών. Στη συνέχεια γίνεται δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Κοινοπραξίες φυσικών Προσώπων και συμπράττοντα γραφεία είναι δυνατόν να
υποβάλουν προσφορές. Οι κοινοπραξίες δεν δύνανται να υποχρεωθούν να περιβληθούν
ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Επίσης δεν είναι
δυνατόν να απορρίπτονται οι υποψήφιοι, για το λόγο ότι σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία θα πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια στη χώρα
όπου είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία

(μελέτη). Κατά συνέπεια τίθεται υπό αμφισβήτηση η συμβατότητα με τα παραπάνω,

ύπαρξης πτυχίων Δ και Ε τάξης της ΓΕΜ.
Εφόσον οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας τους (Επιμελητήρια, Μητρώα Μελετητών κλπ.), η

αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Η ικανότητα των υποψηφίων Ελλήνων ή μη, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της
μελέτης ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είναι δυνατό να εκτιμηθεί βάσει της

τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας
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τους (τίτλοι σπουδών και επαγγέλματος, μελέτες τελευταίας τριετίας, τεχνικό

προσωπικό, μηχανήματα και άλλος τεχνικός εξοπλισμός, ενδεχόμενη προϋπόθεση
ανάθεσης υπεργολαβίας σε τρίτους κλπ.).

Ως προς τα κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων ή ανάθεσης της μελέτης
καθορίζονται (εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν ορίζει τι.μολόγια και συγκεκριμένες
αμοιβές μελετών) :

- Είτε η χαμηλότερη προσφερόμενη τι.μή.
- Είτε η τιμή, με σννυπολογισμό δι.αφόρων,

ανάλογα με τη μελέτη, κριτηρίων

ποιότητας, τεχνικών πλεονεκτημάτων, αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών,

τεχνικής υποστήριξης, χρόνου παράδοσης κλπ.
Επομένως τα παραπάνω κριτήρια επιλογής θα εφαρμόζονται και στην Ελλάδα για την
ανάθεση ερεννητικών προγραμμάτων ή την επιλογή τεχνικού συμβούλου. Ομως

διανοίγεται η προοπτική εφαρμογής της χαμηλότερης τι.μής και στις Πολεοδομικές

-

Χωροταξικές μελέτες, καθότι ανήκονν στην κατηγορία των λίγων μελετών που δεν
έχουν θεσμοθετημένο τι.μολόγιο πληρωμής.

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ενώ η οδηγία 89/48/ΕΟΚ καθορίζει ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την
ανεμπόδιστη εξάσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (επομένως και μόνιμη
εγκατάσταση) σε κράτος μέλος εκτός από εκείνο στο οποίο κάποιος απέκτησε τα

επαγγελματικά του προσόντα, η οδηγία

92/50:

α) αφορά την διεκδίκηση εκπόνησης μελέτης ή παροχής άλλων υπηρεσιών, από

κάποιον ο οποίος παραμένει στη χώρα προέλευσής του όπου και εξασκεί την
επαγγελματική του δραστηριότητα, και μόνο προσωρινά πιθανόν να εγκατασταθεί στη
χώρα που προκηρύσσει την μελέτη, στα πλαίσια της εκπόνησής της.

β) Δεν αναφέρεται σε "μικρές" μελέτες, αλλά σε αυτές που το ύψος της

εκτιμώμενης αμοιβής ξεπερνάει τα

200.000 ECU (41.110.400

δρχ.).

γ) Υποχρεώνει σε ευρύτατη δημοσιότητα των προκηρύξεων μέσω της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

δ) Τα κριτήρια ανάθεσης των μελετών που καθορίζει, σε συνδυασμό με την
έλλειψη τιμολογίου και τιμαριθμοποίησης αμοιβών, είναι δννατό να οδηγήσουν στην

ανάθεση των μελετών με μειοδοτικό διαγωνισμό ή σε έναν σννδυασμό μειοδοτικού
διαγωνισμού και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης.

ε) Ως προς τους εκδηλώνοντες ενδιαφ έρον για μια συγκεκριμένη μελέτη, εφόσον
αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχονν το δικαίωμα

συμμετοχής με την προϋπόθεση ότι στη χώρα αυτή έχονν το δικαίωμα να εκπονούν την
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συγκεκριμένη μελέτη. Οποιαδήποτε κοινοπρακτική ή εταιρική μορφή δεν είναι

δυνατόν να απαιτηθεί από την προκηρύσσουσα αρχή. Αλλά δεν είναι και δυνατό να
αποκλεισθεί, πάντα για τους εγκατεστημένους σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Με βάση την οδηγία 92/50/ΕΟΚ έχουν γίνει ήδη προκηρύξεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Αναφέρουμε στοιχεία από μια, που σχετίζεται με το αντικείμενο του

Πολεοδόμου

- Χωροτάκτη.

Πρόκειται για τις "Προκαταρκτικές μελέτες και Προμελέτες του Οδικού Αξονα
Ηγουμενί τσας

175 εκ.

- Βόλος,

τμήμα Παναγιά

- Βόλος" του ΥΠΕΧΩΔΕ, προεκτιμώμενης αμοιβής

δραχμές.

"Γίνονται δεκτά γραφεία μελετών ή συμπράξεις γραφείων μελετών, με την προϋπόθεση
ότι κάθε κατωτέρω κατηγορία ειδικότητας καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον
γραφειο .

α) Συγκοινωνιακά. Ενας τουλάχιστον μελετητής με

ή δύο με

12 έτη,

ένας με

8

έτη και,

έτη ή ένας με

8 έτη σχετική εμπειρία που αντιστοιχεί με το πτυχίο Δ ή
10 του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών.
β) Στατικά ... γ) Υδραυλικά ... δ) Τοπογραφικά ... ε) Γεωλογικά ...
στ) Γεωτεχνικά ...
4

Ε τάξης κατηγορίας

Β. Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή επιστημόνων με

εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε συγκοινωνία κά
έργα, Δασολογίας σε συνάρτηση με την επαναφορά φυσικού τοπίου, Ηχορύπανσης και
Ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ.

του άρθρου

11

του Ν.716/77 ...".
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6

ΠΡΟΟΠΠΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

Συνοπτικά, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν σε σχέση
με τις προοπτικές της ζήτησης πολεοδόμων και χωροτακτών:
α. οι εκτιμήσεις ως προς την εξέλιξη της ζήτησης συνολικά και κατά τομέα και
δραστηριότητα και

β. εκτιμήσεις ως προς την μελλοντική διαμόρφωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων
που θα είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών.

1.

Οι τάσεις αποκρατηκοποίησης και συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα εκτιμάται ότι

θα συνεχιστούν, και η απαγόρευση προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα
επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης στον τομέα που σήμερα καλύπτει

την μεγαλύτερη προσφυγή θέσεων εργασίας για τους πολεοδόμους και χωροτάκτες.
Ωστόσο, με δεδομένο, το ενδιαφέρον και την ένταση που αποκτούν τα θέματα

ρύθμισης και διαχείρισης του χώρου και του περιβάλλοντος καθώς και οι

δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων που αφορούν τη
χωροταξία, την πολεοδομία και την περιφεριακή ανάπτυξη είναι αναμενόμενο να
αυξηθούν σημαντικά οι σχετικές ανάγκες. Με βάση όμως τη σημερινή συγκυρία δεν
είναι δυνατό να προσδιοριστεί πότε οι ανάγκες θα μετατραπούν σε ενεργό ζήτηση.
Είναι εύκολο πάντως η ζήτηση να εμφανισθεί σχετικά σύντομα στο επίπεδο τοπικής
διοίκησης διότι οι δήμοι αποκτούν μεγαλύτερη αυτοτέλεια και περισσότερες
αρμοδιότητες, αναδεικνύεται μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο

-

ιδίως σε σχέση με τη διαμόρφωση και συνειδητοποίηση των προοπτικών τοπικής

ανάπτυξης

-

ενώ η θεσμοθέτηση του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδικοίκησης

ενδεχομένως μητροπολιτικής διοίκησης

- θα απαιτήσει

- και

κατάλληλη στελέχωση με

ειδικότητες στον χωρικό προγραμματισμό και σχεδιασμό.

2.

Η συρίκνωση του δημόσιου τομέα θα οδηγήσει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών

των μέσων υπηρεσιών που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας. Είναι επομένως ενδεχόμενο,
δεδομένου ότι υπάρχουν αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης
ταμείων της Ευρωπαικής Ενωσης

- ένα μεγάλο

- ιδίως των διαρθρωτικών

μέρος των αναγκών του ευρύτερου

δημόσιου τομέα να ανατίθεται, με τη μορφή μελετών ή αγοράς υπηρεσιών, σε ιδιώτες
μελετητές και γραφεία. Εξ'άλλου, ο όγκος και μόνο του 2ου κοινοτικού πλαίσιου,
στήριξης, των πρωτοβουλιών της Ευρωπαικής Ενωσης και των νέων δράσεων που

διαμορφώνονται από την Ευρωπαική Επιτροπή και το πλήθος των έργων και δράσεων
που προγραμματίζονται θα απαιτήσουν μια σημαντική αύξηση των υπηρεσιών που
σχετίζονται με τα αντικείμενα της χωροταξίας και της πολεοδομίας.
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3.

Οσον αφορά στις σημερινές ανάγκες και τις εξελίξεις σχετικά με τις

απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις θα πρέπει κατ' αρχήν να τονισθεί αυτό που ήδη
έχει επισημανθεί κατά καιρούς ότι δηλαδή υπάρχει σήμερα αναντιστοιχία ανάμεσα

στην προσφορά δεξιοτήτων και στα χωρικά προβλήματα όπως εμφανίζονται. Η

εξειδίκευση σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας προσφέρεται κυρίως μέσω της
προσέγγισης του φυσικού σχεδιασμού. Οι κυρίαρχες αντιλήψεις αναφέρονται ακόμη
στον ολοκληρωμένο φυσικό σχεδιασμό και σε πρακτική που προσαρμόζεται με δυσκολία
σε νέες απαιτήσεις περιορίζοντας έτσι τους τρόπους ανάδειξης, ερμηνείας και
επίλυσης των χωρικών προβλημάτων και αναπαράγοντας κλειστούς ορίζοντες.

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν με ραγδαίους
ρυθμούς απαιτώντας διαρκή προσαρμογή του αντικειμένου και των δεξιοτήτων. Ετσι,
εκτός από τη διεπιστημονικότητα

- με

αυξημένες τις απαιτήσεις σε θέματα

διοίκησης, διαχείρησης και οικονομίας

- στην προσέγγιση απαιτούνται και ισχυρές

βάσεις σε τεχνικές μεθόδους που θα εξασφαλίσουν την προσαρμογή στις συνεχώς
μεταβαλόμενες συνθήκες. Η προσαρμοστικότητα αποτελεί προυπόθεση όχι μόνο σε

σχέση με τα εργαλεία και τις τεχνικές του πολεοδόμου/χωροτάκτη αλλά και με τα
ερμηνευτικά σχήματα και τις διαρκός αυξανόμενες ανάγκες σε πληροφορίες στη
διαχείρησή τους. Επομένως, το παλαιό αίτημα για συστηματικές σπουδές στην
πολεοδομία και χωροταξία είναι σήμερα ακόμα πιο επιτακτικό όπως είναι και η
ανάγκη για προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης.
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7

Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε

7.1

1 Σ.

Προτάσεις Άμεσες-Μεσοπρόθεσμες

Η επόμενη πενταετία μπορεί να χαρακτηρισθεί μεταβατική για την οριστικοποίηση

του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Π-Χ μέσα στις νέες συνθήκες της
Ευρωπαικής ολοκλήρωσης, των έντονων περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας,

και της ανάγκης επιστημονικής και εξειδικευμένης προσέγγισης του σχεδιασμού και
ρύθμισης του χώρου.
Μέσα σ'αυτή την πενταετία, τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν θα πρέπει να
κλιμακωθούν από άμεσα σε μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μελετηθούν τα

επόμενα στάδια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων, ώστε να υπάρξει μια νέα
δέσμη προτάσεων στο άμεσο μέλλον.

1. Κατάργηση του Π.Δ. 113/92 σε ότι αφορά τις αναθέσεις μελετών. Αναμόρφωση του
μέ βάση τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε ό,τι
αφορά τους "ενδιάμεσους φορείς". Γενική εφαρμογή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και

τους "ενδιάμεσους φορείς" του Ν.716/77 αναμορφωμένου και εκσυγχρονισμένου.

2. Αμεση συμμόρφωση της ΓΕΜ με την κείμενη νομοθεσία (Ν.716), ώστε να χορηγεί
πτυχία κατηγορίας 1 και 2 στις σχετικές με αυτές ειδικότητες. Δηλαδή εκτός από
τους Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους, Πολιτικούς Μηχανικούς, στους πτυχιούχους

Πολεοδόμους

- Χωροτάκτες,

και στους προερχόμενους από άλλες ειδικότητες που

έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Π-Χ.
Εδώ αναφερόμαστε στους απόφοιτους του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του

Παντείου Πανεπιστημίου, του τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του

ιδίου και του τμήματος Χωροταξίας

- Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου,

Θεσσαλίας από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης στους Ελληνες υπηκόους και τους
υπηκόους των άλλων χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης αποφοίτους πανεπιστημίων
τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, ισχύει η υποχρέωση τετραετούς άσκησης του
επαγγέλματος μετά την αποφοίτηση και πριν τη χορήγηση του πτυχίου της ΓΕΜ.

3. Σε

ότι αφορά τους πτυχιούχους Π-Χ τουλάχιστον τριετούς φοίτησης από άλλες

χώρες της Ενωσης, θα πρέπει η ΓΕΜ, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, να οργανώσει

σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ, ΣΕΠΟΧ) το ΔΙΚΑΤΣΑ και Πανεπιστήμια,
τον σχετικό μηχανισμό για την "δοκιμασία επάρκειας" όσων μπορούν να ασκήσουν το
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επάγγελμα στη χώρα προέλευσης, και έχουν ήδη αποδεδειγμένη τετραετή
επαγγελματική εμπειρία. Η δοκιμασία αυτή θα περιλαμβάνει, πέραν των τομέων
γνώσεων που δεν καλύπτονται από τον τίτλο σπουδών του δοκιμαζόμενου, και την
εθνική νομοθεσία σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, αναθέσεων
μελετών κλπ.

4. Ως προς τον Δημόσιο Τομέα

επιβάλεται η αναθεώρηση των Οργανισμών των συναφών

Υπουργείων ώστε να προβλεφθούν θέσεις και για τους αποφοίτους των νέων τμημάτων

Χωροταξίας, Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένες προτάσεις θα προκύψουν μετά από μελέτη του θέματος από ειδική
Ομάδα Εργασίας που πρέπει να συσταθεί ειδικά γι'αυτό το σκοπό.

5. Ως προς

τις μελέτες Δημοσίου που εκπονούν ιδιώτες μελετητές, επείγει, και ήδη

έχει ξεκινήσει σχετικός διάλογος με το ΥΠΕΧΩΔΕ, η θέσπιση προδιαγραφών και
τιμολογίων τιμαριθμοποιημένων αμοιβών των Πολεοδομικών

- Χωροταξικών μελετών.

Επιβάλεται ακόμη η συμπλήρωση των κριτηρίων ανάθεσης των μελετών με το κριτήριο

της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μη συγκεντρώνονται πολλές μελέτες σε λίγα
χέρια. Επίσης η υποχρεωτική δημοσιότητα των αναθέσεων και κατ'έτος συγκεντρωτική
ανά γραφείο και μελετητή. Και η συχνότερη προσφυγή στην κανονική διαδικασία της

επιλογής τριών μελετητών οι οποίοι και συντάσσουν ειδική προκαταρκτική μελέτη.

6.

Επίσης προτείνεται η κατοχύρωση της εκπόνησης Π-Χ μελετών του ιδιωτικού τομέα

(Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτική Πολεοδόμηση) από μελετητές γραμμένους στα
μητρώα της ΓΕΜ, βά~ ειδικών προδιαγραφών.

7. Δεδομένου του πολυτεχνικού περιεχομένου των σπουδών του Πολεοδόμου Χωροτάκτη και των πρώτων αποφοιτήσεων από το τμήμα Χωροταξίας - Περιφ.Ανάπτυξης
του Παν.Θεσσαλίας αλλά και από Πολυτεχνεία του εξωτερικού, προτείνεται η

θεσμοθέτηση της ειδικότητας του Πολεοδόμου

- Χωροτάκτη Μηχανικού στο ΤΕΕ

και

αντίστοιχου Επιστημονικού Τμήματος.

8. Στα πλαίσια της

καθιέρωσης μεταπτυχιακών σπουδών στα ΑΕΙ, έχει ωριμάσει η

ανάγκη καθιέρωσης αντίστοιχων σπουδώνΠολεοδομίας

- Χωροταξίας,

όπου υπάρχει ήδη

η κατάλληλη υλική και ανθρώπινη υποδομή (τμήματα Αρχιτεκτόνων Αθήνας και

Θεσσαλονίκης, Παν.Θεσσαλίας). Ο εμπλουτισμός δε των σχετικών σπουδών στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο .
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7 .2

Προτάσεις Μ εσοπρόθεσμες-Μ ακροττρόθεσμες

Θέματα που πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω ώστε να υπάρξουν πλήρως επεξεργασμένες
προτάσεις είναι:

1. Η

σκοπιμότητα καθιέρωσης προπτυχιακών σπουδών Πολεοδομίας

- Χωροταξίας

στα Πολυτεχνεία της χώρας και ιδιαίτερα στο ΕΜΠ και στο ΑΠΘ.

2.

Η καθιέρωση αυτοτελών σπουδών Γεωγραφίας στη χώρα μας, η οποία είναι η

μόνη της Ευρωπαικής Ενωσης στην οποία δεν θεραπεύεται αυτή η επιστήμη, βασική

για την ανάπτυξη της Πολεοδομίας

- Χωροταξίας.

Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας

τμήματος Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν καλύπτει το σύνολο του
επιστημονικού πεδίου της Γεωγραφίας.

3. Η

γενική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Π-Χ με βάση τις ειδικές σπουδές

των νέων υποψηφίων, και η ανάθεση του ελέγχου της σε επαγγελματικό φορέα, που
μπορεί να είναι είτε το ΤΕΕ, διευρυμένο και εκσυγχρονισμένο, είτε ο ΣΕΠΟΧ, είτε
ένας τρίτος νέος φορέας. Οι ήδη εργαζόμενοι ως Π-Χ εννοείται ότι θα τύχουν της
ίδιας κατοχύρωσης.
Ο φορέας αυτός θα έχει και την ευθύνη της επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων

εξωτερικού, της εφαρμογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, της διεξαγωγής της "δοκιμασίας
επάρκειας" κλπ.

4. Μέχρι να

ισχύσει η παραπάνω κατοχύρωση, η οποία και θα οδηγεί αυτόματα

στα αντίστοιχα πτυχία της ΓΕΜ, θα πρέπει να μελετηθεί και να προταθεί το

ελάχιστο επίπεδο γνώσεων με βάση τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, που
θα επιτρέπει την απόκτηση των πτυχίων αυτών.

5.

Με βάση τα παραπάνω θα προκύψει και η ανάγκη ριζικότερης αναπροσαρμογής

των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.
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