
ΠΡΟΣ ΑΠΌΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕ  

Γίνεται προσπάθεια από απόφοιτους και φοιτητές του ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου για σύσταση 

επιστολής προς τον Π.Σ.Α.Τ.  http://www.phala.gr/phala/   με αίτημα την ΑΛΛΑΓΉ του 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ του συλλόγου, όσον αφορά το ΆΡΘΡΟ 4 το οποίο ορίζει ως ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ για 

το δικαίωμα υποβολής αίτησης και κατ' επέκταση αποδοχής ως ΜΈΛΟΣ (τακτικό- έκτακτο κλπ.) 

του συλλόγου ΜΟΝΟ τους εξής: 

α) Κάτοχοι βασικού πτυχίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή διαμόρφωσης τοπίου ή σχεδιασμού 

τοπίου ξένης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής αναγνωρισμένου αντίστοιχου ή ισότιμου προς 

πτυχίο Ελληνικής Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής  

β) Κάτοχοι βασικού πτυχίου  Ελληνικής Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή ισότιμης Σχολής 

της αλλοδαπής  σχετικό με την αρχιτεκτονική τοπίου καθώς και διπλώματος μεταπτυχιακών 

σπουδών αποκλειστικά στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ή διαμόρφωσης τοπίου ή σχεδιασμού 

τοπίου, διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Σχολή της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. κλπ. 

ΔΗΛΑΔΉ όλους όσους έχουν πτυχίο αρχιτεκτονικής τοπίου της ημεδαπής ΑΕ που σημαίνει 

μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική τοπίου ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε σχετικής σχολής 

ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΟ από την Αρχιτεκτονική Τοπίου ΤΕ η οποία είναι 4 ετούς φοίτησης bachelor με 

πρόγραμμα σπουδών ίδιο με των υπολοίπων. 

ΠΡΟΦΑΝΩΣ γίνονται για ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ: 

1) των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕ σε μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και για τις κατηγορίες 

7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου) & 25. 

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. 

http://www.ypex-mele.gr/eC_PageItem.asp?lg=GR&id=102, Στις οποίες με τα 'υποτιθέμενα'  

επαγγελματικά δικαιώματα είχαμε το δικαίωμα εγγραφής. 

2)  των διπλωματούχων Μηχανικών και των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ και των Σχολών Υπομηχανικών, οι οποίοι μας στερούν την εγγραφή στο 

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία 

έργων πρασίνου. 

3)  Οικονομικών συμφερόντων Πανεπιστημίων και Διδασκόντων Καθηγητών στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα αρχιτεκτονικής τοπίου σε Ελλάδα και Κύπρο κυρίως.  

 

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ γιατί δεν ανήκουμε ΟΥΤΕ καν στο ΓΕΩΤΕΕ ως Γεωτεχνική Ειδικότητα ( μόνο 

ειδικότητα Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) 

http://www.geotee.gr/Lefter.aspx?ID=4&pgName=pg4g.aspx&subID=0&ssID=0  και φυσικά 

http://www.phala.gr/phala/
http://www.ypex-mele.gr/eC_PageItem.asp?lg=GR&id=102
http://www.geotee.gr/Lefter.aspx?ID=4&pgName=pg4g.aspx&subID=0&ssID=0


ούτε στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. γιατί δεν έχουμε τίτλο μηχανικού 

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:members-

registration-requirements&catid=40:members&Itemid=56 .  

Παρακαλώ κατεβάστε και διαβάστε προσεκτικά το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ του Π.Σ.Α.Τ. για να μην 

παρερμηνευτεί κάτι από όσα αναφέρονται εδώ για τα αιτήματα που ζητάμε.  

Όλες οι άλλες προϋποθέσεις θα είναι ίδιες και ίσες με των υπόλοιπων ειδικοτήτων, απλά 

ζητάμε και απόφοιτοι Αρχιτέκτονες τοπίου ΤΕ να έχουν δικαίωμα αίτησης εγγραφής μέλους. 

Μόνο το πτυχίο δεν είναι αρκετό για την αποδοχή, αλλά και λοιπά προσόντα όπως 

μεταπτυχιακά δημοσιεύσεις εμπειρία κλπ. 

Για να αποκτήσουμε όμως και αυτά τα προσόντα ευκολότερα στην Ελλάδα είναι πολύ 

σημαντικό  να γίνουμε πρώτα αποδεκτοί από τον Σύλλογο και έπειτα με την υποστήριξη του, 

εάν φυσικά πραγματοποιηθεί, να προχωρήσουμε και σε επιστολή στο Υπουργείο ώστε να ξανά 

ανοίξει ο φάκελος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ και ειδικότερα του δικού μας 

τίτλου σπουδών.   

Να τονίσουμε ότι σε οποιονδήποτε άλλο σύλλογο και ομοσπονδία στον κόσμο ο πτυχιούχος 

Αρχιτέκτων Τοπίου ΤΕ (Bachelor of Landscape Architecture (BLA)  μπορεί να ενταχθεί με 

απαραίτητα προσόντα, εκτός φυσικά από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου. 

Ζητάμε από όσους κατανοούν την κίνηση και την υποστηρίζουν την βοήθειά τους και τον 

Αριθμό Μητρώου  μαζί  με  το Ονοματεπώνυμο τους και το έτος αποφοίτησης  ως ‘υπογραφή’ 

για την λίστα που θα περιλαμβάνεται στην επιστολή στον σύλλογο.  

Η επιστολή αφού συσταθεί θα αναρτηθεί και θα επιβεβαιωθεί από όλους όσους υπέγραψαν 

και έπειτα θα αποσταλεί στον Π.Σ.Α.Τ.  

Το τμήμα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Δράμα συμφωνεί και υποστηρίζει αυτή την συνολική 

εκπροσώπηση των δικαιωμάτων του τίτλου σπουδών του τμήματος.  

Τέλος θα ζητηθεί γραπτή και αιτιολογημένη απάντηση από τον σύλλογο στην περίπτωση που 

δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα μας, προς ενημέρωση όλων σας. 

Με εκτίμηση, 

Απόφοιτοι Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας 

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:members-registration-requirements&catid=40:members&Itemid=56
http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:members-registration-requirements&catid=40:members&Itemid=56
http://www.landarch.illinois.edu/programs/bla/bla_index.aspx

