
Ενημερωτικό Σημείωμα

Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)
25-26 Νοεμβρίου 2011

Βρυξέλλες

Η  δεύτερη  Γενική  Συνέλευση  του  ACE  για  το  2011  πραγματοποιήθηκε  στις  25  και  26 
Νοεμβρίου 2011  στις Βρυξέλλες, στο Maison des Associations Internationales.  

Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτέλεσαν εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΤΕΕ ο συν. Δημ.  
Δούμας και ο συν.Κώστας Μπελιμπασάκης  (μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ)

Κυριότερα θέματα και αποφάσεις της Γ.Σ.

 Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ

Ενημέρωση
Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ για το 2011 επανεκλέχθηκε ως πρόεδρος του ΣΑΕ για  
δεύτερη συνεχόμενη διετή θητεία 2012-2013 η συν.Selma Harrington (Ιρλανδία).  Επίσης 
εκλέχτηκαν και τα 5 νέα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, 

Συγκεκριμένα οι:  
Wolfang Haack (Γερμανία)
Michel de Kayser (Βέλγιο)
Lionel Dunet (Γαλλία)
Matjaz Durjava (Σλοβενία)
Nicholas Galabov (Βουλγαρία)

Σύνθεση του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ
Επίσης  επικυρώθηκε  από  τη  Γ.Σ.  η  νέα  σύνθεση  του  εκτελεστικού  συμβουλίου  που 
αποτελείται από τους προαναφερθέντες εκλεγμένους ενώ συνεχίζουν τη 2ετή εκ περιτροπής  
θητεία τους τα κάτωθι μέλη:

Pawel Kobylanski, (Πολωνία)
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης (Ελλάς)
Mauro Latini (Ιταλία)
Χρήστος Σάββα (Κύπρος)
και Pierre-Henri Schmutz (Ελβετία)

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση στις Βρυξέλλες, κ. Harrington δήλωσε ότι θέλει να συνεχισθεί  
και να παγιωθεί η διαδικασία εσωτερικής συνεργασίας και συνέχειας συνεργαζόμενη τόσο με 
το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και με τον νέο Γενικό Γραμματέα σχετικά με την εφαρμογή της 
μεσοπρόθεσμης πολιτικής του ACE αποσκοπώντας στη αύξηση της αναγνωρισιμότητας και 
την αναβάθμιση της επικοινωνιακής πολιτικής του ACE. 

 Επικύρωση της επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα του ΣΑΕ
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Το ΕΣ του ΣΑΕ με ικανοποίηση ανακοίνωσε την επιλογή του Ian Pritchard ως το νέου γενικού  
γραμματέα της οργάνωσης. Ο Ian Pritchard θα προσχωρήσει στο ΣΑΕ από το Royal Institute 
of British Architects (RIBA) όπου υπηρέτησε ως διευθυντής διεθνών σχέσεων και κανονισμών 
με ευθύνη την παρακολούθηση των πολιτικών που ανταποκρίνονται στις διαβουλεύσεις για τη 
νέα νομοθεσία, τόσο από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  Ξεκινώντας  τη  νέα  του  θητεία  στις  αρχές  του  Ιανουαρίου,  ο  κ.  Pritchard  θα  
εκπροσωπήσει το ΣΑΕ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών του 
και υποστηρίζοντας την προώθηση των στρατηγικών του. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την 
καθοδήγηση και τη διαχείριση της γραμματείας του ΣΑΕ στις Βρυξέλλες.

 Έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΑΕ για το έτος 2012 – άλλα οικονομικά θέματα 
και θέματα εσωτερικής λειτουργίας

Ενημέρωση

Στη  συνεδρίαση  του  Εκτελεστικού  Συμβουλίου  συζητήθηκε  και  συμφωνήθηκε  ο 
Προϋπολογισμός  για  το  2012  στο  ποσό  των  763.825  €  και  παρουσιάστηκε  στη  Γενική 
Συνέλευση όπου επίσης εγκρίθηκε.   
Σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση προϋπολογισμού, η συνδρομή της Ελλάδας για το 2012 
ανέρχεται  σε  11.762  €  και  αντιστοιχεί  στο  1,54  % του  συνολικού  προϋπολογισμού,  ενώ 
εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το 2011 κατά 3%.

Άλλα θέματα:
• Έκθεση απολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία έως 31/10/2011 –  του Ταμία Χρήστου 

Σάββα
• Τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας (ACE By-laws) - εισήγηση από 

Dr Tillman Prinz (BAK) και Pierre Henri Schmutz (CSA) -μια αναθεωρημένη έκδοση 
του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας  θα προταθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση 
για έγκριση.

• Ημερολόγια των συναντήσεων και των γεγονότων του ΣΑΕ για το 2012
• Συνέλευση  του  ΣΑΕ  Υπηρεσιών   –  EEIG European  Economic  Interest  Grouping 

(Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης και έγκριση προϋπολογισμού για το 
2012)

 Θεματική ενότητα 1 – Πρόσβαση στο επάγγελμα 
συντονιστής W.Haack – αναπληρωτής συντονιστής Κ.Μπελιμπασάκης

Γενικές δραστηριότητες Θ.Ε.1

Ο πρόεδρος της WG Toal O’Muire υπέβαλε την έκθεση του.
Σύμφωνα με την έκθεση ,  υπογραμμίζεται  με έμφαση ο αριθμός των ανθρώπινων 

πόρων  που  έχουν  διατεθεί  σε  πολλές  συνεδριάσεις  για  δραστηριότητες  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από τα μέλη Οργανισμούς του ΣΑΕ και τους εκπροσώπους τους.

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 
(PQD) σε όλα κράτη μέλη της ΕΕ (όπου το ΣΑΕ έλαβε μέρος και υπέβαλε λεπτομερή αναφορά)  
η ΕΕ με ανακοίνωση της δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για τον εκσυγχρονισμό της PQD. 

Τα ζητήματα που τίθενται στο εν λόγω έγγραφο αντανακλούν τις πολιτικές θέσεις της  
ΕΕ. Εκτός από τις γενικές απαντήσεις, το ΣΑΕ επεξεργάσθηκε πολύ λεπτομερείς απαντήσεις 
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σε τρία από τα 24 ερωτήματα που διατυπώνονταν στη Πράσινη Βίβλο – και όλα αυτά κάτω 
από  δύσκολες  συνθήκες  λόγω  των  θερινών  διακοπών  και  των  ιδιαίτερα  σύντομων 
προθεσμιών.  Η  υποβολή  αντίστοιχων  παρατηρήσεων  προς  αυτές  του  ΣΑΕ  προς  την  ΕΕ 
ζητήθηκε από έναν αριθμό οργανισμών μελών του ΣΑΕ προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση 
για τη δική τους πρόταση. Τρία ήταν τα ζητήματα που το ΣΑΕ σχολίασε λεπτομερώς σχετικά, 
ήτοι:

1)  Οι  κανόνες  σχετικά  με  την  προσωρινή  κινητικότητα,  που  συνδέονται  με  την 
λεγόμενη  επαγγελματική  κάρτα.  Το  ΣΑΕ  κατάφερε  να  επιτύχει  τη  θέση  ότι  ο  όρος 
"επαγγελματική  κάρτα"  περιλαμβάνει  e-πιστοποιητικά  που θα εκδίδονται  σε  τυχόν ζήτηση 
(αυτό είναι  ο λιγότερο ακριβός και πολύπλοκος τρόπος για την αντιμετώπιση του θέματος  
αυτού). 

2)  Το  άρθρο  11  της  οδηγίας  PQD,  με  τον  χαρακτηρισμό  πέντε  επίπεδων 
προσόντων.
Το ΣΑΕ άσκησε έντονες πιέσεις προκειμένου να διατηρηθεί το άρθρο αυτό, επειδή δεν θα  
μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης όλα τα διπλώματα στον 
τομέα  της  αρχιτεκτονικής.  Αυτό  ισχύει  κυρίως  για  τα  διπλώματα  δεν  έχουν  (ακόμη)  
κοινοποιηθεί στο παράρτημα V της οδηγίας. 

3) Η διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε σχέση με το 
άρθρο 46 της οδηγίας PQD). Στην πρόταση της ΕΕ προσφέρονται δύο επιλογές, οι οποίες και 
οι δύο δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και τις προτάσεις του ΣΑΕ. Δεδομένου ότι 
το ΣΑΕ προτιμά το μοντέλο 5 + 2 (πέντε έτη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και δύο έτη 
πρακτικής κατάρτισης), η ΕΕ προσφέρει είτε μια λύση βάσει των υφιστάμενων κανονισμών ( 4 
έτη - επιλογή 1) ή ένα μοντέλο 6 ετών που αποτελείται από 5 + 1 ή 4 + 2 χρόνια εναλλακτικά 
(επιλογή 2)  . 

Επομένως το ΣΑΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άσκηση επιρροής επί των ομάδων 
διαβούλευσης εντός της ΕΕ προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη από την πλειοψηφία των 
Μελών Κρατών της ΕΕ για το μοντέλο 5 + 2. Αυτό προϋποθέτει ενέργειες όχι μόνο προς τη 
πλευρά της ΕΕ αλλά και προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πρόσφατες επαφές 
με την κα  Emma McCLarkin εισηγήτρια προς την IMCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι 
το πρώτο βήμα προς τη κατεύθυνση αυτή. Οι οργανώσεις μέλη του ΣΑΕ καλούνται να έλθουν 
σε επαφή με τους Ευρωβουλευτές των χωρών τους για το σκοπό αυτό.

Άλλες δραστηριότητες: 

1) Ομάδα Εργασίας (WG) Accreditation and Validation( Διαπίστευση και 
επικύρωση)
Η πρόεδρος Sarah Lupton υπέβαλε την έκθεση της.

2) Ομάδα Εργασίας (WG) Education (Εκπαίδευση)
Ο Πρόεδρος Ferenc Makovenyi υπέβαλε την έκθεση του.

3) Ομάδα Εργασίας (WG) Practical Professional Experience (Επαγγελματική 
Εμπειρία)
Η ομάδα εργασίας έχει διακόψει προς το παρόν τις εργασίες της. Τα θέματα της θα 
αντιμετωπισθούν στα πλαίσια της AD-Hoc ομάδας εργασίας CPD υπό την προεδρία του 
Michel Procès.
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4) Κοινή ομάδα εργασίας ΣΑΕ – ΕΑΑΕ Joint Working Party (JWP)
Η προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2011 συνάντηση της κοινής ομάδας 

εργασίας ΣΑΕ – ΕΑΑΕ ανεβλήθη και υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2012.
The αρμοδιότητες των περισσοτέρων απ’αυτές τις ομάδες εργασίας WGs έχουν 

επικαιροποιηθεί από το ΕΣ του ΣΑΕ. 

5) Ειδική AD-Hoc Ομάδα Εργασίας (WG) Practical Professional Experience +2 
(Επαγγελματική Εμπειρία +2 )

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 
Σεπτεμβρίου 2011 για το γενικό συντονισμό των οργανώσεων του ΣΑΕ, διατυπώθηκε η 
άποψη ότι το ΣΑΕ πρέπει να διευκρινίσει την έννοια και το περιεχόμενο των «5 + 2» ετών 
(πέντε έτη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και δύο έτη πρακτικής κατάρτισης). Υπογραμμίστηκε 
ότι το επάγγελμα πρέπει να αναλύσει, να συζητήσει και να περιγράψει τι είναι το περιεχόμενο 
και η διαδικασία της περιόδου της μεταπτυχιακής επαγγελματική πρακτική εμπειρίας + "2". 
Αυτό θα επιτρέψει να προσδιοριστούν αν υπάρχουν κοινοί τόποι σε όλες τις οργανώσεις 
κράτη που μπορούν να εκφραστούν ως η  θέση του ΣΑΕ επί αυτού του θέματος.

Μετά από εισήγηση της ως άνω συνάντησης γενικού συντονισμού και σε σχέση με το 
έργο της ΟΕ(WG) Εκπαίδευση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2011, αποφάσισε να δημιουργήσει, μια ad hoc 
Ομάδα εργασίας που θα προεδρεύεται από M. Procès, προκειμένου να καθορισθεί το 
περιεχόμενο της μεταπτυχιακής επαγγελματική εμπειρίας. Ορισμένοι άλλοι εκπρόσωποι 
οργανισμών κατά τη συνεδρίαση γενικού συντονισμού προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στο 
έργο αυτό και επαφίεται στον Πρόεδρο να επιβεβαιώσει τη σύνθεση της ειδικής ομάδας 
εργασίας όπως και το πρόγραμμα εργασίας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει ζητήσει από τον 
Michel Procès να προετοιμάσει μια συνοπτική εισήγηση επί των επόμενων βημάτων σχετικά 
με το πρόγραμμα και την προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας αυτής προκειμένου να 
παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

6) Ειδική AD-Hoc Ομάδα Εργασίας (WG) Continuous Professional 
Development (CPD) (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη )

Κατά τη συνάντηση γενικού συντονισμού που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 
15 και 16 Σεπτεμβρίου 2011 μια συζήτηση έλαβε χώρα σχετικά με την συνεχιζόμενη 
επαγγελματική ανάπτυξη (CPD). Πολλοί εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η CPD θα καταστεί μείζον 
θέμα στο μέλλον. Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα ότι η CPD θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην 
οδηγία PQD.

Μετά από εισήγηση της ως άνω συνάντησης γενικού συντονισμού, το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη να συντονίσει και να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τη CPD σε κάθε χώρα. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να ρωτηθεί ο 
Michel Procès προκειμένου να σχηματισθεί μια ad hoc ομάδας εργασίας σχετικά με τη CPD, 
με στόχο τα παρακάτω:

• Να συνεχίσει τον διάλογο με τον εκπρόσωπο της UIA στα θέματα της CPD Fabian 
Llisteri και να καταρτιστεί ένας κατάλογος των προσώπων επαφής σε κάθε μέλος 
κράτος του ΣΑΕ που είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματα CPD και διοίκησης. 
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• Να προετοιμάσει μια ατζέντα για  μελλοντικές συσκέψεις με αυτή την ομάδα χειριστών 
της CPD που πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο της UIA 

• Να διευκρινίσει με τον εκπρόσωπο της UIA ποια είναι ακριβώς  η πρόταση της UIA 
προς το ΣΑΕ σχετικά με το θέμα της CPD 

• Να ενημερώσει σχετικά το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

 Θεματική ενότητα 2 – Άσκηση του επαγγέλματος 
συντονιστής Pawel Kobylanski – αναπλ. συντονιστής Pierre-Henri Schmutz

Οι ακόλουθες βασικές προτεραιότητες εξετάζονται εντός της ΘΕ 2 :
 

1. Trade in Services (ανταλλαγή υπηρεσιών) (Πρόεδρος της WG: Ian Pritchard, 
Ηνωμένο Βασίλειο) στο πλαίσιο του προγράμματος αρχιτέκτονας 2020/Ευρωπαίος 
αρχιτέκτονας. 

Ο κύριος στόχος του ΣΑΕ σε αυτόν τον τομέα είναι να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις με την CALA (Συνομοσπονδία Καναδών Αρχιτεκτόνων) και να 
ενεργοποιηθεί η εφαρμογή συνεκτικών και φιλικών για χρήση τεκμηριωμένων δικαιολογητικών 
των προσόντων από αρχιτέκτονες (κυρίως των νεαρών αρχιτεκτόνων) τόσο στον Καναδά όσο 
και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ότι πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως "δοκιμαστικό πρόγραμμα" για 
περαιτέρω εν εξελίξει συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η 
Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα,  η Χιλή και η Ρωσία, (πιθανώς επίσης η Σιγκαπούρη και η Κίνα). 
Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί αμοιβαία συμφωνία ότι τα κριτήρια και ότι το εύρος των 
υπηρεσιών ταιριάζουν μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών και μη 
ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών σχολών.

2. Procurement of Architectural Services on the Single Market (Η παροχή 
αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά) (Πρόεδρος της WG: Thomas Maibaum 
Γερμανία).

Ο κύριος στόχος της ACE σε σχέση με την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης της 
οδηγίας είναι να πεισθεί ο νομοθέτης να λάβει υπόψη και να ενσωματώσει τη θέση του ΣΑΕ, 
όπως συμφωνήθηκε από την γενική συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2010

3. Architectural Contests (Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί) (Πρόεδρος της WG: Georg 
Pendl, Αυστρία) 

Η ευαισθητοποίηση των ιθυνόντων στη λήψη των αποφάσεων και στη θέσπιση του 
δικαίου  είναι απαραίτητη σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να αναγνωρίσουν ότι οι 
αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί μελετών (ADC) αποτελούν τη πιο συνιστώμενη μέθοδο σύναψης 
συμβάσεων από αρχιτεκτονικές υπηρεσίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η 
Ομάδα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι αυτό 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Το 
ίδιο διάστημα το ΣΑΕ θα πρέπει να παρέχει σαφείς υποδείξεις και να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μελετών (ADC) είναι πλήρως διαφανείς και 
σαφείς, γεγονός που καθίσταται πιο σημαντικό σε περιπτώσεις που αφορούν ψηφιακές 
μορφές δημοσιεύσεων.

4. Services in the Internal Market (Οι υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) 
(Πρόεδρος της WG: Pierre-Henri Schmutz, Ελβετία) 

Η δραστηριότητα του ΣΑΕ σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να επικεντρώνεται σχετικά α) 
με την παρακολούθηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της οδηγίας SIM σε τόσο σε επίπεδο 
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ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όπου αυτό έχει οδηγήσει σε ορισμένες απορρυθμίσεις 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής και β) για τον προσδιορισμό των επικαλυπτόμενων περιοχών 
με την οδηγία PQD.

5. Insurance (Ασφάλιση) (Πρόεδρος της WG: Pawel Kobylanski, Πολωνία)

Το ΣΑΕ εξακολουθεί να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της Ασφάλισης  για 
Επαγγελματική αποζημίωση (Professional Indemnity Insurance). Φαίνεται, ακόμη και από 
μια κάπως ελλιπή μελέτη της κατάστασης σε διάφορες χώρες της ΕΕ  ( η πλήρης έκθεση 
βρίσκεται σε εξέλιξη), ότι η εφαρμογή ασφαλιστικών προτύπων είναι εντελώς διαφορετική στα 
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μικρότερα νέα κράτη μέλη, της Κεντρικής – Ανατολικής 
Ευρώπης  είναι συνήθως σε πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς φαίνεται ότι τα ασφαλιστικά 
τους συστήματα δεν μπορούν ακόμη να αναπτυχθούν πολύ καλά, γεγονός που συνεπάγεται 
δύσκολη πρόσβαση και πολύ υψηλό κόστος των πολιτικών ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης για τους αρχιτέκτονες. Δεδομένου ότι αναμένεται να είναι μάλλον δύσκολο να 
καταλήξουμε σε δεσμευτική πολυμερή συμφωνία όσον αφορά τα πρότυπα Ασφάλισης  για 
Επαγγελματική αποζημίωση μεταξύ των 27 κρατών μελών, η έννοια του " καθεστώτος του 28 
μέλους κράτους" μπορεί να αποδειχθεί η μόνη βιώσιμη λύση. Δεδομένου ότι  στην παρούσα 
φάση  το ΣΑΕ αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους αρχιτέκτονες, 
φαίνεται ότι ο τελικός στόχος για το επάγγελμα μας πρέπει να είναι να αναζητά την ευκαιρία 
για να δημιουργήσει το δικό του αποκλειστικό σύστημα αμοιβαίας ασφάλισης που να ισχύει 
σε ολόκληρη την ΕΕ και ανεξάρτητα από άλλους κινδύνους, όπως τα τροχαία ατυχήματα ή τις 
φυσικές καταστροφές. 

6. Health and Safety (Υγιεινή και Ασφάλεια) (Πρόεδροι της WG: John Graby, 
Ιρλανδία and Martin Hohberg EFCA)

Η εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των μελλοντικών χρηστών πρέπει να 
εκληφθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης σχεδίασης. Ο ρόλος το ΣΑΕ είναι να 
εξασφαλίσει ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε οποιαδήποτε ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των 
ευρωπαϊκών σχολών αρχιτεκτονικής. Το ΣΑΕ παρακολούθησε την εφαρμογή της οδηγίας TMS 
η οποία είχε σημαντική επίδραση σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος και συμμετείχε με 
την ομάδα εμπειρογνωμόνων που εξέδωσε έναν οδηγό της οδηγίας (δημοσιεύθηκε τον Μάιο 
του 2011). Η εργασία εκπονήθηκε σε συνδυασμό με την EFCA και οδήγησε στην απόφαση να 
δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας σχετικά με το θέμα της υγείας και της ασφάλειας, 
ωστόσο, λόγω της έλλειψης πόρων, έχει προταθεί το έργο αυτής της ομάδας εργασίας να 
ανασταλεί, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2012. 

7. Regulatory and Quality Issues (Ρυθμιστικά Θέματα – Θέματα Ποιότητας) 
(Πρόεδρος της WG: Wolfgang Haack, Γερμανία)

Δεδομένου ότι το ΣΑΕ πιστεύει ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο ασκείται η 
αρχιτεκτονική έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος,  η 
Ομάδα εργασίας έχει εργαστεί για να εξασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον για τους 
αρχιτέκτονες έχει κατάλληλα διατυπωθεί. Το έργο της ομάδας αυτής πρόκειται σύντομα να έχει 
ως αποτέλεσμα ένα λεπτομερές έγγραφο σχετικά με τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 
ρύθμιση του επαγγέλματος και θα πρέπει να αποτελέσει ένα έγγραφο αναφοράς για τα μέλη – 
Οργανισμούς του ΣΑΕ, αναμένεται δε, να υποστηρίξει τη θέση τους για κανονιστικά θέματα σε 
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σχέση με τους αρχές των κρατών μελών. Είναι αναμενόμενο ότι μια σύνοψη των τελικών 
κειμένων του ΣΑΕ στο θέμα αυτό θα ετοιμασθεί για δημόσια διάθεση μέχρι το τέλος του 2011. 

8. Scope of Services (πεδία εφαρμογής των αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών) 
(Πρόεδρος της WG : Philip Ridgway, Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο κύριος στόχος της εν λόγω WG είναι να συγκεντρώσει και να εξετάσει 
παραδείγματα για το τυπικό εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους αρχιτέκτονες 
σε διάφορες χώρες μέλη του ΣΑΕ, προκειμένου να εξαγάγει κοινά δεδομένα, να εντοπίσει 
εθνικά χαρακτηριστικά και να εξετάσει τις τρέχουσες τάσεις και τις αλλαγές που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 
και ιδιαίτερα σε σχέση με την εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της 
αύξησης της ζήτησης των βιώσιμων προσεγγίσεων όσον αφορά το σχεδιασμό των κτιρίων και 
στον προσδιορισμό των νέων τομέων εμπειρογνωμοσύνης που οι αρχιτέκτονες ενδέχεται να 
στραφούν σε "εξειδικευμένες αγορές", που είναι πλέον απαραίτητες στην εποχή της 
οικονομικής ύφεσης. 

9. Άλλα σχετικά θέματα: Alternative Dispute Resolution. (Εναλλακτικοί τρόποι 
επίλυσης των διαφορών).

Είναι ουσιαστικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη επαγγελματικών 
προτύπων για τις υπηρεσίες του Ευρωπαίου αρχιτέκτονα. Αυτό αποσκοπεί στο να επιτρέψει 
στους αρχιτέκτονες να αποφεύγουν ενδεχόμενες διαφορές με τους πελάτες τους σχετικά με το 
αντικείμενο της εργασίας τους. Η έλλειψη σαφήνειας σε αυτό το πεδίο οδηγεί σε δυσάρεστες 
παρεξηγήσεις και ακόμη διαφορές και απαιτήσεις. Ωστόσο, αν αυτές προκύπτουν,, θα πρέπει 
μάλλον εξετάζονται με εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και όχι με τη διαμεσολάβη-
ση και διαιτησία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ΣΑΕ θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή για την ιδέα αυτή τόσο στους αρχιτέκτονες όσο και 
στους πελάτες τους. 

 Θεματική Ενότητα 3 –Αρχιτεκτονική και Ποιότητα ζωής  - 
Συντονιστής L. Dunet (Γαλλία) 

Ενημέρωση για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΣΑΕ 
συντονιστής Ελένη Γκόνη – στέλεχος της Γραμματείας 

Αυτή η σύντομη ενημέρωση αποσκοπεί στην ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης του 
ΣΑΕ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όλων των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει επί 
του παρόντος το ΣΑΕ, καθώς επίσης και των ευθυνών και καθηκόντων που έχει αναλάβει στα 
πλαίσια αυτής της συμμετοχής. Επί του παρόντος θα υπάρξει ενημέρωση για τέσσερα 
κοινοτικά προγράμματα.

1. Open House FP7 project

Υπάρχουν 19 εταίροι στην ομάδα του προγράμματος Open House που σκοπεύει να 
δημιουργήσει ένα open-source εργαλείο αξιολόγησης βιωσιμότητας για όλα τα κτίρια 
βασισμένο στο web. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2013 και ελπίζεται να 
ασκήσει μεγάλη επιρροή στη κατεύθυνση του σχεδιασμού των κτιρίων προς την πραγματική 
αειφόρο ανάπτυξη. Βασικός στόχος είναι να προχωρήσει πέρα από τα υπάρχοντα εργαλεία 
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όπως τα συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης LEED και BREEAM που δεν εξασφαλίζουν 
ότι τα πιστοποιημένα κτίρια είναι πραγματικά βιώσιμα κατά το δυνατόν περισσότερο.

Αυτή τη στιγμή το ΣΑΕ διευθύνει την εργασία σχετικά με τη δοκιμή της μεθοδολογίας 
του Open House σε περιπτωσιολογικές μελέτες 68 κτιρίων, σε όλη την Ευρώπη, η οποία θα 
επιτρέψει την περαιτέρω βελτίωση της ανεπτυγμένης μεθοδολογίας.  Μέσα από τη διαδικασία 
επιλογής των κτιρίων για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας δοκιμών το ΣΑΕ κατόρθωσε τη 
κινητοποίηση του δικτύου του, με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πολλών αρχιτεκτόνων από 
όλη την Ευρώπη.

Το σχέδιο έκθεσης της πρώτης περιόδου παραδόθηκε στην Επιτροπή τον Αύγουστο 
του 2011 και η ενδιάμεση συνεδρίαση επανεξέτασης με τον υπεύθυνο του προγράμματος εκ 
μέρους της ΕΕ έλαβε χώρα στα μέσα Οκτώβρη. Στους κόλπους του προγράμματος Open 
House, το ΣΑΕ έχει να συμμετάσχει σε δύο εργαστήρια-ένα εθνικό και ένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Επιπλέον, το ΣΑΕ θα συμβάλει στη διαδικασία της διάδοσης της τελική έκβασης του 
προγράμματος στους ενδιαφερόμενους, τα εκτελεστικά όργανα, τους αρχιτέκτονες και το ευρύ 
κοινό.

2. Shelter IEE project

Το πρόγραμμα Shelter έχει 10 εταίρους και στόχος της είναι να καταγράψει τη δομή 
των ομάδων έργου που απασχολούνται σε Οργανισμούς κοινωνικής στέγασης (Social 
Housing) για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων στέγασης. Σκοπός 
του είναι να προσδιορίσει τη βέλτιστη δομή ομάδας με την προσδοκία ότι χρησιμοποιώντας 
την βέλτιστη ομάδα θα οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της τελικής ενεργειακής απόδοσης 
των έργων στα οποία εφαρμόζεται. Κατά το πρώτο έτος του έργου διάρκειας 36 μηνών 
διεξήχθη και δημοσιεύθηκε μια πλήρης ανάλυσης της τρέχουσας διαδικασίας ενεργειακής 
ανακαίνισης στους συμμετέχοντες οργανισμούς κοινωνικής στέγασης από την Ιταλία, το 
Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και Γαλλία.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, το ΣΑΕ αναμένεται να εντοπίσει και να 
κινητοποιήσει τους αρχιτέκτονες εκείνους με εμπειρία στον ενεργειακό επανεξοπλισμό  της 
κοινωνικής στέγασης, που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους και την 
εμπειρογνωμοσύνη τους. Επιπλέον, το ΣΑΕ είναι ο εταίρος που είναι υπεύθυνος για τις 
δραστηριότητες επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δύο τύπων: α) η διάδοση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος δια μέσω συγκεκριμένων μέσων ( ιστοσελίδας, 
ενημερωτικών δελτίων κλπ)  β) η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις, όπου θα 
παρουσιαστεί το έργο των επαγγελματιών και των αποτελεσμάτων προγράμματος και θα 
συζητηθούν σε παράπλευρες εκδηλώσεις με τη μορφή εργαστηρίων (workshops).

3. TrainRebuild IEE project

Το πρόγραμμα TrainRebuild έχει 10 εταίρους και στοχεύει σε ιδιοκτήτες οικιστικών 
συγκροτημάτων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίοι είναι απρόθυμοι να αναλάβουν την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους λόγω ενός φαινόμενου γνωστού ως το "κίνητρο 
διαίρεσης" κατά το οποίο είναι ασαφές εάν το πρόσωπο που πραγματοποιεί επενδύσεις για 
εργασίες αναβάθμισης κτιρίων θα επωφεληθεί οικονομικά από τις βελτιώσεις που 
προκύπτουν. Το πρόγραμμα θα παράγει εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από 
εθνικές οργανώσεις ιδιοκτητών οικοδομών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το εμπόδιο 
στην αναβάθμιση των κτιρίων.
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Μετά τη συνεισφορά στο σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας έρευνας σχετικά με την 
αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με το έργο, το ΣΑΕ συμμετείχε σε ένα 
εργαστήριο, συγκεντρώνοντας τις απόψεις των building professionals σχετικά για τις βέλτιστες 
πρακτικές για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 
κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων που οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
πρέπει να υιοθετήσουν.

Οι επόμενες  εργασίες του έργου TrainRebuild, στις οποίες εμπλέκεται το ΣΑΕ 
περιλαμβάνουν τη συμβολή στην ανάπτυξη και υποστήριξη ενός πακέτου εργαλείων 
κατάρτισης, καθώς και η ρύθμιση μιας  σύσκεψης για την "εκπαίδευση των εκπαιδευτών". Το 
ΣΑΕ αναμένεται να συμμετάσχει σε τέσσερις ευρωπαϊκές συνεδριάσεις του φόρουμ για την 
εκπαίδευση των ζητημάτων που συνδέονται με την ανακαίνιση των κτιρίων. 

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική αποτελεσμάτων αυτών των φόρουμ θα είναι να 
διευκολύνουν την εφαρμογή σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο των στόχων της ΕΕ για το 
2020 σχετικά με κτίρια. Με την ολοκλήρωση του έργου το Δεκέμβριο του 2012, η πρακτική 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης για εμπειρογνώμονες από τις ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και 
από προσωπικό των τοπικών αρχών θα είναι σε εξέλιξη.

4. LEEMA

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο πρόγραμμα που έχει λάβει έγκριση και χρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά το θέμα της ενέργειας που έχει ενσωματωθεί σε 
κτίρια και υλικά. 

Συντονιστής του έργου LEEMA είναι η ΑΕ S & B Βιομηχανικά Ορυκτά της Ελλάδας και 
ο χρόνος που θα τρέξει το πρόγραμμα προβλέπεται σε τρία έτη. Ο ρόλος του ΣΑΕ σε αυτό το 
έργο είναι πολύ περιορισμένος και θα περιορίζεται στην παροχή καθοδήγησης 
εμπειρογνώμονα σχετικά με τα θέματα του έργου και τη διάδοση των τελικών αποτελεσμάτων 
του έργου. Πλήρης έκθεση για το έργο αυτό θα δοθεί μετά από τη συνάντηση εκκίνησης που 
θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2012. 

Συμπέρασματα 

Η συμμετοχή του ΣΑΕ στα προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω του επιτρέπει 
να προωθήσει περαιτέρω τις πολιτικές του και να εμπλακεί με το ευρύ φάσμα των 
ενδιαφερομένων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θεωρείται ότι μια περιορισμένη συμμετοχή σε τέτοια σχέδια όπου επιλέγεται 
προσεκτικά το θέμα και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη πολιτική του ΣΑΕ είναι μια πολύτιμη 
εμπειρία. Επιπλέον, οι απαραίτητες δράσεις πρέπει να δρομολογηθούν, έτσι το ΣΑΕ να 
κινητοποιεί το δίκτυο του για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών εκείνων επαφών, που 
είναι ενεργές πάνω σε σχετικά θέματα και να προθυμοποιούνται να συμμετάσχουν και να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους και την πείρα τους.

 Για το σκοπό αυτό ζητείται η συμβολή όλων των μελών του ΣΑΕ. 

Δεκέμβριος 2011

Μπελιμπασάκης Κώστας μέλος ΕΓ του ΣΑΕ – εκπρόσωπος ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣ

Δούμας Τάκης – μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ/ΠΕΑ στη Γενική Συνέλευση 
του ΣΑΕ
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