
Ενημερωτικό Σημείωμα

Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)
27 Απριλίου 2012 - Άμστερνταμ 

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ΣΑΕ) για το 2012 
πραγματοποιήθηκε  στις  27  Απριλίου  2012  στο  Άμστερνταμ  ,  στο  MERCURE  Hotel  και 
συνδυάσθηκε  με  το  12ο  Φόρουμ  για  το  Eco-innovation  –  που  διοργανώθηκε  από  την 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στο  Westerkerk  του  Amsterdam  τη  Τετάρτη  25  και  τη  Πέμπτη  26  
Απριλίου 2012 με τη συνεργασία του ΣΑΕ.

Την  ελληνική  αντιπροσωπεία  αποτέλεσαν  εκ  μέρους  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και  του  ΤΕΕ  οι 
συνάδελφοι  Δημ.  Δούμας  ,  Πωλίνα  Καλλονιάτη  και  Κώστας  Μπελιμπασάκης   (μέλος  του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ)

Κυριότερα θέματα και αποφάσεις της Γ.Σ.

Στην αρχή παρουσιάστηκε η Έκθεση πεπραγμένων του Εκτελεστικού Συμβουλίου εκ μέρους 
της Προέδρου συν.Selma Harrington (Ιρλανδία). Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφάσισε  ότι 
η τρέχουσα κενή θέση συμβούλου – μετά την παραίτηση του  συν. Matjaz Durjava (Σλοβενία)
θα πληρωθεί κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου του 2012.

• Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του ΣΑΕ για το έτος 2011 – οικονομικά 
θέματα και θέματα συνδρομών

Παρουσιάσθηκε  και  εγκρίθηκε  ομόφωνα  από  τη  Γενική  συνέλευση  ο  οικονομικός 
απολογισμός  του  2011  εκ  μέρους  του  Ταμία  συν.  Χρήστου  Σάββα (Κύπρος)  που 
παρουσιάζει πλεόνασμα 78.649 €. 

Εγκρίθηκε η επαναπρόσληψη ως οικονομικού ελεγκτή για το 2012 της εταιρείας Baker 
Tilly.

Όσον αφορά τις συνδρομές των χωρών μελών για το 2012:
- Διαπιστώθηκε ότι οι 10 χώρες δεν είχαν ακόμη καταβάλει την συνδρομή τους.
- Συμφωνήθηκε ότι θα εκδοθεί μια υπενθύμιση μετά την προειδοποίηση της Γενικής 
Συνέλευσης ότι θα επιβληθεί τόκος που είναι πληρωτέος σε τυχόν πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου και μετά.
- Διαπιστώθηκε ότι από τις τρεις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Ταμείο Αλληλεγγύης, η 
αίτηση της Ελλάδας είχε εγκριθεί και ότι η Πολωνία και η Ισπανία δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας.
- Αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΑΕ, να προσφερθεί η δυνατότητα 
διαμεσολάβησης σε μια χώρα (Βέλγιο) όπου υπάρχει εσωτερική διαφωνία μεταξύ των εθνικών 
οργανισμών για την κατανομή του ύψους της συνδρομής μεταξύ τους και η οποία θα 
περιορίζεται μόνο στη μέθοδο της πληρωμής.

• Εσωτερικός Κανονισμός (Statutes) - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το Ε.Γ. του 
ΣΑΕ αλλαγές 

• παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα I.Pritchard
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Στη συζήτηση που επακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οικονομική κρίση και ο μελλοντικός 
ρόλος του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα υπογραμμίζουν τη σημασία της δρομολόγησης ενός 
προβληματισμού σχετικά με αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στα πλαίσια της ομάδας εργασίας 
του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών (SoS) -  (σχετικά με το ρόλο των αρχιτεκτόνων), αλλά 
και στις ομάδες εργασίας της Θεματικής Ενότητας TA3, καθώς και στις ομάδες εργασίας της 
οδηγίας των Υπηρεσιών (SIM) και Ανταλλαγής των Υπηρεσιών(TinS) -  (σχετικά με τις 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας) και ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
στοιχείο συζήτησης στην επόμενη Γενική Συνέλευση τον προσεχή  Νοέμβριο.

• Το Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο (Strategy & Business Plan) του ΣΑΕ για 
το 2012 - παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση.

• Η έναρξη εκπόνησης της νέας κλαδικής μελέτης – έρευνας (Sector Study) για το 
2012. 

Έγινε γνωστό ότι το ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν ήδη διαθέσιμο σε 14 γλώσσες και ότι η 
Ουγγαρία, η Ισπανία και η Σουηδία είχε δηλώσει πρόσφατα την επιθυμία να μεταφρασθεί το  
έγγραφο και στη γλώσσα τους.
Επισημάνθηκε  επίσης  ότι  το  κόστος  της  μελέτης  θα  μπορούσε  να  καλυφθεί  από  τον 
εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  και  ότι  η  ενδεχόμενη  ένταξη  στην  έρευνα  μιας  ομάδας  με  
ερωτήσεις  από  πιθανό  χορηγό  θα  μπορούσε  περαιτέρω  να  καλύψει  μέρος  του  κόστους.
Τέλος,  το  χρονοδιάγραμμα  για  το  ερωτηματολόγιο  της  έρευνας  ανακοινώθηκε  ως  εξής:
- 14 Μαΐου - πρώτο e-mail - 28 Μαΐου - πρώτη υπενθύμιση - 11 Ιουνίου - δεύτερη υπενθύμιση

• ACE Υπηρεσίες EEIG - Γενική Συνέλευση

-εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη , τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης , ο 
οικονομικός απολογισμός του 2011 
- Δόθηκε απαλλαγή για τους εξερχόμενους διαχειριστές και ορίστηκε νέα διαχειριστική 
επιτροπή (η Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γενικός Γραμματέας).

• Μεταξύ της πρωινής και απογευματινής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, υπεγράφη 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ACE και ARCASIA από την S.Harrington και τον 
G.Kunihiro, παρουσία των I.Pritchard και Α Dubler (γενικών γραμματέων της ACE και 
της UIA) 

• παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση του συντονιστή της Θεματικής 
ενότητας TA1 συν. W.Haack

Επισημάνθηκαν,  μαζί  με  τις  τρέχουσες  επεξεργασίες  σχετικά  με  τη  CPD  (συνεχιζόμενη 
επαγγελματική  εξέλιξη)   όπως  η  ανάπτυξη  κατευθυντήριων  οδηγιών  για  την  ποιότητα στο 
επάγγελμα και ένα πολυμερές σύστημα αναγνώρισης και άλλα θέματα επικαιρότητας όπως ο 
προσδιορισμός της επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας ("+2 χρόνια") και η εργασία σχετικά  
με  τις  Ερωτήσεις  &  τα  Θέματα  ρυθμιστικού  χαρακτήρα.   (Επισημάνθηκε  επίσης  ότι  μια 
δεύτερη έκδοση της μελέτης από το Ινστιτούτο ερευνών IHS της Βιέννης είναι σε εξέλιξη.

• Νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (Professional Qualifications Directive).

Η γενική συνέλευση επιβεβαίωσε το σχέδιο απόφασης του ΣΑΕ, σκοπός του οποίου είναι να 
χρησιμεύσει ως οδηγός για τις εθνικές αντιπροσωπείες σε εθνικό επίπεδο δηλαδή ως μέσο 
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υπεράσπισης  και  προώθησης  των  θέσεων  των  αρχιτεκτόνων  της  Ευρώπης  προς  τους 
Ευρωβουλευτές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση επικρότησε το έργο της ομάδας σύνταξης των θέσεων του ΣΑΕ, αλλά 
ζήτησε και ορισμένες τροποποιήσεις. Συμφωνήθηκε δε ότι:

- Η υποστήριξη της θέσης του ΣΑΕ για το θέμα των 5+2 ετών πρέπει να συνεχισθεί, παρά το  
γεγονός ότι οι επιλογές που προσφέρονται από την Επιτροπή στην αναθεώρηση της οδηγίας  
είναι τα 4 +2 ή 5 +1 χρόνια. Εξάλλου, συμφωνήθηκε ότι η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης  
δεν  πρέπει  να  περιγράφεται,  σε  συντομογραφία  ,  ως  «έξι  έτη»,  διότι  αυτό  θα  μπορούσε 
πιθανά να δώσει λαβή για άλλες παρερμηνείες ή παραλλαγές π.χ. 3 + 3 χρόνια.

Επίσης υιοθετήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις :
- το Άρθρο 49 α)2(ζ) πρέπει να διευκρινιστεί (μάλλον και όχι να διαγραφεί) 
(Άρθρο 49α
Κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης
2. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες  
προϋποθέσεις
ζ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει σε υπηκόους άλλων κρατών μελών να
είναι επιλέξιμοι για την απόκτηση του τίτλου δυνάμει του εν λόγω πλαισίου
χωρίς να πρέπει να είναι μέλη επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι
εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση.)

-Τα επιχειρήματα για την κινητικότητα των αποφοίτων των αρχιτεκτονικών σχολών πρέπει να 
ενισχυθούν.

Στη  συνέχεια  παρουσιάσθηκε  το  πρόγραμμα  νομοθετικού  έργου  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ανακοινώθηκε ότι η επόμενη συνάντηση της ομάδας σύνταξης θέσεων για 
την PQD θα λάβει χώρα στις 3 Μαΐου. Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία της επεξεργασίας ενός 
ορισμού  της  πρακτικής  επαγγελματικής  εμπειρίας  (πρακτική  άσκηση),  η  οποία  όπως 
τονίστηκε  έχει  ανατεθεί  ως καθήκον  στην  Ομάδα εργασίας  PPE (πρακτική  επαγγελματική 
εμπειρία + "2" )

• Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (Public 
Procurement Directive)

Παρουσιάσθηκε  το  έγγραφο  θέσεων  που  συντάχθηκε  από  τον  συν.Thomas  Maibaum 
(πρόεδρο  της  ομάδας  εργασίας  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις)  μαζί  με  τις  προτάσεις  που 
κατατέθηκαν (τόσο γραπτές όσο και  από βήματος),  για την τροποποίηση του.  Ειδικότερα, 
αναφέρθηκε ότι:

- Οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί πρέπει να συνιστώνται ως μία στάνταρ διαδικασία δημοσίων 
συμβάσεων ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμών δύο σταδίων με τη διαδικασία 
της  διαπραγμάτευσης.  (Ή  ότι  η  διαδικασία  ανάθεσης  πρέπει  να  επιτρέπει  την  επιλογή 
ανάμεσα  σε  ένα  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  ή  τη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση)
- Ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις να αποσαφηνιστεί.
- Η διάκριση ανάμεσα στις πνευματικές και άλλες υπηρεσίες πρέπει να αποσαφηνισθεί.

-Το  άρθρο  66.2  της  οδηγίας  να  επαναδιατυπωθεί  για  να  θέσει  την  πιο  οικονομικά 
συμφέρουσα προσφορά σε προτίμηση σε σχέση με την προσφορά τιμής / κόστους
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- Το Άρθρο 66.2β να επαναδιατυπωθεί ώστε να σταματήσει η σύγχυση μεταξύ των κριτηρίων 
επιλογής και των κριτηρίων κατανομής (στο πλαίσιο των προσόντων και της εμπειρίας) για να 
αποφευχθεί ο περιορισμός της πρόσβασης σε προκηρύξεις για τους νέους επαγγελματίες και 
τις μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος για την υποβολή προτάσεων είχε πλέον περάσει, καθώς ο εισηγητής  
του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου Marc Tarabella είχε καταθέσει το πρώτο σχέδιο έκθεσης του,  
και ο συν.Τ Maibaum ανέλαβε να συγκεντρώσει προτάσεις για συγκεκριμένες τροποποιήσεις  
στο σχέδιο οδηγίας και να τις κυκλοφορήσει στους εθνικούς οργανισμούς του ΣΑΕ στα μέσα 
Μαΐου.

• Πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών (Scope of Services)

μετά από συζήτηση κατά την οποία κατατέθηκαν απόψεις,  προκειμένου να καθορισθεί μια 
κοινή βασική αντίληψη στα κράτη μέλη (δηλαδή το πώς να επιτευχθεί ένας ελάχιστος κοινός  
παρονομαστής), συμφωνήθηκε ότι το πόρισμα της ομάδας εργασίας στο πεδίο εφαρμογής  
των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο βήμα προς την ανάπτυξη  
κοινών βασικών κανόνων επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλισης (και ακόμη και μια κοινή 
συμφωνία).

Για το σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε ότι μια κοινή συνάντηση θα πρέπει να προγραμματιστεί,  
και να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή θα παρέμεινε μια εσωτερική άσκηση σε 
πρώτη φάση. Διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε να 
ορίσουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων (δηλαδή τη βέλτιστη λίστα) και όχι μία περιοριστική  
λίστα ή ένα κοινό πυρήνα. Προτάθηκε ότι αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη:

- Υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν οι αρχιτέκτονες 
- Υπηρεσίες που μπορεί παρασχεθούν από άλλους υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα
- Υπηρεσίες που είναι προαιρετικές.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η UIA είχε αναλάβει το έργο για το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών, 
ενώ  οι  πολιτικοί  μηχανικοί  εργάζονταν  στα  πλαίσια  της  CEN  (Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
προτυποποίησης). Διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις με το αν πρέπει ή όχι να προτείνουμε τη 
δημιουργία μιας επιτροπής της CEN για την αρχιτεκτονική και τις υπηρεσίες και δεν ελήφθη 
καμία απόφαση.

Συμφωνήθηκε ότι η αρχική έκθεση θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ. του Νοεμβρίου.

• Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά – (οδηγία SIM)

O συν. Pierre-Henri  Schmutz  (Ελβετία) (πρόεδρος της ομάδας εργασίας)  επανέλαβε  την 
έκκλησή  του  για  σχόλια  σχετικά  με  τις  εθνικές  αξιολογήσεις  (εφαρμογής  της  παρούσας 
οδηγίας) και συμφωνήθηκε να ζητήσει από τη Γραμματεία να επαναλάβει το αίτημα για τους 
καταλόγους των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά (δεν υπάρχουν απαντήσεις μέχρι σήμερα). 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι η έκθεση COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δοκιμές 
εσωτερικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμενόταν στο τέλος του Μαΐου.

• Ανταλλαγή (αρχιτεκτονικών) Υπηρεσιών - (Trade in Services)
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Διαπιστώθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις για την Εμπορική Συμφωνία Καναδά-ΕΕ, πιθανόν να 
ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους, αν και μια επιπλέον περίοδος είναι απαραίτητη για τον 
έλεγχο  νομικής  σύνταξης  και  μεταφράσεων.  Επισημάνθηκε,  επίσης,  το  ΣΑΕ  και  η  CALA 
(Canadian  Association  for  Laboratory  Accreditation) είχαν  μια  ακόμη  συνάντηση  για  να 
διευθετήσουν τα τυχόν υπολειπόμενα σημεία διαφωνίας. Αποφασίσθηκε ότι το συντομότερο 
δυνατό μόλις οι επίσημοι διαπραγματευτές  εκδώσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές (σχετικά  
με  τις  επαγγελματικές  MRA-  mutual recognition agreement),  το  ΣΑΕ  και  η  CALA,  θα 
οριστικοποιήσουν το σχέδιο συμφωνίας για διαβούλευση με τις χώρες μέλη του ΣΑΕ που είναι 
αρμόδιες  αρχές  στην  Ευρώπη  και  φορείς  χορήγησης  αδειών  στις  Επαρχίες  του  Καναδά 
αντίστοιχα.

• Θεματική Ενότητα 3  Στρογγυλό Τραπέζι & workshop – Σόφια 12 Μαΐου

Η γενική συνέλευση του ΣΑΕ επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για την επαναδραστηριοποίηση και 
αναζωογόνηση  του  έργου  των ομάδων  εργασίας  α)  Περιβάλλον  &  Βιώσιμη  Αρχιτεκτονική 
(ESA), β) Αστικά θέματα (Urban Issues) και γ) Στέγαση (Housing) , με την διοργάνωση ενός 
workshop στη  Σόφια  στις  12  Μαΐου,  ενώ  θα  προηγηθεί  και  μία  συζήτηση  στρογγυλής 
τραπέζης  (συνέδριο).  Τονίστηκε  η  σημασία  της  ομάδας  εργασίας  για  το  Περιβάλλον  & 
Βιώσιμη  Αρχιτεκτονική,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στην  οδηγία  για  την  ενεργειακή 
απόδοση  EPBD (Energy Performance of Buildings Directive ) και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της, σημείωσε δε ότι η Ευρώπη δεν ήταν σε καλό δρόμο για την επίτευξη των  
στόχων  της  20-20-20.  Διαπιστώθηκε  επίσης  ότι  από  το  φθινόπωρο,  ο  συντονιστής  της 
θεματικής  ενότητας  3  συν.  Nicholas  Galabov  (Βουλγαρία) ελπίζει  να  ανασυστήσει  την 
εργασία  για  την  ομάδα εργασίας  για  την  Έρευνα  (ίσως  με  τη  μορφή  του  κόμβου,  με  τη  
συμμετοχή άλλων εταίρων).

• Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα 

Παρουσιάσθηκε εν συντομία η πρόοδος που σημειώθηκε στα χρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ έργα που συμμετέχει το ΣΑΕ δηλαδή α) Open House FP7 project β) Shelter IEE 
project και γ) TrainRebuild IEE project συμπεριλαμβανομένου και ενός πρόσθετου τέταρτου 
έργου (LEEMA) και αφορά το θέμα της ενέργειας που έχει ενσωματωθεί σε κτίρια και υλικά. 

• Ανασκόπηση της επικοινωνίας των μελών του ΣΑΕ 

Η γενική συνέλευση του ΣΑΕ επεσήμανε τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να προβεί 
σε μια επανεξέταση της επικοινωνίας με τις οργανώσεις και τα μέλη του ΣΑΕ, στα πλαίσια της 
προώθησης των οποίων οργανώνεται μια ημερίδα στο Δουβλίνο στις 15 Ιουνίου. 
Διατυπώθηκαν μια σειρά από δράσεις προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
για να:

- Να συμφωνηθεί ένας (περιορισμένος) αριθμό βασικών μηνυμάτων
- Να εξασφαλιστεί ότι αυτά γνωστοποιούνται με σαφήνεια (σε απλά αγγλικά)
- Να αναπτυχθεί  μια «συνοπτική πολιτική θέσεων», που θα βοηθήσει εκείνους που καλούνται 
να αντιπροσωπεύσουν το ACE
- Να επικαιροποιηθεί το γλωσσάρι του ΣΑΕ
- Να επικαιροποιηθούν διαφημιστικά έντυπα του ΣΑΕ
- Να χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα, blogs κλπ.
- Να αναζωογονηθεί η κίνηση της ιστοσελίδας π.χ. με συνεντεύξεις

5



-Να  αναπτυχθεί  μια  πιο  φιλική  προς  τα  μέσα  ενημέρωσης  και  λιγότερο  γραφειοκρατική 
γλώσσα
- Να αναπτυχθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ της ΕΒ / ΓΓ και Εθνικών Οργανισμών

• Η  επόμενη συνεδρίαση της  Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί  στις  30 
Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2012, στις Βρυξέλλες

Μπελιμπασάκης Κώστας – μέλος ΕΓ του ΣΑΕ – εκπρόσωπος ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣ/ΠΕΑ

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