
Ενημερωτικό Σημείωμα 
Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)
3-4 Δεκεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) για το 
2010, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες, παράλληλα 
με τις εκδηλώσεις και τη συνδιάσκεψη για την 20η επέτειο της ίδρυσης του ΣΑΕ. 
Εκ μέρους της Ελλάδας παρευρέθηκαν οι αρχιτέκτονες κα Βασιλική Καραβία, μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ, κα Λίζα Σιόλα, 
Αντιπρόεδρος  της  Διεθνούς  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  (UIA)  στη  Region II και  κος 
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΣΑΕ. 

Την  Παρασκευή 3  Δεκεμβρίου  2010,  πρώτη  μέρα  της  Γενικής  Συνέλευσης,  οι 
εργασίες έλαβαν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή διακεκριμένων 
προσκεκλημένων από διάφορα κράτη. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του 
Αντιπροέδρου  του  ΣΑΕ  Jos  Leyssens  και  της  Βουλευτού  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  Frieda Brepoels,  ενώ  ακολούθησαν  σύντομοι  λόγοι  των  Sabine 
Laruelle εκ μέρους της Βελγικής Προεδρίας της Ε.Ε.,  Antonio Tajani εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mattia Pellgrini της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Bjarke 
Ingels διεθνούς φήμης Δανού αρχιτέκτονα και μέλους του γραφείου BIG Architects.  

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την επετειακή Συνδιάσκεψη ήταν τα ακόλουθα:

1) Κινητικότητα Αρχιτεκτόνων στην Ευρώπη 
Έγινε ενημέρωση σχετικά με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 
των Επαγγελματικών  Προσόντων.  Για  θέματα  εφαρμογής  και  αξιολόγησης  της 
οδηγίας ενημέρωσε ο  Jurgen Tiedje από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
ενώ από την πλευρά του ΣΑΕ ενημέρωσε ο  Toal O’Muire, Πρόεδρος της σχετικής 
Ομάδας Εργασίας του ΣΑΕ. 

2) Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά 
Ο Guido Berardis από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, ενημέρωσε σχετικά 
με  την  εφαρμογή  και  την  αμοιβαία  αξιολόγηση  της  Οδηγίας  2006/123/ΕΚ  και  εκ 
μέρους του ΣΑΕ απάντησε ο Wolfgang Haak. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση. 

3) Εργασιακό περιβάλλον για τους Αρχιτέκτονες στην Ευρώπη
Έγινε ενημέρωση σχετικά με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Ο 
Claudio Romanini από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, ενημέρωσε σχετικά 
με την αξιολόγηση της οδηγίας και τις προοπτικές αναθεώρησης, ενώ εκ μέρους του 
ΣΑΕ ενημέρωσαν οι Thomas Maibaum και Georg Pendl.

4)  Αναδιατύπωση Οδηγίας  2010/31/ΕΚ σχετικά με  την  ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων
Η Marie Donnelly παρουσίασε τις σημαντικότερες εξελίξεις και τη Στρατηγική της Ε.Ε. 
και εκ μέρους του ΣΑΕ ενημέρωσαν οι Lionel Dunet και Dalibor Borak. Ακολούθησε 
διάλογος με εκπροσώπους από την επιστημονική κοινότητα.

5) Τομεακή Έρευνα ΣΑΕ
O Vincent Nacey από την εταιρεία ερευνών «Mirza and Nacey Research» η οποία 
είχε  αναλάβει  την  έρευνα,  παρουσίασε  τα  αποτελέσματα  της  Τομεακής  Έρευνας 
2010.  Ακολούθησε  συζήτηση  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  και  την 
επίδρασή της στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα.



6) Κανονισμός για τα Δομικά Προϊόντα
Έγινε παρουσίαση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού από τον 
Vicente Leoz Argelles επικεφαλής  της  μονάδας  κατασκευών,  και  ακολούθησε 
συζήτηση με διάφορους εκπροσώπους της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της 20ης επετείου από την ίδρυση 
του ΣΑΕ, στο Κέντρο Καλών Τεχνών (Beaux Arts), με ομιλίες των Προέδρων του 
ΣΑΕ,  της  UIA,  της  Ένωσης Αρχιτεκτόνων Ρωσίας,  του  Ινστιτούτου  Αρχιτεκτόνων 
Αμερικής  και  του  Υπουργού Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  Δημοσίων Έργων της 
Βουλγαρίας.

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010, δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης, οι εργασίες 
έλαβαν  χώρα  στο  κτίριο  Maison des Associations και  τα  κυριότερα  θέματα  της 
Ημερήσιας Διάταξης περιλάμβαναν:

1) Την αποδοχή της Ημερήσιας Διάταξης της τρέχουσας Γενικής Συνέλευσης και την 
επικύρωση  των  πρακτικών  της  1ης Γενικής  Συνέλευσης  του  ΣΑΕ  που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουνίου 2010 στις Βρυξέλλες.

2) Την εισηγητική αναφορά των πεπραγμένων, εκ μέρους της Προέδρου του ΣΑΕ 
Selma Harrington και την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της οργάνωσης.

3) Την απόφαση για σύναψη σύμβασης εργασίας μεταβατικής περιόδου δύο ετών, 
αρχής γενομένης από 1η Απριλίου 2011,  με τον  Adrian Joyce στο ρόλο του νέου 
Γενικού  Διευθυντή  του  ΣΑΕ  (σε  συνέχεια  της  συνταξιοδότησης  του  Γενικού 
Γραμματέα Alain Sagne τον περασμένο Ιούνιο), μετά από διαπραγμάτευση που θα 
γίνει μαζί του εκ μέρους του Εκτελεστικού Συμβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητές 
του, τις υποχρεώσεις του και το ύψος των αποδοχών του. 

4)  Την  αναφορά  του  Ταμία  της  οργάνωσης  Christian  Lerche  σχετικά  με  τον 
οικονομικό απολογισμό της απερχόμενης χρήσης 2010 (που ανέρχεται σε 644.439€), 
την έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΑΕ για το 2011 (που ανέρχεται στο ποσό των 
713.417€) και την απαλλαγή των μελών της οικονομικής διαχείρισης. Η συνδρομή 
της Ελλάδας για το 2011 ανέρχεται στο ύψος των 12.136 €, δηλαδή παρατηρείται μία 
αύξηση της τάξεως του 7% σε σχέση με το 2010. Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στη 
Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ ζήτησαν το πάγωμα του προϋπολογισμού του 2011 στο 
ύψος του 2010, πρόταση που τελικά δεν έγινε αποδεκτή και ο προϋπολογισμός για 
το 2011 ψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ, 8 αποχές και 5 κατά. 

5) Την αποδοχή τριών εισηγήσεων για λήψη αποφάσεων σχετικά με το θέμα των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, το έγγραφο-οδηγό για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, καθώς 
και την αναθεωρημένη απόφαση για την αξιολόγηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την 
Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.
Σημαντικότερες αποφάσεις:

α)  Η  Γενική  Συνέλευση  του  ΣΑΕ,  έχοντας  συζητήσει  σχετικά  με  το 
περιεχόμενο  του  εγγράφου  AG2/10/ADC-Master,  υιοθέτησε  αυτό  το  έγγραφο  ως 
επίσημη  πολιτική  του  ΣΑΕ σε  σχέση με  τη  μεθοδολογία  για  τη  διοργάνωση των 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στην Ευρώπη. Αποφάσισε ότι το έγγραφο θα πρέπει 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΕ, στο τμήμα με ελεύθερη πρόσβαση και να 
διαδοθεί ευρέως στις σχετικές αναθέτουσες αρχές και στις οργανώσεις μέλη του ΣΑΕ. 

β) Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, έχοντας λάβει υπόψη το περιεχόμενο του 
εγγράφου θέσεων για  την αναθεώρηση της Οδηγίας για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις, 
υιοθέτησε  το  έγγραφο  AG2/10/PPPolicy ως  αφετηρία  για  την  αναθεωρημένη  του 



θέση  σχετικά  με  την  Οδηγία  για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις.  Η  Γενική  Συνέλευση 
αναθέτει  στην  Ο.Ε.  να  αναπτύξει  περισσότερο  τη  θέση  σε  συμφωνία  με  το 
αποτέλεσμα  των  συζητήσεων  σε  αυτή  τη  Γενική  Συνέλευση  πριν  γνωστοποιηθεί 
ευρύτερα. 

γ) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει  υπόψη το Ενημερωτικό Σημείωμα για την 
Αξιολόγηση της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα (PQD) στο σημείο 3.1.
Επισημαίνει  επίσης τα δύο πρόσφατα σχόλια του  Michel Barnier του Ευρωπαίου 
Επιτρόπου που είναι υπεύθυνος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες και τις 
απόψεις  της  προτεινόμενης  Νομοθετικής  Πράξης  Ενιαίας  Αγοράς  (SMA)  που 
εξέδωσε τον Οκτώβριο 2010. 

Η τρέχουσα πολιτική συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με σχόλια της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  αναθεώρηση  της  PQD,  δείχνουν  όλο  και 
περισσότερο  ότι  πρόκειται  να  γίνει  μια  πολύ  σημαντική  αναθεώρηση  της  PQD. 
Υπάρχει ο φόβος ότι κάποια επίπεδα προσόντων μπορεί να υποβαθμιστούν με την 
δικαιολογία  ότι αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις, παρόλο που 
κάτι  τέτοιο  θα  είναι  αντίθετο  με  άλλους  δηλωμένους  στόχους  της  Νομοθετικής 
Πράξης Ενιαίας Αγοράς (SMA), ειδικά εκείνους που αφορούν στη σύγκληση και ένα 
πεδίο ίσων ευκαιριών για διεθνή κριτήρια και συμβάσεις και εκείνους που αφορούν τη 
προώθηση της εμπιστοσύνης και σύγκλησης στην εσωτερική αγορά. Επίσης υπάρχει 
ο φόβος ότι άλλες χρήσιμες διατάξεις της PQD μπορεί να διαγραφούν προτού γίνουν 
ευρέως  κατανοητές  και  εφαρμοστούν  πλήρως·  για  παράδειγμα,  σε  σχέση  με  τη 
διάταξη για τις διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Επομένως, οι Οργανώσεις Μέλη του ΣΑΕ θα πρέπει:
1. Να συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με το ψήφισμα για την αξιολόγηση της PQD 
που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο 2010.
2.  Να  παρακολουθήσουν  στενά  τις  εξελίξεις  σε  κάθε  κράτος,  ξεκινώντας  με  τη 
τοποθέτηση της κάθε εθνικής κυβέρνησης στη συνεδρίαση στις 7 Δεκεμβρίου 2010 
(σύμφωνα  με  το  άρθρο  58  της  PQD)  της  Επιτροπής  για  την  Αναγνώρισης  των 
Επαγγελματικών Προσόντων, για τις απαιτήσεις κατάρτισης για τους αρχιτέκτονες και 
για τα άλλα έξι «τομεακά» επαγγέλματα. Να ενθαρρύνουν τον εκπρόσωπο του κάθε 
κράτους  να  υποστηρίξει  τις  γενικά  θετικές  και  εποικοδομητικές  απόψεις  των 
τομεακών  αρμόδιων  αρχών  για  την  PQD,  σύμφωνα  με  την  περίληψη  του 
«ανεπίσημου» εγγράφου της Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου 2010.
3. Να προσπαθήσουν να προωθήσουν τους κοινούς στόχους του ΣΑΕ για την PQD, 
τόσο για τα τομεακά όσο και για τα γενικά μέρη της PQD, με εθνικούς εκπροσώπους 
στην  Ομάδα  Εθνικών  Συντονιστών  του  άρθρου  56  της  PQD και  στη  Ρυθμιστική 
Επιτροπή του άρθρου 58 της PQD, καθώς και με τους αντίστοιχους Ευρωβουλευτές 
των κρατών που σχετίζονται με την PQD. 
Οι στόχοι-κλειδιά που πρέπει να προωθηθούν είναι:
-  Η  αύξηση  στα  πέντε  έτη  της  ελάχιστης  εκπαίδευσης  των  αρχιτεκτόνων,  όπως 
επικρατεί παγκοσμίως, ακόμη και αν πρέπει να παραμείνουν ορισμένες μειώσεις.
-  Η  άμεση  γνωστοποίηση  των  πτυχίων  τώρα,  ώστε  να  επικαιροποιηθεί  το 
Παράρτημα V της PQD μέχρι τα μέσα του 2011. Η αδυναμία των Κρατών Μελών να 
γνωστοποιήσουν νέα  πτυχία  συγκεκριμένα  για  αρχιτέκτονες τονίζεται  στα 
συμπεράσματα εγγράφου εργασίας της Επιτροπής της 22 Οκτωβρίου 2010 σχετικά 
με τη μεταφορά και  την εφαρμογή της  PQD. Η γνωστοποίηση θα αποδείξει  στην 
Επιτροπή ότι η αυτόματη αναγνώριση για τους αρχιτέκτονες είναι πραγματοποιήσιμη· 
στην χειρότερη περίπτωση, θα αποφευχθεί η εξαίρεση των κατόχων πτυχίων από 
οποιοδήποτε νέο καθεστώς «κεκτημένων δικαιωμάτων».
- Η πιο συνεπής εφαρμογή του Άρθρου 1 της PQD, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα 
των  αποφοίτων,  αναγνωρίζοντας  τα  επαγγελματικά  προσόντα 
(συμπεριλαμβανομένης  οποιασδήποτε  πρόσθετης  επαγγελματικής  εμπειρίας  κλπ 



που απαιτείται για την αναγνώριση) που έχουν αποκτηθεί σε περισσότερα από ένα 
κράτη. Η ενίσχυση του Άρθρου 1 μπορεί να βοηθήσει τους νέους απόφοιτους να 
επωφεληθούν από θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη της Ε.Ε., χωρίς να υπονομεύονται 
τα εθνικά/διεθνή κριτήρια για τα επαγγελματικά προσόντα.   
- Η βελτίωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των ξένων πτυχίων σύμφωνα με 
τα Άρθρα 10 – 14 της PQD, αντί για την πιθανή του διαγραφή. Εάν τα επτά επίπεδα 
Α – Ζ του Άρθρου 11 διατυπωθούν με πιο κατανοητό τρόπο, το ποσοστό εφαρμογής 
του Άρθρου 11 θα αυξηθεί γρήγορα και θα είναι ευκολότερο να οργανωθούν και να 
αξιολογηθούν  οποιαδήποτε  μέτρα  αποζημίωσης  απαιτηθούν  τελικά  από  έναν 
υποψήφιο. 
4. Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο κράτος οι απαιτούμενες ικανότητες για τα πτυχία 
του Παραρτήματος V της PQD έχουν καταχωρηθεί στα 11 σημεία για τις ικανότητες 
και τις γνώσεις των αρχιτεκτόνων στο Άρθρο 46(1) της  PQD, διασφαλίζεται ότι οι 
εθνικοί  εκπρόσωποι  γνωρίζουν  ότι  τα  «βασιζόμενα  στην  εισαγωγή»  μέτρα  του 
Άρθρου 46 αντιστοιχούν σε αποτελέσματα γνώσεων σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων (  EQF  ).   Στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος δεν έχει κάνει ακόμη 
αυτήν την καταχώρηση, οι Οργανώσεις Μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την έγκαιρη 
συμπλήρωση και να επωφεληθούν από παραδείγματα άλλων κρατών της Ε.Ε. για να 
δείξουν ότι  το  EQF μπορεί  να προσαρμοστεί  (και  ήδη προσαρμόζεται)  σε εθνικό 
επίπεδο χωρίς να απαιτεί τροποποίηση  ή κατάργηση του Άρθρου 46. 
5.  Να ενημερωθούν οι  εθνικοί  εκπρόσωποι  σχετικά  με τη  θέση του ΣΑΕ για  μια 
Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα για τους αρχιτέκτονες· δηλ. ότι παρόλο που δεν 
υπάρχει άμεση ανάγκη για μια τέτοια κάρτα, θα ακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις 
υπάρχουσες  πρωτοβουλίες  (FEANI και  HPRO).  Σε  σχέση  με  τις  επαγγελματικές 
κάρτες,  το  ΣΑΕ  εκφράζει  κάποιους  προβληματισμούς  σχετικά  με  την  αποφυγή 
πλαστογράφησης και παραποίησης, κάτι που έχουν ήδη αντιμετωπίσει οι αρμόδιες 
αρχές σε αρκετά τμήματα της τεκμηρίωσης της PQD.
6. Να ενθαρρυνθούν οι εθνικοί εκπρόσωποι να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες 
διατάξεις  και  τους  μηχανισμούς,  όπως  το  σύστημα  Πληροφοριών  Εσωτερικής 
Αγοράς  (IMI)  και  το  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Αρμοδίων  Αρχών  για  τους  Αρχιτέκτονες 
(ENACA)  για  την  προώθηση  της  κινητικότητας/αναγνώρισης  και  την  αποφυγή 
εξαπάτησης και κινητικότητας από ψευδείς ή διαγραμμένους επαγγελματίες. 
7.  Να  ενημερωθούν  οι  εθνικοί  εκπρόσωποι  ότι  το  ΣΑΕ είναι  προετοιμασμένο  να 
συνεργαστεί  με  την Επιτροπή,  και  μέσω των Οργανώσεων Μελών του σε εθνικό 
επίπεδο, για να εφαρμόσει και να ελέγξει τον Τίτλο ΙΙ της Οδηγίας για Προσωρινή 
Παροχή Υπηρεσιών· συγκεκριμένα, να ενισχύσει την συνέπεια στη λειτουργία (και 
επίγνωση) του συστήματος αυτού μεταξύ των αρχιτεκτόνων που ενδιαφέρονται για 
διασυνοριακή παροχή, ώστε να διασφαλιστούν οι ελευθερίες τις οποίες δικαιούνται οι 
αρχιτέκτονες σύμφωνα με την PQD και, παράλληλα, η ποιότητα των αρχιτεκτονικών 
υπηρεσιών (Έκθεση 27).
8. Να ενημερώνεται το ΣΑΕ για οποιεσδήποτε εθνικές εξελίξεις πιθανώς έρχονται σε 
σύγκρουση με τους στόχους που έχει υιοθετήσει το ΣΑΕ. 

Επίσης  παρουσιάστηκαν  οι  αναφορές  των  συντονιστών  των  τριών  Θεματικών 
Περιοχών των Ομάδων Εργασίας του ΣΑΕ:
α) Θεματική Ενότητα 1 - Πρόσβαση στο επάγγελμα
β) Θεματική Ενότητα 2 - Άσκηση του επαγγέλματος
γ) Θεματική Ενότητα 3 - Ποιότητα ζωής
Ωστόσο, δεν έγινε εκτενής συζήτηση λόγω του περιορισμένου χρόνου των εργασιών 
της συνέλευσης.

Το πρόγραμμα των προτεινόμενων εργασιών των ομάδων εργασίας για  το  2011 
παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1
Προτεινόμενη ενέργεια Προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα
Σχετική Ομάδα 
Εργασίας 
(Ο.Ε.)

Σχετιζόμενα 
άτομα

Ολοκλήρωση εργασίας 
σχετικά με το 
ερωτηματολόγιο για τη 
συνεχιζόμενη 
επαγγελματική ανάπτυξη 
(CPD) για συγκέντρωση 
έγκυρων πληροφοριών για 
τα συστήματα που 
χρησιμοποιούν οι 
οργανώσεις μέλη. 

Γ.Σ.2/10 – 
Έκθεση 
μεσοδιαστήματος
Γ.Σ.1/11 – Τελική 
έκθεση

Ο.Ε. 
Εκπαίδευση 

-F. Makevenyi
-Γραμματεία

Επιδίωξη συνεργασίας με 
τις Αρχιτεκτονικές Σχολές 
μέσω της Κοινής Ομάδας 
Εργασίας. Συγκεκριμένα, 
διοργάνωση σεμιναρίου με 
θέμα την έρευνα μέσω του 
design.

Σεμινάριο που 
προγραμματίζεται 
για τον 
Φεβρουάριο 2011

Κοινή Ο.Ε. -D. Borak
-W. Haack
-J. Leyssens
-L. Lazzari
-A. Joyce

Επανέναρξη εργασίας 
σχετικά με την Πιστοποίηση 
και την Επικύρωση των 
πτυχίων ούτως ώστε να 
χρησιμοποιηθούν και να 
συμπληρωθούν οι 
πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά την 
πρώτη φάση του 
ερωτηματολογίου προς τις 
οργανώσεις μέλη.

Γ.Σ.1/11 Ο.Ε. 
Πιστοποίηση και 
Επικύρωση

-S. Lupton
-Γραμματεία

Ανάπτυξη ενός 
λεπτομερούς χάρτη με τα 
ορόσημα για την εκστρατεία 
του ΣΑΕ για την 
αναθεώρηση της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, ώστε η 
διάρκεια σπουδών να 
αυξηθεί στα πέντε έτη και 
να προστεθεί συγκεκριμένη 
αναφορά για την ανάγκη 
επαγγελματικής εμπειρίας.

Συνεχιζόμενη Ο.Ε. Οδηγία για 
Αναγνώριση 
Επαγγελματικών 
Προσόντων

-T. O'Muiré
-Όλα τα μέλη 
της Ο.Ε. 
«Qualifications 
Directive»
-Όλες οι 
οργανώσεις 
μέλη

Παρακολούθηση της 
συνεχούς τεχνικής και 
πολιτικής αξιολόγησης της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ώστε 
να δημιουργηθούν 
ευκαιρίες για 
αποτελεσματικό «lobbying» 
σε σχέση με την 
προαναφερόμενη ενέργεια.

Συνεχιζόμενη Ο.Ε. Οδηγία για 
Αναγνώριση 
Επαγγελματικών 
Προσόντων

-T. O'Muiré
-Γραμματεία

Ετήσια επικαιροποίηση των 
πληροφοριών που 

Ετήσιο καθήκον 
για τη Γραμματεία

-Γραμματεία



περιλαμβάνονται στο 
έγγραφο της Ο.Ε. 
«Professional Experience» 
με θέμα «Πώς να γίνεις 
αρχιτέκτονας στην 
Ευρώπη».
Επιδίωξη ενεργειών που 
απαιτούνται σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα ENHSA III 
ώστε να διοργανωθεί ένα 
Σεμινάριο στο Δουβλίνο, 
ένα Σεμινάριο στη Βενετία 
και ένα Συνέδριο στα Χανιά 
κατά τη διάρκεια του 2011, 
με θέμα τις ικανότητες των 
αποφοίτων και τις εμπειρίες 
των νέων επαγγελματιών 
την πρώτη επταετία 
άσκησης.  

2011 Κοινή Ο.Ε. ΣΑΕ 
– 
Αρχιτεκτονικών 
Σχολών

-Γραμματεία
-L. Lazzari
- Κοινή Ο.Ε. 
ΣΑΕ – 
Αρχιτεκτονικών 
Σχολών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Προτεινόμενη ενέργεια Προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα
Σχετική 
Ομάδα 
Εργασίας 
(Ο.Ε.)

Σχετιζόμενα 
άτομα

Ολοκλήρωση των εργασιών 
για το «έγγραφο-οδηγό 
σχετικά με ρυθμιστικά και 
ποιοτικά θέματα» και 
προετοιμασία συνοπτικής 
περίληψης προς δημόσια 
γνωστοποίηση.

Γ.Σ.1/11 Ο.Ε. 
Ρυθμιστικά 
και Ποιοτικά 
Θέματα 

-W. Haack

Προετοιμασία λεπτομερούς 
εγγράφου-οδηγού με 
προτάσεις για τροποποιήσεις 
σε σχέση με την Οδηγία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις που 
είναι υπό αναθεώρηση.

Δεκέμβριος 2010 
με τελικό έγγραφο 
στη Γ.Σ.1/11

Ο.Ε. 
Δημόσιες 
Συμβάσεις

-T. Maibaum
-G. Pendl
-Όλα τα μέλη 
της Ο.Ε.

Διάδοση του εγγράφου-
οδηγού του ΣΑΕ σχετικά με 
τους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς μετά την 
υιοθέτησή του στη 2η Γενική 
Συνέλευση του 2010.

Συνεχιζόμενη Ο.Ε. 
Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί

-G. Pendl
-Όλες οι 
οργανώσεις 
μέλη

Ολοκλήρωση της έρευνας 
σχετικά με το ασφαλιστικό 
καθεστώς και τις νομικές 
ευθύνες για τους αρχιτέκτονες 
σε συνεργασία με το «Centre
d' Etudes d' Assurances».

Ιούνιος 2011 Ο.Ε. 
Ασφάλεια

-Γραμματεία
-Εκτελεστικό 
Συμβούλιο

Επιδίωξη για 
διαπραγματεύσεις για μια 
συμφωνία αμοιβαίας 
αναγνώρισης μεταξύ ΣΑΕ και 

Γ.Σ.1/11 Ο.Ε. Εμπόριο 
και Υπηρεσίες

-S. 
Harrington
-D. Falla
-I. Pritchard



CALA  δεσμευτική για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τους Εκπροσώπους του 
Καναδά στις Βρυξέλλες, όπως 
κρίνεται απαραίτητο. 

-A. Joyce

Προβληματισμός για το αν το 
ΣΑΕ επιθυμεί να δεχτεί την 
πρόταση της Κομισιόν για να 
ξεκινήσουν οι 
διαπραγματεύσεις για 
συμφωνία αμοιβαίας 
αναγνώρισης με τη 
Σιγκαπούρη, ή όχι.

Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 7/10

Ο.Ε. Εμπόριο 
και Υπηρεσίες

-Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3
Προτεινόμενη ενέργεια Προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα
Σχετική 
Ομάδα 
Εργασίας 
(Ο.Ε.)

Σχετιζόμενα 
άτομα

Συνέχιση συνεισφοράς της 
άποψης των αρχιτεκτόνων για 
την ανάπτυξη κριτηρίων για 
το Πλαίσιο Αναφοράς 
Βιώσιμων Πόλεων.   

Συνεχιζόμενη μέχρι 
το Δεκέμβρη 2011

Ο.Ε. Αστικά 
Θέματα

-L. Dunet
-A. Borghi

Συνεχής συμμετοχή του ΣΑΕ 
σε εξωτερικές δράσεις που 
αφορούν θέματα αστικού 
σχεδιασμού, όπως τις 
δράσεις των EFAP, 
Intergroup και Eurocities.

Συνεχιζόμενη -Ο.Ε. Αστικά 
Θέματα
-Ο.Ε. 
Περιβάλλον 
και Βιώσιμη 
Αρχιτεκτονική 

-L. Dunet
-D. Borak
-A. Borghi
-Μέλη των 
Ο.Ε.

Προσπάθεια για καθορισμό 
δομής και θεμάτων γύρω από 
τα οποία το ΣΑΕ μπορεί να 
ξεκινήσει μία έρευνα.

Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 1/11

Ο.Ε. Έρευνα -L. Dunet
-Γραμματεία 
ΣΑΕ

Προετοιμασία διακήρυξης για 
τη βιώσιμη αρχιτεκτονική, που 
να διαμορφώνει και να 
ξεπερνά τα όρια της 
διακήρυξης που υιοθετήθηκε 
το 2009. 

Πρώτο σχέδιο 
εγγράφου για 
Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 3/11

Ο.Ε. 
Περιβάλλον 
και Βιώσιμη 
Αρχιτεκτονική 

-Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 
-Όλα τα μέλη 
της Ο.Ε. ESA

Συνέχιση των εξελίξεων που 
θα προκύψουν σε συνέχεια 
της προετοιμασίας και της 
έκδοσης του εγγράφου της 
ομάδας εργασίας για το 
Σχέδιο Δράσης για την 
Ενεργειακή Απόδοση. Η 
εργασία αυτή θα πρέπει να 
επιδιώξει να προσδιορίσει με 
ποιον τρόπο το ΣΑΕ μπορεί 
να εξακολουθήσει να 
παρακολουθεί στενά αυτές τις 
δράσεις χωρίς να διαθέτει 
υπερβολικά πολλούς πόρους.

Συνεχιζόμενη μέχρι 
τον Ιούνιο 2011
 

Ο.Ε. 
Περιβάλλον 
και Βιώσιμη 
Αρχιτεκτονική 

-Γραμματεία
-D. Borak
-L. Dunet



Συνεργασία με τη Διεθνή 
Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) 
ώστε να επιτευχθεί η 
παρουσίαση της έκθεσης του 
ΣΑΕ στο διεθνές συνέδριο της 
UIA στο Τόκιο το 2011.

Συνεχιζόμενη μέχρι 
τον Σεπτέμβρη 
2011

-Γραμματεία
-L. Dunet

Να διευκρινιστεί από την UIA 
αν είναι εφικτό να αναπτυχθεί 
ένα πλαίσιο για τη 
μεθοδολογία για μια 
παγκοσμίως εφαρμόσιμη 
προσέγγιση των κριτηρίων 
βιωσιμότητας, θέτοντας ένα 
πρόγραμμα εργασίας και ένα 
χρονοδιάγραμμα.  

Συνεχιζόμενη μέχρι 
τον Σεπτέμβρη 
2011

Ο.Ε. 
Περιβάλλον 
και Βιώσιμη 
Αρχιτεκτονική 

-D. Borak
-L. Dunet
-Γραμματεία

6) Τη συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής του ΣΑΕ στα κοινοτικά προγράμματα 
«Open House» και «Shelters».

Τέλος,  η  Γενική  Συνέλευση  επικύρωσε  τη  σύνθεση  του  νέου  Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της οργάνωσης για το 2011, όπως διαμορφώθηκε μετά την είσοδο στο 
Εκτελεστικό  Συμβούλιο  σύμφωνα  με  το  καταστατικό  σύστημα  της  εκ  περιτροπής 
συμμετοχής εκπροσώπων χωρών, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει για τη διετία 
2011-2012  και  τον  κοινό  εκπρόσωπο  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και  του  ΤΕΕ,  συν. 
Κωνσταντίνο Μπελιμπασάκη. 
Έτσι η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Selma Harrington, Πρόεδρος (Ιρλανδία)
2. David Falla (Ηνωμένο Βασίλειο)
3. Lionel Dunet (Γαλλία)
4. Georg Pendl (Αυστρία)
5. Wolfgang Haack (Γερμανία)
6. Vladimir Petrovic (Κροατία)
7. Pawel Kobylanski (Πολωνία)
8. Pierre-Henri Schmutz (Τσεχία)
9. Χρήστος Σάββας (Κύπρος)
10. Mauro Latini (Ιταλία)
11. Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης (Ελλάδα)
Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου και  η  κατανομή των 
αρμοδιοτήτων  του  θα  συζητηθούν  στην  πρώτη  συνεδρίαση  του  Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του 2011, στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες. 

Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης


