
ΕλΕΜ
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων

απαιτούμε: Νέος προσανατολισμός ΤΩΡΑ

Προώθηση πρακτικών αλληλεγγύης και αντιμετώπιση των όρων αναξιοπρέπειας και 
καταστρατήγησης του ελάχιστου ορίου διαβίωσης των Αρχιτεκτόνων με την επιστημονική 
θωράκιση των ενεργειών θεσμοθέτησης της Αρχιτεκτονικής. 

επιδιώκουμε:

 Να ανακτήσει η Ε.Ε. Αρχιτεκτόνων το κύρος και την αξιοπιστία που της αρμόζει
 Να διεκδικήσει σθεναρά και με αποφασιστικότητα την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

των Αρχιτεκτόνων στην διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
 Να ασχοληθεί με τα θέματα που απασχολούν τον Έλληνα Αρχιτέκτονα.
 Να προβάλει την αξία της Αρχιτεκτονικής στην κοινωνία 
 Να είναι παρούσα και πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις με ουσιαστικούς αγώνες για την 

άσκηση της Αρχιτεκτονικής με όρους αξιοπρέπειας. Με αποφάσεις και δράσεις που θα 
βοηθήσουν τον Αρχιτέκτονα να επιλύσει το πλήθος των επιστημονικών ζητημάτων που 
έχουν προκύψει με την μεταλλαγή, τόσο κοινωνικά όσο και τεχνολογικά, της 
Αρχιτεκτονικής πράξης. 

 Να επανεξετασθούν οι συνθήκες και το περιεχόμενο εκπαίδευσης των νέων 
αρχιτεκτόνων.

ενδεικτικά:

• Ανάδειξη του ρόλου της Αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικού αγαθού και της συμβολής  της 
στη βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

• Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα ανάμεσα στον αυταρχισμό των θεσμών και τη δημοκρατική 
κοινωνική παρέμβαση.

• Διερεύνηση, ανάλυση και κατανόηση των ιδεολογικών τάσεων της σύγχρονης 
παγκόσμιας  Αρχιτεκτονικής. Ενσωμάτωση των θετικών τους πορισμάτων στη 
βελτίωση της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην χώρα μας.

• Ανάλυση, επεξεργασία των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, της βιοκλιματικής 
Αρχιτεκτονικής  και των έξυπνων κτηρίων. Διαπίστωση των ιδεολογικών και 
νομοθετικών φραγμών μέσα στην Ελληνική πραγματικότητα για την ένταξη των νέων 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτήριο, τον τόπο και το τοπίο. 
Απελευθέρωση από τα στεγανά των θεσμών και ενθάρρυνση της Αρχιτεκτονικής 
δημιουργίας στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Ουσιαστικές προτάσεις με στόχο 
την αναβάθμιση της ποιότητας του καθημερινού «αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι».

• Μεθοδολογία διεπιστημονικής προσέγγισης για την προάσπιση του τοπίου και την 
επανάκτηση των στοιχείων της πολιτισμικής ταυτότητας του χώρου.

• Ολοκληρωμένη πολιτική παρεμβάσεων στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά . Προστασία 
και επέμβαση σε παραδοσιακά - διατηρητέα κτήρια, πυρήνες, οικισμούς, τοπία: η 
εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων. Ειδικά διατάγματα παραδοσιακών οικισμών: 
προς μια πλήρη αναθεώρησή τους.

• Ανάσχεση των ερευνητικών προγραμμάτων των Αρχιτεκτονικών σχολών που δεν 
πληρούν, επιστημονικά, τους όρους πρωτογενούς έρευνας. 

• Διασφάλιση του θεσμού των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και κατοχύρωση 
αξιοπρεπών αμοιβών για κάθε μελετητικό αντικείμενο.


