
Σ Υ Λ Λ Ï Γ Ï Σ  Α Ρ × Ι Τ Ε Κ Τ Ï Ν Ω Ν  ∆ Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ï Υ × Ω Ν  Α Ν Ω ΤΑΤ Ω Ν  Σ × Ï Λ Ω Ν  
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  Ε Ν Ω Σ Η  Α Ρ × Ι Τ Ε Κ Τ Ï Ν Ω Ν   -  Σ . Α . ∆ . Α . Σ . -  Π . Ε . Α .

Ε Π Ι Τ Ρ Ï Π Η  Α Ρ × Ι Τ Ε Κ Τ Ï Ν Ι Κ Ω Ν  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ω Ν

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ï Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Ï Ι × Ε Ι Ω Ν  

Κ Α Ν Ï Ν Ι Σ Μ Ω Ν

Γ Ι Α  Τ Ï Υ Σ  Α Ρ × Ι Τ Ε Κ Τ Ï Ν Ι Κ Ï Υ Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ï Υ Σ  

Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α  Κ Α Ι  Α Λ Λ Α  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Κ Ρ ΑΤ Η

Α  Θ  Η  Ν  Α , Ν ï Ý µ â ρ ι ï ς  2 0 0 3  -  Σ ε π τ Ý µ â ρ ι ï ς  2 0 0 4



ΣΥΛΛÏΓÏΣ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤÏΥ×ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Σ×ÏΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΩΝ  /  ΕΠΙΤΡÏΠΗ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε × Ï Μ Ε Ν Α

- Ισ÷ýïυσα ΥπïυργικÞ Απüφαση ‘76 (ΕλλÜδα).......................................................................................................................................................................................................................σελ.03

- Πρïσ÷Ýδιï Νüµïυ ‘97,εγκεκριµÝνï απü Υ.ΠΕ.×Ω.∆Ε.................................................................................................................................................................................................... .σελ.03

- Κανïνισµüς ∆ανßας......................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.04

- Κανïνισµüς Ιταλßας......................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.04

- Κανïνισµüς Αγγλßας.....................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.05

- Κανïνισµüς Ισπανßας...................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.05

- Κανïνισµüς Ελâετßας..................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.06

- Κανïνισµüς Γερµανßας................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.06

- Κανïνισµüς Γαλλßας.....................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.07

- Κανïνισµüς Ïλλανδßας...............................................................................................................................................................................................................................................................σελ.07

- Κανïνισµüς Αυστρßας..................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.08

- Κανïνισµüς U.I.A............................................................................................................................................................................................................................................................................σελ.09

- Πρïσ÷Ýδιï ψηφßσµατïς 2004 Ευρωπαϊκïý Συµâïυλßïυ Αρ÷ιτεκτüνων A.C.E..........................................................................................................................................................σελ.10

σελ.02



ΣΥΛΛÏΓÏΣ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤÏΥ×ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Σ×ÏΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΩΝ  /  ΕΠΙΤΡÏΠΗ ΑΡ×ΙΤΕΚΤÏΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

Αîιüλïγα,
Μη κατεπεßγïντα,
Μη εîειδικευµÝνα
Ýργα για τα ïπïßα
γνωµïδïτεß ειδικÞ
ανþτατη επιτρïπÞ

- Πρïσ÷εδßων

- Ιδεþν 

- Κλιµακωτïß

- ∆ιεθνεßς

- ΠανελλÞνιïι

3µελÞς ΕπιτρïπÞ
απü ΤΕΕ - ΣΑ∆ΑΣ
πïυ συµâïυλεýει
τïν αγωνïθÝτη

για την κατÜρτιση
της πρïκÞρυîης 

(ΑνενεργÞ
σÞµερα)

Αυστηρüς
καθïρισµüς

κïινïý για üλïυς
τïυς

συµµετÝ÷ïντες
τρüπïυ

παρïυσßασης τïυ
υπïâαλλüµενïυ

υλικïý

∆ßνεται
συγκεκριµÝνη

λßστα στïι÷εßων
πïυ ïφεßλïυν να
παρα÷ωρïýνται

στïυς
διαγωνιæüµενïυς,
στï πνεýµα των

απïλýτως
απαραßτητων

∆εν ïρßæïνται
επακριâþς, αλλÜ
ρυθµßæïνται ïι
διαδικαστικÝς
λεπτïµÝρειες

πρïκειµÝνïυ να
εîασφαλßæεται η
ïµïιïγÝνεια των
συµµετï÷þν ως

πρïς την
εµφÜνιση

Η απüφασÞ της
εßναι υπï÷ρεωτικÞ

και ïριστικÞ.

∆ýναται να µην
απïνεßµει

âραâεßα, (Þ να
δþσει

περισσüτερες απü
τις αρ÷ικÝς

εîαγïρÝς) αλλÜ
τüτε ïφεßλει να

απïæηµιþσει τïυς
συµµετÝ÷ïντες.

ΜÝλη της
γνωµïδïτικÞς
επιτρïπÞς της
πρïκÞρυîης
µπïρïýν να

συµµετÝ÷ïυν στην
Κ.Ε.

ΕλÜ÷ιστα ΜÝλη: 1
καθηγητÞς, 1 απü

ΤΕΕ, 1 απü
ΣΑ∆ΑΣ, 1

αγωνïθÝτη
τïυλÜ÷ιστïν.
Πλειïψηφßα

αρ÷ιτεκτüνων,
περιττüς αριθµüς

Minimum 3 âραâεßα
- τï πλÞθïς τïυς
να εßναι ανÜλïγï
της δαπÜνης τïυ

Ýργïυ

Ïι εîαγïρÝς δεν
εßναι

υπï÷ρεωτικÝς για
τïν αγωνïθÝτη.

Αν τï Α’ Βραâεßï
Ý÷ει λιγüτερï απü

5αετÞ εµπειρßα
πρïτεßνεται

σýµπραîη µε
αρ÷ιτÝκτïνα της

επιλïγÞς τïυ
âραâεßïυ.

Η αµïιâÞ της Κ.Ε.
ισïýται µε τï 5%
τïυ συνüλïυ των

âραâεßων

Στï Α’ Βραâεßï
ανατßθεται η
µελÝτη και

επßâλεψη τïυ
Ýργïυ

∆ηµïσιïπïιïýνται
και  ταυτü÷ρïνα
ανακïινþνεται ï
τüπïς και ÷ρüνïς

της Ýκθεσης,
üπïυ

δηµïσιïπïιïýνται
και τα πρακτικÜ

της Κ.Ε.

ΑνÞκει στïν
αγωνïθÝτη, αλλÜ

κρατÜ την
πατρüτητα ï
µελετητÞς

¼λα τα δηµüσια
Ýργα.

ΓΙα εîαßρεσÞ τïυς
γνωµïδïτεß

ανþτατη ειδικÞ
επιτρïπÞ

- Πρïσ÷εδßων

- Ιδεþν 

- Κλιµακωτïß

-Ιδεþν
+ ΠρïµελÝτης

- ∆ιεθνεßς

- ΠανελλÞνιïι

- ΠανελλÞνιïι
µÝ÷ρι 40 ετþν

- ∆ιεθνεßς µÝ÷ρι
40 ετþν

- ΠανελλÞνιïι
φïιτητικïß

Την üλη ευθýνη
φÝρει ï

αγωνïθÝτης.

ΘÝσπιση υψηλÞς
γνωµïδïτικÞς

επιτρïπÞς
ΥΠΕ×Ω∆Ε για

εîαßρεση Ýργων
απü τη διαδικασßα

Α.∆.

(πρüταση
ενεργïπïßησης

Þδη
θεσµïθετηµÝνïυ
ïργÜνïυ µε την
Υπ. Απïφ. ‘76)

Αριθµüς & ýψïς
âραâεßων

Σýνθεση και
ιδιüτητα Κ.Ε.

Τρüπïς
παρïυσßασης

µελÝτης

Η πρïκÞρυîη
εγκρßνεται εντüς
20 ηµερþν απü
επιτρïπÞ ΤΕΕ -

ΣΑ∆ΑΣ

∆ßνεται πßνακας
maximum στïι÷εßων

και κλιµÜκων
σ÷εδßων πïυ θα

÷ïρηγïýνται στις
πρïκηρýîεις

Maximum 4 A0

Τεý÷ïς Α4

Πρüπλασµα στη
µικρüτερη δυνατÞ

κλßµακα

Η Κ.Ε. ïφεßλει να
Ý÷ει πλειïψηφßα

αρ÷ιτεκτüνων

Ïι κριτÝς
ïφεßλïυν να

Ý÷ïυν
τïυλÜ÷ιστïν 10
÷ρüνια εµπειρßα

και 3 âραâεßα στï
ενεργητικü τïυς

Σε δýσκïλα
θÝµατα µπïρεß να
υπÜρ÷ει ειδικüς

σýµâïυλïς, ÷ωρßς
δικαßωµα ψÞφïυ

Μπïρïýν να
εîαγïρασθïýν και

µελÝτες πïυ
απïκλεßσθηκαν

Καθïρισµüς
αλγïρßθµïυ για
τïν υπïλïγισµü

τïυ ýψïυς
âραâεßων και

αµïιâÞς της Κ.Ε.

ΡÞτρες για τη
µαταßωση τïυ Α.∆.

Þ τïυ Ýργïυ

Απïæηµßωση Α’
Βραâεßïυ µε πïσü
ßσï µε τï âραâεßï,

αν σε 3 ÷ρüνια
δεν Ý÷ει

πρï÷ωρÞσει σε
υλïπïßηση

Υπï÷ρεωτικÞ
ανÜθεση Ýργïυ
στï Α’ âραâεßï

Υπï÷ρεωτικÞ
Ýκθεση

απïτελεσµÜτων
και δηµüσια
συæÞτηση

Υπï÷ρÝωση τïυ
αγωνïθÝτη, αν
τïυ æητηθεß, για
παρï÷Þ αρ÷εßïυ

slides σε ΤΕΕ -
ΣΑ∆ΑΣ µε δικÜ

τïυ Ýîïδα

ΑνÞκει πλÞρως
στïν µελετητÞ
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

- Ιδεþν

- Υλïπïßησης

- Ανïικτüς σε
üλïυς

- Κλειστüς 
(µε πρüσκληση)

Ιδιþτες (πρüσωπα
Þ εταιρßες) πïυ

ïφεßλïυν να
τηρïýν αυστηρÜ
τï πλαßσιï της

DAL/AA

Σε περßπτωση
διαφïρþν

τελεσßδικη λýση
δßνεται απü τï

Συµâïýλιï
∆ιαιτησßας της

ΝïµικÞς
ΕπιτρïπÞς τïυ

DAL/AA

ΚαθαρÞ και
µïνïσÞµαντη

διατýπωση
απαιτÞσεων
αγωνïθÝτη

ΑπαραιτÞτως η
πρïκÞρυîη

εγκρßνεται απü
τïν DAL/AA

(Σýλλïγï ∆ανþν
Αρ÷ιτεκτüνων)

×ρüνïς
διαγωνισµïý: κατ’
ελÜ÷ιστïν 3 µÞνες

για τïυς
ανïικτïýς και 2

για τïυς
κλειστïýς

Maximum 9µελÞς

Τï 1/3 αυτþν
ïρßæεται απü τïν

DAL/AA

Ïι εκπρüσωπïι
τïυ DAL/AA, σε

περßπτωση
διαφωνßας µε την

πελιïψηφßα
ïφεßλïυν ρητÜ να
αναφÝρïυν τïυς

λüγïυς στα
πρακτικÜ

Στïυς κλειστïýς
διαγωνισµïýς

απïæηµιþνïνται
üλïι.

ΜετÜ τα
απïτελÝσµατα, ï

αγωνïθÝτης
µπïρεß να æητÞσει
περαιτÝρω µελÝτη
τïυ θÝµατïς, µε

τη σýµφωνη
γνþµη τïυ Α’

âραâεßïυ

Αν τï Α’ âραâεßï
δεν Ý÷ει εισπρÜîει
µÝσα  σε 2 ÷ρüνια,
µπïρεß να æητÞσει
την απïæηµßωσÞ
τïυ µε πïσü ßσï

µε τï σýνïλï των
âραâεßων

ΑνÞκει στïν
αγωνïθÝτη.

‘Ïταν πρüκειται
για Α.∆.

υλïπïßησης τï Α’
âραâεßï

αναλαµâÜνει την
µελÝτη και

επßâλεψη τïυ
Ýργïυ

¸ργα ýψιστης
αρ÷ιτεκτïνικÞς

αîßας

¸ργα πïυ
απαιτïýν τη

συνÝργια πïλλþν
ειδικïτÞτων

¼ταν εßναι
ανεπαρκÞς η

τε÷νικÞ υπηρεσßα
τïυ αγωνïθÝτη

- Ιδεþν

- Αρ÷. ¸ργïυ

- Μ ε λ Ý τ η ς /
ΚατασκευÞς

- Ανïικτüς
(Ιδεþν)

- Ανïικτüς /
Κλειστüς 

(Αρ÷.¸ργïυ,
ΜελÝτης/
ΚατασκευÞς)

ΑγωνïθÝτης -
ïφεßλει να

καταρτßσει και την
ελεγκτικÞ

επιτρïπÞ της Κ.Ε.

ΦïρÝας
ΕπιτÞρησης

∆ηµüσιων ¸ργων
Ý÷ει την υψηλÞ
επïπτεßα τïυ

θεσµïý

(Βρßσκεται σε
επεîεργασßα πρïς

θεσµïθÝτηση
ειδικüς

ανεîÜρτητïς
φïρÝας

επßâλεψης των
περß Α.∆.

æητηµÜτων για
üλη τη ÷þρα)

∆ηµïσιïπïßηση
ανÜλïγη ýψïυς

âραâεßων.

Minimum ÷ρüνïς
µελÝτης 52

ηµÝρες (40 για
κλειστïýς). 30

ηµÝρες για
επιλïγÞ

συµµετï÷þν πρïς
â´φÜση.Α.∆. Ýργïυ

Σýστηµα
κριτηρßων

αîιïλüγησης µε
âÜση τï 100.

Ιδεþν: λεπτïµερÞ
αλλÜ ü÷ι

δεσµευτικÜ
στïι÷εßα

παρïυσßασης.

Ïνüµατα Κ.Ε.

Ιδεþν: æητεßται και
εκτßµηση κüστïυς

και πιθανÞ
πρïµελÝτη

περιâαλλïντικþν
επιπτþσεων

ºδια κριτÞρια για
ιδεþν - Ýργïυ,

Üλλα για µελÝτη
/κατασκευÞ.

∆ιευκρινßæεται
στην πρïκÞρυîη

αν η απüφαση της
Κ.Ε. δεσµεýει τïν

αγωνïθÝτη.

Κ.Ε.: min 3 µÝλη
πιστïπïιηµÝνης

εîειδßκευσης. Κ.Ε.
µε: Ýναν

εκπρüσωπü
αγωνïθÝτη, Ýναν

επαγγελµατßα
10ετßας Þ

καθηγητÞ, Ýναν
εταιρßας εθν.

εµâÝλειας.

Πρïηγεßται
3µελÞς ελεγκτικÞ
επιτρïπÞ.ΠιθανÞ

συνÝντευîη
διαγωνιæüµενων
αν πρïâλÝπεται

στην πρïκÞρυîη.
∆υνατüτητα µη

απüδïσης
âραâεßων  

Ιδεþν: min 30%
αντßστïι÷ïυ

âραâεßïυ αρ÷.
Ýργïυ.

¸ργïυ:
πïσïστιαßα

âραâεßα ανÜλïγα
µε αµïιâÝς

µη÷ανικþν και
εßδïς

συµµετï÷Þς.

2 φÜσεων:
καθüλïυ âραâεßα

στη φÜση 1.
5 - 20 περνïýν

στη φÜση 2.
Ï νικητÞς

υλïπïιεß τï Ýργï.

-

Ιδεþν: στïν
αγωνïθÝτη

¸ργïυ: στïν
αγωνïθÝτη.

Τï Α' âραâεßï
αναλαµâÜνει

µελÝτη -
επßâλεψη.
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

-

Ανïι÷τüς
(∆ιεθνÞς, Εθνικüς)

- Ï πελÜτης
απïκτÜ πληθþρα

λýσεων και µη
αναµενüµενων,

πïυ µε την
ÝκθεσÞ τïυς

πρïâÜλλεται η
φιλïσïφßα τïυ για

πïιïτικü Ýργï.

Ανïι÷τüς σε 2
στÜδια (µε

συνÝντευîη στï
â´µÝρïς)

Ιδεþν (ï
αγωνïθÝτης δεν
δεσµεýεται για

υλïπïßηση)

Κλειστüς (µÝ÷ρι 6,
συνÞθως

“επþνυµïι”) -

∆ιαγωνιστικÞ
συνÝντευîη
∆ιαγωνισµüς

σ÷εδßïυ +
ΣυνÝντευîη

-

ΑναλαµâÜνει τα
πÜντα τï RIBA.

Ï αγωνïθÝτης
εßναι

÷ïρηγüς/πελÜτης
- - -

Ïρßæεται
εîειδικευµÝνïς

σýµâïυλïς πρïς
âïÞθεια

αγωνïθÝτη, πïυ
παρßσταται στην

Κ.Ε. µαæß µε
εκπρüσωπï
αγωνïθÝτη.

Η επιτρïπÞ
πρïτεßνει.

Η τελικÞ επιλïγÞ
ανÞκει στïν
αγωνïθÝτη.

Στïυς ανïι÷τïýς:
3 âραâεßα

Στïυς κλειστïýς:
απïæηµßωση σε

üλïυς πïυ για τï
âραâεßï θεωρεßται

πρïκαταâïλÞ
αµïιâÞς µελÝτης

πïυ τïυ
ανατßθεται.

Βραâεßα, αµïιâÝς
συµâïýλων,
αµïιâÞ RIBA

ïρßæïνται ως τÜîη
µεγÝθïυς
κüστïυς

διαγωνισµïý µε
âÜση την

εκτßµηση κüστïυς
Ýργïυ

- -

Για τη ∆ηµüσια
∆ιïßκηση εßναι

πρακτικÜ
υπï÷ρεωτικü η

σýµâαση-ανÜθεση
για υπηρεσßες

αρ÷ιτεκτïνικÞς να
γßνεται µε

διαγωνισµü.

Για ιδιωτικïýς
φïρεßς, δεν εßναι

υπï÷ρεωτικü.

Στïυς Α.∆. δυï
φÜσεων στη 2η

φÜση απïæηµßωση
για üλïυς τïυς
συµµετÝ÷ïντες

Ανïικτïß/
Κλειστïß.
(Κλειστïß

διαγωνισµïß µε
πρüσκληση
εκδÞλωσης

ενδιαφÝρïντïς και
ü÷ι µε απευθεßας
πρüσκληση στις

περιπτþσεις πïυ η
φýση τïυ Ýργïυ
απαιτεß µεγÜλη

εîειδßκευση. Γßνεται
επιλïγÞ 5-20

γραφεßων και µετÜ
ανïικτüς

διαγωνισµüς, µε
απïæηµßωση για

üλïυς.)

ΜελÝτη -
ΚατασκευÞ

(Η αîιïλüγηση της
ïικïνïµικÞς

πρïσφïρÜς δε
µπïρεß να

υπερâαßνει τï 25%
στη âαθµïλïγßα) 

∆ιαγωνισµïß
διεθνεßς,εθνικïß,

φïιτητικïß

ΑνÜλïγα µε τï
εßδïς. ∆ικαßωµα
συµµετï÷Þς ïι

αρ÷ιτÝκτïνες µε
Üδεια ασκÞσεως
επαγγÝλµατïς
στην Ισπανßα.

Γραφεßï
ÏργÜνωσης

∆ιαγωνισµþν
Συλλüγïυ

Αρ÷ιτεκτüνων
Ισπανßας 

ΑνÜλïγα µε τï
εßδïς (διεθνÞς,

εθνικüς, κλπ.) και
σýµφωνα µε τï

νüµï στα
αντßστïι÷α Ýντυπα

(ΦΕΚ) κι
εφηµερßδες, ενþ

τï Colegio de
Arquitectos

φρïντßæει þστε να
ενηµερþνïνται

εγκαßρως τα µÝλη
τïυ.

Τα απαραßτητα σε
κÜθε περßπτωση

και ανÜλïγα µε τï
εßδïς τïυ κτιρßïυ

και τα
απαιτïýµενα απü

τï νüµï.
(Γεωτε÷νικÝς

µελÝτες,
απïτυπþσεις,
αρ÷αιïλïγικÝς
µελÝτες, κλπ.)

Τï υλικü δßνεται
και σε ψηφιακÞ

µïρφÞ.

Σ÷Ýδια 2-4 DIN A1
Þ4-6 DIN A3 και

κεßµενï-τε÷νικÞ
περιγραφÞ 10-20

DIN A4

ΜακÝτες µüνï
üταν υπÜρ÷ει

÷ρηµατικÞ
απïæηµßωση για

üλïυς τïυς
διαγωνιæüµενïυς.

Πλειïψηφßα
αρ÷ιτεκτüνων

¸να απü τα µÝλη
της επιτρïπÞς

ïρßæεται απü τïυς
διαγωνιæüµενïυς

(τï δηλþνïυν
üταν κÜνïυν την

εγγραφÞ).

Τï Colegio de
Arquitectos Ý÷ει

λßστα µε
πρïτεινüµενα
µÝλη τα ïπïßα

ïρßæïνται κυκλικÜ.

ΥπÜρ÷ει
γραµµατÝας µε
δικαßωµα λüγïυ

αλλÜ ÷ωρßς
δικαßωµα ψÞφïυ.

Τα κριτÞρια
καθïρßæïνται µε
σαφÞ τρüπï απü

τα τεý÷η και
αîιïλïγïýνται

απü την επιτρïπÞ.

3 âραâεßα και 3
διακρßσεις.

"Τï πρþτï
âραâεßï σηµαßνει
την ανÜθεση της

µελÝτης στï
σýνïλü της και
την επßâλεψÞ

της." 
Μüνï αν

πρüκειται για
θεωρητικü

διαγωνισµü πïυ
δεν εµπλÝκει

κατασκευÞ αυτü
δε θεωρεßται
αυτïνüητï.

Τï πρþτï âραâεßï
κυµαßνεται απü 4-
20% της τελικÞς
αµïιâÞς και δεν
αφαιρεßται απü

αυτÞν.

Τα απïτελÝσµατα
τïυ διαγωνισµïý
ανακïινþνïνται

εγγρÜφως σε
üλïυς τïυς

συµµετÝ÷ïντες.

Για διÜστηµα 15
ηµερþν απü την
ανακïßνωσÞ τïυς
ïι διαγωνιæüµενïι

θα Ý÷ïυν
πρüσâαση σε üλες

τις συµµετï÷Ýς.

Γßνεται Ýκθεση µε
τις âραâευµÝνες
µελÝτες Þ και µε

üλες τις
πρïτÜσεις, αν

υπÜρ÷ει η
δυνατüτητα.

Η πνευµατικÞ
ιδιïκτησßα ανÞκει
στïν αρ÷ιτÝκτïνα

και στïυς
κληρïνüµïυς τïυ

και αναφÝρεται
στα σ÷Ýδια, στα

σκßτσα, στη
µακÝτα και στï

ßδιï τï Ýργï.

Τα πνευµατικÜ
δικαιþµατα
µπïρïýν να

παρα÷ωρηθïýν
µüνï µε Ýγγραφη

συµφωνßα.
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

Α.∆. ενüς σταδßïυ
για µικρÞς

κλßµακας Ýργα

Α.∆. ιδεþν για
απïσαφÞνιση
δυνατïτÞτων

.∆. δýï σταδßων
για ειδικÜ Ýργα,
πïλεïδïµικÜ,

µεγÜλης κλßµακας

∆ιαγωνισµïι
ιδεþν(κλιµ. 1:500) 

∆ιαγωνισµïß
πρïσ÷εδßων (κλιµ.
1:200)-Υλïπïßησης

∆ιαγωνισµïß 2
σταδßων:
-Ιδεþν

-
Πρïσ÷εδßων

∆ιαγωνισµüς
κüστïυς

κατασκευÞς µετÜ
απü ιδεþν Þ
πρïσ÷εδßων

∆ιαγωνισµüς µε
πρüσκληση(min.
συµµετï÷Ýς: 3)
¼λïι πρÝπει να

αναφÝρïνται στην
πρïκÞρυîη.

∆ιεθνεßς-
Ευρωπαϊκïß
(συµφ. GATT)

Ελâετικïß

Ελâετικïß
Τïπικïß(Περιïρισµ
üς διευ. Γραφεßïυ

Þ κατïικßας 1
÷ρüνïς min.)

Σýµâïυλïς
ΑγωνïθÝτη ï

ïπïßïς µετÝ÷ει και
στην Κ.Ε.

-Περιïδικüς
τýπïςSIA (TEE)

-Internet siteSIA (TEE)

-Φýλλï
κυâερνÞσεως(Εâδ

ïµαδ. ¸κδïση)

Æητεßται µικρü
πïσüν τï ïπïßï
επιστρÝφεται

αφïý λÜâει µÝρïς
στïν διαγωνισµü 

Τα ΠΑΝΤΑ !
Σε CD,

Φωτïγραφßες,
αερïφωτïγραφßες

&Ï,τι σ÷ετικü
æητηθεß στις
ερωτÞσεις!

-∆ιαγωνισµïß
ιδεþν   κλιµ. 1:500

(ανïικτïß)

-∆ιαγωνισµïß
πρïσ÷εδßων   κλιµ.
1:200(Υλïπïßησης)

& 

∆ιαγωνισµïß 2
σταδßων

-Ιδεþν-
Πρïσ÷εδßων(ανïικ

τüς & πÜντα
µακÝτα τη âÜση

της ïπïßας
στÝλνïυν σε

üλïυς)

Η επιτρïπÞ
µπïρεß να µειþσει

µÝ÷ρι 20%
αναλïγικÜ τï

πïσüν των
âραâεßων

Μαθηµατικüς
τýπïς

υπïλïγισµïý
(αφïρÜ κυρßως

τïν âαθµü
δυσκïλßας τïυ

Ýργïυ & τï
κüστïς τïυ).

Για Α.∆. ιδεþν τï
συνïλικü πïσüν
των âραâεßων

εßναι τï τριπλÜσιï
της αµïιâÞς

µελÝτης/επßâλεψη
ς τïυ Ýργïυ 

Για Α.∆. 2 σταδßων,
80% min για

âραâεßα, υπüλïιπï
για εîαγïρÝς.

Για Α.∆. µε
πρüσκληση, ï
αριθµüς των

διαγωνιæüµενων
εßναι ßσïς Þ 1,5

τïυ αριθµïý των
âραâεßων.

Πρþτï âραâεßï
υπï÷ρεωτικü

Υπï÷ρεωτικÜ
αναφÝρεται στην

πρïκÞρυîη &
ανακïßνωση

τüπïυ και ÷ρüνïυ
Ýκθεσης

ΑνÞκïυν στïν
µελετητÞ.

Σ÷Ýδια
πρïπλÜσµατα
âραâευµÝνης

εργασßας ανÞκïυν
στïν αγωνïθÝτη

∆ηµïσßευση της
âραâευµÝνης
εργασßας απü
µελετητÞ Þ
αγωνïθÝτη.

Τï üνïµα τïυ
µελετητÞ

αναφÝρεται
υπï÷ρεωτικÜ.

Μπïρïýν να
επεκτεßνïνται σε

Ýναν Þ
περισσüτερïυς

τïµεßς

Ιδεþν

Υλïπïßησης

σε Ýνα Þ
περισσüτερα

στÜδια

Ανïι÷τïß

ΠεριïρισµÝνïι
(περιïρισµÝνïι-

ανïι÷τïß, µε
πρüσκληση,

συνεργατικÝς
διαδικασßες)

Συµâïυλευτικüς
ρüλïς στïν

αγωνïθÝτη εκ
µÝρïυς της
αρµüδιας

ΕπιτρïπÞς
∆ιαγωνισµþν τïυ
Αρ÷ιτεκτïνικïý

ΚλÜδïυ

ΠρïâλÝπïνται
επιτρïπÝς

διαγωνισµþν, π.÷.
η αρµüδια
επιτρïπÞ

αρ÷ιτεκτïνικþν
διαγωνισµþν, πïυ
πρïετïιµÜæïυν και

υλïπïιïýν την
πρïκÞρυîη.

Η πρïκÞρυîη
πρÝπει να

περιλαµâÜνει
υπï÷ρεωτικÜ

κÜπïιες
συγκεκριµÝνες
αναφïρÝς.Στην

πρïκÞρυîη
συνεργÜæεται και

η κριτικÞ επιτρïπÞ
για τα κριτÞρια
αîιïλüγησης.

Τα πÜντα &
ανÜλïγα µε τï

εßδïς τïυ
διαγωνισµïý

Ïρßæïνται στην
πρïκÞρυîη µε
σαφÞ τρüπï

Απïτελεßται απü
επιστηµïνικïýς

κριτÝς και
εµπειρïγνþµïνες
& ανÜλïγα µε τï

εßδïς τïυ
διαγωνισµïý (π.÷.
διεπιστηµïνικüς).

ΠρïâλÝπïνται
πρïκαταρκτικïß
κριτÝς, ïι ïπïßïι

συµâÜλλïυν στην
πρïετïιµασßα της
πρïκÞρυîης και

συνεργÜæïνται µε
αγωνïθÝτη &

κριτικÞ επιτρïπÞ
ως συνÞγïρïι των

συντακτþν των
συµµετï÷þν στï

διαγωνισµü

ΒÜση για τïν
υπïλïγισµü των
âραâεßων εßναι η

âασικÞ αµïιâÞ
(τïυ αντßστïι÷ïυ

κανïνισµïý
αµïιâþν) για τις
απαιτïýµενες
εργασßες τïυ
διαγωνισµïý.

Τï ýψïς τïυ
συνüλïυ τïυ
διαγωνισµïý

πρïκýπτει στη
συνÝ÷εια απü
πßνακα µε Ýνα
συντελεστÞ

πïλλαπλÜσιïυ
ανÜλïγα µε τï

ýψïς της âασικÞς
αµïιâÞς.

Στη συνÝ÷εια
επιµερßæεται τï

σýνïλï των
âραâεßων µε

κÜπïιες σ÷Ýσεις
στις επιµÝρïυς

διακρßσεις.

Ï αγωνïθÝτης
πρÝπει να

γνωστïπïιÞσει τï
απïτÝλεσµα µε

την απïστïλÞ τïυ
πρωτïκüλλïυ

στïυς υπüλïιπïυς
συµµετÝ÷ïντες

και τï
γρηγïρüτερï να

τï
δηµïσιïπïιÞσει.

Η Ýκθεση των
συµµετï÷þν

πραγµατïπïιεßται
τï αργüτερï Ýνα
µÞνα µετÜ και η
διÜρκεια min µια

âδïµÜδα.

Ïι âραâευµÝνες
εργασßες περνïýν

στην ιδιïκτησßα
τïυ αγωνïθÝτη.

Απü εκεß και πÝρα
ανÜλïγα αν θα τις
÷ρησιµïπïιÞσει Þ
σε κÜπïιï âαθµü

τρïπïπïιÞσει
ïρßæïνται κÜπïιες

υπï÷ρεþσεις
(συνεργασßα µε
τïυς συντÜκτες,

υπï÷ρεωτικÞ
αναφïρÜ των

ïνïµÜτων τïυς
κλπ.)
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

Για πρïς
υλïπïßηση Ýργα

÷ωρïταîßας,
πïλεïδïµßας,

αρ÷ιτεκτïνικÞς
και τε÷νικþν

Ýργων µε σκïπü
την απïνïµÞ

âραâεßων και τïν
καθïρισµü αγïρÜς

κüστïυς

Ανïι÷τüς -
Κλειστüς Α.∆.

ΓενικÜ αφïρÜ
εκδÞλωση

ενδιαφÝρïντïς
και µετÜ

διαγωνιστικü
τµÞµα µε

ïικïνïµικÞ
πρïσφïρÜ κÜθε
συµµετÝ÷ïυσας

πρüτασης

ΦυσικÜ και νïµικÜ
πρüσωπα πïυ

τηρïýν τις κατÜ
περßπτωση

πρïϋπïθÝσεις.

∆ßνεται plafond
ïικïνïµικïý ïρßïυ
µÝ÷ρι τïυ ïπïßïυ
γßνεται Α.∆. στα

πλαßσια της
÷þρας. ΜετÜ

µεταφÝρεται στην
Ε.Ε.

Ï αγωνïθÝτης
µÝσω τε÷νικïý

συµâïýλïυ

ΣυντÜσσεται απü
τε÷νικü σýµâïυλï

αγωνïθÝτη

ΠρïϊδεÜæει για
ïικïνïµικü

κüστïς Ýργïυ

ΑναφÝρει
δικαιïλïγητικÜ
συµµετï÷Þς και

αριθµü
υπïψηφßων πïυ
θα επιλεγïýν να

διαγωνιστïýν

Ταυτüτητα
αγωνïθÝτη

-

ΦÜκελïς
στïι÷εßων

συµµετÝ÷ïντïς
(σφραγισµÝνïς)

ΦÜκελïς Ýργïυ

ΦÜκελïς
ïικïνïµικÞς
πρïσφïρÜς

Ïρßæεται απü τïν
αγωνïθÝτη.

Τï 1/3 των µελþν
της τïυλÜ÷ιστïν
εßναι ανεîÜρτητα

απü τïν
αγωνïθÝτη.

Η Κ.Ε. κρßνει πïιïι
θα συµµετÝ÷ïυν

και πρïτεßνει στïν
αγωνïθÝτη.

Κατüπιν κρßνει τις
συµµετï÷Ýς και

πρïτεßνει τις πρïς
âρÜâευση στïν
αγωνïθÝτη, πïυ
επικυρþνει τα

τελικÜ
απïτελÝσµατα.

Ï αγωνïθÝτης
(υπεýθυνïς

αγïρÜς) διατηρεß
τï δικαßωµα να

διαπραγµατευτεß
µε üλïυς τïυς
âραâευθÝντες

¼λïι ïι
συµµετÝ÷ïντες
απïæηµιþνïνται.

Η απïæηµßωση
Ý÷ει

πρïσυµφωνηθεß
στην πρïκÞρυîη
και υπïλïγßæεται

µε αλγüριθµï,
âÜσει τïυ πïσïý

των âραâεßων

Η απïνïµÞ
âραâεßïυ εßναι
σýµâαση Ýργïυ

µεταîý
αγωνïθÝτη και
âραâευθÝντα

- -

∆εν
διευκρινßæεται.

Τï σ÷ετικü
κεßµενï εßναι Ýνα
εßδïς σýµâασης
µεταîý φïρÝων

πïυ δεν
ïνïµÜæïνται και ïι

ïπïßïι
δεσµεýïνται να
ενθαρρýνïυν τα

µÝλη τïυς να
ακïλïυθÞσïυν

τïυς üρïυς
διεîαγωγÞς

διαγωνισµþν πïυ
αναφÝρïνται σε
αυτü τï κεßµενï.

Ιδεþν / ¸ργïυ

Πρüσκληση
κατÜθεσης

πρïσφïρþν /
Πρüσκληση

ενδιαφÝρïντïς
(για διαδικασßα σε

πïλλÜ στÜδια)

Ανïι÷τïß - κλειστïß
διαγωνισµïß.

Ï αγωνïθÝτης
απïφασßæει για τï

εßδïς της
συµµετï÷Þς.

Ï αγωνïθÝτης
πïυ εßθισται να
εκπρïσωπεßται

απü επαγγελµατßα
στï αντικεßµενï
της ïργÜνωσης
Α.∆. και µε την
συµµετï÷Þ τïυ
ΠρïÝδρïυ της

Κ.Ε. πïυ
λειτïυργεß σε üλα

τα στÜδια
συµâïυλευτικÜ

πρïς τïν
αγωνïθÝτη

Η "σýµâαση"
πρïτεßνει την

διαµüρφωση της
πρïκÞρυîης απü
επαγγελµατßα σε

αυτü τï
αντικεßµενï και

θεωρεßται καλü να
συµµετÝ÷ει στη

διαδικασßα ï
πρüεδρïς της

κριτικÞς
επιτρïπÞς.

Ïι διαδικασßες
νïµιµüτητας,
δηµïσßευσης

κ.ï.κ. πρÝπει σε
κÜθε περßπτωση
να κινïýνται στα

πλαßσια των
στÜνταρ της
ΕυρωπαϊκÞς

¸νωσης για τις
Υπηρεσßες.

Στïυς Α.∆. ιδεþν
λιγïτερï

δεσµευτικïß
περιïρισµïß.

Στïυς Α.∆. Ýργïυ
ïρßæïνται

îεκÜθαρα τα
æητïýµενα και ï
πρïϋπïλïγισµüς

τïυ Ýργïυ.

Επßσης
καθïρßæïνται µια

σειρÜ
απαιτïýµενες

πïιüτητες, üπως:
Πïσïτικα και

πïιïτικÜ στïι÷εßα
Σ÷Ýση µε τï
περιâÜλλïν
ΜελλïντικÞ
δυνατüτητα

εîÝλιîης

∆ιευκρινßæïνται
αναλυτικÜ κÜθε

φïρÜ.

Αν πρüκειται να
ακïλïυθÞσει

Ýκθεση πρÝπει να
αναφÝρεται στην

πρïκÞρυîη, καθþς
και ï

απαιτïýµενïς
τρüπïς

παρïυσßασης
(µεγÝθη ÷αρτιþν,

σκληρÞ πλÜτη
κ.λ.π.)

ΓνωστÜ τα
ïνüµατα κριτþν

στην
πρïκÞρυîη.Αν

καλïýνται στïν
Α.∆. αρ÷ιτÝκτïνες

συγκεκριµÝνων
πρïσüντων, τüτε

τï 1/3 της Κ.Ε.
τïυλÜ÷ιστïν

πρÝπει να διαθÝτει
τα ßδια

πρïσüντα.∆εν
εßναι υπï÷ρεωτικü

να εßναι µüνï
αρ÷ιτÝκτïνες
µÝλη της Κ.Ε.

×ρüνïς εργασιþν
Κ.Ε. ïπωσδÞπïτε

µικρüτερïς
÷ρüνïυ

επεîεργασßας
θÝµατïς απü

συµµετÝ÷ïντες.
Τα κριτÞρια της

Κ.Ε. να
ανφÝρïνται

αναλυτικÜ στην
πρïκÞρυîη.Ï

αγωνïθÝτης Ý÷ει
δικαßωµα να

παρÝµâει στην
Κ.Ε.

Τα âραâεßα
απïδßδïνται εντüς

2µÞνïυ και
απαλλÜσσïνται

απü Φ.Π.Α.
Η κατανïµÞ των
âραâεßων γßνεται

σε σýνïλï 59
µïνÜδων. .

¸παινïι δßνïνται
πρïαιρετικÜ

Ï αγωνïθÝτης
δεν δεσµεýεται να

αναθÝσει την
υλïπïßηση στï 1ï

âραâεßï.Αν ï
αγωνïθÝτης
επιθυµεß την

συνεργασßα στην
περαιτÝρω µελÝτη

πïλλþν
συµµετε÷üντων

στïν διαγωνισµü,
αυτü πρÝπει να
δηλþνεται στην
πρïκÞρυîη και

απαιτεßται η
συναßνεση των
συµµετε÷üντων

αυτþν.

Αν γßνει Ýκθεση,
αυτÞ ïφεßλει να

Ý÷ει ανακïινωθεß
(πïý, πüτε, πως)
στην πρïκÞρυîη.

Τüτε ï
αγωνïθÝτης Ý÷ει

δικαßωµα να
εκθÝσει τα

παïτελÝσµατα και
µüνï τüτε.

ΑνÞκïυν στïν
αρ÷ιτÝκτïνα
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

ΠïλεïδïµικÜ

ÏικïδïµικÜ

Μïρφïλïγικïý
ενδιαφÝρïντïς

∆ιαµüρφωσης
τïπßïυ και

περιâÜλλïντïς

Σ÷εδιασµïý
πρïϊüντων

Ενüς Σταδßïυ

Περισσüτερων
σταδßων

(Κλιµακωτïß)

Ανïι÷τïß

Με πρüσκληση
(µετÜ απü
εκδÞλωση

ενδιαφÝρïντïς η
Κ.Ε. απïφασßæει

για τις
συµµετï÷Ýς -

min.6)

ΑγωνïθÝτης.

ΕλÝγ÷εται απü
µÝλïς τïυ τïπικïý
Þ ïµïσπïνδιακïý

συλλüγïυ.

Η Κ.Ε. Ý÷ει ευθýνη
λειτïυργßας τïυ
θεσµïý απü τη

στιγµÞ πïυ
αναλαµâÜνει
καθÞκïντα

ΕλÝγ÷εται απü
µÝλïς τïυ τïπικïý
Þ ïµïσπïνδιακïý

συλλüγïυ.

ΜετÜ την
δηµïσιïπïßησÞ
της η Κ.Ε. εßναι

υπεýθυνη για την
τÞρηση των

κανüνων και την
απÜντηση

ερωτÞσεων

Ïρßæïνται κατÜ
περßπτωση στην

πρïκÞρυîη

-

Συγκαλεßται απü
τïν

αγωνïθÝτη.Απïτε
λεßται απü 2 εßδη

κριτþν µε
δικαßωµα ψÞφïυ:
επιστηµïνικïýς

κριτÝς και
εµπειρïγνþµïνες.
Ïι πρþτïι να εßναι

περισσüτερïι.
ΛïγαριθµικÜ
υπïλïγßæεται

αριθµüς
εκπρïσþπων

συλλüγïυ
αρ÷ιτεκτüνων -

τïυλÜ÷ιστïν Ýνας,
ï ïπïßïς

πρïεδρεýει.
ΣυµµετÝ÷ïυν και

πρïκαταρτικïß
κριτÝς, ειδικïß

σýµâïυλïι κ.λ.π.
÷ωρßς δικαßωµα
ψÞφïυ.Η Κ.Ε.

παρÝ÷ει
συστÜσεις πρïς
αγωνïθÝτη για

υλïπïßηση
διαγωνισµïý κατÜ
την κρßση της, µε

τï τÝλïς τïυ
διαγωνισµïý.

Υπïλïγßæïνται µε
âÜση "την
καµπýλη

στντελεστÞ
συνüλïυ

âραâεßων".

ΣυνÞθως 3
âραâεßα, 3

εîαγïρÝς, µε
σ÷Ýση âραâεßων
1:0.8:0.6 και mini-

mum ½ µικρïτερïυ
âραâεßïυ η κÜθε

εîαγïρÜ

Σε διαγωνισµïýς
περισσüτερων

φÜσεων
δηµïσιïπïιïýνται
üλα τα στÜδια και

üλες ïι
συµµετï÷Ýς

∆ηµïσιïπïßηση
των πρακτικþν

της Κ.Ε.

-
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

- Α.∆. ενü ς
σταδßïυ για

µικρÞς κλßµακας
Ýργα

- Α.∆. Ýργïυ για
καλýτερη λýση

- Α.∆. ιδεþν για
απïσαφÞνιση
δυνατïτÞτων

- Α.∆. δýï σταδßων
για ειδικÜ Ýργα,
πïλεïδïµικÜ,

µεγÜλης κλßµακας

Α1. Ανïι÷τïß

Α2. Με
περιïρισµïýς:

2.1. Τïπικïß (2 Þ
περισσüτερων

συγγενþν ÷ωρþν) 

2.2. Με
πρüσκληση

(συνÞθως σε
γνωστÜ γραφεßα)  

2.3. Εθνικïß
ανïι÷τïß µε

επιπλÝïν
πρüσκληση σε 3

τï πïλý îÝνα
γραφεßα

Α3. Ειδικïß
(æητεßται

πιστïπïιηµÝνη
εîειδßκευση

συµµετε÷üντων)

Α4. Φïιτητικïß

Β1. Α.∆. Ýργïυ

Β2. Α.∆. ιδεþν
(συµµετï÷Þ

φïιτητþν αν θÝλει
ï αγωνïθÝτης)

Β3. Ενüς σταδßïυ

Β4. ∆ýï σταδßων
(µÝ÷ρι 10 γραφεßα

στï â´στÜδιï)

-

Ïρισµüς
"Επιστηµïνικïý -

τε÷νικïý
συµâïýλïυ"

(αρ÷ιτÝκτων Þ
πïλεïδüµïς) απü
αγωνïθÝτη πïυ

περνÜ απü
Ýγκριση της UIA
και πληρþνεται
απü αγωνïθÝτη.

ΣυντÜσσει
πρïκÞρυîη,

απαντÜ
ερωτÞσεις,

παρßσταται στην
Κ.Ε., δεν ψηφßæει.

Η πρïκÞρυîη
ïρßæει îεκÜθαρα

πρïθÝσεις
αγωνïθÝτη, φýση

πρïâλÞµατïς,
âαθµü

ελευθερßας.

Η επιτρïπÞ µπïρεß
να συµπληρþσει
τα στïι÷εßα απü
α´σε â´στÜδιï.

ΠληρωµÞ
συµµετï÷Þς =

συµâüλαιï
απïδï÷Þς üρων
µε αγωνïθÝτη.

ΓνωστÜ ïνüµατα
επιτρïπÞς.

Πρïτεραιüτητα
κριτηρßων

Κ.Ε./αγωνïθÝτη 

ΜικρÞς κλßµακας
σ÷Ýδια + σκßτσα

για Α.∆. ιδεþν και
ενüς σταδßïυ.

ΚαθïρισµÝνα
µεγÝθη και
πïσüτητα

υπïâαλλüµενων
στïι÷εßων.

Σε εθνικïýς µε
πρüσκληση σε 3
îÝνα γραφεßα >
τïυλÜ÷ιστïν 2
îÝνïι στην Κ.Ε.

Τε÷νικÞ επιτρïπÞ
πρïκαταρκτικïý

ελÝγ÷ïυ.
Πρïτεινüµενïς

÷ρüνïς εργασßας
Κ.Ε. µια

εâδïµÜδα.

Σε Α.∆. 2 σταδßων
ανεîÜρτητη

επιτρïπÞ
κατατÜσσει τις
τελικÝς λýσεις
âÜσει κüστïυς
πïυ üµως δεν

εßναι δεσµευτικü
κριτÞριï.

Στïυς κλειστïýς η
Κ.Ε. δýναται να

æητÞσει
συνÝντευîη

διαγωνιæüµενων.

Η Κ.Ε. στην πρþτη
συνεδρßαση
ψηφßæει τïν

πρüεδρü της
Τïυς κριτÝς

υπïδεικνýει ï
αγωνïθÝτης,

εγκρßνει η UIA,
πλειïψηφßα στïυς

αρ÷ιτÝκτïνες.

Max µÝλη = 7 (η
πλειïψηφßα ü÷ι

απü ÷þρα
αγωνïθÝτη).

¸νας
αναπληρωτÞς ανÜ

4 µÝλη + 1 για
εκπρüσωπï UIA

(πÜντα üλïι
παρüντες).

∆ιαφωνßες
ρυθµßæïνται απü

ειδικü εκπρüσωπï
UIA - ü÷ι απü

νïµικü σýστηµα
÷þρας.

Ειδικïß σýµâïυλïι
δεν ψηφßæïυν. ¼÷ι
περισσüτερïι απü

µÝλη Κ.Ε.

Α.∆. Ýργïυ > Α'
âραâεßï υλïπïιεß

Α.∆. ιδεþν > Α'
âραâεßï δεν

υλïπïιεß, µπïρεß
να τεθεß

σýµâïυλïς
σ÷εδιασµïý

ΕπειδÞ ïι
πïλεïδïµικïß Α.∆.
υλïπïιïýνται απü
δηµüσιïυς φïρεßς
θεωρïýνται ιδεþν
µε πïλý µεγÜλα

âραâεßα

.¼λα τα âραâεßα
πληρþνïνται

εντüς 1 µηνüς.

ΕîαγïρÝς δßνïνται
µετÜ απü

συµφωνßα µε
αγωνïθÝτη.

Μη απüδïση
âραâεßων µüνï µε
ïµïφωνßα Κ.Ε. και

δηµüσια
δικαιïλüγηση.

Μη υλïπïßηση
Α´âραâεßïυ

απïæηµιþνεται µε
πïσü ßσï µε τï
âραâεßï αν δεν

υπïγρÜψει
συµâüλαιï εντüς

2 ετþν.

Τα âραâεßα εßναι
της τÜîης 1,5 - 3

% κüστïυς Ýργïυ.

¸κθεση και
δηµïσßευση

συνüλïυ
συµµετï÷þν (και

üσων
απïκλεßστηκαν)

για 2 εâδïµÜδες.

¼πïιïς επιθυµεß
ανωνυµßα τï
δηλþνει στην
κατÜθεση της
συµµετï÷Þς

.Σε κλειστïýς και
â' στÜδιï ßση

απïæηµßωση üλων

ΑνÞκïυν στïν
µελετητÞ.

Στην πρïκÞρυîη
αναφÝρεται τι

εßδïυς ÷ρÞση τïυ
âραâεßïυ θα γßνει.

Στïυς Α.∆. Ýργïυ
η πρïκÞρυîη
περιλαµâÜνει

περßληψη
συµâïλαßïυ πïυ
θα ακïλïυθÞσει.

Αν Α´âραâεßï δεν
φÝρει εις πÝρας
εργασßα η Κ.Ε.

ïρßæει συνεργÜτη
αρ÷ιτÝκτïνα της

επιλïγÞς της.

U U
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Θ  Ε  Μ  Α

Για πïια Ýργα
απαιτεßται Α.∆.

Κατηγïρßες Α.∆.
(âÜσει

κλßµακας)

Εßδη Α.∆. (âÜσει
συµµετï÷Þς)

ΦïρÝας
διïργÜνωσης

Α.∆.

ΠρïκÞρυîη -
Αναγγελßα Α.∆.

×ïρηγïýµενα
στïι÷εßα

Απαιτïýµενα
πρïς υπïâïλÞ

στïι÷εßα

ΚριτικÞ
ΕπιτρïπÞ

Βραâεßα -
Απïæηµιþσεις

Ανακïßνωση
απïτελεσµÜτων

ΠνευµατικÞ
ιδιïκτησßα

¸ργα
αρ÷ιτεκτïνικÞς,

εσωτερικïý
÷þρïυ, τïπßïυ και

συντÞρησης,
αστικïý

σ÷εδιασµïý,
πïλεïδïµßας και

âιïµη÷ανικïý
σ÷εδιασµïý 

( µε
πρïϋπïλïγισµü

÷ωρßς Φ.Π.Α. απü
162.000ευρþ και

πÜνω για τα
δηµüσια Ýργα και
απü 249.000ευρþ
και πÜνω για τα

Ýργα Üλλων
φïρÝων)  

* ï καθïρισµüς
αυτþν των

ïικïνïµικþν
ïρßων γßνεται
γενικÜ και δεν

διευκρινßæεται αν
κυµαßνεται απü
κατηγïρßα σε

κατηγïρßα Ýργïυ

Πρïτεßνεται ï
θεσµüς τïυ Α.∆.
σε 2 φÜσεις, µε

απïæηµßωση üλων
των

συµµετε÷üντων
στην â’ φÜση και
διατÞρηση της

ανωνυµßας σε üλη
τη διÜρκεια. Ï

÷ρüνïς
διεîαγωγÞς
τÝτïιïυ Α.∆.

πρÝπει να εßναι
τïυλÜ÷ιστïν 6

µÞνες.

Επßσης Α.∆.
ανïι÷τïß, σε Ýνα

στÜδιï και 

Α.∆. κλειστïß µε
Ýνα εßδïς

εκδÞλωσης
ενδιαφÝρïντïς

Α.∆. Ιδεþν - δεν
ïδηγïýν συνÞθως

σε εκτÝλεση
Ýργïυ. Μπïρïýν

να εßναι τï πρþτï
στÜδιï για Üλλï

διαγωνισµü.

ΠρïâλÝπïνται και
µικτïß διαγωνισµïß

üπïυ τï
αντικεßµενï

απαιτεß εî ßσïυ
αρ÷ιτÝκτïνες και

επιστÞµïνες
Üλλων

ειδικïτÞτων

ΚÜθε
αρ÷ιτÝκτïνας

µÝλïς της Ε.Ε. Þ
αλλïδαπüς µε

δικαßωµα Üσκησης
τïυ επαγγÝλµατïς

στην ÷þρα τïυ

×ρησιµïπïιεßται ï
üρïς “promoter” µε

την Ýννïια τïυ
διïργανωτÞ και
σκιαγραφεßται

Ýνας ανεîÜρτητïς
φïρÝας, ü÷ι
απαραßτητα

κρατικüς πïυ
λειτïυργεß ως

ενδιÜµεσïς
µεταîý

αγωνïθÝτη -
πελÜτη, Κ.Ε. και
συµµετε÷üντων

Απü αυτüν τïν
φïρÝα ïρßæεται ï
“γραµµατÝας τïυ
διαγωνισµïý” πïυ

Ý÷ει την γενικÞ
ευθýνη

ïργÜνωσης.
Λειτïυργεß και ως
γραµµατÝας της

Κ.Ε.

Εγκρßνεται απü
Σýλλïγï

Αρ÷ιτεκτüνων και
απü Κ.Ε. στην

πρþτη της
συνεδρßαση, πριν

δηµïσιευθεß.

ΑναγρÜφïνται
µεταîý Üλλων: ï
διïργανωτÞς, ï
αγωνïθÝτης, η

σ÷Ýση πïυ τïυς
συνδÝει, τα

ïνüµατα της Κ.Ε.,
τα αυστηρü

÷ρïνïδιÜγραµµα
τïυ Α.∆. και ï

τρüπïς επßλυσης
τυ÷üν διαφïρþν.

Εßναι υπï÷ρεωτικü
üλα τα στïι÷εßα να

υπÜρ÷ïυν σε
ψηφιακÞ µïρφÞ

και να εßναι
διαθÝσιµα σε

ιστïσελßδα στï
διαδßκτυï.

Εßναι υπï÷ρεωτικÞ
η εγγραφÞ των
συµµετε÷üντων

για να τïυς
÷ïρηγηθïýν τα
üπïια στïι÷εßα.

Να απαιτïýνται
κÜθε φïρÜ τα

λιγüτερα δυνατÜ
υπï÷ρεωτικÜ

στïι÷εßα.

Ï τρüπïς
παρïυσßασης και

τï πλÞθïς και
µÝγεθïς ÷αρτιþν
να αναφÝρïνται
αυστηρÜ στην

πρïκÞρυîη.

Αν απü τïυς
συµµετÝ÷ïντες
æητïýνται ειδικÜ
πρïσüντα, τüτε

αυτÜ τα πρïσüντα
πρÝπει να τα

διαθÝτει και τï 1/3
των µελþν της

Κ.Ε.

Η Κ.Ε. συνεδριÜæει
πÜντα σε απαρτßα.

Πρüεδρï εκλÝγει
η Κ.Ε. απü τα µÝλη

της στην πρþτη
της συνεδρßαση.

Μπïρïýν να
µετÝ÷ïυν της Κ.Ε.
ειδικïß σýµâïυλïι,

÷ωρßς δικαßωµα
ψÞφïυ

ΚατÜ κανüνα τï
1ï âραâεßï ïδηγεß

σε συµâüλαιï
κατασκευÞς τïυ

Ýργïυ.
ΠρïâλÝπεται να

πρïκýπτει τï
æÞτηµα

υλïπïßησης απü
âραâεßï Üλλï
πλην τïυ 1ïυ.

Τüτε εßναι
υπï÷ρεωτικü να

κληθïýν για
διαπραγµατεýσεις
üλα τα âραâεßα.

Επßσης
πρïâλÝπεται η
υλïπïßηση µε
συνεργασßα

âραâεßων µεταîý
τïυς.

Ïι εκπρüθεσµες Þ
µη ανþνυµες

Üκυρες
συµµετï÷Ýς

παρευρßσκïνται
στïν ÷þρï κρßσης,

αλλÜ δεν
κρßνïνται. Ïι
Üκυρες για

Üλλïυς λüγïυς
κρßνïνται και
µπïρεß - µε
ïµüφωνη

απüφαση της Κ.Ε.
να τïυς δïθεß

âραâεßï Þ
διÜκριση, αλλÜ ü÷ι

1ï âραâεßï.

Τï συνïλικü ýψïς
των âραâεßων

καθïρßæεται απü
πρïϋπïλïγισµü
Ýργïυ και πÜγια

Ýîïδα
διαγωνισµïý και

µπïρεß να
ανακατανεµηθεß

στα διÜφïρα
âραâεßα, µε

ïµüφωνη
απüφαση της Κ.Ε.

Τα âραâεßα και ïι
Ýπαινïι εßναι
Ýπαθλα τïυ

διαγωνισµïý και
δεν

συµψηφßæïνται µε
τις üπïιες αµïιâÝς

περαιτÝρω
συµâÜσεων.

Η ανακïßνωση
γßνεται πρïσωπικÜ

απü τïν
ΓραµµατÝα τïυ

Α.∆. στïυς :
νικητÝς,

συµµετÝ÷ïντες,
Σýλλïγï Αρ÷/νων,
Ευρωπ. Συµâïýλιï
Αρ÷/νων, τïν Τýπï
και την εφηµερßδα

της Ε.Ε.

Τα âραâεßα πρÝπει
να Ý÷ïυν

εîïφληθεß τï
πïλý 2 εâδïµÜδες

µετÜ την
ανακïßνωση των
απïτελεσµÜτων.

Υπï÷ρεωτικÞ
Ýκθεση

τïυλÜ÷ιστïν για
15 ηµÝρες, για την

ïπïßα
ενηµερþνïνται

απü τïν
διïργανωτÞ
Ýγκαιρα και

εγγρÜφως üλïι ïι
συµµετÝ÷ïντες.

Ïι µη επιτυ÷ïýσες
συµµετï÷Ýς

επιστρÝφïνται
στïυς

δικαιïý÷ïυς µε
Ýîïδα τïυ

διïργανωτÞ µετÜ
τï πÝρας της

Ýκθεσης.

Τα
πνευµατικÜ
δικαιþµατα

ανÞκïυν
απïκλειστικÜ στïν

µελετητÞ.

Στïυς Α.∆. Ιδεþν
πρÝπει να δßνεται
πρïσï÷Þ ως πρïς
τα πν. δικαιþµατα.

Σε περßπτωση
αλλαγÞς

συνθηκþν Þ
επιθυµßας τïυ

αγωνïθÝτη, αυτüς
ïφεßλει να

συνεργαστεß
στενÜ µε τïν

âραâευθÝντα, αν
ακïλïυθÞσει την

λýση τïυ.

Τις âραâευµÝνες
συµµετï÷Ýς

δικαιïýται να
κρατÞσει ï

διïργανωτÞς.

Τυ÷üν διαιτησßα
σε æητÞµατα πïυ
θα πρïκýψïυν

πρÝπει να
αναλαµâÜνεται

απü τα αντßστïι÷α
επßσηµα νïµικÜ

üργανα τïυ
κρÜτïυς στï

ïπïßï
διïργανþνεται ï

Α.∆.
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