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ΠΡ�ΤΑΣΗ ΓΙΑ Τ� ΝΕ� ΘΕΣΜΙΚ� ΠΛΑΙΣΙ�

Τ� 2003 συστ�θηκε απ� τ�ν ΣΑ∆ΑΣ η επιτρ�π�
αρ#ιτεκτ�νικ$ν διαγωνισµ$ν  µε σκ�π� να επε(εργαστε)
*να ν*� θεσµικ� πλα)σι� για την διε(αγωγ� των
αρ#ιτεκτ�νικ$ν διαγωνισµ$ν, σε αντικατ-σταση τ�υ
υφιστ-µεν�υ θεσµικ�/ πλαισ)�υ (υπ�υργικ� απ�φαση τ�υ
1976).
Πρ�θεση της επιτρ�π�ς �ταν η εναρµ�νιση τ�υ ν*�υ
θεσµικ�/ πλαισ)�υ  µε τα ισ#/�ντα θεσµικ- πλα)σια των
-λλων ευρωπαϊκ$ν #ωρ$ν, και ιδ)ως εκε)νων π�υ
διαθ*τ�υν σηµαντικ� παρ-δ�ση στη διε(αγωγ� εθνικ$ν
και διεθν$ν αρ#ιτεκτ�νικ$ν διαγωνισµ$ν, καθ$ς και τ�υς
καν�νισµ�/ς της U.I.A. και τ�υ A.C.E. 
Κ/ρι�ς στ�#�ς της επιτρ�π�ς, µ*σω τ�υ ν*�υ θεσµικ�/
πλαισ)�υ, ε)ναι η παραγωγ� δηµ�σ)ων κτιρ)ων  υψηλ�ς
αρ#ιτεκτ�νικ�ς α()ας, µε την πρ�κ�ρυ(η π�λλ$ν
αρ#ιτεκτ�νικ$ν διαγωνισµ$ν, µε τα#/τατες και
αδι-=λητες διαδικασ)ες, π�υ θα �δηγ�/ν στην υλ�π�)ηση
των =ρα=ευµ*νων πρ�τ-σεων µε την απαρα)τητη
συµµετ�#� των µελετητ$ν, *ως την πλ�ρη περ-τωση τ�υ
*ργ�υ.
Τ� επε(εργασµ*ν� κε)µεν� παρ�υσι-στηκε στ� ∆.Σ. τ�υ
ΣΑ∆ΑΣ τ�ν Ν�*µ=ρι� 2004, εν$ �ριστικ�π�ι�θηκε και
εγκρ)θηκε τ�ν Απρ)λι� 2005.

Η επε�εργασ�α τ�υ ν��υ θεσµικ�" πλαισ��υ των
αρ%ιτεκτ�νικ&ν διαγωνισµ&ν

Μετ- την συλλ�γ�, µετ-φραση και κωδικ�π�)ηση τ�υ
υλικ�/  ενν*α ευρωπαϊκ$ν #ωρ$ν, καθ$ς και αυτ�/ της

U.I.A., τ�υ A.C.E. και τ�υ πρ�σ#εδ)�υ  Ν�µ�υ τ� 1997 (=λ.
συγκριτικ�/ς π)νακες), �ι συνεδρι-σεις της επιτρ�π�ς
επικεντρ$θηκαν στην συγκριτικ� µελ*τη των διατ-(εων
των θεσµικ$ν πλαισ)ων των -λλων #ωρ$ν, δ)ν�ντας
παρ-λληλα τ� αν-λ�γ� =-ρ�ς στις ιδιαιτερ�τητες π�υ
παρ�υσι-@ει η ελληνικ� πραγµατικ�τητα.
Τ� �ριστικ� κε)µεν� εκφρ-@ει την κ�ιν� συνισταµ*νη π�υ
ανταπ�κρ)νεται στα πραγµατικ- αρ#ιτεκτ�νικ- και ν�µικ-
δεδ�µ*να της παρ�/σης κατ-στασης, εν$ µελλ�ντικ- θα
µπ�ρε) να µετε(ελι#θε) αν-λ�γα µε την εµπειρ)α π�υ θα
πρ�κ/ψει απ� την εφαρµ�γ� τ�υ.

	ι διαδικασ�ες διε�αγωγ)ς διαγωνισµ&ν %αρακτηρ�+�νται
στ� παρ,ν σ%�δι� απ, τ�υς ε�)ς παρ.γ�ντες:

α. Την δια=ε=α)ωση για την -ρτια διε(αγωγ� τ�υ
αρ#ιτεκτ�νικ�/ διαγωνισµ�/ και την �ρθ� επιλ�γ� των
=ρα=ε)ων.

=. Τη µε)ωση τ�υ απαρα)τητ�υ #ρ�ν�υ διε(αγωγ�ς τ�υ
διαγωνισµ�/, $στε να µην απ�τρ*π�νται  �ι φ�ρε)ς για
την πρ�κ�ρυ(� τ�υς.

γ. Τη διασφ-λιση µεγ-λ�υ αριθµ�/ συµµετε#�ντων #-ρη
στ� ν*�  απλ�π�ιηµ*ν� τρ�π� παρ�υσ)ασης των
πρ�τ-σεων, πρ�σκ�µ)@�ντας τα εντελ$ς απαρα)τητα
στ�ι#ε)α ,και µη υπερ=α)ν�ντας τ�υς  4 π)νακες Α0 (=λ.
αρθ. 11).

Alvar Aalto, Σανατ�ρι� στ� Paimio, 1928
1� =ρα=ε)� σε αρ#ιτεκτ�νικ� διαγωνισµ�. Κατασκευ� 1929-1933
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δ. Την καθι*ρωση αδι-=λητων επιτρ�π$ν κρ)σης  π�υ θα
τις απ�τελ�/ν  ικαν�) και αδιαµφισ=�τητ�ι κριτ*ς, �ι
�π�)�ι θα συµµετ*#�υν απ� την φ-ση πρ�κ�ρυ(ης τ�υ
διαγωνισµ�/ (=λ αρθ. 12).

ε. Τη διασφ-λιση υλ�π�)ησης τ�υ =ρα=ευθ*ντ�ς *ργ�υ,
µε =-ση τη ρι@ικ� τρ�π�π�)ηση τ�υ συστ�µατ�ς της
αν-θεσης και σ/µ=ασης *ργ�υ, $στε να απ�φε/γ�νται �ι
#ωρ)ς πρ��πτικ� υλ�π�)ησης διαγωνισµ�) (=λ. αρθ. 18).

Στ�ι%ε�α τ�υ ν��υ θεσµικ�" πλαισ��υ

Τα στ�ι#ε)α π�υ #αρακτηρ)@�υν τ� ν*� θεσµικ� πλα)σι�
ε)ναι τα ε(�ς:

α. �ι  αλλαγ*ς στις κατηγ�ρ)ες, την πρ�ετ�ιµασ)α και τη
διακ�ρυ(η των διαγωνισµ$ν (=λ. αρθ. 3).

=., Η θ*σπιση ανε(-ρτητης επιτρ�π�ς αρ#ιτεκτ�νικ$ν
διαγωνισµ$ν, της Ε.Α.∆., π�υ θα διασφαλ)@ει την
επ�πτε)α, τ� αδι-=λητ� και τη διαφ-νεια των
διαγωνισµ$ν, σε αντιστ�ι#)α µε �λα τα θεσµικ- πλα)σια
των ευρωπαϊκ$ν #ωρ$ν (=λ αρθ. 5).

γ. � καθ�ρισµ�ς των υπ�#ρε$σεων τ�υ συµ=�/λ�υ
αγων�θ*τη για την -ρτια πρ�ετ�ιµασ)α τ�υ διαγωνισµ�/
(=λ. αρθ. 6).

δ. Η συγκρ�τηση και η σ/νθεση της κριτικ�ς επιτρ�π�ς
�#ι µε =-ση την εκπρ�σ$πηση φ�ρ*ων αλλ- µε επιλ�γ�
απ� κ�ιν� δε(αµεν� κριτ$ν, �ι �π�)�ι υπ�#ρε�/νται να
πληρ�/ν τα ν*α κριτ�ρια (=λ. αρθ. 12) και να
ανταπ�κρ)ν�νται σε καθ�κ�ντα, �πως η διατ/πωση

απαντ�σεων στα ερωτ�µατα των διαγωνι@�µ*νων.

ε. Η πρ�σκληση ειδικ�/  συµ=�/λ�υ-εµπειρ�γν$µ�να, σε
περ)πτωση µεγ-λης σηµασ)ας και ε(ειδ)κευσης,
πρ�κειµ*ν�υ  να συνδρ-µει στη σ/ντα(η της διακ�ρυ(ης
και στη διεργασ)α της κριτικ�ς επιτρ�π�ς , #ωρ)ς
δικα)ωµα ψ�φ�υ (=λ. αρθ. 12)

στ. Η διασφ-λιση υλ�π�)ησης της πρ�τασης τ�υ πρ$τ�υ
=ρα=ε)�υ, µε την αν-θεση πλ�ρ�υς αρ#ιτεκτ�νικ�ς
µελ*της και παρακ�λ�/θησης τ�υ *ργ�υ, υπ�#ρεωτικ-,
στ�ν µελετητ� π�υ =ρα=ε/τηκε (=λ. αρθ.18).

@. Τα πνευµατικ- δικαι$µατα της κ-θε πρ�τασης αν�κ�υν
απ�κλειστικ- στ�ν συντ-κτη της (=λ. αρθ. 18).

Ι.∆εσπ�τ�π�υλ�ς, Πνευµατικ� Κ*ντρ� Αθην$ν, 1961
1� =ρα=ε)� σε πανελλ�νι� αρ#ιτεκτ�νικ� διαγωνισµ�. Κατασκευ� 1969-1976


