Ενημερωτικό Σημείωμα
Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)
1-2 Απριλίου 2011 στο Δουβλίνο
Η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων
Ευρώπης (ΣΑΕ) για το 2011, πραγματοποιήθηκε την 1 η και 2 Απριλίου 2011 στο
Δουβλίνο, στο Συνεδριακό Κέντρο «Dublin Castle».
Εκ μέρους της Ελλάδας, παρευρέθηκε ο συν. αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος
Μπελιμπασάκης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΣΑΕ και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ και ο
συν. αρχιτέκτονας Δημήτρης Δούμας, μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και
εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ.
Μετά το καλωσόρισμα της Προέδρου του ΣΑΕ, Selma Harrington, η Γ.Σ. υιοθέτησε
την Ατζέντα χωρίς να γίνουν σχόλια ή τροποποιήσεις. Στην συνέχεια, υιοθετήθηκαν
ομόφωνα τα πρακτικά της δεύτερης Γ.Σ. το 2010, όπως αυτά αναθεωρήθηκαν.
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη Γ.Σ. του ΣΑΕ ήταν τα ακόλουθα:
1. Αναθεώρηση της Στρατηγικής του ΣΑΕ:
Αφού παρουσιάστηκε η αναφορά της Προέδρου του ΣΑΕ και αναθεωρήθηκαν τα
ζητήματα προτεραιότητας, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις σχετικά με την
επανατοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που
θα ακολουθήσει το ΣΑΕ σε σχέση με την στρατηγική του.
2. Οικονομικά Θέματα:
Παρουσιάστηκε η αναφορά του ταμία, υιοθετήθηκε ο οικονομικός απολογισμός για το
2010 και ορίστηκε η εταιρεία Baker Tilly ως οικονομικός ελεγκτής για το 2011.
3. Νέα Μέλη
Εξετάστηκε η αίτηση που είχε καταθέσει η Σουηδία στη γραμματεία του ΣΑΕ και
αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος αυτού για την επόμενη Γ.Σ.
4. Οδηγία για τα Επαγγελματικά Προσόντα
Συζητήθηκε η δράση του ΣΑΕ για την αναθεώρηση της οδηγίας. Οι οργανώσεις μέλη
του ΣΑΕ κλήθηκαν να παρακολουθούν στενά τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο,
να ζητήσουν από τους εθνικούς συντονιστές τους να υποστηρίζουν τις θέσεις του
ΣΑΕ και, τέλος, να ενημερώνουν το ΣΑΕ για τις όποιες δράσεις τους, καθώς και για
οποιαδήποτε εξέλιξη έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους του ΣΑΕ. Επίσης,
τονίστηκε για μία ακόμη φορά η αναγκαιότητα άμεσης γνωστοποίησης των πτυχίων
μέχρι τα μέσα του 2011, ώστε να επικαιροποιηθεί το σχετικό παράρτημα της οδηγίας.
5. Διαβούλευση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Δημόσιες Συμβάσεις
Παρουσιάστηκε η απάντηση που κατέθεσε το ΣΑΕ. Σημειώθηκε ότι 10 κράτη έχουν
χρησιμοποιήσει το κείμενο αυτό σαν βάση για τις δικές τους απαντήσεις και ότι έχει
δοθεί απάντηση επίσης από το ENACA. Ζητήθηκε από τις Οργανώσεις Μέλη να
ενημερώσουν τη γραμματεία του ΣΑΕ για τυχόν κινήσεις τους σχετικά με το θέμα.
6. Γενική Συνέλευση ΣΑΕ EEIG (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Internet Grouping)
Σε συνέχεια της υιοθέτησης της Ατζέντας της παρούσας Γ.Σ. και των πρακτικών της
προηγούμενης Γ.Σ., καθώς και του οικονομικού απολογισμού του 2010 και του
ορισμού του οικονομικού ελεγκτή για το 2011, αποφασίστηκε η επόμενη Γενική
Συνέλευση του EEIG να γίνει στις Βρυξέλλες, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2011.

7. Πρωτοβουλία ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών)
Έγινε παρουσίαση από το ICOMOS της Ιρλανδίας και το ICOMOS της Γαλλίας, και
κατόπιν συζήτησης, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει το
ΣΑΕ.
8. Εξελίξεις ανά Θεματική Περιοχή του ΣΑΕ
Στο σημείο αυτό, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις ανά Θεματική Περιοχή του ΣΑΕ, με
αναλυτικές παρουσιάσεις από τους συντονιστές τους και συζήτηση με τους
παρευρισκόμενους. Τα σημαντικότερα θέματα ήταν τα ακόλουθα:
α. Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση (ΕΑΑΕ)
Τονίστηκε η αξία της συνεχούς συνεργασίας με τις αρχιτεκτονικές σχολές μέσα από
την εκπροσώπησή τους στην ΕΑΑΕ και συζητήθηκε το ενδεχόμενο ορισμού
εκπροσώπων του ΣΑΕ για να εργαστούν σχετικά με το θέμα.
β. Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης με Καναδά
Έγινε ενημέρωση για την πρόοδο που σημειώνεται σχετικά με τις διαπραγματεύσεις
με τον Καναδά ώστε να συναφθεί Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης για τα
επαγγελματικά προσόντα των αρχιτεκτόνων. Προτάθηκε επίσης να συνεισφέρει στον
σκοπό αυτό και το ENACA.
γ. Έγγραφο-Οδηγός ΣΑΕ για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς
Υιοθετήθηκε το έγγραφο και αποφασίστηκε το ΣΑΕ να το χρησιμοποιήσει ως επίσημη
πολιτική που θα ακολουθεί σχετικά με τη μεθοδολογία για τη διοργάνωση
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ευρώπη. Αποφασίστηκε επίσης το έγγραφο να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΕ και να διαδοθεί ευρέως σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
δ. Διάφορα Προγράμματα
Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το
ΣΑΕ, μεταξύ των οποίων τα «Open House», «Shelter», «TrainRebuild», «Common
Language Translation with EESC» και «ENHSA III and IV».
9. Ειδική Συνεδρία
Ακολούθησε ειδική συνεδρία με σύντομες ομιλίες από τους διεθνείς
προσκεκλημένους και συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΣΑΕ.
Κυριότερα θέματα:
α. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην
Εσωτερική Αγορά – SIM)
Έγινε σχετική παρουσίαση από τον T. Prinz και ακολούθησε συζήτηση και
διευκρινήσεις.
β. Πρωτοβουλία RIAI για βιωσιμότητα και κληρονομιά
Έκαναν παρουσίαση οι ειδικοί από την Ιρλανδία και τη Γαλλία.
γ. Κάρτα αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις
Έγινε παρουσίαση από τον A. Borghi και ακολούθησε συζήτηση και διευκρινήσεις.
Τέλος, αποφασίστηκε η επόμενη Γ.Σ. του ΣΑΕ να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
25 και το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011.
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης
Δημήτρης Δούμας

