Ενημερωτικό Σημείωμα
Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ)
20-21 Νοεμβρίου 2009
Βρυξέλλες
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση του ACE για το 2009 πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21
Νοεμβρίου 2009 στις Βρυξέλλες, στο Maison des Associations Internationales.
Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτέλεσαν εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οι συν. Ευάγγελος
Λυρούδιας και Κώστας Μπελιμπασάκης, ενώ εκ μέρους του ΤΕΕ οι συν. Ράνια Κλουτσινιώτη
και Βασιλική Καραβία.
Κυριότερα θέματα και αποφάσεις της Γ.Σ.
 Εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Εκτελεστικού Συμβουλίου του ACE
Ενημέρωση
Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ για το 2009 εκλέχθηκε η νέα πρόεδρος του ΣΑΕ κα
Selma Harrington (Ιρλανδία) και τα 5 νέα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου,
Συγκεκριμένα οι:
Wolfang Haack (Γερμανία)
David Falla (Ηνωμένο Βασίλειο)
Lionel Dunet (Γαλλία)
Vladimir Petrovic (Κροατία)
Georg Pendl (Αυστρία)
Επίσης επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. η νέα σύνθεση του εκτελεστικού συμβουλίου που
αποτελείται από τους προαναφερθέντες εκλεγμένους ενώ συνεχίζουν τη 2ετή εκ περιτροπής
θητεία τους οι
Dalibor Borak, CCA, (Τσεχία)
Christian Lerche, DA, (Δανία)
Jos Leyssens, CNOA (Βέλγιο)
Eva Tétenyi, MEK, (Ουγγαρία)
και Serban Tiganas, (Ρουμανία)
 Έγκριση του προϋπολογισμού του ACE για το έτος 2009
Ενημέρωση
Στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου συζητήθηκε και συμφωνήθηκε ο
Προϋπολογισμός για το 2010 στο ποσό των 670.207 € και παρουσιάστηκε στη Γενική
Συνέλευση όπου επίσης εγκρίθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση οι επίσημες προτάσεις που
υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2010 όπως αναθεωρήθηκε και προκύπτει ως
δαπάνη 670.207,00 €,
2. το «κλειδί» για τον υπολογισμό της Συνδρομής για κάθε Οργάνωση Μέλος για το
2010 να βασίζεται στον μέσο όρο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος – Ισοτιμίας
Αγοραστικής Δύναμης κατά την τελευταία τριετία (2006-2008) και αυτή η αρχή να
υιοθετηθεί για τα επόμενα χρόνια, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση υιοθετήσει
κάποια άλλη αρχή,
3. η μέγιστη αύξηση της Συνδρομής για μεμονωμένες Οργανώσεις Μέλη δεν θα πρέπει
να ξεπερνά το 10% της προηγούμενης χρονιάς,
4. να συσταθεί ένα Ταμείο Αλληλεγγύης με στόχο την υποστήριξη των Οργανώσεων
Μελών που υποχρεώθηκαν να μειώσουν τον Προϋπολογισμό τους κατά 20% ή
παραπάνω. Από αυτήν την άποψη, συνιστάται οι Οργανώσεις Μέλη που έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν το ίδιο επίπεδο Συνδρομής με το 2009 να πληρώσουν
αυτό το ποσό και η διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού και του οφειλόμενου ποσού για
το 2010 να πηγαίνει σε αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης,
5. η Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΑΕ εξουσιοδοτεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο να
αναθεωρήσει και να ενημερώσει, από όλες τις απόψεις, τη σωστή διακυβέρνηση του
ΣΑΕ. Η αναθεώρηση αυτή θα απαιτήσει τη διαφάνεια όλων των σχετικών
πληροφοριών σχετικά με τη διακυβέρνηση του ΣΑΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων
των εγχειρημάτων και των διακανονισμών που έχει κάνει το ΣΑΕ.

Σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση προϋπολογισμού, η συνδρομή της Ελλάδας για το 2010
ανέρχεται σε 11.409 € και αντιστοιχεί στο 2,0342% του συνολικού προϋπολογισμού.
 Κατάχρηση από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΑΕ
Τον Οκτώβριο του 2009, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΕ, Alain Sagne, ενημέρωσε ότι
πήρε από το ταμείο του ΣΑΕ, χωρίς προηγούμενη έγκριση, το μισθό ενός επιπλέον μήνα
για προσωπικούς λόγους και ότι ήταν διατεθειμένος να επιστρέψει το ποσό αυτό,
έντοκα, μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Κατόπιν σχετικής έρευνας, τον Νοέμβριο του
2009 αποδείχθηκε ότι τελικά ο Γενικός Γραμματέας είχε πάρει από το ταμείο του ΣΑΕ
συνολικά 11.000 €, μέσα στο 2008 και το 2009, για προσωπική του χρήση. Είχε
επιστρέψει σταδιακά μέρος των χρημάτων και στις 18/11/09 το υπόλοιπο που
χρωστούσε ήταν περίπου 2.000 €.
Εν αναμονή αυτών, στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες επίσημες
προτάσεις, οι οποίες και υιοθετήθηκαν:
1.
να γίνει επίσημη προειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα, όπου να τονίζεται η
σοβαρότητα της πράξης του,
2.
οι EEIG Υπηρεσίες του ΣΑΕ να εξουσιοδοτήσουν τη σύσταση μιας ομάδας
εργασίας που θα διαπραγματευθεί τους όρους για την όσο το δυνατόν συντομότερη
αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα,
3.
να διεξαχθεί άμεσα ειδικός οικονομικός έλεγχος στους λογαριασμούς του ΣΑΕ,

4.

η ομάδα εργασίας να καθορίσει τη διαδικασία για τις πληρωμές του ΣΑΕ.

 Συστάσεις για την Πολιτική του ΣΑΕ για το 2009
Ειδική Απόφαση AG2/09-5
Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ στην συνεδρίαση της το Νοέμβριο 2009 υιοθέτησε τις
αναθεωρημένες Συστάσεις για την Πολιτική του ΣΑΕ, που αναφέρονται στο έγγραφο
Αναφοράς «AG2/09/Pol-Recomm». Συμφώνησε επίσης οι συστάσεις αυτές να προωθηθούν
ενεργά προς τα Όργανα της Ε.Ε., συγκεκριμένα προς το Ε. Κοινοβούλιο και την Ε. Κομισιόν,
καθώς και προς τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, σε στενή συνεργασία με τα Μέλη του
ΣΑΕ.
Συστάσεις
Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα σκοπεύει να παίξει πλήρως το ρόλο του απέναντι στις σημαντικές
κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το ΣΑΕ καλεί τα Ευρωπαϊκά Όργανα,
για το διάστημα 2009-2014, καθώς και τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τις περιφέρειες, τις πόλεις, τις
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, να υιοθετήσουν τις ακόλουθες
συστάσεις, έτσι ώστε να φέρουν την Ευρωπαϊκή κοινωνία πιο κοντά στους στόχους της Ε.Ε.:
Ι. Ένας Παγκόσμιος Στόχος: Βελτίωση της Ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος
στην Ευρώπη
Πέρα από το να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις, το ΣΑΕ καλεί τα Ευρωπαϊκά όργανα
και τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τα πολιτικά συμπεράσματα και
άλλες σχετικές προτάσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή. Αυτό αφορά τόσο στη νομοθεσία
όσο και σε όλες τις πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο δομημένο περιβάλλον.
ΙΙ. Ο Θετικός Ρόλος της Αρχιτεκτονικής στην Κοινωνία πρέπει να αναγνωρίζεται
Πλήρως
Είναι αναγκαίο να πολλαπλασιαστούν και να εφαρμοστούν λογικές αρχιτεκτονικές πολιτικές
σε όλα τα επίπεδα - Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι
υπεύθυνοι για τις λήψεις αποφάσεων και το ευρύ κοινό θα είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα
οφέλη που μπορεί να φέρει η αρχιτεκτονική στην καθημερινή τους ζωή, έτσι ώστε να
ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και
βιωσιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος, ειδικά σε σχέση με τη δημιουργική διαχείριση
της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
III. Το Επίπεδο Προσόντων για τους Αρχιτέκτονες πρέπει να Διατηρηθεί Όσο το
Δυνατόν Υψηλότερο
Για να επιτευχθεί αυτό, ο Οδηγία σχετικά με τα Επαγγελματικά Προσόντα πρέπει να
αναθεωρηθεί, με στόχο την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης διάρκειας σπουδών για τους
αρχιτέκτονες από τέσσερα σε πέντε έτη (ή το αντίστοιχο σε «part-time» βάση). Σε αυτό πρέπει
να προστεθεί ένα διάστημα δύο ετών κατάλληλης εμπειρίας επαγγελματικής πρακτικής, που
να επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και μέτρα που επιτρέπουν την συνεχιζόμενη
επαγγελματική ανάπτυξη. Τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για να είμαστε σίγουροι ότι
οι επαγγελματίες που προσφέρουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα
προσόντα και την εμπειρία που θα διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας και
προστασίας του τελικού χρήστη.
IV. Οι Αναθέσεις πρέπει να βασίζονται σε ποιοτικά κριτήρια

Οι αναθέσεις των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, ειδικότερα για κτίρια και άλλες δομές που
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να βασίζονται σε διαδικασίες που επιτρέπουν
την επιλογή των προτάσεων που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τη
βιωσιμότητα, την αρχιτεκτονική ποιότητα και το κόστος κύκλου ζωής. Επιπλέον, είναι
απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αναθεώρηση των σχετικών Οδηγιών για τις Δημόσιες
Συμβάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η αγορά για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα
παραμείνει ανοιχτή σε ένα δίκαιο πεδίο, κυρίως για πρωτοεμφανιζόμενα, νέα ταλέντα και για
καινοτομίες.
V. Πρέπει να Δημιουργηθούν Κατάλληλα Κριτήρια για τον Υπολογισμό της Ποιότητας
στο Δομημένο Περιβάλλον
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να μοχθήσουμε περισσότερο για τη δημιουργία νέων
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών, που να περιγράφουν και να καθορίζουν την ποιότητα του
δομημένου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διατεθούν νέα κριτήρια για τις συμβάσεις στις
τοπικές αρχές, οι οποίες θα τις χρησιμοποιούν όταν κρίνουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα
σχεδίων και όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τη διοίκηση, την ανάπτυξη ή την αναδιαμόρφωση
του περιβάλλοντος όπου κατοικεί ο άνθρωπος. Η προσέγγιση αυτή αφορά επίσης στην
επίτευξη μια πολύ υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας.
VI. Να Διαδοθούν οι Ολιστικές Προσεγγίσεις
Η ανάγκη για ενσωμάτωση, κάθετη και οριζόντια, στις πολιτικές που επιδρούν στην εδαφική
ανάπτυξη και το περιβάλλον, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Επίσης, οι ολιστικές
προσεγγίσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών, έτσι
ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οικονομικές και τεχνικές πλευρές, αλλά να
συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί συντελεστές, για την καλύτερη κάλυψη
των προσδοκιών της κοινωνίας και για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής για τις μελλοντικές
γενιές.
VII Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των Θεσμικών Δομών Απέναντι στις
Προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το ΣΑΕ εκτιμά ότι η διαχείριση και ο συντονισμός θεμάτων που έχουν σχέση με το δομημένο
περιβάλλον εντός των υπηρεσιών της Κομισιόν και στα άλλα Όργανα της Ε.Ε. πρέπει να
ενισχυθούν για να επιτραπεί η εφαρμογή απόλυτα ενσωματωμένων και ολιστικών
προσεγγίσεων στην ανάπτυξη πολιτικών και νομοθετικών πράξεων σε αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριληφθεί η διάσταση της ποιότητας του
δομημένου περιβάλλοντος στην Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ε.Ε. – ένα στοιχείο
που αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Το ΣΑΕ διαπιστώνει με χαρά του ότι η κοινοβουλευτική
Αστική Διακομματική Ομάδα πρόκειται να συσταθεί ξανά καθώς αποτελεί έναν από τους
ενεργούς εξωτερικούς συνεργάτες σε αυτήν την πρωτοβουλία.
VIII. Πρέπει να υπάρξει Καταλληλότερη Ρύθμιση με την Εσωτερική Αγορά
Όπως ήδη τονίσθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης το 2008, το ΣΑΕ ζητά
από τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τις σχετικές εθνικές αρμόδιες αρχές να δώσουν μεγάλη
προσοχή στην ιδιαίτερη φύση των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών σε σχέση με το δημόσιο
συμφέρον και στον τεράστιο αντίκτυπό τους στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας στο
σύνολό της, κάθε φορά που εξετάζεται το ρυθμιστικό περιβάλλον του αρχιτεκτονικού
επαγγέλματος.
IX. Διευκόλυνση της Παγκοσμιοποίησης των Υπηρεσιών

Οι συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης για επαγγελματικά προσόντα που βασίζονται στην
ισοτιμία, αποτελούν ουσιαστικό συστατικό για τη σύναψη συμφωνιών εξωτερικού εμπορίου,
είτε αυτές είναι υπάρχουσες συμφωνίες, είτε εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ
της Ε.Ε. και τρίτων χωρών ή περιφερειών. Το βήμα αυτό θα επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες
αγορές για τους αρχιτέκτονες της Ευρώπης και όλου του κόσμου, ειδικότερα για τις
μελλοντικές γενιές.
X. Ενίσχυση του Ρόλου της Αρχιτεκτονικής στην Έρευνα, την Καινοτομία και την
Ανάπτυξη
Αναγνωρίζοντας τη συγκεκριμένη ικανότητα των αρχιτεκτόνων για την επίλυση προβλημάτων
και την καινοτομία, είναι απαραίτητο να εισχωρήσουν στην έρευνα και στις καινοτομικές
πολιτικές τα απαραίτητα μέσα για τη διασφάλιση της προσφοράς τους. Αυτό έχει σχέση
κυρίως με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και συγκεκριμένα με τα υπάρχοντα κτίρια. Το
ΣΑΕ και οι Οργανώσεις Μέλη του, προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία τους
για να υποστηρίξουν τα Όργανα της Ε.Ε., στα Κράτη Μέλη και όλους όσους λαμβάνουν
σχετικές αποφάσεις, στην επεξεργασία και εφαρμογή των συστάσεων που προαναφέρονται.
Συγκεκριμένα, διατίθενται να προετοιμάσουν ένα προτεινόμενο λειτουργικό σχέδιο δράσης για
να ληφθεί υπόψη από τα Όργανα της Ε.Ε. σε σχέση με την αναθεώρηση των υπαρχουσών
πολιτικών και στρατηγικών και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων.
 Ομάδα Εργασίας «Accreditation and Validation» (Επικύρωση και Πιστοποίηση)
Απόφαση AG2/09-3
Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ στην συνεδρίαση της το Νοέμβρη 2009 υιοθέτησε την Αναφορά
σχετικά με την Επικύρωση και Πιστοποίηση όπως προετοιμάστηκε από την Ομάδα Εργασίας
της που ασχολείται με το θέμα αυτό. Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της τα συμπεράσματα
της Ομάδας Εργασίας και υιοθέτησε τις συστάσεις που καταγράφονται στο τέλος της
αναφοράς.
 Λειτουργία του ΣΑΕ και Ρόλος της Γραμματείας
Απόφαση AG2/09-08
Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ υιοθέτησε το Σημείωμα «AG2/09/Dev-Strategy» του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και ενέκρινε τα προτεινόμενα μέτρα για να διασφαλίσει αυξημένη
αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες του ΣΑΕ. Εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Συμβούλιο να
επιβλέψει την σωστή τους εφαρμογή. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της τις
πληροφορίες που παρείχε το Εκτελεστικό Συμβούλιο σχετικά με αλλαγές στη λειτουργία της
Γραμματείας του ΣΑΕ και τρέχουσες συζητήσεις για άλλα ζητήματα διοίκησης.
Λυρούδιας Ευάγγελος, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Μπελιμπασάκης Κώστας, Μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Ράνια Κλουτσινιώτη, Επιμελήτρια Ε.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ
Βασιλική Καραβία , Μέλος Ε.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ

