ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) /
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος απευθύνει δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων κριτών
κατόπιν επιλογής σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 της με
αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.6.2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/2011) Απόφασης Υπουργού
ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά
των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να
ενταχθούν σε δύο το πολύ καταλόγους, καταγράφοντας την επιστημονική τους
κατάρτιση και τα είδη των μελετών στις οποίες επιθυμούν να είναι κριτές καθώς και
τις περιφέρειες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ως κριτές.
Οι κατηγορίες μελετών για τις οποίες σε πρώτη φάση θα καταρτισθούν κατάλογοι
είναι οι παρακάτω:
• Αρχιτεκτονικές μελέτες
• Στατικές μελέτες κτηριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ελεύθερων
κοινοχρήστων χώρων
• Πολεοδομικές – Χωροταξικές μελέτες
• Κυκλοφοριακές μελέτες
• Φυτοτεχνικές μελέτες
• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
• Εικαστικών παρεμβάσεων (για σύνθετους διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού και
εικαστικού αντικειμένου)
Οι κριτές πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση ανάλογη με το αντικείμενο του
διαγωνισμού.
Για τον κατάλογο κριτών διαγωνισμών αρχιτεκτονικών μελετών οι ενδιαφερόμενοι
επιστήμονες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος,
να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας
προβολής του αρχιτεκτονικού έργου και να είναι οι κύριοι μελετητές.
Για τους λοιπούς καταλόγους κριτών οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες πρέπει να έχουν
συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος με αποδεδειγμένη εμπειρία
στο συγκεκριμένο αντικείμενο του διαγωνισμού ή να είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ
αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης
Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.), της Γενικής Γραμματείας
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οδός Κηφισίας 125 – 127,
11524 Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες ώρες από 9.00 έως 14.00.
Πληροφορίες: Λ. Χολέβα τηλ. 210 6424854,
Ε. Αλευροπούλου τηλ. 210 6914064
Η λήξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στους καταλόγους κριτών ορίζεται
η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011. *
Δεκτές γίνονται επίσης οι αιτήσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της ΔΕΕΑΠ με
το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του
ενδιαφερομένου για την έγκαιρη υποβολή.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κατάρτιση των
καταλόγων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με
ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.. Για τον κατάλογο κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών η
Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ με
προεδρεύοντα της Επιτροπής τον εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.. Για τους λοιπούς
καταλόγους στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού φορέα.
Οι κατάλογοι των κριτών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και θα
ανανεώνονται ανά διετία με την ίδια διαδικασία.
*

Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
2011.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
Επώνυμο:……
Όνομα: ………….
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας………..ή
επαγγελματικής
ταυτότητας………
Ταχ. Δ/νση: οδός…….. ……
αριθμός…….Ταχ.Κώδικας: ………

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος
Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Έργων
Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 125-127
115-24 ΑΘΗΝΑ

Δήμος / Κοινότητα:………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας/
Σταθερό…………Κινητό ……...
E-Mail:…………….
1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΡΙΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αρχιτεκτονική
Πολεοδομική – Χωροταξική
Στατική κτηριακών έργων και
έργων διαμόρφωσης ελεύθερων
κοινοχρήστων χώρων
Κυκλοφοριακή
Φυτοτεχνική
Ηλεκτρομηχανολογική
Εικαστικών παρεμβάσεων

Σημειώνονται μέχρι δύο(2) κατηγορίες μελετών

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τίτλος Βασικού Πτυχίου: ……….
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/ Χώρα/ χρόνος κτήσης: ………..
Λοιποί τίτλοι: …………..
Επιμόρφωση:……….
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ημερομηνία κτήσεως άδειας επαγγέλματος ……………………..
(τουλάχιστον 10 ετία)
Μέλος ΔΕΠ , Ελληνικού ΑΕΙ ειδικότητας: …….. .
Διδάσκων αντίστοιχης θέσης / ειδικότητας Σχολής εξωτερικού:……….

Εμπειρία:Περιγράφεται συνοπτικά( μέχρι μία σελίδα) η εμπειρία του αιτούντα στην
εκπόνηση μελετών και στην υλοποίηση έργων στην κατηγορία ενδιαφέροντός του και
επισημαίνεται η μεγαλύτερη τυχόν εξειδίκευσή του, όπως π.χ για τις αρχιτεκτονικές
μελέτες αν αφορούν σε κτήρια ορισμένης χρήσης, σε αποκατάσταση διατηρητέων
κτηρίων ή μνημείων, σε διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων, κοινόχρηστων ή μη, σε
αστικό ή εξωαστικό περιβάλλον, πλησίον μνημείων κλπ
(τα παρακάτω σε πλάγια γραφή συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους για τον κατάλογο κριτών
των αρχιτεκτονικών μελετών)

Κύριος Μελετητής
• σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με διάκριση Α΄, Β΄, Γ΄ βραβείο. Τίτλος –
αντικείμενο του διαγωνισμού:………
•

σημαντική διάκριση σε αναγνωρισμένο ελληνικό ή σε διεθνή αναγνωρισμένο
θεσμό δημόσιας προβολής αρχιτεκτονικού έργου:………….

4. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(επιλέγονται μία ή περισσότερες Περιφέρειες από τις παρακάτω αναφερόμενες:)

Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.
………….2011
Ο αιτών/ούσα

