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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τo Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, θεωρεί ότι οφείλει να μεταφέρει στους
συναδέλφους αρχιτέκτονες τις σοβαρές επιφυλάξεις/ενστάσεις του για τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ, στην οργάνωση και στον τρόπο προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού δύο σταδίων – κλιμακωτού (ιδεών και προσχεδίων), με θέμα «Ανασυγκρότηση του
κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ δηλώνει ότι ουδέποτε κλήθηκε να συμμετάσχει ενεργά, σε συνεργασία με άλλες
αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, στην ανάλυση είτε στην αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν
από τα ερευνητικά προγράμματα που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στο ΕΜΠ, στις προβλέψεις
σχεδιασμού του ΟΡΣΑ ή του ΥΠΥΜΕΔΙ για το κέντρο της Αθήνας, είτε στην επεξεργασία, έστω και
συμβουλευτικά, του προγράμματος μιας τόσο σημαντικής αστικής παρέμβασης, όπως αυτή της
αλλαγής λειτουργίας της Πανεπιστημίου.
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ επικροτεί την πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Σ. Ωνάση για
τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, και αναγνωρίζει την αναγκαιότητα έκδοσης
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με σκοπό τη δωρεά αυτού στο Ελληνικό δημόσιο.
Δεν αντιλαμβάνεται όμως την μεθόδευση της διαδικασίας ως προς,
1) την απόφαση περί χαρακτηρισμού του Διαγωνισμού ως «Ευρωπαϊκού» και όχι ως «Διεθνούς»,
υπό την αιγίδα της UIA, ούτε ως προς,
2) την αναγκαιότητα τροποποίησης μέσω της ΚΥΑ (11/05/12), διατάξεων της Υπουργικής
Απόφασης περί νέου πλαισίου για τη διενέργεια των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών (από 04/05/12),
σχετικά με τη συγκρότηση των Κριτικών Επιτροπών των δύο σταδίων του Διαγωνισμού, τη στιγμή
μάλιστα που μόλις πρόσφατα αναρτήθηκε ο νεοσύστατος κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών
Διαγωνισμών, μη προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το κύρος των αποτελεσμάτων.
Τo Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, στο πλαίσιο της πάγιας υποστήριξης του θεσμού των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, μετά από αίτημα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Σ.
Ωνάση, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την ανάρτηση της περίληψης της προκήρυξης του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου.
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