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ΠΡΟΣ :ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Θέμα: ΣΑΚ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 14-09-2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε πόσο σημαντικό ήταν για εμάς που
παραβρεθήκαμε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας
Ένωσης Αρχιτεκτόνων το περασμένο Σάββατο και να ευχαριστήσουμε τους
συνάδελφους και το προεδρείο για τη διοργάνωση αυτή.
Για τους συλλόγους της επαρχίας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας είναι
αδύνατο να συμμετέχουν σε συντονιστικά και άλλες δράσεις του ΣΑΔΑΣ χωρίς την
απόλυτη προσωπική συμμέτοχή τους στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής ,γεγονός
που δυσκολεύει να υπάρχει η παρουσία μας σε αντίστοιχες σημαντικές δράσεις.
Ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι στηρίζει
τις θέσεις του ΣΑΔΑΣ και των υπολοίπων τμημάτων συλλόγων σε όλα τα τρέχοντα
ζητήματα του κλάδου μας τα οποία συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια τη
συνεδρίασης του συντονιστικού Οργάνου στις 14-0-2019 ,επί των Επαγγελματικών
δικαιωμάτων , της προάσπισης διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ,τη
δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, και τις προτάσεις περι ΣΑ
και Συμβουλών αυθαίρετων και Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ .
Για το θέμα των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών προτείνουμε τηνς ποάσπιση της
διαδικασίας διενέργειάς αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ως προάσπιση του δημοσίου
συμφέροντος , χωρίς μελετητικά πτυχία ΓΕΜ, χωρίς παρεμβάσεις για εξαιρέσεις .
Επιπλέον τονίζουμε την αναβάθμιση της διαδικασίας διενέργειας αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών με υποχρεωτική θεσμοθετημένη ανάρτησή τους σε έναν επίσημο
κρατικό πανελλήνιο ιστότοπο του ΥΠΕΝ για Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες
Δήμους και Δημοτικές Ενότητες
Επίσης να δωθούν επίσημες οδηγίες προς τους Δήμους για τις δυνατότητες
Χρηματοδότησης των διαγωνισμών από κοινό ταμείο (πράσινο ταμείο) .
Δυστυχώς απο πλευράς Κερκύρας και ΣΑΚ σε σχέση με τη διενέργεια διαγωνισμών
το έδαφος είναι μάλλον άγονο σε ομιχλώδες περιβάλλον μιας και τα τελευταία 30
χρόνια να έχουν γίνει μόνο 3 αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί .
1. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός της δημοτικής «λαϊκής αγοράς» στην ξηρά
τάφρο του Νέου φρουρίου (που μετά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ανατέθηκε σε γραφείο η εκπόνηση άλλης μελέτης που υλοποιήθηκε με

αναμφίβολα καταστροφικά αποτελέσματα για τον τόπο και με ευθύνη του
ΥΠΠΟ ).
2. Διεθνής διαγωνισμός για την πλατεία Σαρόκο με υπόγειο παρκινγκ με
χρηματοδότη εργολήπτρια εταιρεία Α.Ε. χωρίς να έχει εκτελεστεί κανένα έργο.
3. Ο διαγωνισμός του Δήμου Κέρκυρας για την ανάπλαση του Δημοτικού
θεάτρου που μετα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν έχει
προχωρήσει τίποτα.
Σε ότι αφορά για τα Σ.Α. τα συμβούλια αυθαρέτων και τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ
στην Κέρκυρα το συμβούλιο αυθαιρέτων εχει εκπρόσωπο του ΥΠΠΟ .
Η ανάγκη για το νομό έγκειται στην υποστελέχωση των υπαλλήλων της τοπικής
Εφορείας του ΥΠΠΟΑ σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε σχέση με τους
αρχαιολόγους καί λόγω του οργανογράμματος της Υπηρεσίας δεν προβλέπονται
μόνιμοι υπάλληλοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί παρότι το αντικείμενο είναι
,μνημειακού χαρακτήρα αλλά καθαρά οικοδομικό .
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