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Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 9
ΠΡΟΣ:
Βλ. Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ:

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4» και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4»

Με αφορµή την προκήρυξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών ιδεών «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4» και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4» και
λαµβάνοντας υπόψη:
-

Τις προκηρύξεις των διαγωνισµών όπως δηµοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων

-

Την Υ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε

και Αναπλάσεις Α.Ε. (www.astynet.gr) στις 7/6/2012,

απονοµή βραβείων» (αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.6.2011, ΦΕΚ 1427/Β΄/2011),

θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις παρακάτω επισηµάνσεις και απόψεις του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών
Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης:

α) Παρόλο που στην προκήρυξη ενσωµατώνεται ο χαρακτηρισµός του «αξιόλογου τεχνικού έργου» σύµφωνα µε το

άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του Υ.Π.Ε.ΚΑ, εντούτοις παραλείπεται η

περαιτέρω αναφορά του τοµέα του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Ως απόρροια της
παράληψης αυτής το έργο δεν κατατάσσεται άµεσα και ρητά σε κάποια από τις δύο κατηγορίες µελετών (α.

Αρχιτεκτονικές µελέτες κτηριακών έργων και έργων διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων, β. Πολεοδοµικές και

χωροταξικές µελέτες όπου εντάσσονται οι µελέτες ιδεών για την στρατηγική ανάπτυξη ιδιαίτερης σηµασίας
περιοχών).

Ως Σύλλογος θεωρούµε ότι η εκπλήρωση των στόχων του έργου, όπως καταγράφονται στο άρθρο 4 των

αναλυτικών προκηρύξεων των διαγωνισµών, το αντικείµενο του έργου (δηλ. η αναζήτηση προτάσεων για το

οικοδοµικό τετράγωνο) και τα σύνθετα προβλήµατα που καλούνται οι συµµετέχοντες να επιλύσουν

(κυκλοφοριακό πρόβληµα, θόρυβος, προσβασιµότητα ΑΜΕΑ κλπ.) επιτάσσουν την ένταξη του έργου στην
κατηγορία «β».

β) Θα πρέπει επιπλέον να τονίσουµε ότι µε τον τρόπο που διατυπώθηκαν τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό
(άρθρο 5 της αναλυτικής προκήρυξης) αποκλείονται από το διαγωνισµό οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και

Περιφερειακής Ανάπτυξης ως αυτοτελή ειδικότητα και η συµµετοχή τους τίθεται στη βούληση συνεργασίας του

εκάστοτε συµµετέχοντα. Μπορούν δηλαδή να συµµετέχουν ως µέλη οµάδας αλλά όχι ατοµικά ή ως υπεύθυνοι
οµάδας.

∆εδοµένης της δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής κου. Γρηγόρη Τσάλτα ότι «… Η

δράση αποκτά πρόσθετο νόηµα καθώς δίνεται η ευκαιρία σε νέους καταρτισµένους επιστήµονες που µε τη γνώση
τους και τη φρεσκάδα των ιδεών τους, µπορούν να µετασχηµατίσουν τους υπάρχοντες υποβαθµισµένους

δηµόσιους τόπους σε χώρους δράσης και βιώσιµης λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας. Υποχρέωση της Πολιτείας

είναι να δηµιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήµης, της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας των
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νέων ανθρώπων που αποτελούν το µέλλον της Ελλάδας», αντιλαµβάνεται κανείς ότι για τους Μηχανικούς

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, την πλέον σύγχρονη και εξειδικευµένη ειδικότητα που
αποτελείται από καταρτισµένους επιστήµονες µε γνώση και δυνατότητες να προσφέρουν µε τη φρεσκάδα των ιδεών
τους, η Πολιτεία αγνοεί αυτή τη βασική υποχρέωση. Την υποχρέωση δηλαδή να δηµιουργήσει συνθήκες για

την ανάπτυξη της επιστήµης τους (Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), της
καινοτοµίας και της δηµιουργικότητάς τους ωσάν να µην αποτελούν µέρος του µέλλοντος της χώρας µας.

Αξιότιµοι κ.κ.,
Μετά από 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά εργασίας επιθυµούµε να έχουµε τη δυνατότητα να ασχολούµαστε
επαγγελµατικά µε το αντικείµενο το οποίο έχουµε σπουδάσει, ανεµπόδιστα, χωρίς περιορισµούς και ρυθµίσεις οι

οποίοι είναι προσαρµοσµένοι σε παγιωµένα συµφέροντα. Κατά συνέπεια αιτούµαστε την επανεξέταση των όρων
και προϋποθέσεων συµµετοχής στους συγκεκριµένους διαγωνισµούς, µε σκοπό τη διασφάλιση της ισότιµης

συµµετοχής των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως υπαγορεύεται από τις
αρχές της ελευθερίας στην άσκηση του επαγγέλµατος, της ίσης µεταχείρισης και της ισονοµίας.

∆εδοµένου του άµεσου ενδιαφέροντος του θέµατος για τα µέλη του Συλλόγου µας, τα δικαιώµατα των οποίων

καλούµαστε να προασπίσουµε, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε σχετικά µε την εξέλιξη της παρούσας αίτησης και
των σχετικών σας ενεργειών.
Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Η Γεν. Γραµµατέας του ∆.Σ.

Ιωάννα ∆ούνια

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου
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Υπόψη: α) Γραφείο Υπουργού κου Γ. Τσάλτα
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2) ΕΑΧΑ Α.Ε.
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3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Υπόψη: Προέδρου, κου Χ. Σπίρτζη
Νίκης 4, 10248 Αθήνα
Fax: 210 3222504
E-mail: gramproedrou@central.tee.gr
2) ∆ήµος Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων
Αγγελάκη 13, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 296864-6
Fax: 2310 234161
3) Τµήµα Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Υπόψη: Προέδρου, Αν. Καθηγητή Αθ. Κούγκολου
Πολυτεχνική Σχολή
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E-Mail: kungolos@prd.uth.gr, ipapas@prd.uth.gr
4) Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Υπόψη: Προέδρου, Καθ Ι. Μυλόπουλου
Αναπληρωτή Προέδρου, Καθ. Γρ. Καυκαλά
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