ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Συνεδρίαση αρ. 1/24-11-2011
Ημέρα Πέμπτη & ώρα 09.30 π.μ.
Αίθουσα Συσκέψεων Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής
Πρόσκληση 2078/21-11-2011

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος της Σχολής κα Ελ. Μαΐστρου και από την Επιτροπή Επαγγελματικών
Θεμάτων και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών οι κ.κ. Σ. Ρογκάν, Α. Βοζάνη, Π. Βασιλάτος και Κ. Καραδήμας.

Θέμα 1 : Ορισμός μέλους επιτροπής για τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα «Βιοκλιματικό Σχολείο
Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης»

Προτάθηκε ως τακτικό μέλος η κα Ελένη Μάντζιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και ως
αναπληρωματικό μέλος η κα Ελένη Αλεξάνδρου, Λέκτορας Τομέα Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής.

Θέμα 2 : Επαγγελματικά Θέματα

Συζητήθηκε το θέμα του νόμου για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Θα εντοπισθούν και θα
καταγραφούν προβλήματα στο νόμο και θα διερευνηθούν και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από το
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.
Ο κ. Κ. Καραδήμας θα στείλει προς όλα τα μέλη της Επιτροπής την εισήγηση του ΣΑΔΑΣ για αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις στην επόμενη
συνεδρίαση.

Θέμα 3 : Διαγωνισμός «Βαλκανική Πλατεία»

Σε σχέση με το ζήτημα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την «Βαλκανική Πλατεία» αποφασίστηκε να σταλεί στον
αγωνοθέτη το παρακάτω κείμενο :

Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
( Υ.Π.Ε.Κ.Α) / Γεν Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

Θέμα : Σχετικά με τον Διαγωνισμό Ιδεών ‘ Για την Ανάδειξη – Ανάπλαση της ‘Βαλκανικής Πλατειάς’ στην περιοχή
του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιωτη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού έτσι όπως διατυπώνεται στην σχετική προκήρυξη
καλύπτεται πλήρως από την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Η επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν την
αναδιοργάνωση χρήσεων γης και της κυκλοφορίας και των προσβάσεων εντάσσονται στα πλαίσια των
πολυσυνθέτων σπουδών του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως ειδικότερα δε σε
επίπεδο διατύπωσης ιδεών και προσχέδιων.
Θεωρούμε άστοχο η προκήρυξη ενός διαγωνισμού με το συγκεκριμένο αντικείμενο να θέτει ως προϋπόθεση της
συμμετοχής του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, την συμμέτοχη και άλλων ειδικοτήτων , αμφισβητώντας ουσιαστικά την
επάρκεια του πτυχίου του ως προς την αντιμετώπιση του θέματος.
Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε ότι η συμμέτοχη επιπλέον ειδικοτήτων θα μπορούσε να απαιτηθεί σε επόμενο
στάδιο μελέτης.

