Στην αυγή της νέας εποχής.
Οι αρχιτέκτονες και ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ενωση πρέπει ν’ αποφασίσουν
Άρθρο του
Θανάση Παππά, Γενικού Γραµµατέα του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ
;

Μέρος πρώτο
Οι κατασκευές στην χώρα και η απουσία της αρχιτεκτονικής
Για το έτος 2000 η χώρα µας κατατάσσεται στην 34η θέση µεταξύ των κατασκευαστικών αγορών

του κόσµου µε τζίρο που φτάνει τα 15 δις $ (11,5% του ΑΕΠ) ενώ για την επόµενη πενταετία, η
κατασκευαστική δραστηριότητα θα συνεισφέρει το 20% του ΑΕΠ. Η αύξηση της απασχόλησης στις
κατασκευές το 1999 έφτασε στο 7,8% σε σχέση µε το 1997, ενώ όλοι όσοι ασχολούνται µε το κύκλωµα
της κατασκευής (κατασκευαστές – µελετητές – τοµείς δοµικών υλικών κλπ) προσεγγίζουν το 16% της
συνολικής απασχόλησης στην χώρα.
∆ιαπιστώνεται όµως ότι, οι µείζονες παρεµβάσεις των δηµοσίων φορέων στον αστικό χώρο, τα
µικρότερα έργα στο κέντρο και την περιφέρεια, πραγµατοποιούνται ως «τεχνικά έργα» που η έννοια της
αρχιτεκτονικής είναι απούσα κατά κανόνα. Για παράδειγµα τα ολυµπιακά έργα και τα λεγόµενα «µεγάλα
έργα» στο σύνολό τους εξελίσσονται ως µεµονωµένα «τεχνικά έργα» που δεν εντάσσονται σε ένα
συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση των λειτουργιών της πόλης. Έτσι η υλοποίηση
έργων, που θα ολοκληρώσουν τις υποδοµές για την πραγµατοποίηση των ολυµπιακών έργων, χωρίς
ταυτότητα και αρχιτεκτονική έκφραση, συνιστά την τελευταία φάση «ανάπτυξης» της χώρας, που
ολοκληρώνει ίσως το «µεταπολεµικό µοντέλο» της πολεοδοµικής και οικιστικής ανασυγκρότησης.
∆ιαπιστώνεται επίσης πως η απουσία της αρχιτεκτονικής χωρίς την ένταξη των έργων σε ένα
συνολικότερο σχεδιασµό, η περιφρόνηση των αρχιτεκτονικών – πολεοδοµικών διαγωνισµών και η
πραγµατοποίηση των έργων µε το σύστηµα της µελετοκατασκευής, αποτυπώνει την αποτυχία των
δηµοσίων φορέων που µε άλλοθι τις καθυστερήσεις που οι ίδιοι προκάλεσαν παραµερίζουν
προκλητικά την αρχιτεκτονική και τους αρχιτέκτονες από τα µεγάλα έργα και όχι µόνο, παρότι
πραγµατοποιούνται µεγάλες επενδύσεις στον τοµέα.
Τα τεχνικά έργα χωρίς φυσιογνωµία και αρχιτεκτονική έκφραση, που κατασκευάζονται µε την ίδια
συνταγή, αναπαράγουν τα δοµικά προβλήµατα του αστικού χώρου και ανασυνθέτουν ένα τοπίο
οµοιόµορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς ενδιαφέρον και αισθητική. Η πολιτεία και οι φορείς του δηµοσίου
δεν έχουν κατανοήσει την σηµασία των δηµοσίων κτιρίων µε αρχιτεκτονική έκφραση για την αναβάθµιση
των πόλεων και κυρίως δεν αισθάνονται την ανάγκη πως απαιτείται η αντικατάσταση της πολιτικής
των κατασκευών µε αυτήν της ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου, µέσω της
αρχιτεκτονικής. ∆εν κατανοούν πως τα τεχνικά έργα (µικρά και µεγάλα) χωρίς έµπνευση, αρχιτεκτονική
ιδέα και έκφραση, πέραν των άλλων έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην αισθητική των πόλεων
αλλά και των πολιτών που εθίζονται στα παραδείγµατα που τους προσφέρει η πολιτεία.

Μέρος δεύτερο

;

Τα θεσµικά – επαγγελµατικά προβλήµατα των αρχιτεκτόνων
Είναι γνωστό το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει αρµοδιότητες για την άσκηση του
επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα αλλά και τις αρµοδιότητες – επαγγελµατικά δικαιώµατα άλλων
κατηγοριών πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ.
Επίσης είναι γνωστό πως µε την ΚΟ 85/384/ΕΟΚ για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και το Π∆ 107/93 καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του
περιεχοµένου σπουδών του πτυχίου αρχιτεκτονικής που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα στον ευρωπαϊκό χώρο .
Ωστόσο στον εθνικό χώρο ασκούν το επάγγελµα του αρχιτέκτονα :
-

∆ιπλωµατούχοι ανωτάτων σχολών, µε µέγιστο χρόνο σπουδών αρχιτεκτονικής δύο (2) εξάµηνα.

-

Πτυχιούχοι σχολών που δεν ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση

Επί πλέον µε το πρόσχηµα της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 89/46
προωθείται η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και µέσω του Π∆ 318/94
καθορίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα, ενώ δηµιουργούνται προγράµµατα σπουδών (ΤΕΙ Πάτρας)
του τύπου «Ανακαίνιση & αποκατάσταση κτιρίων» για παραγωγή «Αρχιτεκτόνων»!
Είναι προφανές πως η άσκηση της αρχιτεκτονικής πρέπει να πραγµατοποιείται από τους
καθ’ ύλην αρµοδίους τόσο στο επίπεδο του γνωστικού αντικειµένου όσο και των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων.
Και γι’ αυτό πρέπει το ΥΠΕΧΩ∆Ε να επιλύσει το πρόβληµα καθόσον η τροποποίηση του
θεσµικού πλαισίου (Ν.4663/30) αποτελεί δέσµευση της χώρας σε σχέση µε την ΚΟ 85/384/ΕΟΚ και
προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος για την εφαρµογή του Π∆ 107/93, στον
εθνικό χώρο, και να προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση για θέµατα που δεν εντάσσονται στο παραπάνω
Π.∆.
Στο «θολό τοπίο» προστίθενται θέµατα που σχετίζονται:
α. µε την επιχειρούµενη τροποποίηση η κατάργηση της ΚΟ για τους αρχιτέκτονες από την
ευρωπαϊκή επιτροπή, στα πλαίσια του «ελεύθερου ανταγωνισµού» µε στόχο την θεσµοθέτηση µιας
γενικής οδηγίας,
β. τα θέµατα της διάρκειας σπουδών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής,
γ. της πιστοποίησης των πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών σπουδών,
δ. της πραχτικής άσκησης,
ε. της διαδικασίας άδειας άσκησης του επαγγέλµατος,
στ.της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
θέµατα που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο για τις ευρωπαϊκές ενώσεις των αρχιτεκτόνων
αλλά και των ελλήνων αρχιτεκτόνων.
Πρέπει να προσθέσουµε τις προσπάθειες για την «προσαρµογή» των διατάξεων για τις δηµόσιες
συµβάσεις (Ν.716/77) στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, τα θέµατα εκσυγχρονισµού των διαδικασιών
κατάρτισης και εκτέλεσης των συµβάσεων, της θεσµοθέτησης µητρώου µελετητών και εταιρειών ή
γραφείων µελετών.

Όλα τα παραπάνω θέµατα βρίσκονται στο επίκεντρο και πρέπει µε συντονισµένες ενέργειες
και επεξεργασίες να βρεθούν βιώσιµες επιλύσεις προς όφελος των αρχιτεκτόνων και της
αρχιτεκτονικής.

; Μέρος τρίτο
Η δοµή της πανελλήνιας Ενωσης – Προβλήµατα & όρια
Όχι µεγάλο µέρος της αρχιτεκτονικής κοινότητας εµπλέκεται µε τις δραστηριότητες του ΣΑ∆ΑΣ –
ΠΕΑ. Οσοι όµως παρακολουθούν, γνωρίζουν πως στις εκλογές ψηφίζει περίπου το 18% των
αρχιτεκτόνων της χώρας, ποσοστό εξαιρετικά χαµηλό και πως η πανελλαδική διάρθρωση και η
ύπαρξη Συλλόγων σε όλη την χώρα έχει πολύ ελαστικά χαραχτηριστικά.
Στις 13 περιφέρειες και για 51 Νοµούς παρουσιάζονται 26 Σύλλογοι παρότι ψηφίζουν στις
πανελλαδικές εκλογές αρχιτέκτονες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας!
Επιπλέον προκύπτει ένα δοµικό ζήτηµα υπόστασης – λειτουργίας της Πανελλαδικής
αντιπροσωπείας καθώς ως πολυπληθές όργανο (165 µέλη) δεν διαθέτει συνοχή, απλώς συνέρχεται
και αναλώνεται κατά τεκµήριο σε συζητήσεις γενικού περιεχοµένου. Οι όποιες επεξεργασίες – θέσεις
της δεν διαχέονται στους συλλόγους καθώς οι εκπρόσωποι σε αυτήν δεν έχουν σχέση µε τα όργανα
διοίκησης των τοπικών συλλόγων.
Τα προβλήµατα εφαρµογής του καταστατικού όπως ισχύει είναι πλέον ανυπέρβλητα. Ποικιλία
καταστατικών πανελλαδικά, απουσία κανονισµών λειτουργίας σε διάφορα επίπεδα, προβλήµατα
στην Αττική µε την ύπαρξη µόνο της γενικής συνέλευσης, αρρυθµίες στις λειτουργίες των
προβλεπόµενων συντονιστικών οργάνων κλπ.
Εν γένει προκύπτει πως η δοµή της πανελλήνιας ένωσης και των Συλλόγων – Τµηµάτων, δε
µπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και δεν µπορεί να υπηρετήσει τον κλάδο στην νέα
εποχή που έρχεται. Έτσι η καταστατική διάρθρωση δεν υπηρετεί το παρόν και το µέλλον του
κλάδου, απλώς συντηρεί µια δοµή που έρχεται από το παρελθόν.

;

Μέρος τέταρτο
Η δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ
Το ∆Σ µε τους προγραµµατικούς του στόχους ξεδίπλωσε µια βεντάλια στόχων σε όλα τα επίπεδα

µε σκοπό την ανάδειξη της Πανελλήνιας Ενωσης σε εκείνο το όργανο διοίκησης των Ελλήνων
αρχιτεκτόνων που

θα καθίστατο ο έγκυρος συνοµιλητής απέναντι στους δηµόσιους φορείς και θα

απέβαλε τις κλειστοφοβικές τάσεις αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική και τους αρχιτέκτονες ως τον
ουσιαστικό παράγοντα για τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλµατος.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των οικονοµικών, η ανακατασκευή των γραφείων του
ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, η µεθοδική αναδιάρθρωση των µονίµων επιτροπών και οµάδων εργασίας, η ενίσχυσή
τους µε συγκεκριµένα οργανοτεχνικά µέτρα, η δηµιουργία του SITE του Συλλόγου , η ενίσχυση της
συντακτικής επιτροπής και η βελτίωση της σύµβασης µε τον εκδότη και εποµένως και του περιοδικού
αρχιτέκτονες, η υλοποίηση δράσεων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής µε εκδηλώσεις, µε συµµετοχή στο
δίκτυο αρχιτεκτονικής του ΥΠΠΟ, η πραγµατοποίηση της συνδιάσκεψης όλων των ευρωπαϊκών
ενώσεων των αρχιτεκτόνων στην Αθήνα και η ενίσχυση της παρουσίας µας στη CΑΕ, η αναβαθµισµένη
λειτουργία των συντονιστικών στην περιφέρεια µε πραγµατοποίηση εκδηλώσεων αρχιτεκτονικής, η
πραγµατοποίηση συσκέψεων µε όλους τους συλλόγους της χώρας, οι συνεχείς παρεµβάσεις – θέσεις σε
µεγάλο πλήθος µικρών και µεγάλων προβληµάτων, εντάσσεται σε µια λογική : στη συνολική
ανάδραση του κλάδου, στην αναβάθµιση των λειτουργιών της πανελλήνιας Ενωσης, στην
προβολή του έργου της και του έργου των Ελλήνων αρχιτεκτόνων , ώστε από καλύτερες θέσεις να
καταστεί ο έγκυρος συνοµιλητής µε την πολιτεία και τους φορείς για τη βελτίωση της θέσης των
αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής .
Ηδη είναι στην ηµερήσια διάταξη όλα τα θέµατα που σχετίζονται :

y

µε την οργανοτεχνική δοµή του κλάδου µε τα λειτουργικά προβλήµατα του καταστατικού
και των Συλλόγων αρχιτεκτόνων πανελλαδικά

y

µε τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που επιβάλλονται για την αναδιάρθρωση του κλάδου και
την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως συστατικού στοιχείου για µια νέα εθνική πολιτική.

y

µε τη συγκρότηση ενός µετώπου για την αρχιτεκτονική µέσω της συνέργειας και
συνεργασίας όλων των φορέων που σχετίζονται µε την αρχιτεκτονική στη χώρα για τη
διεκδίκηση νέων επιλύσεων σε όλο το πλέγµα παραγωγής του δοµηµένου
περιβάλλοντος, σε συνάρτηση µε την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα, τα
επαγγελµατικά

δικαιώµατα,

την

εκπαίδευση

και

την

υλοποίηση

ενός

προγράµµατος δηµοσίων παρεµβάσεων για την προώθηση της αρχιτεκτονικής
δηµιουργίας.

;

Μέρος πέµπτο
Το «αναπόφευκτο δίλληµα» για την Πανελλήνια Ενωση
Ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ έχει µακρά πορεία. Οι ασχολούµενοι µε τις δραστηριότητές του διαχρονικά

γνωρίζουν τα όριά του. Ολοι γνωρίζουµε πως µε πρόσχηµα τη θεσµική υστέρηση, την έλλειψη
οικονοµικών και τα εγγενή προβλήµατα, µπορούµε να πορευόµαστε ως ένα σωµατείο µε
συρρικνωµένες δραστηριότητες και ελάχιστες απαιτήσεις. Ούτως ή άλλως δε διακυβεύεται η
ύπαρξή του από κανέναν.
Γνωρίζουµε επίσης πως όλοι όσοι αισθάνθηκαν κουρασµένοι από τις ατελέσφορες διαδικασίες,
την απουσία οραµατικών στόχων, την απροθυµία για ενασχόληση µε την αρχιτεκτονική και τους

αρχιτέκτονες, οδηγήθηκαν σε άλλες µορφές οργάνωσης που κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η
ενασχόληση µε την αρχιτεκτονική πράξη, την προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας και του έργου
των αρχιτεκτόνων. Καθαρά και λιτά.
Τέλος γνωρίζουµε πως ορισµένοι άλλοι βολεύονται µε ένα ΣΑ∆ΑΣ, στο περιθώριο χωρίς πολλά –
πολλά, ασχολούµενοι µε βυζαντινισµούς που εντέλει δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Επιθυµούν ένα ΣΑ∆ΑΣ
χωρίς πανελλαδική υπόσταση και εµβέλεια, χωρίς ουσιαστική εργασία για επεξεργασία και ανάδειξη
προβληµάτων. ∆υσφορούν όταν µεταβάλλεται το τοπίο και γίνεται προσπάθεια για αποδέσµευση από
τη µιζέρια και την καθηµερινότητα. Μόνο οι αρχιτεκτονικές επιτροπές και οι εκπροσωπήσεις τους
τονώνουν κι έχουν µια ζέση για ενασχόληση.
Ενόψει µάλιστα και των επικείµενων εκλογών είµαστε ενώπιον ενός κρίσιµου διλήµµατος
:
Θα ψευτοσυντηρούµε µια κατάσταση που δεν πάει άλλο ή θα οδηγηθούµε σε µια αλλαγή
πορείας, που αχνά έχει κάνει την παρουσία της, στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης της
πανελλήνιας ένωσης µε στόχο τη δοµική προσαρµογή της στις νέες απαιτήσεις σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο που γίνεται πλήρως ανταγωνιστικό για την άσκηση του επαγγέλµατος ;
Θα στηριχτούµε στις αποφάσεις της ΕΕ για τη αρχιτεκτονική, στις θέσεις της UIA και της CΑΕ για
το παρόν και το µέλλον της αρχιτεκτονικής, θα προωθήσουµε τη συνεργασία µε όλο τον κόσµο της
αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση της θεσµικής αναθεώρησης και την εξεύρεση του κατάλληλου
οργανωτικού σχηµατισµού για τη δοµή των Ελλήνων αρχιτεκτόνων ή θα αναδιπλωθούµε στην παλιά
εποχή ενός περιθωριοποιηµένου ΣΑ∆ΑΣ ;
Θεωρούµε πως αναπόφευκτα ήδη έχουν ανοίξει όλα τα θέµατα για τα οποία όλοι οι
αρχιτέκτονες έχουν το λόγο. Η συνειδητοποίηση των δοµικών µας προβληµάτων και η καθολική
συναίνεση αρχιτεκτόνων και αρχιτεκτονικών συλλόγων µε τη δυναµική τους παρουσία - παρέµβαση θα
δώσουν µια νέα δυναµική ώστε να προχωρήσουµε σε αντεπίθεση µε σκοπό µια νέα δοµική και θεσµική
υπόσταση του κλάδου µας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η ιστορία µας πρέπει να µας οδηγήσει σε υπέρβαση και όχι σε συναισθηµατική
συρρίκνωση και παγίωση µιας αδιέξοδης κατάστασης. Σε αυτήν την προοπτική απαιτείται
συντεταγµένη πορεία όπου όλοι οι αρχιτέκτονες δικαιούνται να µετάσχουν, όλοι οι Σύλλογοι πρέπει να
συνεισφέρουν ώστε το προσεχές διάστηµα να αποφασίσει ο κλάδος την αµετάκλητη θέση του για γενική
αναδιάρθρωση του κλάδου, για τη θεσµική µεταρρύθµιση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως συστατικού
στοιχείου για µια νέα εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική.
Η πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων, το διοικητικό της Συµβούλιο και η Πανελλαδική
Αντιπροσωπεία πρέπει να καθορίσουν τους στόχους και τα βήµατα για τη νέα δυναµική που έχει ανάγκη
ο κλάδος ώστε µε νέο αέρα να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα.
Ειδάλλως το δίληµµα θα παραµείνει και όπως λέει ο ποιητής : «Τ’ άπιαστο ολόκληρο το δίνω.
Κανείς δε το παίρνει».

