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θΥΜΙΟΣ ΠΡJWΊΑΝΝΗΣ (α+)χι τέκτ(ι]\))

Ο ι σκέψε ι ς τwυ αχολου&>ύν π:p;)έρχοντα.ι από μια συνεχή επαγγελματική και
ετιιστημονική εμrιειρία στον τσμέα της τwλεο&Jμίας από το

1962

μέχρι σή 

μει:α .

~,_.ιατίζονται όμω;; και από μια συγκεχριμtνη ~ητική αντίληψη για την

τwλεο:Ομία και τη σχέση της 1~ την αpχ ι τεκτονική . Κατά μιαv άπο-!;η , η
τwλεσΟΟμία αιτοτελεί ε ι δικότητα της αρχιτεκτονικής, τwυ διeάσv..εται

(συ

νήθ'.ι.>;; μεταιιτυχιαι<ά) στα πλαίσια τωv οpχι τεκτονικύv τμη-..άτων . Κατά άλλη

άπα.J;η ,

(τrου ετιιΗs:ο.τε ί κl>ρίω;; στις Αγγλα:χχ.ζωvικές χCΦες) η τrολεοδομία

αποτελε ί Εεχu.pιστό κλά.00 (πp:Jτιτυχιακό ή μεταπ.τυχιωrο )

,

τwu ο' αυτόν εκ

παιδεύονται άτομα. με ττpοέλεϊ.ΧJη αρχ ιτεκτονική , τεχν ική , οι κονομική ,
κοινωvική ή διο ικητική .

Υπάρχει 1<αι μια άλλη αντ ίλη.μη , που βλέπει ενιαία την πολεοδομία και

την αρχιτεκτονική , ω;; την ττp::χ:mάθεια ορθής δι~ς ν.αι έλεγχου του
αν~ι νο1' χώ:χ>υ , δηλαδή του χώ:;ου όπου αν::χτττύ:Jσανται οι Ε;ρ:wτηριότη
τες των ανθο;::ώτωv

(ατομικές , οικογενειωtές , κοι\.ωVικές) . Σύμφ:.ιΜΧ με

την αντ(ληψη αυτή , οι

ίδιες αρχές και αντίστοιχες μέθοωι χρησιμοποι 

ούνται στη μελέτη του χώ:ου

(από την εψεία περιοχή, στο αστι}{ό κέν

τρ) , στη γειτονιά, στο κτίσμα, στο &μiτιο), άσχετα από την αλλαγή κλί
μα.'Ι{Qς .

'Αλλi..ι:Dτε , υπ6ρχει σι.Νέχεια αντικειμtνου και αλληλοετιιι:+Χ>ή μετα-

Ι;ύ τωv βαθμί&ιΝ της κλίμ:υ«Jς . Πέρ.:ι ~αυτά , η δι~1 του χ<Φου
προϋποθέτε ι τη διαδικασ ία του σχεδιασμού , δηλαδή τη μετά.φ::χ:wη των αν

~ι'\Χι.Ν α\α-γκώv σε συγκεκριμένες μq:φiς τεχνητού περιβάλλοντος . Συμ
τιέΡJΡμα

της αντίληψης αυτής, που αvτιμετuηίζει εν ιαία τη μελέτη του

χώ:χ>υ , είνα.ι ότι η παιδεία του αρχ ι τέκτον;:ι

-

πολεοCόμpυ θ.iττρεττε \α Εε

κ ι\.ά από τα γ ενι~ τq:χ>ς τα ειδικά , ότι η μελέτη του χ<Φου έττρεττε να.
καθιει::ω5ε: L ω; το κwιο εια:χ.γωγικό μ:iθημ:ι στις σχολές ,
τωv συγκεκριμέ\.ωV κτιρίωv

(η παλιά "αρχι τεκτονική ")

ενώ η μελέτη

fu αποτελοάπ εί

δίκεοοη στα τελευταία χρ6ν ια τωv σποιi:ώv .
Είνα.ι qυ:Jικό , η άπο,J.ιη αυτή , που δεν είνα.ι ακόμα Ηαθόλου γενικά αποδε
κτή, ν::::ι δίνει όχι ).όνο μιαν ειδική θεψητική οnτική στα θέ~ατα του

χώχ>υ, αλλά ν::::ι ετιιρρεάζει κα.Lρια και την επαγγελματική ττρ:ικτική στον
τομέα της αρχιτεκτονικής/~λεο&:>μίας .

Ία τελευταία λίγα χρόν ια τταp:::ιτηρ:::>ύνται τάσεις γ ια β::χ.θειές αλλαγ ές στο
επάγγελμα του αρχιτέκτον::::ι/ττολεα:όμου , που συ:JΚΟτίζονται μόνο από την
ανεργία ή έστω την υτια:χ:πασχ.όληση του κ.λά.&>υ. Οι αλλαγές αυτές , αποτέ

λεσμ:ι της κοινωvικής δυ\,αμ.ικής στον 'Ιt)πο ~'
λον σοβαp6τατες ετιιτιτώπις Ηαι τιιστεw ότι

fu έχουν στο ά.μεοο μέλ

fu μετο.9άλλουν ριζοοπαστι 

κά τον τr:όπο εζάσ)t_ησης της αρχι τεκτονιΗής/ΠDλεο&:>μίας . Οι τάσεις αυ
τές αλλαγής εί\αι κυρί.ω;

:

Στη μ.οι::φfι ατιασχόλησης

Μέχρι σήμει:α η \.όμιwι αnασχόληση του αρχιτέκτο\α/πολεα:όμου
ήταν συνή&.ι:ς ω; ελεύθεpου επαγγελματία/μελετητή ,

(που &:>ύλευε

αυτcχχπ.ασχ.ολούμενος ή με εςαpτημένη σχέση σε γρ::χ.φ::ίο μελετώv) ,

ω; δημά:Jιου υττάλλ.ηλου , ή ω; ακαδημ:ιί:κού/ερεvνητή . Δια.q:α.ίνεται
η τάση αυτά τα όρια αrτασχόλησης ν;:ι αμβλυνθούν, με ενίσχυ:τη της
διωυ')δησης ωτό τομέα σε τομέα , με ν.οινή ή παρiλληλη ενασχόληση ,

που

-

fu εf;ετάσουμε τιιο κάτω .

Στη οομή της απασχόλησης
Παλιότερ::χ. , ήταν δu\ατή η επαγγελματική ετιιβίω::τη του ατόμου/με
λετητή .

Σήυερ::χ. ο σχcδιασμός, κwίω; στην κλίμωια του αστικού

xcl+:oυ προϋτιοθt τε ι ομα.δι κή }(Q.ι συγγ..ροτημένη εργασία και εττουb.ως
ενfuρ::>ύνε ι &:>μικές ν.α ι θεσμικές αλλαγές στον τp:)no τταρ;:χ:γωγής

τωv αντισrοιχωv υrτηρεσιώv .
Στο αντικείμενο

-

:

Μέχρι πράJφ::ηα το κύριο αντικεί~,.ι.ενο του αρχι τέ>ιτο\Χl και μερικά
του ττολεοδόμ0υ ήταν η παp::χ.γωyή δομημένου χώ:χ>υ για τον ιδιωτι 
κό τομέα , με έντοvο το στοιχε ίο της εμπορευματικής εκμετάλλευ

σης της γης }{Q.ι τωv κτισμiτωv. Σήμει:χ:ι ,

το κέντρο βάρους της

απασχ.όλησής του μετατοπίζεται ττρ:>ς τον κοινωvικό τομέα και . τ ις
αιχiγκες του για έλεγχο του αστικού χώ:χ>υ ., για κοινωvι.κή παι:χ:χ.γω
γή της }{Q.τοικίας, για κοινcι.:φελεις και κοινόχρηστες εf;ι.πτηρετή
σεις .

Όλες αυτές οι αλλαγές και κυρίω;; η τελευταία τείνουν νcι μετα&Ιλλ.ουν
το "επάγγελμα." του αρχιτέκτσνα/ττολεοεόμου σε κοινωvικό λειτοψγημα. .
Κι αυτό

-

έχει &:.Υο εnιπτώπις

fu.

Στσv οικονομικό τομέα

:

'();:χ) ο αρχι τέκτο\.Ο.ς/ττολεοδ6μος ήταν

συντελεστής στη δημιουργία ιδιωτικού κέρδους από την εμπορευμ:l

τοποίηση της γης }{Q.ι του &:>~.uηJένου χώ:χ>υ ήταν φLΧJικό να διεκδι 
κεί t.ψηλέ.ς αμοιβές , ω;; συμμετοχή του σ'αuτό το κέρδος . Εrιιτε
λώvτα.ς ό~ιω; )-ιοι νωvικό λει ταpγημα. , είναι q:uσικό η αμοιβή του

νcι περιορίζεται στα ττ.λαίσια ν.άπ.οιου μισfuύ.

(Πρiγμα που δια.φ:ιί 

νεται και από τη .λογική αμοιβώv της ΠΙΑ) •

-

Στον κοι νωJικό τομέα ό~.ω.; , ο ρ6.λος και η επ.ιι:p::>ή του
ται

,

fu αυςά.νε

άJο ε[;p::χ.ιώvεται η πεποίθηση στην κοινή Υ\-ώ..ιη ότι εf;υrτηρε 

τε ί πια τα κοινωvικά. κ:χ.ι όχι τα ιδιωτικά. συμι,.ι:έροντα .

'Ib σύγχρονο κίνημ:χ. στην αρχιτεκτονική συμrτ.λήρ:ι:σε τις διαδικασίες για
τη μελέτη και

το σχεδιασμό του Εομημένου χ~υ ,

(που nι:οηγοuμε\Χ:Χ. έδι 

ν:χν έμφJΟη στην αισθητική και την τε~ική πλευpi), με την τταρ:iμετρο
της λε ι τουργ ι κότ ητας . Με την τιρ:χ:mάθε ια , δ;~.λαδή , να ανα.γ\χι.χ::>ισSούν ,

w

κατανοηθοuν και να ικανοποιηθούν οι ανθι:ώ<ιινες α\.άγκες που σχετίζονται
με το χCΦΟ στις διάφ:pες κλίμαι.ιές του. Και μ:iλιστα με τη χρήση μεθό&ι.Jν
και εργαλε ίωv Εανεισμένωv από άλλες επιστήμες, όττω;;; την κο ινωv ιολογία ,
την πολιτική οικονομία , την ψ.Jχολογία,

Σήμεp:::ι,

τη στατιστική.

έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεv ήταν αρκετό ν..:ιι α:ποτcλού:rε μάλι 

στα πατεpvο:λιστική αντίληψη του ρόλου μας . Αντί να ττ.ι::χ:χ:mαθεί ο αρχι -

Ι ;

τέκτο\.α.ς/πολεοecμ.α.; να. δι ερμηνεάJε ι τι ς ανθρ{nινες αιχiγκες , χα.λε ίται

σήμεp:ι να. βοηθήσει τις κο ι v.JVικές ομ.1.δες; να. τις; ε~'Χ>W εκε ίνες }(αι

να τις δ ι εκδι J~ήσοuv πολι τικά

(ad\.bcacy planning ).

Αυτό έχει ι διαίτερη σημασία στη Χιφ::ι Ί-JΩ,ς , όπου η παρ:ιγωγή του &:>μημέ

νου χώ:χ:>υ δεν έχει γίνε ι μέχρι σήμεp:ι από το Δημό:τιο , ή την 'Ιbττική Αυ
το5ιοίκηση , με σχέδια τωv πολεοδ6μωv }(αι τωv τεχνικώv .

Έχει γ ίνει rοτό

τι ς ήρεμες >:<αι αποτελεσματι κές πιέσεις του ττ.λέγμcιτος συμφε~ντωv , που
εττe.ι.φΞ;λείται

(μέχρι σήμερ:ι τουλάχιστον) από την κερ&:χ:Jκοπία του χ<Φου :

μεγάλοι }(αι μικι::Χ)ί ιδιοκτήτες , εργολάβοι και εnιχειρημα-tίες τη·ς "αςι 
οποί~ ': , βιομήχανοι και βιοτέχνες; , μιtqΧ>πολιτικοί και

"τταρiγοντες" .

Είνα.ι λοιπόν αν:iγκη οι συγκροτημένες κοι\Χ.J\.Ιικές ομ:iδες ,

(η γειτονιά ,

ο δήμος , το συνδικάτο)

,

να. διεJιδικήσονν πια τα δικά τους συμr.ρέ~ντα ,

επιβάλλοντας τον κοι\Χ.J\.Ιικό έλεγχο της τταp:lγωγής του &:>μημένου χώ::χ:>υ .
Η διεκδίκηση αυτή , αρχίζει να. γίνεται πολι τι κ ι~ π+:αn.ιατικότητα , Cσο ο
λο.6ς ν..α.ταλαβα. ίνει ότι η βε;λ τίω::τη του πεοιβάλλοντος ζιJΊς του δεν μπορεί

να. εΕοΡτιέται οπό τις τη:ά!;εις μόνο κάποιας κεντρικής κυβέρνησης , αλλά
από τις δικές; του &Jνα..τότητες να. ελέγΕει αποτελεσματικά "tO χώ::χ:> του ,
·αντιμετunCζοντας μaχη τικά το πλέηn τωv συ~.ιqερόντιι'ΙV . Η πολιτική αυτή

τη:χχyματικότητα , όσο ε[:ρJ.ιώvεται, θcχ. ωτοτελεί τται:άγοντα πίεσης και ττρ::>ς
το Υ.ρiτος για περισσότερ::;ς και ουσιαστικές συμμετοχικές διαδικασ ίες,

\
t

\

για πp::ιyματική αποκέντρ:ι:ση τιρ::>ς; την 'Ιbπική Αυτο5 ιοίκηση κ:χι για διάθε -

ση f;ρ;)στικής π.αpέμβαοης στην τταp:ιγωγή του &:>μημένου χώ:χ>υ .
Μέσ:χ σ 'αυτή τη διοδικα.:Jία β~ίσν..ευι ν..α.ι ο μελλοντικός ρόλος του ορχι 

τέκτον;:χ/τιολεο&>μου . Στην υπα::πήριςη δηλαδή των κοι\Χ.J\.Ιικώv o]...rifuN στις

~ιές τους να. ελέγ!;οuν το χώ::χ:> , τιου μττD;:)εί να. πάρει διάcrορες
ΊJΟΡ'~ς , όπως

-

:

....

Dcπ.α.ίδει.ση τωv κοι'VC.ι7Vικώv oμ:i&JJV ,

(δηλαδή επεΕήγηση τωv σχεδίωv

και τωv ττρ::>τάσεωv , ανάλοοη του δεσμι;κού πλαισίου, εκλciί'Ηεοοη
τωv μεθό&uv ελέγχου , συγκριτική τταρουσίαση τωv εnιλογώv }(αι τωv

Ε\ΧΧ.λλακτικώv λύσεωv)

-

.

Συμβολή στη διατύπω:τη τωv απά1F....ωv τωv κοι\Χ.J\.Ιικώv (!Dpέιιχι
κή ε(:ρJ.ίω:τη, συγκρότηση

-

/

σWδεση, παρ::>υσίαση)

( τεχνι 

.

Συμuετοχ1) στη μαχητική τους πpJβολή μ.έ.σ:χ από τις δεσμικtς }(αι
πολιτικές διαδικασίες .

Με τους τρόπους αυτούς, ο αρχιτέκταχχς/τιολεοδόμο;, εyχα.ταλείτιονταc το

''επάγγελμα '' και αοκώv~ λε ι τcipγημ:ι, μrτορε ί να συμβdλλε ι ωτοτελεσμ:χ.τι 
κά στον κο ι\Χ.ι.JVικό έλεγχο του χώ:χ:>υ .

Ό~ η αλλαγή αuτή , δεν μπορε ί ν:ι γίνε ι χψί ς σοβαρές μεταβολές στον

τιΧ>ττο παρ:ιγωγής

του σχεδιασμού και τωv μελετώv .

Σημε ι~ιε ττ.ι ο πρ ιν ότι με τα θέμ:ιτα του σχεδιασμού του χcφου σαχολι:::>ύ
νται σήμερ::ι αpχι τέκτονες/πολεά:όμοι είτε με ε Εαρτημένη σχέση με το Δη
μόσ ι ο

(όττω; ΥΧΟΠ , ΥΙΠΙΕ) , την Ίbnική Αυτοδ ιο ίκηση , ή οργαν ισμούς ελεγ"":"

χόμενους από το Δημώιο (ΔΕΠΟΣ , ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ , ΑΟΕΚ) , ε ί τε ελεύθει:οι cπαγ 
γελματ ίες/μελετητές συγκρατημένοι σε γι:αφε ία του Ν .
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ή άτομ:ι . Υπάρ

χουν και μερικές συνεργατικές ε\Χb:Jεις .

Μια σύντομη αςιολόγηση τωv ψ::>ρέuΝ αυτώv σχεδιαομοu
θα. συμ:π.ερ:).σμ::ιτα

-

fu

έδινε τα ακόλου

:

Οι δημάποι q;ορείς έχουν κατά κανόνα χαμηλή απ.οCοτιΥ..ότητα , βι:α

δύτητα και ασταθ1~ ΠΟ ιό τη τα Ήα.ι εnι e:χpύvουν σοβαρj:. το δημόσιο
πι:οϋnολογισμό . Επηρεάζονται

(και συχνά ~υθμίζονται) από τ ι ς

μεταβαλλόμενες συνθήκες λε ιτουργίας και τq:χ)τει:αιότη τες του κρ:>.
τικού μηχανισμού , και δύσκολα εΕασφ:χ.λίζουν την ανεςαpτησία γvώ

μης τωv μελέ:τη τώv •

Οι συνεργατικές έvJ:ι:Jεις είναι ελ1χιστες στη ~μας, με ευκc.ι 

ριCΧΥ..ό μάλλον χαρJ.Κτήp:χ. . Παpουσιάζουν μεγάλες οι:)γCΧ\Χ.Uτικές δυσχέ
ρΞ: ιες1 που εnιτεί\Όνται ωιό την έλλειψη συνεργατικής ~ς,
δεν εΕασψ:).λ,ζ;ουν αν::ιnιαστικά την ποιότητ:ι τωv μελε"tώv γ.αι σε
nερίnτι.ι:ση ζημιώv ή πι:οβλημάτωv , ε~ναι τιιfuνή η μετακύλισή τους
πι:ος το Δημά:Jιο .
-

Ίtχ. ιδ ιωτικά γι:αφεία μελετώv J.rο.λύnτουν ένα ευρu φ1σj..Ο. cpγα\.ωτι 
κώv eομώV , αrτό κα{b,ρές εnιχειρήσεις μέχρι ~ια και μiλλ.ον
εικον ι.κ:i σχήμaτα. Μικρό ττοσοοτό μό\Ό είναι τq:αγματικά σοβαρές

εττα.γγελμα.τι κές συ:::mει~εις . Ία. γραφεία αυτά μελετητώv είναι
συyκεντ~να σε μέγιστο βαθμό στην Αθή\α και κά.ττω; στη eεσ:χχ.
Ν:::>νικη . Και βέβαια λόγω της υπ.οοπαοχόλησης του κλά.Εcυ εί\ΧΧι· σή

μερ::χ. κατισχυμέν::ι από nλε~ οικο\Όμικής και οργcrνωτικής (με
ελάχιστες εΕαι.ρέσt:ις)

.

Οι μελέτες της ΕΠΑ ττρ:)αρει:αν μεν απασχό

ληση 1 αλλά ττολλαττ.λασίααχν τα πι:οβλήματα.

•

-

Οι μελετητές που κινούνται σε ατομική /?όση και με ε\))(Q.ιριακές

συνενώ:Jcι ς , δεν μπορ;:>ύν να αντι.μετuπίσουν αποτcλεσμ:ιτικά το μέ 
γεθος και τι ς απαιτήσεις τωv σημερι\.ώV <ΜΧ1ΠUΕ;ιακώv μελετώv .

Σ 'αυτή τη φ1οη απαρχ1~ς ενός σοσι.αλι;στι.κού μετασχηματισμού στη Χώ:n ~ας

δεν είναι

ίαι.>; δυνα-τό να πρ:σδιορι.στούν οι τελικοί στόχο ι για 'tΌυς

.

φ:>ρείς εκπόνησης τωv μελετώv χι(ρ:>υ και. για τον κο ι.νωv ι.κό ρ6λο του αρ

χι.τέκτονα/πολεά:όμου . Στο με~ύ όμως οι προσπάθειες του Δημα:Jίου και
τωv ψ:>ρέωv

-

fu

ττρέπ.ε ι. να τε ίνουν

:

Σ τη βελτ ίιι:ση του ττρογρ:χ:μ~.ατισμού των μελετώv και τcvv δ ι.αδι.κασ ι 
ώv ελέγχου και παp::χλαβ-.~ς τους , μέσα. από αποκεντι:ωμένες διαδικα
σίες .

-

Στην αύςηση της πcραγωγικότητας τωv δημά:πωv qορέωv και στην
ν..ατεύ5υvσή τους Πρ:)ς θέματα γενικότερης σημασίας , ε&νι.κού ττρο
γι:χχμμα.τ ισμού , UΤιCΧJτήρ ι. ςης τοττι. κώv ττρ::χ::mαθε ι.ώv και ττρ:>ς τα υπο
δειγματ ικά έργα

-

(pilot projects) .

Σ τη μελέτη του θεσμού τωv συνεργατικώv μελετητώv και της οργα
νωτικής τους eο;.σ'~ς

,

με στόχους την ομαλή λειτουργία ν..αι την

εΕα:Jφ:)λιση της ποιότητας τωv μελετώv.

-

Στην ενίσχυ:Jη της κοινωvικοττοίησης τωv ιδιωτικών γp:::ι.qείωv μελε 

τών }~ι της μεταιιχ:p6:ς της εμπειρία; τους από το Κέντι:ο στην τιε
ριφέρεια της χι:+ας .

-

Στην τόν:ιχτη της τάσης για εθελοντική συνένω:τη τωv α-τό)LιJV

-

με 

λετητών σε οργ~νες μ.q:x.ptς και στην παp::>χή κινήτr:χ.ι,JV για τη
μετατόττισή τους ττι:ος την επαρχ ί α .

Πολλά

fu

μττορ::>ύ:::αν να γίνουν σε μια ~τη , με-rοβα.τι κή q:άση •

Καταρχr1ν, μια και οι οικονομικές αιτολαβές τωv δοο μελετητών του δημό

σιου τομέα και τωv ελε'ύθει:ωv επά.γγ ελματι.ώv τείνουν να , εΕια.ιfuύν, και
μια και οι δά:J τείνουν να αοκούν κοινωvικό λειτσtpγημα , μττορεί να καλ
λιεργηθεί ωτό

Th+n

και να εν-ωθεί η τάση για συνεργασία στον σχεδιασμό ,

που αρχίζει. ήδη να διαιρ:>.ίνcται. .

&:ι μττορ::>ίκJε, δηλαδή η μελέτη των θεμiτωv του χώ:χ>υ καt. ο σχεδιασμός να
ανα).αμ,3άνονται ωτό μ.ει}ηές ομάδες εργασί~, που

fu.

αποτελούνται από

•

συνάδελφους του δημάπου και ι διωτικού τομέα με εf;ιαι:μένη cq..ιοιβή. Μια
τέτο ια ρύθμωη θα είχε πολλά θcτικά. επαχόλοufu., όττω:;

-

:

Ίην ενεργοποίηση του σημαντικού μελετητικού δU\αμικού του Δημόσιου .

-

Ίην καταπολέμηση της γρ:χφειοκρατίας .

-

Τη με-rο:φ::::ρi της δια.φ:pετικής εμπειρίας .

Ίην επιτάχυνση τωv διαδικασιώv και τωv ε~ίσεων.

Το κύριο ~ληΊ.Ω , που

fu πρ:>έκυτιτε , βέβαια , ε ί\Χlι η διατήρηση της

ελεύθερης γνJJμης τωv μελετητώv και η μη νόθεοοή της από χρ:χτικές σκο
πιμότητες. Και εά.6 πρέπει \Xl τονιστε ί, ότι ε\.ώ η απ.οφ:χσιστ ική αρμοδι 
ότητα είναι στα χέρια τωv ενλcγμένωv φ:>ρέωv
διοίκηση)

,

(Κυβέρνηση , Τοπική Αυτο

η ελεύ&:ρη έΥ.(.!Ρ:JΟΤ) της nώ.Jης τωv μελετη:=ώv πρέπει \Xl εΕα

σφ:χλίζετο.ι ως τταρ.1.γοντας δημο}{4Χlτικής εςισοpρ6ττησης .

Μιά. άλλη αλλαγή fu εί\Χlι το άνοιΎ)..10. τωv διαδιν..ασιώv μελέτης του χώ:χ:>υ
και ττρ:>ς άλλες ειδικότητες ,

(όπω;; ά.λλω:πε ιτpοβλέnεται και από τι ς ανα

θέσε ις τη~ ΕΠΑ) , και πρ:>ς τι ς κοι\Χ.ύVικές ομάδες , με μ ια συνεχή ττρα:mά

θε ια τιλατέματος , εnε ;;Ξήγησης και εκλcίίΥ..ε'l.ΧJΤ'}ς , διαιι:άνε ιας και ανα.τρ:χρ:>
δότησης . Ε&.::ι όμως χρε ιάζεται nρ::χ:JΟχή . rιc.τί σε κά:rτοια ~ της μελέ
της,

όταν δηλσ.δή οι κοι"WJVικές rο.χiγκες έχουν πια διατυπ.ωΒεί και nρέ

ττε ι \Xl εκφ;:χχστούν σε συ)'Κεν..pι μένο σχεδιασμό του χCΦΟυ , τότε μόνο ο αρ

Χ ι τέκ τονα.ς/πολεοδόμος ε L\Χlι σε θέση να εnι τελέσει συν~ετι κά αυτό το
έργο . Και βέβαια τα αnοτελέσματα του σχεδιασμού θ::χ τεθούν πάλι υπό
κοι\λ:ιJVιν..ό έλεγχο μέα:ι από τις συμμετοχικές διαδικασίες και μέαχ. ατr.ό

τα

αιρετά συμβούλιο. της Τοπικής Αυτοδιοίν.ησης ,

Μια τρίτη άμεση αλλαγή , ~.σιορεί

\Xl εί\Χlι η θεσμοθέτη:τη της κατά πρ:>τί 

μηση CΙ:\.dθεσης τωv μελετώv του Δημοσίου και τr.ιJV ΝΠΔΔ σε μελετητικούς:

φ::pε ίς που έχουν συνεργατική βάση .. Κριτήρια για την α\ΧΧγ\.t(ριση τωv
γι::χ::χφε:.ίωv μελcτώv στην κατηγορία αυτή μπορεί \Xl είναι

-

:

Νομική μφι:ή με όλους τόυς μελετητές μετόχους και όχι υπαλλή

λόυς και αποκλεισμός οποιασδήποτε συμμετοχής μη μελετητή .

-

Συγ}((.)ότηση τωv διοι}{ητικώv συμβουλίωv αποκλειστικά αιιό μελετη
τές του γι:uφείου.

-

ΔU\ΧlτότηLα μεταβί\?>:ι:Jης τωv μετοχών ή μεριδίωv μόνο σε άλλους με
λετητές του γαχ.uείου .

-

Καθι έρ:.ι.χτη ε.λάχ ιστ(.ύ\.Ι και μέγ ισr<.ιΝ τtαJOCJτ<:W σuμ.με:τοχής
χώv) ανi μελετητ~~.

•

(ή με το

-

Σε τιερίn:τω:τη νομι.κής μοι:χιής Α\.ώvυμης Εται.ρείας,

τροποποίηση του

νόμου , 00-τε τα μέλη τωv δι.οι.κητι.Ηώv συμβουλίωv \.α εκλέγονται
με ηλεια.!Χlφία μετόχωv

-

μελετητών και όχι μετοχώv , κ . α .

Μετά την α\.αγ~ιση τωv συνεργατικώv γρ:ιφε ίων και την κατάταςή τους
σε ειδικό μητρώ::> , θ::χ. έπρεπε \.α &>&>ύν οι. &.τνα.τότητες γ ια την επιβίω:Jη
και καλύτερη φyά'\λ:J.:Οή . τους
χωv τους)

με τη μφΡi

(με κρι.τηρι.ο το συνολικό αριθμό τωv μετό

:

Εςασφiλισης κά.ποι.ας σταθερής ελά.χι.στης CΧRCΟΧόλησης .

-

taνει.ο&)τησης με ευνοί:κούς 6;::.:χ:>υς γι.α κεφiλαι.α κίνησης, στέγαση

κο.ι. εΕοnλισμό .
Ποοiλληλα θ::χ. έττpετιε \.α θεσμοθετηθούν ισχυpi κίνητρ::χ. σε nερίnτω:Jη μετα
φ;:+άς τωv γρ:::χφείων αυτών ωτ.ό το κέντρ::> τq:ος την επαρχία , ακόμα και με
τη &..pεάν cnι χQ:>ήγηση του Κρiτους για τις &χπάνες και τη στέγαση . Γb.
ρiλλ.ηλα.

fu

ττpέτιει ν:χ ν.αταpγηθούν οι διατά.ξει.ς του Ν .
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που ωταγορεύ

ουν τη συνεργασία γρ:χφείωv διαq:ορετικώv νομώv και. τάςης, ώ:Jτε ν:χ ενι. 
σχυθεί η κοινcττρ:χ.ξία τωv μεγαλύτει:ωv γρ:χφ:;ίωv της Αθή\..Ό:ς

-

βεσσολι::Jνί 

κης με τα μιχρότερ::χ. τωv ά.λλωv πόλεωv, εnι.τρέποντας έτσι. στα δεύτερ::χ.
τη βαθμι.αια απόκτηση εμττ.ει.ρίας .

' A).JJ:J. μέτρ::χ. που θ::χ. είχαν θετι.κές εnι.nτώπι.ς στο "εττd.γγcλμα " του αρχι τέ

κ-rον:χ/πολεοΕόμου είν:χι και τα ακόλου5:::ι

:

- · Η καθιέΡ'..ι.:ση όχι μ.ό\.ο της δημαJίευσης των ττραJΚλήσεωv ενδιαφέ
ρ::>ντος , αλλά ν.αι τωv αvα:θέσεωv

(n . χ . στο δελτίο του ΤΕΕ) , }{(Χ.

~ ν..αι το σύνολο τωv αvαfJέσεων σε κάθε γp::χφς:: ίο κό.θε

XJXNO ,

κ.αιω; και η κατά μελετητή μέλος του μέση ετήσια αντι.στοιχία των
αμοι.βr~ που εισέτq:α.Εε ._

-

Η επα..νεςέταση τωv α.μοι.βώv μελετών σχεδι.ασμού του χcl+x:>u, σε συ

νεργασία με το ΤΕΕ και. τους άλλους: φ:>ρείς τwv τεχνι.κώv, ώ:Jτε
να τεθούν σε δι.και.ότερες ~ει.ς και \.Ο. εΕαλει.φ5ούν c., .. τει:riστιες
δι.αφ::>ρές

(n. χ .

μεταζύ μελετών τωv μεγά.λ.r.ιJV οικοδομικώv έργων,

που qΧΧίνουν το

8%,

και τωv α.μοι.~ ρυμοτομι.κώv , που είν:χι με

ττροπολεμι.κούς συντελεστές)

-

.

Η δι.ερεύνηση της αvάγκης ίf:ρuτης ν.ρ:χ.τι.κού

}{(ll.

διυποψγι.κού ~

ρέα συντονι.σμο:j μελε-τώv, με ευρύτερ::>uς στόχους στον τομέα τωv
μελετών , όττω;;

:

(

.:

1

-

Την καλύτερη ας ιοττο ίηση · του μελετητικού δU\Χη.J.ικού της χι:+χ:χς ,
σε cυνδυ:χσμό μέ την αποκέντι:ω::m .

-

ΊΟν άρτιο πp:>γ~τισμό και έλεγχο τωv μελετώv και τον κα
θοpισμ.ό ττροτύττωv .

-

Την αύςηση της αποδοτικότητας τωv δημ.cσ ίωv φ::>ρέωv μελετώv .

-

· Την dσκηση κο ι\ω\.Ιικοό ελέγχου στα .συνεpγατικά ιδ ιωτικά γι:χ:ι
qεία , αλλά και την τται::χJχή υτταm'}pιςης πρ::>ς αυτά .

-

Την ~ση του Ελληνικού μελετητικού δuναμικού κα ι πρ:>ς
τι ς αγορές του ε f;ωτερικού .

Τελειώνον~ , θα έτιρε:πε να. υτιενθυμιστε ί ότι στον κοιv...ύ\Jικό χώ:ο οι κα
ταστάσεις εςελίσ::JΟνται μέοο. από την πολιτική δυνα.~J,ική , ε\.Μ οι κρ::χ.τικές
ρυθμίσεις , }(Q.ι μόνο όταν ε ί να.ι Ε\Όρμονισμένες με το λαϊκό αίσθημα. , δι 

ευκολUνουν ή επ ι rοχUνουν }tά,ποι ες διαδικασί ες .
Έτσι και ο ρ6λος του αρχιτέκτονα./πολεο&)μου μέσ.χ στο δικό ~.ιαb κοι\Χ.ιJV ι 
κό χCΦΟ δεν θα κpθορ ιστε ί τελικά από τις κcατικές παρεμβάσεις , αλλά

\
ι t

απ.ό την ι}(Q.νότητά μας να. πείσουμε για την χρησιμότητά μας στη βελτ ίω:τη
της ποιότητας ζιd}ς και την αv.:χβ:iθμιση του αvθ;:ώτι νου περιβ:iλλοντος ν.αι

\ ' για την ειλιΗ.ρίνειά μας στην ττρcχjστιιση τα.> κοι~νικού συμφέραντος .

'

....

--

