
Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί 

Η Επιστημονική Eπιτροπή Αρχιτεκτόνων στην τελευταία της συνεδρίαση στις 16 Ιουνίου 

2021 αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση του ακόλουθου κειμένου προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή και την υιοθέτησή του από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην επόμενη συνεδρίασή 

της.  

      Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε μια συστηματική υποβάθμιση και απαξίωση του 

ρόλου της αρχιτεκτονικής επιστήμης και αναφερόμαστε στον τρόπο που έχει ασκηθεί (ή 

όχι) τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο δημόσιος χώρος ανατίθεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις όχι στην καλύτερη πρόταση- μελέτη για το κάθε έργο, αλλά σύμφωνα με την 

οικονομικότερη προσφορά με οικονομοτεχνικά κριτήρια. 

Οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί είναι μια κοινή πρακτική σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες ειδικά 

«για τα αξιόλογα τεχνικά έργα δημοσίου ενδιαφέροντος». 

Σκοπό έχει τη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και συχνά βλέπουμε 

πρωτοποριακές λύσεις, σύγχρονες πρακτικές και νέα υλικά. Αφορά μικρότερα και 

μεγαλύτερα τεχνικά έργα. Στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, στην περιγραφή του 

αντικειμένου περιλαμβάνονται προδιαγραφές αισθητικής, τεχνικές, οικονομικές 

λειτουργικότητα, οικολογία  και βιώσιμη αρχιτεκτονική. 

Το πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών 

με απονομή βραβείων περιγράφεται και στην Ελληνική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε  

       Να αποσυρθούν από την Υπουργική Απόφαση για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων»,  ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021, τα άρθρα που πρακτικά τους 
καταργούν και συγκεκριμένα άρθρο 2 παράγραφος 3 και 4 που αναφέρουν ότι εξαιρούνται 
από την υποχρέωση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, α) όσα έργα εντάσσονται σε 
ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ και β) οι διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα: σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών 
κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, 
ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών 
μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κ.λπ. εφόσον οι μελέτες εκπονούνται από τεχνικές 
υπηρεσίες δημόσιας αρχής. 
       Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, των Αρχιτεκτονικών Σχολών,  της 

Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνισμών (ΔΕΔ-ICC) της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΔΕΑ-UIA), 

αναφορικά με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση. 

      Το αίτημα δεν αποτελεί συντεχνιακή επιδίωξη προς το ίδιο όφελος των Αρχιτεκτόνων, 

αλλά αποσκοπεί στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις 

αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, στην συμμετοχή των νεότερων Αρχιτεκτόνων, στην 

ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων και σε μια βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλαπλά 

επίπεδα.  

        Σας καλούμε σαν Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να υιοθετήσετε τις πρακτικές και τις 

διαδικασίες που αποτελούν κοινό γνώρισμα των υπολοίπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για να αποκτήσουμε το δημόσιο χώρο που μας αξίζει. 


