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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Αλαβά-
νος, µε βάση τις αρχικές τοπο-

θετήσεις του κ. Παπανδρέου  και
τις ερωτήσεις του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ και των άλλων εκπροσώ-
πων του κατά τη συνάντηση, επισή-
µανε τα παρακάτω θέµατα: 

-Την ανάγκη επιβολής αλλαγών
στο αναπτυξιακό µοντέλο της χώ-

ρας. Προκύπτει αυτό από την ανά-
λυση των δεικτών της Οικονοµίας.
Χαρακτηριστική αναφορά έγινε
στη βιοµηχανία, τοµέα στον οποίο,
σύµφωνα µε τα βασικά συµπερά-
σµατα του σχετικού συνεδρίου,
που διοργάνωσε πρόσφατα το ΤΕΕ
µε µεγάλη επιτυχία, πρέπει να ανα-
πτυχθούν πολιτικές στρατηγικές
και να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας και της
καινοτοµίας, προς µία θετική και α-
ναπτυξιακή διέξοδο, που δεν θα υ-
πακούει σε λογικές φθηνού εργα-
τικού και φθηνού επιστηµονικού
δυναµικού, αλλά θα ενισχύει το
δευτερογενή τοµέα, αξιοποιώντας
τα εγχώρια επιστηµονικά και πα-
ραγωγικά µας πλεονεκτήµατα. Έµ-
φαση πρέπει να δοθεί στην ενί-
σχυση και ανάπτυξη των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων, σε όλους
τους τοµείς, µε οφέλη για την επι-

χειρηµατικότητα, την απασχόληση
και εν γένει την Οικονοµία.
Το τετράπτυχο Παιδεία, Έρευνα,

Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα
πρέπει να τύχει διαφορετικού προ-
γραµµατισµού και αυξηµένης χρη-
µατοδότησης.

- Για την αξιοποίηση των πόρων
του Γ΄ ΚΠΣ και την προετοιµασία

του ΕΣΠΑ (∆΄ ΚΠΣ) αναπτύχθηκαν
οι θέσεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ,
που αποσκοπούν στην αύξηση της
απορρόφησης των διατιθέµενων
κονδυλίων σε έργα προστιθέµενης
αξίας, και στον προγραµµατισµό
και οργάνωση της διαχείρισής
τους, ώστε να γίνει η µέγιστη δυ-
νατή αξιοποίηση των αναπτυξια-
κών δυνατοτήτων, µε έµφαση στην

υλοποίηση των πολλών και ανα-
γκαίων υποδοµών, στις νέες τε-
χνολογίες, στο περιβάλλον και
στην περιφέρεια.

- Για τα ζητήµατα των ∆ηµοσίων

Έργων επισηµάνθηκε ότι το θέµα
δεν είναι ο τρόπος των αναθέσε-
ων, για τον οποίο έχει συνηγορή-
σει το ΤΕΕ αλλά επιµέρους ζητή-
µατα, που πρέπει να αντιµετωπι-
στούν είτε να βελτιωθούν, όπως τα
τιµολόγια εργασιών, οι εκπτώσεις,

το µητρώο κατασκευαστών ιδιωτι-
κών έργων, η εφαρµογή των Συ-
µπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ∆ΙΤ), κατά τρόπο που δεν
θα περιορίζει αλλά θα συµπληρώ-
νει το βασικό Πρόγραµµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων. Επισηµάνθηκε
επίσης ότι απαιτούνται ενιαίοι κα-
νόνες στις αναθέσεις µελετών και
έργων, ότι πρέπει να καλυφθούν οι

ελλείψεις οργάνωσης και στελέ-
χωσης των τεχνικών υπηρεσιών
φορέων υλοποίησης των έργων
και να προωθηθούν λύσεις στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι

µηχανικοί δηµόσιοι υπάλληλοι κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων
τους.

- Στους τοµείς χωροταξίας και
πολεοδοµίας επισηµάνθηκε ότι
πρέπει να προχωρήσουν γρηγορό-
τερα σχεδιασµοί και προγράµµατα.
Για τον τοµέα του περιβάλλοντος
τονίστηκε η ανάγκη συνεχούς ε-
φαρµογής ολοκληρωµένης πολιτι-
κής για την αντιµετώπιση περιβαλ-
λοντικών κρίσεων, τη διαχείριση υ-
δατικών πόρων και στερεών απο-
βλήτων, την αύξηση της απορρό-
φησης κοινοτικών πόρων, την εν
γένει βελτίωση των περιβαλλοντι-
κών δεικτών της χώρας. Κατατέθη-
καν οι προβληµατισµοί για τα θέ-
µατα της ενέργειας και την πιθα-
νότητα να υπάρξει έλλειψη στο ε-
νεργειακό ισοζύγιο τα επόµενα
χρόνια.
Ο κ. Αλαβάνος ανέπτυξε επίσης

τις σκέψεις του ΤΕΕ για την αναθε-
ώρηση του Συντάγµατος. Αναφορι-
κά µε τις προβλέψεις του άρθρου
16 του Συντάγµατος για την παρο-
χή δηµόσιας δωρεάν Παιδείας σε
όλες τις βαθµίδες -και σε µεταπτυ-
χιακό επίπεδο- της εκπαίδευσης,
µε πρόβλεψη διάκρισης µεταξύ α-
νώτατης και ανώτερης βαθµίδας
και απαγόρευση της ίδρυσης ιδιω-
τικών Πανεπιστηµίων και του άρ-
θρου 24 του Συντάγµατος που α-
φορά θέµατα χωροταξίας, πολεο-
δοµίας, κτηµατολογίου, προσδιορι-
σµό των δασικών εκτάσεων, την
προστασία του περιβάλλοντος και
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Το τετράπτυχο Παιδεία, Έρευνα, Καινοτοµία,
Επιχειρηµατικότητα πρέπει 
να τύχει διαφορετικού προγραµµατισµού 
και αυξηµένης χρηµατοδότησης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - Γ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ

Βήµα για µόνιµη και σταθερή
συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΤΕΕ

Μια νέα εποχή στη συνεργασία του ΤΕΕ µε το κόµµα
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης σηµατοδότησε η

συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ.
Παπανδρέου µε τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιάννη

Αλαβάνο στη Βουλή, µε τη συµµετοχή, αντίστοιχα,
βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ και µελών της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, που έγινε µέσα σε ένα πολύ θετικό και
θερµό κλίµα. Από την πλευρά του ΤΕΕ κρίνεται ως

γόνιµος και σηµαντικός ο διάλογος, που αναπτύχθηκε
κατά τη συνάντηση και ιδιαίτερα θετική η
ανταπόκριση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ.

Παπανδρέου, για µόνιµη και σταθερή συνεργασία του
ΠΑΣΟΚ µε το ΤΕΕ, σε γενικά αλλά και σε επιµέρους

θέµατα, που τέθηκαν στη συνάντηση.
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το ρόλο του ΣτΕ, ο πρόεδρος του
ΤΕΕ τόνισε σχετικά ότι δεν πρέπει
να γίνει αναθεώρηση των δύο αυ-
τών άρθρων του Συντάγµατος αλ-
λά οι αναγκαίες αλλαγές και βελ-
τιώσεις να προωθηθούν µε νοµο-
θετικές ρυθµίσεις. 
Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος

του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνος, σε δήλωσή
του επισήµανε τον αυτόνοµο ρόλο

του ΤΕΕ στο πλαίσιο του πολιτικού
συστήµατος και ότι το ΤΕΕ συνερ-
γάζεται µε τις κυβερνήσεις, την α-
ξιωµατική αντιπολίτευση και τα
κόµµατα, ενώ έχει καθιερώσει συ-
νεργασία σε θέµατα κοινού ενδια-
φέροντος µε τους επιστηµονικούς
φορείς (∆ΣΑ, ΙΣΑ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικονο-
µικό Επιµελητήριο, ΕΒΕΑ, Ένωση
Ελλήνων Χηµικών) και έχει προω-
θήσει µνηµόνια συνεργασίας µε
φορείς, όπως ΚΕ∆ΚΕ, ΕΝΑΕ, ΓΣΕΕ,
στην προσπάθεια ανάδειξης και ι-
σχυροποίησης του ρόλου αυτών
των φορέων. Στο ΤΕΕ καταβάλλε-
ται κάθε προσπάθεια ώστε να ελα-
χιστοποιηθούν τα προβλήµατα, που
οδηγούν σε εσωστρέφεια. Η συµ-
µετοχή χιλιάδων µηχανικών στη
διατύπωση των προτάσεων του
ΤΕΕ πανελλαδικά έχει σκοπό να

στηρίξει αναπτυξιακές και επιστη-
µονικές πρωτοβουλίες, να αναγνω-
ριστεί η αποστολή τους σε νέους
στόχους που είναι αναγκαίο να τε-
θούν. Επίσης ο κ. Αλαβάνος στις
δηλώσεις του επισήµανε χαρακτη-
ριστικά ότι «η συνεργασία του ΤΕΕ
µε το κόµµα, που κάθε φορά βρί-
σκεται στην αξιωµατική αντιπολί-
τευση, µπορεί να συµβάλει στην α-

νταλλαγή απόψεων για τη διαµόρ-
φωση των προγραµµατικών θέσε-
ών του και προµηνύει ότι θα υπάρ-
χει καλύτερη συνεργασία του ΤΕΕ,
µε αυτό το κόµµα εάν και όταν α-
ποφασίσει ο λαός να του αναθέσει
την ευθύνη της κυβέρνησης». 
Στη συνάντηση των προέδρων

ΠΑΣΟΚ και ΤΕΕ παραβρέθηκαν:
Από το ΠΑΣΟΚ: Οι βουλευτές κ.κ.

Π.  Ευθυµίου,  Στ.  Μπένος,  Θ.  Πάγκα-
λος,  Βάσω  Παπανδρέου,  Χρ.  Πρω-
τόππας,  Γ.  Τσακλίδης και το στέλε-
χος του κόµµατος Γ.  Παπακωστα-
ντίνου.
Από το ΤΕΕ: Οι κ.κ. Μ.  ∆ρακάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος ∆.Ε. ΤΕΕ, Θ.  ∆ρα-
γκιώτης  Γενικός Γραµµατέας ∆.Ε.
ΤΕΕ, Γ.  Θεοδωράκης,  Κ.  Κρεµαλής,
Η.  Χρήστου  µέλη της ∆.Ε. ΤΕΕ και Π.
Μπάτσου,  Χ.  Θεοχάρη  στελέχη του

∆εν πρέπει να γίνει αναθεώρηση των άρθρων 
16 και 24 του Συντάγµατος, 
αλλά οι αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις 
να προωθηθούν µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Με στόχο την ενίσχυση και τη
στήριξη της προσπάθειας

του τεχνικού παραγωγικού δυ-
ναµικού της χώρας για τη δρα-
στηριοποίησή του σε χώρες του
εξωτερικού το
Τεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλά-
δας διοργανώ-
νει Ηµερίδα µε θέµα «Οι  συνθή-
κες  ανάπτυξης  των  επαγγελµατι-
κών  δραστηριοτήτων  των  τεχνι-
κών  στις  χώρες  Ηνωµένα  Αραβι-
κά  Εµιράτα,  Λιβύη,  Τυνησία,  Αλγε-
ρία» την Τρίτη 29 Αυγούστου
2006. Η Ηµερίδα θα διεξαχθεί στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Κ.
Σερβίας 4 (5ος όροφος, αίθουσα
Αντιπροσωπείας) και ώρα 15:00.
Στο πλαίσιο της συνάντησης

αυτής θα παραβρεθούν οι Προϊ-
στάµενοι των Γραφείων ΟΕΥ (Οι-
κονοµικών και Εµπορικών Υπο-
θέσεων) των αντίστοιχων Ελλη-

νικών Πρεσβειών, προκειµένου
να παρουσιάσουν τις συνθήκες
που επικρατούν και να αναλύ-
σουν το θεσµικό, οικονοµικό και
κοινωνικό περιβάλλον για την α-

νάπτυξη των
δραστηριοτή-
των στις χώρες
άµεσου ενδια-

φέροντος, καθώς και να συζητή-
σουν τα σχετικά θέµατα µε τους
ενδιαφερόµενους τεχνικούς.

Για περισσότερες
πληροφορίες: 
∆/νση ∆ιεθνών Σχέσεων 
και Θεµάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Τµήµα Θεµάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
e-mail: greok@central.tee.gr,
τηλ . 210-3291.613, 3291.608,
3291.366, 
fax 210-3291614.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
των Ελλήνων τεχνικών 
στον αραβικό κόσµο

Ηµερίδα,  
Τρίτη  29  Αυγούστου  2006

1. Ειδική Επιτροπή για την Τεκ-
µηρίωση - Πληροφόρηση - Βι-
βλιοθηκονοµία: αντικατάσταση
της κας Σκανδάλη Αλκµήνης, βι-
βλιοθηκονόµου από την κα Πε-
τρακάκη  Ελένη, βιβλιοθηκονόµο
(απόφ. Β16/Σ9/2006 ).

2. Ειδική Επιτροπή µε θέµα
«Πόρτες και Παράθυρα»: αντικα-
τάσταση του κ. Τσατσαρούνου
Πουλίκου από τους κ.κ. Κασάνη
Θεόδωρο  ως τακτικό µέλος και
Παππά  Γεώργιο ως αναπληρωτή
(απόφ. Β16/Σ9/2006).

3. Ειδική Επιτροπή για θέµατα

∆οµικών Προϊόντων: αντικατά-
σταση της κας ∆ιαµαντοπούλου
Αναστασίας Α.Μ., µε την κα Κρε-
στενίτη  Ρεβέκα Α.Μ. (απόφ.
Β16/Σ9/2006).

4. Ειδική Επιτροπή για θέµατα
Αρχών Τεχνικής Ορολογίας: α-
ντικατάσταση της κας Ρηγοπού-
λου Βασιλείας µε την κα Παντα-
ζίδου  Μαρία και αναπληρώτρια
την κα Παπασιώτη  Νυµφοδώρα
και τον ορισµό στην ίδια Επιτρο-
πή του κ. Γιαννίµπα  ∆ιονύση  µε
αναπληρώτρια την κα Αλεξαν-
δράκη  Μαρία (απόφ.
Β16/Σ9/2006).

Αντικαταστάσεις µελών Ειδικών
Επιστηµονικών Επιτροπών

Με αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής έγιναν
αντικαταστάσεις στις παρακάτω Ειδικές
Επιστηµονικές Επιτροπές:



Το 2006, η ∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων προ-
σκάλεσε για δεύτερη φορά τη διεθνή κοινό-

τητα των αρχιτεκτόνων και σπουδαστών αρχι-
τεκτονικής να συµµετάσχει σε µια διαδικασία
δηµοκρατίας της πόλης, µε στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις.
Σκοπός ήταν η ανάπτυξη ιδεών ικανών να

προκαλούν θετικούς µετασχηµατισµούς που
θα έκαναν τις πόλεις περισσότερο ελκυστικές
και θα βελτίωναν την κινητικότητα µέσα και
γύρω από αυτές. 
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε όλος η-

λεκτρονικά και µε αυστηρό σεβασµό στην α-
νωνυµία των διαγωνιζοµένων. 
Η πρώτη επιλογή έγινε σε εθνικό επίπεδο

και στη συνέχεια ακολούθησε η επιλογή σε
διεθνές επίπεδο από την κριτική επιτροπή
που συναντήθηκε στο Βανκούβερ την 15η Ιου-
νίου 2006 για την ανακοίνωση των νικητών. 

Νικητές  βραβείων

Κατηγορία  «Επαγγελµατίες»
•  Μεγάλο  βραβείο - ex-aequo

Caterina Αnastasia, Βενετία, Ιταλία
Sung Goo Υang, Seongnam - Si, ∆ηµοκρατία της
Κορέας 

•  Περιφερειακά  βραβεία  
Region Ι: Guillaume Favreau, Παρίσι, Γαλλία
Region ΙΙ: Βασίλειος Ντόβρος, Χαλκίδα, Ελλάδα, 
Region ΙΙΙ: Jose Μanuel Sanchez Recio, Σαντιά-
γκο, Χιλή, 
Region ΙV: Υoung Μin Κoo, Ιncheon, ∆ηµοκρατία
της Κορέας, 
Region V: Ηesham Μaohammad Υoussry Αl
Farshooty, Κάιρο, Αίγυπτος

Κατηγορία  «Σπουδαστές»
•  Μεγάλο  βραβείο

Valentina Αraya, Σαντιάγκο, Χιλή
•  Εθνικά  βραβεία

Region Ι: Robert Οstmann, Βερολίνο, Γερµανία,
Region ΙΙ: Ελένη Λαγκάρη, Αθήνα, Ελλάδα,
Region ΙΙΙ: Αlejandro Gandarillas, Σαντιάγκο, Χιλή, 
Region ΙV: Wei Βao, Πεκίνο, Κίνα
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Βραβευµένη πρόταση R gion ΙΙ - Επαγγελµατίες Βασίλειος Ντόβρος «Παλιά Πόλη της Χίου»

Βραβευµένη πρόταση R gion ΙΙ - Σπουδαστές Ελένη Λαγκάρη

CΕLΕΒRΑΤΙΟΝ ΟF CΙΤΙΕS ΙΙ

Αποτελέσµατα της διεθνούς ανταλλαγής ιδεών

Ο πρώτος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός
«Celebration of Cities» ξεκίνησε
το 2004 από τον Πρόεδρο της
UΙΑ, Jaime Lerner, και ήταν µια
πρόσκληση  στους αρχιτέκτονες
και τους σπουδαστές
αρχιτεκτονικής παγκοσµίως να
φανταστούν διαδικασίες
«αστικού βελονισµού» µε σκοπό
την απαλοιφή των ανισορροπιών
που ταλανίζουν τις πόλεις σε όλο
τον κόσµο. 

ΈΈκκθθεεσσηη

Όλες οι προτάσεις που βραβεύτηκαν θα εκτε-
θούν κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Αρ-
χιτεκτονικής Βiennale στη Βενετία, στο Ρalazzo
Ζorzi, από τις 9  Σεπτεµβρίου  µέχρι  τις  10  Νοεµβρί-
ου  2006.  
Στις φωτογραφίες οι δύο ελληνικές προτάσεις

που βραβεύτηκαν.
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«Π ροσβασιµότητα για όλους», σε αυτή τη
φράση συµπυκνώνεται το κεντρικό νόηµα

του εξαιρετικά επιτυχηµένου και ενδιαφέροντος
σεµιναρίου, µε αρκετά µεγάλη προσέλευση συνα-
δέλφων και παρουσία εκπροσώπων από πολλούς
φορείς, που οργανώθηκε από το ∆ιεθνές Πρό-
γραµµα της UΙΑ «Αρχιτεκτονική για Όλους -
ΑfΑ», το Ελληνικό Τµήµα της UΙΑ και το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας. Το σεµινάριο, µε τίτλο
««ΑΑcccceessssiibbiilliittyy  ffoorr  ΑΑllll,,  ttoowwaarrddss  ΤΤoorriinnoo’’ss  UUΙΙΑΑ
CCoonnggress», έλαβε χώρα στο κτίριο του ΤΕΕ, στο
Σύνταγµα,  στις 15 Μαίου του 2006.
Κατά την έναρξη του Σεµιναρίου χαιρετισµό α-

πεύθυνε η Λίζα  Σιόλα, Πρόεδρος του Ελληνικού
Τµήµ. της UΙΑ, τονίζοντας την υποστήριξη του ΤΕΕ
µε όλα του τα µέσα στο Ελληνικό Τµήµα της ∆ιε-
θνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων αλλά και στην UΙΑ
γενικότερα, καθώς και την πολυσχιδή δραστη-
ριότητα του Ελληνικού Τµήµ. στα πλαίσια της
∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Επισήµανε την
ανάγκη σύνδεσης των δράσεων του Ελληνικού
Τµήµ. µε το πρόγραµµα «Αρχιτεκτονική για Ό-
λους - ΑfΑ» µε την εξαιρετική αφορµή που δόθη-

κε µε τη διοργάνωση του Σεµινιαρίου στην Αθή-
να.
Κατά τη διάρκεια του χαιρετισµού που απηύ-

θυνε ο Βασίλης  Σγούτας, πρώην Πρόεδρος της
UΙΑ, υπογράµµισε ότι οι Αρχιτέκτονες φιλοδο-
ξούν να κάνουν µια ποιοτική διαφορά στο περι-
βάλλον και κύρια στο θέµα της προσβασιµότη-
τας. Προκειµένου, όµως, να το πετύχουν αυτό
χρειάζονται και γνώση. 
Ο Γιώργος  ∆ιαµαντόπουλος, Γενικός Γραµµα-

τέας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στο χαιρετισµό του µε την
ιδιότητα του εκπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επισήµανε την ανάγκη
να γίνουν και άλλα σεµινάρια για να µπορέσουν
οι Αρχιτέκτονες να δώσουν καλύτερη ποιότητα
ζωής στους ανθρώπους µε ειδικά προβλήµατα ή
αναπηρίες.
Ο Κrzysztof  Chwalibog από την Πολωνία, ∆ιευ-

θυντής  του Περιφερειακού Προγράµµατος της
UΙΑ «Αρχιτεκτονική για Όλους - ΑfΑ», χαιρέτισε
εγκάρδια την κοινή δράση και συνδιοργάνωση
του Σεµιναρίου µε τους Έλληνες συναδέλφους, ε-
νώ περιέγραψε τους στόχους του προγράµµα-
τος της UΙΑ µέχρι το συνέδριο του Τορίνο το
2008.
Σηµαντικές παρουσιάσεις έγιναν από τους

προσκεκληµένους οµιλητές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό: 

-  «Ρhilosophy of accessibility for Αll - Εxam-
ples form Τurkey» από την Deniz  Ιncedayi,  αναπλ.
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Μimar Sinan Fine
Αrts της Κωνσταντινούπολης.

- «Αccessibility and Design for Αll (DFΑ): from

school to practice», από το Σωτήρη  Παπαδόπου-
λο,  αρχιτέκτονα - πολεοδόµο, ο οποίος παρου-
σίασε ως εταίρος το παραπάνω ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα που εκπονείται από τις χώρες Γαλλία,
Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ελλάδα, που υπο-
γράµµισε ότι δεν είναι πλέον ανάγκη κανείς να
αναφέρεται απαραίτητα στα άτοµα µε αναπηρία
προκειµένου να µιλήσει για τις αρχές της «προ-
σβασιµότητας» και «σχεδιασµός για όλους»,
διότι αυτές πρέπει πλέον να υλοποιούνται για
«όλους», σαρώνοντας όλη την υπάρχουσα σχε-
διαστική αντίληψη!

- «Αrchitecture for all - Τhe role of Universities in
educational process» από τη Μaria  Samova, αρχι-
τέκτονα, καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο της
Βratislava, εταίρος επίσης του προγράµµατος

«Design for Αll - Comprehensive system of Εd-
ucation» από τον αρχιτέκτονα Luc  Givry της οµά-
δας ΑRVΗΑ από το Παρίσι, εταίρος και συντονι-
στής του προγράµµατος

- «Competition as a tool for ΑfΑ education di-
rected as well towards professionals as the public»
µια πρόταση για την οργάνωση αρχιτεκτονικού
διαγωνισµού υπό την αιγίδα της UΙΑ από τον
Κrzysztof  Chwalibog,  αρχιτέκτονα και ∆ιευθυντή
του WΡ της UΙΑ - ΑfΑ και εταίρο του προγράµµα-
τος.
Η Μαρίλη  Χριστοφή, εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και
της Επιτροπής του Υπουργείου Μετα-
φορών για την Προσβασιµότητα συνό-
ψισε τη φιλοσοφία της επιτροπής στην
άποψη λέγοντας «δεν θέλουµε να
τους δώσουµε την καλή θέση, τα άτο-
µα µε αναπηρία δεν είναι κάτι το ιδιαί-
τερο, απλά διεκδικούν κι αυτοί το ίδιο
δικαίωµα επιλογής που έχουµε κι εµείς
να διασφαλίσουµε την ακριβή θέση, τη
φτηνότερη θέση, τη µεσαία θέση, τη
θέση στον εξώστη, ή οτιδήποτε άλλο
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο».
Ο Γιάννης  Πολυχρονίου,  προϊστάµε-

νος του Γραφείου Προσβασιµότητας
της ∆ιεύθυνσης Μελετών Μουσείων
και Πολιτιστικών Κέντρων θύµισε ότι
τα πάντα είχαν ξεκινήσει το 1985 από

τη συνάδελφο Αρχιτέκτονα Αργυρώ  Λεβέντη, και
σηµείωσε ότι περίπου 30% των µουσείων είναι
προσβάσιµα, µε πολλές ίσως ελλείψεις.
Ο Γεράσιµος  Πόλης, αρχιτέκτων είπε ότι τα ά-

τοµα µε ειδικές ανάγκες είναι η τέλεια αφορµή
και η αιτία για να κάνουµε ένα πολύ µα πολύ πιο
ποιοτικό περιβάλλον από ό,τι φανταζόµαστε, και
ότι το να σχεδιάσει ένας αρχιτέκτονας µία εσω-
τερική πισίνα για κάποιον που του περισσεύουν
τα λεφτά, δεν είναι το αποκορύφωµα µίας αρχι-
τεκτονικής δηµιουργίας, όµως το να δώσει σε έ-
να ανάπηρο παιδί το δικαίωµα να κυκλοφορήσει
σε µία ασφαλή κατοικία τον δικαιώνει ως άνθρω-
πο και ως Αρχιτέκτονα µε όραµα…
Ο Παναγιώτης  Κουµουνδούρος,  µέλος της Α-

ντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ και στέλεχος της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελληνικού,  θεώρη-
σε ότι σε µία ταξική κοινωνία δεν µπορεί να πε-
ριµένει κανείς και πολλά. 
Ο ∆ηµήτρης  Ρηγόπουλος, δηµοσιογράφος της

εφηµερίδας «Καθηµερινή», επισήµανε ότι η ελ-
ληνική κοινωνία τοποθετεί το θέµα της προσβα-
σιµότητας πολύ χαµηλά στις προτεραιότητές
της.
Ο Φίλιππος  Μορτάκης, στέλεχος του ΥΠΕΧΩ-

∆Ε και της Α’ ∆ΟΚΚ, µέλος της Επιτροπής Προ-
σβασιµότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε,  δήλωσε ότι η  Επι-
τροπή  συλλέγει τα πετυχηµένα παραδείγµατα
ώστε να συντάξει νέες προδιαγραφές.
Ο Ηλίας  Τριχόπουλος, διευθυντής της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεσολογγίου, έθεσε
θέµα ανεπάρκειας προδιαγραφών. 
Ο Νίκος  Φιντικάκης, ∆ιευθυντής του Προγράµ-

µατος της UΙΑ «Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας» τόνισε ότι «…είναι θέµα αγω-
γής και ότι θεωρείται πολυτέλεια κατά την κατα-
σκευή ενός δηµόσιου έργου η εκτέλεση των µι-
κρών εργασιών που έχουν προβλεφθεί από το
σχεδιασµό για να εξυπηρετηθούν τα άτοµα µε ει-
δικές ανάγκες...».

Ηµερίδα για την Προσβασιµότητα
για Όλους


