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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια  Ένωση Αρχιτεκτόνων,  αναγνωρίζοντας  την  ευθύνη  του  απέναντι  στη 
θεσμοθέτηση ενός τόσο σοβαρού νομοσχεδίου, όπως ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, θεωρεί ότι 
οφείλει  απαντήσεις στους συναδέλφους αλλά και  την ελληνική κοινωνία,  αναφορικά με τα όσα 
διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής την 29/03/2012 από τον αναπληρωτή 
υπουργό ΠΕΚΑ.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τονίζοντας τη βασική διαφορά μεταξύ προσωπικών απόψεων και συλλογικών 
αποφάσεων, δηλώνει ότι:

• Ουδέποτε έλαβε πρόσκληση από το ΥΠΕΚΑ, για τη συμμετοχή του στην κοινή επιτροπή 
σύνταξης του ΝΟΚ.

• Η όποια συμμετοχή του πρώην προέδρου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, αποτέλεσε προσωπική του 
επιλογή και πρωτοβουλία, δεν υπήρξε ενημέρωση του Συλλόγου για το γεγονός αυτό και 
δεν  εκπροσωπούσε  επιστημονικές  συλλογικές  αποφάσεις  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων, 
αλλά προσωπικές απόψεις.

• Η πραγματικότητα είναι ότι στη Βουλή παρουσιάστηκε ως λιγότερο σημαντική η, αιτηθείσα, 
επίσημη γνωμοδότηση του Πανελληνίου Συλλογικού Οργάνου των Αρχιτεκτόνων από την 
προσωπική άποψη των μηχανικών που συνδιαμόρφωσαν τον κανονισμό.

• Οι  επίσημες  θέσεις  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  κατατέθηκαν  στους  αρμόδιους  φορείς, 
δημοσιοποιήθηκαν  σε  όλα  τα  μέλη  του  Συλλόγου  και  παρουσιάστηκαν  σε  συνέντευξη 
τύπου, πέρα και πάνω από κάθε προσωπική ή υποκειμενική άποψη.

• Τίποτε από όλα αυτά δεν θα ήταν άξιο λόγου, αν η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 
είχε  διαρκέσει  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ως  όφειλε,  για  ένα  τόσο  σοβαρό  νομοσχέδιο, 
γεγονός που θα έδινε τη δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Τέλος, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δυσκολεύεται να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους το ΥΠΕΚΑ δεν 
θέλησε  να  συνεργαστεί  επίσημα  με  το  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων,  καθώς  στην  εισήγηση  του 
αναπληρωτή Υπουργού κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση αναφέρεται 
κατά λέξη:
"Εύχομαι και ελπίζω μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά και όταν θα κλείσει τον  
κύκλο εφαρμογής του, ο επόμενος οικοδομικός κανονισμός να αποτελείται από ένα και μόνο άρθρο  
που θα περιγράφει τον όγκο του οικοδομικού έργου και μόνο.",
στοιχείο  το  οποίο  αποτελεί  τη  βασική  ιδέα  προσέγγισης  ενός  πραγματικά  νέου  οικοδομικού 
κανονισμού από τους αρχιτέκτονες. 
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