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Αγαπητοί  συνάδελφοι,  εν  όψει  των  εκλογών  και  σύμφωνα  με  τις 
καταστατικές  υποχρεώσεις  σας  υποβάλλουμε  τον  απολογισμό  του 
Νεοσύστατου Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ.
Η  ίδρυση  του  Τμήματος  Αττικής  και  η  αναγκαιότητα  της  ύπαρξής  του 
παράλληλα με τον ΣΑΔΑΣ είχε προβληματίσει πολλούς.
Η συνύπαρξη δύο πρωτοβάθμιων οργάνων  εκ των οποίων μόνον το ένα, 
είναι  οικονομικά   και  νομικά  αναγνωρίσιμο  είναι  ένα  πείραμα  που  θέλει 
προσπάθεια για να πετύχει.
Ο ενθουσιασμός στην αρχή της ίδρυσης μεγάλος και οι προσδοκίες πολλές, 
υποσχέσεις  για  πολλές  δράσεις,  πολλές  παρουσίες  και  επιτροπές  . 
Δυστυχώς όμως η συμμετοχή σε όλα ήταν αυτά ελάχιστη, ακόμη και στις 
συνελεύσεις, το καθοριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί το τμήμα από τον 
σύλλογο, η συμμετοχή ήταν  απογοητευτική , τόσο ώστε και αυτές να μην 
είναι  πραγματικά  αντιπροσωπευτικές.  Σε  θέματα  κρίσιμα  όπως  το 
ασφαλιστικό  που  απασχολεί  το  σύνολο  του  χώρου  μας  η  συνέλευση 
συγκέντρωσε  ελάχιστα άτομα.
Αναγνωρίζω τις πρωτοφανείς και δύσκολες καταστάσεις που ζούμε όπως 
μεταξύ άλλων: 

- Αποθεσμοθέτηση του αρχιτέκτονα και της αρχιτεκτονικής,
- Κίνδυνος κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων,
- Βάρβαρες αλλαγές στον εργασιακό και ασφαλιστικό χώρο,
- Ανεργία, και οικονομική αδυναμία των μελών
- Εξωθεσμικές  ,παράνομες  ή  καταστρεπτικές  αποφάσεις  για 

υλοποίηση έργων και διαγωνισμών στην Αττική. 
Προσπαθήσαμε να κινηθούμε και να αντιδράσουμε όσο μπορούσαμε, αλλά 
το αίσθημα της ήττας  δυστυχώς κυριάρχησε και  δυστυχώς κυριαρχεί  σε 
όλους τους τομείς δράσεις συλλόγων και τμημάτων. 
Υπήρξαν  φορές  που  ακολουθήσαμε  χωρίς  κριτική  και  καλά  κάναμε 
αποφάσεις  και  κινήσεις  ομάδων,  όπως η ανοιχτή  συνέλευση μηχανικών, 
γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μια ομάδα εργασίας που να 
διαμορφώσει άποψη και να παραστούμε συλλογικά στις δράσεις.
Όσο περνάει ο καιρός αισθάνομαι ότι αυτό το συναίσθημα της «ήττας» μας 
κυριεύει όλους. 
Πιστεύω,  μετά  την  εμπειρία  που ήδη έχουμε  αποκομίσει  από την  τριετή 
λειτουργία του τμήματος, ότι το κλίμα αυτό μπορεί να βελτιωθεί, πέραν της 
γενικής ανάκαμψης, και με καταστατικές διορθώσεις και στον κανονισμό του 
τμήματος και το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ. 
Θεωρώ ότι η επόμενη διοίκηση θα έχει και την γνώση και την υποχρέωση 
να το κάνει.
Το  κυριότερο  από  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίσαμε  ήταν  αυτό  της 
ανεξάρτητης νομικής υπόστασης. 
Οι  αποφάσεις  μας  ,  όταν  έχουν  οικονομικό  αντικείμενο  όπως  όλες  οι 
δράσεις  δεσμεύουν  και  τον  ΣΑΔΑΣ  και  ουσιαστικά  εγκρίνονται  και  από 
αυτόν.  Αυτό  δεν  είναι  αυτοδιαχείριση,  δεν  είναι  ανεξαρτησία.  Οφείλω να 



ομολογήσω ότι  με  τον ΣΑΔΑΣ είχαμε  πολύ καλή συνεργασία  σε θέματα 
οικονομικά  γιατί  αφ  ενός  υπήρχε  πολύ  καλή  εμπιστοσύνη  σε  επίπεδο 
προσώπων και γιατί μετά την δράση της έκθεσης του αρχιτεκτονικού έργου 
δεν είχαμε καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα , όταν μάλιστα ο ΣΑΔΑΣ 
σωστά  απαίτησε λογιστική τυπικότητα.
Από  πλευράς  δράσεων,  θέλω  να  σταθώ  σε  δύο  ομάδες  και  να  τις 
ευχαριστήσω:

- Την ομάδα προβολής αρχιτεκτονικού έργου που οργάνωσε την κατά 
κοινή  ομολογία  πετυχημένη   έκθεση ,  επιμελήθηκε τη έκδοση του 
καταλόγου,  είχε  μια  υποδειγματική  οικονομική  διαχείριση, 
δημιούργησε  έσοδα   και  περιουσία  στο   τμήμα  (καταλόγους)  και 
κυρίως γιατί ασχολήθηκε επί ένα ολόκληρο χρόνο με την δράση αυτή 
και αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο. 

- Την  ομάδα  που  οργάνωσε  τα  μαθήματα  σχεδίου,  μια  δράση  με 
κοινωνικό περιεχόμενο, που ελπίζω να συνεχιστεί.

Και οι δύο αυτές ομάδες βοήθησαν να διαμορφωθεί ένα θετικό  στίγμα για 
το Τμήμα Αττικής.
Από πλευράς δράσεων ξεχωρίζω μεταξύ άλλων:

- Την αντίδρασή μας για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου και την 
ακυρότητα του διαγωνισμού. 

- Την πρωτοβουλία μας για το Ελληνικό
- Τις  πρωτοβουλίες  μας  για  την  συγκρότηση  των  Συμβουλίων 

Αρχιτεκτονικής.
- Τις συνεχείς παρεμβάσεις μας σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας
- Την απόφαση της ΓΣ για την συγκρότηση της Ανοικτής συνέλευσης 

μηχανικών για το ασφαλιστικό.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ για τις προσπάθειες που 
έκαναν,  να  ζητήσω συγνώμη για  ότι  δεν  μπορέσαμε  να  κάνουμε  και  να 
ζητήσω  την  αποδοχή  και  έγκριση  του  απολογισμού  που  αναλυτικά 
ακολουθεί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΚΛΟΓΕΣ  –  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

6.11.2011 Πραγματοποιούνται οι πρώτες ΕΚΛΟΓΕΣ του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος 
Αττικής για την ίδρυσή του με τη συμμετοχή 882 συναδέλφων. 
Μέλη : 7.615 -- ταμειακά τακτοποιημένοι  περίπου 350 (mail αυτών 2.050)

ΨΗΦΙΣΑΝ : 882  -    ΕΓΚΥΡΑ : 873                                         εδρες ψήφοι 
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 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) 2 133



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 96

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 91

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  1 77

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 1 74

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 52

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  - 3

ΛΕΥΚΑ - 8

ΣΥΝΟΛΟ 15 873

15.12.2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  Δ.Σ. – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ.
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα όπως παρακάτω :

Πρόεδρος : Μαδεμοχωρίτης   Γιώργος
Αντιπρόεδρος            : Κλουτσινιώτη    Ουρανία
Γεν. Γραμματέας : Δημητριάδης Αργύρης
Αναπλ. Γραμματέας : Κουρέτας   Νίκος 
Ταμίας             : Καψιμάλη   Ελίνα
Μέλη :                                   Βαφειάδου Ελένη

 Γκούμα Δανάη
 Γρηγορόπουλος Θανάσης
 Διαμαντόπουλος Γιώργος
 Καραμπούκαλου Αρετή
 Κεκάτος Διονύσης
 Μαούνης Αντώνης
 Μπαρδάκης Κώστας
 Πλατσάκης Γιώργος
 Σοφιανόπουλος Σταύρος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΣ:

Συνεδριάσεις του 15μελούς  ΔΣ (στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) : 33 

15.12.2011  Αποφάσεις 1ου Δ.Σ.:
1)  Να πραγματοποιηθεί ΓΣ Αττικής στις 11.1.2012.
2) Να ζητηθεί από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ παραχώρηση μιας υπαλλήλου για την 
γραμματειακή υποστήριξη και τη λειτουργία του Τμήματος Αττικής. 
3) Έγγραφο προς το ΤΕΕ, την ΠΕΔΑ (πρώην ΤΕΔΚΝΑ) με ερώτημα σχετικά με 
την συγκρότηση των ΕΠΑΕ στις Διευθύνσεις Πολεοδομιών των Δήμων. 
4) Να  σταλεί  επιστολή  συμπαράστασης  στους  εργάτες  απεργούς  της 
Χαλυβουργικής.

09.01.2012  Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Ψηφίζεται ο Προγραμματισμός Δράσεων του Τμήματος Αττικής.



23.01.2012    Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Στην ΕΠΑΕ Δήμου Περιστερίου ορίζονται οι συνάδελφοι α) Σωτηρίου Ευάγγελος 
(τακτικό  μέλος)  και  β)  Σταματίου  Ελένη  (αναπληρωματικό  μέλος)  μετά  από 
κλήρωση. 
  
08.02.2012    Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1) Εκλογή  νέο  Αναπληρωτή  Γραμματέα,  μετά  την  παραίτηση  του  συν.  Ν. 
Κουρέτα.  Μετά  από μυστική  ψηφοφορία  τη  θέση  καλύπτει  ο  συνάδελφος  Δ. 
Κροκίδης. 
2) Να  ενεργοποιηθούν  άμεσα  οι  ομάδες  εργασίας  :  α)  Επαγγελματικά  – 
Εργασιακά,  β)  Προβολή  Αρχιτεκτονικού  Έργου,  γ)  Προβλήματα  Αστικού 
Σχεδιασμού στην Αττική.
3) Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  για  λογότυπο  και  σφραγίδα  του  Τμήματος 
Αττικής. 

28.02.2012   Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1) Οργάνωση  υπερτοπικής  συγκέντρωσης  με  σκοπό  την  πληρέστερη 
ενημέρωση για το θέμα του θέμα του χώρου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού 
καθώς και για το σχετικό Σχέδιο Νόμου. 
2) Δελτία Τύπου από το ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής θα στέλνονται μόνο μετά από 
απόφαση του ΔΣ του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης Αττικής.

07.03.2012Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία η εισήγηση του ΔΣ Τμήματος Αττικής για την 
Ημερίδα με θέμα το Ελληνικό που θα γίνει την Πέμπτη 15.3.12 στο ΤΕΕ.

21.03.2012    Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1) Να  σταλεί  το  Δελτίο  Τύπου  με  τις  θέσεις  του  Τμήματος  Αττικής  για  το 
Ελληνικό στην mailing list του Συλλόγου.
2) Να  σταλεί  ο  Νόμος  Διενέργειας  Αρχιτεκτονικών  Διαγωνισμών  (ΦΕΚ 
1427/Β/2011) σε όλα τα μέλη του ΔΣ Τμήματος Αττικής, καθώς και ενημερωτική 
επιστολή με οδηγίες στους εκπροσώπους μας στις ΕΠΑΕ. 

23.05.2012 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Να  σταλεί  έγγραφο  διαμαρτυρίας  προς  τον  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  με  θέμα  τον 
Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Ιδρύματος Ωνάση “Rethink Athens” 
με θέμα την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν 
μπορεί  ιδιώτης  να  κάνει  παρέμβαση  σε  δημόσιο  χώρο  ή  για  δημόσιο  έργο, 
αγωνοθέτης θα πρέπει να είναι δημόσιος φορέας. 

13.06.2012   Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Να  σταλεί  η  1η Ανακοίνωση  για  τη  συμμετοχή  στην  Έκθεση  Αρχιτεκτονικού 
Έργου σε όλα τα μέλη της Αττικής. 

04.07.2012 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Να σταλεί αίτημα προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να κινήσει τις διαδικασίες ανοίγματος 
του νέου τραπεζικού λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ και το Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής. 

18.7.2012    Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Να αναδιατυπωθεί το κείμενο σχετικά με τα Μαθήματα αλληλεγγύης για να μην 
υπάρχει  αποκλεισμός  μέρους  των  ενδιαφερομένων  να  συμμετέχουν  ως 
διδασκόμενοι στα μαθήματα αυτά. 



19.9.2012  Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Πρόσκληση των μελών μας σε Γενική Συνέλευση Αττικής στις 17.10.12 ή στις 24.

16.01.2013 Παραίτηση  από  Αντιπρόεδρος  του  Τμήματος  και  του  ΔΣ  της 
συναδέλφου  Ράνιας  Κλουτσινίωτη.
23.01.2013 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:   
Κατοχυρώνεται η ανάθεση για τον τυπογράφο των εκθεμάτων της έκθεσης και 
του  καταλόγου.  Το συνολικό  κόστος  για  το  τύπωμα των καταλόγων θα είναι 
11.650 ευρώ για 1.500 αντίτυπα.

06.03.2013    Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Αντιπρόεδρος  του  ΔΣ  του  Τμήματος  Αττικής  εκλέγεται  ο  συνάδελφος   Β. 
Γρηγοριάδης. 

04.04.2013  Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Δημιουργία  γραφείου  εύρεσης  και  ζήτησης  εργασίας  για  τους  συναδέλφους 
αρχιτέκτονες μηχανικούς και τεχνικά γραφεία.    
                                                                             
24.04.2013  Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1) να κατατεθούν προτάσεις από τα μέλη του ΔΣ για λύσεις όσον αφορά στα 
οικονομικά και τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος Αττικής και
 2) να δοθούν δωρεά 200 Κατάλογοι της  Έκθεσης στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς 
πώληση. 

29.05.13  Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1) Δίνουμε τις συνδρομές μας στον ΣΑΔΑΣ 
2) Ζητάμε ελάχιστη γραμματειακή υποστήριξη (μία ώρα την ημέρα)
3) Ένα χώρο για γραφείο του Τμήματος Αττικής
4) Να γίνεται απόδοση εξόδων
5) Από τα κέρδη των δράσεων ένα ποσοστό να αποδίδεται στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
 
03.07.13 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
1)  Να συνταχθεί και να σταλεί Δελτίο Τύπου συμπαράστασης προς τον ΣΑΘ και 
τον  Δήμο  Θεσσαλονίκης  που  αφορά  τα  αρχαιολογικά  ευρήματα  κατά  την 
κατασκευή του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.
2)  Τα  προσφυγικά  της  Πανόρμου:  Αποτελούν  μια  πολύ  ενδιαφέρουσα 
περίπτωση για οργάνωση, επιτέλους, από πλευράς ΥΠΕΚΑ ή Δήμου Αθηναίων, 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αστικού σχεδιασμού ανάδειξης της περιοχής αυτής. 

17.09.13 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Μετά την παραίτηση της Ταμίας Ε. Καψιμάλη νέα Ταμίας του ΔΣ του Τμήματος 
Αττικής εκλέγεται η συνάδελφος  Κατερίνα Πατσαδέλη. 
Η  πρόσληψη  εισπράκτορα  για  είσπραξη  των  συνδρομών  παρουσιάζει 
φοροτεχνικά προβλήματα.
Το επόμενο ΔΣ στις 8.10 να έχει θέμα το ΡΣΑ. 

13.01.2014 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Δελτίου Τύπου για το ασφαλιστικό, να γίνει η εισήγηση του ΔΣ του Τμήματος 
Αττικής στην Γεν. Συνέλευση Αττικής στις 16.1.14. 

• Μετά από παραιτήσεις το ΔΣ έχει διαμορφωθεί:
Πρόεδρος : Μαδεμοχωρίτης Γιώργος   
Αντιπρόεδρος            :            Γρηγοριάδης Βασίλης
Γεν. Γραμματέας : Δημητριάδης Αργύρης
Αναπλ. Γραμματέας : Κροκίδης Δημήτρης 



Ταμίας : Πατσαδέλη Κατερίνα
Μέλη : Βαφειάδου Ελένη

 Γκούμα Δανάη
 Μερεντίτης Μάρκος
 Διαμαντόπουλος Γιώργος
 Καλαϊδοπούλου         Μαρία
 Καραμπούκαλου Αρετή
 Κεκάτος Διονύσης
 Σκλιάς Κώστας
Χρυσολούρη Φραγκίσκα
Σοφιανόπουλος Σταύρος

   07.10.2014 Συνεδρίαση ΔΣ – αποφάσεις:
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο Απολογισμός πεπραγμένων  του ΔΣ μας 2011-
2014 με 6 (έξι)  ψήφους υπέρ και τρία λευκά. Το εγκριθέν από το ΔΣ κείμενο 
αποτελεί  εισήγηση  για  την  απολογιστική  Συνέλευση,  η  οποία  θα 
πραγματοποιηθεί στις 5 ή 11 Νοεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΑΔΑΣ

Γενικές συνελεύσεις (στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ) : 7

11.01.2012 1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η.Δ αρ.:  1)Ασφαλιστικό
2)  Απορύθμιση Θεσμικού Πλαισίου παραγωγής του δομημένου χώρου (νόμοι 
3919, 4014, 4030, νέος ΓΟΚ, μορφολογικά κλπ)

30.01.2012 2Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η.Δ αρ.: 3.  Ασφαλιστικό  –  Παντεχνική  συγκέντρωση  03/02/2012
4. Απορύθμιση Θεσμικού Πλαισίου παραγωγής του δομημένου χώρου.
                       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
• Αποστολή ψηφίσματος ΓΣ ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής για τις σημερινές 
εξελίξεις στο Ασφαλιστικό προς Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, 
Συλλόγους  Τεχνικών,  Συλλόγους  Αρχιτεκτόνων  Περιφέρειας  και  Τμήματα  – 
ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ. 
• Κάλεσμα  για  συγκέντρωση  στο  ΤΣΜΕΔΕ  την  Πέμπτη  02.02.2011,  ώρα 
12:00, για τον έλεγχο της ανταπόκρισης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων 
αυτών, από τους υπαλλήλους του.
• Συμμετοχή στην Παντεχνική Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας,  την 
Παρασκευή 3.2.12 και ώρα 11:00

24.10.2012 3η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η.Δ αρ.: 3. Ασφαλιστικό – ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών. (σας στέλνουμε τις 
δύο εισηγήσεις για την Γ.Σ. που ισοψήφησαν στο Δ.Σ. στις  10.10)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
• Απόφαση  ΓΣ  ΣΑΔΑΣ  –  Τμήματος  Αττικής  να  ζητήσουμε  την  άμεση 
ανάκληση της απόφασης για τις υπέρογκες αυξήσεις εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ. 



• Αποστολή Ψηφίσματος για το θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
• Αποστολή Ψηφίσματος για τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

15.11.2012 4Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Η.Δ αρ.: 3. Συντονισμός δράσεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το 
ασφαλιστικό.

18.10.2013 5Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Η.Δ.: ασφαλιστικό, βιωσιμότητα Συλλόγου κλπ – Αναβολή λόγω γενικής απεργίας.

16.01.2014  6η  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 Η.Δ.:  Ασφαλιστικό – οικονομικά Τμήματος.

11.11. 2014: 7η Γ.Σ. - 1Η  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο Κανονισμός Τμήματος αναφέρει: «Η απολογιστική Γ.Σ. γίνεται τουλάχιστον ένα 
μήνα  πριν  από  τις  εκλογές  για  την  ανάδειξη  Δ.Σ.  Σε  αυτήν  εκτός  από  τον  
απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό, υποβάλλεται  
Έκθεση  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  και  ρυθμίζεται  το  θέμα  της  Εφορευτικής  
Επιτροπής  των  εκλογών,  όπου  δικαιούται  να  συμμετέχει  εκπρόσωπος  κάθε  
συνδυασμού».

   Η.Δ.: Απολογισμός πεπραγμένων  ΔΣ Τμήματος  Αττικής 2011-2014. 
        Οικονομικός απολογισμός 2011-2014. 
        Εκλογές 14/12/14. Έγκριση εγγραφών νέων μελών, Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ   ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ

27.12.2011 Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Τμήματος Αττικής.

16.01.2012 Ορισμός εκπροσώπων στις Α’βάθμιες  ΕΠΑΕ βάσει του Ν. 4014.

16.01.2012 Προγραμματισμός δράσεων Τμήματος Αττικής 

18.01.2012 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής

18.01.2012 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας του 
Τμήματος Αττικής

27.01.2012 Ορισμός μελών στην ΕΠΑΕ του Δήμου Περιστερίου.

01.02.2012 Ψήφισμα ΓΣ Τμήματος Αττικής για το Ασφαλιστικό (απόφαση ΓΣ 
30.1.12)

13.02.2012 Προκήρυξη  Διαγωνισμού  Ιδεών  για  λογότυπο  και  σφραγίδα 
Τμήματος Αττικής

14.02.2012 Δελτίο Τύπου για τα επεισόδια στην Αθήνα



08.03.2012 Πρόσκληση  για  Ημερίδα  15.03.12  «Δημόσια  Συγκέντρωση  για 
Αεροδρόμιο Ελληνικού & Δημόσια Περιουσία»

16.03.2012 Δελτίο  Τύπου  για  την  Ημερίδα  «Δημόσια  Συγκέντρωση  για 
Αεροδρόμιο Ελληνικού & Δημόσια Περιουσία»

26.03.2012 Πλαίσιο Οδηγιών για Αναπλάσεις Πλατειών σύμφωνα με τον Νόμο 
των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

02.04.2012 Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΠΑΕ Δήμου Ζωγράφου

26.04.2012 Κατάλογος Υποψηφίων για Αρχιτεκτονικά Συμβούλια Αττικής

30.04.2012 Προβλήματα  εφαρμογής  Νόμων.  Δυσλειτουργία  Υπηρεσιών 
Δόμησης

31.05.2012

Έγγραφο διαμαρτυρίας προς το Ίδρυμα Ωνάση σχετικά με την αίτηση ανάρτησης 
περίληψης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού “rethink Athens” του Ιδρύματος Ωνάση

08.06.2012 Δελτίο Τύπου για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό “rethink Athens”

22.06.2012 1η Ανακοίνωση για την 1η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου Ν. Αττικής

22.06.2012 Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για συνάντηση 
των 8 προέδρων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.

28.06.2012 Αίτηση προς ΥΠΕΚΑ αναστολής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

19.07.2012 Κινητοποίηση  –  Συγκέντρωση   για  την  κατάργηση  της  ΣΣΕ στις 
24.7.12.

08.08.2012 Επιστολή προς τον  Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας με θέμα την 
Προκήρυξη   νομιμοποίησης κατασκευών σύμφωνα με  το  άρθρο 226 του Ν. 
4072/12. 

20.09.2012 Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για επίσπευση 
απάντησης  σε  Υπηρεσίες  Δόμησης  για  τον  έλεγχο  αδειών  δόμησης  σε 
παραδοσιακούς οικισμούς. 

21.09.2012 Διαμαρτυρία προς την Ιερά Μητρόπολη και το Δήμο Γλυφάδας για 
το παράνομο Νεκροταφείο Γλυφάδας.

25.09.2012 Δελτίο  Τύπου  για  συμμετοχή  στην  Πανελλαδική  απεργία  στις 
26.09.12. 

15.10.2012 Έγγραφο προς τις Υπηρεσίες Δόμησης και Εφορείες Αρχαιοτήτων 
για την διαδικασία ελέγχου αδειών δόμησης σε παραδοσιακά κτήρια σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του Ν. 4030. 

01.11.2012 Απάντηση στο Δήμο Γλυφάδας σχετικά με ενέργειες του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων για την αυθαίρετη δόμηση στον Υμηττό. 



05.11.2012 Κοινοποίηση σε ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, Συλλόγους Τεχνικών 
και  Συλλόγους  Αρχιτεκτόνων  Περιφέρειας  της  απόφασης  της  ΓΣ  Τμήματος 
Αττικής  και  των  ψηφισμάτων   για  το  θέατρο  ΕΜΠΡΟΣ  και  Δημοτική  Αγορά 
Κυψέλης.

12.02.13  Ζητάμε  συνολική  επανεξέταση  Θεσμικού  Πλαισίου  για  δομημένο 

Περιβάλλον.

 29.04.13   Έγγραφο για Έξι πεζογέφυρες στο Λεκανοπέδιο Αττικής

26.07.13  Έγγραφο για Αμοιβές Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

27.08.2013 Έγγραφα για α) Άρθρο 48 του Νέου Νόμου Αυθαιρέτων: Απόδειξη 

ότι η υποκρισία συνεχίζεται και β) Προϋπολογισμός Ιδιωτικών Έργων.

10.04.14 Διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια για την λειτουργία του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα.

                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

                   ΔΡΑΣΕΙΣ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
• Έκθεση συμμετοχών   Διαγωνισμού  Λογότυπου  και  Σφραγίδας  ΣΑΔΑΣ – 
Τμήματος Αττικής (Μάρτιος 2012)
• Εσπερίδα   για το «τέως αεροδρόμιο του Ελληνικού» (15.3.2012)

• Συνάντηση – ενημέρωση   και  καθορισμός δεοντολογικών αρχών του  ΔΣ 
Τμήματος  με  τους  κληρωθέντες  στα  Συμβούλια  Αρχιτ/κής  (20.06.2012) 
Επανάληψη της συνάντησης «8 μήνες μετά: συμπεράσματα» (04.03.13). 

• Εσπερίδα   «Υγεία και Αρχιτεκτονική» (11.3.2013)

• 1  η      ΕΚΘΕΣΗ   Αρχιτεκτονικού Έργου   στην Αττική: 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων (Απρίλιος – 
Μάϊος 2013), στο Δήμο Π. Φαλήρου (27.09.13 – 03.10)  και στο Δήμο Αχαρνών 
(11.10.13 –  20.10).  Στην  έναρξη,  στις  05.04,  τα εγκαίνεια  πραγματοποίησε  ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Συνολικά την επισκέφτηκαν περισσότερα 
από  1800  άτομα,  μεταξύ  αυτών  και  μαθητές  από  σχολεία  της  Αττικής, 
αυτοχρηματοδοτήθηκε  και έδωσε την δυνατότητα μικρής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ 
πέραν των συνδρομών. 

• Η ίδια έκθεση παρουσιάστηκε με cd σε videowall  στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αρχιτεκτονικής (UIA) στο Durban της Ν. Αφρικής τον Αύγουστο του 2014.

• Έκδοση έντυπου Καταλόγου Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου στην Αττική, 
1500 τεύχη, υπάρχει απόθεμα ακόμη προς διάθεση και έσοδα.

• Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω  στρογγυλά 
τραπέζια:

• Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Ποιότητες διαβίωσης και σύγχρονο Αστικό  
Περιβάλλον» (27.4.13)



• Στρογγυλή Τράπεζα στην Αθήνα με θέμα: «Οικονομική κρίση & παραγωγή 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής» (11.5.13)

• Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Αρχιτεκτονική εκπαίδευση & αρχιτεκτονική  
πρακτική στη σημερινή Ελλάδα» (25.5.13)

• Στρογγυλή Τράπεζα στο Π.Φάληρο με θέμα: «Παραλιακό μέτωπο από το 
Φλοίσβο ως τον Μπάτη» (02.10.13) και  

• Στρογγυλή  Τράπεζα  στις  Αχαρνές  με  θέμα:  «Ανάπλαση  του  αρχαίου 
θεάτρου Αχαρναίων» (16.10.13)  , 

• Στον  χώρο  της  έκθεσης  στις  02.06.13  πραγματοποιήσαμε  και  το 
Πανελλαδικό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ όργανο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ που περιελάμβανε και 
ξενάγηση στα εκθέματα. Σαν Τμήμα Αττικής συμμετείχαμε σ΄όλα τα Συντονιστικά 
που έγιναν στην επικράτεια.

• Στις  05.09.2013  πραγματοποιήθηκε  η  συνάντηση  με   την  πρόεδρο  του 
ΟΡΣΑ, κ.  Μπάτσου για το  Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της  Αθήνας.  Ζητήθηκε  να 
υπάρχει επαφή με το Τμήμα Αττικής και ίσως διοργανωθεί Ημερίδα με το θέμα 
αυτό. 
• Συνάντηση Διοικούσας ΤΕΕ με ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Τμήματος Αττικής για 
παρουσίαση του έργου για την  ανάπλαση της Πανεπιστημίου (01.10.13) Στην 
ενημέρωση  ήταν  παρόντες  η  ομάδα  της  Ανάπλασης,  ο   επιστημονικός 
σύμβουλος Π. Τουρνικιώτης, εκπρόσωποι του Ιδρύματος Ωνάση καθώς και ο Ν. 
Φιντικάκης ως εκπρόσωπος της UIA και μέλος της ΕΕ – Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ. Από 
το Τμήμα Αττικής και από το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκφράστηκαν αντιρρήσεις επί του 
θέματος.
• Αιγίδα στην Ημερίδα με θέμα «οδός Σταδίου από την παρακμή στην ελπίδα  
-   σχέδιο Β: εναλλακτική πεζοδρόμηση της Σταδίου». Η ημερίδα έγινε με μεγάλη 
επιτυχία στο βιβλιοπωλείο  ΙΑΝΟΣ με 25 βασικούς  ομιλητές (01.03.2014).

• HellaΣtock 2014: η ιπτάμενη πόλη  . (01- 04.09.14) εκδήλωση φοιτητών του 
ΕΜΠ  στον  Πειραιά  (ΟΛΠ).  Χαιρετισμός  του  Προέδρου  και  δωρεά  170 
καταλόγους της έκθεσης μας.

• Από  τον  Απρίλιο  του  2013  λειτουργεί   Γραφείο   εύρεσης  εργασίας. 
Καταγραφή ανέργων αρχιτεκτόνων - Προσφορά & ζήτηση εργασίας. 

• Αλληλέγγυο  Εργαστήρι  Σχεδίου   γραμμικού  και  ελεύθερου  (έναρξη 
01.02.2014  και   συνεχίζεται  και  την  φετινή  ακαδημαϊκή  χρονιά  ΄14  -15). 
Πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς  μαθητές, υποψήφιους αρχιτεκτονικών σχολών.

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Δυστυχώς  κάποιες  ομάδες  εργασίας  ξεκίνησαν  με 
ενθουσιασμό αλλά στην πορεία  ελλείψει εθελοντών συναδέλφων για στελέχωση 
των επιτροπών δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους.

Αθήνα 07.10.2014  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώργος  Μαδεμοχωρίτης

Αργύρης Δημητριάδης

.


