
Στις εκλογές ανάδειξης της νέας Αντιπροσωπείας του Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων και για την ανάδειξη Δ.Σ. του Τμήματος Αττικής, την Κυριακή 14/11/2014 
(09:00-20:00) στα γραφεία του ΤΕΕ , οδός Νίκης  4 , στο  Σύνταγμα,  συμμετέχουμε  στο 

ψηφοδέλτιο της

 Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών
(Δ.Κ.Μ. - Αρχιτέκτονες)

Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια, τρία χρόνια πριν στις  εκλογές του 2011, δημιουργήσαμε μια 
νέα κίνηση για έναν Σύλλογο ισοδύναμα επιστημονικό, επαγγελματικό  και συνδικαλιστικό.

Βασικές  αρχές 

-Οραματιστήκαμε  έναν  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  με  ουσιαστική  οντότητα και  ειδικό  βάρος , 
ισότιμο συνομιλητή της Κεντρικής διοίκησης  της χώρας.

-Δουλέψαμε για  ένα Σύλλογο που θα τηρεί τις καταστατικές αρχές και τον σκοπό για τον οποίο 
ιδρύθηκε,  προσπαθώντας  να  εξορθολογίσουμε  και  να  εκσυγχρονίσουμε τα  βασικά  του 
εργαλεία.

-Πιστέψαμε ότι ο Σύλλογος πρέπει να αποτελέσει δεξαμενή ανταλλαγής σκέψεων ,  μέσα από 
εποικοδομητικό διάλογο που θα αναπτυχθεί στις Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας,  με 
σκοπό την παραγωγή θέσεων και προτάσεων σε βασικά θέματα που αφορούν στον κλάδο, πέρα 
από ιδεολογικές , πολιτικές και μικροπαραταξιακές διαφορές.

-Θελήσαμε  να  αναβαθμίσουμε  τον  ρόλο  του  Αρχιτέκτονα  στο  κοινωνικό  γίγνεσθαι  , 
εξωτερικεύοντας την αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας/προβάλλοντας το αρχιτεκτονικό έργο.  Ας 
μην ξεχνάμε ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί πολιτιστικό καθρέπτη της κοινωνίας και της εποχής στην 
οποία παράγεται.

Σήμερα περισσότερο  από  κάθε  άλλη χρονική  στιγμή  εξακολουθούμε να πιστεύουμε  ότι 
οι βασικές  αρχές τις οποίες τότε στηρίξαμε εξακολουθούν να  είναι η κύρια κατευθυντήρια 
κινητήριος δύναμη για την αναβάθμιση του συλλογικού  μας  οργάνου .

Προγραμματικές θέσεις 

Από τις  θέσεις  διοίκησης του Συλλόγου,  σε  συνεργασία με  τις  υπόλοιπες υγιείς  δυνάμεις  που 
σέβονται και προάγουν τις παραπάνω αρχές, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, να επεξεργαστούμε 
και καταφέραμε να υλοποιήσουμε μεγάλο μέρος όσων υποσχεθήκαμε και  καταθέσαμε  το  2011 
ως Προγραμματικές Δράσεις για τη θητεία που πέρασε, όπως:



1. Παραγωγή  Αρχιτεκτονικής   από  Αρχιτέκτονες,  μέσα από τοποθετήσεις  σχετικά με  το 
θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.

       http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  n  -42542014-  epangelmatikes  -  drastiriotites  -  michanikon  /  
2. Προτάσεις  τροποποίησης/βελτίωσης  της  Υ.Α.  περί  πλαισίου  διενέργειας  Αρχιτεκτονικών 

Διαγωνισμών. (https://www.facebook.com/groups/265938936783906/)
3. Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, με συμμετοχή του 

Συλλόγου σε διεπιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠΕΚΑ για τον σκοπό αυτό. 
Επεξεργασία προτάσεων για την θέσπιση προδιαγραφών εκπόνησης των αρχιτεκτονικών 
μελετών .http://www.sadas-pea.gr/sept12/

4. Επεξεργασία  ενός  Σύγχρονου  Οικοδομικού  Κανονισμού,  με  περισσότερους  βαθμούς 
ελευθερίας  στην  αρχιτεκτονική  σύνθεση,  από  Ομάδα  Εργασίας  του  Συλλόγου,  με 
προτάσεις  βελτίωσης/εκσυγχρονισμού  του  Κτιριοδομικού  Κανονισμού,  εισαγωγή  της 
έννοιας του κτιριακού όγκου ως βασικό μέγεθος ελέγχου της εκμετάλλευσης του οικοπέδου 
και την εισαγωγή της έννοιας του αστικού σχεδιασμού στην οικοδόμηση των κτιρίων.

      http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  tefchos  -  prokatarktikon  -  isigiseon  -  ikodomikou  -  kanonismou  /  .      
5. Ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική στην όποια προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης για 

θέσπιση μορφολογικών κανόνων που στραγγαλίζουν την ελεύθερη αρχιτεκτονική έκφραση.
http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  porisma  -  epistimonikis  -  epitropis  -  porisma  -  tis  -  nafpaktou  -  gia  -  ti  -   
domisi  -  se  -    mikrous  -  ikismous  -  the  -  lepanto  -  recommendations  -  for  -  building  -  in  -  small  -  settings  /  

6. Δημιουργία  γόνιμου  διαύλου  επικοινωνίας  με  τα  μέλη  με  τον  εκσυγχρονισμό  της 
ιστοσελίδας  του  Συλλόγου,  την  δημιουργία  Newsletter και  την  εξασφάλιση  βήματος 
επικοινωνίας μέσω της περιοδικής έκδοσης «Αρχιτέκτονες».

      http://www.sadas-pea.gr/tag/periodiki-ekdosi/
7. Ανάδειξη/προβολή του αρχιτεκτονικού έργου με  την θεσμοθέτηση ανά τριετία  Βραβείων 

Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, την προβολή/προώθηση της 14ης Biennale Αρχιτεκτονικής 
της Βενετίας, την επίσημη προώθηση των ελληνικών συμμετοχών στα Βραβεία Mies Van 
der Rohe της Ε.Ε.

      http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  prosklisi  -  ekdilosis  -  endiaferontos  -  gia  -  simmetochi  -  sta  -  vravia  -   
architektonikis  -         sadas  -  panellinias  -  enosis  -  architektonon  -2014/  

      http://www.sadas-pea.gr/category/draseis/biennale2014/
            http://www.sadas-pea.gr/tag/mies-van-der-rohe/

8. Ανάπτυξη  ουσιαστικών  σχέσεων  συνεργασίας/συντονισμού  με  τις  6  Αρχιτεκτονικές 
Σχολές/Τμήματα  (πχ  δημιουργία  καταλόγου  κριτών  διπλωματικών  εργασιών),  την 
Επιστημονική  Επιτροπή  Ειδικότητας  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  ΤΕΕ,  το  Ελληνικό 
Τμήμα της UIA.

9. Θεσμοθέτηση του προγράμματος  «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία».
       http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  programma  -  architektoniki  -  sta  -  scholia  /  
10. Πρόταση αξιοποίησης του Ξενώνα Στάμου Στουρνά στην Άλλη Μεριά Πηλίου από Ομάδα 

Εργασίας του Συλλόγου.
http  ://  www  .  sadas  -  pea  .  gr  /  protasi  -  axiopiisis  -  tou  -  xenona  -  stamou  -  stourna  -  stin  -  alli  -  meria  -  piliou  -  
apo  -  tin  -  omadas  -  ergasias  -  tou  -  sadas  -  pea  /  

11. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανώσεις και  Φορείς (ACE,  EFAP,  UMAR) παρά τις αντίξοες 
οικονομικά  συνθήκες  με  παρουσία  στις  συνελεύσεις  με  προσωπικά  έξοδα  των 
εκπροσώπων του Συλλόγου.

Ποιοί είμαστε 

Αποτελούμε  μια  πολυσύνθετη  και  συμπαγή  ομάδα που  προτάσσει  και  συνθέτει  ιδέες  και 
απόψεις πέρα και πάνω από πρόσωπα και συμφέροντα. Η πραγματική  ανανέωση, στην σύνθεση 
του ψηφοδελτίου μας αγγίζει το 50%. 
Συνάδελφοι  νέοι  και  έμπειροι  που  γνωρίζουν  τόσο   τα  προβλήματα  και  τις  ανάγκες  των 
συναδέλφων που ασκούν το επάγγελμα, όσο και αυτά του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που έχουν όρεξη για 
δουλειά,  όραμα  για  τον  Σύλλογο και  προτίθενται  να  ενεργοποιηθούν  και  να  προσφέρουν 
ουσιαστικά  και  την  επόμενη  μέρα  των  εκλογών.  Συνάδελφοι,  που  όπως  αποδείχθηκε  στην 
προηγούμενη θητεία,  δεν δίστασαν να υποστηρίξουν τις  θέσεις  του Συλλόγου  ακόμα και 
όταν αυτές ήταν αντίθετες προς το ΤΕΕ ή το ΥΠΕΚΑ.

http://www.sadas-pea.gr/protasi-axiopiisis-tou-xenona-stamou-stourna-stin-alli-meria-piliou-apo-tin-omadas-ergasias-tou-sadas-pea/
http://www.sadas-pea.gr/protasi-axiopiisis-tou-xenona-stamou-stourna-stin-alli-meria-piliou-apo-tin-omadas-ergasias-tou-sadas-pea/
http://www.sadas-pea.gr/programma-architektoniki-sta-scholia/
http://www.sadas-pea.gr/tag/mies-van-der-rohe/
http://www.sadas-pea.gr/category/draseis/biennale2014/
http://www.sadas-pea.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-simmetochi-sta-vravia-%20%20architektonikis-%20%20%20%20%20%20%20sadas-panellinias-enosis-architektonon-2014/
http://www.sadas-pea.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-simmetochi-sta-vravia-%20%20architektonikis-%20%20%20%20%20%20%20sadas-panellinias-enosis-architektonon-2014/
http://www.sadas-pea.gr/tag/periodiki-ekdosi/
http://www.sadas-pea.gr/porisma-epistimonikis-epitropis-porisma-tis-nafpaktou-gia-ti-%20%20domisi-se-%20%20mikrous-ikismous-the-lepanto-recommendations-for-building-in-small-settings/
http://www.sadas-pea.gr/porisma-epistimonikis-epitropis-porisma-tis-nafpaktou-gia-ti-%20%20domisi-se-%20%20mikrous-ikismous-the-lepanto-recommendations-for-building-in-small-settings/
http://www.sadas-pea.gr/tefchos-prokatarktikon-isigiseon-ikodomikou-kanonismou/
http://www.sadas-pea.gr/sept12/
https://www.facebook.com/groups/265938936783906/
http://www.sadas-pea.gr/n-42542014-epangelmatikes-drastiriotites-michanikon/


Είμαστε  προσαρμοσμένοι  στις  σύγχρονες  ανάγκες  της  κοινωνίας,  της  οικονομίας,  των 
Αρχιτεκτόνων  και  του  επαγγέλματός  μας.  Γνωρίζουμε  καλά   ότι  οι  ισορροπίες  και  οι 
συμβιβασμοί  καθώς  και   τα  «μεγάλα»  λόγια  και  οι  φρούδες  υποσχέσεις  δεν εγγυώνται 
την ενότητα και την πρόοδο. 

Τη δύσκολη αυτή στιγμή για την επιβίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ,  αποστασιοποιούμαστε από κάθε 
είδους  ανάρμοστες  ενέργειες,  ανήθικες  συμπεριφορές,  μεθοδευμένες  διαδικασίες 
παραπληροφόρησης  και  τακτικισμούς,  οι  οποίες  οδηγούν  σε  τεχνητές  πολώσεις  και 
ακραίες  καταστάσεις,  που  μόνο  αποτέλεσμα  έχουν  να  τορπιλίζουν  κάθε  προσπάθεια 
αναβάθμισης / αυτοδυναμίας / οικονομικής αυτοτέλειας και  επιβίωσης του Συλλόγου. Οι 
άσκοπες «μάχες» οδηγούν τον Σύλλογο πιο γρήγορα στο περιθώριο, στον παλαιοκομματισμό και 
στην απαξίωση.

Στόχος για τα  επόμενα  τρία χρόνια 

Ως διοίκηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , δουλέψαμε, όπως υποσχεθήκαμε πριν 3 χρόνια, για έναν θεσμικό 
φορέα  που απαγκιστρωμένος  από ανούσιες  ιδεοληψίες  και  παρωχημένες  απόψεις  του 
παρελθόντος, που τον καταδυναστεύου για  δεκαετίες,  θα  στρέψει  τις  δράσεις  του σε  θέματα 
επιστημονικού  ενδιαφέροντος  και  όχι  μόνο  συνδικαλιστικού,  και  σε  δράσεις  στοχευμένες  και 
ουσιαστικές. 

Στηριζόμενος στα έσοδα από τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις  συνδρομές  των ενεργών 
μελών  του, ο  Σύλλογος,  κατάφερε  να  επιβιώσει,  εν  μέσω  της  χειρότερης  ίσως  οικονομικής 
κατάστασης στην οποία βρέθηκε, μετά την δραματική μείωση των πάγιων εσόδων του.

Με  ήδη  κατατεθειμένες  τις  προτάσεις  μας  στις  Συνεδριάσεις  του  ΔΣ/ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και  της 
Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (https://www.facebook.com/groups/265938936783906/)
έχουμε  καλλιεργήσει  το έδαφος για το επόμενο και  πιο  ουσιαστικό βήμα,  που αφορά στους 
βασικούς στόχους στους οποίους θα επικεντρωθούμε στην νέα θητεία και δεν είναι άλλοι από την 
οικονομική  επιβίωση  του  Συλλόγου,  την  τροποποίηση/βελτίωση  του  Καταστατικού και  την 
σχέση του Συλλόγου με τα μέλη του. 
 

Δεσμεύομαστε να είμαστε αποφασιστικοί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Αντίθετοι  σε  έναν  στείρο  κρατικοδίαιτο  συνδικαλισμό  που  εκφράζει  τις 
αυτοαποκαλούμενες  προοδευτικές  δυνάμεις  του  χώρου,  επιχειρούμε,  και  στην  νέα 
Διοίκηση θα πετύχουμε,  την ανεξαρτησία και  οικονομική επιβίωση του Συλλόγου,  μέσα 
από μια υγιώς καλλιεργούμενη σχέση με τα ενεργά μέλη του.

Θα προωθήσουμε  τις ιδέες μας μέσα από την τήρηση δημοκρατικών, θεσμικών και ηθικών αξιών 
που πρεσβεύουμε.

Δε θα επικρίνουμε ούτε θα καταδικάσουμε τις διαφορετικές τάσεις και απόψεις, και θα συνεχίσουμε 
να  προσπαθούμε  να  τις  συνθέτουμε.,  όπως  αυτό  επιχειρήσαμε  για  την  σύγκλιση  των 
Προγραμματικών Δράσεων του Συλλόγου της προηγούμενης θητείας. Δεν θα εκβιάσουμε ούτε θα 
συκοφαντήσουμε τους εκλογικούς μας αντιπάλους, όπως εκείνοι συνηθίζουν, δε θα μπούμε στην
διαδικασία  της  μικροπολιτικής  αντιπαράθεσης  ούτε  θα  επιδοθούμε  σε  συγκεκριμένες 
συνδικαλιστικές τεχνικές.
Αλλά  θα  είμαστε  σταθερά  αντίθετοι  σε  μια  μόνιμα  επιχειρούμενη  στείρα  και  μίζερη 
γενικόλογη κριτική «επί  παντός επιστητού»,  η οποία είναι  στοχευμένη πάντα και  μόνο 
πολιτικά σε καταδίκες/καταγγελίες χωρίς συγκεκριμένες αντιπροτάσεις.

Είναι σίγουρο ότι δε θα σας καλέσουμε σε πορείες στους δρόμους ούτε σε διαδηλώσεις μπροστά 
στα  Υπουργεία. Οφείλουμε, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να διασφαλίσουμε την προοπτική 
και το «αύριο» του Συλλόγου.

https://www.facebook.com/groups/265938936783906/


Στόχος  μας  είναι  να  ανοίξουμε  τις  πόρτες   του   Συλλόγου,  και  να  δώσουμε  στον  καθένα  τη 
δυνατότητα να εκφράσει  τους προβληματισμούς του,  τις  ιδέες και  τις  αγωνίες του.  Γιατί  ένας 
Σύλλογος  πρέπει  πρωταρχικά  να  βασίζεται  στα  μέλη  του,  μέλη  που  γνωρίζουν  τα 
δικαιώματά τους αλλά συγχρόνως αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους.  
Μόνο έτσι, μέσα από το έργο ενός  θεσμοθετημένου οργάνου , ο  ΣΑΔAΣ – ΠΕΑ και το Τμήμα 
Αττικής  θα  μπορέσει  επιτέλους   να  διεκδικήσει  καθαρά  και   απόλυτα  τα  δικαιώματα   των 
Αρχιτεκτόνων.

Ειδικά για το Τμήμα  Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , παραθέτουμε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στην θητεία 2011-2014.
http://www.sadas-pea.gr/wp-
content/uploads/2014/11/apologismos_ds_tmimatos_attikis_2011_teliko.pdf

Εκλογές  ΣΑΔΑΣ  - ΠΕΑ  14/12/2014 

Στη  σημερινή  πρωτόγνωρη  συγκυρία,  που  βιώνουμε  όλοι  και  ιδιαίτερα  ο  κλάδος  μας,  σας 
προτρέπουμε, να συμμετέχετε στις εκλογές ώστε με τη συμμετοχή σας να δώσετε τη δυνατότητα 
σε αυτούς που πιστεύετε  ότι μπορούν, και το έχουν αποδείξει με έργα και πράξεις, να  συνεχίσουν 
την προσπάθεια, με στόχο την αναβάθμιση  του  ΣΑΔΑΣ  - ΠΕΑ.

Δεν μπορούμε  να  πετύχουμε  τους  στόχους  που  θέτουμε  χωρίς  την ενεργοποίηση  του 
δυναμικού των Ελλήνων  Αρχιτεκτόνων. 

Ελπίζουμε  στην  στήριξή  σας προκειμένου,   το  έργο  που  ξεκινήσαμε  την  τελευταία  τριετία  να 
συνεχιστεί  με  επιτυχία  και  μέσω μιας  ευρείας  πλειοψηφίας,  να μπορέσουμε  να  αλλάξουμε  τα 
κακώς κείμενα του Συλλόγου οριστικά, και να επιτύχουμε την ανασυγκρότησή του 

http://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2014/11/apologismos_ds_tmimatos_attikis_2011_teliko.pdf
http://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2014/11/apologismos_ds_tmimatos_attikis_2011_teliko.pdf

