
   

Α.Π. 1439 Αθήνα 16 Ιουνίου 2015

Απόφαση του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 9/6/2015

Για την Περιφερειακή Οργάνωση και την υποστήριξη της επαφής του ΔΣ του Τμήματος 
Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τους δημόσιους και δημοτικούς φορείς της Περιφέρειας 

Αττικής.

Στον προγραμματισμό που έχει εγκριθεί από το ΔΣ του Τμήματος Αττικής προβλέπεται: 

“Πραγματοποίηση επαφών με την Περιφέρεια, τους Δήμους και κάθε δημόσιο φορέα που έχει 

σχέση με το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας. Ενημέρωση για τις μελέτες 

που προγραμματίζονται, έχουν ανατεθεί τα τελευταία 5 χρόνια ή και βρίσκονται σήμερα σε 

εξέλιξη. Ενημέρωση για τις ανάγκες, τα προβλήματα και γενικότερα τα ζητήματα κάθε περιοχής 

ή φορέα και διάχυση της πληροφορίας στα μέλη του Τμήματος. Θα προηγείται επαφή με τους 

εργαζόμενους συναδέλφους σε κάθε φορέα και οι συναντήσεις θα γίνονται με πλήρη διαφάνεια 

και δυνατότητα παρακολούθησης από τους συναδέλφους κάθε περιοχής.”

Το Τμήμα Αττικής οφείλει να εκφράζει τους αρχιτέκτονες τους οποίους εκπροσωπεί, που 

είναι σχεδόν οι μισοί της χώρας. Σημαντική λειτουργία της δραστηριότητας αυτής είναι να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις, ώστε με την πάροδο του χρόνου να μπορούμε να συμβάλλουμε 

ως Τμήμα Αττικής στον  προγραμματισμό των μελλοντικών δημόσιων και δημοτικών μελετών και 

των έργων, που έχουν σχέση με την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική, σε μια προσπάθεια να 

αποτελούν σχεδιασμένα και ρεαλιστικά σύνολα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Θεωρείται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η παρούσα δραστηριότητα δεν αφορά έλεγχο 

αναθέσεων ή συμβάσεων. Το θέμα του τρόπου ανάθεσης και της δεοντολογίας, δεν είναι εφικτό 

ούτε και σκόπιμο να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια αυτής της, ουσιαστικά οργανωτικής, 

δραστηριότητας. Εδώ προτείνεται συνεργασία με τους φορείς, ώστε να κατανοήσουμε τα 

κριτήρια με τα οποία συνηθίζουν να συγκροτούν το τεχνικό τους πρόγραμμα, που δεν είναι 

φυσικά ενιαία παντού. 

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι αναγκαίες δραστηριότητες, που συνοπτικά έχουν 

περιγραφεί  στα οργανωτικά μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος του Τμήματος, 

προτείνονται τα  στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθούν. 



   

Στάδια και διαδικασίες

1ο βήμα: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) για την τεχνική προετοιμασία της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η ομάδα εργασίας θα εργαστεί επί 4 εβδομάδες για τη 

συγκέντρωση των στοιχείων που περιγράφονται στον προγραμματισμό του ΔΣ και τα σχετικά 

οργανωτικά μέτρα. Ειδικότερα θα ασχοληθεί με την καταγραφή των κρατικών και λοιπών 

δημόσιων φορέων της Αττικής, που το αντικείμενό τους έχει στενή σχέση με την αρχιτεκτονική 

και την πολεοδομία, με την κατάταξη των δήμων σύμφωνα με τον πληθυσμό τους και με την 

καταγραφή των πολεοδομικών γραφείων και τη διοικητική κατάστασή τους. Τέλος θα επιβλέψει 

την οργάνωση, που θα γίνει από τη γραμματεία και τον τεχνικό του Συλλόγου, της mail list του 

Τμήματος κατά περιφερειακή ενότητα. Εννοείται ότι η Ο.Ε. θα μπορεί ενδεχομένως να διευρύνει 

το αντικείμενό της προτείνοντας προς το ΔΣ πρόσθετες ενέργειες.

2ο βήμα: Δημιουργία από το ΔΣ 3μελούς Επιτροπής Υποστήριξης Περιφερειακής 
Οργάνωσης με θητεία ενός έτους με υπεύθυνο τον αναπληρωτή γραμματέα του ΔΣ Χρήστο 

Σελιανίτη για την υποστήριξη και τον συντονισμό της δραστηριότητας. Προηγείται πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην επιτροπή με προθεσμία 2 εβδομάδων 

(αποστέλλεται σε όλα τα email του Τμήματος) .Η θητεία των 3 μελών είναι μονοετής. Μπορεί 

αυτή να ανανεώνεται και για τον επόμενο χρόνο, μόνο αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μετά από την προσκληση ανανέωσης της σύνθεσης που θα γίνεται κατ' έτος. Τα μέλη της 

3μελούς Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν πρέπει να έχουν συμβάσεις και 

πρέπει να απέχουν από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή συμμετοχές σε δημοπρασίες, από απ' 

ευθείας αναθέσεις μελετών ή και δωρεές προς τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Αττικής. Η Επιτροπή έχει ρόλο τεχνικής υποστήριξης της δουλειάς του ΔΣ του 

Τμήματος στον τομέα της, εκτελεί αποφάσεις του, είναι υπόλογη σε αυτό, θα ενημερώνει το ΔΣ 

για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεών της, οι οποίες θα είναι δημόσιες. 

3ο βήμα: Ορισμός από το ΔΣ 8 συναδέλφων συνδέσμων του Τμήματος με τους φορείς 

των 8 Περιφερειακών Ενοτήτων με περιορισμένη θητεία ενός έτους. Μπορεί αυτή να 

ανανεώνεται και για τον επόμενο χρόνο, μόνο αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά 

από την πρόσκληση ανανέωσης της σύνθεσης που θα γίνεται κατ' έτος. Πρόσκληση μέσω email 

πρός όλους τους συναδέλφους της mail list της κάθε Περιφερειακής Ενότητας με προθεσμία 2 

εβδομάδων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να έχουν συμβάσεις με φορείς της περιφερικής ενότητάς 

τους και πρέπει να απέχουν από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή συμμετοχές σε δημοπρασίες, 

από απ' ευθείας αναθέσεις μελετών ή και δωρεές προς τους φορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους. 



   

4ο βήμα: Σύσκεψη της ομάδας εργασίας, της 3μελούς Επιτροπής και των συνδέσμων 

με στόχο την εισήγηση προς το ΔΣ ιεραρχημένων ενεργειών επαφής με τους φορείς στις αρχές 

Σεπτεμβρίου. 

5ο βήμα: Κατάργηση της ομάδας εργασίας του 1ου βήματος και συγκρότηση επιτροπών 

σε όποιες Περιφερειακές Ενότητες είναι δυνατόν με υπεύθυνο τον σύνδεσμό της για την 

ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εργασίας. Όποιες τοπικές επιτροπές γίνει κατορθωτό να 

δημιουργηθούν, θα είναι οπωσδήποτε ανοιχτές, όπως όλες οι επιτροπές του Συλλόγου.

Τα mail των προσκλήσεων θα αποστέλλονται σε όλη την mail list του Τμήματος Αττικής. 

Μαζί με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοι θα ενημερώνονται για το 

περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΣ που σχετίζεται με αυτή τη δραστηριότητα. Το ΔΣ 

εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή γραμματέα να διατυπώσει και να αποστείλει τις προσκλήσεις 

μέσω email. Οι προσκλήσεις θα αναρτηθούν και στο site του Συλλόγου.  

Προγραμματιζόμενες ενέργειες

Οι συναντήσεις με τους δημάρχους της Περιφέρειας που είναι 66 είναι ένα μακροχρόνιο 

έργο. Οι Δήμοι θα ενημερωθούν με επιστολή του Τμήματος και η σειρά των επαφών θα 

καθοριστεί με βάση το μέγεθος του Δήμου ή την ενδεχόμενη εμφάνιση κρίσιμου επίκαιρου 

ζητήματος, εκτός αν κάποιοι Δήμοι σπεύσουν να ζητήσουν οι ίδιοι συνάντηση. Πριν τη 

συνάντηση θα γίνεται επαφή με τους συναδέλφους που εργάζονται στον κάθε Δήμο. Για τις 

συναντήσεις αυτές θα ενημερώνονται οι συνάδελφοι της κάθε περιοχής, ώστε να μπορούν να 

παρευρεθούν και να τις παρακολουθήσουν. Έτσι θα διασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών 

επαφής. Με την εξέλιξη των επαφών με βάση την ωρίμανση θα οργανώνονται ημερίδες για τη 

διεξαγωγή συζητήσεων κατά περιοχή ή κατά θέμα που θα συγκεκριμενοποιείται. 

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στον Προγραμματισμό θα ζητηθεί συνάντηση με 

την Περιφερειάρχη Αττικής. 

Θα  επιδιωχθούν συναντήσεις με τους Αντιπεριφερειάρχες, με σειρά αιτιολογημένη με 

βάση την οξύτητα και το μέγεθος των προβλημάτων. Οι συναντήσεις θα οργανωθούν με την ίδια 

διαδικασία που περιγράφεται και για τους Δημάρχους.

Θα προγραμματιστούν επισκέψεις στα πολεοδομικά γραφεία της Περιφέρειας για 

καταγραφή των συγκεκριμένων προβλημάτων τους, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί, αν είναι 



   

δυνατόν, σε συνεννόηση με την υπηρεσία και  θα ανακοινωθεί στους συναδέλφους μέσω email, 

ώστε όποιοι συναλλάσσονται με αυτά να έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν.

Θα γίνεται ετήσιος προγραμματισμός συναντήσεων με τους κρατικούς και λοιπούς 

δημόσιους φορείς που το αντικείμενό τους έχει στενή σχέση με την αρχιτεκτονική και την 

πολεοδομία.  Πριν τη συνάντηση θα γίνεται επαφή με τους συναδέλφους που εργάζονται στον 

κάθε φορέα. Θα ζητείται ενημέρωση για τις αναθέσεις μελετών των τελευταίων  5 ετών και για 

τις προγραμματιζόμενες. Και αυτές οι συναντήσεις θα ανακοινώνονται στους συναδέλφους πριν 

πραγματοποιηθούν.

Παράλληλα με τα παραπάνω η Επιτροπή Υποστήριξης Περιφερειακής Οργάνωσης 

αναλαμβάνει να παρακολουθεί την επικαιρότητα της Περιφέρειας και να προτείνει θέματα στο 

ΔΣ ή στις επιτροπές του Τμήματος.

Σκοπός της συνολικής προσπάθειας που περιγράφεται παραπάνω είναι, αφού γίνει 

γνωστή στους φορείς η ύπαρξη, οι αρμοδιότητες και οι δυνατότητες του Τμήματος, με την 

πάροδο του χρόνου η σχέση αυτή να αυτοματοποιηθεί θεωρούμενη ως αυτονόητη.


