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Αγαπητές/τοι Συναδέλφισσες/οι,

Το ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ολοκληρώνει την θητεία
του για την περίοδο 2000-2002.

Η έκδοση αυτή καταγράφει όλο το πλέγµα των δράσεων, παρεµβάσεων και πρω-
τοβουλιών του Συλλόγου, θέτει σκέψεις και προβληµατισµούς, προσπαθεί µε
πληρότητα να αποτυπώσει την δυναµική των Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην προ-
σπάθεια για ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και την επίλυση των δοµικών – θεσµι-
κών τους προβληµάτων.

Η συνολική αντίδραση του κλάδου, η αναβάθµιση των λειτουργιών της Πανελλή-
νιας Ένωσης, η προβολή του έργου της και του έργου των Ελλήνων αρχιτεκτόνων,
διαπερνά τον απολογισµό µας γιατί αποτελεί το κοµβικό σηµείο, έτσι ώστε ο ΣΑ-
∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων να καταστεί ο έγκυρος συνοµιλητής µε την
πολιτεία και τους φορείς, µε στόχο την βελτίωση της θέσης των αρχιτεκτόνων και
της αρχιτεκτονικής.

Ενέργειες για την οργανοτεχνική βελτίωση, η υποστήριξη των επιτροπών, η ανα-
βάθµιση του περιοδικού µας, η δηµιουργία του SITE, η υλοποίηση δράσεων στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής µε εκδηλώσεις-εκθέσεις, η συµµετοχή µας στο ∆ίκτυο
αρχιτεκτονικής του ΥΠΠΟ, η ενίσχυση της παρουσίας µας στην CAE και η πραγµα-
τοποίηση της συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Ενώσεων στην Αθήνα, η πραγµατο-
ποίηση των Συντονιστικών στην περιφέρεια µε διοργάνωση εκδηλώσεων αρχιτε-
κτονικής και οι συνεχείς παρεµβάσεις-θέσεις σε µικρά και µεγάλα προβλήµατα,
καταγράφονται σε αυτό τον απολογισµό.

Αβλεψίες, παραλείψεις, λάθη προφανώς υπάρχουν που όµως πρέπει να εντοπι-
στούν ώστε µέσα στη νέα δυναµική που διαµορφώνεται να αποτελέσουν µαζί µε
τις δράσεις του ∆.Σ, το αφετηριακό σηµείο για τον προγραµµατισµό και τις δρα-
στηριότητες του ∆.Σ, που θα προκύψει µετά τις εκλογές του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας
Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Για το ∆ιοικ. Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΠΑΣ

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 25

ΣΕΛ. 28

ΣΕΛ. 31

ΣΕΛ. 36

ΣΕΛ. 36

ΣΕΛ. 36

ΣΕΛ. 39

ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 41

ΣΕΛ. 42

ΣΕΛ. 47

ΣΕΛ. 48

ΣΕΛ. 66

ΣΕΛ. 67

ΣΕΛ. 68

ΣΕΛ. 72

ΣΕΛ. 72

ΣΕΛ. 73

ΣΕΛ. 73

ΣΕΛ. 73

ΣΕΛ. 74

ΣΕΛ. 74

ΣΕΛ. 76

ΣΕΛ. 76

ΣΕΛ. 78

ΣΕΛ. 80

ΣΕΛ. 98

ΣΕΛ. 98

ΣΕΛ. 98

ΣΕΛ. 98

ΣΕΛ. 101

ΣΕΛ. 101

ΣΕΛ. 102

ΣΕΛ. 103

ΣΕΛ. 103

ΣΕΛ. 103

ΣΕΛ. 103

ΣΕΛ. 103

ΣΕΛ. 104

ΣΕΛ. 104

ΣΕΛ. 104

ΣΕΛ. 106

ΣΕΛ. 108

ΣΕΛ. 108

ΣΕΛ. 109

ΣΕΛ. 114

ΣΕΛ. 115

ΣΕΛ. 115

ΣΕΛ. 117

ΣΕΛ. 117

ΣΕΛ. 119

ΣΕΛ. 119

ΣΕΛ. 120

ΣΕΛ. 122

ΣΕΛ. 125



Α/1 Η ∆OMH TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Τα όργανα διοίκησης προέκυψαν από τις πανελλαδικές εκλογές
στις 20.02.2000.
Σε πανελλαδικό επίπεδο ψήφισαν 2.521 συνάδελφοι (17,38% των
αρχιτεκτόνων της χώρας) ενώ στις προηγούµενες εκλογές, που
πραγµατοποιήθηκαν στις 08.06.1997, ψήφισαν 2.306 (αύξηση το
2000 κατά 1,48%).
Εκλέχτηκαν 165 αντιπρόσωποι για την Πανελλαδική Αντιπροσω-
πεία και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς στις εκλογές συµ-
µετείχαν συνάδελφοι από όλες τις Περιφέρειες, ανεξαρτήτως
ύπαρξης τοπικών Συλλόγων.

Στις 13 Περιφέρειες της χώρας δραστηριοποιούνται 27 Σύλλογοι
και Τµήµατα.

Στις 27.05.2000 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας η οποία εξέλεξε το νέο ∆.Σ. το οποίο συγκροτή-
θηκε σε σώµα στις 07.06.2000.

Η σηµερινή εικόνα, στη διάρθρωση των µηχανικών (στα πλαίσια
του ΤΕΕ) παρουσιάζεται ως εξής:

– Σύνολο Μηχανικών: 82321 µέλη (τακτικά και οµότιµα)
– Αρχιτέκτονες: 15542 µέλη (19%)

Α/2 ΣYΛΛOΓOI KAI ΤMHMATA ΑPXITEKTONΩN
ΣE ΕΘNIKO ΕΠIΠE∆O

Σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιούνται είκοσι επτά (27) Σύλλογοι
και Τµήµατα. Αναλυτικά η σύνθεση των ∆.Σ. και τα στοιχεία τους
παρουσιάζονται παρακάτω:

ΣYΛΛOΓOI

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Τριών Ναυάρχων 40, 26221 Πάτρα
Τηλέφωνο: 061/310478, Fax: 061/310478
e-mail: sana@tee.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Β. Φαρµάκη
Αντιπρόεδρος: Τ. Μαυρίκης
Γραµµατέας: Μ. Κουρµπανά
Ταµίας: Γ. Πανταζόπουλος
Μέλη: Κ. Καλογερόπουλος, Β. Ρίτης, Κ. Χριστοδούλου

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Βορ. Έβρου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Πλ. ∆ασίου 26, 68200 Ορεστιάδα
Τηλέφωνο: 0552/23468, Fax: 0552/25595
∆.Σ.: Πρόεδρος: Γ. Τριάντος
Αντιπρόεδρος: Η. ∆ουλγερίδης
Γραµµατέας: Ι. Ασηµάκης
Ταµίας: Κ. ∆ηµόπουλος
Μέλη: Β. Βασιλούδης 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. ∆ράµας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Εθνικής Επαναστάσεως 17, 66100 ∆ράµα
Τηλέφωνο: 0521/35449, Fax: 0521/37802
∆.Σ.: Πρόεδρος: Γ. Καλαϊτζίδης
Αντιπρόεδρος: Π. Γουναρίδης
Γραµµατέας: Β. Αργυρόπουλος
Ταµίας: Γ. Κανελλόπουλος
Μέλη: Θ. Μαρίνη 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. ∆ωδεκανήσου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο: 0241/35656
∆.Σ.: Πρόεδρος: Ν. Κουµνάκης
Αντιπρόεδρος: Λ. Μανωλά
Γραµµατέας: Γ. Σάββενας
Ταµίας: Π. Παπαθεοδώρου
Μέλη: Χ. Λαµπρίδης

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Βισβίζη 24, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 0551/27021, Fax: 0551/37959
∆.Σ.: Πρόεδρος: Ν. Πινάτζης
Αντιπρόεδρος: Χρ. Ασλανίδης
Γραµµατέας: Θ. Πριγγόπουλος
Ταµίας: Φ. Βουτσινάς
Μέλη: ∆. Μυλωνόπουλος

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Κοτοπούλη 5, 34100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 0221/24200 0221/92222, Fax: 0221/92222
e-mail: alvrakas@tee.gr
∆.Σ.:Πρόεδρος: Α. Βράκας
Αντιπρόεδρος: Ε. Χαλιώτης
Γραµµατέας: Γ. Ρουσσοδήµου
Ταµίας: Γρ. Κακαράς
Μέλη: Η. Πέτσης, ∆. Τσαρούχας, Θ. Χριστόπουλος

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Τ.Θ. 148, 59100 Βέροια
Τηλέφωνο: 0331/29571, Fax: 0331/62521
∆.Σ.: Πρόεδρος: Αρ. Σιδηρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αν. Πάπαρη
Γραµµατέας: Στ. Τσιαλέρας
Ταµίας: Αλ. Οικονόµου
Μέλη: Αν. Τόλιος 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Ρ.Χούρδου 4, 71201 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 0810/288185, Fax: 0810/288185
e-mail: chris@tee.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Κ. Κατσαβού-Σαριδάκη 
Αντιπρόεδρος: Ν. Σκουτέλης 
Γραµµατέας: Γ. Φουρναράκης 
Ταµίας: Μ. Γιατροµανωλάκη 
Μέλη: Μ. Καργιαντουλάκης, Στ. Παχάκη 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση/Έδρα: Επιµενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 031/284510 031/272192, Fax: 031/269023
e-mail: sathes@tee.gr, site: www.sathes.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Κ. Μπελιµπασάκης
Αντιπρόεδρος: Κ. Μουρατίδης
Γραµµατέας: Λ. Μπαϊρακτάρη
Ταµίας: Ο. Πάππα
Μέλη: Στ. Βανδώρος, Τ. Βασιλειάδης, Σ. Σαλίφογλου,
Α. Κεφαλά, Μ. Θεοφίλου

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων
∆ιεύθυνση/Έδρα: Ν. ∆οσίου 7, 45333 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 0651/22295, Fax: 0651/75065
∆.Σ.: Πρόεδρος: Α. Παπασταύρος
Αντιπρόεδρος: Ι. Κουρµαντζής
Γραµµατέας: Γ. Βλαχοπούλου
Ταµίας: Β. Ζωγράφος
Μέλη: Χ. Μακόπουλος 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Βότση 2, 65403 Καβάλα
Τηλέφωνο: 051/227430, Fax: 051/242246
∆.Σ.: Πρόεδρος: Ι. Καλαϊτζής
Γραµµατέας: Φ. Γουναροπούλου
Ταµίας: Σ. Παλαιολόγου
Μέλη: Α. Λυµπεροπούλου, Γ. Μιχαηλίδης

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καρδίτσας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Α. Παπανδρέου 24, 43100 Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 0441/26908, Fax: 0441/
∆.Σ.: Πρόεδρος: Γ. Πράντζος 
Αντιπρόεδρος: Α. Μπουραζάνης
Γραµµατέας: ∆. Μέλλος
Ταµίας: Χ. Ντανοβασίλης
Μέλη: Α. Χαβαλές
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Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Λ. Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 0661/43476, Fax: 0661/43476
∆.Σ.: Πρόεδρος: Α. Ρίγγας
Αντιπρόεδρος: Στ. Βέργης 
Γραµµατέας: Α. Σουλεϊµίζη
Ταµίας: Α. Κεφαλλωνίτου
Μέλη: Τζ. Καρά, Ν. Τρύφωνας, Ντ. Μπαλάρ

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων
∆ιεύθυνση/Έδρα: Μάρπισσα Πάρου, 84400 Πάρος
Τηλέφωνο: 0284/41175, Fax: 0284/42667
∆.Σ.: Πρόεδρος: Μ. Ισιγώνης 
Αντιπρόεδρος: Γ. Ευριπιώτης 
Γραµµατέας: Κ. Ξένος 
Ταµίας: Α. Παυλόπουλος 
Μέλη: Κ. Παγκαλίδης 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Λάρισας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Καλλιθέας & Τζαβέλλα, 41222 Λάρισα
Τηλέφωνο: 041/535615, 530607
Fax: 041/255718, 530607
∆.Σ.: Πρόεδρος: ∆. Τάχος
Αντιπρόεδρος: Ν. Σαµαράς
Γραµµατέας: Β. Ζησόπουλος
Ταµίας: Η. Χατζής
Μέλη: Σπ. Γκανταράς, Θρ. Λέκκας, Ν. Καλτσάς,
Α. Πέτσας, Χ. Καλογιάννη, Θ. Παρασκευάς, Β. Μπεκερτζής

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Λασιθίου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Τ.Θ. 12, 72100 Άγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 0841/28465 0841/98393, Fax: 0841/28465
e-mail: 01141959@otenet.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Ο. Σγουρός
Αντιπρόεδρος: Α. Χουρδάκης
Γραµµατέας: Τζ. Ανδριοπούλου
Ταµίας: Μ. Πεπονής
Μέλη: Μ. Καφετζάκης, Μ. Καναβάκης, Κ. Σχοινιωτάκη 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Αχιλλοπούλου 53, 38221 Βόλος
Τηλέφωνο: 0421/56870, Fax: 0421/47807
∆.Σ.: Πρόεδρος: Α. Θεοχαρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ε. Γαλλή-Προγκίδου 
Γραµµατέας: Γ. Άνθης 
Ταµίας: Α. Βαλασσάς 
Μέλη: Κ. Ζιζή, Ε. Σαράτση, Μ. Αρχολέκας 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Σερρών
∆ιεύθυνση/Έδρα: Περιστέρη Κωστοπούλου 12, 62122 Σέρρες
Τηλέφωνο: 0321/20248 0321/53561, Fax: 0321/55091
∆.Σ.: Πρόεδρος: Β. Μαυρίδης
Αντιπρόεδρος: Γλ. Καρυώτου
Γραµµατέας: Κ. Παπαγούτης
Ταµίας: Μ. Σταµπουλάκη
Μέλη: ∆. Κυριακίδης

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Χαλκιδικής “Νικόλαος Ζάχος»
∆ιεύθυνση/Έδρα: Κων/λεως 5, 63100 Πολύγυρος
Τηλέφωνο: 0371/24089, Fax: 0371/24089
∆.Σ. Πρόεδρος: ∆. Καραγιαννιός 
Αντιπρόεδρος: Μ. Ζέρβα 
Γραµµατέας: Γ. Νικολακόπουλος 
Ταµίας: Α. Κισκίνης 
Μέλη: Α. Γκατζώνης

ΤMHMATA ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

Tµήµα Κορίνθου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Μαυρούλια 2, 20200 Κιάτο
Τηλέφωνο: 0742/23756, Fax: 0742/23756
∆.Σ. Πρόεδρος: Κ. Σπηλιόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Α. Φόρτης 
Γραµµατέας: Τ. Αυγουστίνη 
Ταµίας: Γρ. Κλαδούχος 
Μέλη: Ε. Ματατσής 

Τµήµα Λέσβου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Αγ.Ειρήνης 11, 81100 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 0251/27700 0251/26837, Fax: 0251/44838
e-mail: sfran@tee.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Στρ. Φραντζέσκος
Αντιπρόεδρος: Ε. Πελέκου 
Γραµµατέας: Θ. Βουκλάρης
Ταµίας: Θ. Σκαρλάτος
Μέλη: Ρ. Μωραίτης

Τµήµα Λευκάδας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Αγ. Αναργύρων 13, 31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο: 0645/24595, Fax: 0645/24913
e-mail: NOTISKAT@aias.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Β. Σάντας 
Αντιπρόεδρος: Π. Κατωπόδης 
Γραµµατέας: Π. Γεωργίου 
Ταµίας: Ε. Μεκάλη
Μέλη: Γ. Θερµού, Η. Στραγαλινού

Τµήµα Μεσσηνίας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Αναγνωσταρά 59, 24100 Καλαµάτα
Τηλέφωνο: 0721/80965, Fax: 0721/80965
∆.Σ.: Πρόεδρος: Γ. Μπαξεβανάκη 
Αντιπρόεδρος: Χρ. Μακρής
Γραµµατέας: Α. Ζέρβα
Ταµίας: Ι. Κανέλλης
Μέλη: Ε. Μπιτζάνης

Τµήµα Ρεθύµνου
∆ιεύθυνση/Έδρα: Κουντουριώτου 146, 74100 Ρέθυµνο
Τηλέφωνο: 0831/29111, Fax: 0831/29111
∆.Σ.: Πρόεδρος: Κ. Ηλιάκης
Αντιπρόεδρος: Μ. Αλεφαντινός 
Γραµµατέας: Στ. Σκανδάλης 
Ταµίας: Μ. Νίνος 
Μέλη: Σ. Κήτας 

Τµήµα Φθιώτιδας
∆ιεύθυνση/Έδρα: Αναστασίου 1 & Τσιριµώκου, 35100 Λαµία
Τηλέφωνο: 0231/27441, Fax: 0231/31435
∆.Σ.: ∆. Τσαβάκης, Χ. Καφούσης, Χ. Στεργιόπουλος,
Α. Καρβούνη, Α. Φούντας 

Τµήµα Χανίων
∆ιεύθυνση/Έδρα: Νεάρχου 23, 73134 Χανιά
Τηλέφωνο: 0821/52377, Fax: 0821/52377
∆.Σ.: Πρόεδρος: Χρ. Μακράκη
Αντιπρόεδρος: Α. Μυλωνάς
Γραµµατέας: Α. Παπαδογιάννης
Γραµµατέας Β΄: Σπ. Σγουράκης
Ταµίας: Τ. ∆ηµητρόπουλος
Μέλη: Μ. Νικηφοριάδης, Ε. Μαυρεδάκης

Τµήµα Χίου
∆ιεύθυνση/ Έδρα: Βενιζέλου 72, 82100 Χίος
Τηλέφωνο: 0271/44240, Fax: 0271/43434
e-mail: angel52@otenet.gr
∆.Σ.: Πρόεδρος: Α. Σαλιάρη
Αντιπρόεδρος: Α. Φύκαρη
Γραµµατέας: Στ. Καρουσάκη
Ταµίας: Μ. Στεφανάκη
Μέλη: Κ. Μοϊστράλης
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Α/3 ∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠANEΛΛHNIAΣ  
ENΩΣHΣ ΑPXITEKTONΩN

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως συγκροτήθηκε σε
σώµα στις 07.06.2000 και δραστηριοποιήθηκε την περίοδο αυτή
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΠANAΓIΩTHΣ ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ

Αντιπρόεδρος: AΛEΞAN∆POΣ BPAKAΣ

Γενικός Γραµµατέας: ΘANAΣHΣ ΠAΠΠAΣ

Ταµίας: ΓIΩPΓOΣ XAPAΛAMΠI∆HΣ

Ειδικός Γραµµατέας: ΓIΩPΓOΣ ΣHMAIOΦOPI∆HΣ

Μέλη: ∆HMHTPHΣ ANAΣTAΣIA∆HΣ

KOPINA ∆AΓKΛH

ΠANAΓIΩTHΣ ∆EΣΠOTOΠOYΛOΣ

EYAΓΓEΛOΣ ΛYPOY∆IAΣ

∆HMHTPHΣ MAPABEAΣ

KΩΣTAΣ MΠAP∆AKHΣ

ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΠAYΛOY

NIKOΣ ΣIAΠKI∆HΣ

ΣHΦHΣ ΦANOYPAKHΣ

ΠETPOYΛA ΦATOYPOY

Η συν. Πετρίνα Μεδίτσκου παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε
από τον συν. Ευάγγελο Λυρούδια στις 11.06.2001.  

Οι συν. Γιάννης Ζερβός, Ουρανία Οικονόµου και Γιάννης Πάνου
συµµετείχαν στο ∆.Σ. αναπληρώνοντας τους συν. Γιάννη Χαραλα-
µπίδη, Νίκο Σιαπκίδη και Σήφη Φανουράκη, όταν απουσίαζαν.

Ο συν. Γιώργος Πλατσάκης έλαβε στις 09.04.2002 τη θέση του
εκλιπόντος συν. Γιώργου Σηµαιοφορίδη.

Α/4 ΤOMEIΣ EYΘYNHΣ MEΛΩN ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

Με αποφάσεις του ∆.Σ. συστηµατοποιήθηκε το πλαίσιο δράσης
και έγινε οριοθέτηση των θεµατικών περιοχών µε κατανοµή αρ-
µοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ. ως εξής:

Α/4.1 Οργανωτικά Θέµατα
• Λειτουργία συντονιστικού 
• Επαφή µε Προεδρείο Αντιπροσωπείας 
• Επαφές µε κλαδικούς συλλόγους/ΤΕΕ 
• Ανάπτυξη δικτύου Συλλόγων πανελλαδικά –

Συνεργασία – επαφές 
• Οργανωτική δοµή κλάδου
Υπεύθυνος: ΒΡΑΚΑΣ Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Α/4.2 ∆ιεθνείς Σχέσεις
• Συνεργασία µε ενώσεις αρχιτεκτόνων CΑΕ – UIA –

ICOMOS – UMAR κ.λπ. 
• Ανανέωση εκπροσώπων σε Ενώσεις – Οργανισµούς,

µετά από ολοκληρωµένη εισήγηση στο ∆.Σ.
Υπεύθυνη: ∆ΑΓΚΛΗ Κορίνα – Μέλος ∆.Σ. 

Α/4.3 ∆ηµόσιες Σχέσεις 
• Προβολή Θέσεων Ένωσης
• Σχέσεις µε τύπο – ΜΜΕ 
• Προώθηση σχέσεων µε Ενώσεις δηµοσιογράφων
Υπεύθυνοι: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τάκης – Πρόεδρος 
ΠΑΠΠΑΣ Θανάσης – Γεν. Γραµµατέας 

Α/4.4 Επαγγελµατικά Θέµατα
• Εκπαίδευση, προγράµµατα σπουδών – µεταπτυχιακά –

άδεια άσκησης επαγγέλµατος/πρακτική άσκηση – 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

• Θέµατα αµοιβών ιδιωτικών έργων (κώδικας αµοιβών) –
συµβάσεις εργασίας (µισθωτοί-ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες). Θεσµικό πλαίσιο εκπόνησης µελετών 

• Παραγωγή ιδιωτικών έργων 
• Πολεοδοµικά γραφεία – ΕΠΑΕ 

• Επιµόρφωση – σεµινάρια-κέντρα συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης πανεπιστηµίων 

Υπεύθυνος: ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ Κώστας – Μέλος ∆.Σ.

Α/4.5 Θέµατα Πολεοδοµίας - Χωροταξίας
• Θέµατα πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού 
• Πολεοδοµικές µελέτες 
• Αναθέσεις – παρακολούθηση 
• Επαγγελµατικά θέµατα 
• Παρακολούθηση δραστηριοτήτων Εθνικού Συµβουλίου

Χωροταξικής Πολιτικής - Επεξεργασία θέσεων 
Υπεύθυνη: ΦΑΤΟΥΡΟΥ Πετρούλα – Μέλος ∆.Σ.

Α/4.6 Οικονοµικά
• Υφιστάµενη κατάσταση 
• Θέµατα µε ΤΕΕ 
• Χορηγίες κ.λ.π. 
• Ενίσχυση οικονοµικής ύλης 
• Θέµατα συνδροµών – σχέσεων µε Συλλόγους 
Υπεύθυνος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ Γιώργος – Ταµίας ∆.Σ.

Α/4.7 ∆ράσεις για την Αρχιτεκτονική
• Εξειδίκευση προγράµµατος για θέµατα αρχιτεκτονικής 
• Εκδηλώσεις – Συνέδρια 
• ∆ηµιουργία Κέντρου Αρχιτεκτονικής – 

∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής σε ΥΠΠΟ 
Υπεύθυνος: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ Γιώργος – Ειδικός Γραµµατέας

Α/4.8 Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
• Ανασυγκρότηση Συντακτικής Επιτροπής 
• ∆ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος – Νέα δοµή Σ.Ε.

(Συντακτικής Επιτροπής) 
• Πρωτοβουλίες για δηµιουργία ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο 
Υπεύθυνος: ΣΙΑΠΚΙ∆ΗΣ Νίκος – ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ Γιώργος

Α/4.9 Θεσµικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλµατος
• Επεξεργασίες – προώθηση – προβολή του

βασικότερου θέµατος στον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων αναφορικά µε τη θεσµική υπόσταση
του κλάδου 

• ∆ηµιουργία ειδικής Επιτροπής 
• Συνεργασία µε Ενώσεις – φορείς – εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα για την προώθηση του θέµατος 
Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τάκης – Πρόεδρος
ΠΑΠΠΑΣ Θανάσης – Γεν. Γραµµατέας

Α/4.10 Ολυµπιακά Έργα
• Παρακολούθηση όλων των εξελίξεων 
• Επαφές – συνεργασία µε αρµόδιους 
• ∆ιατύπωση θέσεων κι επεξεργασιών του Συλλόγου 
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής (Απόφαση ∆.Σ. της 06.09.2000)
(ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ Κώστας – ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης – ∆ΑΓΚΛΗ
Κορίνα – ΦΑΤΟΥΡΟΥ Πετρούλα – ΣΙΑΠΚΙ∆ΗΣ Νίκος – ΠΑΠΠΑΣ Θα-
νάσης)

Α/5 ΜONIMEΣ ΕΠITPOΠEΣ/ΟMA∆EΣ ΕPΓAΣIAΣ

Για την καλύτερη επεξεργασία και προώθηση θεµάτων οριστικο-
ποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν Μόνιµες Επιτροπές και Οµά-
δες Εργασίας, την ευθύνη λειτουργίας των οποίων ανέλαβαν τα
µέλη του ∆.Σ. Οι Μ.Ε. και οι Ο.Ε. έχουν ως εξής:

Α/5.1 Μόνιµη Επιτροπή Χωροταξίας/Πολεοδοµίας

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Πολεοδοµικές µελέτες, αµοιβές, νοµοθετικές διατάξεις που αφο-
ρούν στο περιβάλλον, την πολεοδόµηση και χωροθέτηση, χρήσεις
γης, κτηµατολόγιο. Παρακολούθηση δράσεων Εθνικού Συµβουλί-
ου Χωροταξικής Πολιτικής

Υπεύθυνη από ∆.Σ.: Φατούρου Πετρούλα



Α/6 ΣYNTONIΣTIKO ΌPΓANO

Από τον προγραµµατισµό του ∆.Σ. για τη διετία 2000-2002 (5 Ιου-
λίου 2000):
«… Το ∆.Σ. θα λάβει µέτρα για την ουσιαστική πανελλαδική συ-
νεννόηση. Ο συντονισµός περιφερειακών Συλλόγων µε την ενερ-
γοποίηση του Συντονιστικού θα αποτελέσουν πρώτο µέληµα…»
Με βάση το καταστατικό αλλά και τον προγραµµατισµό το Συντο-
νιστικό Όργανο λειτουργεί πλέον τακτικά. Βασική καινοτοµία που
υλοποιήθηκε ήταν ότι σε κάθε συνεδρίαση Συντονιστικού στην
περιφέρεια, θα πραγµατοποιείται και µία επιστηµονική Ηµερίδα,
από τον Τοπικό Σύλλογο ή Τµήµα.
Στην παρούσα περίοδο, µε πρωτοβουλία του ∆.Σ. έγιναν οι παρα-
κάτω 5 συνεδριάσεις:  

■ 11 ΝOEMBPIOY 2000, ΣTHN ΑΘHNA

∆EΛTIO ΤYΠOY

Το Σάββατο 11.11.2000, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑ-
∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, συνεδρίαση του Συντονι-
στικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τµηµάτων
προς χώρας.

Στη συνεδρίαση πήραν µέρος εκπρόσωποι από προς παρακάτω
Συλλόγους και Τµήµατα:
1. ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
2. Σύλλογος Ν. Αχαΐας 
3. Σύλλογος Ν. Εύβοιας
4. Σύλλογος Θεσσαλονίκης
5. Σύλλογος Καβάλας
6. Σύλλογος Κυκλάδων
7. Σύλλογος Λάρισας
8. Σύλλογος Λασιθίου
9. Σύλλογος Σερρών
10. Σύλλογος Χανίων
11. Τµήµα Κορίνθου
12. Τµήµα Μεσσηνίας
13. Τµήµα Φθιώτιδας

Η πρώτη συνεδρίαση, µετά προς εκλογές στον κλάδο, ήταν µαζι-
κή από πλευράς προσέλευσης Συλλόγων και Τµηµάτων και ουσια-
στική καθώς ασχολήθηκε µε τα θέµατα:

• Προγραµµατισµός και συντονισµός των δράσεων προς Πα-
νελλήνιας Ένωσης, των Συλλόγων και Τµηµάτων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο

• Τα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου και ιδίως αυτά του θε-
σµικού πλαισίου και προς «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ

Οι εκπρόσωποι των αρχιτεκτόνων προς χώρας συµφώνησαν σε
ένα προγραµµατικό πλαίσιο για τα επαγγελµατικά προβλήµατα,
την ανάδειξη και προώθηση προς αρχιτεκτονικής µε εκδηλώσεις
και δράσεις και καθόρισαν ενιαίους στόχους για την επίτευξη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων του κλάδου ώστε η αρχιτεκτονική να
ασκείται από προς αρχιτέκτονες. Γι’ αυτό το στόχο αποφασίστηκε
η πραγµατοποίηση:

• Συνδιάσκεψης όλων των Ευρωπαϊκών Ενώσεων των αρχιτε-
κτόνων, στην Αθήνα

• Συνάντησης και δηµιουργίας «Οµάδας επαφής» µε προς
προς Αρχιτεκτονικές Σχολές

• ∆ηµοσιοποίησης των θέσεων του κλάδου για το θεσµικό
πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος και προώθησης των στόχων
για επίλυση των βασικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων µέ-
σα από ένα συγκεκριµένο διεκδικητικό πλαίσιο.

Τέλος αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση του επόµενου Συντονι-
στικού στην Πάτρα, µε την ευθύνη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.
Αχαίας, ο οποίος θα διοργανώσει και εκδήλωση – ηµερίδα για θέ-
µατα αρχιτεκτονικής, τον Ιανουάριο του 2001.

■ 18 ΦEBPOYAPIOY 2001 ΣTHN ΠATPA

∆EΛTIO ΤYΠOY

Την Κυριακή 18.02.2001 πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα, συνε-
δρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλό-
γων και Τµηµάτων της xώρας. Στη συνεδρίαση αυτή πήραν µέρος
εκπρόσωποι από:
1. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
2. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
3. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας
4. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
5. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας
6. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λασιθίου
7. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χανίων
8. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας

Τα θέµατα που συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν στα οξυµένα θε-
σµικά και επαγγελµατικά προβλήµατα καθώς οι εξελίξεις στην
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση δηµιουργούν νέα δεδοµένα.

Σηµειώνεται πως στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συντονιστι-
κού, πραγµατοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ν. Αχαΐας Ηµερίδα µε
θέµα «Αρχιτεκτονική παιδεία και πραγµατικότητα» µε µεγάλη
επιτυχία και µε τη συµµετοχή όλων των Προέδρων των Αρχιτεκτο-
νικών Σχολών της χώρας. Επίσης έγινε κοινή συνάντηση του ∆.Σ.
του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων µε τους Προέ-
δρους των Τµηµάτων των Αρχιτεκτονικών Σχολών και συνέντευξη
Τύπου µε θέµατα αιχµής τα θεσµικά και µείζονα επαγγελµατικά
προβλήµατα του κλάδου.

Το Συντονιστικό Όργανο αφού συζήτησε:
α) για τα θεσµικά προβλήµατα του κλάδου ενόψει των εξελίξεων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
β) για την προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής,

αποφάσισε τα παρακάτω:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΙ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Επιβεβαίωσε και συγκεκριµενοποίησε το πλαίσιο θέσεων και
ενεργειών για την επιχειρούµενη «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, θεω-
ρώντας πως πρέπει να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, να πραγµατο-
ποιηθεί εθνικός διάλογος µε τον τεχνικό κόσµο, για όλα τα θέµα-
τα εκπαίδευσης και επαγγελµατικών δικαιωµάτων ολόκληρης της
τεχνικής πυραµίδας. Επίσης αποφασίστηκε πως πρέπει να καταρ-
γηθεί το ήδη προσβληθέν στο Σ.τ.Ε. πρόγραµµα του ΤΕΙ Πάτρας
και να «αποσυρθεί» το προκλητικό και απαράδεκτο σχέδιο Π.∆.
τα για επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του.
Το Συντονιστικό Όργανο αποφάσισε πως ο κλάδος πρέπει να κινη-
τοποιηθεί και να εντείνει τις ενέργειές του ώστε η αρχιτεκτονική
να ασκείται από τους αρχιτέκτονες σε εφαρµογή της Κ.Ο. 80/
354/ΕΟΚ και του Π.∆. 107/93 ενώ πρέπει να υπάρξει νοµοθετική
ρύθµιση για την απάλειψη της δυνατότητας άσκησης της αρχιτε-
κτονικής από άλλα τεχνικά επαγγέλµατα που την ασκούν.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα καθοριστεί ένα πλαίσιο διεκδίκη-
σης και κινητοποίησης µε αιχµή:
✓ Την ενεργοποίηση ολόκληρης της αρχιτεκτονικής κοινότητας
για την κατοχύρωση του θεµελιώδους δικαιώµατος άσκησης της
αρχιτεκτονικής από τους καθ' ύλην αρµόδιους.
✓ Την πραγµατοποίηση ειδικής συνεδρίασης µε όλες τις Ευρω-
παϊκές Ενώσεις των Αρχιτεκτόνων εντός του Απριλίου.

Τέλος µε αφορµή προκύπτοντα προβλήµατα που εστιάζονται στο
Π.∆. 318/94 και την έκδοση αδειών από τεχνικά επαγγέλµατα άλ-
λων βαθµίδων, το Συντονιστικό Όργανο αποφάσισε συγκεκριµέ-
νες ενέργειες για την άρση της απαράδεκτης κατάστασης και τη
νοµική επεξεργασία και στήριξη όλων των Συλλόγων ώστε να
εκλείψει το πρόβληµα.

Β.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το Συντονιστικό Όργανο αποφάσισε ένα πλαίσιο δράσεων-παρεµ-
βάσεων και εκδηλώσεων για την ανάδειξη και προβολή της αρχι-
τεκτονικής. Προγραµµατίστηκε το 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό
Συνέδριο για το 2002 καθώς και η πραγµατοποίηση Πανελλήνιας
Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου σε συνδυασµό µε την καθιέρωση

Μέλη: Αναστοπούλου ∆ιαλεχτή. Γρηγοριάδης Βασίλης
∆αγκλή Κορίνα. Ζούλιας Θανάσης
Καµπερίδης Απόστολος, Καραθανάση Έφη
Καρανίκας Ιωάννης, Κοµνηνός Ιωάννης, Κόρδας Ηλίας
Κουβελά Ευαγγελία, Μαραγκού Ευφροσύνη
Μήτσου Γιάννα, Μπανιάς Νίκος, Μπάτσου Βιβή
Παναγιωτοπούλου Ρέλια, Παπαδόπουλος Σωτήρης
Πεφάνης Σωκράτης, Πλαϊνη Έφη
Σιόλα Λίζα, Σκαµνάκη Ιφιγένεια, Σπυροπούλου Κατερίνα
Ταβλαρίδης Αλέκος, Φατούρου Πετρούλα
Φωτεινού Μάγδα, Χασοµέρη Σταµατίνα 

Α/5.2 Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Άσκηση επαγγέλµατος, θέµατα αµοιβών ιδιωτικών έργων (κώδι-
κας αµοιβών), συµβάσεις εργασίας (µισθωτοί, ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες), παραγωγή ιδιωτικών έργων, αναθέσεις µελετών, ΓΟΚ,
σχετική νοµοθεσία.

Υπεύθυνος από ∆.Σ.: Μπαρδάκης Κώστας

Μέλη: Γαβαλάς Άγγελος, Ζαχαριάδου Βάνα 
Κοντέας Αντώνης, Λυρούδιας Ευάγγελος
Μαραβέας ∆ηµήτρης, Μπαρδάκης Κώστας
Παπαπαύλου Γιώργος, Χατζηδηµητρίου Γρηγόρης
Χατζηκίδης Βασίλης, Χριστοδούλου Ευθυµία

Α/5.3 Μόνιµη Επιτροπή Ολυµπιακών Έργων 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
∆ιαγωνισµοί, αναθέσεις, χωροθέτηση, διαδικασίες υλοποίησης
Ολυµπιακών Έργων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, νοµοθετικές
ρυθµίσεις, επεµβάσεις στην πόλη.

Υπεύθυνοι από ∆.Σ.: Θανάσης Παππάς, Πετρούλα Φατούρου

Μέλη: Γκιόκας Κωνσταντίνος, ∆αγκλή Κορίνα
Κωστόπουλος Αλέξανδρος, Μανωλίτσης Τάσος
Μπούµης Θανάσης, Οικονοµόπουλος Αθανάσιος
Οικονόµου Ράνια, Παπαπαύλου Γιώργος
Τριανταφυλλοπούλου Πλουµ., Φατούρου Πετρούλα
Χαλικιάς Αλέκος 

Α/5.4 Μόνιµη Επιτροπή Καταστατικού 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Καταστατικές αρχές λειτουργίας Συλλόγου, τροποποιήσεις – προ-
τάσεις, ολοκλήρωση της διαδικασίας πανελλαδοποίησης του κλά-
δου.

Υπεύθυνοι από ∆.Σ.: Τάκης Γεωργακόπουλος, Θανάσης Παππάς

Μέλη: Γερονίκος Αποστόλης, ∆εσποτόπουλος Παναγιώτης
Ζερβός Γιάννης, Μπαλαµπάνης Νίκος, Παππάς Θανάσης
Σελιανίτης Χρήστος, Τσουδερός Γιάννης
Χαλικιάς Αλέκος, Ψαριανού Σοφία 

Α/5.5 Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Νοµοθεσία περί αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, συνεργασία µε
φορείς, έλεγχος προκηρύξεων.

Υπεύθυνος από ∆.Σ.: Θανάσης Παππάς
Υπεύθυνη Επιτροπής: Ιφιγένεια Σκαµνάκη

Μέλη: Βασιλόπουλος ∆ιονύσης, Βρυνιώτης Νάσος
Γερονίκος Απόστολος, Λάµπρου Κώστας, Λιάρος Αντώνης
Μεσσαρέ Ίνης, Μωραίτης Κώστας, Παππάς Θανάσης
Πεφάνης Σωκράτης, Ποτηρόπουλος ∆ηµήτρης
Σελιανίτης Χρήστος, Σιαπκίδης Νίκος, Σιόλας Άγγελος
Σκαµνάκη Ιφιγένεια, Τσουδερός Γιάννης
Φινές Κώστας, Φιντικάκης Νίκος

Α/5.6 Μόνιµη Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Συνεργασία µε ενώσεις αρχιτεκτόνων ACE, UIA, ICOMOS, UMAR,
εκπροσωπήσεις.

Υπεύθυνη από ∆.Σ.: Κορίνα ∆αγκλή

Μέλη: Αγγελίδης Μηνάς, Γρηγοριάδης Βασίλης
∆αγκλή Κορίνα, ∆εσποτόπουλος Παναγιώτης
∆ιγενής Σάκης, Μελανίτου Άννα, Μεσσαρέ Ίνης
Μήτσου Γιάννα, Παπαδόπουλος Σωτήρης

Α/5.7 Μόνιµη Επιτροπή Θεσµικού πλαισίου 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Αναθεώρηση της νοµοθεσίας, διεκδικήσεις του κλάδου, νοµική
υποστήριξη.

Υπεύθυνος από ∆.Σ.: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Μέλη: Γαβαλάς Άγγελος, Γεωργακόπουλος Τάκης
∆εσποτόπουλος Παναγιώτης, ∆ιγενής Σάκης
Ζερβός Γιάννης, Μεσσαρέ Ίνης, Μπαµπαδήµας Άγγελος
Παπαδόπουλος Σωτήρης, Παππάς Θανάσης
Σιαπκίδης Νίκος, Χατζηδηµητρίου Γρηγόρης

Α/5.8 Μόνιµη Επιτροπή Νέου Μουσείου Ακρόπολης 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
Θέµατα χωροθέτησης και διαδικασιών για την ανέγερση του νέου
Μουσείου, διαδικασία διαγωνισµού, παρεµβάσεις, προτάσεις.

Υπεύθυνος από ∆.Σ.: Σιαπκίδης Νίκος

Μέλη: Αδαµόπουλος Κωστής, Γρηγοριάδης Βασίλης
∆ιγενής Σάκης, ∆ωρής Μιχάλης, Ζερβός Γιάννης
Καννάς ∆ιονύσης, Κοκκολιάδης Σπύρος
Κουφέλη Ειρήνη, Λευκαδίτου Ρένα, Μάρθα ΛουΪζα
Νικολακόπουλος Παντελής, Οικονόµου Ουρανία
Παπαθανασόπουλος Θάνος, Παπαρρόδου Ελένη
Παπούλιας Χρήστος, Πέπε Αναστασία, Πετρίδου Βασιλική
Πετροπούλου Ζίλκα, Ρουσσέας Νίκος, Σελιανίτης Χρήστος
Σηµαιοφορίδης Γιώργος, Σιαπκίδης Νίκος, Σκαµνάκη Ιφιγένεια
Σουβατζίδης Μιχάλης, Τσεγκής Βασίλης, Φινέ Μαρία ,Φινές Κώστας

Α/5.9 Οµάδα Εργασίας για ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής στο ΥΠΠΟ 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
∆ιατύπωση και σχεδιασµός πολιτικής στον τοµέα της αρχιτεκτονι-
κής, δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολι-
τισµική σηµασία της αρχιτεκτονικής, κατανόηση και βελτίωση
του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, παρουσία της ελληνικής αρ-
χιτεκτονικής δραστηριότητας – συµπεριλαµβανοµένου και του
θεωρητικού έργου- στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Υπεύθυνοι από ∆.Σ.: Τάκης Γεωργακόπουλος, Θανάσης Παππάς

Μέλη: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Ζερβός Γιάννης
Λυρούδιας Ευάγγελος, Πάνου Αντωνία, Παππάς Θανάσης
Σηµαιοφορίδης Γιώργος, Σταµατίου Ελένη, Φανουράκης Σήφης
Χραµπάνης Παύλος , Χρυσοπούλου Ευαγγελία 

Α/5.10 Οµάδα Εργασίας Ελευθέρων Χώρων 

• Βασικό Θεµατολόγιο:
∆ιασφάλιση των ελάχιστων ελεύθερων χώρων και αποτροπή της
οικοδόµησής τους µε χρήσεις που προκύπτουν αυθαίρετα, χωρίς
µελέτες και πολεοδοµικό σχεδιασµό

Υπεύθυνος από ∆.Σ.: Κώστας Μπαρδάκης

Μέλη: Σιαπκίδης Νίκος, Μπαρδάκης Κώστας
Κουµουνδούρος Παναγιώτης
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βραβείων αρχιτεκτονικής. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί πα-
νελλαδική Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή µε στόχο η
επικείµενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να εγκρίνει τις δρά-
σεις που προγραµµατίζονται.
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Θράκης και τους Συλ-
λόγους που στην έδρα τους υπάρχουν Αρχιτεκτονικές Σχολές, θα
προετοιµαστεί ειδική Ηµερίδα µε θέµατα ανταλλαγή απόψεων
και τη συνδροµή των επαγγελµατικών οργανώσεων των αρχιτε-
κτόνων στη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Αρχι-
τεκτονικών Σχολών.
Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφασίστηκε να διερευνηθεί, σε συ-
νεργασία µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας, η πραγµατοποί-
ηση του επόµενου Συντονιστικού στην Καβάλα, σε συνδυασµό µε
την Ηµερίδα.
Για όλα τα παραπάνω θέµατα και έχοντας υπόψη τις επεξεργα-
σίες της Ένωσης, όλοι οι Σύλλογοι της χώρας θα δραστηριοποιη-
θούν στην κατεύθυνση της ενηµέρωσης συναδέλφων, φορέων
και πολιτών µε στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας της αρχι-
τεκτονικής και την προβολή των δικαιωµάτων των Αρχιτεκτόνων.
Απόψεις - θέσεις - επεξεργασίες θα επαναδιατυπωθούν προς την
κατεύθυνση της οριστικοποίησης των θέσεων για την επικείµενη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας που θα πραγµατοποιηθεί στις 10
Μαρτίου στην Αθήνα και στην Αίθουσα Τελετών του Τµήµατος Αρ-
χιτεκτόνων του ΕΜΠ.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενεργοποιηθεί και η Γενική
Συνέλευση Αττικής που σε συνεργασία µε τους Συλλόγους και το
∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης θα καθορίσουν και θα υλοποιήσουν
το πρόγραµµα δράσεων και ενεργειών.

■ 1 ΙOYΛIOY 2001 ΣTHN ΚABAΛA

∆EΛTIO ΤYΠOY

Την Κυριακή 1.07.2001 πραγµατοποιήθηκε στην Καβάλα, συνε-
δρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλό-
γων και Τµηµάτων της χώρας. Στην συνεδρίαση αυτή πήραν µέρος
εκπρόσωποι από: 
1. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων N. ∆ράµας (ΣΑ∆)
2. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ)
3. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας (ΣΑΝΚ)
4. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λασιθίου
5. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πάτρας (ΣΑΝΑ)
6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών (ΣΑΝΣ) 
7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων  (ΣΑΧ)
8. ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν:

Α) Στα Οργανωτικά θέµατα της Ένωσης και το Καταστατικό.
Β) Στον προγραµµατισµό Πανελλήνιου Προγράµµατος ∆ράσεων
για τα θέµατα αρχιτεκτονικής.
Γ) Στα θέµατα εκπαίδευσης - προγραµµάτων σπουδών.
∆) Στα θεσµικά προβλήµατα του κλάδου.

Σηµειώνεται πως στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συντονιστικού
πραγµατοποιήθηκε από το Σύλλογο Ν. Καβάλας και το Τµήµα Αρ-
χιτεκτόνων της Αρχιτεκτονικής Σχολής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστη-
µίου Θράκης, Ηµερίδα στην Ξάνθη, το Σάββατο 30.06.2001 µε
θέµα: «Η κατάρτιση του Αρχιτέκτονα. ∆ιασύνδεση των προγραµ-
µάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πρακτική».

Στην Ηµερίδα αυτή συµµετείχαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι
όλων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας και εισηγητές που
ανέπτυξαν όλο το φάσµα που σχετίζεται µε τα Προγράµµατα
Σπουδών, την Ευρωπαϊκή εµπειρία, τα θέµατα της πρακτικής
άσκησης και της δυνατότητας συµµετοχής των Επαγγελµατικών
Ενώσεων στην διαµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών.

Το Συντονιστικό αποφάσισε τα παρακάτω:

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η κτηθείσα εµπειρία από την λειτουργία του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας
Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε σχέση µε το Θεσµικό Πλαίσιο και την

δοµή του ΤΕΕ επιβάλουν την προσαρµογή του µοντέλου συγκρό-
τησης της Πανελλήνιας Ένωσης. Τη στιγµή που στη χώρα έχουµε
το µεγαλύτερο ποσοστό Αρχιτεκτόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν υπάρχει αντιστοίχηση σε ένα µοντέλο, ικανό να προασπίσει
τα συµφέροντα των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στο επάγγελµα και
στην κοινωνία.

Απαιτείται προσαρµογή ώστε η νέα δοµή να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του κλάδου.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί:

• Η ποιοτική και ποσοτική καταγραφή όλων των στοιχείων και δε-
δοµένων µέσω ενός ερωτηµατολογίου προς όλους τους Συλλό-
γους και Τµήµατα.

• Η στατιστική επεξεργασία και έλεγχος σχετικά µε το µητρώο
µελών ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την διερεύ-
νηση της οργανωτικής δοµής.

• Η συζήτηση του θέµατος στην επικείµενη διάσκεψη των Προέ-
δρων των Συλλόγων και Τµηµάτων της χώρας µε το ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣ
-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

• Η συγκρότηση ειδικής Πανελλαδικής Επιτροπής Καταστατικού
για την προώθηση όλων των απαραίτητων επεξεργασιών.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Η συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην
«Επικράτεια Πολιτισµού» του ΥΠΠΟ και η συγκρότηση του δικτύ-
ου αρχιτεκτονικής δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την θεσµική
παρέµβαση της Ένωσης στα θέµατα της αρχιτεκτονικής.

Στόχος είναι η συνεργασία όλων µας για τα θέµατα αυτά µε σκο-
πό την προώθηση της εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική.

Όλες οι δυνάµεις του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
θα εργασθούν στην κατεύθυνση της προώθησης:

• των δράσεων που εντάσσονται ή µπορούν να ενταχθούν στο δί-
κτυο αρχιτεκτονικής    

• της καθιέρωσης BIENNALE και βραβείων αρχιτεκτονικής
• την συγκρότηση Πανελλαδικής Οργανωτικής Επιτροπής για την

πραγµατοποίηση του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρί-
ου.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Τόσο στην Ηµερίδα όσο και στο Συντονιστικό ετέθησαν όλα τα ζη-
τήµατα που άπτονται της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
πρακτικής. Ο προβληµατισµός, θέσεις και απόψεις που εκφρά-
στηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω επεξεργασία
εκ µέρους του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ώστε να
καθοριστεί ένα πλαίσιο θέσεων για παρεµβάσεις στον εθνικό χώ-
ρο αλλά και όπου συµµετέχει στις διεθνείς ενώσεις.

Θεµατικές περιοχές εντοπίζονται στα εξής:

Α) στην διάρκεια σπουδών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
Β) στην πιστοποίηση των Πανεπιστηµίων των πανεπιστηµιακών
σπουδών αλλά και των παρεχοµένων σπουδών στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής 
Γ) στην πρακτική άσκηση, την διαδικασία άσκησης επαγγέλµατος
και την συνεχιζόµενη εκπαίδευση

Τα παραπάνω θέµατα πρέπει να εξεταστούν άµεσα σε επαφή µε
τις ∆ιεθνείς Ενώσεις των Αρχιτεκτόνων αλλά και των Αρχιτεκτονι-
κών Σχολών της χώρας ενόψει των εξελίξεων τόσο στον εθνικό
χώρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγίες - αναπροσαρµογές
κ.λπ.)

∆. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Ενώσεων των αρχιτεκτόνων µε
το ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που πραγ-
µατοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και τα συµπεράσµατα αυ-
τής εντείνουν την κινητοποίηση µας για την προώθηση των θεσµι-
κών προβληµάτων του κλάδου.

Πρέπει να ενταθεί, µε βάση τις θέσεις µας, το υλικό της Συνδιά-
σκεψης (που θα εκδοθεί σε ειδικό έντυπο) µε πίεση προς την πο-
λιτεία και γι΄ αυτό αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση συνέντευ-
ξης τύπου και µεθόδευσης κινητοποιήσεων του κλάδου.

Τέλος αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση του επόµενου Συντονι-
στικού στα ΧΑΝΙΑ, στα τέλη Σεπτέµβρη και η πραγµατοποίηση
Ηµερίδας µε θέµα: «H Αρχιτεκτονική και οι παρεµβάσεις των δη-
µοσίων φορέων».
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της αρχιτεκτονικής
και να επιδιωχθεί ένα πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της
αρχιτεκτονικής –υποχρεωτικά– από τους φορείς δηµοσίου συµ-
φέροντος. 

■ 19 ΜAPTIOY 2002 ΣTH ΧAΛKI∆A

∆EΛTIO ΤYΠOY

Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2002 πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα
συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλ-
λόγων και Τµηµάτων της Χώρας. 

Στη συνεδρίαση αυτή πήραν µέρος πρόεδροι, µέλη των ∆.Σ. και
εκπρόσωποι από: 
1. Τον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
2. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων N. ∆ράµας
3. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
4. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας
5. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
6. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας
7. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων
8. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας
9. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας 
10. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Σερρών
11. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής
12. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας 
13. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Φθιώτιδας
14. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Χανίων

Στα πλαίσια του Συντονιστικού πραγµατοποιήθηκε από το Σύλλο-
γο Ν. Εύβοιας Ηµερίδα µε θέµα «Χωροταξικός Σχεδιασµός – Χρή-
σεις γης και Αρχιτεκτονική Φυσιογνωµία Κατασκευών» το Σάββα-
το 9 Μαρτίου 2002. 

Το Συντονιστικό Όργανο ενηµερώθηκε εκτενώς για τις δράσεις
και πρωτοβουλίες των ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης και έγινε
ανταλλαγή απόψεων για προβλήµατα και δράσεις όλων των Συλ-
λόγων και Τµηµάτων. 

Συζητήθηκαν ειδικότερα τα θέµατα: 

Α. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο που επεξεργάζεται το ∆.Σ. της Πανελ-
λήνιας Ένωσης, έγινε αναλυτική συζήτηση και εξουσιοδοτήθηκε
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να δηµοσιοποιήσει τις θέσεις της Ένω-
σης. Το ∆.Σ. στην τελευταία συνεδρίασή του στις 13.3.2002 ορι-
στικοποίησε τις θέσεις της Ένωσης οι οποίες επισυνάπτονται.   

Β. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Συντονιστικό Όργανο έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του
Συντονιστικού της Καβάλας και της διάσκεψης των Προέδρων των
Συλλόγων και Τµηµάτων µε το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επικέντρωσε

τη συζήτηση στην ανάγκη για την ενίσχυση του Πανελλαδικού χα-
ρακτήρα της Ένωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε για τα θεσµικά – ορ-
γανωτικά θέµατα να αποσταλεί συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο
στους Συλλόγους και τα Τµήµατα µε σκοπό να ληφθούν συγκεκρι-
µένες αποφάσεις κυρίως επί των θεµάτων: 

✓ Οργανωτική – θεσµική – καταστατική µεταρρύθµιση στη δοµή
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
✓ ∆ιαµόρφωση πλαισίου θέσεων για σύγκλιση της Πανελλαδικής
Αντιπροσωπείας 
✓ Συγκεκριµενοποίηση χρονοδιαγράµµατος δράσεων και χρόνου
εκλογών 

Από όλους εκφράστηκε οµόφωνα η θέληση πως τα παραπάνω ως
µείζονα ζητήµατα, πρέπει να τύχουν κοινής αποδοχής και αντιµε-
τώπισης ώστε οι επικείµενες εκλογές για τα όργανα διοίκησης
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, να αποτελέσουν ισχυρό στοιχείο για ευρεία συµ-
µετοχή των Αρχιτεκτόνων της χώρας στις διαδικασίες. 

Τέλος αποφασίστηκε οµόφωνα όλα τα παραπάνω θέµατα, αφού
αναπτυχθούν και ολοκληρωθούν από το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ να
αποτελέσουν το µοναδικό θέµα στο επικείµενο Συντονιστικό
Όργανο που αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί στα Χανιά. 

Στο Συντονιστικό των Χανίων θα πραγµατοποιηθεί Ηµερίδα µε θέ-
µα «Πόλεις και η Αρχιτεκτονική των ∆ηµόσιων φορέων», Ηµερίδα
που κρίνεται σηµαντική για τα αρχιτεκτονικά πράγµατα της χώρας. 

Για την επιτυχία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα τόσο από
το ∆.Σ. όσο και από όλους τους Συλλόγους και Τµήµατα της χώρας
και το πρόγραµµα θα δηµοσιοποιηθεί έγκαιρα.  

■ 21 ΑΠPIΛIOY 2002 ΣTA ΧANIA

∆EΛTIO ΤYΠOY

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2002 πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά συ-
νεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλό-
γων και Τµηµάτων της Χώρας. 

Στη συνεδρίαση αυτή πήραν µέρος πρόεδροι, µέλη των ∆.Σ. και
εκπρόσωποι από: 
15. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Χανίων
16. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας 
17. Τον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
18. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
19. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας
20. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
21. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας
22. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων
23. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας 
24. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου
25. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Σερρών

Στα πλαίσια του Συντονιστικού πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα
Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) Ηµερίδα
µε θέµα «Οι πόλεις και η αρχιτεκτονική των δηµόσιων φορέων»
στην αίθουσα του µεγάλου Αρσεναλίου στην παλιά πόλη των Χα-
νίων το Σάββατο 20 Απριλίου 2002. 

Το Συντονιστικό Όργανο ενηµερώθηκε για τις δράσεις των ∆.Σ.
και συζήτησε εκτενώς το µοναδικό θέµα που ήταν: «Οργανωτικά
Θέµατα, Τροποποίηση Καταστατικού, εκλογές, προγραµµατι-
σµός».  

Από όλους τους Προέδρους και εκπροσώπους Συλλόγων και Τµη-
µάτων τονίστηκε πως η ενδυνάµωση τους σε τοπικό επίπεδο και
η επίλυση των λειτουργικών – οικονοµικών προβληµάτων αποτε-
λεί µείζον θέµα. Η αναδιάρθρωση της δοµής µε συνοχή και αλλη-
λουχία σε όλα τα όργανα διοίκησης αποτελεί αναγκαιότητα. 
Εκτέθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση της οργα-
νωτικής δοµής µε τη θέσπιση εθνικού και περιφερειακού Συµ-
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87. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ "
88. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΛΕΧΤΗ "
89. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
90. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ "
91. ΚΑΒΒΑ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ "
92. ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ "
93. ΠΑΞΙΜΑ∆Η-ΚΟΥΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ "
94. ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΗΣ ΛΙΝΟΣ "
95. ΤΡΑΠΕΖΑΡΗ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ "
96. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "
97. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ "
98. ΑΥΓΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ "
99. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ "
100. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ-ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ "
101. ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "
102. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ
103. ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ " "
104. ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ ΡΕΝΑ " "
105. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ " "
106. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ " "
107. ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ " "
108. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ " "
109. ΤΑΒΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΚΟΣ " "
110. ΧΑΤΖΗΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΚ-Α
111. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "
112. ΜΠΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ "
113. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "
114. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ "
115. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ "
116. ∆ΑΓΚΛΗ ΚΟΡΙΝΑ "
117. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "
118. ΚΟΥΦΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ "
119. ΜΠΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
120. ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ "
121. ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ "
122. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
123. ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ "
124. ΚΑΛΥΒΑΣΓΙΩΡΓΟΣ "
125. ΕΡΗΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
126. ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ "
127. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ "
128. ΑΡΜΟΝΗ ΝΑΝΣΥ "
129. ΚΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ "
130. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ "
131. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΕΒΑ "
132. ΦΟΙΦΑ ΕΜΜΑ "
133. ΛΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ "
134. ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ "
135. ∆ΡΑΓΩΝΑ ΒΙΚΥ "
136. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤ. ΑΡΧ/ΤΩΝ
137. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ "               "              "
138. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "               "              "
139. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΥΗ "               "              "
140. ΠΑΠΑΡΡΟ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ "               "              "
141. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ "               "              "
142. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΣΠΑ "               "              "
143. ΣΙΑΠΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ "               "              "
144. ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ "               "              "
145. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ "               "              "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ε∆ΡΕΣ 5)
146. ΘΩ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΑΚ
147. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ
148. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΚ-Α
149. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ "
150. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥΓΙΩΡΓΟΣ "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ (Ε∆ΡΕΣ 3)
151. ∆ΟΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΑΕ
152. ΤΑΠΑΝΛΗ-∆ΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΚ-Α
153. ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤ. ΑΡΧ/ΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ε∆ΡΕΣ 4) 
154. ΠΑΡΑΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΑΕ

155. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΑΚ
156. ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΣΚ-Α
157. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣ. ΚΙΝ.ΑΡΧ.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ (Ε∆ΡΕΣ 8)
158. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ. ΚΙΝΗΣΗ ∆ΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
159. ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ "
160. ΜΑΓΙΑΦΑ-ΣΙΓΑΛΑ ΡΕΝΑ "
161. ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ "
162. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ ∆ΑΚ
163. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΚ-Α
164. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "
165. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "

Οι συν. ∆εσποτίδης Νίκος, Μπίκος Λάµπρος και Βασίλης Τσονά-
κας παραιτήθηκαν από µέλη της Αντιπροσωπείας και αντικατα-
στάθηκαν από τους Γιώργο Τσιάκαλο, Άλκηστη Σταθοπούλου και
Μαρία Κουρµπανά αντίστοιχα.

Α/7.3 ΣYNE∆PIAΣEIΣ ΑNTIΠPOΣΩΠEIAΣ
1η Συνεδρίαση: Αθήνα 27 Μαΐου 2000
∆ελτίο Τύπου

Στις 27.5.2000 πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αντι-
προσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
µε τη συµµετοχή 164 Αντιπροσώπων από την Αθήνα και την περι-
φέρεια.

Μετά από ψηφοφορία των παρισταµένων µελών αναδείχτηκε το
τριµελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόµενα δύο χρό-
νια, αποτελούµενο από τους:

Παπαγιαννόπουλο Γιώργο, Πρόεδρο (Π.Α.Σ.Κ.-Α.)       Αθήνα
Τσουκάτο Γιάννη, Α΄Αντιπρ.    (Ανεξ.Κίνηση Αρχ/νων ∆υτικ.Κρήτης

Παρέµβαση Αρχ/νων Σ.∆υτ.Ελλάδας
Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων)       Χανιά

Καραµπίνη-Σαββίδου Πόλυ, Β΄Αντιπρ.             (∆.Α.Κ.)            Αθήνα

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπεντα-
µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της οποίας τ’ αποτελέσµατα
έχουν ως εξής: ψήφισαν 161, έγκυρα 160, άκυρο 1.

ΠΑΣΚ-Α - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ψήφοι: 50              έδρες: 5
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Παπαπαύλου Γιώργος
Φατούρου Πετρούλα
Χαραλαµπίδης Γιώργος
∆αγκλή Κορίνα

∆.Α.Κ.: ψήφοι: 25              έδρες: 2
Αναστασιάδης ∆ηµήτρης
Μαραβέας ∆ηµήτρης

Ε.Λ.Ε.Μ.: ψήφοι: 23              έδρες: 2
Μεδίτσκου Πετρίνα
∆εσποτόπουλος Παναγιώτης

Α.Σ.Α.Ε.: ψήφοι: 22              έδρες: 2
Παππάς Θανάσης
Σηµαιοφορίδης Γιώργος

ΑΝΕΞ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ. ∆ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ:       ψήφοι: 19 έδρες: 2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ.-Σ.∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ    Σιαπκίδης Νίκος
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧ/ΝΩΝ   Φανουράκης Σήφης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ψήφοι: 11               έδρες: 1
Βράκας Αλέξανδρος

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: ψήφοι: 9                έδρες: 1
Μπαρδάκης Κώστας

ΣΧΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: ψήφοι: 1                 έδρες: -

βουλίου µε εκλογίκευση του µεγάλου αριθµού µελών που ισχύει
σήµερα και που εκτιµήθηκε πως είναι µη λειτουργικό. 

Τονίστηκε ακόµα από πολλούς Συλλόγους–Τµήµατα πως απαιτεί-
ται η συζήτηση να ολοκληρωθεί άµεσα στην διάρκεια της παρού-
σας περιόδου, ώστε µε ενδυναµωµένο οργανωτικό σχήµα να διε-
νεργηθούν οι εκλογές τοπικά και πανελλαδικά ενιαία.

Από δύο αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ εκφράστηκαν και απόψεις ακριβώς αντίθετες µε τις
παραπάνω οι οποίες εκτιµούν πως η σηµερινή δοµή του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ πρέπει να παραµείνει ως έχει και η προσπάθεια µεταβολής
θα έχει ως αποτέλεσµα την «ανατροπή του δηµοκρατικού χαρα-
κτήρα του Συλλόγου». 

Στο τέλος αποφασίστηκε: 

Α) Να αποσταλούν τα πρακτικά, οι προτάσεις και οι αποφάσεις
Συµβουλίων (ΣΑΘ) σε όλους τους Συλλόγους – Τµήµατα. 
Β) Να συνεδριάσουν άµεσα όλα τα ∆.Σ. και να εκφράσουν γραπτά
τις θέσεις των Συµβουλίων.

Όλα τα παραπάνω θα απασχολήσουν και την επόµενη συνεδρία-
ση της 4ης Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ που θα πρέπει να συ-
γκληθεί από το Προεδρείο της, βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 του
Καταστατικού.

Α/7 ΠANEΛΛA∆IKH ΑNTIΠPOΣΩΠEIA ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ  
ΠPOE∆PEIO – ΜEΛH ΑNTIΠPOΣΩΠEIAΣ – ΣYNE∆PIAΣEIΣ

Α/7.1 Προεδρείο της Αντιπροσωπείας
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας εκλέχτηκε στην πρώτη συνε-
δρίασή της στις 27.05.2000 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παπαγιαννόπουλος Γιώργος, Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Τσουκάτος Γιάννη, Χανιά
Αντιπρόεδρος: Καραµπίνη-Σαββίδου Πόλυ, Αθήνα

Α/7.2 Μέλη Αντιπροσωπείας
Μετά τις τελευταίες εκλογές στην Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
εκλέχτηκαν, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι που
συγκροτούν την Πανελλαδική Αντιπροσωπεία: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε∆ΡΕΣ 5)
1. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΚ
2. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "
3. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΣΚ-Α
4. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ " 
5. ΜΑΡΙΝΗ ΝΤΟΡΑ "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Ε∆ΡΕΣ 23)
6. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ ΑΣΑΕ
7. ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ "
8. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
9. ΝΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "
10. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΖΩΗ "
11. ΜΕ∆ΙΤΣΚΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ ∆ΑΚ
12. ΕΥΤΑΞΑ ΒΙΚΥ "
13. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ "
14. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑ "
15. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ "
16. ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ "
17. ΛΕΟΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ "
18. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ "
19.ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΜ
20. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΚ-Α
21. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "
22. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΘΕΑΝΩ "
23. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ "
24. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ "
25. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ "
26. ΑΚΡΙΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ "

27. ΣΑΧΑΝΑ ΧΡΥΣΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧ/ΝΩΝ
28. ΣΙΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Ε∆ΡΕΣ 4)
29. ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΚ
30. ΧΑ∆ΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
31. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "
32. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΚ-Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε∆ΡΕΣ 4)
33. ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΚΑΛΥΨΩ ΑΣΑΕ
34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ "
35. ΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΑΚ
36. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΚ-Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε∆ΡΕΣ 8)
37. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΑΕ
38. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
39. ΤΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
40. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "
41. ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ "
42. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "
43. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΑΚ
44. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΣΚ-Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Ε∆ΡΕΣ 4)
45. ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣΑΕ
46. ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
47. ΓΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ∆ΑΚ
48. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΚ-Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ε∆ΡΕΣ 6)
49. ΜΠΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΑΕ
50. ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ "
51. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΣΚ-Α
52. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ.- Σ ∆ΥΤ.ΕΛ/∆ΑΣ
53. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ                         "               "            "           "
54. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          "                "           "           " 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ε∆ΡΕΣ 5)
55. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΚ-Α
56. ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ           ΣΥΛ.ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
57. ΚΑΚΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ "          "                "                  "
58. ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "          "                "                  "
59. ΠΟΛΥ∆ΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ "          "                "                  "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε∆ΡΕΣ 86)
60. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΑΕ
61. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ "
62. ΠΛΑΙΝΗ-ΧΑΛΚΙΑ ΕΦΗ "
63. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ "
64. ΜΠΑΤΣΟΥ ΒΙΒΗ "
65. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "
66. ΚΑΜΠΕΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ "
67. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΒΙΝΑ "
68. ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ "
69. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΚ
70. ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "
71. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
72. ΠΕΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ "
73. ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΣΜΑΡΑΓ∆Α "
74. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ "
75. ΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΑ "
76. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  "
77. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ "
78. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ "
79. ΒΕΡΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "
80. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑ "
81. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ "
82. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ "
83. ∆ΕΣΠΟΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ "
84. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "
85. ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ "
86. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ "
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Α. Καθορισµός ηµεροµηνίας εκλογών και εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής

Η Αντιπροσωπεία αποφάσισε πως οι πανελλαδικές εκλογές για
την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Ελλήνων Αρχιτεκτό-
νων θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2002. Για τη συµµετο-
χή των συναδέλφων στις εκλογές αποφασίστηκε επίσης:
• Νέα µέλη µπορούν να εγγραφούν έως 25.6.2002
• Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως 17.6.2002 
• Ταµειακά τακτοποιηµένοι θεωρούνται όσοι συνάδελφοι -και
την ηµέρα των εκλογών- εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους για
τα έτη 2000 και 2001.
Τέλος καθορίστηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα
διεξάγει τις εκλογές.

Β. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού για δυνατότητα 
ίδρυσης Τµήµατος Ν. Αττικής

Το Προεδρείο διαπίστωσε πως ο αριθµός των παρόντων δεν
επαρκούσε για τη συζήτηση του θέµατος αυτού και εποµένως
δεν συζητήθηκε το θέµα.

Γ. Απολογισµός πεπραγµένων ∆.Σ. για την περίοδο 2000-2002

Σε όλους τους Αντιπροσώπους διατέθηκε ειδικό τεύχος µε τον
απολογισµό του ∆.Σ. καθώς και µε τον οικονοµικό απολογισµό
και προϋπολογισµό. Ο Πρόεδρος Τ. Γεωργακόπουλος και ο Γεν.
Γραµµατέας Θ. Παππάς ανέπτυξαν το θέµα και ανέλυσαν τις δρά-
σεις του ∆.Σ. στους τοµείς για:
• Την οργανωτική διάρθρωση και τη λειτουργική αναδιάρθρωση

του Συλλόγου
• Τις δράσεις για την αρχιτεκτονική και τις εκδηλώσεις
• Τα θέµατα διεθνών σχέσεων και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυ-

ξε ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
• Τις εκδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο αυτή
• Τις παρεµβάσεις για όλα τα ζητήµατα και κυρίως για τα θέµατα

του περιβάλλοντος, της πόλης, της αρχιτεκτονικής
• Τις θέσεις για τα θεσµικά και επαγγελµατικά θέµατα
Μετά από διεξοδική συζήτηση ο απολογισµός δράσεων για τη
διετία 2000-2002 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία µε 39 ψήφους
υπέρ, 21 κατά και 1 λευκό. Ο οικονοµικός απολογισµός και προϋ-
πολογισµός ψηφίστηκαν οµόφωνα.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ενόψει των επικείµενων εκλο-
γών στις 30 Ιουνίου 2002, καλεί όλους τους συναδέλφους σε όλη
τη χώρα, να λάβουν µαζικά µέρος στις εκλογές ώστε να ενδυνα-
µωθεί ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε στόχο την αναβαθµισµένη λειτουργία του
προς όφελος των αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής.

Α/8 ΟPΓANΩTIKA ΘEMATA – ΚATAΣTATIKO
ΠPΩTOBOYΛIEΣ TOY ∆.Σ.

Στο ∆.Σ., στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου της Γ.Σ.
Νοµού Αττικής και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων συζητήθηκαν ορ-
γανωτικά θέµατα, θέµατα καταστατικού και διατυπώθηκαν συ-
γκεκριµένες σκέψεις και απόψεις.  Επίσης στο Συντονιστικό της
Πάτρας (18.2.2001) συζητήθηκαν τα θέµατα της οργανωτικής
υπόστασης του κλάδου και οργανωτικής αναδιάρθρωσης σε πα-
νελλήνια κλίµακα. Τα θέµατα αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα
∆ελτία Τύπου.

Α/8.1 Συνάντηση του ∆.Σ. µε τους Προέδρους
Συλλόγων – Τµηµάτων
Αθήνα, Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2001

Στη συνάντηση του ∆.Σ. µε τους Προέδρους Συλλόγων – Τµηµά-
των (Αθήνα, Σάββατο 20.10.2001), κατατέθηκε η παρακάτω εισή-
γηση εκ µέρους του Προεδρείου ως αποτέλεσµα επεξεργασίας
αντίστοιχου ερωτηµατολογίου που είχε αποσταλεί σε όλους τους
Συλλόγους και τα Τµήµατα της ΠΕΑ:

Τα δοµικά προβλήµατα της πανελλήνιας οργάνωσης και σκέψεις
για µια νέα θεσµική υπόσταση του κλάδου

■ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Τα όργανα διοίκησης του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, προέκυψαν από τις εκλογές
στις 20.02.2000.
Σε πανελλαδικό επίπεδο ψήφισαν 2.521 (17,38% του συνόλου
των αρχιτεκτόνων της χώρας)
(Οι προηγούµενες εκλογές έγιναν στις 08.06.1997 και ψήφισαν
2.306). Υπήρξε δηλαδή αύξηση κατά 1,48 %.
Εκλέχτηκαν 165 αντιπρόσωποι για την Πανελλαδική Αντιπροσω-
πεία και από τις 13 περιφέρειες της χώρας.
Στις 27. 05. 2000 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας η οποία εξέλεξε το νέο ∆Σ, το οποίο συγκροτή-
θηκε σε σώµα στις 07.06. 2000.
Το ∆Σ έγκαιρα συζήτησε και ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης (06.
07. 2000) το οποίο απέστειλε στους Συλλόγους και τµήµατα της
Περιφέρειας.

■ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
Η σηµερινή οργανωτική δοµή ανά περιφέρεια έχει ως εξής: 

Προκύπτει εποµένως ότι για τις 13 περιφέρειες και επί 51 Νοµών
παρουσιάζονται 25 Σύλλογοι [ή 26 εάν υπολογίσουµε τους δύο
(2) Συλλόγους στο Νοµό Έβρου κατά παράβαση του καταστατι-
κού]. Καλύπτουµε δηλαδή κατά Νοµό το 49,01 % µε Συλλόγους.

Σύµφωνα µε το καταστατικό, η κατανοµή µελών της Αντιπροσω-
πείας ακολουθεί την περιφερειακή διαίρεση της χώρας, 145 µέλη

2η Συνεδρίαση: Αθήνα 17 Μαρτίου 2001 
∆ελτίο Τύπου

Η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας
Ένωσης Αρχιτεκτόνων πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου
2001 στην Αθήνα.

Το Προεδρείο του ∆.Σ. ενηµέρωσε το σώµα για τις δράσεις του
∆.Σ. για την περίοδο Μαΐου 2000 - Μαρτίου 2001 και ακολούθησε
εκτενής συζήτηση για όλα τα θέµατα µε έµφαση στα:
• Θεσµικά προβλήµατα του κλάδου
• Προβολή-αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής

Η Αντιπροσωπεία καθόρισε το πλαίσιο δράσεων για την επόµενη
περίοδο και ειδικότερα:

Για το θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Άµεσο στόχο αποτελεί η άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρ-
χιτέκτονες µε βάση την Κ.Ο. 80/354/ΕΟΚ και τα Π.∆. 107/93 και
272/00. Η εφαρµογή των παραπάνω, η έκδοση εγκυκλίου από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε για απαρέγκλιτη τήρησή τους µε την προώθηση νοµο-
θετικής ρύθµισης για απαγόρευση άσκησης της αρχιτεκτονικής
από τεχνικά επαγγέλµατα που δεν εµπίπτουν στο παραπάνω νο-
µοθετικό πλαίσιο, αποτελούν την άµεση προτεραιότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται συνάντηση µε τον αρµό-
διο Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και προς υποβοήθηση για την επίτευξη του
στόχου, θα πραγµατοποιηθεί εντός του Μαΐου συνδιάσκεψη
όλων των Αρχιτεκτονικών Ενώσεων των Ευρωπαϊκών χωρών στην
Αθήνα, ενώ θα συσταθεί Εθνική Επιτροπή Θεσµικού Πλαισίου
από ολόκληρη την αρχιτεκτονική κοινότητα.

Για την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ
Πέραν της προσφυγής της Ένωσης στο ΣτΕ για την ακύρωση του
προγράµµατος σπουδών του ΤΕΙ Πάτρας, ο κλάδος απαιτεί την
κατάργησή του και την ακύρωση της διαδικασίας για έκδοση Π.∆.
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων.

Σχετικά µε το νοµοσχέδιο για την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, η
Αντιπροσωπεία, σε συνεργασία µε ολόκληρο τον τεχνικό κόσµο,
αξιώνει την απόσυρση του νοµοσχεδίου και ην έναρξη ειδικού
διαλόγου για διαµόρφωση µιας ποιοτικής τεχνικής πυραµίδας σε
όλα τα επίπεδα που θα ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανά-
γκες της χώρας. 

Ειδικότερα για τις εξελίξεις σε σχέση µε τη διακήρυξη της Μπο-
λώνια, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε συµφωνία µε όλα τα Τµήµατα Αρχιτεκτό-
νων της χώρας, θεωρεί πως οι σπουδές στην αρχιτεκτονική δεν
µπορεί να υπόκεινται σε τεχνικές επεξεργασίες του τύπου 3+2. Η
εκπαίδευση και η απόκτηση πτυχίων προϋποθέτουν τουλάχιστον
5ετή εκπαίδευση.

Για την προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής
Η Ένωση θα προωθήσει δράσεις για την προβολή και ανάδειξη
του αρχιτεκτονικού έργου στην ελληνική κοινωνία.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η άσκηση εθνικής πολιτικής για την
αρχιτεκτονική και γι' αυτό ζητείται συνάντηση µε το ΥΠΠΟ.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση του 11ου Πανελλή-
νιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου µε ταυτόχρονη θεσµοθέτηση της
µπιενάλε αρχιτεκτονικού έργου και καθιέρωση βραβείων αρχιτε-
κτονικής.

Εκδηλώσεις αρχιτεκτονικής αποτελούν βασική στόχευση και απο-
φασίστηκε, µεταξύ άλλων, η πραγµατοποίηση:

• ενός φόρουµ ενηµέρωσης για τα Ολυµπιακά Έργα σε σχέση µε
την ένταξη αυτών στις λειτουργίες της πόλης
• εκθέσεις µε θέµα «Βερολίνο: Αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές
παρεµβάσεις στη 10ετία του 90»
• έκθεση στα πλαίσια του συνεδρίου του CAE που θα γίνει στο
Βερολίνο τον Οκτώβρη του 2001 µε θέµα «Αστικές αναπλάσεις
στην Ευρώπη»

Αποφασίστηκε επίσης το επόµενο Συντονιστικό να πραγµατοποι-
ηθεί στην Καβάλα και ταυτόχρονα να γίνει εκδήλωση σε συνερ-
γασία µε τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων των Αρχιτεκτονικών Σχολών
της χώρας µε θέµα «η συµβολή του κλάδου στα προγράµµατα
σπουδών της αρχιτεκτονικής».

Τέλος η Αντιπροσωπεία ενέκρινε ψηφίσµατα για τα παρακάτω θέ-
µατα:
• Kατά της αναθεώρησης των άρθρων 24, 94, 95 και 100 του Συ-
ντάγµατος
• Κατά της χωροθέτησης του Ολυµπιακού Κέντρου κωπηλασίας-
Καγιάκ στην περιοχή Μαραθώνα-Σχοινιά
• Για τη νόµιµη εφαρµογή της απλής αναλογικής στα αποτελέ-
σµατα των εκλογών ΤΕΕ της 26.11.2000

3η Συνεδρίαση: Αθήνα 8 ∆εκεµβρίου 2001 

Έγινε ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ∆.Σ. Συζητήθηκαν
τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης (Ενηµέρωση για τις δραστη-
ριότητες του ∆.Σ., Ασφαλιστικό – πλαίσιο για τη νέα Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, Συγκρότηση µετώπου Ελλήνων αρχιτεκτόνων
για την αρχιτεκτονική και την προώθηση θεσµικών µεταρρυθµί-
σεων, Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας – ψηφίσµατα). ∆εν ελή-
φθησαν αποφάσεις διότι η συνεδρίαση διεκόπη λόγω έλλειψης
απαρτίας.

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 18 Μαΐου 2002
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, έχοντας υπόψη το άρθρο 10
παρ. 2 του Καταστατικού, προσκαλεί τα µέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρία-
ση της τέταρτης (4ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαΐου 2002 και ώρα 10
π.µ. στα γραφεία του Συλλόγου, µε Ηµερήσια ∆ιάταξη τα παρα-
κάτω θέµατα:

1. Καθορισµός Ηµεροµηνίας Εκλογών
2. Τροποποίηση 12.1 άρθρου και κατάργηση 12.3 άρθρου του

Καταστατικού (δυνατότητα ίδρυσης Τµήµατος στο Νοµό Ατ-
τικής)

3. Απολογισµός Πεπραγµένων ∆.Σ. για την περίοδο 2000-
2002

4. Οικονοµικός Απολογισµός ∆.Σ. – Προϋπολογισµός
5. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
6. Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας – ψηφίσµατα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντι-
προσωπείας θα γίνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2002 και ώρα 10.00 το
πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπρο-
σωπείας είναι τουλάχιστον 40 µέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Προκειµένου να συζητηθεί το 2ο θέµα (τροποποίηση του Κατα-
στατικού) απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% + 1 των
µελών της Αντιπροσωπείας και η σχετική απόφαση πρέπει να λη-
φθεί µε πλειοψηφία τουλάχιστον των µελών αυτών.

Επισηµαίνουµε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεµάτων της Ηµε-
ρήσιας ∆ιάταξης είναι σηµαντική η µαζική συµµετοχή των µελών
της Αντιπροσωπείας στη συγκεκριµένη αυτή συνεδρίαση.

5η Συνεδρίαση: Αθήνα 18 Μαΐου 2002
∆ελτίο Τύπου

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2002 η συνεδρίαση της
τέταρτης (4ης) τακτικής Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας του ΣΑ-
∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. 
Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν σηµαντικά θέµατα όπως αυτά
συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
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µενο χρόνο για διενέργεια εκλογών. Υπάρχουν Σύλλογοι που εµ-
φανίζονται κατά καιρούς και µετά εξαφανίζονται. Κύριο στοιχείο
αποτελεί η «εξυπηρέτησή τους» µέσα από τις δοµές του ΤΕΕ, ενώ
δεν απουσιάζουν φαινόµενα η «έδρα» του Συλλόγου να είναι το
επαγγελµατικό γραφείο του προέδρου.
Τα ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία των Συλλόγων (προγρ/σµός
-απολ/σµός-οικονοµικός απολογισµός-λειτουργία επιτροπών)δεν
είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τον κλάδο.
Η δοµή των τοπικών Συλλόγων στηρίζεται στο ενδιαφέρον του
Προέδρου και του Συµβουλίου, χωρίς στήριξη από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο, χωρίς δικτύωση και χαλαρή επαφή, χωρίς γραφεία, χω-
ρίς γραµµατειακή υποστήριξη.
Εκτός από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µόνο ένας (1) Σύλλογος διαθέτει γρα-
φεία. Ως προς τη σύνθεση των συµβουλίων πολλά διαθέτουν 5µε-
λές ∆Σ, αρκετά 7µελές και ορισµένες 9µελές συµβούλιο. Στα θέ-
µατα διαχείρισης τα οικονοµικά αποτελούν την «αχίλλειο πτέρ-
να» του κλάδου. Πέραν του γενικού προβλήµατος που σχετίζεται
µε τη θεσµική κατάσταση του κλάδου και τις ιδιοµορφίες ως
προς τη δοµή, η οικονοµική µας «πολιτική» είναι πλουραλιστική
που δέχεται την ελάχιστη, τη µηδαµινή εισφορά έως την εισφορά
που στις µέρες µας κρίνεται ανεπαρκής και κατά έναν τρόπο ανα-
ντίστοιχη µε το επιδιωκόµενο προφίλ µιας πανελλήνιας Ενωσης.
Τα θέµατα της οικονοµικής διαχείρισης σε σχέση µε τις υποχρεώ-
σεις µας έναντι των νόµων παρουσιάζουν τεράστιο πρόβληµα.
Ανυπαρξία ΑΦΜ, θεωρηµένων αποδείξεων και εν γένει παρου-
σιάζεται µια κατάσταση σωµατείου παρωχηµένης εποχής.

■ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ 
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σήµερα θέλει να είναι η «γνήσια» εκπροσώπηση
του κλάδου και οι Σύλλογοι – Τµήµατα οι εκπρόσωποί µας σε Πε-
ριφερειακό – τοπικό επίπεδο.
Σε σύνολο 14.500 αρχιτεκτόνων στις εκλογές του 2000 ψήφισαν
2.521 δηλαδή ποσοστό 17,38 %. Αντιστοίχως η συµµετοχή στις
εκλογές των τοπικών συλλόγων δε µπορεί να θεωρηθεί ικανοποι-
ητική για τον κλάδο
Η γενική κατάσταση που συντίθεται από όλους τους δείκτες που
προαναφέρθηκαν, δηµιουργεί την αίσθηση πως η δοµή της Πα-
νελλήνιας Ενωσης και των Συλλόγων – Τµηµάτων, δε µπορεί να
ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και δε µπορεί να υπηρετήσει
κυρίως τον κλάδο στην νέα εποχή που έρχεται.
Είναι βέβαιο πως έχουµε το δικαίωµα των επιλογών και των προ-
τεραιοτήτων. Μπορούµε να παραµείνουµε ένα σωµατείο µε τα
προβλήµατα, τις δυνατότητες που γνωρίζουµε πλην όµως δε µπο-
ρούµε να πιστεύουµε πως είµαστε οι αυθεντικοί εκπρόσωποι του
αρχιτεκτόνων της χώρας, τα συµφέροντα των οποίων υπηρετού-
µε.

■  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το ∆Σ µε τον προγραµµατισµό και κυρίως µε την υλοποίηση δρά-
σεων σε πολλά επίπεδα προσπαθεί να αναδείξει τα θεσµικά –
επαγγελµατικά προβλήµατα, να συµβάλει σε επιλύσεις και να
δηµιουργήσει προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση της αρχιτε-
κτονικής.
Ο προγραµµατισµός για τη διετία 2000-2002, ο προγραµµατι-
σµός για θέµατα αρχιτεκτονικής, οι θέσεις όπως εκφράζονται
στα δελτία τύπου µετά τη συνάντηση των συντονιστικών και συ-
ναντήσεις µε φορείς (Τµήµατα Αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας
και Συν/ψης µε Ενώσεις Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων), οι δράσεις
για θέµατα αρχιτεκτονικής (πρωτοβουλίες – εκδηλώσεις – δίκτυο
αρχιτεκτονικής κ.λπ.) συνθέτουν το πλαίσιο και τον προσανατολι-
σµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το πλαίσιο αυτό µε τα θετικά και αρνητικά του, δεν έχει αντιστοί-
χηση µε τις δράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και δε διαµορφώνε-
ται ένα συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο που θα συνενώσει και θα
συνεγείρει τον κλάδο µε σκοπό: 
• Την επίλυση των θεσµικών µας προβληµάτων 
• Την προώθηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και την υιοθέ-
τηση µιας εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική
∆εν πρέπει να σκορπίζουµε ευθύνες αλλά να αναγνωρίσουµε το
τοπίο –σε πανελλαδική κλίµακα– ώστε να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις για µια νέα ενότητα του κλάδου.
Κυρίως όµως δεν πρέπει µοιρολατρικά να «καθαρίσουµε το θέ-
µα» λέγοντας πως δεν έχουµε θεσµική συγκρότηση και οικονοµι-
κά και να συνεχίσουµε µια συµβατική θεώρηση των πραγµάτων.

Πρέπει να ανοίξουµε όλα τα θέµατα και κυρίως εµείς η πανελλή-
νια Ενωση Αρχιτεκτόνων να αναρωτηθούµε τι προσφέρουµε
στους συναδέλφους.
Οι συνθήκες του σήµερα, η δοµή – οι επεξεργασίες και η κατά-
σταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλουν την αλλαγή πορείας
καθώς το περιβάλλον γίνεται πλήρως ανταγωνιστικό και οι ρυθµί-
σεις για την άσκηση του επαγγέλµατος µεταβάλλονται.
Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θέσεις της UIA και
της CΑΕ για το παρόν και το µέλλον της αρχιτεκτονικής πρέπει να
αποτελέσουν τον πυρήνα για τις δικές µας επεξεργασίες µε στό-
χο την ενδυνάµωσή µας σε συνεργασία µε όλον τον κόσµο της
αρχιτεκτονικής σε εθνικό επίπεδο. Έτσι πρέπει να προωθήσουµε
πρωτοβουλίες για τη θεσµική αναθεώρηση σχετικώς µε τη δοµή
του ΤΕΕ και την εξεύρεση του κατάλληλου οργανωτικού σχηµατι-
σµού για τη δοµή των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.
Στο µεσοδιάστηµα πρέπει η πανελλήνια Ενωση να εκφραστεί µε
σαφήνεια, µε δοµή και συγκρότηση που να αναδεικνύει όλο το
δυναµισµό του κλάδου.
Η υπάρχουσα καταστατική διάρθρωση δεν υπηρετεί το παρόν και
το µέλλον του κλάδου, απλώς συντηρεί µια δοµή που έρχεται από
το παρελθόν.
Απαιτείται αναγνώριση του προβλήµατος, καθολική συναίνεση
και συνειδητοποίηση του προβλήµατος, ώστε να προχωρήσουµε
σε αντεπίθεση µε σκοπό τη νέα δοµική και θεσµική υπόσταση
του κλάδου µας, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
Η ιστορία µας πρέπει να µας οδηγεί σε υπέρβαση και όχι σε συναι-
σθηµατική συρρίκνωση και παγίωση µιας αδιέξοδης κατάστασης.
Σε αυτήν την προοπτική απαιτείται συντεταγµένη πορεία όπου
όλοι οι αρχιτέκτονες δικαιούνται να µετάσχουν. Σε αυτήν την
προοπτική πρέπει να εκλείψει η παραταξιακή λογική για την εκ-
προσώπηση καθώς τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της επιλο-
γής µπορεί και πρέπει να εκφραστούν από λίστες αρχιτεκτόνων
που προτείνονται από καθορισµένο αριθµό συναδέλφων.
Επίσης στην ίδια προοπτική και µε βάση την κτηθείσα εµπειρία,
τις δυσλειτουργίες και τα ουσιαστικά προβλήµατα του καταστατι-
κού που επισηµάνθηκαν παραπάνω, πρέπει να προχωρήσουµε
άµεσα στην επεξεργασία µας για µια νέα θεσµική οργάνωση του
κλάδου σε Πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο που να έχει
ως σηµείο αναφοράς την αυτοτέλεια του κλάδου.
* Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από την Αντιπροσω-
πεία, µετά από εισήγηση του ∆Σ και η απόφαση λαµβάνεται µε
παρουσία των µισών µελών της πλειοψηφία των παρόντων.

Η επιδιωχθείσα πρώτη συνάντηση όλων των Προέδρων Συλλόγων,
Τµηµάτων µε το ∆Σ της Πανελλήνιας Ένωσης µπορεί και πρέπει να
αποτελέσει την αφετηρία για γενική αναδιοργάνωση του κλάδου,
για ανάληψη πρωτοβουλιών πανελλαδικού χαρακτήρα, για τη θε-
σµική µεταρρύθµιση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως συστατι-
κού στοιχείου για µια νέα εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική.

✓ Μετά τη διάσκεψη των Προέδρων των Συλλόγων και Τµηµάτων
εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση.

∆EΛTIO ΤYΠOY

Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρ-
χιτεκτόνων µε τους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των αρχι-
τεκτονικών Συλλόγων και τµηµάτων της χώρας, πραγµατοποιήθη-
κε στην Αθήνα το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2001.  

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν:
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Βόρειου Έβρου
(Σ.Α. Βόρειου Έβρου) ο συν. Γ. Τριάντος, Πρόεδρος. 
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων N. ∆ράµας (ΣΑ∆) ο συν. Ι.
Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος. 
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Εύβοιας οι συνάδελφοι
Α. Βράκας, Πρόεδρος, ∆. Τσαρουχάς, Γρ. Κακαράς, Λ. Χανιώτης,
µέλη του ∆.Σ. 
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας ο συν.
Αρ. Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος.
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
(ΣΑΘ) ο συν. Κ. Μπελιµπασάκης, Πρόεδρος. 
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας (ΣΑΝΚ) ο συν.
Ι. Καλαϊτζής, Πρόεδρος.

πρέπει να αντιστοιχούν αναλογικά µε τον αριθµό των εγγεγραµ-
µένων µελών σε κάθε περιφέρεια και τα υπόλοιπα 20 για ενίσχυ-
ση της Περιφέρειας µε µικρό αριθµό εγγεγραµµένων µελών.
Η αυξοµείωση του αριθµού των αντιπροσώπων γίνεται µε απόφα-
ση της Αντιπροσωπείας, ενώ για τις τελευταίες εκλογές ακολου-
θήθηκε η απόφαση των προηγουµένων εκλογών.
Αν αναζητηθεί ο εγγεγραµµένος αριθµός µελών στην Περιφέρεια
είναι δύσκολο να υπάρξει απάντηση (για κάθε Περιφέρεια), κα-
θώς η αίτηση µέλους γίνεται προς το τοπικό τµήµα, που εκφράζει
τον αριθµό µελών σε επίπεδο Νοµού. Πλην όµως δεν υπάρχει κα-
µιά αναγωγή, ούτε πρόβλεψη για εύρεση του αριθµού εγγραµµέ-
νων µελών στην περιφέρεια.
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός εγγεγραµµένων µελών έχει αναφορά
στα µητρώα των Συλλόγων και προφανώς δεν ταυτίζεται µε το σύ-
νολο των αρχιτεκτόνων που εδρεύουν στο Νοµό.
πΑπό την έρευνα προκύπτει πως ασάφεια επικρατεί για το µη-
τρώο των συλλόγων κι εποµένως δε µπορεί να προκύψει µητρώο
σε επίπεδο Περιφέρειας. Άρα ο καθορισµός των εδρών στην Πε-
ριφέρεια εµπεριέχει στοιχεία αυτοσχεδιασµού.

✓ Προκύπτει ακόµα πως: 
(επί 2.521 ψηφισάντων)

Εποµένως η γενική κατανοµή των εδρών/Περιφέρεια σε σχέση
µε το µητρώο που θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε εγκεκριµένα µη-
τρώα τοπικών Συλλόγων και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επιδέχεται αµφισβη-
τήσεις.
Σηµειώνεται πως Περιφέρειες που δε διαθέτουν Συλλόγους συµ-
µετέχουν στην πανελλαδική εκπροσώπηση και Σύλλογοι δε συµ-
µετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες!
Η κατανοµή των 165 εδρών σύµφωνα µε τους αριθµούς προκύ-
πτει πως οι 138 ψηφίσαντες λαµβάνουν 8 έδρες (5,47 %) και 128
λαµβάνουν 4 έδρες (5,08 %) ενώ112 λαµβάνουν 5 (4,44 %) και
ούτω καθεξής.
Ούτως ή άλλως όµως προκύπτει ένα δοµικό ζήτηµα υπόστασης –
λειτουργίας της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας η οποία µε τα ορ-
γανωτικά/ λειτουργικά/ οικονοµικά προβλήµατα αφενός αλλά
και τα ουσιαστικά προβλήµατα επιτελικής «καθοδήγησης» του
κλάδου απλώς συνέρχεται και αναλώνεται κατά τεκµήριο σε συ-
ζητήσεις γενικού περιεχοµένου.
Η Αντιπροσωπεία δεν έχει συνοχή, είναι πολυπληθές όργανο χω-
ρίς δοµή και στρατηγική για τον κλάδο.
Η συλλογική γνώση κι επεξεργασία, που πραγµατοποιείται στις
συνεδριάσεις της δε διαχέεται στους τοπικούς Συλλόγους καθώς
η εκπροσώπηση σε αυτήν δεν έχει οργανωτική σχέση µε τα όργα-
να διοίκησης των τοπικών Συλλόγων.
Πρώτο εποµένως ζητούµενο είναι να δούµε το µητρώο µελών της
Πανελλήνιας Ενωσης σε συνδυασµό µε τους τοπικούς Συλλόγους
– Τµήµατα ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο.
Τα «σφιχτά» µητρώα και εγγραφές στους Συλλόγους κατά τη µε-
ταπολιτευτική περίοδο δε µπορούν να έχουν αντιστοίχιση µε τη
σηµερινή δοµή του κλάδου και τις ανάγκες του συνόλου των αρ-
χιτεκτόνων.
Απαιτείται αναθεώρηση και αναπροσδιορισµός ενός µητρώου
όλων των αρχιτεκτόνων σε εθνικό επίπεδο, ανά περιφέρεια και
ανά Νοµό (Σύλλογοι).

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
α. Το καταστατικό προβλέπει τµήµα τα ανά Νοµό διάταξη που
δεν ισχύει καθώς: 
• Νοµοί δε διαθέτουν τµήµα (ακόµα και περιφέρειες ολόκληρες)
• Σύλλογοι δεν «υπέχουν θέση» τµήµατος κατά το καταστατικό
καθώς διατηρούν ανόµοια καταστατικά προσαρµοσµένα σε τοπι-
κές συνθήκες, µε ειδικές διατάξεις που δε συνθέτουν εικόνα
µιας σαφούς πανελλήνιας δοµής.
Ο κανόνας είναι το ιδιαίτερο καταστατικό ανά Σύλλογο και τµήµα.
Αυτό σηµαίνει πως από τις καταστατικές αρχές των επί µέρους
Συλλόγων δεν προκύπτει η ανάγκη πανελλαδικής δοµής και ορ-
γανωτικής συγκρότησης είµι µόνο η τακτοποίηση οργανωτικών
θεµάτων των τοπικών συλλόγων. Καµιά πρόβλεψη-ρύθµιση για
την πανελλαδική συγκρότηση .
Παρά ταύτα οι Νοµοί και οι Περιφέρειες συµµετέχουν στις πανελ-
λαδικές εκλογές.
Επίσης η «νοµική υπόσταση» και η «νοµιµοποίηση» επί παραδείγ-
µατι συλλόγων που µετατράπηκαν σε τµήµατα πρέπει να αναζη-
τηθεί όπως και αυτή των Συλλόγων που παραµένουν ως Σύλλογοι
και µετέχουν παρά ταύτα στις πανελλαδικές εκλογές.
β. Για τη λειτουργία των τοπικών τµηµάτων υπάρχει σχέδιο λει-
τουργίας αυτών, το οποίο ουδέποτε έχει εγκριθεί.
γ. στην έδρα κάθε Νοµού ιδρύονται τοπικά τµήµατα µε απαραίτη-
τη προϋπόθεση την εγγραφή 20 αρχιτεκτόνων.
Τελευταίες εκλογές συλλόγων αναδεικνύουν ∆.Σ. µε αρκετά µι-
κρότερο αριθµό ψηφισάντων, ενώ παρατηρείται το φαινόµενο
Σύλλογοι να έχουν υπερβεί τη 2ετία χωρίς προκήρυξη εκλογών!
δ. στην Αττική προβλέπεται Γενική Συνέλευση µε τριµελές Προε-
δρείο, το οποίο συγκαλεί ταχτικές και έκτακτες γενικές συνελεύ-
σεις.
Κατά κανόνα δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη παρότι και
το παρόν ∆.Σ. µε έγγραφό του (4.4.2001) ζήτησε την ενεργοποίη-
ση του προεδρείου Ν. Αττικής σύµφωνα µε το καταστατικό και
τους κανονισµούς λειτουργίας της ΠΕΑ. Το θέµα είναι ανοικτό και
αποχτά επείγοντα χαρακτήρα.
ε. Για κάθε Περιφέρεια προβλέπεται συντονιστικό όργανο Περι-
φέρειας (ΣΟΠ) µε συγκρότηση από ένα (1) εκπρόσωπο κάθε τµή-
µατος της Περιφέρειας.
Ουδέποτε έχει ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη
στ. Στα πλαίσια του Συλλόγου, λειτουργεί το Συντονιστικό Οργανο
Συλλόγων (ΣΟΣ) µε συγκρότηση από:
• 1 εκπρόσωπο από κάθε ΣΟΠ
• 1 εκπρόσωπο της Γ.Σ. Αττικής
• εκπροσώπους του Συλλόγου
Ουδέποτε έχει λειτουργήσει µε αυτήν τη σύνθεση.
Το παρόν ∆.Σ. έχει συγκαλέσει τρία (3) Συντονιστικά, τη συνάντη-
ση των οποίων προσπαθεί να αναβαθµίσει µε πραγµατοποίηση
παράλληλων εκδηλώσεων από τους τοπικούς Συλλόγους. Και σε
αυτήν την εκδοχή η παρουσία των Συλλόγων δεν είναι επαρκής.
Σε κάθε περίπτωση όµως δεν εφαρµόζεται το καταστατικό.
ζ. Στο προοίµιο του καταστατικού ορίζεται πως στο Σύλλογο συµ-
µετέχουν οι απόφοιτοι του ΕΜΠ, θέτοντας υπό αίρεση όλους
τους άλλους που συµµετέχουν σε αυτόν, καθώς και όλους όσους
µε άλλη διάταξη, προβλέπουν τα καταστατικά άλλων συλλόγων.
η. Προβλέπεται Προεδρείο Αντιπροσωπείας µε Πρόεδρο και δύο
(2) Αντιπροέδρους ενώ ο κανονισµός λειτουργίας της Αντιπροσω-
πείας προβλέπει και γραµµατέα του προεδρείου.
θ. Για τις δαπάνες µεγαλύτερες από 500 χιλ. δρχ. αποφασίζει η
αντιπροσωπεία, διάταξη που και αυτή δεν εφαρµόζεται.
ι. Η αντιπροσωπεία συνέρχεται τρεις (3) φορές το χρόνο, µια συ-
νεδρίαση εξ αυτών γίνεται στην περιφέρεια.
Προφανώς δεν τηρείται η διάταξη αυτή.
κ. Για την εγγραφή αλλοδαπών σε τµήµατα και το Σύλλογο, απο-
φασίζει η Αντιπροσωπεία.
Θα πρέπει µε βάση τα µητρώα του Συλλόγου να πιστοποιηθεί η
ισχύς της διάταξης αυτής και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρ-
µογές σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Το ερωτηµατολόγιο, πρώτο βήµα του ∆Σ για την καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης, µε δυσκολία και πολλές ελλείψεις συ-
µπληρώθηκε από τους Συλλόγους, ενώ πολλές ελλείψεις παρου-
σιάζονται στα συνοδευτικά στοιχεία και υλικά που ζητήθηκαν.
Υπάρχουν Σύλλογοι που έχουν υπερβεί κατά πολύ τον προβλεπό-
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Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας (ΣΑΚ) ο
συν. Αρ. Ρίγγας, Πρόεδρος.
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ο συν.
Αβραάµ Αβράαµ, µέλος. 
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Λάρισας ο συν. ∆. Τά-
χος, Πρόεδρος. 
Εκ µέρους του ∆.Σ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Λασιθίου ο συν.
Οδ. Σγουρός, Πρόεδρος.
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νότιου Έβρου (ΣΑΝΕ-
βρου) ο συν. Ν. Πινάτζης, Πρόεδρος. 
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (ΣΑΝΑ)
η συν. Β. Φαρµάκη, Πρόεδρος.
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Σερρών (ΣΑΝΣ)
ο συν. Β.Μαυρίδης, Πρόεδρος.
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Χαλκιδικής ο συν. ∆.
Καραγιαννιός, Πρόεδρος. 
Από το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων (ΣΑΧ) η συν. Χρ.
Μακράκη, Πρόεδρος.
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Κο-
ρίνθου ο συν. Κ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος. 
Εκ µέρους του ∆.Σ. του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Λέ-
σβου ο συν. Σ. Φραντζέσκος, Πρόεδρος. 
Από το ∆.Σ. του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Λευκάδας η
συν. Ε. Μεκάλη, µέλος.  
Και εκ µέρους του ∆.Σ. του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
Μεσσηνίας η συν. Π. Μπαξεβανάκη, Πρόεδρος.  

Εκ µέρους του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων παρα-
βρέθηκαν οι συνάδελφοι Π. Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος, Θ. Παπ-
πάς, Γεν. Γραµµατέας, Γ. Σηµαιοφορίδης, Ειδ. Γραµµατέας, ∆.
Αναστασιάδης, Κ. ∆αγκλή, Ε. Λυρούδιας, ∆. Μαραβέας, Σ. Φανου-
ράκης, Π. Φατούρου και Γ. Ζερβός, µέλη ∆.Σ.  

Εκ µέρους του Προεδρείου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έγινε εκτενής ενηµέ-
ρωση για τις δράσεις, τους στόχους και τις προτεραιότητες της
Πανελλήνιας Ένωσης. Επίσης έγινε παρουσίαση του SITE που δη-
µιουργείται µε στόχο την ενηµέρωση όλων των αρχιτεκτόνων της
χώρας, των Συλλόγων και των Τµηµάτων. 
Ακόµα έγινε παρουσίαση ενός ερωτηµατολογίου που θα διερευ-
νήσει τις µορφές άσκησης του επαγγέλµατος, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα συµπεράσµατα, στη δράση και τις προτεραιότητες της
Ένωσης. 

Εκ µέρους των Συλλόγων – Τµηµάτων έγινε παρουσίαση των δρά-
σεων-προβληµάτων και εντοπίστηκαν τα µείζονα προβλήµατα
που απασχολούν τους αρχιτέκτονες σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Στο δεύτερο µέρος της συνάντησης έγινε εισήγηση-πλαίσιο από
το ∆.Σ. σχετικά µε:

• Την σηµερινή οργανωτική δοµή.

• Τα λειτουργικά προβλήµατα που αναφέρονται στο καταστα-
τικό της Ένωσης, των Συλλόγων της χώρας. 

• Τα λειτουργικά προβλήµατα λειτουργίας Συλλόγων – Τµη-
µάτων. 

• Τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που επιβάλλονται για την
αναδιοργάνωση του κλάδου και την ανάδειξη της αρχιτε-
κτονικής ως συστατικού στοιχείου για µία νέα εθνική πολι-
τική για την αρχιτεκτονική. 

Αποφασίστηκε πως ενόψει των επικείµενων εκλογών στο προσε-
χές διάστηµα, επιβάλλεται η συνολική επεξεργασία όλων των θε-
µάτων που εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν από τα ∆.Σ. Συλλόγων
και Τµηµάτων µε στόχο την πραγµατοποίηση µιας επόµενης πα-
νελλαδικής σύσκεψης στις αρχές του 2002, ώστε να χαραχτεί µία
κοινή πορεία ανασυγκρότησης του κλάδου ανάδειξης των Συλλό-
γων και της Αρχιτεκτονικής σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. 

Α/8.2 Γενική Συνέλευση Αττικής

Στην Αθήνα στις 4.3.2002 πραγµατοποιήθηκε η Γ.Σ. του Τµήµατος

Αττικής η οποία αποφάσισε να προτείνει την τροποποίηση άρ-
θρων του Καταστατικού. Το σχετικό ∆ελτίο Τύπου έχει ως εξής:

∆ελτίο Τύπου

Στις 4.3.2002 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως, η Γενική Συνέλευ-
ση Ν. Αττικής στην οποία υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση συ-
ναδέλφων. 

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση α) ψήφισε το
κείµενο που ακολουθεί και β) αποφάσισε την ίδρυση τµήµατος
Αρχιτεκτόνων Αττικής µε την τροποποίηση του υφιστάµενου κα-
ταστατικού του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. 

Προς τούτο συγκροτείται επιτροπή για την προώθηση και υλοποί-
ηση του θέµατος της παραπάνω αποφάσεως. 

Η επιτροπή αποτελείται από τους: 

Προεδρείο Γ.Σ. (Κουφέλη, Σιαπκίδης, Ταβλαρίδης)
Γεωργακόπουλος Τάκης
Καραβίτη Εύη
Κατσουλάκος Ηλίας
Μπαρδάκης Κώστας
Παντελάκης Μιχάλης
Σελιανίτης Χρήστος 
Χαλικιάς Αλέκος

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

1. Η έκταση και η οξύτητα µε την οποία τίθενται στην Αττική τα
ζητήµατα της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτόνων, δεν αντιµε-
τωπίζονται και δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται µόνον µε την
κεντρική διοίκηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 
Απολύτως απαραίτητη (και µέχρι σήµερα ανέφικτη) είναι η απο-
κατάσταση µιας συνεχούς επαφής και επικοινωνίας, η διευκόλυν-
ση της τοπικής πρωτοβουλίας, η θέσπιση της συλλογικής δράσης,
της έκφρασης και της διεκδίκησης των αρχιτεκτόνων της Αττικής
(8.500 από τους 14.500 συναδέλφους σε όλη την επικράτεια). 

2. Εκτός των προβληµάτων που γεννώνται από τη συρρίκνωση κάθε
έννοιας ζωντανού Συλλόγου και τον περιορισµό των δραστηριοτή-
των στην Αττική στη λειτουργία των διοικητικών του οργάνων, το
∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ (ΠΕΑ) και τα περί αυτό κεντρικά διοικητικά όργανα
και επιτροπές, δεν θάπρεπε να αφοσιώνονται µόνον στα ζητήµατα
που τίθενται για την αρχιτεκτονική και τους αρχιτέκτονες στην Ατ-
τική αλλά στην πανελλαδική εκπροσώπηση του κλάδου. 

3. Η οξύτητα και η κρισιµότητα των σηµερινών προβληµάτων, ιδι-
αίτερα στην προοπτική του 2004 και του Γ’ ΚΠΣ, η απαράδεκτη
καθυστέρηση να διορθωθεί η καταστατική αδυναµία από την
ίδρυση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ δεν αφήνουν περιθώρια άλλων καθυστε-
ρήσεων. 
Η εκλογή του πρώτου 11 µελούς ∆Σ του Τοπικού Τµήµατος Αττι-
κής, πρέπει να γίνει ταυτόχρονα µε τις επόµενες εκλογές Αντι-
προσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 
Η διάρθρωση και η λειτουργία του Τµήµατος Αττικής θα γίνουν µε
εναρµόνιση του υφιστάµενου Σχεδίου Καταστατικού Τοπικών
Τµηµάτων στις ειδικές πληθυσµιακές, γεωγραφικές, διοικητικές
κλπ συνθήκες της Αττικής. 

4. Η λειτουργία του Τοπικού Τµήµατος Αττικής θα έχει τέλος ως
αποτέλεσµα την ανατροπή της µονόπλευρης όσο και ατελέσφο-
ρης ενασχόλησης του φορέα µε τα προβλήµατα της Αττικής, που
µέχρι σήµερα συνεπάγεται, για τη δράση του Συλλόγου, την υπο-
βάθµιση των ζητηµάτων της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτό-
νων, που τίθενται στα υπόλοιπα κέντρα και στην περιφέρεια. 

Ψηφίζεται
Ιδρύεται Επιτροπή για την προώθηση και υλοποίηση του θέµατος. 

Η Γενική Συνέλευση Αττικής αποφασίζει την ίδρυση Τµήµατος Ατ-
τικής τροποποίησης του υφιστάµενου καταστατικού του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ.
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τικά µε τον πολιτισµό, τα πολυµέσα, την πολιτισµική βιοµηχανία,
τις πολιτισµικές και καλλιτεχνικές πτυχές της εκπαίδευσης.

Στο Ψήφισµα δηλώνεται ότι:

«Η αρχιτεκτονική είναι θεµελιώδες στοιχείο της ιστορίας, του πο-
λιτισµού και του πλαισίου ζωής καθεµιάς από τις χώρες µας, απο-
τελεί µία από τις βασικές καλλιτεχνικές εκφράσεις στην καθηµε-
ρινή ζωή των πολιτών και συγκροτεί την κληρονοµιά του αύριο».

Το Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη-µέλη:

– να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη γνώση και
προαγωγή της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασµού καθώς
και την καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των κυρίων
των έργων και των πολιτών στην παιδεία που αφορά στην αρχιτε-
κτονική, την πόλη, το τοπίο,
– να συνεκτιµούν την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής εργασίας
στις αποφάσεις και πράξεις, όπου αυτό απαιτείται,
– να προωθούν την αρχιτεκτονική ποιότητα µε υποδειγµατικές
πολιτικές δηµόσιων οικοδοµικών έργων,
– να ευνοούν την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, που πραγµατοποιήθηκε χάρη στην
ευγενική χορηγία της Εταιρίας PA.PI.RΙ, παρουσιάστηκαν από
τους αντίστοιχους επιµελητές και υπεύθυνους των οργανωτικών
επιτροπών (κ.κ. Γιάννης Αίσωπος, Κώστας Μπελιµπασάκης, Σάβ-
βας Κονταράτος, Στέφανος Μπογδανόπουλος και Κώστας Καλο-
γερόπουλος, Ηλίας Ζέγγελης) οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής της τε-
λευταίας διετίας που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, µέσα από τις οποίες προβλήθηκε ένας µεγάλος αριθµός ση-
µαντικών έργων, κυρίως της µεταπολεµικής περιόδου και ιδιαίτε-
ρα της τελευταίας πενταετίας. Κοινή διαπίστωση όλων των οµιλη-
τών ήταν η έλλειψη –αν όχι η πλήρης απουσία– µιας αξιόλογης
δηµόσιας αρχιτεκτονικής σήµερα, µε δεδοµένες τις «αντι-δηµο-
κρατικές» διαδικασίες που ακολουθούνται για τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση σηµαντικών έργων δηµόσιου χαραχτήρα στις πε-
ρισσότερες ελληνικές πόλεις.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης αυτών των θέσεων και της πολιτικής
διεκδίκησης για την αναβάθµιση της ποιότητας του καθηµερινού
περιβάλλοντος, θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ και του Εθνικού Συµβουλίου Ιταλών Αρχιτεκτόνων, µε την
προώθηση κοινών πολιτισµικών δράσεων (εκθέσεις διαγωνισµών
δηµόσιων έργων, φόρουµ Συλλόγων της Μεσογείου, κ.ά.), ενώ ο
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θα συνεχίσει τις επαφές και τις διαπραγµατεύσεις µε
τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς (Υπουργεία, Αρχιτεκτονικές
Σχολές) προκειµένου να εισακουσθούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις,
να θεσπιστεί µια εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική κατόπιν
εκτεταµένου διαλόγου, αλλά και να µεταφερθούν αυτοί οι κρίσι-
µοι προβληµατισµοί στο κοινωνικό σύνολο µέσω των ΜΜΕ.

✓ Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε ΥΠΕΧΩ∆Ε για το EUROPAN 6
µε θέµα «οι ενδιάµεσες πόλεις».

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθή-
να, στις 22 Νοεµβρίου, η ηµερίδα «Το Europan και η νέα ελληνι-
κή αρχιτεκτονική», οργανωµένη από το YΠEXΩ∆E, τη ∆ιεύθυνση
Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, την Εθνική Γραµµατεία
Europan Ελλάδας και το ∆Σ του ΣA∆AΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχι-
τεκτόνων.

Tην ηµερίδα χαιρέτισαν οι Άννα ∆ήµου, Γραµµατέας της Εθνικής
Γραµµατείας Europan και ο Hλίας Mπεριάτος, Πρόεδρος Εθνικής
Επιτροπής Europan 6. Εκ µέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων την
εκδήλωση χαιρέτισε ο Θανάσης Παππάς, Γενικός Γραµµατέας
ΣA∆AΣ-ΠEA, ο οποίος αναφέρθηκε στην ωφελιµότητα του διαγω-
νισµού, καθώς η άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους δηµόσιους
φορείς στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη και στην ανάγκη ενίσχυσής
του, µε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, για την υλοποίηση των
µελετών και την προβολή των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών.

Οι εργασίες της ηµερίδας αφορούσαν σε τέσσερις ενότητες:
Στην πρώτη, «Ενδιάµεσα τµήµατα πόλεων – Αποτελέσµατα και
προοπτικές υλοποίησης Europan 6», οι βραβευµένοι αρχιτέκτο-
νες στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και της Λαµίας, που συµµετεί-
χαν στο Europan 6, παρουσίασαν τις µελέτες τους, µετά από την
παρουσίαση της κάθε περιοχής από τους εκπροσώπους των ∆ή-
µων. Όλες οι παρουσιάσεις χαρακτηρίστηκαν από τη σαφήνεια
και την περιεκτικότητα των προτάσεων σε σχέση µε το θέµα του
διαγωνισµού και την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής.

Στην περιοχή των Άνω Λιοσίων παρουσιάστηκαν οι δύο βραβευ-
µένες µελέτες (αρχ. ∆ήµητρα Kατσώτα, Stephan Buerger και Γε-
ώργιος Σωτηρίου, Ευάγγελος Σωτηρίου) και ο έπαινος (αρχ. Aθα-
νάσιος Παγώνης, Λήδα Λυκουριώτη, Guido Maranzana, ∆ιογένης
Bεριγάκης, Mάρη Zωνουδάκη).
Στην περιοχή της Λαµίας, παρουσιάστηκε η βραβευµένη µελέτη
(αρχ. Andrian Soare, Alina-Paula Muresan, Florin Baltaru, Andrei
Fenyo) και ο έπαινος (αρχ. Μιχάλης Kανταρτζής, Πηνελόπη Κου-
γιανού, Κυριάκος Γιαννόπουλος).

Όλες οι µελέτες θα παρουσιαστούν στην ευρωπαϊκή εκδήλωση
κλεισίµατος του Europan 6, που θα γίνει στην Λιέγη στις 2, 3 και
4 ∆εκεµβρίου.

Η δεύτερη ενότητα, «Υλοποιήσεις του Europan στην Ελλάδα», ξε-
κίνησε µε την εισήγηση της Λενούσας Xολέβα, από την Οµάδα
Υλοποίησης Βραβείων Europan, η οποία παρουσίασε τις διαδικα-
σίες υλοποίησης στους ∆ήµους Μενεµένης, Πύργου, Λαυρίου,
Ηρακλείου, Σταυρούπολης, Πολίχνης και Xαλάστρας.

Οι εκπρόσωποι των ∆ήµων Μενεµένης, Θανάσης Παππάς και
Hρακλείου, Kώστας Λατρώνης, αναφέρθηκαν αναλυτικά στις δια-
δικασίες υλοποίησης των βραβευµένων µελετών στην κάθε πε-
ριοχή και στην υφιστάµενη κατάσταση των πραγµάτων.

Η τρίτη απογευµατινή ενότητα, «Η πρόκληση της προαστιακής
ανάπτυξης – Το θέµα και η προβληµατική του Europan 7», ξεκί-
νησε µε την οµιλία της Παναγιώτας Kαπερώνη, µέλους της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής Europan Ελλάδας και συνεχίστηκε µε αυτήν
του Didier Rebois, Γενικού Γραµµατέα Europan, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στη θεµατική δοµή του συγκεκριµένου διαγωνισµού και
στην προβληµατική του Europan 7 που αφορά σε επεµβάσεις στα
διεσπαρµένα αστικά τοπία των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η τέταρτη ενότητα, «Νέοι έλληνες αρχιτέκτονες και νέα αστικά
τοπία – Η συµβολή του διαγωνισµού Europan», ξεκίνησε µε την
οµιλία του Γιώργου Σηµαιοφορίδη, µέλους του Επιστηµονικού
Συµβουλίου Europan και Ειδικού Γραµµατέα ΣA∆AΣ-ΠEA, ο οποίος
αναφέρθηκε στη συσχέτιση του διαγωνισµού µε το νέο αστικό
τοπίο και τις συνθήκες σχεδιασµού στη δεκαετία του 1990.

Στη συνέχεια µίλησαν οι αρχιτέκτονες Πρόδροµος Νικηφορίδης,
βραβευµένος στο Europan 2, στη Μενεµένη, ∆αµιανός Aµπα-
κούµκιν, βραβευµένος στο Europan 3, στον Πύργο, Σωκράτης
Στρατής, βραβευµένος στο Europan 4, στο Ηράκλειο και Μηνάς
Παπαδάκης, βραβευµένος στο Europan 5, στους Αγίους Αναργύ-
ρους, στην Αθήνα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη συµβολή του δια-

Από τον προγραµµατισµό του ∆.Σ. για τη διετία 2000-2002 (5 Ιου-
λίου 2000):
«…Η αρχιτεκτονική και η προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουρ-
γίας, πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο…»

Β/1 ΕΘNIKH ΠOΛITIKH ΓIA THN APXITEKTONIKH 

Ο στόχος των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων εστιάζεται στην προσπάθεια
της συγκρότησης της λειτουργίας ενός εθνικού συµβουλίου αρχι-
τεκτονικής, µε τη συµµετοχή όλων των συντελεστών που απασχο-
λούνται µε σχετικά θέµατα.
Η λευκή βίβλος, οι οδηγίες, η πρόσφατη απόφαση του Συµβουλί-
ου των Υπουργών της ΕΕ οι θέσεις του Συλλόγου πρέπει να απο-
τελέσουν τη βάση για την προώθηση µιας πλατφόρµας µε συγκε-
κριµένα µέτρα και δράσεις που θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπε-
δο µε κυβερνητική απόφαση.
Η σύσταση και λειτουργία του ΑΠΑΣ, το οποίο έχει ως αρµοδιότη-
τα να εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε θέµατα που έχουν σχέση
µε την αρχιτεκτονική και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, µπορεί και
πρέπει να συµβάλλει πολλαπλασιαστικά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση.

Οφειλόµενες ενέργειες αποτελούν:
• Η αποτελεσµατική και πλήρης εκπροσώπηση στο ΑΠΑΣ
• Η σύσταση ολιγοµελούς ειδικής επιτροπής, µε πανελλαδική εκ-

προσώπηση για την επεξεργασία και προώθηση των θεµάτων
αυτών 

• Η υποβολή προγράµµατος για εξειδικευµένες δράσεις

Προς αυτή την κατεύθυνση, µε συναντήσεις µε την πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και έγγραφα γίνεται προσπάθεια για την επί-
τευξη των παραπάνω.

Β/2 ΣYNE∆PIA 

Απόφασή µας αποτελεί πως πρέπει να προγραµµατιστεί το 11ο

Πανελλήνιο Συνέδριο και η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής, µε την
πραγµατοποίηση πανελλαδικής έκθεσης. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση πρέπει να συσταθεί οργανωτική κι επιστηµονική επιτροπή
–ευρείας εκπροσώπηση– µε αρµοδιότητες:
• Τη διερεύνηση και καθορισµό του θέµατος του Συνεδρίου 
• Τη διοργάνωση της Μπιενάλε ως πανελλαδικής έκθεσης αρχιτε-
κτονικής 
• Την προεργασία για την καθιέρωση βραβείων αρχιτεκτονικής
από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ πρέπει διαχρονικά να αναδείξει τα θέµατα αρχιτε-
κτονικής και να εµπλουτίζει συνεχώς το πρόγραµµα που εν µέρει
υλοποιήθηκε.

Β/3 ΕK∆HΛΩΣEIΣ – ΗMEPI∆EΣ – ∆IAΛEΞEIΣ

Την περίοδο αυτή πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω
εκδηλώσεις – ηµερίδες – διαλέξεις

✓ Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2000, πραγµατοποιήθηκε συνάντη-
ση µε 22 Τούρκους αρχιτέκτονες, µέλη Επιµελητηρίου, Τµήµα
Ανατολίας, µε θέµα την ενηµέρωσή τους για τη µοντέρνα και σύγ-
χρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική (σε συνεργασία µε ΤΕΕ/UIA).
✓ Την Πέµπτη, 21 ∆εκεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε εκδήλω-
ση του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στο αµφιθέα-
τρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών στην Αθήνα, µε θέµα «Η
αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής», στην οποία παρουσιάστηκαν
από τους αντίστοιχους επιµελητές και υπεύθυνους των οργανωτι-
κών επιτροπών οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής της τελευταίας διε-
τίας που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µέσα από
τις οποίες προβλήθηκε ένας µεγάλος αριθµός σηµαντικών έρ-
γων, κυρίως της µεταπολεµικής περιόδου και ιδιαίτερα της τε-
λευταίας πενταετίας (αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά
εγκαινίων):
Τοπία εκµοντερνισµού – Η Ελληνική Αρχιτεκτονική στις δεκαε-
τίας του 1960 και 1990

4η Εκθεση Αρχιτεκτονικού Εργου ΣΑΘ
20ός αιώνας: Ελλάς
3η Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου ΣΑΝΑ
Ελληνική συµµετοχή στην 7η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας
Κοινή διαπίστωση όλων των οµιλητών ήταν η έλλειψη –αν όχι η
πλήρης απουσία– µιας αξιόλογης δηµόσιας αρχιτεκτονικής σήµε-
ρα, µε δεδοµένες τις «αντιδηµοκρατικές» – διαδικασίες που ακο-
λουθούνται για το σχεδιασµό και την υλοποίηση σηµαντικών έρ-
γων δηµόσιου χαρακτήρα στις περισσότερες ελληνικές πόλεις.

Για την εκδήλωση αυτή εκδόθηκε δελτίο τύπου:

∆EΛTIO ΤYΠOY

Η αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής

Την Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση
του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στο αµφιθέατρο
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών στην Αθήνα, µε τη συµµετοχή
µεγάλου αριθµού αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Νάπολη (Franceco
Bocchino, Rosaria Iadevaia, Beatrice Melis, Onorato Visone).

Η εκδήλωση έγινε µε αφορµή το Ψήφισµα του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Αρχιτεκτονική Ποιότητα του Αστι-
κού και Αγροτικού Περιβάλλοντος», που υπέγραψαν οι εκπρόσω-
ποι Υπουργοί Πολιτισµού, στις 23 Νοεµβρίου 2000 στις Βρυξέλ-
λες (το Ψήφισµα υπέγραψε εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης
ο κ. Τηλέµαχος Χυτήρης).

Την εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Ευ-
άγγελος Βενιζέλος µέσω της εκπροσώπου του κ. Έρσης Φιλιππο-
πούλου, προλόγισε ο Πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κ. Παναγιώτης Γε-
ωργακόπουλος, τονίζοντας την αναγκαιότητα χάραξης µιας σα-
φούς πολιτικής στα κεντρικά θέµατα που αφορούν στον κλάδο -
ιδιαίτερα το θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος και την αρ-
χιτεκτονική εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρχιτεκτόνων της Νάπολη, κ.
Paolo Pisciotta, έθιξε µε έµφαση τα κρίσιµα ζητήµατα της ανα-
βάθµισης του κλάδου µέσα από µια πολιτική διεκδίκηση η οποία
επικεντρώνεται στο θέµα της «αστικής δηµοκρατίας» και ιδιαίτε-
ρα στη διαδικασία των αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών διαγω-
νισµών ως των καταλληλότερων διαδικασιών παραγωγής δηµο-
σίων έργων.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ιταλίας,
κ. Raffaele Sirica αναφέρθηκε εκτενώς στο συγκεκριµένο Ψήφι-
σµα που αποτελεί µια σηµαντική στιγµή συλλογικής συνειδητο-
ποίησης και µέριµνας για τη βελτίωση της ποιότητας του καθηµε-
ρινού περιβάλλοντος στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ψήφι-
σµα στηρίζεται σε προηγούµενες αποφάσεις, ψηφίσµατα ή και
πρωτοβουλίες, ανάµεσα στις οποίες η οδηγία 85/384/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985, που προβλέπει ότι η αρχιτε-
κτονική δηµιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρµονική
τους ένταξη στο περιβάλλον, ο σεβασµός των φυσικών και αστι-
κών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδιωτικής πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς, αποτελούν δηµόσιο συµφέρον στη διεξαγωγή του Ευ-
ρωπαϊκού Φόρουµ αρχιτεκτονικών πολιτικών (10-11 Ιουλίου
2000, Παρίσι), καθώς και σε άλλα ψηφίσµατα και αποφάσεις σχε-

3736



γωνισµού στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία παρουσιάζο-
ντας διαγωνισµούς και µελέτες, καθώς και υλοποιηµένα έργα
που έγιναν στη συνέχεια του διαγωνισµού.

Η θεµατική δοµή του διαγωνισµού Europan, η ενασχόληση στην
πολεοδοµική και αρχιτεκτονική κλίµακα, η δυνατότητα συµµετο-
χής σε διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες και εκδηλώσεις είναι τα
δεδοµένα που συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κοινής εµπει-
ρίας στους νέους αρχιτέκτονες.

Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των βραβείων και των
επαίνων του Europan 6.
Τα βραβεία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων απέµεινε ο Didier
Rebois, Γενικός Γραµµατέας του Europan και τον έπαινο ο Πανα-
γής Ψωµόπουλος, µέλος της Εθνικής Επιτροπής Europan Ελλά-
δας. Το βραβείο στην περιοχή της Λαµίας απένειµε ο Γιώργος Kο-
τρωνιάς, ∆ήµαρχος Λαµίας και τον έπαινο ο Πέτρος Πετρακόπου-
λος, µέλος της Κριτικής Επιτροπής του Europan 6.

Ακολούθησαν τα επίσηµα εγκαίνια της έκθεσης των αποτελεσµά-
των του Europan 6 και δεξίωση στο αίθριο του Εθνικού Ιδρύµατος.

✓ Συνδιοργάνωση Ηµερίδας µε ΤΕΕ και UIA 
για τα Ολυµπιακά Έργα

Πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το ΤΕΕ και την UIA, ειδική
ηµερίδα, στις 2 Απριλίου
2001, µε θέµα «Η πορεία των
Ολυµπιακών Έργων και η
επόµενη ηµέρα των αγώνων»
όπου έγινε παρουσίαση όλων
των έργων από το σύνολο
των δηµοσίων φορέων που
έχουν εµπλακεί στην ολυ-
µπιακή προετοιµασία, µε
σκοπό την ενηµέρωση του
τεχνικού κόσµου και κατ'
επέκταση της κοινής γνώµης
για την πορεία υλοποίησης
των έργων αυτών, τη συζήτη-
ση επί των προβληµάτων που
ανακύπτουν κατά το στάδιο
της κατασκευής, αλλά και

τον προβληµατισµό για την «επόµενη ηµέρα» και την ένταξη των
ως άνω και άλλων αναγκαίων έργων και µέτρων στην καθηµερινή
λειτουργία των πόλεών µας. 
Με αυτό το σκεπτικό το πρόγραµµα της Ηµερίδας είχε τρεις βασι-
κές ενότητες: την παρουσίαση των έργων και δράσεων, τις τοπο-
θετήσεις εκπροσώπων φορέων και το «στρογγυλό τραπέζι». Στην
ηµερίδα χαιρετισµό απήυθυνε ο Πρόεδρος του ∆Σ Τάκης Γεωργα-
κόπουλος.

✓ Εκδήλωση για την 7η Συνεδρία του Βραβείου Mies van der 
Rohe για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Ελληνικές ∆ιακρίσεις
στο Βραβείο Mies van der Rohe Award 2001

Στην 7η Συνεδρία του Βραβείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Mies van der Rohe Award 2001, διακρίθηκαν
τα έργα δύο Ελληνίδων αρχιτεκτόνων. 

Πρόκειται για την κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα (αρχ. Ζωή
Σαµούρκα) και τις Πύλες της HELEXPO, Θεσσαλονίκη (αρχ. Κατε-
ρίνα Τσιγαρίδα, Αλέξανδρος Σκουβάκλης, Νίκος Καλογήρου). 

Τα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται στους 37 φιναλίστ του Βρα-
βείου και θα παρουσιαστούν στην έκθεση, τον κατάλογο και το
αντίστοιχο CD-ROM.

Το Βραβείο Mies van der Rohe Award 2001 απονεµήθηκε στο Συ-
νεδριακό Κέντρο και Καζίνο του Σαν Σεµπάστιαν, Ισπανία (αρχ.
Rafael Moneo), ενώ για πρώτη φορά απονεµήθηκε Ειδική Μνεία
σε έργο πρωτοεµφανιζόµενου αρχιτέκτονα, συγκεκριµένα στο

Κέντρο ∆ιανοµής Κάουφµαν
Χολτζ στο Μπόµπιγκεν, Γερ-
µανία (αρχ. Florian Nagler). 

Η παρουσία των δύο ελληνι-
κών έργων στους φιναλίστ
του Βραβείου αποτελεί ση-
µαντική προβολή της σύγχρο-
νης ελληνικής αρχιτεκτονι-
κής, δεδοµένου ότι µέχρι τώ-
ρα, στις προηγούµενες συνε-
δρίες, έχουν διακριθεί µόνο
τρία έργα από την Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, στην 3η συνε-
δρία του 1992, το ξενοδοχει-
ακό συγκρότηµα «Robin-
son», στην Κω (αρχ. Νίκος
Βαλσαµάκης) και στην 5η

συνεδρία του 1997, η κατοικία µε ιδιωτικούς χώρους τέχνης στα
Ανάβρυτα, Αττική (αρχ. Κατερίνα ∆ιακοµίδου, Νίκος Χαρίτος,
Χρήστος Παπούλιας – 1η φάση) και η κατοικία στα Κιούρκα, Αττι-
κή (αρχ. Παντελής Νικολακόπουλος), µαζί µε ένα έργο από την
Κύπρο (Σχολικό συγκρότηµα, Αυγόρου, αρχ. Ζήνων Σιερεπεκλής,
Μάριος Οικονοµίδης). 

✓ Ηµερίδα «Μεσόγεια SOS για το µέλλον της Αττικής»

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου και τη συνδιοργάνωση του ΣΕΠΟΧ
πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα στις 3.7.2001, µε αφορµή την πρό-
θεση της Πολιτείας για την έγκριση της ΖΟΕ Μεσογείων.
Εισήγηση εκ µέρους του ∆.Σ. έκανε η συν. Π. Φατούρου, µέλος
του ∆.Σ.
Στόχος της Ηµερίδας ήταν η διατύπωση των ερωτηµάτων για το
µοντέλο ανάπτυξης των Μεσογείων, η ενηµέρωση επί των θέσε-
ων φορέων και επιστηµόνων, η ανταλλαγή απόψεων, η ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώµης, των πολιτών και η εξαγωγή συµπε-
ρασµάτων για τις θέσεις στα θέµατα που σχετίζονται µε τη θε-
σµοθέτηση της ΖΟΕ Μεσογείων και την ανάπτυξη της περιοχής
της Ανατολικής Αττικής.
Ο σχεδιασµός της περιοχής µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και
µε άµεση θεσµοθέτηση της ΖΟΕ, είναι επιταχτική ανάγκη καθώς
θα δώσουν τη δυνατότητα στα Μεσόγεια να αποτελέσουν ένα
πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, διατήρηση των ορεινών όγκων,
της γεωργικής γης και των πολιτιστικών-οικολογικών πλεονεκτη-
µάτων που διαθέτει η περιοχή.

✓ ∆ιαλέξεις Αρχιτεκτονικής. ∆ιάλεξη Mario Botta

Η ∆ιάλεξη του Ελβετού αρχιτέκτονα Mario Botta µε θέµα τα
«Έργα της τελευταίας περιόδου», πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία την ∆ευτέρα 8.4.2002 στο Μέγαρο Μελά. 

Η µεγάλη ανταπόκριση και προσέλευση αρχιτεκτόνων και πολι-
τών απέδειξε πως η αρχιτεκτονική και οι δηµιουργοί έχουν µεγά-
λη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. 

Παραβρέθηκαν µεταξύ των άλλων ο ∆ιοικητής της Εθνικής Τρά-
πεζας, κ. Καρατζάς, ο Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,
κ. Γ. Πολύζος, ο τ. Πρόεδρος ΤΕΕ, κ. Ν. ∆εσύλλας. 
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Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ µέρους του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένω-
σης Αρχιτεκτόνων ο Πρόεδρος κ. Τάκης Γεωργακόπουλος, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων που
αναβαθµίζουν την αρχιτεκτονική. Σηµείωσε τη συνεργασία µε το
∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Πολιτισµού και ευχαρί-
στησε τους παρευρισκόµενους. 

Κατόπιν προλόγισε ο Γ. Γραµµατέας κ. Θανάσης Παππάς ο οποίος
τόνισε πως το πρόγραµµα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στοχεύει στην προβολή
του έργου των αρχιτεκτόνων και στην πραγµατοποίηση εκδηλώ-
σεων για την εποπτεία της τρέχουσας αρχιτεκτονικής και την
ανάδειξη των νέων τάσεων στον κόσµο µέσα από την ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών και την κατανόηση της ανάγκης για την βελ-
τίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

Ο Mario Botta αναφέρθηκε στο έργο του σηµειώνοντας πως οι
ιδιαίτερες συνθήκες και η τοπογραφία αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, η οποία νοείται ως µια
πνευµατική χειρονοµία, ως µία πράξη ήθους πριν µετατραπεί σε
αισθητική δραστηριότητα. 

Με ευαισθησία και αναλυτική σκέψη παρουσίασε σε διαφάνειες
τα έργα της τελευταίας περιόδου, σε µία διάλεξη µιάµισης ώρας
που ενθουσίασε το κοινό. 

Εκκλησίες, αθλητικά κέντρα, σταθµοί τελεφερίκ, συγκροτήµατα
κατοικιών, σχολεία, µουσεία, σταθµοί λεωφορείων, βιβλιοθήκες,
κτίρια γραφείων σε διάφορες περιοχές, το νέο κτίριο της Εθνικής
Τράπεζας στη µελέτη του οποίου ήταν σύµβουλος, αποτέλεσαν
το υλικό για την παρουσίαση αυτή. 

✓ ∆ιηµερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας µε θέµα
«Ιστορικό Κέντρο της Βέροιας – προβλήµατα και προοπτικές

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στήριξε οικονοµικά και συµµετείχε στην ∆ιηµερίδα
που οργανώθηκε στις 8 & 9.12.2001 µε θεµατολογία:
1. Ιστορική και πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης στα νεώτερα

χρόνια
2. Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των κτισµάτων και του πολεο-

δοµικού Ιστού – αποτίµηση και προτάσεις
3. Οι µεγάλες σηµειακές οργανωµένες παρεµβάσεις που σχε-

διάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν στην παλιά πόλη (σε κτί-
ρια και δηµόσιους ελεύθερους χώρους). Κριτική στο επίπεδο
της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασµού

4. Καταγραφή της ιδιωτικής δραστηριότητας: η πρόσδοση νέων
χρήσεων στα διατηρητέα και µη κτίρια, οι οικοδοµική των
επεµβάσεων

5. Η οικονοµική λειτουργία του ιστορικού κέντρου και οι σηµει-
ωµένες αλλαγές

6. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις: το πρόβληµα της Βέροιας και οι
περιπτώσεις ιστορικών κέντρων άλλων πόλεων

7. Προστασία και ανάδειξη των µνηµείων. Αποτίµηση και προο-
πτική

8. Ρυθµίσεις στον δηµόσιο χώρο. Αρχή ενός διαλόγου
9. Πόλεις µε σωζόµενα ιστορικά κέντρα. Ιστορίες παράλληλες
10. Η αναγκαιότητα ενός νέου σχεδίου ρύθµισης του ιστορικού

κέντρου της Βέροιας. 
Στα πλαίσια της ∆ιηµερίδας πραγµατοποιήθηκε έκθεση του
ICOMOS µε θέµα «Μνηµεία και πόλη», περιήγηση στο Ιστορικό
Κέντρο και τις περιοχές ευρύτερου ενδιαφέροντος και προβολή
της ταινίας «Αγέλαστος πέτρα».

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών υπήρχε παρουσία του ∆.Σ.
µε εκπρόσωπό του τον Γεν. Γραµµατέα Θ. Παππά, ο οποίος µετα-
ξύ των άλλων τόνισε:

“Η αρχιτεκτονική λοιπόν που βρίσκεται ευθέως ή µε στρεβλώ-
σεις στο επίκεντρο των βασικών επιλογών της πολιτείας και προ-
βάλλεται ως «νέα ανακάλυψη» για τις µεγάλες παρεµβάσεις στην
Αθήνα, υπάρχει και αναπτύσσεται σε όλη την ιστορική διαδροµή,
παράγει πολιτισµό, ανεξάρτητα από τις συµπεριφορές των κρα-
τούντων…

Θεωρώ εποµένως πως το αναζωογονητικό στοιχείο, για την διε-
ρεύνηση της αρχιτεκτονικής παρέµβασης, της ύλης των αρχιτε-
κτόνων, εδράζεται στην αναζήτηση ενός συνεκτικού δοµηµένου
περιβάλλοντος µε το συντονισµό της µελετητικής και κατασκευα-
στικής δραστηριότητας, πιέζοντας την πολιτεία για δηµόσια πα-
ρέµβαση, µε συνεπαγόµενες δράσεις:
• Την ποιοτική αναβάθµιση του δηµόσιου αστικού χώρου και την
επίτευξη βιώσιµης πόλης.
• Τη συντήρηση και επανάχρηση αστικών τόπων για την επιβίωση
της πολιτιστικής συνέχειας.
• Την εκτεταµένη χρήση του θεσµού των αρχιτεκτονικών διαγωνι-
σµών για τις παρεµβάσεις των φορέων του δηµοσίου…”.

✓ Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονοµιά
του 20ού Αιώνα

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.
∆ωδεκανήσου, συµµετείχε στο παραπάνω Συνέδριο που πραγµα-
τοποιήθηκε στη Ρόδο από 3 έως 5 Απριλίου 2002 µε θέµα: «Πολι-
τιστική Κληρονοµιά του 20ου Αιώνα: Τρωτότητα και µέτρα Πρόλη-
ψης»
■ Συνέδριο ΚΕ∆ΚΕ µε θέµα «Πόλη και Πολιτισµός»

Η ΚΕ∆ΚΕ σε συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ Νοµού Ζακύνθου και το ∆ή-
µο Ζακυνθίων, διοργάνωσαν το παραπάνω Συνέδριο από 18 µέχρι
20/4/2002 στη Ζάκυνθο. Τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ εκπροσώπησε ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου που έκανε και εισήγηση στο θέµα:«Ελληνική
Πόλη».

Β/4 ΒPABEIA ΑPXITEKTONIKHΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Τα βραβεία θεσµοθετούνται µε απόφαση του ∆. Σ. και έχουν στό-
χο την προβολή του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου (κτίρια, πο-
λεοδοµικές διαµορφώσεις, εκδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
κατασκευές) στην Ελλάδα και την αναγνώριση του σ’ ένα ευρύ
κοινωνικό περιβάλλον. Αποτελούν µία σηµαντική στιγµή στην
προσπάθεια αναβάθµισης της παρουσίας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και της
συµβολής του στην υπόληψη της αρχιτεκτονικής σε πολιτικό και
κοινωνικό επίπεδο. Όλα τα βραβεία είναι τιµητικά (αναµνηστική
πλακέτα και δίπλωµα). 

1. Βραβεία σύγχρονου έργου/Άρη Κωνσταντινίδη
Σε έργα αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότη-
τα (χωρική, µορφολογική, εκφραστική) σε σχέση µε το περιβάλ-
λον στην κατηγορία αυτή απονέµονται 1 βραβείο και 2 έπαινοι. 

2. Βραβεία αρχιτεκτονικής δηµόσιου ανοικτού χώρου-
τοπίου/∆ηµήτρη Πικιώνη

Σε έργα ή µελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου και σχεδιασµού δηµόσι-
ου χώρου, σε πολεοδοµικές µελέτες και σε βραβεία αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισµών δηµόσιου χώρου. Στην κατηγορία αυτή απονέ-
µονται 1 βραβείο και 2 έπαινοι. 

3. Βραβείο Παναγιώτη Μιχελή
Σε κείµενο, έκδοση (βιβλίο), πολιτιστική εκδήλωση (έκθεση) και
τηλεοπτική εκποµπή ή κινηµατογραφική παραγωγή ή σχολικό
πρόγραµµα που προάγουν την αρχιτεκτονική. 
Στην κατηγορία αυτή απονέµονται 1 βραβείο και 2 έπαινοι. 

4. Βραβείο Ευπαλίνος
Σε κατασκευαστική εταιρεία για την υλοποίηση ενός έργου υψη-
λής ποιότητας και για τη συνεργασία µε τον/τους αρχιτέκτονα/ες
µελετητή/ες.
Στην κατηγορία αυτή απονέµονται 1 βραβείο και 1 έπαινος. 

■  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι ελεύθερη, γίνεται µε ανοιχτή
εκδήλωση/πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε προτάσεις στην Οργα-
νωτική Επιτροπή που υποβάλλονται ανά κατηγορία. 
Όλες οι προτάσεις είναι επώνυµες. 



Το πρόγραµµα ανάπλασης περιλαµβάνει α) την αποκατάσταση
και διαρρύθµιση των 5 κυρίων αποθηκών που αποδίδονται σε νέ-
ες χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και που χρησιµοποιήθηκαν
για κεντρικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997 και β) τη διαµόρφωση
ολόκληρου του περιβάλλοντος χώρου της Α΄ Προβλήτας, καθώς
και του κρηπιδώµατος της κεντρικής νηοδόχου και της πλατείας
πίσω από το κεντρικό τελωνείο.  Η συνολική έκταση είναι περί-
που 55.000 τ.µ. από τα οποία τα 13.500 τ.µ. καταλαµβάνονται
από κτίρια.

2. Το δίκτυο των σηµαντικών επεµβάσεων εξοπλισµού µε πράσι-
νο στην µείζονα περιοχή Αθηνών, συγκεκριµένα: το Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στη ∆υτική Αθήνα και το πρό-
γραµµα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου.
– Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης αποτελεί µια όα-
ση γνώσης, ζωής και ευαισθησίας για τις υποβαθµισµένες περιο-
χές της ∆υτικής Αθήνας έκτασης 900 στρεµµάτων, που περιλαµ-
βάνει και τη δηµιουργία ενός πρότυπου κέντρου έρευνας, πρωτο-
βουλιών και δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην Αττική.

– Το πρόγραµµα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου πρόκειται για
τη µεγαλύτερη πολεοδοµική παρέµβαση στη νεώτερη ιστορία της
Αθήνας και της Αττικής, µε συγκεκριµένα έργα ανάπλασης και
σηµειακές δράσεις ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν: η συνένωση
των αρχαιολογικών και ελεύθερων χώρων µε τη µορφή ενός
εκτεταµένου Αρχαιολογικού Πάρκου, µήκους περίπου 4 χλµ. και
έκτασης 15.000 τ.µ. και η αναδιαµόρφωση των σηµαντικότερων
αστικών πλατειών (Π. Συντάγµατος, Οµονοίας, Μοναστηρακίου
και Ελευθερίας – Κουµουνδούρου).

Για το συντονισµό και την εποπτεία της συγκεκριµένης δράσης ο
ΣA∆AΣ-ΠEA όρισε 3µελή Επιτροπή αποτελούµενη από τους Θ.
Παππά, Γενικό Γραµµατέα, Γιώργο Σηµαιοφορίδη, Ειδικό Γραµµα-
τέα και P. Kλουτσινιώτη (Urban Task Force Chair). Η Επιτροπή θα
αναλάβει να φέρει σε πέρας την παραγωγή του εκθεσιακού υλι-
κού.
Το εκθεσιακό υλικό θα παραδοθεί σε µορφή βίντεο και CD έτοι-
µο προς χρήση στα πλαίσια του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµα-
τος.

Επιθυµία του ΣA∆AΣ-ΠEA είναι να µεταφερθεί το ACE Multimedia
Project 2002, µετά το Βερολίνο και το Ελσίνκι στην Αθήνα, ως
τµήµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Ολυµπιά-
δας, εµπλουτισµένο µε µια παράλληλη έκθεση και τη διοργάνω-
ση σχετικής ευρωπαϊκής εκδήλωσης στα πλαίσια του ACE.

– Έκθεση προς τιµήν των συναδέλφων Αριστοµένη Προβελέγγι-
ου, Ηλία Παπαγιαννόπουλου, Κυριάκου Κρόκου, Αλέξανδρου Πα-
τσούρη, Ισαάκ Σαπόρτα, Πάνου Κουλέρµου, Κάρολου Κάϊγερ.

Β/7 ΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Β/7.1 Τα δηµόσια έργα –µεγάλα και µικρά– 
και η απαξίωση της αρχιτεκτονικής
Οι επιπτώσεις είναι στο περιβάλλον και την αισθητική 
των πόλεων

Η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων µε αφορµή την παράδοση
του νέου Αεροδροµίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από την κατα-
σκευάστρια Κοινοπραξία Hochtiet, ABB και Krantz – TKT,
στην Ελληνική Πολιτεία επανέρχεται στο πρόβληµα της µελέ-
της και κατασκευής των έργων δηµοσίου συµφέροντος.

Τα τεχνικά έργα, χωρίς φυσιογνωµία και αρχιτεκτονική έκ-
φραση που κατασκευάζονται µε την ίδια συνταγή, αναπαρά-
γουν τα δοµικά προβλήµατα του αστικού χώρου και ανασυν-
θέτουν ένα τοπίο οµοιόµορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς εν-
διαφέρον και αισθητική.
Η πολιτεία και οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν έχουν ίσως κατα-

νοήσει τη σηµασία καινοτόµων δηµοσίων κτιρίων στην ανα-
βάθµιση των πόλεων και κυρίως δεν αισθάνονται την ανάγκη
πως απαιτείται η αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευ-
ών µε αυτήν της ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έρ-
γου, µέσω της αρχιτεκτονικής.

Η διεθνής εµπειρία αλλά και οι εθνικές εφαρµογές που αξιο-
ποιούν το αρχιτεκτονικό δυναµικό της χώρας δίδουν διδάγµα-
τα προς όλους που αρνούνται να:
• ενισχύσουν το έργο των αρχιτεκτόνων, να προωθήσουν
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και να υλοποιούν τα έργα
του δηµοσίου, µέσω του θεσµού αυτού
• αναβαθµίσουν τις υποδοµές και το παραγόµενο τεχνικό έρ-
γο µε την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής 
Τα τεχνικά έργα (µεγάλα και µικρά) χωρίς έµπνευση, αρχιτε-
κτονική ιδέα και έκφραση πέραν των άλλων έχουν επιπτώσεις
στο περιβάλλον και στην αισθητική των πόλεων αλλά και των
πολιτών.
Οι αρχιτέκτονες της χώρας και τώρα ακόµα προτείνουν µια
νέα σχέση µεταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου, της πολιτείας
και των αρχιτεκτόνων οι οποίοι πρέπει να καταπιαστούν µε
νέες προτάσεις, ιδέες και σχέδια –µε βάση µια Εθνική Συµ-
φωνία– µε στόχο να µετασχηµατίσουν τις πόλεις, να αναδεί-
ξουν την αρχιτεκτονική, διδασκόµενοι από τις αρνητικές
εµπειρίες, που εύκολα λέγονται, πλην όµως δύσκολα αντικα-
θίστανται ως εργαλεία παραγωγής του δοµηµένου περιβάλ-
λοντος.
Οι αρµόδιοι φορείς και Υπουργεία ας αναλογιστούν τα µεγά-
λα έργα και τις µείζονες παρεµβάσεις, σε πλήθος ευρωπαϊ-
κών πόλεων και όχι µόνο, που σηµατοδοτούν την πορεία
τους, έργα που συνιστούν σηµαντικές επενδύσεις, –όπως και
οι δικές µας άλλωστε– διαφέρουν όµως σηµαντικά στην ποιό-
τητα, την αισθητική, την ανανεωµένη αρχιτεκτονική έκφραση
και δηµιουργία.

Β/7.2 «Παρεµβάσεις δηµοσίων φορέων, τα δηµόσια έργα 
και η αρχιτεκτονική»

Το ∆.Σ. απευθυνόµενο στην ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ τόνισε:

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκτιµά πως οι
µείζονες παρεµβάσεις των φορέων του δηµοσίου τοµέα στον
αστικό χώρο αλλά και τα µικρότερα έργα στο κέντρο και την
περιφέρεια δυστυχώς πραγµατοποιούνται ως «τεχνικά έργα»
που η έννοια της αρχιτεκτονικής είναι απούσα κατά κανόνα.

Οι επισηµάνσεις της προηγούµενης δεκαετίας για παραγωγή
και αναπαραγωγή ενός µοντέλου ανάπτυξης των πόλεων και
των διαφόρων κατασκευών που οδήγησε ένα περιβάλλον
οµοιόµορφο και αποκρουστικό δεν στάθηκαν ικανές να µετα-
βάλουν τα εργαλεία για τα έργα της τρέχουσας εποχής.

Το «επείγον» για την υλοποίηση έργων, η απουσία αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισµών, η κατάχρηση του συστήµατος της µελετο-
κατασκευής, η αποσπασµατική µελέτη βασικών έργων της δι-
οίκησης και της αυτοδιοίκησης αποτελούν το δείγµα γραφής
και έχουν χαράξει πλέον ανεξίτηλα την πορεία µας. 

Την ίδια στιγµή οι πόλεις στην Ευρώπη και όχι µόνο βρίσκο-
νται σε οξύ ανταγωνισµό µε βασικό εργαλείο την αρχιτεκτο-
νική. Βερολίνο - Βαρκελώνη - Μπιλµπάο κ.λπ. αποτελούν
οδηγούς για το πώς η αρχιτεκτονική µεταβάλει τον χαρακτή-
ρα των πόλεων, σηµατοδοτεί την φυσιογνωµία τους και προ-
σελκύει το διεθνές ενδιαφέρον. 

∆εν αποτελεί βέβαια δικαιολογία για την χώρα µας πως υστε-
ρούµε για διάφορους λόγους που µπορούµε να εφεύρουµε
εύκολα καθώς στις µέρες µας γίνονται σηµαντικές επενδύ-
σεις στον τοµέα. 

Ο Π. Μιχελής το 1951 έγραψε πως «… το αρχιτεκτόνηµα, όσο
και αν εξυπηρετεί ανάγκες πρακτικές, δηλαδή τις πρόσκαι-
ρες αξίες της ζωής, είναι και αυτό έργο εµπνεύσεως, γι'αυτό

Η συνιστώµενη κριτική επιτροπή αξιολογεί ανά κατηγορία και
απονέµει σε τιµητική εκδήλωση τα βραβεία. 

Το υλικό µπορεί να αποτελέσει ειδική έκδοση του Συλλόγου ή
αφιέρωµα στο περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ». 

Η κριτική επιτροπή είναι 7µελής και αποτελείται από:

• Έναν εκπρόσωπο της CAE 
• Έναν εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων
• Έναν εκπρόσωπο του καθηµερινού/περιοδικού τύπου (ΕΣΗΕΑ)
• Έναν εκπρόσωπο του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ
• Έναν εκπρόσωπο του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
• ∆ύο εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής κοινότητας και ειδι-

κότερα επαγγελµατίες εγνωσµένου κύρους και επαγγελµα-
τικής πληρότητας, που υποδεικνύονται από το ∆.Σ. του ΣΑ-
∆ΑΣ-ΠΕΑ 

■  ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία θα συνδυάζονται µε υλοποίηση δράσεων για την αρ-
χιτεκτονική θα αποτελούν θεσµό για τα πράγµατα της Πανελλή-
νιας Ένωσης και θα απονέµονται κάθε τρία (3) χρόνια. 

• Η Ειδική Επιτροπή του ∆.Σ. πρέπει να επιληφθεί του θέµατος να
οριστικοποιήσει το πρόγραµµα και τις λεπτοµέρειες και να υλο-
ποιήσει την απόφαση, στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα,
ανεξάρτητα από εκλογικές διαδικασίες.

Β/5 ΠPOΓPAMMATIΣMENEΣ ΕK∆HΛΩΣEIΣ ΠPOΣ YΛOΠOIHΣH 

Από το ∆.Σ. έχουν προγραµµατιστεί και βρίσκονται στο στάδιο
της τελικής επεξεργασίας εκδηλώσεις και δράσεις που πρέπει να
υλοποιηθούν:

– Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε ∆ήµο Φιλοθέης προς τιµήν του
αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαµάκη

– Εκδήλωση µε θέµα «Οι µετασχηµατισµοί του σύγχρονου ευρω-
παϊκού αστικού τοπίου» µε το Stefano Boeri, επιµελητή τµήµατος
της Ευρώπης στη µεγάλη έκθεση του Μπορντώ (Γαλλία), µε θέµα
«Μεταλλάξεις»

– Φόρουµ µε επίσηµους εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών συλλό-
γων για ενηµέρωση σε σχέση µε τη λειτουργία τους ως προς τα ορ-
γανωτικά και επαγγελµατικά θέµατα και κοινές πολιτιστικές δρά-
σεις (συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων στη Νάπολη)

– Σειρά παρουσίασης αποτελεσµάτων αρχιτεκτονικών διαγωνι-
σµών από νέους αρχιτέκτονες

– Εκδήλωση προβολής για συναδέλφους µε µακρόχρονη παρου-
σία στα αρχιτεκτονικά πράγµατα και διοργάνωση τιµητικής εκδή-
λωσης από το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

– Έκθεση – Εκδήλωση µε θέµα «Αρχιτεκτονικές και πολεοδοµι-
κές παρεµβάσεις στη δεκαετία του ’90»

– Κοινή εκδήλωση για ίδρυση Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Κύπρο,
σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)

– Ηµερίδα µε θέµα «Εισαγωγή της αρχιτεκτονικής παιδείας στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση»

Β/6 ΕKΘEΣEIΣ 

Το ∆.Σ. διοργάνωσε και συµµετείχε στις παρακάτω εκθέσεις:

■  Έκθεση «POLIS 2001»

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ συµµετείχε την έκθεση «POLIS 2001» που διοργανώ-

θηκε από την HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 29.11-4.12.2001, µε
θέµα την «Επικράτεια Πολιτισµού» µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
που διετίθετο σε ειδικά διαµορφωµένες θέσεις στο κέντρο του χώ-
ρου και αφορούσε τις σχετικές δραστηριότητες του Συλλόγου. 
Η έκθεση λειτούργησε αποτελεσµατικά για την προβολή του
στίγµατος όλων των συµµετεχόντων φορέων.

■  Έκθεση βραβείων Mies van der Rohe 2001

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και η Σχολή Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Αρχιτεκτο-
νικής του Υπουργείου Πολιτισµού, διοργανώνουν µε το Ίδρυµα
Mies van der Rohe, στη µνήµη του συναδέλφου Γιώργου Σηµαιο-
φορίδη, την Έκθεση «European Union Prize for Contemporary
Architecture – Mies van der Rohe Award 2001» από 15 Απριλίου
µέχρι 17 Μαΐου 2002, στο κτίριο της Πρυτανείας του ΕΜΠ, Πατη-
σίων 42. 

Η Έκθεση περιλαµβάνει 35 υλοποιηµένα έργα σύγχρονης αρχιτε-
κτονικής στον Ευρωπαϊκό χώρο: τα έργα στα οποία απονεµήθηκε
το βραβείο Mies van der Rohe, τα έργα που διακρίθηκαν µε ειδική
µνεία πρωτοεµφανιζόµενου αρχιτέκτονα ή οµάδας, καθώς και τα
έργα που επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή για την Έκθεση.

Στo πλαίσιο της παραπάνω Έκθεσης έγινε διάλεξη του συναδέλ-
φου Ηλία Ζέγγελη στις 25 Απριλίου 2002. 

■  7η Έκθεση «∆όµηση & ∆ιακόσµηση» 

Πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ η 7η Έκθεση
«∆όµηση & ∆ιακόσµηση» από 9.3.2001 µέχρι 12.3.2001 στο Εκθε-

σιακό Κέντρο Αθηνών. Στην Έκθεση συµµετείχε ο Σύλλογος µε ει-
δικό Περίπτερο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

▼ Προγραµµατίστηκαν και πρέπει να υλοποιηθούν οι εξής εκθέ-
σεις:

– Έκθεση του ∆ηµαρχείου του Γκρατζ (Αυστρία), αρχ. Klaus Kada, 
1ο βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό (συνδιοργάνωση µε το
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων στη Νάπολη)

– Έκθεση του προγράµµατος έργων και αστικών παρεµβάσεων
που υλοποιούνται στο Βερολίνο

– Επιµέλεια Έκθεσης µε θέµα τις σηµαντικές αστικές παρεµβά-
σεις στην Ελλάδα που θα παρουσιαστεί στο 22ο Συνέδριο της UIA
στο Βερολίνο το 2002 (σε συνεργασία µε το ΤΕΕ και την CAE). Η
πρότασή µας όπως τελικά διαµορφώθηκε έχει ως εξής:

Πρόταση της Ελλάδας για την έκθεση ACE Multimedia 2002/The
Reflecting City

1. Tο πρόγραµµα ανάπλασης τµήµατος του ιστορικού λιµενικού
συνόλου της Θεσσαλονίκης, της µετατροπής του σε πολιτιστικό
κέντρο µητροπολιτικής εµβέλειας και της ένταξής του στον αστι-
κό ιστό.
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ων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και θα αναδείξει τόσο στον
Εθνικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον τις δράσεις που
θα προγραµµατιστούν. 

Συµπερασµατικά ως Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτεί-
νουµε την συντονισµένη παρέµβαση για την ανάδειξη και
προβολή της αρχιτεκτονικής µε την καθιέρωση του Πανελλή-
νιου Συνεδρίου, την καθιέρωση της Bienalle Αρχιτεκτονικής
µε την απονοµή βραβείων αρχιτεκτονικού έργου. 
Επιπλέον η θεσµοθέτηση, ίδρυση και λειτουργία ενός «Κέ-
ντρου Αρχιτεκτονικής» στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί πάγια
πρόταση του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης πιστεύ-
ουµε πως αποτελεί το κοµβικό σηµείο για τη λειτουργική ενο-
ποίηση όλων των προτεινόµενων δράσεων. 

Τονίζουµε τέλος πως είµαστε έτοιµοι να εµβαθύνουµε και να
προωθήσουµε την συνεργασία µας µε όλους τους παραπάνω
φορείς από τη στιγµή που η πρότασή µας γίνει κατ' αρχήν
αποδεκτή. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, εξει-
δίκευση και διευκρίνιση και αναµένουµε την απάντησή σας».  

Β/8.2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ «∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ»

Το Υπουργείο Πολιτισµού ενέταξε το δίκτυο αρχιτεκτονικής
στο πλαίσιο της Επικράτειας Πολιτισµού. Αυτή η ενέργεια ση-
µατοδοτεί την αναγνώριση του πολιτισµικού ρόλου της αρχιτε-
κτονικής και δηλώνει την πρόθεση του ΥΠΠO να στηρίξει την
αρχιτεκτονική σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς.

Με το όρο «αρχιτεκτονική» εννοείται το σύνολο του κτισµέ-
νου και ευρύτερου περιβάλλοντος όπου η αρχιτεκτονική κλη-
ρονοµιά δεν διαχωρίζεται από την σύγχρονη αρχιτεκτονική
παραγωγή και όπου τα παραδοσιακά όρια ανάµεσα στην αρχι-
τεκτονική και τις υπόλοιπες δηµιουργικές δραστηριότητες
(µουσική, χορός, εικαστικά γεγονότα) γίνονται δυσδιάκριτα.
Σε σκοπό το πλαίσιο, ο πολιτισµικός ρόλος της αρχιτεκτονι-
κής µπορεί να γίνει κατανοητός όταν ο όρος «αρχιτεκτονική»
δεν αναφέρεται µόνο στο τελικό προϊόν µιας διαδικασίας, δη-
λαδή στα κτίρια, αλλά περιγράφει µια δυναµική κατάσταση
αλληλεπίδρασης ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε το κτισµένο
και ευρύτερο περιβάλλον. Με αυτούς τους όρους εννοούµε-
νη, η αρχιτεκτονική παράγει τον συνεχώς µεταβαλλόµενο χώ-
ρο της καθηµερινής µας διαβίωσης.

Στο τέλος του αιώνα η κινητικότητα των ατόµων και η συνεπα-
γόµενη κατασκευή σηµαντικών υποδοµών µεταφοράς, η συ-
γκρότηση πολυπολιτισµικών κοινωνιών που µετέβαλε το χώ-
ρο της καθηµερινής διαβίωσης, αλλά και η αυξανόµενη σηµα-
σία της αρχιτεκτονικής ως οικονοµικής δραστηριότητας, επα-
νέφεραν στο προσκήνιο την σχέση της αρχιτεκτονικής µε την
πολιτική, µε όρους διαφορετικούς από αυτούς των «κοινωνιο-
λογικών προσεγγίσεων του χώρου» της δεκαετίας του ’70. Τα
ευρωπαϊκά κράτη προχώρησαν στο σχεδιασµό εθνικών πολι-
τικών για την αρχιτεκτονική από τα µέσα της δεκαετίας του
’90, ενώ το 2000 το συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εγκρίνει «ψήφισµα σχετικά µε την αρχιτεκτονική ποιότητα
στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον». Οι χώρες-µέλη θεω-
ρούν πλέον την αρχιτεκτονική ως το όχηµα για «βελτίωση της
ποιότητας του καθηµερινού περιβάλλοντος της ζωής των ευ-
ρωπαίων πολιτών».

Η πρωτοβουλία του YΠΠO για δηµιουργία του δικτύου αρχιτε-
κτονικής ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήµατα ελληνικών φο-
ρέων ενώ παράλληλα εναρµονίζεται µε το πλαίσιο διαµόρφω-
σης των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αρχιτεκτονική. Λαµβά-
νοντας υπ' όψη την ιδιοµορφία του ελληνικού παραδείγµα-
τος, το δίκτυο στοχεύει στη διατύπωση και τον σχεδιασµό πο-
λιτικής που υλοποιείται µε την µορφή συγκεκριµένων δράσε-
ων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής εννοούµενης ως µεταβαλ-
λόµενο χώρο της καθηµερινής διαβίωσης. Συγκεκριµένα οι
τοµείς δραστηριοποίησης του δικτύου αφορούν:

1. Σε εθνικό επίπεδο
– Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισµική σηµασία

της αρχιτεκτονικής. 
∆ράσεις που εντάσσονται σε αυτό τον στόχο περιλαµβάνουν
εκθέσεις, οργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων, σχεδια-
σµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά και ενήλικες,
προβολή στα MME π.χ. παραγωγή τηλεοπτικών σπότ, κ.ά. Σε
αυτό τον τοµέα θα αναπτυχθούν οι ανταλλαγές και η συνερ-
γασία µε τα υπόλοιπα δίκτυα της Επικράτειας Πολιτισµού.

– Κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλο-
ντος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις αφορούν στην κατανόηση των
ελληνικών ιδιοµορφιών όσο αφορά την εµπειρία αλλά και την
παραγωγή του κτισµένου και ευρύτερου περιβάλλοντος και
την προώθηση της βελτίωσης του παραγόµενου αρχιτεκτονι-
κού έργου. Περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τις αρχιτεκτονι-
κές σχολές, η οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και αρχι-
τεκτονικών γεγονότων όπως βραβεία αρχιτεκτονικής, αρχιτε-
κτονικοί διαγωνισµοί, εκδόσεις, κ.λπ.

2. Σε διεθνές επίπεδο
– Παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας

–συµπεριλαµβανοµένου και του θεωρητικού έργου– στον
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Β/8.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Στο δίκτυο συµµετέχουν αυτή την στιγµή, εκτός των αρµό-
διων διευθύνσεων του YΠΠO, το κέντρο Μεσογειακής Αρχιτε-
κτονικής Χανίων (KAM), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣA∆AΣ),
και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (EIA). Στόχος όµως
του δικτύου είναι η ενεργοποίηση και η ένταξη φορέων από
το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και η συνεργα-
σία µε διεθνείς και εθνικούς φορείς άλλων χωρών.

Η συντονιστική επιτροπή του δικτύου αποτελείται από τα πα-
ρακάτω µέλη:
1. Προϊσταµένη της ∆/νσης Nεωτέρων Mνηµείων YΠΠO-
∆ΠKANM (B. Παλατζά)
2. Προϊσταµένη της ∆/νσης Λαϊκού Πολιτισµού YΠΠO-∆IΛAΠ
(T. Xατζηνικολάου)
3. Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-ΣA∆AΣ (T. Γεωργακό-
πουλος)
4. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής-EIA
(N. Kαλογεράς)
5. ∆ιευθυντής Κέντρου Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής-KAM 
∆. Aντωνακάκης)
6. Γ. Λάββας καθ. Πανεπιστηµίου Αθηνών
Συντονίστρια δικτύου: Μαρία Θεοδώρου, ∆ρ αρχιτέκτων,
YΠΠO

Β/8.4 ΣYΓKPOTHΣH OMA∆AΣ EPΓAΣIAΣ ΣΤΟ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Το ∆.Σ. στη συνεδρίαση της 11/6/2001 οµόφωνα αποφάσισε
να συγκροτήσει ειδική Oµάδα Eργασίας µε στόχο την επεξερ-
γασία και τη διαχείριση συγκεκριµένων προτάσεων και σχε-
δίων. Για τη συγκρότησή της έγινε πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος προς τους/τις συναδέλφους. 
Η ειδική Οµάδα Εργασίας συγκροτήθηκε από τους: Γεωργακό-
πουλο Τάκη, Λυρούδια Βαγγέλη, Πάνου Αντωνία, Παππά Θα-
νάση, Σηµαιοφορίδη Γιώργο, Σταµατίου Ελένη, Φανουράκη
Σήφη, Χραµπάνη Παύλο και Χρυσοπούλου Ευαγγελία. Μετάα-
πό συνεδριάσεις κι επεξεργασίες διατύπωσε τις θέσεις του
Συλλόγου προς το ∆ίκτυο. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται
παρακάτω:
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και µας συγκινεί ως ένα βαθµό αισθητικά. Εξυπηρετεί λοιπόν
και τις αιώνιες αξίες, κι έτσι υπερβαίνει τον πρακτικό προορι-
σµό…»

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί
πως πρέπει να αντιστραφεί η κατάσταση έτσι ώστε οι φορείς
του δηµοσίου να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζωογό-
νηση της αρχιτεκτονικής µε στόχο την διεύρυνση της ποιοτι-
κής αρχιτεκτονικής και την διάχυση των ιδεών της στην Ελλη-
νική Κοινωνία. 

Με αφορµή την παράδοση του νέου αεροδροµίου «Ελ.Βενιζέ-
λος» το ∆.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση που σας επισυνάπτουµε.
Επίσης σχετικά µε την προετοιµασία για τους ολυµπιακούς
αγώνες του 2004 εξέδωσε ανακοίνωση που επίσης σας επι-
συνάπτουµε. Σας επισυνάπτουµε τέλος και επιστολή µας
προς το ΥΠΠΟ, τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας µε
την οποία προτείνουµε την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής µε
συγκεκριµένες δράσεις, µε την θεσµοθέτηση βραβείων αρχι-
τεκτονικού έργου µε τελικό στόχο την προβολή του συλλογι-
κού µας έργου και την αναβάθµιση της σχέσης αρχιτεκτονι-
κής και αστικού πολιτισµού. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν την βάση του προβληµατισµού
µας έτσι ώστε να απευθυνθούµε σε σας και να ζητήσουµε την
συνεργασία σας ώστε να ανταλλάξουµε απόψεις και να διε-
ρευνήσουµε την δυνατότητα συνεννόησης και εξειδίκευσης
δράσεων µε στόχο την ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτο-
νικής. 

Με αυτές τις σκέψεις παρακαλούµε να εξετάσετε την πρότα-
σή µας και είµαστε έτοιµοι για καθορισµό συνάντησης ώστε
αναλυτικά να διερευνήσουµε προτάσεις για µία αγαστή και
µακροπρόθεσµη συνεργασία. 

Β/8 ∆IKTYO ΑPXITEKTONIKHΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Β/8.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆Σ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Με πρωτοβουλία του ∆.Σ. προς το ΥΠΠΟ, µε συναντήσεις και
παραστάσεις στην πολιτική ηγεσία, αποφασίστηκε η δηµιουρ-
γία δικτύου αρχιτεκτονικής στα πλαίσια της Επικράτειας Πολι-
τισµού.

Ως απόρροια αυτών των ενεργειών ήταν και η συµµετοχή του
Συλλόγου µας στο ∆ίκτυο.
Ειδικότερα το ∆.Σ. συζήτησε και ενέκρινε συγκεκριµένες θέ-
σεις ώστε να στοιχειοθετηθεί η αναγκαιότητα ανάληψης πρω-
τοβουλιών για την αρχιτεκτονική και τη συµµετοχή µας στο
∆ίκτυο.
Οι θέσεις µας προς τον Υπουργό Πολιτισµού έχουν ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ, Αξιότιµοι Κύριοι,

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων µε τα παραπά-
νω σχετικά έγγραφά του έχει υποβάλει σκέψεις - προτάσεις
µε στόχο:

▼ Την διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και τη διάχυ-
ση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία. 

▼ Την ώθηση των φορέων του ∆ηµοσίου, του κράτους, των
ΟΤΑ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της
αρχιτεκτονικής µε λήψη συγκεκριµένων µέτρων. 

▼ Τη δηµιουργία µιας νέας σχέσης µεταξύ της Πολιτείας και
του κλάδου των αρχιτεκτόνων µέσω της επίτευξης µιας νέας
εθνικής συµφωνίας για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονι-
κής.

Τον ∆εκέµβριο του 2000 παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Ίδρυµα

Ερευνών οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής της τελευταίας διετίας
που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µέσα από
τις οποίες προβλήθηκε ένας µεγάλος αριθµός σηµαντικών έρ-
γων ιδιαίτερα της τελευταίας πενταετίας. 

Επρόκειτο για εκθέσεις συλλογικού χαρακτήρα, οργανωµένες
από δηµόσιους φορείς (ΥΠΠΟ, Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρε-
σβείας στη Χάγη, Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης - Ν.
Αχαΐας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής). 
Προς αυτήν την κατεύθυνση της αναβάθµισης της σχέσης της
αρχιτεκτονικής και του αστικού πολιτισµού προγραµµατίζου-
µε την πραγµατοποίηση του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συ-
νεδρίου ανά διετία και την καθιέρωση Βραβείων Αρχιτεκτονι-
κής µε τον συντονισµό των εκθέσεων αρχιτεκτονικής σε εθνι-
κό επίπεδο ως Bienalle Αρχιτεκτονικής. 

Η πραγµατοποίηση της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης «Επικρά-
τεια Πολιτισµού» που πραγµατοποιήθηκε από το Υπουργείο,
στη Θεσσαλονίκη το διήµερο 7-8 Απριλίου 2001 διεύρυνε τον
ορίζοντα των προβληµατισµών µας και έδωσε το ερέθισµα
για επανυποβολή των προτάσεων µας καθώς:
• Στην επικράτεια πολιτισµού το «∆ίκτυο Πολιτιστικής Οργά-
νωσης και διαχείρισης» αναλαµβάνει την οργάνωση δράσεων
και εκδηλώσεων που εντάσσονται και στον τοµέα της αρχιτε-
κτονικής. 

• Στην Πολιτιστική Ολυµπιάδα εντάσσονται µεγάλα συµβολι-
κά γεγονότα για δρώµενα της τέχνης, του πολιτισµού, της αρ-
χιτεκτονικής µε την καθιέρωση βραβείων (Κοτινος) της Πολι-
τιστικής Ολυµπιάδας συµπεριλαµβανοµένων και βραβείων
αρχιτεκτονικής.

Η παρότρυνση του Προέδρου της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας Τί-
του Πατρίκιου για κατάθεση εγγράφων προθέσεων προς το
δίκτυο της πολιτιστικής οργάνωσης και διαχείρισης µας δίδει
την βεβαιότητα πως είναι πλέον δυνατόν να αναδειχθούν γε-
γονότα, να προωθηθούν δράσεις και κυρίως να αναδηµιουρ-
γηθούν θεσµοί και δοµές σε έναν τοµέα που παρατηρείται
πολιτισµικό έλλειµµα. 

Η αναζωογόνηση εποµένως της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας,
η ανάδειξη και προβολή των δηµιουργών, η θεσµοθέτηση των
βραβείων αρχιτεκτονικής, η πραγµατοποίηση αρχιτεκτονικού
συνεδρίου και της Bienalle Αρχιτεκτονικής µπορούν και πρέ-
πει να αποτελέσουν τον καµβά για την ανάληψη κοινών δρά-
σεων για προώθηση της αρχιτεκτονικής για την προβολής της
στην ελληνική κοινωνία και στο διεθνές περιβάλλον. 

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων –ο φορέας των Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων στον Εθνικό χώρο– έχει τη δυνατότητα προώ-
θησης της συνεργασίας µε φορείς που είναι ενταγµένοι στο
δίκτυο καθώς:

– Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου συµµετέχει και
το τµήµα Αρχιτεκτόνων Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχι-
τεκτόνων. 

– Στο Μεσογειακό και Βαλκανικό Φεστιβάλ Τέχνης - Τεχνολο-
γίας συµµετείχε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηµαθίας.

Έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα προβολής και ανάδειξης των
δράσεων αυτών στο διεθνή χώρο καθώς συµµετέχει και συ-
νεργάζεται µε ∆ιεθνείς Ενώσεις Αρχιτεκτόνων και συγκεκρι-
µένα:

• Την ∆ιεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (U.I.A.)

• Το Συµβούλιο Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων (C.A.E.)

• Την Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (U.M.AR.)

Η συνέργια και συνεργασία όλων αυτών των φορέων µε κατα-
λύτη το δίκτυο πολιτιστικής οργάνωσης και διαχείρισης σα-
φώς θα σηµατοδοτήσει την δοµική µεταβολή των παρεµβάσε-



Η ελληνική αρχιτεκτονική θα πρέπει να αναµετρηθεί µε το
σύγχρονο «βασίλειο» της ελληνικής µεγαλούπολης απογυ-
µνωµένη από δογµατικά «διδάγµατα» του µοντερνισµού, ή
«αισθητικά παραµύθια» του µεταµοντερνισµού. Θα πρέπει να
σχηµατίσει µια σαφή δική της εικόνα, να προσαρµοστεί στην
σύγχρονη πραγµατικότητα και να γίνει πολιτισµός.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακόµα από τη
σύγκρουση του συλλογικού οράµατος και της δυναµικής της
καθηµερινότητας, ενώ η αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη αδυ-
νατεί να αναµετρηθεί µε αυτή την πραγµατικότητα µε αποτέ-
λεσµα: ο ρόλος της δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία, αλ-
λού ούτε και επιδρά βελτιωτικά στην ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος.

Η καταγραφή και η προβολή του αρχιτεκτονικού έργου, που
αντιστοιχεί σε µια διευρυµένη αισθητική αντίληψη επιδρά
βελτιωτικά στην ποιότητα της σύγχρονης ελληνικής πόλης.

Η έκθεση µπορεί να είναι θεµατολογική ως δύο πιθανά θέµα-
τα προτείνονται:

• «Η ελληνική αρχιτεκτονική στην αρχή του 21ου αιώνα» 
• «Η σχεδιασµένη πόλη – αποτελέσµατα αρχιτεκτονικών δια-
γωνισµών»

Προϋπολογισµός
Αµοιβή επιµελητή, γραµµατειακή υποστήριξη, έξοδα επικοι-
νωνίας, στήσιµο έκθεσης, έκδοση καταλόγου, παράλληλες
εκδηλώσεις

70.000.000 δρχ
Επιδιωκόµενος στόχος
Θεσµοθετηµένη πραγµατοποίηση πανελλήνιας έκθεσης αρχι-
τεκτονικής ανά διετία ή τριετία

Πρόταση 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠIΛΟΤΙΚΟΥ EKΠAI∆EYTIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ
ENHMEPΩΣHΣ, EYAIΣΘHTOΠOIHΣHΣ MAΘHTΩN/TPIΩN ΩΣ
ΠPOΣ TO ∆OMHMENO ΠEPIBAΛΛON

Εισαγωγή
Με κύριους στόχους: 
• την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τον χώρο, πολε-
οδοµηµένο ή µη, που τα περιβάλλει-περιλαµβάνει, 
• την γνωριµία και την εξοικείωσή τους µε την αρχιτεκτονική,
µε τα υλικά της και την ιστορία της,
• την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής συνείδησης στα παιδιά.

Προτείνουµε: 
• την πραγµατοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
• τον σχεδιασµό και παραγωγή Εκπαιδευτικών «Μουσειο-
σκευών»

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος ακολουθεί ένα εκπαιδευτι-
κό µοντέλο το οποίο στηρίζεται σε δύο κυρίως άξονες:

✓ την κινητοποίηση του συναισθήµατος και
✓ τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών.

Θεωρητικό πλαίσιο
Κατά την επεξεργασία του θεωρητικού προτύπου γίνεται χρή-
ση της Συστηµικής Θεωρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την
αντίληψη ότι το όλον δεν είναι απλά ένα άθροισµα των µερών
που το αποτελούν. 

Ο άνθρωπος είναι ένα µέρος του οικοσυστήµατος της Γης και
βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση µε τα υπόλοιπα µέρη, οπότε κά-
θε του συµπεριφορά επηρεάζει και επηρεάζεται από την κα-

τάσταση των άλλων µερών, αλλά και όλου του οικοσυστήµα-
τος.

Η κατανόηση και η εκτίµηση αυτής της αλληλοσυσχέτισης
αποτελεί τον κεντρικό άξονα αυτής της εκπαιδευτικής προ-
σέγγισης, προκειµένου να αναπτυχθούν δεξιότητες και στά-
σεις και να διαµορφωθεί ένας κώδικας συµπεριφοράς σε ό,τι
αφορά την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του ανθρω-
πογενούς περιβάλλοντος. 

Το Πρόγραµµα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών,
έτσι ώστε µετά το πρόγραµµα, ακόµη και αν έχουν ξεχάσει
κάποιες πληροφορίες, να διατηρούν το συναίσθηµα που τους
δηµιουργήθηκε.
Είναι σαφές άλλωστε ότι µόνο εάν κάποιος βιώσει συναισθη-
µατικά αυτό που µαθαίνει λογικά, µπορεί να διαµορφώσει
συνείδηση και να αναπτύξει στάσεις και συµπεριφορές, τέ-
τοιες που να προωθούν την ποιότητα ζωής. 

∆οµή του Προγράµµατος

Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό µοντέλο έχει τη µορφή ενός
κύκλου, ακριβώς στη βάση του κύκλου της ζωής. Αποτελείται
από τρία, κυρίως, µέρη που αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώ-
νται.

• Στο πρώτο, µε τη βοήθεια εικόνων, τα παιδιά κινητοποιού-
νται να αναζητήσουν την πληροφορία, αναπτύσσοντας ελεύ-
θερο διάλογο µε τους συντονιστές έτσι που να διατηρούν την
αίσθηση της ανακάλυψης της γνώσης και όχι της αποστήθισης
ενός µαθήµατος.

• Στο δεύτερο µέρος, για να βιώσουν όσα γνώρισαν και έµα-
θαν, συµµετέχουν σε ένα βιωµατικό εργαστήρι, στο οποίο
εφαρµόζεται η µέθοδος ∆ραµατουργίας και άλλες βιωµατι-
κές µέθοδοι. Τα παιδιά, αυτοσχεδιάζοντας και αναπαριστώ-
ντας καταστάσεις που τα εντυπωσίασαν κατά την προηγούµε-
νη φάση του προγράµµατος, καλούνται να εκφράσουν µέσω
της τέχνης τη δική τους οπτική για τα πράγµατα, νιώθοντας
το αντίστοιχο συναίσθηµα. Μέσα από το βίωµα, δηλαδή, οδη-
γούνται να πάρουν θέση και να αναπτύξουν την ανάλογη στά-
ση. 

• Στο τρίτο µέρος, εφαρµόζοντας όσα γνώρισαν, έµαθαν και
βίωσαν, τα παιδιά αναπτύσσουν συγκεκριµένη δράση µε την
βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Ο κεντρικός άξονας όλου του Προγράµµατος είναι η σύνδεση
ανθρώπου – κοινωνίας – περιβάλλοντος χώρου, σε ό,τι αφο-
ρά τόσο την ισορροπία όσο και την δυσλειτουργία και στα
τρία αυτά συστήµατα.

Η παρέµβαση αυτή, για να είναι αξιόπιστη και µακροπρόθε-
σµα αποτελεσµατική, πρέπει να ξεκινάει από την περίοδο κα-
τά την οποία διαµορφώνονται στον άνθρωπο οι στάσεις και οι
αξίες και υιοθετούνται οι αντίστοιχες συµπεριφορές. Έτσι, το
συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε µα-
θητές και µαθήτριες γυµνασίου.
Μελλοντικά είναι δυνατόν τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα να
επεκταθούν και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ

Ως Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή νοείται ένα κουτί από ξύλο ή
άλλο υλικό ή µια βαλίτσα κατάλληλα διαµορφωµένη που πε-
ριέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, εποπτικό υλικό έντυπο ή
και ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εξοπλισµό για δρά-
σεις σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, προτάσεις δράσεων σχετι-
κών µε το δοµηµένο ή µη περιβάλλον κ.ά.

Οι προτεινόµενες Μουσειοσκευές θα αποτελέσουν το υλικό
βάσης για δράσεις µέσα ή έξω από την σχολική τάξη, παράλ-

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Πρόταση 1
ΠPOTAΣH ΓIA TH ∆IAMOPΦΩΣH MIAΣ EΘNIKHΣ ΠOΛITIKHΣ
ΓIA THN APXITEKTONIKH

Tο ∆Σ του ΣA∆AΣ-ΠEA θεωρεί πως η συµβολή του στο ∆ίκτυο
Aρχιτεκτονικής συνίσταται πρωτίστως στην προσπάθεια δια-
µόρφωσης µιας εθνικής πολιτικής για την Aρχιτεκτονική, µε
στόχο την βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλο-
ντος, την πολιτισµική αναγνώριση της αρχιτεκτονικής, την
κοινωνική και οικονοµική συµβολή της, κυρίως από πλευράς
δηµοσίων φορέων και οργανισµών. O ΣA∆AΣ-ΠEA, προτίθεται
να συντάξει ένα κείµενο ως πλατφόρµα συζήτησης για τη δια-
µόρφωση αυτής της πολιτικής, βάση του σκελετού-πλαισίου
που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Eθνική Πολιτική για την Aρχιτεκτονική
σχεδίασµα περιεχοµένων

1. Eθνική πολιτική και Aρχιτεκτονική
1.1. Tί είναι Aρχιτεκτονική
1.2. Περιβάλλον και δικαιώµατα του πολίτη
1.3. Aρχιτεκτονική και εθνική ανάπτυξη
1.4. H σηµασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

2. Θεσµικό Πλαίσιο
2.1. Παράµετροι και προσανατολισµοί
2.2. Bασικοί θεσµοί/επιτελικοί οργανισµοί
2.2.1. Tµήµα Aρχιτεκτονικής YΠ.ΠO
2.2.2. Eθνικό ∆ίκτυο Aρχιτεκτονικής
2.2.3. Kέντρο Aρχιτεκτονικής Mεσογείου Xανίων
2.2.4. Kέντρο Aρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης
2.3. Περιφερειακή ανάπτυξη

3. Προβολή και Eπικοινωνία
3.1. Eβδοµάδα Aρχιτεκτονικής
3.2. ∆ιεθνής Xώρος
3.3. Eκθέσεις
3.4. Eκδόσεις
3.5. Mουσεία, Συλλογές, Aρχεία

4. Πολιτισµός και Eκπαίδευση

5. Aρχιτεκτονική και η Ποιότητα της Kατασκευής

6. Aνάπτυξη Aρχιτεκτονικής Συνείδησης

7. Yλοποίηση της Aρχιτεκτονικής Πολιτικής

8. Παραρτήµατα

∆IA∆IKAΣIA
Σε πρώτη φάση, προτείνεται:
α) σύσταση 3 ή 5µελούς Oµάδας Eργασίας συντονισµού και
παρακολούθησης της δράσης
κόστος (για 12 µήνες): 5.400.000 δρχ.
β) ειδική συνάντηση εργασίας µε προσκεκληµένους εµπειρο-
γνώµονες µε αντικείµενο τη διαµόρφωση του σκελετού των
περιεχοµένων του κειµένου
(τόπος: Θεσσαλονίκη, χρόνος: Φεβρουάριος 2002)
κόστος: 2.500.000 δρχ. (περίπου 15-20 προσκεκληµένοι)
γ) διεξαγωγή διήµερης επιστηµονικής συνάντησης µε τα αντί-
στοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα αρχιτεκτονικής, στην Αθήνα, µε θέ-
µα: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική»
(τόπος: Αθήνα, χρόνος: Mάϊος 2002)
κόστος: 7.000.000 δρχ (περίπου 25-30 προσκεκληµένοι)
δ) µεταφράσεις υφιστάµενων κειµένων (Φινλανδία, Ολλαν-
δία, Γαλλία, Ιταλία...)
κόστος: 1.500.000 δρχ
ε) αµοιβές σχολιασµού και επιµέλειας κειµένου
κόστος: 900.000 δρχ

ζ) παραγωγή ντοκουµέντου (2000 αντίτυπα)
κόστος: 7.000.000 δρχ

Σε δεύτερη φάση, µε το ντοκουµέντο ανά χείρας, προτείνο-
νται:
α) επαφές και συνεργασία µε τους αρµοδίους φορείς που
εµπλέκονται στα επιµέρους θέµατα
β) συνέντευξη τύπου

Προϋπολογισµός

23.300.000 δρχ

Eπιδιωκόµενος στόχος
Oροθέτηση πλαισίου Eθνικής Πολιτικής και θεσµικής ρύθµι-
σης για την Eλληνική Aρχιτεκτονική από τον Yπουργό Πολιτι-
σµού

Πρόταση 2
ΠPOTAΣH ΓIA THN EK∆OΣH O∆HΓOY AΣKHΣHΣ EΠAΓΓEΛMATOΣ
TO EΠAΓΓEΛMA TOY APXITEKTONA

Καθηµερινά οι συνάδελφοι αντιµετωπίζουν διάφορες δυσκο-
λίες στην άσκηση του επαγγέλµατος. Η οργάνωση του γρα-
φείου, η οργάνωση των επαφών µε τους πελάτες, οι οικονο-
µικές συναλλαγές, οι σχέσεις µε τα συνεργεία και τους πάσης
φύσεως υπεργολάβους και προµηθευτές, τέλος οι διασφαλί-
σεις έναντι των ευθυνών που αναλαµβάνουν πρέπει να συ-
στηµατοποιηθούν και να συγκεντρωθούν σε έντυπο οδηγό –
βοήθηµα.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων φιλοδοξεί µε την
ανάληψη της ευθύνης για συγγραφή και επιµέλεια ενός τέ-
τοιου οδηγού να δώσει ένα χρήσιµο βοήθηµα κυρίως στους
νεώτερους συναδέλφους ώστε να διδάσκονται λιγότερο από
τα λάθη τους και περισσότερο από βοηθήµατα που τα συλλο-
γικά όργανα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται η χρηµατοδότηση συγγραφής και έκδοσης βιβλί-
ου έως 150 σελίδες όπου θα παρουσιάζεται η αλληλουχία των
διαφόρων απαραιτήτων δράσεων, εργασιών, προµηθειών,
συµφωνιών και διασφαλίσεων προκειµένου να µελετηθεί, κα-
τασκευαστεί και παραδοθεί το Αρχιτεκτονικό έργο.

Από αντίστοιχες εκδόσεις άλλων ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών
ενώσεων εκτιµάται ότι τα βήµατα που θα περιλαµβάνονται
στον οδηγό είναι περίπου 80-100. Εκτιµάται ότι το κόστος
συγγραφής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια
(500.000/κεφάλαιο) πλέον το κόστος διόρθωσης σελιδοποίη-
σης κ.λπ.(2.000.000) δρχ καθώς και τα έξοδα εκτύπωσης δια-
νοµής και διάθεσης 5.000.000 για 2000 αντίτυπα.

Προϋπολογισµός

12.000.000 δρχ

Επιδιωκόµενος στόχος
Αποτελεσµατική ενηµέρωση των συναδέλφων επαγγελµατιών
στην άσκηση του επαγγέλµατος

Πρόταση 3
ΠPOTAΣH ΓIA ∆IOPΓANΩΣH
ΠANEΛΛHNIAΣ EKΘEΣHΣ APXITEKTONIKHΣ

Σε µια εποχή σηµαντικών γεωπολιτικών και κοινωνικών ανα-
κατατάξεων, η ελληνική αρχιτεκτονική δεν µπορεί να είναι
αδιάφορη στα όσα συντελούνται και ούτε να παραµένει απο-
µονωµένη από το διεθνές αρχιτεκτονικό «γίγνεσθαι».
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ληλα ή και ανεξάρτητα από την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού
Προγράµµατος. 
Οι Μουσειοσκευές θα διανεµηθούν σε σχολεία µε βάση συ-
γκεκριµένα κριτήρια που µπορούν να καθοριστούν σε συνερ-
γασία µε τους υπευθύνους των Γραφείων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: 
Η οµάδα σχεδιασµού αποτελείται από τρία άτοµα. 
Θα πρέπει να εργαστεί για τρεις περίπου µήνες πριν παραδώ-
σει µια ολοκληρωµένη και εφαρµόσιµη πρόταση.
Το Πρόγραµµα υλοποιείται από δύο άτοµα.
Το κόστος του Προγράµµατος αφορά: 
α) τον σχεδιασµό
β) την υλοποίηση
και είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, αφού χαραχθούν οι βα-
σικοί άξονες, καθορισθεί η διάρκεια κάθε εφαρµογής, η συ-
χνότητα επανάληψης, ο χώρος υλοποίησης και άλλοι, ενδεχο-
µένως, παράγοντες.

Για τις Μουσειοσκευές:
Ο σχεδιασµός και η επίβλεψη της κατασκευής γίνεται από
δύο άτοµα.
Το κόστος της κάθε µουσειοσκευής καθορίζεται από το πε-
ριεχόµενο και τον αριθµό των τεµαχίων που θα παραχθούν. 

Τέλος, για την καλή λειτουργία του Προγράµµατος και τη σω-
στή διεκπεραίωση της παραγωγής των Μουσειοσκευών είναι
απαραίτητη σχετική γραµµατειακή υποστήριξη.

Προϋπολογισµός

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα και Εκπαιδευτικές µουσειοσκευές
Σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος, εκπαιδευτική έκ-
θεση, έκδοση βιβλίου µε θεατρικό έργο για την αρχιτεκτονι-
κή που θα γράψουν τα παιδιά που θα συµµετάσχουν στο πρό-
γραµµα, σχεδιασµός και παραγωγή 10 µουσειοσκευών
25.000.000 δρχ 

Σηµ.: Το όλο Πρόγραµµα θα διαρκέσει 12 µήνες.
Σε περίπτωση συνέχισης του Προγράµµατος για διάστηµα πέ-
ραν των 12 µηνών, θα υποβληθεί νέος προϋπολογισµός που
θα αφορά µόνο την υλοποίησή του, εφόσον τα απαιτούµενα
προϊόντα (έκθεση, βιβλίο, µουσειοσκευές) θα έχουν ήδη πα-
ραχθεί.

Eπιδιωκόµενος στόχος
∆ιάχυση της αρχιτεκτονικής στην ελληνική κοινωνία και
εφαρµοσµένη υλοποίηση προγραµµάτων για ειδικές κατηγο-
ρίες πολιτών

Πρόταση 5
ΠPOTAΣH METAΦOPAΣ EKΘEΣHΣ
EYPΩΠAΪKOY BPABEIOY APXITEKTONIKHΣ ΣYΓXPONHΣ
APXITEKTONIKHΣ BPABEIO MIES VAN DER ROHE 2001

Προτείνεται η µεταφορά στην Aθήνα της Έκθεσης των φιναλί-
στ συµµετοχών (39 έργα) του Bραβείου Mies van der Rohe
2001.
Tο Bραβείο Mies van der Rohe Award 2001 απονεµήθηκε στο
Συνεδριακό Kέντρο και Kαζίνο του Σαν Σεµπαστιάν, Iσπανία
(αρχ. Rafael Moneo), ενώ για πρώτη φορά απονεµήθηκε Eιδι-
κή Mνεία σε έργο πρωτοεµφανιζόµενου αρχιτέκτονα, συγκε-
κριµένα στο Kέντρο ∆ιανοµής Kάουφµαν Xολτζ στο Mπόµπι-
γκεν, Γερµανία (αρχ. Florian Nagler).
Aνάµεσα στις φιναλίστ συµµετοχές συµπεριλαµβάνονται και
δύο ελληνικά έργα. Πρόκειται για την κατοικία στο Παλαιό
Ψυχικό,  Aθήνα (αρχ.  Zωή Σαµούρκα) και  τ ις  Πύλες της
HELEXPO, Θεσσαλονίκη (αρχ. Kατερίνα Tσιγαρίδα, Aλέξαν-
δρος Σκουβάκλης, Nίκος Kαλογήρου).

H παρουσία των δύο ελληνικών έργων στους φιναλίστ του
Bραβείου αποτελεί σηµαντική προβολή της σύγχρονης ελλη-
νικής αρχιτεκτονικής, δεδοµένου ότι µέχρι τώρα, στις προη-
γούµενες συνεδρίες, έχουν διακριθεί µόνον τρία έργα από
την Eλλάδα. Συγκεκριµένα, στην 3η συνεδρία του 1992, το ξε-
νοδοχειακό συγκρότηµα «Robinson», στην Kω (αρχ. Nίκος
Bαλσαµάκης) και στην 5η συνεδρία του 1997, η κατοικία µε
ιδιωτικούς χώρους τέχνης στα Aνάβρυτα, Aττική (αρχ. Kατερί-
να ∆ιακοµίδου, Nίκος Xαρίτος, Xρήστος Παπούλιας-1η φάση)
και η κατοικία στα Kιούρκα, Aττική (αρχ. Παντελής Nικολακό-
πουλος).

H Έκθεση προτείνεται να µεταφερθεί στην Aθήνα την άνοιξη
του 2002. Ως πιθανοί εκθεσιακοί χώροι προτείνονται: η Eθνι-
κή Πινακοθήκη, το Eργοστάσιο της AΣKT.

Σε σχέση µε την Έκθεση προτείνεται και η διεξαγωγή µιας συ-
ζήτησης στρογγυλής τραπέζης µε θέµα την παρουσία της
σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Προϋπολογισµός

7.000.000 δρχ

Eπιδιωκόµενος στόχος
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων ενός ευρωπαϊκού θεσµού
προβολής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον οποίο συµµε-
τέχει ενεργά ο ΣA∆AΣ-ΠEA

Πρόταση 6
ΠPOTAΣH ΓIA TH ∆HMIOYPΓIA
KENTPOY APXITEKTONIKHΣ ΣTH ΘEΣΣAΛONIΚΗ

Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
01. Τα Κέντρα Αρχιτεκτονικής, θεσµοθετηµένοι οργανισµοί
σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και του κόσµου, αποτελούν
εργαλεία για την ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής
δηµιουργίας αρχειοθετούν και κωδικοποιούν έργα αρχιτεκτό-
νων, συνθέτουν την έννοια της αρχιτεκτονικής µε τον αστικό
πολιτισµό και γενικώς παρεµβαίνουν µε συνέδρια, ηµερίδες
και εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν τη διάχυση των ιδεών της
αρχιτεκτονικής στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν µε µια λέξη
σηµείο σήµανσης για τον πολιτισµό των πόλεων και των χω-
ρών τους. 
Είναι γνωστό επίσης ότι οι σύγχρονες µητροπόλεις τόσο στον
Ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο διαθέτουν αντίστοιχα
Κέντρα ή Μουσεία Αρχιτεκτονικής τα οποία παρεµβαίνουν
ουσιαστικά στην προβολή της αρχιτεκτονικής του τόπου τους
αλλά και τη σύζευξη µε τα σύγχρονα ρεύµατα και τάσεις της
αρχιτεκτονικής διεθνώς.
Εξάλλου η κοινή προσπάθεια των συλλογικών φορέων των Ελ-
λήνων Αρχιτεκτόνων σήµερα συνίσταται στη διεύρυνση της
ποιοτικής αρχιτεκτονικής και στην εξάπλωση των ιδεών της
στην ελληνική κοινωνία.
Γι’ αυτό ακριβώς στοχεύουν στη δηµιουργία µιας νέας σχέσης
µεταξύ βασικών θεσµών του κλάδου µε στόχο την αναζωογό-
νηση της αρχιτεκτονικής και τη δηµιουργία και την ενίσχυση
θεσµών πνοής, που να υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.

02. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), σε συνερ-
γασία µε την πανελλήνια Ένωση έχει κατά το παρελθόν υπο-
βάλει προτάσεις προς το ΥΠΠΟ κι έχει προτείνει τη σύσταση
ενός Κέντρου Αρχιτεκτονικής και την εγκατάσταση του στην
αποθήκη Γ’ του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
Η δοµή της αποθήκης Γ’ –όπως διαµορφώθηκε µε τις παρεµ-
βάσεις από το ΟΠΠΕΘ’97– µε εκθεσιακούς και συνεδριακούς
χώρους, µε βιβλιοπωλείο και χώρους για πολυµέσα, µε γρα-
φεία και αίθουσες συνεδριάσεων, ανταποκρίνεται πλήρως
για την εγκατάσταση του κέντρου αρχιτεκτονικής. Η ανάληψη
της πρωτοβουλίας µας για την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέ-
ντρου Αρχιτεκτονικής εντάσσεται στη λογική της δηµιουργία
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πολιτιστικών θεσµών και απαντά στην αναγκαιότητα για σύ-
ζευξη της αρχιτεκτονικής µε τον πολιτισµό και την πολιτεία.
Η πρότασή µας αυτή που έχει τη συγκατάθεση του συνόλου
του αρχιτεκτονικού κόσµου µπορεί να υιοθετηθεί και να συ-
µπεριληφθεί στον προγραµµατισµό του ΥΠΠΟ για τη συνολική
απόδοση των αποθηκών σε νέους και υπό ίδρυση φορείς πο-
λιτισµού και να αποτελέσει την απαρχή για την υλοποίηση
δράσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων µε σκοπό τη διάχυση
της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας στο κοινωνικό σύνολο.

03. Το ∆.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί το
θέµα µείζον, σηµείο τοµής για τα πολιτιστικά πράγµατα της
χώρας και θεωρεί πως η Ανώνυµη Εταιρεία προβολής της Ελ-
ληνικής Πολιτιστικής κληρονοµιάς και µέσω αυτής το δίκτυο
για την αρχιτεκτονική, µπορεί και πρέπει να υιοθετήσει την
πρόταση µε στόχο την επιχειρησιακή και θεσµική συγκρότη-
ση του κέντρου της αρχιτεκτονικής στην πατρίδα µας.

04. Στόχοι του κέντρου αρχιτεκτονικής µπορούν να αποτελέ-
σουν: 
Σε εθνικό επίπεδο
• Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισµική σηµα-
σία της αρχιτεκτονικής 
• Η κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλο-
ντος 
Σε διεθνές επίπεδο 
• Η παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας
–συµπεριλαµβανοµένου και του θεωρητικού έργου– στον ευ-
ρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Εντάσσονται δράσεις που προω-
θούν την ελληνική παρουσία στο εξωτερικό και κάθε τύπου
ανταλλαγές και συνεργασίες µε φορείς του εξωτερικού.

05. Καταρχήν αντικείµενο που µπορούν να αποτελέσουν : 
• αξιοποίηση των χώρων µε την εγκατάσταση µόνιµης έκθε-
σης µε τις µελέτες και η έκθεση των διαφόρων µακετών ση-
µαντικών έργων της πόλης
• η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων για την αρχιτε-
κτονική. Ο ΣΑΘ µπορεί να συνδράµει αποφασιστικά µε τις εκ-
δηλώσεις και στον τοµέα των εκθέσεων 
• ο σχεδιασµός και η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµά-
των για παιδιά και ενήλικες, η διοργάνωση εργαστηρίων και
συζητήσεων, η προβολή στα ΜΜΕ κ.ά.
• η εγκατάσταση του ανάγλυφου του ιστορικού εµπορικού
κέντρου, καταρχήν και η συµπλήρωσή του σε επόµενη φάση
• Η συνεργασία µε τις αρχιτεκτονικές σχολές, η οργάνωση
επιστηµονικών συνεδρίων και αρχιτεκτονικών γεγονότων,
όπως βραβεία αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί,
εκδόσεις κ.ά.

06. Συµπερασµατικά θεωρούµε πως: 
• είναι ανάγκη να υπάρξει ένα κέντρο αρχιτεκτονικής στη
Θεσ/νίκη και κατ’ επέκταση στο χώρο. εξυπακούεται πως το
κέντρο αυτό θα έχει πανελλαδική και διεθνή (δράση;)
• µπορεί να συσταθεί µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
µε τη θεσµοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας µε την πρό-
βλεψη συµµετοχής βασικών φορέων όπως: 
το ΥΠΠΟ, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ο ΣΑΘ, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του
ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Ο κλάδος των Αρχιτεκτόνων επιθυµεί τη συµµετοχή τους σε
αυτήν την προοπτική. Μπορούν επίσης να συµβάλλουν και
στο επίπεδο της λειτουργικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
του κέντρου, τόσο για τη χρήση χώρων όσο και για την προ-
σέλκυση δραστηριοτήτων συναφών µε τους σκοπούς του.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε πως η σύσταση του κέ-
ντρου θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις αναβάθµισης της αρχι-
τεκτονικής παρουσίας και παρέµβαση σε πανελλαδικό, βαλ-
κανικό και διεθνές επίπεδο.
Η έγκριση των προτεινόµενων δράσεων θα δώσει την ευκαι-
ρία για την προώθηση της ιδέας και την υλοποίηση ενεργειών
για τη θεσµική – οργανωτική – λειτουργική του κέντρου Αρχι-
τεκτονικής.

Προϋπολογισµός
O προϋπολογισµός θα καθοριστεί σύµφωνα µε την εκπόνηση

του επιχειρησιακού σχεδίου και βεβαίως την αποδοχή της
πρότασης

Eπιδιωκόµενος στόχος
Ίδρυση και λειτουργία Kέντρου Aρχιτεκτονικής πανελλαδικής
εµβέλειας στη Θεσσαλονίκη ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο

Β/9 ΜΠΙΕΝΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ 

Η 8η ∆ιεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής µε έδρα τα Giardini di
Castello και το Arsenale θα πραγµατοποιηθεί από τις 8 Σε-
πτεµβρίου έως τις 3 Νοεµβρίου 2002. Έχει ως κεντρικό θέµα
NEXT και θα παρουσιάσει χαρακτηριστικά σχέδια από όλο τον
κόσµο τα οποία θα χρησιµεύσουν για τον ορισµό ενός αρχιτε-
κτονικού προγράµµατος για την επόµενη δεκαετία.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έκανε σηµαντικές προσπάθειες ώστε να συµµε-
τέχει στην διαδικασία συγκρότησης της εθνικής πρότασης µε
στόχο τη θεσµική εκπροσώπηση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων
στις διαδικασίες του ΥΠΠΟ για πραγµατοποίηση διεθνών εκ-
θέσεωνκι εκδηλώσεων αρχιτεκτονικής. Η πρότασή µας για
την 8η Biennale έχει ως εξής :  

■ Ελληνικό Περίπτερο στην 8η Biennale Αρχιτεκτονικής
της Βενετίας
Αθήνα: Η αρχιτεκτονική του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Athens: Architecture of REAL

Η παρακάτω πρόταση που διαµορφώθηκε από τον ΣΑ∆ΑΣ-Πα-
νελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής
και την οποία επιµελήθηκαν οι συνάδελφοι Τάκης Κουµπής
και Θανάσης Μουτσόπουλος, έγινε αποδεκτή από τον Υπουρ-
γό Πολιτισµού και προχωράει προς υλοποίηση. 

Είναι η πρώτη φορά που ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-
κτόνων µε την πρόταση αυτή αναλαµβάνει την επιµέλεια του
Ελληνικού Περίπτερου της 8ης Biennale Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας. 

«Η έκθεση στοχεύει να εστιάσει την προσοχή των επισκεπτών
στις διαδικασίες µετασχηµατισµού της Αθήνας και της ίδιας
της αρχιτεκτονικής, οι οποίες τα επόµενα χρόνια και µε την
ευκαιρία της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, θα προ-
σλάβουν πρωτοφανή έκταση. Για το σκοπό αυτό θα επικε-
ντρωθεί στα νέα φαινόµενα της πόλης και τον πολύπλοκο χα-
ρακτήρα που συστήνει, στην νέα εικόνα της πόλης του 21ου

αιώνα. Υπ’ αυτήν την έννοια αυτό που προσδίδει τη φυσιο-
γνωµία της έκθεσης είναι η σύνδεση ανάµεσα στην αρχιτε-
κτονική, την πόλη και τους τρόπους ζωής. Συνεπώς δεν πα-
ρουσιάζεται η επίλυση σχεδιαστικών, τεχνικών ή αισθητικών
προβληµάτων αλλά οι πολιτιστικές και φιλοσοφικές απαντή-
σεις που διαθέτουµε για τις σχέσεις του κατοίκου της πόλης
–του πολίτη– µε το ραγδαία µεταβαλλόµενο τεχνητό και φυ-
σικό περιβάλλον. 

Οι διαδικασίες µετασχηµατισµού της Αθήνας επικεντρώνο-
νται στο γεγονός ότι η περιφέρειά της επεκτείνεται ακατά-
παυστα µε ανεξέλεγκτους ρυθµούς έτσι ώστε η κοινωνία να
υιοθετεί τον επεκτατικό χαρακτήρα της πόλης. Τα όρια γίνο-
νται όλο και πιο ασαφή. Η πόλη στον 21ο αιώνα χαρακτηρίζε-
ται από το γεγονός ότι η περιφέρεια είναι παντού και το κέ-
ντρο πουθενά. Ή µε άλλα λόγια, συµβαίνει µια πλήρης διάχυ-
ση του κέντρου. Παράλληλα όµως αυτή η αστική περιφέρεια
διαθέτει νέα στοιχεία. Παίρνει µια άλλη θέση σε σχέση µε
τον προγραµµατισµό και το συντεταγµένο σχέδιο. Έτσι συνυ-
πάρχουν οι αλληλοσυγκρουόµενες ιδιωτικές δυνάµεις ή ο
εξατοµικευµένος ιδιοκτήτης, ο οποίος προβάλλει ως ο πλέον
άµεσος χειριστής και χρήστης του δηµοσίου χώρου θέτοντας
νέα ερωτήµατα στις σχέσεις του πολίτη µε την πόλη και την
πολιτική. 

Το αίτηµα του πραγµατικού, φαίνεται να διαπερνά σήµερα τις
συγκροτησιακές δοµές των τεχνών και της σκέψης. Οι ιδιοκα-
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τασκευές, η αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη δόµηση και οι νέοι
αυτοί τρόποι κατοίκησης βαίνουν παράλληλα µε τις προσπά-
θειες εξέλιξης των υποδοµών των δικτύων µεταφορών και
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η Αθήνα ως καταγωγικός τό-
πος της ευρωπαϊκής πόλης µπορεί να ενεργοποιήσει το σύνο-
λο των δυνάµεων µετασχηµατισµού της. Οι περιπτώσεις των
Λιοσίων, του Περάµατος, του νέου Αεροδροµίου, της Ραφή-
νας ή του Λαυρίου µπορούν να είναι παραδειγµατικές. 

Με βάση τα παραπάνω η έκθεση µπορεί να συγκροτηθεί σε
τέσσερα αλληλοϋπερκείµενα επίπεδα, που εισάγουν διάφο-
ρα θέµατα και λειτουργούν σαν ορίζοντες υποδοχής των νέων
τρόπων ζωής. Κάθε επίπεδο συµπεριλαµβάνει επιλεγµένους
χώρους µε παραδειγµατική παρουσίαση των προεξαρχόντων
στοιχείων µετάλλαξης. 

1ο επίπεδο: «Μη–τόποι». Χώροι µεγάλης κλίµακας µε έντονη
επίδραση στην σηµερινή υπόσταση της πόλης. Υποδοµές µε-
ταφορών και δίκτυα µετακίνησης. Οι σηµαντικές µεταλλάξεις
των εκτατικών και ενδιάµεσων χώρων που καθορίζουν την
Αθήνα ως σύγχρονη µητρόπολη. 

2ο επίπεδο: Η προτεραιότητα της κατοίκησης. Η δυναµική
του κατοίκου και της ατοµικής παρέµβασης στους χώρους κα-
τοίκησης, ως αρχιτεκτονική επινόηση, που φαίνεται να πραγ-
µατοποιεί τις πιο αρνητικές ουτοπίες των ριζοσπαστικών
πρωτοποριών της δεκαετίας του 1960. 

3ο επίπεδο: Οι µεταβολές του δηµόσιου χώρου. Οι µεταβο-
λές του «εν Ελλάδι υπαίθριου βίου». Αυτοκίνητο και πεζοί.
Καταστήµατα, εµπόριο και ελεύθεροι χώροι. Η πόλη χωρίς τα
έξω. Η ανάµειξη των λειτουργιών ως ιδιότυπο συστατικό στοι-
χείο της σύγχρονης ελληνικής πόλης. 

4ο επίπεδο: Εγγραφές του κοινωνικού. Οικονοµικοί µετανά-
στες, πρόσφυγες, ξένοι εν γένει στις υποβαθµισµένες περιο-
χές της περιφέρειας. Ένας νέος χώρος φιλοξενίας ανοίγεται
προσδίδοντας στην υφιστάµενη δοµή ένα ριζικά κοσµοπολίτι-
κο χαρακτήρα που αναγγέλλει την ελευσόµενη πόλη».  

Β/10 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΣΚ

– Επιστολή συνεργασίας από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
ΟΣΚ Μαν. Μπαλτά για ανανέωση της δηµόσιας αρχιτεκτονι-
κής στον τοµέα των σχολικών κτιρίων

– Οριοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας για την παραγωγή
νέων κτιριοδοµικών προτύπων και κτιριολογικών προγραµ-
µάτων για την οργάνωση/λειτουργία του σχολικού χώρου
και την επιµέλεια µελετών και προγραµµάτων έργωνσχολι-
κής στέγης

– Πραγµατοποίηση δύο συναντήσεων εργασίας
– Συγκρότηση ειδικής Οµάδας Εργασίας στο ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ µετά από εκτενείς συζητήσεις
– Εισήγηση-πρόταση για την αναθεώρηση των κτιριοδοµικών

προτύπων σχολικών κτιρίων µε στόχο την καθιέρωση της
συνεργασίας και επέκτασή της προς όφελος των αρχιτεκτό-
νων και της αρχιτεκτονικής

Είναι αναγκαία η συνέχιση αυτής της προσπάθειας καθώς η
διεύρυνση της συνεργασίας αυτής, θα δώσει την ευκαιρία
στο ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ να παρέµβει µε καθοριστικό τρόπο στην προ-
σπάθεια του ΟΣΚ για την ανανέωση και αναβάθµιση της αρχι-
τεκτονικής.
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Το διοικητικό συµβούλιο την τελευταία περίοδο, µετά από το συ-
ντονιστικό της Αθήνας, όρισε συγκεκριµένους στόχους και ανέ-
πτυξε δράσεις για µεγάλα και µικρά προβλήµατα που απασχο-
λούν την Πανελλήνια Ένωση. 

Το σηµείο τοµής για την µεταβολή των όρων παρουσίας και δρά-
σης του κλάδου, εντοπίστηκε στην προώθηση συγκεκριµένων
δράσεων για:
• τα θεσµικά θέµατα για την άσκηση της αρχιτεκτονικής
• την προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής.

Το πλαίσιο θέσεων µετά µάλιστα από επεξεργασίες των προη-
γούµενων ∆.Σ. όπως αυτές είχαν αποσταλεί στον τότε Υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. 24692/12.07.1999), διαµορφώθηκε από το ∆.Σ. και
κατατέθηκε σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και στο Συντονι-
στικό της Πάτρας.

Γ/1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

■ Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Χτυπούν την πόρτα της αρχιτεκτονικής οι «τεχνολόγοι ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ»

✓ Είναι γνωστές οι προσπάθειες που µε πρόσχηµα την προσαρ-
µογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 89/46, προωθούν
την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ κατά παράβαση του άρθρου 16 του
Συντάγµατος.

Είναι γνωστό επίσης πως τα κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, έχουν
νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα που δεν
µπορούν να τα ασκούν άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια απόδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους
αποφοίτους των ΤΕΙ –µέσω Π.∆.– ακυρώνει την ενδιάµεση τεχνο-
λογική βαθµίδα και τους εξοµοιώνει µε τα ΑΕΙ.

Η ΚΟ 89/48 αφορά στην αναγνώριση διπλωµάτων στις χώρες-µέ-
λη που υπάρχουν νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα και
προφανώς δε σχετίζονται µε την υφαρπαγή στην πράξη επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων (Στη χώρα µας τέτοια επαγγέλµατα είναι
του γιατρού, του µηχανικού κ.λπ.).

Η αριθµ. 1958/2000 απόφαση του Στ Ε (µετά την προσφυγή του
ΤΕΕ) ορίζει πως οι σπουδές στα ΤΕΙ δε µπορούν να υπερβαίνουν
τα τρία (3) χρόνια σπουδών. Έκρινε αντισυνταγµατικό δηλαδή το
Π∆ 227/95 µε το οποίο είχαν αυξηθεί κατά δύο (2) εξάµηνα τα
έτη σπουδών. Η πολιτεία όµως µε το Ν. 2817/14. 03. 2000 προω-
θεί εκ νέου ακάθεκτη τις ρυθµίσεις για τη συνολική ανωτατοποί-
ηση των ΤΕΙ προσπάθεια που συνεχίζεται και σήµερα (βλέπε
εξαγγελίες Ευθυµίου).

Η προσπάθεια του ΤΕΙ Πάτρας για «παραγωγή Αρχιτεκτόνων» µέ-
σω του προγράµµατος σπουδών «Ανακαίνιση και αποκατάσταση
κτιρίων» επαναφέρει δραµατικά το πρόβληµα και γι’ αυτό απαι-
τούνται συγκεκριµένες παρεµβάσεις µε κινητοποίηση του κλά-
δου ώστε να υπάρξει λογική και σύνεση.

Είναι προφανές πως η προσπάθεια για εναρµόνιση µε την οδηγία
89/48 δε µπορεί να υλοποιηθεί µε την εξοµοίωση των ΤΕΙ µε τα
ΑΕΙ. ∆ε µπορεί να αποκτώνται τα ίδια επιστηµονικά κι επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα µε δύο (2) τρόπους. 

Πρέπει µε έµφαση να σηµειωθεί πως το Υπουργείο Παιδείας δεν
αρκείται στο να καθορίζει αυθαίρετα τα προγράµµατα σπουδών
αλλά προχωρεί και στην αντιστοίχιση αυτών µε το ρόλο στην πα-
ραγωγή προσδιορίζοντας και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Απ’ την άλλη πλευρά σοβαρότατο πρόβληµα δηµιουργείται µε το
θέµα της επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης µέσω του Ειδικού Συµβουλίου που έχει συσταθεί από το
Υπουργείο Παιδείας (Συµβούλιο αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).

Εκ µέρους του Υπουργείου έχει τεθεί το ζήτηµα της ρύθµισης για
τους αποφοίτους των Τµηµάτων τεχνολογικών εφαρµογών των
ΤΕΙ αποδίδοντας σ’ αυτούς τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που δεν
κατέχουν µε την επίκληση πως αυτό προβλέπεται από το Π∆
318/94.

Σηµειώνουµε πως το Π∆ έχει ανασταλεί µε υπουργικές αποφά-
σεις ετών εκκρεµεί και προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣΤΕ. Ακριβώς αυτό
το Π∆ (165/2000) βάσει του οποίου συγκροτήθηκε τόσο στο τµή-
µα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων όσο και το συµβού-
λιο αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ζητείται εντόνως να ακυρωθεί.

Ο τεχνικός κόσµος και ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχουν απευθυνθεί στον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ζητώντας να υπάρξει διάλογος των συναρµο-
δίων Υπουργείων ώστε να διευθετηθεί το πρόβληµα.
(Εγγραφο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 26186/03.10.2000).

Είναι γνωστή επίσης η προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ που κατέθεσε
το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για την ακύρωση της απόφασης του Συµ-
βουλίου των ΤΕΙ Πάτρας για το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµα-
τος «Ανακαίνιση κι αποκατάσταση κτιρίων» (περιεχόµενο σπου-
δών της ειδικότητας «Αρχιτεκτονική των κτιρίων» µε εξειδίκευση
στις «αποκαταστάσεις κτιρίων»), στις 09.10.2000, µέσω του πλη-
ρεξούσιου ∆ικηγόρου του Συλλόγου.

Τέλος, είναι γνωστά τα προβλήµατα µε το Εθνικό Συµβούλιο Παι-
δείας (ΕΣΥΠ) το οποίο δηµιουργήθηκε και µε πρόταση του τεχνι-
κού κόσµου και του ΤΕΕ. Είναι γνωστό επίσης πως ουσιαστικά εί-
ναι αδρανοποιηµένο και δεν επιτελεί το σκοπό του µε ευθύνη
του Υπουργείου Παιδείας.
Είναι προφανές πως στο ΕΣΥΠ πρέπει να εκπροσωπούνται οι βα-
σικοί φορείς, να είναι ανεξάρτητο, να συζητά θέµατα και τις θέ-
σεις των φορέων και να επιλαµβάνεται αυτών. Τα µέλη αυτού
πρέπει να υποδεικνύονται από τους φορείς και να µην ορίζονται
από τον Υπουργό.

Επίσης γνωρίζοντας τη διακήρυξη της Μπολόνια, είµαστε ενώ-
πιον µιας νέας δοµής σπουδών όπου θα υπάρχουν δύο (2) κύκλοι
σπουδών (προπτυχιακός-µεταπτυχιακός), µεταβάλλοντας το χάρ-
τη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είµαστε επίσης ενώπιον της ίδρυ-
σης ιδιωτικών Παν/µίων και της λεγόµενης υπερεθνικής εκπαί-
δευσης.
Παρότι η κοινή διακήρυξη των 29 Υπουργών Παιδείας που την υι-
οθέτησαν δεν αποτελεί «νοµική δέσµευση» ωστόσο ανοίγει τα
ζητήµατα για µια σταδιακή σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστη-
µάτων που θα οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊ-
κού µοντέλου. Ο κλάδος δε µπορεί και δε δικαιούται να µείνει
αµέτοχος για όλες αυτές τις εξελίξεις που συντελελούνται.

■ Θεσµικό πλαίσιο επαγγέλµατος 

«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχα-
νικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του
αρχιτέκτονα … περιοριζόµενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οι-
κοδοµικές εργασίες …» 
π Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας
Αλεξ. Ζαίµης.

Από το 1930 φτάσαµε στην προσπάθεια των κλαδικών συλλόγων
µέσω του διασυλλογικού µε τον τίτλο : «διασυλλογική επιτροπή για
το θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού».

Εν συνεχεία είχαµε την κατ’ αρχήν συµφωνία ΣΠΜΕ-ΣΑ∆ΑΣ
(12.03.1985) µε επόµενες κινήσεις από το προηγούµενο ∆Σ, τη
γραπτή δέσµευση των πολιτικών κοµµάτων για το θέµα (έτη
1997-’98-’99) και την επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ.
24892/12. 07. 1997) από τον οποίο ζητείται: 
• Η επίλυση του προβλήµατος από το Υπουργείο του 
• Η έκδοση εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες για την εφαρµογή του

Π∆ 107/93.
• Η προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για θέµατα που δεν εντάσ-

σονται στο παραπάνω Π∆.

Τέλος, το προηγούµενο ∆Σ µε νέα του επιστολή προς το ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, ζήτησε να αναλάβει την πρωτοβουλία και να τοποθετηθεί επί
του αιτήµατος, υπενθυµίζοντας και τις σχετικές θέσεις –θετικές
για το Σύλλογ – των πολιτικών κοµµάτων.

Η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου (Ν 4663/30) αποτελεί δέ-
σµευση της χώρας σε σχέση µε τον ΚΟ 85/384/ΕΟΚ και προφα-
νώς η παραµονή αυτού του καθεστώτος παραβιάζει τις διατάξεις
της οδηγίας αυτής.

Η άσκηση της αρχιτεκτονικής πρέπει να πραγµατοποιείται από
τους καθ’ ύλην αρµόδιους τόσο στο επίπεδο του γνωστικού αντι-
κειµένου όσο και των επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων.

Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θεωρεί το θέµα µείζον τόσο για την υπό-
σταση του κλάδου, όσο και για τις δράσεις του ίδιου του ∆Σ. Αυτό
αποτυπώθηκε στον προγραµµατισµό του και σε ορισµένες ενέρ-
γειες που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

• Στις 11. 07. 2000 υπήρξε συνάντηση του ∆Σ µε τον Γ.Γ. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε όπου µεταξύ των άλλων ετέθη το ζήτηµα για άµεση
αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου. ∆ιατυπώθηκε η άποψη πως
η οµαλοποίηση των αρµοδιοτήτων των κλάδων συνιστά την από-
λυτη προτεραιότητα για τους αρχιτέκτονες και για την υλοποίηση
ενός νέου θεσµικού πλαισίου, το Υπουργείο οφείλει να αναλάβει
άµεσες και δεσµευτικές πρωτοβουλίες. 

• Στις 18. 01. 2000 έγινε εκτενής ενηµέρωση στο διοικητικό
συµβούλιο από τον προηγούµενο Πρόεδρο του ΣΑ∆ΑΣ και ανταλ-
λάγησαν απόψεις για το χειρισµό του ζητήµατος και τις οφειλό-
µενες ενέργειες.

• Στις 20.10.2000 αποφασίστηκε και στάλθηκε σε όλους τους
αρχιτέκτονες της χώρας επιστολή-κάλεσµα για τα δύο (2) σοβα-
ρότατα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο (θεσµικό πλαί-
σιο - ΤΕΙ) και ζητήθηκε η ενεργός ανάµιξη όλων και η ανάληψη
µιας γενικής κινητοποίησης για την επίτευξη των σκοπών του
κλάδου.

• Στις 31. 12. 2000 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε τη συµµε-
τοχή εκπροσώπων του ∆Σ του Συλλόγου αρχιτεκτόνων της Νάπο-
λης και του προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων της
Ιταλίας όπου µεταξύ των άλλων αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του
ψηφίσµατος του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την αρχιτε-
κτονική ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος» και οι υποχρεώ-
σεις που απορρέουν για τα κράτη-µέλη.

• Στις 12. 01. 2001 (Απ 26594 έγγραφό µας) απεστάλη επιστο-
λή στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου ζητείται συνάντηση για τη συζήτηση και
συνεννόηση επί θεµάτων άσκησης εθνικής πολιτικής για την αρ-
χιτεκτονική και γενικότερα για τα µείζονα θεσµικά προβλήµατα
που απασχολούν τον κλάδο.

• Προτεινόµενες ενέργειες – δράσεις
Και τα δύο (2) θέµατα αποτελούν ουσιαστικά τα βασικά θέµατα
του κλάδου, η επίλυση των οποίων θα συµβάλλει στην αναζωογό-
νηση της αρχιτεκτονικής και την απαρχή λήψης µέτρων για την
άσκηση εθνικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Το ∆Σ θεώρησε αναγκαία την επεξεργασία θέσεων και προώθηση
της συνεργασίας µε τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις των αρχιτεκτόνων
και τα Τµήµατα των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας ώστε οι
φορείς αυτοί να αποτελέσουν το µέτωπο των αρχιτεκτόνων για
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την πίεση της πολιτείας,
ώστε µε συγκεκριµένα βήµατα να προωθηθεί η επίλυση των προ-
βληµάτων. Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση µε τα τµήµατα των
Αρχιτεκτόνων στην Πάτρα στις 17-18/02/2001 όπου θα συζητη-
θούν τα θέµατα αυτά και προγραµµατίζεται η συνάντηση µε τις
Ευρωπαϊκές ενώσεις αρχιτεκτόνων στο άµεσο διάστηµα.

Εξυπακούεται πως αναµένουµε τη συνάντηση µε τον Υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να διευκρινίσουµε και τις προθέσεις της πολιτεί-
ας, επί συγκεκριµένου αιτήµατος σε επεξεργασµένη και δεδοµέ-
νη βάση.

Ειδικό θέµα για συγκεκριµενοποίηση ενεργειών αποτελούν οι νο-
µικές ενέργειες που µελετώνται µε την προσήκουσα προσοχή.

Εκείνο που προτείνεται είναι η συγκρότηση και λειτουργία µιας
εθνικής επιτροπής θεσµικού πλαισίου, την οποία θα απαρτίζουν
εκπρόσωποι του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, των αρχιτεκτονικών σχολών και αρ-
χιτέκτονες µε ειδικό βάρος ώστε να προγραµµατιστούν και να
υλοποιηθούν συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις µε σκοπό την
αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου και την απόδοση στους αρχι-
τέκτονες του δικαιώµατος άσκησης της αρχιτεκτονικής.

Για το θέµα των ΤΕΙ απαιτείται συντονισµένη παρέµβαση και συ-
νεργασία µε το ΤΕΕ και τους κλαδικούς συλλόγους ώστε το πλαί-
σιο θέσεων και οι προτάσεις των µηχανικών να υιοθετηθούν στην
κατεύθυνση της εξυγίανσης ολόκληρης της τεχνικής πυραµίδας
και των διάφορων επαγγελµάτων που εµπλέκονται στην παραγω-
γική διαδικασία της χώρας.

Γ/2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Ενόψει των εξελίξεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και του θέ-
µατος της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, το ∆.Σ. απέστειλε σε όλους
τους αρχιτέκτονες της χώρας επιστολή η οποία έχει ως εξής:

Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η επιστολή αυτή απευθύνεται σε όλους εσάς, τους παραγωγούς
αρχιτεκτονικής σε εσάς που καταπιάνεστε καθηµερινά µε όλα τα
µικρά και µεγάλα προβλήµατα, για την άσκηση του επαγγέλµα-
τος.
Απευθύνεται σε εσάς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που σας ζητά δύο (2) λεπτά
καιρό για µια από κοινού πανελλήνια ανάγνωση.
Το Συµβούλιο που εκλέχθηκε πρόσφατα, προσπαθεί µέσα από
ένα πλαίσιο στόχων και παρεµβάσεων να ανταποκριθεί στο ρόλο
του, να προωθήσει προβλήµατα και να αναδείξει την αρχιτεκτονι-
κή. 
Όµως δύο (2) προβλήµατα πρέπει να γίνουν η σηµαία του κλάδου
και όλοι οι αρχιτέκτονες –σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής
δοµής– να γίνουν η δυναµική εµπροσθοφυλακή για την επίλυσή
τους.
Το πρώτο αφορά τα ΤΕΙ που διαιωνίζει εισέτι παραπάνω την απα-
ράδεκτη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.
Σας είναι γνωστή η δηµιουργία «Τεχνολόγων Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών» από το ΤΕΙ Πάτρας που θα ασχολούνται µε «… µελέτη –
επίβλεψη νέων κτιριακών έργων – µε χρήση κατοικίας– η οποια-
δήποτε χρήση (ειδικά κτίρια)…»!

■ Ο ΣΑ∆ΑΣ- ΠΕΑ έχει τη θέση πως:
• Τα κατοχυρωµένα επαγγέλµατα (µηχανικοί – γιατροί κ.λπ.).
έχουν νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα,
που δε µπορούν να τα ασκούν άλλοι από άλλες βαθµίδες εκπαί-
δευσης.
• Η εξοµοίωση µέσω Προεδρικού ∆ιατάγµατος και η απόδοση
επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους των ΤΕΙ, ακυρώ-
νει αφενός την ενδιάµεση τεχνολογική βαθµίδα και αφετέρου
τους εξισώνει µε τα ΑΕΙ.
• Η Κ.Ο. 89/48 αφορά στην αναγνώριση διπλωµάτων στις χώρες-
µέλη που υπάρχουν νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα και
προφανώς δε σχετίζονται µε την υφαρπαγή στην πράξη επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων. 
• Η ίδρυση-λειτουργία τριών (3) νέων αρχιτεκτονικών σχολών
µπορεί να καλύψει επιπλέον την όποια παραγωγή αρχιτεκτόνων
και δε χρειαζόµαστε «Τεχνολόγους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς».
Το δεύτερο αφορά στο θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος. 
∆εν είναι δυνατόν στον 21αιώνα ο οποιοσδήποτε να ασκεί αρχιτε-
κτονική και όλοι να κόπτονται για τη βελτίωση του αστικού χώ-
ρου, των κατασκευών, των δηµόσιων κτιρίων, του δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος µε µια λέξη.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει τη θέση πως η αρχιτεκτονική πρέπει να ασκεί-
ται από τους καθ’ ύλη αρµόδιους τόσο στο επίπεδο του γνωστι-
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συγκεκριµένου Π.∆. υπερβαίνει τα εσκαµµένα και απροκάλυ-
πτα δίδει επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αποφοίτους των ΤΕΙ
που εν πολλοίς ανάγονται στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και
υπερκαλύπτουν τις ασκούµενες αρµοδιότητες των αρχιτεκτό-
νων.
Ο κλάδος των αρχιτεκτόνων συνολικά δεν µπορεί να δεχθεί
αυτές τις ρυθµίσεις και συντονίζει τις ενέργειές του ώστε δυ-
ναµικά να αντιδράσει στην επιχειρούµενη επαγγελµατική
εξοµοίωση διαφορετικών και διακριτών βαθµίδων τεχνικών
επαγγελµάτων.
Οι επιχειρούµενες ρυθµίσεις προσβάλλουν βάναυσα την επι-
στήµη της αρχιτεκτονικής και υποβαθµίζουν τον πολιτισµό
µιας χώρας όπου ο οιοσδήποτε τελικά θα µπορεί –πέραν των
άλλων– να «…συντάσσει αρχιτεκτονική µελέτη και επίβλεψη
κτιριακών έργων στον τοµέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού
νέων σύγχρονων κτιρίων, οποιασδήποτε χρήσης, χωρίς περιο-
ρισµούς»! Πρέπει δε να αναλογιστούµε πως οµιλούµε για
Τµήµα «ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων»!

Το ∆.Σ. του Συλλόγου απευθύνεται στον Πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας και τον καλεί να µην εγκρίνει αυτό τα κατασκεύα-
σµα, απευθύνεται στη συντεταγµένη Πολιτεία να ρυθµίσει
επιτέλους και τελεσίδικα τις αρµοδιότητες όλων των κλάδων
ολόκληρης της τεχνικής πυραµίδας στη χώρα µας, απευθύνε-
ται στο αρµόδιο Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες και τις
πρωτοβουλίες που επιβάλλουν οι συνθήκες, απευθύνεται στα
πολιτικά κόµµατα - που έχουν εκφράσει θέσεις και απόψεις
για τις αρµοδιότητες και το θεσµικό πλαίσιο των αρχιτεκτό-
νων – να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισµό
και εκσυγχρονισµό ενός θεσµικού πλαισίου που ανάγεται στο
1930! και την επίλυση του προβλήµατος µε τις αρµοδιότητες
των ΤΕΙ που παραβιάζουν ασύστολα τους θεµελιώδεις κανό-
νες της επιστήµης αλλά και της κοινής λογικής.

Ελπίζουµε η έκκληση αυτή να εισακουστεί έστω και τώρα και
το θέµα αυτό να αποτελέσει την αφορµή για την επίλυση µα-
κροχρόνιων –δοµικών προβληµάτων που ταλανίζουν τη χώ-
ρα– και το ανθρώπινο δυναµικό της».

✔ Παρέµβαση προς όλους του αρµόδιους για το πρόγραµµα
σπουδών ΤΕΙ Πατρών: «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτι-
ρίων»

Ενώ στο Συντονιστικό της Πάτρας πραγµατοποιήθηκε συνά-
ντηση του ∆.Σ. µε όλους τους Προέδρους των Σχολών Αρχιτε-
κτονικής της χώρας και εκδόθηκε κοινή θέση, για το πρό-
γραµµα σπουδών του ΤΕΙ Πατρών διατυπώσαµε την παρακάτω
θέση:

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, επιθυµούµε να σας γνωρίσου-
µε πως µε την «πρόταση» αυτή επιχειρείται από τα ΤΕΙ Πά-
τρας η έγκριση νέου προγράµµατος και η συνεπακόλουθη έκ-
δοση Π.∆. από το ΥΠΕΠΘ για το περιεχόµενο σπουδών και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων, όπως σχεδιάστη-
καν και απορρέουν από το πρόγραµµα αυτό.

∆εν απαιτούνται σχόλια καθώς είναι εκ του περισσού, αφού
το πρόβληµα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ απασχολεί πλέον
την ελληνική κοινωνία. Αρκεί να αναφέρει κανείς τις προβλέ-
ψεις για «…δυνατότητα µελέτης-επίβλεψης νέων κτιριακών
έργων –µε χρήση κατοικίας– ή οποιαδήποτε χρήση (ειδικά
κτίρια) καθώς και τον τίτλο των αποφοίτων ως «Τεχνολόγος
Αρχιτέκτων Μηχανικός»(!)

Είναι προφανές ότι, µετά µάλιστα την απόφαση του ΣτΕ για το
χρόνο σπουδών των ΤΕΙ, συνεχίζεται η υπονόµευση της ανα-
πτυξιακής πορείας της χώρας, καλλιεργείται κλίµα παράλο-
γων αιτηµάτων και διασπείρονται προσδοκίες για ικανοποίη-
ση αλλά κυρίως επιβεβαιώνεται η αδιαφορία έναντι του Συ-
ντάγµατος µε διασυρµό των θεσµών και παράλληλο εµπαιγµό
των νέων. 

Η υπ' αριθµ. 1958/2000 απόφαση του ΣτΕ, µετά την προσφυ-

γή του ΤΕΕ, ορίζει πως οι σπουδές στα ΤΕΙ δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τα τρία (3) χρόνια σπουδών. Έκρινε δηλαδή αντι-
συνταγµατικό το Π∆ 227/95 µε το οποίο είχαν αυξηθεί κατά
δύο (2) εξάµηνα τα έτη σπουδών. Έκρινε ακόµα πως δεν µπο-
ρεί να υπάρξει εξοµοίωση ΑΕΙ - ΤΕΙ τη στιγµή που τα ΤΕΙ είναι
σχηµατισµός ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης (που εί-
χαν διαδεχθεί τα ΚΑΤΕΕ).

Παρά ταύτα µε την «τροπολογία Αρσένη» ψηφίστηκε ο Ν.
2817/14.3.2000 που ουσιαστικά προωθεί το στόχο της ανωτα-
τοποίησης των ΤΕΙ κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγ-
µατος, γνωρίζοντας το έωλο του εγχειρήµατος.
Σήµερα είµαστε µάρτυρες αυτής της προσπάθειας του ΤΕΙ Πα-
τρών για παραγωγή «αρχιτεκτόνων», που πρέπει να θέσει
όλους τους φορείς της ανώτατης εκπαίδευσης σε συναγερµό.
Απαιτούνται µέτρα, παρεµβάσεις, συντονισµός και ενέργειες,
ώστε επιτέλους να υπάρξει λογική και σύνεση. Η προσπάθεια
για εναρµόνιση µε την οδηγία 89/48 δεν µπορεί να υλοποιη-
θεί µέσω της εξοµοίωσης των ΤΕΙ µε τα ΑΕΙ αφού έτσι µετα-
βάλλεται ο ρόλος και ο στόχος τους κατά παγκόσµια πρωτο-
τυπία. Επιπλέον κάποιος πρέπει να αποφασίσει για τις ανά-
γκες της χώρας και τη δοµή της τεχνικής πυραµίδας ώστε να
ξεφύγουµε από την ανεξέλεγκτη κατάσταση να αποκτώνται
τα ίδια επιστηµονικά και επαγγελµατικά δικαιώµατα µε δύο
τρόπους.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καλεί όλους τους
φορείς των Μηχανικών και τα ΑΕΙ σε συντονισµένη παρέµβα-
ση ώστε να κατοχυρωθούν τα στοιχειώδη για την ανώτατη εκ-
παίδευση. Αυτή δε τη στιγµή, τους καλεί να αποκρούσουν
αποφασιστικά την επιχειρούµενη κυοφορία «αρχιτεκτόνων»
από το ΤΕΙ Πάτρας.

✔ Προσφυγή του Συλλόγου στο ΣτΕ για την ακύρωση της από-
φασης του ΤΕΙ Πατρών:

Α Ι Τ Η Σ Η
του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Κλά-
δου και Βρυσακίου αρ. 15) και εκπροσωπείται νόµιµα.
Κ Α Τ Α
1. του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
2. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Πά-
τρας, που εδρεύει στην Πάτρα (Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου
αρ. 1, Κουκούλι Πάτρας) και εκπροσωπείται νόµιµα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
1. της απόφασης του Συµβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, τα τυπικά στοιχεία της οποία
δεν γνωρίζουµε, µε την οποία εγκρίθηκε από αυτό το περιε-
χόµενο του προγράµµατος και η διάρκεια σπουδών του Τµή-
µατος «Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων» και
2. κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης
απόφασης της διοίκησης.

1. Με το Π.∆. 200/1999 «Ιδρυση Παραρτηµάτων, Σχολής και
Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.),
µετονοµασία Τ.Ε.Ι. και Τµήµατος, ρύθµιση θεµάτων οργάνω-
σης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού»
(ΦΕΚ Β΄ 179), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173),
ιδρύθηκε το Τµήµα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε
έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 (άρθρο 1
παρ. 2 εδ. 17). Το νέο ιδρυθέν αυτό Τµήµα «υπόκειται στις
διατάξεις του Ν. 1404/1983 για όλα τα θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας του» (άρθρο 2 του Π.∆. 200/1999).

2. Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε οµάδα για τη σύνταξη του
προγράµµατος σπουδών στο παραπάνω Τµήµα, που υποβλή-
θηκε µε το υπ’ αριθµ. 68/21.6.2000 έγγραφό της στον Πρόε-
δρο του Τ.Ε.Ι. Πάτρας προκειµένου στη συνέχεια να εγκριθεί
από το Συµβούλιο αυτού.

κού αντικειµένου, όσο και των επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων.

Η κατάσταση πρέπει να µεταβληθεί δραστικά µε ρυθµίσεις
πνοής.
Συνάδελφοι, 
Και τα δύο (2) θέµατα αποτελούν την κορωνίδα στις δράσεις του
∆.Σ., που όµως δεν αρκεί καθόλου για να ανταποκριθεί στο µέγε-
θος και τη σπουδαιότητα των θεµάτων αυτών.
Ζητάµε την ενεργό ανάµιξή σας, τη διαθεσιµότητά σας, τη συ-
στράτευση όλων, Συλλόγων, Τµηµάτων και συναδέλφων, ώστε να
διατρανώσουµε ως κλάδος τη θέλησή µας –προς όλους τους αρ-
µόδιους– πως οι αρχιτέκτονες θέλουν, εδώ και τώρα, την επίλυ-
ση ζωτικών θεµάτων που δεν πάει άλλο η διαιώνισή τους.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες, τονίζει όµως πως πρέ-
πει να είµαστε συνεννοηµένοι για τα βήµατα και τη δεδοµένη
συµµετοχή σας σε όλη αυτήν την πορεία.
Θα απαιτηθεί µια Πανελλαδική Πρωτοβουλία, γενική κινητοποίη-
ση και κατάλληλες δράσεις για την επιτυχία του σκοπού αυτού.
Γι’ αυτό η επιστολή αυτή –απευθυνόµενη σε όλους σας– θέτει τα
ζητήµατα και πρέπει να υπάρξουν µεθοδικά αλλά σταθερά βήµα-
τα και ενέργειες για την επιτυχία. 
Όχι στη φαλκίδευση των δικαιωµάτων µας
Η αρχιτεκτονική στους αρχιτέκτονες

Γ/3 ΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

✔ Με βάση το πλαίσιο θέσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε συνάδελφο Ηλία Μπεριάτο στις 19.07.2000, όπου τέθηκαν
τα µείζονα θέµατα του κλάδου και κυρίως αυτό του θεσµικού
πλαισίου.
Παρά τις διαβεβαιώσεις η τότε πολιτική ηγεσία δεν ανέλαβε κα-
µία πρωτοβουλία.

✔ Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για τα θέµατα των ΤΕΙ
απέστειλε το ∆.Σ. µετά την άρνηση για πραγµατοποίηση συνάντη-
σης την περίοδο των κινητοποιήσεων όλων των µηχανικών για τις
εξελίξεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε θέµα:

Αντί της «ζητούµενης» συνάντησης

Σχετ.: Τα υπ' αριθµ. 26870/20.02.2001, 26892/22.02.2001,
26898/23.02.2001, 26907/27.02.2001, 26955/28.02.2001,
26962/01.03.2001, 26985/02.03.2001 26993/05.03.2001 και
27009/06.03.2001 έγγραφά µας

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και µετά το υπ' αριθµ.
81/05.03.2001 έγγραφό σας προς το ΤΕΕ, επιθυµούµε να σας
γνωρίσουµε τα παρακάτω, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονό-
τος πως αφού δεν µπορείτε να δεχθείτε το Τεχνικό Επιµελη-
τήριο πολλώ δε µάλλον δεν µπορείτε να δεχθείτε ούτε να
απαντήσετε στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Τα θέµατα παιδείας - εκπαίδευσης και παραγωγικής δοµής
απασχολούν όλους και δεν αποτελούν «στεγανά» για τους
«αρµοδίους».

Το Υπουργείο σας «ρυθµίζει» τα των ΤΕΙ και ταυτοχρόνως κα-
θορίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
τους. Το πρόγραµµα σπουδών για την «ανακαίνιση-αποκατά-
σταση κτιρίων» του ΤΕΙ Πάτρας και το σχέδιο Π.∆. για τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων τους, αποτελεί
δείγµα γραφής!

Στο υπ' αριθµ. 25972/04.07.2000 έγγραφό µας (συνηµµένο),
τοποθετηθήκαµε για το πρόγραµµα σπουδών ενώ στο υπ'
αριθµ. 26798/07.02.2001 αντίστοιχο (συνηµµένο), εκφράσα-
µε την πλήρη αντίθεσή µας για το σχέδιο Π.∆. που ετοιµάζε-
τε.

Η επιχειρούµενη πλήρης υποβάθµιση της ανώτατης παιδείας,
η απαξίωση της γνώσης και η απόκτηση τελικά των ίδιων
επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε δύο (2) τρόπους οδηγεί σε
ναυάγιο. Η Κατευθυντήρια Οδηγία εφεξής θα είναι το εύκολο
πανεπιστήµιο.
Ο Τεχνικός Κόσµος, η Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, οι Σύλλογοι
των Μηχανικών δεν µπορεί να έχουν το απόλυτο λάθος και
εσείς να κατέχετε την απόλυτη αλήθεια.

Εποµένως η επιχειρούµενη «ανωτατοποίηση» δεν απαντά στο
ερώτηµα διαµόρφωσης µιας ποιοτικής τεχνικής πυραµίδας
που να ανταποκρίνεται στην αναπτυξιακή προοπτική της χώ-
ρας. Ακόµα οι σπουδές στον τοµέα της αρχιτεκτονικής δεν
µπορούν να υποστούν µηχανιστικές «τεχνικές επεξεργασίες»
του τύπου 3+2, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη της Μπολώ-
νια. 

Η απόκτηση ενιαίου πτυχίου αρχιτεκτονικής και η άσκηση του
επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα προϋποθέτουν 5ετή εκπαί-
δευση έτσι ώστε ο αυριανός αρχιτέκτονας µε ανοικτή κρίση,
µε ευρηµατικότητα, µε αµφισβήτηση σε έτοιµες λύσεις, µε
γνώση της αρχιτεκτονικής, να µπορεί να σχεδιάζει και να
εποπτεύει την ολοκλήρωση ενός σύνθετου έργου όπως είναι
σήµερα το κτίριο και η διαχείριση του ευρύτερου χώρου της
πόλης και του τοπίου. Να έχει τη δυνατότητα συνεννόησης µε
τους ιδιοκτήτες και τους φορείς που τους εκπροσωπούν, να
συντονίζει τις ειδικότητες κάθε επί µέρους θέµατος, να συ-
νεργάζεται µαζί τους και να τις κατευθύνει.

Ούτε όταν οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Πάτρας θα µπορούν πέραν
των άλλων να «…συντάσσουν αρχιτεκτονική µελέτη νέων σύγ-
χρονων κτιρίων, οποιαδήποτε χρήσης, χωρίς περιορισµούς»
πρέπει να επαίρεστε πως συµβάλλετε στην αναβάθµιση των
σπουδών της αρχιτεκτονικής, στον εκσυγχρονισµό της παρα-
γωγικής δοµής της χώρας και στον Ευρωπαϊκό της προσανα-
τολισµό.

Θα µπορούσατε να συµβάλετε στην αναβάθµιση της αρχιτε-
κτονικής στον εθνικό χώρο µε την εφαρµογή της Κ.Ο.
85/384/80 και των Π.∆. 107/93 και 272/00.

Τέλος ας γίνει αντιληπτό πως η άσκηση της αρχιτεκτονικής
πρέπει να πραγµατοποιείται από τους καθ' ύλην αρµόδιους
τόσο στο επίπεδο του γνωστικού αντικειµένου όσο και των
επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων. ∆ιαφορετικά αποµένουν τα
ΙΕΚ να καταλάβουν µεγαλόπρεπη θέση στην παραγωγική δια-
δικασία και να αποκτήσουµε και άλλους αρχιτέκτονες εσωτε-
ρικών χώρων και ότι άλλο ευφάνταστο θα µπορούσε να επι-
βάλει κανένας.

Οι πρυτανικές αρχές, τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων και οι Πρόε-
δροι των Σχολών, το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι, λέτε να αποτελούν µια
«οπισθοδροµική συντεχνία» που απεργάζεται νέα δεινά για
τον τόπο και αντιστέκεται στην προσπάθειά σας για την «θε-
σµική ολοκλήρωση των ΤΕΙ»;

✔ Σηµαντικές παρεµβάσεις έγιναν για τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα «Αρχιτεκτόνων µηχανικών ΤΕΙ», διατυπώνοντας τις
παρακάτω θέσεις:

«Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε συνέχεια των έντονων διαµαρτυ-
ριών του για τη σύσταση και λειτουργία του «Τµήµατος ανα-
καίνισης και αποκατάστασης κτιρίων» στο ΤΕΙ Πάτρας, επα-
νέρχεται, µε αφορµή την προεργασία για έκδοση Π.∆. που
καθορίζει επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε τόση σαφήνεια και
πληρότητα που αναπόφευκτα υπενθυµίζουν πως δεν χρειάζε-
ται να υπάρχει ο κλάδος των αρχιτεκτόνων!

Σας υπενθυµίζουµε και σας επισυνάπτουµε τις θέσεις του
Συλλόγου για τη σύσταση αυτού του Τµήµατος καθώς και την
προσφυγή που έχουµε καταθέσει στο ΣτΕ για το θέµα.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θεωρεί πως το θέµα είναι µείζον, η λογική του
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Στο σχετικό πρόγραµµα σπουδών (περιεχόµενο σπουδών της
ειδικότητας «Αρχιτεκτονικής των Κτιρίων» και εξειδίκευση
στις «Αποκαταστάσεις Κτιρίων») αναγράφεται ρητά ότι το
πρόγραµµα σπουδών θα είναι τετραετούς διάρκειας φοίτη-
σης, και θα «συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεω-
ρητικού υπόβαθρου, που είναι η επιστήµη της Αρχιτεκτονικής
στην Κτηριολογία...»
Ειδικότερα, το πρόγραµµα των σπουδών στο παραπάνω Τµή-
µα περιλάµβανε οκτώ (8) Εξάµηνα. 

3. Είναι προφανές ότι η παραπάνω τετραετής διάρκεια σπου-
δών του νεοϊδρυθέντος Τµήµατος έρχεται σε κατάφορη αντί-
θεση τόσο µε τον εξουσιοδοτικό νόµο (Ν. 1404/1983), σε
εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το προαναφερόµενο προεδρι-
κό διάταγµα, όσο και µε το Σύνταγµα (άρθρο 16 παρ. 7) και
την καθιερωµένη σ’ αυτό διάκριση ανάµεσα στην ανώτατη
(πανεπιστηµιακή) εκπαίδευση και στην ανώτερη (τεχνολογι-
κή) εκπαίδευση, όπως µάλιστα έκρινε η πρόσφατη υπ’ αριθµ.
1958/2000 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Παρά ταύτα το Τ.Ε.Ι. Πάτρας –παραγνωρίζοντας όλα τα παρα-
πάνω– προέβη µε απόφαση του Συµβουλίου του (τα τυπικά
στοιχεία της οποίας δεν γνωρίζουµε αν και επανειληµµένως
τα ζητήσαµε από αυτό) στην έγκριση του προαναφερόµενου
προγράµµατος σπουδών τετραετούς διάρκειας στο παραπάνω
Τµήµα, το οποίο µάλιστα άρχισε να λειτουργεί από την 1 Σε-
πτεµβρίου 2000, χωρίς να αναµένει την έκδοση του απαραιτή-
του για τον καθορισµό του περιεχοµένου των σπουδών του και
της διάρκειας φοίτησης σ’αυτό προεδρικού διατάγµατος, σύµ-
φωνα µε τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1404/1983.
Την απόφαση αυτού του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας προ-
σβάλ- λουµε µε την αίτησή µας αυτή, ζητώντας την ακύρωσή
της, µε προφανές και εύλογο το έννοµο συµφέρον µας, για
τους εξής νόµιµους και βάσιµους λόγους και όσους άλλους εν
καιρώ θέλουµε νόµιµα προσθέσει :
1. ∆ιότι η προσβαλλόµενη απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Πάτρας είναι µη νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί, εφ’ όσον έρ-
χεται σε καταφανή αντίθεση και παραβιάζει το Π.∆. 200/1999
και την εξουσιοδοτική αυτού διάταξη του Ν.1404/1983 (που
αποτελεί το θεσπισµένο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
του νεοϊδρυθέντος Τµήµατος) σύµφωνα µε το οποίο «τα Τ.Ε.Ι.
διακρίνονται σαφώς ως προς τον ρόλο και την κατεύθυνση
των ιδίων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµε-
νο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα» (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄). Όπως δε έχει κριθεί επα-
νειληµµένως µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου
της Επικρατείας, ο διαχωρισµός αυτός δεν µπορεί να µαταιω-
θεί ούτε αµέσως, αλλά ούτε να καταστρατηγηθεί εµµέσως µε
την παράταση του χρόνου σπουδών των σπουδαστών των
Τ.Ε.Ι. πέραν της συνταγµατικώς οριζοµένης τριετίας.
2. ∆ιότι η ίδια απόφαση του Τ.Ε.Ι. πρέπει να ακυρωθεί ακόµη
και  υπό την εκδοχή ότι  εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.
2817/2000  «Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 78).
Πρώτον, διότι η παραπάνω εκδοχή -που µνηµονεύεται µάλι-
στα στον Οδηγό Σπουδών του συγκεκριµένου Τ.Ε.Ι. βασίζεται
σε τελείως εσφαλµένη και αναληθή προϋπόθεση, εφ’ όσον
όπως ήδη αναφέρθηκε, το Τµήµα Ανακαίνισης και Αποκατά-
στασης Κτιρίων ιδρύθηκε µε το Π.∆. 200/1999, κατ’ εξουσιο-
δότηση του Ν. 1404/1983, στον οποίο υπόκειται για όλα τα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του, σύµφωνα µε ρητή
διάταξη του Π.∆. 200/1999 (άρθρο 2). ∆εύτερον, διότι και
στην περίπτωση ακόµη που ήθελε υποστηριχθεί ότι η λει-
τουργία του νεοϊδρυθέντος Τµήµατος διέπεται από τη διάτα-
ξη του άρθρου 16 του Ν. 2817/2000 (όπως φαίνεται να εµφα-
νίζει ο Οδηγός Σπουδών αυτού) και πάλι η διάρκεια των σπου-
δών των φοιτητών αυτού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των
έξη εξαµήνων (τριών ετών), σύµφωνα µε την ίδια παραπάνω
επικαλούµενη διάταξη του Ν. 2817/2000, η οποία αναγνωρί-
ζει µόνο ένα έβδοµο εξάµηνο κι αυτό που περιορίζεται «στην
πρακτική άσκηση στο αντίστοιχο επάγγελµα».
Επειδή το έννοµο συµφέρον µας για την άσκηση της Αίτησής
µας αυτής ερείδεται στο ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου
µας, που ορίζει µεταξύ άλλων, ότι σκοπός αυτού είναι η προ-

ώθηση όλων των µορφών συνεργασίας των µελών του «για
την πρόοδο των αρχιτεκτονικών σπουδών και της αρχιτεκτονι-
κής παιδείας, την καθοδήγηση της Αρχιτεκτονικής προς την
κατεύθυνση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των
πολιτών και των κοινωνικών φορέων και την αποτελεσµατική
προστασία των γενικών συµφερόντων των αρχιτεκτόνων ...»
(άρθρο 2 )

Επειδή η Αίτησή µας αυτή είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής
και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και όσους άλλους εν καιρώ θέλουµε νόµιµα προσθέσει

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η Αίτησή µου αυτή. Να ακυρωθεί η προσβαλ-
λόµενη απόφαση του Συµβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, τα τυπικά στοιχεία της
οποίας αγνοούµε, µε την οποία εγκρίθηκε από αυτό το περιε-
χόµενο του προγράµµατος και η διάρκεια των σπουδών στο
Τµήµα «Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων», καθώς και
κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή µεταγενέστερη απόφα-
ση της διοίκησης και Να καταδικασθούν οι καθ’ ών στην εν
γένει δικαστική µας δαπάνη.
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Από τον προγραµµατισµό του ∆.Σ. για τη διετία 2000-2002 (5 Ιου-
λίου 2000): 

«… τα επαγγελµατικά θέµατα και τα θέµατα της πολεοδοµίας
πρέπει να αποτελέσουν πεδίο ενασχόλησης τόσο του ∆.Σ. όσο
και των Μόνιµων Επιτροπών…»

∆/1 ΑMOIBEΣ MHXANIKΩN ΓIA KTIPIAKA EPΓA

Η αναπροσαρµογή και οι αυξήσεις στις αντικειµενικές αξίες των
ακινήτων επαναφέρουν µε δραµατικό τρόπο το πρόβληµα των
καθηλωµένων αµοιβών των µηχανικών.

Οι αµοιβές αυτές που δραχµικά ήταν καθηλωµένες από το 1983, κα-
θορίστηκαν µε το Π∆ 515/89 και την αριθµ. 81304/6083/06.12.89
(ΦΕΚ 886/Β/07.12.89) Υπουργική Απόφαση.

Οι αµοιβές αυτές (συνδεδεµένες µε το ύψος των αντικειµενικών
αξιών των ακινήτων) θα αυξάνονταν από 01.02.1991.

Όµως µε συνεχείς αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε παρατείνε-
ται εσαεί η παραπάνω απόφαση διατηρώντας καθηλωµένες τις
ελάχιστες αµοιβές των µηχανικών.

Η εκ της αναπροσαρµογής του συντελεστή λ «αύξηση» αντιπρο-
σωπεύει ποσοστό 2,35 περίπου ανά έτος, ποσοστό που δεν καλύ-
πτει σε καµία περίπτωση τον πληθωρισµό.

Αντίθετα οι αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων ακολουθούν
διαφορετική τροχιά, εισπράττοντας αµοιβές που ξεπερνούν και
αυτές τις αµοιβές των µελετών.

Οι τελευταίες αποφάσεις (84073/2000 & 45174/2001) του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε λαµβάνουν πλέον χροιά συνήθους γραφειο-
κρατικής διεκπεραίωσης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το πρόβλη-
µα και βέβαια χωρίς να λογαριάζεται πως οι αµοιβές ελάχιστα
επιβαρύνουν το συνολικό κόστος της οικοδοµής.

Ίσως να εκλαµβάνεται πως οι Μηχανικοί ως κλάδος ανήκουν στην
κατηγορία των προνοµιούχων πέραν του γεγονότος ότι αποσιω-
πούνται ρυθµίσεις του τύπου: «έκδοση αδειών από κοινοτάρχες,
µείωση αµοιβών για µελέτη-επίβλεψη αγροτικών κατασκευών».
Ας µην αναφερθούµε στην ποινικοποίηση του επαγγέλµατος κα-
θώς σε αυτό το πεδίο οι µηχανικοί έχουν τα «προσόντα» να είναι
ο µόνος κλάδος σε διαρκή επαπειλούµενη δίωξη!

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων τονίζει πως
πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό πως οι αµοιβές των µηχανι-
κών αποτελούν αµοιβή της εργασίας, για µια κατηγορία επιστη-
µόνων που αντιµετωπίζουν ήδη σοβαρά επαγγελµατικά προβλή-
µατα.

Καλεί τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε να σταµατήσει αυτή τη διαδικασία
και η λεγόµενη παράταση της πρώτης εφαρµογής της απόφασης
του 89, που λήγει στις 30.06.2001 να είναι η τελευταία.

Καλεί επίσης το Τεχνικό Επιµελητήριο και τους κλαδικούς Συλλό-
γους σε συντονισµένη παρέµβαση για τη διεκδίκηση επίλυσης
των ζωτικών µας προβληµάτων, χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα
που διαθέτει ο κλάδος ΣΥΝ τα ένδικα µέσα που απαιτούνται
ώστε, να αναγκαστούν οι αρµόδιοι να επιλύσουν το πρόβληµα και
να µην διαιωνίζουν µια κατάσταση εις βάρος µας.

∆εν είναι δυνατόν να ασκείται «κοινωνική πολιτική» εις βάρος
των Μηχανικών.

∆/2 ΘEΣEIΣ – ΠAPEMBAΣEIΣ ΓIA THN MEΛETOKATAΣKEYH

✓ Είναι γεγονός ότι µε την πρόβλεψη δηµοπράτησης και κτιρια-
κών έργων µε το σύστηµα «Μελέτη-κατασκευή» υιοθετήθηκε κα-
τά περιόδους το σύστηµα αυτό από φορείς του δηµοσίου και δέ-
χθηκε τις σφοδρές αντιδράσεις της πανελλήνιας Ένωσης αλλά και

άλλων οργανώσεων µηχανικών (ΤΕΕ, συλλόγων στο κέντρο και
στην Περιφέρεια).

Οι προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π∆ 609/85 λειάνθη-
καν και µε µεγάλη ευκολία χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα που
κυριολεκτικά συνέθλιψε την έννοια της µελέτης, της αρχιτεκτονι-
κής έκφρασης προς όφελος της οικονοµικής προσφοράς.

Η εγκύκλιος 27 του 1997 που εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (για την
κατηγορία των κτιριακών έργων) προσπάθησε να βάλει φρένο
στην πρωτόγονη βουλιµία του δηµοσίου τοµέα να κατασκευάζει
«γρήγορα – φτηνά και ανώδυνα» τα κτιριακά έργα.
Καθόρισε µεταξύ άλλων πως: 
• Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πλήρους προµελέτης
• Επιβάλλεται η οριστικοποίηση του προϋπολογισµού
• Απαιτείται η διαφύλαξη της υπευθυνότητας του µελετητή µε
τον απεγκλωβισµό της αµοιβής από την οικονοµική προσφορά
των αναδόχων.

Παρότι δε µπορούµε να ανατρέξουµε σε ποσοτικά στοιχεία
εµπειρικά συνάγουµε πως µετά από µια µεγάλη περίοδο όπου οι
µελετοκατασκευές ήταν στην ηµερήσια διάταξη, το τελευταίο
χρονικό διάστηµα παρατηρείται ύφεση καθώς οι θεσµικές «βελ-
τιώσεις» σε συνδυασµό µε την καθολική αντίδρασή µας προκάλε-
σαν µερική ανάσχεση του φαινοµένου.

Η Πανελλήνια Ένωση διαχρονικά προσπαθεί να αποτρέψει δροµο-
λογηµένες διακηρύξεις και να πείσει πως οι επιλογές των φορέ-
ων για υλοποίηση έργων µε αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσουν σε
δυσάρεστα αποτελέσµατα.

Σηµειώνονται ενδεικτικά οι αντιδράσεις του ∆Σ για το µουσικό
Γυµνάσιο – Λύκειο Πειραιά, το ολυµπιακό κέντρο Ιππασίας και
νέου Ιπποδρόµου Αθηνών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο χρονι-
κό διάστηµα.

Ωστόσο, διαχρονικά διαπιστώνεται πως η απουσία της αρχιτεκτο-
νικής, η µη ένταξη των έργων σε ένα γενικότερο σχεδιασµό και η
περιφρόνηση των αρχιτεκτονικών-πολεοδοµικών διαγωνισµών,
σε συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση των έργων µε το σύστηµα
της µελετοκατασκευής, αποτυπώνει την αποτυχία των φορέων
του δηµοσίου που µε άλλοθι τις καθυστερήσεις που οι ίδιοι προ-
καλούν, παραµερίζουν προκλητικά την αρχιτεκτονική από τα µε-
γάλα –κυρίως– έργα.

Κυριαρχεί µάλλον η διαπίστωση πως οι µείζονες παρεµβάσεις
των φορέων του δηµοσίου στον αστικό χώρο αλλά και τα µικρότε-
ρα έργα στο κέντρο και την Περιφέρεια, δυστυχώς πραγµατοποι-
ούνται ως «τεχνικά έργα» που κατά κανόνα η έννοια της αρχιτε-
κτονικής είναι απούσα.

Έτσι το «επείγον» για την υλοποίηση των έργων, η αποσπασµατι-
κή µελέτη βασικών έργων της διοίκησης και αυτοδιοίκησης απο-
τελούν δείγµα γραφής, έχοντας χαράξει ανεξίτηλα το αποτύπω-
µά τους στο κτισµένο περιβάλλον.

Και πρέπει να επισηµανθεί ως βασικό συµπέρασµα πως παρότι η
παραγωγή και αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου µοντέλου ανά-
πτυξης των πόλεων και των κατασκευών οδήγησε σε ένα περι-
βάλλον οµοιόµορφο και αποκρουστικό, δε στάθηκε παρά τούτα
ικανό ώστε να µεταβληθούν τα εργαλεία για τα έργα της τρέχου-
σας εποχής, παρότι γίνονται σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα.

Οι αρχιτέκτονες της χώρας, το µελετητικό δυναµικό και η αρχιτε-
κτονική µένουν στο περιθώριο προς χάριν της µελετοκατασκευ-
ής, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι αρµόδιοι– που προωθούν αυτά τα συ-
στήµατα –χύνουν κροκοδείλια δάκρυα σε διάφορες εκδηλώσεις
για την αναγκαιότητα της αρχιτεκτονικής και την έλλειψη έργων
που να εµπνέουν, να προβάλουν τη χώρα και να αποτελέσουν ση-
µεία σήµανσης και σηµατοδότησης µιας έντονης κατασκευαστι-
κής περιόδου.

Με βάση όλα τα παραπάνω απαιτούνται νέες ιεραρχήσεις, πρέ-
πει να αναζητηθεί µια εναλλακτική στρατηγική. Χρειάζονται νέες

βασικές επιλογές και νέες προτεραιότητες που θα διασφαλίσουν
την παραγωγική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική συνοχή
των πόλεων σε αντιπαράθεση µε την αποσπασµατική αντιµετώπι-
ση που βιώνουµε ως σήµερα.

Πρέπει να γίνει σαφές πως η αξιοποίηση της σύγχρονης ελληνι-
κής αρχιτεκτονικής και του έµψυχου δυναµικού της, µε σαφείς
διαδικασίες, µπορεί να επιδράσει θετικά στην ανασυγκρότηση
των πόλεων.

Οι µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής του κτισµένου πε-
ριβάλλοντος πρέπει να αφορούν και αυτή καθ’ αυτή την άσκηση
του επαγγέλµατος.

Το πρώτο που διεκδικούµε και πρέπει να εµµείνουµε είναι η γενι-
κή απαγόρευση του συστήµατος αυτού για τα κτιριακά έργα µε
ταυτόχρονη αναζωογόνηση του θεσµού των αρχιτεκτονικών δια-
γωνισµών µέσα από ένα ευέλικτο, σύγχρονο, θελκτικό, πλαίσιο
περί αρχιτεκτονικών διαγωνισµών.

Το δεύτερο πρέπει να σχετίζεται µε την οριοθέτηση µιας εθνικής
πολιτικής για την αρχιτεκτονική. Η πολιτεία και οι φορείς του δη-
µοσίου πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζωογόνη-
ση της αρχιτεκτονικής, µε στόχο τη διεύρυνση της ποιοτικής αρ-
χιτεκτονικής και τη διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινω-
νία. Απαιτείται µια θεσµική πρωτοβουλία για την αρχιτεκτονική.

Το τρίτο σχετίζεται µε τις αµοιβές καθώς οι ρυθµίσεις του Π∆
515/89 µε συνεχείς αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε παρατείνονται εσα-
εί διατηρώντας καθηλωµένες τις ελάχιστες αµοιβές των µηχανι-
κών. Απαιτείται συντονισµένη παρέµβαση για την επίλυση του
προβλήµατος που συνάγεται στη διεκδίκηση της αµοιβής εργα-
σίας για µια συγκεκριµένη κατηγορία επιστηµόνων.

• Το ∆Σ θεώρησε και θεωρεί πως οι θέσεις αυτές πρέπει να υιοι-
θετηθούν από τους φορείς του ∆ηµοσίου και προς αυτήν την κα-
τεύθυνση πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες.

∆/3 ΠAPEMBAΣH ΓIA ΠPOKHPYΞH MEΛETOKATAΣKEYHΣ
ΓIA TO ΜOYΣIKO ΓYMNAΣIO- ΛYKEIO ΠEIPAIA

Πληροφορηθήκαµε την προκήρυξη για την ανάδειξη εργολάβου
για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

Κατ' αρχήν η µελέτη για την ανακατασκευή-συντήρηση του υπάρ-
χοντος διατηρητέου και η απαραίτητη µελέτη για την προσθήκη
συνιστούν τα βασικά ζητούµενα για την απαρχή της κατασκευής
του έργου. Μπαίνουν όµως στη διελκυστίνδα της «µελετοκατα-
σκευής» όπου µε κριτήριο το «ελάχιστο κόστος» θα αναδειχθεί ο
ανάδοχος και η αρχιτεκτονική µελέτη. 

Πρέπει να γνωρίζετε πως µε βάση την εγκύκλιο 27 του ΥΠΕΧΩ∆Ε
καθορίζεται πως το σύστηµα αυτό

Α) Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι της
παρ. 1 άρθρου 10 του Π.∆. 609/85. 

Β) Απαιτείται η ύπαρξη πλήρους προµελέτης καθώς µετά την
έγκριση αυτής, οριστικοποιείται ο προϋπολογισµός του έργου. 

Ωστόσο για το συγκεκριµένο έργο έχει εγκριθεί η προµελέτη του
αρχιτεκτονικού έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές στατικών και
Η/Μ.

Πέραν λοιπόν από θέσεις και απόψεις για την χρήση αυτού του
συστήµατος – που συνθλίβει τον µελετητή και την αρχιτεκτονική
έκφραση, προς όφελος της προσφοράς του εργολάβου, τίθενται
ζητήµατα πιστής εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων επιθυµεί να µας γνω-
ρίζετε τις απόψεις σας επί των θεµάτων αυτών. 

∆/4
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΧΟΙΝΙΑ (Συνεδρίαση Α 17. 03. 2001)

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
εκφράζει την αντίθεσή της για την χωροθέτηση του Ολυµπιακού
Κέντρου Κωπηλασίας-Καγιάκ στην περιοχή Μαραθώνα-Σχοινιά
και τη δηµιουργία «Εθνικού Πάρκου» για τους ακόλουθους λό-
γους :

✓ Η περιοχή του Σχοινιά-Μαραθώνα είναι ιστορικός τόπος παγκό-
σµιας σηµασίας διότι εκεί διεξήχθη η σηµαντική µάχη του 490
π.χ. όπου οι «Αθηναίοι προµαχούντες Ελλήνων» απέκρουσαν την
κατάκτηση των Ελληνικών δηµοκρατικών πόλεων από τους «χρυ-
σοφόρους Μίδες». 
Το γεγονός αυτό έχει καταγραφεί διεθνώς σαν σύµβολο προάσπι-
σης των αρχών της ∆ηµοκρατίας. 

✓ Ο υγροβιότοπος του Σχοινιά αποτελεί τον µοναδικό που απέ-
µεινε στην Αττική και γι' αυτό το λόγο η χωροθέτηση ενός τόσο
µεγάλου έργου είναι ανεπίτρεπτη. 

✓ Με δεδοµένο ότι η Ακαδηµία Αθηνών, η Αρχαιολογική Εταιρία,
τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, το ICOMOS, οικολογικές Οργα-
νώσεις και καθηγητές ξένων Πανεπιστηµίων έχουν εκφράσει την
αντίθεσή τους και ζητούν να αποτραπεί η εγκατάσταση των έρ-
γων αυτών, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει η απαιτούµενη συναί-
νεση, για την συγκεκριµένη χωροθέτηση του συγκεκριµένου έρ-
γου. 

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
καλεί τους αρµόδιους παράγοντες (Υπουργεία, ΑΘΗΝΑ 2004) να
επανεξετάσουν την απόφασή τους, καθώς υπάρχουν εφικτές
εναλλακτικές λύσεις που εγγυώνται και τη γρήγορη αποπεράτω-
ση του έργου και κατά πολύ µικρότερο κόστος εγκαταστάσεων. 

∆/5 ΠPOTAΣH TOY ∆.Σ. ΠPOΣ TO ΥΠΕΧΩ∆Ε ΓIA THN 
ΤPOΠOΠOIHΣH ΚΥΑ ΣXETIKΩΣ ME THN «ΚΩ∆IKOΠOIHΣH–
TPOΠOΠOIHΣH KAI ΣYMΠΛHPΩΣH ΣYΛΛOΓIKΩN
OPΓANΩN ΓNΩMO∆OTIKHΣ KAI AΠOΦAΣIΣTIKHΣ
APMO∆IOTHTAΣ ΥΠOYPΓEIOY ΠΕΧΩ∆Ε ΣE ENIAIO
KEIMENO» KAI ΠPOBΛEΨH ΣYMMETOXHΣ
EKΠPOΣΩΠOY TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Όπως είναι γνωστό µε την αριθµ. 75724/1151/1983 ΚΥΑ (ΦΕΚ
767/Β/83) έχουν συσταθεί και λειτουργούν:
• Το Κεντρικό συµβούλιο χωροταξίας-οικισµού και περιβάλλο-

ντος
• Το Περιφερειακό συµβούλιο χωροταξίας-οικισµού και περιβάλ-

λοντος
• Το συµβούλιο χωροταξίας-οικισµού και περιβάλλοντος Νοµού

ενώ µε διαδοχικές τροποποιήσεις
– έχουν οριστεί νέα µέλη, διαφόρων Φορέων, ως εκπρόσωποι,
– έχει καθορισθεί πως ο Πρόεδρος και τα µέλη του Περιφερεια-
κού ΣΧΟΠ, ορίζονται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας(ΦΕΚ 897/Β/89),
– έχει καθορισθεί πως το ΣΧΟΠ Νοµού ορίζεται από το Νοµαρχια-
κό Συµβούλιο (ΦΕΚ60/Α/00 σε συνδυασµό µε το Π.∆ 30/96 ΦΕΚ
Α 21,άρθρο 11).

Από την έως τώρα εµπειρία προκύπτει πως η συµβολή τους στα
θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιβάλλοντος είναι θετι-
κή, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται αναβάθµιση του ρόλου τους κα-
θώς τα θέµατα που γνωµοδοτούν –σε όλα τα επίπεδα– κρίνονται
ως σηµαντικά.

Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό πως το γνωστικό αντικείµενο
για γνωµοδότηση επί θεµάτων χωροταξίας-πολεοδοµίας και αστι-
κού σχεδιασµού, είναι η αρχιτεκτονική, κάτι που κατ’ ελάχιστον
διασφαλίζεται µε τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ – που καταβάλλεται
προσπάθεια να είναι αρχιτέκτονας.



Κυρία και Κύριε Υπουργοί,
Στις σηµερινές συνθήκες πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες
για βιώσιµη ανάπτυξη, για χρήση νεωτεριστικών στοιχείων στον
πολεοδοµικό σχεδιασµό, για προσαρµογή στις αρχές της αειφο-
ρίας. Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει ζητήσει και σήµερα
επανέρχεται επανυποβάλλοντας το αίτηµα για θεσµική εκπροσώ-
πηση των αρχιτεκτόνων και στα τρία(3) επίπεδα των Συµβου-
λίων.Θεωρεί το αίτηµα εύλογο και εφικτό καθώς απαιτείται µόνο
αναπροσαρµογή στην σύνθεσή τους, συµπεριλαµβάνοντας και
εκπρόσωπο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

Ελπίζοντας πως το αίτηµά µας θα γίνει αποδεκτό, είµαστε στην
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

∆/6 ΣYΛΛOΓIKH ΣYMBAΣH ΕPΓAΣIAΣ

Το ∆.Σ. συζήτησε προτάσεις επικαιροποίησης του σχεδίου Συλλο-
γικής Σύµβασης του 1998, µε στόχο την προώθηση και υπογραφή
της για το έτος 2002.
Προς αυτή την κατεύθυνση προσκάλεσε σε κοινή σύσκεψη τους
επιστηµονικούς Συλλόγους των Μηχανικών και συνεργάστηκε µε
το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών.

Η πρότασή µας για το σχέδιο ΣΣΕ έτους 2002 έχει ως εξής:

1. Αναπροσαρµογή µε βάσει το λόγο λν/λο

Συντελεστής     λ        Β΄ εξαµήνου 1997    Γ΄ τρίµηνο = 42.68
∆΄ τρίµηνο = 43.05    (λο)

Συντελεστής     λ        Α΄ τριµήνου 2001 = 51.37     (λν)

λο = λΓ΄+λ∆΄/2   = 42.86
λν = λΑ΄ τριµήνου 2001 = 51.37
λν/λο = 1.198    

2. Η αναπροσαρµογή µε βάση το λόγο λν/λο = 1.2

0-3 χρόνια

3. Κρατήσεις

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Α΄
0 – 3 χρόνια

1. Νεοεισερχόµενος συνάδελφος µε το νέο ασφαλιστικό (µετά
την 1.1.1993)

Μικτές αποδοχές 360.000 
Κρατήσεις 57.708   (16.03%)

Καθαρές αποδοχές  = 302.292

2.Νεοεισερχόµενος συνάδελφος µε το παλιό ασφαλιστικό (έως
την 31.12.1992)

Μικτές αποδοχές 360.000

Κρατήσεις 21.107
11.811
4.924

22.428   (6.23%)

Σύνολο    =      60.270

Καθαρές αποδοχές  = 299.730

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Β΄
6 – 9 χρόνια

1. Με το νέο ασφαλιστικό (µετά το 1993)

Μικτές αποδοχές 436.042
Κρατήσεις 86.772    (19.9%)

Καθαρές αποδοχές = 349.270

2. Με το παλιό ασφαλιστικό (έως 31.12.92)

Μικτές αποδοχές 436.042
Κρατήσεις 35.179

19.685
4.921

27.165    (2.15%+4.08% = 6.23%)

Σύνολο    = 86.950

Καθαρές αποδοχές = 349.092

∆/7 ΑΣΦAΛIΣTIKO

Το ασφαλιστικό απασχόλησε το ∆.Σ. το οποίο υιοθέτησε συγκε-
κριµένες θέσεις µετά από επεξεργασία ειδικής Οµάδας Εργασίας
(υπεύθυνη η συν. Εύη Καραβίτη) µε κύρια σηµεία αιχµής:

– την αναβάθµιση των λειτουργιών του ΤΣΜΕ∆Ε
– την διασφάλιση – επέκταση του αναδιανεµητικού χαρακτήρα

της ασφάλισης
– την αντιµετώπιση της διαφυγής πόρων
– την ίδρυση κλάδου προνοιακών και τη λήψη µέτρων για τους

νεοεισερχόµενους 

Οι θέσεις µας για το ασφαλιστικό είναι:

Το ζήτηµα της Κοινωνικής Ασφάλισης, που σήµερα είναι αντικεί-
µενο πολλών συζητήσεων και διεργασιών, επανέρχεται στην επι-
καιρότητα την τελευταία δεκαετία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
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Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ενόψει του κοινωνικού διαλόγου και των µεταρ-
ρυθµίσεων που κυοφορούνται, κρίνει ότι είναι επείγον, ως φορέ-
ας των Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, να εκφράσει τις απόψεις του
και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για κινητοποίηση του κλά-
δου.
Σύντοµο ιστορικό
Ήδη από τη δεκαετία του ’80 παρατάξεις των µηχανικών που
δρουν στο ΤΕΕ είχαν συµπεριλάβει το θέµα στα προγράµµατά
τους. 
– Το ’84 Οµάδα Εργασίας εισηγήθηκε στην Αντιπροσωπεία την
ίδρυση Ταµείου Ανεργίας, πρόταση που έγινε καταρχήν αποδε-
κτή, αλλά που συνάντησε την αντίδραση µερίδων των µηχανικών,
όταν έφτασε να συγκεκριµενοποιηθεί στις λεπτοµέρειές της.
– Η Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε το ’89 µε από-
φαση της ∆.Ε. και µε αντικείµενο τους πόρους του ΤΣΜΕ∆Ε, επε-
σήµανε την πλήρη απουσία απολογισµών και ισολογισµών και
ανέδειξε το τεράστιο πρόβληµα της διαφυγής των πόρων, που
ανερχόταν τότε σε ποσό της τάξης των 10 δις ετησίως. Τα συµπε-
ράσµατα και οι προτάσεις της όµως αγνοήθηκαν και αποσιωπή-
θηκαν από τις διοικήσεις των ΤΕΕ – ΤΣΜΕ∆Ε.
– Το 1992 ο χαρακτηρισµένος ως αντιασφαλιστικός νόµος
2084/92 επιφέρει σηµαντική τοµή στην ασφάλιση των µηχανι-
κών. ∆ιαχωρίζει τους ασφαλισµένους σε πριν και µετά το ’93 επι-
βάλλοντας δυσµενέστερους όρους ασφάλισης για τους δεύτε-
ρους, αφού ανέτρεψε τη µέχρι τότε ισχύουσα αναλογία εισφο-
ρών-παροχών, και αύξησε τα όρια ηλικίας στα 65. Απόρροια του
νόµου επίσης ήταν και ο διπλασιασµός των εισφορών για όλους,
δυσβάσταχτη πραγµατικότητα για τους νέους και τους οικονοµι-
κά ασθενέστερους, µια και στο Ταµείο των µηχανικών δεν υφί-
σταται κανενός είδους πρόνοια γι’ αυτούς.
– Στα τέλη του ’94, κάτω από την πίεση της εκφρασµένης αντίθε-
σης των µηχανικών στο νόµο–είχε δηµιουργηθεί τότε επιτροπή
αγώνα και διασυλλογικό όργανο για το θέµα- και µπροστά στον
κίνδυνο να µειωθεί ο ΕΛΠΠ στο 20% της κύριας σύνταξης, σύµ-
φωνα µε το γράµµα του νόµου, πραγµατοποιείται παντεχνική κι-
νητοποίηση και διαµαρτυρία προς το ΥΠΚΑ. Πενιχρό όµως το κέρ-
δος, αφού το µόνο που επιτεύχθηκε ήταν να πραγµατοποιηθεί η
αύξηση των εισφορών σταδιακά και να δοθεί περίοδος «χάριτος»
στο ΤΣΜΕ∆Ε, µέχρι να εκδοθεί Π.∆. που θα τακτοποιούσε τους
κλάδους ασφάλισης, έτσι ώστε –µε δεδοµένη την αναγνωρισµέ-
νη ευρωστία του Ταµείου– να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αποµείω-
σης των συντάξεων.
– Το διάστηµα που ακολούθησε κατέδειξε το υποκριτικό της
αγωνιστικότητας της διοίκησης του ΤΕΕ, η οποία παρέπεµψε στις
ελληνικές καλένδες την ψηφισµένη από την Αντιπροσωπεία πρό-
ταση για αναδιάρθρωση των κλάδων και την ίδρυση Κλάδου Προ-
νοιακών Παροχών. Αντ’ αυτού το ΤΣΜΕ∆Ε προχώρησε στην αγορά
του 1/3 των µετοχών της Τράπεζας Αττικής, µετά από κυβερνητι-
κή υπόδειξη.
– Το 1998 η επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής Αγώνα για το
Ασφαλιστικό προκάλεσε τη σύσταση Οµάδας Εργασίας στα πλαί-
σια του ΤΕΕ, η οποία κατέληξε σε πόρισµα-βάση συζήτησης, που
εξασφάλιζε ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς παλιών και νέων µηχα-
νικών, σε αντίθεση µε τη λογική του ν. 2084/92, όριζε κοινά απο-
δεκτή λύση για τη διασφάλιση των παροχών του ΕΛΠΠ, και άνοιγε
το δρόµο για τη δηµιουργία Κλάδου Προνοιακών Παροχών. Η διοί-
κηση του ΤΕΕ όµως το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων χρησι-
µοποιώντας την προσφιλή της µέθοδο της υποδαύλισης και αξιο-
ποίησης των -µέχρι ενός σηµείου κατανοητών- διαφορών απόψε-
ων για την πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε των επί µέρους κατηγοριών που
ασφαλίζονται στο Ταµείο.

Σηµερινή συγκυρία
Σήµερα ο ασφαλιστικός φορέας των µηχανικών, µε πάνω από
400δις αποθεµατικό και µε υψηλή ακόµη την αναλογία εργαζο-
µένων προς συνταξιούχους (περίπου 8:1), εξακολουθεί να κατα-
τρύχεται από τα ίδια προβλήµατα, που συνιστούν ένα ανεπαρκές
καθεστώς ασφάλισης. Οι όποιες απόπειρες και προτάσεις βελ-
τίωσής του, µε δεδοµένη και την αδυναµία που επέδειξαν οι µη-
χανικοί να προχωρήσουν σε κοινές διεκδικήσεις, αυτή τη στιγµή
υπερσκελίζονται από τις επερχόµενες γενικότερες αλλαγές. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ακόµα και αυτές οι µικρές προς τα πάνω
αναπροσαρµογές των συντάξεων, που πρόσφατα ζήτησε από το
αρµόδιο υπουργείο το ΤΣΜΕ∆Ε, δεν έγιναν αποδεκτές, µε το επι-

χείρηµα ότι η τελευταία αναλογιστική µελέτη –της οποίας όµως
τα στοιχεία είναι αµφισβητούµενα– βγάζει τους κλάδους σύντα-
ξης, και ιδιαίτερα τον ΕΛΠΠ, ελλειµµατικούς. Εξάλλου τα δηµοσι-
εύµατα στον Τύπο για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν είναι
καθόλου ενθαρρυντικά, παρά τους καθησυχαστικούς τόνους των
κυβερνητικών δηλώσεων. Πέρα από τον άµεσο κίνδυνο της συρ-
ρίκνωσης του ΕΛΠΠ, αν χαρακτηριστεί επικουρικός, θέµατα όπως
αύξηση ορίων ηλικίας, ενοποίηση Ταµείων µε άδηλο το µέλλον
των αποθεµατικών και, ιδιαίτερα αυτό που ακούγεται τελευταία,
η ένταξη των επικουρικών σε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ασφά-
λισης, θα πρέπει να συναντήσουν την κάθετη αντίθεσή µας.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ως τοποθέτηση επί της αρχής για το ασφαλιστικό,
δηλώνει τα εξής:
• ∆εν νοείται οποιαδήποτε συζήτηση, αν δεν βρεθεί τρόπος
να δοθούν πίσω στα Ταµεία τα κλεµµένα τρις, που επί 50 χρόνια
χρηµατοδότησαν την οικονοµία και τις πολιτικές της εκάστοτε
κυβέρνησης. Η ικανοποίηση αυτής της δίκαιης απαίτησης συνι-
στά για µας τη «µηδενική βάση» οποιουδήποτε διαλόγου, διότι η
επιστροφή αυτών των χρηµάτων δηµιουργεί άλλα λογιστικά δε-
δοµένα για το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
• Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ατοµική υπόθεση του κα-
θένα, αλλά βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη µεταξύ των ερ-
γαζοµένων και των γενεών. Η έννοια της ανταποδοτικότητας που
εισάγουν τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα ασφάλισης (τόσα δί-
νω, τόσα παίρνω) –ο τρίτος πυλώνας που ευαγγελίζονται διάφο-
ροι µεταρρυθµιστές– είναι εξορισµού ασύµβατη µε την έννοια
ενός δικτύου προστασίας όλων των κατηγοριών εργαζοµένων
(ανέργων, οικονοµικά ασθενέστερων κ.λπ.) και δηµιουργεί ανισό-
τητες.
• Κάθε παρέµβαση στο ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να λαµ-
βάνει υπόψη της τη βασική αρχή ότι η ασφάλιση των εργαζοµέ-
νων είναι τµήµα του µισθού, τους ανήκει και υπάρχει για να µπο-
ρεί ν’ αναπαράγεται η εργασία. Άρα η εργοδοσία και το κράτος,
που είναι οι ενδιαφερόµενοι για την αναπαραγωγή αυτή, πρέπει
να εγγυώνται την ασφάλιση.
• Όσον αφορά το προβαλλόµενο πρόβληµα της αύξησης του
προσδόκιµου χρόνου ζωής, που δηµιουργεί αναλογιστικό έλλειµ-
µα στα ασφαλιστικά συστήµατα και της Ευρώπης, πρέπει να
υπενθυµίσουµε το γεγονός της αύξησης της παραγωγικότητας,
λόγω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της αλλαγής των
εργασιακών σχέσεων. Στην Ελλάδα µάλιστα είναι γνωστό ότι η
κερδοφορία των εταιρειών τα τελευταία χρόνια είναι µεγάλη και
όχι µόνο δεν έχει αναδιανεµηθεί αυτός ο πλούτος, αλλά µέσω
του Χρηµατιστηρίου έγινε ακριβώς το ανάποδο. Τµήµα λοιπόν αυ-
τού του κέρδους οφείλει να χρηµατοδοτήσει το ασφαλιστικό σύ-
στηµα.
• Τέλος, όσον αφορά τα ελλείµµατα της ασφάλισης, έχουµε
να προτείνουµε πολλούς πρόσφορους τρόπους για την κάλυψή
τους. Η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και η ένταξη στο σύστηµα
των χιλιάδων µεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας
είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αν δε υπολογίσουµε και την κατασπα-
τάληση του χρήµατος στις υπερβάσεις των έργων δηµοσίου συµ-
φέροντος, καθώς και τα τεράστια ποσά που δίνονται για µίζες, γί-
νεται φανερό ότι οι εργαζόµενοι είναι οι τελευταίοι που θα πρέ-
πει να επωµισθούν τα βάρη.
Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη οποιουδή-
ποτε διαλόγου στο ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ καλεί τους συλλόγους των µηχανικών σε κοινή αντι-
µετώπιση των επερχόµενων αλλαγών στο Ασφαλιστικό µε τις
εξής κατευθύνσεις:
• Τη διασφάλιση και επέκταση του αναδιανεµητικού χαρα-
κτήρα της ασφάλισής µας
• Την άρση του διαχωρισµού νέων-παλιών ασφαλισµένων µε
ενιαία σύνταξη, η οποία να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και
την κατάργηση του ανταποδοτικού καθεστώτος των 14 κατηγο-
ριών για τους µετά την 1-1-1993 ασφαλισµένους.
• Την άµεση αντιµετώπιση της διαφυγής των πόρων –και ανα-
δροµικά– και την κατάργηση των εισφοροαπαλλαγών στα µεγάλα
έργα και τη ναυπηγική βιοµηχανία.
• Την αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα Αττικής και
τη διασφάλιση των αποθεµατικών του Ταµείου από υψηλού κιν-
δύνου δραστηριότητες ή δραστηριότητες που αντιστρατεύονται
τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
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οποίος θα παρακολουθεί, θα µελετά και θα κωδικοποιεί τα δεδο-
µένα και τους κανόνες παραγωγής µελετών σε συνάρτηση µε τις
επιπτώσεις και την αποτελεσµατικότητα και θα προτείνει τις δέ-
ουσες λύσεις στην πολιτική ηγεσία.

Β. ΦOPEIΣ KAI ∆IA∆IKAΣIEΣ ANAΘEΣHΣ KAI YΛOΠOIHΣHΣ
TΩN MEΛETΩN.

Β.1 Τεχνικοί επιστήµονες
Υπό την µορφή της «Λευκής Βίβλου» η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύ-
πωσε ένα πλαίσιο προτάσεων που αφορούν το ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο.

Με µία σειρά κοινοτικές οδηγίες καθόρισε και την συµµετοχή
των τεχνικών επιστηµόνων στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλ-
λοντος και κυρίως µε την οδηγία Κ.Ο. 85/384 καθόρισε τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα προβλήµατα της συντεταγµένης συµ-
µετοχής των τεχνικών επαγγελµάτων έχουν λυθεί προ πολλού µε
βάση το γνωστικό αντικείµενο που εκπορεύεται από τα προγράµ-
µατα σπουδών και κατά συνέπεια η εφαρµογή της Κ.Ο. 85/384
ήταν δεδοµένη πριν την εφαρµογή της.

Στην Ελλάδα τι ισχύει;
«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μη-
χανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος
του Αρχιτέκτονα… περιορισµένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και
οικοδοµικές εργασίες …»
Ν. 4663/30 (ΦΕΚ. 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας
Αλεξ. Ζαΐµης.

Από το 1930 φτάσαµε στο 1993! όπου εκδίδεται το Π.∆. 107/93
και γίνεται η ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο (µε καθυστέρηση εξ
6 χρόνων) της Κ.Ο. 85/384 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα
όµως και παρά την σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων και την
κοινή απόφαση των δύο µεγάλων φορέων του συλλόγου Πολιτι-
κών Μηχανικών και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων από τις
12.03.1985 εξακολουθεί µέχρι σήµερα να κυριαρχεί ένα απίστευ-
το χάος στις υπευθυνότητες και στη συντεταγµένη µορφή των τε-
χνικών επαγγελµάτων οριζόντια (Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέ-
κτονες - Τοπογράφοι κλπ.) και κάθετα (Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί
Μηχανικοί - Τοπογράφοι - ∆οµικοί Μηχανικοί - Συντηρητές κ.λπ.)
στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος.  

Η πολιτεία πρέπει τώρα να καθορίσει τις αρµοδιότητες των τεχνι-
κών επιστηµόνων στην εκπόνηση των µελετών µε βάση το γνω-
στικό τους αντικείµενο και κυρίως να εφαρµόσει το Π.∆. 107/93
στην πράξη. 

Αναφορικά µε τις οικοδοµικές εργασίες που εκεί το πρόβληµα εί-
ναι εµφανές και µεγάλο και ενόψει της αλλαγής στην έκδοση
αδειών πρέπει να επανακαθοριστούν οι αρµοδιότητες και οι ευ-
θύνες των µελετητών που υπογράφουν.

Γ. ΣYNTAΞH MEΛETΩN ΣTON ∆HMOΣIO TOMEA
Η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής
συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Οι φορείς των Μηχα-
νικών µε επίπονες και µακροχρόνιες προσπάθειες επιδίωξαν την
ορθή οργάνωση του µελετητικού δυναµικού µε στόχο όσο δυνα-
τόν καλύτερα αποτελέσµατα στην παραγωγή των µελετών στον
∆ηµόσιο τοµέα. Ο κύκλος αυτός καθορίζεται από τον κώδικα
αµοιβών των µελετών για τα ∆ηµόσια έργα Π.∆. 696/74 και στον
κανονισµό ανάθεσης µελετών Ν. 716/77.

Ο νόµος 716/77 είναι ένα πλαίσιο µε είκοσι πεντάχρονη (25)
εφαρµογή µε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του αποτελέσµατα.

Για την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι δεδοµένο ότι αυτός
ο νόµος πρέπει να δώσει τη θέση του σ΄ ένα νέο σύγχρονο θεσµικό
πλαίσιο ώστε να αντιµετωπίζει µε επάρκεια, αξιοκρατία και διαφά-
νεια τις αναθέσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και ταυτόχρονα
να εναρµονίζεται µε την Κ.Ο. 92/50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ.1 Κατεύθυνση Αρχές - Κριτήρια
I. Αξιοκρατία στις επιλογές –ισότιµη µεταχείριση– αντικειµενικο-
ποίηση κριτηρίων πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την σύντα-
ξη ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου.
II. Όλοι οι πανεπιστηµιακού επιπέδου διπλωµατούχοι θεωρούνται
ικανοί για εκπόνηση µελέτης δηµοσίου. Ο ρόλος και η βαρύτητα
κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον χαρακτήρα του έργου.

• Καθιέρωση αντικειµενικών κριτηρίων βασισµένων στις Πανεπι-
στηµιακές σπουδές ανά ειδικότητα και εµπειρία.
• Καθιέρωση της έννοιας της µελετητικής οµάδας.
• Αυτή µπορεί να συγκροτείται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για κάποιο έργο ή να είναι µόνιµη σε εταιρική µορφή, όπου τα
κριτήρια επάρκειας για ανάληψη µελέτης υπολογίζονται µε µό-
ρια που προέρχονται από την εµπειρία µόνο των µελών της µελε-
τητικής οµάδας.
• Υπ΄ αυτή την έννοια δεν νοείται επαρκής για ανάληψη µελέτης
εταιρία που συγκεντρώνει τις κατά καιρούς εµπειρίες διαφόρων
µελών, παρά µόνο εάν τα µέλη αυτά συµµετέχουν στην µελετητική
οµάδα που προτείνεται να αναλάβει την εκπόνηση της µελέτης.
• Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει την µοριοποίηση των κριτηρίων
µε βάση τους παρακάτω άξονες:
1. Έτη άσκησης επαγγέλµατος.
2. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί.
3. Γενική εµπειρία.
4. Ειδική εµπειρία.
5. Επίπεδο σπουδών (Πανεπιστήµιο-Master-διδακτορικό).
6. Μόνιµη οµάδα σε εταιρική µορφή.

Γ.2 Τρόποι ανάθεσης
1. Μέσω Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών

ή προσχεδίων.
2. Μέσω πρόκλησης ενδιαφέροντος.

Γ.3 Αµοιβές
Σε κάθε περίπτωση οι αµοιβές των µελετών αποτελούν ποσοστό
επί του προϋπολογισµού, συγκεκριµενοποιηµένο και καταχωρη-
µένο σε κώδικα αµοιβών.
Είναι απορριπτέα η σκέψη οι αµοιβές να είναι υπόθεση χαµηλό-
τερης προσφοράς µε την λογική της µειοδοσίας και αυτό ταυτό-
χρονα να αποτελεί κριτήριο επιλογής ανάθεσης.
Γιατί δεν µπορεί να µπει σε τέτοια διαδικασία η έµπνευση, η γνώ-
ση, η ικανότητα και η εµπειρία, τα οποία αποτελούν τα κύρια συ-
στατικά µιας µελέτης. Αυτό θα οδηγήσει νοµοτελειακά σε κακές
και ελλιπείς µελέτες. Στα πλαίσια της Οδηγίας 92/50 και λαµβά-
νοντας υπόψη το άρθρο 36 η έννοια της προσφοράς να προσανα-
τολιστεί στον άξονα ανταγωνιστικότητα - ποιότητα και όχι στον
άξονα ανταγωνιστικότητα - τιµή.

Γ.4 Σύνταξη της µελέτης 
Η σύνταξη της µελέτης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένους κα-
νόνες µε κωδικοποίηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιό-
τητας. Εφαρµογή αυτών των κανόνων µε αυστηρότητα και καθιέ-
ρωση ευθυνών σε περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές
και τους πραγµατικούς προϋπολογισµούς.

∆. ΣYNTAΞH MEΛETΩN ΣTON I∆IΩTIKO TOMEA
Στα ιδιωτικά έργα πρέπει να υπάρξει συνολική µεταρρύθµιση µε
συγκεκριµένα µέτρα, µε επίλυση χρόνιων προβληµάτων και ανά-
δειξη της ποιότητας και πληρότητας των µελετών και των κατα-
σκευών.
Και εδώ η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστη-
µονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Προτείνου-
µε και εδώ να καθιερωθεί η έννοια της µελετητικής οµάδας όπως
αυτή εννοείται και στις µελέτες του δηµόσιου τοµέα.

Συγκεκριµένα:
1. Κωδικοποίηση - ξεκαθάρισµα των προδιαγραφών πληρότητας
και ποιότητας των µελετών.
2. Νέα ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα της αρχιτε-
κτονικής για τα ιδιωτικά έργα.
3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών (αστικές - ποινικές -
επαγγελµατικές) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανι-
κών Εφαρµογής.

• Την αντίθεση στα σχέδια και τα σενάρια περί ενοποιήσεων
ταµείων, που αυτή τη στιγµή δεν σηµαίνει τίποτε άλλο από την
καταλήστευση των αποθεµατικών
• Την ίδρυση Κλάδου Προνοιακών Παροχών για την εξασφά-
λιση βοηθήµατος για τους οικονοµικά ασθενέστερους µηχανι-
κούς και για τις ιδιαίτερες κατηγορίες που χρήζουν προστασίας
(στρατευµένους, νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα κ.λπ.)
• Την ελάφρυνση των νέων από την απαιτούµενη για την
άσκηση του επαγγέλµατος ασφαλιστική ενηµερότητα για κάποια
χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου, όπου οι εισφορές να υπο-
λογίζονται σε συνάρτηση µε τις αποδοχές.
• Την κατάργηση των τοκογλυφικών επιτοκίων για τις οφειλό-
µενες από τους ασφαλισµένους εισφορές και την αντικατάστασή
τους από επιτόκιο αντίστοιχο του πληθωρισµού ή των τραπεζικών
καταθέσεων.
• Τη διερεύνηση της από µια ηλικία και πέρα υποχρεωτικής
συνταξιοδότησης, µε γνώµονα την ανανέωση του ενεργού στο
επάγγελµα δυναµικού και τη δυνατότητα ανάληψης της πλήρους
ηθικής και νοµικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλµατος.
• Την πλήρη και προσαρµοσµένη στις σηµερινές τιµές ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη.
• Την αναβάθµιση των λειτουργιών του Ταµείου και τη βελ-
τίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων.

∆/8 ΠAPEMBAΣH ΠPOΣ TO ΥΠ. ΟIKONOMIKΩN
ΓIA EΛEΓXOYΣ ΣTA MEΛETHTIKA ΓPAΦEIA
ΓIA ENTOΠIΣMO «ΠAPANOMOY» SOFTWARE

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ τονίζει πως µετά την περίοδο όπου η δια-
φηµιστική και εκπαιδευτική τακτική των διάφορων εταιρειών
ολοκληρώθηκε, τώρα χρησιµοποιούν κρατικές υπηρεσίες για να
διασφαλίσουν και εκ των υστέρων κέρδη.

Ζητείται η παρέµβαση της Πολιτείας καθώς δεν είναι δυνατόν να
προσαρµοστούµε σε απαιτήσεις όπου για κάθε θέση Η/Υ στο ίδιο
γραφείο, στον ίδιο εργασιακό χώρο, να απαιτείται ειδική άδεια
για το ίδιο πρόγραµµα.

∆/9 ΘEΣEIΣ ΓIA MEΛETEΣ ∆HMOΣIOY KAI 
ΠOΛEO∆OMIKA ΓPAΦEIA

Το ∆.Σ. έστειλε στην Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε το παρακάτω έγγραφο,
που αποτελεί το διεκδηκητικό πλάισιο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για τα θέ-
µατα αυτά

«Αρχές και κατευθύνσεις για την διαµόρφωση νέου Θεσµικού
Πλαισίου στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος»

Θεσµικό Πλαίσιο Μελετών ∆ηµοσίων Έργων

Μεταρρύθµιση στη λειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων

Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πο-
λεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των
προβληµάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής
έργου.

Η ανεπάρκεια της ∆ιοίκησης, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η πολυ-
νοµία, η απαξίωση των µελετών και η ανυπαρξία της έννοιας της
ποιότητας, έχουν οδηγήσει στη σηµερινή απίστευτη κατάσταση.

Μέχρι σήµερα στον τοµέα της παραγωγής των έργων, είχαµε µό-
νο ανεξέλεγκτη οικονοµική µεγέθυνση και ποσοτική συσσώρευ-
ση.

Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία δεν έµαθε να έχει απαιτήσεις ποι-
ότητας στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαι-
τήσεις από την Αρχιτεκτονική. 
Υπ΄ αυτή την έννοια η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία έχει σχέση µε
την Αρχιτεκτονική, το µέγεθος και η ποιότητα της οποίας κρίνεται
φυσικά από τα αποτελέσµατα στο χώρο.

Το σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον στην πατρίδα µας εκφράζει
την «ήττα της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των ανθρωπίνων αξιών,
του οράµατος της ποιότητας ζωής. Η σηµερινή Ελληνική πόλη εί-
ναι απάνθρωπη και αβίωτη από την κυκλοφοριακή ασφυξία, την
ρύπανση, την οικιστική παραµόρφωση, την αυθαιρεσία και την
αισθητική υποβάθµιση.

Το πρόβληµά µας είναι ότι η πολιτεία αρνείται µέχρι σήµερα να
χρησιµοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείµενο των Ελλήνων Τε-
χνικών Επιστηµόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για το πε-
ριβάλλον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.

Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό
και η πορεία λαθεµένη. 
Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να
επιβιώσουν σ' αυτές τις συνθήκες έχουν αρχίσει να συµβιβάζο-
νται µε αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.

Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες
συµµετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και
επαγγελµατιών στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.
Σήµερα όσο ποτέ είναι αναγκαία η εξυγίανση της όλης διαδικα-
σίας. Απαιτούνται απλές - καθαρές - λιτές διαδικασίες, χωρίς πε-
ριπλοκές και ασάφειες.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει τώρα να καθοριστούν τελεσί-
δικα και απαρχής, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες όλων των τε-
χνικών επαγγελµάτων µε σαφήνεια και πληρότητα.

Το πρώτο ζητούµενο σ΄ αυτή την κατεύθυνση και απαραίτητη
προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθµισµένου τελι-
κού προϊόντος στη δόµηση είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένων
µελετών, τόσο από πλευράς πληρότητας όσο και ποιότητας.

Τα πολεοδοµικά γραφεία αποτελούν τον αδύναµο κρίκο της αλυ-
σίδας, τον κρίκο της διαπλοκής του καµουφλάζ και της ταλαιπω-
ρίας των πολιτών. ∆εν αρκεί όµως η εξυγίανση σ΄ αυτά για να λύ-
σει το πρόβληµα. Εφ΄ όσον το υπόλοιπο σύµπλεγµα παραγωγής
παραµένει ως έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτε-
λεσµατική και αποτυχηµένη.

Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιµετωπίζεται µε
συνολική µεταρρύθµιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιο-
ρίζει ρόλους, µέσα και προϋποθέσεις, µια µεταρρύθµιση σε δύο
επίπεδα, το θεσµικό και το διοικητικό. 

■ ΘEΣMIKH METAPPYΘMIΣH
Η πληρότητα και η ποιότητα των µελετών αποτελούν τον καθορι-
στικό παράγοντα για την γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός
έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα δια-
πιστώσουµε ότι όλες οι κακοδαιµονίες και τα προβλήµατα ξεκι-
νούν από ελλιπείς ή πληµµελώς και ασαφώς υλοποιηµένες µελέ-
τες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερµηνείες των κατασκευαστών.
Οι προτάσεις που παραθέτουµε στη συνέχεια πιστεύουµε ότι
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση µιας επι-
τυχηµένης θεσµικής µεταρρύθµισης στη διαδικασία παραγωγής
µελετών.

Α. NOMOΘETIKO ΠΛAIΣIO ∆E∆OMENΩN
Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργι-
κές αποφάσεις, οι άπειρες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δηµι-
ουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµη-
νείες και οδηγεί σε νοµιµοφανείς παρανοµίες, που εντείνουν τη
διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία µελετητών και πολιτών.

Απαιτείται: 
1. Η κωδικοποίηση και το ξεκαθάρισµα των νοµοθετικών δεδοµέ-
νων και όρων δόµησης για την υλοποίηση µελετών χωρίς περι-
πλοκές και ασάφειες.
2. Η δηµιουργία µόνιµου ειδικού φορέα για το σκοπό αυτό, ο
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τεροβάθµιας ως «εφετείου» µε αναφορές σε τυπικά κυρίως ση-
µεία (όπως προκύπτει από το θεσµικό πλαίσιο).
• Οι αρµοδιότητες της επιτροπής ως προς τις εγκρίσεις θέσης,
υπέρβασης ποσοστού κάλυψης και διαµορφώσεων δεν οριοθε-
τούνται σαφώς αφήνοντας µεγάλα περιθώρια παρεκκλίσεων και
ανάλογων πιέσεων από µέρους των µελετητών ή των ιδιοκτητών,
η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη τη διαχρονική
εξέλιξη και τα προβλήµατα του ΕΠΑΕ, εκφράζει τις παρακάτω θέ-
σεις οι οποίες:
– Πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία των αρχιτε-
κτόνων. 
– Πρέπει να υιοθετηθούν από την πολιτεία και τους Φορείς 
ώστε να ενδυναµωθεί ο ρόλος των επιτροπών στην κατεύθυνση
της βελτίωσης του παραγόµενου έργου.

Α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

01. Οι µελέτες διαβιβάζονται στην ΕΠΑΕ, ύστερα από έλεγχο πλη-
ρότητας και εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων από την
Υπηρεσία. Η τήρηση των νόµων και η απαρέγκλιτη τήρηση των
όρων αυτών αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια
τη λειτουργία των ΕΠΑΕ.
02. Λεπτοµερής καθορισµός προδιαγραφών των προς υποβολή
ελέγχου µελετών. Για µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα στην παρου-
σίαση κάθε µελέτης είναι απαραίτητος ο έλεγχος ένταξης της κα-
τασκευής στο περιβάλλον σε σχέση µε ύψη, όγκους, στοιχεία
όψεων και τον εν γένει χαρακτήρα της περιοχής και όχι µόνο η
αντιµετώπιση της αισθητικής, κάθε κτιρίου µεµονωµένου. Πρέπει
λοιπόν να ελέγχεται µε την άρτια παρουσίαση της µελέτης µαζί
µε την υποβολή ευκρινών φωτογραφιών, αναπτυγµάτων, µηκοτο-
µών και άλλων στοιχείων (ανάλογα µε την κλίµακα και τις απαιτή-
σεις του έργου), η συνέπεια προς τις παρακάτω αρχιτεκτονικές
και πολεοδοµικές προδιαγραφές:

Αρχιτεκτονικές προδιαγραφές 
• Τήρηση βασικών αρχών της Αρχιτεκτονικής 
• Κλίµακα µεγέθους αναλογιών και σχηµάτων 
• Σχέσεις πλήρων και κενών
• Επιλογή υλικών και µέθοδοι κατασκευής
Πολεοδοµικές προδιαγραφές
• Σχέσεις κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου
• Σχέσεις τοπίου – ελεύθερων χώρων 
• Σχέσεις κτιρίου και κάλυψης στο οικόπεδο
• ∆ιαλεκτική ένταξη του κτιρίου (διατήρηση του υπάρχοντος

πολεοδοµικού ύφους ή ένταξη κατ’ αντίθεση µε το περιβάλ-
λον πολεοδοµικό ύφος)

Επίσης στοιχεία που προσδιορίζουν τη χρήση ή λειτουργία του
κτίσµατος, όπως επιγραφές τυχόν διαφηµίσεις κ.λπ. να εντάσσο-
νται στην αρχιτεκτονική σύνθεση από την αρχή της µελέτης και
όχι να παρατηρείται η προσθετική κάλυψη και αλλοίωση των επι-
φανειών των όψεων των κτιρίων µε µεµονωµένα και ετερόκλιτα
στοιχεία.
03. Πρέπει να εφαρµόζονται µε συνέπεια τα εδάφια στ και η του
άρθρου 3 της υπ. Αριθµ. 31252/87 Υπουργικής απόφασης µε την
οποία « ... οι µελέτες ελέγχονται από τις ΕΠΑΕ µε βάση την αρχι-
τεκτονική άποψη που επέλεξε ο µελετητής, ο έλεγχος αφορά τη
σωστή και ολοκληρωµένη έκφρασή της, η δε τυχόν απορριπτική
απόφαση της ΕΠΑΕ πρέπει να αιτιολογείται µε σαφήνεια...» Σκο-
πός του ελέγχου είναι σύµφωνα µε την παραγρ. 4 43424/
7604/88 Υπουργικής απόφασης «να εξασφαλίζονται οι καλύτε-
ροι δυνατοί όροι διαβίωσης των χρηστών τόσο των υπαρχόντων
όσο και των νεοανεγειρόµενων κτιρίων, παράλληλα µε τη προ-
στασία του περιβάλλοντος, την κατά το δυνατό διατήρηση των
φυτειών και τη λειτουργικότερη οργάνωση των ακαλύπτων χώ-
ρων του οικοπέδου και ολόκληρου του οικοδοµικού
τετραγώνου». Οι όροι διαβίωσης πρέπει να εκτιµώνται σύµφωνα
µε τα σταθερότυπα φωτισµού, αερισµού και ηλιασµού, τη λει-
τουργικότητα της κάτοψης του νεοαναγειρόµενου κτιρίου, τη
διατήρηση του υφιστάµενου πρασίνου όχι µόνο γενικά αλλά και
µε τη δυνατότητα να ενταχθεί λειτουργικά στη συγκεκριµένη µε-
λέτη και την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας.
04. Πρέπει να αναδειχθεί η πραγµατική αξία της αιτιολογικής έκ-
θεσης σαν ουσιαστικό και όχι τυπικό στοιχείο της µελέτης. Η έκ-
θεση αυτή πρέπει να επεξηγεί ολοκληρωµένα την πρόταση, να

αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του οικοπέδου και του ευρύτε-
ρου χώρου, τους περιορισµούς που αντιµετώπισε ο µελετητής
και τα αιτήµατα του εργοδότη, ώστε να αναπτυχθούν και να προ-
βληθούν τα κοινά σηµεία αναφοράς µεταξύ της επιτροπής και
του µελετητή, να διευκολυνθεί το ίδιο το έργο της και η προσέγ-
γιση προς την κρινόµενη µελέτη.
Επίσης η διατύπωση των παραµέτρων που λήφθηκαν υπόψη, των
αξόνων οργάνωσης της µελέτης θα απεικονίσουν µε σαφήνεια
την ποιότητα της µελέτης και θα θέσουν σε αντικειµενική βάση
το διάλογο του µελετητή µε τα µέλη της ΕΠΑΕ.
05. Ο σεβασµός στην ελευθερία του µελετητή δε µπορεί να γίνε-
ται πρόσχηµα για την «απελευθέρωση» από τους στοιχειώδεις
κανόνες της αρχιτεκτονικής.

Η µεθοδολογική προσέγγιση απαιτεί:
➤ Η κρίση να βασίζεται στις απόψεις και τη λύση που προτεί-
νει ο µελετητής. Ο έλεγχος θα γίνεται µε στόχο την πληρότητα
και τη συνέπεια της µελέτης ως προς την αρχιτεκτονική άποψη
που επιλέγεται καθώς και σε σχέση µε τη λειτουργία και την
ένταξη στο ευρύτερο περιβάλλον.
➤ Θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία µελετητή µε το απα-
ραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στην αντιµετώπιση µελετών µε αυ-
ξηµένες λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις.
➤ Κύριο µέληµα των ΕΠΑΕ θα πρέπει να είναι, ο αποκλεισµός
των «προδήλως» ακαλαίσθητων προτάσεων.
➤ Σε καµιά περίπτωση τα µέλη των ΕΠΑΕ δεν θα διορθώνουν
τις µελέτες στα σχέδια των µελετητών.
➤ Εάν δεν παρίσταται ο µελετητής και στην περίπτωση που η
επιτροπή έχει σοβαρούς λόγους να µην εγκρίνει τη µελέτη, θα
πρέπει να αναβάλλεται η λήψη οριστικής απόφασης, για την επό-
µενη συνεδρίαση, ειδοποιώντας το µελετητή να παρευρεθεί για
να του δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσει την άποψη στην
οποία στηρίχθηκε η σύνταξη της µελέτης.
➤ ∆εν επιτρέπεται οι ΕΠΑΕ να κάνουν µονοσήµαντες υποδεί-
ξεις για τη διόρθωση της υπό έλεγχο µελέτης ούτε µπορούν να
υποκαταστήσουν την έλλειψη µιας κεντρικής ιδέας στην αρχιτε-
κτονική σύνθεση. Είναι αρµοδιότητα του µελετητή, αν έχει πει-
σθεί, να επέµβει και να τροποποιήσει την εργασία του. Αν και τα
δύο µέρη εµµένουν στις απόψεις τους, είναι προφανώς δικαίωµα
του µελετητή να προσφύγει στη Β’ βάθµια ΕΠΑΕ αντικρούοντας
τη διαφωνία µε την πρωτοβάθµια.
➤ Η γνωµοδότηση της επιτροπής, η έγκριση αλλά και ενδεχο-
µένως η απορριπτική απόφαση πέραν του ότι πρέπει να είναι αι-
τιολογηµένες, πρέπει να τηρούνται στα πρακτικά της επιτροπής
και απόσπασµα αυτών να διαβιβάζονται στο µελετητή.
➤ Η αντικειµενική εξέταση, η λειτουργία της επιτροπής, η
αποφυγή παρεµβάσεων από εξωγενείς παράγοντες, η εισαγωγή
των θεµάτων στην Η∆, η τήρηση πρακτικών, η τήρηση ποιοτικών
ποσοτικών στοιχείων και αντιπροσωπευτικών δειγµάτων µελετών
αποτελούν τις υποχρεώσεις των εκπροσώπων µας στις ΕΠΑΕ.
➤ Υποχρέωση των εκπροσώπων των Συλλόγων είναι ακόµα να
ενηµερώνουν το συλλογικό όργανο διοίκησης για πιθανά προβλή-
µατα, τις δραστηριότητες, τις εκτιµήσεις, τις προτάσεις τους.

Β. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η αναβάθµιση του ρόλου των ΕΠΑΕ συναρτάται άµεσα µε την ου-
σιαστική υιοθέτηση του θεσµικού ρόλου που καλούνται να υπη-
ρετήσουν. Τόσο η διεκπεραιωτική λογική όσο και αποµάκρυνση
τους από τις σηµερινές πραγµατικότητες πρέπει να αποκλει-
στούν.
Πρέπει όµως, οι στοιχειώδεις κανόνες άσκησης της αρχιτεκτονι-
κής και της τήρησης των νοµίµων και επιβαλλόµενων διαδικα-
σιών, να τηρούνται από όλους τους συντελεστές που παρεµβαί-
νουν στο έργο των ΕΠΑΕ.
Κατ’ αυτήν την έννοια η τήρηση των πολεοδοµικών διατάξεων, ο
έλεγχος πληρότητας των µελετών, ο έλεγχος των διαφόρων µελε-
τών των δηµοσίων φορέων και οργανισµών, πρέπει να αποτελέ-
σουν µόνιµα µέληµα των Υπηρεσιών της πολεοδοµίας.
Από τη άλλη πλευρά ο ρόλος των ΕΠΑΕ ως επιτροπών αρχιτεκτονι-
κού αλλά και πολεοδοµικού ελέγχου πρέπει να ενισχυθεί.
Ταυτόχρονα ο έλεγχος των κατασκευών, που σήµερα ουσιαστικά
δεν υφίσταται, αρχής γενοµένης από έργα που έχουν ελεγχθεί

4. Θέσπιση µητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
5. Αναβάθµιση πολεοδοµικών γραφείων µε στελέχωση όλων των
ειδικοτήτων, µε αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής και του εξο-
πλισµού. Με ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλης µηχανοργά-
νωσης για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των µελε-
τών. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων.
6. Σύγχρονη Αρχειοθέτηση (Ηλεκτρονική και Κλασική) που εξα-
σφαλίζει την ασφάλεια των µελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτη-
ση (σε δύο αρχές).
7. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας
των ευθυνών των προϊσταµένων. 
8.Μεταρρύθµιση στον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
Χορήγηση Πολεοδοµικής Άδειας µε τον έλεγχο των στοιχείων δη-
µοσίου συµφέροντος (Πολεοδοµικός έλεγχος) από το Πολεοδοµι-
κό Γραφείο. Αυτή προσδιορίζεται στον καθορισµό των όρων που
θα αναγράφονται σε ένα διάγραµµα κατάληψης χώρου (ογκοµε-
τρικό) οι οποίοι θα εξειδικεύονται στις ειδικές περιπτώσεις που
ισχύουν κατά περιοχή ή ζώνη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Αρχαιο-
λογία κ.λπ.)

Η πολεοδοµική άδεια είναι δηµόσιο έγγραφο, όπου τα δεδοµένα
που αναγράφονται σ' αυτήν αποτελούν ευθύνη της Πολεοδοµίας.
Μετά την χορήγησή της αποτελούν δεδοµένα για τη σύνταξη ολο-
κληρωµένης µελέτης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και µε ευθύ-
νη των συντακτών µελετητών Μηχανικών. Αφού ολοκληρωθεί η
µελέτη κατατίθεται στο Αρχείο της αρµόδιας Πολεοδοµίας.
Κατόπιν υποβάλλεται δήλωση στην αρµόδια Πολεοδοµική υπηρε-
σία από τον ή τους εξουσιοδοτηµένους µηχανικούς που την υπο-
γράφουν, ότι η µελέτη είναι πλήρης σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς πληρότητας και άµεσα χορηγείται η οικοδοµική άδεια κα-
τόπιν της οποίας µπορούν να αρχίσουν οι εργασίες.
Σε όλη την διάρκεια της υλοποίησης του έργου η µελετητική οµά-
δα έχει δικαίωµα να προσαρµόζει τυχόν αλλαγές στην κατασκευή
µε αλλαγές σχεδίων στον φάκελο µελέτης, στα πλαίσια πάντα της
πολεοδοµικής άδειας.
Για την εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου µεταρρύθµισης
επισηµαίνουµε ότι αυτό θα έχει ελπίδα επιτυχίας µόνο εφ΄ όσον
εφαρµοσθεί συστηµατικά και συγκεκριµένα για κάθε ενότητα
κατευθύνσεων και όχι αποσπασµατικά.
Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι, όρος για την αποδοχή ενός σχεδί-
ου µεταρρύθµισης για την έκδοση οικοδοµικής άδειας µε ευθύνη
των µηχανικών αποτελεί το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων: ποι-
οι υπογράφουν και τι υπογράφουν.
∆ιαφορετικά είναι δεδοµένη η αποτυχία κάθε αποσπασµατικής
προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθµιση του δοµηµένου περι-
βάλλοντος και κατά συνέπεια δεν µπορούµε να αποδεχθούµε
οποιοδήποτε σχεδιασµό που δεν ολοκληρώνεται µέσα σε αυτό το
πλαίσιο των κατευθύνσεων.
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■ Το ∆.Σ. µε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
αξιολόγηση των αιτήσεων από ειδική Οµάδα Εργασίας αποτελού-
µενη από τους συν. Α. Βράκα, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. ∆. Αναστα-
σιάδη και Ε. Λυρούδια µέλη του ∆.Σ., όρισε τους εκπροσώπους
του στις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες ΕΠΑΕ της χώρας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΑΕ

✓ Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, σε συνάντησή του µε τον Γ.Γ. του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε (19.7.2000), ζήτησε την ενεργοποίηση των απαραίτητων
ρυθµίσεων για την εφαρµογή του νέου ΓΟΚ, τη σύσταση και λει-
τουργία του ΑΠΑΣ και πρότεινε τη σύσταση κοινής επιτροπής για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Έθεσε δε µετ’ επιτάσεως το
θέµα της ρύθµισης της αποζηµίωσης των µελών των ΕΠΑΕ.

✓ Με έγγραφό του προσδιόρισε τον αριθµό των ΕΠΑΕ Αττικής και
Θεσσαλονίκης, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

✓ Επανέφερε το θέµα της ρύθµισης της αποζηµίωσης των εκπρο-
σώπων-µελών των ΕΠΑΕ, προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και πρότεινε τον κα-
θορισµό αποζηµίωσης 15.000 ανά συνεδρίαση.

✓ Το ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκρότησε προσωρινή οργανωτική οµάδα για το
ΑΠΑΣ ενώ για τις ΕΠΑΕ θεωρεί µεν ότι ορθά τίθεται το θέµα της
αναπροσαρµογής των αποζηµιώσεων αλλά υπάρχει πραχτική
αδυναµία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για ρύθµιση του θέµατος, µετά τη λει-
τουργία των Αυτοδιοικήσεων και την αυτοδύναµη λειτουργία των
Περιφερειών.

✓ Το ∆.Σ. έκδοσε «εγκύκλιο» µε θέσεις και προτάσεις για τη λει-
τουργική αναβάθµιση των ΕΠΑΕ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Απόφαση 03/10 /2001 του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και οι Αρχιτεκτονικοί Σύλλο-
γοι επί σειρά ετών παρεµβαίνουν µε στόχο την εύρυθµη λειτουρ-
γία των ΕΠΑΕ, την επίλυση λειτουργικών προβληµάτων και την
υπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκαν.
Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε παραστάσεις και έγγραφά του προς το
ΥΠΕΧΩ∆Ε πρότεινε τον αριθµό των ΕΠΑΕ για την Αττική και
Θεσ/νίκη που πρέπει να καθοριστούν και ζήτησε τη λειτουργική
αναβάθµισή τους, ενώ αναµένει τη συγκρότηση του ΑΠΑΣ και τη
ρύθµιση της αποζηµίωσης των µελών των ΕΠΑΕ.
Επίσης ορίστηκαν σε συνεργασία µε τους Συλλόγους – Τµήµατα
και µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι
νέοι εκπρόσωποι σε όλες τις ΕΠΑΕ της χώρας.
Υπενθυµίζεται ότι στο Συντονιστικό του Βόλου συζητήθηκε το
πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΕ και εγκρίθηκαν θέσεις και προτά-
σεις για τη λειτουργική αναβάθµιση των αρχιτεκτονικών επιτρο-
πών (24. 05. 1998).
Το ∆Σ σε συνεδριάσεις του συζήτησε λεπτοµερώς το θέµα και
διατύπωσε ακριβώς το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινού-
νται όλοι οι εκπρόσωποί µας σχετικώς µε τις λειτουργίες των αρ-
χιτεκτονικών επιτροπών.

Επειδή λοιπόν διαπιστώνεται πως βασικά προβλήµατα παραµέ-
νουν όπως: 

• Η έλλειψη κοινής στρατηγικής και κοινής αντίληψης οδηγεί µε-
ρικές φορές σε αποκλίνουσες αποφάσεις των επιτροπών για πα-
ρόµοια θέµατα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προστριβών µετα-
ξύ συναδέλφων και µελών των ΕΠΑΕ.
• Η ποιοτική ανοµοιογένεια των µελών των ΕΠΑΕ διότι όσο και αν
δεχθούµε ότι υπάρχει κοινό γνωστικό επίπεδο αφετηρίας για
όλους, πρέπει άλλο όσο να δεχθούµε ότι η καθηµερινή πρακτική
και εµπειρία διαµορφώνει την τελική αρχιτεκτονική έκφραση του
καθενός και χαρακτηρίζει το επίπεδό του.
• Σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη η επικοινωνία µεταξύ
επιτροπής και µελετητών λόγω έλλειψης του απαραίτητου γνω-
στικού υπόβαθρου του µελετητή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυξη-
µένων αισθητικών απαιτήσεων ή λόγω αδυναµίας αφοµοίωσης
των υποδείξεων, σε µελέτες που υποβάλλονται κυρίως από µη
αρχιτέκτονες, µε αποτέλεσµα την παραγωγή κακέκτυπων που η
Επιτροπή καλείται να προσυπογράψει.
• Η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας επιτροπής µε στόχο την ανταλλαγή απόψε-
ων και εµπειριών στο κοινό αντικείµενο και η λειτουργία της δευ-



80

■ ¢IOIKHTIKA-OIKONOMIKA £EMATA

από τις ΕΠΑΕ, πρέπει να εφαρµοστεί µε ευθύνη των Υπηρεσιών
και την συνδροµή των ίδιων των ΕΠΑΕ, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Πιστεύουµε, πως ένας δειγµατοληπτικός έλεγχος µικρού αριθ-
µού µελετών από τις ΕΠΑΕ, θα συµβάλλει στην καλύτερη απόδο-
ση του θεσµού.
Η διεύρυνση του αντικειµένου των ΕΠΑΕ σε όλους τους τοµείς
που προδιαγράφουν οι Νόµοι και οι εγκύκλιοι ήτοι: 
➤ Για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 
➤ Για έργα επί εθνικών – επαρχιακών οδών 
➤ Για έργα σε ζώνες ιδιαίτερης σηµασίας 
➤ Για έργα διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων και στοιχείων

αστικού εξοπλισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε
την ουσιαστική ενασχόληση των Υπηρεσιών της Πολεοδοµι-
κής Υπηρεσίας.

Ο έλεγχος των κατασκευών, η αποφυγή αυθαιρεσιών, η βελτίωση
της εικόνας των πόλεων, η άµεση ενασχόληση µε επεµβάσεις
που προσβάλλον το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά,
είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.
Ταυτόχρονα πρέπει στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε να λειτουργεί απρό-
σκοπτα επιτελική επιτροπή που θα υποστηρίζει τη λειτουργία
των επιτροπών και θα αλληλοτροφοδοτεί µε θέσεις και πρωτο-
βουλίες που θα στοχεύουν τόσο στην επίλυση προβληµάτων όσο
και στον καλύτερο συντονισµό. Η θεσµοθέτηση αλλά η επιβαλλό-
µενη άµεση σύσταση και λειτουργία του πρέπει ακριβώς να υπη-
ρετήσει το σκοπό αυτό.
Τέλος ως εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ πρέπει να ορίζονται οι καταλλη-
λότεροι, να είναι γνώστες του αντικειµένου και να έχουν τη δυνα-
τότητα της συνεχούς συµµετοχής.
Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών η Ένωση θα αναλάβει
πρωτοβουλίες τόσο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε όσο και προς την ΤΕ∆ΚΝΑ
και τις ΤΕ∆Κ στους Νοµούς.

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΕ

1. Για την κατάρτιση του καταλόγου εκπροσώπων εφαρµόζονται
διαδικασίες «αντικειµενικής επιλογής».
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν πιο
συγκεκριµένες και η κρίση να στηρίζεται σε αντικειµενικά δεδο-
µένα.
Οι εκπρόσωποι πρέπει να εναλλάσσονται, να αποφεύγονται δη-
λαδή φαινόµενα «µόνιµης εκπροσώπησης» και στα κριτήρια που
ήδη υπάρχουν πρέπει να απαιτείται η προσκόµιση πλήρους βιο-
γραφικού σηµειώµατος συνοδευόµενο από το έργο του ενδιαφε-
ρόµενου. Η κρίση επί θεµάτων αρχιτεκτονικής δεν πρέπει να
αφήνει στο απυρόβλητο τους ίδιους τους εκπροσώπους του κλά-
δου.
2. Θα καταρτισθεί κατάλογος – επετηρίδα, η οποία θα είναι δε-
σµευτική για τις εκπροσωπήσεις των Συλλόγων, αλλά και συµ-
βουλευτική για τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Η επιλογή των υπο-
ψηφίων για την επετηρίδα µε την έννοια του ελέγχου των απα-
ραίτητων προϋποθέσεων θα γίνεται µε ευθύνη του ∆Σ της Ένω-
σης και των Περιφερειακών Συλλόγων.
Οι εκπρόσωποι, θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι-
κονοµικά τακτοποιηµένοι και προφανώς µέλη των Συλλόγων.
3. Να εξασφαλίζεται κυκλική εκπροσώπηση από συναδέλφους
αρχιτέκτονες του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και όχι µόνο από
τα πολεοδοµικά γραφεία. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν οι οφειλό-
µενες ενέργειες από το ∆Σ της Ένωσης. Η δε επιλογή τους θα
πρέπει να γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια, βάσει βιογραφικού
και άλλων αξιόπιστων κριτηρίων.

∆. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΕ

1. Η βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας
των ΕΠΑΕ καθώς και η επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων
είναι στις άµεσες προτεραιότητες των Συλλόγων Το πλέγµα των
θεµάτων που αναφέρονται: 
Στο περιβάλλον εργασίας, στο φόρτο, στην εξυπηρέτηση των µε-
λετητών, στη δυνατότητα ύπαρξης πλήρους και λειτουργικού αρ-
χείου, στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, πρακτι-
κών, κωδικοποίησης των αποφάσεων ανά θεµατική περιοχή, πρέ-
πει να επιλυθούν άµεσα.
Επίσης, πρέπει να βρει λύση και το θέµα της αποζηµίωσης των

µελών των ΕΠΑΕ, δίδοντας τελικά σηµασία και σε θέµατα που δεν
τα αναδεικνύουµε ως µείζονος σηµασίας.
Η Ένωση µε παρεµβάσεις της στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε
αναµένει την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την επί-
λυση του προβλήµατος.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Συµπερασµατικά οι ΕΠΑΕ πρέπει να ενισχυθούν ως «θεσµική πα-
ρέµβαση» των αρχιτεκτόνων και να αποτελέσουν την αιχµή του
δόρατος για τη βελτίωση του αρχιτεκτονικού έργου, το οποίο σή-
µερα ασκείται ποικιλοτρόπως. Πρέπει να αποφεύγονται γενικές
προσεγγίσεις και επαναδιατύπωση γενικοτήτων, ενώ αντίθετα
πρέπει µε σαφήνεια να προβούµε στην ενίσχυση του ρόλου των,
να αναδείξουµε το ρόλο της αρχιτεκτονικής στην προοπτική της
κατοχύρωσης του δικαιώµατος «άσκησης της αρχιτεκτονικής από
τους αρχιτέκτονες».
Ακριβώς σε αυτό το λεπτό σηµείο πρέπει να επικεντρωθεί το εν-
διαφέρον τόσο των συλλογικών φορέων των αρχιτεκτόνων, όσο
και των εκπροσώπων µας, ώστε µε τους κατάλληλους χειρισµούς
και την ανίχνευση πολλών πτυχών του προβλήµατος να αναδεί-
ξουµε το στόχο µας.
Η υλοποίηση των παραπάνω έγκειται αποκλειστικά στην υπευθυ-
νότητα των εκπροσώπων µας, των ΕΠΑΕ γενικά οι οποίες επωµί-
ζονται ένα ρόλο διάκρισης, τη µοναδική άλλωστε διακριτή αρµο-
διότητα του κλάδου των αρχιτεκτόνων.

∆/11 ΑPXITEKTONIKOI∆IAΓΩNIΣMOI –ΕΠITPOΠEΣΑΞIOΛOΓHΣHΣ

Στον Σύλλογο λειτουργεί Επιτροπή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών
µε υπεύθυνη την συν. Λολοπούλου–Σκαµνάκη Ιφιγένεια. Η Επι-
τροπή ελέγχει τις προκηρύξεις των διαγωνισµών και διατυπώνει
τις παρατηρήσεις της όπου αυτό απαιτείται. 
Στη παρούσα θητεία του ∆.Σ. ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ συµµετείχε στην κριτι-
κή επιτροπή των παρακάτω αρχιτεκτονικών διαγωνισµών:

– ∆ήµος Χαλανδρίου: Σύνταξη αρχιτεκτονικής µελέτης προσχε-
δίων για το ∆ηµαρχιακό
Μέγαρο του ∆ήµου Χαλανδρίου
Εκπρόσωποι: Σαββίδου Άννα – Θώδης Κώστας
– ΥΠΕΧΩ∆Ε: Ανάπλαση περιοχής Αρχαίων Πυλών στην είσοδο του
Πειραιά
Εκπρόσωποι: Πυργιώτης Εµµανουήλ – ∆εσποτόπουλος Παναγιώτης
– ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Μελέτη προσχεδίων για το κτί-
ριο γραφείων του Συλλόγου
Εκπρόσωποι: Σίλης Κων/νος – Οικονόµου Κων/νος
– ∆ήµος Αγ. Παρασκευής: Μελέτη προσχεδίων του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου Αγ. Παρασκευής
Εκπρόσωποι: Παρασκευόπουλος Παναγιώτης – Κυριακού Ιωάννης
– ∆ήµος Ορεστιάδας: Μελέτη Προσχεδίων Ανάπλασης Κεντρικής
Πλατείας και Εµπορικού Κέντρου Ν. Ορεστιάδας
Εκπρόσωποι: Ποτηρόπουλος ∆ηµήτρης – Βαζάκα Μιράντα
– ∆ήµος Καλαµαριάς: Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός προσχεδίων
για το ∆ιοικητικό Κέντρο ∆ήµου Καλαµαριάς για στέγαση των δη-
µοτικών υπηρεσιών
Εκπρόσωποι: Κοντός Νικόλαος – Βιλούρας ∆ηµήτριος
– ∆ήµος Σουφλίου: ∆ιεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών
αξιοποίησης βιοµηχανικού συγκροτήµατος εργοστασίου Τζεβρέ
στο Σουφλί
Εκπρόσωποι: Γρηγοριάδης Βασίλης – Μπαρότσης Ταξιάρχης
– ∆ήµος Λάρισας: Καλλιτεχνικός διαγωνισµός για τη δηµιουργία
συµβόλων της Λάρισας
Εκπρόσωποι: Τσιρούκης Θάνος – Καλτσάς Νικόλαος
– Οργανισµός Θεσσαλονίκης: ∆ιαγωνισµός ιδεών για την ανάπλα-
ση της Αλάνας της Τούµπας
Εκπρόσωποι: Λολοπούλου Ιφιγένεια, Λάσκαρης Ιωάννης
– Λιµενικό Ταµείο Ν. Μαγνησίας: ∆ιαγωνισµός Ιδεών για τη µορ-
φή του φάρου στο Μόλο του Λιµένα Βόλου
Εκπρόσωποι: Παπαδόπουλος Άρης – Τσανάκης Μανώλης
– ∆ήµος Ηλιούπολης: ∆ιαµόρφωση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης
Εκπρόσωποι: Αθανίτης ∆ηµήτρης – Βρυνιώτης Αθανάσιος
– ∆ροµέας: 1ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Βιοµηχανικού Σχεδίου
Επίπλων Γραφείου 
Εκπρόσωπος: Τζιρτζιλάκης Γιώργος



Από τον προγραµµατισµό του ∆.Σ. για την διετία 2000-2002 (5
Ιουλίου 2000):
«… η διασύνδεση µε τους Συλλόγους στο χώρο, τις Ευρωπαϊκές

Οργανώσεις, η λειτουργία ιστοσελίδας, η αναδιαµόρφωση των
γραφείων είναι προτεραιότητα…»

Ε/1 Η ΛEITOYPΓIKH ANA∆IAPΘPΩΣH ΣTO ΣYΛΛOΓO

■ Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ βελτίωσε βασικές παραµέτρους ώστε να ανταπο-
κριθεί στις νέες συνθήκες. 
Η Γραµµατεία ενισχύθηκε µε πρόσληψη συνεργατών ενώ προτε-
ραιότητα αποτέλεσε η ανακατασκευή των γραφείων ώστε η Έδρα
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις. 
Ζητήσαµε από το ΥΠΠΟ τη ριζική ανακατασκευή των γραφείων
κάτι πουέγινε αποδεκτό και υλοποιήθηκε. 
Η Έδρα του Συλλόγου εξυπηρετείται µε νέες σύγχρονες εγκ/σεις
ενώ έγινε προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού.
Την περίοδο αυτή δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα µας µε στόχο την
προβολή των δράσεων και την επικοινωνία των µελών µας µε το
Σύλλογο.
Στόχος είναι η επικοινωνία να γίνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο κάτι που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης.

Στο SITE υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης βιογραφικού ώστε
οι αρχιτέκτονες να εµφανίσουν το profil και τη δραστηριότητά
τους, σε συνδυασµό µε διαθέσιµο ερωτηµατολόγιο ώστε να εξα-
χθούν συµπεράσµατα για την επαγγελµατική απασχόληση και
διαστρωµάτωση των αρχιτεκτόνων της χώρας. 

Ε/2 Ο ΣYΛΛOΓOΣ ΣTO ∆IA∆IKTYO

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ παρουσιάζεται στα Sites:
www.tee.gr
www.enoikodomi.com
www.eoste.gr

Ε/3 ΠΛAIΣIO ΣYNEPΓAΣIAΣ ME ΤΕΕ – ΟIKONOMIKA ΘEMATA

Από τον προγραµµατισµό του ∆.Σ. για την διετία 2000-2002 (5
Ιουλίου 2000): 
«…Η οικονοµική αυθυπαρξία είναι καθοριστικός παράγοντας. Η
αναδιαπραγµάτευση των οικονοµικών σχέσεων µε το ΤΕΕ, η ορ-
θολογική διαχείριση και η ανάπτυξη δοµών για τη διεύρυνση της
οικονοµικής ύλης, θα είναι πεδίο ενασχόλησης…»

Το ∆.Σ. µε επιστολή του στο ΤΕΕ (Οκτώβριος 2000) παρουσίασε
τεκµηριωµένα το πλαίσιο του προγραµµατισµού του και τις ανά-
γκες του Συλλόγου για επίλυση λειτουργικών – τεχνικών προβλη-
µάτων.
Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπειών (Ιανουάριος
2001) όπου ετέθησαν θέµατα συνεργασίας για θέµατα αρχιτε-
κτονικής µε έµφαση στην προετοιµασία της Αθήνας για τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες.

Η επιχορήγηση για τη διανοµή του περιοδικού Αρχιτέκτονες στις
Σχολές και τους φοιτητές αρχιτεκτονικής, η χρηµατοδότηση για
δράσεις του Συλλόγου (συµµετοχή εκπροσώπων µας σε διεθνείς
συναντήσεις, πραγµατοποίηση της συνάντησης µε Ευρωπαϊκές
Ενώσεις Αρχιτεκτόνων, η έκδοση των πραχτικών του 10ου Πανελ-
λήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, η λειτουργική ενίσχυση του
γραφείου CAE στο Σύλλογο κ.ά.), η χρηµατοδότηση για εκδηλώ-
σεις αρχιτεκτονικής (Ηµερίδα για Ολυµπιακή προετοιµασία, η έκ-
δοση των πραχτικών της εκδήλωσης, έκθεση για Συνέδριο UIA
στο Βερολίνο κ.λπ.) αποτέλεσαν τις βασικές οικονοµικές πηγές
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Το ∆.Σ. µε τις σηµερινές δοµές στην οργάνωση του συνόλου των
µηχανικών (ΤΕΕ, Αντιπροσωπεία, Επιστηµονικές Επιτροπές) και τη
συνεπαγόµενη οικονοµική εξάρτηση από το ΤΕΕ, προσπάθησε µε
όλες του τις δυνάµεις:
Α. να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υλοποίηση

δράσεων
Β. να χρηµατοδοτήσει ενέργειες που ήταν ανέφικτο να υλοποιη-

θούν διαφορετικά
Γ. να συνεργαστεί µε τους αρχιτέκτονες σε διάφορα επίπεδα που

δραστηριοποιούνται στο ΤΕΕ καθώς πιστεύει ακράδαντα στην
ενεργοποίηση όλων των δυνάµεων των αρχιτεκτόνων για την
προβολή, την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής.

Ακόµα η δηµιουργία του ∆ικτύου Αρχιτεκτονικής και η λειτουργι-
κή σχέση του Συλλόγου µε αυτό, δηµιουργεί καλύτερες προϋπο-
θέσεις για την ένταξη – υλοποίηση εκδηλώσεων µέσω του ∆ικτύ-
ου και την συνεπαγόµενη οικονοµική στήριξη από το ΥΠΠΟ.

Ε/4 ΟIKONOMIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ

Οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις, οι διαλέξεις και οι
εκδόσεις της περιόδου αυτής υποστηρίχθηκαν οικονοµικά µε βα-
σική θέση πως δεν πρέπει να δηµιουργηθεί οικονοµικά πρόβλη-
µα στο Σύλλογο.

Όπως έχει αναφερθεί η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από το
ΤΕΕ. Αναφέρουµε εποµένως πως:

– το 1997 η επιχορήγηση ήταν 15 εκ. δραχµές
– το 1998 «           « «    26 εκ. δραχµές
– το 1999 «           « «    28 εκ. δραχµές
– το 2000 «          « «    29 εκ. δραχµές
– το 2001 «           « «    49 εκ. δραχµές 

Το ∆.Σ. παρέλαβε το ταµείο του Συλλόγου µε 22.552.185 δρχ. και
τη διασφάλιση πως αναµένεται επιχορήγηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
30.000.000 δρχ. για το 10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο.

Ο ισολογισµός και οι αναλυτικοί πίνακες εσόδων-εξόδων παρου-
σιάζονται παρακάτω:
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ΣΤ/1 ΜOYΣEIO ΑKPOΠOΛHΣ

Το ∆.Σ. µε επανειληµµένες συζητήσεις και συνεχείς παρεµβάσεις
προς τον ΟΝΜΑ, προσπάθησε να εξασφαλίσει τις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός προβλήµατος που διαιωνίζετο
επί σειρά ετών.
➤ Επεσήµανε την εµµονή του δηµοσίου για υλοποίηση του έργου
στο γήπεδο Μακρυγιάννη χωρίς σοβαρή διερεύνηση καταλληλό-
τερων χώρων.
➤ Αξιολόγησε τα δεδοµένα του «νέου διαγωνισµού» και τις προ-
ϋποθέσεις απελευθέρωσης του ΟΤ από κτίσµατα και κατασκευές
µε πρόθεση τη δηµιουργία ενός «σεµνού» µουσείου ανασκαφής
πάνω στον αρχαιολογικό χώρο και διατύπωσε την άποψη πως
µπορεί να υποβληθούν αρχιτεκτονικές προτάσεις-λύσεις που θα
κριθούν ενδιαφέρουσες και αποδεκτές.
➤ Πρότεινε συγκεκριµένες ρυθµίσεις για την ευρεία συµµετοχή
συναδέλφων στον διαγωνισµό µε στόχο την αξιοπιστία του δια-
γωνισµού.
➤ Θεώρησε την συµµετοχή του Συλλόγου στις επιτροπές για τις
προδιαγραφές και την υλοποίηση του διαγωνισµού επιβεβληµέ-
νη και χρήσιµη. 
➤ Ανταποκρίθηκε στο έγγραφο του Προέδρου του Οργανισµού
Ανέγερσης του νέου Μουσείου και όρισε τον Πρόεδρο Τάκη Γε-
ωργακόπουλο και τον Ειδικό Γραµµατέα Γιώργο Σηµαιοφορίδη
ως εκπροσώπους στη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης για την επι-
λογή µελετητή στη β΄ φάση του διαγωνισµού. Ρητά τόνισε πως ο
ορισµός του Προέδρου σηµατοδοτεί την πρόθεση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
να συµµετέχει στις διαδικασίες µε δεδοµένες τις θέσεις και επι-
φυλάξεις που έχει διατυπώσει.
➤ Επειδή το θέµα είναι µείζον καθώς επί σειρά ετών υπήρξαν
διαφορετικές εκτιµήσεις και θέσεις, εκδόθηκε δελτίο τύπου
–στη φάση για την επιλογή των µελετητών– µε το οποίο γίνεται
αναλυτική παρουσίαση των θέσεων του Συλλόγου.

∆EΛTIO ΤYΠOY

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, από τον
Οκτώβριο του 2000, ασχολήθηκε, κατ’ επανάληψη, µε τις εξελί-
ξεις και τα νέα δεδοµένα σε σχέση µε την ανέγερση του νέου
Μουσείου Ακρόπολης. Η Πολιτεία και ο Οργανισµός που δηµιουρ-
γήθηκε προχώρησαν στη διενέργεια νέου αρχιτεκτονικού διαγω-
νισµού σε δύο φάσεις, επιµένοντας, παρά τις αντιδράσεις, στην
επιλογή του χώρου Μακρυγιάννη.

Το ∆.Σ. εκτίµησε πως η εκ του ασφαλούς κριτική και εκ του µα-
κρόθεν παρατήρηση των εξελίξεων δεν αποτελούσαν ενδεδειγ-
µένες µεθόδους για την εξασφάλιση των καλύτερων προϋποθέ-
σεων σε σχέση µε την υλοποίηση του νέου Μουσείου. Γι’ αυτό,
εκφράστηκαν επανειληµµένα σκέψεις και απόψεις µε στόχο την
εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της πορείας του διαγωνισµού
και την προάσπιση των δικαιωµάτων των συναδέλφων µελετητών
που συµµετείχαν στις νέες διαδικασίες.

Εφόσον λοιπόν, ο χώρος µελέτης στο γήπεδο Μακρυγιάννη οριο-
θετήθηκε σε σχέση µε τις αρχαιολογικές ανασκαφές και διαµορ-
φώθηκε το πλαίσιο των νέων, δυστυχώς ανελαστικών, διαδικα-
σιών, αποτέλεσµα της µη συµµετοχής του Συλλόγου στην προε-
τοιµασία της προκήρυξης, το ∆.Σ., µετά από γόνιµο προβληµατι-
σµό, διατύπωσε τη θέση αρχής ότι «τα δεδοµένα του νέου «δια-
γωνισµού» που προκηρύχτηκε µε την προϋπόθεση της απελευθέ-
ρωσης του οικοδοµικού τετραγώνου από κτίσµατα και την κατα-
σκευή ενός «σεµνού» µουσείου ανασκαφής πάνω στον αρχαιολο-
γικό χώρο, µπορεί να αποτελέσουν «πρόκληση» για υποβολή αρ-
χιτεκτονικών προτάσεων και λύσεων που να κριθούν ενδιαφέ-
ρουσες και αποδεκτές».

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ∆.Σ. έκρινε πως η συµµετοχή του Συλλόγου
στη διαδικασία, ιδιαίτερα στην επιτροπή κρίσης, δίνει επιπρόσθε-
τα τη δυνατότητα να εκτεθούν ο προβληµατισµός, οι επιφυλάξεις

και οι αιτιάσεις µας σε σχέση µε τις µελέτες-προτάσεις που θα
υποβληθούν.

Η θέση ευθύνης των Ελλήνων αρχιτεκτόνων αποδεικνύεται από
την κατάθεση θέσεων αρχών και από την τεκµηριωµένη διατύπω-
ση απόψεων επί των αρχιτεκτονικών προτάσεων κατά τη στιγµή
της κρίσης και όχι εκ των υστέρων. Οι θέσεις και οι απόψεις αυ-
τές θα κριθούν εκ του αποτελέσµατος.

Επειδή το θέµα θεωρείται διαχρονικά φορτισµένο, εκτιµήθηκε
ότι ο εν γένει προβληµατισµός πρέπει να διατυπωθεί µε σαφή-
νεια και αποφασίστηκε η θεσµική εκπροσώπηση του Συλλόγου
στη 2η φάση του διαγωνισµού, που ζητήθηκε από τον Οργανισµό
Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Ορίστηκε µε απόφα-
ση του ∆.Σ., ως εκπρόσωπος στην επιτροπή επιλογής της 2ης φά-
σης, ο Πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τάκης Γεωργακόπουλος, ανα-
πληρούµενος από τον Ειδικό Γραµµατέα, Γιώργο Σηµαιοφορίδη.

Κανείς εκ των προτέρων δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλε-
σµα, ενώ η συµµετοχή του Προεδρείου του Συλλόγου στη διαδι-
κασία είναι σε θέση να το διασφαλίσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Το ∆.Σ. θεωρεί ότι αυτή η απόφαση σηµατοδοτεί τη σοβαρότητα
που αποδίδεται στο θέµα, µε στόχους τη διαµόρφωση των ελάχι-
στων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του διαγωνισµού και την επι-
λογή της καταλληλότερης µελέτης.

➤ Η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της, µε
οµόφωνη απόφαση, και τον Σεπτέµβρη του 2001 ο Πρόεδρός της
ανακοίνωσε τις βαθµολογίες της ειδικής προκαταρκτικής µελέ-
της.
Η κατάταξη έχει ως εξής:
1. Μπέρναρ Τσούµι (Bernard Tschumi) – Μιχάλης Φωτιάδης
(ΑΡ.ΣΥ.ΕΠΕ)
2. Ντάνιελ Λιµπεσκιντ – ∆.Α.Ποτηρόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε.-
Κ. Μυλωνάς, Κ. Καργάκος και συνεργάτες
3. Αλέξανδρος Τοµπάζης («Μελετητική»)
4. Ahrens Burton & Koralek
5. Αράτα Ισοζάκι – ∆ηµήτρης Φατούρος
6. ∆ηµήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη

(Α66 Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής)
7. Γιάννης Τσιώµης – Γ. Ανδρεάδης και Wilmotte & Ass. S.A.,
8. Schweger & Partner
9. Πλειάς – ∆. ∆ιαµαντόπουλος & Συνεργάτες
10. Η. Σκρουµπέλος, Ι. Βικέλας, Κ. Σκρουµπέλος & Συνεργάτες
11. ∆. Καταρόπουλος (ΑΠΕΞ Τεχνικές Μελέτες Α.Ε.) και P. Ramirez

Vazquez – Aug. F. Alvarez
12. GMP Von Gerkan, Marg und Partner και Γραφείο ∆οξιάδης

Α.Ε.

➤ Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και της προθεσµίας εν-
στάσεων, τελικά το πρώτο βραβείο πήρε η οµάδα Μπέρναρ Τσού-
µι (Bernard Tschumi) – Μιχάλης Φωτιάδης (ΑΡ.ΣΥ.ΕΠΕ)

Το δεύτερο βραβείο πήρε η οµάδα Ντάνιελ Λιµπεσκιντ – ∆.Α.Πο-
τηρόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε.-Κ. Μυλωνάς, Κ. Καργάκος και
συνεργάτες

Το τρίτο βραβείο πήρε το µελετητικό γραφείο Α. Τοµπάζης («Με-
λετητική»)

➤ Το ∆.Σ. µε έγγραφά του πολλές φορές ζήτησε από τον Οργανι-
σµό του Μουσείου τη δηµοσίευση των πραχτικών κρίσης του δια-
γωνισµού και την πραγµατοποίηση έκθεσης όλων των µελετών
και οργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση των βραβευθέ-
ντων µελετών και δηµόσιου διαλόγου.

ΣΤ/2 Η ANYΠOΛHΨIA THΣ APXITEKTONIKHΣ

Η πρόσφατη δηµοσιοποίηση στα ΜΜΕ σε σχέση µε το «δώρο»
του αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα στην Αθήνα για την Ολυ-
µπιάδα του 2004 –πρόταση για την αισθητική και λειτουργική
ενοποίηση του ευρύτερου χώρου του ΟΑΚΑ που παρουσιάστηκε
από τον ίδιο στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία του Υπουργού
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Πολιτισµού, δίχως τη συµµετοχή του φορέα των Ελλήνων αρχιτε-
κτόνων– καταγράφει την ένδεια, την ανυποληψία και τις αντιδη-
µοκρατικές διαδικασίες που διέπουν την αρχιτεκτονική και πολε-
οδοµική εξέλιξη της πόλης. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει επισηµάνει αυτή
την κατάσταση σε προηγούµενες περιπτώσεις –µε επιστολές
προς τους αρµόδιους Υπουργούς και δηµόσιους φορείς– µε
αφορµή την υλοποίηση σηµαντικών «τεχνικών έργων» από τα
οποία απουσιάζει η αρχιτεκτονική, υποστηρίζοντας σθεναρά δη-
µοκρατικές διαδικασίες εκπόνησης δηµοσίων έργων και αναπλά-
σεων αστικών – δηµόσιων χώρων, ειδικά σε ότι αφορά σε παρεµ-
βάσεις δηµοσίων φορέων. 

Τα ίδια συµπεράσµατα, περί απουσίας αρχιτεκτονικής, εξήχθη-
σαν σε πρόσφατη συνάντηση ενηµέρωσης για την πορεία των
Ολυµπιακών Έργων που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
και η UIA (∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων). 

Μόνο ως πρόκληση λοιπόν µπορεί να θεωρηθεί η «συγκινητική
προσφορά» του γνωστού και αξιόλογου Ισπανού αρχιτέκτονα
στην Αθήνα και τους αρµόδιους φορείς, στο βαθµό που η επιβαλ-
λόµενη αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του ΟΑΚΑ θα
όφειλε να αποτελέσει αντικείµενο αρχιτεκτονικού και πολεοδο-
µικού διαγωνισµού. 

Αλλά δυστυχώς, αυτή είναι η κρατούσα αντίληψη των δηµοσίων
φορέων έναντι της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα που συνυπογρά-
φει το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την αρχιτεκτονι-
κή ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος: η διολίσθηση µεταξύ
µελετοκατασκευής και «δώρων». 

ΣΤ/3 ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η … ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων σχετικά µε
την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 προ-
σπάθησε µε νηφαλιότητα και τεκµηρίωση να ενηµερωθεί από
τους υπεύθυνους φορείς για την πορεία των έργων, τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζονται προκειµένου να διαµορφώσει θέσεις-
απόψεις και να προβεί στις απαραίτητες παρεµβάσεις.

Πραγµατοποίησε συσκέψεις µε τους υπεύθυνους του ΑΘΗΝΑ
2004 όπου συζητήθηκαν τα θέµατα της οργάνωσης των έργων
και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Εκ µέρους του ∆.Σ. τέθηκαν
τα ζητήµατα σχετικά µε την απουσία της αρχιτεκτονικής από τον
σχεδιασµό των έργων, µε την ένταξη αυτών στις λειτουργίες της
πόλης και µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις για την αναβάθµισή
τους. 

Επίσης έγινε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΟΕΚ για την πορεία
του Ολυµπιακού Χωριού όπου ετέθη από το ∆.Σ. η απουσία της
αρχιτεκτονικής από το µεγαλύτερο οικιστικό έργο που θα πραγ-
µατοποιηθεί στη χώρα. 

Ζητήθηκε η πραγµατοποίηση αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για τα
οικιστικά συγκροτήµατα και η δηµόσια παρουσίαση του πολεοδο-
µικού διαγωνισµού που είχε πραγµατοποιηθεί από τον ΑΘΗΝΑ
2004.

Πραγµατοποιήθηκε τέλος, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ και την UIA,
ειδική ηµερίδα, στις 2 Απριλίου 2001, µε θέµα «Η πορεία των
Ολυµπιακών Έργων και η επόµενη ηµέρα των αγώνων» όπου έγι-
νε παρουσίαση όλων των έργων από το σύνολο των δηµοσίων φο-
ρέων που έχουν εµπλακεί στην ολυµπιακή προετοιµασία. 

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαπιστώνει πως το σύνολο
των Ολυµπιακών Έργων, στον έναν ή στον άλλο βαθµό, εξελίσσο-
νται ως µεµονωµένα «τεχνικά έργα» που δεν εντάσσονται σε ένα
συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση των λειτουρ-
γιών της πόλης και της αναβάθµισής της. Από τις περισσότερες
χωροθετήσεις λείπουν σαφείς πολεοδοµικές µελέτες που θα εί-

χαν πρωτίστως ως στόχο την πρόκληση της επόµενης ηµέρας –
δηλαδή, την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κάθε χωροθέτη-
σης, τη σαφή διάκριση µεταξύ µόνιµων και µη µόνιµων κατα-
σκευών, των παρα-Ολυµπιακών έργων, την προστασία του περι-
βάλλοντος, της υφιστάµενης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και την
ένταξη του κυκλοφοριακού δικτύου σε αυτές.

Επιπλέον, η υλοποίηση έργων που θα «ολοκληρώσουν» την υπο-
δοµή για την πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Έργων (Μετρό-
Αεροδρόµιο) χωρίς ταυτότητα και αρχιτεκτονική έκφραση συνι-
στά την τελευταία φάση «ανάπτυξη» της χώρας που ολοκληρώνει
ίσως το µεταπολεµικό µοντέλο της πολεοδοµικής και οικιστικής
«ανασυγκρότησης».

∆ιαπιστώνεται επίσης, η απουσία της αρχιτεκτονικής, η µη έντα-
ξη των έργων σε ένα συνολικότερο σχεδιασµό και η περιφρόνη-
ση των αρχιτεκτονικών-πολεοδοµικών διαγωνισµών, ενώ η πραγ-
µατοποίηση των έργων µε το σύστηµα της µελετο-κατασκευής
αποτυπώνει την αποτυχία των δηµοσίων φορέων που µε άλλοθι
τις καθυστερήσεις που οι ίδιοι προκάλεσαν παραµερίζουν προ-
κλητικό την αρχιτεκτονική από τα µεγάλα έργα. ∆υστυχώς, το
παιγνίδι της πόλης, της αρχιτεκτονικής, της επόµενης µέρας έχει
χαθεί, αφήνοντας περιθώριο µόνο σε διακοσµητικές παρεµβά-
σεις.

Ειδικά επισηµαίνεται η περίπτωση του Ολυµπιακού Χωριού, ενός
έργου µε αναγνωρισµένη σηµασία για το οικιστικό γίγνεσθαι της
Αττικής δίχως σαφή αρχιτεκτονική και πολεοδοµική παρουσία,
ερήµην της διαδικασίας των αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών
διαγωνισµών που προηγήθηκαν και η περίπτωση του Ολυµπιακού
Κέντρου Κωπηλασίας-Καγιάκ, για την οποία η αντιπροσωπεία της
ΠΕΑ, σε ψήφισµα της, καλεί τους αρµοδίους παράγοντες να επα-
νεξετάσουν την απόφαση χωροθέτησης στην περιοχή Μαραθώ-
να-Σχοινιά, καθώς υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις που
εγγυώνται και την γρήγορη αποπεράτωση του έργου και το κατά
πολύ µικρότερο κόστος των εγκαταστάσεων.

Απαιτείται µια εναλλακτική στρατηγική για την εξέλιξη της Αθή-
νας. Είναι ανάγκη για νέες ιεραρχήσεις, νέες βασικές επιλογές
και νέες προτεραιότητες που θα διασφαλίσουν την παραγωγική,
κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική συνοχή της µητροπολιτι-
κής περιοχής της σε σχέση µε την αποσπασµατική αντιµετώπιση
που διαφαίνεται ως σήµερα.

Απαιτείται η ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής σε σχέση µε την δυ-
ναµική και τους ρυθµούς ανάπτυξης των άλλων περιφερειών της
χώρας, στο πλαίσιο της οποίας θα επανακαθοριστεί ο ρόλος του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας. Απαιτείται κυ-
ρίως η ανάπτυξη µητροπολιτικής διαχείρισης και ενοποίησης των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων που σήµερα ασκούνται από
πολλαπλά κέντρα εξουσίας.

Τη στιγµή που οι πόλεις σε παγκόσµιο επίπεδο συναγωνίζονται
µε εργαλείο, το Ελληνικό κράτος υποβαθµίζει –αν δεν εξαφανί-
ζει– την αρχιτεκτονική ποιότητα από τα έργα που γίνονται και
που δυστυχώς αποκαλούνται συνήθως ως «τεχνικά». 

Αποµένει καιρός και αναµένουν πεδία εφαρµογής για ανάπτυξη
πρωτοβουλιών ώστε µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις να βελτιω-
θεί η εικόνα της πόλης, εφόσον οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς κα-
τανοήσουν την σηµερινή κατάσταση. 

Το πρόγραµµα αναπλάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και το πρόγραµµα των
ολυµπιακών προσαρµογών του ΑΘΗΝΑ 2004 θα µπορούσαν να
αποτελέσουν το εφαλτήριο για την βελτίωση της εικόνας της πό-
λης, των αστικών τόπων που θα πρέπει να γίνουν σηµεία αναφο-
ράς για το πολεοδοµικό συγκρότηµα.

Η αξιοποίηση της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής και του
έµψυχου δυναµικού της, µε σαφείς διαδικασίες, µπορεί να επι-
δράσει θετικά στην ανασυγκρότηση της πόλης. Οι µεταβολές στο
θεσµικό πλαίσιο της παραγωγής του κτισµένου περιβάλλοντος
πρέπει να αφορούν και την µελλοντική άσκηση του επαγγέλµα-
τος. Οι κατεστηµένες γραφειοκρατικές δοµές πρέπει να απλοποι-

ηθούν και να αναπροσδιοριστούν, όχι µόνο σε σχέση µε τα έργα
που αφορούν στις «Ολυµπιακές αναγκαιότητες». 

Παρότι τα προβλήµατα µε τις επιλογές, τις διαδικασίες για την
προετοιµασία των ολυµπιακών εγκαταστάσεων είναι µεγάλα και
η αντιµετώπισή τους αναπαράγει προβλήµατα, εξ ου και οι επα-
ναλαµβανόµενες καθυστερήσεις, το θέµα της ανάδειξης και ανα-
βάθµισης του αστικού χώρου και της άµεσης υλοποίησης «ειδι-
κών προγραµµάτων» αποκτά ενδιαφέρον και συνιστά πεδίο πα-
ρέµβασης. 

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως οι Ολυµπιακοί
Αγώνες πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία όχι µόνο για την παρα-
γωγή έργου υψηλής αξίας αλλά και για τη µόνιµη αναθεώρηση-
βελτίωση πολλών από τα κακώς κείµενα που αφορούν στην αρχι-
τεκτονική και τους αρχιτέκτονες στη χώρα µας.

ΣΤ/4 Η ANAΠΛAΣH TOY ΟΑΚΑ KAI OI AΠEYΘEIAΣ
ANAΘEΣEIΣ MEΛETΩN

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είχε δηµοσιοποιήσει
τη θέση του για το «δώρο» του αρχιτέκτονα Σ. Καλατράβα για την
αισθητική και λειτουργική ενοποίηση του ΟΑΚΑ. 

Οι αρχιτέκτονες της χώρας µας τόνισαν πως η ανυποληψία της
αρχιτεκτονικής αναδεικνύεται από την αντίληψη των φορέων του
δηµοσίου που κινείται µεταξύ µελετοκατασκευής και «δώρων». 

Η παρουσίαση των µελετών που τελικά κοστίζουν 4,1 δις
δραχµές, για ένα έργο προϋπολογιζόµενου κόστους 70 δις δραχ-
µές, µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως ή η αρχιτεκτονική στην πα-
τρίδα µας είναι στις δόξες της ή τα χρηµατικά ποσά και οι υπερ-
βάσεις κοστολογίων έχουν χάσει την αξία τους. 

Με απειροελάχιστο κόστος θα µπορούσαν να είχαν πραγµατοποι-
ηθεί εθνικοί και διεθνείς Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί για όλο το
φάσµα των επιθυµητών παρεµβάσεων. 

Ωστόσο, το θέµα παραµένει µείζον και προβληµατίζει η αξιακή
συσσώρευση 75 δις δρχ. στο ΟΑΚΑ, τη στιγµή που αναζητούνται
ποσά για επενδύσεις σε υποδοµές στο κέντρο και στην περιφέ-
ρεια της χώρας. 

ΣΤ/5 Η APXITEKTONIKH KAI TO AEPO∆POMIO Ε. ΒENIZEΛOΣ

➤ Παρέµβαση για την µελέτη-κατασκευή των έργων δηµοσίου
συµφέροντος µε αφορµή την παράδοση του νέου αεροδροµίου
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».
Τα τεχνικά έργα, χωρίς φυσιογνωµία και αρχιτεκτονική έκφραση
που κατασκευάζονται µε την ίδια συνταγή, αναπαράγουν τα δοµι-
κά προβλήµατα του αστικού χώρου και ανασυνθέτουν ένα τοπίο
οµοιόµορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς ενδιαφέρον και αισθητική.
Η πολιτεία και οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν έχουν ίσως κατανοή-
σει τη σηµασία καινοτόµων δηµοσίων κτιρίων στην αναβάθµιση
των πόλεων και κυρίως δεν αισθάνονται την ανάγκη πως απαιτεί-
ται η αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευών µε αυτήν της
ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου, µέσω της αρχι-
τεκτονικής.
Η διεθνής εµπειρία αλλά και οι εθνικές εφαρµογές που αξιοποι-
ούν το αρχιτεκτονικό δυναµικό της χώρας δίδουν διδάγµατα προς
όλους που αρνούνται να:
– ενισχύσουν το έργο των αρχιτεκτόνων, να προωθήσουν τους

αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και να υλοποιούν τα έργα του
δηµοσίου, µέσω του θεσµού αυτού,

– αναβαθµίσουν τις υποδοµές και το παραγόµενο τεχνικό έργο
µε την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής. 

Τα τεχνικά έργα (µεγάλα και µικρά) χωρίς έµπνευση, αρχιτεκτονι-
κή ιδέα και έκφραση πέραν των άλλων έχουν επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον και στην αισθητική των πόλεων αλλά και των πολιτών.
Οι αρχιτέκτονες της χώρας και τώρα ακόµα προτείνουν µια νέα
σχέση µεταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου, της πολιτείας και των
αρχιτεκτόνων οι οποίοι πρέπει να καταπιαστούν µε νέες προτά-

σεις, ιδέες και σχέδια –µε βάση µια Εθνική Συµφωνία– µε στόχο
να µετασχηµατίσουν τις πόλεις, να αναδείξουν την αρχιτεκτονι-
κή, διδασκόµενοι από τις αρνητικές εµπειρίες, που εύκολα λέγο-
νται, πλην όµως δύσκολα αντικαθίστανται ως εργαλεία παραγω-
γής του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Οι αρµόδιοι φορείς και Υπουργεία ας αναλογιστούν τα µεγάλα
έργα και τις µείζονες παρεµβάσεις, σε πλήθος ευρωπαϊκών πό-
λεων και όχι µόνο, που σηµατοδοτούν την πορεία τους, έργα που
συνιστούν σηµαντικές επενδύσεις, –όπως και οι δικές µας άλλω-
στε– διαφέρουν όµως σηµαντικά στην ποιότητα, την αισθητική,
την ανανεωµένη αρχιτεκτονική έκφραση και δηµιουργία.

ΣΤ/6 ΘEΣH ΓIA THN ANAΘEΩPHΣH TOY ΣYNTAΓMATOΣ
KAI TO APΘPO 24

Το ∆.Σ. διατύπωσε συγκεκριµένες θέσεις σε θέµατα της αρµοδιό-
τητάς του και συµµετείχε σε συσκέψεις – εκδηλώσεις κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή για την ψήφιση του νέου Συ-
ντάγµατος. Συγκεκριµένα:
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της

ποιότητας ζωής πρέπει να κατοχυρωθούν από το νέο θεσµικό
πλαίσιο

• Η έννοια του δάσους πρέπει να ορίζεται σύµφωνα µε τους κα-
νόνες της επιστήµης

• Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός γίνεται µε ευρεί-
ες διαδικασίες συµµετοχής του πολίτη και µε βάση τις αρχές
της βιώσιµης αειφόρου ανάπτυξης ως νόµος ορίζει. Ο καθορι-
σµός των χρήσεων γης και όρων δόµησης (στις πόλεις και τους
οικισµούς και τις λοιπές περιοχές της χώρας) συνιστά εργαλείο
σχεδιασµού, γίνεται κατά ευρείες γεωγραφικές και οικιστικές
ενότητες ή φυσικά οικοσυστήµατα και επιβάλλεται να σταθµί-
ζει τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, κα-
τά τους κανόνες της επιστήµης. Η σύνταξη κτηµατολογίου συνι-
στά υποχρέωση του κράτους.

ΣΤ/7 ΠPOΣTAΣIA EΛEYΘEPΩN XΩPΩN THΣ ΑΘHNAΣ
KAI THΣ ΠOIOTHTAΣ ZΩHΣ

➤ Παρεµβάσεις κατά της «αξιοποίησης» των ελεύθερων χώρων
της Αθήνας έκανε το ∆.Σ. συµµετέχοντας σε διάφορες εκδηλώ-
σεις και δράσεις Ενώσεων πολιτών και κινήσεων.

Οι ελεύθεροι χώροι και χώροι ζωτικής σηµασίας για τη µητροπο-
λιτική περιοχή της Αθήνας (Κτήµα Θων, Γουδί, Άλσος Ριζάρη) πρέ-
πει να αξιοποιηθούν, µε διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, για
την προάσπιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Ειδικότερα για την περιοχή Ριζάρη και την παραχώρηση 12 στρεµ-
µάτων για τη δηµιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το ∆.Σ.
επεσήµανε την ανάγκη να σταµατήσει η λογική της ανοικοδόµη-
σης των τελευταίων ελεύθερων χώρων και να βρεθεί εναλλακτι-
κή χωροθέτηση.

Τέλος παρέµβασή µας έγινε προς την Εκκλησία της Ελλάδος για
την πρόθεση ανέγερσης µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας στην
περιοχή Λυκαβηττού.

ΣΤ/8 ΧAPAKTHPIΣMOΣ ΓYAPOY ΩΣ TOΠOY MNHMHΣ 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκφράζει την ικανο-
ποίησή του για την πρωτοβουλία και τις αποφάσεις του Υπουργού
Αιγαίου κ. Ν.Σηφουνάκη, για τα µέτρα προστασίας και ανάδειξης
της Γυάρου ως τόπου µνήµης-προστασίας και απότισης τιµής για
όλους εκείνους που εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν στη Γυάρο. 

Οι αρχιτέκτονες της χώρας εκτιµούν πως η ολοκλήρωση των έρ-
γων συντήρησης και ανάδειξης των χώρων αυτών ως συλλογικό
µνηµείο µνήµης, θωρακίζει την δηµοκρατία και προαγάγει τον
πολιτισµό. 
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Θεωρούµε πως το θέµα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών και να υπάρξουν ρυθµίσεις που να µην συνθλίβουν
οικονοµικά τους µελετητές χρήστες των νέων τεχνολογιών.

➤ Έγγραφο προς Υπουργείο Αιγαίου για καθυστερήσεις στους
ελέγχους των µελετών από το ΣΧΟΠ.

➤ Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού για την ανέγερση του
κτιρίου της Ραλλείου Σχολής στον Πειραιά όπου αναφέρεται:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε-
κτόνων ενηµερώθηκε σχετικά µε τις εξελίξεις και την επικείµενη
καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου, στην Πλατεία Τερψιθέας
στον Πειραιά, προκειµένου να ανεγερθεί η Ράλλειος Σχολή.  

Κατ’ αρχήν επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση του Πολεοδοµικού
Σχεδίου η οποία έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης της κατασκευ-
ής του σχολείου σε τµήµα της πλατείας, έγινε εις βάρος των κοι-
νοχρήστων χώρων. Η σωτηρία των συγκεκριµένων σηµαντικών
για την πόλη αρχαιοτήτων καθώς και η διαφύλαξη της αρχαιολο-
γικής/πολιτιστικής κληρονοµιάς πρέπει να αποτελεί µέγιστη προ-
τεραιότητα. Τα σωζόµενα σε πολύ καλή κατάσταση, οικοδοµικά
τετράγωνα του ιπποδαµείου πολεοδοµικού συστήµατος του Πει-
ραιά, οι δρόµοι, τα θεµέλια των κατοικιών, το υδραγωγείο κ.λπ.
αποτελούν υπόβαθρο για τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενός
αξιόλογου αρχαιολογικού πάρκου σε συνδυασµό µε την υπάρ-
χουσα πλατεία. Εκτιµάται ότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται
το διπλό όφελος, της ανάδειξης των ευρηµάτων και της ενίσχυ-
σης του ρόλου της δεύτερης µεγάλης κεντρικής πλατείας της πό-
λης του Πειραιά.

Η ενδεχόµενη κατασκευή του σχολείου προκαλεί την καταστρο-
φή των αρχαίων και όχι την ανάδειξη τους. Η κατασκευαστική λύ-
ση των πασσάλων, η οποία προκρίθηκε θα επιβαρύνει υπέρµετρα
το κόστος του έργου. Η αρχιτεκτονική λύση, η οποία υπεδείχθη
από το ΚΑΣ και πρόκειται να εφαρµοσθεί, θα δοµήσει ένα σχο-
λείο µε πληµµελείς λειτουργίες, χωρίς αυλή, που τελικά θα εξα-
φανίσει πλατεία και αρχαιολογικά ευρήµατα, και θα διαιωνίσει
το πρόβληµα της απαραίτητης πλήρους κτιριακής ανάπτυξης του
σχολείου.

Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στη συνεδρίαση
του στις 7/2/2001, αποφάσισε να παρέµβει και να τονίσει πως ο
σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος δεν πρέπει να καταστραφεί,
αλλά αντίθετα να αναδειχθεί ως αρχαιολογικό πάρκο και να απο-
δοθεί στην Πλατεία Τερψιθέας.

Η χωροθέτηση και κατασκευή της Ραλλείου Σχολής µπορεί και
πρέπει να αναζητηθεί στις προσφερόµενες εναλλακτικές προτά-
σεις. Ο Πολιτισµός και η Προστασία των Μνηµείων σε µία πόλη
που δεν έχει να δείξει, παρά ελάχιστα αντίστοιχα παραδείγµατα,
αποτελεί προτεραιότητα και προς αυτό οφείλει να εργάζονται οι
φορείς δηµοσίου συµφέροντος. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κάνει έκκληση να ανασταλεί η κατασκευή του σχο-
λείου στον συγκεκριµένο χώρο δεδοµένου ότι για τον Πειραιά
προσφέρεται µία από τις τελευταίες ευκαιρίες να αναδείξει την
πολιτιστική του ταυτότητα.

➤ Έγγραφο προς ∆ήµο ∆ραπετσώνας για το θέµα της ανάπλασης
της περιοχής Αγίου ∆ιονυσίου. Οι θέσεις µας έχουν ως εξής:

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ενηµερώθηκε και συζήτησε εκτενώς το
θέµα που αναφέρεται στη συνολική ανάπλαση της περιοχής Αγί-
ου ∆ιονυσίου στο ∆ήµο ∆ραπετσώνας.

Παρότι ο ∆ήµος δηµοσιοποίησε την απόφασή του για εκπόνηση
µελέτης µε θέµα τη συνολική αξιοποίηση έκτασης 8000 τ.µ. και
τη διατύπωση οικονοµικών µεγεθών για την αποκατάσταση των
150 νοικοκυριών που συµπεριλαµβάνονται στα συγκεκριµένα κτί-
ρια, το ∆.Σ. επιθυµεί να επισηµάνει:

Α. Η έννοια της «ανάπλασης» πρέπει να έχει συγκεκριµένο περιε-
χόµενο κυρίως όταν αναφέρεται σε αρχιτεκτονική του Μοντέρ-
νου Κινήµατος και ειδικότερα σε δείγµατα κοινωνικής κατοικίας.
Η απάλειψη της ιστορίας της πόλης και η εξαφάνιση αντιπροσω-
πευτικών δειγµάτων αυτής της περιόδου, στις σηµερινές ιδίως
συνθήκες, αποτελεί µείζον θέµα για το οποίο οφείλει να υπάρξει
συγκεκριµένη άσκηση πολιτικής.

Β. Το όλο «εγχείρηµα», συνυπολογίζοντας τις θέσεις πολλών φο-
ρέων, πρέπει να τεθεί σε νέα και προωθητική βάση, µε σηµείο
εκκίνησης τη διενέργεια ενός πολεοδοµικού-αρχιτεκτονικού δια-
γωνισµού για την ευρύτερη περιοχή µελέτης και τα συγκεκριµέ-
να κτίρια.

Γ. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να διατυπωθούν τεχνικές
προδιαγραφές µε οικονοµοτεχνικά στοιχεία που θα καθορίσουν
τους όρους της ανάπλασης. Ταυτόχρονα η σχέση του Ο.Τ. µε την
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, η σχέση πλήρων - κενών, η ένταξη
οργανωµένου πράσινου, τα τεχνικά ζητήµατα σε σχέση µε την
επανάχρηση των κατοικιών, πρέπει να αποτελέσουν προσδιορι-
στικά στοιχεία του προγράµµατος.

Συµπερασµατικά, η αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων
πρέπει να ενταχθεί σε µια πλήρη και ενιαία µελετητική διεργα-
σία, διαµέσου της οποίας θα υποδειχθούν οι προσφορότερες και
αρτιότερες επιλύσεις, µε σεβασµό στην ιστορία του τόπου.

➤ Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά µε τις προ-
σλήψεις Αρχιτεκτόνων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αναλυτι-
κά σηµειώνεται:

Τα τελευταία τρία χρόνια ζούµε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
στην παιδεία µας. Ένα από τα µέτρα της µεταρρύθµισης αυτής
ήταν και η κατάργηση της επετηρίδας και η πρόσληψη των καθη-
γητών µέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Το µέτρο αυτό δεν ίσχυσε για
τους εκπαιδευτικούς µηχανικούς, µε αποτέλεσµα να µη γίνουν
διορισµοί µηχανικών, παρά µόνο φέτος µετά από τρία χρόνια. Και
ενώ υπήρξαν διαβεβαιώσεις από το ΥΠΕΠΘ ότι ο αριθµός των διο-
ρισθέντων θα είναι ανάλογος των κενών που υπάρχουν στα Ενι-
αία Λύκεια και κυρίως στην πολύπαθη Τεχνική Επαγγελµατική Εκ-
παίδευση, διαπιστώσαµε ότι αυτό δεν ίσχυσε για ορισµένες του-
λάχιστον ειδικότητες.

Πιο συγκεκριµένα, αρχιτέκτονες µηχανικοί, που εδώ και 7 χρόνια
καλύπτουν σαν αναπληρωτές, πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
σχολείων στα οποία εργάζονται, διδάσκουν µαθήµατα της ειδικό-
τητάς µας όπως ελεύθερο σχέδιο, αρχιτεκτονικό σχέδιο, γραµµι-
κό σχέδιο, αρχές σύνθεσης, διακοσµητική, σύνθεση-χρωµατολο-
γία, σχεδιασµό εσωτερικών χώρων, αποτυπώσεις, ιστορία τέχνης,
τεχνολογία υλικών, σχέδιο επίπλου, κατασκευαστικό σχέδιο επί-
πλου, γραµµατογραφία κλπ. µαθήµατα µόνο της δικής µας ειδι-
κότητας από τους Π.Ε.12 που έχουν διδαχθεί στο Πανεπιστήµιο
αφού έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα. Και όµως στους διορι-
σµούς που τελικά γίνανε φέτος, οι διορισµοί των αρχιτεκτόνων
ανήλθαν µόλις στον αριθµό των (8). Τα κενά που υπάρχουν πραγ-
µατικά και γνωρίζουµε ότι ζητήθηκαν από τα σχολεία και τις δι-
ευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δηµοσιεύθηκαν
στην προκήρυξη των φετινών διορισµών, καλύπτονται και πάλι
από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που έχουν τα µαθήµατα αυτά
2η και 3η ανάθεση ενώ οι Αρχιτέκτονες τα έχουν 1η ανάθεση π.χ.
από καθηγητές καλλιτεχνικών µαθηµάτων, από καθηγητές των
ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ, που ο αριθµός των διορισθέντων στους φετινούς
διορισµούς είναι δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε αυτόν των
µηχανικών, από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων όπως πολιτικών
και τοπογράφων µηχανικών, µε τους οποίους όµως µας κατατάσ-
σετε στην ίδια κατηγορία. 

Επειδή πληροφορηθήκαµε ότι θα γίνουν συµπληρωµατικοί διορι-
σµοί καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων, ζητούµε ο αριθµός των
αρχιτεκτόνων να είναι ανάλογος των πολλών κενών που πραγµα-
τικά υπάρχουν, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία που γίνεται σε βάρος
µας και να µην βλέπουµε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων λιγότερο
ή καθόλου σχετικών, να διδάσκουν τα µαθήµατα που αντικειµενι-

ΣΤ/9 ∆IATHPHTEO MNHMEIO TO EΣΩTEPIKO 
TOY ΣTAΘMOY ΗΣΑΠ ΣTHN ΟMONOIA
META AΠO ΠAPEMBAΣH TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Μετά από παρέµβαση του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε-
κτόνων ο οποίος, µε το υπ’ αριθµ. 27404/15.5.2001 έγγραφό του,
τόνιζε την ανάγκη της εξασφάλισης της ιστορικής συνέχειας χω-
ρίς να εµποδίζεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική παρέµβαση και της
ανάδειξης της ιδιαιτερότητας και της αρχιτεκτονικής φυσιογνω-
µίας του σταθµού, το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων
του ΥΠΠΟ, µε το πρακτικό 29/25.10.2001 γνωµοδότησε οµόφωνα
τα παρακάτω:

«Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο το εσωτερικό
του υπόγειου σταθµού του ΗΣΑΠ στην Πλατεία Οµονοίας, µε τον
εσωτερικό του διάσκοσµο και εξοπλισµό, σύµφωνα µε το νόµο
1469/50 αρ. 5, προκειµένου να διατηρηθεί η ιστορική µνήµη, το
ύφος και η φυσιογνωµία του σταθµού που είναι συνυφασµένα µε
την ιστορία της Μεσοπολεµικής και Μεταπολεµικής γενιάς των
κατοίκων της Αθήνας και την ιστορία των ΗΣΑΠ.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να κρατηθούν:
η Γεωµετρία του Σταθµού, τα Κλιµακοστάσια, τα περίπτερα µε τα
πλακίδια, τα κιγκλιδώµατα, η εσωτερική οργάνωση του σταθµού
και η χρωµατική αντίληψη, µε σκοπό να διατηρηθεί η ιστορική
µνήµη, το ύφος και η φυσιογνωµία.
Η µελέτη επισκευής, λόγω µείζονος σηµασίας, να έρθει για
έγκριση στο ΚΣΝΜ µε εισήγηση της ∆ΠΚΑΝΜ του ΥΠΠΟ».

ΣΤ/10 ΕMΠOPIKH ΥΠAIΘPIA ∆IAΦHMIΣH.
ΤAMΠΛO KAI ΠINAKI∆EΣ.
ΝA AΠAΛΛAΓOYME AΠO THN KYPIAPXIA TOYΣ

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, µε αφορ-
µή σχετική καταγγελία για καταχρηστική εµπορική διαφήµιση σε
πολυκατοικία που γειτνιάζει µε την Πύλη του Αδριανού που
εντάσσεται στο περιβάλλον των διαφηµίσεων εν γένει που βρί-
σκονται στις ταράτσες των κτιρίων κυκλικά των Στύλων του Ολυ-
µπίου ∆ιός, επισηµαίνει:

Α) Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Ν. 31/68, Ν. 614/77, Ν. 1080/80,
Ν. 1416/84, Ν. 1491/84, ΚΥΑ 20351/14.3.85, ΓΟΚ κ.λπ.) προσδιο-
ρίζει µεν όρους-προϋποθέσεις για τοποθέτηση επιγραφών, δια-
φηµίσεων, ταµπλό κ.λπ. αλλά έχει καταστεί επί της ουσίας ανί-
σχυρο να διαφυλάξει το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο στο δοµη-
µέν και µη περιβάλλον. 

Β) Η σηµερινή εικόνα των πόλεων είναι επιβεβαρυµένη από πλή-
θος κατασκευών και διαφόρων στοιχείων που έχουν δηµιουργή-
σει ένα παραµορφωτικό σκηνικό που αλλοιώνουν τα όποια µορ-
φολογικά - αρχιτεκτονικά - αισθητικά χαρακτηριστικά τους. 

Οι στύλοι διαφόρων τύπων και µεγεθών, διαφηµιστικά ταµπλό
στα πεζοδρόµια, στους κοινόχρηστους χώρους, διαφηµίσεις στις
όψεις των κτιρίων, στις ταράτσες, σε συνδυασµό, µε την ακαλαί-
σθητη πολυµορφία αντικειµένων και στοιχείων αστικού εξοπλι-
σµού, συνθέτουν την σηµερινή εικόνα που βιώνουν οι πολίτες,
µέσω της οποίας δοµούν την αισθητική τους. 

Γ) Ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων η άρση της σηµερινής κατά-
στασης αποτελεί µέγιστη προτεραιότητα. Απαιτούνται µέτρα
προστασίας και αποκατάστασης του υφιστάµενου κτιριακού απο-
θέµατος και των κοινόχρηστων χώρων, που θα βελτιώσουν την
λειτουργικότητα και την αισθητική της πόλης. 

Απαιτείται κυρίως ανάληψη ευθυνών από τους αρµόδιους φορείς
και πρωτίστως επιβολή της νοµιµότητας έναντι ενός φαινοµένου
που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

∆) Η Πολιτεία οφείλει να λάβει δραστικά µέτρα (θεσµικού και
ελεγκτικού χαρακτήρα) να διασαφηνίσει τα όρια και τις ευθύνες
των εµπλεκοµένων φορέων ώστε άµεσα να γίνουν ορατά τα απο-

τελέσµατα µιας ευαισθητοποιηµένης και υπεύθυνης δράσης
προς όφελος των πολιτών και τις ίδιας της πόλης. 

Ε) Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τονίζει πως πρέπει να εδραι-
ωθεί η «κοινή αντίληψη» πως ο πολίτης-οι φορείς σέβονται το κτι-
σµένο και το φυσικό περιβάλλον αλλά και οι αρµόδιοι παρεµβαί-
νουν έγκαιρα και αποτελεσµατικά για την τήρηση των νόµων. 

Η υλοποίηση προγραµµάτων ανάπλασης και αναβάθµισης του
αστικού χώρου, στα πλαίσια της προετοιµασίας της πόλης για το
2004, αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη ευκαιρία για την αντιµε-
τώπιση και αυτού του φαινοµένου. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτίθεται να αναλά-
βει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του προβλήµατος µε διοργά-
νωση εκδηλώσεων ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι φορείς και η
Πολιτεία µε σκοπό να εξαλειφθεί το φαινόµενο που έχει υπερβεί
όλα τα όρια. 

ΣΤ/11 ∆IAΦOPEΣ ΠAPEMBAΣEIΣ – ΘEΣEIΣ – ΠPΩTOBOYΛIEΣ

➤ Παρέµβαση προς ∆ήµο Κρανιδίου για καταστρατήγηση του
Π.∆. 541/78 περί κατηγοριών µελετών για τη µελέτη του παραλια-
κού µετώπου του ∆ήµου.

➤ ∆ιαµαρτυρία προς ∆ήµο Πειραιά για προκήρυξη µελετοκατα-
σκευής του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου Πειραιά.

➤ Παρεµβάσεις-παρουσιάσεις-συσκέψεις για την ολοκλήρωση
του διαγωνισµού για η διαµόρφωση του Μόλου Αγ. Νικολάου Πα-
τρών.

➤ Παρέµβαση προς ∆ήµο Λαµπείας για ολοκλήρωση διαδικασιών
για τον διαγωνισµό του ∆ηµαρχείου.

➤ Παρέµβαση προς Κωστοπούλειο Στέγη Σερρών για διαδικασία
πανελλήνιου διαγωνισµού για αξιοποίηση ακινήτου.

➤ ∆ιαµαρτυρία για προκήρυξη µελετοκατασκευής για το Ολυ-
µπιακό Κέντρο Ιππασίας και νέου Ιπποδρόµου Αθηνών.

➤ Έγγραφο προς ∆ήµο Σερρών για την ανάθεση «ερευνητικού»
έργου στο ΑΠΘ και την µετατροπή πολεοδοµικών-αρχιτεκτονικών
µελετών σε «ερευνητικά».

➤ Παρέµβαση προς Υπ. Οικονοµικών για τους ελέγχους που διε-
νεργούνται στα αρχιτεκτονικά γραφεία. Συγκεκριµένα τονίσαµε:

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων πληροφο-
ρήθηκε ότι στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας διενεργούνται
έλεγχοι σε µελετητικά γραφεία για τον εντοπισµό «παράνοµου»
software.

Η µέχρι τώρα ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διακίνηση του λεγόµε-
νου «παράνοµου» software δηµιουργεί την εντύπωση ότι πρόκει-
ται για διαφηµιστική και εκπαιδευτική τακτική των διάφορων
εταιρειών, προκειµένου να µονοπωλήσουν την αγορά. Ειδικότερα
δε η AutoCAD – AutoDesk προκειµένου να τύχει ευρείας αποδο-
χής από µηχανικούς – αρχιτέκτονες χρησιµοποίησε την «ανοχή»
στην κυκλοφορία του «παράνοµου» software της, προκειµένου
να εξασφαλίσει µιά πλήρη κυριαρχία στην αγορά και ακολούθως
ζητά ελέγχους για τον τρόπο απόκτησής του.

Οι εταιρείες αυτού του µεγέθους, πρέπει να εργασθούν προς την
κατεύθυνση της διασφάλισης των πνευµατικών δικαιωµάτων τους
µε µεθόδους προστασίας software και όχι να χρησιµοποιούν τις
κρατικές υπηρεσίες προκειµένου να εξασφαλίσουν εκ των υστέ-
ρων κέρδη µε τέτοιου είδους «ασφαλείς» µεθόδους.

Ιδιαίτερα δε όταν το αποτέλεσµα είναι η οικονοµική αφαίµαξη των
χρηστών που επί πλέον καλούνται να προσαρµοστούν σε απαιτή-
σεις όπου για κάθε θέση Η/Υ στο ίδιο γραφείο, στον ίδιο εργασια-
κό χώρο, να απαιτείται ειδική άδεια, για το ίδιο πρόγραµµα!
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κά µπορούν να διδαχθούν µόνο από τους αρχιτέκτονες µηχανι-
κούς ή στη χειρότερη περίπτωση να καταργούνται τµήµατα ειδι-
κοτήτων σχετικών µε το αντικείµενό µας στα ΤΕΕ λόγω έλλειψης
καθηγητών αρχιτεκτόνων.

Σας παρακαλούµε εποµένως, κύριε Υπουργέ, να αντιµετωπιστεί
το θέµα αφού το γνωστικό αντικείµενο των καθηγητών πρέπει να
έχει αντιστοίχηση µε τις ειδικότητες που το υπηρετούν.  

ΣΤ/12 ΣXE∆IO ΝOMOY ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA
THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΚΛHPONOMIAΣ

Είναι βεβαίως σε όλους γνωστό πως από το 1998 προωθείται Σχέ-
διο Νόµου για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

Έκτοτε φορείς και Σύλλογοι Μηχανικών και όχι µόνο προσπαθούν
να συµβάλλουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, που να
αντιστοιχεί σε ένα νέο Θεσµικό Πλαίσιο, για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Ειδικότερα ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στις
2.7.1998 διοργάνωσε Ηµερίδα και διατυπώθηκαν σκέψεις και
απόψεις για το θέµα. 

Είναι προφανές ότι και άλλοι φορείς όπως και το ICOMOS και ο
Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχανικών του ΥΠΠΟ απασχολούνται έντονα και
δραστήρια για το θέµα µε προφανή σκοπό την θεσµοθέτηση ενός
βελτιωµένου και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε-
κτόνων θέλει να σταθεί σε ένα µείζον θέµα, που πρέπει να απα-
σχολήσει όλους, ώστε να µην υπάρξουν στρεβλώσεις στην επιχει-
ρούµενη επεξεργασία. 

Πρέπει µε σαφήνεια και πληρότητα να διευκρινιστεί στη συλλογι-
κή συνείδηση και στο Θεσµικό Πλαίσιο η θέση που κατέχει και
που θα έπρεπε να κατέχει η Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά σε σχέση
µε τις άλλες συνιστώσες της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, δηλαδή
την Αρχαιολογική, την Κινητή και την Άϋλη.  

Μία σύγχρονη πολιτιστική πολιτική της χώρας µας δεν µπορεί να
είναι σε σύγκρουση µε εκείνη που έχει διαµορφωθεί, µε την συ-
νυπογραφή της Ελλάδας, στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης από την σύστασή του µέχρι σήµερα. 

Θεµέλιοι λίθοι αυτής της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πολιτικής εί-
ναι η:

Α) «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύµβαση» - Παρίσι 1954. 

Β1) «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της Αρχαιολογικής
Κληρονοµιάς» - Λονδίνο 1969. 

Β2) «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της Αρχαιολογικής
Κληρονοµιάς, Αναθεώρηση» - Μάλτα 1992. 

Γ) «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονοµιάς» - Γρανάδα 1985. 

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για τον εκσυγχρονισµό του Θεσµι-
κού Πλαισίου Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι η
ουσιαστική ενεργοποίηση των σχετικών συµβάσεων που η Ελλά-
δα έχει υπογράψει και κυρώσει, δηλαδή των α, β1, και γ, ενώ
όσον αφορά στην β2 που έχει µόνον υπογράψει, η χώρα µας πρέ-
πει να προχωρήσει την άµεση κύρωσή της. 

Πέραν των αναφερθέντων, πρέπει να σηµειώσουµε πως το νοµι-
κό τµήµα του Συµβουλίου της Ευρώπης, εξέδωσε το 2000 οδη-
γίες για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής, της Αρχαιολογικής
και κινητής κληρονοµιάς. 

“Patrimoine culturel. Programme de cooperation et d’assistance
technique. Orientation pour le development de legislations et de

systemes de gestion du patrimoine culturel – 2000 COUNCIL OF
EUROPE”, µε σκοπό να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές χώρες στην
διαδικασία προσαρµογής των εθνικών νοµοθεσιών στο πλαίσιο
των αρχών της «ολοκληρωµένης Προστασίας της Πολιτιστικής
κληρονοµιάς» .

Ωστόσο όµως σε όλες τις προσπάθειες για ένα νέο Θεσµικό Πλαί-
σιο και το 1998 και το 2001 αγνοείται η βασική διάρθρωση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε Αρχιτεκτονική, αρχαιολογική, κινη-
τή και άϋλη και προχωρεί σε εννοιολογικό προσδιορισµό όπου
αγνοείται η ύπαρξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς. 

Συγκεκριµένα πρέπει να υπενθυµίσουµε εδώ τον ορισµό αυτό
όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2039/92 για την κύρωση
της Σύµβασης της Γρανάδας:

«Στην παρούσα Σύµβαση σαν «αρχιτεκτονική κληρονοµιά» θεω-
ρείται ότι περιλαµβάνει τα ακόλουθα ακίνητα αγαθά :

1. Τα µνηµεία: κάθε κατασκευή ιδιαίτερα σηµαντική λόγω του
ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστηµονικού, κοινω-
νικού ή τεχνικού της ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των
εγκαταστάσεων ή διακοσµητικών στοιχείων, που αποτελούν ανα-
πόσπαστο τµήµα τους. 

2. Τα αρχιτεκτονικά σύνολα: οµοιογενή σύνολα αστικών ή αγροτι-
κών κατασκευών, σηµαντικών λόγω του ιστορικού, αρχαιολογι-
κού, καλλιτεχνικού, επιστηµονικού, κοινωνικού ή τεχνικού της
ενδιαφέροντος, συναφή µεταξύ τους ώστε να σχηµατίζουν ενό-
τητες, που να µπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά. 

3. Οι τόποι: σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν µέρει
κτισµένα, τα οποία αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές
και οµοιογενείς, ώστε να µπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά
και τα οποία είναι σηµαντικά λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού,
καλλιτεχνικού, επιστηµονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους ενδια-
φέροντος». 

Πρέπει όµως να τονίσουµε πως αγνοείται και ο ορισµός της Αρ-
χαιολογικής Κληρονοµιάς, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.
1127/81, Σύµβαση του Λονδίνου:

«∆ια τους σκοπούς αυτής της συµβάσεως όλα τα ευρήµατα και
αντικείµενα ή κάθε άλλο ίχνος ανθρώπινης υπάρξεως, το οποίο
µαρτυρεί δ’ εποχάς και πολιτισµούς δια τους οποίους ανασκαφαί
ή ανακαλύψεις είναι η κύρια πηγή ή µία από τας κυρίας πηγάς
της επιστηµονικής πληροφορήσεως θα θεωρούνται ως αρχαιολο-
γικά αντικείµενα». 

Με βάση όλα τα παραπάνω το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένω-
σης Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι:

Α)  Οι προτάσεις µας πρέπει να συµπεριληφθούν στο νέο πλαίσιο,
το οποίο πλέον προωθείται µε την διαδικασία των κωδίκων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 111 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
76 παρ. 6 και 7 του Συντάγµατος. 

Β) Ως προς τις διαδικασίες προτείνει στον Υπουργό Πολιτισµού
και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της
Βουλής να προκαλέσουν σύσκεψη των εµπλεκοµένων φορέων,
για ανταλλαγή απόψεων και διευκρίνιση των θέσεων-απόψεων
τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στις τελικές επεξεργασίες και θε-
σµοθέτηση του νέου πλαισίου για την Πολιτιστική Κληρονοµιά. 

■ ¢IE£NEI“-¢HMO“IE“ “XE“EI“
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Ζ/1 ΑΠOΦAΣH ΠΛAIΣIO TOY ∆.Σ.
ΓIA ΘEMATA ∆IEΘNΩN ΣXEΣEΩN KAI ΣΑΕ

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων τόσο
προγραµµατικά όσο και στην υλοποίηση των δράσεών του,
προσπάθησε να δηµιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για
τον τοµέα των διεθνών σχέσεων. Η Συνδιάσκεψη της Αθήνας
5 και 6 Μαΐου 2001, µε τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών
Ενώσεων των Αρχιτεκτόνων και επανειληµµένες συναντήσεις
µε εκπροσώπους µας, δηµιούργησαν τη βάση για γενική επα-
ναξιολόγηση του σχήµατος διαχείρισης σε σχέση µε τις εκ-
προσωπήσεις.

Γι’ αυτό µετά από πρόκληση, πραγµατοποιήθηκε ειδική συνά-
ντηση την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2001 µε όλους τους εκπροσώ-
πους µας στη Σ.Α.Ε. (Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης), προ-
κειµένου να γίνει γενική ενηµέρωση επί ζωτικών θεµάτων
που συζητούνται στις Μόνιµες Επιτροπές (Μ.Ε.), στις Οµάδες
Εργασίας (Ο.Ε.) και στη Γ.Σ. της Σ.Α.Ε. και να αντιµετωπιστούν
οργανωτικά θέµατα.

Στη συνάντηση αυτή διατύπωσαν θέσεις και απόψεις οι εκ-
πρόσωποί µας ως εξής:

α. Για την Μ.Ε. 1
Εκπαίδευση και επικοινωνία
Ο συν. Μηνάς Αγγελίδης

β. Για την Μ.Ε. 2
Εξάσκηση του επαγγέλµατος
Ο συν. Σωτήρης Παπαδόπουλος

γ. Για την Οικονοµική Επιτροπή
Ο συν. Βαγγέλης Λυρούδιας

δ. Για τις Ο.Ε. της Μ.Ε. 1
δ/1 Ο.Ε. Επαγγελµατικής φυσιογνωµίας

ο συν. Ίνης Μεσσαρέ
δ/2 Ο.Ε. Εκπαίδευσης και έρευνας

ο συν. Μηνάς Αγγελίδης
δ/3 Ο.Ε. Αρχιτεκτονικών διαγωνισµών

η συν. Γιάννα Μήτσου
δ/4 Ο.Ε. Περιβάλλοντος και αειφόρου αρχιτεκτονικής

η συν. Κορίνα ∆αγκλή
Σηµείωση

• Για την Ο.Ε. Αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης
απουσίαζε η συν. Ράνια Κλουτσινιώτη

ε. Για τις Ο.Ε. της Μ.Ε. 2
ε/1 Ο.Ε. Εµπόριο και τις υπηρεσίες

η συν. Άννα Μελανίτου
Σηµείωση

• Για τις υπόλοιπες Ο.Ε. δεν υπάρχει εκπροσώπηση από τον
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ούτε από το ΤΕΕ

Εκ µέρους του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ παρέστησαν οι: Τάκης Γε-
ωργακόπουλος, Πρόεδρος, Θανάσης Παππάς, Γενικός Γραµ-
µατέας, Γιώργος Σηµαιοφορίδης, Ειδικός Γραµµατέας, Κορίνα
∆αγκλή, Γιάννης Ζερβός, Ευάγγελος Λυρούδιας, Γιώργος Πα-
παπαύλου και Πετρούλα Φατούρου, µέλη.

Με βάση τις εισηγήσεις και τα συνοδευτικά υλικά που κατέ-
θεσαν οι εισηγητές, έγινε συζήτηση η οποία επικεντρώθηκε
στον τρόπο λειτουργίας των Μ.Ε. και των Ο.Ε. και σε προτά-
σεις για τη βελτίωσή τους σε σχέση µε τις οφειλόµενες επε-
ξεργασίες και την αντίστοιχη επεξεργασία των θεµάτων στο
∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

Στις παρούσες συνθήκες που:
— τα θεσµικά προβλήµατα του κλάδου σε σχέση µε τις συν-
θήκες άσκησης του επαγγέλµατος και τις µεταβολές που προ-
ετοιµάζονται σε επίπεδο Ε.Ε.,

— τα θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης σπου-
δών και επαγγέλµατος και πραχτικής άσκησης,
— τα επαγγελµατικά θέµατα, τόσο στο χώρο της Ε.Ε. όσο και
στον εθνικό χώρο (νέος 716 για τις µελέτες κλπ.), βρίσκονται
στο επίκεντρο, προκύπτει πως όλοι οι αρχιτέκτονες και κυ-
ρίως οι εκπρόσωποί τους στη Σ.Α.Ε., πρέπει να εντείνουν την
προσπάθειά τους για κοινές και αποτελεσµατικές παρεµβά-
σεις µε στόχο την προώθηση των στόχων µας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας µας στις Μ.Ε. και τις
Ο.Ε. της Σ.Α.Ε. µε αποτέλεσµα την ισχυροποίηση της διαπραγ-
µατευτικής εµβέλειας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ως προς τις πολιτικές
που αφορούν στην αρχιτεκτονική στον εθνικό χώρο.

Με βάση τα παραπάνω και ενόψει της δηµιουργίας της ιστο-
σελίδας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο διαδίκτυο, πρέπει να συστηµατο-
ποιηθεί η οργάνωση του υλικού –κείµενα, εισηγήσεις, απο-
φάσεις, ψηφίσµατα– που πρέπει να τυγχάνουν άµεσης πρό-
σβασης, ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι συνάδελφοι για θέ-
µατα που τους ενδιαφέρουν. 

Στην κατεύθυνση αυτή και επειδή δηµιουργήθηκαν κάποιες
υποχρεώσεις, συστήνεται ειδικό γραφείο Σ.Α.Ε. στα γραφεία
του Συλλόγου, µε γραµµατειακή υποστήριξη και στόχο το συ-
ντονισµό των εκπροσώπων και την προετοιµασία των συνα-
ντήσεων.

Αποφασίζεται η µηνιαία συνεδρίαση όλων των εκπροσώπων
στις Μ.Ε. και στις Ο.Ε. της Σ.Α.Ε. µε στόχο την προώθηση επε-
ξεργασιών και θέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται
όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να µετάσχουν, να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους στη Γραµµατεία του Συλλόγου.

Συµπερασµατικά η συγκροτηµένη λειτουργία του γραφείου
Σ.Α.Ε., µε ανεξάρτητη γραµµατειακή υποστήριξη και ο προ-
γραµµατισµός των συνεδριάσεων και των συζητούµενων θε-
µάτων µε σκοπό την εισαγωγή τους στο ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
για λήψη αποφάσεων, αποτελεί το πρώτο οργανωµένο βήµα
για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής σε µεσοµακρο-
πρόθεσµη βάση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις εκπροσωπήσεις, θεωρούµε πως µε
βάση το ιδιόµορφο θεσµικό καθεστώς στον εθνικό χώρο,
πρέπει να αναζητηθεί γενική συµφωνία µε το ΤΕΕ για το πλή-
θος των Μ.Ε. και Ο.Ε. στις οποίες θα πρέπει να συµµετέχουµε
µε εκπροσώπους από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και το ΤΕΕ και για τα
κριτήρια επιλογής των συναδέλφων αρχιτεκτόνων που θα κα-
λούνται να εκπροσωπούν τη χώρα στα διάφορα όργανα και
επιτροπές της Σ.Α.Ε. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιω-
χθεί συνάντηση για συνεννόηση µε τη ∆.Ε. του ΤΕΕ µε στόχο
την αποτελεσµατική παρουσία των εκπροσώπων µας στις Μ.Ε.
και Ο.Ε. της Σ.Α.Ε. και την επίλυση των λειτουργικών και ορ-
γανωτικών προβληµάτων που εντοπίστηκαν, έως ότου υπάρ-
ξει πλήρης ανανέωση µε δηµόσια πρόσκληση και κριτήρια
επιλογής.

Ζ/2 ΓPAΦEIO CAE KAI ∆IEΘNΩN ΣXEΣEΩN 

Η βελτίωση της δοµής για την παρακολούθηση των δραστηριοτή-
των των διεθνών Ενώσεων και Οργανισµών αποτέλεσε προτεραι-
ότητα.

Μετά από πρόσκληση του ∆.Σ. πραγµατοποιήθηκε, στις 9.10.2001,
συνάντηση του ∆.Σ. µε τους εκπροσώπους του Συλλόγου και του
ΤΕΕ στο CAE για ενηµέρωση-αντιµετώπιση των σηµαντικών θεµά-
των και χάραξη κοινής πολιτικής. Αποφασίστηκε και συγκροτήθη-
κε στο Σύλλογο γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης και συντονι-
σµού για τα παραπάνω θέµατα µε την πρόσληψη ειδικού συνεργά-
τη. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του γραφείου εξασφαλίστηκαν
από το ΤΕΕ.

Ζ/3 ACE – CAE (ARCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE)
ΣYNE∆PIAΣEIΣ ΓΣ, ΜΕ, ΟΕ

Κατά την περίοδο 2000-2002 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω
συνεδριάσεις:

➤  Γενική Συνέλευση και Εκτελεστικό Συµβούλιο CAE 15-
16.4.2000 στις Βρυξέλλες. Τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ εκπροσώπησαν οι συν.
Μπαλµαπάνης Νίκος και Αγγελίδης Μηνάς

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Υιοθέτηση θεµάτων Η.∆.
2. Επικύρωση Πρακτικών προηγούµενης Γ.Σ.
3. Αναφορά Προέδρου
4. Θέµατα Εκτελεστικού Συµβουλίου
5. Σεµινάριο Κοινοτικού Acquis
6. Αναφορά σχετικά µε διεθνείς επαφές, Πολιτική παγκο-

σµιοποίησης, ACE-UIA, κ.λπ.
7. Επικαιροποίηση µεσοπρόθεσµων πολιτικών 
8. Μόνιµη Επιτροπή 1 (Οδηγία 85/384, υπόµνηµα Οµάδας

Εργασίας, αναφορά της Γραµµατείας,  Αστικό και Χωρο-
ταξικό Περιβάλλον, Συµπόσιο Παρισιού, νέα Έκθεση Πο-
λυµέσων,  Νέα οµάδα εργασίας Αειφόρου Αρχιτεκτονι-
κής, Πληροφορίες (ιστοσελίδα), ∆ιάφορα θέµατα.

9. Μόνιµη Επιτροπή 2 (Παγκοσµιοποίηση – GATS), ∆ιµε-
ρείς διάλογοι, Προσεχή βήµατα, Σχέδιο στρατηγικής για
διµερείς διαλόγους, Συµφωνία UIA και Ευρωπαϊκό πλαί-
σιο, Απαντητικό σχέδιο σχετικά µε συµφωνία UIA, ∆ηµό-
σιες προµήθειες, Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ACE,
Τοποθέτηση ACE για τα θέµατα ανταγωνισµού, Ηλεκτρο-
νικό Εµπόριο, διάφορα).

10. Οικονοµική Επιτροπή (Παρουσίαση κονδυλίων 1999,
διάφορα)

11. Εσωτερικά ζητήµατα – οργάνωση (Καταστατικό ACE,
Νέο σχέδιο λειτουργίας Μόνιµων Επιτροπών και Οµά-
δων Εργασίας, Ανασκόπηση δράσεων ACE, Συνδροµή Ελ-
βετίας και Ουγγαρίας, Συζήτηση Προέδρου µε RIBA και
BNA, Ετήσια αναφορά ACE για το 1999)

12. Εκπροσωπήσεις και αποστολές 
13. Εξωτερικές συµβάσεις
14. Επόµενη Συνεδρίαση
15. ∆ιάφορα

➤  Γενική Συνέλευση και Εκτελεστικό Συµβούλιο CAE 17-
18.11.2000 στο ∆ουβλίνο.

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Υιοθέτηση θεµάτων Η.∆.  
2. Επικύρωση Πρακτικών προηγούµενης Γ.Σ.
3. Αποδοχή Σλοβενίας και Λιθουανίας ως παρατηρητών
4. Αναφορά Προέδρου
5. Ζητήµατα Εκτελεστικού Συµβουλίου (Συµφωνία ACE –

AIA, Συνεργασία µε UIA, Ευρωπαϊκό Forum για την Αρχι-
τεκτονική, Κοινοβουλευτική Οµάδα αστικών ζητηµάτων,
Σχέδιο δράσης για τον ανταγωνισµό)

6. Ενηµέρωση µεσοπρόθεσµων πολιτικών
7. Μόνιµη Επιτροπή 1 (Οµάδες Εργασίας, Οδηγία 85/384,

Προτάσεις προς τη Κοµισιόν για τη Συµβουλευτική Επι-
τροπή, Μελλοντική πολιτική, Σύµβαση της Μπολώνια,
Συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη, Αστικό και Χω-
ροταξικό περιβάλλον, Αειφόρος χρήση γης, Συµµετοχή
ACE στη νέα οµάδα εργασίας «Αστικός σχεδιασµός για
αειφόρο ανάπτυξη», Έκθεση ACE Μultimedia 2002,
Πληροφορίες για Οµάδες Εργασίας, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Αρχιτεκτονική – στόχοι,  Παρουσίαση ενηµερωτι-
κού φυλλαδίου, διάφορα)

8. Μόνιµη Επιτροπή 2 (Οµάδες Εργασίας Μ.Ε. 2, Πολιτική
ανταγωνισµού και θεσµικό πλαίσιο Ε.Ε.,  Ανάλυση ζητη-

µάτων από Ο.Ε., Άσκηση επαγγέλµατος στην Ε.Ε., Ποιό-
τητα και Ασφάλεια, Σύστηµα Αναφοράς αρχιτεκτόνων,
Μελλοντικά βήµατα, Εµπόριο και Υπηρεσίες, Αποτελέ-
σµατα ερωτηµατολογίου σχετικά µε εµπορικούς περιο-
ρισµούς, κατάλογος µελλοντικών δράσεων, συµφωνία
UIA, Θέση ACE για συµφωνία µε UIA, ∆ηµόσια προµή-
θεια, διάφορα) 

9. Οικονοµική Επιτροπή (Υλοποίηση προϋπολογισµού
2000, Προϋπολογισµός 2001, διάφορα)

10. Εσωτερικά ζητήµατα – Οργάνωση (Αντικατάσταση 2 µε-
λών του Εκτελεστικού Συµβουλίου, Υπόµνηµα ανασυ-
γκρότησης, Ειδική απόφαση σχετικά µε τη γαλλική εκ-
προσώπηση, ανασκόπηση δραστηριοτήτων, κυκλοφορία
εγγράφων)

11. Εξωτερικές εκπροσωπήσεις – αποστολές 
12. Εξωτερικές Συµβάσεις
13. Συναντήσεις 2001
14. Φιλανδική προεδρία
15. ∆ιάφορα

➤  Γενική Συνέλευση και Εκτελεστικό Συµβούλιο CAE 20-
21.4.2001 στις Βρυξέλλες. Τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ εκπροσώπησαν οι συν.
Λυρούδιας Ευάγγελος και Φατούρου Πετρούλα

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Υιοθέτηση θεµάτων Η.∆.  
2. Επικύρωση Πρακτικών προηγούµενης Γ.Σ. – θέµατα που

προκύπτουν από τα πρακτικά
3. Καλωσόρισµα νέων µελών
4. Αναφορά Προέδρου
5. Ζητήµατα Εκτελεστικού Συµβουλίου (Αναθεώρηση προ-

τεραιοτήτων 2001 και αναφορά προόδου, Άλλα θέµατα,
Απόφαση σχετικά µε αρχιτεκτονική ποιότητα αστικών
και περιαστικών περιοχών, Ευρωπαϊκό Forum Αρχιτεκτο-
νικής πολιτικής – ∆ραστηριότητες Σουηδικής Προε-
δρίας, Παγκόσµια Λευκή Βίβλος)

6. Πολιτική ACE (Ενηµέρωση για µεσοπρόθεσµη πολιτική,
ετήσια αναφορά 2000)

7. Μόνιµη Επιτροπή 1 (Υπόµνηµα Προέδρου, Εκπαίδευση
και Έρευνα, Εκπαίδευση – 85/384: Συµβουλευτική Επι-
τροπή – Θέση ACE, Σχέδια Κοµισιόν για 2002, Επανεξέ-
ταση πολιτικής ACE, Μελλοντικά Βήµατα, Έρευνα – υφι-
στάµενη πολιτική, Σύµβαση της Μπολώνια: τελική
έγκριση – θέσεις ACE, Αστικά ζητήµατα, Έκθεση ACE
Μultimedia 2002 “The Reflecting City”, Συνεργασία Ευ-
ρωπαϊκών πόλεων, Περιβαλλοντική και Αειφόρος Αρχι-
τεκτονική, Πληροφορίες και Επικοινωνία, Βραβείο Αρχι-
τεκτονικής ACE, Επαγγελµατικό προφίλ, Μ.Ε. 1 – Εκπρο-
σωπήσεις & Αποστολές, Οµάδα Εργασίας για Αστικό
Σχεδιασµό) 

8. Μόνιµη Επιτροπή 2 (Υπόµνηµα Προέδρου, Πρακτική,
Αµοιβές, Εµπόριο και Υπηρεσίες,Οµάδες Εργασίας Μ.Ε.
2, Εµπορικοί περιορισµοί, Πολιτική ανταγωνισµού και
θεσµικό πλαίσιο Ε.Ε., Ανάλυση ζητηµάτων από Ο.Ε.,
Άσκηση επαγγέλµατος στην Ε.Ε., Ποιότητα και Ασφά-
λεια, Επαφές µε Καναδά και Μεξικό – Σχέδιο Συµφω-
νίας,∆ηµόσια προµήθεια (Κατάσταση εργασιών στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πρόταση για πολιτική ACE σχετι-
κά µε µελέτη και κατασκευή, υφιστάµενη πολιτική και
περαιτέρω στρατηγική, Εµπειρογνώµονες) 

9. Οικονοµική Επιτροπή (Υλοποίηση προϋπολογισµού
2001, Συµπλήρωση προϋπολογισµού 2001, διάφορα)

10. Εσωτερικά ζητήµατα (Εγγραφή, Αίτηση RIBA για εκ νέου
αποδοχή, Παρακολούθηση γαλλικής κίνησης, Καταστα-
τικά νέων οργανισµών, ∆ιοίκηση, Αναφορά Εκτελεστι-
κού Συµβουλίου)

11. Επόµενη συνεδρίαση Γ.Σ. 15-17.11.2001 στη Βιέννη
12. ∆ιάφορα θέµατα



➤ Γενική Συνέλευση CAE, 15,16, 17 και 18 Νοεµβρίου 2001, Βιέννη, 
εκπρόσωποι: Παππάς Θανάσης και Σηµαιοφορίδης Γιώργος  

Ηµερήσια ∆ιάταξη:
Πολυµέσα 2002, Η Αντανακλαστική Πόλη

1. Αποδοχή των θεµάτων της Η.∆.
2. Πρακτικά των προηγούµενων συναντήσεων των µελών

της Γ.Σ. 
3. Αναφορά Προέδρου
4. Θέµατα σχετικά µε το Εκτελεστικό Γραφείο

(Εξέταση προτεραιοτήτων µέσα στο 2001, Συνέχεια
απόφασης του Συµβουλίου για την αρχιτεκτονική ποιό-
τητα στο αστικό και στο αγροτικό περιβάλλον, Φόρουµ
Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής για το αστικό και
αγροτικό περιβάλλον, Φόρουµ για τον τοµέα της κατα-
σκευής στην Ευρώπη, UIA ∆ιεθνής Λευκή Βίβλος)

5. Όροι πολιτικής του ACE
6. Μόνιµη Επιτροπή 1 (Αναφορά προόδου από τον Πρόεδρο

της Μ.Ε. 1, Εκπαίδευση και Ερευνα, Οδηγία 85/384,
∆ιάρκεια Επαγγελµατικής Εξάσκησης, Συνέχεια της Συµ-
φωνίας της Μπολώνια, Αστική Ανάπτυξη, Πολυµέσα
2002 – Η Αντανακλατική Πόλη, Αστικά θέµατα, Το περι-
βάλλον και η υποστηρικτική αρχιτεκτονική, Σχέδιο Εγ-
γράφου απόψεων της ACE, Επιρροή Ενέργειας στα κτί-
ρια, Συνάντηση Εργασίας, Ενηµέρωση και επικοινωνία,
Επαγγελµατικό Προφίλ, Υποψηφιότητες και εκπροσωπή-
σεις σχετικές µε την Μ.Ε. 1). 

7. Μόνιµη Επιτροπή 2 (Αναφορά του προέδρου της Μ.Ε. 2,
Επαγγελµατική Εξάσκηση, Ποιότητα στην Ασφάλεια,
Ανταλλαγή Υπηρεσιών, ∆ιαγωνισµοί και πολιτική διαγω-
νισµών, Συµφωνίες, ∆ηµόσιες προµήθειες, Αρχιτεκτονι-
κοί ∆ιαγωνισµοί Σχεδίου). 

8. Οικονοµική Επιτροπή (Ισολογισµός του 2001, Παρουσία-
ση προϋπολογισµού για το 2002)

9. Εσωτερικές Υποθέσεις (Μέλη, ∆ιαχείριση, Τροποποίηση
Καταστατικού του ACE,  Ενδυνάµωση του γραφείου ACE,
Προσεχής Προεδρία του ACE, Εκλογές του Εκτελεστικού
Γραφείου, Ηµερολόγιο συναντήσεων στο 2002). 

10. Επόµενη Γενική Συνέλευση 

➤ Γενική Συνέλευση CAE, 26-27 Απριλίου 2002, Βρυξέλλες,
εκπρόσωποι: Ευάγγελος Λυρούδιας και Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή Ηµερήσιας ∆ιάταξης
2. Πρακτικά Γ.Σ. Βιέννης
3. Αναφορά Προέδρου
4. Ζητήµατα Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Φόρουµ

για αρχιτεκτονική πολιτική –συµµετοχή ACE, Άλλα ζητή-
µατα, Πρόταση για ανανέωση της Λευκής Βίβλου της
ACE, 
Πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

5. Η πολιτική της ACE, Περίληψη πολιτικής µεσοδιαστήµα-
τος (ενηµέρωση στην ιστοσελίδα στις 18 Μαρτίου)

6. Μόνιµη Επιτροπή 1 (Αναφορά προέδρου για γενική πρό-
οδο,  Εκπαίδευση και Έρευνα, Το µέλλον της Οδηγίας
85/384,  Περιληπτικό σηµείωµα προέδρου Μ.Ε. 1,  Ανα-
φορά Ο.Ε. σχετικά µε ανάλυσή της του κειµένου του
προσχεδίου της Οδηγίας και σχετικά µε την συζήτηση
µε τον κ. Stoodley στις 22 Μαρτίου, Ανάλυση αντιπρο-
σώπων µετ ά  τ η ν  α ντ α λλα γή  α π ό ψεων µε  τον  κ .
Stoodley, Πρώτη συζήτηση σχετικά µε την πρόταση της
Κοµισιόν και τις επιδράσεις της,  Προοπτική για συνερ-
γασία µε Σχολές (ΕΑΑΕ) – Επικύρωση/ διαπίστευση,
Μελλοντικά βήµατα,  Αναφορά παρακολούθησης - Συµ-
φωνία Μπολόνια –Πολιτική ACE, Αστική και χωροταξική
ανάπτυξη,  Αναφορά σχετικά µε εργασία σε εξέλιξη για
Βιβλιάριο που αφορά στην αρχιτεκτονική και στην αστι-
κή πολιτική, Συνεισφορά ACE στην Θεµατική Στρατηγική
του Αστικού Περιβάλλοντος της Ε. Ένωσης, Ενδο-οµάδα

ΕΡ για πρόγραµµα Αστικών ζητηµάτων και συνεισφορά
ACE, Περιβάλλον και Αειφόρος Αρχιτεκτονική, Έγγραφο
µε θέσεις ACE, Επαγγελµατικό Προφίλ,  Αναφορά προό-
δου –Σηµείωµα 2, . Ερωτηµατολόγιο για µέλη ACE

7. Μόνιµη Επιτροπή 2 (Γενική αναφορά προόδου από Πρό-
εδρο, Πρακτική, Αποστολές και τέλη, Ασφάλεια Ποιότη-
τας – αναφορά προόδου, Εγγραφή/Ζητήµατα Αδείας
επαγγέλµατος, Εµπόριο και Υπηρεσίες – Εσωτερική
Αγορά και ∆ιεθνή Ζητήµατα – Αναφορά Προόδου, Εµπο-
ρικοί φραγµοί (GATS) και νέα αιτήµατα για διαπραγµα-
τεύσεις Doha Round, Ζητήµατα Πολιτικής Ανταγωνι-
σµού, Αναθεωρηµένο έγγραφο πολιτικής ACE για πολιτι-
κή ανταγωνισµού, Εκτελεστική περίληψη (θα πραγµατο-
ποιηθεί συνάντηση τις Ο.Ε. στις 11.04.02), Σχεδιασµός
εγγράφου πολιτικής κατανάλωσης ACE, Συµφωνίες, ∆ι-
µερής, ΤΕΡ (USA) – Προγραµµατισµένες νέες επαφές µε
AIA και NCARB, Αναθεωρηµένη συµφωνία Συνεργασίας
µε Καναδά,  Αναθεωρηµένο κείµενο Συµφωνίας µε Με-
ξικό – Μελλοντικά βήµατα, ∆ηµόσια Προµήθεια, Ανα-
φορά προόδου Ο.Ε., Αναθεώρηση στρατηγικής πολιτι-
κής και άσκησης πίεσης, Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί,
Αναφορά για επανεκκίνηση εργασίας, Απόψεις από ανα-
φορά Ο.Ε. – Ενδεχόµενο Συµφωνίας UIA – ACE)

8. Οικονοµική Επιτροπή, Παρουσίαση τελικών λογαρια-
σµών 2001, Παρουσίαση αναθεωρηµένου προϋπολογι-
σµού για 2002 – Αποδοχή από Οικονοµική Επιτροπή
στις 15 Μαρτίου

9. Εσωτερικές Υποθέσεις,  Συµµετοχή,  Αίτηση Ελβετίας
για κανονική συµµετοχή µε Ειδικό Κανονισµό,  Προοπτι-
κή αίτησης από την Ολλανδία – Αναφορά σχετικά µε
επαφές, ∆ιοίκηση, Παρουσίαση Αναθεωρηµένου κατα-
στατικού ACE κατόπιν τροποποιήσεων,  Ετήσια Αναφορά
2001

10. Άλλα ζητήµατα (Να υποβληθούν γραπτά πριν τις 19
Απριλίου)

11. Επόµενη Γενική Συνέλευση: 25-26 Οκτωβρίου 2002,
Jyvaskyla, Φινλανδία

➤ Μόνιµη Επιτροπή 1
3 Φεβρουαρίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Μηνάς Αγγελίδης

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή της Η.∆.
2. Σηµειώσεις της τελευταίας Συνάντησης
3. Οργάνωση και πορεία δράσεων
4. Προτεραιότητες του ACE για το 2001
5. Συνεργασία µεταξύ των Μόνιµων Επιτροπών
6. Οµάδα εργασίας Εκπαίδευση και Έρευνα (Οδηγία Αρχι-

τεκτόνων και Συµβουλευτική Επιτροπή, Συµφωνία της
Μπολώνια, Έρευνα, Ανταγωνισµός στη Βιοµηχανική Κα-
τασκευή – Σχέδιο απόψεων)

7. Οµάδα εργασίας για Αστικά Θέµατα (Πολυµέσα 2001 –
Η αντανακλαστική Πόλη, Εσωτερική Οµάδα για Αστικά
Θέµατα).

8. Οµάδα Εργασίας για Ενηµέρωση και Επικοινωνία (Συνέ-
χεια για την ηλεκτρονική σελίδα web site, Ευρωπαϊκά
Βραβεία Αρχιτεκτονικής)

9. Οµάδα Εργασίας για Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη
Αρχιτεκτονικής (Αναφορά προέδρου) 

10. ∆ιάφορες Εργασίες
11. Περίληψη ∆ράσεων που συµφωνήθηκαν 

➤ Μόνιµη Επιτροπή 1
15 Σεπτεµβρίου 2001, Πόρτο, Πορτογαλίας, 
Εκπρόσωπος: Μηνάς Αγγελίδης 

Ηµερήσια ∆ιάταξη: 

1. Αποδοχή της Η.∆.
2. Σηµειώσεις της προηγούµενης Συνάντησης
3. Οµάδα εργασίας Εκπαίδευση και Ερευνα
4. Οµάδα εργασίας για Αστικά Θέµατα
5. Οµάδα εργασίας για Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης

Αρχιτεκτονικής
6. Οµάδα εργασίας για Ενηµέρωση και Επικοινωνία
7. Οµάδα εργασίας για το Επαγγελµατικό Προφίλ
8. Επόµενη Συνάντηση

➤ Μόνιµη Επιτροπή 1
23 Φεβρουαρίου 2002, Βρυξέλλες

Ηµερήσια ∆ιάταξη: 

1. Παρατηρήσεις και σηµειώσεις για την προηγούµενη συ-
νάντηση

2. Αποδοχή της Η.∆. 
3. Οµάδα εργασίας για Εκπαίδευση και Έρευνα (Οδηγία

Αρχιτεκτόνων – Συµβουλευτική Επιτροπή, Άλλα θέµατα)
4. Οµάδα εργασίας για Αστικά Θέµατα (Η Αντανακλαστική

Πόλη, Εσωτερική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για αστικά θέµατα) 

5. Πολιτική του ACE για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6. Οµάδα εργασίας για το Επαγγελµατικό Προφίλ (Πρό-

σφατη κατάσταση της οµάδας)
7. Πρόταση Ανασυγκρότησης του ACE (Σκελετός της πρό-

τασης, Συζήτηση)
8. Συµπέρασµα (∆εν υπάρχουν άλλες εργασίες η συνε-

δρίαση λύεται)
9. Περίληψη ∆ράσεων που συµφωνήθηκαν

➤ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Ε. 1

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση 22 Ιανουαρίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Μηνάς Αγγελίδης

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή των σηµειώσεων της προηγούµενης συνάντησης
2. Αποδοχή της Η.∆.
3. Ανασκόπηση των θεµάτων της Αναφοράς
4. Οδηγία Αρχιτεκτόνων
5. Συµφωνία της Μπολώνια
6. Έρευνα
7. Ανταγωνισµός στον τοµέα της κατασκευής
8. Καθορισµός συναντήσεων για το επόµενο έτος
9. Άλλες εργασίες
10. Επόµενη συνάντηση
11. Περίληψη των συµφωνηθέντων δράσεων.

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση 5 Μαρτίου 2001, Βρυξέλλες

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή των σηµειώσεων προηγούµενης συνάντησης
2. Αποδοχή της Η.∆.
3. Πρόγραµµα Εργασίας σχετικά µε τα θέµατα της Αναφοράς
4. Οδηγία Αρχιτεκτόνων
5. Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση

6. Έρευνα
7. Καθορισµός συναντήσεων επόµενου έτους
8. Περίληψη συµφωνηθέντων δράσεων

Εκπαίδευση και Έρευνα 
Συνεδρίαση 31 Μαΐου 2001, Βρυξέλλες

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή των σηµειώσεων προηγούµενης συνάντησης 
2. Αποδοχή Η.∆.
3. Οδηγία Αρχιτεκτόνων
4. Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση
5. Αρχιτεκτονική Έρευνα
6. Συνεχής Επαγγελµατική Ανάπτυξη
7. Επόµενη συνάντηση
8. Περίληψη συµφωνηθέντων δράσεων

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση, 18 Ιουνίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Μηνάς Αγγελίδης

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Εισαγωγή
2. Αποδοχή σηµειώσεων τελευταίας συνάντησης
3. Αποδοχή της Η.∆. 
4. Προετοιµασία της Απογευµατινής συνεδρίασης
5. Έρευνα
6. Συνεχής Επαγγελµατική Ανάπτυξη
7. Οδηγία Αρχιτεκτόνων – Ειδική Συνεδρίαση
8. Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση
9. ∆ιάφορες εργασίες
10. Επόµενη συνάντηση

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση 28 Σεπτεµβρίου 2001, ∆ουβλίνο

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή σηµειώσεων τελευταίας συνάντησης
2. Αποδοχή της Η.∆.
3. Πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τα θέµατα της Αναφοράς
4. Οδηγία Αρχιτεκτόνων
5. Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση
6. ∆ιάφορες εργασίες
7. Ηµεροµηνία επόµενης συνάντησης

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση 11 Ιανουαρίου 2002, Λονδίνο,
Εκπρόσωπος: Πετρούλα Φατούρου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή πρακτικών της προηγούµενης συνάντησης
2. Θέµατα που προκύπτουν από τα πρακτικά της 28.9.01
3. Αποδοχή Η.∆.
4. Προεπισκόπηση των θεµάτων της αναφοράς
5. Το έργο των οµάδων εργασίας
6. Συζήτηση για την θέση – άποψη της UIA
7. ∆ιάφορες εργασίες
8. Επόµενη συνάντηση

111110



➤ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Ε. 2
Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 25 Μαΐου 2000, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Έναρξη
2. ∆ιαπραγµατεύσεις µε τις  ΗΠΑ 26/27.4.2000 στην

Washin-gton D.C.
3. Ανάπτυξη απόψεων ACE σχετικά µε την παρεµβολή της

UIA στο πλαίσιο δράσης
4. Πολιτική επικοινωνίας όπως συµφωνήθηκε µε την UIA –

Φόρµα απάντησης
5. Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε περιορισµούς εµπορίου

στον αρχιτεκτονικό τοµέα στην Ε.Ε.
6. Πειθαρχία στον Τοπικό Κανονισµό για τον τοµέα Λογι-

στικής – Θέση του ACE
7. ∆ιαίρεση των Οµάδων Εργασίας
8. Ηµεροµηνίες συναντήσεων ολόκληρης της χρονιάς

Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 7 Σεπτεµβρίου 2000, Λισσαβόνα,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Εναρξη
2. Πρακτικά συνάντησης 25.5.00
3. Επόµενα βήµατα διαπραγµατεύσεων
4. Πειθαρχεία στην ∆ιαπερατότητα του Τοπικού Κανονι-

σµού
5. Πολιτική επικοινωνίας όπως συµφωνήθηκε µε την UIA 
6. Ερωτηµατολόγιο για τους περιορισµούς του εµπορίου

στον αρχιτεκτονικό τοµέα στην ΕΕ
7. Σχέσεις εµπορίου µε τα µέλη της ΕΕ
8. Επαφή µε Καναδά και Μεξικό – συνέχεια
9. ∆ιαίρεση Οµάδων Εργασίας
10. Προσεχείς συναντήσεις της χρονιάς

Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 1 Φεβρουαρίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Έναρξη
2. Αποτελέσµατα συνάντησης της 13.1.2001 για την µελλοντι-

κή πολιτική της οµάδας Εµπόριο και υπηρεσίες
3. Υπερατλαντική Οικονοµική συνεργασία
4. Φόρουµ Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Τοπικός Κανονισµός
5. UIA Επιτροπή Επαγγελµατική Πρακτική
6. Ερωτηµατολόγιο για περιορισµούς εµπορίου στον αρχιτε-

κτονικό τοµέα στην ΕΕ – συνέχεια
7. Σχέσεις εµπορίου µε τα µέλη της ΕΕ
8. ∆ιαίρεση των οµάδων εργασίας
9. Ηµεροµηνίες επόµενων συναντήσεων

Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 16 Μαρτίου 2001, Βερολίνο,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Έναρξη
2. Υπερατλαντική Οικονοµική Συνεργασία
3. Φόρουµ Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Τοπικός Κανονισµός, Από-

ψεις, συζήτηση και παρατηρήσεις

4. UIA Επιτροπή Επαγγελµατικής Πρακτικής
5. Ενηµέρωση για συνάντηση στο Κάϊρο, Νοέµβριος 2000 και

συζήτηση σχετικά µε την Ο.Ε. Εµπόριο και Υπηρεσίες
6. Ερωτηµατολόγιο για τους περιορισµούς του Εµπορίου στον

αρχιτεκτονικό τοµέα στην ΕΕ.
7. Σχέσεις εµπορίου µε τα µέλη της ΕΕ
8. ∆ιαίρεση των Οµάδων Εργασίας
9. Επόµενη συνάντηση στις Βρυξέλλες

Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 19 Ιουλίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Ενηµέρωση από τον πρόεδρο
2. Πρακτικά συνάντησης της 25.5.2000
3. Θέµατα που προκύπτουν από τα πρακτικά
4. Θέµατα σχετικά µε την Οµάδας Εργασίας Εµπόριο και

Υπηρεσίες
5. Αναφορά της Οµάδας Εργασίας
6. Μελλοντικό Καθεστώς για Επαγγελµατική Αναγνώριση

(Συµβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε. για τις µελλοντικές Οδη-
γίες) 

7. ∆ιαπραγµατεύσεις για το Θεσµικό πλαίσιο των Επαγγελ-
µατικών Υπηρεσιών (Πληροφόρηση της Επιτροπής, Τοπι-
κός Κανονισµός, Κίνηση προσωπικού σε θέσεις κλειδιά,
Ήθη). 

8. ∆ιαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες (Συµφωνία Ε.Ε. – Κί-
νας,  Ε.Ε. – ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) 

9. Άλλες εργασίες (Φόρουµ για Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες)
10. Συνάντηση µε Urlike Hauer (επαγγελµατικά προσόντα

σε σχέση µε το εµπόριο, οµοφωνία / πλειοψηφία, Μεξι-
κό, Καναδάς, Πλάγιες διαπραγµατεύσεις, Κίνα, Συµφω-
νία της UIA)

11. ∆ιάφορες εργασίες
12. Ηµεροµηνία επόµενης συνάντησης

Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 21 Σεπτεµβρίου 2001, Λονδίνο,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Πρακτικά συνάντησης στις Βρυξέλλες 19.7.01
2. Θέµατα που προκύπτουν από τα πρακτικά (Απάντηση

του ACE στο ερωτηµατολόγιο για το µελλοντικό καθε-
στώς επαγγελµατικής αναγνώρισης, Νοµικές συµβουλές
για την ψήφιση της Οδηγίας των Αρχιτεκτόνων, Σχετικά
θέµατα, προγραµµατισµός για το 2002, Παρουσίες στις
συναντήσεις, Club Profile)

3. Αναφορά της εγγραφής µελών στην οµάδα εργασίας και
δήλωση του αντιπροέδρου

4. Στρατηγική απλής αγοράς για τον τοµέα των Υπηρεσιών
5. Ερωτηµατολόγιο για τα σύνορα των ελεύθερων επαγ-

γελµάτων
6. Ελευθερία Εµπορίου και Υπηρεσιών (πλάγιο πλαίσιο),

υποταγή στην Επιτροπή σχετικά µε τις διαπραγµατεύ-
σεις για τις επαγγελµατικές υπηρεσίες, σύνορα, χώρες
στόχους

7. ∆ιµερείς συµφωνίες (Μεξικό, Καναδάς, ΗΠΑ, Κίνα)
8. Άλλες εργασίες (έγγραφο για το επαγγελµα του αρχιτέ-

κτονα στην Ε.Ε., Βάση ∆εδοµένων για κίνηση εκτός συ-
νόρων, ad hoc οµάδα εργασίας σχετικά µε το εµπόριο,
Ηθη, ηλεκτρονικό εµπόριο, σχέσεις µε άλλες οµάδες
εργασίας

9. Επόµενη συνάντηση 

Εκπαίδευση και Έρευνα
Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2002, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Μηνάς Αγγελίδης

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
2. Αποδοχή πρακτικών συνάντησης 11.01.2002
3. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκδοση νέας Ντιρεκτί-

βας στην οποία περιλαµβάνεται και το επάγγελµα του αρχι-
τέκτονα

Επαγγελµατικό Προφίλ
Συνεδρίαση 7 Απριλίου 2000, Παρίσι,
Εκπρόσωπος: Ίνης Μεσσαρέ

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

Πρόταση Οµάδας Εργασίας για το επάγγελµα και την εκπαίδευση
του αρχιτέκτονα. 

Επαγγελµατικό Προφίλ
Συνεδρίαση 21 Ιουλίου 2000, Παρίσι,
Εκπρόσωπος: Ίνης Μεσσαρέ

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Αποδοχή της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
2. Αποδοχή πρακτικών συνάντησης 7.4.2000
3. Εξέλιξη του συστήµατος εκπαίδευσης, πρακτικής εξά-

σκησης, εξετάσεων και άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
4. Σχέσεις µεταξύ αρχιτεκτονικών σχολών και επαγγελµα-

τικών φορέων.
5. Εξέλιξη της Οδηγίας 85/384.
6. Απόφαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής
7. Επόµενες συναντήσεις

Επαγγελµατικό Προφίλ
Συνεδρίαση 27 Οκτωβρίου 2000, Βαρκελώνη,
Εκπρόσωπος: Ίνης Μεσσαρέ

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Εξέταση της αναφοράς του προέδρου (εσωτερικό έγγραφο)
2. Σύνθεση του νέου νόµου της Ισπανίας για την διάπλαση και

διευκρίνιση, σε συνεργασία µε τους µηχανικούς, της ανα-
φοράς του Jordi Farrando

3. Οι διαφορετικές εθνικές καταστάσεις
4. Πρόταση προέδρου σε συνεργασία µε EFCA στις Βρυξέλλες
5. Απάντηση στις προτάσεις του EFCA

Επαγγελµατικό Προφίλ
Συνεδρίαση 15 ∆εκεµβρίου 2001, Παρίσι,
Εκπρόσωπος: Ίνης Μεσσαρέ

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Επιρροές και συνεργασίες µεταξύ ACE και UIA 
2. Στατιστικά στοιχεία για την πρακτική άσκηση των αρχιτε-

κτόνων και το επαγγελµατικό προφίλ στην ΕΕ (βάση δεδο-
µένων, στατιστικά, ο ρόλος του αρχιτέκτονα, δραστηριότη-
τες, υπηρεσίες)

3. Μελλοντική ανάπτυξη (παραδοσιακές υπηρεσίες, παραδο-
σιακή πρακτική, νέοι τοµείς, νέοι τρόποι πρακτικής: προ-
φίλ, εκπαίδευση, κατάσταση, συνεργασία)

➤ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2
Συνεδρίαση 2 Φεβρουαρίου 2001, Βρυξέλλες,
Εκπρόσωπος: Σωτήρης Παπαδόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή της Η.∆. 
2. Πρακτικά προηγούµενης συνάντησης
3. Συνάντηση προέδρων οµάδων εργασίας
4. Έργο Μ.Ε. 2 και των Οµάδων εργασίας αυτής (Πρακτική,

Εγγραφή, Υπηρεσίες, Ανταγωνισµός στον κατασκευαστι-
κό τοµέα, Συµφωνίες, ∆ηµόσιες Προµήθειες, Ειδικοί,
∆ιάφορες άλλες εργασίες) 

➤ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2
Συνεδρίαση 1 Ιουνίου 2001, Βρυξέλλες, Εκπρόσωπος Σωτήρης
Παπαδόπουλος

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Συνάντηση προέδρων των Οµάδων εργασίας 
2. Μόνιµη επιτροπή 2
3. Το έργο της Μόνιµης επιτροπής 2 και των Οµάδων εργασίας

(Εξάσκηση, Εγγραφή, Υπηρεσίες, ∆ιαγωνισµοί, ∆ηµόσιες
Προµήθειες, Ειδικοί, ∆ιάφορα)

➤ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2
Συνεδρίαση 14 Σεπτεµβρίου 2001, Πόρτο,
Εκπρόσωπος: Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Συνάντηση προέδρων Οµάδων Εργασίας της Επιτροπής
(Πρόγραµµα και ηµερολόγιο του 2001, Προετοιµασία
της συνάντησης, Συνεργασία των Ο.Ε., Συζήτηση της
αναφοράς του προέδρου της επιτροπής)

2. Αποδοχή της Η.∆.
3. Πρακτικά της προηγούµενης συνάντησης. 
4. Έργο της Μόνιµης Επιτροπής και των Οµάδων Εργασίας

αυτής (Κατάλογος, Εξάσκηση, Εγγραφή, Υπηρεσίες, ∆ια-
γωνισµοί, Συµφωνίες, ∆ηµόσιες Προµήθειες, Ειδικοί,
∆ιάφορες Εργασίες) 

➤ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2
Συνεδρίαση 22 Φεβρουαρίου 2002, Βρυξέλλες

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Συνάντηση προέδρων Οµάδων Εργασίας (Γενικά, Προτε-
ραιότητες 2002, Έλεγχος για τα θέµατα της Αναφοράς,
Προετοιµασία της συνάντησης, Συνεργασία Ο.Ε., Ερωτή-
σεις για το περιβάλλον για το έργο των Οµάδων εργα-
σίας, Συζήτηση για το σχέδιο αναφοράς του προέδρου
της επιτροπής, Αναφορά στο Φόρουµ είναι διαθέσιµη
στο web site, Πρόγραµµα και ηµερολόγιο του 2002

2. Μόνιµη επιτροπή 2 (Αποδοχή της Η.∆. Πρακτικά της τε-
λευταίας συνάντησης, Γενικά)

3. Έργο της Μ.Ε. 2 και των Οµάδων εργασίας (Κατάλογος,
Εξάσκηση, Εγγραφή, Υπηρεσίες, ∆ιαγωνισµοί, Συµφω-
νίες, ∆ηµόσιες Προµήθειες, Ειδικοί, ∆ιάφορες εργα-
σίες) 
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Εµπόριο και Υπηρεσίες (Trade in Services)
Συνεδρίαση 11 Ιανουαρίου 2002, Λονδίνο,
Εκπρόσωπος: Άννα Μελανίτου

Προηγήθηκε συνάντηση της Ο.Ε. µε µέλη της Μ.Ε. 1 και της Ο.Ε.
«Εκπαίδευση και Έρευνα». 

Ηµερήσια ∆ιάταξη:

1. Πρακτικά συνάντησης 21.9.01
2. Θέµατα που προκύπτουν από τα πρακτικά (Ελάχιστη

συµµετοχή, Σχετικά θέµατα, Εσωτερική αγορά, Ερωτη-
µατολόγια, Θέµατα σχετικά µε τον Προγραµµατισµό
2002)

3. Αντιπροεδρία
4. Όρια εµπορίου (µέσα στην Ε.Ε). 
5. ∆ιεθνές εµπόριο (διαπραγµατεύσεις πλαισίου, χώρες

στόχοι).
6. ∆ιµερείς συµφωνίες (Νέες εργασίες, Μεξικό, Καναδάς,

συνάντηση 4 τρόπων)
7. Νέες εργασίες (Βάση δεδοµένων για την κίνηση εκτός

συνόρων)
8. Επόµενη συνάντηση

Ζ/4 ΣYN∆IAΣKEΨH ΕKΠPOΣΩΠΩN ΕYPΩΠAΪKΩN ΕNΩΣEΩN
ΑPXITEKTONΩN ΣTHN ΑΘHNA

Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 5 και Κυριακή 6
Μαΐου 2001, Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη µε εκπροσώπους των
επαγγελµατικών φορέων (Σύλλογοι, Ενώσεις, Ινστιτούτα, Επι-
µελητήρια) των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης, οργανωµένη από
το ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣΠανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. 

Εκ µέρους των ευρωπαϊκών φορέων αρχιτεκτόνων παραβρέ-
θηκαν οι : Utz Purr, Πρόεδρος του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων
της Ευρώπης (ACE) και εκπρόσωπος του Οµοσπονδιακού Επι-
µελητηρίου Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών της Αυ-
στρίας, Konstantin Kleffel, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρ-
χιτεκτόνων του Αµβούργου και εκπρόσωπος του Οµοσπονδια-

κού Επιµελητηρίου Αρχιτεκτόνων Γερµανίας στο ACE, Sampo
Valjus, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Φινλανδίας,
Adrian Joyce, Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας «Εκπαίδευση
και Έρευνα» του ACE και µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Αρ-
χιτεκτόνων Ιρλανδίας, Jean Pierre Vergawe, δικηγόρος και
Νοµικός Σύµβουλος του ACE στις Βρυξέλλες, Jordi Farrando,
µέλος του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Αρχιτεκτόνων της Καταλω-
νίας,  υπεύθυνος ∆ιεθνών Σχέσεων και  Deputy Council
Member της UIA, Region I, Angelo Monti, εκπρόσωπος του
Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ιταλίας, µέλος του Τµήµα-
τος Εξωτερικών Υποθέσεων, Amedeo Schiattarella, Πρόεδρος
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρώµης και της Οµοσπονδίας των
Συλλόγων Αρχιτεκτόνων του νοµού Lazio, David Guggenheim,
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Νέου Συλλόγου Αρ-
χιτεκτόνων του Ισραήλ, Manuel de Queiroz, Πρόεδρος της

Μόνιµης Επιτροπής 1, «Εκπαίδευση και Έρευνα» του ACE. 

Εκ µέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων παραβρέ-
θηκαν οι Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος, Θανάσης
Παππάς, Γεν. Γραµµατέας, Γιώργος Σηµαιοφορίδης, Ειδικός
Γραµµατέας, Κώστας Μπαρδάκης, Πετρίνα Μεδίτσκου, Ευάγ-
γελος Λυρούδιας, Παναγιώτης ∆εσποτόπουλος, Πετρούλα
Φατούρου, µέλη του ∆.Σ, επίσης οι Κώστας Μπελιµπασάκης,
Πρόεδρος ΣΑΘ, Ιωάννης Τσουδερός, µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ
και πρώην Πρόεδρος του ACE (1997), Σωτήρης Παπαδόπου-
λος, Ινις Μεσσαρέ, Άννα Μελανίτου, Μηνάς Αγγελίδης, εκ-
πρόσωποι του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο
ACE, Ουρανία Κλουτσινιώτου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ACE,
Λίζα Σιόλα, Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, Νίκος
Φιντικάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη, µέλη του Ελληνικού Τµή-
µατος της UIA, Ιωάννα Μήτσου, υπεύθυνη της Οµάδας Εργα-
σίας «Περιβάλλον και Τουρισµός» του Ελληνικού Τµήµατος
της UIA, Βασίλης Γρηγοριάδης, υπεύθυνος των Καλοκαιρινών
Σπουδαστηρίων της UMAR, ∆ηµήτρης Αντωνακάκης, Καλλιτε-
χνικός ∆ιευθυντής του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογεί-
ου. 

Τη Συνδιάσκεψη χαιρέτησαν οι Βασίλης Σγούτας, Πρόεδρος
της UIA, Sten Gromark, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αρ-
χιτεκτόνων Σουηδίας και Bernard Reichen, εκπρόσωπος του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Γάλλων Αρχιτεκτόνων. 

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν από
τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων αρχιτεκτόνων
θέµατα επαγγελµατικής άσκησης της αρχιτεκτονικής σε σχέ-
ση µε τις χώρες προέλευσης, µε έµφαση στη διάρθρωση και
δοµή των επαγγελµατικών φορέων, στις υφιστάµενες νοµο-
θετικές ρυθµίσεις, στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών
και των πρόσφατων τροποποιήσεών τους. 

Την εισήγηση εκ µέρους της Ελλάδας έκανε ο Θανάσης Παπ-
πάς, Γενικός Γραµµατέας του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρ-
χιτεκτόνων, ενώ ο Jordi Farrando παρουσίασε τα πρώτα απο-
τελέσµατα για την κατάσταση των αρχιτεκτόνων σε όλο τον
κόσµο, σύµφωνα µε έρευνα που διεξάγει το Επιµελητήριο
Αρχιτεκτόνων της Καταλονίας, για λογαριασµό της UIA, η
οποία θα παρουσιαστεί στο 21ο Συνέδριο της UIA στο Βερολί-
νο το 2002. 

Σύµφωνα µε κοινή διαπίστωση όλων, στις συζητήσεις που
ακολούθησαν µετά την κάθε παρουσίαση, η Συνδιάσκεψη
ήταν εξαιρετικά επιτυχής, αφού δόθηκε η δυνατότητα για εµ-
βάθυνση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και στην αντι-
µετώπισή τους από τον κάθε εκπρόσωπο. 

Με αυτή την έννοια θεωρήθηκε ότι η Συνδιάσκεψη της Αθή-
νας µπορεί να αποτελέσει µία πλατφόρµα ανοιχτής συζήτη-
σης και προβληµατισµού πάνω στα κρίσιµα προβλήµατα των
αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, θέµατα
που εµπλουτίζουν επίσης και συµπληρώνουν τη λειτουργία
και τις θέσεις του Συµβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης
(ACE). 

Τέτοια θέµατα είναι:

Α. Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση και διαµόρφωση του επαγ-
γελµατικού προφίλ του αρχιτέκτονα σε σχέση µε τις ικανές
και αναγκαίες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την άσκη-
ση του επαγγέλµατος, µε άµεση αναφορά στη ∆ιακήρυξη της
Μπολόνια και την ανωτατοποίηση της τεχνικής και τεχνολογι-
κής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε όλους και µε βάση την Ευρω-
παϊκή Οδηγία, η άσκηση του επαγγέλµατος προϋποθέτει του-
λάχιστον 5ετή φοίτηση (για ορισµένους και µονοετή ή διετή
πρακτική άσκηση επιπλέον), ενώ το δίπλωµα επαγγελµατικής
άσκησης αποκτάται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στα αντί-
στοιχα επιµελητήρια. 

Β. Οι διαδικασίες ρύθµισης του επαγγέλµατος, µε την επε-
ξεργασία ιδεών, προτάσεων, θεσµοθετήσεων που αναπτύ-
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χθηκαν από τις ενώσεις των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων σε σχέ-
ση µε την εξασφάλιση δικαιωµάτων του καταναλωτή-πολίτη
και τους θεσµούς που αφορούν στις αµοιβές των προσφερο-
µένων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις για το συ-
ντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών (Οδηγία ΕΟΚ 92/50) και τις συνυφασµένες πολιτι-
κές των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων για την επίλυση/ρύθµιση
σε εναρµονισµένη βάση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών
(αµοιβές ιδιωτικών, δηµοσίων µελετών, κ.λπ). 

Γ.  Η έµφαση στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση που αποτελεί αρ-
µοδιότητα και ευθύνη των επαγγελµατικών ενώσεων, σε σχέ-
ση µε την ενηµέρωση και παροχή υπηρεσιών που να ανταπο-
κρίνονται στα νέα κοινωνικά δεδοµένα και την εξελισσόµενη
τεχνογνωσία. 

∆. Η σπουδαιότητα επεξεργασίας ειδικής νοµοθεσίας στον
τοµέα ελέγχου ποιότητας της οικοδοµής και των κατασκευών
και κατάρτισης κυβερνητικής πολιτικής για την προβολή της
αρχιτεκτονικής ποιότητας (όπως υπάρχει σε νόµους θεσπι-
σµένους από την Ισπανική Κυβέρνηση, το Γαλλικό Υπουργείο
Πολιτισµού, το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο
Παιδείας της Φινλανδίας). 

Τέλος, αποτέλεσε κοινή αντίληψη ότι η διαχείριση της Αρχιτε-
κτονικής και της άσκησης του επαγγέλµατος (τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) πρέπει να ανήκει κατά κύριο
λόγο στους επαγγελµατικούς εθνικούς φορείς και Ενώσεις
Αρχιτεκτόνων. 

Ως αποτέλεσµα αυτού συµφωνήθηκε:

Α) Να προωθηθεί η ενδυνάµωση του ρόλου των εθνικών ενώ-
σεων ή και συλλόγων, 
Β) Να προωθηθεί η εφαρµογή της Κ.Ο. 85/384/ΕΟΚ και το
Π∆.107/93, 
Γ) Να προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση, όπου αυτή απαιτείται,
µε την οποία θα καταργείται η ισχύς των διατάξεων που πα-
ρέχουν τα ίδια ή σχετικά δικαιώµατα άσκησης αρχιτεκτονικού
έργου σε κατηγορίες πτυχιούχων οι οποίες δεν έχουν το κοι-
νό αποδεκτό γνωστικό αντικείµενο σπουδών στην Αρχιτεκτο-
νική. 

Όλα τα προηγούµενα στοιχεία ενηµέρωσης συµβάλλουν κα-
ταλυτικά στην επεξεργασία θέσεων και προτάσεων του ∆.Σ.
του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που διεκδικεί
την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου και την αναβάθµιση
της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς και σε µία σταθερή
ανταλλαγή µεταξύ των ευρωπαϊκών επαγγελµατικών ενώσε-
ων σε σχέση µε την άσκηση της αρχιτεκτονικής και τις νέες
συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης αυτών των θέσεων και της πολιτι-
κής διεκδίκησης για την αναβάθµιση της ποιότητας του καθη-
µερινού περιβάλλοντος, θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργα-
σία του ΣΑ∆ΑΣ -Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών ενώσεων αρχιτεκτόνων ξεκινώντας
από την έκδοση ενός δίγλωσσου τόµου γύρω από τα θέµατα
και τις ιδιοµορφίες της επαγγελµατικής άσκησης της αρχιτε-
κτονικής στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα συ-
νεχίσει τις επαφές και τις διαπραγµατεύσεις µε τους αρµόδι-
ους θεσµικούς φορείς (Υπουργεία, Αρχιτεκτονικές Σχολές)
προκειµένου να εισακουσθούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις, να
θεσπιστεί µία εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική κατόπιν
εκτεταµένου διαλόγου, αλλά και να µεταφερθούν αυτοί οι
κρίσιµοι προβληµατισµοί στο κοινωνικό σύνολο µέσω των
Μ.Μ.Ε.

Ζ/5 UIA (UNION INTERNATIONAL DES ARCHITECTES)

Το Ελληνικό Τµήµα της UIA, το οποίο εδρεύει στο ΤΕΕ αποτε-
λείται από τους συναδέλφους: 
Πρόεδρος : Λίζα Σιόλα
Μέλη : Σουζάννα Αντωνακάκη
Γιάννης Πολύζος
Βασίλης Σγούτας
Νικόλαος Φιντικάκης

Το ∆.Σ. απασχολήθηκε µε τα θέµατα της UIA και ζήτησε µε
έγγραφό του συνεργασία µε τους εκπροσώπους του Ελληνι-
κού Τµήµατος για τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 
Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 12.12.2001 διατύ-
πωσε τις θέσεις του ως εθνικός φορέας για τα θέµατα αρχιτε-
κτονικής και επεσήµανε την ανάγκη συνεργασίας των δύο φο-
ρέων. Συµφωνήθηκε η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτο-
βουλιών προς όφελος της αρχιτεκτονικής και των Ελλήνων
αρχιτεκτόνων.

Σχετικά µε το ΧΧΙ Συνέδριο Αρχιτεκτονικής στο Βερολίνο τον
Ιούλιο του 2002 µε θέµα «Resourse Architecture – Η αρχιτε-
κτονική ως αγαθό», ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει ζητήσει από το ΤΕΕ τη
συµµετοχή του στην Εθνική Αντιπροσωπεία και οργανώνει σε
συνεργασία µε τo TEE-Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αρχιτεκτόνων-UIA  ταξίδι στο Βερολίνο ώστε να διευκολυνθεί
η συµµετοχή των συναδέλφων. Το ταξίδι έχει οριστεί για το
διάστηµα από 21 έως 27 Ιουλίου 2002, ενώ έχουν καθοριστεί
και συναντήσεις µε το CAE. Για την υλοποίηση των παραπάνω
ζητείται από το ΤΕΕ η επιχορήγησή τους ώστε να ανταποκρι-
θούµε στις διεθνείς υποχρεώσεις.

Ζ/6 UMAR

■ ∆ιοικητικό Συµβούλιο UMAR

Πρόεδρος: Salah Eldin HEGAB
Αντιπρόεδρος: Jose L. JUAN-COLL
Γεν. Γραµµατέας: Salih Zeki PEKIN
Ειδ. Γραµµατέας: Alain ARZIARI
Ταµίας: Vassilios CHRISTOU
Μέλος: Sameh Sudki EL-ASSI
Προηγούµενος ΠρόεδροςMr. Said El Fassi-FIHRI

■ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ UMAR

4 και 5 Φεβρουαρίου 2000, Βαλέτα, Μάλτα,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Έναρξη Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση της κατάστασης και των προβληµάτων των αρ-

χιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στις χώρες µέλη και τι
περιµένουν από την UMAR

3. Αποδοχή νέων µελών
4. Ηµερήσια διάταξη (συζήτηση – πρόσφατες αλλαγές – απο-

δοχή)
5. Πρακτικά αποφάσεων της 5ης Γενικής Συνέλευσης του 1998

στην Σµύρνη (Τουρκία)
6. Αναφορά του Γενικού Γραµµατέα για τις δραστηριότητες

της Εκτελεστικής Επιτροπής. Συζήτηση και Ψήφιση
7. Αναφορά του Ταµία για τα Οικονοµικά. Συζήτηση και ψήφιση 
8. Παρουσίαση του Προϋπολογισµού 2000 από τον Ταµία. Συ-

ζήτηση και ψήφιση
9. Εκλογή Επιτροπής για το ∆ελτίο Τύπου της UMAR
10. Επικύρωση του «Κανονισµού των Καλοκαιρινών Σπουδαστη-

ρίων UMAR» και αποδοχή
11. Τροποποίηση µερικών άρθρων του Καταστατικού
12. Συζήτηση και αποδοχή του «Σχεδίου ∆ράσης 2000»



13. Εκλογή των µελών στις Οµάδες Εργασίας και στις Επιτροπές
14. Απόφαση του θέµατος της Γενικής Συνέλευσης 2000
15. Προετοιµασία ∆ελτίου Τύπου 

Συνεδρίαση 26 – 27 Μαΐου 2000, Ναµπλούς, Παλαιστίνη,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Έναρξη
2. Παρουσίαση της κατάστασης και των προβληµάτων των αρ-

χιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στις χώρες µέλη
3. Ηµερήσια διάταξη (συζήτηση – επίκαιρα γεγονότα – απο-

δοχή)
4. Πρακτικά της Συνάντησης Φεβρουαρίου 2000 στη Μάλτα

και επικύρωση
5. Αναφορά του Γενικού Γραµµατέα για τις δραστηριότητες

της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ελεγχος του «Σχεδίου ∆ράσε-
ων 2000»

6. Αναφορά του Ταµία, οι ενέργειές του και η οικονοµική κα-
τάσταση της UMAR

7. Αποδοχή των µελών των Οµάδων Εργασίας και των Επιτρο-
πών

8. Συζήτηση και αποδοχή των προγραµµάτων των Οµάδων Ερ-
γασίας και των Επιτροπών

9. Βασικές Υπηρεσίες των Αρχιτεκτόνων
10. Ενηµερωτικό ∆ελτίο της UMAR
11. Προετοιµασία ∆ελτίου Τύπου

Συνεδρίαση 27 – 28 Οκτωβρίου 2000, Μονπελιέ, Γαλλία,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Έναρξη
2. Παρουσίαση της κατάστασης και των προβληµάτων των αρ-

χιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στις χώρες µέλη και τι
περιµένουν από την UMAR 

3. Αποδοχή νέων µελών και απόφαση για την απουσία µελών
4. Ηµερήσια ∆ιάταξη. Συζήτηση – επίκαιρες αλλαγές – απο-

δοχή
5. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευση του 1999 στη Μάλτα και

επικύρωση
6. Αναφορά του Προέδρου στις δραστηριότητες του Εκτελε-

στικής Επιτροπής
7. Αναφορά του Ταµία για την οικονοµική κατάσταση
8. Αναφορές των Οµάδων εργασίας και των επιτροπών
9. Συζήτηση και ψήφιση των άρθρων 6, 7 και 8 
10. Εκλογή επιτροπής για το ∆ελτίο Τύπου της UMAR
11. Συζήτηση και αποδοχή του «Σχεδίου ∆ράσης για το 2001»
12. Παρουσίαση του Προϋπολογισµού του 2001. Συζήτηση και

ψήφιση 
13. Επικύρωση του «Κανονισµού της UMAR» και αποδοχή
14. Τροποποίηση µερικών άρθρων του Καταστατικού
15. Απόφαση για το θέµα της Γενικής Συνέλευσης του 2001
16. Προετοιµασία του ∆ελτίου Τύπου

Συνεδρίαση 23 – 24 Φεβρουαρίου 2001, Αθήνα, Ελλάδα,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Έναρξη
2. Συζήτηση και αποδοχή της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
3. Παρουσίαση της κατάστασης και των προβληµάτων των αρ-

χιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στις χώρες µέλη
4. Πρακτικά της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο

Μονπελιέ, Οκτώβριος 2000 και επικύρωση

5. Αναφορά του Γενικού Γραµµατέα των δραστηριοτήτων των
Εκτελεστικής Επιτροπής και για την πραγµατοποίηση του
Σχεδίου ∆ράσης 2001

6. Αναφορά του Ταµία στην οικονοµική κατάσταση της UMAR
7. Αναφορά των Οµάδων εργασίας και των επιτροπών (Επιτρο-

πή Κληρονοµιάς, Οµάδα εργασία DICUMAR, Οµάδα εργα-
σίας Βασικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνος Καλοκαιρινών Σπου-
δαστηρίων, Οµάδα εργασίας Σχολών Αρχιτεκτονικής, Club
της UMAR)

8. Επικύρωση του «Κανονισµού της UMAR»
9. Συζήτηση για το θέµα του Συνεδρίου του Νοεµβρίου
10. ∆ελτίο Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδρίαση 13 – 14 Ιουλίου 2001, Κάιρο & Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1. Έναρξη 
2. Ηµερήσια ∆ιάταξη. Συζήτηση – θέµατα επικαιρότητας –

αποδοχή
3. Επικύρωση αποφάσεων της συνάντησης Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Φεβρουαρίου 2001 στην Αθήνα
4. Αναφορά του Γενικού Γραµµατέα για τις δραστηριότητες

της Εκτελεστικής Επιτροπής και για το «Σχέδιο ∆ράσεων
του 2001»

5. Αναφορά του Ταµία για την οικονοµική κατάσταση της
UMAR

6. Αναφορές για τις δραστηριότητες των Επιτροπών και των
Οµάδων Εργασίας (Οµάδα Εργασίας DICUMAR, Οµάδα Ερ-
γασίας για τις Βασικές Υπηρεσίες του Αρχιτέκτονα, Υπεύθυ-
νος Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων, Επιτροπή Σχολών Αρχι-
τεκτονικής, Club της UMAR, Επιτροπή Κληρονοµιάς)

7. Σχέδιο δράσεων για την Επιτροπή Κληρονοµιάς – συζητή-
σεις – θέµατα επικαιρότητας – αποδοχή 

8. Προετοιµασία ∆ελτίου Τύπου 

Συνεδρίαση 18 – 19 Ιανουαρίου 2002, Λάρνακα, Κύπρος,
Εκπρόσωπος: Βασίλης Γρηγοριάδης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Έναρξη
2. Αποδοχή νέων µελών και απόφαση για την απουσία των µε-

λών
3. Παρουσίαση της κατάστασης των αρχιτεκτόνων και των

προβληµάτων της αρχιτεκτονικής στις χώρες µέλη. 
4. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης στο Μονπελιέ Γαλλίας και

επικύρωση
5. Εκλογή Επιτροπών (Επιτροπή ∆ελτίου Τύπου, Επιτροπή Σχέ-

διο ∆ράσεων 2002 της UMAR
6. Αναφορά του Προέδρου και δραστηριότητες της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής
7. Αναφορά του Ταµία για την οικονοµική κατάσταση
8. Αναφορές των Οµάδων Εργασίας και των Επιτροπών (Επι-

τροπή Κληρονοµιάς, Οµάδα Εργασίας DICUMAR, Οµάδα Ερ-
γασίας Βασικών Υπηρεσιών των Αρχιτεκτόνων, Οµάδα Ερ-
γασίας των Σχολών Αρχιτεκτονικής, Οµάδα Εργασίας για το
Club της UMAR, Υπεύθυνος των Καλοκαιρινών Σπουδαστη-
ρίων) 

9. Συζήτηση και ψήφιση των άρθρων 6, 7 και 8
10. Σχέσεις µεταξύ UMAR και Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Ορ-

γανισµών στις χώρες µέλη. (Παρουσία των προέδρων των
Εθνικών Συλλόγων) 

11. Συζήτηση και αποδοχή του «Σχεδίου ∆ράσης 2002» 
12. Παρουσίαση του Προϋπολογισµού 2002. Συζήτηση και Ψή-

φιση 
13. Καθορισµός ηµεροµηνία και τόπου επόµενης Γενικής Συνέ-

λευσης 
14. ∆ελτίο Τύπου 

117116

➤ Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2001

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Πραγµατοποιήθηκαν στην Αίγινα τα
Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2001, από 20.08.2001 µέχρι
07.09.2001 

Ζ/7 ΣYNANTHΣH ME TON ΣYΛΛOΓO ΑPXITEKTONΩN ΤOYPKIAΣ

Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στις 18-19.12.2000 µε
εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τουρκίας και εκπρο-
σώπους του ΤΕΕ, ICOMOS, ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για ανταλλαγή απόψεων
για τα θέµατα των σεισµών και των κατασκευών των δηµοσίων
έργων.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου εκπροσωπήθηκε από την συν. Π. Φατού-
ρου, µέλος του ∆.Σ.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες των φορέων
των αρχιτεκτόνων σχετικώς µε τις επεµβάσεις και τον σχεδιασµό
των πόλεων και οικοδοµών ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώ-
σεις από καταστροφικούς σεισµούς. Συµφωνήθηκε ένα πλαίσιο
συνεργασίας και επιστηµονικών συναντήσεων. 

Ζ/8 ΣYNANTHΣH ME TON ΣYΛΛOΓO ΑPXITEKTONΩN ΚYΠPOY

Επίσκεψη στην Κύπρο για συναντήσεις µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτό-
νων Κύπρου, πραγµατοποίησε αντιπροσωπεία του ∆.Σ. ου ΣΑ∆ΑΣ-
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποτελούµενη από:

• Τον Πρόεδρο Τάκη Γεωργακόπουλο
• Τον Γενικό Γραµαµτέα Θανάση Παππά
• Τον Ειδικό Γραµµατέα Γιώργο Σηµαιοφορίδη
Στις συναντήσεις εκ µέρους του ΣΑΚ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο
του ∆.Σ Κωνσταντίνο Κωνσταντή, παραβρέθηκε ολόκληρο το ∆.Σ:

• Ο Αντιπρόεδρος Συντονισµού Μελών & ∆ηµοσίων Σχέσεων:
Χρίστος Μαραθοβουνιώτης.

• Ο Αντιπρόεδρος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης:
Χρίστος Χριστοδούλου

• Η Γενική Γραµµατέας: Άννα Γαλαζή-Ιακώβου
• Ο Ταµίας: Γρηγόρης Πατσαλοσαββής
• Ο Συντονιστής Εκδηλώσεων: Χρύσανθος Πισσαρίδης
• Ο Γραµµατέας Φοιτητών & Νέων Αρχιτεκτόνων:

Στέλιος Πελεκάνος
• Τα Μέλη: Ανδρέας Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος,

Βασίλης Πασιουρτίδης

Εκτιµήθηκε ότι η συνάντηση της πρώτης επίσηµης συνάντη-
σης αντιπροσωπειών των Συλλόγων είναι σηµαντική καθώς
ανταλλάχτηκαν απόψεις για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων
που απασχολούν την αρχιτεκτονική και τους αρχιτέκτονες
στις δύο χώρες και επισφραγίστηκε η συνεργασία µε την υπο-
γραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Ως πρώτο βήµα για την υλοποίηση των συµφωνηθέντων θα
προωθηθούν ενέργειες και δράσεις:
✓ Για την αποστολή 1000 τευχών του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ» στο ΣΑΚ και την διάθεση σελίδων για την παρουσία-
ση δραστηριοτήτων των αρχιτεκτόνων και του Συλλόγου.
✓ Για την κοινή αντιµετώπιση θεµάτων που εξετάζει το CAE
(Συµβούλιο Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων) και προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα ανταλλάσσονται σκέψεις και θέσεις.
✓ Για την κοινή προώθηση της συµµετοχής εθνικών αντιπρο-
σωπειών στην επόµενη Biennale Αρχιτεκτονικής που θα
πραγµατοποιηθεί στην Βενετία. Προς αυτή την κατεύθυνση
θα γίνουν ενέργειες του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε-
κτόνων προς το ΥΠΠΟ.
✓ Για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης στην Κύπρο, σε συνερ-
γασία του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και των
Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ελλάδας, για την ανάδειξη του
θέµατος της εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων και της ίδρυσης
Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Κύπρο.

Τέλος συµφωνήθηκε και στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου, να
εργαστούν οι Σύλλογοι για την πραγµατοποίηση της επόµενης
συνάντησης στην Αθήνα.



Η/1 ΠPAKTIKA 10OY ΠANEΛΛHNIOY ΑPXITEKTONIKOY
ΣYNE∆PIOY

Το ∆.Σ. προχώρησε στην επιµέλεια των πρακτικών του 10ου Πα-
νελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου και εξασφάλισε την έκδοση
τους από το ΤΕΕ σε 15.000 αντίτυπα ώστε να αποσταλούν σε
όλους τους συναδέλφους. Εκτιµούµε ότι θα είναι έτοιµα µέχρι
τον Ιούνιο του 2002. Την επιµέλεια της έκδοσης έκανε ο συν. Ν.
Σιαπκίδης.

Η/2 ΠEPIO∆IKO ΑPXITEKTONEΣ 

Το ∆.Σ. δηµοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την ανασυγκρότηση της Συντακτικής Επιτροπής καθώς µια
νέα εκδοτική φάση ήταν αναγκαία για τη βελτίωση της δοµής και
της ύλης του περιοδικού.
Έτσι διαµορφώθηκε η νέα Σ.Ε. που αποτελείται από τους εξής:

1. ∆ήµα Κλαίρη
2. ∆ορκοφύκη Φάνια 
3. Ζερβός Γιάννης 
4. Καννάς ∆ιονύσης 
5. Κουφέλη Ειρήνη 
6. Κωτσάκη Αµαλία 
7. Λαϊνά Έλενα 
8. Λεφαντζής Μιχαήλ 
9. Παναγιωτοπούλου Βασιλική 
10. Πεπέ Αναστασία 
11. Πιπίνης Κυριάκος 
12. Σαρηγιάννης Γιώργος 
13. Σηµαιοφορίδης Γιώργος
14. Σιαπκίδης Νίκος

∆όθηκε έµφαση στην οργανοτεχνική βελτίωση και στην εµβά-
θυνση σε θεµατικές περιοχές που θα µεταβάλουν το περιοδικό
σε περιοδικό κριτικής ενηµέρωσης, προβολής της Αρχιτεκτονικής
και των µεγάλων κοινωνικών θεµάτων µε επιστηµονική τεκµηρίω-
ση και πληρότητα. Η Σ.Ε. προγραµµατίζει ανεξάρτητα τηη δουλιά
της για το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ και υποστηρίζεται µε γραµ-
µατειακή υποστήριξη για τήρηση πραχτικών, τεχνικά δελτία κ.λπ.
Έγινε αναδιαπραγµάτευση της σύµβασης µε τον εκδότη, υπογρά-
φτηκε νέα σύµβαση στις 12.1.2001 µε στόχο την έκδοση του πε-
ριοδικού µε νέα δοµή, για την αύξηση της αναγνωσιµότητας, την
ανταπόκρισή του στα µείζονα θέµατα του κλάδου, στο παραγό-
µενο αρχιτεκτονικό έργο, στην ενηµέρωση των συναδέλφων µε
τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να καταστεί αναγκαίο και
χρήσιµο για όλη την αρχιτεκτονική κοινότητα και σηµείο αναφο-
ράς των Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Τεχνικές βελτιώσεις και αύξηση
των σελίδων δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνολική βελ-
τίωση του περιοδικού. 
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■ Πρόσκληση ενδιαφέροντος – έργο νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων

Η Συντακτική Επιτροπλή και ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-
κτόνων στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάδειξη και προ-
βολή του αρχιτεκτονικού έργου των νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων,
αφιέρωσε τεύχη του περιοδικού «Αρχιτέκτονες», στους νέους
Έλληνες αρχιτέκτονεςγια δηµοσίευση των έργων τους. Η πρό-
σκληση απευθύνθηκε σε αρχιτέκτονες έως 40 ετών σε όλη την
Ελλάδα.
Η προσπάθεια αυτή κρίνεται σηµαντική, στοχεύει στην προβολή
του έργου των αρχιτεκτόνων και πρέπει να εµπλουτιστεί.

Η/3 ΕK∆OΣEIΣ THΣ ΠEPIO∆OY 2000-2002

• Ενηµερωτικό δελτίο
• Ειδική έκοση των ηµερίδων Πάτρας και Ξάνθης µε θέµα:

«Αρχιτεκτονική εκπαίδευση και επαγγελµατική πρακτική» 
• Τεύχος για την 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
• Κοινή έκδοση µε το ΤΕΕ και το Ελληνικό Τµήµα της UIA για την

πορεία των ολυµπιακών έργων (υπό έκδοση) 
• Ειδική έκδοση µε τα πρακτικά της συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊ-

κών Ενώσεων Αρχιτεκτόνων στην Αθήνα 5-6 Μα:ιου 2001 (υπό
έκδοση)

■ O TYƒO“ KAI OI APXITEKTONE“
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Η προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, η δηµοσιοποίηση
των θέσεών του προς τους φορείς και την κοινή γνώµη αποτέλε-
σε προτεραιότητα του ∆.Σ. 
Για πλήθος θέσεων και απόψεων υπήρξαν δηµοσιεύσεις στον τύ-
πο και στα πλαίσια αυτά έχει συγκροτηθεί γραφείο τύπου µε τη
συνεργασία των δηµοσιογράφων Μπαζού Βάλιας και Φλώρου
Αθηνάς.
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Από τον Ιούλιο του 2000 έως τον Ιούλιο του 2002 η Γραµµατεία του Συλλόγου διεκπεραίωσε µεγάλο αριθµό θεµάτων

και αλληλογραφίας και προσπάθησε να ανταποκριθεί συστηµατοποιώντας τις υποχρεώσεις.

Η επικοινωνία µε Συλλόγους, Τµήµατα, µε πολίτες και µε τους φορείς ήταν καθηµερινή πλην όµως έγινε µεγάλη προ-

σπάθεια από τους συνεργάτες της γραµµατείας για το καλύτερο αποτέλεσµα.

Οι δράσεις του ∆.Σ. κωδικοποιούνται στη συνοπτική παρουσίαση που αποτυπώνει όλο το πλήθος θέσεων – παρεµβά-

σεων κύριας και δευτερεύουσας σηµασίας, που όµως απασχόλησαν το Συµβούλιό µας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

ΜΑΙΟΣ 2000 - ΜΑΙΟΣ 2002 

27.05.2000 1η Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας 

Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας

Εκλογή νέου ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Μάιος 2000 Εκδίκαση προσφυγής από κοινού µε το ΤΕΕ στο Σ.τ.Ε., για το θέµα των Αµοιβών Ιδιωτικών Έργων

07.06.2000 Συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα

17.06.2000 Χαιρετισµός του Προέδρου στην 3η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου που οργανώθηκε από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.

Αχαΐας

04.07.2000 Έγγραφο διαµαρτυρίας για την Ίδρυση Τµήµατος ΤΕΙ Πάτρας «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων» και προσφυγή

στο Σ.τ.Ε.

04.07.2000 Εκπροσώπηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ από τον συν. Ν. Σιαπκίδη στη Συνέντευξη Τύπου φορέων και Συλλόγων για το Μουσείο

Μοντέρνας Τέχνης 

04.07.2000 Συνάντηση Προεδρείου του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε Πρόεδρο ΤΕΕ για τη συνεργασία των δύο φορέων σε θέµατα κοι-

νού ενδιαφέροντος και την οικονοµική στήριξη του Συλλόγου

05.07.2000 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανασυγκρότηση Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

06.07.2000 Έγκριση του Προγράµµατος ∆ράσης περιόδου 2000-2002 από το ∆.Σ. και αποστολή στους Συλλόγους και Τµήµατα

της Περιφέρειας

11.07.2000 Εκπροσώπηση Συλλόγου από τη συν. Π. Φατούρου σε Ευρωπαϊκό Φόρουµ στο Παρίσι, µε θέµα τις αρχιτεκτονικές πο-

λιτικές που αφορούν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής στο δοµηµένο περιβάλλον 

19.07.2000 Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. και του Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Υπουργείο για ΓΟΚ, Μεταφορά Συντελεστή ∆όµη-

σης, Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς, Αµοιβές Ιδιωτικών Έργων, Χωροταξικές - Πολεοδοµικές Μελέτες, Προβολή και

Προώθηση της Αρχιτεκτονικής, άµεση αναθεώρηση του Θεσµικού Πλαισίου Άσκησης του Επαγγέλµατος. Μετά τη

συνάντηση εκδόθηκε σχετικό ∆ελτίο Τύπου

06.09.2000 Κοινή Συνέντευξη Τύπου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και ΣΠΜΕ µε θέµα «Αποτίµηση της πορείας για την αποκατάστα-

ση των ζηµιών του σεισµού της Αθήνας και θέσεις για τη γενικότερη αντισεισµική πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα».

06.09.2000 Έγκριση τελικού κειµένου του Προγραµµατισµού ∆ράσεων για θέµατα αρχιτεκτονικής. 

07.09.2000 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή ενδιαφεροµένων συναδέλφων σε πρωτοβάθµιες και δευτε-

ροβάθµιες ΕΠΑΕ καθώς και για το ΑΠΑΣ

07.09.2000 Έγγραφο προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩ∆Ε για την τροποποίηση ΚΥΑ σχετικώς µε την « Κωδικοποίηση

–τροποποίηση και συµπλήρωση συλλογικών οργάνων γνωµοδοτικής και αποφασιστικής αρµοδιότητας Υπουργείου

ΠΕΧΩ∆Ε σε ενιαίο κείµενο» και πρόβλεψη συµµετοχής εκπροσώπου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στα ΣΧΟΠ.

28.09.2000 Έγγραφο διαµαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε τον µικρό αριθµό συναδέλφων που προσελήφθησαν

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

■ “YNOƒTIKH ƒAPOY“IA“H ¢PA“E¿N
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28.09.2000 Έγγραφο προς τον Υπουργό Υπουργείο Πολιτισµού όπου ζητείται συνάντηση για το Μουσείο Ακρόπολης και γενικό-

τερα θέµατα της αρχιτεκτονικής

02.10.2000 Συνεδρίαση του ∆.Σ. για το θέµα του Μουσείου Ακρόπολης µε την παρουσία του Προέδρου του Οργανισµού κ. Πα-

ντερµαλή και του Συµβούλου κ. Χανδακά οι οποίοι ενηµερώνουν σχετικά µε τον νέο διαγωνισµό που έχει προκηρυ-

χθεί

02.10.2000 Έγγραφο µε τις θέσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σχετικά µε το Νέο Μουσείο Ακρόπολης  

03.10.2000 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την Εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 318/21.9.94 περί επαγγελµατικών δι-

καιωµάτων πτυχιούχων ΤΕΙ

03.10.2000 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟ για τον χαρακτηρισµό συγκροτήµατος προσφυγικών κατοικιών στη Λ. Αλεξάνδρας, ως διατη-

ρητέου συνόλου µε ιδιαίτερη και αρχιτεκτονική αξία

03.10.2000 ∆ελτίο Τύπου µε τις θέσεις του ∆.Σ. για τα θέµατα: α. Τα δηµόσια έργα –µεγάλα και µικρά– και η απαξίωση της αρχι-

τεκτονικής και β. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αισθητική των πόλεων

04.10.2000 Έγγραφο προς «ΑΘΗΝΑ 2004» για τα θέµατα αρχιτεκτονικής σε σχέση µε τα Ολυµπιακά Έργα

09.10.2000 Προσφυγή του Συλλόγου στο Σ.τ.Ε. για την ακύρωση της απόφασης του ΤΕΙ Πάτρας µε την οποία εγκρίθηκε το περιε-

χόµενο του προγράµµατος και η διάρκεια του σπουδών του Τµήµατος «Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων»

18.10.2000 Έγκριση από το ∆.Σ. των εκδηλώσεων για τη χρονική περίοδο Οκτώβρη 2000 µέχρι ∆εκέµβρη 2000: α. Προβολή της

Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, β. Ενδιάµεσες πόλεις, γ. Πνευµατικό µνηµόσυνο στη µνήµη του Αριστοµένη Προβελέγγι-

ου, δ. Ο ρόλος του αστικού σχεδιασµού και της Αρχιτεκτονικής τοπίου στου Ολυµπιακούς του Σίδνεϋ, ε. Συµµετοχή

στην Έκθεση «∆άπεδο και Επένδυση» 

19.10.2000 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά µε τη µείωση προσωπικού και τα λειτουργικά προβλήµατα του ΤΣΜΕ∆Ε

20.10.2000 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού και τον Οργανισµό Νέου Μουσείου Ακρόπολης µε το οποίο υπενθυµίζονται

οι θέσεις του ∆Σ και ζητείται άµεση απάντηση

20.10.2000 Επιστολή-κάλεσµα προς όλους τους Αρχιτέκτονες της χώρας. Ενηµέρωση για τα σηµαντικά θέµατα του κλάδου και

ζητείται η ενεργοποίηση για την προώθησή τους

20.10.2000 Πρόσκληση για συνεδρίαση του Συντονιστικού στις 11.11.2000 στην Αθήνα µε θέµατα:

1. Προγραµµατισµός ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

2. Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων Τ.Ε.Ι. - συνεργασία µε Σχολές Αρχιτεκτονικής

3. Θεσµικό πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλµατος

4.  Έκτακτα θέµατα

31.10.2000 ∆ηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις Μόνιµες Επιτροπές του Συλλόγου:

1. Εκπαίδευση, προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά, άδεια άσκησης επαγγέλµατος, πρακτική εξάσκηση, συνεχιζό-

µενη εκπαίδευση

2. Θέµατα αµοιβών ιδιωτικών έργων, συµβάσεις εργασίας, παραγωγή ιδιωτικών έργων

3. Πολεοδοµικά γραφεία - θεσµικά ζητήµατα - ΕΠΑΕ

4. Επιµόρφωση - σεµινάρια - κέντρα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των πανεπιστηµίων

31.10.2000 Συνάντηση µε Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε για θέµατα ΕΠΑΕ και ΑΠΑΣ

01.11.2000 Συνάντηση µε τον Υπουργό Πολιτισµού κ. Θ. Πάγκαλο µε θέµα το Μουσείο Ακρόπολης και γενικότερα τα Μουσεία,

τα Ολυµπιακά Έργα και Εκδηλώσεις για την Αρχιτεκτονική

06.11.2000 Πρόσκληση για Εκδήλωση Αρχιτεκτονικής που οργανώνεται από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για τις 12.12.2000 στο Εθνικό Ίδρυ-

µα Ερευνών µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Χαιρετισµός και Εισαγωγή του Προέδρου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εισηγήσεις των Προέδρων του Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ιταλίας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νάπολης στο

θέµα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική. Παρουσίαση των εκθέσεων Αρχιτεκτονικής που διοργανώθηκαν

στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια, από τους επιµελητές των εκθέσεων αυτών. Συζήτηση µε το κοινό

09.11.2000 Πρόσκληση για συµµετοχή στο διαγωνισµό Βραβείων Mies van der Rohe που οργανώνεται από το οµώνυµο Ίδρυµα

µέσω των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων για την εθνική εκπροσώπησή τους

11.11.2000 Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην Αθήνα µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων και Τµηµάτων της

Περιφέρειας. Αποφασίζεται η πραγµατοποίηση του επόµενου Συντονιστικού στην Πάτρα, µε την ευθύνη του Συλλό-

γου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας ο οποίος θα διοργανώσει και εκδήλωση-ηµερίδα για θέµατα αρχιτεκτονικής, τον Ιανου-

άριο του 2001

11.11.2000 Ψήφισµα του Συντονιστικού για το θέµα της περιοχής της παραλίας των Αγίων Αποστόλων του ∆ήµου Νέας Κυδωνίας

Ν. Χανίων και γενικά για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός

13.11.2000 Θέσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σχετικά µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος και συµµετοχή του Συλλόγου στη συνέντευξη

τύπου των φορέων για το θέµα αυτό

14.11.2000 Έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτισµού για τη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης και συντήρησης των γραφείων

του Συλλόγου στο Μοναστηράκι

14.11.2000 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε τη συνεδρίαση του Συντονιστικού της 11.11.2000 και τα θέµατα που συζητήθηκαν

27.11.2000 Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής που συστήθηκε από το ∆.Σ. και επιλογή έργων τριών συναδέλφων που θα εκ-

προσωπήσουν τη χώρα µας στο διαγωνισµό βραβείων Mies van der Rohe για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική

29.11.2000 Το ∆.Σ. αποφάσισε την αποδοχή της πρόσκλησης του ∆ήµου Φιλοθέης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης προς τιµήν

του συναδέλφου Ν. Βαλσαµάκη

29.11.2000 Ενηµέρωση από τους εκπροσώπους του Συλλόγου στο CAE και απόφαση για άµεση συγκρότηση και συνεδρίαση της

Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων 

01.12.2000 Ορισµός κριτών στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό για τη δηµιουργία των Συµβόλων της πόλης της Λάρισας

04.12.2000 Συνάντηση του Προεδρείου του ∆.Σ. µε τους εκπροσώπους της Ολυµπιακής Επιτροπής 2004 για ενηµέρωση σχετικά

µε τα Ολυµπιακά Έργα

12.12.2000 Ορισµός κριτών στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών µε θέµα «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούµπας» στη Θεσσαλονίκη

14.12.2000 ∆ιάβηµα προς την Τουρκική Κυβέρνηση, σε συνεργασία µε τους Τούρκους Αρχιτέκτονες και την Επιτροπή Αλληλεγ-

γύης, κατά της δηµιουργίας των νέων φυλακών

14.12.2000 Έγγραφο διαµαρτυρίας προς το Λιµενικό Ταµείο Πατρών για την καθυστέρηση της διαδικασίας στο 2ο στάδιο του

διαγωνισµού διαµόρφωσης του Μώλου Αγ. Νικολάου Πατρών

19.12.2000 Συνάντηση µε εκπροσώπους του Αρχιτεκτονικού Επιµελητηρίου της Τουρκίας σχετικά µε το θέµα των σεισµών

20.12.2000 Έγγραφο προς «ΑΘΗΝΑ 2004», ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΠΟ, ΟΕΚ για διοργάνωση Ενηµερωτικού Forum για τα Ολυµπιακά Έργα

21.12.2000 Πραγµατοποιείται στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών η Εκδήλωση για την Αρχιτεκτονική µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού

συναδέλφων και εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Νάπολης. Χαιρέτησε εκ-

πρόσωπος του Υπουργού Πολιτισµού. Εισηγήσεις έκαναν ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρχιτεκτόνων της Νάπολης

και ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ιταλίας που αναφέρθηκε εκτενώς στο Ψήφισµα του Συµ-

βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Αρχιτεκτονική Ποιότητα του Αστικού και Αγροτικού Περιβάλλοντος». Στο

δεύτερο µέρος οι Επιµελητές των εκθέσεων Αρχιτεκτονικής που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα

τελευταία δύο χρόνια, παρουσίασαν µε διαφάνειες το σκεπτικό και τη δοµή των εκθέσεων αυτών

11.01.2001 Έγγραφο προς το ∆ήµο Κρανιδίου σχετικά µε την ανάθεση µελέτης χωροταξικού σχεδιασµού παραλιακού µετώπου

∆. Κρανιδίου, χωρίς τις απαραίτητες ειδικότητες και πτυχία

12.01.2001 Εκπρόσωποι του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ορίζονται οι

συν. Τ. Γεωργακόπουλος, τακτικό µέλος και Θ. Παππάς, αναπληρωµατικό µέλος, Πρόεδρος και Γ. Γραµµατέας του

∆Σ, αντίστοιχα

12.01.2001 Έγγραφο διαµαρτυρίας για προκήρυξη µελετοκατασκευής για το Μουσικό Γυµνάσιο/Λύκειο Πειραιά

17.01.2001 Αποφασίζεται η σύγκληση της 2ης Αντιπροσωπείας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στις 10.03.2001 στην Αθήνα και η προετοιµασία αυ-

τής σε συνεργασία µε το προεδρείο της Α

18.01.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού για συνεργασία για την προώθηση της αρχιτεκτονικής
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19.01.2001 Έγγραφο προς τον Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη λειτουργία των ΕΠΑΕ και ΑΠΑΣ

22.01.2001 Πρόσκληση προς τους Προέδρους των Τµηµάτων Αρχιτεκτόνων της Χώρας για συνάντηση εργασίας στις 17.2.2001 στην

Πάτρα για θέµατα που απασχολούν τον κλάδο (ΤΕΙ, θεσµικά ζητήµατα, συνεργασία των φορέων των αρχιτεκτόνων)

23.01.2001 Συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροταξίας. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε ταχτά διαστήµατα και θα εισηγείται στο ∆.Σ.

για τα σχετικά θέµατα

23.01.2001 Συνάντηση µε τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε το πρόγραµµα της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας και τη δυνατότητα

ένταξης σε αυτή εκδηλώσεων µε θέµα την Αρχιτεκτονική

24.01.2001 Αποφασίζεται η συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Έκθεση Αρχιτεκτονικής που οργανώνεται από το Συµβούλιο Ευρω-

παίων Αρχιτεκτόνων (ACE) στα πλαίσια του Συνεδρίου του, τον Ιούλιο του 2002, στο Βερολίνο. Η Εκθεση αυτή θα πε-

ριοδεύσει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες

24.01.2001 Μετά από αίτηµα του ΥΠΠΟ αποφασίζεται συνεργασία για τη σύνταξη προκήρυξης Αρχιτεκτονικού ∆/σµού για το

Μουσείο Αθηνών 

24.01.2001 Μετά από αίτηµα του Υφυπουργού Μεταφορών Α. Βούλγαρη, αποφασίζεται συνεργασία για τη σύνταξη προκήρυξης

Αρχιτεκτονικού ∆/σµού για τη µελέτη µεταφοράς του Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων

25.01.2001 Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις ΕΠΑΕ και ΑΠΑΣ - παράταση µέχρι 12.3.2001

25.01.2001 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισµών - λήξη

προθεσµίας 30.03.2001

29.01.2001 Συνάντηση µε τον Υπουργό Αιγαίου Ν. Σηφουνάκη σχετικά µε αρµοδιότητες του Υπουργείου (Π.∆. 326/2000)

30.01.2001 Συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων µε συµµετοχή όλων των εκπροσώπων σε διεθνείς φορείς (ACE, UIA,

UMAR)

31.01.2001 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ήµο Αθηναίων και Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά µε αυθαίρετη κατασκευή επί της οδού Κανά-

ρη 1 & Ακαδηµίας (Κτίριο Ταινιοθήκης της Ελλάδας)

31.01.2001 Στα πλαίσια του Συντονιστικού που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις 18.02.2001, αποφασίζεται η οργάνωση Συ-

νέντευξης Τύπου

31.01.2001 Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Λιάσκα για θέµατα του κλάδου 

02.02.2001 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου Πατρών σχετικά µε το διαγωνισµό για τη διαµόρφωση του Μώλου

Αγ. Νικολάου Πατρών. Καλούνται οι εκπρόσωποι ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ΣΑΝΑ στην κριτική επιτροπή του διαγωνισµού, στο

∆.Σ. της 07.02.2001, προκειµένου να ληφθεί οριστική απόφαση

05.02.2001 Υποβολή στο ΤΕΕ πρότασης για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων:

– Φόρουµ Ενηµέρωσης - Συζήτησης για την πορεία των Ολυµπιακών Έργων και την ένταξή τους στις λειτουργίες της

πόλης

– Έκθεση «Βερολίνο: Αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές παρεµβάσεις στη δεκαετία του 1990»

– Εκδήλωση Αρχιτεκτονικού Έργου, µε τη χρήση πολυµέσων για να πρωτοπαρουσιαστεί στο Συνέδριο της UIA, το

οποίο θα πραγµατοποιηθεί το Νοέµβριο του 2002 στο Βερολίνο, µε θέµα «Αστικές αναπλάσεις στην Ευρώπη»

06.02.2001 Πρόταση προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για συνδιοργάνωση των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων Αρχιτεκτονικής στα πλαίσια της

UMAR που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα από 16.08.2001 µέχρι 09.09.2001 

07.02.2001 Παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αιγαίου συνάδελφου Γ. Μαχαιρίδη στη συνεδρίαση του ∆.Σ. του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ο οποίος ενηµερώνει σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Υπουργείου

07.02.2001 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε, Πολιτισµού και Παιδεί-

ας, τα πολιτικά κόµµατα, το ΤΕΕ, τους Πρυτάνεις των πολυτεχνικών σχολών, τους Προέδρους των Τµηµάτων Αρχιτε-

κτονικών Σχολών, τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων, τους Συλλόγους Τεχνικών και τα ΜΜΕ, µε τις θέσεις µας για το Π.∆.

για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΙ»

07.02.2001 Μετά από απόφαση του ∆.Σ., αποστολή εγγράφου διαµαρτυρίας προς το Λιµενικό Ταµείο Πατρών για τις διαδικασίες

που ακολουθήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό για τη διαµόρφωση του Μώλου Αγ. Νικολάου Πατρών

08.02.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο ζητείται η συµµετοχή του Συλλόγου στην επιτροπή

για την τροποποίηση του Ν. 716/77

09.02.2001 Έγγραφο προς τους αρµόδιους φορείς σχετικά µε την ανέγερση του κτιρίου της Ραλλείου Σχολής στον Πειραιά

12.02.2001 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ

12.02.2001 Ορισµός κριτών στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Προσχεδίων µε θέµα: ∆ιοικητικό κέντρο ∆ήµου Καλαµαριάς για τη

στέγαση ∆ηµοτικών Υπηρεσιών

15.02.2001 Στα πλαίσια της γενικής κινητοποίησης του κλάδου ενόψει των εξελίξεων στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση,

καλούνται τα ΜΜΕ σε συνέντευξη τύπου στις 17.02.2001 στην Πάτρα όπου θα πραγµατοποιείται το Συντονιστικό και

η συνάντηση µε τους Προέδρους των Τµηµάτων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας

16.02.2001 Πραγµατοποίηση της 2ης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας (17.03.2001) µε θέµατα:

1. Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ∆.Σ.

(περίοδος Μαΐου 2000-Φεβρουαρίου 2001)

2. Τα θεσµικά προβλήµατα του κλάδου – Πλαίσιο παρεµβάσεων

3. Προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής

Πανελλαδικό πρόγραµµα δράσεων του κλάδου

4. Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας - ψηφίσµατα

Στην Αντιπροσωπεία καλούνται να διατυπώσουν τις θέσεις τους ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Κ. Λαλιώτης, ο Υπουργός Πολιτι-

σµού Ε. Βεζινέλος, ο Πρόεδρος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Γ. Πολύζος, ο Πρόεδρος της UIA Β. Σγούτας, εκ-

πρόσωπος της UMAR και εκπρόσωπος του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης

17.02.2001 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στην Πάτρα η Ηµερίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας µε θέµα «Αρχιτεκτονική

Παιδεία και Πραγµατικότητα» στην οποία συµµετέχει ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε εισήγηση του Προέδρου Παναγιώτη Γεωργα-

κόπουλου µε θέµα: Εθνική πολιτική και αρχιτεκτονική πραγµατικότητα

17.02.2001 Στα πλαίσια του Συντονιστικού των Aρχιτεκτονικών Συλλόγων της χώρας, πραγµατοποιείται στην Πάτρα συνάντηση

εργασίας του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε τους Προέδρους των Τµηµάτων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας. Eκ µέ-

ρους της Πανεπιστηµιακής Kοινότητας παραβρέθηκαν οι Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος Tµήµατος Aρχιτεκτόνων EMΠ,

Tάσος Kωτσιόπουλος, Πρόεδρος Tµήµατος Aρχιτεκτόνων AΠΘ, Xρήστος Aθανασόπουλος, Πρόεδρος Tµήµατος Aρχι-

τεκτόνων Πανεπιστηµίου Θράκης, Παντελής Σκάγιαννης, Eπίκουρος Kαθηγητής, εκπρόσωπος του Παντελή Λαζαρίδη,

Προέδρου του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Συµφωνήθηκε η συνεργασία στα θεσµικά, επι-

στηµονικά και εκπαιδευτικά θέµατα. Εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου

17.02.2001 Συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα για τις εξελίξεις στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

18.02.2001 Πραγµατοποιείται στην Πάτρα το Συντονιστικό Όργανο Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τµηµάτων της χώρας µε τη συµ-

µετοχή των Συλλόγων Ν. Αχαΐας, Ν. Εύβοιας, Ν. Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Ν. Λάρισας, Ν. Λασιθίου, Χανίων και του Τµή-

µατος Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας. Τα θέµατα που συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν στα οξυµένα θεσµικά και επαγγελµα-

τικά προβλήµατα καθώς και στις εξελίξεις στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου

20.02.2001 Έγγραφο προς του Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, Ν. Αχαΐας, Ν. Καβάλας, Χανίων και Βόλου για την προε-

τοιµασία του επόµενου Συντονιστικού και διοργάνωσης Ηµερίδας στην Καβάλα

20.02.2001 Ψήφισµα διαµαρτυρίας για τη χρήση πυρηνικών όπλων στα Βαλκάνια

21.02.2001 Συµµετοχή του Προέδρου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στη συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε το διε-

θνές συνέδριο πολεοδοµίας που θα γίνει στην Ελλάδα το 2002

23.02.2001 Πραγµατοποιείται στην Αθήνα το 18ο Εκτελεστικό Γραφείο της UMAR και εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου

28.02.2001 Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση µε το ΤΕΕ και την UIA ειδικής Ηµερίδας για τα Ολυµπιακά Έργα στις 2 Απριλίου 2001.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις βασικές ενότητες: την παρουσίαση των έργων και δράσεων, τις τοποθετήσεις εκ-

προσώπων φορέων και το «στρογγυλό τραπέζι»

01.03.2001 Εκδίδεται δελτίο τύπου µε τις θέσεις µας για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για τη διαµόρφωση του Μώλου Αγ. Νικο-

λάου Πατρών

01.03.2001 Έγγραφο προς το ∆ήµο ∆ραπετσώνας, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΜΠ, ΤΕΕ και ΜΜΕ για το θέµα της ανάπλασης της περιοχής

Αγίου ∆ιονυσίου στο ∆ήµο ∆ραπετσώνας
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02.03.2001 Έγγραφο προς τη διοίκηση του νέου αερολιµένα Αθηνών µε το οποίο ζητούνται τα σχέδια προκειµένου να γίνει σχε-

τικό αφιέρωµα στο περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

05.03.2001 Έγγραφο προς τον Οργανισµό Νέου Μουσείου Ακρόπολης για τη χορήγηση του κτιριολογικού προγράµµατος όπως

εγκρίθηκε από το ΚΑΣ

05.03.2001 Έγγραφο προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο υπενθυµίζεται το αίτηµά µας για συµµετοχή του

Συλλόγου στα διάφορα ΣΧΟΠ

06.03.2001 Συµµετοχή του Συλλόγου στη σύσκεψη που καλεί ο Πρόεδρος του ΤΕΕ για το θέµα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ

06.03.2001 Αποστολή εγγράφων, σε καθηµερινή βάση, από τις 20.02.2001, στους Υπουργούς Παιδείας και ΠΕΧΩ∆Ε µε τα οποία

ζητείται συνάντηση για τα µείζονα θεσµικά και επαγγελµατικά προβλήµατα των αρχιτεκτόνων

07.03.2001 Πρόσκληση προς τους συναδέλφους για συµµετοχή στη συγκέντρωση-πορεία την Πέµπτη 8.3.2001 στα Προπύλαια,

προκειµένου να δηλωθεί η αντίθεση του κλάδου στην φερόµενη «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ

07.03.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού µε θέµα τη συνεργασία για την προβολή και προώθηση της αρχιτεκτονικής

07.03.2001 Αποστολή εγγράφου διαµαρτυρίας προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά µε το θέµα της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ

07.03.2001 Ορισµός κριτών στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς για τη µορφή του Φάρου στο Βόλο και το Βιοµηχανικό Συγκρό-

τηµα ΤΖΙΒΡΕ στο Σουφλί

09.03.2001 Παρέµβαση του Συλλόγου στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την αξιοποίηση ακινήτου του Γηροκοµείου Σερρών 

14.03.2001 Συνάντηση µε τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Αλευρά σχετικά µε την αναθεώρηση του Ν. 716/77

17.03.2001 Πραγµατοποιείται η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Αθήνα. Στην Αντιπροσωπεία γίνεται

ενηµέρωση των συναδέλφων για τις δράσεις του ∆.Σ. για την περίοδο Μαΐου 2000-Μαρτίου 2001 και εκτενής συζήτηση

για όλα τα θέµατα µε έµφαση στα θεσµικά προβλήµατα του κλάδου και στην προβολή – αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής.

Επίσης η Αντιπροσωπεία καθορίζει το πλαίσιο δράσεων για την επόµενη περίοδο και ειδικότερα για το θεσµικό πλαίσιο

άσκησης του επαγγέλµατος, για την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ και για την προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής 

Επίσης η Αντιπροσωπεία ψηφίζει τα παρακάτω ψηφίσµατα:

– Ψήφισµα διαµαρτυρίας για τη χωροθέτηση Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας-Καγιάκ στην περιοχή Μαραθώνα-

Σχοινιά

– Ψήφισµα για τη νόµιµη εφαρµογή της απλής αναλογικής στα αποτελέσµατα των εκλογών ΤΕΕ της 26.11.2000

21.03.2001 Αποφασίζεται η συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001

23.03.2001 Έγγραφο διαµαρτυρίας προς τον Υπουργό Πολιτισµού και τον Γ.Γ. Αθλητισµού για την υλοποίηση του Ολυµπιακού Κέ-

ντρου Ιππασίας και του νέου Ιπποδρόµου Αθηνών µε το σύστηµα της µελετοκατασκευής

23.03.2001 Έγγραφο προς τους Προέδρους των Τµηµάτων Αρχιτεκτονικών Σχολών και τους Συλλόγους Ν. Καβάλας, Θεσσαλονί-

κης, Ν. Αχαΐας και Ν. Μαγνησίας για τη διοργάνωση Ηµερίδας στη Ξάνθη µε θέµα «Η Συµβολή του κλάδου στα προ-

γράµµατα σπουδών» σε συνδυασµό µε τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ που θα πραγµατο-

ποιηθεί στην Καβάλα. Οι δύο εκδηλώσεις θα γίνουν 30.6.2001 και 1.7.2001

28.03.2001 Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση µε το ΕΜΠ και τον Οργανισµό Αθήνας Ηµερίδας µε θέµα «Μητροπολιτική Βαρκελώ-

νη προς 2004»

28.03.2001 Συνεδρίαση του Προεδρείου του ∆.Σ. και των συναδέλφων εκπροσώπων του Συλλόγου σε διεθνείς φορείς για το θέ-

µα του θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος µε τη συµµετοχή του Νοµικού Συµβούλου στην οποία συζη-

τείται και το υπόµνηµα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

28.03.2001 Εγκρίνεται η ίδρυση του Τµήµατος Ν. Χανίων µε την επωνυµία ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Ν. Χανίων

30.03.2001 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΠΟ και άλλους φορείς για τη χρηµατοδότηση της έκδοσης των πρακτικών του 10ου

Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου που οργανώθηκε από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ τον ∆εκέµβρη του 1999 

30.03.2001 Έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό, τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς µε θέµα «Εµπορική υπαίθρια διαφήµιση –

ταµπλό και πινακίδες. Να απαλλαγούµε από την κυριαρχία τους»

02.04.2001 Το ΤΕΕ, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και η UIA πραγµατοποιούν ειδική Ηµερίδα για τα Ολυµπιακά Έργα στο ξενοδοχείο CARAVEL

στην Αθήνα µε σκοπό την ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου και κατ' επέκταση της Κοινής Γνώµης για την πορεία υλο-

ποίησης των έργων αυτών, τη συζήτηση επί των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά το στάδιο της κατασκευής, αλ-

λά και τον προβληµατισµό για την «επόµενη ηµέρα» και την ένταξη των έργων στην καθηµερινή λειτουργία των πό-

λεών µας. Το πρόγραµµα της Ηµερίδας περιλαµβάνει τρεις βασικές ενότητες: την παρουσίαση των έργων και δράσε-

ων, τι τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων και το «στρογγυλό τραπέζι» 

03.04.2001 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, τον Οργανισµό Αθήνας και τον ΣΕΠΟΧ για τη συνδιοργάνωση Ηµερίδας µε θέµα «Θεσµο-

θέτηση ζωνών χρήσης γης και ζωνών προστασίας στην περιοχή της Μεσογείου» 

04.04.2001 Μετά από πρόταση του Τµήµατος Κορίνθου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κλιµάκιο του ∆.Σ. συµµετέχει στη συνεδρίαση του ∆.Σ.

του Τµήµατος

04.04.2001 Έγγραφο προς το Προεδρείο της Γ.Σ. Νοµού Αττικής για τη λειτουργική παρουσία και δραστηριοποίηση της Γ.Σ. Ν. Αττικής

04.04.2001 Έγγραφο προς τους Συλλόγους και τα Τµήµατα της χώρας για την άµεση αποστολή προτάσεων και θέσεων για τα θέ-

µατα της υπό διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης του Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα την 1.7.2001

05.05.2001 Έγγραφο προς τα µέλη της Αντιπροσωπείας και τα µέλη της Επιτροπής Χωροταξίας για τη ενεργοποίηση της Επιτροπής

11.04.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, τη ∆/νση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, τη ∆/νση Καλών Τεχνών του ΥΠΠΟ και

τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας µε θέµα «Πολιτιστική Ολυµπιάδα 2001-2004»

18.04.2001 Έγγραφο διαµαρτυρίας προς τον ∆ήµαρχο Λεβαδέων για την καθυστέρηση καταβολής της αµοιβής του εκπροσώπου

µας στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για το ∆ηµαρχείο Λεβαδιάς

19.04.2001 Συνάντηση στο ΥΠΠΟ µε θέµα «Επικράτεια και Πολιτισµός» στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας

24.04.2001 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. της ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ µε θέµα: «Παρεµβάσεις δηµοσίων φορέων, τα δηµό-

σια έργα και η αρχιτεκτονική»

25.04.2001 Αποφασίζεται η συµµετοχή του Συλλόγου στην Ηµερίδα διαµαρτυρίας για τα Ολυµπιακά Έργα στο Σχοινιά-Μαραθώ-

να που θα γίνει στις 29.04.2001 

27.04.2001 ∆εύτερο έγγραφο προς τους Συλλόγους και τα Τµήµατα της Περιφέρειας για την προετοιµασία της Ηµερίδας και του

Συντονιστικού στην Ξάνθη και στην Καβάλα 30.6. και 1.7.2001

5-6.05.2001 Με πρωτοβουλία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ πραγµατοποιείται µε επιτυχία στην Αθήνα συνάντηση εργασίας αντιπροσώπων Ευ-

ρωπαϊκών Ενώσεων Αρχιτεκτόνων για την άσκηση της αρχιτεκτονικής στα ευρωπαϊκά κράτη µε έµφαση στη διάρ-

θρωση και δοµή των επαγγελµατικών ενώσεων, στις υφιστάµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, στην εφαρµογή των ευρω-

παϊκών οδηγιών και των πρόσφατων τροποποιήσεών τους. Στη συνάντηση συµµετέχουν, εκτός από τους Ευρωπαίους

συναδέλφους, µέλη του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, η Πρόεδρος και µέλη της Γραµµατείας του Ελληνικού Τµήµατος της

UIA, εκπρόσωποι του Συλλόγου και του ΤΕΕ στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Οργανώσεις Αρχιτεκτόνων. Αποφασίζεται

από την Συνδιάσκεψη η στήριξη των παρακάτω ενεργειών:

Α) Να προωθηθεί η ενδυνάµωση του ρόλου των εθνικών ενώσεων και συλλόγων, 

Β) Να προωθηθεί η εφαρµογή της Κ.Ο. 85/384/ΕΟΚ και το Π∆.107/93, 

Γ) Να προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση, όπου αυτή απαιτείται, µε την οποία θα καταργείται η ισχύς των διατάξεων

που παρέχουν τα ίδια ή σχετικά δικαιώµατα άσκησης αρχιτεκτονικού έργου σε κατηγορίες πτυχιούχων οι οποίες

δεν έχουν το κοινό αποδεκτό γνωστικό αντικείµενο σπουδών στην Αρχιτεκτονική. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης των θέσεών µας και της πολιτικής διεκδίκησης για την αναβάθµιση της ποιότητας του κα-

θηµερινού περιβάλλοντος, θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ενώσεων αρχιτεκτόνων ξεκινώντας από την έκδοση ενός δίγλωσσου τόµου γύρω

από τα θέµατα και τις ιδιοµορφίες της επαγγελµατικής άσκησης της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα συνεχίσει τις επαφές και τις διαπραγµατεύσεις µε τους

αρµόδιους θεσµικούς φορείς (Υπουργεία, Αρχιτεκτονικές Σχολές) προκειµένου να εισακουσθούν οι ευρωπαϊκές συ-

στάσεις, να θεσπιστεί µία εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική κατόπιν εκτεταµένου διαλόγου, αλλά και να µετα-

φερθούν αυτοί οι κρίσιµοι προβληµατισµοί στο κοινωνικό σύνολο µέσω των Μ.Μ.Ε.

08.05.2001 ∆ελτίο τύπου για τις Ελληνικές διακρίσεις στο βραβείο Mies van der Rohe Award 2001

10.05.2001 Έγγραφο προς τον Οργανισµό Μουσείου Ακρόπολης για την πορεία του νέου Μουσείου

11.05.2001 Πρόσκληση στους συναδέλφους να υποβάλουν ιδέες-προτάσεις για τη δηµιουργία νέου λογότυπου του Συλλόγου

και την καθιέρωση ενός σήµατος αναγνώρισης
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14.05.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε τις ΖΟΕ περιοχής Μεσογείων

15.05.2001 ∆ελτίο Τύπου µε θέµα την «ανάπλαση» του σταθµού της Οµόνοιας του ΗΣΑΠ καθώς τέτοιας κλίµακας παρεµβάσεις

πραγµατοποιούνται χωρίς καµία έγκριση από τις αρµόδιες αρχές

15.05.2001 Ανακοίνωση για την οργάνωση Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR 2001 το καλοκαίρι του 2001 στην Ελλάδα (Αί-

γινα), Τουρκία (Adana και Kaya Koyo)  

23.05.2001 Πρόσκληση στην Ηµερίδα «Μεσόγεια S.O.S. για το µέλλον της Αττικής» που οργανώνουν από κοινού ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

και ο ΣΕΠΟΧ στις 3.7.2001

31.05.2001 Ανακοίνωση – καταγγελία για τη σύλληψη φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής διαδήλωσης για την ανωτατο-

ποίηση των ΤΕΙ στις 30.5.2001 

01.06.2001 Αντιπροσωπεία από εκπροσώπους του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, του ∆.Σ.Α., του ΥΠΠΟ, του ΕΜΠ και της Οµοσπονδίας ∆ικηγορικών

Υπαλλήλων Ελλάδας, επισκέπτεται την Τουρκία για το θέµα των φυλακών τύπου F στην Τουρκία

08.06.2001 Έγγραφο διαµαρτυρίας για την άδικη ποινική δίωξη που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι µέλη της ΕΠΑΕ Θήρας 

13.06.2001 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ήµο Αθηναίων, Πολεοδοµία Αθήνας και αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα για την εξέλιξη των

χρήσεων γης στην περιοχή Ψυρρή

13.06.2001 ∆ελτίο Τύπου µε θέµα «Η ανυποληψία της αρχιτεκτονικής» µε αφορµή την ανάθεση στον Ισπανό αρχιτέκτονα

Calatrava της αναβάθµισης του ΟΑΚΑ

13.06.2001 Το ∆.Σ. αποφασίζει την συγκρότηση ειδικής υποεπιτροπής θεσµικών προβληµάτων σε συνάφεια µε τις λειτουργίες –

δράσεις της CAE η οποία και θα συνεδριάσει στις 27.06.2001

15.06.2001 Αίτηµα προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ένας εκ των τριών εκπροσώπων του ΤΕΕ στην Επιτροπή του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ανα-

θεώρηση του Ν. 716/77 να είναι εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

19.06.2001 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού για εξασφάλιση έδρας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε νέο κτίριο

19.06.2001 Επανυποβολή αιτήµατος προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΠΟ για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των Κα-

λοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR του 2001, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα

20.06.2001 Συνάντηση του Προεδρείου µε τους υπεύθυνους του Οργανισµού για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης για το θέµα του

∆ιαγωνισµού

21.06.2001 ∆ελτίο Τύπου «Τα Ολυµπιακά Έργα και η …αρχιτεκτονική. Θέσεις – επισηµάνσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»

22.06.2001 ∆ιαµαρτυρία προς τον ∆ήµο Γαλατσίου για την άδικη αξιολόγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου, συναδέλφου Α. Λιάκου

22.06.2001 ∆ιαµαρτυρία προς τον ∆ήµο Καβάλας για χορήγηση κατ’ επανάληψη άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος σε

µηχανικό υπάλληλο του ∆ήµου

03.07.2001 Πρόταση της Ελλάδας για την έκθεση ACE Multimedia 2002/The Reflecting City. Προτεινόµενα έργα: α) Το πρό-

γραµµα ανάπλασης τµήµατος του ιστορικού λιµενικού συνόλου της Θεσσαλονίκης, τη µετατροπής του σε πολιτιστι-

κό κέντρο µητροπολιτικής εµβέλειας και της ένταξής του στον αστικό ιστό και β) Το δίκτυο των σηµαντικών επεµ-

βάσεων εξοπλισµού µε πράσινο στη µείζονα περιοχή Αθηνών, συγκεκριµένα: το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-

τοποίησης στη ∆υτική Αθήνα και το πρόγραµµα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου. Επίσης προτείνεται η έκθεση µε-

τά το Βερολίνο και το Ελσίνκι να έλθει στην Αθήνα ως τµήµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Ολυ-

µπιάδας εµπλουτισµένη µε µια παράλληλη έκθεση και τη διοργάνωση σχετικής ευρωπαϊκής εκδήλωσης στα πλαί-

σια του ACE

03.07.2001 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία Ηµερίδα µε θέµα «Μεσόγεια SOS» που οργανώθηκε από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ΣΕΠΟΧ

στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του Συλλόγου για τη διαµόρφωση θέσεων σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας

και µε αφορµή την πρόθεση της πολιτείας για έγκριση της ΖΟΕ Μεσογείων.  Στην Ηµερίδα συµµετέχουν πανεπιστη-

µιακοί, µελετητές, περιβαντολόγοι, ο Νοµάρχης Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι ∆ήµων, εκπρόσωποι κοµµάτων κα-

θώς και εκπρόσωποι του Οργανισµού Αθήνας. Στη συζήτηση που ακολούθησε πήραν µέρος πολλοί συνάδελφοι µε

τις εισηγήσεις τους και η Ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την ανταλλαγή απόψεων σε ένα στρογγυλό τραπέζι και τονίστη-

κε η επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άµεσα η θεσµοθέτηση της ΖΟΕ µε βάση τις προτάσεις που έγιναν ώστε τα

Μεσόγεια να αποτελέσουν ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης

04.07.2001 ∆ελτίο Τύπου µετά το Συντονιστικό που πραγµατοποιήθηκε στην Καβάλα την 1η Ιουλίου 2001 και την Ηµερίδα που

πραγµατοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 30 Ιουνίου 2001 µε θέµα «Η κατάρτιση του Αρχιτέκτονα. ∆ιασύνδεση των προ-

γραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πρακτική»

04.07.2001 Ανακοίνωση σχετικά µε την «αξιοποίηση» των ελεύθερων χώρων και συγκρότηση ειδικής Οµάδας Εργασίας µε σκο-

πό τη διοργάνωση Ηµερίδας για την ανάδειξη του προβλήµατος και την υιοθέτηση λύσεων

06.07.2001 Έγγραφο προς τον Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε το θέµα της λειτουργίας των ΕΠΑΕ και ΑΠΑΣ. Προτείνεται να

παραµείνουν οι ΕΠΑΕ ως έχουν στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

09.07.2001 Πρόσκληση προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και του ΤΕΕ στο CAE για την προετοιµασία Ηµερίδας σχετικά µε

τα θέµατα CAE

11.07.2001 Ορισµός εκπροσώπων στην Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

13.07.2001 Αποφασίζεται από το ∆.Σ. ο συν. Γρηγοριάδης να εκπροσωπήσει τον Σύλλογο στη Γεν. Συνέλευση της UMAR στο Κάι-

ρο (13 & 14.7.2001)

24.07.2001 Ανακοίνωση για τη δηµιουργία, µε πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ, ∆ικτύου Αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο της Επικράτειας Πο-

λιτισµού. Το ∆ίκτυο στοχεύει στη διατύπωση και τον σχεδιασµό πολιτικής που υλοποιείται µε τη µορφή συγκεκριµέ-

νων δράσεων στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής σε εθνικό (ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισµική σηµασία

της αρχιτεκτονικής, κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος) και σε διεθνές επίπεδο (παρουσία

της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας –συµπεριλαµβανοµένου και του θεωρητικού έργου– στον ευρωπαϊκό

και διεθνή χώρο). Τον Σύλλογο στη σχετική Επιτροπή του ΥΠΠΟ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Τ. Γεωργακόπουλος και

αποφασίζεται η συγκρότηση Οµάδας Εργασίας στο Σύλλογο για τα θέµατα του ∆ικτύου. ∆ηµοσιεύεται σχετική πρό-

σκληση για συµµετοχή συναδέλφων στην παραπάνω Οµάδα Εργασίας 

25.07.2001 Με αφορµή το διάλογο που έχει ξεκινήσει ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, την UIA, το ICOMOS µε το Επιµε-

λητήριο Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας σχετικά µε τεχνικά θέµατα που αφορούν άµεσα και τις δύο χώρες, γίνεται έγ-

γραφο προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την πρόθεση συµµετοχής του Συλλόγου σε δράσεις ή επιτροπές που άπτο-

νται του τοµέα της αρχιτεκτονικής

25.07.2001 Ορίζονται εκπρόσωποι του Συλλόγου στις ΕΠΑΕ

26.07.2001 Ορισµός του Προέδρου και του Ειδικού Γραµµατέας ως εκπροσώπων στην Επιτροπή Αξιολόγησης για το Β΄ στάδιο του ∆ια-

γωνισµού για το Μουσείο Ακρόπολης, µε σκοπό το ίδιο το ∆.Σ. να παρακολουθήσει τις διαδικασίες του διαγωνισµού αυτού

28.08.2001 Στη διηµερίδα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου µε θέµα «Προβλήµατα και Προοπτικές της Αρχιτεκτονι-

κής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» στις 31.8.2001, τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θα εκπροσωπήσει ο συνάδελφος Γ. Χαραλαµπίδης,

ταµίας του Συλλόγου

21.08.2001 ∆ελτίο Τύπου για την πορεία του νέου Μουσείου Ακρόπολης και τις παρεµβάσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

23.08.2001 Αποστολή ερωτηµατολογίου προς τους Συλλόγους και Τµήµατα της περιφέρειας για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων τους

10.09.2001 Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά σπουδαστήρια της UMAR που πραγµατοποιήθηκαν στην Αίγινα

12.09.2001 Υπογράφεται νέα σύµβαση για την έκδοση του Περιοδικού «Αρχιτέκτονες»

12.09.2001 Αποφασίζεται από το ∆.Σ. η έκδοση των πρακτικών του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου σε συνεργασία

µε το ΤΕΕ

12.09.2001 Αποφασίζεται η έκδοση των πρακτικών των Ηµερίδων Πάτρας και Ξάνθης και της Ηµερίδας για τα Μεσόγεια

13.09.2001 Ένσταση κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας λόγω νοµικών και ουσιαστικών παραβάσεων εµπεριεχο-

µένων στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάληψη εκπόνησης της Μελέτης «Ενιαίο Σχολικό Συγκρότηµα Λα-

µίας (Γυµνάσιο – Λύκειο – ΤΕΕ)» µε ανοικτή διαδικασία

13.09.2001 Έγγραφο προς το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Χανίων για την προετοιµασία Συντονιστικού και Ηµερίδας µε θέµα «Η αρχιτε-

κτονική και οι παρεµβάσεις των δηµοσίων φορέων» στα Χανιά, το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου 2001

14.09.2001 Έγγραφο προς τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε τη ρύθµιση της λειτουργίας του ΑΠΑΣ και πρόταση του ΣΑ-

∆ΑΣ-ΠΕΑ για αποζηµίωση των εκπροσώπων στις ΕΠΑΕ µε το ποσό των 15.000 δραχµών ανά συνεδρίαση
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14.09.2001 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟ για την κατάρτιση ειδικού βαθµολόγιου – µισθολόγιου των Μηχανικών του ΥΠΠΟ

17.09.2001 Πρόσκληση στους Προέδρους των Συλλόγων και Τµηµάτων της περιφέρειας για συνάντηση εργασίας µε το ∆.Σ. του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στις 20.10.2001

18.09.2001 Πραγµατοποιείται συνάντηση µε Γερµανούς Αρχιτέκτονες και αποφασίζεται η διοργάνωση ηµερίδας µε θέµα: «Η

επίδραση νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό»

24.09.2001 Ορισµός εκπροσώπου στο διαγωνισµό βιοµηχανικού σχεδίου της Εταιρίας «∆ροµέας»

24.09.2001 Πρόταση για συνάντηση ανταλλαγής απόψεων και συνεννόησης για την προώθηση των θεµάτων των αρχιτεκτόνων

και της αρχιτεκτονικής µε το Ελληνικό Τµήµα της UIA

02.10.2001 Ευχές για την εκλογή του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου

02.10.2001 Ευχές για τη συγκρότηση του ∆.Σ. της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρίας

03.10.2001 Ορίζονται εκπρόσωποι στις ΕΠΑΕ Αττικής

04.10.2001 ∆ελτίο Τύπου για την προστασία των ελεύθερων χώρων της Αθήνας και την ανάγκη εναλλακτικής χωροθέτησης του

Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης

04.10.2001 Έγγραφο προς τον Οργανισµό Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σχετικά µε την ανάγκη άρτιας προετοιµα-

σίας της εκδήλωσης για την παρουσίαση των βραβευθέντων µελετητών και την έκδοση του σχετικού Τεύχους µε τις

µελέτες, βραβεία κ.λπ.

08.10.2001 Συνεδρίαση Επιτροπής για Πολεοδοµικά γραφεία – διαδικασίες έκδοσης οικοδοµικών αδειών

08.10.2001 Ευχές για την εκλογή του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και προγραµµατισµός συνάντησης των ∆.Σ.

των δύο Συλλόγων

09.10.2001 Αποστολή κειµένου – πλαισίου θέσεων για τη λειτουργία των ΕΠΑΕ στους εκπροσώπους µας

09.10.2001 Συνάντηση του ∆.Σ. µε τους εκπροσώπους του Συλλόγου και ΤΕΕ στο CAE για ενηµέρωση, αντιµετώπιση των σηµαντι-

κών θεµάτων και χάραξη κοινής πολιτικής. Αποφασίζεται η δηµιουργία γραφείου στον Σύλλογο γραµµατειακής υπο-

στήριξης και συντονισµού για τα παραπάνω θέµατα

09.10.2001 Ανακοίνωση για την συµµετοχή στην καµπάνια «Ένα σχολείο για την Τσιάπας»

09.10.2001 Με αφορµή την καταδίκη συναδέλφων στο Τµήµα Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αρταίων, το ∆.Σ. εκφράζει την αντίθεσή

του σε κάθε έννοια ποινικοποίησης τυχόν παραλείψεων συναδέλφων κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων

του και συµπαρίσταται στη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής τους

10.10.2001 Με ευθύνη του ∆.Σ. αποστέλλεται ερωτηµατολόγιο σε συναδέλφους για την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικής έρευ-

νας για τη διαµόρφωση εικόνας του τρόπου άσκησης του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα µε σκοπό την

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την τελική διαµόρφωση των θέσεων και την οριστικοποίηση των δράσεών µας

20.10.2001 Με πρωτοβουλία του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, πραγµατοποιείται συνάντηση εργασίας µε τους Προέδρου και εκπροσώ-

πους των Συλλόγων και Τµηµάτων της χώρας. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των δράσεων – προβληµάτων και

εντοπίστηκαν τα µείζονα προβλήµατα που απασχολούν τους αρχιτέκτονες σε πανελλαδικό επίπεδο. Από το ∆.Σ. έγι-

νε εισήγηση-πλαίσιο σχετικά µε την σηµερινή οργανωτική δοµή, τα προβλήµατα που αναφέρονται στο καταστατικό

της Ένωσης, τα λειτουργικά προβλήµατα λειτουργίας Συλλόγων – Τµηµάτων και τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που

επιβάλλονται για την αναδιοργάνωση του κλάδου και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως συστατικού στοιχείου για

µια νέα εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική. Αποφασίζεται η πραγµατοποίηση µιας επόµενης πανελλαδικής σύ-

σκεψης στις αρχές του 2002 για τη χάραξη κοινής πορείας ανασυγκρότησης του κλάδου και ανάδειξης των Συλλό-

γων και της Αρχιτεκτονικής σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο

25.10.2001 Παρουσία του εκπροσώπου µας συν. Γ.Ζερβού στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων του

ΥΠΠΟ σχετικά µε το θέµα του υπόγειου σταθµού του ΗΣΑΠ της Οµόνοιας και διατύπωση θέσεων για την αναγκαιότη-

τα εξασφάλισης της ιστορικής συνέχειας χωρίς να εµποδίζεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική παρέµβαση

25.10.2001 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δηµοσίευση έργων των αρχιτεκτόνων στο Περιοδικό «Αρχιτέκτονες» στο αφιέρωµα

για τους νέους Έλληνες αρχιτέκτονες 

31.10.2001 ∆ελτίο Τύπου µε θέµα «Οι κατ’ αποκοπή αµοιβές µελετών αναθεωρούνται – όπως όλες ανεξαρτήτως οι αµοιβές –

µε το συντελεστή «λ»

31.10.2001 Απόφαση-πλαίσιο του ∆.Σ. για θέµατα διεθνών σχέσεων και CAE

31.10.2002 Εκπροσώπηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Ηµερίδα του ICOMOS για το Σχέδιο Νόµου Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

02.11.2001 Έγγραφο διαµαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονοµικών για τη διενέργεια ελέγχων σε µελετητικά γραφεία για τον

εντοπισµό «παράνοµου» software

03.11.2001 Συµµετοχή του Συλλόγου µε εκπρόσωπό του στην Ηµερίδα του ∆ήµου Ελληνικού µε θέµα «Αεροδρόµιο Ελληνικού –

Μητροπολιτικό Πάρκο Αναψυχής, Πολιτισµού, Αθλητισµού»

03.11.2001 Συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Έκθεση «POLIS 2001 – Επικράτεια Πολιτισµού» 

06.11.2001 Κατατίθενται στον Υπουργό Πολιτισµού οι προτάσεις µας για το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής όπως αυτές ολοκληρώθηκαν

από την Ειδική Οµάδα Εργασίας και συνοπτικά αναφέρονται στα παρακάτω: 1. ∆ιαµόρφωση της εθνικής πολιτικής

για την αρχιτεκτονική, 2. Έκδοση οδηγιών άσκησης επαγγέλµατος, 3. ∆ιοργάνωση πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτο-

νικής, 4. Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης µαθητών ως προς το δοµηµένο περι-

βάλλον, 5. Μεταφορά έκθεσης βραβείων Mies Van der Rohe 2001 και 6. ∆ηµιουργία κέντρου αρχιτεκτονικής στη

Θεσσαλονίκη

07.11.2001 Ευχαριστήριο στους συναδέλφους για τη συνεργασία του στο περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» µε θέµα «Αρχιτεκτονική

και µελετοκατασκευές»

08.11.2001 ∆ελτίο Τύπου για τη συµµετοχή του Συλλόγου στην αντιπολεµική διαδήλωση της 8.11.2001

09.11.2001 Απάντηση σε έγγραφο της Σχολής Καλών Τεχνών σχετικά µε την ανάθεση του έργου στο Β΄ βραβείο

12.11.2001 Έγγραφο προς τον Νοµάρχη Κορινθίας και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Πελοποννήσου, µετά από καταγγελία συναδέλφου,

για παράβαση καθήκοντος υπαλλήλου Πολεοδοµίας Ξυλοκάστρου Κορινθίας

12.11.2001 Συγχαρητήρια επιστολή για την αναγόρευση του συν. Ν. Βαλσαµάκη ως επίτιµου διδάκτορα του Τµήµατος Αρχιτεκτό-

νων του ΕΜΠ 

12.11.2001 Χρηµατοδότηση µε το ποσό των 500.000 δραχµών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας για τη διηµερίδα µε θέµα

«Ιστορικό Κέντρο της Βέροιας – προβλήµατα και προοπτικές»

12.11.2001 Αίτηµα προς τον ∆ήµο Σερρών για ενηµέρωση σχετικά µε το «Ερευνητικό Πρόγραµµα του ∆ήµου»

12.11.2001 Έγγραφο προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Β. Παπανδρέου και αίτηµα για ορισµό συνάντησης για τα θέµατα του κλάδου

13.11.2001 Πρόσκληση των µελών του Νοµού Αττικής σε Τακτική Γ.Σ. στις 3.12.2001 µε θέµατα: 1. Προτάσεις για τη διαρκή ενερ-

γοποίηση της Γ.Σ. Αττικής, 2. Ολυµπιακά Έργα – εξειδίκευση σε συγκεκριµένα έργα, 3. Παρεµβάσεις στο λεκανοπέ-

διο Αττικής σε ελεύθερους χώρου και 4. Επαγγελµατικά θέµατα (µελετοκατασκευή, ανώνυµες εταιρείες για έργα

του ∆ηµοσίου κ.λπ.)

16.11.2001 Καταβάλλεται ποσό 500.000 στους Συλλόγους Θεσ/κης, N. Aχαΐας και Ν. Καβάλας για τις προσυνεδριακές Ηµερίδες

που οργάνωσαν στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου

21.11.2001 Επαναφορά του αιτήµατος προς τον Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης σχετικά µε την αναγκαιότητα

πραγµατοποίησης έκθεσης µελετών του διαγωνισµού

21.11.2001 Καθορίζεται το ύψο των εισφορών των µελών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε euro από 1.1.2002 ως εξής: εγγραφή = 5 euro, ετήσια συν-

δροµή για τα πέντε πρώτα χρόνια από την αποφοίτηση = 5 euro και ετήσια συνδροµή για περισσότερα των 5 ετών = 10 euro 

21.11.2001 Οι εκπρόσωποί µας στο CAE ενηµερώνουν το ∆.Σ. για την Ειδική Συνεδρίαση CAE της 17.11.2001 και τη Γ.Σ. CAE της

18.11.2001 στη Βιέννη 

23.11.2001 Πρόσκληση για την πραγµατοποίηση της 3ης τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στις

8.12.2001 µε θέµατα: 1. Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ∆.Σ., 2. Ασφαλιστικό – πλαίσιο για τη νέα Συλλογική

Σύµβαση Εργασίας, 3. Συγκρότηση µετώπου Ελλήνων αρχιτεκτόνων για την αρχιτεκτονική και την προώθηση θεσµι-

κών µεταρρυθµίσεων και 4. Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας – ψηφίσµατα
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23.11.2001 ∆ελτίο Τύπου για την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ ως διατηρη-

τέου µνηµείου του εσωτερικού του σταθµού ΗΣΑΠ στην Οµόνοια, µετά από παρέµβαση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

23.11.2001 Κοινοποίηση εγγράφου του Συλλόγου Μελετητών Μυκόνου στον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε λειτουργικά προβλή-

µατα στον έλεγχο µελετών

23.11.2001 Μετά την παραίτηση του συν. Μ. Αγγελίδη, στην Μόνιµη Επιτροπή 1 του CAE ορίζεται εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ο

συν. Γ. Σηµαιοφορίδης

23.11.2001 Εκφράζεται η ικανοποίηση του Συλλόγου για τον χαρακτηρισµό της Γυάρου ως τόπου µνήµης από το Υπουργείο Αιγαίου

27.11.2001 Έγγραφο προς το Τµήµα ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Ν. Χανίων για την πραγµατοποίηση Συντονιστικού και Ηµερίδας στα Χανιά

29.11.2001 ∆ελτίο Τύπου µε θέµα «το Europan και η νέα ελληνική αρχιτεκτονική» µετά την Ηµερίδα που οργανώθηκε µε µεγά-

λη επιτυχία στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών στις 22.11.2001 από τη ∆ιεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του

ΥΠΕΧΩ∆Ε, την Εθνική Γραµµατεία Europan Ελλάδας και τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Απονεµήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι του

Europan 6 και έγιναν τα επίσηµα εγκαίνια της έκθεσης των αποτελεσµάτων

30.11.2001 ∆ελτίο Τύπου για τη συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε τους Προέδρους και εκπροσώπους των Συλλό-

γων και Τµηµάτων της χώρας που πραγµατοποιήθηκε στις 20.10.2002

03.12.2001 ∆εν πραγµατοποιείται η Γ.Σ. του Ν. Αττικής λόγω έλλειψης απαρτίας 

04.12.2001 Συνάντηση του Προέδρου µε τη ∆ιοίκηση του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αττικής (ΑΣ∆Α) για συνεργασία σχε-

τικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων ανάπλασης της ∆υτικής Αττικής

05.12.2001 Εγκρίνονται από το ∆.Σ. οι εισηγήσεις των συναδέλφων για το Ασφαλιστικό και τη Συλλογική Σύµβαση εργασίας οι

οποίες και θα παρουσιαστούν στην Αντιπροσωπεία της 8.12.2002

06.12.2001 Συνάντηση του Προέδρου µε τον Πρόεδρο του ΟΣΚ για συνεργασία σχετικά µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό, κτιριολο-

γικό πρόγραµµα, διαγωνισµούς και προδιαγραφές των σχολικών κτιρίων

08.12.2001 Πραγµατοποίηση της 3ης Τακτικής Σύγκλησης της Αντιπροσωπείας µε τα παρακάτω θέµατα Η.∆.: 1. Ενηµέρωση για

τις δραστηριότητες του ∆.Σ. (περίοδος Μαρτίου 2001-Νοεµβρίου 2001), 2. Ασφαλιστικό-πλαίσιο για τη νέα Συλλογι-

κή Σύµβαση Εργασίας, 3. Συγκρότηση µετώπου Ελλήνων αρχιτεκτόνων για την αρχιτεκτονική και την προώθηση θε-

σµικών µεταρρυθµίσεων, 4. Έκτακτα θέµατα επικαιρότητας - ψηφίσµατα

13.12.2001 ∆ιατύπωση των θέσεων του Συλλόγου από τον εκπρόσωπό µας συν. Γ. Ζερβό στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβου-

λίου Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ σχετικά µε το θέµα των σταθµών ΗΣΑΠ Οµόνοιας και Βικτωρίας

19.12.2001 Συµµετοχή του εκπροσώπου µας συν. Μ. Σουβατζίδη στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Αποτίµησης Τε-

χνολογίας της Βουλής µε θέµα: «Η χρήση της αιολικής ενέργειας»

03.01.2002 Έγγραφο προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για την κάλυψη των δαπανών των καλοκαιρινών σπουδαστηρίων της UMAR του

2001

09.01.2002 Ο συν. Λυρούδιας ορίζεται τακτικό µέλος στην ΕΠΑΕ του ΟΣΚ

09.01.2002 Αποφασίζεται οι συν. Σηµαιοφορίδης, Γρηγοριάδης και Οικονόµου να συνεργαστούν µε τον ΑΣ∆Α για τον αρχιτεκτο-

νικό διαγωνισµό για την ανάπλαση της Ιεράς Οδού

11.02.2002 Έγγραφο προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΣΚ για συνάντηση εργασίας, µετά τις προτάσεις του ΟΣΚ για συνεργασία 

11.01.2002 Εκ νέου επαναφορά του αιτήµατος προς τον Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης για το θέµα της

πραγµατοποίησης της Έκθεσης και του δηµόσιου διαλόγου σχετικά µε τον διαγωνισµό

11.01.2002 Έγγραφο προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου µελετών

11.01.2002 Έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης

12.01.2002 Πραγµατοποιείται στην Κύπρο συνάντηση µελών του Προεδρείου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (Γεωργακόπουλος, Παππάς, Σηµαι-

οφορίδης) µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για θέµατα συνεργασίας των δύο φορέων. Υπογράφεται πρωτόκολ-

λο συνεργασία

16.01.2002 Συµµετοχή του Προέδρου σε σύσκεψη στο ΥΠΕΧΩ∆Ε υπό τον Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου για το θέµα των Πολε-

οδοµικών Γραφείων

16.01.2002 Έγγραφο προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας για την οικονοµική στήριξη της έκδοσης των

πρακτικών των Ηµερίδων Πάτρας και Ξάνθης

16.02.2002 Η συν. Φατούρου θα εκπροσωπήσει τον Σύλλογο στην Ηµερίδα του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών µε θέµα:

«Ιδιωτικά Έργα»

16.01.2002 ∆ελτίο Τύπου για τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην Κύπρο,

στις 12 και 13.1.2002 

17.01.2002 Οι συν. Μπαρδάκης και Ζερβός ορίζονται εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΑΣΚΤ για τις µε-

λέτες καλλιτεχνικών σταθµών

17.01.2002 Έγγραφο προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ρώµης µε το οποίο γνωστοποιούµε τη συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο πρό-

γραµµα Leonardo da Vinci

18.01.2002 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία το 2002 

24.01.2002 Πρόσκληση για συνεδρίαση του Συντονιστικού στη Χαλκίδα στις 17.2.2002, µε θέµατα: α. Ενηµέρωση για τις δράσεις

του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, β. Επεξεργασία θέσεων – προτάσεων για την αναδιάρθρωση των Πολεοδοµικών Γραφείων

και γ. Επαγγελµατικά – Θεσµικά θέµατα και για την πραγµατοποίηση Ηµερίδας στις 16.2.2002, µε θέµα: «Χωροταξι-

κός Σχεδιασµός – Χρήσεις Γης & Αρχιτεκτονική Φυσιογνωµία Κατασκευών»

24.01.2002 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, τη Βουλή, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,

τα πολιτικά κόµµατα, το ICOMOS, τον Σύλλογο Αρχαιολόγων, τον Σύλλογο Μηχανικών του ΥΠΠΟ, το ΤΕΕ και τον τύπο

σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

24.01.2003 Επαναφορά του θέµατος προς τους αρµόδιους φορείς, της «ανάπτυξης» της περιοχής Ψυρρή

24.01.2002 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των µελών του Ν. Αττικής στις 4.2.2002, µε θέµατα Η.∆.: α. Προτάσεις

για τη διαρκή ενεργοποίηση της Γ. Σ. Αττικής, β. Ολυµπιακά Έργα – εξειδίκευση σε συγκεκριµένα έργα, γ. Παρεµβά-

σεις στο λεκανοπέδιο Αττικής σε ελεύθερους χώρους, δ. Επαγγελµατικά θέµατα (µελετοκατασκευή, ανώνυµες εται-

ρείες για έργα του ∆ηµοσίου κλπ.) και Θεσµικό Πλαίσιο

25.01.2002 Έγγραφο προς τον συν. Β. Γρηγοριάδη, εκπρόσωπο της UMAR, σχετικά µε τα καλοκαιρινά σπουδαστήρια της UMAR

το 2002

29.01.2002 Έγγραφο προς την Πολιτιστική Ολυµπιάδα για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων: Έκθεση ACE – Multimedia 2002.

The Reflecting City, Συνέδριο UIA – Βερολίνο 2002, Έκθεση – Εκδήλωση «Αρχιτεκτονικές και Πολεοδοµικές επεµβά-

σεις στη δεκαετία του ‘90», ∆ιαλέξεις των Αρχιτεκτόνων Jose Acebilio, Liuis Mateo kai Stefano Bocri, Κοινή εκδήλω-

ση για Ίδρυση Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Κύπρο, Έκθεση Mies van der Rohe, Ηµερίδα µε θέµα «Εισαγωγή της Αρχι-

τεκτονικής Παιδείας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

30.01.2002 Έγγραφο προς την Εκκλησία της Ελλάδας σχετικά µε το θέµα της Ανέγερσης µεγάλης Ξενοδοχειακής Μονάδας στην

περιοχή του Λυκαβηττού

01.02.2002 ∆ελτίο Τύπου µε τις θέσεις του Συλλόγου σχετικά µε το ΟΑΚΑ και τον αρχιτέκτονα Καλατράβα και έγγραφο προς την

Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων µε το οποίο ζητείται ενηµέρωση για τον προϋπολογισµό και το κόστος

της µελέτης

01.02.2002 Υπενθύµιση στους Συλλόγους και Τµήµατα Αρχιτεκτόνων για την Ηµερίδα και τη Συνεδρίαση του Συντονιστι-

κού στη Χαλκίδα 16 & 17/2/2002 και κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Εύ-

βοιας 

08.02.2002 Συµµετοχή του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονοµιά του 20ου Αιώνα, στη Ρόδο 3-

5/4/2002 

08.02.2002 Έγγραφο προς το ΤΕΕ σχετικά µε τη συµµετοχή του Συλλόγου στην Εθνική Αποστολή στο ∆ιεθνές Συνέδριο της UIA

στο Βερολίνο, τον Ιούλιο 2002

11.02.2002 Συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΤΕΕ συν. Κ. Παναγιωτόπουλου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής
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12.02.2002 Έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συλλόγου µετά τον αιφνίδιο θάνατο του συναδέλφου Γιώργου Σηµαιοφορίδη, Ειδι-

κού Γραµµατέα του ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Αποφασίζεται το ∆.Σ. να παραστεί σύσσωµο στην κηδεία, να εκφράσει τα

θερµά του συλλυπητήρια στους οικείους του, να διαθέσει ποσό ενός εκατ. δραχµών για τα έξοδα της κηδείας του

καθώς και η αναστολή όλων των προγραµµατισµένων για αυτή την περίοδο εκδηλώσεων 

13.02.2002 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε το θάνατο του συναδέλφου Γιώργου Σηµαιοφορίδη µε το οποίο προτείνεται αντί στεφάνου

να γίνει κατάθεση χρηµάτων σε λογαριασµό για µία υποτροφία µεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

του ΕΜΠ, που θα έχει το όνοµά του

13.02.2002 Αναβολή Ηµερίδας και Συντονιστικού 16 & 17/2/2002 της Χαλκίδας λόγω πένθους για τον συν. Γιώργο Σηµαιοφορίδη

15.02.2002 Έγγραφο προς τον Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης για την παρουσίαση όλων των µελετών και την

πραγµατοποίηση ∆ηµόσιου ∆ιαλόγου

21.02.2002 Κοινοποίηση στους Συλλόγους και τα Τµήµατα του εγγράφου µας προς το ΥΠΠΟ σχετικά µε τη συνδιοργάνωση εκδη-

λώσεων

21.02.2003 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την ακύρωση από το Σ.τ.Ε. της χωροθέτησης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Άλσος Ρι-

ζάρη

21.02.2002 Ορίζεται εκπρόσωπος στην Επιτροπή Αξιολόγησης των µελετών για την «Ανάπτυξη – ∆ιαχείριση ορεινού όγκου Μαι-

νάλου και σχέδια οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΤΤ) των ∆ήµων Λεβιδίου, Βυτίνας και Φαλάνθου» ο

συν. Γ. Παπαπαύλου

28.02.2002 Πρόσκληση προς τους Συλλόγους και Τµήµατα Αρχιτεκτόνων για την Ηµερίδα και το Συντονιστικό 9 & 10/3/2002 στη

Χαλκίδα

28.02.2002 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα για το θάνατο του συναδέλφου ∆ηµήτρη Μπίρη

04.03.2002 Πραγµατοποιείται η Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Ν. Αττικής στην οποία αποφασίζεται η ίδρυση Τµή-

µατος Αρχιτεκτόνων Ν. Αττικής µε την τροποποίηση του υφιστάµενου καταστατικού του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Εκδίδεται σχετι-

κό ∆ελτίο Τύπου 

14.03.2002 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής και το ΤΕΕ για τη χρηµατοδότηση της Έκθεσης Mies van der

Rohe που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα

19.03.2002 ∆ελτίο Τύπου για την Ηµερίδα και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου που πραγµατοποιήθηκαν στη Χαλκίδα

στις 9 και 10.03.2002 

20.03.2002 Έγγραφο για τη συµµετοχή του Συλλόγου στο Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, µε θέµα «Πόλη και Πολιτισµός» 18-20.04.2002

στη Ζάκυνθο. Τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος

21.03.2002 Έγγραφο προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Β. Παπανδρέου µε τις θέσεις του Συλλόγου για τα θέµατα: «Αρχές και κατευ-

θύνσεις για τη διαµόρφωση νέου Θεσµικού Πλαισίου στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος – Θεσµικό πλαίσιο

µελετών δηµοσίων Έργων – Μεταρρύθµιση στη λειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων» 

22.03.2002 Έγγραφο διαµαρτυρίας για την τσιµεντοποίηση της παραλίας του Παραδοσιακού Οικισµού Αγίας Κυριακής Τρικέρων

26.03.2002 Έγγραφο προς το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής για τη χρηµατοδότηση της εκδήλωσης – διάλεξης του Mario Botta στις

08.04.2002

28.03.2002 Ο συν. Νικόλαος Τσινίκας ορίζεται εκπρόσωπος του Συλλόγου στην κριτική επιτροπή του διεθνούς αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού «Εφήµερες Κατασκευές στην πόλη της Αθήνας» που διοργανώνεται από την Επικράτεια Πολιτισµού του

ΥΠΠΟ

01.04.2002 Έγγραφο για την εκπροσώπηση του Συλλόγου από τον συν. Ν. Κουµνάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.

∆ωδεκανήσου, στο Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονοµιά του 20ου Αιώνα που οργανώνεται στη Ρόδο

3-5.04.2002

03.04.2002 Ορισµός των συν. Νικηφοριάδη Μ. και Κυριακού Κ. ως εκπροσώπων ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Επιτροπή Αξιολόγησης µελέτης

για την κατασκευή «Συµπληρωµατικού κτιρίου για τις ανάγκες των Τµηµάτων Η.Μ.Μ.Υ. και Μ.Π.∆. στην Πολυτεχνει-

ούπολης Ακρωτηρίου Χανίων» και των συν. Χατζητζανή Ε. και Τσουκάτου Γ. στην Επιτροπή Αξιολόγησης µελέτης για

την «Αποκατάσταση κτιρίων πρώην IV Μεραρχίας στην παλαιά πόλη των Χανίων»

04.04.2002 Ευχές στο νέο ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας, στο νέο ∆.Σ. των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ΥΠΠΟ

και στο νέο ∆.Σ. του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Η΄ Τάξεως

08.04.2002 Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής διοργανώνουν µε επιτυχία διάλεξη του Ελβετού Αρχιτέ-

κτονα Mario Botta µε θέµα: «Έργα της τελευταίας περιόδου» και εκδίδεται σχετικό ∆ελτίο Τύπου

09.04.2002 Έγγραφο προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, τον Υπουργό Αιγαίου και τον Νοµάρχη Κυκλάδων µε θέµα: Το πολεοδοµικό κα-

θεστώς για την Ερµούπολη Σύρου 

09.04.2002 Πρόσκληση προς τους Συλλόγους και Τµήµατα Αρχιτεκτόνων της χώρας για τη διοργάνωση Ηµερίδας µε θέµα: «Οι

πόλεις και η αρχιτεκτονική των δηµοσίων φορέων» και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού µε θέµατα Η.∆.: α. Ενηµέ-

ρωση για τις δράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης, β. Οργανωτικά θέµατα, Τροποποίηση Καταστατικού, Εκλογές, Προ-

γραµµατισµός και γ. ∆ιάφορα θέµατα που θα τεθούν από Συλλόγους και Τµήµατα, στα Χανιά 20 και & 21.04.2002

αντίστοιχα

09.04.2002 Έγγραφο για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στην Ηµερίδα του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ) που θα

γίνει στις 25.04.2002 µε θέµα: «∆ιαµόρφωση του Νοµοσχεδίου για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων

(Μ.Κ.Ι.Ε.)» από τη συν. Π. Φατούρου και αποστολή της σχετικής εισήγησης

10.04.2002 Έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για το συγκρότηµα προσφυγικών κατοικιών στη Λεωφ. Αλεξάνδρας και την ανάγκη διατή-

ρησης της αντιπροσωπευτικής αρχιτεκτονικής της εποχής του µοντέρνου κινήµατος 

10.04.2002 Έγγραφο προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την αδυναµία παρουσίας του Προέδρου στην ετήσια Γ.Σ. του

Συλλόγου στις 20 και 21.04.2002, λόγω πραγµατοποίησης Ηµερίδας και Συντονιστικού στα Χανιά κατά τον ίδιο χρό-

νο.

11.04.2002 Έγγραφο προς τους Συλλόγους και Τµήµατα της χώρας σχετικά µε την προετοιµασία του Συντονιστικού στα Χανιά

21.04.2002 και αποστολή ερωτηµάτων για διατύπωση θέσεων επί θεµάτων τροποποίησης του καταστατικού

11.04.2002 Αποδοχή από τον Υπουργό Πολιτισµού της πρότασης που διαµορφώθηκε από τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και το ∆ίκτυο Αρχιτε-

κτονικής του ΥΠΠΟ για την ανάληψη από τον Σύλλογο της επιµέλειας του Ελληνικού Περιπτέρου της 8ης Biennale

Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

15.04.2002 Πραγµατοποιούνται µε επιτυχία τα εγκαίνια της Έκθεσης που οργανώνουν ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μη-

χανικών του ΕΜΠ και το Ίδρυµα Mies van der Rohe, σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής του ΥΠΠΟ, στη µνή-

µη του συναδέλφου Γιώργου Σηµαιοφορίδη, µε θέµα: «European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies

van der Rohe Award 2001». Η Έκθεση γίνεται στο κτίριο της Πρυτανείας του ΕΜΠ και θα διαρκέσει από 15.04.2002

µέχρι 17.05.2002. Στα πλαίσια της Έκθεσης εντάσσεται η διάλεξη του αρχιτέκτονα – καθηγητή Ηλία Ζέγγελη µε θέ-

µα: «Αρχιτεκτονική και Προπαγάνδα» (25.04.2002)

22.04.2002 ∆ελτίο Τύπου για την Ηµερίδα και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου που πραγµατοποιήθηκαν στα Χανιά

στις 20 και 21.04.2002



5. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (4 ΝΟΜΟΙ) 8 Ε∆ΡΕΣ
(Λάρισας-Μαγνησίας-Τρικάλων-Καρδίτσας)

6. ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (4 ΝΟΜΟΙ) 4 Ε∆ΡΕΣ
(Κέρκυρας-Κεφαλλονιάς-Ζακύνθου-Λευκάδας)

7. ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (3 ΝΟΜΟΙ) 6 Ε∆ΡΕΣ
(Αιτωλοακαρνανίας-Αχαΐας-Ηλείας)

8. ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (5 ΝΟΜΟΙ) 5 Ε∆ΡΕΣ
(Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας-Βοιωτίας-Εύβοιας)

9. ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (1 ΝΟΜΟΣ) 86 Ε∆ΡΕΣ
(Αττική)

10. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (5 ΝΟΜΟΙ) 5 Ε∆ΡΕΣ
(Κορινθίας-Αργολίδας-Αρκαδίας-Μεσσηνίας-Λακωνίας)

11. ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (3 ΝΟΜΟΙ) 3 Ε∆ΡΕΣ
(Λέσβου-Χίου-Σάµου)

12. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (2 ΝΟΜΟΙ) 4 Ε∆ΡΕΣ
(Κυκλάδων-∆ωδεκαννήσου)

13. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ (4 ΝΟΜΟΙ) 8 Ε∆ΡΕΣ
(Ηρακλείου-Λασηθίου-Ρεθύµνου-Χανίων)

Ο µέγιστος αριθµός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται στους 11 για την περιφέρεια Αττικής, στους 4
για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και µονοσταυρία για τις υπόλοιπες περιφέρειες.
Σύµφωνα µε απόφαση της Αντιπροσωπείας, στα ψηφοδέλτια των συνδυασµών, εκτός από την περιφέ-
ρεια, όπως προβλέπει το άρθρο 11, θα αναγράφεται και ο νοµός του κάθε υποψήφιου ώστε ο ψηφο-
φόρος να γνωρίζει σε ποιο νοµό ανήκει αυτός που θα επιλέξει µέσα στην περιφέρειά του.
Όλα τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα αν καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών, είναι πανελλαδικά.
Σταυρός προτίµησης όµως µπαίνει µόνο στους υποψήφιους της περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψη-
φοφόρος.
Εάν κάποιος ψηφίσει συνδυασµό χωρίς υποψήφιους στη συγκεκριµένη περιφέρεια τότε δεν βάζει
σταυρό προτίµησης.
Τυχόν σταυροί σε υποψήφιους άλλων περιφερειών δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν λαµβάνο-
νται υπόψη.

Συνάδελφοι,

Η ανάγκη µαζικής συµµετοχής στις εκλογές της 30 Ιουνίου 2002 κρίνεται επιτακτική προκειµένου να
ενισχυθεί η πανελλαδική έκφραση του κλάδου.

Για το ∆ιοικ. Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΠΑΣ 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 30.6.2002

Α. ∆ιαδικασία εκλογών - υποψήφιοι

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου θα γίνουν την Κυριακή 30 Ιουνί-
ου 2002.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει τα ψηφοδέλτια των υποψηφιοτήτων µέχρι την ∆ευτέ-
ρα 17 Ιουνίου 2002 και ώρα 14.00 στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Αθήνα, τηλ. 3215.146,
fax 3215.147, e-mail: sadas-pea@tee.gr). 

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στα τοπικά εκλογικά τµήµατα το αργότερο µέχρι τις 26.6.2000. Εάν
το αργότερο 20 µέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή στις 10.6.2002, δεν έχουν προταθεί οι Τοπικές Εφο-
ρευτικές Επιτροπές από τα Τοπικά Τµήµατα,  αυτές ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Β. ∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές έχουν µόνο τα ταµειακά εντάξει µέλη του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (άρθρο 4
παράγρ. 2 του καταστατικού) δηλαδή, σύµφωνα µε απόφαση της Αντιπροσωπείας, όσοι έχουν εξο-
φλήσει τουλάχιστον τη συνδροµή των ετών 2000 και 2001 (20 Ε για τους έχοντες δίπλωµα πάνω από 5
χρόνια και 10 Ε για τους συναδέλφους µε κτήση διπλώµατος κάτω της 5ετίας), και η τακτοποίηση γίνε-
ται µέχρι και την ηµέρα των εκλογών στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές.

Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραµµένοι στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µπορούν να εγγραφούν, για να ψηφίσουν
στις εκλογές της 30.6.2002 µέχρι και την Τρίτη 25.6.2002 και ώρα 12 το µεσηµέρι στα γραφεία του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ συµπληρώνοντας τη συνηµµένη αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωµα εγγραφής (5 Ε).

Γ. Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 30.6.2002 και από ώρα 9.00-21.00 (άρθρο 11
παράγρ. 1).
– Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, τηλ. 3215.146-

7, Αθήνα).
– Οι συνάδελφοι των περιφερειών θα ψηφίσουν στα εκλογικά τµήµατα που θα ανακοινωθούν έγκαι-

ρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Εάν σε κάποια περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα από
ένα εκλογικά τµήµατα, τότε ψηφίζουν στο εκλογικό τµήµα του Νοµού που ανήκουν.

Προσοχή: Οι συνάδελφοι ψηφίζουν µόνο στην περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

Θα γίνει προσπάθεια από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να στηθούν κάλπες σε όσο το δυνατόν
περισσότερες πρωτεύουσες Νοµών.

∆. Κατανοµή εδρών Αντιπροσωπείας και αριθµός σταυρών

Το ∆.Σ. αποφάσισε να ακολουθήσει την κατανοµή των εδρών που ίσχυσε για τις προηγούµενες εκλο-
γές:

1. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆. & ΘΡΑΚΗΣ (5 ΝΟΜΟΙ) 5 Ε∆ΡΕΣ
(Έβρου-Ροδόπης-Ξάνθης-∆ράµας-Καβάλας)

2. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (7 ΝΟΜΟΙ) 23 Ε∆ΡΕΣ
(Θεσ/κης-Σερρών-Χαλκιδικής-Κιλκίς-Πέλλας-Ηµαθίας-Πιερίας)

3. ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (4 ΝΟΜΟΙ) 4 Ε∆ΡΕΣ
(Φλώρινας-Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών)

4. ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ (4 ΝΟΜΟΙ) 4 Ε∆ΡΕΣ
(Ιωαννίνων-Άρτας-Θεσπρωτίας-Πρέβεζας)
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