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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη συμμετοχή και γόνιμο διάλογο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πρώτη Επιστημονική
Συνάντηση συνΕργασίας, που διοργάνωσε ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, κατά το
τριήμερο 24, 25, 26 Ιανουαρίου 2014, στην πόλη της Ναυπάκτου. Η εκδήλωση εστίασε στην
κατεύθυνση της κατάκτησης κοινής, επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας επίλυσης των
προβλημάτων που αφορούν στο μέλλον της άσκησης της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και είχε θέμα:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Με αυτή τη συνάντηση ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εγκαινίασε μια νέα μορφή εκδηλώσεων συνΕργασίας με
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της αρχιτεκτονικής δημιουργίας εδραιώνοντας την ουσιαστική
συμβολή του στο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο προβληματισμού της χώρας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και με τη στήριξη του Δήμου και του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας.
Μια εκδήλωση που, για πρώτη φορά στα χρονικά, πέτυχε την ενεργή συμμετοχή και παρέμβαση του
αρμόδιου Υπουργείου, εκπροσώπου της εκκλησίας της Ελλάδας, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής
κοινότητας, των Αρχιτεκτονικών Σχολών, της αρχιτεκτονικής κοινότητας και πολιτών, κατακτώντας και
την προοπτική της αξιοποίησης των συμπερασμάτων της μέσα από τη συνέχεια της κοινής
προσπάθειας.
Οι παρουσιάσεις των μελετών και οι τοποθετήσεις – παρεμβάσεις της Επιστημονικής Ομάδας
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25/01 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα σε,
ανοιχτή στο κοινό, συνεδρίαση.
Με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους, ο διευθυντής της ΥΔΟΜ της Εκκλησίας της Ελλάδας π.
Φ. Χρ. Δέδες, ο π. Θ. Βαμβίνης, οι κ.κ., Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ Σ. Αλεξιάδης, Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας ΥΠΕΚΑ Α. Μουρμούρη, ο Δήμαρχος της
πόλης Ι. Μπουλές, ο νομικός σύμβουλος του γραφείου αν. Υπουργού Κ. Καρατσώλης και ο
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ Ν. Μαμαλούγκας, επιβεβαίωσαν την
πρόθεση των φορέων τους για δημιουργικό διάλογο και ουσιαστική συνεργασία.
Με χαιρετισμό που απέστειλε, ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτης επισήμανε την ευστοχία της
πρότασης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη διοργάνωση αυτής της Συνάντησης και τη δυνατότητα
αξιοποίησης των πορισμάτων της, στην κατεύθυνση της επιστημονικά άρτιας ολοκλήρωσης των
μελετών.
Την Κυριακή 26/01, στο Αρχοντικό Μπότσαρη, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με αντικείμενο τη
σύνθεση των συμπερασμάτων του τριημέρου που θα επεξεργαστεί η Επιστημονική του Ομάδα, η
οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση.
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