ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 11/10/2014, ώρα 10:00, Αίθουσα ΤΕΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης:
1. Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών.
2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2013-2014.
4. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. 2013-2014 και Προϋπολογισμός 2014-2015.
5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.
Προεδρείο: Χρήστος Σελιανίτης πρόεδρος, Ισίδωρος Σέμψης β΄ αντιπρόεδρος
Στις 11:00 διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.
Στις 11:02 αρχίζει η συνεδρίαση.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΥΡΤΩ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΕΜΨΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΝΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΤΖΡΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΥΝ
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ΑΤΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ
ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΦΦΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ
ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΥΙΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΣΟΥ ΒΙΒΗ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

Η πρόεδρος του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συν. Μ. Δεσποτίδη κάνει διαδικαστική πρόταση να
προταχθούν τα θέματα 3 και 4 των θεμάτων 1 και 2.
Μετά από συζήτηση γίνεται ψηφοφορία:
Υπέρ:23
Κατά:30
Λευκά:0
Η πρόταση απορρίπτεται και η Η.Δ. παραμένει ως έχει.

1ο θέμα: Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών
ζητημάτων των εκλογών.
Έχουν υποβληθεί στο προεδρείο διάφορες προτάσεις.
1. Πρόταση του ΔΣ της 10/10/2014:
Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών: 07/12/14
Κλείσιμο εκλογικών καταλόγων: 10/11/14 στις 9.00 πμ.
Πληρωμή:
20,00 ευρώ συνδρομή 2013
10,00 ευρώ για συναδέλφους κάτω της 5ετίας ή για εγγραφή
5,00 ευρώ δήλωση αδυναμίας
2. Πρόταση της ΔΚΜ Αρχιτέκτονες:
Βάσει του καταστατικού του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 5,
«..4.1. Κάθε μέλος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο στην καταβολή εισφοράς για την εγγραφή
του και στην τακτική πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του. Το ύψος των ποσών τούτων
καθορίζεται με απόφαση της αντιπροσωπείας.
4.2. Μέλος του Συλλόγου που δεν είναι ταμειακά εντάξει στερείται του δικαιώματος να ψηφίζει
για την ανάδειξη οργάνων τοπικού ή πανελλαδικού χαρακτήρα ή να εκλέγεται σε οποιοδήποτε
όργανο του Συλλόγου.
Άρθρο 5 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου,
χωρίς παρεκκλίσεις..»,
στα οποία περιγράφονται ξεκάθαρα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών που θέλουν
να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες,
η ΔΚΜ-αρχιτέκτονες, τοποθετείται ξεκάθαρα και προτείνει:
ως προς την εκλογική διαδικασία του 2014, δικαίωμα «εκλέγεσθαι» να έχουν τα πλήρως
ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου, ενώ δικαίωμα «εκλέγειν» να έχουν τα μέλη με ταμειακή
ενημερότητα των 5 τελευταίων ετών.
3. Πρόταση της Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων (ΣΑΑ):
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. Ύψος ετήσιας εισφοράς με αναδρομική ισχύ λόγω οικονομικής κρίσης, ορίζεται στα 5€ . Η
ετήσια εισφορά υποδιπλασιάζεται για τους κάτω της 5ετίας συναδέλφους και στους κατά
δήλωσή τους άπορους.
2. Ψηφίζουν όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές για τα 4 χρόνια πριν το τρέχον (2014).
3. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αλλά υπάρχουν τοπικοί
Σύλλογοι :
3.1 Οι εισφορές εξοφλούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
3.2 Το ποσό που θα εισπραχθεί στις περιπτώσεις αυτές θα αποδοθεί από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
προς τους τοπικούς συλλόγους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι συνάδελφοι με
διπλή ένταξη.
4. Πρόταση του συν. Γ. Πλατσάκη:
Οι συνάδελφοι ταμειακά ενήμεροι είναι αυτοί που έχουν εξοφλήσει την 5ετία μείον του παρόντος
έτους, άρα 4ετία.

Η ελάχιστη καταβολή για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθορίζεται στο ποσό των 20
ευρώ με την υπόσχεση – δήλωση το υπόλοιπο της οφειλής θα καταβληθεί στο ταμείο του
συλλόγου μέχρι τέλους του 2015.
Διεξάγεται συζήτηση επί των προτάσεων.
Προηγείται η ψηφοφορία για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών μεταξύ δύο προτάσεων που έχουν υποβληθεί:
Υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στις 7/12/2014 ψηφίζουν 29
Υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στις 14/12/2014 ψηφίζουν 32
Λευκά 0
Εγκρίνεται ως ημερομηνία εκλογών η Κυριακή 14/12/2014.
Οι εκλογικοί κατάλογοι θα κλείσουν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 9:00πμ. Εγκρίνεται με μία
μόνο ψήφο κατά.
Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ίδια με το κλείσιμο των εκλογικών
καταλόγων. Εγκρίνεται ομόφωνα.
Αν σε κάποιο ψηφοδέλτιο που θα υποβληθεί βρεθούν υποψήφιοι που δεν είναι μέλη του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ διαγράφονται από το ψηφοδέλτιο. Αν έχουν θέσει υποψηφιότητα σε άλλη
περιφέρεια από αυτή της έδρας τους μπορούν να μείνουν στο ψηφοδέλτιο εφ’ όσον
μεταφερθούν στον κατάλογο του ψηφοδελτίου στη σωστή περιφέρεια. Εγκρίνεται
ομόφωνα.
Αλλαγή έδρας μέλους μπορεί να γίνει μέχρι την ώρα κλεισίματος των καταλόγων. Η
ανακοίνωση της αλλαγής πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Εγκρίνεται
ομόφωνα.
Δεν μπορούν να γίνουν νέες εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους μετά το κλείσιμό
τους την Τρίτη 18/11/2014. Εγκρίνεται ομόφωνα.
Υποβάλλεται εκ νέου τροποποιημένη η πρόταση της Συσπείρωσης Α.Α.:
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. Ύψος ετήσιας εισφοράς με αναδρομική ισχύ λόγω οικονομικής κρίσης, ορίζεται στα 5€ . Η
ετήσια εισφορά υποδιπλασιάζεται για τους κάτω της 5ετίας συναδέλφους και
υποτετραπλασιάζεται στους κατά δήλωσή τους άνεργους.
2. Ψηφίζουν όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές για τα 4 χρόνια πριν το τρέχον (2014).
Συνάδελφοι που έχουν καταβάλει εισφορές για χρόνια που περιλαμβάνονται στο διάστημα αυτό,
μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν συμψηφισμό για να καλύψουν εισφορές κατά τα χρόνια
που έπονται των ήδη εξοφλημένων.
3. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αλλά υπάρχουν τοπικοί
Σύλλογοι :
3.1 Οι εισφορές εξοφλούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
3.2 Το ποσό που θα εισπραχθεί στα περιφερειακά εκλογικά τμήματα θα αποδοθεί από τον
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς τους τοπικούς συλλόγους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι
συνάδελφοι με διπλή ένταξη.
Πριν την ψηφοφορία για το ζήτημα του καθορισμού των κριτηρίων για να θεωρηθεί ένα μέλος
του Συλλόγου ταμειακώς εντάξει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
θέτει θέμα για την παράγραφο 3.2 της πρότασης της ΣΑΑ. Διατυπώνει τη θέση ότι η
παράγραφος αυτή αφορά δωρεά του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς άλλους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων
ανεξάρτητους από αυτόν και δεν έχει σχέση με το συζητούμενο θέμα της Η.Δ. Προτείνει το

ζήτημα να συζητηθεί κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος και ειδικότερα κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισμού 2014-2015.
Ο β' Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας διαφωνεί με τον πρόεδρο και απόντος του α'
Αντιπροέδρου το ερώτημα τίθεται στο σώμα.
Το σώμα αποφασίζει με προφανή πλειοψηφία ότι δεν εγκρίνει τη θέση του Προέδρου.
Μετά από αυτό ο Πρόεδρος παρακαλεί τον Αντιπρόεδρο να αναλάβει το καθήκον της
διεύθυνσης, δηλώνει αδυναμία να συνεχίσει να διευθύνει τη συνεδρίαση, επειδή θεωρεί τον
εαυτό του υπεύθυνο για την τήρηση της νομιμότητα της διαδικασίας. Διευκρινίζει ότι θα
μπορούσε και να έχει παραιτηθεί, αλλά δεν το κάνει γιατί τότε βάσει του κανονισμού θα έπρεπε
να γίνει νέα εκλογή προεδρείου, διαδικασία που θα επιδρούσε διαλυτικά στην Αντιπροσωπεία.
Ώρα 13:32 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της συνεδρίασης ο β' Αντιπρόεδρος
Ακλουθεί διαλογική συζήτηση επί των προτάσεων.
Ώρα 13:50 γίνεται διάλειμμα 15 λεπτών κατά το οποίο ο Αντιπρόεδρος προτείνει να ερωτηθεί
για το θέμα που προέκυψε ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου.
Ώρα 14:16 αρχίζει πάλι η συνεδρίαση.
Ο αντιπρόεδρος προτείνει η παράγραφος 3.2 της πρότασης της Συσπείρωσης να συζητηθεί με
τον Οικονομικό Απολογισμό-Προϋπολογισμό. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση και ο Αντιπρόεδρος
θέτει την πρότασή του για έγκριση στο σώμα.
Η πρόταση εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία.
Ώρα 14:23 ο Πρόεδρος αναλαμβάνει και πάλι τη διεύθυνση της συνεδρίασης.
Τίθενται σε ψηφοφορία οι προτάσεις με τη σειρά που έχουν υποβληθεί:
Η πρόταση του Δ.Σ. όπως παρατίθεται παραπάνω:
Υπέρ: 4
Κατά: 40
λευκά: 9
Απορρίπτεται.
Η τροποποιημένη πρόταση της Συσπείρωσης όπως παρατίθεται προηγουμένως εκτός της
παραγράφου 3.2.:
Υπέρ: 32
Κατά: 27
λευκά: 0
Εγκρίνεται.
Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα περεταίρω ψηφοφοριών, αλλά λόγω απαίτησης εκ
μέρους αντιπροσώπων συνεχίζονται οι ψηφοφορίες.
Η πρόταση του συν. Γ. Πλατσάκη
Υπέρ: 23
Κατά: 36
λευκά: 0
Απορρίπτεται.
Η πρόταση της ΔΚΜ Αρχιτέκτονες
Μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για το 1ο θέμα και πριν την ψηφοφορία η ΔΚΜ-Α,
τροποποιεί την πρότασή της ως εξής:
Τροποποημένη ως προς το “εκλέγειν” με ενσωμάτωση της πρότασης “Πλατσάκη”: 20 ευρώ
(αντιστοιχεί στη συνδρομή του 2013) κατάθεση την ημέρα των εκλογών και δυνατότητα
ρύθμισης οφειλόμενων μέσα στο 2015.
Υπέρ: 22
Κατά: 36
Λευκά: 3
Απορρίπτεται

2ο θέμα: Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Η κεντρική εφορευτική επιτροπή στην Αθήνα να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε
ψηφοδέλτιο, που θα πάρει μέρος στις εκλογές. Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές είναι
απαραίτητο να αποτελούνται από τουλάχιστο 3 μέλη του συλλόγου, που θα αναγνωρίζονται
από 3 τουλάχιστον από τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων, που συγκροτούν την κεντρική
εφορευτική επιτροπή. Η συγκρότηση τοπικής εφορευτικής επιτροπής είναι προϋπόθεση για να
ανοίξει κάλπη και να διενεργηθούν εκλογές σε μια πόλη. Δεν επιτρέπεται να ανοίξουν
περισσότερες από μία κάλπη σε κανένα νομό εκτός από τις νησιωτικές περιοχές. Τα μέλη του
Συλλόγου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε κάλπη της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται
η έδρα τους. Προθεσμία για τον ορισμό των εκπροσώπων των ψηφοδελτίων στην κεντρική
εφορευτική επιτροπή ορίζεται η 18/11/2014.
Προτείνεται να αντιστραφεί η σειρά των θεμάτων 3 και 4
Γίνεται ψηφοφορία:
Υπέρ: 29
Κατά: 32
Η πρόταση απορρίπτεται

3ο θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2013-2014.
Παρουσίαση: Μυρτώ Δεσποτίδη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•
•
•
•
•
•
•

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ των παρεμβάσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Φεβρουάριος 2012 – Οκτώβριος 2014
Μόνιμες επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Κατανομή αρμοδιοτήτων.
Πίνακας συνεδριάσεων επιτροπών (06/02/2012 – 30/09/2014)
Συνεδριάσεις ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Συνεδριάσεις Συντονιστικού Οργάνου (Σ.Ο.Π.Ε)
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Παρουσίαση υλοποιημένων δράσεων (σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης 20112014)
Εκδηλώσεις

Για λόγους οικονομίας, σε συγκεκριμένα σημεία αποφάσεων, δελτίων τύπου, δράσεων και
παραρτημάτων, παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου, όπου
υπάρχει αναρτημένο αναλυτικά όλο το υλικό.

Η ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα θέματα που άπτονται της δραστηριότητας του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στα πλαίσια που η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επέτρεψε, επιχειρήθηκε να είναι
αδιάλειπτη και ολοκληρωμένη.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ των παρεμβάσεων ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Στις προγραμματικές θέσεις μας, ως νέο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, δεσμευτήκαμε για έναν
Σύλλογο που να τηρεί τις καταστατικές αρχές και τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.
Κατά τα τρία χρόνια της τρέχουσας θητείας του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ζούμε την πιο βίαιη
υποβάθμιση της ζωής και του επαγγέλματός μας και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη
συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας παράλληλα με την αναγκαιότητα της
ενδυνάμωσης της αλληλεγγύης μεταξύ μας.
Η κατάσταση του κλάδου, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραματικά. Η εφαρμογή των
μνημονιακών πολιτικών που διέλυσαν την κοινωνία, την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις
ζωές της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, επιδείνωσαν μια κακή κατάσταση που
κληροδοτήθηκε από την πολιτική απαξίωσης των προηγούμενων δεκαετιών.
Στο Δημόσιο Τομέα, κληροδοτήθηκε μια κατάσταση διάλυσης:
1. Συρρίκνωση του ΠΔΕ, απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, έργα πολλαπλώς ζημιογόνα
για την κοινωνία, εύνοια στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες, περιβαλλοντική καταστροφή, αγνόηση
των τοπικών κοινωνιών και των αναγκών τους, φαραωνικά έργα χωρίς προστιθέμενη αξία, έργα
για την εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου και ενός νέου μεγαλοϊδεατισμού που κατέληξαν
θηλιά για τη χώρα.
2. Αποδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς σχεδιασμό για τη βελτίωση της παραγωγής
έργου και της εξυπηρέτησης του πολίτη, περιθωριοποίηση των λειτουργών που πρόσφεραν
πραγματικά – ΤΑ, ΥΠΠΟ, ΥΠΑΝ.
3. Διάλυση των μισθών, συντάξεις πείνας, διάλυση των Ταμείων και των παροχών, πρακτικά
κατάργηση του εφάπαξ, απολύσεις, κατάργηση της μονιμότητας, όρισαν το περιβάλλον ζωής
και αναπαραγωγής των Μηχανικών στο χώρο του Δημοσίου.
Στον ιδιωτικό Τομέα:
1. Επιχειρήθηκε και προωθήθηκε η συγκεντροποίηση του κλάδου στις μεγάλες τεχνικές
εταιρείες και τα μεγάλα γραφεία, τα οποία είτε παρέμειναν εν ζωή λόγω των χαριστικών
αναθέσεων και της αφαίρεσης από τον ανταγωνισμό μικρότερων παικτών, είτε λόγω σύμφυσης
με το τραπεζικό κεφάλαιο και συνέχισης της δανειοδότησής τους. Καταστράφηκε έτσι τεχνικό
κεφάλαιο σε ανθρώπινο δυναμικό που οδηγήθηκε στην ανεργία, την υποαπασχόληση, την
απασχόληση με εξευτελιστικούς όρους και όρους υποταγής, τη μετανάστευση.
2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις μαζί με το προσωπικό τους, τη
μισθωτή εργασία, έχασαν το αντικείμενό τους. Το σταμάτημα της οικοδομικής δραστηριότητας
και το κλείσιμο μικρών και μεσαίων βιοτεχνικών - βιομηχανικών μονάδων, αλλά και η μηδενική
επένδυση από πλευράς των πολιτών που δεν είχαν πλέον διαθέσιμα εισοδήματα, οδήγησαν τον
κλάδο σε απότομο θάνατο. Ειδικά στην επαρχία, με εξαίρεση ίσως μικρούς θύλακες τουριστικής
ανάπτυξης που επιβιώνουν ακόμα στο εσωτερικό τους τοπίο, το επάγγελμα βρίσκεται σε
απόλυτη αδράνεια.
3. Η πτώση των τιμών, σε όρια πολύ κάτω του κόστους, η πτώση των μισθών, η ανασφάλεια, η
απλήρωτη εργασία σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, η ανεργία, η απόλυση είναι
εδώ και χρόνια στην ημερήσια διάταξη. Η παράταση της καταστροφής αυτού του τεχνικού
κεφαλαίου, η μετανάστευση στο εξωτερικό, η απομάκρυνση από το επάγγελμα, η έλλειψη
ασφάλισης, περίθαλψης και δικαιωμάτων ολοκληρώνουν το πάζλ της διάλυσης ενός ολόκληρου
κλάδου.
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, ως πανελλαδικός φορέας με ισοδύναμα επιστημονικό και συνδικαλιστικό
χαρακτήρα, τοποθέτησε τη διεκδίκηση των αναγκαίων συνθηκών για την απασχόληση και την
επιβίωση από το επάγγελμα, στο επίπεδο της πολιτικής διεκδίκησης προστασίας του θεσμικού
πλαισίου σε όλους τους τομείς, οι οποίοι αποδείχθηκαν απόλυτα αλληλοεξαρτώμενοι.

Η παρέμβαση και η συμμετοχή σε διαμόρφωση όρων και διαδικασιών που αφορούν άμεσα την
άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα αποτέλεσαν βασική ενεργοποίηση του συλλόγου, με
αξιοσημείωτη παραγωγή προτάσεων και ουσιαστικά αποτελέσματα
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, εκτός από την προσπάθειά του να συσπειρώσει τα μέλη του απέναντι σε ότι
θίγει το επιστημονικό κύρος και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος για τον κλάδο μας με
την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και αγωνιστική συνέπεια, είχε να αντιπαλέψει και τα
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης του ίδιου του συλλογικού μας φορέα, λόγω των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όπως και τη δυσκολία των μελών του να
ανταπεξέλθουν στην ένταση των απαιτήσεων της τρέχουσας συγκυρίας.
Από όσα παρακάτω αναφέρονται είναι φανερό ότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, περισσότερα
να ολοκληρωθούν. Στην προσπάθεια αυτή κανένας δεν περισσεύει και η δημοκρατική
λειτουργία μαζί με την προάσπιση ενός αναμορφωμένου τρόπου διοίκησης όπου όλοι θα
συμβάλλουν με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τακτικούς απολογισμούς και διάχυση των
δράσεων προς όλους τους συναδέλφους και την κοινωνία, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη διασφάλιση της συνέχειας και της συνέπειας του συλλογικού μας φορέα.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, τηρώντας τις καταστατικές αρχές για τις οποίες ιδρύθηκε και
ανταποκρινόμενος στην αγωνία των συναδέλφων για την συνολική κρίση που υφίσταται ο
χώρος της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, επιδίωξε να αντιπαρατεθεί στην ολομέτωπη
επίθεση που δέχεται το επάγγελμα και ειδικότερα η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών.
Αναφέρονται παρακάτω, ενδεικτικά, κάποια από τα σημεία των παρεμβάσεών του, ενώ
ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή της δράσης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατά την τελευταία τριετία.
Για το θέμα της προάσπισης των «επαγγελματικών δικαιωμάτων» ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ξεκίνησε
μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει όλο το φάσμα των αρχιτεκτόνων της χώρας και να εδραιώσει
τη συνεργασία του με όλους τους φορείς της Αρχιτεκτονικής. Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε
στην συγκρότηση κοινής επιτροπής φορέων για τη μελέτη και χάραξη ενιαίας στρατηγικής.
Στην επιτροπή αυτή, μετέχουν εκπρόσωποι από τις Αρχιτεκτονικές Σχολές, το Ελληνικό Τμήμα
της UIA και την Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ.
Κατά την διάρκεια δε της παρούσας θητείας, ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ έχει κατ’ εξακολούθηση
τοποθετηθεί εγγράφως στους αρμόδιους φορείς, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στα
επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων, έχει συμμετάσχει ανελλιπώς σε κάθε συνάντηση
στην οποία έχει προσκληθεί με αντικείμενο την αρχιτεκτονική δραστηριότητα και τον, κατόπιν
εμπεριστατωμένης μελέτης, εξορθολογισμό των αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μηχανικών.
Παράλληλα, ο ΣΑΔΑΣ έστειλε επίσημη πρόσκληση στο ΤΕΕ και στους αρμόδιους συλλογικούς
φορείς για έναρξη διαλόγου. Με πρωτοβουλία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συγκροτήθηκε Διασυλλογικό
Όργανο στοχεύοντας στην επιστημονική τεκμηρίωση και τη συνέργεια των επιστημονικών
Συλλόγων για τη διαμόρφωση και κατάθεση εμπεριστατωμένων ρεαλιστικών και απαλλαγμένων
από συντεχνιακά συμφέροντα προτάσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, σχετικά με την
αντιμετώπιση του νέου νόμου (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ΙΓ.12
για τις νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες των μηχανικών.
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, παρακολούθησε την υπό εξέλιξη εκπόνηση,
μετά από ανάθεση του ΥΠΕΚΑ, μελετών για τη «θέσπιση υποχρεωτικών ή συνιστώμενων ή
προτεινόμενων μορφολογικών κανόνων σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους»,
έχοντας ήδη αρθρώσει τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο στον αντίποδά τους και θεώρησε
κρίσιμη τη συγκυρία της έναρξης της Β’ φάσης των εκπονούμενων μελετών αυτών, που θα
κατέληγε σε διατύπωση προτάσεων. Για να συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των
όποιων παρεμβάσεων και στην προοπτική της τεράστιας επιρροής του θέματος για το μέλλον
του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνδιοργάνωσε με το ΥΠΕΚΑ και με τη
συμμετοχή όλων των μελετητών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, Επιστημονική
Συνάντηση συνΕργασίας για διατύπωση απόψεων και προβληματισμό στα καίρια ζητήματα
ερμηνείας της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
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.
Μετά τη ‘Συνάντηση συνΕργασίας’, που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο στις 24, 25, 26
Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονική
Κληρονομιά», ακολούθησαν τρείς συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής, στα γραφεία του
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με στόχους, την αποτίμηση του τριημέρου στη
Ναύπακτο, την κατάθεση παρεμβάσεων τη σύνταξη πορίσματος που κατατέθηκε ως πρόταση
στο ΥΠΕΚΑ για τις προδιαγραφές Β’ φάσης των μελετών.
Το ζήτημα της Μεταρρύθμισης συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
αποτέλεσε την αφορμή μιας προσπάθειας από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να συντονίσει τις ενέργειές του
με τους επίσης εμπλεκόμενους (από την άποψη του επιστημονικού τους αντικειμένου) στο
πρόβλημα φορείς ώστε η προσέγγιση να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένο και δυναμικό
χαρακτήρα.
Ακολούθησαν κοινές συνεδριάσεις (ΣΑΔΑΣ – ΣΕΠΟΧ – ΣΕΜΠΧΠΑ – Τοπογράφοι), παρέμβαση
στη διαδικασία με την κοινή ανακοίνωση των φορέων που συμμετέχουν και προγραμματισμός
των διαδικασιών που θα παράγουν την προτεινόμενη επίσημη κοινή θέση μας στο ζήτημα του:
«Ποιες διαδικασίες Σχεδιασμού θέλουμε στην Ελλάδα σήμερα», κάλεσμα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για
παρεμβάσεις στη διαβούλευση και Δελτίο Τύπου για το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου.
Για το θέμα του ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), η θέση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ψηφίστηκε
στην Αντιπροσωπεία της 7/7/12 και προωθήθηκε από τις τοποθετήσεις των μελών μας στα
πλαίσια της επιτροπής επεξεργασίας, που απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δε
δουλεύει, έχει πάρα πολλά προβλήματα δομής, φιλοσοφίας αλλά και εφαρμοσιμότητας. Η
στάση αυτή επιστεγάστηκε από την αποχώρηση των μελών μας από τη λειτουργία της
επιτροπής και την κατάδειξη στους συναδέλφους ότι ο ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ δεν υπεκφεύγει,
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα άσκησης του επαγγέλματός
μας και τεκμηριώνει συστηματικά την αντίθεση και τις προτάσεις του. Τέλος, στα πλαίσια
ακριβώς της υπεύθυνης και ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, δημιουργήθηκε
Ομάδα Εργασίας που επεξεργάζεται περαιτέρω τη θέση και το περιεχόμενο ενός
Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΑΟΚ).
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας των ΣΑ
(Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής) επιδιώκει τη διασφάλιση της διαφάνειας ώστε ο θεσμός να
συμβάλλει στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στην ποιότητα του
παραγόμενου αρχιτεκτονικού έργου.
Εκτός από το κείμενο-οδηγία προς τα μέλη των ΣΑ, ώστε το πλαίσιο συζήτησης και κρίσης των
μελετών να ενοποιηθεί σε όλη τη χώρα, απευθύνθηκε σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
τους Συλλόγους και τα Τμήματά μας αλλά και τους συναδέλφους ζητώντας αφενός μεν να
παρίσταται εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ στις κληρώσεις, αφετέρου όσοι συνάδελφοι κληρώνονται
ως μέλη ΣΑ να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για τα προσόντα που έχουν υπεύθυνα δηλώσει
ότι διαθέτουν.
Τέλος, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παρεμβαίνει επανειλημμένα στο ΥΠΕΚΑ επιδιώκοντας να θεσμοθετηθούν
οι οδηγίες προς τους συναδέλφους μέλη των ΣΑ.
Στη συνέχεια, παρατίθενται όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν τα πεπραγμένα της τρέχουσας
θητείας του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Παρατίθενται οι συνεδριάσεις των ΔΣ στις οποίες πάρθηκαν βασικές αποφάσεις.
Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων βρίσκονται στη γραμματεία, στην διάθεση των μελών του
συλλόγου

06.11.2011
14.01.2012

06.02.2012

Πραγματοποιούνται πανελλαδικά οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας
Αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τη συμμετοχή 2.372 συναδέλφων.
1η Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Εκλογή νέου Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα όπως παρακάτω :
Πρόεδρος:
Δεσποτίδη
Μυρτώ
Αντιπρόεδρος:
Βακαλόπουλος
Άγγελος
Γεν. Γραμματέας:
Τζάρας
Μιχάλης
Ειδ. Γραμματέας:
Κουρέτας
Νικόλαος
Ταμίας:
Φραντζή
Μαρία
Μέλη:
Αμπακούμκιν
Δαμιανός
Αυγερινού
Αφροδίτη
Βουρεκάς
Κώστας
Κατερίνη
Τόνια
Μεταλληνού
Βιβιάννα
Πάνου
Γιάννης
Παπαντωνίου
Πόπη
Πάππα
Όλγα
Πλατσάκης
Γιώργος
Συναδινός
Πέτρος

ΕΤΟΣ 2012
13.02.2012
20.02.2012

05.03.2012
19.03.2012
26.03.2012
24.04.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Πρόσκληση των πανελλήνιων συλλόγων μηχανικών και συνδικάτων για τη
δημιουργία συντονιστικού κέντρου αγώνα για το ασφαλιστικό.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Δελτίο τύπου για κινητοποιήσεις – αποχή από συμβούλια και επιτροπές.
2) Ψηφίζεται ομόφωνα ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. με τις τροποποιήσεις
του. Στα πλαίσια της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης αποφασίζεται η
ανάρτηση στην ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική αποστολή της Η.Δ. των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., σε όλα τα τμήματα και συλλόγους, καθώς και στα
μέλη της Αντιπροσωπείας.
3) Απόφαση για συνάντηση με τους κλαδικούς συλλόγους μηχανικών
(προέδρους ή εκπροσώπους τους) στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις
29.02.12 στις 3:00 μμ, με θέμα: Κέντρο Αγώνα Μηχανικών για το
Ασφαλιστικό.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Αποστολή κειμένου με τις απόψεις του Δ.Σ στη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για
το νομοσχέδιο ‘’Νέος Οικοδομικός Κανονισμός’’.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Ημερίδα – εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων για το
ΝΟΚ στις 28.03.12 και συνέντευξη τύπου για το ίδιο θέμα: στην ΕΣΗΕΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Ψηφίζονται οι Προγραμματικές Θέσεις & Δράσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 –
2014.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

21.05.2012

11.06.2012

06.07.2012

23.07.2012

02.10.2012

23.10.2012

1) Επιστολή -Ερώτημα προς τους περιφερειακούς Συλλόγους – Τμήματα για
την οικονομική τους κατάσταση.
2) Εξουσιοδότηση στο Τμήμα Αττικής να επεξεργαστεί το σχέδιο ΤΟΠ.ΣΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Ενημέρωση του Δ.Σ. και της συντακτικής επιτροπής σχετικά με τις
παλαιότερες συμβάσεις, ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση εκδότη από τη
συντακτική επιτροπή και το Δ.Σ.
2) Πρόταση για σύγκληση Αντιπροσωπείας τον Ιούνιο σε συνδυασμό με
σύγκληση Συντονιστικού στην Αθήνα στις 23-24/06 ή στις 30/06-01/07.
3) Ερώτηση στο νομικό σύμβουλο του Συλλόγου σχετικά με την καταψήφιση
του οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης θητείας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Ανάρτηση της περίληψης της προκήρυξης Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού του Ιδρύματος Ωνάση «Ανασυγκρότηση του κέντρου της
Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστήμιου», συνοδευόμενη από κείμενο
επιφύλαξης που θα συνταχθεί από το προεδρείο και το συντονιστή της
Επιτροπής «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί», στο σημείο αρχιτεκτονικοί
διαγωνισμοί.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο κ. Μυρτώ Δεσποτίδη να υπογράψει
πληρεξούσιο για να γίνει έναρξη τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας, στο όνομα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με το διακριτικό Τμήμα
Αττικής και διαχειριστές τον Πρόεδρο και την Ταμία του Τμήματος Αττικής κ.κ.
Γιώργο Μαδεμοχωρίτη και Σταυρούλα Καψιμάλη.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Η συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του Ξενώνα από τους συν. Ο.
Οικονόμου, Π. Συναδινό, Β. Μεταλληνού, Τ. Κατερίνη, Β. Κωστόπουλο
(νομικός σύμβουλος) και ένα άτομο από το Βόλο.
2) Το σεμινάριο στον ξενώνα με συμμετοχή ξένων αρχιτεκτόνων να γίνει τον
Μάιο, εφόσον λυθούν όλα τα λειτουργικά προβλήματα και να γίνει και μια
συνεδρίαση του Δ.Σ. στον ξενώνα.
3) Το σεμινάριο του Οκτωβρίου με συμμετοχή Ελλήνων αρχιτεκτόνων να
πραγματοποιηθεί εφόσον διασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
(πυρασφάλειας, ασφάλισης κτηρίου κλπ.).
4) Να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης ότι θα ξενοικιαστεί η αποθήκη άμεσα, έπειτα
από ερώτηση στο νομικό σύμβουλο, καθώς και ότι θα υπάρξει
επεξεργασία του υλικού της αποθήκης από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία θα αποτελείται από τους συν. Α. Δημητριάδη, Ο. Οικονόμου και Γ.
Πλατσάκη.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Απόφαση για «Ασφαλιστικό – Αύξηση εισφορών – Αποθεματικά
ΤΣΜΕΔΕ».
2) Απόφαση για «ΑΠΕ (Κρήτη)».
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Αποζημίωση οδοιπορικών της Αντιπροσωπείας της 14/01/12 σε
συνδυασμό με σύσταση επιτροπής για την εξεύρεση πόρων για τη
λειτουργία της..
2) Εμπλουτισμός της θεματολογίας της επιτροπής της Αντιπροσωπείας με
πρόταση για τα οικονομικά του Συλλόγου..
3) Διάθεση του περιοδικού με συγκεκριμένο χρηματικό αντίτιμο, το οποίο θα
καταβάλλεται κατά περίπτωση ή ενσωματωμένο στην ετήσια συνδρομή
των μελών του Συλλόγου ή αυτοτελώς από μη μέλη..

13.11.2012
18.12.2012

4) Σύσταση επιτροπής επεξεργασίας υλικού εισηγήσεων του 11 ου
Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, με στόχο την έκδοση των
πρακτικών..
5) Κλιμάκωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό. Ο σύλλογος δεν
συμφωνεί με την παράταση της αναστολής λειτουργίας του ηλεκτρονικού
συστήματος του ΤΕΕ..
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Ορισμός εκπροσώπων στις διεθνείς οργανώσεις σύμφωνα με την
πρόταση των συντονιστών της σχετικής επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Θέσεις του συλλόγου στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του
συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
2) Περιοδικό Αρχιτέκτονες Επανέκδοση του περιοδικού, σύμφωνα με την
εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
3) Ξενώνας Στάμου Στούρνα α) Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης
(για επισκευές του κτηρίου) και πλήρης καταγραφή όλων των εργασιών
που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κτήριο, β) διερεύνηση εξεύρεσης
κονδυλίων μέσου κάποιου προγράμματος, απευθυνόμενοι σε κάποιο
υπουργείο, για την υλοποίηση αυτών των εργασιών και γ) συνέχιση των
εργασιών της επιτροπής του Συλλόγου στο πνεύμα του κληροδοτήματος
με τη συνδρομή νομικού συμβούλου και φοροτεχνικού, προκειμένου να
προταθεί η μελλοντική διαχείριση του Ξενώνα.
4) Θέσεις του συλλόγου για το Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας
Ν.4014/11.

ΕΤΟΣ 2013
15.01.2013

14.03.2013

23.04.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Μείωση μισθού σε συνδυασμό με μείωση χρόνου απασχόλησης των
υπαλλήλων της γραμματείας, Βασική προϋπόθεση είναι η υπογραφή
νέων συμβάσεων με τους εργαζομένους, (με τη σύμφωνη γνώμη όλων
των μελών της γραμματείας).
2) α) Συμμετοχή του συλλόγου στη δεύτερη φάση εργασιών της Επιτροπής
επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (Ν. 4067/12) του ΥΠΕΚΑ. β) Σύσταση ομάδας εργασίας, μετά
από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα επεξεργαστεί σε
επιστημονική βάση την πρόταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έναν
Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Κανονισμό. Προώθηση του παραγόμενου
έργου της επιτροπής σε δημόσια διαβούλευση και κατάθεσή της στο
αρμόδιο υπουργείο.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Θέσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΑ.
2) Απόλυση δύο ατόμων από τη γραμματεία του Συλλόγου και παραμονή 2
ατόμων με μείωση 15% του μισθού χωρίς μείωση ωραρίου.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Αποστολή θέσεων σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
στο ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟ και στο ΤΕΕ.
2) Εισηγείται α) την αυτοχρηματοδότηση της Αντιπροσωπείας – οικονομική
συνεισφορά ποσού 50,00 € απ’ όλα τα μέλη της –για την πληρωμή των
οδοιπορικών των μελών από την περιφέρεια και β) Τη μετάθεση της
σύγκλησης της Αντιπροσωπείας τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να
γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία και διαβούλευση σε συγκεκριμένα θέματα
δομής της ΠΕΑ. Επίσης προτείνεται η σύγκληση άμεσα Συντονιστικού

Οργάνου το οποίο θα συζητήσει τα θέματα αναδιάρθρωσης της ΠΕΑ, αφού
κατατεθούν προτάσεις τις οποίες θα επεξεργαστεί η αρμόδια επιτροπή Ε1
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Παράλληλα προτείνεται η οργάνωση ημέρας πανελλήνιας
διαμαρτυρίας των αρχιτεκτόνων.
03.06.2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Διαμόρφωση από το προεδρείο πρότασης θεματολογίας πιθανού
συνεδρίου – διημερίδας τον Ιούλιο 2013, αφού γίνει διερεύνηση για τα
οικονομικά του.
2) Διαμόρφωση επιστολής προς το Υπ. Παιδείας σχετικά με την επικείμενη
ίδρυση Σχολής Αρχιτεκτόνων στα Γιάννενα.
3) Θέματα για την ημερήσια διάταξη της Αντιπροσωπείας 29/06/13: α)
Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, β) Ασφαλιστικό, γ) Επαγγελματική
κατάσταση των αρχιτεκτόνων – μέτρα ανάσχεσης της ανεργίας,
δ)Τοποθέτηση στη Μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού
Σχεδιασμού.
23.07.2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Παραχώρηση στο Τμήμα Αττικής της μικρής αίθουσας του ορόφου του
οικήματος που στεγάζεται ο σύλλογος.
2) Η επόμενη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου θα είναι διευρυμένη
και θα γίνει στον Βόλο καθώς επίσης το ίδιο Σ/Κ θα γίνει συνεδρίαση
διευρυμένου ΔΣ στον ξενώνα Στάμου Στούρνα, περί τα μέσα Σεπτέμβρη και
να σταλεί πρόσκληση στις Αρχιτεκτονικές Σχολές, στο Ελληνικό Τμήμα της
UIA και στην Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ.
3) Συμμετοχή του συλλόγου θεσμικά (Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας) στη
διαβούλευση στην Επιτροπή της Βουλής σχετικά με το νομοσχέδιο των
αυθαιρέτων.
4) Οργάνωση διημέρου εκδηλώσεων για την Ημέρα Πανελλήνιας
Διαμαρτυρίας Αρχιτεκτόνων, με παραστάσεις σε κόμματα, συνεντεύξεις
τύπου κλπ., σε συνεργασία με τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων
της περιφέρειας.
12.10.2013 Συνεδρίαση στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, Άλλη Μεριά Βόλου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) α. Πρόσληψη εισπράκτορα (ή ομάδας εισπρακτόρων) συνδρομών με
στόχο την οικονομική επιβίωση του Συλλόγου. Ο εισπράκτορας αυτός, με
πιθανή σύμβαση έργου για τα επόμενα 1+1 έτη, θα πληρώνεται αποκλειστικά
με ποσοστό επί των εσόδων που «φέρνει» στο Σύλλογο από τις συνδρομές,
με τα έξοδα μετακίνησης δικά του. Εκτός της είσπραξης των συνδρομών,
αντικείμενο του εισπράκτορα, θα είναι και η ενημέρωση της βάσης
δεδομένων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (mail list) του Συλλόγου, δεδομένου
ότι 1 χρόνο μετά, το ΤΕΕ ακόμα δεν έχει δώσει στο Σύλλογο τα στοιχεία
επικοινωνίας των αρχιτεκτόνων μελών του. Από τη μεριά του ο ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ θα παρέχει στον εξωτερικό αυτό συνεργάτη (ή ομάδα συνεργατών) τη
δυνατότητα να παίρνει, ο ίδιος, τηλέφωνα από τα γραφεία του Συλλόγου,
προκειμένου να κανονίζει το πρόγραμμά του. β. Διερεύνηση δυνατότητας
πληρωμής των συνδρομών με πάγια εντολή ή μέσω πιστωτικών καρτών.
2) Να δοθεί περιθώριο χρόνου 2 μηνών στην Επιτροπή Ξενώνα και στη
σχετική Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη
με εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και αξιοποίησης του ξενώνα και
παράλληλα να διερευνηθεί το νομικό και το οικονομικό πλαίσιο. Επίσης στο
μεσοδιάστημα να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση κάλυψης των παγίων
εξόδων και των άμεσων επισκευών του ξενώνα.
12.11.2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος κ. Μυρτώ Δεσποτίδη να υπογράψει
πληρεξούσιο για να γίνει έναρξη τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική

10.12.2013

Τράπεζα της Ελλάδας, στο όνομα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με το διακριτικό Τμήμα
Χανίων και διαχειριστές τον Πρόεδρο και την Ταμία του Τμήματος Χανίων κ.κ.
Γιώργο Καλλιγέρη και Στέλλα Καμαριανάκη.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Να συνεχίσει η ΟΕ το έργο της σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα και το
newsletter του συλλόγου.
2) Εκπροσώπηση του συλλόγου, στην τριμελή επιτροπή του ΥΠΕΚΑ για την
αξιολόγηση των προτάσεων για την επιλογή/ορισμό του Εθνικού Επιτρόπου
στη 14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, από τον συνάδελφο
Δαμιανό Αμπακούμκιν.
3) Εκπροσώπηση του συλλόγου στο ΚΕΣΑΜΑΘ από τους συναδέλφους:
Σιμώνη Δημήτρη ως τακτικό μέλος και Χατζηβασιλείου Σαλώμη ως
αναπληρωματικό μέλος
4) Παραχώρηση της μεγάλης αίθουσας του Συλλόγου στο Τμήμα Αττικής, για
τα μαθήματα σχεδίου, τα Σάββατα 6 ώρες (όπως αιτούνται) καθώς και
μεσοβδόμαδα, με τη σημείωση ότι σε κάθε περίπτωση πρώτο λόγο έχουν οι
εκδηλώσεις και δράσεις του ΣΑΔΑΣ. Επίσης τονίζεται, ότι η απόφαση αφορά
συγκεκριμένα την παραχώρηση της αίθουσας προς το Τμήμα Αττικής (στα
πλαίσια της καλής συνεργασίας και συστέγασης), με πλήρη ευθύνη (αστική
κλπ.) από τα μέλη του ΔΣ της Αττικής, όσον αφορά τη δράση, το περιεχόμενο
αυτής, τους διδάσκοντες και τους συμμετέχοντες.

ΕΤΟΣ 2014
18.01.2014

17.02.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Εκπροσώπηση του συλλόγου στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του
ΥΠΕΚΑ, από τους συν. Γ. Πόλη (τακτικός) και Σ. Παπαδόπουλο
(αναπληρωματικός).
2) Εκπροσώπηση του συλλόγου στο ΚΕΣΑ, από τον συν. Μάγειρο (από τη
Χίο) ως τακτικό και τον συν. Μπακάλμπασης (από τη Μυτιλήνη) ως
αναπληρωματικό, με την παρότρυνση στους συναδέλφους να παρίστανται
στις συνεδριάσεις εναλλάξ.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί απαράδεκτη και
συκοφαντική
την
«ΚΟΙΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣΠΕΑ» που υπογράφεται από τις παρατάξεις ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ και κατατέθηκε στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Αττικής την Πέμπτη 16/01/14.
4) Υιοθέτηση της με ΑΠ 48207 / 15-01-14 εισήγησης της Επιτροπής «Ξενώνα
Στάμου Στούρνα» (μέλη: Κ. Γαλανός, Α. Δημητριάδης, Τ. Κατερίνη, Ε.
Κουφέλη, Β. Μεταλληνού, Ο. Οικονόμου, Γ. Πλατσάκης, Π. Συναδινός),
σχετικά με την αξιοποίηση του Ξενώνα Στάμου Στούρνα και να ορισμό αυτής
ως συντονιστικό όργανο μαζί με τον υπό σύσταση πολιτιστικό φορέα, ο
οποίος έχει εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία στις 29/6/2013.
5) Αποστολή καλέσματος στα μέλη του ΔΣ και στο προεδρείο της
Αντιπροσωπείας του συλλόγου, να έρθουν σε παράσταση στη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ για το θέμα των οικονομικών και της maillist.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο για συμμετοχή των αρχιτεκτόνων
στα κλιμάκια καταγραφής των ζημιών από τον σεισμό της Κεφαλονιάς.

2) Σύνταξη και κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης πρωτοβουλίας του
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για ενεργή συμβολή στην καταγραφή των ζημιών του σεισμού
και στις απαιτούμενες αποτυπώσεις.Η πρόταση να έχει κοινωνικό
περιεχόμενο, να σταλεί προς Υπουργεία, ΤΕΕ και αρχιτεκτονικές σχολές. Ο
συν. Κ. Μασούρας αναλαμβάνει τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης μετά
από επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος στην Κεφαλονιά.
3) Αποφασίζεται να μη γίνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Πειραιά για
συνεργασία και στήριξη της εκδήλωσης από τον ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ.
4) Να σταλεί απάντηση στο αίτημα του Δήμου Πειραιά στην οποία θα
αναφέρονται οι θέσεις του συλλόγου και θα δηλώνεται ότι η συμμετοχή στην
εκδήλωση θα γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα είναι παρέμβαση με τις
συγκεκριμένες θέσεις. Η συν. Π. Παπαντωνίου αναλαμβάνει να συντάξει την
απάντηση και το σχέδιο παρέμβασης του συλλόγου.

5) Αποφασίζεται η συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, μέσω της μόνιμης
επιτροπής αρχιτεκτονική στα σχολεία, στο διαγωνισμό του παγκόσμιου
συνεδρίου της UIA στο DURBIN.
6) Αποφασίζεται η θέσπιση βραβείων αρχιτεκτονικής από τον ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ κάθε τρία χρόνια, το οποίο χρονικά συμπίπτει α)με την θητεία
κάθε Δ.Σ και β)με τις εκδηλώσεις των Διεθνών Οργανώσεων όπου θα
υπάρχει η δυνατότητα προβολής του έργου των Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων.
7) Αποφασίζεται το επόμενο Σ.Ο να πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,
βάσει της πρότασης του ΣΑΘ.
13.03.2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Υιοθέτηση του εγγράφου «Γενική Πρόταση – Αποτίμηση του Τριημέρου
Συνεργασίας» των συν. Μαριάτου και Μολλά, σχετικά με την Πρώτη
Επιστημονική Συνάντησης ΣυνΕργασίας στη Ναύπακτο, με θέμα: ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.
2) Συγκρότηση της ομάδας συντονισμού και υποστήριξης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
για την προώθηση και προβολή της Biennale Αρχιτεκτονικής 2014. Η
επιτροπή αποτελείται από τους: Αμπακούμκιν Δ., Μεταλληνού Β. συντονιστές
των Μόνιμων Επιτρόπων του Συλλόγου για «Προβολή της Αρχιτεκτονικής»,
Δεσποτίδη Μ. πρόεδρο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & συντονίστρια Μ.Ε. «Προβολής της
Αρχιτεκτονικής», Κεφαλογιάννη Ν. & Γαλανό Κ. μέλη της «Συντακτικής
Επιτροπής», Γεωργάλα Γ. & Παπαθεοδώρου Η. μέλη της Ομάδας Εργασίας
«ιστοσελίδα, newsletter ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ», και Μπρούζγου Μ. & Τσούτη Ε. που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Πιθανή συμμετοχή μελών της Μόνιμης Επιτροπής
«Διεθνή».
3) Εξουσιοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την UMAR,
προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα οργάνωσης των θερινών
σπουδαστηρίων. Έγινε προσπάθεια για τη διοργάνωση των εργαστηρίων
στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Ψηλορείτη στο πλαίσιο του Πολιτιστικού
Εργαστηρίου ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ. Δυστυχώς, η προϋπόθεση της δωρεάν
φιλοξενίας 20 σπουδαστών σε θερινή περίοδο, δεν είναι εύκολο να
αντιμετωπισθεί, στις περισσότερες των χωρών που θα ήθελαν να
φιλοξενήσουν τη διοργάνωση. Επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα φιλοξενίας
του εργαστηρίου την επόμενη περίοδο με διαμονή σε μοναστήρια στην
περιοχή του Οικομουσείου.
13.04.2014 (Συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Υιοθέτηση του εγγράφου «Γενική Πρόταση – Αποτίμηση του Τριημέρου
Συνεργασίας» των συν. Μαριάτου και Μολλά, σχετικά με την Πρώτη
Επιστημονική Συνάντησης ΣυνΕργασίας στη Ναύπακτο, με θέμα: ΜΕΛΕΤΕΣ

28.05.2014

17.06.2014

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.
2) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 3.000 € από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, με σκοπό την κάλυψη εξόδων της έκθεσης με
θέμα «ΚΡΗΤΗ 1913-2013:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ», την οποία διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Χανίων.
3) Μετά την εισήγηση του συναδέλφου Κωστή Μασούρα αναφορικά με την
πρωτοβουλία δράσης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Κεφαλονιά και σε συνέχεια των
απαντητικών εγγράφων από το Δήμο Κεφαλονιάς και το ΕΜΠ, κρίνονται
αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες, ως Α’ φάση, για την υλοποίηση της
δράσης: α) ορισμό χρονοδιαγράμματος της δράσης, β) πρόσκληση
ενδιαφέροντος προς συναδέλφους αρχιτέκτονες (ως τις 15 Μαΐου), γ)
κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης προγραμματισμού δράσης (έως τις 15
Ιουνίου) και εξουσιοδοτείται ο συνάδελφος Κωστής Μασούρας για την
εκπόνησή τους.
4) Να τεθεί στο προεδρείο της Αντιπροσωπείας και να αποφασίσει αυτό αν
θα γίνει έκτακτη σύγκλησή της, με μοναδικό θέμα τα επαγγελματικά
δικαιώματα μηχανικών.
5) Σχετικά με το νέο νόμο (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14) και ειδικότερα με την
υποπαράγραφο ΙΓ.12 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών,
αποφασίζεται το παρακάτω κείμενο:
Ο νέος νόμος, με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14 και ειδικότερα
με την υποπαράγραφο ΙΓ.12 αλλάζει πλήρως το τοπίο του καταμερισμού των
δικαιωμάτων για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
Το αναμφισβήτητα θετικό στοιχείο της κατάργησης του αντιεπιστημονικού
νόμου του 1930 και η εισαγωγή της σύνδεσης του δικαιώματος με το
γνωστικό αντικείμενο, τίθεται υπό αίρεση με τις προβλέψεις του άρθρου 4 για
διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής ως επιστήμη και
πρακτική.
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, αναγνωρίζοντας τα στενά
χρονικά περιθώρια που δίνει ο νόμος στο ΤΕΕ για να καταθέσει γνωμοδότηση
για τα επαγγελματικά δικαιώματα του συνόλου των διπλωματούχων
μηχανικών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκρίνει τη συνέργεια των
επιστημονικών Συλλόγων για τη διαμόρφωση και κατάθεση
εμπεριστατωμένων ρεαλιστικών και απαλλαγμένων από συντεχνιακά
συμφέροντα προτάσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ώστε να
προλάβουμε τις εξελίξεις, πριν για ακόμα μια φορά μας προλάβουν αυτές.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσέρχεται σε αυτή τη διασυλλογική διαδικασία με
συνέχεια και συνέπεια των θέσεών του, όπως αυτές μερικώς αποτυπώνονται
στο άρθρο 2 και αναλύονται στο συνημμένο κείμενο.
Με την ελπίδα τα συντεχνιακά συμφέροντα να μη μας κρατήσουν
κολλημένους στο παρελθόν, στηρίζουμε το ΤΕΕ, ώστε να ανταποκριθεί στο
ιστορικό βάρος που προκύπτει από την απαίτηση του νομοθέτη, να
διαμορφωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του συνόλου του τεχνικού
κόσμου της χώρας με τη σύμφωνη γνώμη του.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Παραλαμβάνει το Τεύχος Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού
Κανονισμού της ΟΕ ΑΟΚ και θα διαχειριστεί τον τρόπο πως θα το
αξιοποιήσει.
2) Προτείνει τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας στις 05/07, για να αποφασίσει
το προεδρείο της Αντιπροσωπείας.
3) Κάλεσμα στους συναδέλφους για αποχή από τις εξετάσεις Ενεργειακών
Επιθεωρητών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

15.09.2014

02.10.2014

1) Να ζητηθεί από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, σχετικά
για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Επαγγελματικά δικαιώματα
μηχανικών, της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 05/07/14, να δοθεί
παράταση για την κατάθεση εισηγήσεων στη γραμματεία του Συλλόγου μέχρι
τη Δευτέρα 30/06/14, στις 12.00 το μεσημέρι.
2) Διερεύνηση από νομικό, πριν τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, σχετικά
με το πολυνομοσχέδιο, για θέματα αντισυνταγματικότητας και διασφάλισης
του δημοσίου συμφέροντος.
3) Αποδοχή της πρότασης της ΜΕ Β3 για τη «βελτίωση – τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης περί νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών – κλπ
διαγωνισμών με απονομή βραβείων».
4) Πρόσκληση των Προέδρων Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & Συλλόγων
Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας και των Προέδρων Σχολών & Τμημάτων
Αρχιτεκτόνων της χώρας (ή εκπρόσωποι αυτών) να παραστούν στη
συνεδρίαση της «Α» κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος για τα επαγγελματικά
δικαιώματα (με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου).
5) Συμψηφισμός των οδοιπορικών των αντιπροσώπων της περιφέρειας, με
τη συνδρομή τους προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Σύσταση άμεσα διαπαραταξιακής επιτροπής διοργάνωσης των εκλογών.
2) Η επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να γίνει το Σάββατο 11
Οκτωβρίου 2014.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1)Σύσταση Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από τους συν Κατερίνη,
Μεταλληνού, Βουρεκά, Φραντζή και Αυγερινού, προκειμένου να επεξεργαστεί
το θέμα των ερευνητικών προγραμμάτων και να εισηγηθεί κατόπιν στο ΔΣ.
2) Καταδικάζεται με τον πλέον απόλυτο τρόπο, η χειροδικία του μέλους του
ΔΣ Πέτρου Συναδινού σε βάρους του συναδέλφου Γιάννη Πάνου. Η ωμή,
ατομική, σωματική βία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί μέθοδο
επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ούτε να
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη πρακτική στο πλαίσιο πολιτικών
τοποθετήσεων. Αποτελεί «κόκκινη γραμμή» την οποία κανείς δεν δικαιούται
να ξεπερνάει.

Στην λήξη της θητείας του και μετά από αντικαταστάσεις η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου
έχει διαμορφωθεί ως εξής :
Πρόεδρος:
Δεσποτίδη
Μυρτώ
Αντιπρόεδρος:
Βακαλόπουλος
Άγγελος
Γεν. Γραμματέας:
Τζάρας
Μιχάλης
Ειδ. Γραμματέας:
Πάππα
Όλγα
Ταμίας:
Φραντζή
Μαρία
Μέλη:
Αυγερινού
Αφροδίτη
Βουρεκάς
Κώστας
Βράκας
Αλέξανδρος
Κατερίνη
Τόνια
Μεταλληνού
Βιβιάννα
Παπαδοπούλου
Έβελυν
Παπαντωνίου
Πόπη
Πλατσάκης
Γιώργος
Συναδινός
Πέτρος
Χαλικιάς
Αλέκος

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ με βάση τους
Άξονες δράσης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
17.10.2012
Πραγματοποιείται στο ΕΜΠ συνάντηση της Προέδρου Μ. Δεσποτίδη, της συν.
Κατερίνη και του συν. Αμπακούμκιν με την Πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής σχολής
ΕΜΠ στην οποία κατατέθηκε ο Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014 και έγινε
συζήτηση για τον τρόπο συνεργασίας Συλλόγου και Σχολής.
20.11.2012
Πραγματοποιείται στο ΕΜΠ συνάντηση της Προέδρου, της συν. Κατερίνη και του
συν. Αμπακούμκιν με την Πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ.
Εξερχόμενα έγγραφα :
01.04.2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των
διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.
03.04.2013
Ευχαριστήρια επιστολή προς την Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του ΕΜΠ με θέμα: «Επίσημη εκπροσώπηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις επιτροπές
εξέτασης διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ».
11.06.2013
Σύνταξη καταλόγου εκπρόσωπων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις επιτροπές κρίσης των
διπλωματικών εργασιών της Σχολής αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Στάλθηκε προς
όλους όσοι δήλωσαν ενδιαφέρον για να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στις
επιτροπές αυτές.
19.06.2013 & 25.06.2013 Προτεινόμενος πίνακας μελών εκπρόσωπων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις
επιτροπές εξέτασης διπλωματικών εργασιών της Σχολής αρχιτεκτόνων
μηχανικών ΕΜΠ, προς την πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων κα Μαϊστρου.
10.07.2013
Υλοποίηση της πρότασης συνεργασίας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Σχολής αρχιτεκτόνων
μηχανικών ΕΜΠ στις επιτροπές εξέτασης διπλωματικών εργασιών. Προς την
πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων κα Μαϊστρου.
04.02.2014
Αίτημα συνδιοργανωσης ημερίδας με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιας
συζήτησης για το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού των κτηρίων, προς την
πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
24.02.2014
Ελληνικό τμήμα UIA - επιλογή σπουδαστικών εργασιών για έκθεση στο
παγκόσμιο συνέδριο UIA στο Durban. Αποστολή στις Αρχιτεκτονικές Σχολές και
mailing list
22.09.2014
Δεχόμαστε να επισκεφτούν τα γραφεία του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ οι φοιτητές
αρχιτεκτονικής, να συναντηθούν με συνάδελφο αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του
συλλόγου που θα τους ξεναγήσει σε ενδιαφέροντα κτίρια της Αθήνας, 3 7.11.14. Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Ουγγαρίας
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
26.5-2.6.12 Πραγματοποιείται στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, με συμμετοχή 32 ατόμων, το
Εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο: «Κατανόηση Παραδοσιακών Μορφών και
Πρακτικών Δόμησης από Βιοκλιματική Άποψη. Ανίχνευση Εναλλακτικών
Μεθόδων Αποκατάστασης και Τεχνολογιών Δόμησης».
21.07.2012
O Γεν. Γραμματέας Μ. Τζάρας εκπροσωπεί το Σύλλογο με χαιρετισμό στην
Εσπερίδα του ΣΑΔΑΣ– ΠΕΑ, Τμήματος Κορίνθου, με θέμα: «Περί
Αρχιτεκτονικής…ο λόγος», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιάτο στα πλαίσια
της 2ης Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου Κορινθίων Αρχιτεκτόνων.
20.06.2012
Ο συνάδελφος Δ. Αμπακούμκιν μέλος του Δ.Σ. και συντονιστής της ΜΕ
«Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί», εκπροσωπεί το Σύλλογο, σε συνάντηση στα
γραφεία του Συλλόγου, με τη μορφωτική ακόλουθο της Πρεσβείας της Ιαπωνίας
μετά από αίτημά της σχετικά με συνδιοργάνωση έκθεσης Ιαπωνικής
Αρχιτεκτονικής.
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Πραγματοποιείται, στα γραφεία του Συλλόγου, συνεδρίαση της Ειδικής
Επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από την Πρόεδρο και από τους
συναδέλφους Β. Σγούτα, Ν. Φιντικάκη, Δ. Ησαΐα, Πρ. Νικηφορίδη, για την
επιλογή των έργων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Βραβείο Mies van
der Rohe 2013.
Οι συν. Ν. Σιαπκίδης και Α. Κωτσάκη συμμετέχουν στην τηλεοπτική εκπομπή
«Μηχανή του χρόνου».
Η Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν το Σύλλογο στην Εκδήλωση
OPEN HOUSE στη Θεσσαλονίκη.
Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής στην Καβάλα.
Παρουσία του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, με εκπροσώπηση του προεδρείου και άλλων μελών
του Δ.Σ.
Εισήγηση από τη συν. Φραντζή με τίτλο: «Η διαχείριση του χώρου μέσα από τη
σημειολογία του αστικού τοπίου».
Πραγματοποιείται εκδήλωση για τα 30 χρόνια του τμήματος Χανίων.
Εκπροσώπηση και χαιρετισμός από την συν.Φραντζή.
Πραγματοποιείται το εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο:
«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ», στον Ξενώνα Στάμου
Στούρνα στο Βόλο.
Πραγματοποιείται εσπερίδα με θέμα "Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του
επαγγέλματος του μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών",
συνδιοργάνωση, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Πραγματοποιείται Συμπόσιο με θέμα «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων»,
συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Ελληνικό Τμήμα της UIA.

Εξερχόμενα έγγραφα.
20.02.2012
Έγγραφο προς το Δήμο Αγ. Νικολάου Κρήτης με θέμα: «Παρατηρήσεις για τον
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση της Πλατείας Ελούντας».
22.02.2012
Ανοικτή επιστολή του Συλλόγου σε αρμόδιους φορείς σχετικά με τις καταστροφές
σε ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας στις 12/02/2012.
26.04.2012
Πρόσκληση για Εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο: «Κατανόηση
Παραδοσιακών Μορφών και Πρακτικών Δόμησης από Βιοκλιματική Άποψη.
Ανίχνευση Εναλλακτικών Μεθόδων Αποκατάστασης και Τεχνολογιών Δόμησης»,
που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενώνα Στάμου Στούρνα από 26/05-02/06/2012.
21.06.2012
Ανακοίνωση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Ιδρύματος
Ωνάση «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό
Πανεπιστημίου».
11.07.2012
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά με το Βραβείο της Ε.Ε. για τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική «MIES VAN DER ROHE» 2013.
12.07.2012
Επιστολή προς τους ομιλητές του 11 ου ΠΑΣ για αποστολή εισηγήσεων έως
23.07.2012
24.07.2012
Πρόσκληση συμμετοχής για το Βραβείο «MIES VAN DER ROHE» 2013.
01.10.2012
Έγγραφο προς το Ίδρυμα MIES VAN DER ROHE με θέμα: «Αποστολή τριών
Ελληνικών υποψηφιοτήτων για βραβείο MIES VAN DER ROHE 2013»
04.10.2012
Έγγραφο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων με
θέμα: «Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην ‘’Άτυπη διαγωνιστική διαδικασία Νέων
Αρχ/νων Δ. Λαμιέων’’».
10.10.2012
Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών
για το βραβείο MIES VAN DER ROHE 2013.
10.10.2012
Ευχαριστήρια επιστολή προς τους συμμετέχοντες και επιλεχθέντες στο βραβείο
MIES VAN DER ROHE 2013.

31.10.2012
05.12.2012
15.03.2013
26.04.2013
30.04.2013

27.05.2013

27.05.2013
27.05.2013
22.07.2013
24.07.2013
03.08.2013
19.09.2013

15.10.2013

04.12.2013
10.12.2013
22.01.2014
19.02.2014

Έγγραφο προς τον Πρόεδρο της ARVHA με θέμα: «Αιγίδα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για
πρόγραμμα "CULTURE 2013-2015 - Προσβασιμότητα στην παράδοση"».
Επιστολή προς την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε. με θέμα:
«Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Ηράκλειο Χ4»
Έγγραφο προς τη ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΒΕΕΑ με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων για τον
6ο Διεθνή Διαγωνισμό Βιομηχανικού Σχεδίου - Επίπλου Γραφείου και Σπιτιού».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: «Διοργάνωση Συμποσίου με θέμα τις
«Προσβάσιμες Πόλεις».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εβδομαδιαίο
Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ», που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από
31 Μαΐου έως 8 Ιουνίου 2013 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Βόλο.
Πρόσκληση στην εσπερίδα "Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του
επαγγέλματος του μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών", που
συνδιοργανώνει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, ώρα 6.00 μμ, στο ΤΕΕ.
Πρόσκληση στο Συμπόσιο: «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων», που
συνδιοργανώνει το ΤΕΕ, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Ελληνικό Τμήμα της UIA, την
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, ώρα 6.00 μμ, στο ΤΕΕ.
Έγγραφο προς τη Δ/νση Μουσείου Αρχείου ΕΡΤ με θέμα: «Αίτημα διάθεσης
αρχειακού υλικού».
Διοργάνωση από ΑΚΕΑ συνάντησης νέων αρχιτεκτόνων στον ξενώνα ΣΤΑΜΟΥ
ΣΤΟΥΡΝΑ 23 - 25 Αυγούστου 2013. Αποστολή στους Συλλόγους Περιφέρειας,
Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και mailing list.
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην έκθεση αρχιτεκτονικής της UMAR
στην Αττάλεια Τουρκίας. Ανάρτηση στο site του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και αποστολή
στην mailing list.
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά : Επιστημονικός διάλογος με στόχο : Δημόσιο
Συμφέρον ή Συντεχνιακές τακτικές. Αποστολή σε Συλλόγους Περιφέρειας και
Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, καθώς και στα ΜΜΕ.
Εβδομαδιαίο εργαστήριο - σεμινάριο "Κατανόηση παραδοσιακών. μορφών και
πρακτικών δόμησης από βιοκλιματική άποψη. Ανίχνευση εναλλακτικών μεθόδων
αποκατάστασης και τεχνολογιών δόμησης" 19-25.10.13. Αποστολή mailing list,
ανάρτηση στην ιστοσελίδα, σε Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα, ΤΕΕ
Βραδιές Βρυσακίου & συζήτηση με Ν. Χαρκιολάκη με θέμα το τρίπτυχο :
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, Η
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αποστολή στις Ομάδες εργασίας του
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, το ΔΣ, στο ΤΕΕ, στην mailing list και στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου.
Ορισμός εκπροσώπου στην 3μελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων
Εθνικών επιτροπών για τη διοργάνωση της 14 ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας 2014.
Δελτίο Τύπου : 14η BIENNALE αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014. Προς Συλλόγους
Περιφέρειας και Τμήματα, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, site & mailing list
Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των υποψήφιων εθνικών επιτρόπων για τη
διοργάνωση της 14ης biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014 και προτάσεις
διαγωνιζομένων. Αποστολή προς τον ΓΓ ΥΠΕΚΑ
Εκδήλωση συντακτικής επιτροπής Β2 για τον 1 χρόνο περιοδικής έκδοσης
(POLIS ART CAFÉ). Αποστολή στους Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, newsletter ΤΕΕ, ιστοσελίδα μας.
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Επιστολή για την biennale 2014. Ζητάμε να στείλουν τις προτάσεις τους για
ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Υποψήφιοι Εθνικοί Επίτροποι
Biennale 2014.
Πρόσκληση σε ανοικτή συζήτηση "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΥΑ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ" 19.03.14 ΤΕΕ.
Αποστολή στην mailing list & site.
Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού παγκόσμιας ημέρας μνημείων και
χώρων, προς το ICOMOS
Πρόσκληση σε συνάντηση με Αισωπο, Ζεγγελη, Πανετσο, Λοη Παπαδόπουλο,
Πέμπτη 3.4.14 ώρα 16:00. Επιλεγμένα γραφεία & αρχιτέκτονες για BIENNALE
2014.
Διοργάνωση εκδρομής στη Βενετία για BIENNALE 2014. Αποστολή στην mailing
list & site
Οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της δράσης: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 14η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ "TOURISM LANDSCAPES : REMAKING GREECE"", προς τη Δ/νση
Οικονομικής διαχείρισης ΥΠΕΚΑ
Εγκαίνια της έκθεσης της ελληνικής συμμετοχής στην 14η Biennale
αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014. Αποστολή προς ΥΠΕΚΑ – Δ/νση Οργάνωσης.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βραβεία αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
2014. Αποστολή στα ΜΜΕ, Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,
mailing list, site..
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εργαστήριο - σεμινάριο
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα 22 - 28.10.14.
Αποστολή στους Συλλόγους Περιφέρειας & Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΤΕΕ,
mailing list, newsletter TEE, site.
Πρόκληση συμμετοχής για το Βραβείο MIES VAN DER ROHE 2015.. Αποστολή
στους Συλλόγους Περιφέρειας & Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΤΕΕ, mailing list,
newsletter TEE, site.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
28.03.2012
Πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναίων, συνέντευξη τύπου
όπου παρίστανται 5 δημοσιογράφοι και στη συνέχεια Ενημέρωση – Ανοικτή
συζήτηση με θέμα: ‘’«Νέος» Οικοδομικός Κανονισμός: η επόμενη μέρα’’, με τη
παρουσία 100 ατόμων. Στην εκδήλωση παρουσιάζουν εισηγήσεις-τοποθετήσεις
από 10 άτομα.
11.06.2012
Το προεδρείο του Συλλόγου πραγματοποιεί στο ΤΕΕ συνάντηση με τον Πρόεδρο
του ΤΕΕ, Χρήστο Σπίρτζη, για θέματα του κλάδου και του Συλλόγου.
05.09.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και ο Γεν. Γραμματέας Μ. Τζάρας εκπροσωπούν τον
Σύλλογο στη συνάντηση του ΥΠΕΚΑ μαζί με τους 4 Συλλόγους (τοπογράφοι,
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι), μετά από πρόσκληση του
Γεν. Γραμματέα, με θέμα: συνεργασία Συλλόγων – Υπουργείου για τα
προβλήματα που έχουν προκύψει στις διαδικασίες των νόμων 4014/11, 4030/11
κλπ.
13.09.2012
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με την Πρόεδρο της
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε. στα πλαίσια του προγραμματισμού
δράσεων 2011-2014.
19.09.2012
Πραγματοποιείται συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Γεν.
Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ στην οποία
κατατέθηκε ο Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014 και έγινε συζήτηση εφ’
όλης της ύλης.
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Πραγματοποιείται κοινή συνάντηση των Προέδρων των κλαδικών συλλόγων
(τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι) στα γραφεία
του ΣΠΜ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου τους, για θέματα κοινών
δράσεων.
Πραγματοποιείται έκτακτη συνάντηση των κλαδικών φορέων, έπειτα από
πρόσκληση του ΤΕΕ, για συνέχιση των κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό. Ο
Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν τον σύλλογο.
Πραγματοποιείται διασυντονιστική συνάντηση μηχανικών, που οργάνωσε το
ΤΕΕ, για την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου, για τον απαραίτητο
συντονισμό και την ενεργοποίηση όλων των κλαδικών Συλλόγων. Η Πρόεδρος
Μ. Δεσποτίδη και ο Γεν. Γραμματέας Μ. Τζάρας εκπροσωπούν το Σύλλογο.
Εκπροσώπηση στην κοινή συνάντηση ΤΕΕ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ για κινητοποιήσεις.
Πραγματοποιείται συνάντηση, στα γραφεία του Συλλόγου, με τα μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ στα πλαίσια μιας γόνιμης και
ουσιαστικής συνεργασίας.
Πραγματοποιείται στο ΥΠΕΚΑ συνάντηση σχετικά με την πρότασή του για τη
Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Oι
συν. Μ. Φραντζή και Τ. Κατερίνη, εκπροσωπούν το Σύλλογο.
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου κοινή συνάντηση με τους
Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών και τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ.
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με το ελληνικό τμήμα
της UIA και τους συντονιστές της επιτροπής για τα ΔΙΕΘΝΗ, στα πλαίσια μιας
γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας.
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΑ
και ΠΣΔΑΤΜ, με αφορμή την επερχόμενη Μεταρρύθμιση Χωροταξικού και
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΑ
και ΠΣΔΑΤΜ, με αφορμή την επερχόμενη Μεταρρύθμιση Χωροταξικού και
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Εξερχόμενα έγγραφα:
06.02.2012
Δελτίο Τύπου για συμμετοχή στην Απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στις 07/02/12.
14.02.2012
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Συμβούλια
Αρχιτεκτονικής.
21.02.2012
Πρόσκληση προς τους Προέδρους των Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών
Συλλόγων των Μηχανικών σε συνάντηση με θέμα: Κέντρο Αγώνα Μηχανικών για
το Ασφαλιστικό
22.02.2012
Έκδοση Δελτίου Τύπου για συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στις
κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό.
23.02.2012
Έγγραφο – διαμαρτυρία προς το Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ και σε διάφορους
αρμόδιους φορείς σχετικά με την απευθείας ανάθεση για σύνταξη 6 μελετών στα
Χανιά.
23.02.2012
Έγγραφο – διαμαρτυρία προς τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ και στους λοιπούς
αρμόδιους φορείς σχετικά με την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
23.02.2012
Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με
παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου ΝΟΚ.
02.03.2012
Ανακοίνωση προς τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με το νέο Οικοδομικό
Κανονισμό, που τους καλεί να συμμετάσχουν μαζικά στη δημόσια διαβούλευση
καταθέτοντας τις απόψεις τους.
06.03.2012
Κατάθεση στη Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ των απόψεων του Συλλόγου σχετικά με
το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
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Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις θέσεις του Συλλόγου για το Νέο
Οικοδομικό Κανονισμό.
Επιστολή σε διάφορους φορείς σχετικά με τις θέσεις του Συλλόγου για το Νέο
Οικοδομικό Κανονισμό.
Επιστολή προς τον (αν) Υπουργό και τη Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του νομοσχεδίου
ΝΟΚ.
Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε
διάφορους αρμόδιους φορείς με θέμα: την κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Πρόσκληση σε ενημέρωση – ανοικτή συζήτηση με θέμα: ‘’«Νέος» Οικοδομικός
Κανονισμός: η επόμενη μέρα’’, στις 28/3/2012, στο Πνευματικό Κέντρο του Δ.
Αθηναίων.
Έκδοση Δελτίου Τύπου για συνέντευξη τύπου στην εκδήλωση Ενημέρωση –
Ανοικτή συζήτηση με θέμα: ‘’«Νέος» Οικοδομικός Κανονισμός: η επόμενη μέρα’’.
Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: Προβλήματα Εφαρμογής του Ν. 4030/11.
Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
Επιστολή προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ με την οποία ζητάμε
αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων και γνωμοδότησης ΕΣΧΣΑΑ για το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
και προς τις Υπηρεσίες Δόμησης πανελλαδικά με θέμα: «Προβλήματα
εφαρμογής νόμων – Δυσλειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης».
Απάντηση προς το Δήμαρχο Χανίων με τις απόψεις του Συλλόγου σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμού Ιδεών Δ. Χανίων «Περίπτερο τουριστικής ενημέρωσης
& πληροφόρησης».
Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: «Σεβασμός στην Επαγγελματική Δεοντολογία
κατά την εφαρμογή του Ν. 4014/11».
Επιστολή προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ελλάδας, στα Τμήματα και τους
Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με θέμα: «Συγκρότηση Συμβουλίων
Αρχιτεκτονικής».
Επιστολή προς τον Υπουργό (αν) ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»
Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με θέμα: «Ενεργοποίηση άρθρου
8 παρ. 2 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με θέμα: «Κατάλογος μελετών και
αδειών δόμησης».
Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Βεβαίωση
προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α»
Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με θέμα: «Διαδικασία ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ σχετικά με Συμβούλια Αρχιτεκτονικής».
Έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συνυπογραφή κύριου μελετητή του έργου
στα εξαρτημένα τοπογραφικά του Ν. 4030/11»
Έγγραφο προς τον Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος με
θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»
Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Συμπληρωματικό
-Βεβαίωση προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α.»
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
με θέμα: «Διαδικασία ελέγχου αδειών δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς».
Έγγραφο προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου με θέμα: «Προσφυγή κατά
των ενεργειακών έργων ‘’ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ‘’ που μετατρέπουν την Κρήτη σε
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας»
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Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: «Ασφαλιστικό αύξηση εισφορών - αποθεματικά
ΤΣΜΕΔΕ»
Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη διαβούλευση για κατάργηση ΤΔΠΕΑΕ.
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Αμοιβές τελευταίας δεκαετίας
και αριθμός μηχανικών».
Επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Σύνταξη αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικών
Διαγωνισμών».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της
23/10/12 για κλιμάκωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό».
Επιστολή προς την Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την κα
Γεωργιάδη με θέμα: «Τροποποίηση Οδηγίας 2005/36» και συνημμένο
ενημερωτικό.
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Έγγραφο από ΓΓΔΕ για
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεδρίαση των Προέδρων των
Επιστημονικών Συλλόγων Ειδικότητας με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ».
Έγγραφο προς τη Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα: «Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣΠΕΑ στους διεθνείς φορείς».
Έγγραφο προς την Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ
με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 11.12.2012».
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Διάθεση στοιχείων των
αρχιτεκτόνων μελών του ΤΕΕ».
Επιστολή προς το Ελληνικό Τμήμα της UIA με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και γραμματείας ελληνικού τμήματος UIA» στις 13.12.2012.
Έγγραφο προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών και την
Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θέμα: «Πρόσκληση σε
συνάντηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Πρόεδρων Αρχ. σχολών και επιστημονικής επιτροπής
ΤΕΕ» στις 09.01.2013.
Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα:
«Αίτημα για έκτακτη επείγουσα επιχορήγηση».
Έγγραφο προς τον Υπουργό και τη Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ με θέμα:
«Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του
Συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού».
Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος με θέμα: «Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας
Ν.4014/11».
Έκδοση Δελτίου Τύπου που αφορά στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την
εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ.).
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Χορήγηση οικονομικών
στοιχείων».
Έγγραφο προς ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ, ΠΣΔΑΤΜ με θέμα: «Πρόσκληση σε
συνάντηση με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» στις 23.01.2013.
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα:
«Συνεργασία για επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα:
«Ενημέρωση σχετικά με οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων».
Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμέτοχη στην Ο.Ε. σύνταξης Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού».
Έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και το Γενικό λογιστήριο του κράτους
με θέμα: «Πληρωμή οφειλομένων σε αρχιτέκτονες – ελεύθερους επαγγελματίες –
μηχανικούς».
Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: «Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Μουσείου
Ακροπόλεως ως διατηρητέου μνημείου».
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Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Υποχρέωση εκπόνησης εξαρτημένων τοπογραφικών κατά
ΕΓΣΑ '87 (Ν. 4030/11 & Ν.4014/11)».
Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ανάγκη έκδοσης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για την εφαρμογή
του άρθρου 8 του Ν. 4030/11».
Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Νέο Σχέδιο Νόμου για τα αυθαίρετα».
Έγγραφα προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και του Συλλόγου Συμβολαιογράφων με αίτημα
συνάντησης για συνεργασία.
Έγγραφα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας –
Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης και τη ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συγκρότηση
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής».
Έγγραφο προς τον Υπουργό και το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και
Αρχιτεκτονικής».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ με αίτημα για «Έκτακτη ενημερωτική
συνάντηση ΤΕΕ & ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Αίτημα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για
ουσιαστική αντιμετώπιση της αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών».
Έγγραφο προς τη Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου και το Γεν.
Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. σχετικά με την 1/2013 εγκύκλιό τους για τη λειτουργία των ΣΑ.
Κοινή ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ με θέμα:
«Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με
την επιχειρούμενη Μεταρρύθμιση του Χωρικού Σχεδιασμού».
Έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά με παρατηρήσεις για τη 2 η φάση της
Επιτροπής ΝΟΚ.
Δελτίο τύπου με θέμα: «Στήριξη ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην απόφαση ΣΑΘ σχετικά με τις
αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του Μετρό
Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου».
Κατευθύνσεις / προτάσεις για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ –
Ν. 4030/11)
Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28/03/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 04/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Συμπλήρωση
καταλόγου για τη συγκρότηση ΣΑ».
Έγγραφο προς τη Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού με θέμα: «Συνεργασία ΥΠΠΟ και
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
Δελτίο τύπου για τη Μαρίνα Ρεθύμνου.
Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, ΥΠΕΚΑ, ΤΕΕ,
Τμήματα και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων με θέμα: «Αρμοδιότητες ΣΑ».
Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Υπενθύμιση αιτημάτων».
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη ΔΕ ΤΕΕ με θέμα: «Υπενθύμιση
αιτήματος συνεργασίας για επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣΠΕΑ».
Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 25/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων, ΥΠΕΚΑ, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΕΕ,
Αρχιτεκτονικές Σχολές με θέμα: «Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων
των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων».
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Δελτίο τύπου για κρίσιμη κινητοποίηση για το ασφαλιστικό στις 29/04/2013 στα
γραφεία ΕΤΑΑ.
Έγγραφο προς Συλλόγους και μέλη Αντιπροσωπείας Κεντρικής Μακεδονίας με
θέμα: «Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κεντρικής
Μακεδονίας» τελική πρόσκληση.
Έγγραφο προς το Πρόεδρο και τα μέλη ΔΣ της Τράπεζας Αττικής με θέμα:
«Αίτημα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για χορηγία».
Έγγραφο προς το ΤΕΕ με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στις
εργασίες της εκδήλωσης-συζήτησης ‘’Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική
ανάπτυξη’’ στις 03.06.2013».
Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Βεβαίωση
προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α» για την ΠΕ
Μήλου.
Έλεγχος δικαιολογητικών απαιτούμενων προσόντων για τη συγκρότηση των
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) βάσει του άρθρου 23 του ν.4030/2011.
Στάλθηκε προς τους Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ορισμός εκπρόσωπων στην επιτροπή σύνταξης ΝΚΚ, προς το ΥΠΕΚΑ.
Ορισμός μελών ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στο νεοσύστατο συμβούλιο καινοτομίας της
περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Στάλθηκε στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Υποστήριξη και συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε διεθνές εργαστήριο αστικού
σχεδιασμού - URBAN DESIGN MASTER CLASS "VOLOS IN THE EXTREMES"
(26 - 31.10.13)
Η διαχείριση του δημόσιου χώρου με αφορμή τις παιδικές χαρές του "πχ Αθήνα".
Αποστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, Αντιδήμαρχο πολεοδομίας, ΓΓ ΥΠΕΚΑ,
Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα.
Απόφαση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού - αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 290613. Σε φορείς, στην ιστοσελίδα
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και mailing list.
Ψήφισμα για την ΕΡΤ. Αποστολή στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό. Αποστολή στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ
Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ στη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποστολή προς τη ΓΓ
Δημοσίων Έργων
Συνεδρίαση για το σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". Προς τον
πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου.
Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 82 του νόμου "φορολογία εισοδήματος
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν 4127/2013. Αποστολή
στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων και στον Πρόεδρο ΤΕΕ.
Ψήφισμα : αλληλεγγύη στους τούρκους συναδέλφους μας και το τουρκικό
επιμελητήριο αρχιτεκτόνων και μηχανικών (ΤΜΜΟΒ). Στάλθηκε στο ΤΕΕ, στην
mailing list και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας.
Περίληψη υπομνήματος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για νομοθετικά κατοχυρωμένα
επαγγέλματα. Προς την ΓΓ Δημοσίων Έργων.
Έγγραφο της ΔΟΚΚ "τροποποιήσεις του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002''. Προς
Υπουργό ΠΕΚΑ, ΓΓ ΥΠΕΚΑ, αν. Υπουργό ΔΟΚΚ
Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών - τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Αποστολή
στον Πρόεδρο ΤΕΕ. Διοικούσα επιτροπή, κοινοποίηση στους Συλλόγους
Τεχνικών.
Προκήρυξη ΓΠΣ Χερσονήσου, προς τον Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου
Κρήτης.
Κατάσταση στο επάγγελμα - μέτρα ανάσχεσης ανεργίας. Αποστολή στους
Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα
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Επαγγελματικά δικαιώματα αρχιτεκτόνων. Πρόσκληση στη συνεδρίαση του
συντονιστικού οργάνου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στον Βόλο 13.10.13. Αποστολή στους
προέδρους αρχιτεκτονικών σχολών, ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών του ΤΕΕ,
Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα, εκπροσώπους σε διεθνείς φορείς.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΚΕΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΘΡΑΚΗΣ. Στάλθηκε προς Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα.
Κείμενο εργασίας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τον κτιριολογικό κανονισμό. Στάλθηκε στον ΓΓ
ΥΠΕΚΑ και προϊστάμενο ΔΟΚΚ.
Αίτημα στήριξης / συνδιοργανωσης της επιστημονικής συνάντησης συνεργασίας
"ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ", προς τον ΓΓ ΥΠΕΚΑ.
Νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό : σχόλια ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ. Αποστολή στον πρόεδρο και τα μέλη ΕΣΧΣΑΑ
Επιστημονική συνάντηση εργασίας: μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης.
Αίτημα για χορηγία. Αποστολή στο Πράσινο Ταμείο.
Ορισμός εκπροσώπου στην οε για τη συνάντηση εργασίας "μελέτες
μορφολογικών
Πρόσκληση συμμετοχής στην επιστημονική ομάδα της πρώτης συνάντησης
εργασίας "μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονική
κληρονομιά". Στάλθηκε σε όλους τους μελετητές.
Προτεινόμενος πίνακας περιεχομένων για τον κτιριολογικό κανονισμό. Αποστολή
προς τον ΓΓ ΥΠΕΚΑ και τον προϊστάμενο ΔΟΚΚ
Ανακοίνωση ΔΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για το Ασφαλιστικό. Αποστολή στο ΤΕΕ,
Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, site & mailing list.
Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στις εργασίες της 3 ης εκδήλωσης
(συνάντηση εργασίας) "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΣΤΙΣ 22.1.2014. Αποστολή προς ΤΕΕ Τμήμα Τυποποίησης.
Παροχή απόψεων επί νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τις αποκλειστικές
δραστηριότητες μηχανικών. Αποστολή προς τον πρόεδρο επιτροπής
ανταγωνισμού.
Πρόσκληση επιβλεπόντων των μελετών στην πρώτη επιστημονική συνάντηση
συνεργασίας μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονική
κληρονομιά (νέα ημερομηνία) 24, 25, 26.1.14. Αποστολή στα μελετητικά γραφεία,
στους επιβλέποντες μηχανικούς, στα μέλη της επιστημονικής ομάδας, στους
Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Θέσεις ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα αρχιτεκτόνων.
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας και στάλθηκε στην mailing list.
Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην επιτροπή προσβασιμότητας ΥΠΕΚΑ α)
Γεράσιμος Πόλης β) Σωτήρης Παπαδόπουλος. Αποστολή στο ΓΓ ΥΠΕΚΑ,
κοινοποίηση Λενούσα Χολέβα.
Αποκλεισμός αρχιτεκτόνων από τον έλεγχο επικινδύνως ετοιμόρροπων
κτισμάτων. Αποστολή προς ΓΓ Δημοσίων Έργων και ΠΕ Κεφαλονιάς
Πρωτοβουλία δράσης ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την Κεφαλονιά. Αποστολή προς Υπουργό
ΠΕΚΑ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Δήμος Κεφαλονιάς, Σχολή Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
Αίτημα για επαναφορά μαθημάτων σχεδίου στα γενικά Λύκεια και ενίσχυση της
διδασκαλίας του σχεδίου στα τεχνικά Λύκεια. Αποστολή προς Υπουργό Παιδείας,
πρόεδρο ΤΕΕ, Σύλλογοι Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής 1ης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ). Αποστολή
προς ΥΠΕΚΑ
Δελτίο τύπου απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 13.4.14 σχετικά με το νέο νόμο (ΦΕΚ 85
Α /7.4.14) και ειδικότερα με την υποπαράγραφο ιγ. 12 για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μηχανικών. Αποστολή προς ΜΜΕ.

09.05.2014
14.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
29.05.2014
11.06.2014
12.06.2014
19.06.2014

26.06.2014
09.09.2014
29.09.2014

Δ. ΔΙΕΘΝΗ
22-23.03.12

Ζητάμε πρόσκληση σε συνάντηση με πρόεδρο ΤΕΕ και πρόεδρους συλλόγων
τεχνικών με θέμα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών. Στάλθηκε στο πρόεδρο
ΤΕΕ και τους Συλλόγους Τεχνικών
Δελτίο τύπου για την απόσυρση του νομοσχεδίου "ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ". Αποστολή στους Συλλόγους
Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, mailing list, ΜΜΕ, site.
Ψήφισμα για το σχ νόμου για τον αιγιαλό. Αποστολή στο Επιμελητήριο
Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας
Επιστολή υποστήριξης για HORIZON 2020. Στάλθηκε στο ΣΑΕ / ACE.
Επιστολή προς τη διασυλλογική επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μηχανικών. Αποστολή προς τους Συλλόγους Τεχνικών που συμμετείχαν στην
Διασυλλογική επιτροπή.
Δελτίο τύπου: αποχή από τις εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών. Αποστολή
ΜΜΕ, mailing list, site και Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα.
Ανακοίνωση διασυλλογικής επιτροπής θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού. Αποστολή στους Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα, ΜΜΕ,
Συλλόγους Τεχνικών, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΤΕΕ
Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την ταυτότητα των κτηρίων. Αποστολή στο ΥΠΕΚΑ
(Αναπληρωτή Υπουργό & ΓΓ), πρόεδρο ΤΕΕ.
Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τη βελτίωση - τροποποίηση της με απ οικ
26804/16.6.11 Υ.Α. περί νέου πλαισίου αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικών
των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων (ΦΕΚ Β' 1427/16.6.11) όπως
ισχύει σήμερα ΥΠ.ΑΡΙΘ. 22186/4.5.12 τροποποίηση της (ΦΕΚ Β' 1494 / 4.5.12).
Αποστολή προς ΥΠΕΚΑ.
Δελτίο τύπου: απόσυρση του νόμου "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''. Αποστολή ΥΠΕΚΑ, σε Συλλόγους
Περιφέρειας και Τμήματα, ΜΜΕ, mailing list, Συλλόγους Τεχνικών
Ζητάμε ενημέρωση για Ερευνητικό πρόγραμμα "αποτύπωση, ιστορική
τεκμηρίωση και σενάρια ανάδειξης του σπηλαίου Καταφύκι στην Δρυοπίδα
Κύθνου. Στάλθηκε στο Δήμο Κύθνου και στο ΕΜΠ.
Ζητάμε ενημέρωση για Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον οικισμό Θέρμων
Σαμοθράκης. Αποστολή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο συνάδελφος Ι. Σέμψης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) στην Κωνσταντινούπολη.
27.04.2012
Οι συνάδελφοι Δ. Δούμας και Κ. Μπελιμπασάκης εκπροσωπούν το Σύλλογο στη
Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) στο
Άμστερνταμ.
29.06.2012
Ο συνάδελφος Θ. Στρογγυλός εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνεδρίαση της
Ομάδας Εργασίας «Public Procurement» του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων
Ευρώπης (ACE) στο Βερολίνο.
28.09.2012
Ο συνάδελφος Κ. Μπελιμπασάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρμόδιων Αρχών των Αρχιτεκτόνων (ENACA) στη
Λισαβόνα.
30.11-1.12.12 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Γενική Συνέλευση του
Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) στις Βρυξέλλες.
22-24.11.12 Οι συν. Δ. Αμπακούμκιν και Κ. Μπελιμπασάκης εκπροσωπούν το Σύλλογο στο
συνέδριο «Promoting Architectural Quality in Public and Privately Funded
Projects» του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) στη
Λευκωσία.
25.04.2013
Έγγραφο προς την ACE σχετικά με την υποστήριξη του προγράμματος TRED
2013

26 – 28.9.13 Οι συναδέλφισσες Β. Μεταλληνού και Δ. Παπαδοπούλου από την Μόνιμη
Επιτροπή Διεθνών για την UMAR, εκπροσώπησαν τον ΣΑΔΑΣ στη ΓΣ της
Οργάνωσης στη Μασσαλία, όπου συζητήθηκε η τροποποίηση του καταστατικού
της, με σημαντική παρέμβαση στην τελική διαμόρφωση που αποφασίσθηκε.
Προτάσεις της εκπροσώπου μας ενσωματώθηκαν όσον αφορά στην εκλογίκευση
και βελτίωση των όρων διεξαγωγής των θερινών εργαστηρίων της UMAR.
07.06.2014
Η συν. Μ. Φραντζή εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Διεθνές Συμπόσιο : Η
εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων υπό το πρίσμα της τροποποιημένης οδηγίας
(2005/36/ΕΚ) στη Βαρκελώνη
Εξερχόμενα έγγραφα:
06.12.2012
Επιστολή προς το Ελληνικό Τμήμα της UIA με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και γραμματείας ελληνικού τμήματος UIA» στις 13.12.2012.
21.12.2012
Επικαιροποιημένο έγγραφο προς τη Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα:
«Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στους διεθνείς φορείς».
21.12.2012
Έγγραφο προς το CAE με θέμα: «Επικαιροποιημένος πίνακας με εκπροσώπους
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΣΑΕ».
06.12.2013
Δελτίο τύπου για ελληνική συμμετοχή στην αρχιτεκτονική έκθεση ΙΑΒΑ 2013,
Αττάλεια Τουρκίας. Αποστολή στους Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα,
mailing list, site, newsletter ΤΕΕ και ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
03.02.2014
Κάλυψη δαπανών εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στη ΓΣ του ΣΑΕ 24 & 25.4.14.
Στάλθηκε στην ΔΕ του ΤΕΕ.
27.02.2014
Επιστολή σχετικά με την συνδρομή ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ ΣΤΟ ΣΑΕ (ACE / CAE).
Στάλθηκε στον Ταμία του ΣΑΕ.
10.03.2014
Συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στο Διαγωνισμό UIA ARCHITECTURE &
CHILDREN GOLDEN CUBES AWARDS. Αποστολή προς UIA.
Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14.01.2012
1η Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Εκλογή νέου Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
07.07.2012
Πραγματοποιείται η συνεδρίαση της 2 ης Αντιπροσωπείας με τη συμμετοχή 89
αντιπροσώπων.
08.07.2012
Πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην Αθήνα με την
παρουσία 14 Τμημάτων και Συλλόγων
06.10. 2012 Πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα με την
παρουσία 10 Τμημάτων και Συλλόγων.
19.11.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κοινή συνάντηση με
τους Προέδρους των επιστημονικών συλλόγων σε συνάντηση που
πραγματοποιείται στα γραφεία του ΤΕΕ μετά από πρόσκληση του προέδρου Χρ.
Σπίιρτζη, για οικονομικά θέματα.
Η συνάδελφος Παπαντωνίου εκπροσωπεί τον ΣΑΔΑΣ στην Περιφερειακή
Συνάντηση της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.
Εξερχόμενα έγγραφα:
09.04.2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014.
04.05.2012
Έγγραφο προς τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με θέμα: «Ενημέρωση
– Συντονισμός δράσεων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Περιφερειακών Τμημάτων».
24.05.2012
Αίτημα προς τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΤΕΕ για έκτακτη
επείγουσα επιχορήγηση για την πραγματοποίηση της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ.
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Αίτημα προς τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΤΕΕ για έκτακτη
επιχορήγηση για την πραγματοποίηση Σεμιναρίου – Εργαστηρίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
στον ξενώνα Στάμου Στούρνα.
Έγγραφο προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με προτεινόμενες
ημερομηνίες για τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας του Συλλόγου.
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
σχετικά με πρόταση για συνεδρίαση Συντονιστικού στην Αθήνα.
Πρόσκληση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας για σύγκλησή της στις
07.07.2012 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1)Επιπτώσεις στο επάγγελμα από τις
πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, 2) Κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και γενικότερη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των
αρχιτεκτόνων, 3) Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014, 4) Οικονομικός
προϋπολογισμός 2011-2014, 5) Για τη βελτίωση της λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας, 6) Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ., 7)
Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα.
Δελτίο Τύπου σχετικά με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας
για πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2012
Έγγραφο προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με το διακριτικό Τμήμα Αττικής.
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
με θέμα: «Πρόσκληση για συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα»
(που θα πραγματοποιηθεί στις 06.10.2012.
Συγχαρητήριο έγγραφο προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων για την
πρωτοβουλία σύγκλισης κοινής συνάντησης Τμημάτων και Συλλόγων
Αρχιτεκτόνων της Κρήτης.
Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας
με θέμα: «Συνδρομές μελών ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Επιστολή στα μέλη του Συλλόγου με θέμα: «Επείγουσα υπενθύμιση πληρωμής
συνδρομών».
Ευχαριστήρια επιστολή στο Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής με θέμα: «Απόφαση
Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ τμήματος Αττικής για οικονομικά».
Ευχαριστήρια επιτολή προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων με θέμα:
«Συνδρομές μελών Τμημάτων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Επιστολή προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών και τον Πρόεδρο
του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ με θέμα: «Σύνδεση ιστοσελίδων ιδρύματος σας και ΣΑΔΑΣΠΕΑ».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας
αναβάθμισης της ιστοσελίδας και σύνταξης του newsletter του Συλλόγου.
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο, τον Ά Αντιπρόεδρο και τον Οικονομικό Υπεύθυνο
του ΤΕΕ με θέμα: «Υπενθύμιση αιτημάτων».
Έγγραφο στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου σχετικά με την επανέκδοση του
περιοδικού «αρχιτέκτονες».
Πρόσκληση στην 1η συνάντηση για το 2013, παρουσίαση της 3ης περιόδου του
περιοδικού «αρχιτέκτονες» και κοπή πίτας, στις 27/02/2013 στο Λουκούμι BAR.
Δελτίο τύπου για συμμετοχή στην απεργία της ΓΣΣΕ – ΑΔΕΔΥ στις 20/02/13.
Επιστολές προς εκδοτικούς οίκους και εταιρείες με αίτημα για εξασφάλιση
προσφορών για τη λαχειοφόρο αγορά στο πλαίσιο της εκδήλωσης στις
27/02/2013, στο Λουκούμι Μπαρ.
Έγγραφο προς τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με θέμα: «Οργανωτική δομή του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την κάλυψη διαχειριστικών και φορολογικών αναγκών».
Ανοικτή επιστολή σχετικά με τη δεινή θέση του Συλλόγου ως προς την οικονομική
του επιβίωση.
Έγγραφο προς το υπό ίδρυση Τμήμα Πιερίας σχετικά με αποδοχή της
δημιουργίας του.
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Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με θέμα: «Συνεργασία για
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας
διαχείρισης του αρχείου του Συλλόγου.
Έγγραφο προς Συλλόγους και μέλη Αντιπροσωπείας Κεντρικής Μακεδονίας με
θέμα: «Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κεντρικής
Μακεδονίας».
Ενημερωτική επιστολή προς μέλη του συλλόγου για την οικονομική κατάσταση
και κάλεσμα για πληρωμή συνδρομών.
Έγγραφο προς Τμήμα Κορινθίας και Χανίων με θέμα: «Οργανωτική δομή του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την κάλυψη διαχειριστικών και φορολογικών αναγκών –
Οδηγίες».
Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για τα οικονομικά του Συλλόγου
Έγγραφο προς Τμήματα και Συλλόγους σχετικά με πρόταση για συνεδρίαση
Συντονιστικού στην Αθήνα.
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας: α)
Οργάνωση της βιβλιοθήκης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, β) Μελέτη επισκευής –
ανακαίνισης του κτιρίου της έδρας του Συλλόγου και γ) Μελέτη επισκευής ανακαίνισης του κτιρίου του ξενώνα Στάμου Στούρνα.
Έγγραφο – πρόσκληση προς Τμήματα και Συλλόγους για συνεδρίαση
Συντονιστικού στην Αθήνα, Κυριακή 2 Ιουνίου 2013.
Πρόσκληση αντιπροσωπείας 29.6.13, ώρα 10:00 στο ΤΕΕ, προς τα μέλη
Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με κοινοποίηση στους Συλλόγους Περιφέρειας
και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Αίτημα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για δωρεά για την έκδοση "αρχιτέκτονες". Προς τον
πρόεδρο της ATTICA BANK.
Οικονομική συμβολή τμημάτων ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ ΚΑΙ Συλλόγων Αρχιτεκτόνων.
Αποστολή προς τους Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας της ATTICA BANK
Δελτίο Τύπου για το Συμπόσιο με θέμα "Προσβασιμότητα των Δημόσιων
Χώρων". Αποστολή στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων – Ηπείρου. Αποστολή στους Συλλόγους
Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Συνάντηση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του ΤΕΕ..
Αίτημα υποστήριξης ενημερωτικής εκδήλωσης. Νέες διαδικασίες έκδοσης
οικοδομικών αδειών, Ν. 4178/2013, προς τα περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ
Επιχορήγηση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αποστολή προς τον πρόεδρο και τον οικονομικό
σύμβουλο του ΤΕΕ
Οικονομική επιβίωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απόφαση για την πρόσληψη εισπράκτορα
συνδρομών. Αποστολή προς προέδρους και μέλη Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Ενημέρωση σχετικά με οικονομικά θέματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατάθεση στοιχείων.
Προς τον πρόεδρο ΤΕΕ και τον οικονομικό σύμβουλο.
Κατάθεση στοιχείων για ρύθμιση οφειλών ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΙΚΑ. Ενημέρωση
σχετικά με οφειλές σε μισθοδοσία αποζημιώσεις απολύσεων προσωπικού. Προς
τον πρόεδρο ΤΕΕ, Οικονομικό υπεύθυνο, οικονομικές υπηρεσίες
Υπενθύμιση για αποστολή των στατιστικών στοιχείων Συλλόγων & Τμημάτων
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Στάλθηκε προς Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ
Συνεδρίαση Συντονιστικό Όργανο 12.4.14 2ο θέμα ΗΜ : ΣΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Αποστολή προς Συλλόγους Περιφέρειας
και Τμήματα.
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Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων αρχιτεκτόνων Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης. Πρόσκληση. Αποστολή προς τους Συλλόγους της
συγκεκριμένης Περιφέρειας.
Αίτημα
για
έκτακτη
επιχορήγηση
για
την
πραγματοποίηση
της
Εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας και των εκλογών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Αποστολή προς πρόεδρο, α’ και β’ αντιπρόεδρο ΤΕΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ:
15.02.2012
Η συνάδελφος Τ. Κατερίνη μέλος του Δ.Σ., εκπροσωπεί το Σύλλογο στην
Ημερίδα που διοργάνωσε η MOnuMENTA και Ομάδα Κατοίκων για τη διάσωση
του κτηρίου της οδού Θεμιστοκλέους 62, με θέμα: «Η Αρχιτεκτονική των
Εξαρχείων και η διάσωση του κτηρίου της οδού Θεμιστοκλέους 62», στο θέατρο
Εξαρχείων.
16.02.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί το Σύλλογο στη διασυντονιστική
συνάντηση των προέδρων των μηχανικών στο ΤΕΕ για το ασφαλιστικό, όπου
αποφασίστηκε η αποχή των μελών του ΤΕΕ από συμβούλια και επιτροπές με
κορύφωση-κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις 29/02 στο Σύνταγμα.
28.02. 2012 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη, ορίζεται εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ στην
επιτροπή για την κατάρτιση καταλόγων κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων
29.02.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου παρίστανται στη
συγκέντρωση – συναυλία διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος, που
διοργάνωσε το ΤΕΕ για το ασφαλιστικό.
29.02.2012
Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με τους Προέδρους των
Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών Συλλόγων των Μηχανικών, με θέμα: Κέντρο
Αγώνα Μηχανικών για το Ασφαλιστικό.
14.03.2012
Ο συνάδελφος Δ. Αμπακούμκιν μέλος του Δ.Σ., εκπροσωπεί το Σύλλογο στη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στη συζήτηση για το
νομοσχέδιο «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
15.03.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου παρίστανται στην
εκδήλωση – δημόσια συγκέντρωση για το τ. Αεροδρόμιο Ελληνικού και τη
Δημόσια Περιουσία, που διοργάνωσε ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Αττικής στο ΤΕΕ.
21.03.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και η Ταμίας Μ. Φραντζή παρίστανται μετά από
πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση, στην παρουσίαση του έργου "Ξανα-σκέψου
την Αθήνα" και στην ανακοίνωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την
ανάπλαση του κέντρου Αθήνας, που διοργάνωσε το ίδρυμα Ωνάση στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών.
21.06.2012
Η συνάδελφος Τ. Κατερίνη μέλος του Δ.Σ. και εκ των συντονιστών της ΜΕ
«Θέματα εκπαίδευσης αρχιτεκτόνων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, επιμόρφωση,
σεμινάρια)», εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΜΠ με
το ΤΕΕ με θέμα: «Πολυτεχνεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Δομές
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Μηχανικών» στο ΤΕΕ.
28.06.2012
Ο συνάδελφος Π. Συναδινός μέλος του Δ.Σ. και εκ των συντονιστών της ΜΕ
«Διεθνή», εκπροσωπεί το Σύλλογο στην ανοιχτή συνεδρία του προγράμματος
Ε.Ε. Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για
Προσβάσιμες Πόλεις» στο ΤΕΕ.
11.07.2012
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Τελετή Απονομής
Διπλωμάτων στους Αποφοίτους της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, του
έτους 2011, στο Αίθριο του Κτιρίου Αβέρωφ του ΕΜΠ.
01.08.2012 Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην κοινή συνάντηση των Προέδρων των
κλαδικών συλλόγων (τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και
μηχανολόγοι) στα γραφεία του ΣΠΜ μετά από πρόσκληση του Προέδρους τους
για θέματα κοινών δράσεων.

23.08.2012
05.10.2012
26.11.2012
07.06.2012

04.10.2012

12-14.12.12
26.01.2013
08.02.2013
25.05.2013
18.05.2013
14.11.2012
04.02.2013
29.05.2013
12.06.2013
18.06.2013
31.10.2013

20.12.2013
27.02.2014
14.03.2014

Οι συν. Τζάρας Μιχάλης και Αμπακούμκιν Δαμιανός ορίζονται εκπρόσωποι στην
Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών εφαρμογής του νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (Ν 4067/12)
Ο συν. Γ. Πλατσάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στην 1 η Συνεδρία της «Εθνικής
Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων» του ΚΑΠΕ στο Κτίριο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.
Ο συν. Γ. Πλατσάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στο ΤΕΕ στην εκδήλωση –
συζήτηση «Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική ανάπτυξη».
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και ο συνάδελφος Δ. Αμπακούμκιν μέλος του Δ.Σ. και
συντονιστής της ΜΕ «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί», εκπροσωπούν το Σύλλογο σε
συνάντηση στα γραφεία του Ιδρύματος Ωνάση, με θέμα: τον Ευρωπαϊκό
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα
την οδό Πανεπιστημίου» που προκήρυξε το Ίδρυμα.
Ο συν. Γ. Πλατσάκης ορίζεται εκπρόσωπος στην υπό διαμόρφωση εθνική
πλατφόρμα επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του
κατασκευαστικού τομέα στους τομείς των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης Ενέργειας,
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης «BUS-GR».
Οι συν. Γ. Πλατσάκης και Ν. Ρέρρας εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συνέδριο
του ΤΕΕ με θέμα: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
Η Πρόεδρος και η συν. Μ. Φραντζή εκπροσωπούν το σύλλογο στα εγκαίνια του
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.
Ο συν. Δ. Αμπακούμκιν εκπροσωπεί τον σύλλογο στη συνάντηση του ΤΕΕ με
Έλληνες Ευρωβουλευτές.
Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και η συν. Μ. Φραντζή εκπροσωπούν το σύλλογο στο
Συνέδριο που οργανώνει ο ΣΠΜΕ με θέμα «Re-engineering Greece».
Ο αντιπρόεδρος Α. Βακαλόπουλος και η συν. Ο. Πάππα εκπροσωπούν το
Σύλλογο στην Περιφερειακή Σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο συν. Γ. Πλατσάκης, ορίζεται εκπρόσωπος για συμμετοχή στις εργασίες της
εκδήλωσης-συζήτησης «Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική ανάπτυξη»
στις 26.11.2012.
Οι συν. Δεσποτίδη Μυρτώ, Κατσαρός Μιλτιάδης, Ζούλιας Αθανάσιος ορίζονται
εκπρόσωποι στην Επιτροπή Επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του
νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/12).
Ο συν. Γ. Πλατσάκης ορίζεται εκπρόσωπος για συμμετοχή στις εργασίες της
εκδήλωσης-συζήτησης «Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική ανάπτυξη»
στις 03.06.2013.
Οι συν. Κατσαρός Μιλτιάδης και Καλαμίτση Κωνσταντίνα ορίζονται εκπρόσωποι
στην Επιτροπή σύνταξης Νέου Κτηριοδομικού Κανονισμού.
Οι συν. Γιαννικουρής Αντώνης, Παρασός Δημήτρης, Περνάρης Γιώργος ορίζονται
εκπρόσωποι στο νεοσύστατο Συμβούλιο Καινοτομίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Η συν. Μαρία Φραντζή, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή της εκδήλωσης Volos
in the extremes (Workshop αστικού σχεδιασμού) που διοργάνωσε η ομάδα του
Urban Transcripts από κοινού με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Βόλου και τον
τοπικό μας Σύλλογο, στον Βόλο.
Ο συν. Γ. Πλατσάκης ορίζεται εκπρόσωπος για συμμετοχή στις εργασίες της 3ης
εκδήλωσης (συνάντησης εργασίας) «Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική
ανάπτυξη» στις 22.01.2014
Η συν. Μαγδαληνή – Ελένη (Μαγδαλένα) Πανταζή, ορίζεται εκπρόσωπος για
συμμετοχή στην κατάρτιση καταλόγων κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
και γενικά των Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων.
Ο συν. Γ. Πλατσάκης ορίζεται εκπρόσωπος για συμμετοχή στην Τεχνική
Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΤΕ-33 «Δομικά Υλικά και στοιχεία».

08.07.2014
13 – 17 &
20.01.2014
14.03.2014

Ο συν. Μ. Τζάρας ορίζεται εκπρόσωπος για συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση
με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών στις 10.7.2014
Ο συν. Δ. Αμπακούμκιν εκπροσωπεί τον σύλλογο στην 3μελή επιτροπή
αξιολόγησης των υποψηφίων Εθνικών επιτροπών για τη διοργάνωση της 14ης
BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014
Η συν. Π. Παπαντωνίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο στην εκδήλωση που
διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά με θέμα της έννοιας του Χρόνου στην
Αρχιτεκτονική, στην Ιστορία, στον Πολιτισμό, στη Λογοτεχνία, για να ζωντανέψει
η «μνήμη του ρολογιού του Πειραιά».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
(06/02 2012 – 30/09/2014)
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011-2014
Α.
1
2
Β.
1
2

3

4
Γ.

1

2

3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
6 ηλεκτρονικές
• ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
Α.
επικοινωνίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΠΑΝΟΥ Γ.
•
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.
(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ,
ΠΑΝΟΥ Γ.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.
ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
78 έως τις 30.9.14
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.
•
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
η συντακτική
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1
ηλεκτρονική
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.
επικοινωνία & 4
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ανοικτές
συναντήσεις
2
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.
ηλεκτρονικές
ΣΧΟΛΕΙΑ”
επικοινωνίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟΥ
Περισσότεροι
εκτός Αθηνών. 6
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
αποστολές
(ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ,
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ηλεκτρον. σχεδίων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Α.
- προτάσεων & 4
• ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
συναντήσεις στην
Αθήνα
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ Κ.
ΠΑΝΟΥ Γ.
1
• ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΤΖΑΡΑΣ Μ.
(ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ν.
6
ΤΖΑΡΑΣ Μ.
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
• ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4

5

Δ.

• ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ &
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΕΘΝΗ

11

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.,
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.

1

ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.,
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.
ΠΑΠΠΑ Ο.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π.
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.,
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.
ΠΑΠΠΑ Ο.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
• U.I.A
• C.A.E, UMAR, EFAP, ENACA

1

ΒΟΥΡΕΚΑΣ Κ.
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ν.
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.

2

• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ε.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
3
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΤ. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.
ΠΑΠΠΑ Ο.
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.

2&
ηλεκτρονική
επικοινωνία
2&
ηλεκτρονική
επικοινωνία

8

ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π.

2

1

•

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΟΚ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.

20

2

•

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & NEWSLETTER

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.

11

3

•

ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.

3

•
5

•

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ

6.

•

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΔΡΑΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

7

•

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ

4
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΜ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.

2
9

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
(Παρουσιάζονται οι συνεδριάσεις της «Α» του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με τις αντίστοιχες αποφάσεις τους.
Για λόγους οικονομίας, παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου)
5 Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2012
152 παρόντες
Αποφάσεις
Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

2η Συνεδρίαση: Αθήνα 07 Ιουλίου 2012
89 παρόντες
Αποφάσεις
Επιπτώσεις στο επάγγελμα από τις πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία.
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/PRAKTIKA.pdf
Κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και γενικότερη απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων των αρχιτεκτόνων
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/PRAKTIKA.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/PRAKTIKA.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/PRAKTIKA.pdf
Για την βελτίωση της λειτουργίας της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Αποφασίζεται να συγκροτηθούν δύο επιτροπές της αντιπροσωπείας και το θέμα να έρθει κατά
το δυνατόν πρώτο στην Η.Δ. της επόμενης συνεδρίασης: Επιτροπή για τη χρήση των νέων
τεχνολογιών στη λειτουργία της Αντιπροσωπείας Επιτροπή για τα τεχνικά και οικονομικά
προβλήματα της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση δυσκολίας συγκρότησης της
επιτροπής αυτής, το βάρος αυτό θα το αναλάβει το προεδρείο της Αντιπροσωπείας.
Πρόταση για τα παλαιότερα οδοιπορικά της Αντιπροσωπείας.
Να καλυφθούν σταδιακά, αρχίζοντας από τυχόν
υπόλοιπα των οδοιπορικών που είχαν προβλεφθεί για την παρούσα συνεδρίαση, τα οδοιπορικά
των συνεδριάσεων της 9/2/2008, 23/1/2011 και 14/1/2012 που δεν έχουν καταβληθεί στους
αντιπροσώπους. Αυτό να γίνει με τους ίδιους όρους που θα γίνεται η αποζημίωση των
αντιπροσώπων από την παρούσα συνεδρίαση και στο εξής.

3η Συνεδρίαση: Αθήνα 29 Ιουνίου 2013
81 παρόντες
Αποφάσεις
Απολογισμός δράσεων 2012-2013
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας σε σχέση με καταστατικά
ζητήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
& Οικονομικός απολογισμός '12-'13 & αναπροσαρμογή προϋπολογισμού με
βάση τα νέα στοιχεία οικονομικών εισροών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
1)Μέλη της Αντιπροσωπείας που τυχόν οφείλουν συνδρομές, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν
να τις συμψηφίσουν με τυχόν οφειλόμενα οδοιπορικά.
2) Εφ' όσον γίνει και πάλι δυνατό να καταβάλλονται οδοιπορικά, αυτά θα καταβάλλονται με τη
χρονολογική σειρά κατά την οποία έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση αποζημίωσης, ξεκινώντας
από το 2008.
3) Δημιουργία ελεγκτικής επιτροπής από την επόμενη Αντιπροσωπεία με απλή αναλογική των
ψηφοδελτίων, που θα ελέγχει ανά εξάμηνο την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, εισροές,
εκροές κλπ.
4) Ίδρυση πολιτιστικού φορέα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε
ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αφού σαν συνδικαλιστικό όργανο
υπάρχει πρόβλημα στην απευθείας χρηματοδότηση.
Σχετικά με τα εργασιακά του προσωπικού:

•

Σε απόλυτη προτεραιότητα, άμεσα και αποκλειστικά να γίνει έρανος μεταξύ των μελών
για την εξόφληση των υποχρεώσεων απέναντι στις τέσσερις υπαλλήλους.
• Να εξασφαλιστεί η πληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάγκης
νέων απολύσεων.
Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/29.06.13.pdf
Απόφαση για την ΤΗ “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”
http://sadas-pea.gr/archive/stories/various/29.06.13.pdf

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 05 Ιουλίου 2014
65 παρόντες
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης 4 πρόεδροι ή εκπρόσωποι αρχιτεκτονικών σχολών της
χώρας,
οι: Νίκος Καλογήρου πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Καραδήμας
εκπρόσωπος της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ, Πάνος Κόκκορης πρόεδρος Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ και Δημήτριος Γιαννίτσης εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Πάτρας (οι συν. Νίκος Καλογήρου και Κωνσταντίνος Καραδήμας ζήτησαν και έλαβαν το λόγο
επί του πρώτου θέματος της Η.Δ.).
Παρευρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος του Τμήματος Χανίων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Ματθιουδάκης
Βασίλης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας Ιωάννης Κοργιαλάς.
Την πρόσκληση προς τους προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών, των Τμημάτων του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των Τοπικών Συλλόγων να συμμετάσχουν στην Αντιπροσωπεία κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος είχε απευθύνει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Αποφάσεις
Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών
1. http://www.sadas-pea.gr/wp
content/uploads/2014/07/49019_is_1o_thema_05.07.14_sillogiki_isigisi_epangelmatika.pdf
2. http://www.sadas-pea.gr/wpcontent/uploads/2014/07/49022_is_1o_thema_05.07.14_akea_epangelmatika.pdf
3. http://www.sadas-pea.gr/wpcontent/uploads/2014/07/49030_is_1o_thema_05.07.14_panepistimoniki_pistopiisis_epang_dik
eomata.pdf
4. http://www.sadas-pea.gr/wpcontent/uploads/2014/07/49054_is_05.07.14_topothetisi_forum.pdf
5. http://www.sadas-pea.gr/wp
content/uploads/2014/07/49024_is_1o_thema_05.07.14_epitropi_epangelmatikon_dikeomaton.
pdf
Καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία.
http://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2011/12/praktika_4is_antiprosopias_05.07.14.pdf
Ασφαλιστικό – Φορολογικό
http://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2011/12/praktika_4is_antiprosopias_05.07.14.pdf

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Σ.Ο.Π.Ε
1. Συνεδρίαση Συντονιστικού στην Αθήνα, 8 Ιουλίου 2012
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορίνθου
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Λευκάδας

Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χίου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση – Συντονισμός δράσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περιφερειακών Τμημάτων –
Συλλόγων Αρχιτεκτόνων.
2. Επιπτώσεις στο επάγγελμα και την εκπροσώπηση του κλάδου από τις πρόσφατες
αλλαγές στη νομοθεσία.
• (Ν. 3843/2011, Ν. 4030/2011, Ν. 4014/2011, Ν.Ο.Κ.).
• Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.
3. Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου – Προτάσεις.

2. Συνεδρίαση Συντονιστικού στην Καβάλα, 6 Οκτωβρίου 2012
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορινθίας
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ξάνθης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
1. Επαγγελματικά θέματα
(Ν. 4030/2011, Ν.Ο.Κ., Ν. 4014/11) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. Επαγγελματικά
δικαιώματα
2. Προβολή της Αρχιτεκτονικής
Δράσεις - Προτάσεις – Εκδηλωσεις.
3. Συντονισμός δράσεων συλλόγων και τμημάτων.
Οικονομικά
Παράλληλη εκδήλωση
Πρόγραμμα Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής
01-07/10/2012 Πλατεία Καπνεργάτη
Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος

3. Συνεδρίαση Συντονιστικού στην Αθήνα, 2 Ιουνίου 2013.
(στην αίθουσα της νέας Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων (Λεωνιδίου & Μυλλέρου, στο
Μεταξουργείο).
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορίνθου
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου

Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χίου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Δομή και λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
2. Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτεκτόνων.
3. Ασφαλιστικό.
4. Προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ).
5. Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των ΣΑ (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής).
Στο ίδιο κτίριο φιλοξενήθηκε η 1η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου του Τμήματος Αττικής του
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης.

4. Συνεδρίαση Συντονιστικού στον Βόλο, 13 Οκτωβρίου 2013
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δράμας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Κιλκίς
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών
Επίσης συμμετείχαν:
• οι Πρόεδροι των Αρχιτεκτονικών Σχολών ΕΜΠ, ΑΠΘ και ΔΠΘ,
• η Πρόεδρος και μέλη του Ελληνικού Τμήματος της UIA,
• μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ,
• εκπρόσωποι στους Ευρωπαϊκούς φορείς.
Το θέμα της διευρυμένης αυτής συνεδρίασης:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν :
1. Ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
2. Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ξενώνα Στάμου Στούρνα, Άλλη Μεριά Βόλου
Παράλληλες εκδηλώσεις
1.Ενημερωτική Εκδήλωση «Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013 –
Ταυτότητα κτηρίου».
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο, προσφορά του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τα μέλη του
συλλόγου και όλους τους μηχανικούς (ανεξαρτήτως ειδικότητας).

5. Συνεδρίαση Συντονιστικού στη Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2014
Το Σάββατο 12.4.2014 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνεδρίαση του Συντονιστικού
Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης με τη συμμετοχή Περιφερειακών Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων της χώρας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου 1α.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χίου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Πιερίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.
2. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Συμπερασματικά και ανά θεματικό άξονα του προγραμματισμού δράσεων 2011-2014
Αναφέρονται ενδεικτικά οι υλοποιημένες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με την επιμέλεια και
υποστήριξη μελών ΔΣ, μόνιμων επιτροπών και ομάδων εργασίας του συλλόγου.
Για λόγους οικονομίας, παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου,
όπου υπάρχει αναρτημένο όλο το υλικό της εκάστοτε δράσης
Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών, παρότι είναι ανοιχτές, είναι ολιγομελής και η
στήριξη από τους συντονιστές τους, κατά πλειοψηφία, ελλιπής. Παρόλα αυτά έγινε συστηματική
προσπάθεια να ανταποκριθούν στα τρέχοντα και να θέσουν τις βάσεις για παραγωγή θέσεων
στα μείζονα αντικείμενά τους. Τα υπόλοιπα θέματα είναι υπό επεξεργασία με ρυθμούς
ανάλογους με τη συμμετοχή στις εργασίες τους.
Λόγω της υποτονικής συμμετοχής, πολλές επιτροπές εναλλακτικά αποφασίζουν να εστιάζουν
σε μία δράση κάθε φορά, δημιουργώντας αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας, μετά δε την ολοκλήρωσή
της να προχωρούν στην επόμενη.

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει
• στη συστηματική και σφαιρική ενημέρωση των μελών του στα πλαίσια
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και όχι μόνο,
• στη διάχυση της πληροφορίας που διαθέτει - ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους - και
θα προωθήσει τη δημόσια διαβούλευση για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο.
-Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνεργάζεται με το ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης, τηλεεκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής, καθώς και την απευθείας
διαδικτυακή μετάδοση εκδηλώσεων.

-Σε συνεργασία με τη Civiltech Α.Ε, συνεχίζει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων που
απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με στόχο την ενημέρωση
γύρω από τις απαιτούμενες διαδικασίες της νέας νομοθεσίας.
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=12
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=11
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=10
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=9
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=8
• Συνεργασία με τις έξι (6) Αρχιτεκτονικές Σχολές, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα
μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής πραγματικότητας. Επί πλέον, η
παρουσία εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στις παρουσιάσεις των διπλωματικών
εργασιών των σπουδαστών και στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι
επιβεβλημένες και για την ομαλή ένταξη των νέων αρχιτεκτόνων στο σώμα του
Συλλόγου.
Ο ΣΑΔΑΣ συνεργάζεται πλέον μόνιμα με τις 6 αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας ανταλλάσοντας
ενημέρωση και δράσεις προς τα μέλη. Συνδιοργάνωνει με το ΕΜΠ δράσεις και ημερίδες. Καλει
τις Αρχιτεκτονικές σχολές να συμμετέχουν σε συζήτησεις σχετικά με τα προβλήματα του
κλάδου.
Επίσης μέσω της ιστοσελίδας του ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, δίνει την δυνατότητα συνεχούς
επιμόρφωσης των συναδέλφων.
Τα δυο νέα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (2010-2013):
«Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις» (ΕΕΠΠ), και «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για
Αειφόρα Κτίρια» (ΕΕΑΚ), έχουν αναρτηθεί/δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, και, τόσο το δημόσιο
όσο και το πλήρες - ερευνητικό μέρος αυτών είναι άμεσα κι’ ελεύθερα προσβάσιμο στο
ευρύτερο κοινό.
http://www.polis-gia-olous.org/
http://www.aeifora-ktiria.org/

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων και της
κοινωνίας, θα στοχεύει στην:

• Ανάδειξη και προβολή του αρχιτεκτονικού έργου με τη διοργάνωση εκθέσεων,
παρουσιάσεων και προβολών εντός και εκτός αρχιτεκτονικού κύκλου, την αυστηρά
περιοδική προκήρυξη βραβείων αρχιτεκτονικής, την οργάνωση Πανελληνίων είτε
τοπικών Αρχιτεκτονικών Συνεδρίων ή Ημερίδων ή Σεμιναρίων και την καθιέρωση
Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής όπου ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, με τα περιφερειακά Τμήματα και
Συλλόγους, θα διαμορφώνει κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής
πανελλαδικά.
- Διοργάνωση εσπερίδας σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ με θέμα "Υπάρχουν προοπτικές
στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
- Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Εκπαιδευτικά εργαλεία για Αειφόρα κτήρια»
- Διοργάνωση Συμποσίου με θέμα «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων».
-1η Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης
και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά,
-Εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου σε περιφερειακά τμήματα και συλλόγους.
-Διοργάνωση εβδομαδιαίου Εργαστηρίου – Σεμιναρίου στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Βόλο.
-Θέσπιση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ανά τριετία,
ώστε αυτά να συμπίπτουν με την χρονική περίοδο της θητείας διοίκησης του συλλόγου.

• Προβολή θέσεων και απόψεων με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις
τύπου, άρθρα σε έντυπα και εφημερίδες καθώς και μέσω του περιοδικού
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ είτε της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
- Επανέκδοση της περιοδικής έκδοσης «αρχιτέκτονες».

http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=4
- Η περιοδική έκδοση «αρχιτέκτονες» διανέμεται πλέον ως free press, σε κεντρικά
βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπου έχουν εύκολη
πρόσβαση οι 15.000 αρχιτέκτονες της χώρας καθώς και οι φοιτητές των 6 αρχιτεκτονικών
σχολών της χώρας, αλλά και ένα ειδικό κοινό που επιθυμεί να μετέχει στον διάλογο για την
αρχιτεκτονική ως κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνικό-οικονομικό αγαθό.14 νέα τεύχη, νέα μέλη
στην επιτροπή.

Ηλεκτρονική έκδοση μέσω της νέας ιστοσελίδας http://www.sadas-pea.gr/tag/periodikiekdosi/

• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, με στόχο: τη συνεχή ενημέρωση των
συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, την ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας του
Συλλόγου με τα μέλη, και των μελών μεταξύ τους καθώς και τη δημιουργία βήματος
παρουσίασης σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου από συναδέλφους και προβολής των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Νέα Ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ :
Η ομάδα εργασίας «για αναβάθμιση της ιστοσελίδας και σύνταξης του newsletter του
συλλόγου» εργάστηκε επί εννέα περίπου μήνες οργανώνοντας και σχεδιάζοντας τη νέα
ιστοσελίδα. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2013.
Οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν σε:
Βελτίωση της εικόνας του συλλόγου και προβολή των δράσεων και των απόψεών του.
Ενίσχυση της ενημέρωσης και της συνεργασίας των αρχιτεκτόνων
Άνοιγμα στο ευρύ κοινό σε σχέση με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και τις δραστηριότητες
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Δημιουργία εσόδων από τη φιλοξενία διαφημίσεων στην ιστοσελίδα και το ενημερωτικό
δελτίο
Η δομή (κατηγορίες, σελίδες, μενού) οργανώθηκε με βάση θεματικές ενότητες. Προστέθηκαν
επίσης ενότητες που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη μορφή - «Χρειάζομαι αρχιτέκτονα»,
«Αρχιτεκτονική», «Επαγγελματικά θέματα» κα.
Η μορφή της ιστοσελίδας και του ενημερωτικού δελτίου σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε η
αισθητική της να εκφράζει την ταυτότητα του συλλόγου.
Το περιεχόμενο εμπλουτίστηκε (και θα εμπλουτίζεται διαρκώς) με τα άρθρα που
δημοσιεύονται στην Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και υλικό από τους
συνεργαζόμενους διεθνείς φορείς αρχιτεκτονικής. Η νέα πλατφόρμα διαχείρισης
μεταφέρθηκε σε αναβαθμισμένο server VPS που υποστηρίζει την αποστολή ενημερωτικών
δελτίων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εμφάνισης και την ασφάλεια του
περιεχομένου της. Ο νέος ιστότοπος φιλοξενεί τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετέχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.
http://www.sadas-pea.gr/i-nea-istoselida-ke-to-enimerotiko-deltio-tou-sadas-pea/
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=2
- Profil σε κοινωνικό δίκτυο
Συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, αποφάσεις, δελτία τύπου κλπ,
Ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη, και των μελών μεταξύ
τους με την δημιουργία profil σε κοινωνικό δίκτυο. https://www.facebook.com/Sadaspea
• Θέσπιση προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» υπό την αιγίδα του ΣΑΔΑΣ–
ΠΕΑ, ενταγμένου στο σχολικό πρόγραμμα.
Συναντήσεις της Μόνιμης Επιτροπής Β4-Πρόγραμμα Αρχιτεκτονική στα Σχολεία έχουν λάβει
χώρα στις 18/7/2012 και 19/3/2013. Η επικοινωνία γίνεται έκτοτε ηλεκτρονικά.
Cd με πληροφοριακό υλικό, προς διάθεση για κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με το πρόγραμμα,
έχει παραδοθεί στην Γραμματεία του Συλλόγου.
Επίσης έχει αποσταλεί σε όλα τα Τμήματα και τους Συλλόγους προς ενημέρωσή τους και για
συμμετοχή τους στην δράση.
Το Πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» κινήθηκε σε 3 άξονες:
1) Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Σχολείων.

Κατα τις σχολικές περιόδους 2010-11, 2011-12, 2012-13 & 2013-14, οργανώθηκαν πέντε (5)
προγράμματα/εργαστήρια σε συνεργασία με το Μποδοσάκειο Δημοτικό Σχολείο του
Κολλεγίου Αθηνών σε 123 συνολικά παιδιά ηλικίας 8-11 ετών, με την δημιουργία ομάδων
εθελοντικής εργασίας αποτελούμενων κατ΄ελάχιστον από έναν αρχιτέκτονα μηχανικό
εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (ως συντονιστή), τον δάσκαλο εικαστικών ή η/υ του σχολείου
και αρχιτεκτόνων από τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου.
Συνοπτικό πρόγραμμα όπως αυτό εφαρμόστηκε τις παραπάνω σχολικές περιόδους μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.
2) Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Αρχιτεκτονικών Σχολών & Σχολείων.
Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απηύθυνε στις 9/1/13 ο Σύλλογος προς τις 6
Αρχιτεκτονικές Σχολές/Τμήματα για συνεργασία/συνδιοργάνωση πιλοτικού κατ’ επιλογήν
μαθήματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία», για συμμετοχή τους στην δράση, δυο εξ αυτών, η
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν στην Γ.Σ. τους να το εντάξουν, πιλοτικά, ως κατ’
επιλογήν μάθημα, στο πρόγραμμα σπουδών.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργάνωσε εργαστήριο στο
πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά κεφάλαια Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 5» με τίτλο
«Αρχιτεκτονικές εξερευνήσεις». Το εργαστήριο οργανώθηκε από τους διδάσκοντες Πέτρο
Μπαμπασίκα και Αγάπη Πρωίμου, με την συμμετοχή 10 σπουδαστών αρχιτεκτονικής και 50
μαθητών, ηλικίας 15-17 ετών, από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και το
Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ θα προχωρήσει στην οργάνωση του
εγχειρήματος στο επόμενο εαρινό εξάμηνο.
3) Συνεργασία Τμημάτων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Περιφερειακών Συλλόγων & Σχολείων.
Με πρωτοβουλία του Τμήματος Χανίων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οργανώθηκαν διαλέξεις/
εργαστήρια/ επισκέψεις από τους συναδέλφους Ναταλί Ντουρουντάκη, Κυριακή Καστρινάκη
και Ειρήνη Βλαζάκη, σε συνεργασία με τον Φώτη Ποντικάκη διευθυντή του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, σε δημοτικά σχολεία της περιοχής.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συμμετείχε στα βραβεία της UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards:
2013/14, στις κατηγορίες βραβείων: 1. School Award και 2. Institution Award.
Η συμμετοχή στην κατηγορία School Award προτάθηκε από την Εθνική Επιτροπή Κρίσης και
επιλογής υποψηφιοτήτων για τα ως άνω βραβεία να εκπροσωπήσει την χώρα σε διεθνές
επίπεδο, και εκτέθηκε μαζί με 46 άλλες προτάσεις από 18 χώρες στο 25 ο Παγκόσμιο Συνέδριο
της UIA.
http://www.sadas-pea.gr/uia-architecture-children-golden-cubes-awards-201314/__
• 14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014
Με την ανάληψη της ευθύνης για την προβολή και δημοσιοποίηση της 14ης BIENNALE
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ξεκινάει την οργάνωση των απαιτούμενων
δράσεων και ενεργειών.
Συγκρότησε ομάδα συντονισμού & υποστήριξης.
Συμμετείχε θεσμικά στην κριτική επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων για την επιλογή
ορισμού του Εθνικού επιτρόπου.
Δημοσιοποίησε στην επίσημη ιστοσελίδα του όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις για την επιλογή
του Εθνικού επιτρόπου.
Δημοσιοποίησε στην επίσημη ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα και τα πρακτικά της επιτροπής
αξιολόγησης.
Με την αναγγελία των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη του Εθνικού επιτρόπου και σε
συνεργασία με αυτόν, έστειλε ανοιχτή πρόσκληση και προκήρυξε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε
όλους τους αρχιτέκτονες, για συμμετοχή στην έκθεση του Ελληνικού περιπτέρου.
Σχέδιο δράσης προώθησης της Ελληνικής συμμετοχής στην biennale 2014.
http://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2014/08/sadas_pea_biennale_2014_teliko.pdf
1.http://www.sadas-pea.gr/architektones-periodiki-ekdosi-tou-sadas-pea-tefchos-1213-periodosg-maos-iounios-2014-afieroma-biennale-venetias/

2. http://www.sadas-pea.gr/egkenia-ellinikou-peripterou-biennale-architektonikis-2014-stivenetia/
3. http://www.sadas-pea.gr/14i-biennale-architektonikis-tis-venetias-2014-fundamentalsabsorbing-modernity-1914-2014-schedio-draseon-proothisis-dimosion-scheseon-tis-ellinikissimmetochis/

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•

Διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου, και συνέχιση – εντατικοποίηση
της προσπάθειας για: Προώθηση της Παραγωγής Αρχιτεκτονικής μόνο από
Αρχιτέκτονες.
-Σύσταση κοινής επιτροπής φορέων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων.
(Αρχιτεκτονικές σχολές, UIA, E.E.EA. TEE ).
-Συμμετοχή στο Διασυλλογικό όργανο για τ Ν. (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14), υποπαράγραφο ΙΓ.12 για
τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
Ανακοίνωση Διασυλλογικής επιτροπής.
http://www.sadas-pea.gr/anakinosi-diasillogikis-epitropis-gia-to-thesmiko-plesio-askisistou-epangelmatos-tou-michanikou/
-Σύσταση επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την διερεύνηση και επεξεργασία θέσεων ως προς
τον Ν. (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14), υποπαράγραφο ΙΓ.12 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μηχανικών.
http://www.sadas-pea.gr/wp
content/uploads/2014/07/49024_is_1o_thema_05.07.14_epitropi_epangelmatikon_dikeomaton.
pdf
• Παραγωγή και προώθηση ουσιαστικών και συγκεκριμένων κατευθυντήριων
προτάσεων για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιστημονικές δράσεις σε θέματα
άμεσου ή ευρύτερου ενδιαφέροντός μας,
• στην έγκαιρη (και όχι εκ των υστέρων) παραγωγή και προώθηση ολοκληρωμένων θέσεων
σχετικά με το πλαίσιο της πολεοδομικής και κτιριολογικής νομοθεσίας.
-Σύσταση ομάδας εργασίας, μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία
επεξεργάστηκε σε επιστημονική βάση την πρόταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έναν Αρχιτεκτονικό
Οικοδομικό Κανονισμό. Προώθηση του παραγόμενου έργου της επιτροπής σε δημόσια
διαβούλευση και κατάθεσή της στο αρμόδιο υπουργείο.
Τεύχος προκαταρκτικών εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού.
Μετά από ενάμιση χρόνο μελέτης, η Ομάδα Εργασίας παρουσίασε στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ,
το Τεύχος Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού.
Στα πλαίσια μιας πραγματικής διαβούλευσης, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ αποφάσισε την
ανάρτηση του Τεύχους Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού της ΟΕ ΑΟΚ
στην ιστοσελίδα του προκειμένου να δοθεί η δυνατότατα σε όλους τους συναδέλφους να
ενημερωθούν και να τοποθετηθούν στο θέμα με στόχο την υλοποίηση μιας νέας επιστημονικής
συνάντησης συνΕργασίας στην οποία θα κατατεθούν προβληματισμοί και θα προκύψει
πόρισμα για την κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου στο αρμόδιο υπουργείο.
http://www.sadas-pea.gr/tefchos-prokatarktikon-isigiseon-ikodomikou-kanonismou/
- Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ταυτότητα των κτηρίων.
http://www.sadas-pea.gr/paremvasi-sadas-pea-gia-tin-taftotita-ton-ktirion/
- Δελτίο Τύπου, ΑΠΟΧΗ από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων) καλεί όλους τους συναδέλφους σε αποχή από τις εξετάσεις ανάδειξης
Ενεργειακών
Επιθεωρητών.
- Με συμμετοχή μελών μας στις αρμόδιες επιτροπές του ΤΕΕ, συγκεντρώθηκε και
κωδικοποιήθηκε όλη η κείμενη νομοθεσία περί άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών,
(προδιαγραφές και ευθύνες ). Το υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου, προς
διάθεση και ενημέρωση όλων των μελών μας.

-Ενημερωτικό σημείωμα: αμοιβές μελετών και λοιπών υπηρεσιών μηχανικού.
http://www.sadas-pea.gr/amives-ipiresies-michanikou/
• Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΟΜΕΔΙ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για την
προώθηση των θέσεων του Συλλόγου στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία (σε
θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας, ρυθμιστικών σχεδίων πόλεως,
αστικού σχεδιασμού, χρήσεων γης, κλπ.) στην βάση ενός γόνιμου διαλόγου προς
όφελος του κοινωνικού συμφέροντος.
-Συνεργασία και κοινή ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ για
επιχειρούμενη μεταρρύθμιση χωρικού σχεδιασμού.
-Σχόλια ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το Νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό.
-Δελτίο τύπου : Απόσυρση του νόμου «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη
Ανάπτυξη»
-Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη
Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
http://www.sadas-pea.gr/dec19b/
- Δελτίο τύπου για την απόσυρση του νομοσχεδίου "ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ".
- Συνδιαμόρφωση με και συνυπογραφή σε Ψήφισμα για το σχ νόμου για τον αιγιαλό με το
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και δεκάδες άλλους φορείς.
-Καθιέρωση, επέκταση και βελτίωση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί: Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης της υπουργικής απόφασης
περί νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών – κλπ διαγωνισμών με απονομή βραβείων.
Πρόταση αρμόδιας επιτροπής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
http://www.sadas-pea.gr/ekdiloseis/?event_id=6
Οι προτάσεις της Μ.Ε. Β3 ολοκληρώθηκαν σε πρώτη φάση και εστάλησαν, στις 13/1/14, προς
τα μέλη του Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, τους αναπληρωτές τους, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, καθώς και σε όλα τα Τμήματα και τους Συλλόγους για τις δικές τους τυχόν
παρατηρήσεις.
Συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 17/2/14 και στις 13/4/14, καθώς και
στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στις 12/4/14 στην Θεσσαλονίκη.
Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δημόσια διαβούλευση, οργανώθηκαν 4
Ανοιχτές Συναντήσεις που έλαβαν χώρα στις 19/3, 27/3, 3/4 & 11/6/14 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣΠΕΑ.
Το επικαιροποιημένο κείμενο της Μ.Ε. Β3-Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί υποβλήθηκε,
παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στη συνεδρίασή του στις 17/6/14, και
εστάλη στον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
• Απόσυρση κάθε νομοθετικής προσπάθειας που επιβάλλει μορφολογικούς κανόνες
και συνταγές στην αρχιτεκτονική σύνθεση αποκλίνοντας από τις αρχές διατήρησης
της αυθεντικής κατάστασης και της αειφόρου αξιοποίησης του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
1η Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά».
http://www.sadas-pea.gr/24-26012014/
Μαγνητοσκόπηση του τριημέρου της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης συνΕργασίας:
http://www.sadas-pea.gr/nafpaktos-video/
Μετά την ολοκλήρωση της Συνάντησης συνΕργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο
στις 24, 25, 26 Ιανουαρίου 2014, ακολούθησαν τρείς συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής,
στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με στόχους, την αποτίμηση του
τριημέρου στην Ναύπακτο, την κατάθεση παρεμβάσεων και τη συζήτηση για τη σύνταξη
πορίσματος που κατατέθηκε ως πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για τις προδιαγραφές Β’ φάσης των
μελετών.
«Πόρισμα της Ναυπάκτου για τη δόμηση σε Μικρούς Οικισμούς» – «The Lepanto
Recommendations for Building in Small Settings».

http://www.sadas-pea.gr/porisma-epistimonikis-epitropis-porisma-tis-nafpaktou-gia-ti-domisi-semikrous-ikismous-the-lepanto-recommendations-for-building-in-small-settings/
• Προβολή / αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης
ενέργειας (χωρίς να υποβαθμίζεται χάριν αυτής η αρχιτεκτονική σύνθεση) με έμφαση
στην εκπόνηση ενός νέου ΚΕΝΑΚ που θα προωθεί τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού -και όχι κλειστά κελύφη με αναβαθμισμένο ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό-, ενταγμένου σε μία σύγχρονη πιο πολυπαραγοντική προσέγγιση του
προβλήματος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στο βιοκλιματικό σχεδιασμό
των κτιρίων, στην χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, σε χρήση ΑΠΕ, κλπ.
- 1η Επιστημονική Ημερίδα θεμάτων αρχιτεκτονικής τεχνολογίας.
Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων & δημοσίων χώρων
Οργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ, σε συνεργασία με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Στόχος είναι να υπάρξει μια ηχηρή, θεσμική και επιστημονική παρέμβαση προς όλους όσους
εμπλέκονται στα θέματα του ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων και δημοσιών χώρων, με στόχο
να δηλωθεί το αυτονόητο, δηλαδή το ότι τα όσα πρόσφατα ή σήμερα θεσμοθετούνται είτε με
νόμους είτε δια της "αγοράς", σηματοδοτούν μια επικίνδυνη εκτροπή στην θεώρηση για τον
αρχιτεκτονικό και οικοδομικό σχεδιασμό των κτηρίων, και στις προτεραιότητες που τίθενται στα
θέματα ασφάλειας, υγείας, βιωσιμότητας, αντοχής και άνεσης.
Ανεστάλη η υλοποίησή της, λόγω αναγκαστικής αναβολής από την Σχολή του ΕΜΠ.
Δ. ΔΙΕΘΝΗ
• Οργάνωση ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με την ερμηνεία, επεξεργασία και
προώθηση προς εφαρμογή στους αρμόδιους φορείς, των διεθνών Συνθηκών και
Συμβάσεων, την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ και
άλλων διεθνών φορέων που οριοθετούν το ανθρωπογενές πολιτιστικό περιβάλλον
και καθορίζουν την φιλοσοφία των Αρχιτεκτονικών Επεμβάσεων και το συντονισμό
των εκπροσώπων του Συλλόγου στις διεθνείς ενώσεις-οργανισμούς (UIA, ACE/CAE,
UMAR, EFAP, ENACA).
Στις Μόνιμες Επιτροπές Δ1-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ και Δ2-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δήλωσαν συμμετοχή 27 συνολικά συνάδελφοι.
Στην πρώτη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 11-6-2012 έγινε ενημέρωση από τους
συναδέλφους παλαιούς εκπροσώπους, σχετικά με τις δραστηριότητες της ACE (Συμβούλιο
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) και της ΕΝΑCA.
Στη δεύτερη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 23-10-2012 έγινε ενημέρωση από τον
εκπρόσωπο μας σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής της ACE για τους
Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και τις Δημόσιες Συμβάσεις.
Στις συναντήσεις αυτές έγινε συζήτηση για την σύσταση ομάδων εργασίας ανά
οργάνωση/φορέα με στόχο έναν πιο ευέλικτο τρόπο δουλειάς στις επιμέρους ομάδες εργασίας.
Παρόλο αυτά, με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες του συλλόγου και την αδυναμία του
ΤΕΕ, να καλύψει τόσο τις ετήσιες συνδρομές του ΣΑΔΑΣ – ΠΕ, προς την ACE, όσο και τις
δαπάνες μετάβασης και διαμονής, στάθηκε αδύνατη η τακτική φυσική παρουσία των
εκπροσώπων μας στις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες φορές
αυτό πραγματοποιήθηκε, έγινε με προσωπικά έξοδα των εκπροσώπων.
Αυτή η συγκυρία έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό έλλειμμα στην ενημέρωση που γίνεται στο κέντρο
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού συμβουλίου των αρχιτεκτόνων, αλλά και ουσιαστική αδυναμία στη
δυνατότητα κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων εκ μέρους του θεσμικού φορέα της χώρας
σε πολλαπλά θέματα που αφορούν τον κλάδο.
-Διεθνές Συμπόσιο : Η εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων υπό το πρίσμα της τροποποιημένης
οδηγίας (2005/36/ΕΚ), Βαρκελώνη Σάββατο 7 Ιούνη του 2014
Η συνάντηση στόχευσε στο να αποτελέσει ένα δημιουργικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο
παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της
αρχιτεκτονικής πρακτικής, προκειμένου να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση σχετικά με ένα
αποδεκτό ευρωπαϊκό προφίλ του αρχιτέκτονα. Το συμπόσιο κατέληξε με τη δέσμευση να

καταγραφούν όσα επισημάνθηκαν σε ένα κοινό κείμενο που θα αποτελέσει σημαντικό σημείο
αναφοράς για την επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Σχολών Αρχιτεκτονικής
στα Χανιά, όπου το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω.
• Συμμετοχή / ένταξη του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ευρεία δημοσιοποίηση των θεμάτων των Διεθνών Σχέσεων σε όλους τους αρχιτέκτονες
-Ελληνική συμμετοχή στην Αρχιτεκτονική Έκθεση ΙΑΒΑ 2013 στην Αττάλεια 07/0907/10/2013
2η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Τουρκίας, με παράλληλη Έκθεση Αρχιτεκτονικής των χωρών
μελών της UMAR – Ένωσης των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου.
Μετά από ανοικτή πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς τους
συναδέλφους για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε 24
προτάσεις, εκ των οποίων παρουσιαστήκαν οι 11. Η επιλογή των 11 από τις 24 συμμετοχές
έγινε από την Τουρκική Αντιπροσωπεία.
-ARCHI-MEDES ( Shaping the Architect’ s profiles for the Mediterranean and European
South).Αίτημα χρηματοδότησης από κοινού με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, και
Αρχιτεκτονικές Σχολές της Κύπρου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την οργάνωση συναντήσεων μεταξύ
εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου και επαγγελματιών αρχιτεκτόνων, των κρατών που
συμμετέχουν, για να συζητηθεί από κοινού το επιθυμητό προφίλ του αρχιτέκτονα ειδικότερα στις
Μεσογειακές χώρες, και πως θα υποστηριχτεί το προφίλ αυτό μέσα από τα προγράμματα
σπουδών.
UIA ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ο ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ, συνεργάζεται πλέον σε μόνιμη και ουσιαστική βάση με το Ελληνικό τμήμα της
UIA, έχοντας κοινές δράσεις και κοινή αντιμετώπιση στα περισσότερα θέματα αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος.
-http://www.sadas-pea.gr/diakrisis-gia-tin-ekthesi-sto-elliniko-periptero-sta-plesia-tou-25oupagkosmiou-sinedriou-tis-uia-sto-durban-n-afriki-3-7-avg-2014/
-http://www.sadas-pea.gr/simantikes-diakrisis-ellinon-architektonon-ston-diethni-architektonikodiagonismo-tis-uia-utopia-andor-happiness-in-your-own-otherwhere/
- http://www.sadas-pea.gr/praktiko-sinedriasis-ethnikis-epitropis-krisis-ke-epilogis-ipopsifiotitongia-ta-vravia-tis-uia-golden-cubes-2013-2014/
- http://www .sadas-pea.gr/diethnis-architektonikos-diagonismos-ideon-utopia-andor-happiness/

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και της λειτουργίας της.
Συγκρότηση ομάδας εργασίας προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των μελών της, με
στόχο την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία της.
• Ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα –επιτελικού και συντονιστικού– του ΣΑΔΑΣ–
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με την βελτιστοποίηση οργάνωσης των
Περιφερειακών Τμημάτων και Συλλόγων, την αξιοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου.
Γίνονται συνεχείς προσπάθειες ενεργοποίησης συλλόγων, μελών και αντιπροσώπων.
Επεξεργασία απογραφικών δελτίων των περιφερειακών τμημάτων και συλλόγων και
δημοσιοποίησή τους μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ.
Ίδρυση νέων τμημάτων. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις για ομογενοποίηση συλλόγων
και τμημάτων αρχιτεκτόνων της ΠΕΑ.
http://www.sadas-pea.gr/statistika-stichia-sillogon-architektonon-ke-tmimaton-sadaspea/
•
Ξενώνας Στάμου Στούρνα
http://www.sadas-pea.gr/xenonas-stamou-stourna/
α) Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης (για επισκευές του κτηρίου) και πλήρης καταγραφή
όλων των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κτήριο.
β) Συνέχιση των εργασιών της επιτροπής του Συλλόγου στο πνεύμα του κληροδοτήματος.
γ) Πρόταση ομάδας μελέτης και επισκευής του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ.

β) Διερεύνηση εξεύρεσης κονδυλίων μέσου κάποιου προγράμματος, απευθυνόμενοι σε κάποιο
υπουργείο, για την υλοποίηση αυτών των εργασιών.
δ) Συνδρομή νομικού συμβούλου και φοροτεχνικού, προκειμένου να προταθεί η μελλοντική
διαχείριση του Ξενώνα.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2013 - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «αρχιτέκτονες» 3η Περίοδος
27 Φεβρουαρίου 2013
Παρουσίαση της 3ης περιόδου του περιοδικού από την Συντακτική Επιτροπή του Συλλόγου.
«Η Περιπέτεια της Αρχιτεκτονικής», από τον συνάδελφο Μίμη Φατούρο, πρόεδρο του Συλλόγου
μας πριν 40 χρόνια.
http://www.sadas-pea.gr/46697/
ΒΡΑΔΙΕΣ στη ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ από την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην προσπάθεια του να ενδυναμώσει τις σχέσεις των μελών του και να
απαντήσει θετικά στις δυσκολίες και στις προκλήσεις των καιρών που βιώνει ο κλάδος μας,
ανοίγει τις πόρτες του στο παρελθόν και στο μέλλον του.
Έτσι κατά τους εαρινούς και θερινούς μήνες, ανοίγει τα γραφεία του συλλόγου για συναντήσεις
συναδέλφων κάθε 2η Πέμπτη του μήνα.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του που θέλουν να περάσουν όμορφα μια
βραδιά με ποτό, μουσική και κουβέντα, στο χώρο μας, στην αυλή μας.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013
με το συνάδελφο Νίκο Χαρκιολάκη
-Ιδιωτικά Διατηρητέα Κτίρια και Μνημεία: Παρελθόν, παρόν και Μέλλον.
-Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα
-Η πρόκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 13 – 14 – 15 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, συνεχίζοντας τη συστηματική του προσπάθεια να
απαντήσει θετικά στις δυσκολίες και στις προκλήσεις των καιρών που βιώνει ο κλάδος μας,
Την περίοδο των Χριστουγέννων, πραγματοποίησε παζάρι Βιβλίων στα γραφεία του.
Το παζάρι περιελάμβανε βιβλία, παλαιά τεύχη του περιοδικού «αρχιτέκτονες», πρακτικά
συνεδρίων, κατάλογοι εκθέσεων και βραβείων και άλλα.
Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, και με κατατεθειμένο αίτημα πολλών συναδέλφων και
φίλων του συλλόγου να επαναληφθεί.
http://www.sadas-pea.gr/pazari/
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2014
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014
Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του συλλόγου παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του από τα
μέλη της ομάδας εργασίας.
http://www.sadas-pea.gr/2-q-19-2014/
ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - AGENDA
Το 2014 o ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για πρώτη φορά πραγματοποίησε έκδοση ετήσιου ημερολογίου
/agenda, με μορφή και περιεχόμενο ιδιαίτερα χρηστικό για τους μηχανικούς, η οποία
διανεμήθηκε σε περίπου 300 συναδέλφους.
1ος χρόνος της Γ’ Περιόδου της ανανεωμένης περιοδικής έκδοσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
“αρχιτέκτονες”
Την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, η Σ. Ε. της περιοδικής έκδοσης του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ "αρχιτέκτονες"
γιόρτασε μαζί με τους φίλους της, τον πρώτο χρόνο της Γ' Περιόδου της ανανεωμένης
επανέκδοσης της, στο Πόλις ART Café, Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου (Στοά του Βιβλίου).
http://www.sadas-pea.gr/1os-chronos-tis-g-periodou-tis-ananeomenis-periodikis-ekdosis-tousadas-pea-architektones/

Παρέμβαση
Εισηγητής: Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων
Παρέμβαση στα πεπραγμένα του ΔΣ
(Απόφαση της Ολομέλειας του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων της 7/10/2014)
Για την αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής του. Αν δεν αλλάξει άμεσα πορεία, οι
αρχιτέκτονες της χώρας θα βρεθούν χωρίς συλλογικό επιστημονικό φορέα, χωρίς κοινό τόπο
και η χώρα χωρίς την κοινωνική συμβολή του στα κρισιμότατα χρόνια που διανύουμε. Η
σταδιακή απαξίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα μάτια των συναδέλφων έρχεται τώρα να
συμπληρωθεί και από το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, απειλώντας πια την
ίδια του την ύπαρξη. Η οικονομική του κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, είναι άμεσα δεμένη με
τον ρόλο και τον χαρακτήρα του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια, την εξάρτησή του από το ΤΕΕ,
την αδιαφορία του για τους συναδέλφους, την απαράδεκτη έως τραγική διαχείριση των
οικονομικών του και την πολύπλευρη αντικαταστατική λειτουργία του. Ως Νέο Κίνημα
Αρχιτεκτόνων πάντα μιλούσαμε για τον λανθασμένο προσανατολισμό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σήμερα
όμως η ίδια η αποκατάσταση των βασικών αρχών λειτουργίας του αποτελεί επείγουσα
προτεραιότητα και προϋπόθεση για την επιβίωσή του, ώστε να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε
ανοικτό και ζωντανό.
Για την παρακμιακή κατάσταση που επικρατεί την ευθύνη την έχουν οι διοικήσεις τόσο του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όσο και οι διοικήσεις των ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων, που βαυκαλίζονται ότι
εκπροσωπούν επάξια τους συναδέλφους της περιοχής τους επειδή αρνούνται την ένταξή τους
ως τμημάτων στον Πανελλήνιο Σύλλογο! Οι διοικήσεις των ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων,
συνειδητά αποφεύγουν την ένταξή τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο για να αξιοποιούν το
«οφέλη» της ταμπέλας του συλλόγου στο χώρο τους. Τα άλλα είναι απλά προφάσεις. Αυτές οι
διοικήσεις (οι τοπικές και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) εκπροσώπησαν στην πραγματικότητα επάξια την
πολιτική όλων των κυβερνήσεων που επιδίωξαν, σήμερα ακόμα πιο απροκάλυπτα, να
υποβαθμίσουν, να διασπάσουν και να διαλύσουν οποιαδήποτε οργανωμένη συλλογική
οργάνωση, όπως είναι και ο ιστορικός Σύλλογος των αρχιτεκτόνων της χώρας μας.
Πρέπει να γίνει άμεσα μια δραστήρια στροφή του Συλλόγου με στόχο την αναγέννησή του, ώστε
ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο πολύ ισχυρό μηχανισμό παρέμβασης τόσο στα
άμεσα προβλήματα των συναδέλφων όσο και στα κοινωνικά προβλήματα, που έχουν σχέση με
την αρχιτεκτονική, την πόλη και τον ευρύτερο χώρο, ένα όργανο αγώνα στα χέρια των
συναδέλφων και της κοινωνίας. Ένας τέτοιος Σύλλογος προϋποθέτει την ανάκτηση της
μαζικότητάς του, με τη συμμετοχή όλων μας και την αποκατάσταση της έννοιας της
συλλογικότητας ως τρόπου σκέψης και δράσης.
Το παρακάτω πρόγραμμα αποκατάστασης της λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που προτείνουμε,
δεν αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος του κάτι καινούριο, αλλά αφορά στην υπενθύμιση, την
επικαιροποίηση και την τήρηση των καταστατικών αρχών, που εσκεμμένα εδώ και χρόνια δεν
τηρούνται, με τα παραπάνω αποτελέσματα.
Βασικές Αρχές λειτουργίας ενός αναγεννημένου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
1. Οικονομική αυτοτέλεια
• Ο Σύλλογος να σχεδιάσει τα οικονομικά του με βάση την οικονομική στήριξη στα μέλη
του, να απογαλακτιστεί από το ΤΕΕ και να απορρίψει κάθε ιδέα στήριξης της
“επιβίωσής” του στη χρηματοδότησή του από κρατικούς φορείς ή επιχειρήσεις και
επομένως απώλειας και της τυπικής ανεξαρτησίας του. Επίσης να απορρίψει την
εξάρτησή του από τους ευκατάστατους συναδέλφους και τον εκφυλισμό του σε ένα club
ή μία ΜΚΟ. Η όποια συμπληρωματική οικονομική παροχή από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς πρέπει να γίνεται αποδεκτή ή όχι ή και να επιδιώκεται με βάση αρχές και σαφείς
κανόνες, που πρέπει να έχουν καθοριστεί από τα όργανα του Συλλόγου. Η χαμηλή
συνδρομή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (20€/χρόνο & 10€/χρόνο για τους κάτω 5ετίας) είναι ικανή
άνετα να συντηρήσει οικονομικά τον Σύλλογο και τις δραστηριότητες του, αν αυξηθεί η
συμμετοχή των συναδέλφων σ' αυτόν.

•

Όλοι οι αρχιτέκτονες της χώρας έχουν δικαίωμα να είναι μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αλλά δεν
είναι κανονικό και νομικά ορθό να είναι αυτοδίκαια μέλη του επειδή είναι μέλη
καταστατικά ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων. Για να έχει κανείς δικαίωμα ψήφου στις
εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου πρέπει να συμμετέχει πληρώνοντας και τη
συνδρομή του στα τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή απευθείας στον ΣΑΔΑΣ, για τις περιοχές
που δεν υπάρχουν τμήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η υπερεικοσαετής
«μεταβατική περίοδος», κατά την οποία όλα τα μέλη των ανεξάρτητων τοπικών
Συλλόγων θεωρούνται αυτοδίκαια ταμειακά εν τάξει ως μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, χωρίς να
πληρώνουν συνδρομή τους σ’ αυτόν. Το παραπάνω παράδοξο έχει ως αποτέλεσμα να
εκλέγονται στο ΔΣ και στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνάδελφοι που δεν
πληρώνουν στο Σύλλογο ούτε τη συνδρομή τους.
2. Ισοτιμία μελών
• Πρέπει να αποκατασταθεί η ισότιμη συμμετοχή των μελών στο Σύλλογο. Με βάση τη
συμφωνία μεταξύ των Συλλόγων, μετά τη μεταβατική περίοδο έπρεπε όλοι οι τοπικοί
Σύλλογοι να έχουν μετατραπεί σε Τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Είναι ώρα λοιπόν να βρεθεί μια νέα οργανωτική μορφή, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη
συμμετοχή όλων των συναδέλφων στο Πανελλήνιο Σύλλογο, πράγμα που θα συμβάλει
στην πιο ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας.
• Το άτυπο “Συντονιστικό” τοπικών Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι
απαραίτητο για την ενημέρωση και τον συντονισμό των δράσεων πάνω σε κοινές θέσεις
και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, για να επιτυγχάνονται συγκλίσεις. Πρέπει να
ξεκαθαριστεί όμως ότι αυτό το άτυπο “Συντονιστικό” δεν έχει καμία σχέση με το
Συντονιστικό του καταστατικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες
και δικαιώματα. Το Συντονιστικό που περιγράφεται στο καταστατικό αναφέρεται στα
Τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και, όπως είναι αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να προβλέπει
τη συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων ανεξάρτητων τοπικών Συλλόγων, οι οποίοι δεν
είναι τμήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου.
3. Διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία
• Να υπάρχει πλήρης δημοσιότητα όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, τα πρακτικά
της Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων να αποστέλλονται με email στα μέλη
του Συλλόγου και τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων να αναρτώνται στο site του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχει η κατά το δυνατόν ισότιμη ενημέρωση των μελών του.
• Με την πρώτη αλλαγή καταστατικού να γίνει επαναφορά της θητείας του ΔΣ από 3 σε 2
χρόνια.
• Τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (ΔΣ,
Αντιπροσωπείες, Γενικές Συνελεύσεις κλπ)
• Αποκατάσταση της συλλογικής λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΔΣ – όχι αποφάσεις
«δια περιφοράς»
• Συλλογικές αποφάσεις για τον ορισμό συναδέλφων ως εκπροσώπων του Συλλόγου
σύμφωνα με το καταστατικό του και όχι διορισμός τους από τον εκάστοτε πρόεδρο!
• Όλες οι επιτροπές του Συλλόγου να είναι ανοιχτές και να συγκροτούνται μετά από
δημόσια πρόσκληση συμμετοχής των μελών σ' αυτές. Τέτοιες επιτροπές αυτές να
επεξεργάζονται τις σημαντικότερες θέσεις του Συλλόγου
• Σχετικά με το προσωπικό, όσοι εργάζονται στον Σύλλογο πρέπει να έχουν πλήρη
απασχόληση, να τηρείται η σύμβασή τους και να πληρώνονται για τη δουλειά τους
(σήμερα τους οφείλονται 25000€, δεν έχουν πληρωθεί καθόλου για το 2014!).
Και το καλύτερο συνδικαλιστικό πρόγραμμα και η καλύτερη πρόταση για μια πολιτική του
Συλλόγου αχρηστεύονται από τη συνεχώς εντεινόμενη πρακτική διάλυσης ή διάσπασης του
μαζικού φορέα των αρχιτεκτόνων. Η πρακτική αυτή ασκείται από τις πλειοψηφίες των
διοικήσεων των τελευταίων χρόνων, την ποικιλώνυμη δεξιά του Συλλόγου και της πολιτικής
σκηνής, που εκπροσωπούν το μεγάλο κεφάλαιο και τρέφονται σαν παράσιτα από αυτό.
Η ανάγκη συλλογικής δράσης είναι φανερή και ήδη εκδηλώνεται από προσωρινές ή μονιμότερες
αγωνιστικές μορφές και άλλους συντονισμούς, που οργανώνονται και μέσω του διαδικτύου.
Αυτές όμως δεν μπορούν να αναπληρώσουν τις μαζικές οργανώσεις, επιστημονικές ή

συνδικαλιστικές, αλλά ούτε και πρέπει να είναι σε αντίθεση με αυτές. Η συνειδητή δυσφήμιση
των σωματείων και των συλλόγων αφοπλίζει τους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους, που
παραπλανημένοι και εξοργισμένοι οδηγούνται να τους εγκαταλείψουν αντί να τους “καταλάβουν”
με τη μαζική συμμετοχή τους. Γι’ αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο, καλούμε τους συναδέλφους με
τη συμμετοχή τους να στηρίξουν την αναγέννηση του Συλλόγου.

3η Εισήγηση
Εισηγητής: ΔΚΜ - Αρχιτέκτονες
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
Επειδή θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
«… την συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, με συσπείρωση στα συλλογικά όργανα
με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ μας...»
Επειδή πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος είναι «…η ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα
–επιτελικού και συντονιστικού– του ΣΑΔΑΣ– Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με την
βελτιστοποίηση οργάνωσης των Περιφερειακών Τμημάτων και Συλλόγων,........ και την
αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου σε Πανελλαδική κλίμακα…»
Επειδή δημοκρατικές διαδικασίες μεταξύ άλλων, σημαίνει «…Λειτουργία των οργάνων με
ίσες ευκαιρίες για τους εκπροσώπους της περιφέρειας, λειτουργία συλλόγου με πλήρη και
συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς συλλόγους και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
διαδικτύου για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων...»,
όπως άλλωστε αυτά περιγράφονται και στον ψηφισμένο προγραμματισμό δράσης της θητείας
2011-2014.
Επίσης επειδή, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ,
καθημερινά σε κάθε παράμετρο και πτυχή της οργάνωσης και λειτουργίας του, είναι το
υφιστάμενο καταστατικό πλαίσιο της Π.Ε.Α, και η κατ’ εξακολούθηση καταστρατήγηση και
παρερμηνεία του σε συγκεκριμένα θέματα, όπως το θέμα των συνδρομών,
Ζητάμε από την Αντιπροσωπεία ως το Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του πανελλαδικού
φορέα Αρχιτεκτόνων που αποφασίζει επάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν
και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου
(άρθρο 8 του καταστατικού ), την απόφαση / παραίνεση για σύγκληση, μετά τις εκλογικές
διαδικασίες, Καταστατικής Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ.
Η ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ παίρνει σαφή θέση για την αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης του
καταστατικού.

4η Εισήγηση
Εισηγητής: Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Αρχιτεκτόνων
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκλογοαπολογιστική αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ διεξάγεται σε μια συγκυρία στην οποία
κλιμακώνεται η επίθεση κυβέρνησης- ΕΕ- ομίλων ενάντια στα δικαιώματα του συνόλου των
εργαζομένων, μεταξύ αυτών και στους αυτοαπασχολούμενους, δημοσίους υπαλλήλους,
μισθωτούς & άνεργους αρχιτέκτονες.
Χιλιάδες συνάδελφοι βρίσκονται σε απόγνωση. Οι μισθωτοί δουλεύουν με μισθούς πείνας
και συνθήκες γαλέρας με το φόβο της απόλυσης ή της «εφεδρείας», λόγω μιας ολόκληρης
βεντάλιας αντεργατικών νόμων. Οι αυτοαπασχολούμενοι βάζουν λουκέτο, εξαιτίας της πολιτικής
του ευρωμονόδρομου που επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια των
κατασκευαστικών μονοπωλίων. Ιδιαίτερα οι νέοι, αντιμετωπίζουν μια παγωμένη αγορά εργασίας
και η μόνη προοπτική που τους σερβίρεται ως ρεαλιστική είναι να ακολουθήσουν τα βήματα των

παππούδων τους και να μεταναστεύσουν. Οι νέες ρυθμίσεις με την κατάργηση των κατώτατων
ορίων και του ανεκτέλεστου για τα δημόσια έργα συγκεντρώνουν το σύνολο της πίτας των
έργων στους ομίλους. Η φορολογική επιβάρυνση πολλαπλασιάζεται για να βρεθούν και άλλοι
τρόποι χρηματοδότησης των μεγάλων ομίλων, οι αντιασφαλιστικές ανατροπές προωθούνται
δριμύτερες. Πολλοί άνεργοι και υποαπασχολούμενοι συνάδελφοι δεν μπορούν να πληρώσουν,
τις ήδη προ κρίσης υπέρογκες, ασφαλιστικές εισφορές και βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς
ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Πλέον αποτελούν το 60% του συνόλου των αυτασφαλισμένων,
δηλαδή των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών με μπλοκάκι, στο ΤΣΜΕΔΕ.
Την επίθεση αυτή δεν την έφερε η κρίση και το χρέος. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που
εφάρμοσαν τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι κυβερνήσεις των κομμάτων του ευρωμονόδρομου
που είχε και έχει ένα στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων
δηλ. τη διασφάλιση της μέγιστης κερδοφορίας τους. Για αυτό, τόσο η κυβέρνηση όσο και η
αξιωματική αντιπολίτευση που υποκλίνονται στην ΕΕ και αποδέχονται την κυριαρχία των
επιχειρηματικών ομίλων στην οικονομία, τσακώνονται για το μίγμα που θα ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των ομίλων και θα φέρει επενδύσεις ενώ την ίδια ώρα τάζουν ψίχουλα στο
λαό στη λογική της αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας, κανείς (ούτε η Κυβέρνηση ούτε ο
Σύριζα) δεν υπόσχεται αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών που υπέστη η εργαζόμενη
πλειοψηφία τα τελευταία χρόνια.
Μπροστά στην επίθεση που συναντήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και στη
λαίλαπα αντιλαϊκών μέτρων που έπεται, ποια ήταν η στάση του Συλλόγου μας με βάση τον
προγραμματισμό δράσεων, τις ιεραρχήσεις και τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν το τελευταίο
3χρονο, και τις οποίες εμείς ως παράταξη καταψηφίσαμε στο σύνολο τους. Εάν δούμε το
σύνολο των δράσεων αλλά και της ανυπαρξίας δράσεων του Συλλόγου όσον αφορά τα βασικά
προβλήματα του Ασφαλιστικού, της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, της ανεργίας, της
κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων, της φοροληστείας κλπ. αποδεικνύεται περίτρανα ότι
ο Σύλλογος κινήθηκε για άλλη μια θητεία στην κατεύθυνση υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ για
την ανταγωνιστικότητα.
Ενδεικτικά η ίδρυση «πολιτιστικού φορέα» από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνιστά ένα ακόμη βήμα στην
ίδια κατεύθυνση. Έρχεται στην ουσία να υλοποιήσει την προωθούμενη Ευρωενωσιακή πολιτική
πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων παρέχοντας «υπηρεσίες» εκπαιδευτικών
σεμιναρίων επί πληρωμή στα μέλη του Συλλόγου, να πάρει κομμάτι των προγραμμάτων
επιμόρφωσης των ανέργων –ενίσχυσης των εργοδοτών, να αναπτύξει την επιχειρηματική –
ανταποδοτική λειτουργία του Συλλόγου κλπ.
Το παράδειγμα με τη civiltech είναι αντιπροσωπευτικό για το πώς αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία
του ΔΣ το λειτουργία του Συλλόγου ως ενεργού προωθητή πωλήσεων Ανωνύμων Εταιρειών,
δείχνοντας το μέλλον για τη λύση του «οικονομικού προβλήματος» στην αναζήτηση και
απόκτηση χορηγών. Είναι η λογική του επιχειρηματικού -ανταποδοτικού Συλλόγου που πουλάει
υπηρεσίες προς τα μέλη του.
Η προώθηση αυτή τη στιγμή της κυρίαρχης πολιτικής τόσο σε ότι αφορά το ασφαλιστικό και το
ΤΣΜΕΔΕ όσο και το θέμα του επαγγέλματος και της πιστοποίησης των τεχνικών
δραστηριοτήτων, από το ΤΕΕ και τους επιστημονικούς Συλλόγους γίνεται στο όνομα του
μικρότερου κακού και του να μπει εμπόδιο στις «αδηφάγες» ορέξεις της αγοράς. Δηλαδή, η
λύση για το «ανεξάρτητο ΤΣΜΕΔΕ – Ταμείο Τράπεζα» προωθείται στο όνομα της σωτηρίας των
αποθεματικών από τις συγχωνεύσεις των ταμείων που προωθεί η κυβέρνηση. Η κατάργηση του
δικαιώματος στην ασφάλιση για την πλειοψηφία των εργαζόμενων και ανέργων μηχανικών,
απαντιέται με τη λογική του αυτοδιοίκητου ταμείου που θα «αξιοποιεί» τις υπέρογκες εισφορές
σε επιτυχημένες επενδύσεις, απαλλάσσοντας το κράτος και τους εργοδότες από τη συμμετοχή
τους στην κοινωνική ασφάλιση. Η μετατροπή του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης των τεχνικών
δραστηριοτήτων με παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσα από σεμινάρια και υλοποίηση διαρκών
κύκλων εξετάσεων πιστοποίησης (βλ ενεργειακούς επιθεωρητές) γίνεται μέσω της επίκλησης ότι
αν δεν το κάνει το ΤΕΕ θα το αναλάβουν οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης. Στην ουσία τη λογική
αυτή ακολουθεί ο Σύλλογος όσον αφορά την απελευθέρωση και την πιστοποίηση του
επαγγέλματος, το ασφαλιστικό, την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην
λειτουργία του.

Βέβαια, εμείς το έχουμε καθαρό ότι, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ δεν αποτελεί συλλογικό εκφραστή των
πραγματικών κοινωνικών και ταξικών συμφερόντων των εργαζόμενων μισθωτών και
αυτοαπασχολουμένων Αρχιτεκτόνων, ούτε μπορεί να μετατραπεί σε τέτοιο φορέα. Αυτό
συμβαίνει βασικά εξαιτίας της διαταξικής του φυσιογνωμίας, καθώς μέλη του είναι ταυτόχρονα
εργαζόμενοι Αρχιτέκτονες αλλά και επιχειρηματίες -ιδιοκτήτες μεγάλων τεχνικών γραφείων,
στελέχη κατασκευαστικών ομίλων και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι και διευθυντές σε υπουργεία
και φορείς του αστικού κράτους. Επιπλέον ο αρνητικός πολιτικός συσχετισμός στη διοίκηση του
ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ ενισχύει το ρόλο του Συλλόγου ως εργαλείο στην εφαρμογή της κυρίαρχης
πολιτικής υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, σε κάθε πτυχή της δράσης του, ενάντια στα
συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας του κλάδου.
Η Πανεπιστημονική, καταψηφίζοντας πολιτικά τη δράση αυτής της 3ετίας καταψηφίζουμε
συνολικά και τον οικονομικό απολογισμό στη λογική ότι αποτέλεσε εργαλείο στη δράση του
Συλλόγου, στις ιεραρχήσεις και στις πρωτοβουλίες με τις οποίες διαφωνούμε συνολικά.
Οι διοικήσεις όλων προηγούμενων ετών έχουν την ευθύνη για τη κατάσταση στην οποία
βρέθηκαν οι εργαζόμενοι του Συλλόγου να τους οφείλονται δεδουλευμένα και αποζημιώσεις
ετών.
Εμείς, σε κάθε ευκαιρία, αντιμετωπίζουμε το σύνολο των θεμάτων από τη σκοπιά των
συμφερόντων του εργαζόμενου μηχανικού. Θεωρούμε ότι η τοποθέτηση κάθε παράταξης, κάθε
πολιτικής δύναμης, συνοψίζεται από τη θέση που παίρνει στο πραγματικό ερώτημα «ανάπτυξη
για τους μονοπωλιακούς ομίλους ή για το λαό».
Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο μέρα με τη
μέρα. Το συμφέρον των εργαζομένων τεχνικών και όλου του λαού απαιτεί ένα ριζικά
διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, απαλλαγμένο απ΄ το ζυγό των μονοπωλιακών ομίλων. Η
μοναδική διέξοδος προοπτικής είναι η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
διαγραφή του χρέους με Λαϊκή Εξουσία. Ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας με
κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό
σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, θα συγκεντρώσει το σύνολο των έργων στον Ενιαίο Φορέα
Κατασκευών, και θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών: τη διασφάλιση
φθηνής, ασφαλούς και ποιοτικής λαϊκής στέγης, τη δημιουργία μεγάλων αναγκαίων δημοσίων
έργων υποδομής, τη σύγχρονη υποδομή στους τομείς υγείας -πρόνοιας και εκπαίδευσης, την
αντιπλημμυρική προστασία, τις κτιριακές επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και την
αντισεισμική θωράκιση κατοικιών –σχολείων αλλά και της βιομηχανικής παραγωγής. Μόνο
αυτός ο δρόμος μπορεί να διασφαλίσει στον εργαζόμενο αρχιτέκτονα πλήρη και σταθερή
εργασία, ελεύθερο χρόνο και ένα μέλλον χωρίς αγωνία και ανασφάλεια για την επιβίωσή
του, όπου θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμά του και να απελευθερώσει την
δημιουργικότητά του προς όφελος της κάλυψης των διαρκώς διευρυνόμενων
κοινωνικών αναγκών.
Μετά από συζήτηση γίνεται ψηφοφορία επί του απολογισμού του ΔΣ:
Υπέρ: 28
Κατά: 26
Λευκά : 4
Γίνεται ένσταση για την καταμέτρηση και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
Υπέρ: 29
Κατά: 26
Λευκά: 3
Λόγω ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων γίνεται ονομαστική ψηφοφορία με αποτέλεσμα:
Υπέρ: 30
Κατά: 28
Λευκά: 1
Ο απολογισμός εγκρίνεται.
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Παρουσίαση: Μαρία Φραντζή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 - 2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - 2017
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Συνάδελφοι,
Το οικονομικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, είναι δυστυχώς γενική δυσκολία αυτή τη στιγμή στον
κλάδο μας (και όχι μόνο). Η οικονομική κρίση της χώρας, η ύφεση στις δραστηριότητες του
κλάδου μας με αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσπραγία της πλειονότητας των συναδέλφων, η
κατάλυση των εργασιακών σχέσεων και το πάγωμα των πάσης φύσης επιχορηγήσεων προς
τους συλλόγους, κατέδειξαν τα δομικά προβλήματα λειτουργίας και του συλλόγου μας.
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στα τρία χρόνια της θητείας του, προσπάθησε να αντιμετωπίσει μαζί με
τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας και τις παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες
συνέβαλλαν επίσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από την αρχή της θητείας
μας είχε επισημανθεί η ολιγωρία και η ανεπάρκεια στην οργάνωση του συλλόγου σε σχέση με
την οικονομική του επιβίωση.
Η διερεύνηση δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνδεδεμένη και με τον
ψηφισμένο Προγραμματισμό Δράσεων, αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητάς του.
Δεδομένου ότι στην ΜΕ για τα Οικονομικά του συλλόγου είχαμε μηδενική προθυμία
συμμετοχής, το βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος επιφορτίστηκαν τα μέλη του ΔΣ.
Οι διέξοδοι που, μέχρι στιγμής διαφαίνονται, προσδιορίζονται στην εξασφάλιση της
αυτοχρηματοδότησης όλων των δράσεων και
• στη διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης των μελών της Αντιπροσωπείας και τη
διασφάλιση της αυτοχρηματοδότησης των συνεδριάσεών της με κατανομή του κόστους
σε όλους τους εκλεγμένους, παράλληλα με τον συμψηφισμό των χρωστούμενων σε
οδοιπορικά με την ταμειακή τακτοποίηση όσων αντιπροσώπων έχουν οικονομικές
εκκρεμότητες με τον Σύλλογο.
• στην εκκαθάριση των παρελθόντων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του προς
τον ΣΑΔΑΣ με διερεύνηση της δυνατότητας διακανονισμού σταδιακής εξόφλησης ποσών
άνω των 100 ευρώ.
• στην κατάρτιση προγράμματος αναβάθμισης του ξενώνα Στάμου Στούρνα και τον
προγραμματισμό δράσεων που θα εξασφαλίσουν αυτή τη λειτουργία σε ετήσια βάση
που θα εγγυάται, κατ’ ελάχιστο, τη συντήρησή του.
• στην ενεργοποίηση ουσιαστικής επικοινωνίας με τα Τμήματα και υποστήριξης της
οικονομικής διαχείρισης των δράσεών τους λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη (νομικά και
φοροτεχνικά) που υπάρχει στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και την αναγκαιότητα της εξασφάλισης
διαφάνειας και άρτιας οικονομοτεχνικής στήριξης των επιλογών τους.
• στη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης των συναδέλφων σε όλα τα τρέχοντα θέματα
που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος και στις εξελίξεις στην έρευνα και άσκηση
της επιστήμης μας με διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτών των δράσεων.
Το ζητούμενο αυτής της περιόδου ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ενεργοποίηση όλων στην
κατεύθυνση της εξασφάλισης εκείνων των σχέσεων ανάδρασης όπου οι συνάδελφοι θα
πλαισιώσουν τον Σύλλογό τους, ο οποίος αντίστοιχα θα τους εξασφαλίζει ανάσα στήριξης και
δημιουργικότητας στη δύσκολη αυτή, κοινωνικοοικονομικά, περίοδο.
Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε τον οικονομικό απολογισμό της θητείας που
πέρασε και να καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό για την επόμενη, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες
συνθήκες.
Σε ότι αφορά στον οικονομικό απολογισμό (από 01/05/11 έως 30/09/14) παραθέτουμε τα
παρακάτω στοιχεία:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2011-2014
(Από 01.05.2011 – 30.09.2014)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α4
Β1
Β2
Β3
Β4
Γ
Γ1
Γ2
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-ΕΚΛΟΓ)
ΕΣΟΔΑ CAE - E.E.
UMAR
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝ
ΜΠΙΕΝΑΛΕ
11ο ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΤΟΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ

ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ
ΟΛΙΚΑ
1.905,22
897,51
307,11
0,00
590,40
88.089,76
0,00
0,00
550,00
100,00
62.486,21
9.195,40
0,00
7.135,24
971,80
0,00
192.440,42
69,73
26.382,79
388.318,86

390.224,08

ΚΕΦ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ

Α 1-3

Α4
Β1
Β2
Β3
Β4
Γ
Γ1
Γ2
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες Γραφείων - Έξοδα
2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά
3. Λειτουργικές δαπάνες
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-ΕΚΛΟΓ)
ΕΞΟΔΑ CAE – E.E.
UMAR
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝ
ΜΠΙΕΝΑΛΕ
11ο ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΤΟΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αθήνα 30.09.2014
Η ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΟΛΙΚΑ
255.202,80

20.911,54
219.187,11
15.104,15
5.122,50
112,50
27.462,28
1.719,00
258,00
37.390,53
6.920,45
4.026,06
7.592,58
9.503,36
1.027,84
10.000,00
7,82
16.385,43
382.731,15
-2.504,43
9.997,36
390.224,08

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ

Επισημαίνεται καταρχήν ότι ο απολογισμός της τρέχουσας θητείας αναγκαστικά ξεκινάει
(γιατί θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στα αρχεία του συλλόγου) από την ημερομηνία του
προηγούμενου κατατεθειμένου απολογισμού, που απέχει 9 ολόκληρους μήνες από την
ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μας. Άλλη μια στρέβλωση που θα πρέπει να
αποφεύγουμε.
Στον κωδικό Α1-3, από τα έσοδα που αναφέρονται το ποσό των 307,11 ευρώ αφορά σε
επιστροφή ποσού στο Ταμείο από την Επιτροπή Νέων και αυτό των 590,40 αποτελεί
συνεισφορά της ιστοσελίδας. Στον ίδιο κωδικό στα έξοδα, οι Δαπάνες Γραφείων
αφορούν στην πάγια συντήρησή τους (λογ. ΔΕΚΟ και ιστοσελίδας) ενώ τα Λειτουργικά
αφορούν σε Αναλώσιμα και συντηρήσεις ηλεκτρ. εξοπλισμού, βόθρου κλπ.
Στον κωδικό Α4, οι συνδρομές εμπεριέχουν ποσό της τάξης των 28.000 ευρώ από τις
προηγούμενες εκλογές ενώ τα έξοδά του αφορούν σε ποσό που επίσης αναφέρεται στο
κλείσιμο του λογαριασμού των εκλογών του 2011 (πχ ποσά που δεν έχουν αποδοθεί
από τους Συλλόγους).
Ο κωδικός Β2 αφορά οδοιπορικά, έξοδα αντιπροσωπειών, έξοδα εκλογών 2011.
Στον κωδικό Β3, το έσοδο προκύπτει από επιστροφή ποσού για εισιτήριο συναδέλφου
που κάλυψε το ΤΕΕ. Το υπόλοιπο ποσό των εξόδων αφορά σε συμμετοχές στις γεν.
συνελεύσεις κατά την περίοδο που υπήρχε η επιχορήγηση του ΤΕΕ όπως και σε έναντι
πληρωμή για καταλόγους της ACE για το συνέδριο που είχαν χρεωθεί στον σύλλογο.
Στον κωδικό Γ και Γ1 περιλαμβάνονται όλες οι εκδηλώσεις του ΣΑΔΑΣ αλλά και του
Τμήματος Αττικής και που είναι όμως ισοσκελισμένα. Τα καθαρά έσοδα από τις
εκδηλώσεις υπερκάλυψαν τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των γραφείων του συλλόγου.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα επιμέρους ποσά των 5.705,00 ευρώ (δωρεές + συνδρομές,
civiltech), 3.177,02 ευρώ (βραδιές Βρυσακίου, λαχειοφόρος, παζάρι βιβλίου κλπ), 7.227
ευρώ (Μορφολογικά), 2.274,95 + 6.635(συνδρομές) ευρώ (Βiennale – ο λογαριασμός
της θα κλείσει όταν ολοκληρωθεί), 1.135 ευρώ (συνδρομές - UMAR Αττάλεια), 819,09
ευρώ (σεμινάρια ξενώνα).
Στον κωδικό Γ2, το ποσό στα έξοδα αφορά χρέος από υπερωρίες της γραμματείας κατά
το 11ο Συνέδριο το οποίο καλύφθηκε από την προηγούμενη διοίκηση πριν παραδώσει.
Ο κωδικός Δ αφορά στο περιοδικό Αρχιτέκτονες και παρουσιάζει μικρό, συγκυριακό
έλλειμμα της τάξης των -457,34 ευρώ.
Στον κωδικό Ε, ο ξενώνας εμφανίζεται με ένα έλλειμμα -8.531,56 ευρώ (που μειώνεται
κατά 6.000 ευρώ αν λάβουμε υπόψη τις επιχορηγήσεις της Attica bank) σε σχέση με την
αυτοχρηματοδότηση των δράσεών του και είναι αυτό ένα ζήτημα που θα πρέπει να
δρομολογηθεί με καλύτερους όρους.
Σε ότι αφορά στον κωδικό Ζ, εδώ περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις από το ΤΕΕ. Το
ποσό των 10.000 ευρώ αφορά στα έσοδα και τα έξοδα, είναι λογιστική εγγραφή που
αφορά στο ΤΕΕ, άρα το καθαρό ποσό εσόδων από επιχορηγήσεις ανέρχεται στα
182.440 ευρώ. Από το υπόλοιπο, το ποσό των 76.136,94 ευρώ αφορά ποσό που
εισπράχθηκε και δαπανήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση πριν την παραλαβή του
Ταμείου στην τρέχουσα θητεία. Από το 2013 που σταμάτησε η τακτική επιχορήγηση του
ΤΕΕ, ο σύλλογος έχει εισπράξει 27.701,28 ευρώ με τα οποία καλύπτει υποχρεώσεις του
για το ΙΚΑ των εργαζομένων και 13.623,47 ευρώ με τα οποία κάλυψε μέρος των
αποζημιώσεων των απολυμένων της γραμματείας (χρωστούμενα από το 2012).
Τέλος, το αρνητικό υπόλοιπο που εμφανίζεται σε μεταφορά είναι συγκυριακό με την
έννοια ότι εκκρεμούν:
α) η αποπληρωμή από το ΤΕΕ τιμολογίου 1.500 ευρώ που έχουν ήδη κατατεθεί στο ΙΚΑ,
β) έχει ήδη ψηφιστεί ένα έναντι ποσό συμβολής στα έξοδα διαχείρισης των
φοροτεχνικών του στοιχείων από το τμήμα Χανίων της τάξης των 600 ευρώ και
γ) εκκρεμεί το κλείσιμο του λογαριασμού της Biennale (Νοέμβριος) που θα αποδώσει
στο σύλλογο 4.000 ευρώ ακόμη.
Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει ως προς τα παραπάνω ποσά, είμαστε στη διάθεσή
σας για διευκρινίσεις.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι παραλάβαμε και τις παρακάτω υποχρεώσεις από το
παρελθόν:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ
CAE Γεν Συν 25-26/11/11 (ΔΟΥΜΑΣ)
150,00
CAE Γεν Συν 27/04/12 (ΔΟΥΜΑΣ)
200,00
CAE Κατάλογοι έκθεσης (200τεμ Χ 2,48) & μεταφορικά
807,64
Ξενώνας - καθάρισμα υπόλοιπο 2009-2011
1.000,00
Ξενώνας - καθάρισμα 1ος 2012
146,74
Ξενώνας - κόψιμο χόρτων 2011
450,00
Ξενώνας ETAK '09 (με πρόστιμο 500+1% το μήνα) έως 31/1/12 (30
μήνες)
2.716,45
Ξενώνας ETAK '11 έως 31/05/11 (χωρίς το πρόστιμο)
1.654,07
Λογιστής '09-'10 υπόλοιπο
1.800,00
Λογιστής 1ος '12
150,00
Ενοίκιο αποθήκης 9oς-12ος '11, 1ος '12
1.250,00
Σεμινάρια Ξενώνα - υπόλοιπο για κα Μαρία
300,00
Αντιπρ 9/2/08 - οδοιπορικά
4.907,74
Αντιπρ 23/01/11 - οδοιπορικά (περίπου)
5.000,00
Αντιπρ 14/01/12 - οδοιπορικά
8.719,23
Οδοιπορικά Δούμας 18/5/11
193,14
Οδοιπορικά Δούμας 13/7/11
193,64
Οδοιπορικά Βακαλόπουλος 13/7/11
195,00
Γραμματεία - Αντιπρ 15/03/09, 23/01/11 & 25/06/11 (210*3)
630,00
ΣΥΝΟΛΟ
30.463,65
Από τα παραπάνω ποσά έχουν αποπληρωθεί: 2.778,52 ευρώ
Μέχρι και την προηγούμενη θητεία του ΔΣ του, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ βάσιζε την κάλυψη των
βασικών λειτουργικών εξόδων του στην επιχορήγησή του από το ΤΕΕ με περίπου
90.000€ κατ' έτος, που έπαιρνε ως ενίσχυση. Ήδη από το 2012, που ανέλαβε το νέο ΔΣ,
η ενίσχυση αυτή δεν καταβλήθηκε στο σύνολό της ενώ, παράλληλα, το ταμείο που
παρελήφθη ήταν ελλειμματικό.
Παραλάβαμε ένα σύλλογο που στεγάζεται σε κτίριο παραχωρημένο από το ΥΠΠΟ και
που έχει να διαχειριστεί το κληροδότημα του ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Πήλιο,
προοριζόμενο για φιλοξενία αρχιτεκτόνων και φοιτητών, κτίριο που χρειάζεται επισκευή
και συντήρηση και που, στις σημερινές συνθήκες, οι δράσεις που φιλοξενεί δεν
καλύπτουν τα πάγια έξοδά του. Παραλάβαμε χρέος από την προηγούμενη διοίκηση.
Επίσης, είχε διακοπεί η έκδοση του περιοδικού και δε λειτουργούσε με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο η διαχείριση της ιστοσελίδας.
Ένας πανελλήνιος σύλλογος όμως, με 32 συλλόγους και τμήματα και διεθνείς
εκπροσωπήσεις, δεν είναι δυνατό να λειτουργεί χωρίς στέρεα οικονομική βάση και δομή.
Όταν μάλιστα οι περιφερειακοί σύλλογοι έχουν το δικό τους ανεξάρτητο
προγραμματισμό και τα τμήματα τη δική τους διαχείριση, χωρίς να δουλεύει ένα
πανελλήνια ενιαίο σχήμα ώστε να καλύπτεται η ανάγκη και η δυνατότητα οριζόντιων
αλλά και κάθετων αναδράσεων στήριξης και χρηματοδότησης.
Δεν μπορεί ο προϋπολογισμός του ΣΑΔΑΣ να μη στηρίζεται και στην είσπραξη
συνδρομών από τα μέλη ή να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί προς όφελος των
δράσεών του συνήθη οικονομικά εργαλεία, όπως χορηγίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις
και συνέργεια με άλλους φορείς, εφόσον αυτή δεν αντιστρατεύεται το καταστατικό του.
Κατά πάγια τακτική, τα οδοιπορικά των μελών του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων,
καλύπτονταν από τον σύλλογο, εξασφαλίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία και την
τήρηση του καταστατικού του πανελλήνιου οργάνου. Μεγάλο έξοδο, αλλά βασικό για την
λειτουργία των οργάνων μας. Το σημερινό ΔΣ παρέλαβε μεγάλο χρέος οδοιπορικών της
Αντιπροσωπείας τα οποία δε μπόρεσε να αντιμετωπίσει στο σύνολό τους.
Η προσπάθεια επικεντρώθηκε αρχικά στην ισορροπημένη διαχείριση της τρέχουσας
θητείας, με προτεραιότητα στα προβλήματα διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών μας
προς το προσωπικό. Τα οδοιπορικά των μετακινήσεων για τις διεθνείς εκπροσωπήσεις
δεν καλύφθηκαν, ούτε οι συνδρομές μας στους διεθνείς φορείς με ό,τι αυτό μπορεί να

σημαίνει για τη δημοκρατική λειτουργία των εκπροσωπήσεων αλλά και το επιστημονικό
κύρος του συλλόγου.
Τα αναλώσιμα έχουν μειωθεί αισθητά, η διαχείριση δε των αγορών μαζικά δεν κρίθηκε
σίγουρο ότι θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της αποφυγής της σπατάλης, προϋποθέτει δε
στήριξη του έργου της διοίκησης του συλλόγου από όλα τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και
του Προεδρείου της Α, γεγονός που, δυστυχώς, στην τρέχουσα συγκυρία είναι ακόμα
ζητούμενο. Γενικότερα, τα πάγια έξοδα μειώθηκαν αισθητά, καταργήθηκε τα έξοδο
ενοικίου αποθήκης με ορθολογική διαχείριση του υλικού της (διαλογή, κατανομή, παζάρι
βιβλίου, σκανάρισμα και αρχειοθέτηση), αυξήθηκε η στοχευμένη εθελοντική προσφορά
εργασίας που, παράλληλα με τη διεκδίκηση οικονομικών επιχορηγήσεων στη βάση
κοινών εκδηλώσεων, εξοικονόμησε ποσά για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.
Στην αρχή, όταν καθυστέρησε η δόση της επιδότησης ΤΕΕ, πάγωσε η πληρωμή των
χρεών, των εξωτερικών συνεργατών, της συντήρησης κτιρίου και ξενώνα και των
οδοιπορικών της αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, ασχολούμαστε σε μόνιμη βάση με το
πρόβλημα των πληρωμών του προσωπικού. Με το αιφνίδιο πάγωμα της επιδότησής
του, ο σύλλογος συσσώρευε χρέος στο προσωπικό και φυσικά δεν πληρώθηκε κανένα
άλλο έξοδο ή αποζημίωση οδοιπορικών.
Με βάση την κατάσταση αυτή και παρά τις προσπάθειες του νέου ΔΣ να βάλει σε μια νέα
πορεία την οικονομική του διαχείριση (αλλεπάλληλες εισηγήσεις σε ΔΣ και
Αντιπροσωπείες που δεν υιοθετήθηκαν, ενώ παράλληλα δεν υπήρξαν εναλλακτικές
επιλογές που να προτάθηκαν και να μην έγιναν αποδεκτές) το οικονομικό άνοιγμα που
προκύπτει από τις υπέρμετρες, για τα δεδομένα της εποχής, υποχρεώσεις του και τη
δυσκολία μεγάλου μέρους της διοίκησής του να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες, είναι
ιδιαίτερα μεγάλο.
Συντάσσονται λοιπόν επιστολές γνωστοποίησης του προβλήματος στους συναδέλφους
και στους φορείς και επιχειρείται εντατική όχληση για εξόφληση συνδρομών στους
συναδέλφους.
Καλείται το προεδρείο της Αντιπροσωπείας να ενεργοποιήσει σχετική επιτροπή που είχε
συσταθεί για την αντιμετώπιση των εξόδων της σύγκλισης αντιπροσωπείας.
Διοργανώνονται εκδηλώσεις με στόχο και την οικονομική ενίσχυση. Με βάση την
καταστατική επιταγή για πλήρη ταμειακή ενημερότητα όσων εκπροσωπούν τον ΣΑΔΑΣ,
έγινε εξόφληση συνδρομών από τους συναδέλφους που ενδιαφέρθηκαν να
εκπροσωπήσουν το Σύλλογο (Αττάλεια, Biennale κλπ).
Σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνεται έκκληση στις παρατάξεις να μεριμνήσουν στα
μέλη τους για την εξόφληση των συνδρομών, να δώσουν ιδέες, να προτείνουν δράσεις,
να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα του προβλήματος. Είχαμε τοποθετήσεις για
συγκεκριμένες δράσεις από κάποιες παρατάξεις – χωρίς ανάληψη ευθυνών υλοποίησης
και, βέβαια, χωρίς έσοδα.
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτέλεσε η επανέκδοση του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ με
εθελοντική δουλειά και ελάχιστα έξοδα εκτύπωσης. Επίσης, η «κοινωνικοποίηση» του
συλλόγου, με ξεπέρασμα ενός ιδιότυπου «αυτισμού» που χαρακτήρισε την περίοδο
προσαρμογής στα προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής, μέσα από τις «Βραδιές
στη Βρυσακίου».
Επίσης,
Το ότι οι απολογισμοί, οικονομικοί και ενεργειών, της σημερινής διοίκησης υπήρξαν
συνεχείς και εξαντλητικοί είναι πασιφανές σε όσους παρακολουθούν έστω και από
μακριά τα του συλλόγου και αποδεικνύεται εύκολα σε όσους θελήσουν να ανατρέξουν
στο αρχείο του.
Δεδομένου και του ελλείμματος στη μαζική συμμετοχή που κληρονομήσαμε και το οποίο
η κρίση, όσο δε δρομολογούμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής της με
αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, το επιδεινώνει, ένας βασικός κορμός ενεργειών που
επιχειρήθηκαν για την οικονομική ανάκαμψη και επιβίωση του συλλόγου, χωρίς
εκπτώσεις στη δημοκρατική του λειτουργία, ήταν ο παρακάτω:
1) Διερεύνηση της οργανωτικής δομής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σχέσεις με
περιφερειακούς συλλόγους και τμήματα. Καταγραφή ενεργών και ανενεργών.
Πλαφόν οικονομικών υποχρεώσεών τους προς ΣΑΔΑΣ με στόχο να καλύπτεται η

μισθοδοσία ενός ατόμου από τη γραμματεία (έκτακτη συνάντηση με
προέδρους /εκπροσώπους τμημάτων και συλλόγων)
2) Το Τμήμα Αττικής συνεισέφερε όποιες από τις συνδρομές του καταφέραμε να
συγκεντρώσουμε.
3) Κάτω από την πίεση της αλματώδους αύξησης της υπερχρέωσης του συλλόγου,
το ΔΣ αποφάσισε τελικά τη μείωση του προσωπικού της γραμματείας. Μετά από
συζήτηση με τις εργαζόμενες, με κοινή συναίνεση, αποφασίστηκε η λύση της
απόλυσης δύο εργαζομένων (με καταβολή πλήρους αποζημίωσης) και τη μείωση
των αποδοχών των άλλων δύο κατά 15%.
Η εφαρμογή της τελευταίας αυτής απόφασης, οικονομικά αποδίδει μακροπρόθεσμα,
γιατί στην τρέχουσα θητεία ο σύλλογος έπρεπε να συγκεντρώσει περίπου 55.000€ για
πληρωμή δεδουλευμένων, ΙΚΑ και αποζημιώσεων για τις απολύσεις. Οι 5.000€ έπρεπε
να βρεθούν αμέσως, τα υπόλοιπα 50.000€, με διάφορους ρυθμούς διακανονίστηκαν
(εκκρεμεί ποσό 10.000 ευρώ περίπου). Φυσικά έπρεπε επίσης να βρεθούν περίπου
3.000€ το μήνα (μετά τη μείωση κατά 15%) για τις δύο παραμένουσες υπαλλήλους και
βεβαίως, επιπλέον, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Για τα ποσά αυτά, σε μια εποχή κατάρρευσης της οικονομίας, των εισοδημάτων, των
εκδόσεων, των διαφημίσεων και των κάθε είδους οικονομικών δραστηριοτήτων ο
Σύλλογος βασίστηκε κυρίως στα μέλη του και στις δράσεις του. Τις δράσεις και τις
παρεμβάσεις που κατά προτεραιότητα λειτούργησαν στην κατεύθυνση της
αποκατάστασής του στη συνείδηση των μελών του. Ο σύλλογος δεν είναι δημόσιος
φορέας. Στηρίζει τη λειτουργία του στη συλλογικότητα και στην κοινή ευθύνη των μελών
του που συμμετέχουν στη δράση του και αγωνίζονται, με βάση το κοινά αποφασισμένο
πρόγραμμά του, για την κατάκτηση όρων αξιοπρέπειας στην άσκηση του επαγγέλματος
του αρχιτέκτονα και για την προώθηση (και θεσμοθέτηση) της αρχιτεκτονικής.
Με τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, θεωρήσαμε ότι αποτελούσε
στοιχειώδη υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας για τις εκκρεμότητές
τους όπως και ότι δεν είναι δυνατό να προσαρμόζουμε μια συνδρομή που αντιστοιχεί σε
1,5 ευρώ/μήνα (δεν μιλάμε για σύλλογο «ελίτ» μπορεί ο καθένας μας να κάνει τις
αναγωγές του και να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές του) στο προσωπικό πρόβλημα κάθε
συναδέλφου που δεν είναι δυνατό και να γνωρίζουμε. Ακριβώς λοιπόν λόγω της αρχής
της ίσης μεταχείρισης όλων των μελών του συλλόγου, δεν παραγράφονται οι όποιες
οφειλές υπάρχουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαγράφουμε όσους συναδέλφους
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τα έσοδα από συνδρομές, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να συντηρούμαστε μέχρι
σήμερα, οφείλονται στη συστηματική προσπάθεια, σε συνεργασία με τη γραμματεία,
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών. Με προσωπική ενασχόληση για κάθε
συνάδελφο που έχει απορίες ή/και ζητά διευκρινήσεις αλλά και με τη σύσταση θεματικών
ομάδων εργασίας και στοχευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων, επιχειρήσαμε την
ενεργοποίηση παλαιών και νέων μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Η εμπειρία μας έδειξε ότι ο Σύλλογος μπορεί να βοηθηθεί στο οικονομικό του αδιέξοδο
στηριζόμενος κυρίως στις δράσεις του και, με βάση αυτές, στις συνδρομές και τις
ενισχύσεις από τα μέλη του και να συγκροτήσει έναν ανεξάρτητο πολύ ισχυρό
μηχανισμό παρέμβασης τόσο στα άμεσα προβλήματα των συναδέλφων όσο και στα
κοινωνικά προβλήματα που έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική, την πόλη και τον
ευρύτερο χώρο.
Η μέχρι σήμερα πορεία έχει καταδείξει ότι δε μπορούμε να εμπιστευθούμε παραταξιακή
στήριξη στο μεγάλο οικονομικό μας πρόβλημα. Συμπερασματικά, εμφανίζεται ως μόνη
διέξοδος (με βάση και όσα στα συντονιστικά και τις περιφερειακές συσκέψεις
συζητώνται) η στήριξη της αναπροσαρμογής των εσόδων του προϋπολογισμού στην
ενεργοποίηση Τμημάτων και Συλλόγων και σε πιθανές καταστατικές αλλαγές ώστε να
εξορθολογιστεί η δομή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Ενεργοποίηση λοιπόν στην κατεύθυνση της
ενσυναίσθησης της ανάγκης να στηρίξουμε πολλαπλά την επιβίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Επισημάναμε λοιπόν στα Τμήματά μας πως, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της
οργανωτικής δομής, που έχει ήδη δρομολογηθεί για την κάλυψη των διαχειριστικών και
φορολογικών αναγκών όλων μας, θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ο ρόλος του ΣΑΔΑΣ

– ΠΕΑ (ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του τμήματος Αττικής) είναι πλέον κυρίως
συντονιστικός σε πανελλαδική εμβέλεια και ότι ο κύριος όγκος των δράσεων και της
ενεργοποίησης των συναδέλφων οφείλει να συμβαίνει στο τοπικό επίπεδο με ανάδραση
και στήριξη από το πανελλαδικό όργανο όταν και όπου ζητηθεί. Μέχρι στιγμής όμως
φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας μιας και, παρά τις
επανειλημμένες προσπάθειες, το αποτέλεσμα (ανταπόκριση) ήταν πενιχρό στο σύνολό
του.
Τα έσοδα από Συλλόγους και Τμήματα ανήλθαν στα 1.020 ευρώ (Εύβοια: 500,
Ηράκλειο: 100, Καβάλα: 120, Χανιά: 300).
Το σύνολο των, εγγεγραμμένων στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, μελών ανέρχεται στις 14.000
περίπου τα οποία κατανέμονται, κατά προσέγγιση, σε 9.000 για το Τμήμα Αττικής και
τον ΣΑΔΑΣ και 5.000 για τα υπόλοιπα Τμήματα και τους Συλλόγους. Κατανέμοντας το
συνολικό ποσό των υποχρεώσεων στα μέλη και λαμβάνοντας υπόψη ένα ποσοστό
αστοχίας λόγω ανενεργών μελών της τάξης του 30% προκύπτει μια αναλογία περί τα 10
ευρώ / μέλος.
Θα μπορούσε λοιπόν να αναλάβει κάθε επιμέρους Τμήμα και Σύλλογος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
την ευθύνη να διασφαλίσει έσοδα της τάξης που αντιστοιχεί στα μέλη του Χ 10 ευρώ/
μέλος. Αφήνεται στη διακριτική του επιλογή ο τρόπος που θα επιλέξει για να το
δρομολογήσει. Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο Τμήμα Αττικής, που
είναι το πολυπληθέστερο. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στην παρούσα συγκυρία
και στα πλαίσια της αλληλοϋποστήριξης και καλής συνεργασίας που ήδη υπάρχει
(δεδομένης και της συστέγασης και κοινής γραμματείας) το βάρος αυτό, του Τμήματος
Αττικής, θα αντιμετωπισθεί σε ένα βαθμό από κοινού με τον ΣΑΔΑΣ.
Ανεξάρτητα από την προσωπική ή πολιτική εκτίμηση του καθενός για το εφικτό κάθε
μιας από αυτές τις κατευθύνσεις διεκδίκησης της βιωσιμότητας, το σίγουρο είναι ότι με τα
σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι απαγορευτική οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει
στην περαιτέρω υπερχρέωση του συλλόγου. Ο σύλλογος πρέπει να στηριχθεί στις
δικές του δυνάμεις πρώτα και πάνω απ’ όλα!!!
Περιγράφονται στη συνέχεια τα σημερινά δεδομένα των οικονομικών υποχρεώσεων του
Συλλόγου:
Το μηνιαίο κόστος της γραμματείας τώρα είναι 2.798,82 ευρώ.
Ετήσιο κόστος: 2.798,82 * 14 μήνες (2 επιπλέον για δώρα και επίδομα αδείας) =
39.183,48 ευρώ (Α).
Τα λειτουργικά των γραφείων είναι (με βάση τον περσινό μέσο όρο και τον
προϋπολογισμό):
ΔΕΚΟ (ΟΤΕ/ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 450/μήνα
5.400/έτος
Λειτουργικές δαπάνες
508
6.050
Αγορά - Συντήρηση εξοπλισμού
125
1.500
Σύνολο Συντήρηση Γραφείων
1.083
13.000 ευρώ (Β)
Ανελαστικά έξοδα ξενώνα:
6.000 ευρώ (Γ)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)
59.000 ευρώ
Στα ποσά αυτά δε συμπεριλαμβάνονται κόστη όπως λογιστή και δικηγόρου και
οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους παροχή υπηρεσιών τακτική ή έκτακτη.
Επίσης, υπάρχει ένα χρέος της τάξης των 25.813,13 ευρώ από δεδουλευμένα,
εργαζομένων (15.991,42) και απολυμένων (9.821,71), που πρέπει να καλυφθούν (από
τον προηγούμενο απολογισμό, του 2013, έχει καλυφθεί το 75% του τότε «ανοίγματος»).
Λαμβάνοντας υπόψη και το χρέος που «κληρονομήσαμε», εκ των οποίων τα 2/3 είναι
οδοιπορικά Αντιπροσωπειών, το σύνολο των υποχρεώσεων για την αμέσως επόμενη
χρονιά ανέρχεται στις 100.000 ευρώ.
Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται ο παρακάτω προϋπολογισμός:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Α 1-3

ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ
ΟΛΙΚΑ
-2.504,43
0,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α0
Α 1-3

0,00
0,00
0,00
Α4
Β1
Β2
Β3
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤΕΚΛΟΓ)
ΕΣΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

95.000,00
0,00
0,00

Α4
Β1
Β2

0,00
15.000,00
8.000,00
25.000,00
8.000,00
10.000,00
130.000,00
40.000,00
100,00
331.100,00

Β3
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

328.595,57

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες Γραφείων - Έξοδα
2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά
3. Λειτουργικές δαπάνες
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤΕΚΛΟΓ)
ΕΞΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ
ΟΛΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΑ
59.000,00
164.500,00
21.000,00
125.500,00
18.000,00
0,00
1.000,00
30.000,00
2.500,00
5.000,00
8.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
10,00
325.010,00
3.585,57
328.595,57

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα 30.09.2014
Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ

Ο προϋπολογισμός στηρίζεται στην κεκτημένη εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία και δράση
του Συλλόγου και σε στοχεύσεις που έχουν ήδη αναφερθεί. Στα επιμέρους σημεία του
διευκρινίζεται ότι:
Α0:
έχει υπολογιστεί το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από την προηγούμενη θητεία
(27.685,13), τα δεδουλευμένα (25.813,13) χρέη οδοιπορικών, λογιστή και έναντι χρεών
σε UMAR.
Α4:
έχουν υπολογιστεί οι συνδρομές που αφορούν σε ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και ΑΤΤΙΚΗ, για 3
χρόνια, σε ποσοστό 18%.
Γ:
με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν οι στοχεύσεις του Προγράμματος Δράσης.
Δ:
αφορά την αυτοχρηματοδότηση της έκδοσης του περιοδικού, και της ιστοσελίδας.
Ε:
ο ξενώνας θεωρείται ότι θα λειτουργεί ισοσκελίζοντας τουλάχιστον τα έξοδά του με τις
δραστηριότητες που θα φιλοξενεί και ότι θα προκύψει ένα ποσό της τάξης των 7.000 για
επισκευές.
ΣΤ:
υπολογίζονται έσοδα από χορηγία με αφορμή επισκευές στα γραφεία του Συλλόγου.
Η:
η επιχορήγηση του ΤΕΕ, με τις δεδομένες σήμερα συνθήκες.
Θ:
έχει υπολογιστεί ότι τα Τμήματα και οι Σύλλογοι θα συγκεντρώσουν το 14% των
συνδρομών τους για τα επόμενα 3 χρόνια και θα αποδώσουν στον ΣΑΔΑΣ το 35% του
ποσού. Σε περίπτωση που δεν προσεγγίσουν αυτόν το στόχο με συλλογή συνδρομών,
θα τον καλύψουν με έσοδα από δράσεις.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι ο λόγος ύπαρξης του συλλόγου και της γραμματείας του (βλ.
καταστατικό και πρόγραμμα δράσης) θα πρέπει να εξυπηρετείται συστηματικά για να έχει νόημα
η παραπάνω προσπάθεια.
Αθήνα 08/10/2014
Η ταμίας
Μαρία Φραντζή
Μετά από συζήτηση γίνεται ψηφοφορία επί του οικονομικού απολογισμού:
Υπέρ: 32
Κατά: 13
Λευκά : 12
Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίνεται.
Πριν την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό γίνεται ψηφοφορία επί της παραγράφου 3.2 της
πρότασης της Συσπείρωσης όπως τελικά διαμορφώθηκε:
3.2 Το ποσό που θα εισπραχθεί στα περιφερειακά εκλογικά τμήματα θα αποδοθεί από τον
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ προς τους τοπικούς συλλόγους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι
συνάδελφοι με διπλή ένταξη.
Υπέρ: 26
Κατά: 12
Λευκά : 17
Η πρόταση με βάση το αποτέλεσμα αυτό απορρίπτεται.
Αντί ένστασης επί του αποτελέσματος της καταμέτρησης ο συν. Ι. Πάνου προτείνει ονομαστική
ψηφοφορία επειδή θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό και προκειμένου να αναλάβει ο καθένας
προσωπικά τις ευθύνες του.
Ο Πρόεδρος συμφωνεί με την πρόταση.
Γίνεται ονομαστική ψηφοφορία:
Επειδή η ονομαστική ψηφοφορία δεν έγινε για λόγους ορθής καταμέτρησης αλλά για να
επιμεριστούν οι όποιες ευθύνες, περιλαμβάνεται στο συνοπτικό πρακτικό:

Υπέρ:
Κλειδαράς Γιάννης
Σέμψης Ισίδωρος
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος
Βουρεκάς Κώστας
Πούλιος Δημήτρης
Τσελεπίδης Σάββας
Χαλικιάς Αλέκος
Φιντικάκης Νίκος
Σπηλιόπουλος Κων/νος
Μοτζριάν Αθανάσιος
Χατζόπουλος Δημήτρης
Αυγερινού Αφροδίτη
Πιτσιλαδής Ηρακλής
Μανιτσίδου Λυδία
Γκούμα Δανάη
Μπούκη Ελένη
Μαούνης Αντώνης
Οικονόμου Ουρανία
Καραμπούκαλου Αρετή
Μεταλληνού Βιβιάννα
Βλάση Αναστασία
Κουμουνδούρος Παναγιώτης
Μασούρας Κωστής
Πάνου Γιάννης
Παπαντωνίου Πόπη
Κατερίνη Τόνια
Σκούφογλου Εμμανουήλ

Κατά:
Μπαρδάκης Κώστας
Καψανάκη Ελένη
Σελιανίτη Ευδοκία
Σελιανίτης Χρήστος
Κροκίδης Δημήτριος
Αμπακούμκιν Δαμιανός
Πατσαδέλη Κατερίνα

Λευκό:
Δεσποτίδη Μυρτώ
Παλαιολόγου Σοφία
Τζάρας Μιχάλης
Φραντζή Μαρία
Μαδεμοχωρίτης Γιώργος
Πιερράτου Σοφία – Νεκταρία
Παπαδοπούλου Έβελυν
Δημητριάδης Αργύρης
Πυρομάλλης Δημήτρης
Σεφερλής Ανδρέας
Βρεττάκου Γιώτα
Πλατσάκης Γιώργος
Ξυνομηλάκης Δημήτρης
Κουρέτας Νικόλας
Γρηγορόπουλος Θανάσης
Πουλάκης Μιχαήλ
Καφφές Νίκος
Νίτη Άννα
Πάππα Όλγα
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Βενετσιάνου Όλγα
Κεκάτος Διονύσιος
Λεβέντης Δημήτρης

Αποτέλεσμα καταμέτρησης
Υπέρ: 28
Κατά: 7
Λευκά : 23
Η πρόταση τελικώς απορρίπτεται.
Γίνεται ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού
Υπέρ: 29
Κατά: 25
Λευκά : 3
Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται.

5ο θέμα: Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα

ΨΗΦΙΣΜΑ
Οικονόμου Μπουλίνα, Σελιανίτης Χρήστος, Φιντικάκης Νίκος, Χαλικιάς Αλέκος
Να κηρυχθεί διατηρητέα η κατοικία στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής έργο του
Ηλία Παπαγιαννόπουλου
Πρόσφατα άλλαξε ιδιοκτήτη το κτιριακό συγκρότημα με χρήση παραθεριστικής κατοικίας, που
βρίσκεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, το οποία σχεδίασε και επέβλεψε ο σημαντικός έλληνας
αρχιτέκτονας Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (1939-1998). Η μελέτη εκπονήθηκε το 1972-1973 και η
κατασκευή διήρκεσε από το 1974 έως το 1979. Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος υπήρξε
καθολικός περιλαμβάνοντας μέχρι και τα έπιπλα. Το συγκρότημα, που αποτέλεσε έργο ζωής
του αρχιτέκτονα, είναι αναμφισβήτητα μνημείο της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του
20ου Αιώνα..
Οι αλλαγές ιδιοκτησίας δημιουργούν συχνά απειλές για τα μνημεία, ακόμα δε περισσότερο για
τα νεώτερα, τα οποία απειλούνται κυρίως από τις ενδεχόμενες “ανακαινίσεις”, που επιδιώκουν
οι νεώτεροι ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση της αξίας του μνημείου που
χρησιμοποιούν. Είναι επομένως επείγον και απολύτως αναγκαίο να κηρυχθεί διατηρητέο το
συγκρότημα με τον περιβάλλοντα χώρο του με όρους προστασίας του αρχιτεκτονικού
χαρακτήρα και της κατασκευαστικής λογικής του εν όψει οποιονδήποτε επεμβάσεων σε αυτό.
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί του αρμόδιους φορείς προστασίας να ενεργήσουν
χωρίς καθυστέρηση. Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλείται να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για
την εξασφάλιση της επίτευξης του στόχου.

1. Γενική άποψη

2. Κάτοψη ισογείου

3. Εγκάρσια τομή Β-Β
Το ψήφισμα εγκρίνεται με όλες τις ψήφους υπέρ εκτός μίας λευκής.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο συν. Δαμιανός Αμπακούμκιν ζήτησε από το προεδρείο να
καταγραφεί η αντίθεσή του στο ψήφισμα, διότι είναι υπέρ της κήρυξης κτιρίων ως διατηρητέων
μόνον όταν με την κήρυξη συμφωνεί ο ιδιόκτητης τους.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 11 Οκτώβρη 2014
Μέσα στο καλοκαίρι η Διοίκηση του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να «τοποθετήσει» έως
200 εκ. ευρώ των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας
Αττικής, ποσό που προσεγγίζει το 15% των σημερινών αποθεματικών του Ταμείου και που
έρχεται να προστεθεί στα πάνω από 400 εκ. ευρώ που έχουν «τοποθετηθεί» το προηγούμενο
διάστημα.
Η απόφαση αυτή είναι προκλητική! Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί αδυνατούν να
αποπληρώσουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, συνάδελφοι με βαριές, χρόνιες ασθένειες
μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, την ώρα που η κυβέρνηση μας εκβιάζει να
καταβάλουμε τις ασφαλιστικές εισφορές με την απειλή πλειστηριασμών, την ώρα που συντάξεις
και παροχές συρρικνώνονται, προχωρούν σε νέο γύρο κλοπής των αποθεματικών που έχουμε
πληρώσει με τον ιδρώτα μας!
Η πλειοψηφία της Διοίκησης του ΤΕΕ προωθεί τη συμμετοχή του Ταμείου στην
ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής με το επιχείρημα ότι σε αντίθετη περίπτωση το
Ταμείο «χάνει τα λεφτά του…».
Η εναλλακτική λύση που προτείνεται από τμήμα της σημερινής συγκυβέρνησης είναι εξίσου
επιζήμια. Προβλέπει μειωμένη συμμετοχή του ΤΣΕΜΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας,
που τελικά ισοδυναμεί με μείωση του ποσοστού συμμετοχής και τελικά σημαντικές απώλειες
των κεφαλαίων που έχουμε ήδη υποχρεωθεί να καταβάλουμε το προηγούμενο διάστημα.
Η εξέλιξη δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία». Η συμμετοχή του Ταμείου στο χρηματιστηριακό τζόγο
ήταν αναπόφευκτο να οδηγήσει στην ανάγκη συνεχών τοποθετήσεων κεφαλαίων για τη στήριξη
της τράπεζας.
Το τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι μηχανικοί από την «επένδυση» των αποθεματικών στην τράπεζα
Αττικής, που υπόσχονταν ότι θα έφερνε έσοδα στο Ταμείο, είναι πλέον γνωστό στις τσέπες μας.
Απ’ τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι ασφαλιστικές εισφορές πολλαπλασιάστηκαν, οι συντάξεις
και οι παροχές υγείας πετσοκόφτηκαν, το ΤΣΜΕΔΕ προετοιμάζει κατασχέσεις και κάθε λίγο
πακέτα εκατοντάδων εκατομμυρίων από τα αποθεματικά μας σπρώχνονται στην Τράπεζα. Η
ιστορία απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι μηχανικοί όχι απλά δεν κέρδισαν, αλλά μάτωσαν και
ματώνουν από το χρηματιστηριακό τζόγο. Κανείς δεν πρόκειται να «τσιμπήσει» πάλι στο ίδιο
επιχείρημα.
Η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και η πολιτική της ανταποδοτικότητας είναι
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων
που ζητούν φθηνότερη εργατική δύναμη επομένως μετατόπιση των ασφαλιστικών εισφορών
στις πλάτες των εργαζόμενων, ενώ αντιμετωπίζουν τα αποθεματικά των ταμείων ως κεφάλαια
προς αξιοποίηση για κερδοφορία. Γι’ αυτό και οι πολιτικές δυνάμεις του ευρωμονόδρομου και οι
εκφραστές τους στο ΤΕΕ στήριξαν και στηρίζουν αυτή την πολιτική. Όλοι μαζί στήριξαν, για

παράδειγμα, το ν.3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που προώθησε αποφασιστικά την
ανταποδοτικότητα και εκτίναξε τις ασφαλιστικές εισφορές μας, γι’ αυτό και όλοι μαζί στήριξαν
το τζογάρισμα των αποθεματικών.
Δεν στηρίζουμε κανένα απ’ τα δύο εναλλακτικά επιχειρηματικά σχέδια για την
Τράπεζα Αττικής.
Απαιτούμε ΑΜΕΣΗ απεμπλοκή του Ταμείου απ’ την Τράπεζα Αττικής με πλήρη
κάλυψη των απωλειών του αποθεματικού, τόσο από το χρημαστηριακό τζόγο όσο και
απ’ την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, απ’ το κράτος.
Δε συμμετείχαν οι μηχανικοί στην Τράπεζα Αττικής! Συμμετείχαν οι κυβερνήσεις, οι
συνδικαλιστικοί εκφραστές τους στο ΤΕΕ, οι όμιλοι που χρηματοδοτήθηκαν.
Δεν θα επιτρέψουμε ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ των αποθεματικών του Ταμείου, παλαιά ή νέα!
Απαιτούμε:
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ των ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των αντιασφαλιστικών νόμων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ΑΚΥΡΩΣΗ της βεβαίωσης των
ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ανεξάρτητα από τα
χρέη προς το ταμείο για όλους (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, μισθό ή ΔΠΥ, και για
τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό
επίπεδο).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ
Η ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Οκτώβρη, 10.30, στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Αττικής, Ακαδημίας
και Ιπποκράτους.
Υπέρ: 28
Κατά: 0
Λευκά 8
Διαπιστώνεται η έλλειψη απαρτίας, το ψήφισμα δεν εγκρίνεται.
Ώρα 5:53 η συνεδρίαση λύεται.
Ο συν. Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου καταθέτει δήλωση στο προεδρείο σχετικά με τα
οδοιπορικά. Αμέσως τη δήλωση προσυπογράφουν οι συν. Ισίδωρος Σέμψης, Σάββας
Τσελεπίδης, Γιάννης Κλειδαράς και Πόπη Παπαντωνίου.
Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, παραιτούμαι από την όποια
οικονομική μου διεκδίκηση που προκύπτει από τα οδοιπορικά που μου οφείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,
για τη συμμετοχή μου στις συνελεύσεις της Αντιπροσωπείας της περιόδου 2012-2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ψηφίσματα που κατατέθηκαν στο προεδρείο και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία λόγω
έλλειψης απαρτίας

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΗ
Δουλεύουμε «από ήλιο σε ήλιο» και η απόλυση καραδοκεί, ενώ την ίδια ώρα ντρεπόμαστε να
πούμε ότι έχουμε ακόμα δουλειά στο συνάδελφο που παραμένει άνεργος και ετοιμάζεται να

μεταναστεύσει. Όταν δε μας χρωστούν δεδουλευμένα, πληρωνόμαστε με τον κατώτατο μισθό
εφόσον καταργήθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Αδυνατούμε να καλύψουμε βασικές
μας ανάγκες, καθώς τον πενιχρό μισθό μας τον τρώνε τα χαράτσια. Ευχόμαστε να μη
χρειαστούμε γιατρό εμείς ή η οικογένειά μας, γιατί χρωστάμε χιλιάδες ευρώ στο Ταμείο. Δε
γνωρίσαμε ποτέ τις σταθερές εργασιακές σχέσεις, παρά μόνο την πραγματικότητα του
«συνεργάτη» με Μπλοκάκι (ΔΠΥ), γι’ αυτό δεν είχαμε επίδομα ανεργίας και αποζημίωση
απόλυσης
Δεν θυμόμαστε πότε δουλέψαμε τελευταία φορά ως αυταπασχολούμενοι. Συσσωρεύουμε χρέη
στο ΤΣΜΕΔΕ και απειλούμαστε με κατασχέσεις της κατοικίας που την πληρώσαμε με κόπους
και ιδρώτα και την ξαναπληρώνουμε με τον ΕΝΦΙΑ. Βάζουμε λουκέτο στο γραφείο μας εξαιτίας
της συγκέντρωσης της πίτας των έργων σε μια χούφτα ομίλους, την οποία επιταχύνει η πολιτική
της ΕΕ για την «απελευθέρωση». Το κράτος μας αποκαλεί κλέφτες και φοροφυγάδες (αλλά την
ίδια στιγμή χαρίζει δισεκατομμύρια σε εφοπλιστές, τραπεζίτες και κατασκευαστές) και μας
χαρατσώνει από παντού, ενώ οι τράπεζες μας πνίγουν με τα δάνεια.
Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα με κοινή αιτία, τον ίδιο εχθρό,
τον ίδιο κοινό δρόμο να βαδίσουμε...
Ούτε η σιωπή ούτε η αναμονή ούτε οι κυβερνητικές εναλλαγές θα προσφέρουν λύτρωση ή
άμεση ανακούφιση. Τα μέτρα παραμένουν, τρώνε τα σωθικά μας.
Η λύση βρίσκεται μόνο στους ταξικούς αγώνες, στις διεκδικήσεις, στην αλληλεγγύη,
στην καθολική σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα! Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, στη
μαζικότητα, στο δίκιο μας.
Αν η επίθεσή τους προχωρήσει όπως έχουν σκοπό ή όχι, θα εξαρτηθεί από τη στάση μας. Δε
μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η “ανάπτυξη” που ευαγγελίζονται δε θα ναι για τους
εργαζόμενους, θα ναι ανάπτυξη στην πλάτη μας, χτισμένη στα συντρίμμια των μισθών, των
συντάξεων και των δικαιωμάτων μας.
Οι κατακτήσεις στο παρελθόν έγιναν με αγώνες, με αίμα, με θυσίες. Από πάνω ποτέ και
πουθενά δε δόθηκε τίποτα, από καμία κυβέρνηση. Υποχρεώθηκαν από τη λαϊκή πάλη.
Και τώρα μόνο αυτός ο δρόμος υπάρχει. Δεν περιμένουμε σωτήρες!
Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες μας.
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12.30 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γιώτα Βρεττάκου, Γιώργος Μαδεμοχωρίτης
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΤΡΑΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Παρ’ όλες τις ελλείψεις σε όλο το φάσμα των μελετών, η δήθεν πεζοδρόμηση της
Πανεπιστημίου καλά κρατεί.
Δεν μιλάμε εναντίον μιας Πεζοδρόμησης, όπως οι προηγούμενες, στο κέντρο της Αθήνας,
• Αλλά εναντίον της Τραμοποίησης της Πανεπιστημίου, του μοναδικού δρόμου του
κέντρου που λειτουργεί θετικά και για τους πεζούς και τα οχήματα. Τον τελευταίο από
την μακριά λίστα προτεραιοτήτων που θα ιεραρχούσαμε για αναβάθμιση και
απορρόφηση τόσο μεγάλου κεφαλαίου από ΕΣΠΑ. (Ξεκίνησε από 90εκ. ευρώ, ξεπέρασε
τα 180εκ. το 2011 και δεν έχει οροφή).
• Εναντίον της διχοτόμησης που θα επιφέρει στην πόλη η διέλευση του Τραμ.
• Εναντίον της κυκλοφοριακής ασφυξίας που θα δημιουργηθεί σε όλη την Αθήνα.
• Εναντίον του αναίτιου αποκλεισμού ή της περίπλοκης πρόσβασης, στο τμήμα αυτό του
κέντρου (απλά και μόνο για να «καταναλώσουμε» Τραμ αντί των υπαρχόντων Τρόλεϊ)
• Εναντίον των πολλών εκατομμυρίων που θα σπαταληθούν για να πάμε στα ίδια μέρη
με άλλο μεταφορικό μέσο, ούτε ευκολότερα, ούτε γρηγορότερα.
• … και τόσα άλλα.

Όπως γνωστοποιήθηκε έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή στο ΣτΕ από ομάδα 54 συμπολιτών μας,
η οποία θα εκδικαστεί με τον χαρακτήρα του επείγοντος, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα θέλαμε,
σαν Αντιπροσωπεία των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, να συμπαρασταθούμε και εμείς :
• Επειδή πρόκειται για μείζον έργο που θα επηρεάσει τη ΖΩΗ και την ΥΠΑΡΞΗ της
Αθήνας για τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς να έχουν εξετασθεί διεξοδικά οι επιπτώσεις
του.
• Επειδή τέτοιας κλίμακας έργα οφείλουν να ακολουθούν θεσμοθετημένα στάδια μελέτης
και διαβούλευσης.
• Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση ελήφθη ιδιωτικώς.
• Επειδή οι μελέτες που εκπονήθηκαν (με απευθείας ανάθεση) για να υποστηρίξουν εκ
των υστέρων ειλημμένη απόφαση, είναι ελλιπέστατες.
Θεωρούμε ότι το έργο πρέπει να σταματήσει. Να προηγηθεί έγκυρη και ουσιαστική μελέτη σε
βάθος και διαβούλευση και εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, να προχωρήσει η υλοποίηση
του. Εμείς λέμε, συμφωνώντας και με τον Ακαδημαϊκό Π. Τέτση, αφήστε ήσυχη την
Πανεπιστημίου και μην κλείνετε τα μάτια στα ΥΠΑΡΚΤΑ προβλήματα της πόλης.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΒΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

Χρήστος Σελιανίτης

