
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 05/03/2016, ώρα 10:00, ΤΕΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης:
1. Ενημέρωση (45λ).
2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (2 ώρες).
3. Επαγγελματικά δικαιώματα (2,5 ώρες).
4. Ασφαλιστικό (2 ώρες).
5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (30λ).

Προεδρείο:  Στέφανος  Ζαφειρόπουλος πρόεδρος,  Μαρία  Φραντζή Α΄  αντιπρόεδρος, 
Αλέξανδρος Βράκας Β' αντιπρόεδρος. 

Στις 11.00 πμ διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.
Στις 11.15 πμ αρχίζει η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 05.03.2016

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΚΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
2. ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΑΤΤΙΚΗ
3. ΟΛΓΑ ΠΑΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
5. ΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΚΑΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
8. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
9. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
10. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗ
12. ΕΛΛΗ – ΕΛΕΝΗ ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΚΡΗΤΗ
13. ΜΙΧΑΗΛ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΡΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
14. ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΤΤΙΚΗ
15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
16. ΚΕΛΛΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
17. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ)
19. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
20. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
21. ΧΡΥΣΗ ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ
22. ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
23. ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
24. ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
25. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
26. ΝΙΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΑΤΤΙΚΗ
27. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
28. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
29. ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
30. ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
31. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
32. ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ

1



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
33. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
34. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟ
35. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
36. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
37. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
38. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ
39. ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
40. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
41. ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
42. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
43. ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
44. ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΕΠΗ ΑΤΤΙΚΗ
45. ΝΤΙΝΑ ΒΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
46. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ
47. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
48. ΒΙΒΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
49. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
50. ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
51. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
52. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
53. ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
54. ΠΟΛΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55. ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
56. ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
57. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
58. ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
59. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
60. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
61. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ
62. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
63. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
64. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
66. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
67. ΔΑΝΑΗ ΓΚΟΥΜΑ ΑΤΤΙΚΗ
68. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟ
69. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΩΣΣΕ ΑΤΤΙΚΗ
70. ΛΙΛΑ ΒΑΛΙΑΤΖΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟ
71. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72. ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
73. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
74. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗ
75. ΒΟΥΛΑ ΜΑΤΣΑΓΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
76. ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΑΤΤΙΚΗ
77. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΞΗ ΑΤΤΙΚΗ
78. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΓΚΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

1ο θέμα:   Ενημέρωση  

Εισηγητές: Τόνια Κατερίνη, Κωστής Μασούρας

Τοποθετήσεις: Ν. Φιντικάκης, Χρ. Σελιανίτης, Β. Μεταλληνού, Μ. Δεσποτίδη
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1η Εισήγηση 
Εισηγητής: ΔΣ
Παρουσίαση: Τόνια Κατερίνη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2016 

14.12.2014 Πραγματοποιούνται πανελλαδικά οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας 
Αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τη συμμετοχή 2.290 συναδέλφων.

14.03.2015 1η Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας. 
Εκλογή νέου Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
02.04.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
13.05.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Συγκρότηση άμεσα ομάδας επεξεργασίας του θέματος: πρόγραμμα ‘’ARCHI.MEDES’’ και του 
κειμένου που πρέπει να σταλεί και να προχωρήσει όλη η διαδικασία που απαιτείται, βάσει της 
προηγούμενης απόφασης του ΔΣ και παράλληλα, μετά τις παρατηρήσεις του συν. Φιντικάκη, ότι 
επισημανθεί σαν αδυναμία να ζητηθεί να ενσωματωθεί σαν τροποποίηση στο πρόγραμμα.
27.05.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Σχετικά με την προσφυγή Αντιβαλίδη κατά του Ν. 4030/11, αρθ. 8 παρ. 2, θα εκπροσωπήσει 
τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη δικάσιμό της, ο νομικός σύμβουλος Βασίλης Κωστόπουλος και 
εξουσιοδοτεί τη συν. Τόνια Κατερίνη να υπογράψει ότι απαιτείται για αυτήν την εκπροσώπηση.
2) Σχετικά  με  την  προσφυγή Αντιβαλίδη κατά  του Ν.  4030/11,  αρθ.  8  παρ.  2,  ο  σύλλογος 
αποφασίζει:
- να υποστηρίξει τους συναδέλφους διοικητικούς της Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Θεσσαλονίκης,
- να παραστεί στο δικαστήριο κατά της προσφυγής Αντιβαλίδη, δια του νομικού εκπροσώπου 
του,
- να υιοθετήσει το με ΑΠ 1455 σχετικό ψήφισμα του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και να 
παραστούν και να παρέμβουν στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ, κατά την προγραμματισμένη 
συζήτησή  της  με  θέμα  την  προσφυγή  Αντιβαλίδη,  τα  μέλη  του  ΔΣ:  Κατερίνη,  Κεκάτος, 
Πλατσάκης και Φιντικάκης.
3) Σχετικά με το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES» δεν θα συμμετάσχει ο σύλλογος στη συνάντηση 
της Ρώμης και αναβάλλεται η συζήτηση για όταν συγκροτηθεί σε σώμα το ΔΣ για να 
προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης και ότι άλλο απαιτείται. Να γίνει άτυπη συνεννόηση 
με το ΑΠΘ για να ενημερωθεί ο σύλλογος για το τι έγινε στη Ρώμη και επίσης να σταλεί μια 
ενημέρωση για το λόγο που δεν θα παρευρεθεί ο σύλλογος στη συνάντηση αυτή.
15.06.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Ψήφισμα για το Κομπάνι, Ψήφισμα για τη Γάζα, Ψήφισμα για το Ντονμπάς και  συνοδευτικό 
έγγραφο με το σκεπτικό για τις δράσεις αλληλεγγύης.
2) Πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται η συν. Τόνια Κατερίνη.
3) Γενικός γραμματέας του συλλόγου εκλέγεται ο συν. Γιώργος Πλατσάκης.
25.06.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Να γίνει ο σύλλογος χορηγός επικοινωνίας του αρχιτεκτονικού εργαστηρίου με τίτλο: 
«Οπτικοποιώντας Γεωμορφολογίες μέσω Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Σάρωσης. Το κάστρο της 
Μεθώνης», που οργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης και η Ομάδα για την 
προώθηση της Υποψηφιότητας του μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO.
2) Ορίζεται εκπρόσωπος του συλλόγου στο ΚΕΣΑ η συν. Κατερίνη και ως αναπληρωτής της ο 
συν. Κροκίδης
3) Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα όπως παρακάτω :

Πρόεδρος : Κατερίνη Τόνια
Αντιπρόεδρος : Κεκάτος Διονύσης
Γεν. Γραμματέας : Πλατσάκης Γιώργος
Ειδ. Γραμματέας : Γαλανός Κάρολος
Ταμίας : Μεταλληνού Βιβιάννα
Μέλη : Αυγερινού Αφροδίτη

Δεσποτίδη Μυρτώ
Κροκίδης Δημήτρης
Μακράκη Χρυσή
Μασούρας Κωστής
Πάππα Όλγα
Παρασκευάς Θωμάς
Πουλάκης Μιχάλης
Σκλιάς Κώστας
Φιντικάκης Νίκος

13.07.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
5. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ). ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Να συνταχθεί κείμενο σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
σύμφωνα με το αίτημα των συναδέλφων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να 
σταλεί όπου χρειάζεται.
2) Να σταλεί έγγραφο και να ζητηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η επανάληψη 
της κλήρωσης από μία ενιαία και μοναδική λίστα, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
ονομάτων των δύο υπαρχουσών λιστών χωρίς διπλή αναγραφή, άλλως η συγκρότηση των ΣΑ 
θα καθίσταται άκυρη.
3) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου η ανακοίνωση για την εκδρομή στον Βόλο, για 
παρακολούθηση και συμμετοχή στο κτίσιμο κατοικίας με φυσική δόμηση και να σταλεί στα μέλη, 
καθώς και να δοθεί η άδεια για τη διαμονή στον ξενώνα το τριήμερο 17-19/07/15.
22.07.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES».
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
6. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Να σταλεί υπενθυμητικό έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με το 
αίτημα του συλλόγου για επανάληψη της κλήρωσης των μελών των ΣΑ Αττικής, με κοινοποίηση 

4



σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, το ΤΕΕ και τα Τμήματα και Συλλόγους 
Αρχιτεκτόνων.
2) Να δημοσιοποιηθεί στη mail list και στην ιστοσελίδα του συλλόγου το πρόγραμμα για την 3η 

Συνάντηση Νέων Αρχιτεκτόνων που διοργανώνει η ΑΚΕΑ, στον ξενώνα Στάμου Στούρνα στα 
τέλη Αυγούστου.
3) Να γίνει το Σεπτέμβρη (26/09/15) στην Καβάλα το επόμενο Συντονιστικό, να σταλεί η σχετική 
ενημέρωση σε Τμήματα και Συλλόγους και να τους ζητηθεί να προτείνουν θέματα προς 
συζήτηση και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να αποφασιστεί η ΗΔ.
4) Να σταλεί έγγραφο προς το Δήμο Αθηναίων με το οποίο να ζητήσει ο σύλλογος να αλλάξει η 
προκήρυξη ως προς τη απαίτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, αφού διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο.
5) Να γίνει έλεγχος υγιεινής και ασφάλειας χρηστών του ξενώνα Στάμου Στούρνα και αν δεν 
υπάρχει πρόβλημα να δοθεί η χρήση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
01.09.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Ορίζεται ως μέρα συνεδρίασης του ΔΣ η Τετάρτη και οι ημερομηνίες που θα 
πραγματοποιηθούν τα επόμενα ΔΣ είναι: 09/09, 23/09, 07/10 και 21/10.
2) Να μην συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της 
εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E., που οδηγεί στην 
απελευθέρωση του επαγγέλματος με τη διαδικασία διερεύνησης των προϋποθέσεων της 
μετατροπής της επιστήμης του αρχιτέκτονα σε εμπόρευμα, γεγονός που διαχρονικά έχει 
καταγγείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
3) Καταγγέλλει τις διαδικασίες αλλαγής του θεσμικού πλαισίου δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και μελετών, που μεθοδεύονται μέσω της δημιουργίας των επιτροπών του ΥΠΥΜΕΔΙ 
(ονομαστικά), που γνωμοδοτούν σχετικά με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ερήμην των 
συλλογικοτήτων του τεχνικού κόσμου της χώρας.
09.09.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Πραγματοποίηση του 10ου εβδομαδιαίου Εργαστηρίου – Σεμιναρίου για την προώθηση της 
φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής, στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, στα τέλη Οκτώβρη.
2) Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
3) Τα θέματα της ΗΔ του Συντονιστικού στην Καβάλα είναι: α) επαγγελματικά δικαιώματα και β) 
συζήτηση για τα καταστατικά ζητήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
23.09.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Σύσταση ομάδας εργασίας, για να φέρει στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ μια εισήγηση για 
τα επαγγελματικά, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Η ομάδα εργασίας 
απαρτίζεται από τους συν. Σκλιά, Μπούκη, Φιντικάκη, Κεκάτο και Κατερίνη.
07.10.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
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2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Δικαστική παράσταση του συλλόγου υπέρ του εναγομένου στην προσφυγή Αντιβαλίδη και 
αποστολή εγγράφου στα Τμήματα και στους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων, προκειμένου να 
δηλώσουν αν μπορούν να συνεισφέρουν στη δαπάνη, με δεδομένο ότι τα δικαστικά έξοδα 
ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 € περίπου.
2) Υιοθέτηση του κειμένου του ψηφίσματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων 
του Συντονιστικού στην Καβάλα με τις αλλαγές που συζητήθηκαν.
21 & 22.10.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES».
5. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ.
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Γίνεται αποδεκτός ο αρχικός κορμός της πρότασης της προέδρου για τον προγραμματισμό 
μέχρι και τους άξονες δράσεις.
2) Αποστολή στα μέλη, καλέσματος συμμετοχής στα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται 
πανελλαδικά αύριο το απόγευμα, ενάντια στην ανεργία και την κατάργηση των ασφαλιστικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων.
3) Να προστεθεί στο κείμενο του προγραμματισμού, η τελευταία παράγραφος της εισήγησης 
του συν. Μασούρα περί κρατικού συνδικαλισμού.
4) Να προστεθεί στο κείμενο του προγραμματισμού, η παράγραφος της εισήγησης του συν. 
Μασούρα με τα 4 bullets ως έχει.
5) Το κείμενο αρχών του προγραμματισμού όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις δύο παραπάνω 
προσθήκες.
6) Η σύνθεση των επιτροπών και υποεπιτροπών του συλλόγου, όπως συνδιαμορφώθηκαν στη 
σημερινή συνεδρίαση.
7) Ο σύλλογος θα συμμετέχει στην προσφυγή και θα εκπροσωπηθεί από τη δικηγόρο του ΣΑΘ 
σχετικά με την υπόθεση Αντιβαλίδη, με την απαίτηση να έχει εγκαίρως το κείμενο της 
προσφυγής και με την επιφύλαξη ότι θα συμφωνήσει με αυτό.
8) Να ζητήσει ο σύλλογος γραπτή γνωμοδότηση από τον νομικό σύμβουλο του συλλόγου για 
την ερμηνεία της ψηφοφορίας σχετικά με το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES».
03.11.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES».
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Να έρθει το 4ο θέμα της ΗΔ: Πρόγραμμα «ARCHI.MEDES» στη 2η θέση της ΗΔ.
2) Συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα «ARCHI.MEDES».
26.11.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
5. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
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6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Ορισμός της προέδρου ως εκπροσώπου του συλλόγου στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου 
της ΕΡΤ ΑΕ.
2) Το συνοδευτικό κείμενο: για την Επιτροπή: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, με τις διορθώσεις 
που έγιναν, για την Επιτροπή: Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, με τις διορθώσεις 
που έγιναν και τη συμπλήρωση της υποεπιτροπής: Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, για την 
Επιτροπή: Γ. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, για την Επιτροπή: Ε. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, για 
την Επιτροπή: ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, για την Επιτροπή: Η. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και για την Επιτροπή: Θ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ.
08.12.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. (ΕΚΤΑΚΤΟ)

1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Υιοθέτηση του κειμένου, από τα μέλη της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής της 
Συνάντησης συνΕργασίας της Ναυπάκτου, με την προσθήκη του συν. Κροκίδη, σχετικά με τους 
μορφολογικούς κανόνες δόμησης, το οποίο θα το υποστηρίξουν και θα ορίσουν εκπροσώπους 
στη διαβούλευση.
2) Ο σύλλογος συμφωνεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα της 15ης Biennale Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας 2016, υπό την προϋπόθεση να δημιουργηθεί μια επιτροπή αξιολόγησης των 
υποψηφίων Εθνικών Επιτρόπων, στο πλαίσιο του τρόπου που δημιουργούνται οι επιτροπές για 
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς διεθνώς, ώστε να κάνει επιστημονικά αξιόπιστη την επιλογή 
του Επιτρόπου.
16.12.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ).
8. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
9. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Το συνοδευτικό κείμενο για την Επιτροπή: Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, με τις 
τροποποιήσεις που έγιναν και το συνοδευτικό κείμενο για την Επιτροπή: Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ολοκλήρωση του 
Προγραμματισμού Δράσεων ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2015 – 2017.
29.12.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. (ΕΚΤΑΚΤΟ)

1. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Αποδοχή της ανάληψη της Biennale 2016 με τις προϋποθέσεις που ειπώθηκαν.
2) Αναθέτουν σε διευρυμένη επιτροπή με βάση τη συντακτική επιτροπή και την επιτροπή 
μορφολογικών την προετοιμασία και οργάνωση της ημερίδας στις 15/01/16 για την Biennale 
2016 και την ετοιμασία του καλέσματος.
07.01.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. (ΕΚΤΑΚΤΟ)

1. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Η πρόσκληση για την Ημερίδα Biennale 2016 θα περιλαμβάνει μόνο την 1η παράγραφο από 
το κείμενο που έχει στείλει η συντακτική, την οποία και διαβάζει, όπου θα υπάρχει ο τίτλος της 
Biennale στα ελληνικά ως εξής: «Ανταπόκριση από το μέτωπο». Θα συμπληρωθεί ότι: Οι 
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συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους (κείμενο έως 200 λέξεις) 
έως 12/01/16.
12.01.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.

ΗΜΕΡΙΔΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Η προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το θέμα της Biennale, ως 
παράλληλη εκδήλωση, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση του θέματος – 
πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα γίνει με 
πινακίδα Α0, ανώνυμα. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία και 8 Έπαινοι χωρίς χρηματικό έπαθλο. 
Όλες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν στην Έκθεση. Θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη 
του συλλόγου, πλην των μελών του ΔΣ και των μελών της Επιτροπής Κρίσης, που θα εκλεγούν 
με κλήρωση από επικαιροποιημένο κατάλογο Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και θα 
ανακοινωθούν πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.
2) Όσοι συνάδελφοι από την ομάδα μορφολογικών θέλουν να χρησιμοποιήσουν το υλικό του 
Πορίσματος της Ναυπάκτου, μπορούν να το κάνουν για να υποβάλλουν πρόταση στην 
Biennale.
3) Η Διαχειριστική – Οικονομική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οικονομική 
διαχείριση. Θα αποτελείται από 3 μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και 2 μέλη από το Προεδρείο 
ή μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
4) Η Οργανωτική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της έκθεσης. Η 
συγκρότησή της θα γίνει από μέλη των Μόνιμων Επιτροπών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, με δυνατότητα 
διεύρυνσης ανά θεματική από μέλη του συλλόγου που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά.
5) Η Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale θα είναι υπεύθυνη για την προβολή της έκθεσης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
6) Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα είναι 9μελής με τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
Τη διατύπωση του εξειδικευμένου πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής (κείμενο 400 λέξεων, το 
οποίο θα συνοδεύεται με ένα σκαρίφημα οργάνωσης του περιπτέρου) μέχρι 29/01/16. Η 
Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα λάβει υπ' όψιν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς 
που θα εκφραστούν στο μεταξύ στα πλαίσια της λειτουργίας των σχετικών διαδικασιών του 
Συλλόγου. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Biennale δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με 
πρότασή τους για την ελληνική εκπροσώπηση στην Biennale. Δικαίωμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Biennale έχουν οι συνάδελφοι που 
έχουν μία τουλάχιστον διάκριση σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ή Διεθνή Διαγωνισμό 
υπό την αιγίδα της UIA. Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον πάνω από 9 συνάδελφοι 
θα γίνει κλήρωση για τον ορισμό των 9 μελών της επιτροπής στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, 
σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
7) Μετά τις 29/01 και τη διατύπωση του εξειδικευμένου πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής, θα 
γίνει ανοικτό κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συγκροτηθεί η εθνική 
συμμετοχή στην Biennale. Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα επιλέξει μεταξύ των 
προτάσεων αυτές που θα αποτελέσουν την εθνική εκπροσώπηση.
21.01.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
4. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
5. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ).
8. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Αποστολή καλέσματος στα μέλη να μη συμμετέχουν σε τεχνικά συμβούλια και επιτροπές.
2) Σύσταση Επιτροπής Έρευνας, Διαχείρισης και Υλοποίησης προγράμματος ARCHI.MEDES. 
Σε εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα ARCHI.MEDES, συστήνεται Επιτροπή Έρευνας, Διαχείρισης και Συντονισμού 
του έργου. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται κατόπιν προσωπικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας 
οι συναδέλφισσες Βιβιάννα Α. Μεταλληνού και Μαρία Φραντζή και ο συνάδελφος Κάρολος 
Γαλανός. Το έργο της Επιτροπής δεν είναι αμειβόμενο. Τα μέλη της Επιτροπής κανονίζουν 
μεταξύ τους τη σχέση δουλειάς που θα ακολουθήσουν και τον/την υπεύθυνο/η για την ανάληψη 
κάθε αρμοδιότητας που απαιτείται στη διαδικασία υλοποίησης του συμμετοχικού 
προγράμματος, ενώ ρητώς δηλώνεται ότι την ευθύνη του όλου εγχειρήματος για λογαριασμό 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ φέρει η πρόεδρος Τ. Κατερίνη και την οικονομική διαχείριση αναλαμβάνει η 
ταμίας Β. Μεταλληνού.
3) Ειδική γραμματέας του συλλόγου εκλέγεται η συν. Χρυσή Μακράκη.
4) Στο ΥΠΕΝ για την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Σύνταξη Νομοθετικών Ρυθμίσεων για την 
αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, θα σταλούν εκπρόσωποι οι συν. Κατερίνη (τακτικός) και 
Ξυνομηλάκης (αναπληρωματικός) και για την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Απλοποίηση διαδικασιών, 
τροποποίηση του οικοδομικού κανονισμού των διατάξεων περί έκδοσης αδειών δόμησης 
αρμοδίων συμβουλίων και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις, θα σταλούν εκπρόσωποι οι συν. 
Κεκάτος (τακτικός) και Μαδεμοχωρίτης (αναπληρωματικός). Θα ζητηθεί να είναι και οι δύο 
παρόντες -τακτικός και αναπληρωματικός- στις συνεδριάσεις κάθε Ομάδας Εργασίας του 
ΥΠΕΝ.
5) Η Αντιπροσωπεία θα γίνει Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 με θέματα ΗΔ: Προγραμματισμός, 
Επαγγελματικά Δικαιώματα και Ασφαλιστικό.
6) Στην Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα μετέχουν και οι 21 που έκαναν αίτηση, με την 
αίρεση να στείλουν έως τη Δευτέρα αποδεικτικά ή ΥΔ ότι έχουν ένα τουλάχιστον βραβείο και να 
τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές τους
26.01.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Το ΔΣ επικυρώνει το κείμενο των 400 λέξεων της επιστημονικής επιτροπής, για το θέμα της 
ελληνικής συμμετοχής «Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης» στην Biennale 2016.
03.02.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ).
4. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
5. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Κάλεσμα στα μέλη να συμμετέχουν στην αυριανή απεργία και συλλαλητήριο, όπου θα 
υπάρχει πανό του συλλόγου.
2) Οι συνάδελφοι του Δικτύου Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων να κάνουν αίτηση και να 
ενταχθούν στην Υποεπιτροπή του συλλόγου Θ2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και να 
ανοίγουν τα γραφεία του συλλόγου, αφού διερευνήσουν πρώτα το αντίστοιχο φορολογικό και 
φοροτεχνικό καθεστώς και καταθέσουν πρόταση πλαισίου λειτουργίας που θα εγκρίνει το ΔΣ. 
Αν για την Υποεπιτροπή Θ2, δεν αναλάβει συντονιστής κάποιο μέλος της Αντιπροσωπείας του 
συλλόγου, μπορεί να αναλάβει συντονιστής κάποιος από τους ίδιους τους συναδέλφους.
3) Η επιτροπή μορφολογικών να συγκεκριμενοποιήσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
σχετικά με τα μορφολογικά και να στείλει πρόταση στο ΔΣ.
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4) Συγκρότηση της Διαχειριστικής – Οικονομικής Επιτροπής Biennale ως εξής: από το ΔΣ 
συμμετέχουν οι συν. Πλατσάκης, Κεκάτος και Μακράκη και από το προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας οι συν. Φραντζή και Βράκας.
11.02.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. (ΕΚΤΑΚΤΟ)

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παραμένει αντίθετος και δεν θα συμμετάσχει 
στη μεθόδευση εκ μέρους του ΤΕΕ, που βρίσκεται εναρμονισμένη με τις μνημονιακές 
απαιτήσεις, στο πλαίσιο των πάγιων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το «άνοιγμα» 
των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στην κατεύθυνση του κατακερματισμού και της 
υποβάθμισής τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Η καταγραφή των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων που γίνεται στο κείμενο των εκπροσώπων Σχολών και Τμημάτων της 
Αρχιτεκτονικής με την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ, 
αποτελεί μια βάση για τη διατύπωση των θέσεων και διεκδικήσεων του κλάδου για την άσκηση 
της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες. Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα επιδιώξει, σε συνεργασία με το 
σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Σχολών και Τμημάτων και την ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, να 
ολοκληρωθεί η λεπτομερής διατύπωση και να αναπτύξει την προβολή και τη διεκδίκηση του 
ζητήματος εντός και εκτός της Ελλάδας. (Προστίθεται το κείμενο της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ και των 
Σχολών, απαλείφοντας όπου αναφέρεται σε ΠΔ.). Καλούνται οι συνάδελφοι όλων των 
ειδικοτήτων να αρνηθούν τη ρευστοποίηση του επαγγέλματος και να συντονιστούν σε έναν 
κοινό αγώνα
16.02.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.
6. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.
7. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BIENNALE.
8. ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ.
9 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Ορίζονται ως εκπρόσωποι του συλλόγου στην ACE οι συν. Γαλανός και Κατερίνη, ως 
τακτικός και αναπληρωματικός αντίστοιχα και στην UMAR η συν. Μεταλληνού.
2) Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ενημερώθηκε και παρακολουθεί με 
ενδιαφέρον τη συνθετική διαδικασία, προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
συμμετοχής, σύνθεσης και αντιπροσωπευτικότητας όλων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί 
και ταυτόχρονα ζητάει από τις ομάδες δουλειάς, τακτική ενημέρωση και δέσμευση ότι θα 
παρουσιάσουν το προσχέδιο της τελικής υποβολής στις 6 Μαρτίου 2016.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
16.04.2015 Έγγραφο  προς  το  ΤΕΕ με  θέμα:  «Επιχορήγηση  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  για  το  έτος 

2015».
11.05.2015 Συγχαρητήρια επιστολή στον συν. Γ. Στασινό για την εκλογή του ως πρόεδρος 

της ΔΕ του ΤΕΕ.
28.05.2015 Βεβαίωση  συμμετοχής  με  παρουσίαση  εισήγησης  στο  11ο Πανελλήνιο 

Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, στη συν. Ρεβέκα Κρεστενίτη.
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18.06.2015 Δελτίο  Τύπου  με  θέμα:  «Πρόσκληση  συγκρότησης  ανοιχτής  επιστημονικής 
ομάδας εργασίας για τις Δράσεις Διεθνούς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

18.06.2015 Ψήφισμα για τη Γάζα.
18.06.2015 Απόφαση συμμετοχής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην καμπάνια αλληλεγγύης για την 

κατασκευή του «Σχολειού της Ελευθερίας των Λαών» στο Κομπάνι της Ροζάβα.
18.06.2015 Απόφαση  συμμετοχής  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  στο  εγχείρημα  κατασκευής  «Ένα 

Σχολείο για το Ντονμπάς» στο Λουγκάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας.
22.06.2015 Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με θέμα: «Συγκρότηση 

ΣΑ  (Συμβουλίων  Αρχιτεκτονικής)  για  τα  έτος  2015»  με  συνημμένους  τους 
καταλόγους των υποψηφίων μελών ΣΑ. 

26.06.2015 Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
29.06.2015 Έγγραφο προς τα υποψήφια μέλη για τα ΣΑ Αττικής, με το οποίο τους ζητείται να 

επιβεβαιώσουν τα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία για συμμετοχή στα ΣΑ.
30.06.2015 Έγγραφο  προς  την  συν.  Γ.  Ψαλλίδα  με  θέμα:  «Αρχιτεκτονικό  Εργαστήριο 

‘’Οπτικοποιώντας Γεωμορφολογίες μέσω Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Σάρωσης. 
Το  κάστρο  της  Μεθώνης’’»,  στο  οποίο  ο  σύλλογος  θα  είναι  χορηγός 
επικοινωνίας.

30.06.2015 Έγγραφο προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων  Ν. Χαλκιδικής  με θέμα: «Αποστολή 
καταλόγου υποψηφίων μελών Ν. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση ΣΑ».

01.07.2015 Έγγραφο προς την Εθνική Τράπεζα με θέμα: «Νομιμοποίηση νέας ταμία ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ».

02.07.2015 Οι συν. Τ. Κατερίνη και Δ. Κροκίδης ορίζονται ως τακτικός και αναπληρωματικός 
εκπρόσωπος αντίστοιχα, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).

03.07.2015 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  με  θέμα:  «Διεξαγωγή 
κλήρωσης  μελών  των  Συμβουλίων  Αρχιτεκτονικής  (ΣΑ)»,  με  συνημμένο  τον 
κατάλογο υποψηφίων μελών, που προσκόμισαν τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι πληρούν τα προσόντα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

14.07.2015 Συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια της συν. Φραγκίσκας Χρυσολούρη, 
για το θάνατό της.

14.07.2015 Πρόσκληση  της  Επιτροπής  για  Φιλική  στο  Περιβάλλον  Αρχιτεκτονική, για 
εκδρομή  στο  Βόλο  με  διαμονή  στον  Ξενώνα  Στάμου  Στούρνα,  για 
παρακολούθηση και συμμετοχή στο κτίσιμο κατοικίας με φυσική δόμηση, από 
17-19.07.2015.

16.07.2015 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  με  αίτημα  για: 
«Επανάληψη κλήρωσης μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Αττικής».

23.07.2015 Έγγραφο  προς  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  Καβάλας  με  θέμα:  «Συνεδρίαση 
Συντονιστικού στην Καβάλα».

24.07.2015 Συγχαρητήριο  έγγραφο  προς  το  νέο  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης για τη συγκρότησή του σε σώμα.

24.07.2015 Έγγραφο – πρόσκληση προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της 
Περιφέρειας, με θέμα: «Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 
Καβάλα» στις 26/09/2015.

24.07.2015 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  με  θέμα:  «Υπενθύμιση 
αιτήματος επανάληψης  κλήρωσης μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) 
Αττικής», με κοινοποίηση σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, στο 
ΤΕΕ και στα Περιφερειακά Τμήματά του, και στα Τμήματα και στους Συλλόγους 
Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας.

24.07.2015 Έγγραφο  προς  τον  Δήμο  Αθηναίων  με  θέμα:  «Διαγωνισμός  Ιδεών  για  τον 
Σχεδιασμό Πρότυπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων», με αίτημα διόρθωσης της 
προκήρυξής του.

29.07.2015 Έγγραφο  προς  το  Υπουργείο  Παιδείας  με  θέμα:  «Προτάσεις  –  Αιτήματα 
Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
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31.07.2015 Έγγραφο προς τον Δήμο Αθηναίων με θέμα: «Υπενθύμιση αιτήματος διόρθωσης 
της  προκήρυξης  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  Ιδεών  για  τον  Σχεδιασμό 
Πρότυπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων».

02.09.2015 Έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Ερωτηματολόγιο παρόχων 
υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων».

02.09.2015 Έγγραφο προς το  ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα:  «Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία 
και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση 
Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση 
και  εκτέλεση  συμβάσεων  Δημοσίων  Έργων  και  Συμβάσεων  Έργων  με 
Παραχώρηση  και  γ)  την  αναμόρφωση  και  τον  εκσυγχρονισμό  του  θεσμικού 
πλαισίου  των  Μητρώων  Κατασκευαστών-Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  και 
Μελετητών Δημοσίων Έργων».

10.09.2015 Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με 
θέμα: «Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα».

21.09.2015 Ανακοίνωση – πρόσκληση  για το 10ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο  με 
τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί  στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα 
στον Βόλο, από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2015.

24.09.2015 Αποστολή χαιρετισμού της προέδρου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμπόσιο Ελλήνων & 
Τούρκων αρχιτεκτόνων,  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Νίσυρο  από 25  έως  27 
Σεπτεμβρίου 2015. 

24.09.2015 Παραχώρηση  διαμονής  στον  Ξενώνα  Στάμου  Στούρνα,  ομάδας  αρχιτεκτόνων 
υπευθύνων  των  σεμιναρίων  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος 
«ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  :  Σχεδιαστικές  και  Καλλιτεχνικές 
Πρακτικές  για  την  Παραγωγή  της  Καθημερινής  Ζωής»,  του  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 26.10 έως και 01.11.2015. 

24.09.2015 Έγγραφο προς τον πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό, με τις Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για 
την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. 

12.10.2015 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με 
την απόφαση για δικαστική παράσταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υπέρ του εναγομένου 
στην προσφυγή Αντιβαλίδη. 

12.10.2015 Απόφαση  του  ΔΣ  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  για  τα  Επαγγελματικά  Δικαιώματα  των 
Αρχιτεκτόνων, κατά τη συνεδρίασή του της 07.10.15. 

14.10.2015 Ευχαριστήριο  γράμμα  προς  το  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  Καβάλας  για  την 
εξαιρετική διοργάνωση των δράσεων για την «Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής», και τη 
φιλοξενία του Συντονιστικού το Σάββατο 26.09.15 στην Καβάλα. 

22.10.2015 Κάλεσμα  συμμετοχής  των  συναδέλφων  μελών  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  στα 
πανελλαδικά συλλαλητήρια στις 22.10.15. 

26.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2014 – 2017. 

02.11.2015 Επιστολή  προς  τον  πρόεδρο  του  ΤΕΕ  κ.  Γιώργο  Στασινό  και  τα  μέλη  της 
Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, για οικονομική ενίσχυση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

02.11.2015 Επιστολή προς του Συλλόγους Περιφέρειας και τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για 
οικονομική συνδρομή. 

03.11.2015 Αποστολή  εγγράφων  συνεργασίας  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  –  ΑΠΘ  για  το  Πρόγραμμα 
ARCHI.MEDES. 

04.11.2015 Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επ’ αφορμή Προσφυγής κατά της εφαρμογής της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4030/11. 

13.11.2015 Βεβαίωση του Συλλόγου ότι ο συνάδελφος Ν. Κουρέτας διετέλεσε αφιλοκερδώς 
εκλεγμένος Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από 06.02.12 έως 
28.06.13. 

17.11.2015 Δελτίο Τύπου ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμμετέχει στις εκδηλώσεις της 42ης επετείου 
του Πολυτεχνείου. 
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18.11.2015 Επιστολή υποστήριξης του Συλλόγου προς την  Ms.  Silvia Lurilli,  όσον αφορά 
στην έρευνα που ανέλαβε για τα Ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ, από τον Μάρτιο έως τον 
Οκτώβριο του 2016. 

27.11.2015 Συγχαρητήρια  επιστολή  προς  το  Τμήμα  ΣΑΔΑΣ –  ΠΕΑ Ν.  Αρκαδίας  για  την 
εκλογή νέου ΔΣ. 

30.11.2015 Έγγραφο  προς  τους  εκπροσώπους  στα  Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής  (ΣΑ)  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης,  για  έλεγχο /  επιβεβαίωση 
των προσόντων τους. 

02.12.2015 Δελτίο Τύπου παράτασης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017, ως 10.12.2015. 

07.12.2015 Έγγραφο προς την ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ορίζονται εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ, η πρόεδρος Τ. Κατερίνη 
και  ο  γενικός  γραμματέας  Γ.  Πλατσάκης,  ως  τακτικός  και  αναπληρωματικός 
αντίστοιχα. 

09.12.2015 Έγγραφο  προς  τη  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  &  Αστικού 
Περιβάλλοντος κα Ειρήνη Κλαμπατσέα, με θέμα τους Μορφολογικούς Κανόνες 
Δόμησης και Αρχιτεκτονικής. 

09.12.2015 Έγγραφο  προς  τη  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  &  Αστικού 
Περιβάλλοντος  κα  Ειρήνη  Κλαμπατσέα,  για  τη  Συγκρότηση  επιτροπής 
αξιολόγησης  των  υποψηφίων  Εθνικών  Επιτροπών  για  τη  15η Biennale 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016. 

11.12.2015 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  με θέμα 
«Επικαιροποιημένος κατάλογος μελών ΣΑ Πε Θεσ/νικης – Χαλκιδικής».

15.12.2015 Έγγραφο  ενημέρωσης  προς  τη  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  & 
Αστικού Περιβάλλοντος κα Ειρήνη Κλαμπατσέα, για τη διαδικασία διαβούλευσης 
των μελετών «Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής». 

17.12.2015 Δελτίο Τύπου νέας παράτασης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις 
Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017, έως 08.01.2016. 

18.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη θέση Συντονιστή των Υποεπιτροπών ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 
2017.

18.12.2015 Έγγραφο προς τον Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκη που αφορά στην 
αποζημίωση των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Αττικής 
βάσει του Ν. 4024/11 άρθρο 21, παρ. 1.

23.12.2015 Έγγραφο προς το ΤΕΕ, την Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας και το Σύλλογο 
ΕΕΔΜΝΚ για τη διαβούλευση των μελετών «Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης 
και Αρχιτεκτονικής. 

23.12.2015 Έγγραφο  συμμετοχής  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  στην  Ημερίδα  του  ΕΜΠ  με  θέμα 
«Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα», στις 05.02.2016 στο 
ΕΜΠ. 

04.01.2016 Πρόσκληση προς τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην εκδήλωση του Συλλόγου για 
το Ασφαλιστικό, τη Δευτέρα 11.01.2016 στο ΤΕΕ στην αίθουσα εκδηλώσεων. 

08.01.2016 Ανοικτό  κάλεσμα  για  συζήτηση  και  κατάθεση  ιδεών  στη  15η Biennale 
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016, την Παρασκευή 15.01.2016 στο ΤΕΕ.

13.01.2016 Έγγραφο προς την Δ/ντρια του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, για συμμετοχή εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις Ομάδες Εργασίας 
του ΥΠΕΝ. 

14.01.2016 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Περιφέρειας και Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά 
με τη διαδικασία διαβούλευσης των μελετών Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης 
και Αρχιτεκτονικής. 

14.01.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές για την 15η 

Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016. 
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20.01.2016 Κάλεσμα συμμετοχής στην Παντεχνική κινητοποίηση μηχανικών στις 21.01.2016, 
για την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό. 

22.01.2016 Επιστολή  προς τα  μέλη  της  Επιστημονικής  Επιτροπής  Biennale 2016  για  τη 
συγκρότησή της. 

25.01.2016 Έγγραφο προς τη Δ/ντρια του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, όπου ορίζονται οι συνάδελφοι εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις 
Ομάδες Εργασίας του ΥΠΕΝ. 

25.01.2016 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ,σχετικά με 
τον  ορισμό  μελών  των  Συμβουλίων  Αρχιτεκτονικής  (ΣΑ)  στην  Περιφερειακή 
Ενότητα Κιλκίς. 

25.01.2016 Κάλεσμα συμμετοχής των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Πανελλαδική Απεργία 
– Αποχή από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών, από 25.01 
ως 29.01.2016. 

27.01.2016 Επιστολή  προς  τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  κ.  Γ.  Στασινό,  σχετικά  με  τα  σχέδια 
Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα. 

29.01.2016 Πρόσκληση σύγκλησης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που θα γίνει το Σάββατο 
05.03.2016, ώρα 10:00 στο ΤΕΕ.

29.01.2016 Επιστολή προς το Ίδρυμα Biennale di Venezia και προς την Γενική Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού  & Αστικού Περιβάλλοντος  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  & 
Ενέργειας, για την ανακοίνωση της Εθνικής Συμμετοχής της Ελλάδας στην 15η 

Biennale Αρχιτεκτονικής 2016.
02.02.2016 Έγγραφο  προς  τα  μέλη  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  με  θέμα:  κάλεσμα  –  πλαίσιο 

Ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. 
03.02.2016 Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία και το συλλαλητήριο στις 04.02.2016, για την 

άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. 
08.02.2016 Έγγραφο  προς  τη  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  και  Αστικού 

Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον Εκθέτη 
της Εθνικής Συμμετοχής μας στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής 2016. 

08.02.2016 Δελτίο  Τύπου  σχετικά  με  την  Ελληνική  Συμμετοχή  στην  15η Biennale 
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016. 

10.02.2016 Έγγραφο  προς  τη  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  και  Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσον αφορά στις 
τεχνικές απαιτήσεις χρήσης του εξωτερικού χώρου του ελληνικού περιπτέρου της 
15ης Biennale Αρχιτεκτονικής. 

12.02.2016 Συγχαρητήρια  επιστολή  προς  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  Ν.  Έβρου  για  τη 
συγκρότηση του νέου ΔΣ. 

12.02.2016 Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων 
Μελετών (ΣΕΓΜ) για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ. 

15.02.2016 Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων. 
17.02.2016 Έγγραφο  προς  τους  εκπροσώπους  στα  Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής  (ΣΑ)  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για τον έλεγχο προσόντων. 
18.02.2016 Αίτημα αρωγής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εθνικού Επιτρόπου Ελληνικής Συμμετοχής στην 

15η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016, προς τον καθηγητή κ. Γ. Πλουμίδη, 
Δ/ντη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών στη 
Βενετία. 

19.02.2016 Ανακοίνωση  για  την  πρόοδο  των  εργασιών  διαμόρφωσης  της  πρότασης  της 
Ελληνικής Συμμετοχής στη Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016. 

22.02.2016 Έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με τους εκπροσώπους ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ στους διεθνείς φορείς. 

23.02.2016 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  για  την  επιβεβαίωση 
προσόντων των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στις Περιφερειακές 
Ενότητες Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδων. 
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29.02.2016 Έγγραφο προς το Ίδρυμα  Biennale di Venezia και προς την Γενική Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού  & Αστικού Περιβάλλοντος  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  & 
Ενέργειας,  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  του  καταλόγου  για  την  Ελληνική 
συμμετοχή στην Biennale.

ΔΡΑΣΕΙΣ
23.06.2015 Ο  Σύλλογος  υποδέχεται  στα  γραφεία  του  τον  πρόεδρο  των  Πακιστανών 

αρχιτεκτόνων  και  το  μέλος  του  συμβουλίου  της  UIA από  το  Πακιστάν. 
Παρευρίσκονται  οι  συνάδελφοι:  Τ.  Κατερίνη  πρόεδρος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,  Ν. 
Φιντικάκης  μέλος  ΔΣ  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  Α.  Μαούνης  πρόεδρος  ΔΣ  Τμήματος 
Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Ε. Σελιανίτη.

25.06.2015 Η  πρόεδρος  Τ.  Κατερίνη  παρευρίσκεται  μαζί  με  τον  πρόεδρο  του  Τμήματος 
Αττικής Α. Μαούνη σε έκτακτη άτυπη συνάντηση στη Βουλή,  με την εισηγήτρια 
στη  Διαρκή  Επιτροπή  Κοινωνικών  Υποθέσεων  της  Βουλής  κα  Δέσποινα 
Χαραλαμπίδου, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο Στρατούλη για το ασφαλιστικό.

17-19.07.15 Πραγματοποιείται,  μετά  από  πρόσκληση  της  Επιτροπής  για  Φιλική  στο 
Περιβάλλον Αρχιτεκτονική,  εκδρομή στο Βόλο με διαμονή στον Ξενώνα Στάμου 
Στούρνα,  για παρακολούθηση και  συμμετοχή στο κτίσιμο κατοικίας με φυσική 
δόμηση.

26.09.2015 Πραγματοποιείται συνεδρίαση του  Συντονιστικού Οργάνου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 
Καβάλα, με θέματα ΗΔ: 1)  Επαγγελματικά δικαιώματα και 2) Συζήτηση για τα 
καταστατικά ζητήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

12.10.2015 Πραγματοποιείται  Εκδήλωση  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  για  τα  Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής, στο ΤΕΕ. 

20-26.10.15 Πραγματοποιείται το 10ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΥΣΙΚΗ  ΔΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στον Βόλο.

11.01.2016 Πραγματοποιείται Εκδήλωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το Ασφαλιστικό στο ΤΕΕ. 
15.01.2016 Πραγματοποιείται Εκδήλωση – Συζήτηση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και κατάθεση ιδεών 

για τη Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016, στο ΤΕΕ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
01.07.2015 Η  πρόεδρος  Τ.  Κατερίνη  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  στην  Τελετή  Απονομής 

Διπλωμάτων στους Αποφοίτους της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, του 
έτους 2013, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Αβέρωφ του ΕΜΠ.

06.07.2015 Οι  συνάδελφοι  Γ.  Πλατσάκης  γεν.  γραμματέας  ΔΣ  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  και  Α. 
Δημητριάδης  εκπροσωπούν  τον  Σύλλογο,  ως  τακτικός  και  αναπληρωματικός 
αντίστοιχα,  στην κλήρωση για  τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)  για  τις οκτώ 
Περιφερειακές Ενότητες  της Αττικής,  που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

25.09.2015 Η πρόεδρος του Συλλόγου συμμετέχει με εισήγηση με τίτλο. «Η επανάχρηση των 
εγκαταλελειμμένων  κτιρίων  ως  κοινωνικό  εργαλείο»,  στην  «Εβδομάδα 
Αρχιτεκτονικής» με θέμα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ή «Κτίρια της Λήθης» που 
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα,.

22.12.2015 Η  πρόεδρος  Τ.  Κατερίνη  εκπροσωπεί  τον  Σύλλογο  στην  1η ολομέλεια  του 
Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ.

22.01.2016 Η  πρόεδρος  Τ.  Κατερίνη  και  μέλη  του  ΔΣ  του  Συλλόγου,  εκπροσωπούν  το 
Σύλλογο στη συνέντευξη-συζήτηση με θέμα: «Από τους Μορφολογικούς Κανόνες 
προς ένα Γενικό Πλαίσιο Δόμησης για μικρούς οικισμούς», που διοργάνωσε η 
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, στο 
Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119). 
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05.02.2016 Η πρόεδρος Τ. Κατερίνη εκπροσωπεί τον Σύλλογο με εισήγηση, στην Ημερίδα 
που  πραγματοποιείται  στο  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο,  με  θέμα 
«Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα». 

19-20.02.16 Η συν. Β. Μεταλληνού εκπροσωπεί τον Σύλλογο στη συνάντηση στη Βαρκελώνη, 
σχετικά με το πρόγραμμα ‘’ARCHI.MEDES’’, ως μέλος της επιτροπής διαχείρισής 
του.

2η Εισήγηση 
Εισηγητής: ΔΣ 
Παρουσίαση: Κωστής Μασούρας

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015-2017
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ, ΠΟΡΟΙ

2 ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

4
ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΠΥ

5 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Γ. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ε. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ’’
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”
ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

1
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΠΑΝΙ
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ACE
2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / UMAR
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3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / EFAP
4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ENACA
Η. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΧΩΡΟΙ ΤΕΧΝΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Θ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
4 ΞΕΝΩΝΑΣ "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ"

1η Τοποθέτηση 
Εισηγητής : ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παρουσίαση : Χρήστος Σελιανίτης 

Ο  συν.  Χρήστος  Σελιανίτης,  προς  ενημέρωση  των  συναδέλφων  για  το  περιεχόμενο  του 
ARCHI.MEDES, καταθέτει έγγραφο με επισημάνσεις δικές του. Το έγγραφο έχει κατατεθεί  στο ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από τη συν. Β. Μεταλληνού. 

Description of the Project
What is the rationale of this project, in terms of objectives pursued and needs to be addressed?
The ARCHI.MEDES project is an initiative of a number of  Schools of Architecture (SA) in the 
Mediterranean  and  European  South  aiming  to  (re)consider  their  position  in  the  growing 
internationalization of higher (architectural) education. Its main aim is to develop strategies and 
policies for their sustainable academic growth, enhancement of quality and excellence, based 
upon their strengths and particularities. Four interdependent parameters motivated this initiative: 
1. The European Union policies on Higher Education. Cultural diversity was always a value for 
Europe. EU policies for HE were looking to assure a harmonization of differences in order to 
strengthen the common ground of Europe in the dynamics of global competition. SA in Europe 
perceived this legal framework either as a threat to diversity and the local cultures or as an 
impulse  for  a  better  place  in  the  international  competition  for  excellence.  Through  these 
polarities, some schools preferred to protect the local, encountering as a result marginalization 
and some others to go for the international, cutting the knots with their past. ARCHI.MEDES 
project is based upon the belief that there is no single excellence model. Europe needs a wide 
diversity  of  HE  institutions,  and  each  must  pursue  excellence  in  line  with  its  mission  and 
strategic priorities. 
2. The fast and unpredictable changes in our interdependent  societies, values and priorities 
affect the architect’  s profession,  which is no longer what  it  was ten years ago. In this fast 
changing world we can no longer predict this profile at local, national and international level. For 
ARCHI.MEDES  project  educating  architects  for  an  unstable,  transformable,  changing, 
unpredictable  profile  of  an  architect,  urges  SA  to  redefine  their  educational  strategies,  to 
reformulate their curricula and to re-establish their principles and values related to their new 
social role and mission. Most SA paradoxically continue  designing their curricula on the basis of 
what an architect currently is, preparing profiles which will most likely become incompetent after 
some years when today's graduates will reach the most important stage of their career.
3. The financial crisis had a severe effect on the countries of the European South and created 
very  particular  and  harsh  conditions  for  the  profession  of  the  architect  and  architectural 
education.  The  paralysation  of  the  building  industry,  the  high  percentages  of  unemployed 
architects,  the  new  spectrum  of  lateral  job  opportunities  for  architects  and  their  unstable 
professional activity urge for the redefinition of the profile of the graduate SA have to create. For 
ARCHI.MEDES  project  this  redefinition  has  to  emerge  from the  collaboration  between  SA, 
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professionals  and  other  social  actors  in  order  to  safely  reach  the appropriate  and relevant 
outcomes.
4. The significant changes occurred in the way we understand teaching and learning. In the last 
ten years we are experiencing a shift of paradigm in HE encouraged by the EU policies from a 
teacher-based to a student-based education, from an input-oriented pedagogy to an output-
oriented one, from knowledge-based priorities to competences-based priorities, from a problem-
based to a project-based education. Tuning Program, supported by the EU commission, raised 
the issue  of  the necessity  to  have a  clearly  defined profile  of  the graduates  to  enable  the 
appropriate  design  of  the  educational  and  pedagogical  practices.  Recently  the  European 
Qualifications  Framework  offered a general  legal  framework  to be specified  by country and 
region.  ARCHI.MEDES  project  partners  believe  that  the  definition  of  the  profiles  of  the 
graduates for  SA is  a fundamental  and necessary step towards  their  sustainable  academic 
growth. Creativity must be the core of this profile.
ARCHI.MEDES project is planned to be an experimental laboratory for strategies and policies 
for architectural education in the MEDES Countries aiming at:
-raising awareness of  the need for  specific graduates'  profiles  knowledge breadth,  creative 
skills and competences appropriate to local demands and needs so that their graduates can be 
more flexible and creative both in the local and international labor market.
-supporting,  elaborating and providing teaching approaches and specific pedagogies able to 
assure creativity and other learning outcomes appropriate for the local needs and demands. 
-elaborating  incentives  to  support  a  diversity  of  strategic  choices  for  curricula  development 
through which partner SA could be able to develop regional hubs of excellence and eventual 
specialization.
-encouraging partner SA to reveal and to intensify efforts on their individual strengths. 
-enhancing the relevance of available human capital through structures of staff development.
-strengthening the collaboration among SA encountering similar problems, demands and needs.

2η Τοποθέτηση
Εισηγήτρια: Βιβιάννα Μεταλληνού 
Παρουσίαση: Βιβιάννα Μεταλληνού

Πρόγραμμα ARCHI-MEDES
Ο ΣΑΔΑΣ ήταν ένας από τους 9 εταίρους που συμμετείχε στο Πρόγραμμα Archi-MEDES που 
υποβλήθηκε  από  τις  αρχιτεκτονικές  Σχολές  του  ΑΠΘ  και  του  ΕΜΠ  στην  πλατφόρμα 
ERASMUS+. 
Στο ERASMUS+ η ακαδημαϊκή κοινότητα εντάσσει προγράμματα επεξεργασίας, εμπλουτισμού, 
ανταλλαγής  γνώσεων  και  εμπειρίας  του  περιεχομένου  σπουδών  των  Ιδρυμάτων  Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. 
ΔΕΝ υπεισέρχεται ούτε την αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των 
αποφοίτων. Εκείνο που πρέπει επίσης σαφώς να διατυπωθεί είναι η αδιαπραγμάτευτη θέση για 
τις 5ετείς ενιαίες και αδιάσπαστες σπουδές για την απόκτηση διπλώματος αρχιτεκτονικής. 
Επίσης το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και τα 7 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν εφαρμόζουν το 
Πρόγραμμα  των 5ετών  ενιαίων και  αδιάσπαστων σπουδών αρχιτεκτονικής.  Συμμετέχουν  τα 
Πανεπιστήμια  Πορτομπάου  Πορτογαλίας,  Αρχιτεκτονική  Σχολή  της  Βαρκελώνης,  το 
Πανεπιστήμιο της Saprenza Ρώμης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΑΠΘ και το ΕΜΠ. 
Στην καινούργια θητεία το Συμβούλιο επικύρωσε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της συμμετοχής 
του ΣΑΔΑΣ στο Archi – MEDES με θέμα την ισχυροποίηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα 
των περιοχών της Μεσογείου στα ακαδημαϊκά των σχολών που συμμετέχουν. 
Στόχος η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του μεσογειακού τόπου στα διδασκόμενα θέματα και την 
πολιτιστική Παιδεία των σπουδαστών. 
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Για τη διαχείριση του προγράμματος συστήθηκε ομάδα ανάλυσης, συντονισμός και διαχείρισης 
που στελεχώθηκε με εθελοντική συμμετοχή των συναδέλφων Μ. Φραντζή, Κ. Γαλανού και της 
ομιλούσας Β. Μεταλληνού που θα συντάξουν και τα 3 παραδοτέα που έχουμε υποχρέωση. 
Οικονομικά υπάρχει ένα κονδύλι 8.500 € για διαχείριση το οποίο αποδίδεται εξ ολοκλήρου στη 
Γραμματεία μας και η αμοιβή των παραδοτέων περίπου 1.900 € τα οποία θα μείνουν στο ταμείο 
του Συλλόγου. 

Β. Α. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

3η Τοποθέτηση
Εισηγητής: ΔΚΜ
Παρουσίαση: Μυρτώ Δεσποτίδη

Παρέμβαση στο 1Ο & 2Ο θέμα της Η.Δ 
«Ενημέρωση» 

«Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ».
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

1 ½ χρόνο μετά τις εκλογές...........
Με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ο οποιοσδήποτε θα πίστευε ότι ο 
Σύλλογος, 9 μήνες μετά την διεξαγωγή των εκλογών, θα έβρισκε τον τρόπο να αναλάβει δράση 
και να χαράξει μια νέα πορεία. 
Θα δεχόμασταν με κάθε πολιτική ευγένεια, τον αναπροσανατολισμό του συλλόγου, σε θέσεις 
και δράσεις, δεδομένου ότι ο συσχετισμός δυνάμεων που στηρίζουν τη νέα διοίκηση θεωρούσε 
ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν του δόθηκε η ευκαιρία να διοικήσει τον ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ όπως «του 
έπρεπε».
Θα  δεχόμασταν  συγκεκριμένες  προτάσεις  έστω  και  αν  δεν  συμφωνούμε  με  αυτές,  και  θα 
ασκούσαμε κριτική,  βασιζόμενοι  στις δικές μας αρχές,  στο πλαίσιο ενός υγιούς διαλόγου με 
στόχο και σκοπό την εξέλιξη των καυτών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Θα σεβόμασταν 
την πλειοψηφία, η οποία θα έπρεπε να προχωρήσει πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με έναν 
επιστημονικό η έστω μόνο συνδικαλιστικό προγραμματισμό.
Όμως  εδώ  και  9  μήνες (05/06/2015)  ζούμε  στο  απόλυτο  χάος.  Η  σημερινή  διοίκηση  έχει 
αποδείξει ότι είναι ανίκανη να διαχειριστεί από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό θέμα.
Προφανώς  αναφέρομαι  καταρχήν  στη  λειτουργία  του  ΔΣ,  διότι  αυτή  είναι  ο  πυλώνας  του 
Συλλόγου και των επιμέρους δράσεων του.
Η λειτουργία του ΔΣ, ο «προγραμματισμός» και οι μόνιμες επιτροπές.
Η χρονοβόρα διαδικασία που διήρκησε (8 μήνες) και έλαβε χώρα στις συνεδριάσεις του ΔΣ για 
την  ψήφιση  του  προγραμματισμού  δράσης,  η  οποία  σημειωτέον  δεν  οφειλόταν  σε 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ζύμωση ιδεών μεταξύ των μελών, σε επίπεδο αρχών 
και θέσεων, αλλά σε τεχνητές καθυστερήσεις, απάθεια και αδιαφορία, καθρεπτίζει τη σημερινή 
δυσμενή θέση που βρίσκεται ο Σύλλογος, και αναδεικνύει την πλήρη απαξίωση του.
Ένα ΔΣ που δεν κατάφερε σχεδόν ποτέ να λειτουργήσει θεσμικά, μια «παρέα» 9 ή 11 κατά 
περίπτωση αρχιτεκτόνων, που συζητάνε θέματα γενικού περιεχομένου γύρω από ένα τραπέζι, 
χωρίς κανένα συντονισμό, καμία προετοιμασία, κανένα πολιτικό προσανατολισμό.
Ένα ΔΣ με συγκυριακές πλειοψηφίες, που παίρνει αποφάσεις για θέματα όπως το «σχολείο στο 
Κομπάνι» (όταν το  Κομπάνι  έχει  φτάσει  στην  πόρτα μας _ ),  τη  διαμονή  συναδέλφων στο 
Ξενώνα Στάμου Στούρνα, ο οποίος έχει παραμεληθεί σε σημείο να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα, 
την συμμετοχή του Συλλόγου στο πρόγραμμα Archi_medes, την ανάληψη ευθύνης της Εθνικής 
εκπροσώπησης  στην  biennale αρχιτεκτονικής  2016,  και  άλλα  πολλά,  χωρίς  ψηφισμένο 
προγραμματισμό δράσης, χωρίς ενεργοποίηση των μόνιμων επιτροπών του. 
Ένα ΔΣ που  λειτουργεί  χωρίς  επίσημη  μέριμνα για  το  οικονομικό «άνοιγμα» απέναντι  στις 
υπαλλήλους της γραμματείας, τα οφειλόμενα προς το Δημόσιο, τα οδοιπορικά των μελών του 
και των αντιπροσώπων της περιφέρειας, και τις επιστροφές προς τους τοπικούς συλλόγους από 
την συνεισφορά τους στις εκλογές του 2014.
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Ένα Δ Σ που χρειάστηκε ειδική προτροπή για έκτακτη σύγκληση συνεδρίασης, προκειμένου να 
τοποθετηθεί στο διαχρονικό θέμα που απασχολεί τους Αρχιτέκτονες, τα Επαγγελματικά τους 
δικαιώματα.
Η υπάρχουσα κατάσταση.
Σήμερα  βρισκόμαστε  εδώ  για  στην  πρώτη  «Α»  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  Μάρτιος  2016,  με  θέμα 
συζήτησης τον προγραμματισμό δράσης για τη θητεία 2014-2017. Σήμερα, 15 μήνες δηλαδή 
μετά τις εκλογές, 13 μήνες μετά την πρώτη «Α», και 9 μήνες από την ανάληψη ευθύνης της νέας 
διοίκησης και μόνο οι χρόνοι κάτι δείχνουν.
Είναι ευθύνη κάθε μέλους του ΔΣ να καταθέσει όσα συμβαίνουν, διότι  η εικόνα που βγαίνει  
προς τα έξω είναι ψεύτικη, και είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι πέρα των 
15 ή 20 που παρακολουθούν από κοντά τις συνεδριάσεις του ΔΣ δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει.
Και  η  ενημέρωση  αυτή  είναι  απαραίτητη  όχι  σε  επίπεδο  αντιπολίτευσης,  αλλά  σε  επίπεδο 
εγρήγορσης των συναδέλφων πριν να είναι πολύ αργά.
Κάποιοι νομίζουν ότι η λειτουργία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έχει μπει σε συγκεκριμένη πορεία. Μεγάλο 
λάθος.
Η  απουσία  των  μελών  από  τις  συνεδριάσεις  αποδεικνύει  την  απαξίωση  του  οργάνου.  Το 
ελάχιστο ενδιαφέρον για ενεργοποίηση στις επιτροπές και ομάδες εργασίας, αποδεικνύει την 
έλλειψη εμπιστοσύνης στον σημερινό τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου. 
Πολλοί συνάδελφοι επικαλούνται ότι, με τον τρόπο που ασκούν σήμερα διοίκηση και με τις ώρες 
που  διαθέτουν  για  τον  σύλλογο,  έχουν  δώσει  «ζωή»  και  έχουν  «ανοίξει»  τις  πόρτες. 
Υποστηρίζουν δε ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Για την ιστορία να υπενθυμίσω 
τον  απολογισμό  δράσης  της  θητείας  2011-2014,  τις  υλοποιημένες  εκδηλώσεις,  τις  νέες 
εγγραφές συναδέλφων, αλλά και το ύψος των κατατεθειμένων συνδρομών. Πραγματοποιημένο 
έργο το οποίο η σημερινή διοίκηση είτε απαξίωνε, είτε χλεύαζε.
Ο ρόλος της «Αντιπροσωπείας»
Θα βιαστεί κάποιος να πει ότι το ΔΣ απλά διοικεί και η «Α» είναι ο κορμός του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Προφανώς  και  θα  συμφωνήσουμε  σε  αυτό,  η  «Α»,  βάσει  καταστατικού,  είναι  το  κυρίαρχο 
όργανο του Σωματείου, στο οποίο λογοδοτεί η διοίκηση και το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη 
αποφάσεων για τα μείζονα θέματα.
Ποια «Α» όμως ? Η «Α» που χρειάστηκαν 13 μήνες για να συγκληθεί? Η «Α» που ποτέ δεν 
ρωτήθηκε  για  τα  φλέγοντα  θέματα  του  συλλόγου,  όπως  το  θέμα  των  Επαγγελματικών 
δικαιωμάτων & δραστηριοτήτων, το θέμα της  Biennale Αρχιτεκτονικής 2016, και το θέμα του 
χρονικού προγραμματισμού της δομικής αναδιάρθρωσης του Συλλόγου?
Η «Α», την οποία η σημερινή διοίκηση αναδείκνυε όσο ήταν αντιπολίτευση για να κάνει κριτική, 
ενώ σήμερα την παρακάμπτει φοβούμενη ότι δεν θα έχει την στήριξη της.
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ένας τίτλος που ξεχνιέται, τεχνηέντως με απώτερο σκοπό?
ή από αμάθεια και αδιαφορία ???
Το θέμα αναδιάρθρωσης της δομής της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το μείζον θέμα 
από το οποίο ξεκινάνε και καταλήγουν όλα τα προβλήματα, λειτουργίας και συντονισμού, έχει 
επιμελώς μπει στο «συρτάρι». Και έχουμε φτάσει Μάρτιο του 2016. Είχαμε τονίσει τόσο από την 
προηγούμενη θητεία, όσο και στην προεκλογική περίοδο, αλλά και στην αρχή της παρούσας 
θητείας ότι θα ήταν το πρώτο θέμα με το οποίο θα έπρεπε να ασχοληθεί η νέα διοίκηση του 
Συλλόγου.  Σαν  παράταξη,  οι  Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες  είχαμε  δεσμευθεί  για  σύγκληση 
Καταστατικής  Αντιπροσωπείας εντός  της  θητείας.  Πιθανά  αυτός  να  ήταν  ένας  από τους 
λόγους που οι συσχετισμοί δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τον Σύλλογο σε μία 
ουσιαστική, δομική και λειτουργική ανανέωση.
Ακόμα και σήμερα, στην μέση της θητείας, κάποιοι ψάχνουν τους συντονιστές της αρμόδιας 
επιτροπής του Συλλόγου για να ξεκινήσει εργασίες. 
Biennale Αρχιτεκτονικής 2016
Όπως έχει διατυπωθεί δημοσίως και εγγράφως η «Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες», ήταν από την αρχή 
υπέρ της συμμετοχής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στη διαδικασία διαχείρισης της  Biennale 2016 και την 
ανάληψη  της  συγκεκριμένης  ευθύνης,  καταρχήν  ως  ο  καθ΄  ύλην  αρμόδιος  φορέας.  Βασική 
προϋπόθεση όμως για εμάς ήταν ότι θα υπάρξει μία ολοκληρωμένη, επιστημονική, δημοκρατική 

20



και διαφανής διαδικασία. Μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρχει η παραμικρή 
πιθανότητα να κατηγορηθεί ο επίσημος φορέας, ότι λειτουργεί ως μια παρέα συνδικαλιστών και 
όχι ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας των αρχιτεκτόνων.
Δεδομένου όμως ότι  από την πρώτη στιγμή που ήρθε το θέμα στο ΔΣ, δημιουργήθηκε ένα 
περίεργο κλίμα, γενικόλογων τοποθετήσεων ως προς τα «όργανα», τις επιτροπές και τα άτομα 
που  θα  αναλάβουν  την  ευθύνη,  έχει  κλονιστεί  σοβαρά  η  εμπιστοσύνη  μας  απέναντι  στις 
διαδικασίες. 
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό θέμα Διεθνούς εκπροσώπησης, έχει 
προβληματίσει πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων.
Σήμερα υπάρχουν στον Σύλλογο πολλές παρεμβάσεις και καταγγελίες που καταδεικνύουν το 
αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ενώ από την άλλη δεν υπάρχει ούτε ένα επίσημο χαρτί 
από το αρμόδιο Υπουργείο που να τεκμηριώνει την εξέλιξη στη διαδικασία του εγχειρήματος.
Η  Biennale Αρχιτεκτονικής  2016,  η  οποία φάνταζε  σαν τη  σανίδα σωτηρίας του Συλλόγου, 
πιθανά να είναι το κύκνειο άσμα του.
Με πλήρη γνώση της κατάστασης και επίγνωση της ευθύνης μου ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, 
καταθέτω  σήμερα  τη  συγκεκριμένη  παρέμβαση  προς  ενημέρωση  των  μελών  της 
Αντιπροσωπείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και άλλους, οι  οποίοι  έχουν αναπτυχθεί κατά περίπτωση 
αναλυτικά στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η σημερινή διοίκηση 
είτε χαρακτηρίζεται από μια καθεστωτική αντίληψη αντιμετώπισης των πραγμάτων, είτε είναι 
πραγματικά ανίκανη να ανταπεξέλθει στον ρόλο που της ανατέθηκε.
Ότι και να ισχύει από τα δύο είναι λυπηρό και δυστυχώς τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής 
δεν υποδηλώνουν κάποια αλλαγή. 
Υπό αυτές τις συνθήκες τόσο εγώ προσωπικά όσο και η Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες δεν μπορούμε να 
στηρίξουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου και γι’ αυτό καταψηφίζουμε τον 
προτεινόμενο προγραμματισμό δράσης 2014-2017,
......καταθέτοντας την ανησυχία μας για το μέλλον του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Δεσποτίδη Μυρτώ 
Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες 
Μέλος ΔΣ & Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

ΣΗΜ. Προς τεκμηρίωση των παραπάνω παρατίθενται οι αρ. πρωτοκόλλου εισηγήσεων, τοποθετήσεων & 
παρεμβάσεων από την αρχή της παρούσας θητείας.
-αρ. πρωτ. 01/07/2015
«Εκτροπή στις δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις εκτός αρμοδιοτήτων με κομματική σκοπιμότητα».
-αρ. πρωτ. 14/10/2015
«Καθεστωτική αντίληψη ή Ανικανότητα …»
-αρ. πρωτ. 60228 04/01/16
Πρόταση σχετικά με το θέμα «Biennale Αρχιτεκτονικής 2016».
-αρ. πρωτ. 60257 07/01/16
Επικαιροποιημένη πρόταση Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες «Biennale 2016.Ορισμός ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ως γενικού διαχειριστή».
-αρ. πρωτ. 60306 11/01/16
εισήγηση Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες. «Προβλήματα λειτουργίας ΣΑ».
-αρ. πρωτ. 60308 12/01/16 
επικαιροποιημένη πρόταση, Δ.Κ.Μ Αρχιτέκτονες, «Biennale Αρχιτεκτονικής 2016».
-αρ. πρωτ. 60457 19/01/16
σχετικά με την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
-αρ. πρωτ. 60469 25/01/2016
τοποθέτηση σχετικά με «άρθρο 10_ΝΟΚ»
-αρ. πρωτ. 60537 29/01/16
αποστολή ενημερωτικού υλικού, σχετικά με «Μορφολογικοί κανόνες δόμησης»
Δημόσιες τοποθετήσεις _Απάντηση στην δημοσίευση Ν. Σηφουνάκη.
-αρ. πρωτ. 60538 29/01/16
τοποθέτηση Δ.Κ.Μ Αρχιτέκτονες, «Biennale Αρχιτεκτονικής 2016»
-αρ. πρωτ. 60553 01/02/16
ενημέρωση σχετικά με δημοσίευμα, σεμινάριο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, τίτλο «Αποτύπωση & αποκατάσταση ιστορικών 
κτηρίων».
-αρ. πρωτ. 03/02/16
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σχετικά με την λειτουργία του ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και γενικότερα του Συλλόγου
-αρ. πρωτ. 60656 11/02/16
τοποθέτηση Μ. Δεσποτίδη για το 3ο θέμα της Η.Δ, «Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επί του σχεδίου .Δ που αφορά στα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων».
-αρ. πρωτ. 60762 01/03/16
σχετικά με την πρόταση «Τεχνολογική υποστήριξη Εθνικής συμμετοχής Biennale 2016».
-αρ. πρωτ. 60763 02/03/16
σχετικά με την υλοποίηση του θέματος «Επόμενες ενέργειες σχετικά με το Πόρισμα Ναυπάκτου».

2ο θέμα:   Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ     

Εισηγητές : Τόνια Κατερίνη, Βιβιάννα Μεταλληνού, Σελιανίτη Ευδοκία

Τοποθετήσεις:,  Κ.  Γαλανός,  Ν.  Φιντικάκης,  Μ.  Πουλάκης,  Α.  Χαλικιάς,  Γ. 
Μαδεμοχωρίτης,  Χρ.  Σελιανίτης,  Α.  Βακαλόπουλος,  Α.  Αυγερινού,  Δ.  Κροκίδης,  Μ. 
Δεσποτίδη,  Α.  Μαούνης  (επί  προσωπικού),  Ν.  Φιντικάκης  (επί  προσωπικού),  Μ. 
Φραντζή, Κ. Μπαρδάκης, Ο. Οικονόμου, Γ. Λουκάς, Κ. Γαλανός (επί προσωπικού), Β. 
Μεταλληνού (για Α. Λάζαρη από ΣΑΝΑ). 

1η Εισήγηση 
Εισηγητής : ΔΣ
Παρουσίαση : Τόνια Κατερίνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015-2017
Η παρούσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκει την κοινωνία αλλά και τον χώρο των 
μηχανικών  σε  μια  εξαιρετικά  κρίσιμη  στιγμή.  Οι  πολιτικές  λιτότητας  που  επιβλήθηκαν  τα 
τελευταία  χρόνια  έχουν  οδηγήσει  την  οικονομία  σε  δραματική  ύφεση  και  την  κοινωνία  σε 
συνεχώς αυξανόμενη φτωχοποίηση, ώστε σήμερα να υπολογίζουμε ότι περισσότερο από το 
45% της κοινωνίας ζει κάτω από τα επίσημα διατυπωμένα όρια της φτώχειας. Ο κλάδος των 
κατασκευών  έχει  πληγεί  καίρια  τα  τελευταία  χρόνια,  ενώ  και  η  όποια  μικρή  κινητικότητα 
συγκεντρώνεται  πλέον  στα  χέρια  λίγων  μεγάλων  εταιριών.  Ειδικά  το  επάγγελμα  του 
αρχιτέκτονα,  που ήδη και  από πριν ήταν υπονομευμένο  όσον αφορά τα επαγγελματικά και 
εργασιακά  δικαιώματα,  έχει  υποστεί  ακραία  επίθεση  και  πλήρη  απορύθμιση  οδηγώντας  σε 
επαγγελματική εξόντωση χιλιάδες συναδέλφους/ισες και δημιουργώντας έναν ορίζοντα χωρίς 
προοπτικές  ιδιαίτερα  για  τους/ις  νεότερους/ες.  Ανεργία,  εξευτελιστικοί  μισθοί  και  αμοιβές, 
οφειλές στον ασφαλιστικό φορέα με συνέπεια την απώλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
αλλά και σύνταξης και την άμεση απειλή των εκτελέσεων πληρωμής με ότι αυτό σημαίνει για τα 
περιουσιακά στοιχεία των συναδέλφων, διαγραφή από τα μητρώα του ΤΕΕ, μετανάστευση. 
Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με μια σειρά νεοφιλελεύθερων νόμων που διέπουν 
τόσο το επαγγελματικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, όσο και τον χωρικό σχεδιασμό, με στόχο τη 
δημιουργία  ενός  περιβάλλοντος  ευνοϊκού  σε  κάθε  είδους  πρακτικές  κερδοσκοπίας  και 
υφαρπαγής υλικών και άυλων πόρων.
Σε αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων οφείλει να διεκδικήσει τον 
ρόλο  του,  να  ενεργοποιηθεί  τόσο  στο  επιστημονικό  όσο  και  στο  επαγγελματικό  πεδίο,  να 
στηρίξει, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τους συναδέλφους, και να σταθεί στο πλευρό των 
κοινωνικών  κινημάτων  όπου  αναπτύσσονται  αγώνες  για  την  υπεράσπιση  των  συλλογικών 
αγαθών. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών, αλλά και η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο των 
αρχιτεκτόνων,  τοποθετεί  το  Πλαίσιο  του  Προγραμματισμού  Δράσης  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  στον 
αντίποδα  της  εφαρμοζόμενης  πολιτικής,  σε  αντιδιαστολή  με  τον  κυβερνητικό  κι  εργοδοτικό 
συνδικαλισμό. 
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Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να αναζητήσουμε συνέργειες και να οικοδομήσουμε σταθερές 
και ουσιαστικές σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό στις όποιες διαφορές με τις οργανωμένες 
συλλογικότητες  στο χώρο των μηχανικών,  τα πανεπιστήμια και  τις  αυτόνομες επιστημονικές 
-ερευνητικές  ομάδες,  τους  δήμους  και  τις  περιφέρειες,  τις  κοινωνικές  συλλογικότητες  που 
ενεργοποιούνται σε θέματα που μπορούμε να παρέμβουμε, και βέβαια με τα υπόλοιπα Τμήματα 
και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο σε μια 
ισόρροπη  σχέση  Αθήνας  και  περιφέρειας.  Να  ενδυναμώσουμε  και  να  αξιοποιήσουμε  με 
αμοιβαιότητα τις διεθνείς σχέσεις μας. 
Ο Σύλλογος πρέπει να πρωτοστατήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών, την παραγωγή θέσεων 
και  την  οργάνωση  των  διεκδικήσεων,  αποκαθιστώντας  ταυτόχρονα  τον  θεσμικό  του  ρόλο, 
μακριά από αδιαφανείς συναλλαγές. 
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναπροσανατολίζει τη δράση και τη λειτουργία του:
• Στην  κατεύθυνση  στήριξης  της  πληττόμενης  πλειοψηφίας  των  συναδέλφων  από  τη 

συνεχιζόμενη κρίση και την ασκούμενη πολιτική, των εργαζόμενων κι άνεργων αρχιτεκτόνων, 
στην υπεράσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους.

• Στην  προσπάθεια  διεύρυνσης  του  ολοένα  συρρικνούμενου  και  δυσμενέστερου  πλαισίου 
άσκησης  του  επαγγέλματος,  στην  εξασφάλιση  πρόσβασης  σε  αξιοπρεπείς  συνθήκες 
εργασίας για το σύνολο των συναδέλφων.

• Στην κατεύθυνση προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού 
και  δομημένου  χώρου,  ενάντια  στην  εκποίηση,  την  υφαρπαγή  και  την  κερδοσκοπική 
εκμετάλλευσή του.

• Στον αγώνα επιβίωσης του ίδιου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων μέσα στην τρέχουσα συνθήκη 
πρωτοφανούς  οικονομικής  ασφυξίας,  στην  κατεύθυνση  της  οικονομικής,  λειτουργικής  και 
θεσμικής  ανεξαρτησίας  του,  για  την  αποτελεσματική  υπεράσπιση  των  εργαζόμενων 
αρχιτεκτόνων, των όρων και των προϊόντων της εργασίας τους.

Ελάχιστα από τα παραπάνω θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, αν ο Σύλλογος δεν πείσει τους 
συναδέλφους για την αξία και την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους, αν δεν ανοίξει τις 
πόρτες και τις διαδικασίες του, αν δεν ενδυναμώσει την εσωτερική του ζωή με τη συμμετοχή 
στις ομάδες δουλειάς, αλλά και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξωστρεφών δράσεων.
Άξονες δράσης

• Επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα.
• Ασφαλιστικό.
• Χωρικός σχεδιασμός. Επεξεργασίες και διεκδικήσεις.
• Κοινωνικές  παρεμβάσεις  –  σχέσεις  με  θεσμικές  και  άτυπες  ομάδες  που 

ενεργοποιούνται σε θέματα χώρου.
• Νέοι αρχιτέκτονες, αρχιτεκτονική εκπαίδευση.
• Προβολή Αρχιτεκτονικού έργου.
• Διεθνείς σχέσεις.
• Οργανωτικά Θέματα.
• Οικονομικά θέματα.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  δυσμενής  σε  βαθμό που θέτει  δομικά 
ζητήματα για τη συνέχιση της ύπαρξης και της λειτουργίας του, επιβάλλει την ειδική εστίαση του 
προγραμματισμού  δράσεων  του  Συλλόγου  σε  στοχευμένες  πρωτοβουλίες  με  στόχο  την 
οικονομική  επιβίωση  και  ανάκαμψή  του,  με  ταυτόχρονη  διατήρηση  και  υπεράσπιση  της 
οικονομικής, θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του.
Προτεραιότητα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποτελεί η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς το 
προσωπικό που απασχολεί  (εργαζόμενες  στη Γραμματεία,  προσωπικό τεχνικής και  νομικής 
υποστήριξης), ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση και το καθεστώς απασχόλησης (σύμβαση 
έργου ή εργασίας, μόνιμη ή περιστασιακή απασχόληση κλπ) και των οικονομικών εκκρεμοτήτων 
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που  σχετίζονται  με  βασικές  λειτουργίες  και  ανάγκες  του  (ηλεκτροδότηση,  υδροδότηση, 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθαριότητα, συντήρηση κτιριακής υποδομής κι εξοπλισμού). 
Στην κατεύθυνση αυτή, βασικές αρχές στην προσπάθεια οικονομικής επιβίωσης του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ αποτελούν:
• Ο αναπροσανατολισμός  των  οικονομικών  του  Συλλόγου  στην  κατεύθυνση  κάλυψης  των 

βασικών αναγκών και λειτουργιών του από τις συνδρομές και την ενεργητική -οικονομική και 
εθελοντική- συμμετοχή των μελών του.  Στην κατεύθυνση αυτή, συγκροτείται  ειδική ομάδα 
εργασίας για τη συλλογή των ετήσιων συνδρομών μελών, την εξασφάλιση εγγραφής νέων 
μελών και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αυτοχρηματοδότησης του Συλλόγου.

• Εξασφάλιση  εσόδων  από  εξωστρεφείς  πρωτοβουλίες  και  δράσεις  μη  κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα,  σε  διάδραση με  το  κοινωνικό σύνολο  και  την  καθημερινότητα  της  ελληνικής 
πόλης και υπαίθρου.
Ειδικότερα,  αποφασίζεται  η  έκδοση Κάρτας  Μέλους  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  σε  συνεργασία  με 
φορείς και χώρους τέχνης και πολιτισμού, για την προώθηση της ελεύθερης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και της συλλογικής έκφρασης, των γραμμάτων και των τεχνών, πέρα από την 
αγοραία και κερδοσκοπική εκμετάλλευσή τους. Η Κάρτα Μέλους παρέχεται δωρεάν στα μέλη 
του Συλλόγου με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και δίνει τη δυνατότητα αμοιβαίας 
ωφέλειας στο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στα μέλη του και στους συνεργαζόμενους φορείς με αυτόν, γύρω 
από  ένα  άξονα  δραστηριοτήτων  με  κοινωνικό,  πολιτιστικό  και  ψυχαγωγικό  περιεχόμενο. 
Στόχος είναι η αποδυνάμωση έως και  εξάλειψη της σύνδεσης των βασικών αναγκών και 
λειτουργιών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από χρηματοδοτικά κυβερνητικά κι ευρωπαϊκά προγράμματα 
(ΕΣΠΑ κλπ) και επιδοτήσεις φορέων της ελεύθερης αγοράς και του ΤΕΕ.

Ταυτόχρονα  αναζητεί  και  διεκδικεί  από  κάθε  αρμόδιο  φορέα  εκείνη  τη  στήριξη  που  είναι 
απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου του, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας και του 
ρόλου του στην κοινωνία και την καθημερινότητα της πόλης και της υπαίθρου. 
Παράλληλα με τον βασικό προγραμματισμό δράσεων, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιχειρεί:
• Την  ενδυνάμωση  των  προσπαθειών  για  την  παραχώρηση  από  φορείς  του  ευρύτερου 

δημόσιου φορέα προς το Σύλλογο κτιριακού αποθέματος για τη δημιουργία συνεδριακού - 
εκθεσιακού  χώρου,  χώρου  αναψυχής  και  συνάντησης  των  συναδέλφων,  αποτελώντας 
πυρήνα επικοινωνίας και  δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών και  εμπειριών,  καθώς και  τόπο 
ανάδειξης της αρχιτεκτονικής έξω από τον στενό κύκλο των αρχιτεκτόνων. 

• Την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αποσκοπούν ταυτόχρονα στην προβολή και προώθηση 
του αρχιτεκτονικού έργου αλλά θα αποφέρουν και έσοδα στο σύλλογο. 

• Βελτίωση των τεχνικών ζητημάτων στην εγγραφή μελών και την είσπραξη συνδρομών.
• Αναζήτηση  πόρων  από  προγράμματα  και  συνεργασίες  με  φορείς,  με  απαραίτητη 

προϋπόθεση  τη  διασφάλιση  της  θεσμικής,  πολιτικής  και  οικονομικής  ανεξαρτησίας  του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από κάθε είδους ιδιωτικό, επιχειρηματικό ή συντεχνιακό συμφέρον. 

Σε  κάθε  περίπτωση η  όποια  οικονομική δραστηριότητα  θα  πρέπει  να  ασκείται  με  απόλυτη 
διαφάνεια, να είναι απολύτως συνεπής με τις αρχές και τον επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο του 
συλλόγου, να μην σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με κανενός είδους κερδοσκοπικές προθέσεις.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στοχεύει στη διασφάλιση, την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των κεκτημένων 
επαγγελματικών  κι  εργασιακών  δικαιωμάτων  των  εργαζόμενων,  μισθωτών  κι 
αυτοαπασχολούμενων  αρχιτεκτόνων  που  προσβάλλονται  ή  καταργούνται  στα  πλαίσια  της 
ασκούμενης πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η  συνδιαμόρφωση προτάσεων και η δημιουργία κέντρου αγώνα 
σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, τεχνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους ή 
σωματεία, πάνω σε επαγγελματικά και εργασιακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Στις  στοχεύσεις  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  αυτής  της  ενότητας,  εντάσσονται  επίσης  οι  παρακάτω 
προγραμματικές δράσεις :
• Καθιέρωση,  επέκταση  και  βελτίωση  του  θεσμού  των  Αρχιτεκτονικών  Διαγωνισμών  με 

κυρίαρχο στόχο την υποχρεωτική διενέργεια Ανοιχτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, χωρίς 
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αποκλειστικούς όρους και φραγμούς, για όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια κτίρια και δημόσιους 
χώρους, με παράλληλη ενδυνάμωση του πλαισίου διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
και  σε  ιδιωτικά  έργα  με  σημαντικό  κοινωνικό  αντίκτυπο  και  έμφαση  στην  υποχρεωτική 
παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων,  στην  έκθεση  των  συμμετοχών  και  στην  οργάνωση 
ανοιχτών συζητήσεων. 

• Προώθηση δεσμευτικού πλαισίου για τη συμμετοχή των ελλήνων αρχιτεκτόνων σε διεθνείς 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε διεκδίκηση έργων στο εξωτερικό.

Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  αρνείται  τη  συμβολή  του  σε  περιπτώσεις  εκχώρησης  αρμοδιοτήτων  του 
δημοσίου σε ιδιώτες, για το σχεδιασμό και την παραγωγή του δημόσιου χώρου και απορρίπτει 
κάθε ανάμειξή του στη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με αντικείμενο το δημόσιο χώρο 
από ιδιώτες.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη  δημόσια διαβούλευση Νομοσχεδίων, στην 
επεξεργασία Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων εν ισχύ με στόχο 
τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας, καθώς και την άρση οικονομικών, 
ταξικών και κοινωνικών φραγμών αναφορικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή του δημόσιου 
και ιδιωτικού χώρου.
Αναφορικά με τους ισχύοντες νόμους, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντιδρά συντεταγμένα και άμεσα:
• στον Ν. 4254/14 που διαλύει τα επαγγελματικά δικαιώματα και οδηγεί σε πλήρη απορύθμιση 

την άσκηση του επαγγέλματος,
• στον Ν. 3919/10, που καταργεί την ελάχιστη αμοιβή και καθορίζει νέους τρόπους αστικών 

συμφωνιών  με  τους  πελάτες  μας.  Προωθούμε  ένα  σύστημα  διασφάλισης  αξιοπρεπούς 
αμοιβής της αρχιτεκτονικής εργασίας με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση των μελετών και 
κατασκευών, 

• στον Ν. 3316/05, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο σύνολο του νομοσχεδίου περί 
ανάθεσης Μελετών  Δημοσίου,  που υποβαθμίζει  τη  βαρύτητα  της  μελέτης  εισάγοντας  το 
καθεστώς των εκπτώσεων και αντιστρατεύεται τον θεσμό των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών,

• στον  Ν.  4178/13  περί  ρύθμισης  αυθαιρέτων,  στον  στόχο,  το  πνεύμα  και  τον  τρόπο 
εφαρμογής του,

• στον Ν. 4030/11 και την ακόλουθη με αυτόν αύξηση της γραφειοκρατίας και του χρόνου 
έκδοσης Αδειών Δόμησης, καθώς και την επιβάρυνση των μελετητών και κατασκευαστών με 
αστικές  και  ποινικές  ευθύνες  που  εμπίπτουν  στις  αρμοδιότητες  του  κράτους  και  των 
ιδιοκτητών ακινήτων.

Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  αντιτίθεται  στην  επιχειρούμενη  υποβάθμιση  και  πολυδιάσπαση  των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων και  των μηχανικών ευρύτερα,  μέσα από τη 
δημιουργία μίας αγοράς πιστοποιήσεων και επανακαταρτίσεων με τη συμβολή του ΤΕΕ. 
Σε συνεργασία με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιχειρεί την καταγραφή 
των όρων και των συνθηκών εργασίας,  μέσα από τη δημιουργία μητρώου χώρων εργασίας 
όπου απασχολούνται αρχιτέκτονες, με στόχο:
• την  υπεράσπιση  των  συλλογικών  συμβάσεων  και  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  που 

απορρέουν  από  αυτές,  ανεξάρτητα  από  το  ισχύον  καθεστώς  εργασίας  τους  (σύμβαση 
έργου/εργασίας, ΔΠΥ κλπ),

• τη διεκδίκηση ρύθμισης της μισθωτής εργασίας με συλλογική σύμβαση, 
• τη δυνατότητα ασφάλισης-περίθαλψης για όλους/ες και τη διασφάλιση προνοιακών δομών 

για τους/τις άνεργους/ες και υποαπασχολούμενους/ες συναδέλφους.
Αναφορικά  με  το  ζήτημα  των  συναδέλφων  που  εργάζονται  στην  δευτεροβάθμια  δημόσια 
εκπαίδευση,  ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  εκφράζει  και  εκδηλώνει  έμπρακτα  την  υποστήριξή  του  στα 
μισθολογικά και τα ασφαλιστικά αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους.
Το ασφαλιστικό αποτελεί  ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει  σήμερα ο 
κλάδος. Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στο συντονισμό 
του πολύμορφου κινήματος ενάντια: 
• στην επιβολή αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές,
• στον αποκλεισμό συναδέλφων από το επάγγελμα και την κοινωνική ασφάλιση,
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• στο προωθούμενο ανταποδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
• στην  υποβάθμιση  και  τη  συρρίκνωση  της  ποσότητας  και  της  ποιότητας  των  δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικών,  νοσοκομειακών  και  κοινωνικών  παροχών  που  απορρέουν  από  το 
σύστημα ασφάλισης των μηχανικών.

Γ. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  εστιάζει  ιδιαίτερα  τις  δράσεις  του  στους  νέους  και  τις  νέες  συναδέλφους, 
φοιτητές/τριες κι αποφοίτους/τες των Αρχιτεκτονικών Σχολών, ως αποδέκτες της νέας σκληρής 
εργασιακής κι επαγγελματικής πραγματικότητας, της αυξανόμενης ανεργίας και επισφάλειας. Οι 
δράσεις του αφορούν σε:
• Ανάσχεση του ρεύματος της οικονομικής μετανάστευσης νέων συναδέλφων, μέσα από την 

ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης για την κοινωνικοοικονομική υποστήριξη κι επαγγελματική 
επιβίωσή τους.

• Υποδοχή  κι  ενημέρωση  των  νέων  συναδέλφων  για  τα  επαγγελματικά  κι  εργασιακά 
δικαιώματά  τους,  πρόνοια  για  την  ομαλή ένταξη  και  πρόσβασή τους  στο  επαγγελματικό 
τοπίο.

• Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με τους Συλλόγους Φοιτητών Αρχιτεκτονικής για μία σειρά 
ζητημάτων  εκπαίδευσης  κι  επιμόρφωσης  των  αρχιτεκτόνων,  ενάντια  στην  κατεύθυνση 
πολυδιάσπασης  των  ενιαίων  5ετών  σπουδών,  των  πτυχίων  και  των  επαγγελματικών 
δικαιωμάτων  μέσα  από  την  εισαγωγή  νέων  κύκλων  σπουδών,  επανακαταρτίσεων  και 
πιστοποιήσεων προσόντων.

• Την  υπέρβαση  της  απωθητικής  εικόνας  του  παρωχημένου  θεσμικού  οργάνου, 
αναποτελεσματικού ως προς την έκφραση και την υπεράσπιση των σύγχρονων αναγκών και 
δικαιωμάτων τους,  που διατηρούν για  τον  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πολλοί  και  πολλές  νέοι  και  νέες 
συνάδελφοι και απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών.

Με  στόχο  τη  γεφύρωση  του  χάσματος  μεταξύ  ακαδημαϊκής  γνώσης  και  επαγγελματικής 
πραγματικότητας, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλες τις Αρχιτεκτονικές 
Σχολές. 
Στα πλαίσια αυτά ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προνοεί και σχεδιάζει την παρουσία εκπροσώπων του στις 
παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών και στις εξετάσεις άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, με στόχο την ομαλή ένταξη των νέων αρχιτεκτόνων στο σώμα του Συλλόγου και 
τη δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας των σημερινών ανησυχιών των νέων συναδέλφων και 
των κατευθύνσεων που διαμορφώνονται μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο.

Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Από τον  εφαρμοστικό  νόμο 3986/11 μέχρι  τον 4269/14,  αλλά και  μέσω μίας σειράς άλλων 
νόμων  όπως  ο  4280/14,  ο  4179/13,  ο  4146/13,  ο  4254/14  κλπ  ο  χωρικός  σχεδιασμός 
απομακρύνεται διαρκώς από τους κοινωνικά και επιστημονικά διαμορφωμένους στόχους του. 
Στην κατεύθυνση κατάργησης του νομικού πλαισίου που οδηγεί στην απορρύθμιση του χωρικού 
σχεδιασμού προς όφελος του μεγάλου μελετητικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, ο ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ  αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  για  τη  διενέργεια  ενός  ανοιχτού  διαλόγου  με  όλες  τις 
κοινωνικές  δυνάμεις  και  τους  θεσμικούς  φορείς,  με  στόχο  την  υπεράσπιση  του  δημόσιου 
συμφέροντος  που  απορρέει  από  έναν  σύγχρονο,  επιστημονικό  και  κοινωνικά 
προσανατολισμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντιτίθεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και παραχώρησης τμημάτων του 
φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση με στόχο το κέρδος 
μέσα από το θεσμό του ΤΑΙΠΕΔ, προγραμματίζοντας δράσεις:
1. Για την καταγραφή, ανάδειξη και δημοσιοποίηση του φυσικού κι αρχιτεκτονικού πλούτου που 

επιχειρείται να ιδιωτικοποιηθεί ή να παραχωρηθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
2. Για  την  εξέταση  του  θεσμικού  πλαισίου  παραγωγής  του  δομημένου  χώρου  σε 

παραδοσιακούς οικισμούς και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.
3. Ενάντια στο μοντέλο ανάπτυξης τύπου fast track, την απορρύθμιση του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο την υφαρπαγή γης από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
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Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προσανατολίζει τις σχετικές δράσεις του στην κατεύθυνση:
• Απόσυρσης  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, 
όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό Πόρισμα της Ναυπάκτου.

• Προβολής και  αξιοποίησης της Αρχιτεκτονικής υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση 
στην εκπόνηση ενός νέου ΚΕΝΑΚ που θα προωθεί τις αρχές ενός σχεδιασμού φιλικού προς 
το  περιβάλλον,  σε  μία  σύγχρονη  και  πολυπαραγοντική  προσέγγιση  της  ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, στη χρήση υλικών και των ΑΠΕ.

Ε. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Στις σημερινές συνθήκες υπαγωγής της ποιότητας του αρχιτεκτονικού έργου στις ανάγκες της 
κερδοφορίας και απαξίωσης της ίδιας της Αρχιτεκτονικής, η ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου 
αποτελεί προτεραιότητα για το Σύλλογο μέσα από μία σειρά δράσεων όπως: 
• διοργάνωση εκθέσεων, παρουσιάσεων και προβολών εντός και εκτός αρχιτεκτονικού κύκλου, 

την  οργάνωση  πανελλαδικών  ή  τοπικών  Αρχιτεκτονικών  Συνεδρίων  ή  Ημερίδων  ή 
Σεμιναρίων,

• συνεργασία  με  το  τμήμα  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  Αττικής  στην  υλοποίηση  ενός  αρχείου  σύγχρονης 
Αρχιτεκτονικής, 

• πραγματοποίηση  Επιστημονικών  Εκδόσεων  και  Οδηγών  /  εγχειριδίων  διευκόλυνσης  της 
Άσκησης του Επαγγέλματος.

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιδιώκει  την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου και του Περιοδικού 
“ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”, με στόχο: 
• την προβολή των θέσεων του Συλλόγου και των απόψεων των μελών του,
• τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, αποφάσεις, δελτία τύπου κλπ, 

την ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας τόσο ανάμεσα στο Σύλλογο και τα μέλη, όσο 
και μεταξύ των μελών του Συλλόγου,

• τη δημιουργία βήματος παρουσίασης σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου από συναδέλφους 
και προβολής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών,

• τη  δημιουργία  φόρουμ  ανταλλαγής  γνώσεων  και  πληροφοριών  για  τεχνικά  και  θεσμικά 
ζητήματα, πάνω σε προβλήματα που συναντούν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η διοργάνωση ανοιχτής συνάντησης- εκδήλωσης αφιέρωμα 
στο περιοδικό με έκθεση υλικού και συζήτηση για τη σημασία και το μέλλον του.
Τέλος,  με  στόχο τη  σύνδεση και  την  ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για  θέματα 
αρχιτεκτονικής παιδείας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιχειρεί το σχεδιασμό και 
την  καθιέρωση  του  προγράμματος  “Αρχιτεκτονικής  στα  σχολεία”  σε  συνεργασία  με  τις 
διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στόχος του προγράμματος είναι  η εισαγωγή στη γενική εκπαίδευση θεμάτων αντίληψης του 
δομημένου  περιβάλλοντος,  παρατήρησης  και  συνειδητοποίησης  της  χωρικής  κλίμακας 
(ανθρώπου,  κτιρίων,  γειτονιών,  πόλεων),  ανάδειξης  της  ιστορίας  της  αρχιτεκτονικής  και  της 
αξίας  της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς,  εξοικείωσης  με  τα  υλικά,  τις  κατασκευαστικές 
δυνατότητες,  τις  έννοιες  της  αρχιτεκτονικής  μορφής,  της  τεχνολογίας,  καθώς  και  της 
διαδραστικής σχέσης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η όξυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και η 
ένταση των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή της χώρας, θέτει στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
το  καθήκον  της  ενεργούς  συμβολής  στην  ανάπτυξη  δομών  κοινωνικής  και  διεθνούς 
Αλληλεγγύης προς τα πληττόμενα τμήματα του εγχώριου και  παγκόσμιου πληθυσμού.  Στην 
κατεύθυνση αυτή, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προγραμματίζει μία σειρά στοχευμένων δράσεων με στόχο:
• την  υποστήριξη  και  την  ενθάρρυνση  της  προσπάθειας  πανελλαδικής  διεύρυνσης  των 

υφιστάμενων πρωτοβουλιών,  όπως τα μαθήματα στο Αλληλέγγυο Εργαστήρι  Σχεδίου,  με 
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ταυτόχρονη  δημιουργία  νέων  δομών  Αλληλεγγύης,  στην  κατεύθυνση  εξασφάλισης  της 
πρόσβασης στο επάγγελμα για το σύνολο των συναδέλφων και ιδιαίτερα των νέων μελών 
του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  (δωρεάν  εκμάθηση  προγραμμάτων,  δημιουργία  μητρώου  δομών 
αλληλεγγύης στις οποίες μπορούν να απευθύνονται).

• Ενεργητική συμμετοχή  και  θεσμική υποστήριξη  στο εγχείρημα υλοποίησης εκπαιδευτικών 
υποδομών  σε  τρεις  από  τις  πλέον  δοκιμαζόμενες  περιοχές  της  ευρύτερης  γεωγραφικής 
ζώνης των Βαλκανίων, στο Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, στη Λωρίδα της Γάζας και 
στο Κομπάνι του συριακού Κουρδιστάν.

• Δημιουργία υποδομής για την ανάπτυξη διαλόγου με Τοπικές Πρωτοβουλίες και  Κινήσεις 
Κατοίκων,  στην  κατεύθυνση  υπεράσπισης  των  δημόσιων  χώρων  και  της  ποιότητας 
καθημερινής  διαβίωσης  στην  πόλη  και  την  ύπαιθρο,  ενάντια  στην  υποβάθμιση  και  την 
ιδιωτικοποίησή τους

• Ειδική ενασχόληση με το ζήτημα της κατοικίας και το δικαίωμα στη στέγαση για όλους και 
όλες, Έλληνες και μετανάστες.

Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η στελέχωση των εκπροσωπήσεων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στους  Διεθνείς  Οργανισμούς έχει  σαν 
κύριο στόχο τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή κινητικότητα ιδεών και δράσεων για την 
αρχιτεκτονική. Στα ευρωπαϊκά όργανα ιδιαίτερα, όπου γίνεται η ζύμωση και επεξεργασία των 
κανονιστικών  διατάξεων  που  επηρεάζουν  τις  επαγγελματικές  δυνατότητες  των  ευρωπαίων 
αρχιτεκτόνων, η συμμετοχή μας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ενεργή και συνεχή υποστήριξη 
του  5ετούς,  ενιαίου  και  αδιάσπαστου  κύκλου  σπουδών  για  το  πεδίο  άσκησης  της 
αρχιτεκτονικής,  στην  κατοχύρωση  της  αρχιτεκτονικής  ως  ιδιαίτερου,  αυτόνομου  και 
ολοκληρωμένου επαγγελματικού κλάδου για τους πτυχιούχους της. 
Στις συνθήκες παγκόσμιας κρίσης η συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στους διεθνείς οργανισμούς 
και  ο  συντονισμός  των  εκπροσώπων του,  έχει  σημασία  να  αναδείξει  την  αυξημένη  ανάγκη 
προστασίας του δημόσιου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την ανάληψη δράσεων.
Η Μ.Ε. Διεθνών πρέπει να συστήσει μία Γραμματεία υπεύθυνη να παραλαμβάνει, επεξεργάζεται 
και  να  προωθεί  θέσεις  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα  προτεινόμενα ή  υπό διαμόρφωση κανονιστικά 
πλαίσια και πολιτικές, για την επαγγελματική κατοχύρωση του κλάδου αλλά και την ευρύτερη 
ενημέρωση των μελών μας. 

Η. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο χώρος των τεχνών και του πολιτισμού αποτελεί  το ευαίσθητο δοχείο -συγκοινωνόν με το 
χώρο της Αρχιτεκτονικής- των κοινωνικών επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης. Η πολιτιστική 
δραστηριότητα,  κυρίως  ερασιτεχνικών  ομάδων  και  πειραματικών  μορφών  τέχνης, 
διαμορφώνεται σε κανάλι συλλογικής έκφρασης σε αναζήτηση πομπού και δέκτη. Παράλληλα, 
ένα  σημαντικό  τμήμα  των  αποφοίτων  Αρχιτεκτονικών  Σχολών  έχει  προσανατολιστεί  σε 
καλλιτεχνικούς  τομείς  απασχόλησης,  αδυνατώντας  να  επιβιώσει  επαγγελματικά  αλλά  και 
ψυχοκοινωνικά από τους φραγμούς που τίθενται στην άσκηση του επαγγέλματος. Ο ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ αφουγκράζεται, στηρίζει και προωθεί την αντιεμπορευματική πολιτιστική και καλλιτεχνική 
δραστηριότητα, επιχειρώντας να καταστεί  ο δέκτης και ο πομπός των αναζητήσεων και των 
αγωνιών  του  κοινωνικού  συνόλου  και  ιδιαίτερα  των  αρχιτεκτόνων  ως  κοινωνικά  ευαίσθητο 
τμήμα του.
Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τη γνώση, την επιστήμη και την τέχνη ως μέσο για την αντιφασιστική 
θωράκιση του λαού, μέσα από μία σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως:
• Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας με ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές ομάδες και “άνοιγμα” 

της  έδρας  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  στην  οδό  Κλάδου  και  Βρυσακίου,  για  την  πραγματοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και συζητήσεων.

• Θέσπιση,  υποστήριξη  και  διοργάνωση “αρχιτεκτονικών  περίπατων”  πανελλαδικά,  για  την 
ανάδειξη του πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της χώρας και των πόλεων της, της 
πολυπολιτισμικής  και  της  αντιφασιστικής  διάστασής  της  σύγχρονης  ιστορίας  τους,  σε 
συνεργασία με φορείς και προσωπικότητες του πολιτισμού, της τέχνης και της επιστήμης. 
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Θ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  βασίζει  τη  λειτουργία  και  τον  τρόπο  λήψης  αποφάσεων  στην  κατεύθυνση 
αναβάθμισης του ρόλου της Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του 
και των κατά τόπους Συλλόγων. 
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναλαμβάνει την ευθύνη:
• μελέτης της καλύτερης δυνατής πανελλαδικής λειτουργίας, συγκρότησης και συντονισμού 

των Τμημάτων και των Συλλόγων,
• της  αποτύπωσης  σχετικών  θέσεων  και  απόψεων  από  τα  συλλογικά  όργανα  των 

αρχιτεκτόνων αλλά και μεμονωμένα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
• επεξεργασίας του καταστατικού και εντοπισμού των δυσλειτουργιών του, οι οποίες έχουν 

διαπιστωθεί, με ορίζοντα την άμεση σύγκλιση καταστατικής συνέλευσης,
• της  ενεργοποίησης  αντίστοιχων  επιτροπών  και  ομάδων  εργασίας  στα  πλαίσια  των 

περιφερειακών  Τμημάτων  και  Συλλόγων,  για  τον  ουσιαστικότερο  συντονισμό  στην 
παραγωγή προτάσεων και θέσεων,

• συγκέντρωσης της  απαιτούμενης  νομικής πληροφορίας για  τη διοικητική αναδιοργάνωση 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού του,

• της σχετικής ενημέρωσης του ΔΣ και της Αντιπροσωπείας των μελών του,
• υποστήριξης της δουλειάς της γραμματείας με τη συμμετοχή όλων στην πληροφόρηση, την 

άμεση  ανταπόκριση  στα  ερωτήματα  και  την  εθελοντική  προσφορά  των  μελών  του  σε 
κομβικές και ζωτικές λειτουργίες του Συλλόγου

Το  τρέχον  ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  αναλαμβάνει  τη  διεκπεραίωση  του  έργου  της  διοικητικής 
αναδιάρθρωσης του Συλλόγου και την επίλυση διοικητικών και θεσμικών προβλημάτων που 
θέτουν  αναχώματα  στη  δημοκρατική  λειτουργία,  την  αντιπροσώπευση  των  μελών  του 
πανελλαδικά και την απαγκίστρωση των συλλογικών οργάνων των αρχιτεκτόνων από ιδιωτικά, 
ατομικά και τοπικά συμφέροντα. 
Οι αποφάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα 
ληφθούν από ειδική καταστατική συνέλευση της Αντιπροσωπείας του. 
Τέλος,  ειδικό  μέλημα  του  Συλλόγου αποτελεί  η  διαχείριση της  ακίνητης  περιουσίας  του και 
ειδικότερα  του  Ξενώνα  “Στάμου  Στούρνα”  στην  Άλλη  Μεριά  του  Πηλίου  και  η  έδρα  του 
Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Κλάδου και Βρυσακίου, στην Αθήνα. 
Η περιουσία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ διατίθεται για την εξυπηρέτηση των θεσμικών και καθημερινών 
λειτουργιών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και για την ικανοποίηση των αναγκών αναψυχής, επιμόρφωσης, 
πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των μελών του, μακριά από κάθε επιχειρηματική λογική 
και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Ειδικά  για  τον  Ξενώνα  “Στάμου  Στούρνα”  θεσπίζεται  ειδική  επιτροπή  διαχείρισης  με  την 
υποχρέωση να συντάξει όρους και κανονισμούς για την εφήμερη χρήση και την παραχώρησή 
του, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Αρχές Λειτουργίας του Ξενώνα, στην κατεύθυνση της 
απρόσκοπτης,  ελεύθερης,  δημιουργικής  και  μη  κερδοσκοπικής  χρήσης  του,  καταρχήν  από 
άτομα και συλλογικότητες στα πλαίσια του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Σχολών. Το 
τελικό πλαίσιο λειτουργίας θα κατατεθεί προς έγκριση στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, το οποίο έχει 
την τελική ευθύνη της εφαρμογής του. 

1η Τοποθέτηση
Εισηγητής: ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Παρουσίαση: Κάρολος Γαλανός

Αγαπητοί συνάδελφοι! 
Μετά  από  ένα  χρόνο  (14.3.2015)  πραγματοποίησης  της  1ης  Γενικής  Συνέλευσης  της 
Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ της τριετίας 2015 – 
2017,  μέσα  σε  καθεστώς  κατάρρευσης  του  επαγγέλματός  μας,  διαπιστώνουμε  παντελή 

29



αδυναμία να επηρεάσουμε μαζί  με τους υπόλοιπους επιστημονικού κλάδους των μηχανικών 
(εντός ή εκτός των «κόλπων» του ΤΕΕ) την ροή των «μεταρρυθμίσεων» που αφορούν στο 
επάγγελμα  μας  και  ειδικότερα,  στα  επαγγελματικά  δικαιώματα,  την  ασφάλισή  μας  και  τη 
νομοθεσία – εργαλείο μας (ΝΟΚ, ΣΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ κλπ). Για ακόμα μία φορά 
τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις που αφορούν εμάς αλλά δεν ορίζουμε! 
Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την «επικαιροποίηση» και δυναμική «σύμπτυξη» 
του  εσωτερικού  μας,  ώστε  να  μπορούμε  «αύριο»  να  έχουμε  λόγο  και  ισχύ  επιρροής  σε 
επιλογές και αλλαγές που αφορούν στη βελτίωση του επαγγέλματός μας. 
Μεγάλος αριθμός συναδέλφων της επαρχίας πίστεψαν ότι εκφράζουμε το κυρίαρχο αίτημά τους 
«Η  αρχιτεκτονική  ναι  μεν  στους  Αρχιτέκτονες  αλλά  όχι  σ’  αυτούς  των  κομμάτων»  και  μας 
ψήφισαν! 
Απορρίπτουμε, όχι μόνο τους Αρχιτέκτονες Κομμάτων αλλά και τα Κόμματα Αρχιτεκτόνων! 
Δυστυχώς, η επαρχία είναι το νόθο παιδί που τοποθετείται σε μία γωνία για να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από τα κόμματα για την αναπλήρωση των δεξαμενών τους. 
Εμείς θέλουμε ένα υπερκομματικό Σύλλογο, που να εκφράζει όλους τους Αρχιτέκτονες! Από την 
Κρήτη  μέχρι  τον  Έβρο!  Που  να  υπηρετεί  την  Αρχιτεκτονική  και  την  εξέλιξή  της,  με  τελικό 
αποδέκτη την κοινωνία! 
Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα καταφέρουμε να τοποθετήσουμε τον Αρχιτέκτονα στη θέση που 
οφείλει να έχει στη κοινωνία ανταποκρινόμενος στην προσφορά του προς αυτήν. 
Απαιτούμε μία Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας με μοναδικό θέμα τη δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, 
όπου θα εκφραστούν όλοι με ειλικρινή και καθαρή τοποθέτηση, χωρίς καμία κομματική χροιά! 
Αθήνα, 5.3.2016
ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

2η Εισήγηση 
Εισηγήτρια : Βιβιάννα Μεταλληνού
Παρουσίαση : Βιβιάννα Μεταλληνού

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Ο Οικονομικός Προϋπολογισμός του Συλλόγου για την περίοδο 2014 - 2017 ξεκινάει από την 
εκτίμηση που είχε κατατεθεί στην Αντιπροσωπεία της 11ης Οκτωβρίου 2014, έχοντας καταρχάς 
επικαιροποιήσει δεδομένα που έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, η εκθετική προσέγγιση των οικονομικών μεγεθών της κίνησης του Συλλόγου που 
προϋπήρχε στις εκτιμήσεις, σε σύγκριση με τις πραγματικές μας δυνατότητες, που πλέον δεν 
επιδέχονται αμφισβήτησης, οδήγησαν σε εκτίμηση σημαντικής μείωσης των συνόλων –τόσο στα 
έσοδα όσο και στα έξοδα. Ο Προϋπολογισμός των 328,5 χιλιάδων ευρώ για την περίοδο ΄14-17 
διαμορφώνεται με την παρούσα πρόταση σε 195 χιλιάδες ευρώ, σε μια κατεύθυνση ρεαλισμού 
και βιωσιμότητας.
Ξεκινώντας από τις υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα, το ποσό των 59.000Ε που περιλαμβάνονταν 
στον προϋπολογισμό του 14, εκτιμάται σήμερα σε 8.700Ε ενώ οι υπόλοιπες ομαδοποιούνται με 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Δημιουργείται μια ομάδα οφειλών που εκκρεμούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα –από το 
2008- και αφορούν κύρια σε οφειλές Αντιπροσωπείας και εισφορών Συλλόγων.
Α.1 Έξοδα μετακίνησης μελών Α
Είναι φανερό, ότι παρά τις συνεπείς και επανειλημμένες προσπάθειες του ΔΣ, με προσκλήσεις 
για  σύσταση  Επιτροπής  Οικονομικής  Διαχείρισης  των  αναγκών  της  Α,  προτάσεις 
αυτοχρηματοδότησης κ.α. δεν είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών της 
Α. 
Ο ΣΑΔΑΣ διαχειρίζεται με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια –τόσο με εθελοντική προσφορά χρόνου 
και  εργασίας  από  το  ΔΣ,  όσο  και  με  αξιοθαύμαστη  υποστήριξη  από  τα  δύο  άτομα  της 
Γραμματείας-όλη τη διαδικασία Πρόσκλησης, Διοργάνωσης και Προετοιμασίας του Φακέλου της 
ΗΔ της συνάντησης και της αποδελτίωσής της μετά το πέρας των εργασιών. Και αυτό είναι εξ 
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ίσου σημαντική παράμετρος της λειτουργίας της Α. Η οικονομική κάλυψη των μετακινήσεων των 
μελών πρέπει να αποκτήσει άλλη αντίληψη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να χρεώνεται στο 
ταμείο του ΣΑΔΑΣ αβλεπτεί,  χωρίς καμιά διαφοροποίηση της διαχείρισής της.  Παρά και την 
απόφαση της  Α/10.4.12  για  ξεκίνημα  αποζημιώσεων οφειλών  από το  2008  και  εμπρός,  οι 
υποχρεώσεις συνεχίζουν να μεταφέρονται από θητεία σε θητεία.
Σύμφωνα  λοιπόν  με  την  πρόταση  που  έγινε  στην  εισήγηση  του  Προεδρείου  της  Α  στους 
συναδέλφους μέλη «να δηλώσουν ότι δεν απαιτούν τις οφειλόμενες σε αυτούς αποζημιώσεις 
μετακίνησης» και εφόσον δεν έχουμε αντίστοιχη διεκδίκηση για καταβολή τους, προτείνεται να 
απαλειφθούν  από τις  υποχρεώσεις  του  ταμείου  του  ΣΑΔΑΣ.  Η διαγραφή αυτή αφορά σε 
ποσό 21.181Ε που αναλύεται σε 19.764Ε για το 2008-2011 και 1417,16Ε για το 2014. 
Α.2 Επιστροφές εισφορών εκλογών σε Συλλόγους
Στο πνεύμα της παραπάνω συλλογιστικής,
Ζητείται από τα Συμβούλια των Συλλόγων Καβάλας, Ζακύνθου, Τρίπολης, Μυτιλήνης και Χίου η 
δωρεά των ποσοστών εισφορών που τους αναλογεί –υποχρέωση 2014- Ποσό ύψους 1310Ε. 
Β. Υποχρεώσεις σε υλοποιημένες συνεργασίες του ΣΑΔΑΣ
Β1.  Υπάρχει  οφειλή  προς  τον  λογιστή  του  Συλλόγου,  η  οποία  σε  συνεννόηση  μαζί  του 
στρογγυλεύθηκε, με υπόλοιπο προς εξόφληση 740Ε.
Β.2 Εκκρεμεί η αποπληρωμή του ενοικίου του αρχείου του Συλλόγου ύψους 1000Ε.
Γ. Οφειλές λειτουργίας
Γ.1 Μισθοδοσία.
Γ.2 Συνδρομές σε διεθνείς Οργανισμούς
Δ. Ρυθμίσεις
Δ.1 Ρύθμιση ΙΚΑ
Δ.2 Ρύθμιση ΔΕΗ Ξενώνα

Η προεκτίμηση κόστους των πάγιων δαπανών και η προεκτίμηση των εσόδων αναλύεται στους 
πίνακες 1 & 2 που επισυνάπτονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΟΔΑ
ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΔΕΗ 125,00 1.500,00
ΟΤΕ 175,00 2.100,00
ΕΥΔΑΠ 4,00 48,00
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 40,00 480,00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 25,00 300,00
ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 100,00 1.200,00
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 100,00 1.200,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 200,00 2.400,00

769,00 9.228,00 Σύνολο 27.684,00

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤ 
ΣΤΟΥΡΝΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΔΕΗ 100,00 1.200,00
ΝΕΡΟ 50,00 600,00
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ 25,00 300,00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 20,00 240,00
ΕΝΦΙΑ 266,52 3.198,24

461,52 5.538,24 Σύνολο 16.614,72

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΤΗΣΙΑ
(*14 μήνες) ΤΡΙΕΤΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1.780,00 24.920,00

ΦΜΥ 125,00 1.750,00
IKA 900,00 12.600,00

2.805,00 39.270,00 Σύνολο 117.810,00

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Συνδρομή UMAR 1.000,00

1.000,00 Σύνολο 3.000,00

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
(60 άτομα *35 ευρώ περίπου) 2.000,00 Σύνολο 6.000,00

ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 5.600,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΣΟΔΑ    
ΑΠΟ ΤΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 51.000
ΓΙΑ ΙΚΑ 12.600,00 37.800,00

29.600,00 Σύνολο 88.800,00
ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 01/01-31/10/15 (ΣΑΔΑΣ) 2.005,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 01/01-31/10/15 (ΤΜ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ) 2.560,00

Σύνολο 10 μηνών 4.565,00
Αναγωγή για 12 μήνες 5.400,00 16.200,00

Στρογγυλοποίηση 20.000,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Την ημέρα των εκλογών στο ΤΕΕ (ΣΑΔΑΣ) 5.314,50
Την ημέρα των εκλογών στο ΤΕΕ (ΤΜ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ) 7.222,50

12.537,00 Σύνολο 1

Από περιφέρεια στις 31/12/14 12.172,75
Από περιφέρεια στις 31/01/15 1.913,00

14.085,75 Σύνολο 2
26.622,75 Σύνολο 1+2

Μπλοκ συνδρομών 11ος/14 (ΣΑΔΑΣ) 1.082,50
Μπλοκ συνδρομών 11ος/14 (ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 1.742,00
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Μπλοκ συνδρομών 12ος/14 (ΣΑΔΑΣ) 655,00
Μπλοκ συνδρομών τέλη 12ος/14 (ΤΜ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ) 255,00

3.734,50 Σύνολο

30.357,25
Γενικό 
σύνολο 
Στρογγυλοποίηση 30.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
15 ευρώ * 150 άτομα 2.250,00 6.750,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ

ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ -2.504,43

Α0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 8.700,00

Α 1-
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 Α 1-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 145.494,00

0,00 1. Δαπάνες Γραφείων - 
Έξοδα λειτουργικά 27.684,00

0,00 2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-
Φορολογικά 117.810,00

Α 3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 50.000,00 Α 3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 0,00

Β 1 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ) 6.750,00 Β 1 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ 

(ΑΝΤΙΠΡΟΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ) 11.600,00

Β 2 ΕΣΟΔΑ CAE – E.E. – 
UMAR 0,00 Β 2 ΕΞΟΔΑ CAE – E.E. – 

UMAR 3.000,00

Γ 1-
2 ΔΡΑΣΕΙΣ 28.000,00 Γ 1-2 ΔΡΑΣΕΙΣ 6.000,00

1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8.000,00 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6.000,00

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 20.000,00 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00

Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ 
ΣΤΟΥΡΝΑ 16.000,00 Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ 

ΣΤΟΥΡΝΑ 16.614,72

Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-
ΔΩΡΕΕΣ 3.000,00 Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-

ΔΩΡΕΕΣ 0,00

ΣΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 5.000,00 ΣΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 0,00

Ζ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΕΕ 51.000,00 Ζ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ 0,00

Ζ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΕΕ ΓΙΑ ΙΚΑ 37.800,00 Ζ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ 

ΓΙΑ ΙΚΑ 0,00

Η ΤΟΚΟΙ 100,00 Η ΤΟΚΟΙ 10,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 197.650,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 191.418,72

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ 3.726,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 195.145,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 195.145,57

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (διοίκησης 2011-2014) ΠΟΣΟ
UMAR - συνδρομή 2012-14 (υπόλοιπο) 2.750,00
Ενοίκιο αποθήκης 6ος-9ος '12 (υπόλοιπο) 500,00
Υπόλοιπο ρύθμισης ΔΕΗ Ξενώνα 664,00
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ΣΥΝΟΛΟ 3.914,00

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ (διοίκησης 2011-2014) 
Αντιπρ 14/03/15 - οδοιπορικά 1.207,16
Αντιπρ 05/07/14 & 11/10/14 (Χ. ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ) 100,00
Αντιπρ 14/03/15 (ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) 110,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.417,16

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (διοίκησης 2008-2011) ΠΟΣΟ
Ξενώνας ETAK '09 1.654,07
Ξενώνας ETAK '11 1.654,07

ΣΥΝΟΛΟ 3.308,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.639,30
Με εκτίμηση
Βιβιάννα Μεταλληνού   Ταμίας ΣΑΔΑΣ 
2.3.2016

3η Εισήγηση
Εισηγητής: ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Παρουσίαση: Ευδοκία Σελιανίτη

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Καταγγελία για την Biennale
Το χρονικό μιας μεθόδευσης

Το ΥΠΕΝ έλαβε την τολμηρή και θετική ως έμπνευση απόφαση να ορίσει  ως επίτροπο της 
εθνικής συμμετοχής της φετινής  Biennale της Βενετίας τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ . Μετά από μια κατ' 
αρχήν θετική απόφαση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία του ΔΣ 
(Α. Δημητριάδης, Μ.  Δεσποτίδη, Ε. Σελιανίτη, Ν. Φιντικακης, Κ. Γαλανός, Γ. Πλατσάκης)  για τη 
διαχείριση  της  ανάθεσης,  ακολούθησε  όργιο  αυθαίρετων  ενεργειών,  που  στηρίχθηκαν  σε 
αντιδεοντολογική  απόφαση  νέας  πλειοψηφίας  του  ΔΣ  (Ν.  Φιντικάκης,  Κ.  Γαλανός,  Γ. 
Πλατσάκης, Τ. Κατερίνη, Κεκάτος, Α. Χαλικιάς), η οποία δημιουργήθηκε με αλλαγή θέσης τριών 
μελών του.  Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων από την ημέρα της ανατροπής της αρχικής 
απόφασης έχει καταγγείλει τις διαδικασίες που ακολουθούνται και απέχει ολοληρωτικά από 
αυτές απεκδυόμενο κάθε ευθύνης για τα αποτελέσματά τους.
Παραθέτουμε  τα  κυριότερα  και  τα  πιο  συγκεκριμένα  από  τα  γεγονότα-ενέργειες  που  μας 
οδήγησαν στην απόφαση αυτή, αλλά και τα αποτελέσματά τους, που σημάδεψαν από τότε τις 
εξελίξεις, επιφυλασσόμενοι για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
ενεργειών αυτών και τα συγκεκριμένα συμφέροντα που εξυπηρετήθηκαν.
Στις  14  Ιανουαρίου  2016  έγινε  ανοιχτή  πρόσκληση προς  τα  μέλη  του  Συλλόγου  με  σκοπό 
μεταξύ άλλων να προκύψει 9μελής Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) μετά από κλήρωση μεταξύ 
αυτών που θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Στις 21 Ιανουαρίου 2016 και ενώ 
έχει λήξει η προθεσμία της πρόσκλησης, το ΔΣ μετά από πρόταση της Συσπείρωσης και 
με τη νέα πλειοψηφία αλλάζει τους όρους της πρόσκλησης, καταργώντας την κλήρωση 
και καθιστώντας την πρόσκληση εκ των πραγμάτων παραπλανητική. Και μόνο αυτό καθιστά τη 
διαδικασία διαβλητή.
Το ΔΣ με τη νέα πλειοψηφία αποφασίζει να αποτελέσουν την Ε.Ε. και τα 22 μέλη του Συλλόγου 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η πρόεδρος του ΔΣ (Συσπείρωση), η οποία περιλαμβανόταν στον 
κατάλογο  των  22,  υπερψήφισε  την  απόφαση  αυτή,  αποφεύγοντας  την  κλήρωση, 
διασφαλίζοντας  έτσι  κατά  παράβαση  των  όρων  της  πρόσκλησης  τη  συμμετοχή  της  στην 
επιτροπή.
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της αλλαγής των όρων της πρόσκλησης, 5 συνάδελφοι που 
είχαν εμπρόθεσμα εκδηλώσει ενδιαφέρον, με ανακοίνωσή τους ή σιωπηρά αποσύρθηκαν από 
τον κατάλογο των “μελών” της “Επιστημονικής  Επιτροπής”. Την ίδια ώρα 5 συνάδελφοι που 
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είχαν εκπρόθεσμα εκδηλώσει ενδιαφέρον περιλήφθηκαν στην “Επιστημονική Επιτροπή”.
Μπροστά στο ολοκληρωτικό σκάνδαλο μικρότερη σημασία έχει η χαλαρότητα που επικράτησε 
ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου που έδινε δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η “Ε.Ε.”,  αφού διατύπωσε το θέμα (“Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης”), υποκριθηκε ότι 
εφαρμόζει την αρχική, μόνη έγκυρη, απόφαση ως προς το “ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή 
προτάσεων προκειμένου  να  συγκροτηθεί  η  εθνική  συμμετοχή  στη  Μπιενάλε”.  Έτσι   στις  2 
Φεβρουαρίου  2016  έχουμε  την  πρώτη  “δημόσια”  πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με 
προθεσμία  υποβολής  3  εικοσιτετράωρα μετά,  την  5η  Φεβρουαρίου  2016!  Είναι 
σκανδαλώδης  η  χωρίς  λογο  ασφυκτική  τριήμερη  προθεσμία,  γιατί  στην  πραγματικότητα 
ακυρώνει στην πράξη το μόνο ανοικτό κάλεσμα προς τους συναδέλφους για συμμετοχή στη 
Biennale,  εκμηδενίζοντας τον χρόνο που είχαν για να σκεφτούν και να διαμορφώσουν 
τις προτάσεις τους. 
Η πρόσκληση δεν ήταν στην πραγματικότητα δημόσια, και αυτό φαίνεται από το ότι καλούνται οι 
συνάδελφοι  να  “καταθέσουν  εκ  νέου”  προτάσεις.  Η  πρόσκληση  απευθύνθηκε  στην 
πραγματικότητα στους μυημένους, που είχαν ήδη καταθέσει προτάσεις για τη διαμόρφωση 
του θέματος  και οι οποίοι θεωρήθηκαν  αυτόματα ως συμμετέχοντες! Για να μην υπάρχουν 
αυταπάτες σχετικά με την ομοφωνία για ανοικτές διαδικασίες και  διαφάνεια, σημειώνουμε ότι 
κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών του Δ.Σ. του Συλλόγου για την αρχική και έγκυρη απόφαση, 
σε  παρατήρηση μέλους  του  συμβουλίου:  “για  τη  δημόσια  πρόσκληση συμφωνούμε  όλοι”  η 
πρόεδρος είπε : “ όχι, δε συμφωνούμε όλοι” και ψήφισε λευκό!  
Σε ιστοσελίδα της Μπιενάλε, που δημιουργήθηκε μέσα από τις θολές αυτές διαδικασίες, υπήρξε 
επιλεκτική  ανάρτηση  των  προτάσεων  για  τη  διαμόρφωση  του  θέματος.  Π.χ.: 
παραλείφθηκε  η  πρόταση  του  Νεου  Κινήματος  Αρχιτεκτονων  (Α.Π.60336  -12/01/2016). 
Εννοείται ότι η πρόταση του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων έχει γενικώς εξαφανιστεί από όλα τα 
υλικά της Biennale.
Για να παρουσιαστεί επίπλαστη ευρύτητα συμμετοχής,  σε ανακοίνωση για την  “1η συνάντηση 
εργασίας για όσους κατέθεσαν πρόταση” στις 23/01/2016 στα γραφεια του ΣΑΔΑΣ, αναφέρεται, 
όπως καταγγέλθηκε από τον ίδιο, η συμμετοχή απόντος συναδέλφου που ζει στην Περιφέρεια, ο 
οποίος μάλιστα εμφανίζεται  και να έχει “τοποθετηθεί”! Εννοείται ότι για τη συνάντηση αυτή δεν 
ενημερώθηκε το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, αν και είχε υποβάλει πρόταση.
Η  επιβεβαίωση  των  αρχικών  μας  ανησυχιών,  ως  απότελεσμα  της   μεθόδευσης  που 
προηγήθηκε, αποτυπώνεται στο “ψήφισμα των μελών των επιτροπών της Biennale προς ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ”  της 16/2/2016. Στο ψήφισμα αυτό ζητιέται η επικύρωση του άτυπου τρόπου 
λειτουργίας των επιτροπών της Biennale και των “συμμετεχόντων”, πού λειτουργούν σε 
συγχώνευση ως ένα “σώμα” κρινόντων και κρινομένων, που ήταν όπως αποδείχθηκε 
και  η  αρχική  επιδίωξη.  Ο  τρόπος λειτουργίας  εννοείται  ότι  έτσι  κι  αλλιώς  αποκλείει  κάθε 
συνάδελφο εκτός κυκλώματος και ασφαλώς τους συναδέλφους που βρίσκονται μακρυά από τα 
2-3 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Για εμάς η δημοκρατία, η διαφάνεια και η πανελλαδική 
λειτουργία  θα  εξασφαλιζόταν  στον  μεγαλύτερο  δυνατό  βαθμό  με  την  αρχική  απόφαση  και 
πρόσκληση του ΔΣ.  Επειδή όλοι  το καταλαβαίνουν αυτό,  άλλωστε ήδη οι  αντιδράσεις  είναι 
πολλές,  έχουμε  την  πεποίθηση  ότι  βρισκόμαστε  μπροστά  σε  μια  μεθοδευμένη  διαβλητή 
διαδικασία. Από τη μεριά μας υποσχόμαστε ότι  τίποτα σχετικά με τη  Biennale δεν θα μείνει 
κρυφό. Θα επανέλθουμε.
16/02/2016
Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων

2η Τοποθέτηση
Εισηγητής : ΕλΕΜ
Παρουσίαση : Γιώργος Μαδεμοχωρίτης 
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Συνάδελφοι,
Ο  κλάδος  μας  ζει  πρωτόγνωρες  καταστάσεις  σε  θεσμικό,  επαγγελματικό  και  οικονομικό 
επίπεδο.
Η αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, απαιτεί συστράτευση και μαζική συμμετοχή.
Δυστυχώς αυτήν την συσπείρωση δεν την βλέπουμε. 
Από  τους  20.000  αρχιτέκτονες,  περίπου  3000  εμφανίζονται  στις  εκλογές  και  περίπου  200 
συμμετέχουν στις δράσεις του συλλόγου.
Το γεγονός αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. 
Αν θέλουμε σαν σύλλογος να έχουμε λόγο και να μην είμαστε ακόμη ένας σύλλογος σφραγίδα, 
πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους συναδέλφους που απέχουν. 
Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να τους ακούσουμε και να καταλάβουμε τους λόγους.
Πρόσφατα  έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις, προβολές, από τοπικά τμήματα, 
συλλόγους  και φορείς  που παρουσίασαν  μια σημαντική αριθμητική παρουσία αρχιτεκτόνων, 
σαφώς μεγαλύτερη των 200 συναδέλφων που ενεργοποιούνται συνήθως στον σύλλογο. 
Σε  όλες  αυτές  τις  δράσεις  ο  ΣΑΔΑΣ  δεν  συμμετείχε.  Αντίθετα  σύλλογοι  και  τμήματα  της 
περιφέρειας είναι πιο δημιουργικά με ουσιαστική παρέμβαση.
Στις συζητήσεις που ακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις, συνήθως πολυάριθμες, διατυπώνεται 
απαξίωση  και   άρνηση  ενεργοποίησης  στα  πλαίσια  του  συλλόγου,  γιατί   ο  σύλλογος,  η 
νοοτροπία του και οι δράσεις  του δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των αρχιτεκτόνων και 
τους  σκοπούς  της  αρχιτεκτονικής,  αλλά  ικανοποιούν  στενές  παραταξιακές  και  κομματικές 
σκοπιμότητες  και  ιδεοληψίες   που  τον  καθιστούν  γραφικό,  ίσως  περιθωριακό  και  κυρίως 
αναποτελεσματικό. 
Ο  τρόπος  λοιπόν  λειτουργίας  του  συλλόγου,   καταργεί  τους  συνδετικούς  κρίκους  και 
επιστημονικοεπαγγελματικούς  δεσμούς μεταξύ των αρχιτεκτόνων. 
Αυτό ας μην το αγνοήσουμε, αν θέλουμε την διατήρηση του συλλόγου και την συνέχεια μιας 
ιστορικής πορείας.
Κοιτάζοντας τον απολογισμό δράσεων που μας έστειλε το ΔΣ,  με δυσκολία αναγνωρίζουμε 
δράσεις  που  έχουν  σχέση  με  το  αρχιτεκτονικό  έργο,  τον  αρχιτέκτονα  δημιουργό  και  την 
αρχιτεκτονική και αυτές είναι κατάλοιπα προηγούμενων θητειών, αντίθετα βλέπουμε  συνεχείς 
καταγγελίες, μόνιμη  άρνηση συμμετοχής  και έλλειψη προτάσεων.
Φοβάμαι αυτός ο απολογισμός αυτός και η παρακολούθηση των τοποθετήσεων μελών του ΔΣ, 
δικαιολογεί  τους λόγους αποχής της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων και της απαξίωσης 
του συλλόγου γιατί  δείχνει να επικρατεί :

- Η γραφειοκρατική νοοτροπία, προερχόμενη από ιδεοληψίες, παραταξιακές σκοπιμότητες 
και επιταγές.

- Η νοοτροπία που εκφράζεται με την «ηδονή της καταγγελίας» και άρνηση ή αδυναμία 
συγκρότησης   ρεαλιστικών  προτάσεων  και  παρεμβάσεων  στα  κέντρα  λήψης 
αποφάσεων. 

- Η  διατύπωση  ουτοπικών  προτάσεων  με  μοναδικό  αποτέλεσμα  και  ίσως  στόχο  την 
διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

- Η Αθηνοκεντρική νοοτροπία που αποδέχεται το γεγονός ότι σήμερα 2 χρόνια μετά τις 
εκλογές κάνουμε την πρώτη αντιπροσωπεία.

- Η ανωριμότητα των παρατάξεων που συναποφάσισαν την ανάληψη των ευθυνών του 
συλλόγου,  αποκλείοντας  συνεργασίες  με  «μνημονιακούς»  και  «νεοφιλελεύθερους 
φασίστες»  και  δεν  μπόρεσαν  επί  5  μήνες  να  εκλέξουν  πρόεδρο.  Χρειάστηκε  η 
ευαισθησία κάποιου από τους «αποκλεισμένους» για να δοθεί διέξοδος στην λειτουργία 
του συλλόγου.

- Η μικρότητα στην  την αναγνώριση του έργου προηγουμένων διοικήσεων.
- Η ευθυνοφοβία για την  συνέχιση των διεθνών υποχρεώσεων του συλλόγου και  της 

συμμετοχής του.
- Η αδυναμία διατύπωσης άποψης για τα επαγγελματικά δικαιώματα, αφήνοντας το πεδίο 

ελεύθερο σε όσους βλέπουν τον αρχιτέκτονα σαν «συμπληρωματική ειδικότητα».
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- Η υποκρισία, στο όνομα της κοινωνικής ευαισθησίας, με στόχο λίγους επί πλέον ψήφους 
για  την  παραταξιακή  επιτυχία….  με  αποτέλεσμα  την  οικονομική  καταστροφή  του 
συλλόγου καταργώντας ουσιαστικά την συνδρομή  των 20 ε,

- Η ατολμία   καταστατικής  διόρθωσης για  την  καλύτερη λειτουργία  και  επιβίωσης του 
συλλόγου,  ώστε να απαλειφθεί  η εικόνα του «επαίτη συλλόγου» 

- Η παντελής αδιαφορία ή και άγνοια για τα προβλήματα του ελεύθερου επαγγελματία 
αρχιτέκτονα και  του συναδέλφου που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια .

- Η  έλλειψη  διάθεσης  για  αναγνώριση  του  σύγχρονου  αρχιτεκτονικού  έργου  και  η 
αμφισβήτηση των δημιουργών του.

Συνάδελφοι,
Ο μόνος λοιπόν τρόπος ενεργοποίησης και συστράτευσης  των συναδέλφων που απέχουν είναι 
να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα παραπάνω δηλαδή: 

- Να προτάξουμε την αρχιτεκτονική και τον αρχιτέκτονα.
- Να ξεπεράσουμε τις παραταξιακές περιχαρακώσεις και ιδεοληψίες  που σταματάνε κάθε 

δημιουργική δράση και αρνούνται τις συνεργασίες.
- Να δεχτούμε ότι όλοι προσπαθούμε για  το καλό όλων και ότι δεν υπάρχουν μεταξύ μας 

«πράκτορες» κρυφών συμφερόντων.
- Να αποφεύγονται ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί,  που προσβάλουν την προσωπικότητα 

συναδέλφων και προδίδουν συμπλεγματική νοοτροπία.
- Να καταλάβουμε ότι  είμαστε εκπρόσωποι παρατάξεων με απόψεις για την λειτουργία 

του συγκεκριμένου συλλόγου, που υπηρετεί τα ενδιαφέροντα και τα προβλήματα των 
αρχιτεκτόνων και δεν είμαστε πολιτικός φορέας.

- Να καταστήσουμε τον σύλλογο βιώσιμο με ένα σύγχρονο καταστατικό.
Γ. Μαδεμοχωρίτης   _  ΕλΕΜ
Αθήνα 5.3.2016

3η Τοποθέτηση
Εισηγητής: ΕλΕΜ
Παρουσίαση: Μαρία Φραντζή

ΘΕΜΑ 2ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συνάδελφοι,
Παρακολουθώντας τη λειτουργία του συλλόγου στη θητεία του νέου ΔΣ του και συμβάλλοντας, 
στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μου  ως  μέλος  του  Προεδρείου  της  Αντιπροσωπείας,  στην 
προσπάθεια  της  νέας  διοίκησης  να  βρει  τον  βηματισμό  της,  θεωρώ  υποχρέωσή  μου  να 
επισημάνω εκείνα τα ζητήματα του Προγραμματισμού που θεωρώ έως και «προαπαιτούμενα» 
προκειμένου ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να καταστεί βιώσιμος και να προσεγγίσει τις αρχές δημοκρατικής 
λειτουργίας και τους στόχους εκείνους που δίνουν υπόσταση στην ύπαρξή του.
Η σημερινή τοποθέτηση έχει επηρεαστεί επίσης από την όποια εμπειρία έχω από τις συζητήσεις 
κατά  την  προηγούμενη  θητεία  διοίκησης  του  ΣΑΔΑΣ,  σε  Αντιπροσωπείες,  Συντονιστικά  και 
Περιφερειακές  συσκέψεις  (Κρήτη,  Πελοπόννησος)  αλλά  και  με  μεμονωμένους  Προέδρους 
Τμημάτων και Συλλόγων της Περιφέρειας.
Το  πνεύμα  που  τη  διαπνέει  είναι  πως  όσο  καλός  και  να  είναι  ο  Προγραμματισμός  και  οι  
προθέσεις  της  κάθε  διοίκησης  του  ΣΑΔΑΣ,  είναι  πρακτικά  ανεφάρμοστος  αν  δε  λυθούν  τα 
βασικά θέματα δομής,  λειτουργίας και,  κατ'  επέκταση,  ανεξάρτητης  και  οικονομικά βιώσιμης 
ύπαρξής του.
Ειδικότερα στη σημερινή συγκυρία όπου, πέρα από την οικονομική βιωσιμότητα του Συλλόγου 
και των μελών του, τα επαγγελματικά θέματα (με την έννοια της νομοθετικής κατοχύρωσης του 
επαγγέλματος  του  Αρχιτέκτονα  σε  συνδυασμό  με  τη  θεσμοθέτηση  της  Αρχιτεκτονικής  ως 
δραστηριότητας) είναι επίκαιρα, όσο και  φλέγοντα,  πιστεύω ότι  με την πρόταση της άμεσης 
ενεργοποίησης  του  συλλόγου  στη  συγκεκριμένη  κατεύθυνση,  εκφράζεται  το  κοινό  αίσθημα 
μεγάλου αριθμού συναδέλφων.
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Σταχυολογώντας από τον προτεινόμενο σήμερα για ψήφιση Προγραμματισμό παραθέτω:   
«…..Σε  αυτή  την  προσπάθεια  πρέπει  να  αναζητήσουμε  συνέργειες  και  να  οικοδομήσουμε 
σταθερές και  ουσιαστικές σχέσεις,  με διαφάνεια και σεβασμό στις όποιες διαφορές με τις 
οργανωμένες  συλλογικότητες  στο χώρο των μηχανικών,  τα πανεπιστήμια  και  τις  αυτόνομες 
επιστημονικές  -  ερευνητικές  ομάδες,  τους  δήμους  και  τις  περιφέρειες,  τις  κοινωνικές 
συλλογικότητες που ενεργοποιούνται σε θέματα που μπορούμε να παρέμβουμε, και βέβαια με 
τα υπόλοιπα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας 
ουσιαστικό περιεχόμενο σε μια ισόρροπη σχέση Αθήνας και περιφέρειας….»
«..Στον αγώνα επιβίωσης του ίδιου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων μέσα στην τρέχουσα συνθήκη 
πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας,  στην κατεύθυνση της οικονομικής, λειτουργικής και 
θεσμικής ανεξαρτησίας του..»
«..Η  τρέχουσα  οικονομική  κατάσταση  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  δυσμενής  σε  βαθμό  που  θέτει 
δομικά ζητήματα για τη συνέχιση της ύπαρξης και της λειτουργίας του, επιβάλλει την ειδική 
εστίαση  του  προγραμματισμού  δράσεων  του  Συλλόγου  σε  στοχευμένες  πρωτοβουλίες  με 
στόχο  την  οικονομική  επιβίωση  και  ανάκαμψή  του,  με  ταυτόχρονη  διατήρηση  και 
υπεράσπιση της οικονομικής, θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του…»
«…Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναλαμβάνει την ευθύνη:
·  μελέτης  της  καλύτερης  δυνατής  πανελλαδικής  λειτουργίας,  συγκρότησης  και 
συντονισμού των Τμημάτων και των Συλλόγων,
·  της  αποτύπωσης  σχετικών  θέσεων  και  απόψεων από  τα  συλλογικά  όργανα  των 
αρχιτεκτόνων αλλά και μεμονωμένα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
·  επεξεργασίας  του  καταστατικού  και  εντοπισμού  των  δυσλειτουργιών  του,  οι  οποίες 
έχουν διαπιστωθεί, με ορίζοντα την άμεση σύγκλιση καταστατικής συνέλευσης,
·  της  ενεργοποίησης αντίστοιχων  επιτροπών και  ομάδων εργασίας στα πλαίσια  των 
περιφερειακών  Τμημάτων  και  Συλλόγων,  για  τον  ουσιαστικότερο  συντονισμό  στην 
παραγωγή προτάσεων και θέσεων,
·συγκέντρωσης της απαιτούμενης νομικής πληροφορίας  για τη διοικητική αναδιοργάνωση 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού του,
· της σχετικής ενημέρωσης του ΔΣ και της Αντιπροσωπείας των μελών του,
· υποστήριξης της δουλειάς της γραμματείας με τη συμμετοχή όλων στην πληροφόρηση, την 
άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα και την εθελοντική προσφορά των μελών του σε κομβικές 
και ζωτικές λειτουργίες του Συλλόγου..»
«..Το τρέχον ΔΣ του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναλαμβάνει  τη  διεκπεραίωση του  έργου  της  διοικητικής 
αναδιάρθρωσης του Συλλόγου και  την επίλυση διοικητικών και θεσμικών προβλημάτων 
που θέτουν αναχώματα στη δημοκρατική λειτουργία, την αντιπροσώπευση των μελών 
του πανελλαδικά και  την  απαγκίστρωση των συλλογικών οργάνων των αρχιτεκτόνων από 
ιδιωτικά, ατομικά και τοπικά συμφέροντα.
Οι αποφάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα 
ληφθούν από ειδική καταστατική συνέλευση της Αντιπροσωπείας του…»
Επικαιροποιώντας από τις τοποθετήσεις μας σε προηγούμενες Αντιπροσωπείες οι οποίες, για 
λόγους που δεν είναι αντικείμενο της παρούσας συζήτησης να αναλυθούν, δεν έχουν τύχει μέχρι 
σήμερα της αποδοχής εκείνης που θα συνέβαλλε στην απαιτούμενη ενεργοποίηση ώστε να 
αποκτήσει  ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  τις  προϋποθέσεις  δημοκρατικής  και  συλλογικής  λειτουργίας  που 
αρμόζουν στην Πανελλήνια έκφραση και εκπροσώπηση των Αρχιτεκτόνων, αναφέρω:
 (Αντιπροσωπία της 7ης/7/12)
Τα τμήματα προβλέπονται  από το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και  είναι  υπεύθυνα για τον 
γεωγραφικό τομέα ευθύνης τους. Λειτουργούν με Κανονισμούς και Γεν. Συνελεύσεις, οικονομικά 
όμως με ευθύνη (κάτω από το ΑΦΜ) του. Είναι οργανωτικά ανεξάρτητα, με ελευθερία κινήσεων 
και  αποφάσεων  αλλά  δεν  έχουν  οικονομική  αυτονομία.  Οικονομικά  λειτουργούν  ως 
«υποκαταστήματα» και, πρακτικά, ο ΣΑΔΑΣ είναι υπεύθυνος για τις επιλογές τους. Θα πρέπει 
λοιπόν να προσδιορισθεί ο μηχανισμός με τον οποίο η οργανωτική ανεξαρτητοποίηση 
των τμημάτων θα αντανακλάται και στην οικονομική διαχείριση χωρίς να χαθεί η συνοχή 
του Συλλόγου.
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Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και η οργανωτική πολυπλοκότητα που 
δημιουργείται από την συνύπαρξη στη δομή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ τμημάτων και συλλόγων.
Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την  ομογενοποίηση της διάρθρωσης του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ ώστε να λειτουργήσει σ’ ένα σταθερό οργανόγραμμα και με σαφείς – ευδιάκριτες 
σχέσεις.
Είναι σαφές ότι η θεσμική συλλειτουργία μεταξύ των δύο αυτών μορφών τοπικής οργάνωσης 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, πέρα από τις όποιες καλές προθέσεις, είναι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ και κινείται 
σε πολλές περιπτώσεις στα όρια του ορθολογισμού και της νομιμότητας, ειδικότερα σε ότι 
αφορά στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
Με βάση τα παραπάνω, μία κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι να γίνει αλλαγή στο καταστατικό 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ώστε να μπορεί να δεχθεί ένα συγκεκριμένο τύπο επιμέρους καταστατικού που 
θα γίνει αποδεκτό από όλα τα τμήματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν και  
τα  Συντονιστικά  από  συναντήσεις  ενημερωτικού  -  γνωμοδοτικού  χαρακτήρα  σε  όργανα 
στρατηγικού σχεδιασμού με την αντίστοιχη καταστατική τροποποίηση όλων των φορέων που 
εκπροσωπούνται  (Τμήματα και  Σύλλογοι).  Αυτή είναι  μία  περίπτωση,  που θα μπορούσε να 
στοχεύσει  στη  λειτουργία  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  ως  δευτεροβάθμιο  όργανο  με  πρωτοβάθμια  τα 
τμήματά του σαν πρώτο βήμα για να επιδιώξει, μακροπρόθεσμα, τη θεσμική κατοχύρωση του 
ρόλου που θα του επιτρέψει να μετεξελιχθεί σε Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο (α’ εναλλακτική).
Μέχρι να προσδιοριστούν άλλοι τρόποι που, μέσα από μια διαφοροποιημένη δομή, θα επιλυθεί 
το  πρόβλημα  της  οικονομικής  στήριξης  των  εξόδων όσων εκλεγμένων από την  Περιφέρεια 
μετέχουν  στη  λειτουργία  των  οργάνων  του,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  με  τους  ίδιους  όρους 
απρόσκοπτη  δημοκρατική  τους  λειτουργία,  θα  μπορούσε  να  προταθεί  αν  και  θεσμικά  / 
καταστατικά δεν καλύπτεται η: 
Διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης των μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ με 
δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης του συνόλου των μελών με κατανομή του κόστους σε 
όλους τους εκλεγμένους. 
Ενδεικτικά,  ένα  κόστος  επιβάρυνσης  100€  σε  κάθε  μέλος  της  αντιπροσωπείας  θα  είχε  ως 
αποτέλεσμα την εξασφάλιση της δυνατότητας σύγκλισης τουλάχιστον 3 Αντιπροσωπειών. Θα 
πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε ένα σύλλογο όπου η συμμετοχή στα όργανα θα αποτελεί 
τιμή και όχι λόγο προσωπικής – επαγγελματικής προβολής.
(Αντιπροσωπεία της 29ης/6/13)
Επιπρόσθετα, με την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, ο κλάδος μας και κατ’ επέκταση ο 
σύλλογός μας θα πρέπει να επανακαθορίσει οικονομικά βιώσιμα και επιχειρησιακά ευέλικτα και 
αντιπροσωπευτικά σχήματα λειτουργίας του.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να προβληματιστούμε στην παρακάτω πρόταση νέας δομής 
του (2η εναλλακτική):
Με δεδομένη τη δυσκολία, οικονομική αλλά και ενεργοποίησης των μελών τους, στη λειτουργία 
πολλών (συλλόγων  και)  τμημάτων  στις  περιφερειακές  ενότητες  (κατακερματισμός,  σπατάλη 
δυνάμεων) προτείνεται να δημιουργηθούν  Περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων (13, όσες 
και οι γεωγραφικές περιφέρειες) τα μέλη των Συμβουλίων των οποίων θα εκλέγονται σε κάθε 
περιφέρεια ανάλογα με τον πληθυσμό της. 
Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας στον ΣΑΔΑΣ και με δεδομένη την οικονομική μας κατάσταση 
(ατομική και συλλογική) αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσει να δουλέψει η βάση των 50 συλλόγων. 
Πρακτικά, οι μέχρι στιγμής υπάρχοντες, εκτός λίγων εξαιρέσεων, φυτοζωούν και παρουσιάζουν 
τάσεις συσπείρωσης (βλ. περιφερειακές συσκέψεις). Γι αυτό και προτείνουμε η ΠΕΑ να έχει να 
κάνει με Περιφερειακούς Συλλόγους, που είναι σίγουρο ότι θα συγκεντρώνουν αξιόπιστο αριθμό 
μελών. 
Από εκεί και κάτω να υπάρχει το σχήμα στην οργανωτική δομή αλλά να είναι στη διακριτική 
ευχέρεια κάθε περιφέρειας, ανάλογα με τη δυναμική της, αν θα διατηρήσει συλλογική έκφραση 
σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή όχι. Η αντιπροσώπευση όμως στην ΠΕΑ, η οικονομική 
της στήριξη και οι εκλογές των οργάνων της να έχουν να κάνουν με το επίπεδο της Περιφέρειας. 
Η ελευθερία που αναφέρεται για την οργάνωση και διαχείριση όσων συλλόγων παραμείνουν ή 
δημιουργηθούν  σε  Περιφερειακές  Ενότητες  θα  έχει  να  κάνει  με  τη  σχέση  τους  με  τον 
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Περιφερειακό σύλλογο. Οι Περιφερειακοί σύλλογοι να έχουν κοινό καταστατικό, δικαιώματα  και 
υποχρεώσεις  έναντι  της  ΠΕΑ.  Με  τον  τρόπο  αυτό  γίνεται  ουσιαστικότερη  και  λιγότερο 
γραφειοκρατική (μειώνοντας ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις από τη γραμματειακή υποστήριξη) η 
σχέση  της  ΠΕΑ με  την  περιφέρεια.  Θα πρέπει  να  διερευνηθεί  αν  αυτό  το  σχήμα  δουλεύει  
νομικά.
Η αντιπροσωπεία θα συντίθεται  και από περιφερειακούς συμβούλους (από κάθε Περιφέρεια 
ανάλογα με  τον  πληθυσμό της).   Τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ θα εκλέγονται  και  από τους 
περιφερειακούς συμβούλους. 
Θα  μπορούσε  ίσως  να  συζητηθεί  και  η  ιδέα  για  επιμέρους   Αντιπροσωπείες  σε  μεγάλους 
Περιφερειακούς συλλόγους (να υπάρχει στο κοινό καταστατικό η δυνατότητα και ο τρόπος και 
να τον υιοθετούν εφόσον κρίνουν) θα πρέπει όμως να υπάρχει και το αντίστοιχο όργανο της 
ΠΕΑ, αποφασιστικό και αμεσοδημοκρατικό. Έτσι θα υπάρχει μια αντιπροσώπευση της βάσης 
στο επίπεδο της Περιφέρειας και της Περιφέρειας στην ΠΕΑ.
Με  τον  ίδιο  τρόπο  οι  σημερινές  περιφερειακές  συσκέψεις  θα  είναι  τα  κατά  περιφέρεια 
συντονιστικά  και  θα  προηγούνται  του  Συντονιστικού  της  ΠΕΑ  ώστε  να  διασφαλίζεται  η, 
απαραίτητη για την ουσιαστική του λειτουργία, προεργασία.
Οι Περιφερειακοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν τη συνεννόηση  με τη βάση τους που μπορεί να είναι, 
ανάλογα  με  τη  δυναμική  της  κάθε  περιοχής,  τα  μέλη  τους  ή/και  τοπικά  τμήματα  σε  κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα που θα εστιάζουν στα τοπικά ζητήματα και δράσεις. Εφόσον υπάρχει 
τοπικό  τμήμα,  εκπρόσωπός  του  θα  συμμετέχει  στις  συνεδριάσεις  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου.
Οι  εισφορές θα συγκεντρώνονται  από κάθε περιφέρεια και μέρος τους θα αποδίδεται στον 
ΣΑΔΑΣ ανάλογα με τον πληθυσμό της π.χ. Κρήτη 10.000 ευρώ κάθε έτος. Για να μπορεί η 
περιφέρεια  να  συμμετέχει  της  εκλογές,  θα  πρέπει  να  είναι  ταμειακά  τακτοποιημένη.  Οι 
Περιφερειακοί Σύλλογοι θα έχουν βέβαια ξεχωριστό ΑΦΜ ώστε, αν έχουν περισσότερα έσοδα 
να τα διαχειρίζονται της θέλουν. Η κάθε Περιφέρεια μπορεί να εισπράττει τα χρήματα που θα 
δίνει στο ΣΑΔΑΣ με όποιο τρόπο θέλει, είτε με εισφορές μελών, είτε με χορηγίες κ.α.
Οι  Περιφερειακοί  Σύλλογοι  θα  έχουν κοινό καταστατικό και  θα πραγματοποιούν συσκέψεις 
(συνελεύσεις) τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο πριν από κάθε Συντονιστικό. Συντονιστικό με τη 
συμμετοχή  του  ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ  θα  πραγματοποιείται  τουλάχιστον  4  φορές  το  χρόνο  με, 
τουλάχιστον, 13 εκπροσώπους των Περιφερειών. Τα θέματα των Συντονιστικών θα έχουν γίνει 
ήδη γνωστά ώστε να συζητηθούν στον Περιφερειακό Σύλλογο, εκπρόσωπος του οποίου θα τα 
διαβιβάζει στο Συντονιστικό.
Με τον  τρόπο αυτό  λύνουμε  ένα  βασικό πρόβλημα του  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μέχρι  σήμερα που 
προκύπτει από το γεγονός ότι, λόγω της ιστορικά ελλειμματικής συλλογικής συνείδησης στην 
χώρα, δημιουργούμε πρώτα δευτεροβάθμια ή και τριτοβάθμια όργανα και κατόπιν, σταδιακά, τα 
πρωτοβάθμια.  Ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  θα  προκύπτει  ως  δευτεροβάθμιο  όργανο  από  της 
Περιφερειακούς Συλλόγους του που θα τον έχουν αποδεχθεί ως το ανώτατο συλλογικό όργανο 
των αρχιτεκτόνων με ότι αυτό συνεπάγεται στον τομέα της εφαρμογής των αποφάσεών του.
Με  βάση  τα  παραπάνω θα  πρέπει  να  γίνουν  οι  αντίστοιχες  αλλαγές  στο  καταστατικό  του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ώστε να μπορεί να δεχθεί ένα συγκεκριμένο τύπο επιμέρους καταστατικού που θα 
γίνει  αποδεκτό  από  όλους  τους  Περιφερειακούς  Συλλόγους.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  θα 
μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο όργανο με πρωτοβάθμια 
τους Συλλόγους (βη εναλλακτική).
Ένα τελευταίο θέμα που, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που επηρεάζει τη συχνότητα 
σύγκλισης  των  οργάνων,  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  στα  νέα  καταστατικά  (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και 
Περιφερειακών  Συλλόγων)  είναι  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  ο  τρόπος  που  θα 
διασφαλίσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε επείγοντα και όχι καθοριστικά 
θέματα.
(Αντιπροσωπεία της 11ης/10/14)
Προτείνεται 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. 
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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 θα αντιμετωπισθεί σε ένα βαθμό από κοινού με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Με  βάση  όλους  τους  παραπάνω  προβληματισμούς  προτείνεται,  η  Αντιπροσωπεία  της 
5ης/2/2016,  στα  πλαίσια  της  συζήτησης  του  Προγραμματισμού  της  νέας  διοίκησής  του,  να 
αποφασίσει και για την άμεση ενεργοποίηση των παρακάτω:

1) Συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  (3  μήνες)  για  τη  συγκέντρωση  προτάσεων 
διοικητικής  αναδιοργάνωσης  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  στη  βάση  των  αρχών  που  ήδη 
επισημάνθηκαν  από  τον  προς  ψήφιση  Προγραμματισμό  του.  Η  έκκληση  για 
αποστολή  προτάσεων  απευθύνεται  σε  Συλλόγους,  Τμήματα,  Παρατάξεις,  Μέλη 
(μεμονωμένα) του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.  Η έκκληση (μπορεί να) συνοδεύεται με αποστολή 
του υλικού βάσης όποιων προτάσεων έχουν ήδη κατατεθεί.

2) Χρονοδιάγραμμα  επεξεργασίας  (3  μήνες)  των  προτάσεων  που θα  κατατεθούν, 
από αντίστοιχη ομάδα εργασίας όπου θα υπάρχει νομοτεχνική υποστήριξη,  με 
στόχο την ομαδοποίηση και σχηματοποίηση βιώσιμων εναλλακτικών μετεξέλιξης 
της  δομής  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.  Η  ομάδα  εργασίας  μπορεί  να  προκύψει  από  τη 
σημερινή  Αντιπροσωπεία  και  να  συντονίζεται  από  /  συνεργάζεται  με  την 
αντίστοιχη ΜΕ (Θ3).

3) Απόφαση - Προγραμματισμός Καταστατικής Αντιπροσωπείας (Οκτώβριος 2016) 
όπου θα συζητηθούν οι εναλλακτικές που θα έχουν προκύψει και θα ληφθούν οι 
αποφάσεις.

Κλείνοντας συνάδελφοι θα ήθελα να αναφέρω ότι η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου δεν 
εξαντλείται στο να αποφασίζονται και τα αυτονόητα με πολύωρες και ατέρμονες συνεδριάσεις 
ΔΣ χωρίς πλήρη σύνθεση, αλλά εξαρτάται από τις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε έναν δομημένο 
διάλογο με αρχή,  μέση και  τέλος,  από την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και  από την ύπαρξη 
εισηγήσεων προς προβληματισμό.
Μαρία Φραντζή
ΕλΕΜ Αρχιτέκτονες
05.03.2016

4η Τοποθέτηση
Εισηγητής: ΣΑΝΑ _ Ανδρέας Λάζαρης
Παρουσίαση: Βιβιάννα Μεταλληνού

Προς την αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 5-3-2016 στην Αθήνα
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Χαιρετίζω δυστυχώς από μακριά την 2η σύγκλιση  της αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όπου 
παρέμεινα στην Πάτρα για οικονομικούς κυρίως λόγους. 
Κατά πρώτον παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός που ανέφερα, θεωρώ άνισο να μην 
υπάρχει  η οικονομική δυνατότητα εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να παρευρεθούν τα μέλη της 
περιφέρειας  στην  συνεδρίαση  του  σημαντικότερου  οργάνου  των  αρχιτεκτόνων  της  χώρας. 
Γνωρίζω σαφώς τις οικονομικές δυσκολίες του συλλόγου γενικά και ειδικά με το προσωπικό. 
Παρ΄  όλα  αυτά  έχει  κατά  καιρούς  θιχθεί  το  θέμα  της  οργάνωσης  της  παρουσίας   της 
περιφέρειας,  αλλά δεν παρουσιάστηκε καμία συγκεκριμένη πρόταση στην εισήγηση του ΔΣ, 
παρά μόνο γενικόλογες απόψεις. Δυστυχώς τα χρήματα για τα οδοιπορικά δεν πληρώνονται 
(έχω να  λαμβάνω οδοιπορικά,  όπως και  άλλοι,  από αντιπροσωπείες  των τελευταίων πέντε 
ετών). Όμως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαϊας έστειλε περίπου 650 Ευρώ στον ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ που μάζεψε από αυτούς που ψήφισαν στην Αχαϊα για την αντιπροσωπεία στις τελευταίες 
εκλογές, αλλά αυτοί που ψήφισαν ενώ πλήρωσαν δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν . Μήπως 
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θα ήταν καλύτερα να κρατούσαμε αυτές τις συνδρομές για να μπορούμε να έλθουμε στο κέντρο 
των αποφάσεων;
Κατά δεύτερον συνεχίζοντας πάνω στο θέμα της παρουσίας της περιφέρειας στο κέντρο και το 
αντίθετο,  πέραν  των  οικονομικών  αιτιών  που  δυσχεραίνουν  την  επαφή,  υπάρχει  ένα  άλλο 
σοβαρό πρόβλημα , το οποίο αναδείχθηκε περίτρανα με την διαδικασία γι την Μπιεννάλε. Δεν 
υπάρχει μέριμνα ώστε να είναι ο ΣΑΔΑΣ και ΠΕΑ.  Αν θέλει να λέγεται Πανελλήνιος πρέπει να 
το φροντίσει, αλλιώς ας μας το πει ότι αδυνατεί να δούμε τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι. Ενώ όλοι  
θέλουμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες και στην λήψη αποφάσεων, είχαμε την ατυχία να 
διαμένουμε  στην  Επαρχία.  Το  κέντρο  γράφει  στα  παλαιότερα  των  υποδημάτων  του  την 
περιφέρεια.  Έχω  παρακολουθήσει  σχεδόν  όλες  τις  ανταλλαγές  απόψεων  για  το  θέμα  της 
Μπιεννάλε ,  λόγω και προσωπικού ενδιαφέροντος,  εννοώ βέβαια όπου είχα την δυνατότητα 
μέσω των email και λίγο μέσω you tube και άκουσα μέχρι και ακραίες απόψεις του στυλ «….οι 
συναντήσεις  γίνονται  εδώ  (Αθήνα)  και  όποιος  θέλει  και  μπορεί  ας  έλθει!!...».  Αν  είμαστε 
δημοκρατικοί στην σκέψη και στην οργάνωση θα είχαμε φροντίσει να γίνουν οι συναντήσεις και 
στην περιφέρεια, ώστε να μπορούμε και εμείς να πούμε στον συνάδελφο «..στα Γιάννενα, στην 
Κρήτη γίνεται η συνάντηση για την Μπιεννάλε όποιος μπορεί ας έλθει…!». 
Επί της ουσίας για την Μπιεννάλε θεωρώ  ότι ήταν καλή η ιδέα να εμπλακεί ο ΣΑΔΑΣ σε αυτήν, 
αλλά έγινε ένα σημαντικό λάθος. Αποφάσισε  το υπουργείο να λύσει το θέμα της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης   των  επιτροπών  επιλογών  εθνικού  επιτρόπου,  με  μία  απ΄  ευθείας  ανάθεση, 
τοποθετώντας  τον  ΣΑΔΑΣ ως  εθνικό επίτροπο,  τον  οποίο  πέτυχε μάλιστα απροετοίμαστο. 
Νομίζω ότι το σωστό θα ήταν ο ΣΑΔΑΣ να είναι η επιτροπή που θα επιλέγει το θέμα και κατόπιν 
θα εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις με την επιστημονική του επιτροπή και θα καταλήγει 
στην καλύτερη πρόταση, ώστε να μπορεί αυτή έγκαιρα να υλοποιηθεί. Εδώ θέλω να ευχηθώ 
καλή επιτυχία στο έργο που έχει  αναλάβει ο ΣΑΔΑΣ, έστω και  με αυτές τις συνθήκες και  η 
πρότασή μου σχετικά με το θέμα της Μπιεννάλε είναι να τυπωθούν όλα τα μέιλ και  οι απόψεις 
που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα και να γίνουν επένδυση των τοίχων του ελληνικού περιπτέρου, 
πέραν των όποιων κατασκευών και προτάσεων υπάρξουν εντός και εκτός του περιπτέρου που 
θα φορούν τους σύριους πρόσφυγες λόγω του πολέμου. Ο λόγος είναι ότι, και  η Ελλάδα λόγω 
της οικονομικής κρίσης είναι ένα μεγάλο  Hot Spot και για τον εαυτό της. Νομίζω πάνω από 
200.000  επιστήμονες  είναι  οικονομικοί  πρόσφυγες  στο  εξωτερικό  και  αυτό  είναι  επίσης 
σημαντικό.  Τα νέα από το μέτωπο για  την  Ελλάδα αυτά είναι:  λόγια στο τοίχο.  Μόνο αυτό 
μπορούμε να κάνουμε τώρα, εκεί που σχεδιάζαμε τοίχους και χώρους , τώρα μπορούμε μόνο 
να τους επαλείψουμε με τις σκέψεις μας και την συλλογικότητά μας, άντε και να ανάβουμε και 
κάνα κερί για πολιτισμική συνέχεια.
Κατά τρίτον για τα επαγγελματικά δικαιώματα έχει και στο παρελθόν αναφερθεί , ότι πέραν των 
διαπραγματεύσεων  με  το  υπουργείο  και  το  ΤΕΕ,  θα  απευθυνόμασταν  σε  νομικό  γραφείο 
προκειμένου να προσφύγουμε σε δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά για να διεκδικήσουμε την 
αποκλειστικότητα υπογραφής του σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών μελετών.  Έγινε κάτι  προς 
αυτήν την κατεύθυνση; Κατά τα άλλα συμφωνώ με την εισήγηση του ΔΣ ειδικά για το θέμα της 
πολυδιάσπασης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θεωρώ ότι αν επικρατήσουν (μέσα από το 
ΤΕΕ, αν είναι δυνατόν!!) θα είναι η οριστική μετατροπή μας σε αρχιτέκτονες φαστ φουντ.
Κατά  τέταρτον  σχετικά  με  την  οργανωτική  δομή  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  να  υπενθυμίσω ότι  δεν 
συνεδριάζουν  τα συντονιστικά. Ένας θεσμός που έδινε την δυνατότητα να μην είναι τόσο οξύ το 
πρόβλημα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ περιφέρειας και κέντρου. Σε αυτό το σημείο, μιλώντας 
ως  πρόεδρος  του  ΔΣ  του  ΣΑΝΑ,  να  σας  προσκαλέσω  επίσημα  να  πραγματοποιηθεί  ένα 
συντονιστικό στην Πάτρα στα μέσα του Σεπτέμβρη, καθότι θα είναι και η 8η Πανελλήνια Έκθεση 
Αρχιτεκτονικού  Έργου στην  Πάτρα σε  πλήρη  ανάπτυξη,  η  οποία  προκηρύσσεται  άμεσα τις 
επόμενες ημέρες. Θα σας στείλουμε και μία σχετική επιστολή. Η αναδιοργάνωση του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ  είναι  απαραίτητη,  ώστε  να  καταστεί  πιο  ευέλικτος,  να  μην  έχει  ενάμισι  όργανο 
(αντιπροσωπεία και συντονιστικό)  και αναμένουμε να συμμετέχουμε στον διάλογο όπως το έχει 
προαναγγείλει το ΔΣ και δεν καταθέτω τώρα την σχετική πρόταση.
Και  τέλος κατά πέμπτον συμφωνώ και  επαυξάνω ιδιαίτερα με το ψήφισμα περί απλήρωτης 
εθελοντικής εργασίας και νομίζω ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα γι αυτό 
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και να οργανώσει εξουσιοδοτημένες ομάδες περιφρούρησης του επαγγέλματος (να ελέγχονται 
πολεοδομίες,  αρχαιολογίες   και  δήμοι  αν  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  υπογραφών 
αρχιτεκτονικών μελετών σε ιστορικά κέντρα, παραδοσιακούς οικισμούς,  διατηρητέα κλπ., να 
ελέγχονται  οι  περιφέρειες  και  οι  δήμοι  αν  τηρούν  τις  προδιαγραφές  περί  προκήρυξης 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών για αξιόλογα έργα, να ελέγχονται οι δημόσιες υπηρεσίες αν 
υπάλληλοι μηχανικοί με σύμβαση αορίστου υπογράφουν μελέτες και να ζητηθεί επιτακτικά η 
άρση της δυνατότητας αυτής κλπ.). Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οφείλει να προστατεύσει τα μέλη του,  από 
την προώθηση της φανερής αδικίας, όπου συνάδελφοι εκμεταλλεύονται τον διορισμό τους  στην 
δημόσια  διοίκηση  για  να  προωθούν  τα  συμφέροντά  πελατών  τους  ή  φίλων  τους  κλπ.  Δεν 
νομίζω ότι είναι εύκολο γιατί εμπεριέχει το «χωροφυλακίστικο» στίγμα του ελέγχου, αλλά είναι  
καλύτερα  από  το  να  κουνάμε  το  κεφάλι  αηδιαστικά  και  στο  τέλος  να  το  κατεβάζουμε 
ολοκληρωτικά,  σηκώνοντας αδιάφορα τους ώμους.
Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια!
Πάτρα 4η  Μαρτίου 2016
Ανδρέας Λάζαρης 
Εκλεγμένο  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  με  την  Παράταξη  «Αρχιτεκτονική  Πρόταση  Δυτικής 
Ελλάδας»

Μπαίνει σε ψηφοφορία ο Προγραμματισμός
ΥΠΕΡ : 46
ΚΑΤΑ : 18
ΛΕΥΚΑ : 6
Υπερψηφίζεται

Μπαίνει σε ψηφοφορία ο Οικονομικός Προϋπολογισμός
ΥΠΕΡ : 48
ΚΑΤΑ :  6
ΛΕΥΚΑ : 17
Υπερψηφίζεται

Μπαίνει  σε  ψηφοφορία  η  διαγραφή  οφειλών  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  προς  τα  μέλη  της 
Αντιπροσωπείας (οδοιπορικά)
ΥΠΕΡ : 12
ΚΑΤΑ :  24
ΛΕΥΚΑ : 28
Δεν υπερψηφίζεται

Μπαίνουν σε ψηφοφορία οι προτάσεις για εισφορές μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:
1) 20ευρώ/έτος & 10ευρώ/έτος (νέοι αρχιτέκτονες<5ετίας)
2) 10ευρώ/έτος &  5ευρώ/έτος (νέοι αρχιτέκτονες<5ετίας)

ΥΠΕΡ 1ης: 48
ΥΠΕΡ 2ης:  6
ΛΕΥΚΑ : 5
Υπερψηφίζεται η 1η πρόταση

Μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση να είναι Καταστατική η επόμενη Αντιπροσωπεία
ΥΠΕΡ : 21
ΚΑΤΑ :  47
ΛΕΥΚΑ : 2
Δεν υπερψηφίζεται
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Μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση: η επομένη Αντιπροσωπεία να έχει ως μοναδικό θέμα 
το Καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΥΠΕΡ : 15
ΚΑΤΑ :  34
ΛΕΥΚΑ : 2
Δεν υπερψηφίζεται

Μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση: η επόμενη Αντιπροσωπεία να έχει ως πρώτο θέμα 
το Καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΥΠΕΡ : 44
ΚΑΤΑ :  0
ΛΕΥΚΑ : 18
Υπερψηφίζεται

Μπαίνει σε ψηφοφορία η αλλαγή σειράς των επόμενων θεμάτων της ΗΔ (να προταχθεί 
το Ασφαλιστικό)
ΥΠΕΡ : 22
ΚΑΤΑ :  21
ΛΕΥΚΑ : 9
Δεν υπερψηφίζεται

3ο θέμα:   Επαγγελματικά δικαιώματα  

Εισηγητές : Τόνια Κατερίνη, ΑΚΕΑ, Πανεπιστημονική,  ΕλΕΜ

Τοποθετήσεις: Α.Μαούνης, Γ. Λουκάς, Ν. Φιντικάκης, Κ. Παπαϊωάννου, Μ. Φραντζή, 
Ευθ. Κουτσαυτάκη, Γ. Πλατσάκης, Γ. Μαδεμοχωρίτης.

1η Εισήγηση
Εισηγητής: ΔΣ
Παρουσίαση: Τόνια Κατερίνη

Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παραμένει αντίθετος και δεν θα συμμετάσχει στη 
μεθόδευση του ΤΕΕ, που βρίσκεται εναρμονισμένη με τις μνημονιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο 
των  πάγιων  κατευθύνσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  το  «άνοιγμα»  των  νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στην κατεύθυνση του κατακερματισμού και της υποβάθμισής 
τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Η καταγραφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που γίνεται στο παρακάτω κοινό κείμενο 
των εκπροσώπων Σχολών και Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής με την Επιστημονική Επιτροπή 
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ, αποτελεί βάση για τη διατύπωση των θέσεων και 
διεκδικήσεων του κλάδου για την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες. Ο ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ θα επιδιώξει,  σε συνεργασία με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Σχολών και 
Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής και την ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, να ολοκληρωθεί η λεπτομερής διατύπωση 
και να αναπτύξει την προβολή και τη διεκδίκηση του ζητήματος εντός και εκτός της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ των ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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βάσει ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός  της  παρούσας  εισήγησης  είναι  η  καταγραφή  των  όρων  πρόσβασης  των 
διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που είναι 
καθοριστικές για 
Α. Την οικονομική ανάπτυξη τη χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την διαμόρφωση του 
χώρου σε όλες τις κλίμακες.
Β. Την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την διαμόρφωση 
δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων και τη στέγαση προσώπων και θεσμών. 
Γ.  Την  περιβαλλοντική  ένταξη και  ενσωμάτωση όλων των έργων,  σύμφωνα με  τις  διεθνείς 
συμβάσεις  για  τη  Διατήρηση  της  Πολιτιστικής  και  Φυσικής  Κληρονομιάς  καθώς  και  τις 
συνταγματικές επιταγές.
Δ. Την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ε. Την  εφαρμογή  των  γενικών  διατάξεων  της  πολεοδομικής  νομοθεσίας  και  των  ειδικών 
κανονισμών, ως νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου και ειδικών ευθυνών.
1. Με το  παρόν  προτείνεται  η  πρόσβαση σε  επαγγελματικές  δραστηριότητες  καθώς  και  η 

ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς: 
1) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
2) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
3) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
4) του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 
5) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 
6) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
7) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
8) των  κατεχόντων  ήδη  τίτλους  σπουδών  της  αλλοδαπής  που  έχουν  αναγνωριστεί  ως 

ισότιμα  και  αντίστοιχα  με  τους  απονεμόμενους  από  τις  Σχολές  ή  τα  Τμήματα 
Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αλλά 
η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, 
μπορούν να έχουν επαγγελματικές δραστηριότητες με βάση το περιεχόμενο του γνωστικού τους 
αντικειμένου και σύμφωνες με τα προσόντα τους, όπως αυτά απορρέουν από το πρόγραμμα 
σπουδών τους, σε ομάδα εργασίας. 
2. 
2.1 Η αρχιτεκτονική δημιουργία στο επίπεδο του μεμονωμένου έργου (κτηρίου ή υπαίθριου 
χώρου)  ή  του  συνόλου  έργων  ανεξαρτήτως  μεγέθους  και  κλίμακας,  η  ποιότητα  των 
κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, η προστασία και ανάπτυξη των φυσικών 
και  αστικών τοπίων,  καθώς και  της κοινής και  ιδιωτικής κληρονομιάς,  αποτελούν δημόσιο 
συμφέρον. Εφεξής, η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωρισμένων τίτλων 
εκπαίδευσης  είναι  σε  θέση  να  κατανοούν  και  να  εκφράζουν  τις  ατομικές,  συλλογικές  και 
κοινωνικές  ανάγκες  σε  θέματα  χωροταξίας,  πολεοδομίας,  αστικού  σχεδιασμού,  σχεδιασμού, 
οργάνωσης και υλοποίησης των κατασκευών, διατήρησης και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς και του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Ο Αρχιτέκτονας  Μηχανικός αποκτά  μέσω των σπουδών του  τις  γνώσεις,  τις  ικανότητες  και 
δεξιότητες να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη 
των  νέων  τεχνολογιών  και  της  πληροφορικής.  Ταυτόχρονα,  εμβαθύνει  στις  θεωρητικές  και 
ιστορικές  αξίες  των  επιστημών  του  ανθρώπου,  ασκούμενος  στην  έκφραση  ιδεών,  ηθικών 
κοσμοθεωριών και συμβολικών νοημάτων μέσα από την υλική, λειτουργική και κατασκευαστική 
τάξη του χώρου.
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Η παιδεία  του  Αρχιτέκτονα  πρέπει  να  διατηρεί  την  ισορροπία  μεταξύ  των  θεωρητικών  και 
πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση 
ότι  ο  ενδιαφερόμενος  έχει  αποκτήσει  γνώσεις  και  δεξιότητες  σύμφωνα με τις  παρακάτω 11 
αρχές των Διεθνών Προτύπων (βλ., για παράδειγμα, άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46/2 της Οδηγίας 2013/55/EU*):
α) Ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές 
και τεχνικές απαιτήσεις
β)  Προσήκουσα  γνώση  της  ιστορίας  και  των  θεωριών  της  αρχιτεκτονικής  καθώς  και  των 
συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου
γ) Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα 
της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
δ) Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.
ε)  Ικανότητα  κατανόησης  των  σχέσεων,  αφενός,  ανάμεσα  στους  ανθρώπους  και  τα 
αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το 
περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των 
αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και 
την αντίστοιχη κλίμακα.
στ) Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, 
ειδικότερα  μέσω  της  επεξεργασίας  σχεδίων  στα  οποία  λαμβάνονται  υπόψη  οι  κοινωνικοί 
παράγοντες.
ζ) Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.
η)  Γνώση  των  προβλημάτων  στατικού  σχεδιασμού,  και  έργων  οικοδομικής  και  πολιτικού 
μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.
θ)  Προσήκουσα  γνώση  των  προβλημάτων  που  έχουν  σχέση  με  τις  φυσικές  ιδιότητες  των 
κτιρίων,  των τεχνολογιών,  καθώς επίσης  και  της  λειτουργίας  των κατασκευών,  ώστε  να  τις 
εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και προστασίας από τις κλιματικές συνθήκες, 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. 
ι) Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να 
ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  αυτών  που  τις  χρησιμοποιούν,  σεβόμενος  τους  οικονομικούς 
περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.
ια)  Προσήκουσα  γνώση των  βιομηχανιών,  οργανώσεων,  κανονισμών  και  διαδικασιών,  που 
έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό 
σχεδιασμό. 
Η  εκπαίδευση  του  Αρχιτέκτονα,  προκειμένου  να  μπορεί  να  ασκήσει  επαγγελματικές 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επαγγελματικά δικαιώματά του, όπως αυτά ορίζονται από 
το θεσμικό πλαίσιο, οφείλει να εντάσσεται σε προγράμματα σπουδών που παρέχουν 300 ECTS 
και υπερκαλύπτουν τα ως άνω κριτήρια/ προϋποθέσεις/ αρχές που ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα 
για την άσκηση του επαγγέλματός του και όπου διασφαλίζεται ότι ο χρόνος εκπαίδευσης στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες της εφαρμογής του αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστον σε 
140 ECTS  παρέχοντας έτσι  την εγγύηση ότι  οι  γνώσεις και οι  δεξιότητες που αποκτήθηκαν 
σύμφωνα με την αρχή α) του παραπάνω σημείου 2.1 υποστηρίχθηκαν επαρκώς από αυτές που 
αντιστοιχούν στις υπόλοιπες αρχές β) έως ια).
Επιπλέον των 11 ως άνω θεσμοθετημένων αρχών,  οι  θεμελιώδεις απαιτήσεις  γνώσεων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο αναγνωρισμένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά 
το  Σύμφωνο  με  τα  προτεινόμενα  Διεθνή  Πρότυπα  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του 
Αρχιτέκτονα, περιλαμβάνουν τις παρακάτω δεξιότητες: 
• Επίγνωση ευθυνών προς τις ανθρώπινες, κοινωνικές, πολιτιστικές, αστικές/πολεοδομικές, 

αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές αξίες, καθώς και προς την αρχιτεκτονική κληρονομιά, 
τον υλικό και άυλο πολιτισμό.

• Επαρκείς  γνώσεις  των  μέσων  επίτευξης  βιώσιµου/αειφορικού  σχεδιασµού,  διατήρησης 
αποκατάστασης και ανάδειξης του περιβάλλοντος της πολιτιστικής κληρονομιάς, του υλικού 
και άυλου πολιτισμού.
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• Ανάπτυξη  της  δημιουργικής  γνώσης  των  τεχνικών  δόμησης,  βασισμένη  στην  πλήρη 
κατανόηση των πρακτικών και μεθόδων κατασκευής που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική.

• Επαρκείς  γνώσεις  που  αφορούν  στην  χρηματοδότηση,  διαχείριση/διεύθυνση,  έλεγχο 
κόστους και μεθόδων παράδοσης του έργου.

• Κατάρτιση σε τεχνικές έρευνας ως αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, 
τόσο για τους σπουδαστές όσο και τους καθηγητές.

2.2 Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό και 
τεχνικό πεδίο. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένο δεν εισάγει  την έννοια της εξειδίκευσης. Ο 
ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών είναι αδιάσπαστος και αποτελεί τη βάση για να πληρούνται 
τα 11 κριτήρια / προϋποθέσεις των Διεθνών Προτύπων για την άσκηση της δραστηριότητάς του 
(ο.π., άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46/2 της Οδηγίας 
2013/55/EU).  Η απόκτηση εξειδίκευσης προϋποθέτει  την  περάτωση γενικών αρχιτεκτονικών 
σπουδών 300ECTS και έπεται αυτών.
Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
Σχεδιασμός 

• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
• Αστικός Σχεδιασμός
• Σχεδιασμός Τοπίου
• Πολεοδομικός Σχεδιασμός
• Χωροταξικός Σχεδιασμός
• Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Μικρής Κλίμακας και Αντικειμένων

Ιστορία – Θεωρία - Κριτική
• Ιστορία και Θεωρία Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής
• Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού
• Στοιχεία Επιστημών του Ανθρώπου 

(Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας)
• Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός

Αναπαραστάσεις 
• Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες 
• Οπτικοακουστικές Τέχνες
• Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός
• Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός 
• Πληροφορική και Παραμετρικός Σχεδιασμός

Τεχνολογία Κατασκευών
• Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών 
• Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά
• Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής
• Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, του υλικού 

και άυλου πολιτισμού
• Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις 
• Γνώσεις Νομοθεσίας των Κατασκευών
• Αποτυπώσεις κτιρίων και συνόλων και γνώσεις Τοπογραφίας

2.3 Τα σύγχρονα εφόδια του Αρχιτέκτονα Μηχανικού τον καθιστούν ικανό να συλλαμβάνει και 
να  επιτυγχάνει  την  υλοποίηση  ειδικών  ή  καινοτομικών  διατάξεων  συνδυάζοντας  την 
επιστημονική  του  γνώση  και  την  τεχνική  του  δεξιότητα/εμπειρία  και  να  συντονίζει,  να 
επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες μηχανικών και επιστημόνων για την 
επίλυση προβλημάτων ευρέως φάσματος.

2.4. Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αποκτούν τα προσόντα τους από ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 
5ετή κύκλο σπουδών (300  ECTS), που οδηγεί σε Δίπλωμα το οποίο κατατάσσεται στο 7ο 

επίπεδο της 8βάθμιας κλίμακας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (επιπέδου  EQF 7) και 
αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  πρόσβασή  τους  σε  επαγγελματικές  δραστηριότητες.  Τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
οδηγούν: 
α)  σε προχωρημένες  γνώσεις  Αρχιτεκτονικής  οι  οποίες  συνεπάγονται  κριτική κατανόηση 
θεωριών και αρχών, 
β) σε προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, που απαιτούνται για 
την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής.
γ) σε ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων 
εργασίας,  με  ανάληψη ευθύνης  για  τη  λήψη αποφάσεων σε  απρόβλεπτα  περιβάλλοντα 
εργασίας του Αρχιτέκτονος Μηχανικού. Επίσης στην ανάληψη ευθύνης για την διαχείριση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

3. 
Οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται, μόνοι τους ή μαζί με 
άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα 
του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες 
-  συμβουλές  ή  γνωματεύσεις  με  οποιαδήποτε  εργασιακή  σχέση,  στους  παρακάτω  τομείς 
επαγγελματικής δραστηριότητας (ενδεικτικά): 
α΄ Αρχιτεκτονική Σύνθεση /  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή σε όλες τις κλίμακες 
έργων με βάση τις αρχές της λειτουργικότητας, της ασφάλειας, της αειφορίας, με ένταξη στο 
περιβάλλον  και  στο  τοπίο,  φυσικό  και  δομημένο,  που  στοχεύει  στην  εξυπηρέτηση  των 
ανθρώπινων αναγκών και στην κοινωνική ευημερία. 
β΄ Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων και Τοπιακές Παρεμβάσεις σε αστικές 

και εξωαστικές περιοχές.
γ΄ Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, 
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υλικού και άυλου πολιτισμού.
δ΄ Πολεοδομικός  Σχεδιασμός  &  Αναπλάσεις  με  λειτουργικά,  κοινωνικό  -  οικονομικά  και 
περιβαλλοντικά κριτήρια
ε΄ Ενεργειακή  και  Περιβαλλοντική  Αναβάθμιση,  Επανάχρηση  και  Επανασχεδιασμός 
υφιστάμενων κατασκευών και τμημάτων πόλης.
στ’ Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένων. 
ζ΄ Χωροταξικός Σχεδιασμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός σε βάθος χρόνου με περιβαλλοντικές 
αρχές για την προστασία των οικοσυστημάτων.
η’ Εκπαίδευση, Έρευνα, Κριτική στην Αρχιτεκτονική και στην Τέχνη
4.
4.1. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με βάση τα προσόντα του, μπορεί, μόνος του ή μαζί με άλλες 

ειδικότητες  Μηχανικών,  να  αναλαμβάνει  την  τεχνική  ευθύνη  προς  διασφάλιση  του 
δημόσιου συμφέροντος στους παρακάτω τομείς απασχόλησής του:

• Μελέτη και επίβλεψη κατασκευών σε όλες τις κλίμακες, οι οποίες θα είναι λειτουργικές, 
ασφαλείς, αειφόρες και με αισθητική και περιβαλλοντική προσέγγιση.

• Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Συντονισμό των λοιπών ειδικοτήτων μηχανικών και των τεχνικών που εμπλέκονται στο 

έργο.
• Πρόληψη δυσμενών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων 

κατασκευών. 
• Συνεκτίμηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
• Προδιαγραφή απαιτήσεων, επιλογή υλικών, διαχείριση του έργου.

Η  όποια  πιστοποίηση  προσόντων  για  απόδοση  Επαγγελματικών  Δικαιωμάτων  που 
αντιστοιχούν  σε  κατακτημένο  γνωστικό  αντικείμενο  του  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού,  είναι 
ανεπίτρεπτη.
4.2 Οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 5ετούς κύκλου σπουδών και  όσοι Αρχιτέκτονες 
διαθέτουν  την  «αυτόματη  αναγνώριση»  που  προκύπτει  μέσα  από την  πλατφόρμα  του  ΙΜΙ, 
έχουν πλήρη δικαιώματα στην πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με το υψηλότερο 
επίπεδο  Τεχνικής  Ευθύνης  όσον  αφορά  στη  μελέτη,  σχεδιασμό,  παρακολούθηση,  έλεγχο, 
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επίβλεψη,  αποτίμηση,  αξιολόγηση  και  ολοκληρωμένη  λειτουργία,  συντήρηση  και  διαχείριση 
προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών κ.ά.. 
Επιμέρους επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού μπορούν να ασκούνται 
από κοινού με άλλες ειδικότητες ενταγμένες στη βασική του ειδικότητα, με δεδομένο όμως το 
αδιάσπαστο του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του και προκειμένου να εξυπηρετηθεί 
ολοκληρωμένα η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η άσκηση αυτή μπορεί να λειτουργεί 
επικουρικά και σε συνεργασία με τον έχοντα τα πλήρη δικαιώματα άσκησής τους, Αρχιτέκτονα.

4.3.  Η  Πρόσβαση  στις  επαγγελματικές  δραστηριότητες  του  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  όσων 
κατέχουν εν μέρει το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν, προϋποθέτει 
την  ολοκλήρωση  του  κύκλου  εκπαίδευσής  τους  που  θα  αποδεικνύεται  και  μέσα  από  τη 
διαδικασία μιας εξέτασης δομημένης στη λογική της πλήρωσης των 11 κριτηρίων των Διεθνών 
Προτύπων  και  που  δε  θα  αμφισβητεί  το  ήδη  κατακτημένο  γνωστικό  τους  αντικείμενο.  Με 
γνώμονα πάντα την αρχή ότι η τεχνική εμπειρία δεν αντικαθιστά την ακαδημαϊκή γνώση, όπως 
και  ότι  η  μεταπτυχιακή  εξειδίκευση  δεν  αντικαθιστά  τη  βασική  προπτυχιακή  παιδεία,  η 
απαιτούμενη επιπρόσθετη τριτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει με βάση την αντιπαραβολή του 
γνωστικού  αντικειμένου  που  έχει  ήδη  κατακτηθεί  με  αυτό  του  διπλωματούχου  Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού.

4.4. Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι από τους υφιστάμενους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν 
επαγγελματικές  δραστηριότητες  του  Αρχιτέκτονα,  μπορούν  να  συνεχίσουν  να  ασκούν  τις 
δραστηριότητες αυτές ανάλογα με την επαγγελματική τους εμπειρία.  Η χρονική διάρκεια,  τα 
κριτήρια  και  ο  φορέας  εφαρμογής  αυτής  της  ρύθμισης,  θα  καθοριστούν  μέσα  από 
συντεταγμένες διαδικασίες διαλόγου.
5.  Οι  Διπλωματούχοι  Αρχιτέκτονες  Μηχανικοί  5ετούς  κύκλου  σπουδών  συντονίζουν τις 
προσπάθειες με άλλους μηχανικούς ώστε να συμβάλλουν στην ορθή χωροθέτηση, σχεδιασμό 
και υλοποίηση των τεχνικών έργων (κτιριακών έργων και έργων υποδομής), διασφαλίζοντας την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας. Οι Αρχιτέκτονες εμπλέκονται καθ’ όλο 
το  στάδιο  της  κατασκευής,  προσαρμόζοντας  τα  σχέδιά  τους  σύμφωνα  με  τους 
προϋπολογιστικούς  περιορισμούς,  τους  περιβαλλοντικούς  παράγοντες  και  τις  ανάγκες  του 
χρήστη.  Με  βάση  το  αποκλειστικό  τους  αντικείμενο,  λειτουργούν  ως  μέρος  της  συνολικής 
ομάδας έργου και συνεργάζονται στενά με όλο το φάσμα των επαγγελματιών της κατασκευής. Ο 
συντονισμός  ξεκινά  από  το  αρχικό  στάδιο  του  προγραμματισμού,  των  εναλλακτικών 
σχεδιαστικών  επιλογών  και  συνεχίζεται  κατά  την  εξέλιξη  της  κατασκευής.  Οι  Αρχιτέκτονες 
μηχανικοί εστιάζουν στην ανάλυση και τεκμηρίωση της ένταξης, στη συνθετική αρτιότητα, στην 
κατασκευαστική επάρκεια, στην ασφάλεια, στην αποδοτικότητα και στην οικονομική αποτίμηση 
των εναλλακτικών επιλογών. 
Καλούμε  τους  συναδέλφους  μηχανικούς  όλων  των  ειδικοτήτων  να  αρνηθούν  τη 
ρευστοποίηση του επαγγέλματος και να συντονιστούν σε έναν κοινό αγώνα.

2η Εισήγηση
Εισηγητής: ΑΚΕΑ
Παρουσίαση: Κώστας Βουρεκάς

Θέμα 3: Επαγγελματικά δικαιώματα
Το «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού
Το  περαιτέρω  «άνοιγμα»  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού  αποτελεί  βασική  μνημονιακή 
δέσμευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου αλλά και γενική 
κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, κεντρική επιδίωξη είναι 
η αλλαγή του μοντέλου απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το πτυχίο 
και  τον  βασικό  κύκλο  σπουδών  σε  ένα  νέο  μοντέλο,  που  θα  περιέχει  πλήρη  και  μερική 
πρόσβαση  σε  κατατετμημένα  δικαιώματα  και  απόκτηση  επιπλέον  δικαιωμάτων  μέσω 
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πιστοποιημένης  επαγγελματικής  εμπειρίας,  εξειδικεύσεων,  δια  βίου  επανακαταρτήσεων, 
σεμιναρίων, εξετάσεων και πιστοποιήσεων. Συνολικά πρόκειται για την κατάργηση ουσιαστικά 
του πτυχίου και την αποσύνδεσή του από τα επαγγελματικά δικαιώματα, μέσω της μετατροπής 
του σε ατομικό φάκελο προσόντων.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η Υποπαράγραφος ΙΓ’12 του ν.4254/14, η οποία καταργεί τον 
ν.4663/30 που ρύθμιζε διαχρονικά τα επαγγέλματα «του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και 
Τοπογράφου» και προβλέπει νέους ορισμούς των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, 
με  βάση Προεδρικά  Διατάγματα  τα  οποία  θα  εισηγηθεί  το  ΤΕΕ.  Όπως φάνηκε  και  από τα 
Προεδρικά  Διατάγματα  τα  οποία  προτείνει  τελικά  το  ΤΕΕ,  δεν  πρόκειται  για  μια  διαδικασία 
εκσυγχρονισμού  της  νομοθεσίας  του  1930,  εξορθολογισμού  και  διόρθωσης  συντεχνιακών 
αδικιών, αλλά για βήμα στην εφαρμογή ενός μοντέλου όπου όλοι τα κάνουν (σχεδόν) όλα, αρκεί 
να  αποκτούν  τις  συγκεκριμένες  πιστοποιήσεις  στον  ατομικό  φάκελο  προσόντων  τους.  Τα 
παραπάνω προδιαγράφουν ένα μέλλον όπου στον τεχνικό κλάδο θα δεσπόζουν λίγες μεγάλες 
επιχειρήσεις,  γύρω  από  τις  οποίες  θα  υπάρχει  ένας  κύκλος  μικρότερων  υπεργολαβικών 
εταιρειών,  ενώ  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  μηχανικών  και  των  τεχνικών  προλεταριοποιείται 
απόλυτα ή/και περιθωριοποιείται και εξωθείται εκτός επαγγέλματος. 
Στο  παραπάνω αποτέλεσμα  δεν  οδηγούν  απλά  οι  νομοθετικές  αλλαγές  στα  επαγγελματικά 
δικαιώματα,  αλλά ένα πλέγμα μέτρων, ρυθμίσεων και  εξελίξεων,  που συμπεριλαμβάνουν το 
ασφαλιστικό,  την  αναδιάρθρωση  των  σπουδών  μέσω  της  εφαρμογής  της  Μπολόνιας,  τις 
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις αλλά και  τις  καταστροφικές επιπτώσεις -στον 
κλάδο και όχι μόνο- των πολιτικών της «εσωτερικής υποτίμησης». 
Οι  ευρωπαϊκές  οδηγίες  δεν  προστατεύουν  αλλά  αντίθετα  υποβαθμίζουν  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων
Στην ίδια κατεύθυνση οδηγούν συγκεκριμένα και οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, η 2005/36/ΕΚ, 
όπως συμπληρώνεται από την 2013/55/ΕΕ. Επίσημος στόχος της οδηγίας είναι η διευκόλυνση 
της  επαγγελματικής  κινητικότητας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  γίνεται  εξίσωση  των  τίτλων  σπουδών 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων των χωρών υποδοχής με τους τίτλους σπουδών 
άλλων κρατών μελών από τα οποία προέρχεται  ο μετακινούμενος επαγγελματίας,  οι  οποίοι 
βρίσκονται  στο  αμέσως  προηγούμενο  επίπεδο  στο  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Επαγγελματικών 
Προσόντων.  Έτσι  εξισώνονται  λ.χ.  οι  5ετείς  σπουδές  μηχανικού  στην  Ελλάδα  με  τους 
βρετανικούς 3ετείς κύκλους που οδηγούν σε Bachelor. 
Η εν λόγω Οδηγία στο άρθρο 46 περιέχει μια περιγραφή της εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα η 
οποία  αντιστοιχεί  σε  ολοκληρωμένες  σπουδές  πανεπιστημιακού  επιπέδου  και  οι  τίτλοι 
εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε αυτές αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα  V.7. Όμως, 
στο άρθρο 49 αποφασίζεται η αναγνώριση τίτλων σπουδών αρχιτέκτονα, οι οποίες δεν πληρούν 
τα κριτήρια του άρθρου 46 και οι οποίοι αναφέρονται επίσης ονομαστικά στο Παράρτημα  VI. 
Επίσης στο άρθρο 23 (κεκτημένα δικαιώματα) αποφασίζεται και η αναγνώριση παλαιότερων 
τίτλων  σπουδών  αρχιτέκτονα  που  προέρχονται  από  την  ανατολική  Ευρώπη.  Επιπλέον,  το 
άρθρο 10 της Οδηγίας, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής των βασικών διατάξεων, σύμφωνα 
με  τις  οποίες  τα  πτυχία  των  πολυτεχνείων  εξισώνονται  προς  τα  κάτω  με  τριετείς  κύκλους 
σπουδών, ανοίγει  με  σαφήνεια ένα παράθυρο για την εφαρμογή των παραπάνω και  στους 
αρχιτέκτονες, καθώς η εξίσωση εφαρμόζεται για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους και για 
αιτούμενους με τίτλους σπουδών που δεν ανήκουν ούτε στο Παράρτημα V.7. (άρθρο 46), ούτε 
στο άρθρο 49, αλλά στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο του πλαισίου προσόντων. Το μοναδικό 
αντισταθμιστικό  μέτρο  τότε  είναι  η  υποχρέωση  πρακτικής  άσκησης  ή  εξετάσεων  για  τους 
αιτούμενους με τίτλους τριετών σπουδών. 
Συνεπώς το άρθρο 46, που περιγράφει το αντικείμενο σπουδών του αρχιτέκτονα, καθίσταται 
απολύτως διάτρητο, με βάση το σύνολο των εξαιρέσεων που θεσμοθετούνται σε άλλα άρθρα 
της  Οδηγίας.  Επομένως  η  Οδηγία  σε  καμία  περίπτωση  δεν  διασφαλίζει  τα  επαγγελματικά 
δικαιώματα των αρχιτεκτόνων, αλλά αντίθετα συμβάλλει στη διάλυσή τους -όπως και των άλλων 
ειδικοτήτων-  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  της  Μπολόνιας,  του  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου 
Προσόντων,  κ.λπ.  Επιπλέον,  δεν  διασφαλίζει  σε  καμία  περίπτωση  την  αποκλειστική 
ενασχόληση  των  αρχιτεκτόνων  με  την  αρχιτεκτονική,  καθώς  ρητά  αναγνωρίζει  ότι  οι 
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δραστηριότητες  αυτές  σε  πολλά  κράτη  –  μέλη  ασκούνται  και  από  άλλους  επαγγελματίες 
μηχανικούς  (παρ.  28  του  προοιμίου).  Τέλος,  η  νεότερη  Οδηγία  (2013/55/ΕΕ),  μέσω  του 
«συστήματος  πληροφόρησης  της  εσωτερικής  αγοράς  (IMI)»  και  της  «ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής  ταυτότητας»,  προωθεί  την  αυτόματη  πρόσβαση  –συνολική  ή  μερική-  στο 
επάγγελμα, με βάση τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται σε χώρες του εξωτερικού.  
Το μητρώο ιδιωτικών έργων και η διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
Η τελική διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων προέρχεται από μία άλλη κατεύθυνση, στην 
οποία  έχει  δοθεί  ελάχιστη  προσοχή  μέχρι  τώρα.  Πρόκειται  για  το  «Ηλεκτρονικό  μητρώο 
παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)», το οποίο θεσμοθετείται στο άρθρο 10 
του  μη  κατατεθημένου  νομοσχεδίου  με  τίτλο  «Δομές  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Δημόσιων 
Υποδομών, διαδικασίες Διαφάνειας και Κεντρικού Ελέγχου στο Σύστημα Παραγωγής Δημόσιων 
και Ιδιωτικών Έργων, και λοιπές διατάξεις». Με το μητρώο αυτό συντελείται η πλήρης διάλυση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τη μεθοδολογία της επέκτασης του τρόπου με τον οποίο 
παράγονται τα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο μητρώο αυτό 
περιλαμβάνεται  το σύνολο του κλάδου,  μηχανικοί  απόφοιτοι  ΑΕΙ,  τεχνολόγοι  απόφοιτοι  ΤΕΙ, 
απόφοιτοι  κολλεγίων και σχολών του εξωτερικού, λοιπά τεχνικά επαγγέλματα, εργατοτεχνικό 
προσωπικό και δημόσιοι υπάλληλοι. Το κομμάτι του μητρώου που αφορά τις εταιρείες ελέγχεται 
απευθείας από το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ για το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η εργολαβία 
ανατίθεται στο ΤΕΕ.
Αξίζει  να  σημειωθεί  επίσης,  ότι  στο  νομοσχέδιο  αυτό,  πολλαπλασιάζονται  τα  ειδικά 
επαγγελματικά  δικαιώματα  τα  οποία  αποκτούνται  με  σεμινάρια,  δίδακτρα,  εξετάσεις  και 
πιστοποιήσεις με διοργανωτή το ΤΕΕ, τα οποία συνδέονται σε πολλές περιπτώσεις με τους 
τομείς  όπου  η  ευθύνη  του  κράτους  μεταβιβάζεται  στον  ιδιωτικό  τομέα  (κατάλογος 
πιστοποιημένων  μηχανικών  της  Διεύθυνσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών 
Καταστροφών, Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, Μητρώο Ελεγκτών 
Εταιρειών Πιστοποίησης, κατάλογος διαιτητών του Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών). 
Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του μητρώου (όροι εγγραφής, κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, 
κατηγορίες  μελετών,  τάξεις  πτυχίων  κ.λπ.)  δεν  περιέχονται  στο  νομοσχέδιο,  αντίθετα 
προβλέπεται να θεσμοθετηθούν με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 10, 
παρ.21).  Όμως  οι  σχετικές  προθέσεις  της  κυβέρνησης  είναι  ήδη  απολύτως  σαφείς. 
Αποτυπώνονται ανάγλυφα στο «Προσχέδιο Εργασίας» για το μητρώο, ομάδας που συνέστησε 
το ΥΠΟΜΕΔΙ με τις εργοδοτικές – εργολαβικές οργανώσεις του κλάδου και το ΤΕΕ. 
Το προσχέδιο ουσιαστικά ξαναγράφει τον ν.3316/2005 για τα δημόσια έργα, χειροτερεύοντάς 
τον σημαντικά, ενώ εντάσσει σε αυτόν και τα ιδιωτικά. Ειδικότερα λ.χ. για τις μελέτες, ορίζει 33 
γενικές κατηγορίες από τις οποίες θα μπορεί κανείς να επιλέγει 3 ανάλογα με την ειδικότητά του, 
διαλύοντας έτσι το ενιαίο γενικό πτυχίο του 5ετούς κύκλου σε οριζόντιες επιμέρους ειδικεύσεις. 
Επιπλέον εισάγει και στα ιδιωτικά έργα τις τάξεις πτυχίων (για τα φυσικά πρόσωπα μηδενικό 
πτυχίο, Α’, Β’ και Γ’ τάξης) εισάγοντας έτσι την βαθμίδα του «δόκιμου μηχανικού» με κανένα 
απολύτως  δικαίωμα  και  τους  νεοεισερχόμενους  στο  επάγγελμα.  Επιπλέον  εισάγει  πολύ 
σοβαρούς  φραγμούς  για  την  αναβάθμιση  των  πτυχίων,  πρακτικά  απαγορευτικούς  για  τους 
νέους στο πλαίσιο της ανεργίας, της κρίσης και της μείωσης του επαγγελματικού αντικειμένου, 
ενώ και οι παλαιότεροι μελετητές δεν εντάσσονται κατευθείαν στις τάξεις πτυχίων που έχουν, 
αλλά στην Α’ ή την Β’ τάξη. Προφανώς τα όρια του προϋπολογισμού των ιδιωτικών ή δημόσιων 
έργων που μπορεί να διεκδικήσει κανείς ισχύουν μόνο προς τα πάνω και επιπλέον διαφαίνεται  
ότι  ενώ  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  που  μπορεί  κανείς  να  αναλάβει  συνδέεται  με  την 
προεκτιμώμενη αμοιβή, η εμπειρία που συσσωρεύει υπολογίζεται με βάση τη συμβατική (με την 
έκπτωση) αμοιβή. Με την ένταξη στο μητρώο και των απόφοιτων ΤΕΙ, κολεγίων, κ.λπ. με λίγο 
διαφορετικούς όρους από τους απόφοιτους ΑΕΙ,  «ρυθμίζει» το πρόβλημα των διαφορετικών 
ταχυτήτων πτυχίων, διαλύοντας και εξισώνοντας όλα τα πτυχία προς τα κάτω. 
Συνοπτικά, η εφαρμογή του μητρώου στα ιδιωτικά έργα:

• Προσθέτει σοβαρότατους φραγμούς στο επάγγελμα που τους θίγουν όλους και ευνοούν 
μόνο τα μεγάλα εταιρικά πτυχία που θα μπορούν να συγκεντρώνουν όλα τα έργα. 
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• Καταργεί  τα  πτυχία  όπως  τα  ξέραμε  προσθέτοντας  εξειδικεύσεις,  φραγμούς, 
διαφοροποιήσεις με βάση την εμπειρία, που τελικά οδηγεί στην εξατομίκευσή τους.

• Καθιστά όλους τους νεοεισερχόμενους δόκιμους μηχανικούς χωρίς δικαιώματα. Αν και 
με τη σημερινή διατύπωση το μηδενικό πτυχίο αναβαθμίζεται σε πτυχίο Α’ τάξης μετά 
από 4 χρόνια χωρίς προϋποθέσεις, είναι βέβαιο ότι η εμπέδωση της παραπάνω λογικής 
σύντομα  θα  οδηγήσει  σε  προϋποθέσεις  επαγγελματικής  εμπειρίας,  ενδεχομένως 
εξετάσεων,  κ.λπ.  Οι  νέοι  μηχανικοί  καθίστανται  ουσιαστικά  ασκούμενοι  χωρίς 
δικαιώματα,  γεγονός  που  έχει  σαφείς  αρνητικές  επιπτώσεις  και  στα  εργασιακά 
δικαιώματα όλων.

Βασικά αιτήματα - διεκδικήσεις: 
• Όχι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού και στη συνακόλουθη διάλυση των 

επαγγελματικών  δικαιωμάτων.  Αποχώρηση  από  τον  διάλογο  για  τα  Προεδρικά 
Διατάγματα στο πλαίσιο του ν.4254/14. 

• Όχι  στο  μητρώο ιδιωτικών  έργων,  να  αποσυρθεί  το  σχετικό  νομοσχέδιο.  Όχι  στους 
οριζόντιους και κάθετους φραγμούς με εξειδικεύσεις και τάξεις πτυχίων, καμία σκέψη για 
την εφαρμογή καθεστώτος «δόκιμου» ή «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».

• Όχι στη Μπολόνια,  τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και  το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων.  Όχι  στους  δύο  κύκλους  σπουδών  και  τις 
πιστωτικές  μονάδες  που  μέσω  του  συμπληρωματικού  διπλώματος  οδηγούν  στην 
μετατροπή του πτυχίου σε ατομικό φάκελο προσόντων. Όχι στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2005/36/ΕΚ και 2013/55/ΕΕ, κατάργηση των νομοθετημάτων που τις ενσωματώνουν στο 
εθνικό δίκαιο.

• Ενιαίο γενικό πτυχίο, το οποίο θα προέρχεται από ενιαίους 5ετείς κύκλους σπουδών και 
θα οδηγεί  σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα με  βάση το  περιεχόμενο αυτών των 
σπουδών.  Όχι  στη  διάσπαση  των  πτυχίων  στη  βάση  ειδικεύσεων,  καταρτίσεων, 
πιστοποιήσεων ή εξετάσεων. Στρατηγικός στόχος είναι η κατάργηση της διάκρισης ΑΕΙ-
ΤΕΙ, με ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν και για όλους. 

• Επαναφορά  των  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  και  των  ελάχιστων  αμοιβών. 
Αξιοπρεπείς αμοιβές ανάλογες με τις ανάγκες για όλους τους μηχανικούς – τεχνικούς 
που ζουν από τη δουλειά τους.  

3η Εισήγηση
Εισηγητής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Παρουσίαση: Αφροδίτη Αυγερινού

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ!!!
Τα υπό διαβούλευση σχέδια ΠΔ για τα επαγγελματικά περιγράμματα των διαφόρων ειδικοτήτων 
των  μηχανικών  είναι  το  τελευταίο  «επεισόδιο»  που  έρχεται  να  προστεθεί  στο  μακρόχρονο 
σήριαλ της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
των μονοπωλιακών ομίλων και της ΕΕ. Μέσα σε όλα, έρχεται να συνδαυλίσει τις διακλαδικές 
συντεχνιακές αντιπαραθέσεις για τη «μοιρασιά δικαιωμάτων» πρόσβασης σε μια επαγγελματική 
πίτα  που  έχει  σχεδόν  εξανεμιστεί  στο  έδαφος  της  καπιταλιστικής  κρίσης  και  της  τεράστιας 
ανεργίας.  Η λογική της απελευθέρωσης είναι  στο σκληρό πυρήνα των αρχών της ΕΕ, 
όπως  αυτές  αποτυπώθηκαν  στις  συνθήκες  του  Μάαστριχτ  και  της  Λισαβόνας,  είναι  η 
διασφάλιση όρων ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των εργαζομένων και 
των  υπηρεσιών  σε  όλη  την  έκταση  της  ευρωενωσιακής  αγοράς.  Τα  Μνημόνια,  η 
τρόικα/κουαρτέτο και η κρίση που εμφανίζονται ως αιτίες, είναι απλά η πρόφαση. Στόχος αυτής 
της  πολιτικής  είναι  η  ακόμα  μεγαλύτερη  συμπίεση  της  τιμής  της  εργατικής  δύναμης  και  η 
επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης της παραγωγής έργων και μελετών στα χέρια μια 
μικρής χούφτας μονοπωλίων. 
Στη πραγματικότητα, η απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού είναι μια διαδικασία 
που ξεκίνησε ήδη – όσον αφορά την αδειοδότηση – από το 1989  (οδηγία 89/48/ΕΟΚ) και 

52



ολοκληρώθηκε το 2005, με την οδηγία 2005/36/ΕΕ, την οδηγία Μπολκενστάιν και το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Παράλληλα,  στην 
ίδια  κατεύθυνση  επιτάχυνσης  της  μονοπώλησης  του  κλάδου  κινήθηκε  και   το  σύνολο  της 
νομοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών, με τη νομοθεσία για τις αναθέσεις, 
τα  κοστολόγια,  τις  συμβάσεις  παραχώρησης,  τα  ΣΔΙΤ.  Σε  επίπεδο  επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, η απελευθέρωση είναι αναπόσπαστα δεμένη με την διαδικασία της Μπολώνια, και 
την  αποσύνδεση  πτυχίου-επαγγέλματος  αλλά και  με  τις  αντιδραστικές  αναδιαρθρώσεις  στις 
εργασιακές σχέσεις, που χειροτερεύουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού.

Μύθοι και πραγματικότητα
 Η κυρίαρχη προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της ισχυρίζεται ότι η 

απελευθέρωση  είναι  προς  το  συμφέρον  της  κοινωνίας,  θα  οδηγήσει  σε  φθηνότερες 
υπηρεσίες.  Η  πραγματικότητα  έχει  δείξει  ακριβώς  το  αντίθετο.  Η  απελευθέρωση  και  η 
συγκέντρωση της παραγωγής μελετών και έργων στα χέρια μονοπωλίων του κλάδου είχε 
ως αποτέλεσμα την  τεράστια αύξηση του κόστους τους για το λαό. Ας θυμηθούμε το 
Μετρό, το κόστος του οποίου τελικά ανήλθε στο υπερτριπλάσιο του προϋπολογιζόμενου, τα 
έργα ΣΔΙΤ που με στοιχεία του ίδιου του ΤΕΕ κοστίζουν δυο και τρεις φορές παραπάνω 
από την αυτεπιστασία, τις συνεχείς και αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων για 
να εξασφαλισθεί  η κερδοφορία των παραχωρησιούχων. Η όποια εξοικονόμηση κόστους 
από  την  συγκεντροποίηση  των  έργων  δεν  «αγγίζει»  το  λαό,  ο  οποίος  εξακολουθεί  να 
πληρώνει διπλά και τριπλά σα φορολογούμενος και χρήστης. Αυτό που κάνει είναι να 
εκτοξεύει  τα  κέρδη  των  κατασκευαστικών  επιχειρήσεων  με  την  απόσπαση  ακόμα 
μεγαλύτερης υπεραξίας από τους εργαζόμενους σε αυτές.

 Ισχυρίζονται  ακόμα  ότι  με  την  απελευθέρωση  θα  πολλαπλασιαστούν  τα  έργα  για  την 
ικανοποίηση  λαϊκών  αναγκών.  Η  ζωή  όμως,  δείχνει  άλλα.  Τα  έργα  ιεραρχούνται  και 
κατασκευάζονται  εκεί  και  στο  βαθμό  που  αυτό  μεγιστοποιεί  την  κερδοφορία  των 
μονοπωλιακών ομίλων. Η προτεραιότητα δόθηκε σε οδικούς άξονες και σε μεγάλα τεχνικά 
έργα  στον  τομέα  των  μεταφορών,  αφού  η  προτεραιότητα  για  το  κεφάλαιο  είναι  η 
αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς των εμπορευμάτων του. Από την άλλη,  απαραίτητα 
για  τη  λαϊκή  οικογένεια  τεχνικά  έργα, όπως  έργα  αντιπλημμυρικής  και  αντιπυρικής 
προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, συνδυασμένης αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού 
για  άρδευση  και  ηλεκτροπαραγωγή  μεγάλης  κλίμακας  κ.α.  δεν  προκρίθηκαν γιατί  η 
υλοποίηση τους δεν εξασφάλιζε ικανοποιητική κερδοφορία και δεν ήταν «ελκυστικά» για 
τους μονοπωλιακούς ομίλους.

 Μύθος  είναι  και  το  ότι  η  απελευθέρωση  δημιούργησε  «άνοιξη»  στην  αγορά  εργασίας. 
Αντίθετα, η μέχρι τώρα πορεία της πάτησε πάνω στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και 
τους «οιονεί μισθωτούς» με ΔΠΥ (μια πρακτική στην οποία ο κλάδος μας κατέχει το θλιβερό 
προνόμιο να είναι από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της), εξασφαλίζοντας φθηνούς 
και  ευέλικτους  μηχανικούς  και  τεχνικούς  στους  κατασκευαστικούς  ομίλους.  Η 
απελευθέρωση  και  η  συγκέντρωση  μελέτης  και  κατασκευής  οδήγησε  στην 
προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας μηχανικών που εργάζονταν πλέον ως μισθωτοί 
με άθλιους όρους εργασίας πριν ακόμα την εκδήλωση της κρίσης που χτύπησε ιδιαίτερα 
τον κλάδο των κατασκευών. Η κρίση ήρθε να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία οδηγώντας 
τους  μισθούς  των  μισθωτών  μηχανικών  και  τις  αμοιβές  των  αυτοαπασχολούμενων  σε 
ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. 

 Το  ίδιο  προσανατολισμό  είχε  και  η  προώθηση  της  διαδικασίας  της  Μπολόνια,  με  την 
αποσύνδεση  πτυχίου-επαγγέλματος  και  το  σπάσιμο  του  5ετούς  κύκλου  σπουδών.  Τη 
δημιουργία, δηλαδή, ενός  επιστημονικού προλεταριάτου χαμηλής ειδίκευσης που θα 
εξασφαλίζει στους ομίλους των κατασκευών φθηνή εργασία. 

Το συμπέρασμα  είναι  ότι  από  την  προώθηση  της  πολιτικής  της  απελευθέρωσης  βγαίνουν 
χαμένοι τόσο οι εργαζόμενοι μηχανικοί όσο και τα λαϊκά στρώματα. Οι πρώτοι, εξαναγκάζονται 
να πωλούν την εργατική τους δύναμη με ολοένα και χειρότερους όρους, που αποτυπώνονται 
στο μισθό, στις εργασιακές σχέσεις που γίνονται συνεχώς ελαστικότερες, στα ασφαλιστικά τους 
δικαιώματα που αποδομούνται  συστηματικά.  Ταυτόχρονα,  η προώθηση της απελευθέρωσης 
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έχει ως αποτέλεσμα τη γιγάντωση των κατασκευαστικών ομίλων με την καταστροφή χιλιάδων 
αυτοαπασχολούμενων  μηχανικών.  Η  προώθηση  της  πολιτικής  της  απελευθέρωσης  έχει  ως 
αποτέλεσμα  την  γιγάντωση  του  κόστους  των  τεχνικών  έργων,  αλλά  και  την  απόλυτη 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων των τεχνικών έργων με τις ανάγκες των κατασκευαστικών 
ομίλων,  με  μοναδικό  στόχο  την  εξασφάλιση  της  κερδοφορίας  τους.  Την  ίδια  στιγμή,  η 
συγκεντροποίηση της παραγωγής συμπαρασύρει προς τα κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης 
των μηχανικών αλλά και του συνόλου των εργαζόμενων στο κλάδο των κατασκευών.

Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι στο ρόλο των πλασιέδων της απελευθέρωσης
Η  πορεία  της  απελευθέρωσης  που  περιγράψαμε  όχι  απλά  δε  συνάντησε  την  παραμικρή 
«αντίσταση»  από  ΤΕΕ  και  τους  Επιστημονικούς  Συλλόγους,  αντίθετα  διευκολύνθηκε  στο 
μέγιστο βαθμό από την ηγεσία τους. Δεν υπήρξε, στην κυριολεξία, ούτε ένα από τα «μέτωπα» 
προώθησης  της  απελευθέρωσης,  στο  οποίο  το  ΤΕΕ  να  μην  παίξει  το  ρόλο  του  μοχλού 
προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Στο πεδίο των ισοτιμιών και της Μπολόνια κάνει τη νύχτα 
μέρα κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι …δεν εφαρμόζει τις Οδηγίες, τη στιγμή 
που η  ίδια  προωθεί  τις  γραπτές  επαγγελματικές  εξετάσεις,  παζαρεύει  ένα  «ενιαίο  ΤΕΕ» με 
τεχνολόγους, κολλέγια κλπ. φτάνει να έχουν «διαβαθμισμένα» επαγγελματικά δικαιώματα και να 
δοθεί  στην  ίδια  ο  ρόλος  του  διαχειριστή  τους.  Στα  ζητήματα  των  μελετών  και  των  έργων 
αποδέχθηκε και στηρίζει τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησης, τις ρυθμίσεις για τις αναθέσεις 
που εκτοπίζουν τους αυταπασχολούμενους. Φυσικά, καμία έκπληξη δεν προκαλεί αυτό, μιας και 
είναι γνωστός ο ρόλος του ΤΕΕ, ως μηχανισμού του κράτους των μονοπωλίων και ως θεσμού 
προώθησης της ταξικής συνεργασίας στον κλάδο των μηχανικών. 
Αλλά και η στάση της δήθεν «αντιπολίτευσης» ορισμένων Επιστημονικών Συλλόγων, όπως του 
ΣΑΔΑΣ είναι κάλπικη και υποκριτική. Στην πρόσφατη, για παράδειγμα, απόφαση του ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ (15/2/2016), αν προσπεράσουμε τις «κορώνες» περί υπεράσπισης του ενιαίου 5ετούς 
πτυχίου,  του  δημοσίου  συμφέροντος,  των  αναγκών  της  κοινωνίας  κλπ.,  βρίσκουμε  την 
αναγνώριση του συστήματος πιστωτικών μονάδων της ΕΕ – φτάνει το «δικό μας» πτυχίο να 
αναγνωριστεί  ως  master,  λες  και  αυτό  φράζει  το  δρόμο  στους  3ετείς  και  4ετείς  κύκλους 
σπουδών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ. Από την άλλη, δε θα βρούμε ούτε  
μισή λέξη για την κατάργηση των κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζουν την απελευθέρωση, 
ούτε φυσικά των ΠΔ που ενσωματώνουν την εφαρμογή τους στο εθνικό δίκαιο. Αντίθετα, θα 
βρούμε  την  «ευχή»  η  «αυτόματη  αναγνώριση»  μέσω  του  IMI να  εξασφαλίζει  «πλήρη 
δικαιώματα» στους αρχιτέκτονες μηχανικούς, χωρίς να λέει κουβέντα για την κατεύθυνση της 
πιστοποίησης ανά δραστηριότητα (βλέπε π.χ. τους ελεγκτές δόμησης) που αποσπά τμήματα 
του  επαγγέλματος  από το  ακαδημαϊκό  δίπλωμα,  δείχνοντας  το  που  οδηγεί  τα  πράγματα  η 
πολιτική της ΕΕ. Κοντολογίς, η στάση του ΣΑΔΑΣ και του μπλοκ δυνάμεων που συσπειρώνεται 
γύρω από αυτή τη λογική, είναι η γνωστή λογική που υπόσχεται την απόκρουση της επίθεσης 
και  την  ανακούφιση  των  εργαζόμενων  χωρίς  την  ανατροπή  του  πλαισίου  της  αντιλαϊκής 
πολιτικής  και  χωρίς  να  σημαδεύει  τον  πραγματικό  ένοχο,  την  άρχουσα  τάξη,  τους 
μονοπωλιακούς ομίλους και το κράτος τους, την ΕΕ. Τη λογική αυτή ο λαός και οι εργαζόμενοι 
μηχανικοί πρώτοι-πρώτοι, τη δοκίμασαν για χρόνια «στο πετσί» τους και είναι αυτή που έφερε 
το κίνημα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, να μη μπορεί να αποτρέψει την επίθεση και το λαό 
και τους εργαζόμενους να μετράνε τη μια απώλεια μετά την άλλη.

Στη προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης η διέξοδος
Η  παραπέρα  προώθηση  της  απελευθέρωσης  είναι  βέβαιο  ότι  θα  χειροτερεύσει  ακόμα 
περισσότερο  την  κατάσταση,  τόσο  για  τους  εργαζόμενους  (μισθωτούς  και 
αυταπασχολούμενους,  μικρούς  επαγγελματίες)  του  κλάδου,  όσο  και  τα  λαϊκά  στρώματα 
γενικότερα. Η ως τώρα πείρα το αποδεικνύει. Και γι αυτό είμαστε αντίθετοι και θα παλέψουμε να 
μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοιμάζονται, στα έργα, τις μελέτες, 
τις αμοιβές, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δε θα παραιτηθούμε από το αυτονόητο δικαίωμα 
– ανάγκη του αυταπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Όμως, είναι 
ψέμα ότι  η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης είναι  θέμα περισσότερων ή λιγότερων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δε «γεννούν» δουλειές, αντίθετα η κρίση 
(όπως και η ανάπτυξη) του καπιταλισμού τις στερεί από τους αυταπασχολούμενους για 
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να τις συγκεντρώνει στα μονοπώλια! Τα δικαιώματα δεν αυξάνουν τις αμοιβές, η αγορά, 
όμως, τις βυθίζει στα Τάρταρα της «ελεύθερης διαπραγμάτευσης»! Και βέβαια, κανένα 
δικαίωμα «υπογραφής» δε φράζει το δρόμο στην ποινικοποίηση (αντίθετα, την ενισχύει), 
στη φοροεπιδρομή (προ και εντός μνημονίου), στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μέσα 
από το αντιλαϊκό-αντιασφαλιστικό νομικό  πλαίσιο που διαμόρφωσαν ΠΑΣΟΚ και  ΝΔ 
(νόμοι  Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά-Λοβέρδου,  3518/06  κλπ.)  και  συνεχίζει  «επάξια»  η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις προτάσεις της.
Είναι αυταπάτη να πιστεύει  κανείς ότι  τα ερείπια του προστατευτισμού που έχουν απομείνει 
(τάξεις πτυχίων, ελάχιστες αμοιβές κλπ.),  μπορούν να ανακόψουν τη δράση των νόμων της 
καπιταλιστικής  οικονομίας.  Στα  πλαίσια  του  καπιταλιστικού  δρόμου  ανάπτυξης,  η  πορεία 
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και του κεφαλαίου, η μονοπώληση και 
του κλάδου των κατασκευών είναι αντικειμενική διαδικασία. Αν η πάλη περιοριστεί στα στενά 
πλαίσια της αποτροπής απλά της μιας ή της άλλης επιμέρους ρύθμισης, ό,τι κερδίζουμε με το …
μισό χέρι, θα μας το παίρνουν πίσω με το …ενάμισυ.
Η μοναδική διέξοδος προοπτικής βρίσκεται στη ένταξη του αγώνα ενάντια στην πολιτική 
της ΕΕ για την  «απελευθέρωση», στην πάλη για τη συνολική ανατροπή της πολιτικής 
του ευρωμονόδρομου και τη διεκδίκηση ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, σε ρήξη με την 
εξουσία και την κυριαρχία των μονοπωλίων, με κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας 
στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, μέσω κρατικών φορέων (π.χ. στις κατασκευές, 
την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες κλπ.) που θα λειτουργούν με κεντρικό 
σχεδιασμό  και  εργατικό  έλεγχο  για  την  ικανοποίηση  των  κοινωνικών  αναγκών, 
κατοχυρώνοντας  πλήρως τα  εργασιακά,  κοινωνικά,  μορφωτικά  κλπ.  δικαιώματα  των 
εργαζομένων σε αυτούς και βέβαια με την αποδέσμευση της χώρας από την ΕΕ και τους 
άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς (ΝΑΤΟ κλπ.). Σε αυτή την πορεία και με αυτόν τον 
προσανατολισμό  καλούμε  τους  αυταπασχολούμενους  και  μικρούς  επαγγελματίες 
μηχανικούς να αγωνιστούν, μαζί με την ΠΑΣΕΒΕ, το ΠΑΜΕ και την «Πανεπιστημονική», 
για την αντεπίθεση και την ελπιδοφόρα προοπτική που έχουν ανάγκη συνολικότερα οι 
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, αλλά και οι ίδιοι ως τμήμα τους.
Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας, απαιτώντας:
        Πλήρη σταθερή  εργασία  για  όλους,  κατάργηση  των  ελαστικών  μορφών απασχόλησης.  7ωρο-

5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών 
των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

        Ανατροπή  της  πολιτικής  της  ΕΕ για  την  «απελευθέρωση»  των επαγγελμάτων  σε  όφελος  του 
μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και 
ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την 
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την 
εργοδοσία  στον  εργαζόμενο. Ενιαίο  δημόσιο  δωρεάν  σύστημα  ανώτατης  εκπαίδευσης,  χωρίς 
ταξικούς  φραγμούς  και  αντιεπιστημονικούς  διαχωρισμούς  των  σπουδών  σε  κύκλους  και  των 
ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική 
επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην επαγγελματική 
κατοχύρωση.

         Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και  μελετών που 
επιταχύνουν  τη  συγκέντρωση  μελετών  και  έργων  στα  χέρια  του  μεγάλου  κεφαλαίου  (ΣΔΙΤ, 
Συμβ.Παραχώρησης,  ΓΟΚ,  αυθαίρετα,  οικοδομικές  άδειες  κ.λπ.).  Κατάργηση του νόμου για  το 
κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του 
αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, 
του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που 
υποτάσσουν τη  χρήση γης  στην  κερδοφορία  των μονοπωλιακών ομίλων και  επιταχύνουν την 
ιδιωτική  πολεοδόμηση.  Απαίτηση  ουσιαστικής  αντισεισμικής  θωράκισης  και  αντιπλημμυρικής 
προστασίας.  Κατάργηση  του  νομοθετικού  πλαισίου  απελευθέρωσης  της  ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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4η Εισήγηση
Εισηγητής: ΕλΕΜ
Παρουσίαση: Μαρία Φραντζή

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συνάδελφοι,
ενόψει  των  τελευταίων  εξελίξεων  και  κυρίως  του  θολού  τοπίου  που  έχει  δημιουργηθεί  με 
εμπλεκόμενους,  σε  μία  απίθανη  κατάσταση  lobbing και  διαδρομισμού,  τόσο  το  ΤΕΕ και  το 
ΥΠΕΝ όσο και τα ΑΕΙ και οι συλλογικότητες των άλλων ειδικοτήτων (και όχι μόνο αυτών που 
αφορούν στα ΠΔ), καταθέτουμε τα εξής:
Το ότι εμμένουμε στην απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για αποχή από κάθε διάλογο με την 
κυβέρνηση δεν  σημαίνει  ότι  πέραν αυτού  δεν  μπορούμε  να  διαβουλευόμαστε  στα  διάφορα 
επιστημονικά ή συνδικαλιστικά φόρα, όπως δεν μπορεί επουδενί να σημαίνει ότι ο ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ δεν έχει επεξεργασμένες προτάσεις για το ζήτημα, γεγονός που πληροφορούμαστε ότι 
διασπείρεται  ευρέως  όχι  μόνο  από  τις  άλλες  ειδικότητες  αλλά  και  από  συναδέλφους 
αρχιτέκτονες.
Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ότι στην προηγούμενη θητεία η σχετική 
αρμόδια επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ήταν μακράν η πρώτη, μεταξύ των άλλων ειδικοτήτων, 
που μελέτησε και έγκαιρα κατέθεσε σχετική εισήγηση στο ΔΣ του συλλόγου, για την οποία η 
σχετική Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δεν πήρε ποτέ καμία απόφαση, με ευθύνη και του 
σημερινού συσχετισμού δυνάμεων των παρατάξεων στο ΔΣ, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να 
σέρνεται επί δύο και πλέον χρόνια πίσω από τις εξελίξεις χωρίς συντεταγμένη θέση για ένα από 
σημαντικότερα  ζητήματα  του  κλάδου  και  ειδικότερα  για  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των 
αρχιτεκτόνων ελευθέρων επαγγελματιών. 
Για τον λόγο αυτό εισηγούμαστε προς ψήφιση από την Α/ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ την απόφαση της 
15.02.2016  του  ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  που  υιοθετεί  ως  κείμενο  βάσης  ΓΙΑ  ΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, το κείμενο της ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων 
του  ΤΕΕ,  προ  των  παρεμβάσεων  των  υπευθύνων  της  ΔΕ  του  ΤΕΕ,  και  την 
δραστηριοποίηση  του  συλλόγου  στην  κατεύθυνση  της  προάσπισης  των  αρχών που 
περιγράφονται ειδικότερα κατωτέρω και θέτοντας υπόψη του σώματος την βασική αρχή 
για την ΕλΕΜ, αυτή των μεταβατικών διατάξεων.   
 Προτεινόμενες Μεταβατικές Διατάξεις
Η ΕλΕΜ δεν συζητά και θα αντιταχθεί με κάθε τρόπο σε οποιαδήποτε αλλαγή και όποτε αυτή 
συντελεστεί  στο  πλαίσιο  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  Πολιτικών  Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων και των λοιπών ειδικοτήτων, που θα θίγει οποιοδήποτε και καθ’ 
οιονδήποτε  τρόπο  τα,  καλώς  ή  κακώς,  βασικά  κατοχυρωμένα  από  χρόνια  επαγγελματικά 
δικαιώματα που αφορούν: 
• στους εν ενεργεία μηχανικούς, 
• τους φοιτητές των αντίστοιχων Ανωτάτων Σχολών και 
• τους μαθητές των δύο τελευταίων ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προετοιμάζονται 

για τις αντίστοιχες σχολές, 
μέχρι το τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 
Η ισχύς της όποιας θεσμικής παρέμβασης πρέπει να χαίρει μεταβατικών διατάξεων ισχύος από 
6 έως 8 χρόνια και τα όποια νέα επαγγελματικά δικαιώματα να αφορούν μόνο αυτούς που θα 
ασκήσουν το επάγγελμα από εκεί και πέρα, γνωστών στους ίδιους τους νέους και τις οικογένειές 
τους από την περίοδο του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. 
Υπό  την  ανωτέρω  αρχή,  που  αποτελεί  για  την  ΕλΕΜ  προϋπόθεση  διαλόγου,  η 
κατευθυντήρια γραμμή μας είναι: «ο καθείς εφ’ ώ ετάχθη». 
Αποδίδονται  επαγγελματικά  δικαιώματα  -  αυτά  και  μόνο  -  που  αφορούν  στο  γνωστικό 
αντικείμενο κάθε ειδικότητας,  μέσα από 5ετή    αδιάσπαστο   κύκλο σπουδών, στην βάση των   
γενικών  και  των  ειδικών  γνώσεων  που  απαιτούνται  για  την  απόκτηση  του  Διπλώματος 
Ανωτάτης Σχολής. Δεν αποδίδονται γενικά ή ειδικά περαιτέρω επαγγελματικά δικαιώματα επί τη 
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βάσει  των  οποιωνδήποτε  μεταπτυχιακών  σπουδών  όπως:  σεμινάρια,  επιμορφώσεις, 
εξειδικεύσεις, μάστερ, διδακτορικά κτλ.    
Ειδικότερα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Συνάδελφοι,
Οι  Αρχές Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού καθορίζονται  από τη νοµοθεσία,  τους 
κώδικες δεοντολογίας και άλλους κανονισμούς που ρυθµίζουν την επαγγελµατική συμπεριφορά. 
Ως  προς  τους  αρχιτέκτονες,  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  έχει  θεσπιστεί  η  αρχή  της  αυτόματης 
αναγνώρισης  των  εκπαιδευτικών  τίτλων  (άρθρο  21  οδηγίας  2005/36/ΕΚ),  σύμφωνα  με  την 
οποία κάθε κράτος υποδοχής οφείλει να αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που 
αναφέρονται  στο  Παράρτημα V.7,  σημείο 5.7.1.  Στην Ελλάδα,  σε κανονιστικό επίπεδο,  στις 
25/05/2010 τέθηκε σε ισχύ το πδ 38/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων).
Κατ’ αυτή την έννοια και δεδομένου ότι στο παράρτημα καταγράφονται τα πανεπιστήμια των 
κρατών μελών (μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά) τα οποία χορηγούν τίτλους Αρχιτέκτονα 
που θεωρούνται, υπό προϋποθέσεις, αναγνωρισμένοι σε όλα τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 
γίνεται σαφές ότι σε κοινοτικό επίπεδο έχουν καταγραφεί οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους 
οποίους τα πανεπιστήμια χορηγούν τίτλους Αρχιτέκτονα. 
Αξίζει  να  επισημανθεί  εδώ  λοιπόν  ότι  το  «επάγγελμα»  του  Αρχιτέκτονα  ή  οι  «υπηρεσίες» 
Αρχιτέκτονα διέπονται  πανευρωπαϊκά  από ένα  ειδικότερο θεσμικό  πλαίσιο  σε  σχέση με  τις 
λοιπές υπηρεσίες και ειδικότητες Μηχανικού. H κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα 
και η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του όμως, αποτελεί  παράλληλα και ζήτημα 
του εσωτερικού δικαίου, μπορεί δηλ. να ρυθμιστεί νομοθετικά από το Εθνικό μας Δίκαιο στο 
βαθμό που δε θίγεται η οδηγία. Η ίδια η οδηγία αναφέρει ότι εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους υποδοχής να καθορίσει τον τομέα δραστηριοτήτων του επαγγέλματος του 
αρχιτέκτονα.
Ωστόσο, η ρητή αναφορά του άρθρου 46 της οδηγίας περιγράφει με απόλυτο τρόπο τις βασικές 
αρχές του γνωστικού αντικειμένου των Αρχιτεκτόνων οι  οποίες  προφανώς αντανακλούν,  σε 
εθνικό επίπεδο, σε ορισμένους και μόνο τίτλους σπουδών.
Οι σπουδές του Αρχιτέκτονα έχουν ως κεντρικό αντικείμενό τους το σχεδιασμό, το συνθέτειν 
των επιμέρους γνώσεων προς ένα συνολικό σύστημα αντίληψης, και τους τρόπους υλοποίησης 
όσων  αυτός  προβλέπει.  Για  την  κατάκτηση  της  συνθετικής  γνώσης  η  Αρχιτεκτονική 
χρησιμοποιεί,  πέραν  του  επαγωγικού  και  παραγωγικού  συλλογισμού,  την  απαγωγή,  τη 
σχηματοποίηση,  τη φαντασία και την ενόραση, γνωστικές διαδικασίες που διδάσκονται μόνο 
μέσω της  επεξεργασίας  συνθετικών  θεμάτων  αποκλειστικά  στις  αρχιτεκτονικές  σχολές.   Δε 
γίνεται, επομένως, αποδεκτή οποιαδήποτε ρευστοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
του  Αρχιτέκτονα  Μηχ.,  οποιοσδήποτε  κατακερματισμός  του  γνωστικού  του  αντικειμένου,  σε 
οποιαδήποτε κλίμακα χώρου - αντικειμένου.
Με το «εθιμικά» ισχύον σήμερα καθεστώς, η Ελληνική κυβέρνηση και τα όργανα που ασκούν 
διοίκηση στην Ελλάδα στερούν την ελληνική κοινωνία από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
παρακάμπτοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. 
Γιατί  η  ελληνική  διοίκηση,  μέχρι  και  σήμερα,  θεωρεί  ότι  η  σχετική  οδηγία  δε  θίγει  τα 
επαγγελματικά  δικαιώματα  άλλων  ειδικοτήτων  να  ασκούν  ελεύθερα  τη  δραστηριότητα  του 
Αρχιτέκτονα στο εσωτερικό της χώρας !!!
Δηλαδή, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με την προάσπιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων  του  Αρχιτέκτονα  δεν  αφορά   στο  εξωτερικό  (όπου  οι  απόφοιτοι  των 
αναγνωρισμένων  και  μόνο  Σχολών  Αρχιτεκτονικής  δικαιούνται  να  ασκούν  –  με  αυτόματη 
αναγνώριση – το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα αλλά στο εσωτερικό. Εάν δηλ, πχ.  απόφοιτος ΤΕΙ 
ή απόφοιτος ΕΜΠ τμήματος ΑΤΜ δεν μπορεί να ασκήσει  τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
Αρχιτέκτονα στα υπόλοιπα κράτη – μέλη, καθώς δε συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος σπουδών στο 
σχετικό παράρτημα  V.7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, προφανώς κατά παράβαση της οδηγίας ασκεί 
το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα.
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  ειδικά  στο  πεδίο  των  κτιριακών  και  δομικών  έργων,  απαιτείται  η 
συνέργεια,  συμμετοχή,  συνεργασία  και  αλληλοβοήθεια  πολλών  Μηχανικών  διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Από το πδ 696/1974, στο δεύτερο βιβλίο του (βλ. προδιαγραφές κτιριακών έργων), 
προκύπτει με σαφήνεια ο σημαντικός ρόλος κάθε ειδικότητας με τη συμμετοχή  και συνεισφορά 
της (κάθε μιας) στο σύνολο του έργου. Το κάθε ειδικό αντικείμενο ασκείται αποκλειστικά από το 
αντίστοιχο κλάδο. Η αντίστοιχη προς τις γνώσεις κατανομή  επαγγ. αρμοδιοτήτων/δικαιωμάτων 
είναι  προς το  συμφέρον τόσο  της  κοινωνίας,  όσο και  των  ίδιων των μηχανικών όλων των 
κλάδων.
Με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012  και  άλλες  διατάξεις»  και  με  βάση τις 
υποπαραγράφους:  ΣΤ.23:   ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΙΓ.12:  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ το επάγγελμα του μηχανικού 
αναθεωρείται ριζικά.
Για  τις  ρυθμίσεις  που  επαγγέλλονται  και  οι  δύο  υποπαράγραφοι  προβλέπουν  την  έκδοση 
Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία προκύπτουν μετά από εισήγηση (Υποπαράγραφος Στ23) ή 
σύμφωνη  γνώμη  (Υποπαράγραφος  ΙΓ.12)  του  ΤΕΕ.  Το  θετικά  στοιχεία  της  εισαγωγής  της 
σύνδεσης του δικαιώματος με το γνωστικό αντικείμενο, τίθενται υπό αίρεση με τις προβλέψεις 
του άρθρου 4.  Με τον τρόπο που ο  συγκεκριμένος  νόμος ορίζει  την  έννοια της  μηχανικής, 
καταργείται η απαίτηση του είδους της εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών του μηχανικού 
που είχαν συσχετιστεί με την συνταγματική επιταγή της  δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου 
συμφέροντος. Η πρόβλεψη του νόμου για σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ στη διαμόρφωση των νέων 
όρων άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, θα έπρεπε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας.
Στη διάρκεια των πρόσφατων συναντήσεων των ειδικοτήτων στο ΤΕΕ, από την ειδικότητα των 
Αρχιτεκτόνων επισημάνθηκαν επανειλημμένα οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στην επικρατούσα, 
στους συντονιστές από πλευράς ΤΕΕ και σε πολλές από τις λοιπές ειδικότητες, προσέγγιση, για 
το σύνολο του κλάδου των μηχανικών (αλληλοδιείσδυση στα επαγγελματικά δικαιώματα των 
επιμέρους  κλάδων αντί  για  την  ανάπτυξη  της  διεπιστημονικής  συνεργασίας,  άνοιγμα  χωρίς 
επιστημονική τεκμηρίωση και  συνακόλουθη υποβάθμιση του επαγγέλματος,  διακύβευση των 
αρχών προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, κλπ.).
Παράλληλα δηλώθηκε ότι εάν η συζήτηση συνεχίσει στο ίδιο κλίμα όπου:
• καταγράφεται  απλά  η  σημερινή  πραγματικότητα  στην  άσκηση  των  επαγγελματικών  μας 

δραστηριοτήτων 
• δε γίνεται ουσιαστική  σύνδεσή τους με τη βαρύτητα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου 

στο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε ειδικότητας και 
• δεν  εξυπηρετείται  η  θεραπεία  όσων ταλανίζουν τον  κλάδο  με  τις  επιπτώσεις  τους  στην 

ελληνική κοινωνία, εδώ και δεκαετίες
• διακινδυνεύοντας έτσι (με δεδομένες τις σύγχρονες απαιτήσεις) τη νομοθετική κατοχύρωση 

των  επαγγελμάτων  μας  αλλά  και  την  ίδια  την  υπόσταση  των  Σχολών  μας  (που  θα 
κινδυνεύσουν με συγχωνεύσεις) 

οι  Αρχιτέκτονες  δεν  θα  έχουν  άλλη  επιλογή  από το  να  αποσυρθούν  από τη  συγκεκριμένη 
διαδικασία.
Κομβικά σημεία των εισηγήσεων της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων είναι τα παρακάτω:
Αναγκαία  και  ικανή  συνθήκη  της  συμμετοχής  των  Αρχιτεκτόνων  στο  στόχο  της  επίτευξης 
«consensus» μεταξύ όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών είναι ο περιορισμός της πρόσβασης 
στην  επαγγελματική  δραστηριότητα  της Αρχιτεκτονικής  Μελέτης  και  Επίβλεψης μόνο  σε 
όσους διαθέτουν αναγνωρισμένο, ισότιμο και αντίστοιχο, τίτλο αρχιτέκτονα και κανέναν άλλο.
Σε όλες τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα συζητείται η διαβαθμισμένη 
συνέργεια  ειδικοτήτων  ανάλογα  με  το  γνωστικό  τους  υπόβαθρο (Πρόγραμμα  Σπουδών).  Ο 
συντονισμός εξαρτάται από το εκάστοτε αντικείμενο μελέτης / υλοποίησης και τη σχέση του με 
τις καθορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των διαφορετικών ειδικοτήτων με γνώμονα, 
πάντα, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
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Το  γνωστικό  αντικείμενο  του  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  αποτελεί  αυτόνομο  επιστημονικό  και 
τεχνικό πεδίο. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένο δεν εισάγει την έννοια της εξειδίκευσης.   Ο 
ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών είναι αδιάσπαστος και αποτελεί τη βάση για να πληρούνται 
τα 11 κριτήρια / προϋποθέσεις των Διεθνών Προτύπων για την άσκηση της δραστηριότητάς του 
(ο.π., άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46/2 της Οδηγίας 
2013/55/EU).  Η απόκτηση εξειδίκευσης προϋποθέτει  την  περάτωση γενικών αρχιτεκτονικών 
σπουδών 300ECTS και έπεται αυτών.
Η  όποια  πιστοποίηση  προσόντων  για  απόδοση  Επαγγελματικών  Δικαιωμάτων  που 
αντιστοιχούν  σε  κατακτημένο  γνωστικό  αντικείμενο  του  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού,  είναι 
ανεπίτρεπτη.
Η Πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού όσων κατέχουν 
εν μέρει το γνωστικό του αντικείμενο, προϋποθέτει την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσής 
τους που θα αποδεικνύεται και μέσα από τη διαδικασία μιας εξέτασης δομημένης στη λογική της 
πλήρωσης  των  11  κριτηρίων  των  Διεθνών  Προτύπων  και  που  δε  θα  αμφισβητεί  το  ήδη 
κατακτημένο γνωστικό τους αντικείμενο. Με γνώμονα πάντα την αρχή ότι η τεχνική εμπειρία δεν 
αντικαθιστά την ακαδημαϊκή γνώση, όπως και ότι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση δεν αντικαθιστά τη 
βασική προπτυχιακή παιδεία, η απαιτούμενη επιπρόσθετη τριτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει 
με βάση την αντιπαραβολή του γνωστικού αντικειμένου που έχει ήδη κατακτηθεί με αυτό του 
διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
ΕλΕΜ - Αρχιτέκτονες 

1η Τοποθέτηση
Εισηγητής: ΕλΕΜ
Παρουσίαση: Μαρία Φραντζή

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού αποτελεί ενιαίο και αυτόνομο, δημιουργικό, 
επιστημονικό και τεχνικό πεδίο και απαιτεί κατ’ ελάχιστο πενταετείς εστιασμένες σπουδές.
Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του γνώσεις και δεξιότητες και διαμορφώνει 
αρχές οι οποίες του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τις κοινωνικο - οικονομικές, ανθρωπολογικές, 
τεχνικές,  μορφολογικές  και  λειτουργικές  παραμέτρους  του  χωρικού  σχεδιασμού  σε  όλες  τις 
κλίμακες, να διασφαλίζει το  δημόσιο συμφέρον  και να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής(ή/και του περιβάλλοντος διαβίωσης) και στην ανάπτυξη της οικονομίας και 
του πολιτισμού.
Οι σπουδές του Αρχιτέκτονα έχουν ως κεντρικό αντικείμενό τους το  σχεδιασμό, το συνθέτειν 
των επιμέρους γνώσεων προς ένα συνολικό σύστημα αντίληψης, και τους τρόπους υλοποίησης 
όσων αυτός  προβλέπει.  Ο εκπαιδευτικός  στόχος  επιτυγχάνεται  στο  πλαίσιο  εργαστηριακών 
μαθημάτων που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αρχιτεκτονικών σπουδών 
και  καλλιεργούν  την  εφευρετικότητα  και  τη  δημιουργικότητα  σε  υπέρβαση  των  εκάστοτε 
περιορισμών,  ως  κύριες  συνιστώσες  των  απαιτούμενων  ικανοτήτων  του  (οριζόμενου  ως) 
Αρχιτέκτονα  διαχρονικά. 
Ο Αρχιτέκτονας αποκτά τη συνθετική γνώση μετά από επεξεργασία συνθετικών θεμάτων επί 5 
χρόνια  αδιάσπαστα.  Το  «συνθέτειν»,  για  τη  σύλληψη,  συγκρότηση  και  επεξεργασία  του 
αρχιτεκτονικού έργου χρησιμοποιεί  γνωστικές διαδικασίες που δεν καλύπτονται μόνο από τη 
λογική της επαγωγής/παραγωγής που διέπει τις άλλες επιστήμες, ούτε μόνο από εμπειρικές 
μεθόδους  που  βασίζονται  στην  πειραματική  διαδικασία.  Για  την  κατάκτηση  της  συνθετικής 
γνώσης η Αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί, πέραν του επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού, 
την απαγωγή, τη σχηματοποίηση,  τη φαντασία και  την ενόραση, γνωστικές διαδικασίες που 
διδάσκονται  μόνο  μέσω  της  επεξεργασίας  συνθετικών  θεμάτων  αποκλειστικά  στις 
αρχιτεκτονικές σχολές.
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Το γνωστικό  υπόβαθρο  του  Αρχιτέκτονα  Μηχ.  είναι  ενιαίο  και  αδιάσπαστο.  Η  άσκηση  της 
αρχιτεκτονικής  γίνεται  απαρέγκλιτα  μέσα  από  συνείδηση/αντίληψη  της  ενότητας  του 
αντικειμένου και  σε εφαρμογή της.  Η εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική υπάρχει  σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις  και  μόνο  ως  προσέγγιση  νέων  αντικειμένων/γνωστικών  περιοχών  σε 
ερευνητικό/καινοτομικό  επίπεδο.  Ο  πενταετής,  αδιάσπαστος  κύκλος  εστιασμένων 
σπουδών αποτελεί  την  ελάχιστη  προϋπόθεση  για  να  πληρούνται  τα  11  κριτήρια  / 
προϋποθέσεις των Διεθνών Προτύπων για την άσκηση της δραστηριότητάς του (άρθρο 46 της 
Οδηγίας  2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  46/2  της  Οδηγίας  2013/55/EU).  Η 
απόκτηση εξειδίκευσης προϋποθέτει  την περάτωση των 5ετών αρχιτεκτονικών σπουδών και 
έπεται αυτών.
Ο  νόμος  4663/1930  γενικώς  δε  δίνει  δικαιώματα.  Μιλάει  για  την  ελεύθερη  άσκηση  του 
επαγγέλματος  κάθε  ειδικότητας,  πρακτικά,  για  τη  χρήση  του  τίτλου.  Το  τι  περιλαμβάνει  η 
άσκηση αυτή δε μπορεί παρά να εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας. 
Και επειδή τόσα χρόνια θεωρούν όλοι ότι στο γνωστικό τους αντικείμενο έχουν απ' όλα, υπάρχει 
το πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. 
Στην Ελλάδα, η έννοια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ορίζεται για πρώτη φορά στο ΠΔ 696/74 και  
ειδικότερα  στο  Παράρτημα  όπου  παρατίθενται  οι  προδιαγραφές  και  περιγράφεται  ο 
συντονιστικός ρόλος όποιου εκπονεί  την Αρχιτεκτονική Μελάτη. Δεν καθορίζεται όμως ποιος 
έχει το δικαίωμα να την εκπονεί. Πρακτικά λοιπόν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα δεν ήταν ποτέ 
μέχρι  τώρα «ρυθμισμένο».  Ο κίνδυνος  σήμερα εστιάζεται  στη  γενικότερη απορρύθμιση του 
επαγγέλματος  του  Μηχανικού  (που  βέβαια  θα  έχει  περαιτέρω  επιπτώσεις  και  στους 
Αρχιτέκτονες αν δεν τεκμηριωθεί σωστά η προσπάθεια αποφυγής της).
Ως  προς  τους  αρχιτέκτονες,  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  έχει  θεσπιστεί  η  αρχή  της  αυτόματης 
αναγνώρισης  των  εκπαιδευτικών  τίτλων  (άρθρο  21  οδηγίας  2005/36/ΕΚ),  σύμφωνα  με  την 
οποία κάθε κράτος υποδοχής οφείλει να αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που 
αναφέρονται στο Παράρτημα V.7, σημείο 5.7.1. 
H  κατοχύρωση  του  επαγγέλματος  του  Αρχιτέκτονα  και  η  προάσπιση  των  επαγγελματικών 
δικαιωμάτων του όμως, αποτελεί  παράλληλα και ζήτημα του εσωτερικού δικαίου, μπορεί δηλ. 
να ρυθμιστεί νομοθετικά από το Εθνικό μας Δίκαιο στο βαθμό που δε θίγεται η οδηγία. Εάν δηλ, 
π.χ.   απόφοιτος  Τ.Ε.Ι  ή  απόφοιτος  Ε.Μ.Π  τμήματος  Α.Τ.Μ  δεν  μπορεί,  με  αυτόματη 
αναγνώριση, να ασκήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα στα υπόλοιπα κράτη – 
μέλη, καθώς δε συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος σπουδών στο σχετικό παράρτημα  V.7 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, προφανώς κατά παράβαση της οδηγίας ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στην 
Ελλάδα.
Επανερχόμενη στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο του 1985, για πρώτη 
φορά, µία ομάδα χωρών έθεσε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων για έναν 
αρχιτέκτονα  (από  την  Directive 85/484/EEC της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων). 
Μετά από επεξεργασίες που διήρκεσαν 20 χρόνια, ολοκληρώθηκε  η Οδηγία 2005/36/ΕΚ, που 
ενοποιεί, σε μία και μόνη νομοθετική πράξη, δεκαπέντε οδηγίες, μεταξύ των οποίων και δώδεκα 
τομεακές  οδηγίες  -  που  καλύπτουν  διάφορα  επαγγέλματα  μεταξύ  των  οποίων  και  του 
αρχιτέκτονα -.
Από την εισηγητική έκθεση της 2005/36/ΕΚ, παρατίθεται:
«(27) Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο 
περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς και της κοινής και ιδιωτικής 
κληρονομιάς  αποτελούν δημόσιο  συμφέρον.  Εφεξής,  η  αμοιβαία  αναγνώριση  των  τίτλων 
εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι  των  αναγνωρισμένων  τίτλων  εκπαίδευσης  είναι  σε  θέση  να  κατανοούν  και  να 
εκφράζουν  τις  ανάγκες  των  μεμονωμένων  ατόμων,  των  κοινωνικών  ομάδων  και  των 
συλλογικών  φορέων  σε  θέματα  χωροταξίας,  σχεδιασμού,  οργάνωσης  και  υλοποίησης  των 
κατασκευών,  διατήρησης  και  αξιοποίησης  της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς,  καθώς  και 
προστασίας της ισορροπίας της φύσης».
Στο άρθρο 46, αναφέρεται:
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«Η εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα, που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας 
το πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των 
θεωρητικών  και  πρακτικών  πτυχών της  εκπαίδευσης  στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής  και  να 
παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες 
….» (και παρατίθενται τα 11 κριτήρια ελέγχου).
Από την απλή ανάγνωση αυτών των άρθρων προκύπτει με σαφήνεια ότι κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας,  όπως πλέον ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο,  για  την άσκηση της 
Αρχιτεκτονικής  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  πρέπει  να  πληρούνται 
απόλυτα  οι  παραπάνω προϋποθέσεις  εκπαίδευσης.  Και  αυτό  γιατί  ο  κοινοτικός  νομοθέτης 
αποφάσισε ότι οι πτυχές και το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα διέπονται 
πανευρωπαϊκά  από  ένα  ειδικότερο  θεσμικό  πλαίσιο  σε  σχέση  με  λοιπές  υπηρεσίες  και 
ειδικότητες Μηχανικού. Βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η κοινοτική οδηγία θέτει τους 
κανόνες  υποδοχής  ξένων  υπηκόων για  την  άσκηση επαγγέλματος  στην  Ελλάδα,  χωρίς  να 
ρυθμίζει απευθείας το πεδίο δραστηριότητας.
Προχώρησε βέβαια η Ελληνική πολιτεία, άμεσα μετά το 2010, στη ρύθμιση του κανονιστικού 
πεδίου άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα με βάση το άρθρο 46 της οδηγίας μόνο για 
τις  ειδικές  κατηγορίες  αρχιτεκτονικών  μελετών  που  θεώρησε  ότι  καθορίζουν  άμεσα  την 
πολιτιστική συνέχεια της χώρας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, παρότι θεωρείται μια πρώτη 
κατάκτηση των Αρχιτεκτόνων, παραβλέπει όλο το επιστημονικό υπόβαθρο της Αρχιτεκτονικής 
που,  με  βάση  όλα  τα  Διεθνή  κείμενα  Συμβάσεων  και  Οδηγιών,  μέσω  της  Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης και Εφαρμογής δημιουργεί την Παράδοση που θα παραλάβουν οι κοινωνίες του αύριο 
και βέβαια, αυτό συμβαίνει σε όλες τις κλίμακες χώρου που ο Αρχιτέκτονας μελετά.
Με την  ψήφιση του νόμου 4254/2014,  προβλέπεται  η  έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων τα 
οποία  προκύπτουν  μετά  από  εισήγηση  (Υποπαράγραφος  Στ23)  ή  σύμφωνη  γνώμη 
(Υποπαράγραφος ΙΓ.12) του ΤΕΕ. Το θετικά στοιχεία της τροποποίησης  του νόμου του 1930 
και η εισαγωγή της σύνδεσης του δικαιώματος με το γνωστικό αντικείμενο, τίθεται υπό αίρεση με 
τις προβλέψεις του άρθρου 4 . Με τον τρόπο που ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει την έννοια της 
μηχανικής, καταργείται η απαίτηση του είδους της εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών του 
μηχανικού που είχαν συσχετιστεί με την συνταγματική επιταγή της  δημόσιας ασφάλειας και του 
δημοσίου συμφέροντος. Η πρόβλεψη του νόμου για σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ στη διαμόρφωση 
των νέων όρων άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, πρέπει και οφείλει να αξιοποιηθεί με 
τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  στην  κατεύθυνση  της  αποκατάστασης  της  συνταγματικής 
νομιμότητας.
Κάθε  νομοθετική  ρύθμιση  που  επιβάλει  περιορισμούς  στην  άσκηση  μίας  επαγγελματικής 
δραστηριότητας,  οφείλει  να  εξετάζεται  κάτω  από  το  πρίσμα  των  συνταγματικών  αρχών.  Η 
άναρχη  διατύπωση  προτάσεων  περί  επαγγελματικών  δεσμεύσεων  χωρίς  συγκεκριμένη 
αναφορά  ή  επίκληση  αυτών  των  αρχών,  συνιστά  γραφειοκρατική  παραμόρφωση  και 
συντεχνιακή  παρέμβαση,  η  οποία  ελέγχεται  νομικά  και  πειθαρχικά.  Πριν  τη  θέσπιση  μίας 
κατοχυρωμένης  νομοθετικά  δραστηριότητας  ή  επαγγέλματος  πρέπει  να  καθορίζονται  με 
σαφήνεια οι  συνταγματικοί  λόγοι  που επιβάλουν την κατοχύρωσή της.  Αλλιώς παραβιάζεται 
ευθέως η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, όπως και το άρθρο 5 του συντάγματος. 
Ο  όρος  δημόσια  ασφάλεια  και  δημόσιο  συμφέρον   διατυπώνεται  αυτούσιος  στην 
παράγραφο ΙΓ.12  Συνδέεται ευθέως με τη δυνατότητα θέσπισης «περιορισμών», μέσω των 
υπό  έκδοση  ΠΔ,  στην  άσκηση  «συγκεκριμένης  επαγγελματικής  δραστηριότητας».  Για  τους 
Αρχιτέκτονες μηχ υπάρχει σχετική αναφορά στα κείμενα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
(UIA):
«..  Δεδομένου  ότι  το  δημόσιο  συμφέρον  συνδέεται  µε  ένα  βιώσιμο  και  ποιοτικά  δομημένο 
περιβάλλον,  και  δεδομένων  των  κινδύνων  και  επιπτώσεων της  ανάπτυξης  στο  περιβάλλον 
αυτό,  είναι  σημαντικό  οι  υπηρεσίες  στον  τοµέα  της  αρχιτεκτονικής  να  παρέχονται  από 
εξειδικευµένους επαγγελµατίες για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος…» (UIA).
Στηριζόμενη στα παραπάνω κριτήρια, η ΕΕΕ-ΑΜ σε συνεργασία με τις 7 Σχολές Αρχιτεκτονικής, 
διαμόρφωσε  την εισήγησή της σε ότι αφορά στο ΠΔ που αφορά στους Αρχιτέκτονες.
Τα κομβικά  σημεία  της  παραπάνω εισήγησης αναφέρονται  ήδη στην  κεντρική  εισήγηση της 
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ΕλΕΜ. Με βάση αυτά είναι ήδη ξεκάθαρο ότι:
Δε  γίνεται  αποδεκτή  οποιαδήποτε  ρευστοποίηση  των  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων  του 
Αρχιτέκτονα  Μηχ.,  οποιοσδήποτε  κατακερματισμός  του  γνωστικού  του  αντικειμένου,  σε 
οποιαδήποτε κλίμακα χώρου - αντικειμένου.
Η  όποια  πιστοποίηση  προσόντων για  απόδοση  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων  που 
αντιστοιχούν  σε  κατακτημένο  γνωστικό  αντικείμενο  του  Αρχιτέκτονα  Μηχ.  οδηγεί  σε 
απορρύθμιση και υποβάθμιση του επαγγέλματος και είναι ανεπίτρεπτη.
Δεν είναι αποδεκτή η «μερική» ή «παράλληλη» πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων στο επάγγελμα 
του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού. 
Τηρούνται οι αρχές ότι  η τεχνική εμπειρία δεν αντικαθιστά την ακαδημαϊκή γνώση, όπως 
και ότι  η μεταπτυχιακή (ή και η προπτυχιακή) εξειδίκευση δεν αντικαθιστά τη συνολική 
προπτυχιακή παιδεία. 
Τα τεχνικά έργα είναι προϊόντα συνεργασίας μεταξύ πολλών ειδικοτήτων μηχανικών ανάλογα με 
τις γνώσεις κάθε ειδικότητας και μόνο αυτές. Το κάθε ειδικό αντικείμενο ασκείται αποκλειστικά 
από  το  αντίστοιχο  κλάδο.  Η  αντίστοιχη  προς  τις  γνώσεις  κατανομή   επαγγ. 
αρμοδιοτήτων/δικαιωμάτων είναι προς το συμφέρον τόσο της κοινωνίας, όσο και των ίδιων των 
μηχανικών όλων των κλάδων.
Αναγκαία  και  ικανή  συνθήκη  της  συμμετοχής  των  Αρχιτεκτόνων στο  στόχο  της 
επίτευξης  «consensus»  μεταξύ  όλων  των  ειδικοτήτων  των  μηχανικών  είναι  
ο  περιορισμός  της  πρόσβασης στην  επαγγελματική  δραστηριότητα  της 
Αρχιτεκτονικής  Μελέτης  και  Επίβλεψης  μόνο  σε  όσους  διαθέτουν 
αναγνωρισμένο, ισότιμο και αντίστοιχο, τίτλο αρχιτέκτονα και κανέναν άλλο.

Καλούμε τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να συνδράμει την προσπάθεια που γίνεται από την ΕΕΕ-ΑΜ με τη 
συμβολή πανεπιστημιακών από όλες τις Σχολές Αρχιτεκτονικής της χώρας για τη νομοθετική 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και τη θεσμοθέτηση της Αρχιτεκτονικής ώστε, η 
κοινή γλώσσα που ήδη με κόπο αποκτήθηκε να εμπλουτιστεί και να εκφράζει σύσσωμη την 
Κοινότητα των Αρχιτεκτόνων.
Καλούμε την Αντιπροσωπεία να επικυρώσει την απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ η οποία 
ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα (μία μόνο ψήφος κατά).

Μαρία Φραντζή
ΕλλΕΜ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Πρόταση ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
Να μην παρθεί σήμερα απόφαση αλλά να δοθούν όλα τα κείμενα στην επιτροπή δικαιωμάτων 
του Συλλόγου,  η  οποία να  συντάξει  σχέδιο  απόφασης,  να το  θέσει  σε  διαβούλευση και  να 
αποφασίσει τελικά το ΔΣ. 
Υπέρ: 9
Κατά: 37
Λευκά: 4
Δεν υπερψηφίζεται

Β) Μπαίνουν σε ψηφοφορία

1) Πρόταση-υπόμνημα ΝΚ
2) Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
3)  Απόφαση  ΔΣ  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ +  τμήμα  κειμένου  ΑΚΕΑ,  όπως παρατίθεται  στη 
συνέχεια (πρόταση Α. Μαούνη)
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Υπερ 1ης: 6 
Υπερ 2ης: 13 
Υπέρ 3ης: 31
Λευκά: 4 
Υπερψηφίζεται η 3η πρόταση.

Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παραμένει αντίθετος και δεν θα συμμετάσχει στη 
μεθόδευση του ΤΕΕ, που βρίσκεται εναρμονισμένη με τις μνημονιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο 
των  πάγιων  κατευθύνσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  το  «άνοιγμα»  των  νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στην κατεύθυνση του κατακερματισμού και της υποβάθμισής 
τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Η καταγραφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που γίνεται στο παρακάτω κοινό κείμενο 
των εκπροσώπων Σχολών και Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής με την Επιστημονική Επιτροπή 
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ, αποτελεί βάση για τη διατύπωση των θέσεων και 
διεκδικήσεων του κλάδου για την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες. Ο ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ θα επιδιώξει,  σε συνεργασία με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Σχολών και 
Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής και την ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, να ολοκληρωθεί η λεπτομερής διατύπωση 
και να αναπτύξει την προβολή και τη διεκδίκηση του ζητήματος εντός και εκτός της Ελλάδας.
Το «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού
Το  περαιτέρω  «άνοιγμα»  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού  αποτελεί  βασική  μνημονιακή 
δέσμευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου αλλά και γενική 
κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, κεντρική επιδίωξη είναι 
η αλλαγή του μοντέλου απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το πτυχίο 
και  τον  βασικό  κύκλο  σπουδών  σε  ένα  νέο  μοντέλο,  που  θα  περιέχει  πλήρη  και  μερική 
πρόσβαση  σε  κατατετμημένα  δικαιώματα  και  απόκτηση  επιπλέον  δικαιωμάτων  μέσω 
πιστοποιημένης  επαγγελματικής  εμπειρίας,  εξειδικεύσεων,  δια  βίου  επανακαταρτήσεων, 
σεμιναρίων, εξετάσεων και πιστοποιήσεων. Συνολικά πρόκειται για την κατάργηση ουσιαστικά 
του πτυχίου και την αποσύνδεσή του από τα επαγγελματικά δικαιώματα, μέσω της μετατροπής 
του σε ατομικό φάκελο προσόντων.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η Υποπαράγραφος ΙΓ’12 του ν.4254/14, η οποία καταργεί τον 
ν.4663/30 που ρύθμιζε διαχρονικά τα επαγγέλματα «του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και 
Τοπογράφου» και προβλέπει νέους ορισμούς των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, 
με  βάση Προεδρικά  Διατάγματα  τα  οποία  θα  εισηγηθεί  το  ΤΕΕ.  Όπως φάνηκε  και  από τα 
Προεδρικά  Διατάγματα  τα  οποία  προτείνει  τελικά  το  ΤΕΕ,  δεν  πρόκειται  για  μια  διαδικασία 
εκσυγχρονισμού  της  νομοθεσίας  του  1930,  εξορθολογισμού  και  διόρθωσης  συντεχνιακών 
αδικιών, αλλά για βήμα στην εφαρμογή ενός μοντέλου όπου όλοι τα κάνουν (σχεδόν) όλα, αρκεί 
να  αποκτούν  τις  συγκεκριμένες  πιστοποιήσεις  στον  ατομικό  φάκελο  προσόντων  τους.  Τα 
παραπάνω προδιαγράφουν ένα μέλλον όπου στον τεχνικό κλάδο θα δεσπόζουν λίγες μεγάλες 
επιχειρήσεις,  γύρω  από  τις  οποίες  θα  υπάρχει  ένας  κύκλος  μικρότερων  υπεργολαβικών 
εταιρειών,  ενώ  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  μηχανικών  και  των  τεχνικών  προλεταριοποιείται 
απόλυτα ή/και περιθωριοποιείται και εξωθείται εκτός επαγγέλματος. 
Στο  παραπάνω αποτέλεσμα  δεν  οδηγούν  απλά  οι  νομοθετικές  αλλαγές  στα  επαγγελματικά 
δικαιώματα,  αλλά ένα πλέγμα μέτρων, ρυθμίσεων και  εξελίξεων,  που συμπεριλαμβάνουν το 
ασφαλιστικό,  την  αναδιάρθρωση  των  σπουδών  μέσω  της  εφαρμογής  της  Μπολόνιας,  τις 
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και  κατευθύνσεις αλλά και  τις  καταστροφικές επιπτώσεις -στον 
κλάδο και όχι μόνο- των πολιτικών της «εσωτερικής υποτίμησης». 
Οι  ευρωπαϊκές  οδηγίες  δεν  προστατεύουν  αλλά  αντίθετα  υποβαθμίζουν  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων
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Στην ίδια κατεύθυνση οδηγούν συγκεκριμένα και οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, η 2005/36/ΕΚ, 
όπως συμπληρώνεται από την 2013/55/ΕΕ. Επίσημος στόχος της οδηγίας είναι η διευκόλυνση 
της  επαγγελματικής  κινητικότητας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  γίνεται  εξίσωση  των  τίτλων  σπουδών 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων των χωρών υποδοχής με τους τίτλους σπουδών 
άλλων κρατών μελών από τα οποία προέρχεται  ο μετακινούμενος  επαγγελματίας,  οι  οποίοι 
βρίσκονται  στο  αμέσως  προηγούμενο  επίπεδο  στο  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Επαγγελματικών 
Προσόντων.  Έτσι  εξισώνονται  λ.χ.  οι  5ετείς  σπουδές  μηχανικού  στην  Ελλάδα  με  τους 
βρετανικούς 3ετείς κύκλους που οδηγούν σε Bachelor. 
Η εν λόγω Οδηγία στο άρθρο 46 περιέχει μια περιγραφή της εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα η 
οποία  αντιστοιχεί  σε  ολοκληρωμένες  σπουδές  πανεπιστημιακού  επιπέδου  και  οι  τίτλοι 
εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε αυτές αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα  V.7. Όμως, 
στο άρθρο 49 αποφασίζεται η αναγνώριση τίτλων σπουδών αρχιτέκτονα, οι οποίες δεν πληρούν 
τα κριτήρια του άρθρου 46 και οι οποίοι αναφέρονται επίσης ονομαστικά στο Παράρτημα  VI. 
Επίσης στο άρθρο 23 (κεκτημένα δικαιώματα) αποφασίζεται και η αναγνώριση παλαιότερων 
τίτλων  σπουδών  αρχιτέκτονα  που  προέρχονται  από  την  ανατολική  Ευρώπη.  Επιπλέον,  το 
άρθρο 10 της Οδηγίας, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής των βασικών διατάξεων, σύμφωνα 
με  τις  οποίες  τα  πτυχία  των  πολυτεχνείων  εξισώνονται  προς  τα  κάτω  με  τριετείς  κύκλους 
σπουδών, ανοίγει  με  σαφήνεια ένα παράθυρο για την εφαρμογή των παραπάνω και  στους 
αρχιτέκτονες, καθώς η εξίσωση εφαρμόζεται για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους και για 
αιτούμενους με τίτλους σπουδών που δεν ανήκουν ούτε στο Παράρτημα V.7. (άρθρο 46), ούτε 
στο άρθρο 49, αλλά στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο του πλαισίου προσόντων. Το μοναδικό 
αντισταθμιστικό  μέτρο  τότε  είναι  η  υποχρέωση  πρακτικής  άσκησης  ή  εξετάσεων  για  τους 
αιτούμενους με τίτλους τριετών σπουδών. 
Συνεπώς το άρθρο 46, που περιγράφει το αντικείμενο σπουδών του αρχιτέκτονα, καθίσταται 
απολύτως διάτρητο, με βάση το σύνολο των εξαιρέσεων που θεσμοθετούνται σε άλλα άρθρα 
της  Οδηγίας.  Επομένως  η  Οδηγία  σε  καμία  περίπτωση  δεν  διασφαλίζει  τα  επαγγελματικά 
δικαιώματα των αρχιτεκτόνων, αλλά αντίθετα συμβάλλει στη διάλυσή τους -όπως και των άλλων 
ειδικοτήτων-  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  της  Μπολόνιας,  του  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου 
Προσόντων,  κ.λπ.  Επιπλέον,  δεν  διασφαλίζει  σε  καμία  περίπτωση  την  αποκλειστική 
ενασχόληση  των  αρχιτεκτόνων  με  την  αρχιτεκτονική,  καθώς  ρητά  αναγνωρίζει  ότι  οι 
δραστηριότητες  αυτές  σε  πολλά  κράτη  –  μέλη  ασκούνται  και  από  άλλους  επαγγελματίες 
μηχανικούς  (παρ.  28  του  προοιμίου).  Τέλος,  η  νεότερη  Οδηγία  (2013/55/ΕΕ),  μέσω  του 
«συστήματος  πληροφόρησης  της  εσωτερικής  αγοράς  (IMI)»  και  της  «ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής  ταυτότητας»,  προωθεί  την  αυτόματη  πρόσβαση  –συνολική  ή  μερική-  στο 
επάγγελμα, με βάση τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται σε χώρες του εξωτερικού.  
Βασικά αιτήματα - διεκδικήσεις: 

• Όχι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού και στη συνακόλουθη διάλυση των 
επαγγελματικών  δικαιωμάτων.  Αποχώρηση  από  τον  διάλογο  για  τα  Προεδρικά 
Διατάγματα στο πλαίσιο του ν.4254/14. 

• Όχι στους οριζόντιους και κάθετους φραγμούς με εξειδικεύσεις και τάξεις πτυχίων, καμία 
σκέψη  για  την  εφαρμογή  καθεστώτος  «δόκιμου»  ή  «ασκούμενου»  μηχανικού  με 
«μηδενικό πτυχίο».

• Όχι στη Μπολόνια,  τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και  το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων.  Όχι  στους  δύο  κύκλους  σπουδών  με  τις 
πιστωτικές  μονάδες  που  μέσω  του  συμπληρωματικού  διπλώματος  οδηγούν  στην 
μετατροπή του πτυχίου σε ατομικό φάκελο προσόντων. Όχι στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2005/36/ΕΚ και 2013/55/ΕΕ, κατάργηση των νομοθετημάτων που τις ενσωματώνουν στο 
εθνικό δίκαιο.

• Ενιαίο γενικό πτυχίο, το οποίο θα προέρχεται από ενιαίους 5ετείς κύκλους σπουδών και 
θα οδηγεί  σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα με  βάση το  περιεχόμενο αυτών των 
σπουδών.  Όχι  στη  διάσπαση  των  πτυχίων  στη  βάση  ειδικεύσεων,  καταρτίσεων, 
πιστοποιήσεων ή εξετάσεων. Στρατηγικός στόχος είναι η κατάργηση της διάκρισης ΑΕΙ-
ΤΕΙ, με ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν και για όλους. 
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• Επαναφορά  των  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  και  των  ελάχιστων  αμοιβών. 
Αξιοπρεπείς αμοιβές ανάλογες με τις ανάγκες για όλους τους μηχανικούς – τεχνικούς 
που ζουν από τη δουλειά τους.  

Καλούμε  τους  συναδέλφους  μηχανικούς  όλων  των  ειδικοτήτων  να  αρνηθούν  τη 
ρευστοποίηση του επαγγέλματος και να συντονιστούν σε έναν κοινό αγώνα.

4ο θέμα:   Ασφαλιστικό  

Εισήγηση:  Πανεπιστημονική (Α. Αυγερινού)
Τοποθετήσεις : Χρ. Σελιανίτης, Α. Μαούνης, Κ. Μασούρας.

1η Εισήγηση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Παρουσίαση : Αφροδίτη Αυγερινού

Μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ!
Ακούραστα στο δρόμο! Να μην περάσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης!

Το αντιασφαλιστικό «έκτρωμα» δε διορθώνεται!
Με κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και με 
στημένους διαλόγους για επικοινωνιακή κατανάλωση προσπαθεί η κυβέρνηση να εκτονώσει τις 
διαθέσεις για κλιμάκωση του αγώνα στους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους τεχνικούς.
Εξαγγέλει αλλεπάλληλες τάχα «βελτιώσεις» προκειμένου να «χρυσώσει το χάπι» και να περάσει 
το  νομοσχέδιο  ταφόπλακα  για  το  ασφαλιστικό.  Για  τους  μισθωτούς  με  μπλοκάκι  και 
αυτοαπασχολούμενους  επιστήμονες  ανακοίνωσε  3ετείς  «εκπτώσεις»  στις  ληστρικές 
ασφαλιστικές  εισφορές  για  εισοδήματα  άνω  των  7.000  Ευρώ. Αυτές  οι  εκπτώσεις  στα 
εισοδήματα από 8000 έως 10000 Ευρώ το χρόνο, αφήνουν ως τελικό μηνιαίο εισόδημα 
στην τσέπη του αυτοαπασχολούμενου (κι αυτό για μια τριετία, γιατί μετά οι εκπτώσεις 
καταργούνται)  από  340  ως  440  Ευρώ,  κάτω  δηλαδή  κι  από  τον  κατώτατο  μισθό! 
Προηγουμένως είχε βαφτίσει «απαλλαγή» για τους άνεργους νέους επιστήμονες, τη δυνατότητα 
να πληρώνουν 2.500 Ευρώ το χρόνο αντί για ...2.800, ενώ για όσους έχουν προχωρήσει σε 
αναστολή  επαγγέλματος  έδινε  τη  «δυνατότητα»  να  πεταχτούν  οριστικά  εκτός  επαγγέλματος 
προκειμένου να μην πληρώνουν εισφορές!
Στους  φτωχούς  και  μεσαίους  αγρότες  η  κυβέρνηση  έδωσε  τη  δυνατότητα  μεταβατικής 
κλιμάκωσης των εισφορών στο προβλεπόμενο ύψος έως το 2021 και επιλογής χαμηλότερου 
ποσοστού εισφοράς μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σε ποσοστό 16 αντί για 20% 
που βεβαίως οδηγεί αντίστοιχα σε μικρότερη σύνταξη.
Η τελευταία «ελάφρυνση» που ανακοίνωσε ο Υπουργός προκειμένου να κάνει αποδεκτό 
το  τερατούργημα  προβλέπει  τη  δυνατότητα  «απαλλαγής»  από  εισφορές  για  τους 
κλάδους  εφάπαξ  και  επικουρικής  σύνταξης.  Οδηγεί  σε  μόνιμη  απώλεια  και  της 
επικουρικής και του εφάπαξ ενώ ο εργαζόμενος θα συνεχίζει να πληρώνει υπέρογκες 
εισφορές.
Ο διαλογός τους είναι μια απάτη...
Δεν επιτρέπουμε να μας εξαπατούν άλλο! Αναφέρονται μόνο στις δήθεν «ελαφρύνσεις» 
εισφορών  ενώ  συσκοτίζουν  τη  δραματική  επιδείνωση  που  φέρνουν  στο  ύψος  των 
συντάξεων,  στα  όρια  συνταξιοδότησης,  στις  παροχές  υγείας.  «Ανταποδοτικότητα» 
σημαίνει «ό,τι πληρώνεις–παίρνεις». Όποια προσωρινή «ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές μας 
εισφορές  μεταφράζεται  σε  ακόμα  μεγαλύτερο  κούρεμα  της  μελλοντικής  μας  σύνταξης,  με 
μόνους κερδισμένους τους εργοδότες και το κράτος τους.
Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για διαπραγμάτευση των όρων της σφαγής μας. Οι 
ηγεσίες  των  επιστημονικών  φορέων   προβάλλουν   μια  κάλπικη  γραμμή  δήθεν 
«απόρριψης του νομοσχεδίου». Αποδέχονται πλήρως την πολιτική του κεφαλαίου και 
της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση ενώ προβάλλουν το επιχείρημα για 
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«μη  βιωσιμότητα»  του  ασφαλιστικού  εάν  εφαρμοστεί  το  νομοσχέδιο. Κατηγορούν  την 
κυβέρνηση ότι δεν έφερε αναλογιστική μελέτη που να «δικαιολογεί» τα μέτρα του νομοσχεδίου. 
Διαπραγματεύονται  δήθεν  «ελαφρύνσεις»  στα  ποσοστά  υπολογισμού  των  ασφαλιστικών 
εισφορών  επί  του  εισοδήματος,  ενώ  βασικά  επιδιώκουν  να  διατηρήσει  το  ΕΤΑΑ (Ταμείο 
επιστημόνων) την  αυτονομία του και να μετατραπεί σε ένα  πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς 
εισφορές κράτους και εργοδοτών) ιδιωτικό Ταμείο που θα χορηγεί επικουρική σύνταξη και 
εφάπαξ.
Η ηγεσία του ΤΕΕ παρά τη δεσμευτική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας για πλήρη 
απόρριψη του νομοσχεδίου και  αποχώρηση από το διάλογο, συνεχίζει  να διαπραγματεύεται 
«βελτιώσεις»  βάσει  των  αναλογιστικών  μελετών  από  κοινού  με  τις  ηγεσίες  ιατρικών  και 
δικηγορικών συλλόγων.
Την ίδια ώρα η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, διορισμένη με σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του 
ΤΕΕ, αποφασίσε την είσπραξη αναδρομικά των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές 
(περίπου 2.500 Ευρώ) της περιόδου 2011 - 2014 (που επέβαλε το μεσοπρόθεσμο του 
2011) και προχωρά στη μηνιαία είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών (από εξαμηνιαία 
μέχρι  σήμερα)  όπως  άλλωστε  προβλέπει  και  το  νομοσχέδιο  έκτρωμα  για  το 
ασφαλιστικό.  Στη  συνέχεια  οι  διοικήσεις  ΤΣΜΕΔΕ  –ΤΕΕ  ξανά  στο  ρόλο  του 
«υπερασπιστή» των μηχανικών, χωρίς να ανακαλέσουν τη δική τους απόφαση, έδωσαν 
παράταση για την έναρξη είσπραξης των αναδρομικών.  Το κίνημα των εργαζόμενων 
μηχανικών  δεν  πρέπει  να  περιοριστεί  ξανά  σε  μια  «εσωστρεφή»  συζήτηση  με  τις 
διοικήσεις των ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ –ΤΕΕ μόνο για τους όρους και το χρόνο της σφαγής ενώ 
κρίνεται η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του λαϊκού κινήματος για την απόσυρση του 
νόμου  λαιμητόμου  και  την  ανατροπή  συνολικά  του  αντιασφαλιστικού  πλαισίου 
επομένως και των νόμων που μας υποχρεώνουν στην καταβολή των αναδρομικών.  Οι 
διοικήσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ δεν είναι στο πλευρό μας. Αντίθετα επιδιώκουν να 
διατηρήσουν με το «αυτοδιοίκητο» Ταμείο τον έλεγχο    της εγγυοδοσίας των τεχνικών   
εταιρειών και την επένδυση της Attica-Bank. 
Η  «διαπραγμάτευση»  των  ηγεσιών  των  επιστημονικών  φορέων,  θεσμικών  συμβούλων  του 
αστικού κράτους,  δεν  είναι  υπέρ  των συμφερόντων  μας.  Ισχυρίζονται  ότι  εκπροσωπούν τα 
«κοινά» συμφέροντα «όλων των επιστημόνων», αλλά τέτοια κοινά συμφέροντα δεν υπάρχουν. 
Δεν συμβιβάζεται το συμφέρον του μισθωτού επιστήμονα με το συμφέρον του εργοδότη 
επιστήμονα, το συμφέρον του αυτοαπασχολούμενου επιστήμονα με τα συμφέροντα των 
ιδιοκτητών ή μετόχων των μονοπωλιακών ομίλων που μπορεί να είναι επιστήμονες. Οι 
ηγεσίες των επιστημονικών φορέων είναι ταγμένες στην υπηρεσία του αντίπαλου.
Ένας για όλους – όλοι για έναν!
Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας με διαρκείς κινητοποιήσεις των ταξικών σωματείων 
και των επιτροπών αγώνα μισθωτών και αυτοαπσχολούμενων Τεχνικών.  Συνεχίζουμε 
στο  δρόμο  της μεγάλης  απεργίας  στις  4  Φλεβάρη  με  τις  μαζικές  απεργιακές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των μεγάλων συλλαλητηρίων των αγροτών στην Αθήνα 
και των αγροτικών μπλόκων
Κλιμακώνουμε! 
Δίνουμε τη μάχη να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο ταφόπλακα στην κοινωνική 
ασφάλιση. Συμπαρατασσόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας, μαζί με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα 
ώστε να μη φτάσει το έκτρωμα στη Βουλή.
Στο δρόμο ακυρώνουμε το νόμο!
Η σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και την πολιτική τους είναι 
μονόδρομος. Μ' αυτή την κατεύθυνση, το λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να μετατρέψει 
το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στο Βατερλό της. Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για 
την οργάνωση της λαϊκής συμμαχίας που βαδίζει  μαχητικά ενάντια στον πραγματικό 
αντίπαλο, την αστική τάξη, το κράτος της, την ΕΕ που τη στηρίζει. 
Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας! Απαιτούμε:

• ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!  ΝΑ  ΜΗ  ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ  ΤΟ 
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!
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• ΑΜΕΣΗ  ΔΡΑΣΤΙΚΗ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ!  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΟΜΩΝ!  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  -  ΚΑΘΟΛΙΚΗ  - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  -  ΔΩΡΕΑΝ,  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΔΟΜΑ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (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)! 

• ΕΞΩ  ΤΑ  ΤΑΜΕΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  –  ΕΞΩ  ΤΟ  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ  ΑΠΟ 
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΗ  –  ΠΛΗΡΗΣ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ  ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ΑΚΥΡΩΣΗ της βεβαίωσης 
των ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία!

Αν τολμήσει η κυβέρνηση και φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα παρά τη γενική 
κατακραυγή, απαντάμε με 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! Να νεκρώσει όλη η 
χώρα!

1η Τοποθέτηση – Υπόμνημα - Ψήφισμα

Εισηγητής: ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παρουσίαση: Χρ. Σελιανίτης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Επιπλέον  των  παγίων  αιτημάτων  μας,  που  επιδιώκουν  δημόσια  υποχρεωτική  κοινωνική 
ασφάλιση  με  αναδιανεμητικό  χαρακτήρα,  στις  διεκδικήσεις  μας  προστίθενται  τα  ακόλουθα 
συγκεκριμένα επιμέρους αιτήματα : 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί ως θετική αρχή τη σύνδεση των ασφαλιστικών 
εισφορών με το εισόδημα και μάλιστα με προοδευτική (με την έννοια της αριθμητικής προόδου) 
κλίμακα. Στις σημερινές συνθήκες, που δεν φαίνεται να βελτιώνονται, τουλάχιστο θεαματικά, στο 
άμεσο μέλλον,  είναι  ο  μόνος  τρόπος  για  να  σταματήσει  και  να  αναστραφεί  ο  αποκλεισμός 
χιλιάδων  συναδέλφων  από  το  δικαίωμα  άσκησης  του  επαγγέλματος  και  την  κοινωνική 
ασφάλιση.  Επίσης  είναι  θετική  η  επιβολή  εργοδοτικής  εισφοράς  στο  «μπλοκάκι»,  διότι, 
ιδιαιτέρως σήμερα, η αποφυγή των ασφαλιστικών εισφορών είναι μια από τις βασικές αιτίες, για 
τις οποίες οι εργοδότες αποφεύγουν την υπαλληλική σχέση. Ειδικότερα προτείνουμε : 

1. Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για μηδενικό εισόδημα. 
2. Κλιμακωτές εισφορές για εισόδημα από 0 – 20.000 € με κλίμακα 1% για κάθε 1.000 € 

(για 1.000 € 1%, για 2.000€ 2%, για 3.000€ 3%.... για 20.000€ 20%)
3. Σταθερό  ποσοστό  20  %  για  τα  ψηλότερα  εισοδήματα  χωρίς  πλαφόν  αθροίσματος 

ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Αντίθετα, και ενδεικτικά, καθιέρωση προοδευτικής 
φορολογικής κλίμακας και  επίσης επαναφορά του αφορολόγητου για  όλα τα χαμηλά 
εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής. 

4. Στο μπλοκάκι επιβολή μόνο εργοδοτικής εισφοράς 20%. Για απασχόληση άνω των 6 
μηνών  με  μπλοκάκι  η  σύμβαση  έργου  να  μετατρέπεται  σε  σύμβαση  εξαρτημένης 
εργασίας. 

5. Το σύστημα ασφάλισης να είναι στο σύνολό του αναδιανεμητικό, με εύλογο «πλαφόν» 
στην ανώτατη σύνταξη. 

6. Να επιβληθεί έλεγχος των ασφαλισμένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στη 
διαχείριση της περιουσίας των Ταμείων.
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2η Τοποθέτηση (επικαιροποιημένη Απόφαση ΓΣ του Τμήματος Αττικής)
Εισηγητής : Αντώνης Μαούνης

Το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δεν έρχεται για να «σωθεί» το ασφαλιστικό!
Διαλύει πλήρως την κοινωνική ασφάλιση, για να προσφέρει «επενδυτικά» κίνητρα στα 
ντόπια και ξένα αρπακτικά, να εξυπηρετήσει το τοκογλυφικό χρέος, την υποταγή στο 
δημοσιονομικό σφαγείο της ευρωζώνης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Το σχέδιο γενικεύει και εντείνει την εκμετάλλευση του συνόλου των 
εργαζομένων, καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι.
Προβλέπει  συντάξεις-φιλοδώρημα, δουλειά μέχρι τον τάφο, χωρίς περίθαλψη και με 
ταμεία διαλυμένα. Το γνωστό σήριαλ, της «διαπραγμάτευσης» με τους «δανειστές», οδηγεί σε 
ακόμα χειρότερα!
Σε συνθήκες ελαστικών εργασιακών σχέσεων η νέα γενιά δεν θα συμπληρώσει ποτέ 40 χρόνια 
δουλειάς για να μπορεί να ελπίζει σε κάποια σύνταξη.
Με τους «προ και μετά το 2016» συνταξιούχους, επιτείνει το διχασμό των «προ και μετά το 
1993 ασφαλισμένων».
Προετοιμάζει το λαό για «μαύρα γηρατειά» με επιδόματα πείνας και περίθαλψη «ράντζου» σε 
νοσοκομεία-αποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:
• Κατάργηση όλων των ταμείων και ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο φορέα με κορμό το ΙΚΑ. 

Με την εξίσωση στην φτώχεια επιδιώκεται υφαρπαγή των αποθεματικών για την 
εξυπηρέτηση του χρέους και των τραπεζών. Μπαίνει οριστικό τέλος στα ψήγματα 
κοινωνικού ελέγχου και παρέμβασης στο ΤΣΜΕΔΕ. 

• Οριστική απώλεια της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ που συσσώρευσαν γενιές Μηχανικών 
στην 80χρονη ιστορία του (άνω των 2 δις) και είχε απομείνει μετά τη ληστεία του PSI. Η 
διαχείρισή της περιέρχεται σε Ανώνυμη Εταιρία.

• Νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις (έως και 50% για τους μηχανικούς), τόσο στις νέες, 
όσο και στις ήδη καταβαλλόμενες. Οι επικουρικές συντάξεις κινδυνεύουν με εξαφάνιση 
με τη ρήτρα βιωσιμότητας.

• Κατάργηση όλων των ως τώρα ορίων των κατώτατων συντάξεων.
• Εγγύηση  μόνο για την εθνική σύνταξη (384 ευρώ μεικτά στο ανώτερο όριο) από το 

κράτος, που νίπτει τας χείρας του για την αναλογική– ανταποδοτική (με σύνδεση 
εισφορών-παροχών, που θα ξεκινά από τα 170 ευρώ!).

• Αυξήσεις εισφορών για ασφάλιση. Για τους μισθωτούς, 0,9%. Για τους 
αυτοαπασχολούμενους ή τους μισθωτούς με μπλοκάκι, από το 2017 οι εισφορές 
διαμορφώνονται στο 38,45% επί του φορολογητέου εισοδήματος (κύρια σύνταξη 
20%, εφάπαξ 4%, επικουρική 7.5%, υγεία 6.95%). Προβλέπεται επίσης εισφορά 120 € 
το χρόνο υπέρ κάποιου ανύπαρκτου επιδόματος ανεργίας

• Οι άνεργοι ( ακόμα και όσοι έχουν κάνει αναστολή του επαγγέλματος) ή όσοι έχουν πολύ 
χαμηλό εισόδημα, χαρατσώνονται υποχρεωτικά με ελάχιστο ετήσιο ποσό εισφορών 
2823 €.

Ευθύνες του ΤΕΕ
Το ΤΕΕ επί χρόνια συναίνεσε ή διευκόλυνε τα αντιασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα έχει ανοίξει 
κουβέντα που αφορά μόνο σε ορισμένους μηχανικούς  (εγγυοδοσία), καλλιεργεί και πάλι τον 
εφησυχασμό και απειλεί να εκτρέψει τις διεκδικήσεις μας στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης 
(για το επικουρικό και το εφάπαξ), κατεύθυνση που θα βρεθεί απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία 
των εργαζόμενων μηχανικών, που προφανώς αδυνατούν να ξαναπληρώνουν για ιδιωτική 
ασφάλιση.

ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Πλήρη και χωρίς προϋποθέσεις, υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

Πρόνοια για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως οφειλών
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• Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών, ριζική 
μείωσή τους, με αναδρομική ισχύ και διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις πραγματικές 
δυνατότητες των ασφαλισμένων, διαγραφές χρεών των ανέργων και των συναδέλφων 
με χαμηλό εισόδημα.

• Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ, να σταματήσουν οι κατασχέσεις και η βεβαίωση των 
ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία!

• Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του 
επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
● Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, πλήρης κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων των 
αποθεματικών των ταμείων, έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο
● Κατάργηση της ποινικοποίησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
● Όχι στην ενοποίηση των Ταμείων, που κύριο στόχο έχει την ευκολότερη υφαρπαγή των 
αποθεματικών όσων ακόμα επιβιώνουν όπως το ΤΣΜΕΔΕ και την υποβάθμιση του συνόλου της 
κοινωνικής ασφάλισης
● Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων της σημερινής και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων
● Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
● ΟΧΙ στην ανταποδοτικότητα και στην επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση
● Για τους μισθωτούς, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, κατάργηση των 
αντιλαϊκών νόμων για τις ΣΣΕ και τα εργασιακά δικαιώματα. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή 
ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων
● Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ανέργων/υποαπασχολούμενων
● Επίδομα ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής. Άμεση αύξηση του 
επιδόματος ανεργίας σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης. Επίδομα ανεργίας για όλο το χρονικό 
διάστημα της ανεργίας. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα 
της ανεργίας

ΚΑΛΟΥΜΕ
● Σε όλες τις κινητοποιήσεις με στόχο την απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου για το 
ασφαλιστικό.
● Σε συντονισμό όλων των σωματείων, φορέων, επιτροπών αγώνα που τα αιτήματά τους 
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τη δική μας, την κατεύθυνση της στήριξης των ανέργων, των 
μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, των επιστημονικών κλάδων που 
καταστρέφονται.
● Σε συνεννόηση και συντονισμό των φορέων των μηχανικών για πραγματοποίηση Παντεχνικής 
Συνέλευσης, ώστε ο σχεδιασμός και η κλιμάκωση του αγώνα διαρκείς, με όλα τα μέσα, να 
περάσει μαζικά στα χέρια των μηχανικών.
● Το ΤΕΕ να αποσυρθεί άμεσα από τον κυβερνητικό διάλογο και σα προχωρήσει σε επ’ 
αόριστον αναστολή όλων των λειτουργιών του, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των 
συστημάτων του και τη της αποχής των μελών του από συμβούλια και επιτροπές της δημόσιας 
διοίκησης.

Όλοι στις κινητοποιήσεις με στόχο
Να μην φτάσει στην Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 

ασφαλιστικό.
Να δώσουμε μάχη ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

3η Τοποθέτηση 
Εισηγητής : ΑΚΕΑ
Παρουσίαση : Κωστής Μασούρας
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Ανατροπή του σχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό! 
Με το προτεινόμενο σχέδιο για το ασφαλιστικό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατεδαφίζει όλα 
όσα ισχύουν στο ασφαλιστικό σύστημα μέχρι σήμερα, το οποίο στην ουσία θα χτιστεί από την 
αρχή, στη βάση της λογικής των ΕΕ-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ που ήδη ισχύει σε μια σειρά χώρες και διέλυσε 
το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Κεντρική ιδέα του νέου συστήματος είναι η εμπέδωση της 
μετατροπής  του  συστήματος  της  τριμερούς  χρηματοδότησης,  σε  μια  ποιοτική 
μετατόπιση προς το ανταποδοτικό – κεφαλαιοποιητικό σύστημα των τριών πυλώνων. 
Έτσι,  δημιουργείται:  α)  ο  πρώτος  πυλώνας  της  Εθνικής  Σύνταξης,  στην  οποία  ουσιαστικά 
σταματάει η κρατική συμμετοχή. Η Εθνική Σύνταξη που σήμερα προβλέπεται στα 384 ευρώ, σε 
επόμενη  φάση  θα  είναι  ακόμα  μικρότερη. β)   ο  δεύτερος  πυλώνας  της   αναλογικής-
ανταποδοτικής σύνταξης, που θα στηρίζεται στη σύνδεση εισφορών-παροχών, και θα ξεκινά 
από τα 170 ευρώ. γ) ο  τρίτος πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρωθεί 
ιδιωτικά το άθροισμα των δυο παραπάνω από όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα.  Οδηγείται 
δηλαδή το σύστημα ένα ανεπαίσθητο βήμα πριν την καθαρή κεφαλαιοποιητική λειτουργία (που 
δεν έχει ποσοστά αναπλήρωσης αλλά κυμαινόμενες συντάξεις ανάλογα με την απόδοση του 
επενδυμένου  κεφαλαίου),  η  οποία  θα  συμπληρώσει  την  αντίστοιχη  λειτουργία  του  τρίτου 
πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης. Επιπλέον, το αντιασφαλιστικό αυτό νομοσχέδιο συνοδεύεται 
από  την  εδραίωση  της  μετατροπής  του  ασφαλιστικού  συστήματος  από στοιχείο  του 
κοινωνικού κράτους πρόνοιας σε μορφή βαριάς φορολόγησης και δημιουργίας χρεών. 
Το μέγεθος  των αυξήσεων που προτείνονται  είναι  τέτοιο,  που καθιστά  την  ασφάλιση είδος 
πολυτελείας και λόγο εξόδου από το επάγγελμα. Αυτή η προοπτική - εξόφθαλμα καταστροφική 
πρωτίστως για τους  ασφαλισμένους,  αλλά και  για το ταμείο-  καταδεικνύει  πως οι  αιτίες της 
αλλαγής του ασφαλιστικού δεν είναι καμία «δικαιοσύνη» ή «ταξική μεροληψία υπέρ αδυνάτων». 
Ο ένας στόχος -στρατηγικής σημασίας- είναι η μείωση του αριθμού των αυταπασχολούμενων, 
που αυτή τη στιγμή και παρά την πτωτική πορεία τους - λόγω ανεργίας και ήδη δυσβάσταχτων 
εισφορών- είναι διπλάσιος σε ποσοστό από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. (Ευρωπαϊκός 
μ.ό  απο  1995-2014  στο  12-13%  έναντι  του  ελληνικού  23%  μεταξύ  2009-2014).  Οι 
αυταπασχολούμενοι αυτοί είτε θα μεταναστεύσουν, είτε θα ετεροαπασχοληθούν, είτε θα γίνουν 
μισθωτοί προκειμένου να επιβιώσουν. Για την τελευταία περίπτωση μιλάμε για μισθωτούς με τις 
γνωστές  συνθήκες  υπόκρυψης  της  εξαρτημένης  εργασίας  υπό τον  ψευδεπίγραφο τίτλο  του 
«συνεργάτη».  Συνθήκες δηλαδή, χωρίς αναγνώριση στοιχειωδών δικαιωμάτων, με συμπίεση 
των μισθών προς τα κάτω δεδομένης της ανεργίας.
Μπροστά στο αδιέξοδο των υπέρογκων εισφορών, ένα διαφορετικό μοντέλο υπολογισμού των 
εισφορών που θα συνδέει  εισφορές με εισόδημα μπορεί να μοιάζει  δικαιότερο και ως τέτοιο 
εμφανίζεται  και  από  την  κυβέρνηση.  Βέβαια,  την  ίδια  στιγμή  που  διαφημίζεται  η  σύνδεση 
εισφορών-εισοδήματος,  αποσυνδέεται  το  ύψος  των  συντάξεων  από  τις  ήδη  καταβληθείσες 
εισφορές.  Αντί   μάλιστα  οι  συντάξεις  να  αυξάνονται,  λόγω  αύξησης  των  εισφορών,  αυτές 
μειώνονται δραστικά. Το επιχείρημα βασίζεται επιπλέον στο ότι το υφιστάμενο σύστημα «κατά 
κεφαλήν» εισφορών στηριζόταν στο ότι τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε δουλειά, ενώ τώρα 
πρέπει να γίνει προσαρμογή στην νέα κατάσταση. Έτσι γίνεται αποδεκτή η λογική του σχεδίου 
Κατρούγκαλου επί της αρχής, αν και με διαφορετικές προθέσεις. Αντίθετα, αναλογικότητα των 
εισφορών σε σχέση με το εισόδημα μπορεί να προκύψει, όχι μετατρέποντας το ασφαλιστικό σε 
φορολογικό σύστημα αλλά με την εξαίρεση των ανέργων από τις εισφορές, την σαφή μείωση 
των εισφορών για  όλους  μέσω της  κατάργησης όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και  της 
πάταξης  της  εργοδοτικής εισφοροδιαφυγής μέσω των κανονικών,  τυπικών προσλήψεων για 
όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και πληρώνονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 
Το ασφαλιστικό, οι δανειστές, η κυβέρνηση και τα μνημόνια
Είναι δεδομένο ότι η εξοικονόμηση πόρων από το ασφαλιστικό, αποτελεί βασική μνημονιακή 
υποχρέωση και τον άμεσο στόχο της αντιασφαλιστικής επιδρομής. Και αν κάτι έχει γίνει 
σαφές την τελευταία περίοδο είναι ότι η τήρηση των βασικών μνημονιακών υποχρεώσεων είναι 
απόλυτα  συνδεδεμένη  με  την  παραμονή  της  Ελλάδας  στην  ευρωζώνη και  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Όποια  διαχειριστική  συνταγή  και  να  εφαρμοστεί,  θα  προκύπτει  πάντα  γενική 
χειροτέρευση των συνθηκών, αυξήσεις εισφορών, μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις ορίων ηλικίας, 
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κ.λπ., όπως συμβαίνει και με το σχέδιο της σημερινής κυβέρνησης. Είναι επίσης βέβαιο ότι η 
ανατροπή του ασφαλιστικού σχεδίου –και όχι απλές μικροαλλαγές που ανακατενέμουν κάπως 
τα βάρη μεταξύ διαφορετικών πληττόμενων κοινωνικών ομάδων - συνεπάγεται ανατροπή της 
σημερινής κυβέρνησης. 
Επίσης  είναι  δεδομένο  πως  το ζήτημα  του  ασφαλιστικού  είναι  κομβικής  σημασίας  για  τη 
κυβέρνηση.  Είναι  ζήτημα  συνολικής  εθνικής  διαπραγμάτευσης,  καθώς  αποτελεί 
προαπαιτούμενο της αξιολόγησης και της δανειοδότησης της χώρας και όχι ειδικό ζήτημα των 
μηχανικών και  των λοιπών επιστημόνων.  Επομένως η  κλίμακα του προβλήματος  εγείρει  το 
ερώτημα αν υπάρχει δυνατότητα νίκης και θέμα οργάνωσης σχεδίου δράσης.
Για την ηγεσία ΤΕΕ - ΤΣΜΕΔΕ
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δύο δρόμοι  υπάρχουν.  Η προσπάθεια «βελτιώσεων» στο 
πλαίσιο  του  μνημόνιου  ή  η  ανατροπή του  σχεδίου.  Ο πρώτος  δρόμος  μπορεί  κάλλιστα  να 
εξυπηρετηθεί από τις ηγεσίες των γνωστών φορέων των μηχανικών. Αυτών που στο όνομα  είτε 
του  «ρεαλισμού»  είτε  του  υπηρεσιακού  καθήκοντος  αποδέχτηκαν  το  psi,  υπερψήφισαν  τις 
υπέρογκες  αυξήσεις,  υπερψήφισαν μέχρι  και  σήμερα την  επιβολή των  αναδρομικών και  τις 
μηνιαίες εισφορές. 
Για την πλήρη εικόνα της κατάστασης και τις συνήθως όψιμες αντιδράσεις των φορέων - αφού 
έχει  προηγηθεί η συναίνεσή τους,  όπως αποτυπώνεται στις αποφάσεις τους.  Αναφερόμαστε 
στη λεγόμενη «ηγεσία» του κλάδου,  το ΤΕΕ, η οποία στην πραγματικότητα πάλεψε για την 
ιδιωτικοποίηση  τμήματος  της  κοινωνικής  ασφάλισης  υπό  τον  τίτλο  του  «επαγγελματικού 
ταμείου» και τον έλεγχο της εγγυοδοσίας, εκφράζοντας τη δική της «ταξική μεροληψία» υπέρ 
των ισχυρών, μιας και κάτι τέτοιο δεν αφορά παρά ελάχιστους μηχανικούς. Το ΤΕΕ του «ΝΑΙ 
στο μνημόνιο» στο δημοψήφισμα  δεν επιδιώκει πραγματικά την απόσυρση του σχεδίου. Αυτό 
αποδεικνύεται από τις αποφάσεις που η διοικούσα του έχει  λάβει μέχρι τώρα και τις οποίες 
βέβαια, αναιρεί μόλις αυτές διαρρεύσουν. Το ΤΕΕ δε θέλει και δε μπορεί να ηγηθεί ενός τέτοιου 
αγώνα, πράγμα που φάνηκε και από την τελευταία διοργάνωση εκ μέρους του «παντεχνικής» 
συνέλευσης κατόπιν πίεσης,  την οποία διοργάνωσε προσχηματικά δύο μόλις  μέρες πριν τη 
διεξαγωγή της και ώρα που οι εργαζόμενοι συνάδελφοι θα ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν. 
Είναι λογική ήττας επίσης, ο περιορισμός των αιτημάτων σε «λίγα και εφικτά».
Μοναδικός δρόμος η συνολική ανατροπή του αντιασφαλιστικού σχεδίου
Ο  δεύτερος  είναι  ο  δρόμος  των  κινητοποιήσεων  με  στόχο  την  απόσυρση  του  σχεδίου. 
Χαρακτηριστικό  είναι  πως  από  ολόκληρο  το  ΕΤΑΑ,  ο  μόνος  κλάδος  στον  οποίο  δεν 
εφαρμόστηκαν οι αυξήσεις (τρέχουσες και αναδρομικές) είναι ο κλάδος των μηχανικών. Ο μόνος 
κλάδος δηλαδή που βρισκόταν σε διαρκείς κινητοποιήσεις για πάνω από 2 χρόνια. Αν είχαμε 
αφήσει την υπόθεση  στις ηγεσίες μας θα είχαμε ήδη πληρώσει τις αναδρομικές αυξήσεις της 
προηγούμενης κυβέρνησης και σήμερα θα παλεύαμε από πολύ χειρότερες θέσεις.
Αυτό που χρειάζεται είναι ένας σχεδιασμός με στόχο να μην κατατεθεί καν το νομοσχέδιο και όχι 
απλές  κινητοποιήσεις  διαμαρτυρίας.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  επιβεβλημένος  ο  αγωνιστικός 
συντονισμός με όλα τα κομμάτια της κοινωνίας με σωματεία, συλλόγους και συλλογικότητες, 
που αντιτίθενται στο σύνολο και στη λογική του ασφαλιστικού εκτρώματος. Η κυβέρνηση παρά 
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έχει καταφέρει να καταθέσει το νομοσχέδιο από τις αρχές 
Νοέμβρη. 
Να μπούμε σε θέσεις μάχης
Σε έναν πραγματικό αγώνα κι όχι έναν αγώνα για την τιμή των όπλων. Για να μπλοκάρουμε τον 
αντιασφαλιστικό  νόμο  και  κάθε  αντιλαϊκή  επιλογή.  Για  να  ανατρέψουμε  την  πολιτική  της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε κυβέρνησης που εφαρμόζει την ίδια πολιτική. Σε αυτή την 
κατεύθυνση απαιτείται: 
- Κοινό  μέτωπο,  συντονισμός  εργαζομένων  δημόσιου  –  ιδιωτικού  τομέα,  ανέργων, 
νεολαίας, αυτοαπασχολούμενων και μικρών και μεσαίων αγροτών. 
- Αγωνιστικός  συντονισμός  σωματείων που  θα  ξεπερνά  τα  όρια  των  επετειακών 
αντιδράσεων  και  της  μάχης  για  την  τιμή  των  όπλων  του  κυβερνητικού  και  εργοδοτικού 
συνδικαλισμού.
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- Κλιμάκωση  των  κινητοποιήσεων  αντί  της  πρότασης  ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΠΑΜΕ  για 
κινητοποίηση όταν έρθει το νομοσχέδιο. Κλείσιμο των συστημάτων του ΤΕΕ, ώστε το κράτος να 
μην εισπράττει.
Διεκδικούμε:
• Να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου και το σχέδιο της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την ασφάλιση. 
• Να  καταργηθούν  όλοι  οι  αντιασφαλιστικοί  νόμοι  (Σιούφα,  Ρέππα,  Πετραλιά,  3518/06, 
μεσοπρόθεσμο και όλες οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν την πενταετία των μνημονίων).  Άμεση 
δραστική μείωση των εισφορών. 
• Να  επιστραφούν,  με  ευθύνη  του  κράτους,  όλα  τα  αποθεματικά  που  υπεξαίρεσαν  οι 
τράπεζες, οι εργοδότες και το κράτος: τα 70 δις  που λεηλατήθηκαν έως το 2010, τα δεκάδες δις 
που χάθηκαν με τα δομημένα ομόλογα και το «κούρεμα» του PSI, τα δις που αρπάχτηκαν από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τις δόσεις του ΔΝΤ, όλες οι απώλειες του αποθεματικού από 
την «επένδυση» στην Τράπεζα  Αττικής και το χρηματιστηριακό τζόγο.  Έξω το ταμείο από την 
Τράπεζα Αττικής. Καταβολή των οφειλόμενων κράτους και εργοδοσίας. 
• Να ακυρωθούν όλοι οι νόμοι περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Να καταργηθεί το 
ΚΕΑΟ. Όχι  σε πλειστηριασμούς και  κατασχέσεις  για  χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία,  εφορίες, 
τράπεζες, κ.λπ.
• Αναγνώριση των άνεργων και  υποαπασχολούμενων μηχανικών.  Διαγραφή των χρεών 
τους  προς το  ταμείο.  Αξιοπρεπές  επίδομα  ανεργίας  (ανεξάρτητα  από τον  τρόπο πληρωμής, 
μισθό ή ΔΠΥ), προνοιακές παροχές. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στο διάστημα της 
ανεργίας.
• Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ως μέσο 
βελτίωσης των όρων εργασίας, αλλά και πάταξης της διαφυγής πόρων προς τα ταμεία από τους 
εργοδότες.
• Να  σταματήσει  η  διάλυση  της  δημόσιας  υγείας.  Δημόσια  δωρεάν  υγεία  –  πρόνοια, 
περίθαλψη για όλους τους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Κατάργηση των εισφορών στον 
κλάδο υγείας. 
• Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση της 
ανταποδοτικότητας και  της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση.  Άμεση μείωση των 
χρόνων για συνταξιοδότηση με άρση όλων περικοπών που επιβλήθηκαν. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Μπαίνουν σε διακριτές ψηφοφορίες οι Προτάσεις για το Ασφαλιστικό.

Πρόταση Νέου Κινήματος
ΥΠΕΡ : 6
ΚΑΤΑ : 16 
ΛΕΥΚΑ : 16
Δεν υπερψηφίζεται

Πρόταση Πανεπιστημονικής
ΥΠΕΡ : 17 
ΚΑΤΑ : 0 
ΛΕΥΚΑ : 8
Δεν υπερψηφίζεται

Πρόταση Μαούνη (επικαιροποιημένη Απόφαση ΓΣ του Τμήματος Αττικής)
ΥΠΕΡ : 24
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ΚΑΤΑ : 6
ΛΕΥΚΑ : 11
Υπερψηφίζεται

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 5.3.2016
ΘΕΜΑ 4ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δεν έρχεται για να «σωθεί» το ασφαλιστικό!
Διαλύει πλήρως την κοινωνική ασφάλιση, για να προσφέρει «επενδυτικά» κίνητρα στα 
ντόπια και ξένα αρπακτικά, να εξυπηρετήσει το τοκογλυφικό χρέος, την υποταγή στο 
δημοσιονομικό σφαγείο της ευρωζώνης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Το σχέδιο γενικεύει και εντείνει την εκμετάλλευση του συνόλου των 
εργαζομένων, καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι.
Προβλέπει  συντάξεις-φιλοδώρημα, δουλειά μέχρι τον τάφο, χωρίς περίθαλψη και με 
ταμεία διαλυμένα. Το γνωστό σήριαλ, της «διαπραγμάτευσης» με τους «δανειστές», οδηγεί σε 
ακόμα χειρότερα!
Σε συνθήκες ελαστικών εργασιακών σχέσεων η νέα γενιά δεν θα συμπληρώσει ποτέ 40 χρόνια 
δουλειάς για να μπορεί να ελπίζει σε κάποια σύνταξη.
Με τους «προ και μετά το 2016» συνταξιούχους, επιτείνει το διχασμό των «προ και μετά το 
1993 ασφαλισμένων».
Προετοιμάζει το λαό για «μαύρα γηρατειά» με επιδόματα πείνας και περίθαλψη «ράντζου» σε 
νοσοκομεία-αποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:
• Κατάργηση όλων των ταμείων και ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο φορέα με κορμό το ΙΚΑ. 

Με την εξίσωση στην φτώχεια επιδιώκεται υφαρπαγή των αποθεματικών για την 
εξυπηρέτηση του χρέους και των τραπεζών. Μπαίνει οριστικό τέλος στα ψήγματα 
κοινωνικού ελέγχου και παρέμβασης στο ΤΣΜΕΔΕ. 

• Οριστική απώλεια της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ που συσσώρευσαν γενιές Μηχανικών 
στην 80χρονη ιστορία του (άνω των 2 δις) και είχε απομείνει μετά τη ληστεία του PSI. Η 
διαχείρισή της περιέρχεται σε Ανώνυμη Εταιρία.

• Νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις (έως και 50% για τους μηχανικούς), τόσο στις νέες, 
όσο και στις ήδη καταβαλλόμενες. Οι επικουρικές συντάξεις κινδυνεύουν με εξαφάνιση 
με τη ρήτρα βιωσιμότητας.

• Κατάργηση όλων των ως τώρα ορίων των κατώτατων συντάξεων.
• Εγγύηση  μόνο για την εθνική σύνταξη (384 ευρώ μεικτά στο ανώτερο όριο) από το 

κράτος, που νίπτει τας χείρας του για την αναλογική – ανταποδοτική (με σύνδεση 
εισφορών-παροχών, που θα ξεκινά από τα 170 ευρώ!).

• Αυξήσεις εισφορών για ασφάλιση. Για τους μισθωτούς, 0,9%. Για τους 
αυτοαπασχολούμενους ή τους μισθωτούς με μπλοκάκι, από το 2017 οι εισφορές 
διαμορφώνονται στο 38,45% επί του φορολογητέου εισοδήματος (κύρια σύνταξη 
20%, εφάπαξ 4%, επικουρική 7.5%, υγεία 6.95%). Προβλέπεται επίσης εισφορά 120 € 
το χρόνο υπέρ κάποιου ανύπαρκτου επιδόματος ανεργίας

• Οι άνεργοι ( ακόμα και όσοι έχουν κάνει αναστολή του επαγγέλματος) ή όσοι έχουν πολύ 
χαμηλό εισόδημα, χαρατσώνονται υποχρεωτικά με ελάχιστο ετήσιο ποσό εισφορών 
2823 €.

Ευθύνες του ΤΕΕ
Το ΤΕΕ επί χρόνια συναίνεσε ή διευκόλυνε τα αντιασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα έχει ανοίξει 
κουβέντα που αφορά μόνο σε ορισμένους μηχανικούς  (εγγυοδοσία), καλλιεργεί και πάλι τον 
εφησυχασμό και απειλεί να εκτρέψει τις διεκδικήσεις μας στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης 
(για το επικουρικό και το εφάπαξ), κατεύθυνση που θα βρεθεί απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία 
των εργαζόμενων μηχανικών, που προφανώς αδυνατούν να ξαναπληρώνουν για ιδιωτική 
ασφάλιση.
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ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Πλήρη και χωρίς προϋποθέσεις, υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

Πρόνοια για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως οφειλών
• Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών, ριζική 

μείωσή τους, με αναδρομική ισχύ και διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις πραγματικές 
δυνατότητες των ασφαλισμένων, διαγραφές χρεών των ανέργων και των συναδέλφων 
με χαμηλό εισόδημα.

• Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ, να σταματήσουν οι κατασχέσεις και η βεβαίωση των 
ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία!

• Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του 
επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
● Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, πλήρης κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων των 
αποθεματικών των ταμείων, έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο
● Κατάργηση της ποινικοποίησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
● Όχι στην ενοποίηση των Ταμείων, που κύριο στόχο έχει την ευκολότερη υφαρπαγή των 
αποθεματικών όσων ακόμα επιβιώνουν όπως το ΤΣΜΕΔΕ και την υποβάθμιση του συνόλου της 
κοινωνικής ασφάλισης
● Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων της σημερινής και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων
● Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
● ΟΧΙ στην ανταποδοτικότητα και στην επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση
● Για τους μισθωτούς, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, κατάργηση των 
αντιλαϊκών νόμων για τις ΣΣΕ και τα εργασιακά δικαιώματα. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή 
ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων
● Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ανέργων/υποαπασχολούμενων
● Επίδομα ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής. Άμεση αύξηση του 
επιδόματος ανεργίας σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης. Επίδομα ανεργίας για όλο το χρονικό 
διάστημα της ανεργίας. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα 
της ανεργίας

ΚΑΛΟΥΜΕ
● Σε όλες τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται με στόχο την απόσυρση του κυβερνητικού 
σχεδίου για το ασφαλιστικό.
● Σε συντονισμό όλων των σωματείων, φορέων, επιτροπών αγώνα που τα αιτήματά τους 
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τη δική μας, την κατεύθυνση της στήριξης των ανέργων, των 
μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, των επιστημονικών κλάδων που 
καταστρέφονται.
● Σε συνεννόηση και συντονισμό των φορέων των μηχανικών για πραγματοποίηση 
Παντεχνικών  Συνελεύσεων, ώστε ο σχεδιασμός και η κλιμάκωση του αγώνα διαρκείς, με όλα τα 
μέσα, να περάσει μαζικά στα χέρια των μηχανικών.
● Το ΤΕΕ να απέχει από τον διάλογο πάνω στο κυβερνητικό σχέδιο και να προχωρήσει σε επ’ 
αόριστον αναστολή όλων των λειτουργιών του, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των 
συστημάτων του και την αποχή των μελών του από συμβούλια και επιτροπές της δημόσιας 
διοίκησης.
● Σε μαζικές κινητοποιήσεις και δυναμικές δράσεις, σε συντονισμό με τους υπόλοιπους 
εργαζομένους.

Όλοι στις κινητοποιήσεις με στόχο
Να μην φτάσει στην Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 

ασφαλιστικό.
Να δώσουμε μάχη ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιλαμβάνει  τα  θέματα  που  δεν  συζητήθηκαν  στη  συνεδρίαση,  καθώς  και 
έγγραφα  που  υποβλήθηκαν  στο  Προεδρείο  για  ενημέρωση  των  μελών  της 
Αντιπροσωπείας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.Δ. 
Εισηγητής : ΕΛΕΜ

Συνάδελφοι, 
στην παρούσα ζοφερή συγκυρία με το προσχέδιο Κατρούγκαλου, ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ όπως και 
όλες  οι  συλλογικότητες  των  επιστημόνων  ασφαλισμένων  στο  ΕΤΑΑ  και  κυρίως  το  ΤΕΕ 
απαιτείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στήριξει την μόνη διέξοδο για τον κλάδο 
που  είναι  ένα  Αυτόνομο  και  Αυτοδιοίκητο  ΕΤΑΑ  εντός  του  Εθνικού  Ασφαλιστικού 
Συστήματος. 
Την πρόταση αυτή έφερε προς ψήφιση εγκαίρως με εισήγησή της στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
της 01.11.2015, η Επιτροπή Ειδικού Σκοπού για το Ασφαλιστικό, επικαιροποιώντας παλαιότερη 
που είχε ψηφιστεί από την Α/ΤΕΕ από Δεκεμβρίου 2014. Η επικαιροποίηση αυτή είχε ως στόχο, 
το σώμα να περάσει από μία μαξιμαλιστική θέση για ένα αυτόνομο ΤΣΜΕΔΕ σε ένα αυτόνομο 
ΕΤΑΑ που είναι ήδη μια διοικητική πραγματικότητα για 8 χρόνια και κυρίως επειδή οι συνθήκες 
προϊδέαζαν το ζοφερό σενάριο της ενοποίησης σε ένα ταμείο που ακουλούθησε.  Ωστόσο η 
επικαιροποίηση αυτή που βρίσκει σύμφωνη σε μεγάλο βαθμό και την ΕλΕΜ ως την τελευταία 
αξιόπιστη  γραμμή  αμύνης,  δεν  υπερψηφίστηκε  όπως και  καμία  άλλη,  καθώς  το  σώμα τον 
Νοέμβριο του 2015, μάλλον δεν είχε ακόμα αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης ή περί 
άλλα τύρβαζε. 
Όταν κατατέθηκε το προσχέδιο Κατρούγκαλου και μετά τις συνεχείς από τον Νόεμβριο φορτικές 
πιέσεις της ΕλΕΜ για κινητοποίηση και ειδικότερα του Θ. Σεραφίδη στην ΔΕ του ΤΕΕ, έγινε 
αντιληπτό  σε  όλους  ότι  πρόκειται  περί  καταστροφής,  με  δήμευση  τόσο  του  πενιχρού 
εισοδήματός μας σε ύψος άνω του 70% όσο και της συνολικής περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ και του 
ΕΤΑΑ, το TEE αντέδρασε, με ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του την 08.02.2016 ως 
εξής: (1) Να ζητηθεί η απόσυρση των προτάσεων για το νέο ασφαλιστικό από την κυβέρνηση, 
(2) Να αποσυρθεί το ΤΕΕ από τον διάλογο έως την απόσυρση των προτάσεων αυτών και (3)  
Να συνεχισθούν και να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. 
Συνάδελφοι, 
τα δομικά στοιχεία του συστήματος δείχνουν ότι το ΕΤΑΑ είναι ακόμα ένα βιώσιμο ταμείο που 
μπορεί  θα  αποτελέσει  ξανά,  αντί  για  «βραχνά»,  τον  βασικό  βραχίονα  στήριξης  των 
ασφαλισμένων του, υπό την βασική προϋπόθεση να παραμείνει αυτόνομο εντός του Εθνικού 
Ασφαλιστικού Συστήματος,  ώστε να του δοθεί  η  δυνατότητα να εφαρμόσει  τις  απαιτούμενες 
νομοθετικές παρεμβάσεις που έχει επεξεργαστεί η επιτροπή (βλέπε κατωτέρω), με στόχο να 
ελαφρύνει τους ασφαλισμένους του από τα δυσβάστακτα βάρη που τους έχουν εξοντώσει και 
να προσφέρει στους νέους την δυνατότητα εισόδου στο επάγγελμα και όσους το ασκούν την 
παραμονή  τους,  σταματώντας  την  συνεχή  διαρροή  και  βελτιώνοντας  τους  δείκτες  της 
βιωσιμότητάς του.  Αλλιώς μέσα στον «μεγάλο κουβά» θα στηρίξει για ένα-δύο χρόνια με το 
αποθεματικό του το σύστημα των ταμείων που οι ίδιες οι κυβερνήσεις καταβαράθρωσαν και 
κατόπιν θα ακολουθήσει την προδιαγεγραμμένη τύχη τους.   
Ωστόσο  αυτή  η  μοναδική  πλέον  διέξοδος  ως  βασική  διεκδίκηση  φαίνεται  να  χωλαίνει.  Στο 
πλαίσιο διαφόρων κινητοποιήσεων μερικές συλλογικότητες συναδέλφων έχουν αυτονομηθεί και 
άλλες στο όνομα της επίλυσης του συνολικού εθνικού ασφαλιστικού συστήματος προσφέρουν 
βούτυρο  στο  ψωμί  της  κυβέρνησης,  που  ο  άμεσος  στόχος  της  είναι  η  αρπαγή  των 
αποθεματικών και  της  περιουσίας μας  με  την  αποκαλούμενη  ενοποίηση των ταμείων και  ο 
έμμεσος η συρρίκνωση στο ελάχιστο του κλάδου των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων 
της χώρας και η βίαιη υπαλληλοποίησή τους (αν βρουν δουλειά) με μισθούς πείνας. 
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Από την άλλη πλευρά το ΤΕΕ και ο Πρόεδρός του, στο πλαίσιο του συντονισμού των δράσεων 
και της αναζήτησης κοινωνικών συμμαχιών φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο, ανοίγοντας ένα 
χαοτικό διάλογο περί διεκδικήσεων με ανόμοιους κλάδους που δεν έχουν καμία σχέση με το 
ΕΤΑΑ, θολώνοντας το τοπίο και δίνοντας λάθος μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να οργιάζουν οι φήμες ότι κάποιοι διαβουλεύονται κάτω από το 
τραπέζι με το υπουργείο, παρά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είτε για δημιουργία 
επαγγελματικού  ταμείου  (νπιδ)  είτε  για  την  απόσπαση  σε  ξεχωριστό  ταμείο  του  κλάδου 
επικουρικής ασφάλισης και του εφάπαξ (νπδδ) για να μην χαθούν οι «καρέκλες» στα αντίστοιχα 
ΔΣ, εμπλέκοντας ως αιτιολογία σε αυτό το μόρφωμα το ζήτημα της Εγγυοδοσία, την Τράπεζα 
Αττικής  και  άλλα τέτοια  επικοινωνιακού κυρίως χαρακτήρα τερτίπια  που ωστόσο,  κλονίζουν 
στην σημαντικότερη στιγμή του αγώνα το εύθραυστο μέτωπο των επιστημόνων ασφαλισμένων 
στο ΕΤΑΑ, που συνέστησε το ίδιο το ΤΕΕ, συρόμενο πίσω από τις εξελίξεις.   
Για αυτό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι 
αν  κάποιοι  απεργάζονται  τέτοιες  μεθοδεύσεις  θα  μας  βρουν  απέναντί  τους,  με  όσες 
δυνάμεις διαθέτουμε. 
Πρόταση της ΕλΕΜ 
(επί τη βάσει της ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού της Α/ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό, 
από τα  μέλη:  Βασιλείου  Θ.,  Γαμβρίλης  Ι.,  Κυριακόπουλος  Ι.,  Μούζιος  Π.,  Πετρόπουλος  Δ., 
Πουλάκης Μ., Φιλιππής Δ.) 
Εισαγωγή 
Η πρόθεση της κυβέρνησης για ενοποίηση όλων των ΦΚΑ σε ένα φορέα, επί τη βάσει του ν.  
4336/2015  (3ο  μνημόνιο)  και  οι  συντριπτικά  αρνητικές  επιπτώσεις  των  ν.3655/2008, 
ν.3863/2010, ν.3986/2011, ν.4093/2012 καθώς και η ψήφιση του νόμου με τα περιβόητα 48 
προαπαιτούμενα, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση των άρθρων 38 και 39 του ν.4331/2015, 
που η εφαρμογή τους, παρείχε ψήγματα ανακούφισης σε χιλιάδες συνασφαλισμένους μας και 
ταυτόχρονα μεγαλύτερη εισπραξιμότητα στο Ταμείο, καθιστά αυταπόδεικτο τον παραλογισμό 
και  τις  ιδεοληπτικές  εμμονές  με  βάση  τις  οποίες  προσδιορίζεται  νομοθετικά  η  ζωή  και  η 
προοπτική χιλιάδων ασφαλισμένων. Η ευθύνη βαρύνει τόσο τους δανειστές και τις βάρβαρες 
πολιτικές  που  προωθούν,  όσο  και  τις  κυβερνήσεις  που  τις  υλοποιούν.  Από  τα  παραπάνω 
προκύπτει  αβίαστα ότι  είμαστε πλέον στο «και πέντε» της εξαφάνισης του Ταμείου μας, της 
εξόντωσης των ασφαλισμένων του και της ολοκληρωτικής αρπαγής των αποθεματικών και της 
περιουσίας του που έχουν συσσωρεύσει, σε ότι αφορά στην ογδοντάχρονη ιστορία ΤΣΜΕΔΕ, 
αποκλειστικά οι Μηχανικοί. 
Συνεπώς το  καίριο  ζήτημα  είναι  η  αποτροπή της  ενοποίησης του  ΕΤΑΑ στην  μαύρη και  η 
υλοποίηση  μιας  σειράς  αναγκαίων  νομοθετικών  παρεμβάσεων  που  θα  αντιστρέψουν  τη 
συνεχιζόμενη «αιμορραγία» φυγής ασφαλισμένων και  συσσώρευσης οφειλών άρα απώλειας 
εσόδων, παράγοντες που οδηγούν πολύ γρήγορα στην καταστροφή του Ταμείου και την πλήρη 
διάψευση της προσδοκίας χιλιάδων ασφαλισμένων για αξιοπρεπή σύνταξη και παροχές.
Α.  Αποτροπή  ενοποίησης,  Ανεξάρτητο  και  Αυτόνομο  ΕΤΑΑ  εντός  του  ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Δεν χρειάζεται κάποια πρόσθετη επιχειρηματολογία για τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα 
επιφέρει  πιθανή ενοποίηση.  Στον  αντίποδα της  δέσμευσης  του 3ου μνημονίου ν.4336/2015 
προτείνουμε: 
α. Ενοποίηση όλων των επιμέρους φορέων που έχουν ανεξάρτητη ένταξη στο ΕΤΑΑ δηλαδή 
ΤΑΣ, ΤΠΕΔΕ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, ΤΠΔΕ στον αντίστοιχο βασικό τομέα δηλαδή ΤΑΝ, 
ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ. 
β. Συγχώνευση  όλων  των  περιφερειακών  Τμημάτων  και  Γραφείων  των  τριών  Τομέων  και 
κατάργηση  όσων  έχουν  στην  ευθύνη  τους  περιορισμένο  αριθμό  ασφαλισμένων  που 
εξυπηρετούν και ταυτόχρονα περιορισμένες αρμοδιότητες. 
γ. Δημιουργία  ενιαίου  Οργανισμού  που  θα  καλύπτει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  ενός 
πραγματικά ενιαίου ΕΤΑΑ και των τριών Τομέων του με στόχο τις ενιαίες διοικητικές λειτουργίες: 
λογιστική λειτουργία, διαχείριση της περιουσίας κτλ. 
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δ. Πλήρης ηλεκτρονική υποδομή, ενιαία για τους τρεις Τομείς του, που θα καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες  συναλλαγής  του  Ταμείου  με  τους  ασφαλισμένους,  π.χ.  εισφορές,  παροχές, 
περιουσία, προμήθειες, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ενστάσεις κτλ. Μια πλήρης ηλεκτρονική 
υποδομή θα καλύψει επαρκώς και τις όποιες ανάγκες ασφαλισμένων περιφερειακών που όπως 
προτάθηκε παραπάνω θα καταργηθούν. 
ε. Ενιαιοποίηση για τους τρεις Τομείς, ασφαλιστικών κλάδων, εισφορών, παροχών, ηλικιακών 
ορίων θεμελίωσης σύνταξης, παροχών σε χρήμα κτλ. 
στ. Επανεξέταση των λεγόμενων «κοινωνικών πόρων» που υπάρχουν σήμερα και προβλέπεται 
η  κατάργησή  τους  καθώς  και  αυτών  που  έχουν  ήδη  καταργηθεί.  Ως  αποτέλεσμα  της 
επανεξέτασης για όσους δεν τεκμαίρεται ότι πρόκειται για «κοινωνικούς πόρους» να διεκδικηθεί 
η παραμονή τους, καθώς και η επαναφορά γι αυτούς που έχουν καταργηθεί. 
ζ. Διατήρηση της  οικονομικής αυτοτέλειας της  περιουσίας κάθε Τομέα,  ανεξάρτητα  από την 
ενιαία  διαχείριση  και  αξιοποίηση  της,  καθώς  και  από  τη  δυνατότητα  εσωτερικά  στο  ΕΤΑΑ 
δανειοδότησης μεταξύ των Τομέων για κάλυψη αναγκών που ήδη προβλέπεται και επιβάλλεται 
στα πλαίσια της αυτονόητης αλληλεγγύης και του ενιαίου συμφέροντος των ασφαλισμένων και 
του ΕΤΑΑ. 
η. Διατήρηση  των  τριών  Τομέων,  με  αρμοδιότητες  την  εξέταση  και  εκδίκαση  κάθε  είδους 
ενστάσεων και  αιτήσεων θεραπείας  των  ασφαλισμένων ευθύνης  τους,  συνεχείς  βελτιωτικές 
παρεμβάσεις (σε συνεννόηση και συμφωνία με το ΔΣ του ΕΤΑΑ) στις καθημερινές συναλλαγές 
των ασφαλισμένων καθώς και εισηγήσεις - προτάσεις στο ΔΣ του ΕΤΑΑ για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων. 
Β. Νομοθετικές παρεμβάσεις. 
Οι  βασικές  διαπιστώσεις  που  επιβάλλουν  νομοθετικές  παρεμβάσεις  για  την  ανάσχεση  της 
αρνητικής πορείας του Ταμείου είναι: 
α. Δραματική απομείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου από την κλοπή του PSI, 
ύψους 2,6 δις για το ΕΤΑΑ, εκ των οποίων 1,8 δις για το ΤΣΜΕΔΕ. 
β. Γιγάντωση της οφειλής του Κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση των ΦΚΑ (Ν. 2084/92) 
ύψους μεγαλύτερου του 1 δις € και η πλήρης απόσυρση της συμμετοχής του ακόμα και από το 
πενιχρό βοήθημα των 360 € (Ν. 3863/10). 
γ. Κατάργηση πόρων του Ταμείου με το πρόσχημα των «κοινωνικών πόρων». 
δ. Δραματική επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων/συνταξιούχων, παραμέτρου κρίσιμης για 
τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Ενδεικτικά κατά την περίοδο της ενοποίησης η σχέση αυτή ήταν: 
(1) ΤΣΜΕΔΕ 7,2: 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 4 : 1 (2) ΤΣΑΥ 5 : 1, το 2015 η σχέση είναι  
περίπου 3,5 : 1 (3) Ταμείο Νομικών 3 : 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 2,5 : 1 ε. Η δραματική 
οικονομική καθίζηση, η τεράστια ανεργία (κυρίως νέων επιστημόνων), η μαζική μετανάστευση 
(κυρίως  Μηχανικών  και  Γιατρών),  η  σχεδόν  καθολική  επέκταση  της  ελαστικοποίησης  της 
μισθωτής  εργασίας  (μπλοκάκια),  έχουν  δημιουργήσει  μεγάλες  εισπρακτικές  απώλειες  στο 
Ταμείο  και  ταυτόχρονα  δυσβάστακτες  οφειλές  που  με  τα  τοκογλυφικά  πρόστιμα  καθιστούν 
αδύνατη  την  αποπληρωμή  τους,  με  συνέπεια  τη  συνεχή  μαζική  έξοδο  από  την  ασφάλιση 
χιλιάδων και τη συσσώρευση τεράστιων ποσών οφειλής που δεν θα εισπραχθούν ποτέ από το 
Ταμείο,  δημιουργώντας ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.  στ. Οι  παράλογες αυξήσεις  που 
επέβαλε  ο  Ν.  3986/11  επιτείνουν  τη  ζοφερή  πραγματικότητα  που  περιγράφηκε  στο 
προηγούμενο σημείο και οδηγούν το Ταμείο στην πλήρη κατάρρευση, αυξάνοντας τη φυγή (με 
διάφορους τρόπους) ασφαλισμένων από το Ταμείο. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται η ανάγκη για ριζική αλλαγή στον τρόπο καθορισμού των εισφορών 
ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ με στόχο την αντιστροφή της διαρροής και 
συσσώρευσης  χρεών  που  να  αντιστοιχίζεται  με  την  πραγματική  κατάσταση  που  έχει 
διαμορφωθεί  και  σύμφωνα  με  όλες  τις  εκτιμήσεις  θα  διατηρηθεί  σε  μικρό ή  μεγάλο  βαθμό 
τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Η πρόταση περιγραμματικά διαρθρώνεται ως εξής: 
1. Ενιαία  καταβολή  των  εισφορών  ανά  τρίμηνο  με  δυνατότητα  καταβολής  χωρίς  καμία 
επιβάρυνση μέχρι το τέλος του επόμενου του τριμήνου μήνα. 
2. Καθορισμός ενός ενιαίου ετήσιου ποσού εισφοράς που θα καλύπτει την ασφάλιση ιδιότητας, 
την  υγειονομική  περίθαλψη  και  την  ασφαλιστική  ενημερότητα  ώστε  να  διασφαλίζεται  η 
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απρόσκοπτη  επαγγελματική  δραστηριότητα  των  ασφαλισμένων  και  αντίστοιχα  ένα  ανάλογο 
ποσό συντάξιμης παροχής.  Ενδεικτικά θα μπορούσε να προσδιοριστεί  στο 1/4 περίπου του 
σημερινού μέσου όρου των ετήσιων εισφορών ΕΕ δηλαδή περίπου 1000 - 1200 €. Προφανώς η 
αναλογιστική μελέτη είναι αυτή που θα καθορίσει το ακριβές ποσό και τις λοιπές παραμέτρους 
υλοποίησης  του.  Για  τον  προσδιορισμό  των  εισφορών  πάνω  από  το  ελάχιστο  βασικό,  θα 
καθοριστεί  κλιμακούμενο  ποσοστό  σε  συνάρτηση  με  τα  πραγματικά  εισοδήματα  του 
ασφαλισμένου από την άσκηση του επαγγέλματος. 
3. Είναι προφανές ότι η παραπάνω αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ΕΕ 
από μόνη της δεν αρκεί να οδηγήσει στην αντιστροφή της κατάστασης των συσσωρευμένων 
οφειλών  προς  το  Ταμείο  που  υπολογίζονται  σε  μερικές  εκατοντάδες  εκ.  €,  καθώς  και  του 
σημαντικού αριθμού οφειλετών εκτός ρύθμισης. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με 
ευνοϊκές ρυθμίσεις για αποπληρωμή οφειλών απέδειξαν ότι δόθηκε η δυνατότητα σε ένα μέρος 
οφειλετών να ενταχθούν σε αυτές και  στο  Ταμείο να διευθετήσει  την είσπραξη μέρους των 
οφειλών (εδώ αναδεικνύεται ο παραλογισμός της πρόσφατης κατάργησης των άρθρων 38 και 
39 του ν.4331/2015), απαιτείται συνεπώς μια πιο «γενναία» νομοθετική παρέμβαση ρύθμισης 
οφειλών, προκειμένου να συμπεριλάβει το σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων που παραμένουν 
λόγω οικονομικής αδυναμίας ακόμη εκτός ρύθμισης. Βασικές παράμετροι της προτεινόμενης 
ρύθμισης είναι: να αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2008, περίοδο που ξεκινήσει 
και διατηρείται η σοβαρή οικονομική κρίση και ο επαγγελματικός μαρασμός του κλάδου. Η μόνη 
επιβάρυνση που θα καταλογιστεί στο οφειλόμενο κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
την πρόσοδο των αποθεματικών κοινού κεφαλαίου όπως αυτή διαμορφώνεται ετήσια από την 
ΤτΕ.  Τέλος προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση και αυτοί οι ασφαλισμένοι που έχουν αυτά 
τα χρόνια μηδενικό εισόδημα ή εξαιρετικά χαμηλό (κάτω από τα όρια της επιβίωσης) θα πρέπει 
να  επανέλθει  η  πρόταση  που  το  ΤΣΜΕΔΕ  (τουλάχιστον)  είχε  προτείνει  και  περιείχε  τη 
δυνατότητα  για  την  επόμενη  τριετία  (μέχρι  το  2018)  με  αίτηση  τους  να  εξαιρούνται  των 
τρεχουσών εισφορών,  καλύπτοντας  μόνο τις  δόσεις  οφειλής τους.  Εξυπακούεται  ότι  αυτή η 
επιλογή τους, θα έχει ως συνέπεια τον μη υπολογισμό του αντίστοιχου χρόνου ως συντάξιμου 
αλλά με δυνατότητα εξαγοράς του στο μέλλον, καλύπτοντας τις προβλεπόμενες εισφορές που 
δεν κατέβαλαν. Η προϋπόθεση για αυτή την ένταξη είναι ο ετήσιος έλεγχος της φορολογικής 
τους κατάστασης που θα αποδεικνύει το χαμηλό του εισοδήματος τους. Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα να αποπληρωθούν οφειλές που διαφορετικά δεν διαφαίνεται 
κατορθωτό με συνέπεια, στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτοί οι ασφαλισμένοι να εξωθηθούν 
εκτός Ταμείου, το δε Ταμείο να μην τις εισπράξει ποτέ. Να διεκδικηθεί η εφαρμογή αντίστοιχης 
ρύθμισης  και  αναδρομικά  (από  το  2008).   Για  τους  έχοντες  οφειλές  πριν  το  2008  να 
διαμορφωθεί μια βελτιωμένη ρύθμιση της πάγιας. 
4. Αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου ελεύθερου επαγγελματία σε συνδυασμό με το χαμηλό 
εισόδημα, έτσι ώστε να διεκδικηθεί το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας καθώς και η καταβολή της 
αντίστοιχης  εισφοράς  (όπως  προβλέπεται  από  το  σχέδιο  κανονισμού),  γι  αυτούς  τους 
ασφαλισμένους μας, που εξάλλου από 1/1/2011 στα πλαίσια του Ν. 3986/11 θεσμοθετήθηκε και 
καταβάλλεται  ειδική  εισφορά  στον  ΟΑΕΔ για  αυτό  το  σκοπό.  Για  το  θέμα  αυτό  μπορεί  να 
εξεταστεί  η  δυνατότητα  κάλυψης  της  ανεργίας  και  του  χαμηλού  εισοδήματος  μέσω  της 
ενεργοποίησης  του  Κλάδου  Ειδικών  Παροχών  (θεσμοθετημένου  για  το  ΤΣΜΕΔΕ  με  το  Ν. 
3518/06 που επιβεβαιώθηκε με το Ν. 3655/08) διευρυμένου για όλο το ΕΤΑΑ (τους τρεις Τομείς 
του) με ταυτόχρονη μεταφορά αυτών των ποσών στον Κλάδο αυτό. 
5. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και διακανονισμός των οφειλών ενδοταμειακά (100 δόσεις κτλ.). 
6. Τέλος, οι οφειλές του Κράτους από την τριμερή και η κλοπή του αποθεματικού μας λόγω PSI,  
παραμένουν  ως  απαίτηση  και  διεκδικείται  η  καταβολή  τους  με  συγκεκριμένο  τρόπο  και 
χρονοδιάγραμμα. 
Σημείωση: Η επικαιροποιημένη πρόταση συνοδευόμενη από πίνακες και αναλογιστική μελέτη 
είναι εν εξελίξει από την Επιτροπή Ειδικού Σκοπού της Α/ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό.  
ΕλΕΜ – Αρχιτέκτονες 
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

ΑΚΕΑ 

Όχι στην απλήρωτη εργασία
Την  στιγμή  που  η  κυβέρνηση  και  οι  δανειστές  οδηγούν  την  πλειοψηφία  των  εργαζόμενων 
αρχιτεκτόνων  στην  έξοδο  από  το  επάγγελμα  μέσα  από  την  προώθηση  του  νέου 
αντιασφαλιστικού  νομοσχεδίου,  διάφοροι  οργανισμοί  και  εταιρείες  έρχονται  και  ανοιχτά 
προκρίνουν την "τζάμπα" εργασία πατώντας πάνω στην εξαθλίωση χιλιάδων συναδέλφων. Έτσι 
δωρεάν  μελέτες  βαφτίζονται  φοιτητικοί  διαγωνισμοί  ενώ  άδειες  δόμησης  παρέχονται  χωρίς 
αντίτιμο. 
Συγκεκριμένα:
Ο  Οργανισμός  BEST  (Board  of  European  Students  of  Technology)  σε  συνεργασία  με  την 
κατασκευαστική εταιρία  Veronis  Jacobsen καλούν μέσω διαγωνισμού φοιτητές  του ΕΜΠ να 
σχεδιάσουν, άνευ αμοιβής, κατοικία στη Νάξο. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι πέρα από το 
γεγονός  της  απλήρωτης  απασχόλησης  των  φοιτητών,  το  πρόγραμμα  θα  το  στηρίξουν  και 
καθηγητές του ΕΜΠ (όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού) παρέχοντας διαλέξεις 
στους φοιτητές για διάστημά 8-10 εβδομάδων. Την αντίθεσή της έχει ήδη εκφράσει η Σχολή 
Αρχιτεκτόνων  ΕΜΠ  (Απόφαση  Γ.Σ.  –  συνεδρίαση  17/2/2016).  Στην  περίοδο  της  μαζικής 
ανεργίας  χιλιάδων  νέων  συναδέλφων  εταιρείες  προσπαθούν  να  βγάλουν  «τζάμπα» 
μελέτες  εκμεταλλευόμενοι  την  εργασία  φοιτητών  και  με  την  συνέργεια  διδασκόντων 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  
Μια ακόμη περίπτωση είναι  η εταιρεία  EASY GREEN που διαφημίζει  ότι  παρέχει  δωρεάν 
άδειες δόμησης για κτίρια με εμβαδόν πάνω από 80τ.μ, με αντάλλαγμα η εταιρεία να αναλάβει 
την κατασκευή. Εδώ βλέπουμε τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει η «απελευθέρωση» του 
επαγγέλματος  και  η  απουσία  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  σε  συνδυασμό  με  τον 
ανταγωνισμό  της  ελεύθερης  αγοράς.  Οι  «δωρεάν  προσφορά»  αδειών  δόμησης  αποτελεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό, ευτελισμό του επαγγέλματος και βασίζεται στη φθηνή εργασία μηχανικών 
– τεχνικών. 
Η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα των γενικότερων πολιτικών που προωθεί η σημερινή και 
οι  προηγούμενες  κυβερνήσεις  και  έχουν  ρίξει  χιλιάδες  συναδέλφους  στην  ανεργία,  στην 
ημιαπασχόληση και τα χρέη τα τελευταία χρόνια. Άλλα εκεί οδηγεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός 
της  κατάργησης  των  κατώτερων  αμοιβών  και  όλου  του  πλαισίου  προστασίας  (εργασιακό, 
φορολογικό, ασφαλιστικό) του επαγγέλματος και των εργαζομένων αρχιτεκτόνων γενικότερα. Ο 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καταδικάζει κάθε προσπάθεια προώθησης της εθελοντικής και απλήρωτης 
εργασίας  και  κάθε  κερδοσκοπίας  στηριζόμενη  στην  ακραία  εκμετάλλευση  των 
συναδέλφων,  ιδιαίτερα των νέων που προσπαθούν τώρα να  μπούνε  στο επάγγελμα 
μέσα στο πλαίσιο της κρίσης.

ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το  σχέδιο  νόμου  της  κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  –  ΑΝΕΛ,  δεν  έρχεται  για  να  «σωθεί»  το 
ασφαλιστικό!
Διαλύει  πλήρως  την κοινωνική  ασφάλιση,  για  να  προσφέρει «επενδυτικά»  κίνητρα  στα 
ντόπια  και  ξένα  αρπακτικά,  να  εξυπηρετήσει  το  τοκογλυφικό  χρέος,  την  υποταγή  στο 
δημοσιονομικό σφαγείο της ευρωζώνης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Το  σχέδιο  νόμου  γενικεύει  και  εντείνει  την  εκμετάλλευση  του  συνόλου  των 
εργαζομένων, καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι.
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Προβλέπει  συντάξεις-φιλοδώρημα,  δουλειά  μέχρι  τον  τάφο,  χωρίς  περίθαλψη  και  με 
ταμεία διαλυμένα. Το γνωστό σήριαλ, της «διαπραγμάτευσης» με τους «δανειστές», οδηγεί σε 
ακόμα χειρότερα!
Σε συνθήκες ελαστικών εργασιακών σχέσεων η νέα γενιά δεν θα συμπληρώσει ποτέ 40 χρόνια 
δουλειάς για να μπορεί να ελπίζει σε κάποια σύνταξη.
Με τους «προ και μετά το 2016» συνταξιούχους, επιτείνει το διχασμό των «προ και μετά το 
1993 ασφαλισμένων».
Προετοιμάζει το λαό για «μαύρα γηρατειά» με επιδόματα πείνας και περίθαλψη «ράντζου» σε 
νοσοκομεία-αποθήκες.
Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:

• Κατάργηση όλων των ταμείων και ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο φορέα με κορμό το ΙΚΑ. 
Με  την  εξίσωση  στην  φτώχεια  επιδιώκεται  υφαρπαγή  των  αποθεματικών  για  την 
εξυπηρέτηση  του  χρέους  και  των  τραπεζών.  Μπαίνει  οριστικό  τέλος  στα  ψήγματα 
κοινωνικού ελέγχου και παρέμβασης στο ΤΣΜΕΔΕ. 

• Οριστική απώλεια της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ που συσσώρευσαν γενιές Μηχανικών 
στην 80χρονη ιστορία του (άνω των 2 δις) και είχε απομείνει μετά τη ληστεία του PSI. Η 
διαχείρισή της περιέρχεται σε Ανώνυμη Εταιρία.

• Νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις (έως και 50% για τους μηχανικούς), τόσο στις νέες, 
όσο και στις ήδη καταβαλλόμενες. Οι επικουρικές συντάξεις κινδυνεύουν με εξαφάνιση 
με τη ρήτρα βιωσιμότητας.

• Κατάργηση όλων των ως τώρα ορίων των κατώτατων συντάξεων.
• Εγγύηση  μόνο για την  εθνική σύνταξη  (384 ευρώ μεικτά στο ανώτερο όριο) από το 

κράτος,  που νίπτει  τας  χείρας  του  για  την αναλογική–  ανταποδοτική  (με σύνδεση 
εισφορών-παροχών, που θα ξεκινά από τα 170 ευρώ!).

• Αυξήσεις  εισφορών  για  ασφάλιση.  Για  τους  μισθωτούς,  0,9%.  Για  τους 
αυτοαπασχολούμενους  ή  τους  μισθωτούς  με  μπλοκάκι,  από  το  2017  οι  εισφορές 
διαμορφώνονται  στο  38,45% επί  του  φορολογητέου  εισοδήματος  (κύρια  σύνταξη 
20%, εφάπαξ 4%, επικουρική 7.5%, υγεία 6.95%). Προβλέπεται επίσης εισφορά 120 € 
το χρόνο υπέρ κάποιου ανύπαρκτου επιδόματος ανεργίας

• Οι άνεργοι ( ακόμα και όσοι έχουν κάνει αναστολή του επαγγέλματος) ή όσοι έχουν πολύ 
χαμηλό  εισόδημα,  χαρατσώνονται  υποχρεωτικά  με  ελάχιστο  ετήσιο  ποσό  εισφορών 
2823 €.

• Ευθύνες του ΤΕΕ
• Το ΤΕΕ επί  χρόνια  συναίνεσε  ή  διευκόλυνε  τα  αντιασφαλιστικά  μέτρα.  Σήμερα  έχει 

ανοίξει κουβέντα που αφορά μόνο σε ορισμένους μηχανικούς  (εγγυοδοσία), καλλιεργεί 
και πάλι τον εφησυχασμό και απειλεί να εκτρέψει τις διεκδικήσεις μας στην κατεύθυνση 
της  ιδιωτικοποίησης  (για  το  επικουρικό  και  το  εφάπαξ),  κατεύθυνση  που  θα  βρεθεί 
απέναντι  στη  μεγάλη  πλειοψηφία  των  εργαζόμενων  μηχανικών,  που  προφανώς 
αδυνατούν να ξαναπληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση.

ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Πλήρη και χωρίς προϋποθέσεις, υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

Πρόνοια για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως οφειλών
• Άμεση  και  αναδρομική  ακύρωση  όλων  των  ληστρικών  αυξήσεων  εισφορών,  ριζική 

μείωσή τους, με αναδρομική ισχύ και διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις πραγματικές 
δυνατότητες των ασφαλισμένων, διαγραφές χρεών των ανέργων και των συναδέλφων 
με χαμηλό εισόδημα.

• Να  καταργηθεί  το  ΚΕΑΟ,  να  σταματήσουν  οι  κατασχέσεις  και  η  βεβαίωση  των 
ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία!

• Αποσύνδεση  της  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τη  δυνατότητα  άσκησης  του 
επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
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● Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, πλήρης κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων των 
αποθεματικών των ταμείων, έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο
● Κατάργηση της ποινικοποίησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
● Όχι  στην  ενοποίηση των Ταμείων,  που κύριο  στόχο έχει  την  ευκολότερη υφαρπαγή των 
αποθεματικών όσων ακόμα επιβιώνουν όπως το ΤΣΜΕΔΕ και την υποβάθμιση του συνόλου της 
κοινωνικής ασφάλισης
●  Κατάργηση  όλων  των  αντιασφαλιστικών  νόμων  και  ρυθμίσεων  της  σημερινής  και  των 
προηγούμενων κυβερνήσεων
● Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
● ΟΧΙ στην ανταποδοτικότητα και στην επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση
●  Για  τους  μισθωτούς,  κατάργηση  των  ελαστικών  μορφών  απασχόλησης,  κατάργηση  των 
αντιλαϊκών νόμων για τις ΣΣΕ και τα εργασιακά δικαιώματα. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή 
ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων
● Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ανέργων/υποαπασχολούμενων
●  Επίδομα  ανεργίας  για  όλους  ανεξάρτητα  από τον  τρόπο  πληρωμής.  Άμεση  αύξηση  του 
επιδόματος  ανεργίας  σε  ανεκτά  επίπεδα  διαβίωσης.  Επίδομα  ανεργίας  για  όλο  το  χρονικό 
διάστημα της ανεργίας. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα 
της ανεργίας
ΚΑΛΟΥΜΕ
● Σε συμμετοχή στην απεργία και διαδήλωση της Πέμπτης, 4/2/2016. καθώς και σε όλες τις 
κινητοποιήσεις με στόχο την απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου για το ασφαλιστικό.
●  Σε  συντονισμό  όλων των  σωματείων,  φορέων,  επιτροπών αγώνα  που  τα  αιτήματά  τους 
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τη δική μας, την κατεύθυνση της στήριξης των ανέργων, των 
μισθωτών,  των  αυτοαπασχολούμενων  συναδέλφων,  των  επιστημονικών  κλάδων  που 
καταστρέφονται.
● Σε συνεννόηση και συντονισμό των φορέων των μηχανικών για πραγματοποίηση Παντεχνικής 
Συνέλευσης,  ώστε ο σχεδιασμός και  η κλιμάκωση του αγώνα διαρκείς,  με  όλα τα μέσα,  να 
περάσει μαζικά στα χέρια των μηχανικών.
●  Το  ΤΕΕ να  αποσυρθεί  άμεσα  από  τον  κυβερνητικό  διάλογο  και  σα  προχωρήσει  σε  επ’ 
αόριστον  αναστολή  όλων των  λειτουργιών  του,  συμπεριλαμβανομένου  του  κλεισίματος  των 
συστημάτων του και τη της αποχής των μελών του από συμβούλια και επιτροπές της δημόσιας 
διοίκησης.
Μαζικές  κινητοποιήσεις  και  δυναμικές  δράσεις,  σε  συντονισμό  με  τους  υπόλοιπους 
εργαζομένους, κλείσιμο των συστημάτων του ΤΕΕ, απόσυρση εκπροσώπων μας από όργανα 
της Δημόσιας Διοίκησης κλπ.

Όλοι στις κινητοποιήσεις με στόχο
Να μην φτάσει στην Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 

ασφαλιστικό.
Να δώσουμε μάχη ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας 
          Ο Πρόεδρος    Η Α' Αντιπρόεδρος    Ο Β' Αντιπρόεδρος
Στέφανος Ζαφειρόπουλος                       Μαρία Φραντζή                              Αλέξανδρος Βράκας

81


	4.4. Μεταβατικές διατάξεις

