
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΣ   10-12-2017 
 
Μέσα στην γκρίζα κατάσταση της χώρας συνεχίζεται και η κατάρρευση του επαγγέλματός μας 
και της αρχιτεκτονικής γενικότερα .Τα συλλογικά μας όργανα αμήχανα., χωρίς συμμετοχή των 
συναδέλφων –που ψάχνουν ατομικά να επιλύσουν τα προβλήματά τους-ακολουθούν πορεία 
υποβάθμισης. Στην περιφέρεια οι τοπικοί σύλλογοι -πλην περιπτώσεων-δεν λειτουργούν, και 
υπήρξε σαφώς υποβάθμιση στη λειτουργία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Θα επισημάνω ενδεικτικά θέματα σε σχέση και με τον απολογισμό. 
1.Η αντιμετώπιση του Πανελλήνιου οργάνου κι ο υποβιβασμός του σε τοπικό πρωτοβάθμιο 
σύλλογο. Καμιά μέριμνα για ενεργοποίηση της λειτουργίας των τοπικών συλλόγων , καμιά 
προσπάθεια-αντίθετα με τροποποίηση του κανονισμού, αντικαταστάσεις-σύγκλησης με 
δημοκρατικό τρόπο και με το γράμμα του καταστατικού της αντιπροσωπείας με συμμετοχή 
των αντιπροσώπων της επαρχίας, μείωση των συγκλήσεων των συντονιστικών. Καμιά 
ενέργεια για χρήση της τεχνολογίας στις διαδικασίες –συμμετοχή των μελών. 
2. Παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναβολής συνεδριάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας. Οι 
επιτροπές δεν λειτούργησαν. Η επιτροπή καταστατικού χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση 
ακολούθησε από την αρχή ξανά ολοκληρωμένες διαδικασίες της αντίστοιχης επιτροπής της 
προηγούμενης θητείας ,έχασε πολύτιμο χρόνο και ολοκλήρωσε προτείνοντας τροποποίηση 
μερικών άρθρων του καταστατικού . Επικαλούμενοι τόσο η  επιτροπή ,όσο και το δ.σ. 
γραφειοκρατικούς λειτουργικούς λόγους .Στην ουσία η πλειοψηφία του δ.σ. και συγκυριακές 
πλειοψηφίες της αντιπροσωπείας δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, θέλουν ένα σύλλογο στην 
Αθήνα που να λέγεται πανελλήνιος.   
3. Σαν ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤ.ΕΚΦΡΑΣΗ προτείναμε τον συνάδελφο Δ.Κεκάτο στο δ.σ. 
εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της παράταξης με την θέση μας για υποστήριξη προεδρείου όσο 
γίνεται πιο αντιπροσωπευτικό-αναλογικό. Για το πρώτο μισό της θητείας. Επέλεξε συμμαχίες, 
ψηφίστηκε αντιπρόεδρος, έκτοτε δεν επικοινώνησε με την παράταξη, εκλέχθηκε με άλλο 
ψηφοδέλτιο στις εκλογές του ΤΕΕ. Αρνήθηκε την αντικατάστασή του, ακόμη και όταν θέσαμε 
θέμα δεοντολογίας ασυμβίβαστου της θέσης του συνδικαλιστή με την συμμετοχή σε 
συμβούλιο κυβερνητικού φορέα. Το ΔΣ απάντησε ότι απαιτείται η γραπτή παραίτησή  του. 
Ούτε το ΔΣ, ούτε άλλη παράταξη ευαισθητοποιήθηκε με το θέμα. Αν διεκδικούσαμε για το 
μεγαλύτερο έργο της χώρας, για τους 30 σταθμούς του Μετρό να γίνουν αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί ,ποια στάση θα υπερίσχυε στον συνάδελφο, αλλά και στο ΔΣ???? 
4.Στο σημαντικότερο θεσμικό θέμα που ενδιαφέρει τους αρχιτέκτονες-η αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου άσκησης επαγγέλματος του 1930-δεν κρατήθηκε σταθερή στάση στις διαδικασίες 
και στις διαβουλεύσεις-καταγγελία, μη συμμετοχή, αποχωρήσεις-Το αρχιτεκτονικό έργο ανήκει 
στους αρχιτέκτονες. Ο προϋπολογισμός 150χιλ.ευρώ που φαίνεται ότι συμφωνήθηκε σαν 
όριο ,περιλαμβάνει τεράστια γκάμα έργων, όταν μάλιστα δεν συνοδεύεται από αναφορές σε 
κατηγορίες ειδικών έργων η ειδικών τεχνολογιών. Νομίζω ότι δεν δόθηκε η δέουσα βαρύτητα 
στο θέμα ,το υποβιβάσαμε και μάλλον θα το βρούμε μπροστά μας. 
5.Για τον οικονομικό απολογισμό επιφυλασσόμαστε για την έγκριση της ΕΕ, ειδικά για τα 
κονδύλια της ΒΙΕΝΝΑΛΕ. . Δεν προβλέπονται κονδύλια για τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας 
των μελών με τις διαδικασίες. Κύρια εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια αύξησης εσόδων με 
πληρωμή των ετήσιων εισφορών 
Έχοντας απορρίψει το αίτημά μας ,τα οδοιπορικά να αποτελέσουν πάγιο έξοδο του συλλόγου 
,κι έχοντας ζητήσει να παραγραφούν όλα τα χρέη για τα έξοδα μετακινήσεων μελών ΔΣ και 
αντιπροσώπων της περιφέρειας επανέρχεται αόριστα με αναφορά στην αυτοχρηματοδότηση 
της αντιπροσωπείας. 
Χωρίς δομική αλλαγή της πανελλήνιας συγκρότησης και εκπροσώπησης ,με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση λειτουργική και οικονομική δεν θα έχει κύρος από δω και πέρα ο σύλλογος, 
παρά μόνο για μέρος του ΔΣ του και δεν θα εκπροσωπεί το πανελλήνιο. Ας τοποθετηθούν οι 
τοπικοί σύλλογοι σε αυτό. 
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