
 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ – Σ.Α.Ε. 

 
Εκλογές  Σ.Α.Θ.   11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  ημέρα  ΚΥΡΙΑΚΗ  8.30πμ.-8.30μμ. στο κτίριο 

του ΤΕΕ 

 

Στις εκλογές των αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης  σημαντικότερα γεγονότα 

αποτέλεσαν η μεγάλη αποχή των μελών από τις διαδικασίες και η πολυδιάσπαση των 

σχημάτων που συμμετείχαν . Η παράταξή μας- σταθερή στις αρχές της- προώθησε από 

τη δική της μεριά και συνέβαλε στο να γίνει δυνατή η συγκρότηση του Δ.Σ. με 

αναλογικότητα και την μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση, πάνω από προσωπικές και 

ιδεοληπτικές διαφορές. Είμαστε η μόνη παράταξη με πρόγραμμα δράσεων. 

 
 Η μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση διαρκούν 

 Τεράστια τα προβλήματα επιβίωσης των συναδέλφων 

 Μαζική μετανάστευση και εγκατάλειψη της άσκησης του επαγγέλματος 

 Η γραφειοκρατία ενισχύθηκε 

 Η Αρχιτεκτονική πράξη σε οπισθοχώρηση 

 Οι κανόνες στις εργασιακές σχέσεις σε εξαφάνιση 

 Αποδιάρθρωση των γραφείων 

 Οι σύλλογοι συρρικνωμένοι σε αγώνα συντήρησης 

 

Προτείνουμε 

την συλλογική δράση και την αλληλεγγύη, απέναντι στον ατομικισμό 

την προώθηση της πρόσβασης των νέων στο επάγγελμα 

 

Πρωταρχικά θέματα για την επιβίωση 

 Ασφαλιστικές εισφορές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συλλογικές συμβάσεις μισθωτών 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις, καθιέρωση ελάχιστων 

αμοιβών, διαδικασίες συνεχούς επιμόρφωσης μελών, προγράμματα και επιδόματα για 

ανέργους, σύσταση κώδικα δεοντολογίας και διασφάλιση κανόνων άσκησης του 

επαγγέλματος. 

 Αναμόρφωση του δημόσιου ,χωρίς γραφειοκρατία και εξάλειψη της συναλλαγής. 

 

 

 

Νέες δουλειές 

 Προώθηση νέων μελετών και αναπλάσεων υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων, δημόσιων και 

ιδιωτικών-με ατμομηχανή το δημόσιο-ΕΣΠΑ. 

 Βιοκλιματικά κτίρια, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

 Ανάπλαση δημόσιων χώρων - Πολεοδομικός σχεδιασμός 



 Προώθηση του θεσμού συντήρησης των οικοδομών με την ταυτότητα κτιρίου. 

 

Θεσμικά - αναβάθμιση του επαγγέλματος 

 Προώθηση της αναδιοργάνωσης-ομογενοποίησης σε πανελλήνιο επίπεδο των συλλογικών 

οργάνων των Αρχιτεκτόνων - καταστατικές αλλαγές - περιφερειακές συσκέψεις, 

ενεργοποίηση μελών και συλλόγων. 

 Προώθηση του δικαιώματος για αποκλειστική άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ,με 

αποκλεισμό αντιλήψεων περί αποχής από τις σχετικές διασκέψεις με τους άλλους συλλόγους 

των μηχανικών 

 Νέες δομές εταιρικής άσκησης επαγγέλματος – πολυσυλλεκτικά γραφεία ειδικοτήτων με 

φορολογικά και οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις.  

 

Συνεργασίες 

 Συνεργασία με συλλόγους άλλων τεχνικών ειδικοτήτων και ΤΕΕ. 

 Συνεργασίες με τους δήμους. Ενασχόληση και προβολή μεγάλων έργων της πόλης. 

 Προβολή αρχιτεκτονικού έργου, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων. 

 Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου νέων συναδέλφων στην τρέχουσα θητεία. 

 Σύνδεση με τους συναδέλφους που εργάζονται στο εξωτερικό 

 Συμμετοχή στην διαδικασία εισόδου νέων αποφοίτων από τις σχολές στο επάγγελμα 

 

Συνεχής προσπάθεια συσπείρωσης γύρω από έναν σύλλογο ζωντανό, με διάφανη λειτουργία, με 

συνεχή ενημέρωση των μελών, με συμμετοχική δράση και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 

 

Ενωτικό κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους και  τις παρατάξεις για συσπείρωση  

και ενότητα γύρω από ένα πρόγραμμα δράσης για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 

προώθηση των θεμάτων του κλάδου των αρχιτεκτόνων.  

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)  
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) 
 
 

***οι συνταξιούχοι αρχιτέκτονες συνεχίζουν να είναι μέλη του συλλόγου, με όμοια 

δικαιώματα και συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. 

 

 


