ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 10.12.2017, ώρα 10:00, ΤΕΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης:
1. Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών (2
ώρες).

2.
3.
4.
5.

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (1 ώρα).
Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2015-2017 (2 ώρες).
Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ 2015-2017 και Προϋπολογισμός 2018-2020 (2 ώρες).
Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (1 ώρα).

Προεδρείο: Στέφανος Ζαφειρόπουλος
Αλέξανδρος Βράκας Β' αντιπρόεδρος.

πρόεδρος,

Μαρία

Φραντζή

Α΄

αντιπρόεδρος,

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 10.12.2017
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΥΡΤΩ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ – ΕΛΕΝΗ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΕΛΛΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΡΙΑΛΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΒΑΪΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΠΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΠΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ
ΦΗΚΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ
ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΦΥΡΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΩΣΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρέμβαση επί της διαδικασίας:
Αυγερινού : Ζητά, εκ μέρους της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, μείωση χρόνου του πρώτου θέματος:
«Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών».
Δε γίνεται αποδεκτό από το Προεδρείο, δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας, η διαδικασία συνεχίζεται.

Θέμα 1ο και 2ο : Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί
διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών.
Εισήγηση:
Κατερίνη Τόνια: Εισηγείται την απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι Εκλογές του Συλλόγου
να γίνουν 25.2.2018. Ζητείται να τοποθετηθεί η Αντιπροσωπεία ώστε να οριστεί ποια μέλη θα
λογίζονται ως ταμειακώς τακτοποιημένα έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ή / και να
ψηφιστούν.
Ερωτήσεις: Σελιανίτης, Φραντζή, Μελανίτου.
Με βάση τις απαντήσεις προτείνεται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
 10.1.2018 λήξη εγγραφών νέων μελών.
 10.1 έως 25.2.2018 Προετοιμασία Εκλογών.
Με τη λογική να μη γίνει υπέρβαση της 3ετίας από τη στιγμή που συγκροτήθηκε το σημερινό ΔΣ
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
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Τοποθετήσεις
Αυγερινού, Τσαλίκη, Κατερίνη, Γεωργακοπούλου, Μαούνης, Σελιανίτης, Ζαφειρόπουλος,
Βουρεκάς, Μαδεμοχωρίτης, Πάππα, Σκλιάς, Πάνου, Αυγερινού, Μεταλληνού, Φραντζή,
Γεωργακοπούλου, Μελανίτου, Φήκαρη, Τσαλίκη, Βουρεκάς, Γαλανός Κάρ.,
Μαδεμοχωρίτης, Μαούνης.
Με βάση τις τοποθετήσεις μπαίνουν σε ψηφοφορία οι προτάσεις που αφορούν στην
ημερομηνία των Εκλογών και στα επιμέρους διαδικαστικά τους θέματα, όπως παρακάτω:
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ημερομηνία Εκλογών:
11.3.2018 – ΟΜΟΦΩΝΑ
2. Κλείσιμο Εκλογικών Καταλόγων/Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές:
12.02.2018 -- ΟΜΟΦΩΝΑ
3. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή:
15.1.2018 – ΟΜΟΦΩΝΑ
4. Διαδικαστικά θέματα Εκλογών:
4.1.

Σύνθεση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:
1 τακτικό μέλος / παράταξη + 1 αναπληρωματικό μέλος / παράταξη – ΟΜΟΦΩΝΑ

4.2.

Ειδική ρύθμιση, χωρίς αναδρομική ισχύ, για την ταμειακή τακτοποίηση των
μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου.
Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι
συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2014, 2015,
2016 και 2017 μειωμένες, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που
μαστίζει τον κλάδο.
ΝΑΙ – κατά πλειοψηφία

4.2.1. 1η πρόταση: 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση
πτυχίου μέλη ΨΗΦΟΙ: 41
2η πρόταση: 2,50 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση
πτυχίου μέλη ΨΗΦΟΙ: 11
Λευκά: ΨΗΦΟΙ: 4
4.2.2. 1η πρόταση: 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη ΨΗΦΟΙ: 41
2η πρόταση: 1,25 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη ΨΗΦΟΙ: 6
Λευκά: ΨΗΦΟΙ: 4
4.2.3. 1η πρόταση: 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για ανέργους ΨΗΦΟΙ: 24
2η πρόταση: 1,25 ευρώ ετήσια συνδρομή για ανέργους ΨΗΦΟΙ: 17
3η πρόταση: Δωρεάν η ετήσια συνδρομή για ανέργους ΨΗΦΟΙ: 5
Λευκά: ΨΗΦΟΙ: 0
4.2.4. Τεκμηρίωση ανεργίας:
1η πρόταση: με ενυπόγραφη δήλωση στην Εφορευτική Επιτροπή
2η πρόταση: με κάρτα ανεργίας
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Υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία η πρώτη πρόταση.
4.2.5. Ταμειακή τακτοποίηση μελών Περιφερειακών Συλλόγων Αρχιτεκτόνων:
1η πρόταση: ισχύει η ειδική ρύθμιση ανεξάρτητα από τη συνδρομή των
μελών στους κατά τόπους Συλλόγους ΨΗΦΟΙ 30
2η πρόταση: δωρεάν για τα ταμειακά τακτοποιημένα στον Περιφερειακό
Σύλλογο μέλη ΨΗΦΟΙ 4
3η πρόταση: 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή ΨΗΦΟΙ 19
Λευκά: ΨΗΦΟΙ 0
Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ψηφοφοριών, δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές
(υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις
τους για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της
ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, και συγκεκριμένα με:

5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,

2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη και για μέλη τα οποία με ενυπόγραφη
βεβαίωσή τους βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι κάθε συνάδελφος που έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές των
προαναφερόμενων 4 τελευταίων ετών στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (μέσω της Γραμματείας ή των
Τμημάτων του), θεωρείται ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου.

Θέμα 3ο : Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ
Εισηγητές: Κατερίνη Τόνια, Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, Βακαλόπουλος Άγγελος,
Εισήγηση 1η
Εισηγήτρια : Τόνια Κατερίνη, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ο τριετής Προγραμματισμός του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ βασίστηκε σε τέσσερεις άξονες:
1.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.
2. Στην προσπάθεια διεύρυνσης του ολοένα συρρικνούμενου και δυσμενέστερου πλαισίου
άσκησης του επαγγέλματος, στην εξασφάλιση πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
για το σύνολο των συναδέλφων.
3. Στην κατεύθυνση προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού
και δομημένου χώρου, ενάντια στην εκποίηση, την υφαρπαγή και την κερδοσκοπική
εκμετάλλευσή του.
4. 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.
Και στους τέσσερεις αυτούς άξονες ο σύλλογος εργάστηκε με συνεπή και στις περισσότερες
περιπτώσεις αποτελεσματικό τρόπο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 Συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις των μηχανικών αλλά και γενικότερα των
ελευθέρων επαγγελματιών για το ζήτημα του ασφαλιστικού και οργανώσαμε σχετική
ημερίδα. Συμμετείχαμε σε συζητήσεις με θέσεις του συλλόγου τόσο με το τεχνικό
επιμελητήριο όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εργασίας.
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Καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και
παρέμβαση η οποία και απέδωσε ώστε οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί να συνεχίσουν με
βάση το ισχύον πλαίσιο και όχι με βάση τον περί προμηθειών κλπ νόμο 4412/16.
Διεκδικήσαμε την υπογραφή τοπογραφικών από αρχιτέκτονες δίνοντας νομικά
επιχειρήματα και κάλυψη σε όλους τους συναδέλφους
Συμμετείχαμε στην προσφυγή κατά Αντιβαλίδη για το μη δικαίωμα των πολιτικών
μηχανικών να υπογράφουν για διατηρητέα κτήρια άδειες μικρής κλίμακας η οποία και
κερδήθηκε.
Διατυπώσαμε σαφείς θέσεις για την λειτουργία των ΣΑ με έγγραφα και σχετική ημερίδα
στηρίζοντας τους συναδέλφους έναντι πιθανής υπέρβασης του ρόλου των ΣΑ.
Στηρίξαμε τα αιτήματα των συναδέλφων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απαντήσαμε σε όλα ένα προς ένα τα αιτήματα των συναδέλφων και ενεργήσαμε με
βάση τις εύλογες αιτιάσεις τους απέναντι στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επεξεργαστήκαμε ολοκληρωμένες θέσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αρχιτεκτόνων, εμμένοντας στις διακηρυγμένες θέσεις του συλλόγου για την απόδοση
δικαιωμάτων με βάση τις ολοκληρωμένες πενταετείς σπουδές και κατά οποιασδήποτε
προσπάθειας κατακερματισμού μέσα από συστήματα πιστοποιήσεων.
Καταγγείλαμε και δεν συμμετείχαμε στην διαδικασία διαμόρφωσης μητρώων μελετητών
ιδιωτικών έργων (στο πλαίσιο των δημοσίων) που αποτελούν την συνθήκη εξαφάνισης
όλων των μικρών μελετητικών γραφείων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων συμμετείχε με ολοκληρωμένες θέσεις συστηματικά στην
διαβούλευση για τον νόμο για το δομημένο περιβάλλον στον οποίο πετύχαμε σημειακές
αλλά σημαντικές βελτιώσεις.
 Συμμετείχαμε με ολοκληρωμένες θέσεις στη διαβούλευση για την ολοκλήρωση της α
φάσης και την έναρξη με νέους όρους της β φάσης για τις μελέτες για τους μικρούς
οικισμούς.
 Συνεχίσαμε την οργάνωση του σεμιναρίου για τη φυσική δόμηση στον ξενώνα Στάμου
Στούρνα
 Συμμετείχαμε σε μια σειρά από ημερίδες με επιστημονικά θέματα παρουσιάζοντας τις
θέσεις του συλλόγου και στηρίζοντας τον επιστημονικό διάλογο.
 Οργανώσαμε τη διαδικασία συμμετοχής των συναδέλφων στα διεθνή βραβεία MIES
VAN DER ROE και το διαγωνισμό πραγματοποιημένου έργου ο οποίος ολοκληρώθηκε
με επιτυχία.
 Ο Σύλλογος για πρώτη φορά υπήρξε ο εθνικός επίτροπος στην Biennale Βενετίας. Σε
μια εξαιρετική συμμετοχική διαδικασία ο σύλλογος πραγματοποίησε μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα συμμετοχή ανοίγοντας τις πόρτες σε 136 συναδέλφους σε μεγάλο
ποσοστό νέους, αλλά και γυναίκες αρχιτεκτόνισσες για την αρχιτεκτονική παρουσία των
οποίων κερδίσαμε και σχετική διάκριση. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία που αρχικά
αντιμετωπίστηκε από πολλούς με επιφύλαξη ή και απαξία έδωσε μια πολυδιάστατη
προσέγγιση στην σχέση της αρχιτεκτονικής με την κρίση στην Ελλάδα και άφησε ένα
σημαντικό έργο που αποτυπώνεται σε σχετικό κατάλογο.
 Ο Σύλλογος άνοιξε τα γραφεία του και ήρθε σε επικοινωνία με δημιουργικές ομάδες σε
μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Παρουσιάσεις ερευνητικού έργου, συμμετοχή στον
διάλογο για τα κοινά , για την συνεργατική κατοικία, διεθνείς συναντήσεις και σεμινάρια.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ.
 Ο ΣΑΔΑΣ στην προηγούμενη περίοδο στήριξε με τις θέσεις του και συμμετείχε
ενεργά στις κινητοποιήσεις κατά του ξεπουλήματος και των Φαραωνικών έργων στο
Ελληνικό, για την προστασία του πάρκου Γουδί, κατά του ΜALL στην Ακαδημία
Πλάτωνος, για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Ξενία Άρτας, κατά της
πώλησης της ΔΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ, κατά των περιβαλλοντοκτόνων έργων
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(αιολικών πάρκων ) στη Μάνη και την Κρήτη αλλά και σε πολλά αντίστοιχα
μικρότερα τοπικά ζητήματα.
Ο ΣΑΔΑΣ στάθηκε με σταθερότητα κατά της παραβίασης ανθρώπινων και
κοινωνικών δικαιωμάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και ξεκίνησε σημαντικές
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε πληττόμενες κοινωνικές ομάδες και άτομα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ υποστήριξε την σύνδεση του με τις
διεθνείς οργανώσεις UIA ACE UMAR και ΕΝACA. Οργανώσαμε στην διεθνή συνάντηση της
UMAR στην Κρήτη, παρακολουθούμε τις διεργασίες στην ΑCE και αναπτύσσουμε στενή
συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της UIA.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ λειτούργησε με επιμονή στις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Στη
διάρκεια των τριών χρόνων έγιναν 56 συμβούλια ενώ είχαν προκηρυχθεί ακόμα 14 που δεν
έγιναν για λόγους απαρτίας. Έγιναν δύο πανελλαδικά συντονιστικά στην Καβάλα και την Πάτρα
και τέσσερεις αντιπροσωπείες.
Λειτούργησε με συστηματικό τρόπο η επιτροπή καταστατικού και για πρώτη φορά στην
καταστατική αντιπροσωπεία έγιναν βήματα προς την άρση των δυσλειτουργιών μεταξύ του
ΣΑΔΑΣ των τμημάτων και των περιφερειακών συλλόγων.
Ο ΣΑΔΑΣ οφείλει σε μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία του στην εξαιρετική δουλειά της
γραμματείας που παράγει έργο υψηλού επαγγελματισμού και συνέπειας.
Στο προηγούμενο διάστημα έγιναν αρκετά βήματα τόσο στο ζήτημα της διαχείρισης –
συντήρησης του ξενώνα Στάμου Στούρνα για τον οποίο υπάρχουν σήμερα ολοκληρωμένες
προτάσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και βιωσιμότητα με σεβασμό στο
πνεύμα του κληροδοτήματος. Ενέργειες επίσης έχουν προχωρήσει σχετικά με τη επισκευή του
κτιρίου των γραφείων του ΣΑΔΑΣ.
Τέλος θα πρέπει να σταθούμε κριτικά στο θέμα της μη λειτουργίας των ομάδων εργασίας. Είναι
κατανοητό ότι υπήρξαν προτεραιότητες που απορρόφησαν ενέργεια από τους και τις πλέον
δραστηριοποιημένους/ες συναδέλφους. Επίσης δεν υπήρξε σωστός συντονισμός μεταξύ των
ομάδων του τμήματος Αττικής και του ΣΑΔΑΣ. Παραμένει πάντως ζητούμενο η μεγαλύτερη
συμμετοχή και πλαισίωση των δράσεων από περισσότερους συναδέλφους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο οικονομικός απολογισμός δίνεται αναλυτικά. Εδώ θέλω να αναφέρω μερικά σημεία πιο
γενικά.
Την προηγούμενη τριετία ο ΣΑΔΑΣ δε στηρίχτηκε παρά μόνο στις δράσεις του. Από την
επιχορήγηση από το Τεχνικό επιμελητήριο των 25000 για το 2016 πήραμε μόνο 8000 και το
ίδιο ακριβώς έγινε και το 2017. Το τεχνικό επιμελητήριο ακόμα μας οφείλει 2000 από την
υποχρέωση που είχε αναλάβει να μας πληρώνει το ΙΚΑ της γραμματείας και 4000 για την
χορηγία της Biennale. Οι συνάδελφοι που είναι ταμειακώς εντάξει δεν ξεπερνούν τους 300.
Είναι κατανοητό ότι σε συνθήκες κρίσης η συνδρομή στο σύλλογο δεν αποτελεί για πολλούς
προτεραιότητα αλλά είναι επίσης γεγονός ότι δεν ενεργοποιήσαμε κάποια ιδιαίτερη διαδικασία
ώστε να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα.
Τα βασικά μας εισοδήματα προήλθαν από την γραμματειακή διαχείριση της Biennale, και τις
χορηγίες που πήραμε γι αυτό το σκοπό, την παραχώρηση του χώρου του συλλόγου σε
διάφορες δράσεις με μικρό αντίτιμο, την συμβολή του τμήματος Αττικής με τις δικές του δράσεις
(Συνέδριο Αττικής κλπ), το πρόγραμμα ARCHIMEDES κλπ
Στο τομέα αυτό υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν και πρέπει να γίνουν αλλά για όλα
απαιτείται η μεγαλύτερη και ευρηματικότερη συμμετοχή των συναδέλφων στις προσπάθειες
του συλλόγου.
Στην περίοδο 2015-2017 μειωμένη κατά τους έξη μήνες κατά τους οποίους δεν είχε
συγκροτηθεί το συμβούλιο σε σώμα, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατάφερε να παρέμβει ουσιαστικά και
αποτελεσματικά σε μια σειρά από θέματα, να δυναμώσει τη φωνή του και το κύρος του και να
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παραμείνει σταθερός υπερασπιστής των πληττόμενων συναδέλφων της αρχιτεκτονικής πράξης
και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την επίλυση
χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων. Λειτούργησε δημοκρατικά και επεδίωξε διαφάνεια και
συνθετικές και συναινετικές διαδικασίες. Για όλους αυτούς τους λόγους αποτιμάται ως μια
παραγωγική θητεία που θέτει καλές βάσεις για το αύριο του συλλόγου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΜΑΙΟΣ 2017 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10.5.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29)
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο σχετικά με τα Αιολικά Πάρκα Μάνης.
18.5.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29)
24.5.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποφασίζεται η υιοθέτηση από το ΔΣ της πρότασης της Επιτροπής Θ1 για την Τροποποίηση
του Καταστατικού ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αποφασίζεται επίσης η διαμόρφωση προτάσεων ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ για τις επιτροπές του άρθρου 29.
07.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE 2016.
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
28.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ.
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
06.07.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ.
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
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Αποφασίζεται στην παρούσα συνεδρίαση να συζητηθούν πρώτα τα τρέχοντα θέματα, επειδή
το ασφαλιστικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μετά από ψηφοφορία, αποφασίζεται ομόφωνα να αποστείλουμε ψήφισμα ενάντια στην
πλειστηρίαση της ΒΙΟΜΕ.
Αποφασίζεται επίσης μετά από ψηφοφορία, ως απάντηση στην επιστολή του ΥΠΕΝ προς τον
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τη στελέχωση του Πράσινου Ταμείου (ΑΠ 62622) να στείλουμε μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.
Αποφασίζεται να στείλουμε ψήφισμα με θέμα «Όχι Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος».
12.09.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ.
4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
6. ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Αποφασίζεται οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στο ΚΕΣΑ να είναι η πρόεδρος ως τακτικό μέλος
και ο αντιπρόεδρος ως αναπληρωματικό μέλος.
Αποφασίζεται ομόφωνα επί των παρόντων να απαντήσουμε θετικά στο αίτημα συνεργασίας
από το Δήμο Χαλανδρίου (ΑΠ 62757). Ζητούν να αναλάβει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ το έργο του
επιστημονικού συμβούλου για τη σύνταξη πρόσκλησης του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού που πρόκειται να προκηρύξουν, για την αξιοποίηση του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ
1168 (έκτασης περίπου 30.000 τμ) ως χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού.
Αποφασίζεται να στείλει ο Σύλλογος την πρόταση τροπολογίας για τους κοινόχρηστους
χώρους στις εκτός σχεδίου περιοχές.
18.09.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
02.11.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
07.11.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.5.2017
2.5.2017

3.5.2017
3.5.2017

Επιστολή προς την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ που αφορά
αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον ορισμό νέων μελών
των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου λόγω λήξης
θητείας των μελών του.
Πρόσκληση προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας για την 5η τακτική συνέλευσης
της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στις 27.5.2017 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
Επιστολή προς τον Δήμο Βόλου που αφορά σε κτίσμα – αναψυκτήριο στο πάρκο
στη διασταύρωση των δρόμων Αργοναυτών (παραλία) με Φιλελλήνων και
Δημητριάδος στο Βόλο.
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4.5.2017

5.5.2017

5.5.2017
8.5.2017

9.5.2017

12.5.2017

15.5.2017

15.5.2017

15.5.2017

16.5.2017

22.5.2017
24.5.2017

24.5.2017
30.5.2017
30.5.2017

7.6.2017
7.6.2017

7.6.2017

8.6.2017
9.6.2017

Επιστολή στις Αρχιτεκτονικές Σχολές της χώρας για την αποστολή του
Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας 2016 με τίτλο “This is a Co_op”.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προς την κα Μαίρη Μαυρίδη, αρχιτέκτονα, όσον
αφορά στη διοργάνωση της 15ης Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας που
εγκαινιάστηκε τον Μάϊο του 2016.
Πρόσκληση χορηγιών για την εκδήλωση – παρουσίαση του Καταλόγου της
ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής ΠΕ Πέλλας και Πιερίας. Αποστολή προς τα μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Κεντρικής Μακεδονίας και Τμήματα – Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.
Έγγραφο προς τη Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα Παραδοτέα / Β’ φάση για την 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 – Διευκρινίσεις.
Αποστολή Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στη 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο “This is a Co_op” σε διάφορους
παραλήπτες όπως Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Ίδρυμα Ωνάση,
Αττικό Μετρό ΑΕ κλπ.
Αίτημα, προς το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παραχώρησης χώρου για
την εκδήλωση – παρουσίαση του Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στην
15η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016.
Αίτημα, προς το Ζάππειο Μέγαρο, παραχώρησης χώρου για την εκδήλωση –
παρουσίαση του Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016.
Αίτημα, προς τη ΓΓ ΥΠΠΟΑ, παραχώρησης χώρου για την εκδήλωση –
παρουσίαση του Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016.
Έγγραφο προς το Δήμο Ναυπακτίας με κοινοποίηση στον Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας και τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών
Ελευθέρων Επαγγελματικών Ναυπάκτου, με θέμα Αδειοδοτήσεις έργου
εσωτερικής οδοποιίας στις οδούς Αποκαύκου και Αρβανίτη στην Ναύπακτο.
Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή στις επιτροπές του άρθρου 29 «Ρύθμιση του
επαγγέλματος του μηχανικού» του νόμου 4439/16.
Αποστολή Καταλόγου της Ελληνικής Συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016, στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον ΓΓ της Βουλής των
Ελλήνων και στον Πρόεδρο της Βουλής.
Αίτημα προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ επιχορήγησης για την πραγματοποίηση
Εργαστηρίου – Σεμιναρίου.
Αποστολή Καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο “This is a Co_op”
Αίτημα παραχώρησης του πρόστυλου της Στοάς του Αττάλου για την εκδήλωση
– παρουσίαση του Καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016. Προς το ΥΠΠΟ και την Στοά του Αττάλου.
Παρέμβαση για τον ορισμό μελών του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ΠΕ Ρεθύμνου.
Αίτημα επιστημονικής επίσκεψης και ξενάγησης στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό
Μουσείο Βόλου, όλων όσοι θα συμμετέχουν στο Εργαστήριο – Σεμινάριο στον
Ξενώνα Στάμου Στούρνα από 3 – 9.6.2017 για την βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
Βεβαίωση ότι η Κλειώ Μάμη του Γεωργίου υπήρξε συνεργάτης της μηνιαίας
περιοδικής έκδοσης του Συλλόγου «Αρχιτέκτονες» από τον Σεπτέμβριο 2013
έως Μάιο του 2014.
Επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα για ρύθμιση οφειλής ΙΚΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Σχέδιο νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, απάντηση προς
τον πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Στασινό Γ.
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12.6.2017
12.6.2017
13.6.2017
20.6.2017

22.6.2017
26.6.2017
27.6.2017
5.7.2017
7.7.2017
10.7.2017
11.7.2017
13.7.2017
17.7.2017
19.7.2017
21.7.2017
21.7.2017

21.7.2017

26.7.2017

26.7.2017

8.9.2017
11.9.2017
11.9.2017
11.9.2017
14.9.2017

14.9.2017

Επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ με θέμα χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη
Μάνη.
Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το «ενετικό λιμάνι» στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα Συμβούλια
Αρχιτεκτονικής Αττικής.
Παραχώρηση διαμονής στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα από 24.6 έως 28.7.2017
στο Πολυχώρο Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας «Άξιον Εστί 2012» για την
πραγματοποίηση Προγράμματος.
Αποστολή Καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής στην 15η Biennale
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 στις εταιρείες χορηγούς της Έκθεσης.
3η κατάθεση δικαιολογητικών για την 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
2016 – Εξόφληση.
Ορισμός νέων εκπροσώπων για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής λόγω
επερχόμενης λήξης θητείας των μελών τους.
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Λαμπρόπουλο για τη
διεθνή διάκριση στον διαγωνισμό της UIA, “Friendly and Inclusive Spaces”.
Ψήφισμα Αλληλεγγύης στη ΒΙΟ.ΜΕ.
Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Συγχαρητήρια επιστολή προς την αρχιτέκτονα – πολεοδόμο ΑΠΘ, Αναστασία
Πάπαρη για τη διεθνή διάκριση στην ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού BUILD.
Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Ψήφισμα «Όχι Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος».
Αναφορά – Καταγγελία κατά του Βαρθακοκοίλη Δημητρίου του Γεωργίου.
Βεβαιώνουμε ότι ο προαναφερόμενος δεν είναι μέλος του Συλλόγου.
Αιτούμαστε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Χορήγηση
γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών.
Αίτημα προς το ΥΠΕΝ προκειμένου να λάβει απάντηση ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε
συνέχεια της έκθεσης της άποψης του Συλλόγου σχετικά με τη δυνατότητα
σύνταξης και υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων διπλωματούχων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για όλες τις χρήσεις.
Ζητάμε από την πρόεδρο της Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
των Ομάδων Έργου του άρθρου 29 «Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού» (Ν.
4439/16) τους Πίνακες δραστηριοτήτων και αντίγραφα πρακτικών των Ομάδων
Έργου.
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον κ. Βασίλη Κωστόπουλο, Νομικού Συμβούλου
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΡΤ.
Ανακοίνωση του Συλλόγου για την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΡΤ από τον κ. Βασίλη Κωστόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί σειρά ετών.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή με υλοποιημένο έργο
στην έντυπη έκδοση της ACE/ACC (Architects Against Climate Change).
Διακήρυξη του Δήμου Ηρακλείου «Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης
Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ. 3».
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον κ. Νίκο Φιντικάκη, νέο Αντιπρόεδρο της UIA.
Ανακοίνωση / Ενημέρωση των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ανάληψη των
νέων καθηκόντων του κ. Νίκου Φιντικάκη, ως νέου Αντιπροέδρου της UIA.
Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης». Απόρριψη πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία
ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, για το προαναφερόμενο πρόγραμμα.
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων». Απόρριψη πρότασης
συνεργασίας με την εταιρεία 4BUSINESS, για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ.
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14.9.2017
14.9.2017
14.9.2017
14.9.2017

19.9.2017
19.9.2017
26.9.2017
2.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
2.11.2017
2.11.2017
3.11.2017
10.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
15.11.2017

Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
(ΚΕΣΑ).
Αποδοχή πρότασης συνεργασίας με τον Δήμο Χαλανδρίου για σύνταξη
πρόσκλησης Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
Αίτημα ενημέρωσης εξελίξεων για την θεσμοθέτηση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Μηχανικών.
Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τη Διακήρυξη του Δήμου Ηρακλείου «Μελέτη
χρήσης και αποκατάστασης Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με
αρ. 3». Επιστολή προς τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με κοινοποίηση στον τοπικό
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.
Έκθεση των βραβευθέντων στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
2017 στο Διεθνές Συνέδριο UIA στη Seoul 2017.
Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Σταθμός
επιβατών λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση φάση».
Αίτημα Οικονομικής χορηγίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Παρατηρήσεις – θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο σχέδιο νόμου για το δομημένο
περιβάλλον.
Υποστήριξη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο διεθνές εργαστήριο αστικού σχεδιασμού της
ομάδας Urban Transcripts με θέμα : Transforming the (re)public.
Ένσταση για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης ΤΚ Παλαιοχωρίου».
Απάντηση προς την Χ.ΧΙΟΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ.
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα για την απώλεια του συναδέλφου Ίνη Μεσαρέ.
Προβλήματα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ΠΕ Ρεθύμνου.
Τροπολογία στο άρθρο 49 του προς ψήφιση νομοσχεδίου για το δομημένο
περιβάλλον.
Νεκρολογία για τον συνάδελφο Ίνη Μεσαρέ.
Αίτηση διάθεσης της αίθουσας εκδηλώσεων ΤΕΕ για την πραγματοποίηση
Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ την Κυριακή 10.12.17.
Επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) με αίτημα επιχορήγησης για
τις λειτουργικές ανάγκες ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής ΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Πρόσκληση για την 6η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
που θα γίνει την Κυριακή 10.12.2017 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
Προτεινόμενοι τύποι σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Επιστολή προς το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.
Πρόθεση κοπής φοίνικα στην πλατεία Καραμανλάκη στην Αθήνα. Επιστολή
προς τον Δήμο Αθηναίων.
Αίτημα ενημέρωσης για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περί του Κέντρου
Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
Αποστολή καταλόγου νέων μελών Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Επιστολή προς τα
Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας
πανελλαδικά.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Παρουσίαση του έργου "Enchanting Views. Romanian Black Sea Tourism
Planning and Architecture of the 1960s and '70s", από το Ρουμανικό Ινστιτούτο
Πολιτισμού (Institut Cultural Roman – ICR) και τους SKAARCHITECTS, στα
γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Κλάδου & Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι).
3 – 9.6.2017 Σεμινάριο – Εργαστήριο στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Βόλου
για την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Η Δράση απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες
και αφορά στη δόμηση με φυσικά υλικά.
24.6 – 28.7.17 Παραχώρηση του Ξενώνα Στάμου Στούρνα από 24.6 έως 28.7.2017 στο
Πολυχώρο Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας «Άξιον Εστί 2012» για την
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10.7.2017

8.9.2017

πραγματοποίηση Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του
Δημοτικού Σχολείου.
Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις κατηγορίες α) Βραβεία Σύγχρονου
Αρχιτεκτονικού Έργου και β) Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου
– Τοπίου.
Συμμετοχή στην έντυπη έκδοση της ACE/ACC (Architects Against Climate
Change) με υλοποιημένο έργο αρχιτεκτόνων μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ








Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κα Τόνια Κατερίνη και ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κος
Γιώργος Πλατσάκης εκπροσώπησαν τον Σύλλογο στη Διαβούλευση των Επιστημονικών
Φορέων στη Βουλή, με θέμα το Σχέδιο Νόμου για τον Νόμο για τον Έλεγχο και την
Προστασία του Δομημένου Περιβάλλον.
Η Πρόεδρος κα Τόνια Κατερίνη εκπροσώπησε τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις Επιτροπές του
Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών.
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κ. Διονύσης Κεκάτος εκπροσώπησε τον Σύλλογο
στην Επετειακή Ημερίδα για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας (ΕΑΕ)
με θέμα «Μια πορεία από το παρελθόν στο μέλλον».
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα Τόνια Κατερίνη μαζί με τον κ. Νίκο Φιντικάκη μέλος του
ΔΣ και αντιπρόεδρος της UIA, εκπροσώπησαν τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στην Εκδήλωση για
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα UIA
και πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ τον Ιούνιο του 2017.
Η Πρόεδρος κα Τόνια Κατερίνη εκπροσώπησε τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην έναρξη των
τριήμερων εκδηλώσεων του Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής
με θέμα «Αττική σε Κρίση» που πραγματοποιήθηκε 20 – 22.10.2017 στο ΕΜΠ στο
κτηριακό συγκρότημα Πατησίων 42 στην Αθήνα.

Εισήγηση 2η
Εισηγητής : ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014-2017
Απόφαση της Ολομέλειας της 28ης Νοεμβρίου 2017
Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο απολογισμός των ΔΣ του Συλλόγου έχει εκφυλιστεί σε
παράθεση πράξεων και ανακοινώσεων (που είναι της μόδας να αποκαλούνται “δράσεις”), παράθεση
στην οποία για λόγους όγκου και εντυπώσεων περιλαμβάνονται και οι τελείως επουσιώδεις, χωρίς
ίχνος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το ψηφισμένο πρόγραμμα του ΔΣ. Οι
ψευδεπίγραφοι αυτοί “απολογισμοί” δεν περιλαμβάνουν ούτε κάποια αυτοτελή εκτίμηση της
επίδρασης που είχαν οι “δράσεις” αυτές στη ζωή των χιλιάδων αρχιτεκτόνων που προσπαθούν να
ζήσουν από τη δουλειά τους ή και έχουν σχεδόν εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή. Για τους
χιλιάδες αρχιτέκτονες που προαναφέραμε αυτοί οι ατέλειωτοι κατάλογοι δεν έχουν και μεγάλη αξία,
δεν τους ενδιαφέρει τι έκανες, μάλιστα αν αυτοί έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον Σύλλογο, αλλά τι
πέτυχες από τις ενέργειες που έγιναν με βάση το πρόγραμμα και σε τι απέτυχες, μια αξιολόγηση
χρήσιμη για το μέλλον.
Όταν το ΔΣ συνεδρίασε για το σοβαρότατο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το
οποίο ανακινήθηκε από το υπουργείο, μόνο το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων υποστήριξε ότι θα έπρεπε
να απορρίψουμε ως Σύλλογος απολύτως την κατηγοριοποίηση των κτιρίων σε μικρά (έως διώροφα
και συμβατικού προϋπολογισμού 150.000€!) και μεγάλα, που είχε εισαγάγει το υπουργείο και ως
προς τις αρχιτεκτονικές μελέτες. Επιπλέον στην αντίστοιχη επιτροπή του υπουργείου η πρόεδρος
του Συλλόγου για ανεξήγητους λόγους αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη σχετική ψηφοφορία
αφήνοντας στους εκπροσώπους των άλλων ειδικοτήτων το πεδίο ελεύθερο!
Είναι αξιοσημείωτο ότι η παρούσα διοίκηση του Συλλόγου, όπως και αυτή του Τμήματος
Αττικής, παρά το ότι τα κύρια αξιώματα (και αυτά των προέδρων) τα είχαν εκπρόσωποι
παρατάξεων που στηρίχθηκαν από συναδέλφους, που κατά την εκτίμησή μας, τουλάχιστο κατά
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πλειοψηφία, ανήκουν στη λεγόμενη ευρύτερη αριστερά, ακολούθησαν απολύτως την πεπατημένη
των προηγούμενων διοικήσεων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι απερχόμενες διοικήσεις
αρνήθηκαν πεισματικά οποιονδήποτε ενδιάμεσο απολογισμό με τη δικαιολογία ότι αυτός δεν
επιβάλλεται από το καταστατικό (ενώ φυσικά δεν απαγορεύεται). Έτσι οι συνάδελφοι της
Συσπείρωσης και της ΑΚΕΑ, που μένουμε με την εντύπωση ότι είναι φίλοι της άμεσης δημοκρατίας,
απέφυγαν τη συνολική συλλογική εκτίμηση του έργου τους μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας τους
(μόλις ένα χρόνο λιγότερης από την κοινοβουλευτική θητεία!). Σήμερα 12 μέρες πριν την
εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία, δεν έχει υποβληθεί στο ΔΣ σαν απολογισμός ούτε ο τυπικός
κατάλογος ενεργειών ούτε κάποιος οικονομικός απολογισμός, ο οποίος θα έπρεπε, πριν έλθει στην
Αντιπροσωπεία, να έχει ελεγχθεί και από την Εξελεγκτική Επιτροπή!
Αποδείχθηκε ότι οι συνάδελφοι που στήριξαν αυτή τη διοίκηση θεωρούν την άμεση
δημοκρατία λειτουργία των δικών τους αυτόνομων ομάδων και όσων δέχονται “να αφομοιωθούν”
(διατυπώθηκε ακριβώς έτσι) μέσα σ' αυτές, όπως έγινε και στο χαρακτηριστικό παράδειγμα των
διαδικασιών της Biennale, για την οποία σημειωτέον ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα πλήρης και
οριστικός ούτε οικονομικός απολογισμός. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με τις αντιλήψεις και τις
“δράσεις” αυτές, αν η πραγματοποίησή τους είχε γίνει από όντως αυτόνομες συλλογικότητες. Όμως
ήταν απαράδεκτη η μεταχείριση του Συλλόγου με αυτό τον τρόπο, με συστηματική παραβίαση του
καταστατικού, της δεοντολογίας και της συνδικαλιστικής δημοκρατίας, με στόχο τον αποκλεισμό, την
απομάκρυνση κάθε αντιφρονούντος και τη χρησιμοποίηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του τίτλου του για
ιδιοτελείς σκοπούς (χτίσιμο βιογραφικών, δημόσιες σχέσεις, πληρωμένα ταξίδια, δωρεάν διακοπές
κ.λπ.). Η στήριξη της ΕΛΕΜ στην τριετή αυτή διαδικασία δεν χρειάζεται σχολιασμό, γιατί η ΕΛΕΜ
πάει με όλους.
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων μετά από 7 χρόνων άκαρπες προσπάθειες και προτάσεις
συμπόρευσης, με βάση τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στο ξεκίνημα της θητείας της απερχόμενης
διοίκησης, θεώρησε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Συσπείρωση και την ΑΚΕΑ (η
Πανεπιστημονική, όπως είναι γνωστό, δεν συζητάει τέτοια πράγματα) για μια προσπάθεια
αναζωογόνησης του Συλλόγου και προσέλκυσης των συναδέλφων πάλι σ΄ αυτόν. Στον Πανελλήνιο
η προσπάθεια απέτυχε από την αρχή. Στο τμήμα Αττικής για μερικούς μήνες στηρίξαμε το
προεδρείο και συμμετείχαμε σε αυτό. Μετά από σειρά διαβημάτων, που δεν έτυχαν ούτε
απάντησης, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Είχαμε πλέον βεβαιωθεί ότι η επταετής αποτυχία της
προσπάθειας συμπόρευσης με τις παρατάξεις, που διακηρύσσουν ότι επιδιώκουν να εκφράσουν
τους συναδέλφους που θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους, δεν ήταν αποτέλεσμα λανθασμένων
χειρισμών. Οφειλόταν σε μια επικρατούσα αυστηρά παραταξιακή αντίληψη συσπείρωσης και
εξυπηρέτησης ομοϊδεατών και αφομοίωσης, ή αλλιώς αποκλεισμού, των αντιφρονούντων ή
αμφισβητούντων. Όμως αυτή κατά την άποψή μας δεν είναι δουλειά μαζικού φορέα, ούτε
συνδικαλισμός.
Το αποτέλεσμα της κατάστασης που περιγράψαμε παραπάνω, ήταν να γίνει πολύ δύσκολη
η απαρτία ακόμα και στα ΔΣ του Πανελλήνιου και της Αττικής (1 συνεδρίαση στις 2), η
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου να συρρικνώνεται διαρκώς περισσότερο, η ΓΣ του Τμήματος Αττικής
να συγκεντρώνει περίπου 4 δεκάδες διερχόμενους συναδέλφους (ως τόπος της οριστικής Γ.
Συνέλευσης του Τμήματος Αττικής της 22/11/17 ορίστηκε η αίθουσα συνεδριάσεων των ΔΣ του
συλλόγου, στην οποία παρευρέθηκαν 22 συνάδελφοι!). Δεν είναι περίεργο βεβαίως αυτό, όταν
καλείς αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Αττική (στη συνέλευση του
Τμήματος) για ενημέρωση, την οποία μπορούν οι συνάδελφοι να έχουν και από το διαδίκτυο, χωρίς
να τους δίνεις το δικαίωμα να ψηφίσουν, δηλαδή να κρίνουν συλλογικά ως διαπαραταξιακό σώμα,
τις δραστηριότητές σου και ενδεχομένως να σου υποδείξουν να τροποποιήσεις την πορεία σου.
Και κάτι που ξεπέρασε και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις: Με πρόταση του Νέου Κινήματος
είχε περιληφθεί στο πρόγραμμα του Τμήματος Αττικής μια διαδικασία αποκέντρωσης και
περιφερειακής οργάνωσης των συναδέλφων με βάση ένα δίκτυο συντονιστών και επιτροπών στις 7
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής. Η εξέλιξη της προσπάθειας αυτής επιβεβαίωσε τον
μηδενισμό του κύρους του Συλλόγου: Σε πρόσκληση μέσω email, που υπέγραφαν ο Πρόεδρος και η
Γ.Γ. του Τμήματος Αττικής προς περίπου 2.500 μέλη, η οποία καλούσε τους συναδέλφους να
έρθουν σε επαφή με τους συντονιστές των περιφερειών τους, δεν ανταποκρίθηκε κανείς!
Πιστεύουμε ότι με τα σημερινά δεδομένα στον Σύλλογο προγραμματική συμφωνία δεν
μπορεί να υπάρξει, όμως πρέπει να γίνει προσπάθεια ο Σύλλογος να γίνει μέσο διεκδίκησης έστω
και μόνο για επιμέρους αιτήματα, με βάση συγκυριακές πλειοψηφίες. Το Νέο Κίνημα θα προτείνει
μία σειρά αιτημάτων, που μπορούν πιθανόν να εξασφαλίσουν στήριξη στη μελλοντική
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Αντιπροσωπεία και τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου. Θα επιδιώξουμε την ευρύτερη δυνατή
κοινοποίηση αυτών των αιτημάτων-στόχων διεκδίκησης.

Τοποθέτηση
Ομιλητής : Άγγελος Βακαλόπουλος
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 Πανελληνίου οργάνου κι ο υποβιβασμός του σε τοπικό πρωτοβάθμιο
Σύλλογο. Καμμιά 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 ΔΣ γραφειοκρατικούς λειτουργικούς λόγους. Στην ουσία η πλειοψηφία του ΔΣ και
συγκυριακές πλειοψηφίες της Αντιπροσωπείας δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, θέλουν ένα
Σύλλογο στην Αθήνα που να λέγεται Πανελλήνιος.
3. Σαν ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ προτείναμε τον συνάδελφο Δ. Κεκάτο στο
ΔΣ 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 150 χιλ. 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 BIENNALE. 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
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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.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Τοποθετήσεις:
Μ. Σκούφογλου, Ν. Φιντικάκης, Δ. Παπαδοπουλου, Α. Βακαλόπουλος, Δ. Κεκάτος, Κ.
Σκλιάς, Α. Αυγερινού, Γ. Μαδεμοχωρίτης, Μ. Πουλάκης, Χρ. Σελιανίτης, Π.
Γεωργακοπούλου, Κ. Παπαϊωάννου, Χ. Μακράκη, Π. Κουμουνδούρος, Μ. Φραντζή, Α.
Μαούνης, Α. Μελανίτου, Ν. Φιντικάκης.
Ακολουθεί δευτερολογία της προέδρου Τόνιας Κατερίνη.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Θέμα 4ο : Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ και Προϋπολογισμός ΣΑΔΑΣ
– ΠΕΑ
Εισήγηση 1η
Εισηγήτρια : Βιβιάννα Μεταλληνού, Ταμίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2017 ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Ο Οικονομικός Απολογισμός του Συλλόγου για την περίοδο 2014 - 2017 βασίζεται στην εκτίμηση που
είχε κατατεθεί στην Αντιπροσωπεία της 11ης Οκτωβρίου 2014, στην επικαιροποίηση που έγινε με την
έναρξη της νέας θητείας το 2015 και στα δεδομένα που διαμορφώσαμε με τις δράσεις και τη
λειτουργία του Συλλόγου στο διάστημα των τριών χρόνων.
Οι δυνατότητες αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ βασισμένες στον Προγραμματισμό Δράσεων
αποτέλεσαν τον κυρίαρχο στόχο της Διοίκησης που στο ξεκίνημα της θητείας σήκωσε το βάρος της
διαχείρισης συνεπικουρούμενη σε μεγάλο βαθμό και από το ΔΣ του Τμ Αττικής.
Ζητούμενο ήταν δημιουργία δράσεων που να εμπνέουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό
συναδέλφων, να ανταποκρίνονται στις κρίσιμες επιλογές παρέμβασης του Συλλόγου και να
ανταποδίδουν προσπάθεια και χρηματοδότηση.
Οι προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση αυτά τα τρία χρόνια κατέδειξαν σε ότι:
-

-

Εγινε σαφές ότι η λύση της επιτυχίας των συνελεύσεων της Αντιπροσωπείας βασίζεται στην
αυτοχρηματοδότηση της, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτό και πρέπει να
επιδιωχθεί με επιμονή στο μέλλον
Εγινε επίσης σαφές ότι οι οφειλόμενες εισφορές των μελών μας είναι δυνατόν να αποδοθούν
όταν θα προταθεί δημιουργικός τρόπος συμμετοχής τους στις ενέργειες του Συλλόγου
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-

-

-

Έγινε σαφές επίσης ότι για να αποδώσουν προτάσεις και πρωτοβουλίες που είναι πραγματικά
ενδιαφέρουσες και δημιουργικές, πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και
συνεργατικότητας στις δομές τους, κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο για να βιωθεί
Εγινε σαφές ότι οι Σύλλογοι της περιφέρειας αντιμετωπίζουν τη συνέχιση της παρουσίας τους
στις πόλεις όπου δραστηριοποιούνται κύρια μέσα από εθελοντισμό και κοινωνική
ανταπόκριση και αδυνατούν να προσφέρουν οικονομικά στο κεντρικό ταμείο
Εγινε σαφές ότι ο τρόπος για να ανταπεξέλθουμε οικονομικά σε μια περίοδο που τίποτα δεν
φαντάζει φωτεινό, είναι να το φωτίσουμε από μόνοι μας

Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε τον οικονομικό απολογισμό της θητείας που ολοκληρώνεται, ο οποίος
αντανακλά και εμπεριέχει όλες τις παραπάνω επισημάνσεις και διαπιστώσεις, καταλήγοντας να είναι
ένας σχεδόν επωφελής απολογισμός – αν μπορούμε να δεχθούμε την έννοια της ωφέλειας σε πράξεις
του παρελθόντος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014-2017
(Από 01.10.2014 – 30.11.2017)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2017
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Α 13

Α4
Β1
Β2
Β3
Γ
Γ1
Γ2
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες Γραφείων
2. Φορολογικά
3. Λειτουργικές δαπάνες - Ιστοσελίδα
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΑΝΤΙΠΡ-ΕΚΛΟΓΕΣ)
UMAR
ΕΚΘΕΣ-ΕΚΔΗΛ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝΣΥΝΕΔΡ
ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI.MEDES
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΤΟΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ
ΟΛΙΚΑ
-2.504,43
9.997,36
10.709,21

ΚΕΦ

272.056,31
10.068,45
1.091,64
682,00
46.292,96
11,61
6.292,91
415.988,15

423.481,08

ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ

Α 13

0,00
7.623,11
3.086,10
45.369,55
0,00
0,00
2.750,00
20.663,51

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Α4
Β1
Β2
Β3
Γ
Γ1
Γ2
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η

ΟΛΙΚΑ

159.276,38
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες Γραφείων
2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά
3. Λειτουργικές δαπάνες - Ιστοσελίδα
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΑΝΤΙΠΡ-ΕΚΛΟΓΕΣ)
UMAR
ΕΚΘΕΣ-ΕΚΔΗΛ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝ-ΣΥΝΕΔΡ
ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI.MEDES
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΤΟΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.559,50
139.478,26
8.238,62
0,00
20,00
6.155,63
3.193,83
13.176,35
217.012,77
1.150,00
839,20
5.451,79
0,00
1,72
15.559,69
421.837,36
913,14
730,58
423.481,08

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές περιλαμβάνουν και την περίοδο από την εκλογοαπολογιστική
συνέλευση του 2014 έως την έναρξη της νέας θητείας τον Ιούνιο του 2015.
Οι κωδικοί που παρουσιάζονται συνεχίζουν αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν και στους προηγούμενους
ισολογισμούς και επίσης σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που αναφέρονται, αφορούν σε
γεγονότα που διοργάνωσαν ο ΣΑΔΑΣ και το Τμήμα Αττικής που υπολογίζονται οικονομικά ενιαία.
Αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του Συλλόγου που αφορούν:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/11/17
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

Ξενώνας - ΔΕΗ
Ξενώνας - ΔΕΗ (ρολόι σπιτιού φύλακα)
ΔΕΗ
ΟΤΕ
ΙΚΑ Οκτωβρίου 2017
ΙΚΑ 5η ρύθμιση ΙΚΑ - δόση 06/12
Λογιστής 5ος/17 υπόλοιπο
Λογιστής 6ος-11ος/17
ΦΠΑ τιμολ Λογιστή
Αντιπρ 14/03/15 - οδοιπορικά
Επιστροφές συνδρομών εκλογών
Φιλοξενία Site (20,5 ευρώ/μήνα) 1ος-11ος/17
Επιστροφή διευκόλυνσης Τμ. Αττικής
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ
Απόδοση εσόδων του στο Τμ. Χανίων

2,345.00
282.88
713.00
280.91
924.26
1,011.02
80.00
720.00
96.00
1,257.16

ΣΥΝΟΛΟ

1,310.00
227.50
90.00
630.00
200.00
10,167.73

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ μισθός 3ου '17 (έναντι) - μισθός 11ου '17
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ μισθός 3ου '17 (έναντι) - μισθός 11ου '17

7,316.09
8,772.36
16,088.45

ΣΥΝΟΛΟ

BIENNALE 2016
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
Υπερσυμβατικό τιμολόγιο υπόλοιπο
Υπερσυμβατικό τιμολόγιο
Εργασίες επισκευής στέγης
Εισιτήρια εισόδου Biennale
Video εκδήλωσης
Έξοδα για ενοικίαση μουσικής & παράδοση αρχείου για σποτ ΕΡΤ
Υπόλοιπο αμοιβής για σποτ ΕΡΤ
Έξοδα κίνησης για σποτ ΕΡΤ
Υπόλοιπο αμοιβής για ιστοσελίδα Biennale (γραφίστας)
Αμοιβή κατασκευή ιστοσελίδας / προγραμματιστής υπόλοιπο
Έξοδα εκδήλωσης
Έξοδα εκδήλωσης
Έξοδα εκδήλωσης
Έξοδα εκδήλωσης
Έξοδα εγκαίνια

ΠΟΣΟ
2,496.69
18,429.03
2,000.80
50.00
90.00
103.98
360.00
413.76
240.00
60.00
100.00
287.10
222.31
59.50
556.00

Έξοδα εγκαίνια
Έξοδα εγκαίνια
Έξοδα εκδήλωσης
Υπόλοιπο εξόδων ομάδας κατασκευής περιπτέρου
Έξοδα εγκαίνια
Έξοδα περιπτέρου & μετακινήσεων για φύλαξη
Έξοδα (εισιτήρια κλπ)
Μεταφορά περιπτέρου από Βενετία υπόλοιπο
Αποξήλωση περιπτέρου υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ

556.00
507.76
504.02
876.00
876.64
335.30
917.28
3,796.00
2,880.00
36,718.17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62,974.35

Στο τελικό αρνητικό υπόλοιπο θα πρέπει να υπολογισθούν ως προσδοκώμενα έσοδα και τα ακόλουθα:
- Έσοδο από την προώθηση των καταλόγων της BIENNALE 1.200 τεύχη *20Ε /τεύχος = 24.000Ε.
- Β’ & Γ΄ δόση εγκεκριμένης επιχορήγησης ΤΕΕ 8.200*2 = 16.400Ε.
- Είσπραξη ποσού 2.000Ε από ΤΕΕ για το ΙΚΑ με εκδοθέν τιμολόγιο.
- Είσπραξη εγκεκριμένου ποσού 4.000Ε από ΤΕΕ για τη ΒIENNALE.
- Υποστήριξη δράσεων του ΣΑΔΑΣ από το ΥΠΠΟΑ ύψους 10.000Ε.
- Υπόλοιπο δ ΄δόσης προγράμματος ARCHIMEDES 2.400Ε management & 900Ε για παραδοτέα.
Σύνολο προσδοκώμενων εσόδων 57.900Ε.
Ήδη από την προηγούμενη περίοδο η επιχορήγηση του ΤΕΕ μειώθηκε δραστικά και στην
απολογιζόμενη συγκεκριμενοποιήθηκε -ύστερα από μεγάλες καθυστερήσεις- σε 3 δόσεις των 8.200Ε
από τις οποίες εισπράχθηκε μόλις η μία, είναι τιμολογημένη αλλά απλήρωτη η δεύτερη και εκκρεμεί η
τρίτη.
Είχαμε διεκδικήσει και επιτύχει την υποστήριξη του ΤΕΕ στην αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης
του ΙΚΑ που διακανονίσαμε για τις υποχρεώσεις μας και εισπράχθηκαν κάποιες από αυτές, αλλά ο
πάρεδρος ακύρωσε τη απόφαση αυτή για τη συνέχεια της
Το φάσμα των δράσεων που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της τριετίας και έδωσαν τη δυνατότητα
κάλυψης των εξόδων λειτουργίας του Συλλόγου περιλαμβάνουν τα εξής

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΑΔΑΣ 2015-2017
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHIMEDES 2014-2017
Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και την Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ από την Ελλάδα,
Σχολές Αρχιτεκτονικής από την Αρχιτεκτονικές Σχολές από την Ισπανία και την Ιταλία, Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς από το Βέλγιο και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το πρόγραμμα διαπραγματεύθηκε
την ανταπόκριση των αρχιτεκτονικών σπουδών των Χωρών της Μεσογείου ως διακριτής χωρικά και
πολιτισμικά ενότητας που αντανακλάται στο δομημένο περιβάλλον στην την ιδιαίτερη σημασία των
τοπικών ιδιωμάτων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σπουδών και κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε αξιόλογες συναντήσεις επιστημονικών ομάδων που συμμετείχαν, ανταλλαγή εμπειριών,
έρευνες πεδίου, ημερίδες και συνέδρια. Η οικονομική απολαβή από τη συμμετοχή μας σε αυτό, εκτός
από τα παραπάνω περιλάμβανε την κάλυψη των οδοιπορικών στις εκτός Ελλάδος συναντήσεις
συντονισμού, μηνιαία αποζημίωση για διαχείριση 2.200Ε και αποζημίωση για την υλοποίηση των
παραδοτέων υποχρεώσεών μας. Το πρόγραμμα συντονίσθηκε και παρακολουθήθηκε από την ομάδα
Μεταλληνού-Γαλανός και Φραντζή που προσφέρθηκαν εθελοντικά και πήραν την έγκριση του ΔΣ,
απόφαση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Προγράμματος από την έναρξη των εργασιών το 2015.
Σύνολο Εισπράξεων: 10.068,45Ε
Αποζημίωση μετακινήσεων: 1.150,00Ε
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- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ UMAR 2016
O ΣΑΔΑΣ προσκλήθηκε από το Προεδρείο της UMAR να διοργανώσει στη χώρα μας την ετήσια ΓΣ της
οργάνωσης το 2016. Την πρόσκληση αποδέχθηκε το ΔΣ και την εκδήλωση διαχειρίσθηκε η Επιτροπή
του Συλλόγου, με υπεύθυνη τη γράφουσα Βιβιάννα Μεταλληνού. Η εκδήλωση έγινε στο Ρέθυμνο με
υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων από τη Δημοτική Επιχείρηση Ρεθύμνου, δωρεές Πολιτιστικών
Συλλόγων της περιοχής και του Οικομουσείου ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ στον Ψηλορείτη. Για πρώτη φορά η ίδια
η οργάνωση χρηματοδότησε εθνική Επιτροπή για την πραγματοποίηση της Συνάντησης,
επιχορηγώντας τις εκκρεμείς εισφορές μας μέχρι το 2015 – για τη δυνατότητα συμμετοχής μας στη ΓΣκαι μέρους των εκδηλώσεων με το ποσό των 2.750Ε.
- BIENNALE 2014
Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων Προβολής και Διαφήμισης της Έκθεσης του 2014 που είχε αναλάβει ο
ΣΑΔΑΣ το 2014, με συνολικά έσοδα 13.780Ε .
- BIENNALE 2016
Με την ανάληψη της διοργάνωσης της φετινής BIENNALE, η διαχείριση της εθνικής συμμετοχής και
εκπροσώπησης αναβαθμίσθηκε σημαντικά. Πειραματισθήκαμε το συλλογικό – συνεργατικό μοντέλο
θεματικής παρουσίασης και παρουσίας και το This is a Coop περνώντας από μεγάλες δυσκολίες και
αγωνίες κατόρθωσε να ανανεώσει μια διαδικασία που είχε παγιώσει ένα μοντέλο ανάθεσης και να το
μεταφέρει σε ομάδες πολλών –όσο το δυνατόν περισσότερων- και να το κάνει Συλλογική Υπόθεση. Το
γεγονός έγινε αισθητό και στη συνεχή ανοιχτή παρουσία του περιπτέρου μας – ύστερα από την
καθολική επισκευή του και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του- και στις ποικίλες δράσεις που
διοργανώθηκαν στους έξι μήνες λειτουργίας. Όλο το φάσμα των δράσεων και των εκθεμάτων
αποτυπώθηκε σε έναν εξαιρετικό τόμο πρακτικών που έχει ήδη παραδοθεί στο κοινό. Στόχος μας η
προώθησή του για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων για την προσπάθεια
αυτή αλλά και την οικονομική στήριξη του ΣΑΔΑΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ BIENNALE 2016
Επιχορήγηση ΥΠΕΝ/Πράσινο Ταμείο: 199.085,63Ε
Χορηγίες: 58.530,00Ε
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΣ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έσοδα: 1.410,00
Έξοδα: 1.111,34
2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έσοδα: 2.675,00
Έξοδα: 1.334,62
2016 ΙΟΥΝΙΟΣ
Έσοδα: 1.655,00
Έξοδα: 1.183,25
2017 ΙΟΥΝΙΟΣ
Έσοδα: 1.235,00
Έξοδα: 1.030,58
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
2015 δωρεά 462Ε
2016 δωρεά 350Ε
2017 δωρεά 202,50Ε
- ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017
Υλοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη προκήρυξη του θεσμού, με εξαιρετική ανταπόκριση ομάδων
συναδέλφων, που είχε και το ανάλογο οικονομικό αποτέλεσμα σε συνδρομές μελών συμμετοχής.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ 2017
«ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ»
Εξαιρετική διοργάνωση μεγάλης κλίμακας με 3 προσυνεδριακές εκδηλώσεις και τρία παράλληλα
sessions στο τριήμερο τελικό συνέδριο. Η μεγάλη ανταπόκριση τόσο των μελών της Αττικής αλλά και σε
-
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πανελλαδική κλίμακα, αντανακλάται και στην κατακόρυφη αύξηση των καταθέσεων των συμμετοχών
των μελών μας σε αυτό.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισες
Θα ήθελα να καταθέσω ένα μικρό κομμάτι από τις σκέψεις μου που ακολούθησα αυτή τη θητεία. Μας
πήρε χρόνο –χρόνο πολύτιμο- να συντονισθούμε και να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά ώστε να
αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Στόχος, μέσα στην αφόρητα σκληρή καθημερινή βιοπάλη όλων μας,
με καθημερινές ακυρώσεις των προσδοκιών μας σε κάθε επίπεδο, ήταν η συνεύρεση μας σε κοινές
δράσεις και πρωτοβουλίες. Από όπου και αν προέρχονταν, όσο καχύποπτοι κι αν ήμασταν για κάποιες
από αυτές, αποδείχθηκε ‘ότι μπορέσαμε να φέρουμε τα πράγματα στα μέτρα μας και να
αποκομίσουμε καρπούς συνέργειας, δημιουργικότητας, ουσιαστικής γραφής των θέσεων και των
επιθυμιών μας, συνομιλίας με το ευρύτερο περιβάλλον των καθημερινών προβλημάτων και της
αρχιτεκτονικής μας γλώσσας. Απαιτήθηκε δουλειά, πολλή δουλειά τόσο από το προεδρείο, όπου
συμμετείχα σε αυτή την αρμοδιότητα, τόσο από τη Γραμματεία μας που χειρίσθηκε όλα τα ζητήματα
με απίστευτο επαγγελματισμό και αφοσίωση, όσο και από το ΔΣ και όλους τους συναδέλφους που
κινητοποιήθηκαν για όλα τα παραπάνω. Αυτός ο απολογισμός χρωστάει την επιτυχία του στη
θαυμαστή συνύπαρξη που επιτεύχθηκε και η αισιοδοξία που αποπνέει οφείλεται πρωτίστως εκεί. Γιατί
είναι ένας αισιόδοξος απολογισμός, παρακαταθήκη για το μέλλον.
Με βάση όλα τα παραπάνω κατατίθεται ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την επόμενη τριετία
με την εκτίμηση ότι θα αποτελέσει οδηγό για μια ακόμη πιο επωφελή περίοδο του συλλογικού μας
οργάνου.

Αθήνα 3/12/2017
Η Ταμίας
Βιβιάννα Μεταλληνού
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Α 1-2

ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ
ΟΛΙΚΑ
913,14
0,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦ

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

50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
70.000,00
75.000,00
3.000,00
100,00
261.100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

262.013,14
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ΠΟΣΑ
ΜΕΡΙΚΑ

Α0
Α 1-2

0,00
0,00
Α3
Β1
Β2
Β3
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Α3
Β1
Β2
Β3
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

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

ΟΛΙΚΑ
60.000,00
145.600,00

27.600,00
118.000,00
0,00
200,00
7.500,00
3.000,00
25.000,00
500,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.800,00
213,14
262.013,14

Τοποθετήσεις: Α. Αυγερινού, Τζ. Τσαλίκη.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΕΡ : 32
ΚΑΤΑ : 3
ΛΕΥΚΑ : 7
Εγκρίνεται.

Θέμα 5ο : Ψηφίσματα
Ψήφισμα 1ο

ΕλΕΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
κατά τη συνεδρίαση της 10 Δεκεμβρίου 2017
«Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί ελάχιστοι όροι διασφάλισης ελάχιστης αξίας
ακινήτου»
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ :
Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας της
ελληνικής κοινωνίας, σοβούσης της οκτάχρονης οικονομικής κρίσης που έχει απαξιώσει την
ακίνητη περιούσια των Ελλήνων πολιτών και ενόψει της εφαρμογής του συστήματος των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επισημαίνει τα εξής :
 Θεωρεί αδιανόητη οποιαδήποτε διαδικασία πλειστηριασμού Α’ κατοικίας ακίνητου και
χωρίς την διασφάλιση ενός κατώτατου ορίου αξίας του ακινήτου. Για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις πρέπει να έχει αποτυπωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
 Οποιαδήποτε απόκλιση από τις 2 παραπάνω αρχές θα οδηγήσει μαθηματικά, ώστε η
διαδικασία των πλειστηριασμών να γίνει εργαλείο αθέμιτου πλουτισμού και παραβίασης
του κράτους δικαίου.
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ανώτατο όργανο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ανυποχώρητη ως
προς τις παραπάνω αρχές προτείνει για τη διασφάλισή τους :
1. Θεωρείται απαραίτητη η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Τα σχετικά έξοδα και
τυχόν πρόστιμα τακτοποίησης υπερβάσεων που προκύψουν να βαρύνουν τον
υπερθεματιστή.
2. Εργαλείο δημιουργίας κατώτατης τιμής εκτίμησης μπορεί να αποτελέσει η
εμπεριστατωμένη πρόταση του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών για το κόστος
κατασκευής. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ελάχιστης εκτιμώμενης αξίας, το ΤΕΕ
έχει στείλει κόστος κατασκευής ανά χρήση και ποιότητα, σε συνδυασμό με τους
συντελεστές παλαιότητας.
3. Δεν μπορεί να υπολείπεται της ούτω προκύπτουσας αξίας η αγοραία αξία, όπως αυτή
προσδιορίζεται από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στους καταλόγους του
Υπουργείου Οικονομικών.
Εκ μέρους της ΕΛΕΜ
Μαρία Φραντζή
Γιώργος Μαδεμοχωρίτης
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Τοποθέτηση: Τόνια Κατερίνη
Προτείνεται να προστεθούν στο ανωτέρω ψήφισμα τα παρακάτω σημεία:
«Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο θέμα των
πλειστηριασμών και θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής :
1. Είμαστε κατά των e-πλειστηριασμών γιατί παραβιάζουν την αρχή της
δημοσιότητας της διαδικασίας.
2. Είμαστε κατά κάθε πλειστηριασμού και της πρώτης κατοικίας, περιουσίας και
ζητάμε οριζόντια δια νόμου προστασία της α’ κατοικίας.
3. Με βάση το γεγονός ότι οι Τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πολλαπλά με
χρήματα που βαρύνουν τον Ελληνικό λαό, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
υπάρξει σοβαρά μέριμνα για απομείωση δανείων των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών και όχι μέριμνα για την αποκλειστική προστασία των Τραπεζών
όπως γίνεται σήμερα.»
Οι συμπληρώσεις γίνονται αποδεκτές, το ψήφισμα μπαίνει σε ψηφοφορία στο σύνολό του και
γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ όπως παρακάτω:

«Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί: Όροι διασφάλισης ελάχιστης αξίας
ακινήτου»
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο θέμα των
πλειστηριασμών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής :
 Είμαστε κατά των e-πλειστηριασμών γιατί παραβιάζουν την αρχή της δημοσιότητας της
διαδικασίας.
 Είμαστε κατά κάθε πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας και ζητάμε οριζόντια δια νόμου
προστασία της α’ κατοικίας.
 Με βάση το γεγονός ότι οι Τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πολλαπλά με χρήματα
που βαρύνουν τον Ελληνικό λαό, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρξει σοβαρή μέριμνα
για απομείωση δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και όχι μέριμνα για την
αποκλειστική προστασία των Τραπεζών όπως γίνεται σήμερα.
Επιπρόσθετα σα μηχανικοί θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στα παρακάτω:
Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας της
ελληνικής κοινωνίας, σοβούσης της οκτάχρονης οικονομικής κρίσης που έχει απαξιώσει την
ακίνητη περιούσια των Ελλήνων πολιτών και ενόψει της εφαρμογής του συστήματος των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ:
 Θεωρεί αδιανόητη οποιαδήποτε διαδικασία πλειστηριασμού Α’ κατοικίας ακίνητου και
χωρίς την διασφάλιση ενός κατώτατου ορίου αξίας του ακινήτου. Για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις πρέπει να έχει αποτυπωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
 Οποιαδήποτε απόκλιση από τις 2 παραπάνω αρχές θα οδηγήσει μαθηματικά, ώστε η
διαδικασία των πλειστηριασμών να γίνει εργαλείο αθέμιτου πλουτισμού και παραβίασης
του κράτους δικαίου.
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ανώτατο όργανο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ανυποχώρητη ως
προς τις παραπάνω αρχές, προτείνει για τη διασφάλισή τους :
1. Θεωρείται απαραίτητη η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Τα
σχετικά έξοδα και τυχόν πρόστιμα τακτοποίησης υπερβάσεων που προκύψουν να
βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
2. Εργαλείο δημιουργίας κατώτατης τιμής εκτίμησης μπορεί να αποτελέσει η
εμπεριστατωμένη πρόταση του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών για το κόστος
κατασκευής. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ελάχιστης εκτιμώμενης αξίας, το
ΤΕΕ έχει στείλει κόστος κατασκευής ανά χρήση και ποιότητα, σε συνδυασμό με τους
συντελεστές παλαιότητας.
3. Δε μπορεί να υπολείπεται της, όπως παραπάνω, προκύπτουσας αξίας η αγοραία
αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους
στους καταλόγους του Υπουργείου Οικονομικών.
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Τα παρακάτω δύο ψηφίσματα κατατέθηκαν στο Προεδρείο αλλά δεν τέθηκαν σε Ψηφοφορία
λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ψήφισμα 2ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Όλες και όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη!
Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις!
Στην Αθήνα, 10:30 πμ στην Ομόνοια!
Περνάμε στην αντεπίθεση!
Να δώσουμε μαχητική-αγωνιστική απάντηση στα νέα μέτρα πτώχευσης του
εργαζόμενου λαού!
Το πανηγυρικό κλίμα που προσπαθεί να καλλιεργήσει όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το παραμύθι της «δίκαιης ανάπτυξης» δεν εμπεριέχει τίποτα θετικό για τον
εργαζόμενο λαό, αφού σχεδιάζεται νέο κύμα αντιλαϊκών μέτρων. Η «δίκαιη ανάπτυξη» που
προωθεί και υπερασπίζεται η κυβέρνηση, σημαίνει παραπέρα επίθεση στη ζωή της εργατικής –
λαϊκής οικογένειας με επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων.
Τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης που προετοιμάζονται να περάσουν μέσα στη σιωπή,
ανάμεσα σε μπόχα και σκάνδαλα που ξεπηδούν προκειμένου να περάσει στα ψιλά η νέα
επίθεση, έχουν ως επίκεντρο τα νέα χτυπήματα στα «εργασιακά» με νέες μειώσεις σε
συντάξεις και κοινωνικές παροχές, στην έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για
τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο σχέδιο του νέου προϋπολογισμού
παρουσιάζουν ανάγλυφα τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η προώθηση των μέτρων για την
ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Η διόγκωση των ματωμένων πρωτογενών
πλεονασμάτων σημαίνει παραπέρα ένταση της εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους. Το
τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει νέα προνόμια και ενισχύσεις των μονοπωλιακών
ομίλων με «ζεστό» χρήμα αλλά επιπλέον χτύπημα του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος, με
κλιμάκωση της φοροληστείας και των περικοπών, με τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς,
τις ιδιωτικοποιήσεις.
Παράλληλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα έναν πάγιο
πόθο των εργοδοτών και να δώσει ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στο εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα, με το χτύπημα της οργάνωσης των εργατικών αγώνων και τις εργατικές διεκδικήσεις, το
χτύπημα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, την οργάνωση και τη δράση των
εργαζομένων. Η πρώτη δυναμική κινητοποίηση ανέβαλε προσωρινά την ψήφιση της ρύθμισης
για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος που η κυβέρνηση έφερε ξανά «σαν τον
κλέφτη» σε Ν/Σ που αφορούσε τους δορυφόρους και το διάστημα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε αυτές τις συνθήκες δυναμώνει την καταστολή και τον
αυταρχισμό απέναντι σε εργαστικές – λαϊκές κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι του
Καρυπίδη στα Γιάννενα, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στις εστίες έξω από το
Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι διαδηλωτές στα ειρηνοδικεία, πήραν τις προηγούμενες
μέρες προτεραιότητα και απέσπασαν πρώτοι και εφάπαξ το κοινωνικό μέρισμα σε
διώξεις, συλλήψεις, βίαιη καταστολή και χημικά. Ακολούθησαν οι μαχητικές
κινητοποιήσεις για τη απαγόρευση της απεργίας.
Ως εδώ με τα ψέματα, τις απάτες, της ζωής με τα ψίχουλα!
Παίρνουμε την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης και της επιτυχίας της απεργίας στα
χέρια μας. Οργανώνουμε το κίνημα κόντρα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών
ομίλων, την ανταγωνιστικότητα, τα μέτρα που στηρίζουν την κερδοφορία των ομίλων.
Καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν απάντηση στα αντιλαϊκά παζάρια, στα νέα σχέδια
πτώχευσης των εργαζομένων. Να πάρουν μέρος με μαζική συμμετοχή στις απεργιακές
συγκεντρώσεις.
Διεκδικούμε :
 Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα
751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για
αυξήσεις στον κατώτερο μισθό.
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Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των μισθών πείνας, των 586 και 511 ευρώ και
κανένας εργαζόμενος να μη βρίσκεται κάτω από τα 751 ευρώ.
 Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων.
 Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις Συλλογικές
Συμβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς
κανέναν χρονικό περιορισμό.
 Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων,
που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των
εργαζομένων, τις εργατικές διεκδικήσεις.
 Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε
παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.
 Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική – λαϊκή οικογένεια. Κανένα σπίτι
σε χέρια τραπεζίτη!
Εκ μέρους της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Δανάη Γκούμα
Ψήφισμα 3ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΨΗΦΙΣΜΑ Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τις Πλημμύρες Δυτική Αττική
Οι δολοφόνοι επιστρέφουν… στον τόπο του εγκλήματος
Αφού πρώτα άφησαν τον εργαζόμενο λαό της Δυτικής Αττικής απροστάτευτο στα φυσικά
φαινόμενα, αφού για χρόνια θυσίασαν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό των έργων για το κεφάλαιο,
αφού ρήμαξαν τη ζωή του με τους μισθούς φτώχειας, με την ανεργία και την κατάργηση
δικαιωμάτων τώρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος.
Τάζουν αντιπλημμυρικά έργα και στήνουν αναπτυξιακά συνέδρια – φιέστες πάνω στην
καταστροφή και το θάνατο που γέννησε η πολιτική τους.
Υπόσχονται ότι με κάποια περιορισμένα έργα θα δώσουν λύση στο πρόβλημα της
αντιπλημμυρικής προστασίας.
Επιχειρούν να πείσουν το λαό της περιοχής ότι θα ωφεληθεί από το σχέδιο του κεφαλαίου για
τη Δυτική Αττική και για αυτό πρέπει να το στηρίξει. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη μετατροπή
του Θριασίου σε βασικό διαμετακομιστικό κόμβο εμπορευμάτων, ενέργειας αλλά και
κέντρο άλλων δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το σχέδιο αυτό που
προωθείται τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί έναν από τους παράγοντες των πρόσφατων
καταστροφών. Περιλαμβάνεται στο στόχο τον οποίο υπηρετούν με προσήλωση όλες οι αστικές
κυβερνήσεις και στον οποίο είναι ταγμένη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη διασφάλιση της
ανάπτυξης και τη θωράκιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν έχει
στόχο να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Έρχεται να αποκαταστήσει τα κέρδη
αποτελειώνοντας τα συντρίμμια των δικαιωμάτων που άφησε όρθια η κρίση. Ζητούν από τους
εργαζόμενους να αποδεχτούν τις τεράστιες απώλειες για μια ψεύτικη μελλοντική ευημερία.
Ο λαός της Δυτικής Αττικής δεν πρέπει να πιστέψει λέξη από τα ψέματα και τις απατηλές
υποσχέσεις. Στηρίζουμε την οργάνωση του αγώνα του για άμεσα μέτρα ανακούφισης και
έργα υποδομής που θα υπηρετούν πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες. Για την καταστροφή
στη Δυτική Αττική, κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής προσπάθησαν να ρίξουν τις ευθύνες στον
«κακό καιρό», στην «κλιματική αλλαγή», σε υπηρεσιακούς παράγοντες, στους δημάρχους της
περιοχής ή στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Απ’ την άλλη η ΝΔ είδε στην κυβερνητική
«ανικανότητα», τη βασική αιτία της καταστροφικής πλημμύρας.
Όμως οι πλημμύρες επαναλαμβάνονται διαρκώς στη Δυτική Αττική, δεν αποτελούν νέο
φαινόμενο. Στο ίδιο ουσιαστικά σημείο σημειώθηκαν έντονες πλημμύρες έξι φορές την
περίοδο 1950 – 2000. Άλλωστε, τον Ιούλη του ’17 η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως δύο απ’ τις
περιοχές που χτυπήθηκαν ήταν απολύτως ασφαλείς ακόμα και από βροχοπτώσεις που
εμφανίζονται μια φορά κάθε 1000 χρόνια. Η «διαβεβαίωση» αυτή όχι μόνο προκαλεί
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οργή, αλλά «αδειάζει» πλήρως κάθε δικαιολογία του Αλ. Τσίπρα περί ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Όλη αυτή την περίοδο :
 Η γη παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο, με ένα πλαίσιο χρήσεων γης που διευκολύνει
την αξιοποίηση της από τους ομίλους, που τελικά καθορίζει το πώς χτίζονται οι πόλεις,
της ρυμοτομία τους, τον τρόπο κατασκευής τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με σειρά
νόμων από την αυθαίρετη δόμηση μέχρι την ιδιωτική πολεοδόμηση και την παράδοση
της διαχείρισης αιγιαλών και ρεμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο για να ενισχυθεί η
ανάπτυξη, σπρώχνει την ίδια καταστροφική πορεία που γέννησε και γεννάει
αναρχία στις πόλεις. Είναι η σημερινή κυβέρνηση που στο όνομα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης τσιμεντοποιεί τις τελευταίες ελεύθερες εκτάσεις στην Αττική, το
Ελληνικό, τον Βοτανικό, το Φαληρικό Δέλτα.
 Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις προηγούμενες έχουν αφήσει στα χαρτιά ακόμα και
τις στοιχειώδεις προβλέψεις της νομοθεσίας που προβλέπει συγκεκριμένες
ενέργειες για την οριοθέτηση των ρεμάτων, την καταγραφή τους και τη
διευθέτησή τους. Η καταστροφή των ορεινών όγκων της Αττικής απ’ τις πυρκαγιές και
η μη λήψη μέτρων, φέρνει ένταση των πλημμυρών. Η δασική πολιτική της κυβέρνησης,
η πολιτική χρήσης της γης, διαμόρφωσαν ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει
εκχερσώσεις, καταπατήσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, προκαλούν πυρκαγιές ως
εργαλείο αποχαρακτηρισμού εκτάσεων.
 Απ’ τη μία, απαραίτητα τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν προχωράνε
με τον αναγκαίο ρυθμό, γιατί οι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Απ’
την άλλη μεγάλα τεχνικά έργα που υλοποιούνται οδηγούν σε επιδείνωση των
πλημμυρικών φαινομένων. Το παράδειγμα των μεγάλων δρόμων στην περιοχή
της Δυτικής Αττικής όπως της Αττικής Οδού και της Ολυμπίας Οδού είναι
χαρακτηριστικό.
 Τα κριτήρια των μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας επίσης είναι κομμένα και
ραμμένα στη λογική του κέρδους. Τα έργα όπως αυτά που μέχρι τώρα έχουν
ολοκληρωθεί, είναι φθηνότερα αλλά ανεπαρκή για την προστασία της ζωή και
της λαϊκής περιουσίας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει, μαζί με τις προηγούμενες, τεράστιες ευθύνες για την τραγωδία της
Δυτικής Αττικής. Αυτό είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής που
διαχειρίζεται τα προβλήματα προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου, απ’ τον
κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τον προσανατολισμό λειτουργίας των κρατικών
υπηρεσιών.
Οι τραγικές καθυστερήσεις στην προώθηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής, οι προκλητικές διαβεβαιώσεις τους πως η περιοχή είναι απολύτως ασφαλής
μόλις μερικές μέρες πριν τις καταστροφικές πλημύρες, η υποχρηματοδότηση των κρατικών
υπηρεσιών διαχείρισης των κρίσεων, η παντελής αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί το
πρόβλημα είναι παράγοντες που συντέλεσαν στην έκταση της καταστροφής. Ο ένοχος
για την τραγωδία της Δυτικής Αττικής είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, η
αναρχία του, το κέρδος των ομίλων που αποτελεί μοναδικό κριτήριο για το τι
κατασκευάζεται.
Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν την άμεση κάλυψη
των επιτακτικών αναγκών τους και στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας απαιτώντας
κατάργηση του αντιλαϊκού πλαισίου χρήσεων γης που την παραδίδει στο μεγάλο
κεφάλαιο, δασικά οικοσυστήματα προς όφελος των εργαζόμενων με κατάργηση των
αντιδασικών νόμων, ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης της αντιπλημμυρικής
προστασίας φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο, αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα που να
καλύπτουν συνδυασμένα τις λαϊκές ανάγκες, ενίσχυση του προσωπικού, των μέσων και
της εκπαίδευσης των φορέων πολιτικής προστασίας, πλήρη καταλογισμό ευθυνών για
την τραγωδία της Δυτικής Αττικής.
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Ψήφισμα 4ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΕ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ!
Για πολλοστή φορά η διαδικασία για την αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ, έρχεται
στο προσκήνιο. Παρατάξεις, περιφερειακά τμήματα, «παράγοντες» της Διοικούσας και της
Α/ΤΕΕ έχουν καταθέσει δεκάδες προτάσεις.
Πού αποσκοπεί η αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου; Ποιος ο συνεκτικός ιστός των
δεκάδων προτεινόμενων αλλαγών και η βασική στόχευσή τους;
Ποια στρατηγική υπηρετεί, ποια κοινωνικά – οικονομικά συμφέροντα καλείται το
προτεινόμενο Θεσμικό Πλαίσιο να εξυπηρετήσει;
Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα είναι σαφής : Κυβέρνηση και ηγεσία του ΤΕΕ με την αλλαγή του
Θεσμικού Πλαισίου φτιάχνουν το «νέο ΤΕΕ» για να υπηρετήσει τη στρατηγική της Ε.Ε. και
των μονοπωλιακών ομίλων κεφαλαίου στην «επόμενη μέρα» της «ανάκαμψης». Η
καπιταλιστική ανάπτυξη δε χωρά τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των εργαζόμενων μηχανικών.
Οι χιλιάδες μισθωτοί άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι που δέχονται την επίθεση διαρκείας στα
εργασιακά – ασφαλιστικά – επαγγελματικά τους δικαιώματα προορίζονται να αποτελέσουν ένα
επιστημονικό προλεταριάτο χαμηλής ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους φθηνή
εργατική δύναμη.
Ποια είναι τα «προβλήματα» του ΤΕΕ και ποιος ο χαρακτήρας τους;
Σίγουρα η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν βρίσκεται στο γεγονός ότι ο σημερινός
τετραγωνικός πίνακας των εκλογών κατανέμει με άδικο τρόπο (στα πλαίσια της απλής
αναλογικής) ορισμένες από τις έδρες των αντιπροσωπειών. Επίσης απάντηση στο
πρόβλημα δεν είναι το γεγονός ότι ο Πρόεδρος ΤΕΕ δεν εκλέγεται με άμεση καθολική
ψηφοφορία, Αμερικάνικου ή Γαλλικού τύπου, «προεδρικού» δικομματισμού. Απάντηση
δεν είναι ότι η δομή των περιφερειακών τμημάτων δεν αντιστοιχεί με την κρατική διοικητική
δομή, ότι δεν υπάρχει Περιφερειακό Τμήμα Αττικής, πόσα μέλη και ποιων Επιστημονικών
Επιτροπών είναι μέλη της Αντιπροσωπείας. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με τον
«εξαντλητικό» κατάλογο των προτάσεων που κατατίθενται με σκοπό, τάχα, τον
«εκσυγχρονισμό» του ΤΕΕ.
Όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί φέρουν χαρακτηριστικά τα σημάδια του βασικού
προβλήματος του ΤΕΕ : απέχουν παρασάγγας από τα πραγματικά προβλήματα της
μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών, τους μισθωτούς με τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις του ΔΠΥ και τους μισθούς κατάσχεσης να παραμείνουν στο επάγγελμα, τους
χιλιάδες άνεργους & υπο – απασχολούμενους συναδέλφους, της μεγάλη μάζα που
βλέπει την προώθηση της απελευθέρωσης να απειλεί τα δικαιώματά της.
Το βασικό πρόβλημα σήμερα με το ΤΕΕ, είναι ότι όχι απλά δεν εκφράζει τα αντικειμενικά
συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας των μηχανικών, αλλά έρχεται σε μετωπική
σύγκρουση μαζί τους. Το ΤΕΕ αποτελεί – σε τελευταία ανάλυση – μηχανισμό του αστικού
κράτους και, άρα, προώθησης της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων, μεταξύ αυτών και της
λεγόμενης «απελευθέρωσης», στο χώρο ευθύνης του. Στην ουσία στηρίζει την πολιτική που
οξύνει τα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων, προωθεί τις βασικές
επιλογές της άρχουσας τάξης και κάθε αστικής κυβέρνησης πριν και μετά την εκδήλωση της
κρίσης και την εφαρμογή των Μνημονίων.
Άλλωστε αυτή η πορεία επιβάλλεται από τον ίδιο τον χαρακτήρα του: Ως μέλη του συνυπάρχουν
μισθωτοί και φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι απ’ τη μία και εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και
ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι απ’ την άλλη, δηλαδή μηχανικοί με διαμετρικά αντίθετα κοινωνικά
συμφέροντα και ο καταστατικός ρόλος είναι αυτός του «τεχνικού συμβούλου» του κράτους. Η
εκάστοτε ηγεσία του ΤΕΕ εκφράζει σαφώς τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης και όχι μια
«συνισταμένη» των θέσεων όλων των μηχανικών. Προφανώς σε αυτό το βαθιά πολιτικό ζήτημα,
απάντηση δεν μπορεί να δώσει καμιά αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου. Απάντηση μπορεί να
δώσει μονάχα η ανασύνταξη του κινήματος των εργαζόμενων μηχανικών, η ανάπτυξη της
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ταξικής πάλης, ανατροπή του συσχετισμού δύναμης, με την ενίσχυση του ριζοσπαστικού
πόλου, του ταξικού κινήματος και στους μηχανικούς.
Οι προτεινόμενες «τροποποιήσεις» στον καταστατικό χάρτη του ΤΕΕ τελικά συνθέτουν μια
σειρά θέσεις σε κρίσιμα κεντρικά ζητήματα, όπως ο τρόπος ένταξης των μηχανικών στο ΤΕΕ,
η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων με πολλαπλούς φραγμούς για την απόκτηση
αδείας επαγγέλματος, η εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων διαφόρων κύκλων σπουδών που
έρχονται να υλοποιήσουν θεσμικά την πολιτική της ΕΕ, των μονοπωλιακών ομίλων και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» με πιστοποιήσεις, εξετάσεις
κ.α. στις επαγγελματικές δραστηριότητες (δηλαδή την αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος),
την «απελευθέρωση» που είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη διαδικασία της Μπολόνια, και είναι
φυσικά σε απόλυτη σύμπνοια με την κυβερνητική πολιτική για το θέμα. Οι αντιδραστικές αυτές
αλλαγές δεν πρέπει να περάσουν. Θα σημάνουν την οριστική και πλήρη αποσύνδεση
πτυχίου επαγγέλματος.
Εκφράζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή μας με τις προτάσεις που έχουν
διατυπωθεί, σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
Κάτω από τις χοντροκομμένες «προτάσεις» όπως της θέσπισης υποχρεωτικής πρακτικής
άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου, ή της κατηγοριοποίησης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων και της εγγραφής σε ένα ενιαίο «ΤΕΕ» όλων των αποφοίτων 3ετούς, 4ετούς και
5ετούς εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι «προτάσεις» αποτελούν ουσιαστικά την προσαρμογή στην
πολιτική των Ευρωπαϊκών οδηγιών και της Συνθήκης της Μπολόνια. Είναι
ευθυγραμμισμένες με την πολιτικής της αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα, που
μετατρέπουν τις πανεπιστημιακές σπουδές σε απλούς κύκλους κατάρτισης και τα πτυχία σε
απλά πιστοποιητικά. Είναι προτάσεις επικίνδυνες συνολικότερα για τον κοινωνικό χαρακτήρα
του επαγγέλματος του μηχανικού. Στον αντίποδα των προτάσεων αυτών, η απόκτηση του
διπλώματος του Μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται αυτοδίκαια με την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος με πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Διεκδικούμε Ενιαία
Ανώτατη Εκπαίδευση, 5ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, την άρση του διαχωρισμού ΑΕΙ – ΤΕΙ,
την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου επιστημονικής ειδίκευσης για όλους τους φοιτητές μέσα στο
πτυχίο – της όποια πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένης – υπό την προϋπόθεση της
πλήρους διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των ασκούμενων, κατά τη διάρκειά της.
Για τη δεύτερη «δέσμη» αλλαγών που σχετίζονται με τη δομή και τον τρόπο εκλογές των
οργάνων του ΤΕΕ. Έχει μεγάλη σημασία, κάτω ακόμα και από τις σημερινές συνθήκες, να
δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μέσα σε όλα τα όργανα του ΤΕΕ ουσιαστική πολιτική
συζήτηση και αντιπαράθεση ιδεών, για να μην υπάρχουν στεγανά, για να διοχετεύεται
πλατιά η ενημέρωση. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η όσο το δυνατό πιο δημοκρατική λειτουργία
του ΤΕΕ, επίσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα στο οποίο, στις σημερινές συνθήκες, πρέπει να
στραφεί η προσοχή μας, με αφορμή τη διαδικασία προώθησης αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.
Με αυτό το κριτήριο, στο κέντρο της προσοχής μας τίθεται το «μεγάλο κενό» του θεσμικού
πλαισίου : η έλλειψη οποιασδήποτε διαδικασίας ελέγχου από τα μέλη του ΤΕΕ της πολιτικής
που ακολουθεί η ηγεσία του, η έλλειψη και της παραμικρής δυνατότητας να αποφασίζουν τα
μέλη του ΤΕΕ για τις πολιτικές επιλογές του φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούμε ως ελάχιστη
δικλείδα την καθιέρωση του θεσμού των Νομαρχιακών Γενικών Συνελεύσεων των μελών του
ΤΕΕ, οι αποφάσεις των οποίων, όταν αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των μελών του ΤΕΕ, να
είναι δεσμευτικές για τα αντίστοιχα όργανά του.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την πρόταση για απευθείας εκλογή του προέδρου
του επιμελητηρίου και των Π.Τ. Μια τέτοια πρόταση θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τα
συλλογικά όργανα του ΤΕΕ, που ήδη σήμερα έχουν σχεδόν διακοσμητικό χαρακτήρα. Θα
αποδυναμώσει βασικά το ρόλο των Αντιπροσωπειών, τα μοναδικά σώματα του ΤΕΕ, στα οποία
διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια ορισμένη πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση.
Με αυτό το κριτήριο κρίνουμε επίσης τις προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας. Ήδη,
η καθιέρωση της ηλεκτρονικής καταμέτρησης των ψηφοδελτίων έχει περιορίσει αισθητά την
μυστικότητα της ψηφοφορίας, αφού επιτρέπεται εύκολα η «αναγνώριση» διακριτών
ψηφοδελτίων μέσω της ηλεκτρονικής σάρωσης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και προτάσεις
περί καθιέρωσης γενικευμένης ηλεκτρονικής τηλεψηφοφορίας, που επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο
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του τι ψηφίζει ο κάθε ξεχωριστός ψηφοφόρος αφού κανείς δεν ξέρει ποιος άλλος κοιτά
την οθόνη του, ή ακόμα και την παράδοση των ηλεκτρονικών κωδικών και την αντ’ αυτού
ψηφοφορία, ενώ επίσης είναι σαφές ότι κάποιος ελέγχει το software μπορεί να αλλοιώσει
κατά το δοκούν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Παράλληλα, εκτός απ’ τα προφανή
προβλήματα μυστικότητας, αφαιρεί ακόμα και τη στοιχειώδη έκθεση του ψηφοφόρου σε ένα
πολιτικό προβληματισμό την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόκειται για ακραία αντιδραστικές
προτάσεις.
Οι αλλαγές στο ΤΕΕ αποτελούν πρόπλασμα και «πρόβα τζενεράλε» γενικότερων αλλαγών
που προωθούνται γενικότερα στην κοινωνία. Η πλήρης προώθηση της απελευθέρωσης απ’
την μία είναι μύχιος πόθος της άρχουσας τάξης και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται όλες
οι κυβερνήσεις της τελευταίας 20ετίας, με την σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά να
δίνει τα ρέστα της. Παράλληλα, η πλήρης αποπολιτικοποίηση, όπως εκφράζεται με την
σταδιακή διάλυση της Α-ΤΕΕ ως ουσιαστικού σώματος λήψης αποφάσεων και μετατροπή της
σε ένα εθιμοτυπικό σώμα που απλά θα επικυρώνει αποφάσεις της κυβέρνησης και του
«αρχηγού» - προέδρου είναι επίσης μεθοδευμένο στοιχείο.
Πρόκειται για θεσμικές αλλαγές που εντάσσονται μέσα στις γενικότερες αλλαγές που επιθυμεί η
άρχουσα τάξη για την επόμενη ημέρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και εντάσσονται μέσα στις
γενικότερες μεταρρυθμίσεις, όπως του 3ου Μνημονίου και της 3ης αξιολόγησης που
προωθούνται παράλληλα.
Ως Αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δηλώνουμε πως :
 Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην προώθηση ενός ΤΕΕ υπηρέτη της
απελευθέρωσης και της Μπολόνια, ενός ΤΕΕ με ρόλο να σφραγίζει την αποδέσμευση
πτυχίου επαγγέλματος, να διαχειρίζεται τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ενός ΤΕΕ με
πολλαπλές κατηγορίες μελών.
 Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην προσπάθεια απέκδυσης κάθε στοιχείου
τυπικής δημοκρατικής λειτουργίας απ’ το ΤΕΕ.
Καλούμε τους άνεργους, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους
μηχανικούς να μην αποδεχτούν, να αποτρέψουν την επικύρωση αυτών των
αντιδραστικών αλλαγών.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Ζαφειρόπουλος

Η Α' Αντιπρόεδρος
Μαρία Φραντζή
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Ο Β' Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Βράκας

