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Α.Π. 67298              Αθήνα 16 Μαρτίου 2022 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις  

των συναδέλφων του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) 
από 14 έως 24 Μαρτίου 2022 

 
 
 
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων χαιρέτησε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος 
e-adeies θεωρώντας ότι συμβάλλει στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών 
αδειοδότησης. Στην πορεία της εφαρμογής του προσπαθεί να συμβάλλει με παρεμβάσεις του που 
επισημαίνουν τα ζητήματα που αναστέλλουν την αρτιότητα της λειτουργίας του και, ως εκ τούτου, την 
κεντρική του στόχευση. Παρ’ όλ’ αυτά οι παθογένειες επιμένουν διακυβεύοντας την επιτυχία της 
προσπάθειας. 
 
Παράλληλα, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προασπίζει τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) 
θεωρώντας ότι αποτελούν σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει τη συμβολή της Αρχιτεκτονικής στο 
περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Με το υπ’ αριθμ. 67149/21-1ου-22 έγγραφό του 
πρόσφατα κατέγραψε προτάσεις λειτουργικής αναβάθμισής τους, ενώ με τα 66931/27-9ου-21, 
65915/10-6ου-20 και 66435/22-3ου-21 έγγραφα επισήμανε τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
ελλειμματική ανταπόκριση της διοίκησης στις αποζημιώσεις των ιδιωτών αρχιτεκτόνων που 
συμβάλλουν στο έργο των ΣΑ. 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω προσπαθειών και ενώ τα προβλήματα που επισημαίνονται παραμένουν 
επαπειλώντας τη στόχευση του e-adeies και τη λειτουργία των ΣΑ, οι Ομοσπονδίες του δημοσίου 
(ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ), κηρύσσουν απεργία – αποχή στο διάστημα μεταξύ 14 και 
24 Μαρτίου 2022, αντιδρώντας στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων 
Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Δόμησης. 
 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμπαρίσταται στην προσπάθεια των συναδέλφων του δημοσίου και καλεί τα μέλη 
του να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις όπως αυτές έχουν εξαγγελθεί από τις ομοσπονδίες του 
δημοσίου, προτάσσοντας τα παρακάτω αιτήματα: 
 

 Άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης. 
 

 Πρόσληψη Αρχιτεκτόνων στις υπηρεσίες των ΥΔΟΜ των ΟΤΑ και όλων των τεχνικών 
υπηρεσιών του δημοσίου. 

 

 Ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών. 
 

 Άρτια στελέχωση και λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων. 
 

 Άμεση αναθεώρηση του σχετικού ΦΕΚ και κάλυψη των οφειλόμενων αποζημιώσεων των 
μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΤΕΕ. 

 

 Κωδικοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. 
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 Προσαρμογή του e- adeies  για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στη 
λειτουργία του.  

 

 Καλύτερο συντονισμό, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και 
ΥΠΠΟΑ (διατηρητέα, προστατευόμενες περιοχές κλπ). 

 

 Συντονισμός των υπηρεσιών για ενιαία αντιμετώπιση των πολεοδομικών θεμάτων.   
 

 Εξοπλισμό υπηρεσιών με επαρκές σύγχρονο τεχνολογικό υλικό. 
 

 Επανεξέταση της ανάγκης οργάνωσης και λειτουργίας ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο, σε συνδυασμό με 
την τεχνολογική εξέλιξη και οργάνωση του ηλεκτρονικού συστήματος αδειών. 

 

 Οριστικές ρεαλιστικές λύσεις και αποφάσεις στο πεδίο των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων 
κατασκευών. 

 

 Ρεαλιστικές λύσεις και αποφάσεις στις διαδικασίες ελέγχου κατασκευών/αυθαιρέτων 
(ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ). 
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