
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

2η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 14.05.2022, ώρα 10:00, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 
Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης: 

1. Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών (2 
ώρες). 

2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (1 ώρα). 
3. Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022 (2 ώρες). 
4. Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ 2018-2022 και Προϋπολογισμός 2022-2025 (2 ώρες). 
5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (1 ώρα). 

 
Προεδρείο: Κάρολος Γαλανός Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος Α΄ Αντιπρόεδρος, 
Χρυσή Μακράκη Β' Αντιπρόεδρος.  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 14.05.2022 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 ΑΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

3 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4 ΑΝΝΙΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

5 ΑΣΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

6 ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

7 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

8 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9 ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

10 ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

11 ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

12 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

13 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

14 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

15 ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 

16 ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

17 ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

18 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

19 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

21 ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

22 ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

23 ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

24 ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

25 ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

26 ΔΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

27 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

28 ΖΙΩΒΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

29 ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

30 ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

31 ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

32 ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

33 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

34 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΠΑΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



35 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

36 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

37 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

38 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

39 ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

40 ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

41 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

42 ΚΑΦΦΕΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

43 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

44 ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

45 ΚΕΡΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

46 ΚΕΣΣΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

47 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

48 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

49 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

50 ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

51 ΛΟΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

52 ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

53 ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

54 ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

55 ΜΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

56 ΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

57 ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

58 ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

59 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

60 ΜΑΤΖΟΥΛΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

61 ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

62 ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

63 ΜΕΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

64 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

65 ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

66 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

67 ΜΠΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

68 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

69 ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

70 ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ 

71 ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

72 ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

73 ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

74 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

75 ΝΤΟΡΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

76 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

77 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

78 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

80 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

81 ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

82 ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

83 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

84 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

85 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



86 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

87 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

88 ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

89 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

90 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 

91 ΠΡΕΠΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

92 ΠΡΙΓΚΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

93 ΠΡΩΪΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

94 ΡΑΛΛΗ ΑΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

95 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

96 ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

97 ΣΑΡΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

98 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

99 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

100 ΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

101 ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

102 ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

103 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

104 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

105 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

106 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

107 ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

108 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

109 ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

110 ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 

111 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

112 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

113 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

114 ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

115 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

116 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

117 ΤΣΟΛΗ-ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

118 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

119 ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

120 ΦΗΚΑΡΗ ΑΝΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

121 ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

122 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

123 ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

124 ΧΑΔΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

125 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

126 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΩΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

127 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

128 ΧΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Ενημέρωση του σώματος για τον νέο Α' Αντιπρόεδρο συν. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο και την 
νέα Β' Αντιπρόεδρο συν. Χρυσή Μακράκη, μετά την παραίτηση του συν. Λάμπρου Μπίκου 
(εισερχ. ΑΠ 67500) και του συν. Γιάννη Ζερβού (εισερχ. ΑΠ 67216) αντίστοιχα. 
 
Ενημέρωση του σώματος: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

ΑΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) 

ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ  ΑΝΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 



ΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 

ΒΟΥΡΕΚΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) 

ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

 
 
 

Επί της διαδικασίας 
 
Εισήγηση 00 
Εισήγηση από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας προς ψήφιση από το σώμα της 
Αντιπροσωπείας επί της διαδικασίας, αναφορικά με τη διεξαγωγή της 2ης τακτικής 
Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες 
διεξαγωγής της, όπως αυτές απεστάλησαν και ηλεκτρονικώς στους αντιπροσώπους του 
σώματος. 
Εισηγητής: Κάρολος Γαλανός 
 
Εισήγηση 01 
Εισερχ. ΑΠ 67516 από τη Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων, με θέμα: «Για την παράγραφο 
8 του εγγράφου ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά́ με τη σύγκληση της 2ης τακτικής 
Αντιπροσωπείας‘’». 
Εισηγητής: Τόνια Κατερίνη 
 

Προς το Προεδρείο και τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 
Για την παράγραφο 8 του εγγράφου «Τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά́ με τη σύγκληση της 
2ης τακτικής Αντιπροσωπείας», 
Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ αναφέρονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
[…] 

Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά 
γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα: 
Α. εισήγηση, 
Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, 
Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή, 
Δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών, 
Ε. δευτερολογία του εισηγητή, 
Στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία. 
[…] 

ΑΡΘΡΟ 12: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι το 

θέμα «ψηφίσματα» και ανακοινώνεται στο Σώμα. 
2. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα 

υπόλοιπα θέματα. 
Σε προφανή αντίθεση με τα προηγούμενα, στην παράγραφο 8 του εγγράφου «Τεχνικές 
λεπτομέρειες αναφορικά́ με τη σύγκληση της 2ης τακτικής Αντιπροσωπείας», που έστειλε στις 
9/5/2022 ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας προς τα μέλη της, περιλαμβάνεται η εξής διατύπωση: 
«Τα ψηφίσματα και οι εισηγήσεις θα ψηφιστούν αυτολεξεί, όπως θα αποσταλούν από τους 
Αντιπροσώπους. Άλλες παρεμβάσεις σχετικά με τα θέματα της Η.Δ. θα υπάρξει δυνατότητα 
να κατατεθούν εγγράφως με e-mail στο Προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης, ώστε να 



περιληφθούν στα πρακτικά, αλλά δεν θα υπάρξει δυνατότητα τροποποίησης ψηφισμάτων 
και εισηγήσεων προς ψήφιση». 
Η διατύπωση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή και πρέπει να απαλειφθεί άμεσα από τις πιο πάνω 
«Τεχνικές λεπτομέρειες», ως αντιφάσκουσα με τα πιο πάνω άρθρα του κανονισμού, γιατί: 
1. Δεν γίνεται διάκριση, αντίθετα ταυτίζονται οι ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ επί των θεμάτων ΗΔ είτε των 

ψηφισμάτων, με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που κατά τα πιο πάνω άρθρα του Κανονισμού, ύστερα από 
διάλογο στην Αντιπροσωπεία, διαμορφώνονται και τίθενται τελικά σε ψηφοφορία για να 
εκδοθούν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 

2. Αυτή η σύγχυση μεταξύ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ και ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, που γίνονται στο τέλος της συζήτησης 
του κάθε θέματος για να εκδοθούν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, καταλύει τον κυρίαρχο χαρακτήρα του 
σώματος της Αντιπροσωπείας, την υποκαθιστά με άθροισμα ομάδων, στοιχημένων πίσω 
από τις προϋπάρχουσες εισηγήσεις, κάνει δηλαδή την ίδια τη συνεδρίαση περιττή. 

3. Η παραβίαση, ειδικά του άρθρου 12.1, είναι σαφής. 
Για αυτούς τους λόγους, η διατύπωση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ως αντιφάσκουσα με 
τα πιο πάνω άρθρα του κανονισμού, και πρέπει να απαλειφθεί άμεσα από το πιο πάνω κείμενο 
«Τεχνικών λεπτομέρειών». Τέλος, αυτό πρέπει να ανακοινωθεί από το Προεδρείο κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας. 
Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να δοθεί σε εκπρόσωπο της Συσπείρωσης ο λόγος, 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με θέμα «ένσταση επί του κανονισμού», σύμφωνα με το 
άρθρο 13, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
1. Ένσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου ή του 

Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να διατυπωθεί μόνο 
αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση. 

2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να αναπτύξει την ένσταση 
και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα. 

3. Το Προεδρείο μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να αποφασίσει. 
Για τη Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων 
Τόνια Κατερίνη 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Αυγερινού, Πουλάκης, Σελιανίτη, Κανέλλος, Μελανίτου, Γαλανός, Κατερίνη, Σελιανίτη, Γαλανός, 
Αυγερινού, Βακαλόπουλος, Μελανίτου, Βουρεκάς, Σαρρής, Ξυνομηλάκης, Μαούνης, Πουλάκης, 
Μακράκη.  
 
Το προεδρείο αποφασίζει να υιοθετήσει την εισήγηση 01, με θέμα: «Για την παράγραφο 8 του 
εγγράφου ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά́ με τη σύγκληση της 2ης τακτικής 
Αντιπροσωπείας‘’». Το σώμα των αντιπροσώπων συμφωνεί. 
 
 
 

1ο Θέμα: Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών 
ζητημάτων των εκλογών 
 
Εισήγηση 01 
Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το 1ο θέμα. 
Εισηγητής: Δημήτρης Ξυνομηλάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 05/05/2022 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του 
της 05/05/2022 έλαβε την παρακάτω απόφαση: 



Αποφασίζεται να προταθεί στην επικείμενη εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία του συλλόγου:  
Ημερομηνία εκλογών: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.  
Εγγραφές νέων μελών, κατάθεση υποψηφιοτήτων / ψηφοδελτίων: 23 ή 25 Σεπτεμβρίου 2022.  
Ταμειακή τακτοποίηση για συμμετοχή στις εκλογές: Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές 
(υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις 
τους για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο και συγκεκριμένα: 
- 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,  
- 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη. 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Φραντζή, Μελανίτου, Αυγερινού, Βουρεκάς, Μαούνης, Πουλάκης, Πλατσάκης, Πάνου, Γαλανός, 
Κανέλλος, Μελανίτου, Γεωργακοπούλου, Πουλάκης, Βουρεκάς, Γεωργακοπούλου, Τσαλίκη, 
Φραντζή, Αμπόνης, Γαλανός, Βουρεκάς, Μελανίτου, Πλατσάκης, Μελανίτου, Μακράκη, 
Αυγερινού, Βουρεκάς, Μαδεμοχωρίτης, Πάππα, Γεωργακοπούλου, Γαλανός, Βουρεκάς, Τζάρας, 
Μαούνης, Γαλανός, Ξυνομηλάκης, Πουλάκης, Μελανίτου, Τσαλίκη, Γαλανός.  
 
Ψηφοφορία για την Απόφαση ΔΣ ως παραπάνω, με την αλλαγή: 

Εγγραφές νέων μελών, κατάθεση υποψηφιοτήτων / ψηφοδελτίων: 26 Σεπτεμβρίου 2022.  
ΥΠΕΡ: 105 
ΚΑΤΑ: 0 
ΛΕΥΚΑ: 1 
 
Ψήφισαν:106 
 
Αποφασίζεται. 
 
Εισήγηση 02 
Εισερχ. ΑΠ 67521 από τον συν. Κώστα Βουρεκά, με θέμα: «Τροπολογία στην Απόφαση ΔΣ». 
Εισηγητής: Κώστας Βουρεκάς 
 

Σε περίπτωση που οι εθνικές εκλογές ή οι εκλογές του ΤΕΕ συμπέσουν με τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ 
ή διεξαχθούν μία Κυριακή πριν ή μία Κυριακή μετά, δίνεται η δυνατότητα στο ΔΣ να μεταθέσει 
την ημερομηνία των εκλογών έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν δύο εβδομάδες μετά τις εθνικές 
ή τις εκλογές του ΤΕΕ. 
Δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα ή τους συλλόγους να αποφασίσουν να διεξάγουν έως και 3 
μέρες τις εκλογές ή σε δύο τοποθεσίες με απόφασή τους με τελική ημερομηνία για όλους την 
Κυριακή, στον βαθμό που μπορεί να συγκροτηθεί αυτές τις μέρες ή σε αυτούς τους χώρους 
εφορευτική επιτροπή.  
 
Εισερχ. ΑΠ 67521 Β από τη συν. Μαρία Φραντζή με προσθήκη στην παραπάνω εισήγηση του 
συν. Βουρεκά, με θέμα: «Τροπολογία στην Απόφαση ΔΣ». 
 

Σε περίπτωση που οι εθνικές εκλογές ή οι εκλογές του ΤΕΕ συμπέσουν με τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ 
ή διεξαχθούν μία Κυριακή πριν ή μία Κυριακή μετά, δίνεται η δυνατότητα στο ΔΣ να μεταθέσει 
την ημερομηνία των εκλογών και της λήξης εγγραφών και ψηφοδελτίων έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθούν δύο εβδομάδες μετά τις εθνικές ή τις εκλογές του ΤΕΕ. 
Δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα ή τους συλλόγους να αποφασίσουν να διεξάγουν έως και 3 
μέρες τις εκλογές ή σε δύο τοποθεσίες με απόφασή τους με τελική ημερομηνία για όλους την 
Κυριακή, στον βαθμό που μπορεί να συγκροτηθεί αυτές τις μέρες ή σε αυτούς τους χώρους 
εφορευτική επιτροπή.  



 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Γαλανός, Πάνου, Φραντζή, Φιντικάκης, Ισιγώνης, Ξυνομηλάκης, Γαλανός 
 
Ψηφοφορία για ενσωμάτωση τροπολογίας συν. Βουρεκά με την προσθήκη της συν. 
Φραντζή στην παραπάνω Απόφαση για το 1ο θέμα. 
ΥΠΕΡ : 102 
ΚΑΤΑ : 1 
ΛΕΥΚΑ : 1 
 
Ψήφισαν:104 
 
Αποφασίζεται. 
 
Εισήγηση 03 
Εισερχ. ΑΠ 67517_Β από τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση, με θέμα: «Πρόταση προς 
ψήφιση για την διεξαγωγή της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
εθνικής ‘’Ψηφιακής Κάλπης Ζευς‘’». 
Εισηγητής: Τζούλια Τσαλίκη 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
Πρόταση προς ψήφιση  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΖΕΥΣ»  

Ένα μόνιμο πρόβλημα του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ είναι η συνεχώς μειούμενη συμμετοχή στις εκλογικές του 
διαδικασίες, πρόβλημα που γίνεται εντονότερο όταν πρόκειται για τη νέα γενιά αρχιτεκτόνων. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 15.000 χιλιάδες εκ των οποίων εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 
περίπου 2.000, ενώ υπάρχουν χιλιάδες εν ενεργεία συνάδελφοι που δεν είναι καν 
εγγεγραμμένοι στον Σύλλογο. 
Ταυτόχρονα ο Πανελλαδικός του χαρακτήρας και η μεγάλη διασπορά των μελών του καθιστούν 
δύσκολες και κοστοβόρες τις εκλογικές διαδικασίες με δεκάδες εκλογικά σημεία, πολυμελείς 
εφορευτικές επιτροπές, μεγάλο κόστος εκτύπωσης και μεταφοράς ψηφοδελτίων και κυρίως την 
δυσκολία μετάβασης νέων και παλαιότερων μελών στην κάλπη, που πολλές φορές μπορεί να 
βρίσκεται σε μια γειτονική πόλη. Ταυτόχρονα είναι αδύνατον να ψηφίσουν οι αρχιτέκτονες μέλη 
μας που βρίσκονται στο εξωτερικό και φυσικά είναι αδύνατον να ταξιδέψουν ειδικά για το 
σκοπό αυτό, όμως η παρουσία και η συμμετοχή τους αποτελούν προστιθέμενη αξία για την 
ενδυνάμωση του Συλλόγου μας. 
Έχουμε πολλές φορές τονίσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του 
Συλλόγου, προκειμένου να αντιμετωπίζει πάγια προβλήματα με τις νέες τεχνολογικές 
δυνατότητες και με δεδομένη την όλο και αυξανόμενη χρήση και την ύπαρξη αξιόπιστων 
ψηφιακών εφαρμογών και ιδίως της κρατικής «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» προτείνουμε την 
χρήση της για την διεξαγωγή των επόμενων εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή 
απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία για τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους και το σύνολο της 
διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται και τελεί υπό την ευθύνη 
της εκάστοτε διεξάγουσας αρχής. 
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), που είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς φορείς της χώρας και λειτουργεί από το 1998, έχει 



αναπτύξει την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» ώστε να χρησιμοποιείται από όποιον θέλει, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, όπως και συμβαίνει, δεδομένου ότι ψηφοφορίες λαμβάνουν χώρα 
ανελλιπώς.  
Είναι γεγονός επίσης ότι η χρήση της «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» διευρύνεται συνεχώς με 
περισσότερους φορείς να την χρησιμοποιούν τελευταία τόσο λόγω των αναγκών που 
προέκυψαν από την πανδημία, όσο και για την μείωση του κόστους που συνεπάγεται μια 
ψηφοφορία με φυσική παρουσία. 
Σε σχέση με τη χρήση του συστήματος Ζευς από  το φορέα "Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ)", θα 
υπογραφεί συμφωνητικό με την ΕΔΥΤΕ για την παροχή της υπηρεσίας (Σύμβαση) και την 
διασφάλιση όλων των εμπλεκομένων μερών που περιλαμβάνει Παράρτημα για τα Τεχνικά και 
Οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει η ΕΔΥΤΕ, Παράρτημα για τους όρους επιπέδου των 
προσφερόμενων υπηρεσιών (Service Level Agreement) καθώς και το Συμφωνητικό για την 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA). Το 
υπολογιζόμενο κόστος που προκύπτει από την Σύμβαση αυτή υπολογίζεται στα 2.000€ (δεν 
συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.). 
Αναφορικά με το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, αυτό διασφαλίζεται από τα ισχυρά 
κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί, τα οποία βεβαίως είναι δημοσιευμένα, όπως 
και το σύνολο του κώδικα του συστήματος (είναι σύστημα ανοιχτού κώδικα, open source), ώστε 
να μπορεί οποιοσδήποτε να εξακριβώσει του λόγου το αληθές. Τεχνικές λεπτομέρειες για την 
υλοποίηση μπορείτε να βρείτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό του 
κλάδου: https://www.usenix.org/system/files/jets/issues/jets-0101-tsoukalas.pdf .  
Επιπλέον, για την εγκυρότητα του Ζευς έχει γνωματεύσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε 
σχετική του απόφαση (519/2015). 
Η υπηρεσία Ζευς αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του συστήματος και δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων, και τον σκοπό της κάθε 
ψηφοφορίας, ούτε για την οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την πλευρά της διεξάγουσας αρχής. Η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής, 
ο ορισμός των ερωτήσεων, η συλλογή των emails των ψηφοφόρων και η ευθύνη για τη 
νομιμότητα της ψηφοφορίας βαραίνει την διεξάγουσα αρχή και τον διαχειριστή. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας δοκιμαστικού λογαριασμού, στο πεδίο "Zeus 
Demo" στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zeus.grnet.gr/zeus/. 
Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος μπορείτε να βρείτε στο: 
https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/ 
 12-5-2022 
 
Εισερχ. ΑΠ 67522 από τον συν. Δημήτρη Αμπόνη με προσθήκη (με την οποία συμφωνεί και η 
εισηγήτρια συν. Τσαλίκη) στην παραπάνω εισήγηση της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Έκφρασης, 
με θέμα: «Πρόταση προς ψήφιση για την διεξαγωγή της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της εθνικής ‘’Ψηφιακής Κάλπης Ζευς‘’». 
 

Η ψηφοφορία θα γίνεται στις καθορισμένες ημέρες και ώρες ηλεκτρονικά στα Εκλογικά 
Τμήματα και εξ’ αποστάσεως. 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Γαλανός, Γιόκαρης, Μαούνης, Καφφές, Πάνου, Γαλανός, Αυγερινού, Φραντζή, Σελιανίτης, 
Ξυνομηλάκης, Γεωργακοπούλου, Ισιγώνης, Πλατσάκης, Βουρεκάς, Πουλάκης, Γαλανός, Πάππα, 
Κατερίνη, Αμπόνης, Τσαλίκη, Μαδεμοχωρίτης, Γιόκαρης, Αυγερινού, Σαρρής, Φιντικάκης, 
Κουμουνδούρος, Μελανίτου, Κουμουνδούρος, Πουλάκης, Μακράκη, Πολίτου, Χίνου, Κανέλλος, 
Αμπόνης, Πάνου, Σαρρής, Πάνου, Γαλανός, Τσαλίκη. 

https://www.usenix.org/system/files/jets/issues/jets-0101-tsoukalas.pdf
https://zeus.grnet.gr/zeus/
https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/


 
Επί της διαδικασίας 
Γεωργακοπούλου, Τριανταφυλλοπούλου, Αμπόνης, Μαούνης, Γαλανός, Μακράκη, Τσαλίκη, 
Γαλανός.  
 
Επειδή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφορικά με την εισήγηση 03 με θέμα: «Πρόταση προς 
ψήφιση για την διεξαγωγή της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
εθνικής ‘’Ψηφιακής Κάλπης Ζευς‘’», προέκυψαν οργανωτικά, πρακτικά, αλλά και θεσμικής 
φύσεως ζητήματα, που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να 
ψηφιστεί η εν λόγω εισήγηση, και λαμβάνοντας υπόψιν αφενός όλες τις τοποθετήσεις των 
αντιπροσώπων του σώματος και αφετέρου την άποψη της Β' Αντιπροέδρου του προεδρείου της 
Αντιπροσωπίας συν. Χρυσής Μακράκη: «Να μην τεθεί καν το θέμα», το προεδρείο θεωρεί ότι το 
ζήτημα χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και αποφασίζει να επανεξεταστεί στο τέλος της ημερήσιας 
διάταξης της επικείμενης αντιπροσωπείας στο 5ο θέμα: Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – 
ψηφίσματα. 
 
 
 

2ο Θέμα: Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής  
 
Εισήγηση 01 
Εισήγηση από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας προς ψήφιση από το σώμα της 
Αντιπροσωπείας επί της διαδικασίας εκλογής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως προς τη 
σύνθεσή της: 1 τακτικό ́ μέλος / παράταξη + 1 αναπληρωματικό μέλος / παράταξη, και την 
ημερομηνία συγκρότησής της με προτεινόμενη ημερομηνία την 25η Ιουλίου 2022. 
Εισηγητής: Κάρολος Γαλανός 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Γιόκαρης.  
 
Ψηφοφορία 
ΥΠΕΡ: 91  
ΚΑΤΑ: 1 
ΛΕΥΚΟ: 0 
 
Ψήφισαν: 92 
 
Αποφασίζεται. 
 
 
 

3ο Θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022 
 
Εισήγηση 01  
Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022 & Συνοπτική Παρουσίαση Δράσεων 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022 
Εισηγητής: Δημήτρης Ξυνομηλάκης 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2018-2022 
«Σκοπός 
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την ανάδειξη – προβολή και 
διασφάλιση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, η προστασία των συμφερόντων των μελών του 
μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες. 



Η ανάδειξη της διακεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και η διασφάλιση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της 
πανελλαδικής δομής, αποτελούν το πλαίσιο δράσης του Συλλόγου.» 
Εισαγωγικά θα ήθελα να θυμηθούμε διαπιστώσεις που είχαν ακουστεί στην προηγούμενη 
Εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία και που χαρακτήριζαν τους μέχρι τώρα απολογισμούς ως 
μια διαδικασία που εκφυλίζεται και είναι «παράθεση πράξεων και ανακοινώσεων (που είναι 
της μόδας να αποκαλούνται “δράσεις”), παράθεση στην οποία για λόγους όγκου και 
εντυπώσεων περιλαμβάνονται και οι τελείως επουσιώδεις, ατέλειωτοι κατάλογοι». 
Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να αποφύγουμε την ταύτιση στο θέμα αυτό. Θα το προσπαθήσω 
εκθέτοντας τις αρχές μας, τις προσπάθειες και την κριτική μας, τον καθημερινό προβληματισμό 
και την επιμονή μας σε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. 
Υπενθυμίζω για κάποιους αναφορικά με το ότι «διανύουμε το 5ο έτος από τις προηγούμενες 
εκλογές: 
11.03.2018 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
Την 17.06.2018 πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της νέας Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ με τη συμμετοχή 158 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την 
περιφέρεια. 
ΕΚΛΟΓΉ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΉ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
Αθήνα 10 Ιουλίου 2018. 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ. 
Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου απέβει άκαρπη. 
Ακολούθησαν ακόμη 7 άγονες συνεδριάσεις. 
Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2018. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ (επτά μήνες μετά). 
Πρόεδρος εκλέγεται ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης και Αντιπρόεδρος ο Αλέξης Βανδώρου. Στη 
συνέχεια η ψηφοφορία για την εκλογή Γενικής Γραμματέα της Άννας Μελανίτου που έλαβε 7 
ψήφους, έναντι 3 και 2 των άλλων υποψηφιοτήτων, θεωρήθηκε άκαρπη λόγω προσέλευσης εν 
τω μεταξύ και 14ου Συμβούλου, παρόλο που υπήρξαν και δύο λευκά (7/14 =50% και όχι 50% 
+1). 
Και η αδυναμία συγκρότησης του Προεδρείου, λόγω της ισχνής πλειοψηφίας που είχε 
δημιουργηθεί και της παρουσίας κατά τις ψηφοφορίες και των μελών που έδιναν λευκή ψήφο 
(δεν απείχαν κατά την ψηφοφορία ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στη συγκρότηση, υπήρξε και 
για τις επόμενες 30 συνεδριάσεις, καθ’ όλο το διάστημα που οι συνεδριάσεις ελάμβαναν χώρα 
στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και ήταν δυνατή η διενέργεια της μυστικής ψηφοφορίας. (Συνολικά 
39 συνεδριάσεις). Έκτοτε λόγω των ειδικών συνθηκών που επέβαλε ο covid οι υπόλοιπες 
συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω zoom με τηλεδιάσκεψη, και έως σήμερα το Συμβούλιο 
δεν ολοκλήρωσε ποτέ την συγκρότησή του. 
Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΣ και κατά συνέπεια 
δεν υπήρξε προγραμματισμός δράσεων του ΔΣ, ούτε καθορισμός των πολιτικών που θα 
ακολουθούσε για την επίτευξη των στόχων. Επίσης λόγω της μη εκλογής Ταμία δεν παρελήφθη 
το Ταμείο από το προηγούμενο ΔΣ και ο λογαριασμός που αφορούσε τη BIENNALE δεν ελέγχθηκε 
από κανένα, αφού είχε μείνει σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη Εκλογοαπολογιστική 
Αντιπροσωπεία. 
Παρόλα αυτά, κάποιοι προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε κατά το δυνατό στον ρόλο που οι 
συνάδελφοι μας επέλεξαν να μας αποδώσουν, δηλαδή την εκπροσώπησή τους, προκειμένου να 
φέρουμε εις πέρας τη διασφάλιση του ρόλου των Αρχιτεκτόνων και την προώθηση της 
Αρχιτεκτονικής, δρώντας τελικώς πυροσβεστικά στα πολλά και σοβαρά προβλήματα της 
καθημερινότητας που αντιμετωπίζαμε, χωρίς τη δυνατότητα προγραμματισμένων δράσεων 
προώθησης του κλάδου. 



Συνολικά έγιναν 83 συνεδριάσεις του ΔΣ, 39 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και 44 διαδικτυακές 
συνεδριάσεις μέσω zoom, καθώς και περί τις 10 διαδικτυακές συνεδριάσεις εργασίας / 
ενημερωτικές μέσω zoom, των μελών του ΔΣ με όλα τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 
(όχι μόνον των εκπροσώπων μας) σε όλη την Επικράτεια. Συμμετείχα σε όλες. 
Θα θυμίσω το περιβάλλον που ζήσαμε όλοι μας: 
-Η Πανδημία COVID-19 εξαπλώθηκε στην Ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020. 
-Το πρώτο lockdown 4 Μαρτίου 2020. 
-9 Μαρτίου 2020: Αναστέλλονται οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
-10 Μαρτίου 2020: Κλείνουν τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα και «κατεβάζουν 
ρολά» τα εμπορικά κέντρα, η εστίαση, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. 
-22 Μαρτίου 2020: Ανακοινώνεται απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης 
πολιτών σε όλη τη χώρα. 
Από τις 23 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και 
μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. 
-Το δεύτερο lockdown 5 Νοεμβρίου 2020. 
Και έτσι συνεχίζουμε με μια σειρά περιοριστικών μέτρων και απαγορεύσεων μέχρι και σήμερα.  
Ας δούμε την αντικειμενική δυσκολία λόγω της υγειονομικής κατάστασης και τη δυσκολία 
πρόσβασης στον εργασιακό χώρο των ανθρώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι μας και 
προφανώς και οι 2 υπάλληλοι που εργάζονται για εμάς στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Και αυτοί 
ασθένησαν πάνω από μια φορά και αυτοί για 8 μήνες περίπου δεν εργαζόντουσαν όντας σε 
αναστολή και μέχρι προ ολίγων ημερών δυστυχώς ταλαιπωρούνταν, γεγονός για το οποίο 
ενημερωνόταν σχετικά το Συμβούλιο μας. 
Θα το ξαναπώ για ορισμένους, σεβόμενος τόσο τον άνθρωπο τον εργαζόμενο όσο και τα 
δικαιώματά του, πως οι δικοί μας άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ασθενούν, να έχουν ένα 
κλιματιστικό, ένα χώρο ασφαλή και κατάλληλο όταν απαιτούμε όλα να είναι όλα τέλεια. Εγώ θα 
πω μπράβο τους, γιατί παρά την πίεση και τις απαιτήσεις μας κάνουν το καλύτερο και τα 
καταφέρνουν. Γιατί χωρίς αυτές τις 2 κυρίες δεν θα είχατε τίποτα στα χέρια σας. Χρειάζεται να 
τα λέμε όλα και αυτά, πέρα από τις διαμάχες που περιστρέφονται γύρω από την υψηλή 
επιστήμη μας. Η γραμματεία είναι το 16 μέλος του ΔΣ, ιδιαίτερα όταν το Προεδρείο στερείτε τη 
βοήθεια 3 μελών. 
Τον Ιανουάριο του 2022 με ρητή δήλωσή μου στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 18/01/2022, 
ενημερώνω το σώμα πως θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε για τη διοργάνωση των προσεχών 
εκλογών του συλλόγου, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς διαδικασίας. 
Και έγινε ομόφωνα προφανώς δεκτό. Επίσης αποφασίζεται να γίνει η Αντιπροσωπεία 
διαδικτυακά και αναλαμβάνω να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, συν. Κάρολο 
Γαλανό για να γίνει η Αντιπροσωπεία διαδικτυακά σε συνεννόηση με το ΤΕΕ.  
Τότε ξαφνικά εκφράστηκε από κάποιους συναδέλφους η άποψη περί «σκόπιμης παράτασης της 
θητείας» και πως άρον άρον, παρά την επιθυμία όλων μας να διεξαχθούν το συντομότερο 
δυνατό με σωστή ενημέρωση και οργάνωση, θα έπρεπε πάση θυσία οι εκλογές να γίνουν τον 
Ιούλιο. 
Στο σημείο αυτό θα θυμίσω πως δεν ζούμε όλοι στην Αττική, πως η εξασφάλιση αξιόπιστου και 
δοκιμασμένου συστήματος που θα μας παρέχει το ΤΕΕ είναι επιθυμία των περισσοτέρων και 
πως είμαστε στα όρια μιας κανονικότητας με τέτοιου είδους συλλογικές διαδικασίες. Επίσης 
έγιναν σεβαστές και οι διαμαρτυρίες περιφερειακών συλλόγων και τμημάτων, έγγραφες και 
προφορικές προς τον σύλλογο, περί της μη έγκαιρης ενημέρωσης εν όψη των 
προγραμματιζόμενων διαδικασιών. Υπενθυμίζω το περιβάλλον που επικράτησε κατά τη 
διάρκεια αυτής της θητείας, τις συνθήκες, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις αλλά και τον 
δικαιολογημένο ανθρώπινο φόβο όταν τίθενται θέματα υγείας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_COVID-19
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Είναι μια Αντιπροσωπεία απολογισμού και απολογίας, και δεν θα πρέπει πίσω από τις λέξεις να 
υπάρχει στόχευση μικροπολιτική, κομματική, παραταξιακή.  
Η ενασχόληση με το επάγγελμα, την προστασία των συμφερόντων των μελών μας μέσα από τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες και την ανάδειξη της διακεκριμένης επαγγελματικής 
ταυτότητας του κλάδου, θα έπρεπε να είναι το κύριο.  
Η προστασία και η διάδοση της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής είναι το σημαντικό. Η θωράκιση 
του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της αξιοπρέπειας 
του κάθε ενός μας σε ένα τόπο και χώρο νομοθετικά ατελή μας προβληματίζει. Συνάδελφοι σε 
όλα αυτά έχουμε  λόγο και ακουγόμαστε, είναι αξίες που πρέπει να διεκδικούμε γιατί είμαστε 
από τους βασικούς συντελεστές του δύσκολου αυτού έργου. 
Αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης του συλλόγου μας. Αν όχι ας το πούμε και ας τον αλλάξουμε. 
Ο ρόλος του Προέδρου αυτή την περίοδο ήταν λίγο διαφορετικός γιατί θα έπρεπε να συνθέτει 
ρόλους (Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία) και μαζί με όλα τα μέλη του ΔΣ καταφέραμε να 
δώσουμε ένα έργο που συμπυκνώνεται σε 80 συνεδριάσεις (περίπου κάθε 2 εβδομάδες) και 
350 εξερχόμενα έγγραφα (4+ από συνεδρίαση σε συνεδρίαση). Αυτή τη μοναδικότητα που 
προέκυψε στη σύνθεση του Προεδρείου, συλλογικά και δημοκρατικά τα μέλη του ΔΣ, παρά τις 
συνθήκες που προανέφερα, προσέφεραν και συνεργάστηκαν καλύπτοντας το κενό που η 
διαδικασία δεν ήταν σε θέση να καλύψει. 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,  
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι που δεν έχετε λόγο να το θυμάστε και που είχα δηλώσει από 
την πρώτη στιγμή της παρουσίας μου στη θέση αυτή του Προέδρου, ενός από τους 
σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς του τόπου. Είχα πει από την πρώτη μέρα πως η στάση 
μου στη θέση αυτή δεν θα ήταν άλλη από αυτή ενός κανονικού αρχιτέκτονα μελετητή, λίγο 
οραματιστή, πολύ προσγειωμένου, που θα άκουγε τον εκνευρισμό, τον θυμό και την 
αγανάκτηση των συναδέλφων του και του δικού του, όταν το αυτονόητο γίνεται ερώτημα στην 
ΔΑΟΚΑ, όταν το λογικό μεταλλάσσεται σε υπαλληλική απορία, όταν το τεχνοκρατικό και 
επαγγελματικά λογικό θέλει ερμηνεία.  
Συχνά οι άνθρωποι που μας κρίνουν στην καθημερινότητά μας, στην προσπάθειά μας να 
ασκήσουμε το επάγγελμα, την επιστήμη που διδαχτήκαμε και μάθαμε μέσα από τις εμπειρίες 
μας και την μελέτη, οι άνθρωποι αυτοί που ελέγχουν, νομοθετούν, που ορίζουν ένα νομοθετικό 
πλαίσιο, που βάζουν κανόνες και γράφουν διατάξεις, συχνά δεν γνωρίζουν πως μεταφράζονται 
όλα αυτά στην επαγγελματική μας ζωή. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποια πράγματα είναι 
αρνητικά για το περιβάλλον, το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, δεν έχουν μάθει να ακούν ή 
δεν θέλουν να ακούν, για τους δικούς του λόγους ο καθένας. 
Αυτό κάναμε, αυτό ξέραμε να κάνουμε, αυτό μας ζητούσαν οι συνάδελφοί μας να κάνουμε και 
ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε στο βαθμό που μπορούσαμε, γιατί ας μην ξεχνάμε πως 
το θηρίο της δημόσιας διοίκησης δεν είναι και το ποιο απλό πράγμα να αντιμετωπιστεί. Κόντρα 
στις κλειστές πόρτες της διοίκησης και των εκάστοτε πολιτικών επιλογών της.  

Βασικά θέματα που απασχόλησαν το του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 99/2018 / Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. 

 Προσφυγή στο Σ.τ.Ε. αναφορικά με το ΠΔ 99/2018. 

 Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα. 

 Ενέργειες για τα μέλη των ΣΑ που υφίστανται απειλές από Μηχανικούς άλλων 
ειδικοτήτων- ΣΑ Ευβοίας. 

 Έναρξη συνεδριάσεων του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης από τις 21/04/2020. 



 Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 

 Προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού και 
δομημένου χώρου, ενάντια στην εκποίηση, την υφαρπαγή και την κερδοσκοπική 
εκμετάλλευσή τους. 

 Διεκδίκηση καταβολής έκτακτου επιδόματος σε πληττόμενους Αρχιτέκτονες. 

 Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

 Αποζημιώσεις ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων. 

 Ταυτότητα κτιρίων. 

 Θέματα του Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 

 Πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο. 

 Επιλογή για τα Βραβεία MIES VAN DER ROHE 2021. 

 Διαδικασίες οικοδομικών αδειών και αυθαιρέτων. 

 Αρμοδιότητες ΥΠΠΟΑ σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. 

 Συρρίκνωση του επαγγέλματος, εξασφάλιση πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για το σύνολο των συναδέλφων, αντιποίηση επαγγέλματος. 

 Διεθνείς επαφές και εκπροσωπήσεις. 

 Θέματα των Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης ΠΕ81, όσον αφορά τα 
γεγονότα με τις ΕΒΕ (Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής). 

 Συνδιοργάνωση Θερινού Σχολείου - UMAR με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

 Οικονομικά θέματα (ΣΔΟΕ για BIENNALE 2004 και 2006 – CORE για BIENNALE 2016 – 
καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας). 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων επιβεβαιώνεται η άποψη συναδέλφου της 
προηγούμενης θητείας πως: «δεν κρατήθηκε σταθερή στάση στις διαδικασίες και στις 
διαβουλεύσεις – καταγγελία, μη συμμετοχή, αποχωρήσεις».  
Τις καταστροφικές συνέπειες της υποβάθμισης του ρόλου του αρχιτέκτονα και της συρρίκνωσης 
των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων μας προσπαθούμε να διαχειριστούμε και 
να ανατρέψουμε, ως κληρονόμοι μιας κατάστασης που θα έπρεπε να ακυρωθεί εν τη γενέσει 
της.  
Δυστυχώς δεν μας μένει παρά να επιμένουμε με προσφυγές και συνεχείς παρεμβάσεις προς την 
διοίκηση και τη δικαιοσύνη, προσπαθώντας να ανατρέψουμε το αρχιτεκτονοκτόνο ΠΔ 99/18, 
μια κατάσταση που ισχύει και πλήττει τόσο το επάγγελμα του αρχιτέκτονα όσο και το δημόσιο 
συμφέρον. 
Όταν σαν Συμβούλιο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και με το περιβάλλον όπως αυτό 
διαμορφώθηκε και λειτούργησε, αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε πως θα ενεργούμε από 
κοινού ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, μιας και από το προεδρείο η βοήθεια και καθοριστική 
συνδρομή του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα και του Ταμία, δεν ήταν εφικτή.  
Για τον λόγο αυτό τη διαχειριστική αυτή εργασία την αναλάβαμε και τη διεκπεραιώναμε τα 15 
μέλη του Συμβουλίου, η «Συλλογική Δημοκρατία των 15», συνεισφέροντας από κοινού και 
δημοκρατικά, ανάλογα με τις δυνατότητες που είχε ο κάθε ένας από εμάς και το εξειδικευμένο 
γνωστικό του αντικείμενο. Κατά την άποψή μας πήγε καλά, παρά την ιδιαίτερη μορφή που εκ 
των πραγμάτων απέκτησε το ΔΣ σε μια ιδιαίτερη συγκυρία και πορεύτηκε μέχρι σήμερα.  
Παράδοση και παραλαβή ταμείου δεν έγινε ποτέ προφανώς αφού δεν είχε εκλεγεί ταμίας. 
Επίσης δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει κάποιος οικονομικός προγραμματισμός αλλά ούτε και 
προγραμματισμός δράσεων λόγω της μη συμπλήρωσης του προεδρείου. Την ταμειακή 
διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του συλλόγου την έκανα εγώ, προωθώντας ανά διαστήματα 



στα μέλη την κίνηση του λογαριασμού του ταμείου, ώστε να έχουν όλοι την ίδια εικόνα των 
πραγμάτων, την πλήρη γνώση της κίνησης των λιγοστών και πολύτιμων εσόδων μας. 
Παρά τις ελλείψεις αυτές ακούγοντας τους συναδέλφους, τα μηνύματα που λαμβάναμε 
καθημερινά, καθώς και τις προσωπικές μας εμπειρίες, γιατί όλοι μας δραστηριοποιούμαστε 
στον ίδιο χώρο, δεν αφήσαμε τίποτα χωρίς να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Όποιες 
δράσεις προτάθηκαν από μεμονωμένα άτομα και παρατάξεις υιοθετήθηκαν από το συμβούλιο, 
ανεξάρτητα από την ολοκλήρωσή τους λόγω των ειδικών καταστάσεων που ζήσαμε.  
Αν είχαμε στοιχειώδη οικονομική αυτονομία θα έπρεπε να απολογούμαστε συνέχεια γιατί δεν 
κάναμε εκείνο ή το άλλο και θα ήταν σωστό. 
Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα πάντα σκεφτόμουνα (σημειώνω πως δεν ασχολούμαι καν 
με τα λογιστικά του μικρού γραφείου μου) ότι η αριθμητική του δημοτικού λέει πως 15.678 
ΜΕΛΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 13.04.22 Χ 20 € =313.560 € /12=26.000 € ανά μήνα περίπου. Αν 
προσθέσουμε και τις επιδοτήσεις του ΤΕΕ περί τις 19.000 € περίπου ετησίως που εισρέουν στο 
ταμείο μας, αυτό θα άλλαζε τα πάντα και ποια είναι αυτά;  

 Η αποκατάσταση του αρχοντικού Στάμου Στούρνα που το επισκέφτηκα αρκετές φορές, 
σε μια προσπάθεια ανάδειξης της ανάγκης που υπάρχει για άμεση και επείγουσα 
επισκευή του. Την υλοποίηση της επιδότησης των 50.000 € που καταφέραμε να πάρουμε 
από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, όμως Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΙΧΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ τις όποιες εργασίες, 
φαντάζει σχεδόν αδύνατο. 
Υπογραμμίζω τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων και ενεργειών που εν μέρη 
υλοποιήσαμε, αλλά λόγω της οικονομικής δυσχέρειας του συλλόγου δεν έγιναν στον 
επιθυμητό βαθμό: 

 Διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, προσκαλώντας άτομα του επιστημονικού μας 
χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αντάξιων των διοργανώσεων στις οποίες μας 
καλούν να συμμετάσχουμε και ή δεν πάμε ή πηγαίνουμε με δικά μας χρήματα και όχι 
του συλλόγου ή δανεικά. 

 Αποζημίωση οδοιπορικών των συναδέλφων που ζουν μακριά από την Αθήνα, ώστε να 
συμμετάσχουν ενεργά με τη φυσική τους παρουσία στο ΔΣ και στις Αντιπροσωπείες. 

 Διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας με προσφυγές, όπως είναι φυσικό να 
γίνεται όταν αυτά καταπατούνται. 

 Προσφυγές κατά παντός υπευθύνου, όταν κρίνουμε πως η όποια αρχή με μεθόδους 
αυθαίρετες και ιδιοτελείς βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. 

 Πρωτοβουλίες με κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό περιεχόμενο, 
προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συναδέλφων, κάνοντας αισθητή την παρουσία μας, τους 
στόχους μας και τα αιτήματά μας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με 5 ανθρώπους και 
ένα πανό στη μέση του δρόμου, ούτε να γινόμαστε παραρτήματα άλλων. 

 Κάλυψη συνδρομών σε Διεθνείς Οργανισμούς. 

 Εκδόσεις σοβαρές, ιστοσελίδα σύγχρονη και σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. 

 Πρόσκληση μεγάλων χορηγών. 

 Προβολή του έργου του συλλόγου και του ρόλου του, γιατί έτσι μόνο θα αποκτήσουμε 
τον σεβασμό και την εκτίμηση των συνομιλητών μας, γιατί αν ο άλλος δεν σε υπολογίζει, 
απλά πολύ απλά σε προσπερνά. 

 Νομοθετικές πρωτοβουλίες σε θέματα κανονισμών και προστασίας. 

 Συνέργειες με άλλους επιστημονικούς κλάδους. 
Όλα αυτά δεν γίνονται ούτε με λόγια, ούτε άμεσα. Κτίζονται, αρκεί να το θέλουμε και να 
προσφέρουμε κάτι όλοι, όμως όλοι,  για τον σύλλογο μας.  



Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται ο σύλλογος χρήζει επισκευών και ανακαίνισης, δεν υπάρχει 
κλιματισμός και οι χώροι είναι ασφυκτικά γεμάτοι. Το ΥΠΠΟΑ δεν ανταποκρίνεται και εμείς 
προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις απαιτήσεις. 
Είναι κοινά αποδεκτό πως είμαστε - είσαστε ο περισσότερο ενεργός επιστημονικός σύλλογος 
του ΤΕΕ. Το τι τελικά περνάει στην πολιτεία και στον κόσμο έχει σχέση με πολλά πράγματα. Έχει 
σχέση με πολιτικές επιλογές, με τις οικονομικές μας δυνατότητες, με το άνοιγμά μας στην 
κοινωνία. 
Μην μου πείτε για διαμαρτυρίες ενάντια στην όποια πολιτική με ένα πανό, ένα μεγάφωνο και 
15-20 άτομα. Η αναζήτηση ουσιαστικών ρεαλιστικών δράσεων είναι πάντα επίκαιρη, αλλά θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του αρχιτέκτονα χωρίς διακρίσεις. 
Η δημοκρατική επιλογή της διαχείρισης των 15 εκλεγμένων συναδέλφων με εμένα πρόεδρο, 
θεωρώ ότι σε πνεύμα συλλογικότητας καταφέραμε πολλά, πάντα υπάρχει το πολύ περισσότερο, 
είναι προφανές πως το θέλαμε, το προσπαθήσαμε, κρατηθήκαμε στην επικαιρότητα, 
συγκρουστήκαμε και μείναμε μέσα στον διάλογο, είμαστε στον διάλογο, δεν εγκαταλείψαμε και 
είμαστε εδώ στην ελεύθερη κριτική σας. 
Υπήρξε άψογη συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA, τους Συλλόγους των Ιταλών 
Αρχιτεκτόνων και των λοιπών κρατών της Μεσογείου, την UMAR και την UIA.  

Συναντήσεις 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες σημαντικές συναντήσεις / εκδηλώσεις που εκπροσώπησα τους 
Έλληνες Αρχιτέκτονες:  
7-9/11/2018. Εκπροσώπηση στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ, 
με θέμα: Economy, Society and Climate Change / Τhe impact o mega trends in the Built 
Environment, Construction Industry and Real Estate (TUFE 2018), που πραγματοποιήθηκε στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου.  
10/12/2018. Παρέμβαση προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Δημαρά, 
με σκοπό την άμεση αναστολή διατάξεων του Π.Δ. 99/2018. 
10/12/2018. Εκπροσώπηση στην Ετήσια Τακτική Γενική του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών 
Διατηρητέων Κτηρίων & Μνημείων και στη συζήτηση για τα προβλήματα των Διατηρητέων 
Κτηρίων και Μνημείων της χώρας που ανήκουν σε ιδιώτες, πολίτες και φορείς (ΝΠΔ και ΙΔ), που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.  
03-04/07/2019. Εκπροσώπηση στη ΓΣ της UMAR στη Ρώμη. 
29/07/2019. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρμόδιο για θέματα 
Χωροταξίας & Αστικού περιβάλλοντος, κο Οικονόμου, θέτοντάς του την επιτακτική ανάγκη να 
παρέμβει στα παρακάτω θέματα: 
1. Κωδικοποίηση βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας 1923-1999 (20 χρόνια μετά!!) ΤΕΕ ΥΠΕΝ.  
2. Κτιριοδομικός κανονισμός 1989 (30 χρόνια μετά!!) ΤΕΕ ΥΠΕΝ. 
3. Χρήσεις γης 166Δ/87 - 4269/14. 
4. Υ.ΔΟΜ. ‘’αυτοκέφαλες υπηρεσίες’’. 
5. Επιμόρφωση και έλεγχος υπαλλήλων. 
6. Απλοποίηση διαδικασίας για τη ερμηνεία και τις διευκρινίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας 
από μία και μοναδική κεντρική αρχή με απλή πρόσβαση και διαδικασία, με ταχύτητα 
απαντήσεων σε μία ηλ/κή διεύθυνση και με υποχρεωτική εφαρμογή των απαντήσεων (Help 
Desk). 
7. Υποβολή μόνο ΔΚ.  
8. Στελέχωση εξοπλισμός ΥΔΟΜ. 
9. Ελεγκτές δόμησης – παρατηρητήρια. 
10. Επαγγελματικά δικαιώματα. 



17/09/2019. Συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Οικονόμου, όπου εκτός από εμένα ήταν παρόντες 
οι συνάδελφοι: Θωμάς Κουρσόπουλος, Μαρία Φραντζή, Νίκος Ντόριζας, σχετικά με τη 
διαμόρφωση νέας ΥΑ περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
22/11/2019. Εκπροσώπηση στη ΓΣ της ACE στη Βαρκελώνη. 
28/01/2020. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση «ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» 
(CAREER DAY) που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για τους μαθητές Λυκείου.  
01/07/2020. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κο Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τον 
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος συν. Σωκράτη Δημητριάδη, τον ΓΓ ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη, 
την Επιμελήτρια της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, συν. Όλγα Πάππα κ.α., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 
24-25/10/2020. Εκπροσώπηση στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 4ου 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Δωδεκανήσου και πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο.  
2-3/11/2020. Εκπροσώπηση στο εργαστήρι City Vision για το πρόγραμμα SPARCS, του Δήμου 
Κηφισιάς. 
30/11/2020. Εκπροσώπηση στη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με το νομοσχέδιο: 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». 
15/04/2021. Εκπροσώπηση στην Επιτροπή UMAR Think Tank, μαζί με τις συν Φανή Βαβύλη και 
Όλγα Πάππα. 
11/09/2021. Εκπροσώπηση στα εγκαίνια της Έκθεσης Σχεδίων & Μακετών του Διεθνή 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης –
Thessaloniki ConfEx Park, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Επίσης έγινε συνάντηση με τον κο Καλαφάτη Σταύρο, Υπ. Μακεδονίας Θράκης στο Υπουργείο. 
30/09/2021. Εκπροσώπηση στο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων 
Μελετών (ΣΕΓΜ) με τίτλο: «Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης», στο  
Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στο Καβούρι. 
09/10/2021. Εκπροσώπηση στην πολιτιστική εκδήλωση Biennale Architettura 2021 «Υψηλή 
ποιότητα Design Vs High Digit Design», που έγινε στο ιταλικό περίπτερο της BIENNALE, μετά από 
πρόσκληση του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, Μελετητών, Αρχιτεκτόνων Τοπίου και 
Συντηρητών της Ιταλίας (CNAPPC).  
11/12/2021. Εκπροσώπηση στο συνέδριο «Οι Ιταλοί αρχιτέκτονες στην Ελλάδα μετά το 
2021»στη Βενετία, μετά από πρόσκληση του Επίτιμου Πρόξενου της Βενετίας Bruno Bernardi. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έγιναν συναντήσεις με τον κο Κώστα Τσιάρα, Υπουργό 
Δικαιοσύνης, με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Πρεσβείας της Ρώμης, καθώς και τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής παροικίας της Βενετίας, κα.  

Εκδηλώσεις – Συζητήσεις 
29/01/2019. Στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο συν. Νίκο 
Μπελαβίλα και στελέχη της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ προς τα μέλη του ΔΣ και ακολούθησε 
σχετική συζήτηση. 
19/02/2019. Ο νομικός κος Βασίλης Κωστόπουλος παρίσταται στη συνεδρίαση του ΔΣ και 
ενημερώνει το ΔΣ για τις εξελίξεις σχετικά με την προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018. 
09/04/2019. Παρουσίαση: «Ποδηλατόδρομοι, ώρα για ποδήλατο» από τους συναδέλφους: 
Ευθύμιος Μπακογιάννης Διδάκτωρ Πολεοδόμος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ – Ηλίας 
Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων, στη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στα γραφεία του Συλλόγου. 
02/05/2019. Επίσκεψη του Προέδρου της UMAR, Wassim Naghi, στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Στη 
συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 
και συνάδελφοι μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Κατά τη συζήτηση πέραν των επαγγελματικών και 
επιστημονικών θεμάτων αναπτύχθηκε ένας φιλικός διάλογος, όπου ο πρόεδρος της Ένωσης 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύσφιξη των αμοιβαίων σχέσεων. 



25/06/2019. Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ τίμησε σε μια εξαιρετικά σημαντική ειδική εκδήλωση στα γραφεία 
του, τον διακεκριμένο συνάδελφο Αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα, ως πρώτο επίτιμο Πρόεδρο της 
Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων / UIA. 
11/02/2020. Ο κος Ανδρέας Γιακουμακάτος, Καθηγητής Ιστορίας, Κριτικής Ανάλυσης και 
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, όπου 
ενημέρωσε και έγινε συζήτηση σχετικά με την "5η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής 
Αποκατάστασης BRAU5". 
26/05/2020. Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη στην τηλεδιάσκεψη 
του ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, όπου έγινε συζήτηση για τις παρεμβάσεις του Δήμου στο κέντρο της Αθήνας. 
01/07/2020. Συνάντηση με τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Β. Ελλάδος και της 
Θεσσαλίας. 
Ιούλιος 2021. Τηλεδιασκέψεις με τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής όλης της Ελλάδας 
κατά ομάδες. 
14/12/2022. Κοινή συνάντηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στα γραφεία του 
συλλόγου. 

Έγγραφα / παρεμβάσεις / διαμαρτυρίες 
Άδειες & ΕΕΜΚ χωρίς έγκριση ΣΑ & Αρχαιολογίας. 
Ανοιχτή επιστολή. Όταν οι πόλεις αγνοούν τους δημιουργούς τους και καταστρέφουν τα έργα 
τους χάνουν την ταυτότητά τους (με αφορμή την καταστροφή της πλατείας Κολωνακίου και όχι 
μόνο). 
Μετατροπή του εμβληματικού SILO στον Πειραιά σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 
Η διαχείριση της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: με αφορμή τη Δόμηση στη Νήσο 
της Ύδρας. 
Σχετικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης. 
Παρέμβαση για το κτίριο του Λιμένα Πατρών και συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για το θέμα. 
Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις επιτροπές ΣΑ και του άρθρου 116 του Ν. 4495/17. 
Παραίνεση σε συναδέλφους που διαπιστώνουν και τεκμηριώνουν αρρυθμίες, τακτικισμούς, 
υπέρβαση αρμοδιοτήτων, παράλογες απαιτήσεις ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά κατά τη 
λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, να ενημερώνουν τον σύλλογο. 
Πλατεία Ομονοίας, ΄΄Παρέμβαση σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο΄΄. 
Κατασκευές στον χώρο του άλσους του Πεδίου του Άρεως. 
Έγγραφα σχετικά με αποζημίωση ιδιωτών - μελών συλλογικών οργάνων. 
Ποιος ασκεί αρχιτεκτονική σε αυτή την χώρα; Π.Δ 99/2018 ΦΕΚ 187. 
Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας». 
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ υιοθετεί το Ψήφισμα Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών, σχετικά με την κατάργηση των 
μαθημάτων Του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από το Γενικό Λύκειο. 
Κατασκευές εντός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων – Αρμοδιότητες ΣΑ. 
Ανοιχτή Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων «Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο και Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων. Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η 
δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον». 
Ανακοίνωση για τις παρεμβάσεις στον Λόφο του Στρέφη. 
Αναστολή εφαρμογής της Ταυτότητας των Κτιρίων / Κατάργηση εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759. 
Αποτίμηση λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Προτάσεις ενεργοποίησης για τη 
λειτουργική τους αναβάθμιση. 
Προσωπικές επιστολές σε συναδέλφους που εμπλέκονται με σοβαρές παρεμβάσεις στον 
δημόσιο χώρο, με εξωθεσμικές διαδικασίες. 



Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην επιστημονική επιτροπή σχετικά με την επιλογή του 
Επιμελητή (Curator) στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020. 
Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ομάδα Εργασίας σχετικά με την απλοποίηση των 
διαδικασιών και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
Παρεμβάσεις προς την Υπουργό Νίκη Κεραμέως σχετικά με τις Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την υποτίμηση των πτυχίων των ΑΕΙ με την εξίσωσή τους με τα 
πτυχία των Κολεγίων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί της Εκπαίδευσης. 
Ενέργειες σχετικά με αντιποίηση επαγγέλματος, μετά από καταγγελία συναδέλφου. 
Παρεμβάσεις για να ληφθούν μέτρα στήριξης των πληττόμενων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / 
επίδομα. 
Αιτήματα και παρεμβάσεις για την παράταση των προθεσμιών αυθαιρέτων και ταυτότητας 
κτηρίου. 
Παρεμβάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την 
έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Οδηγίες προς τους Αρχιτέκτονες μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) σε σχέση με την 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/ΦΕΚ313Β/2020. 
Συμμετοχή στα Βραβεία MIES VAN DER ROHE 2021. 

Άλλες ενέργειες 
16/12/2018. Πραγματοποίηση Έκτακτης Αντιπροσωπείας για το ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του 
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα”, στο κτίριο ΤΜΕΔΕ. 
02/01/2019. Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατά του Π.Δ. 99/2018. Η 
αρνητική απάντηση του ΣτΕ δημοσιεύτηκε στις 05/03/2021. 

 
Οκτώβριος 2021. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα.  
Υποστηρικτικές Επιστολές σχετικά με την προσφυγή στο ΣτΕ, ο σύλλογος έλαβε από: 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 Κοινή Ανακοίνωση των Προέδρων και Κοσμητόρων των Τμημάτων και Σχολών 
Αρχιτεκτόνων των Ελληνικών ΑΕΙ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών. 

 UMAR President, Μr Wassim Naghi. 

 UIA-PHG Region II. 

 UIA President, Μr Thomas Vonier. 

 UIA GREEK SECTION President, Mrs Fani Vavili – Tsinika. 

 Malta, Mrs Perit Simone Vella Lenicker. 

 Presidente Consiglio Nazionale Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti E Conservatori 
(CNAPPC) / Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Χωροτακτών Τοπίου και Συντηρητών, Μr 
Giuseppe Cappochin. 

Πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων: 
14/09/2019. Στην Αθήνα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. 
2. Επαγγελματικά δικαιώματα. 



30/06/2021. Διαδικτυακή Συνεδρίαση, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
1. Επαγγελματικά δικαιώματα. 
2. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Απόφαση ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018.  
3. Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 

μελετών με απονομή βραβείων – Συμβούλια Αρχιτεκτονική. 
Λόγω covid, κάποιες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί έχουν αναβληθεί όπως: 

 Το 12ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, με θέμα: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». 

 Η διοργάνωση Έκθεσης Σύγχρονης Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής. 
 Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

2019.  
 Η διοργάνωση Έκθεσης αξιόλογων μελετών από τη θητεία 2017-2019 του ΣΑ ΠΕ 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
Παράλληλα υπάρχει εκκρεμότητα, κατά την άποψη του ΣΔΟΕ, να προσκομιστούν παραστατικά 
για δαπάνες σχετικά με τις Μπιενάλε 2004 και 2006. 
Εγκρίθηκε η δεύτερη αίτηση του Συλλόγου με την Πρόταση για τη δημιουργία «Μουσείου 
φυσικής και παραδοσιακής δόμησης στον περιβάλλοντα χώρο του ξενώνα Στάμου Στούρνα 
στην Άλλη Μεριά Πηλίου», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, με την Απόφαση ΔΣ Πράσινου 
Ταμείου 216.5 της 7ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
των προτάσεων, που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης: «Καινοτόμες δράσεις με τους 
πολίτες» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020». 
Υποστηρικτικές επιστολές για την Πρόταση αυτή πήραμε από:  

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 ΤΕΕ. 

 Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ. 

 Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων ΥΠΠΟΑ. 

 Δήμαρχο Αθηναίων. 

 Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου. 

 Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. 
Στο διάστημα αυτό υπήρξε συνεργασία με: 

 Την Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος UIA, συν. Φανή Βαβύλη, Διδάκτορα του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ, Καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού 
Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του AΠΘ. 

 Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κο Γιώργο. Στασινό. 

 Τον Προέδρο του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κο 
Κωνσταντίνο Μακέδο. 

 Την Πρόεδρο του ΣΕΠΟΧ, κα Σοφία Αυγερινού-Κολώνια και τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), κο Παναγιώτη Παπαντωνίου, για κοινή αντιμετώπιση 
θεμάτων σχετικά με το νομοσχέδιο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας».  

 Την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), κα Δέσποινα Κουτσούμπα, σε 
θέματα που εμπλέκεται το ΥΠΠΟΑ. 

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συν. Άγγελο Παπαγεωργίου, τον συν. Νίκο Πατσαβό, τον συν. Κάρολο Γαλανό και τη 



συμμετοχή της Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της UIA, συν. Φανή Βαβύλη διοργανώνει 
Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια της UMAR/ UMAR Summer Workshop, που θα πραγματοποιηθούν 
15.7 έως 30.9.2022 στα Ιωάννινα. 
Δημήτρης Ξυνομηλάκης 
Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2018 – 2022 
11.03.2018 Πραγματοποιούνται πανελλαδικά οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας 

Αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τη συμμετοχή 1.829 συναδέλφων. 
17.06.2018 1η Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας. 

Εκλογή νέου Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
18.10.2018 Εκλέγεται Πρόεδρος του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ο συν. Δημήτρης Ξυνομηλάκης και 

Αντιπρόεδρος ο συν. Αλέξιος Βανδώρου. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
10.07.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
17.07.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
25.07.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
04.09.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 
Αποφασίζεται σχετικά με την με αριθμό 459/18-ΗΛ. 248498-16.07.2018 
Πρόσκληση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα 
Αθηνών, για συνεννόηση σε υπόθεση που προέκυψε από την εργασιακή σχέση 
του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με την εργαζόμενη Χριστιάννα 
Παντελάτου, να παραστούν κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς 
εκπροσωπώντας τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ όσοι από τους κάτωθι συναδέλφους δύνανται 
ή και όλοι: Τόνια Κατερίνη, Διονύσης Κεκάτος, Γιώργος Πλατσάκης, ως Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της προηγούμενης θητείας του ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, καθώς και ο συνάδελφος Δημήτρης Ξυνομηλάκης ως προεδρεύων 
της διαδικασίας σύστασης σε σώμα του νέου ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και επίσης αν 
μπορεί και ένας νομικός. 

11.09.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 

18.09.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην Ύδρα. 
3. Εκπροσώπηση στην Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ. 
4. Ενημέρωση σχετικά με συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο στην Επιτροπή Προσβασιμότητας 
του ΥΠΕΝ οι συν. Γ. Πόλης ως τακτικό μέλος και ο συν. Δ. Ξυνομηλάκης ως 
αναπληρωματικό μέλος. 
Αποφασίζεται να κληθεί να παραστεί στη επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ η 
υπάλληλος Χ. Παντελάτου. 
 



25.09.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην Ύδρα. 
3. Ενημέρωση σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας. 

02.10.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην Ύδρα. 
3. Ενημέρωση για τα οικονομικά του συλλόγου. 
4. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Καλαμάτας. 
5. Ενημέρωση σχετικά με πρόταση συνεργασίας από CIVILTECH AE. 

18.10.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Πρόεδρος εκλέγεται ο συν. Δημήτρης Ξυνομηλάκης.  
Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο συν. Αλέξιος Βανδώρου.  
Αποφασίζεται να ζητήσει ο ΣΑΔΑΣ 6 μήνες παράταση για τον χρόνο ανάρτησης 
των στοιχείων στο σύστημα, σχετικά με τον νόμο για τα αυθαίρετα. 
Αποφασίζεται να ζητήσει ο Σύλλογος να δοθεί παράταση και για τις Επιτροπές 
του άρθρου 12, όπως δόθηκε ήδη παράταση στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), 
γιατί έχουν συσσωρευτεί οι υποθέσεις στις Πολεοδομίες.  

30.10.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 

13.11.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να βγει άμεσα ένα ψήφισμα / ανακοίνωση για το ΠΔ 99/2018, στο 
οποίο θα επισημαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία η 
υλοποίηση της πρότασης του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) 
ότι «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την 
πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν 
επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη 
διατήρηση της αποκλειστικότητας του ρόλου των αρχιτεκτόνων, που έχει ως 
στόχο την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου 
συμφέροντος». 
Αποφασίζεται 1) να προσφύγουν στο ΣτΕ ή και όπου αλλού, 2) να καλέσουν 
έκτακτη Αντιπροσωπεία, με μοναδικό θέμα το ΠΔ 99/2018.  
Αποφασίζεται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να μπει θέμα το ΠΔ 99/2018 
καθώς και το θέμα σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη 
Θεσσαλονίκη.  

20.11.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.  
3. Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλο Μελά στη Θεσσαλονίκη.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Αποφασίζεται, μετά από πρόταση του προέδρου στο θέμα για το ΠΔ 99/2018, να 
γίνει: α) συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ για το θέμα και β) συνάντηση με τους 
προέδρους των Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων ίσως 



πριν την Αντιπροσωπεία. Επίσης θα πρέπει τα μηνύματα που έχουν έρθει από 
τους συναδέλφους, να ταξινομηθούν και να γίνει κωδικοποίηση των προτάσεων, 
της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αναφέρουν οι συνάδελφοι. 
Αποφασίζεται, μετά από αίτημα του ΤΕΕ να ορίσει ο ΣΑΔΑΣ εκπροσώπους στην 
Κεντρική Κριτική Επιτροπή βράβευσης των διπλωματικών εργασιών των 
Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μετά τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, να πάει ο συν. Ξυνομηλάκης ως τακτικός και ο συν. Βανδώρος ως 
αναπληρωματικός. 

29.11.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται, μετά από πρόταση της συν. Τ. Κατερίνη, να γίνει μια συνάντηση 
της επιτροπής σχετικά με το ΠΔ 99/2018, ώστε να έρθει στο ΔΣ ολοκληρωμένη 
πρόταση και κατόπιν να κατατεθεί στην Αντιπροσωπεία, ώστε στις 17-18/12 να 
πάνε με την πρόταση στον νομικό κο Κωστόπουλο για να συντάξει την προσφυγή. 
Αποφασίζεται, επίσης, να γίνει Εκδήλωση Ενημέρωσης για το ΠΔ και παζάρι 
βιβλίων στο ΕΜΠ τη Δευτέρα 17/12. Θα στηθούν πάγκοι με τα βιβλία στο αίθριο 
της Σχολής από 10.00 έως 20.00 και το απόγευμα να γίνει η εκδήλωση στην 
αίθουσα τελετών «Λύσανδρος Καυταντζόγλου». 
Αποφασίζεται να γίνει προς το ΥΠΠΟ, εκ νέου, αίτημα ενίσχυσης του συλλόγου 
με το ποσό των 10.000 ευρώ, όπου είχαν συμφωνήσει ένα ποσό να πήγαινε για 
την αλλαγή / επισκευή των κουφωμάτων των Γραφείων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στην Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία με 
συνημμένα τα έγγραφα του συλλόγου σχετικά με το ΠΔ, όπου θα ζητείται η 
συνδρομή της στην ενίσχυση των σκοπών του συλλόγου. 

11.12.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”. 

18.12.2018 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”. 

08.01.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”. 
3. Οικονομικά Συλλόγου. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Αποφασίζεται να σταλεί γραπτό ερώτημα στον δικηγόρο, σχετικά με το ΠΔ 
99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», και να ζητείται να 
απαντήσει εγγράφως αν η προσθήκη των σχετικών με τις μεταβατικές διατάξεις 
ενισχύει, είναι αδιάφορη ή αποδυναμώνει την προσφυγή του συλλόγου. 
Αποφασίζεται, σχετικά με το 1ο Διεθνές Συνέδριο Optimization Driven 
Architectural Design (OPTARCH2019), που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο 



Αμάν της Ιορδανίας τον Νοέμβριο του 2019, να στείλει ο Σύλλογος επιστολή με 
αίτημα να διευκρινιστεί, σχετικά με το ΕΜΠ που αναφέρεται ως συνδιοργανωτής, 
αν η συμμετοχή του γίνεται με εκπροσώπηση από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του ΕΜΠ. Σε διαφορετική περίπτωση ο σύλλογος δεν παρέχει καμία 
στήριξη. 

22.01.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”. 
3. Οικονομικά Συλλόγου. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
Διαβάζεται έγγραφο που στάλθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
(ΣΑΘ) σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανάπλαση του παλαιού Λιμένα 
Πατρών». Αποφασίζεται να γίνει κοινοποίηση του εγγράφου του ΣΑΘ στον ΣΑΝΑ 
και στον Δήμο Πάτρας και να τους ζητηθεί να πουν τις απόψεις τους για το θέμα. 

29.01.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση σχετικά με την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ. 

12.02.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. 
4. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 
5. Οικονομική ενίσχυση / απόφαση για περιστολή εξόδων. 
6. Διερεύνηση συνεργασίας με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου 

για συνδιοργάνωση συνεδρίου. 
7. α) 1ο Διεθνές Συνέδριο ‘’Optimization Driven Architectural Design‘’ 

(OPTARCH 2019), 11/2019, Αμμάν, Ιορδανία. 
β) Διεθνές Forum ‘’Mass Tourism in Historical Cities‘’, 07-11/06/2019, 
Μπακού, Αζερμπαϊτζάν. 

8. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ημερίδα και δωρεά στη μνήμη της 
συναδέλφου Μαρίας Μάντζαρη. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο συν. Ανδρίτσος ως τακτικό μέλος του ΔΣ και 
ο συν. Μασούρας ως αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, να διαχειριστούν το θέμα 
για τη διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας, με θέμα την κατοικία, στη μνήμη της 
συναδέλφου Μαρίας Μάντζαρη, καθώς και δωρεά από την οικογένειά της και 
φίλους της για να γίνει μια παρέμβαση / δωρεά στον ξενώνα πχ. στέγαση 
υπαίθριων δραστηριοτήτων που γίνονται στον ξενώνα, που θα υλοποιηθεί 
αποκλειστικά με έξοδα από τη δωρεά, σε συνεννόηση με τον λογιστή του 
συλλόγου. 
Αποφασίζεται να γίνει και κάποια άλλη επισκευή στον Ξενώνα (π.χ. σπασμένα 
τζάμια κλπ), με τη δωρεά με α) τη συναίνεση του ΔΣ για την εκπόνηση της 
μελέτης, β) να ανέβουν στην ιστοσελίδα του συλλόγου λίγα λόγια για τη Μαρία 
και πρόσκληση να κάνει δωρεά όποιος θέλει και γ) να συναινέσει ο σύλλογος να 
μαζεύονται τα χρήματα σε λογαριασμό άλλου και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 
του αδελφού της Μαρίας, Ιωάννη Μάντζαρη. Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του 
ΔΣ ότι εξουσιοδοτεί / συναινεί για τη διευκόλυνση διαχείρισης της οικονομικής 



συνεισφοράς για την υλοποίηση του έργου στη μνήμη της Μαρίας Μάντζαρη, να 
μαζεύονται τα χρήματα στον λογαριασμό του αδελφού της Μαρίας, Ιωάννη 
Μάντζαρη. 
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση Συνεδρίου για τον τουρισμό στη Ρόδο, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ). Επίσης 
αποφασίζεται να δοθεί στην εκδήλωση η αιγίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
Αποφασίζεται για το θέμα που έχει προκύψει με τις εργασίες συντήρησης, 
επισκευής και αποκατάστασης στοιχείων της πλατείας Ομονοίας για λόγους 
υγιεινής και ασφάλειας, να ζητήσει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από τον Δήμο Αθηναίων 
ενημέρωση και όλα τα σχέδια της μελέτης αυτής προκείμενου να τοποθετηθεί ο 
Σύλλογος.  

19.02.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση από τον νομικό κο Βασίλη Κωστόπουλο σχετικά με την 
προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018. 
Παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Κωστόπουλος και ενημερώνει το ΔΣ 
για τις εξελίξεις σχετικά με την προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018. 

26.02.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. ΠΔ 99/2018 (ενημέρωση για τη συζήτηση που έγινε με τον κο 

Κωστόπουλο για την προσφυγή). 
4. Σύσταση Επιτροπής Ξενώνα Στάμου Στούρνα. 
5. Οικονομική ενίσχυση / απόφαση για περιστολή εξόδων.  
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να γίνει αίτημα προς την Εθνική Τράπεζα σχετικά με νομιμοποίηση 
εκπροσώπησης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
Αποφασίζεται να σταλθεί Ανακοίνωση με θέμα τα Ερευνητικά Προγράμματα.  

12.03.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
4. Σύσταση Επιτροπής Ξενώνα Στάμου Στούρνα. 
5. Οικονομική ενίσχυση / απόφαση για περιστολή εξόδων. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η αποδοχή της πρότασης του προέδρου της UMAR να έρθει σε 
συνεδρίαση του ΔΣ να ενημερώσει για την διαπραγμάτευση για να σβηστούν τα 
χρέη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς την Ένωση Αρχιτεκτόνων Μεσογείου.  
Αποφασίζεται έγγραφο αίτημα για ραντεβού προς το ΤΕΕ για χρηματοδότηση του 
Συλλόγου. Εξουσιοδοτούνται οι συν. Ξυνομηλάκης και Φιντικάκης να κάνουν το 
έγγραφο και τις συνεννοήσεις. 
Αποφασίζεται να συνταχθεί έγγραφο προς τα Υπουργεία ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΝ με τις 
προτάσεις του ΣΑΔΑΣ όσον αφορά στα 230.000 διατηρητέα κτήρια που 
καταγράφτηκαν. 

26.03.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 



3. Παρουσίαση από την Οργανωτική Ομάδα του Workshop MEDS Spetses 
2019. 

4. Πρόταση για παρουσίαση μελετών αναφορικά με ποδηλατοδρόμους στις 
πόλεις.  

5. Οικονομική ενίσχυση / απόφαση για περιστολή εξόδων. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να γίνει συνεδρίαση του ΔΣ την Πέμπτη 02/05/19, όπου θα είναι 
καλεσμένος ο πρόεδρος της UMAR. 

09.04.2019  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Παρουσίαση: ''Ποδηλατόδρομοι, ώρα για ποδήλατο'' - Ευθύμιος 

Μπακογιάννης Διδάκτωρ Πολεοδόμος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - 
Ηλίας Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων 

3. Ενημέρωση. 
4. Νέα καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας της κ. Παντελάτου προς τον 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
5. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί η συν. Μελανίτου μέλος του ΔΣ, για να 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
προκειμένου να πληρωθούν ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ: 
Αποφασίζεται να ξαναγίνει συνάντηση με την κα Βλαζάκη στο ΥΠΠΟΑ και να 
αιτηθεί ο Σύλλογος επιχορήγηση για ενίσχυση των δραστηριοτήτων του και για 
επισκευές του κτιρίου.  

02.05.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της UMAR. 
Η συνεδρίαση έγινε παρουσία του Πρόεδρου της Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
Μεσογείου (UMAR) συν. Wassim Naghi, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
δραστηριότητες του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ και τη σύσφιξη των σχέσεων. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται το ΔΣ να διορίσει ως πληρεξούσιους δικηγόρους του: 1) τον 
Βασίλειο Κωστόπουλο και 2) την Μαργαρίτα Παναγοπούλου, προκειμένου να 
παρασταθούν για λογαριασμό του συλλόγου ενώπιον της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 10ης Μαΐου 2019, και σε κάθε 
μετ’ αναβολήν δικάσιμο, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. Ε4/2019 αιτήσεως 
ακυρώσεως, η οποία στρέφεται κατά: 1. του π.δ. 99/2018 με τίτλο «Ρύθμιση 
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ Α΄187/05.11.2018) και 2. του Ελληνικού Δημοσίου, 
όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Υποδομών και Μεταφορών, με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Μάζο Ηλία και βοηθό 
εισηγήτρια την κ. Τζέμου Χριστίνα. 
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί η συν. Μελανίτου, μέλος του ΔΣ, για να 
παραλάβει εκτύπωση με τις κινήσεις του λογαριασμού του συλλόγου από 
01/04/2019 και για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συναλλαγές στην Εθνική 



Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να πληρωθούν ανειλημμένες οικονομικές 
υποχρεώσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: 

14.05.2019  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Μεταφορά συντελεστή δόμησης κτιρίου ξενώνα. 
4. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 
5. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των πολυώροφων κτιρίων 

στην Ακρόπολη και στο θέμα της πλατείας Ομονοίας. 
6. Επιστολή αναφορικά με τη ΔΕΘ. 
7. Πρόταση Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων για διοργάνωση συνεδρίου. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να διοργανωθεί από το ΑΚΕΑ, όπως κάθε χρόνο, συνάντηση νέων 
στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Πήλιο, τέλος Αυγούστου, αυτή τη φορά με 
διεθνείς συμμετοχές. Συντονιστής της δράσης αυτής ορίζεται ο συνάδελφος 
Κωστής Μασούρας.  
Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί και το ετήσιο Εργαστήριο – Σεμινάριο 
Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, για φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες, που γίνεται 
κάθε χρόνο στον Ξενώνα με συντονίστρια την συνάδελφο Ουρανία Οικονόμου.  
Αποφασίζεται ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να στηρίξει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και 
το ψήφισμα σχετικά με υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

04.06.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Πρόταση για τη δημιουργία Μουσείου Αρχιτεκτονικής. 
4. Επιστολή αναφορικά με τη ΔΕΘ. 
5. Ηλεκτρονικό μητρώο για τους υποψηφίους αρχιτέκτονες ως μέλη επιτροπών 

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, βάσει του Ν.4495/2017. 
6. Προγραμματισμός Συντονιστικού Οργάνου. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί η συν. Μελανίτου, μέλος του ΔΣ, για να 
παραλάβει εκτύπωση με τις κινήσεις του λογαριασμού του συλλόγου από 
01/05/2019 και για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συναλλαγές στην Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος προκειμένου να πληρωθούν ανειλημμένες οικονομικές 
υποχρεώσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: 
Αποφασίζεται το σκαρίφημα θεματολογίας σχετικά με το Συνέδριο που 
κατατέθηκε στη Γραμματεία από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων.  
Αποφασίζεται το Συντονιστικό να γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2019.  

18.06.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Ηλεκτρονικό μητρώο για τους υποψηφίους αρχιτέκτονες ως μέλη 
επιτροπών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, βάσει του Ν.4495/2017. 
4. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ξενώνα. 
5. Τρέχοντα θέματα. 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί μια τιμητική εκδήλωση στον σύλλογο για τον 
συν. Βασίλη Σγούτα, ο οποίος εκλέχθηκε παμψηφεί ως ο πρώτος επίτιμος 
πρόεδρος της UIA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον σύλλογο την Τρίτη 25 
Ιουνίου 2019, ώρα 20.00. 
Αποφασίζεται να στείλει ο ΣΑΔΑΣ έγγραφο σχετικά με το πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου ως χρήστης 
(καταχωρητής και εγκρίνων) στο Attica e-banking της Attica Bank, και έχοντας τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί, χωρίς να υπάρχει ανώτερο ημερήσιο όριο και 
χωρίς κανένα περιορισμό, όλες τις συναλλαγές. 
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί η συν. Μελανίτου, μέλος του ΔΣ, για να 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
προκειμένου να πληρωθούν ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ: 
Αποφασίζεται να σταλεί στα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ερωτηματολόγιο σχετικά με 
τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που κατατέθηκε από το ΤΕΕ / ΤΚΜ. Το 
ερωτηματολόγιο αυτό να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.  
Αποφασίζεται να σταλθεί ενημερωτικό έγγραφο προς τους νέους Υπουργούς 
σχετικά με τις αποζημιώσεις ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων.  
Αποφασίζεται να βγει ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με το ΔΙΑΖΩΜΑ. 

16.07.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Γενική Συνέλευση UMAR στη Ρώμη. 
4. Κατασκευές στο Πεδίο του Άρεως. 
5. Θεματολογία Συντονιστικού. 
6. Μνημόνιο συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Ελληνικού Τμήματος UIA. 
7. Διευθέτηση υπολοίπου οφειλών σχετικά με την BIENNALE. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να ενημερωθούν οι νέοι Υπουργοί για το θέμα της αποζημίωσης 
ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων. 
Αποφασίζεται η διοργάνωση σεμιναρίου στην Αθήνα, αντίστοιχης θεματικής με 
το διεπιστημονικό σεμινάριο «Μοντάζ και δημιουργία».  
Αποφασίζεται να ζητηθεί από την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα κα Ερμίνα 
Κυπριανίδου, να πληροφορήσει τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν για τις κατασκευές στο Πεδίον του Άρεως.  
Αποφασίζεται για τον διακανονισμό της οφειλής στη ΔΕΗ για τον ξενώνα, να πάει 
ο Πρόεδρος του συλλόγου. 
Αποφασίζεται όσον αφορά την εταιρεία CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σχετικά με το 
χρέος του Συλλόγου από την κατασκευή του περιπτέρου στην BIENNALE, ποσού 
περίπου 18.500 ευρώ, να ζητηθεί από την εταιρεία να κάνει χορηγία στον 
σύλλογο το μισό ποσό της οφειλής και να μπει ως χορηγός στην ιστοσελίδα πχ για 
2 χρόνια και το υπόλοιπο να ρυθμιστεί σε δόσεις. 
Αποφασίζεται να ζητηθεί από τον Δήμο Βόλου να καθαρίσει τα χόρτα στον 
περιβάλλοντα χώρο του Ξενώνα χωρίς να χρεώσει τον Σύλλογο. 



Αποφασίζεται να συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Ελληνικού 
Τμήματος UIA.  
Αποφασίζεται ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να υποστηρίξει το 14ο Συνέδριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που θα πραγματοποιηθεί 1–3 Νοεμβρίου 2019, 
στο Ζάππειο Μέγαρο και να ζητηθεί πιθανώς μια χορηγία για τον Σύλλογο ή μια 
καταχώριση στην ιστοσελίδα.  
Αποφασίζεται το Συντονιστικό της 14ης Σεπτεμβρίου να γίνει στα γραφεία του 
συλλόγου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, 2) 
Επαγγελματικά δικαιώματα. 
Αποφασίζεται για το θέμα που κατατέθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Περί εφαρμογής ή μη των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου 8 του Ν. 4030/11 στην πόλη της Χαλκίδας Νομού Ευβοίας» (εισερχ. 
ΑΠ 64675)., να σταλεί άμεσα μια επιστολή με τη διαφωνία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
ζητώντας ταυτόχρονα την ανάκληση του εγγράφου αυτού.  

10.09.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Συντονιστικό. 
4. Κληροδότημα Αξελού. 
5. Διαμαρτυρίες σχετικά με τη λειτουργία των ΣΑ. 
6. Θεσμική εκπροσώπηση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΚΑΣ & ΚΣΝΜ. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να μην αναβληθεί η συνεδρίαση του Συντονιστικού. 
Αποφασίζεται σχετικά με το θέμα «Κληροδότημα Αξελού» να στηρίξει ο ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ τη διεκδίκηση για κατασκευή στο ίδρυμα Αξελού του γηροκομείου – 
θεραπευτηρίου για μηχανικούς, δηλαδή ότι προβλέπεται από τη διαθήκη. 
Αποφασίζεται επίσης, ότι θα παραστεί ο Σύλλογος στην προγραμματισμένη 
εκδήλωση στο κτήμα Αξελού στις 30 Σεπτεμβρίου.  
Αποφασίζεται στην καταγγελία με θέμα: «Απευθείας αναθέσεις για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με την ένδειξη ‘’παροχή συμβουλών’’, 
‘’ανάθεση εργασιών’’ κλπ.», η οποία υπογράφεται από την Επιτροπή Κοινωνικού 
Ελέγχου Δήμου Παύλου Μελά, να σταλθεί η αρχική παρέμβαση του συλλόγου για 
το θέμα και τη σχετική απάντηση του Δήμου. 

01.10.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Δικάσιμος Προσφυγής στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018. 
4. Οικονομικά Συλλόγου. Προτάσεις για εξασφάλιση πόρων. 
5. Προγραμματισμός συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) για θέματα ΝΟΚ 

και Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται για την πραγματοποίηση σεμιναρίου σχετικά με το σχεδιασμό 
τοπίου, να επικοινωνήσουν οι συνάδελφοι Κάρολος Γαλανός και Ε. Τσιριντάνη, 
προκειμένου να διερευνήσουν το θέμα του σεμιναρίου για συναδέλφους.  



Αποφασίζεται να αναρτηθεί μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου που 
να ενημερώνονται όσοι θέλουν, ότι μπορούν να έρθουν να κάνουν σεμινάρια 
στον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. 
Αποφασίζεται να συγκροτηθεί Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
απαρτιζόμενη από τους συναδέλφους: Ν. Κανέλλο, Τ. Κατερίνη, Α. Μελανίτου, Γ. 
Μαδεμοχωρίτη, Κ. Πιπίνη, Δ. Αμπακούμκιν και την κα Αλευροπούλου από το 
ΥΠΕΝ. Συντονιστής ορίζεται ο συν. Κανέλλος. 

15.10.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Προγραμματισμός 1ης συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής 12ου ΠΑΣ. 
4. Οικονομικά Συλλόγου. Προτάσεις για άμεση εξασφάλιση πόρων. 
5. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
6. Προγραμματισμός συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) για θέματα ΝΟΚ 

και Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
7. Ορισμός εκπροσώπου στην επιστημονική επιτροπή επιλογής του Επιμελητή 

της Εθνικής συμμετοχής στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020. 
8. Ψήφισμα για τα αρχαία στο Μετρό στη Θεσσαλονίκη. 
9. Πρόταση για οργάνωση έκθεσης σχετικά με την Αφρικανική Αρχιτεκτονική. 
10. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του διδακτορικού της 
συναδέλφου Αναστασίας Πάπαρη, μετά από αίτημά της, και η ανάρτηση της 
εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με την προϋπόθεση να αναλάβει η 
ίδια τη διοργάνωση.  
Αποφασίζεται να γίνει στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ ένας χώρος που να ονομάζεται 
«Ελεύθερο Βήμα» και να δημοσιεύονται εκεί παρεμβάσεις, όπως και άλλα 
ανάλογα θέματα, όπως η παρέμβαση του συναδέλφου Παναγιώτη 
Κουμουνδούρου που έκανε ο ίδιος στην εκδήλωση Citylab 2019. 
Αποφασίζεται να δοθεί η αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο 
Πολυτεχνείο Ζυρίχης για να πραγματοποιήσουν μια συζήτηση (17:30 – 18:30) 
σχετικά με το εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22.10.19.  
Αποφασίζεται να οριστούν εκπρόσωποι του συλλόγου στην επιτροπή κρίσης για 
την επιλογή του Επιμελητή στην Biennale 2020, οι συν. Φιντικάκης ως τακτικός 
και Ξυνομηλάκης ως αναπληρωματικός. 
Αποφασίζεται να οριστούν εκπρόσωποι του συλλόγου στην ομάδα εργασίας 
σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και την τροποποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών οι συν.: 1) Κανέλλος ως 
τακτικός, Μαδεμοχωρίτης ως αναπληρωματικός και 2) Μελανίτου ως τακτική, 
Πιπίνης ως αναπληρωματικός. 
Αποφασίζεται σχετικά με την προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών του 
Συλλόγου : α) να απευθυνθεί ο ΣΑΔΑΣ σε ΔΕΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα για 
χορηγίες με μια επιστολή, την οποία ανέλαβε να συντάξει η συν. Τσαλίκη, β) να 
σταλεί επιστολή στους συναδέλφους για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του 
συλλόγου, και με αφορμή τα επαγγελματικά δικαιώματα, γ) να γίνει ένα 
ραντεβού στο ΥΠΠΟΑ σχετικά με τις επισκευές που χρειάζεται το κτίριο και δ) να 
οργανώσει ο Σύλλογος μια εκδήλωση για το Ελληνικό. 



Αποφασίζεται η δημιουργία Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων. Η επιτροπή 
απαρτίζεται από τους συν.: Μαδεμοχωρίτης, Γιαρέντη, Μελανίτου, Ξυνομηλάκης 
και θα βοηθήσει και ο συν. Φιντικάκης. 
Αποφασίζεται η διοργάνωση Έκθεσης Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής.  
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο λογιστής Γεωργιτσέας Παναγιώτης, 
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην 
καταχώριση των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων. 

05.11.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Οικονομικά Συλλόγου. 
4. Αποστολή επιστολών για εξεύρεση πόρων – Συγκεκριμένοι αποδέκτες. 
5. Προγραμματισμός θεμάτων συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) σχετικά 

με ΝΟΚ, Κτιριοδομικό Κανονισμό, Τρόπο Έκδοσης Αδειών κλπ. 
6. Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2020. 
7. Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019. 
8. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
9. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλεί στα μέλη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019. 
Αποφασίζεται να συσταθεί ομάδα εργασίας, προκειμένου να συγκεντρώσει τα 
θέματα και να οργανώσει τη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, η οποία απαρτίζεται από τους 
συν.: Τζάρα, Μελανίτου, Ξυνομηλάκη και Κατερίνη. 

03.12.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Οικονομικά Συλλόγου. 
4. ΦΕΚ Συγκρότησης ΔΣ Πράσινου Ταμείου. 
5. Προτάσεις συγκεκριμένων αποδεκτών επιστολών για εξεύρεση πόρων. 
6. Τοπογραφικό Τμήμα ΥΔΟΜ Δήμου Αιγάλεω. 
7. Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2020. 
8. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
9. Νέα σύνθεση εκπροσωπήσεων στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 
10. Εκτενέστερες Απόψεις και Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη λειτουργία των 

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 
11. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να συσταθεί επιτροπή από τους συν.: Φραντζή, Πλατσάκη και 
Ξυνομηλάκη, που θα συντάξει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 
ΣΑ. 
Αποφασίζεται να συμμετέχει ο Σύλλογος στην σύνθεση της Οργανωτικής 
Επιτροπής του 4ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού όπως προτείνει ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου.  
Αποφασίζεται τα Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια της UMAR να διοργανωθούν από 
τον σύλλογο στον ξενώνα τις δυο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Θεματολογία 
ορίζεται η οικολογική δόμηση, λόγω της εμπειρίας των σεμιναρίων στον ξενώνα. 



Αποφασίζεται επίσης, η συν. Οικονόμου και η σχετική επιτροπή να κάνουν 
πρόταση στο ΔΣ για το θέμα αυτό. Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στην UMAR 
με τις ημερομηνίες του Σπουδαστηρίου.  
Αποφασίζεται να αποσταλούν οι επιστολές σχετικά με την Ύδρα και τη 
Βαμβακουργία Βόλου. 
Αποφασίζεται σχετικά με τις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 
167/Α), όπως ισχύει, για τον έλεγχο της δυνατότητας μορφολογικής και 
αισθητικής ένταξης αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και 
προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες λήγουν, να ζητηθεί από τα τοπικά Τμήματα 
και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων να προτείνουν στον σύλλογο εκπροσώπους, 
προκειμένου να τους στείλει ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στις Περιφέρειες. 

18.12.2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Επικύρωση Πρακτικών. 
3. Ενημέρωση. 
4. Οικονομικά Συλλόγου. 
5. Προτάσεις συγκεκριμένων αποδεκτών επιστολών για εξεύρεση πόρων. 
6. Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες». 
7. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
8. Πρόταση συνδιοργάνωσης Biennale Αναστήλωσης. 
9. Επανάχρηση του ακίνητου της «ΧΡΩΠΕΙ» στο Νέο Φάληρο.  
10. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. 
11. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να γίνει υπενθύμιση στα μέλη μέσω της mailing list, να γραφτούν 
στο newsletter του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
Αποφασίζεται να προσκληθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ο συνάδελφος 
Γιακουμακάτος, προκειμένου να συζητήσουν τη συνδιοργάνωση Biennale 
Αναστήλωσης και να διευκρινίσει λεπτομέρειες σχετικά με την "5η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης BRAU5". 

14.01.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Ορισμός εκπροσώπων στο ΚΕΣΑ. 
4. Biennale Αναστήλωσης. 
5. Εξέταση απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου. 
6. Άμεση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο από τη 

σχετική Επιτροπή – Προθεσμία. 
7. Σύσταση Επιτροπής για τη διαμόρφωση πρότασης εκπροσωπήσεων στα 

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 
8. Τρέχοντα θέματα.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η κοπή της πίτας του Συλλόγου την Πέμπτη 30/01/2020 και να 
κληθούν όλοι οι πρώην πρόεδροι του συλλόγου, οι συν. Σγούτας και Βαβύλη, οι 
πρόεδροι ΤΕΕ & ΤΜΕΔΕ, η ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, ο κος Κωστόπουλος, οι πρόεδροι των 
συλλόγων: Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Πολεοδόμων, 
Χωροτακτών και το ΔΣ του Τμήματος Αττικής. 



Αποφασίζεται να οριστεί ως τακτικός εκπρόσωπος του συλλόγου στο ΚΕΣΑ ο 
πρόεδρος Δ. Ξυνομηλάκης και ως αναπληρωματικός ο συν. Ν. Φιντικάκης. 
Αποφασίζεται ότι η Επιτροπή διαμόρφωσης πρότασης εκπροσωπήσεων στα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής απαρτίζεται από τους συν.: Τζάρα, Πλατσάκη, 
Ξυνομηλάκη και Μαδεμοχωρίτη (εκ μέρους του Τμήματος Αττικής). 
Αποφασίζεται για το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
Ρεθύμνου να συντάξουν σχέδιο εγγράφου ο συν. Μαδεμοχωρίτης σε συνεργασία 
με τον συν. Ξυνομηλάκη, σύμφωνα με αυτά που συζήτησαν και να το στείλουν 
στο ΔΣ. 
Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο στο Δήμο Κηφισιάς όπου ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα 
ζητά πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες προχώρησαν στην 
ανάθεση και τη σύνταξη των μελετών, καθώς και την έκδοση της Άδειας Δόμησης 
για το έργο αυτό «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου και υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων, με παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου στο «Τρίγωνο Φραγκοπούλου» στην Κάτω Κηφισιά.  

11.02.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Άμεση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο από τη 

σχετική Επιτροπή – Προθεσμία. 
4. Αντιμετώπιση προβλημάτων από τη μη διενέργεια Αρχιτεκτονικών 

Διαγωνισμών. 
5. Biennale Αναστήλωσης. 
6. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται για τα Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια της UMAR να ασχοληθούν οι 
συνάδελφοι Ξυνομηλάκης, Οικονόμου και Βαβύλη και για το θέμα της Έκθεσης 
Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής να ασχοληθούν οι συν. Ξυνομηλάκης και Κατερίνη. 
Επίσης, να γίνει πρόταση στον Δήμαρχο Αθηναίων να παραχωρήσει το Γκάζι για 
την Έκθεση Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια αποφασίζεται τα έργα που 
εκτέθηκαν στην 1η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου στην Αττική, να παρουσιαστούν 
και στην Έκθεση Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής. 
Αποφασίζεται ότι ο σύλλογος ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση «Καινοτόμες 
δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου, θα υποβάλλει πρόταση 
χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, προτείνοντας για υλοποίηση το 
πρόγραμμα με τίτλο «Μουσείο φυσικής και παραδοσιακής δόμησης στον 
περιβάλλοντα χώρο του ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Πηλίου», στο 
πλαίσιο του θεματικού άξονα «Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς 
Περιβάλλοντος» και ειδικότερα των δράσεων «Α.3.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου 
σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων» και «Α.3.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος». 
Αποφασίζεται η 1η συνάντηση της Κριτικής Επιτροπής για τα Βραβεία 
Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη του ΔΣ, να 
γίνει την Τρίτη 25/02/2020 και ώρα 4:00 μμ. 



Αποφασίζεται να σταλεί στους συναδέλφους ενημέρωση / κάλεσμα για την 
απεργία στις 18.2.2020. 
Αποφασίζεται να σταλεί ψήφισμα για τον αγώνα του Σωματείου Μισθωτών 
Τεχνικών για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

25.02.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
2. Ενημέρωση. 
3. Biennale Αναστήλωσης. 
4. Βαμβακουργία Βόλου. 
5. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. 
6. Απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών. 
7. Διάταγμα για ύψη στο Κουκάκι. 
8. Διάταγμα για τα νέα κτίρια με ενεργειακή κλάση Α. 
9. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Συνάντηση με Υφυπουργό ΥΠΕΝ. 
10. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να στείλει ο Σύλλογος απάντηση στο ΤΕΕ Κέρκυρας σχετικά με τη 
θέση τους για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων.  
Αποφασίζεται να γίνει μια επιτροπή σχετικά με τον Ν. 4412 για να προτείνει 
πιθανές τροποποιήσεις. Συστήνεται επιτροπή που απαρτίζεται από τους συν. 
Κανέλλο και Γεωργακόπουλο για να μελετήσουν το θέμα. 
Αποφασίζεται τώρα που λήγει η παράταση που είχε δοθεί για το Διάταγμα για 
τα ύψη στο Κουκάκι να στείλει ο Σύλλογος έγγραφο στο Υπουργείο ζητώντας 
ενημέρωση, τονίζοντας ότι πέρασε ο εύλογος χρόνος και είναι καιρός να 
αποφασίσει το Υπουργείο για το θέμα αυτό και να μην δοθεί άλλη παράταση ενός 
χρόνου.  

07.04.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Covid-19 προβληματισμός – προτάσεις – 

σχεδιασμός. 
2. Οι πραγματικές ανάγκες μας σήμερα. 
3. Διαγωνισμός υπό τον τίτλο Pandemic Architecture. 
4. Τα Lighting Awards 2020. 
5. Ενημέρωση μελών Σ.Α. με τηλεδιάσκεψη (πανελλαδικά). 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να δοθεί η αιγίδα του ΣΑΔΑΣ α) στον Διαγωνισμό με τον τίτλο 
Pandemic Architecture και β) στην έκθεση Lighting Awards 2020.  
Αποφασίζεται οι επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ να γίνονται μέσω 
τηλεδιάσκεψης λόγω κορωναϊού. 

21.04.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Πρώτη συνάντηση πού είχαν στο ΥΠΕΝ, μετά από πολύ καιρό η ομάδα 

εργασίας ΑΜΕΑ τού ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από τον πρόεδρό της Πόλη Γεράσιμο.  
2. Συμβολή και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην αντιμετώπιση της πανδημικής 

κρίσης. ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ – μετάφραση κειμένου – Στήριξη και από το Ελληνικό 
τμήμα της UIA.  

3. Σχέδιο παραχώρησης αιγίδας για διαγωνισμό ιδεών PANDEMIC 
ARCHITECTURE.  



4. Άμεση ενημέρωση από τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ- Γ.Γ. ΥΠΕΝ, ΔΑΟΚΑ & ΤΕΕ για τις 
επερχόμενες τροποποιήσεις σε θέματα ΝΟΚ-4495, ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και λοιπών διατάξεων.  

5. Πρόταση που έχει συζητήσει με τον κ. Γκανασούλη ο Γ. Μαδεμοχωρίτης και 
πιστεύει ότι θα ήταν καλό να βγει σαν οδηγία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ…(σχετικό είχε αποσταλεί).  

6. Διευκρίνηση περί αρμοδιοτήτων των ΣΑ, εξέτασης των περιπτώσεων που 
ανήκουν στις επιτροπές του αρ 116 του Ν.4495/2017. ΑΠ. ΥΠΕΝ ΓΡ ΥΦ ΧΑΠ 
/16326/29612/02/202.  

7. Να διορθωθεί η διατύπωση, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι όταν γραφότανε ό ΝΟΚ 
ίσχυε ο Καποδίστριας και όταν εκδόθηκε ίσχυε ο Καλλικράτης (συνημμένο 
σχετικό). 8. Προώθηση από τον Ν.Φ. στα μέλη του ΔΣ και στην ιστοσελίδα του 
ΣΑΔΑΣ https://www.eurosolar.de/en/index.php/events/european-solar-prize-
eurosolar. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η συμβολή και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην αντιμετώπιση της 
πανδημικής κρίσης, με Έκθεση Αφίσας, μετάφραση κειμένου και στήριξη από το 
Ελληνικό Τμήμα της UIA. Επίσημη γλώσσα τα Ελληνικά και όποια άλλη γλώσσα 
αποφασίσει το ΔΣ. Η Έκθεση απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου. 

05.05.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Οριστικοποίηση της ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.), κείμενο που σας έχει αποσταλεί από την Μαρία Φραντζή.  
2. Οριστικοποίηση κειμένου για σημαντικά έργα όπως η ανάπλαση στο τ. 
βασιλικό κτήμα Τατοΐου, η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι 
επαναχρήσεις ιστορικών και διατηρητέων κτηρίων - κείμενο που σας έχει 
αποσταλεί από τον Νέστορα Κανέλλο.  
3. Λειτουργία επαγγελματικών χώρων – εφαρμογή της διάταξης σύμφωνα 
με τις οδηγίες δημόσιας υγείας και τα μέτρα που ισχύουν (πρόταση: σχέδιο 
διαμόρφωσης χώρου από αρμόδιο μηχανικό).  
4. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 1 μήνα από σήμερα Πέμπτη 30 
Απριλίου 2020 η Πρόταση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ 
ΑΡΤΑΣ. http://www.arta.gr/δημόσια-διαβούλευση-αρχιτεκτονικής/  
5. Ζητήματα σχετικά με τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς στην Εκπαίδευση.  
6. Υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων επί του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Άρτας να γίνει έγγραφο προς τον 
Δήμο Άρτας με παρέμβαση από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
Αποφασίζεται ότι ο σύλλογος καταγγέλλει το σχέδιο νόμου για το περιβάλλον και 
απορρίπτει κάθε προσπάθεια επαναφοράς του, και δεδομένου ότι δεν κλήθηκε 
ποτέ ως αρμόδιος φορέας να εκφράσει την άποψή του.  

19.05.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Πρόσκληση του συναδέλφου Σωτήρη Παπαδόπουλου για να διαμορφώσουμε 

ένα πλάνο εργασίας και δράσεων στα πλαίσια της Ομάδας εργασίας ΑΜΕΑ 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

2. Σύνταξη τεχνικών-διαδικαστικών οδηγιών προς τα μέλη του ΣΑ. 
3. Διαμαρτυρίες μελών ΣΑ για τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

συστήματος. 



4. Απάντηση στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ. 

5. Δεύτερη δόση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να υποστηρίξει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ την Έκθεση Καλλιτεχνικών και 
Αρχιτεκτονικών Έργων με τίτλο «SYMBOLS & iconic ruins», που θα 
πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), την περίοδο 
Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2020.  
Αποφασίζεται να ζητηθεί από τη Γραμματεία του Συλλόγου να διερευνήσει ποιοι 
είναι οι διαχειριστές της σελίδας του Περιοδικού «Αρχιτέκτονες» στο Facebook 
και να ζητήσει τους κωδικούς. Η κυριότητα του τίτλου του περιοδικού ανήκει στον 
Σύλλογο γι’ αυτό θα πρέπει ο ΣΑΔΑΣ να διαχειρίζεται την σελίδα αυτή.  

26.05.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη στο Δ.Σ. του 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. ‘’Ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας‘’. 
04.06.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Ενημέρωση. 
2. Ανάπτυξη και Υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής Γνωμοδοτήσεων 

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 
3. Επιτροπή επιλογής για τα Βραβεία MIES VAN DER ROHE 2021. 
4. Επικαιροποίηση εγγράφου για τις παρατάσεις. 
5. Απάντηση στο ΥΠΕΝ για το σχέδιο Απόφασης για τους Αρχιτεκτονικούς / 

Πολεοδομικούς – Χωροταξικούς Διαγωνισμούς. 
6. Αποτίμηση και επόμενες ενέργειες του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μετά την τηλεδιάσκεψη 

με τον Δήμαρχο Αθήνας σχετικά με τον «μεγάλο περίπατο». 
7. Συγκρότηση Επιτροπής Περιοδικού – Εκπρόσωποι ΔΣ. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στο ΤΕΕ, που να ζητά ο σύλλογος να 
προσκληθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ που θα έχει θέμα τη στήριξη 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 
Αποφασίζεται η Επιτροπή Επιλογής για τα Βραβεία Mies Van Der Rohe 2021 να 
αποτελείται μόνο από τα τακτικά μέλη του ΔΣ του συλλόγου, όπως γίνεται και 
στην UIA. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ να υποβάλλουν 
προτάσεις σε βραβεία. 
Αποφασίζεται η επικαιροποίηση του εγγράφου για τις παρατάσεις των 
τακτοποιήσεων, καθώς και της ταυτότητας των κτιρίων. 
Αποφασίζεται ότι από τα μέλη του ΔΣ θα είναι στην Επιτροπή Περιοδικού οι συν: 
Ξυνομηλάκης, Μελανίτου και Φραντζή. 
Αποφασίζεται να παραχωρηθεί η αίθουσα Συνεδριάσεων στα γραφεία του 
συλλόγου, προκειμένου να γίνονται τα μαθήματα σχεδίου από το Αλληλέγγυο 
Εργαστήρι Σχεδίου του συλλόγου.  

18.06.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση 
2. Απάντηση στο ΥΠΕΝ για το σχέδιο Απόφασης για τους Αρχιτεκτονικούς / 

Πολεοδομικούς – Χωροταξικούς Διαγωνισμούς. 
3. Παρατάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις – Επικοινωνία με ΥΠΕΝ. 



4. Ο «Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» και η συζήτηση με την «Ανοιχτή Πόλη».  
5. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε έργα Δημοσίου. 
7. Αποζημιώσεις ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων. Ερωτήματα 

συναδέλφων σχετικά με λοιπά Γνωμοδοτικά Όργανα. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να ενημερωθεί ο κύριος Κονοπισόπουλος, ο οποίος έκανε αίτηση 
εγγραφής στον Σύλλογο, ότι η αίτηση του δεν προχώρησε γιατί δεν έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα. Επίσης να του γνωστοποιηθεί ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δεν 
υποκαθιστά το ΔΟΑΤΑΠ που δίνει ισοτιμίες ή το ΤΕΕ που δίνει επαγγελματικά 
δικαιώματα και να του επιστραφούν τα χρήματα που έστειλε για την εγγραφή 
του. 
Αποφασίζεται να παραχωρηθεί η χρήση της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Συλλόγου μετά από αίτημα της συναδέλφου Τόνιας Κατερίνη.  

02.07.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Παρουσία του Πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. 

Παναγιώτη Παπαντωνίου, στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
3. Παρουσία του συν. Δημήτρη Αμπόνη και της συν. Γεωργίας Βαλωμένου στο 

ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σχετικά με την κατάργηση των μαθημάτων σχεδίου 
στο Λύκειο. 

4. Παρατάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις – Επικοινωνία με ΥΠΕΝ & με ΤΕΕ. 
5. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε έργα Δημοσίου. 
7. Αποζημιώσεις ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων. Σχεδιασμός δράσεων. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η αποστολή ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων.  

21.07.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση Προέδρου από συναντήσεις στον Βόλο και στη Λάρισα, σχετικά 

με δυσλειτουργίες στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής – ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ. 
2. Ψήφισμα για την Αγία Σοφία. 
3. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 
4. Πρόσληψη αρχιτεκτόνων στο δημόσιο, ΟΤΑ κλπ. 
5. Έγκριση των οικονομικών του συλλόγου έως και τον Ιούνιο 2020. 
6. Οικονομική ενίσχυση πριν από το φθινόπωρο. 
7. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της 

Πάτρας». 
8. Κατάργηση των μαθημάτων σχεδίου στο Λύκειο. 
9. Παρατάσεις προθεσμιών.  
10. Πάρκο Μετρό «Αμπελόκηποι». 
11. Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. 
12. Τρέχοντα θέματα. 

25.08.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 



2. Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». 
3. Παράταση αυθαιρέτων. 
4. Παράταση δήλωσης τετραγωνικών. 
5. Δελτίο Τύπου για τον «Μεγάλο Περίπατο» / Διεπιστημονική συνεργασία 
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων / Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & 
Χωροτακτών / Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να βγει ένα αυστηρό κείμενο του Συλλόγου σχετικά με τη 
διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας» και ένα κείμενο για τις παρατάσεις α) των 
αυθαιρέτων και β) της δήλωσης τετραγωνικών.  
Αποφασίζεται να υπάρξει ένα κοινό κείμενο με τον ΣΕΠΟΧ και τον ΣΕΣ για την 
παράταση της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 
Αποφασίζεται σχετικά με την τεράστια καταστροφή που έγινε στο Λίβανο, να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου το τελευταίο κείμενο που έστειλε ο 
Πρόεδρος της UMAR, καθώς και η απάντηση που έστειλε ο συνάδελφος Ν. 
Φιντικάκης. Επίσης, αποφασίζεται να σταλούν ορισμένοι μορφολογική κανόνες 
ως προτάσεις στο Λίβανο και να γίνει και ένα κείμενο από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

22.09.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Rosa Nera – Χανιά. 
3. Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τις πρόσφατες ενέργειες του ΥΠΕΝ. 
4. Διαδικασία ολοκλήρωσης κρίσης Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
5. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η αναβολή της συζήτησης του θέματος «Rosa Nera στα Χανιά», 
προκειμένου να ζητηθούν απόψεις και από άλλους φορείς / άτομα και στην 
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, είτε έχουν, είτε δεν έχουν τις απόψεις και άλλων 
φορέων / ατόμων, να πάρουν απόφαση για το θέμα. 
Αποφασίζεται εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων τις τελευταίες μέρες 
να ζητηθεί από την συνάδελφο Πρίγκου, που μένει στο Βόλο, να επισκεφθεί τον 
Ξενώνα να δει αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Επίσης, κατόπιν εντολής του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να βάλει νέο λουκέτο και να έχει τα κλειδιά μόνο ο Σύλλογος.  

13.10.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Παρουσίαση στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για 
την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 
3. Δικαίωμα υπογραφής μελετητών στα ΣΑ. 
4. Κτήριο της V Μεραρχίας στα Χανιά (Rosa Nera). 
5. Αναβολή της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος «Κτήριο της V Μεραρχίας 
στα Χανιά (Rosa Nera)” για να γίνει επεξεργασία του εγγράφου. 



03.11.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Παρέμβαση στην Ακρόπολη. 
3. Σεισμός στη Σάμο. 
4. Ανακοίνωση του συλλόγου για συμπαράσταση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ. 
5. Διεκδίκηση καταβολής έκτακτου επιδόματος σε πληττόμενους Αρχιτέκτονες. 
6. Αδειοδότηση εκσκαφικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

Αρμοδιότητες ΥΠΠΟΑ σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. Οριοθέτηση 
αρμοδιοτήτων. 

7. Υπαγωγή των Αρχιτεκτόνων στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και 
Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού. 

8. Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας». Οι παραβιάσεις των αρχών Καλής Νομοθέτησης. 

9. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται στην Ομάδα Εργασίας για τη διοργάνωση Έκθεσης αξιόλογων 
μελετών από τη θητεία 2017-2019 του ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, να 
συμμετάσχουν από το ΔΣ οι συν: Ξυνομηλάκης και Μελανίτου. 
Αποφασίζεται, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των Βραβείων 
Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και τον διαγωνισμό Έκθεσης Αφίσας με θέμα «Οι 
Αρχιτέκτονες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης» να 
συναντηθούν όσοι μπορούν στα γραφεία του συλλόγου, τη Δευτέρα 09/11/2020 
και ώρα 14:00, και οι υπόλοιποι να συμμετάσχουν στη διαδικασία μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
Αποφασίζεται να συνταχθεί έγγραφο με το οποίο θα ζητάει ο ΣΑΔΑΣ, σε 
περίπτωση φυσικών καταστροφών (όπως τώρα με το σεισμό στην Σάμο) όπου 
υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, να πηγαίνουν άμεσα τα 
κλιμάκια και να κάνουν την καταγραφή, επίσης να ζητηθεί απλούστευση και 
συντόμευση των διαδικασιών. Αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι Α. Μελανίτου και 
Ο. Πάππα.  

19.11.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Ανακοίνωση σχετικά με την προσαγωγή συναδέλφου έξω από το 

Πολυτεχνείο. 
3. Υπαγωγή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ. 
4. Υπαγωγή των Αρχιτεκτόνων στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και 

Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού. 
5. Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας». Οι παραβιάσεις των αρχών Καλής Νομοθέτησης. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να συνταχθεί από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ένα έντονο κείμενο 
διαμαρτυρίας για το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας», σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν σήμερα.  

16.12.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Νέος νόμος «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας». 



3. Ενέργειες προς ΥΠΕΝ περί επαγγελματικών δικαιωμάτων Αρχιτεκτόνων - 
Συμπαράσταση προς τα μέλη των ΣΑ που υφίστανται απειλές από Μηχανικούς 
άλλων ειδικοτήτων. 
4. Διαμαρτυρία προς ΥΠΟΟΑ για τη μη ανταπόκριση σε επιστολές του συλλόγου. 
5. Αναφορά προς ΥΠΠΟΑ περί αιτημάτων εγκρίσεων Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
σε περιοχές εκτός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. 
6. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλθεί έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα «Διαμαρτυρία προς 
ΥΠΟΟΑ για τη μη ανταπόκριση σε επιστολές του συλλόγου».  

23.12.2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που συζητήθηκαν σε 

έκτακτη τηλεδιάσκεψη στην οποία κλήθηκε να συμμετάσχει ο Πρόεδρος με 
αντικείμενο τη λειτουργία των Συμβουλίων (κατά κύριο λόγο των ΣΥΠΟΘΑ). 

20.01.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Ταυτότητα κτιρίων. 
3. Απόψεις για νομοθετικές παρεμβάσεις στον νόμο των αυθαιρέτων. 
4. Πρώτη Απόφαση ΣτΕ. 
5. Τρέχοντα θέματα. 

02.02.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. ''Κτίριο των Μηχανικών'' της Πλατείας Κλαυθμώνος. 
3. Τρέχοντα θέματα. 

12.02.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Νέος νόμος «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας». 
3. Ταυτότητα κτιρίων – Αυθαίρετα. 
4. Λόφος Στρέφη. 
5. ''Κτίριο των Μηχανικών'' της Πλατείας Κλαυθμώνος. 
6. Νομοσχέδιο των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη. 
7. Δημαρχείο της Ρόδου. 
8. Νηπιαγωγεία με άδεια μικρής κλίμακας. 
9. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται για τον Λόφο Στρέφη να σταλεί το κείμενο της συν. Φραντζή με τις 
διευκρινίσεις της συν. Μελανίτου. 
Αποφασίζεται να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος «Κτίριο των Μηχανικών» 
της πλατείας Κλαυθμώνος.  
Αποφασίζεται για το Νομοσχέδιο των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του 
Πολίτη, να σταλεί το κείμενο του συν. Σκούφογλου με τις προσθήκες των συν. 
Φραντζή και Αυγερινού. 
Αποφασίζεται να οριστούν ως εκπρόσωποι του συλλόγου στο Γνωμοδοτικό 
Τεχνικό Συμβούλιο της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», οι συνάδελφοι: Πλατσάκης ως 
τακτικό μέλος και Μπρατόπουλος ως αναπληρωματικό μέλος. 

05.03.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 



2. Ελάχιστα όρια αμοιβών. 
3. Ασφαλιστικές εισφορές - Χρεώσεις Τραπεζών. 
4. Αυθαίρετες παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους του Βόλου. 
5. Τρέχοντα θέματα.  

23.03.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Οικονομικά συλλόγου. 
3. Ελάχιστα όρια αμοιβών. 
4. Αποζημίωση Αρχιτεκτόνων - μελών ΣΑ. 
5. Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Βιβλιοθήκης μέτρων για την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας των αστικών περιοχών. 
6. Αυθαίρετες παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους του Βόλου. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να δώσει το κάθε μέλος του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ένα ποσό πχ. 100 
ευρώ και αυτό το ποσό να μην επιστραφεί, αλλά να παραμείνει στο ταμείο του 
συλλόγου και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό (ρύθμιση 
ΕΦΚΑ), έως τη λήξη της θητείας αυτού του ΔΣ και τότε να επιστραφεί. 
Αποφασίζεται ότι ως εκπρόσωποι του συλλόγου στην Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΝ 
για τη δημιουργία Βιβλιοθήκης μέτρων για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας των αστικών περιοχών, ορίζονται οι συνάδελφοι: Ξυνομηλάκης 
ως τακτικό μέλος και Φραντζή ως αναπληρωματικό μέλος. 

13.04.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Ενημέρωση από το γραφείο Κωστόπουλου σχετικά με την Απόφαση ΣτΕ. 
3. Παρέμβαση από τον κο Αγαθονικιάδη Φώτιο σχετικά με την Απόφαση ΣτΕ. 
4. Πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ. 
5. Παρεμβάσεις στην Ακρόπολη. 
6. Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων. 
7. Ελάχιστα όρια αμοιβών. Ορισμός τηλεδιάσκεψης. 
8. Τρέχοντα θέματα. 

20.05.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Πρόταση για θεσμοθέτηση του επιτρεπόμενου όγκου κτηρίου. 
3. Καταγγελία στο ΣΑ Ευβοίας (ορισμός εισηγήτριας, κατηγορητήριο). 
4. Ενέργειες στο ΥΠΕΝ για τα δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων. 
5. Απάντηση για το ΣτΕ σχετικά με το ΠΔ 99/2018. 
6. Δέσμευση δικαστικών εξόδων προσφυγής ΣτΕ. 
7. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο. 
8. Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων. 
9. Ξενώνας Στάμου Στούρνα. 

- Κτηματολόγιο 
- Καταγραφή οφειλών στη ΔΕΥΑΜΒ & διακανονισμός ΔΕΔΔΗΕ. 

10. Συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων 
(Πολεοδομική Νομοθεσία) του TEE, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
Α27/Σ10/2020 [ΑΔΑ:6ΠΤ246Ψ842-ΙΗΞ] Απόφασης της ΔΕ. 

11. Τρέχοντα θέματα. 
 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται ότι η Επιτροπή για τη θεσμοθέτηση του επιτρεπόμενου όγκου 
κτηρίου θα απαρτίζεται από τους συν: Κανέλλος, Πάππα, Δεσποτίδη, Πλατσάκης, 
Φραντζή και Ξυνομηλάκης. 

03.06.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Παράταση νομιμοποίησης εκπροσώπων στην ATTICA BANK. 
3. Προγραμματισμός Συντονιστικού. 
4. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19/05/2021: «Νέο πλαίσιο 

διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων». 

5. Συγκρότηση 2ου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και Επιτροπής του άρθρου 116. 
6. Παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. 
7. Τρέχοντα θέματα.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου την Τετάρτη 30 Ιουνίου 
και ώρα 12.30 το μεσημέρι, με θέματα ΗΔ: την προσφυγή στα Ευρωπαϊκά 
Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα.  
Αποφασίζεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί και των 
έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
(απαγόρευση συναθροίσεων κλπ, να αιτηθεί ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην ATTICA BANK 
την παράταση ισχύος της γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των παρόντων 
εκπροσώπων του συλλόγου ως έχει, έως τέλος Μαρτίου 2022.  
Αποφασίζεται να δοθεί η χρήση του Ξενώνα στην ΑΚΕΑ για τη συνάντηση νέων 
αρχιτεκτόνων τον Αύγουστο, σύμφωνα με την πρόταση του συν. Μασούρα.  

17.06.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Διερεύνηση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
3. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ. 
4. Προετοιμασία Συντονιστικού. 
5. Αίτημα παράτασης Ταυτότητας Κτιρίου μέχρι 31/12/2021. 
6. Ανοιχτή Επιστολή σχετικά με τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να απευθυνθούν στον δικηγόρο για γνωμάτευση περί προσφυγής 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση 
του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
Αποφασίζεται, για το θέμα που έχει προκύψει στα ΣΑ για τους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς, να σταλεί κείμενο στο ΥΠΕΝ όπου θα ξεκαθαρίζεται το θέμα της 
απαλλαγής από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και για διευκρινίσεις.  

15.07.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Αποδοχή πρότασής μας από το Πράσινο Ταμείο. 
3. Νέο Διοικητήριο Ημαθίας. 
4. Διερεύνηση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 



5. Τηλεδιασκέψεις με τα μέλη των ΣΑ ανά την Ελλάδα. 
6. Τρέχοντα θέματα. 

27.07.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Οικονομικά συλλόγου. 
3. Θέματα των Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης ΠΕ81 όσον 

αφορά τα γεγονότα με τις ΕΒΕ (Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής). 
4. Διερεύνηση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
5. Πρόταση συλλόγου στο Πράσινο Ταμείο. 
6. ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. 
7. Νέο Διοικητήριο Ημαθίας. 
8. Τρέχοντα θέματα. 

28.07.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Λήψη τελικής απόφασης για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 
99/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να κάνει ο σύλλογος προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
Αποφασίζεται να ρωτηθούν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, που απουσιάζουν από τη 
σημερινή τηλεδιάσκεψη, για να καταγραφεί η άποψή τους στο θέμα για την 
προσφυγή του ΣΑΔΑΣ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

01.08.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 

την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
05.08.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 

01.09.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 

την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Επιβεβαιώνεται η απόφαση να κάνει ο σύλλογος προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 
99/2018. 
Αποφασίζεται η ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου σχετικά με την Απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 
99/2018, στο δικηγορικό γραφείο Πατρινού, σύμφωνα με την προσφορά του. 

07.09.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Εισακτέοι στις Αρχιτεκτονικές Σχολές – ΕΒΕ (Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής). 
3. Αρωγή στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 
4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές 

Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.). 
5. Ερώτημα περί δικαιώματος υπογραφής Αρχιτεκτονικής Μελέτης από 

Πολιτικό Μηχανικό. 



6. Σύσταση Ομάδας Εργασίας σχετικά με την Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Απόφαση ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018). 

7. Σύνταξη ψηφίσματος για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη. 
8. Συνταξιοδοτικό. 
9. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλθεί στα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ανακοίνωση για οικονομική 
συνδρομή για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για το ΠΔ 99/2018. 
Αποφασίζεται να σταλθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους 
συναδέλφους για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων 
(Ε.ΕΠ.ΕΤ.).  
Αποφασίζεται σχετικά με το ερώτημα συναδέλφου πολιτικού μηχανικού για 
δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικής μελέτης από Πολιτικό Μηχανικό, να στείλει 
ο ΣΑΔΑΣ το ΠΔ 99/2018 που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα όλων 
των μηχανικών.  
Αποφασίζεται να απαντήσει ο Σύλλογος στην επιστολή με θέμα: «Οργάνωση 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού», που ζητούν πληροφορίες για τη δυνατότητα και 
τον τρόπο διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε ιδιωτικό έργο ανάπτυξης 
τουριστικού καταλύματος, στέλνοντας την Νομοθεσία βάσει της οποίας 
διεξάγονται οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, δηλώνοντας ότι παραμένουν στη 
διάθεσή τους για ό,τι χρειαστούν.  

23.09.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Συνταξιοδοτικό – Επικουρικό. 
3. Επαγγελματικά δικαιώματα – Απάντηση ΔΑΟΚΑ. 
4. Συνδυασμός διατάξεων Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 10 – 10α). 
5. Υποχρεωτική εγγραφή των Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 
6. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Απόφαση ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018). 
7. Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νέο «Εξοικονομώ». 
8. Τρέχοντα θέματα. 

14.10.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συνέχεια της ενημέρωσης μας περί του συνταξιοδοτικού-επικουρικού με την 

παρουσία του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, Προέδρου του Ταμείου Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Προέδρου της Attica Bank. 

2. Απόφαση συγκρότησης της κριτικής επιτροπής του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”. 

04.11.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Οικονομική οφειλή στην εταιρεία CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. 
3. Προγραμματισμός επίσκεψης στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα. 
4. Τρέχοντα θέματα. 

02.12.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Αρχοντικό Στάμου Στούρνα. 



3. Έκθεση αξιόλογων μελετών από τη θητεία 2017-2019 του ΣΑ ΠΕ 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
4. Απάντηση προς CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ. 
5. Επείγουσα επισκευή WC συλλόγου. 
6. Παραχώρηση Η/Υ και εξοπλισμού από το ΤΕΕ. 
7. Υπουργείο Παιδείας – Πλαίσιο αναγνώρισης ξένων τίτλων σπουδών. 
8. Τρέχοντα θέματα. 

21.12.2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Κοινή συνάντηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
3. Παρεμβάσεις προς ΥΠΕΝ και ΤΕΕ (διαχείριση πλατφόρμας) για να 
διορθωθούν προβλήματα λειτουργίας των ΣΑ. 
4. Όροι Προστασίας των Αρχαιολογικών χώρων και των Χώρων Προστασίας 
Μνημείων και η σχέση τους με τις Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες. 
5. Παρέμβαση στο ΣΑ Μαγνησίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
6. Τρέχοντα θέματα. 

18.01.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. E-Άδειες – ΥΔΟΜ Καλλιθέας. 
3. Είσοδος στο επάγγελμα μη πιστοποιημένων ατόμων. 
4. Τρέχοντα θέματα.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να γίνει η εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία διαδικτυακά. 
Αναλαμβάνει ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, συν. 
Γαλανό για να γίνει η Αντιπροσωπεία διαδικτυακά. 
Αποφασίζεται να οριστούν ως εκπρόσωποι του συλλόγου στο ΚΕΣΑ ο συν. 
Ξυνομηλάκης ως τακτικός και ο συν Τζάρας ως αναπληρωματικός. 

01.02.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. E-Άδειες – ΥΔΟΜ Καλλιθέας. 
3. Αντιποίηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής από τον Δήμο Σίφνου; 
4. Έγγραφο/οδηγία της ΔΑΟΚΑ που αφορά στη δόμηση στη νήσο της Ύδρας. 

Τρέχοντα θέματα. 
17.02.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Ενημέρωση. 
2. Συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη 
διοργάνωση Θερινού Σχολείου UMAR. 
3. E-Άδειες – ΥΔΟΜ Καλλιθέας. 
4. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται η συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων για τη διοργάνωση Θερινού Σχολείου UMAR. Θα αναλάβει όλο το 
κόστος και τη φιλοξενία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Αποφασίζεται να δοθεί αιγίδα στο Ευρωπαϊκό Μάστερ ΙΙ Επιπέδου 
“Rigenerazione Urbana. Tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione 
dell’ambiente costruito”, που οργανώνει το Πανεπιστήμιο της Πάρμας. 



Αποφασίζεται να προταθεί στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας η διεξαγωγή 
εκλογοαπολογιστικής Α ή 02/04/22 ή 09/04/22 και εκλογές 03/07/22 ή 10/07/22. 

15.03.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Προετοιμασία εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας και εκλογών. 
3. Τρέχοντα θέματα. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να προταθεί στο Προεδρείο της Α η διερεύνηση διεξαγωγής 
εκλογοαπολογιστικής Α στην εγγύτερη δυνατή ημερομηνία εντός του μηνός 
Απριλίου 2022. 
Αποφασίζεται να βγει ανακοίνωση για τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων του 
δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) από 14 έως 24 Μαρτίου 2022, με 
βάση το κείμενο του Τμ. Αττικής με τις προσθήκες που είπε ο Πρόεδρος, 
καταλήγοντας στο ίδιο κάλεσμα. 

05.04.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Διαδικασία για την προγραμματιζόμενη Εκλογοαπολογιστική 
Αντιπροσωπεία. 
3. Αντιποίηση επαγγέλματος – πρόταση ενεργειών. 
4. Συνεργασία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Μελετών 
Ιδιωτικών Έργων του ΤΕΕ. 
5. Απάντηση στον Δήμο Σίφνου. 
6. Αίτημα για διακοπή εργασιών σχετικά με την κατασκευή κτιρίου στην οδό 
Βούλγαρη – Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη. 
7. Εξέταση άλλων παρεμβάσεων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τις διαδικασίες 
επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 
8. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να μην συζητηθεί στο ΔΣ το θέμα: «Πρόταση μομφής κατά του 
Προέδρου του ΔΣ, συναδέλφου Δημήτρη Ξυνομηλάκη», που αιτήθηκαν τα μέλη 
του ΔΣ: Αφροδίτη Αυγερινού, Χρυσή Μακράκη, Μάνος Σκούφογλου, Νίκος 
Φιντικάκης. 
Αποφασίζεται ότι: «Αναγνωρίζοντας ότι λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων έχει 
καθυστερήσει υπερβολικά η εκλογική διαδικασία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, ζητάμε από το 
προεδρείο της Αντιπροσωπείας του συλλόγου να οργανώσει το συντομότερο 
δυνατόν εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία, προκειμένου να οδηγηθούμε στη 
συνέχεια σε εκλογές όπως ορίζει το καταστατικό, και αφού εμείς ως Συμβούλιο 
έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες εγκρίσεως απολογισμών». 
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στον συν. Κούρκουλα σχετικά με το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο και στον συν. Τσολάκη σχετικά με το Μουσείο Εναλίων 
Αρχαιοτήτων του Πειραιά και να τους ζητηθεί να αποσυρθούν από τη διαδικασία. 
Αποφασίζεται να γίνει επερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους 
Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και την καταστρατήγησή τους, όταν 
χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια.  

18.04.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Προετοιμασία Εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας. 
3. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022. 



4. Απάντηση στον Δήμο Σίφνου. 
5. ΔΕΗ Ξενώνα. 
6. Αντιποίηση επαγγέλματος – πρόταση ενεργειών.  
7. Προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του άρθρου 10 του 
NOK. 
8. Υπόδειξη κριτών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών του Δήμου 
Ερμιονίδας – Προγραμματισμός για δημιουργία καταλόγου διακεκριμένων 
μελών. 
9. Συμμετοχή Αρχιτεκτόνων στην αποκατάσταση σεισμοπλήκτων. 
10. Απαίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας από ΥΠΠΟΑ. 
11. Συνεργασία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Μελετών 
Ιδιωτικών Έργων του ΤΕΕ. 
12. Τρέχοντα θέματα. 

27.04.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. Προετοιμασία Εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας. 
3. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022. 
4. Επιστολή προς ΕΛΠΕ. 
5. ΔΕΗ Ξενώνα. 
6. Νέο Σ/Ν: Δικαιολογητικά αυτόματης έκδοσης οικοδομικών αδειών, 
προέγκριση, χρόνος αυθαιρέτων κλπ. 
7. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλεί Ψήφισμα με θέμα: «Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καταγγέλλει την 
αυθαίρετη, εκδικητική και απαξιωτική συμπεριφορά της Διοίκησης των ΕΛΠΕ 
προς συνάδελφο Πολιτικό Μηχανικό». 
Αποφασίζεται τα μέλη του ΔΣ να δώσουν έκτακτη εισφορά προκειμένου να 
πληρωθεί το ρεύμα του Ξενώνα. 

05.05.2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Ενημέρωση. 
2. GEZI PARK – Απόφαση στήριξης της συν. Mucella Yapici. 
3. Προετοιμασία Εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας. 
4. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022. 
5. Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ 2017-2022 και Προϋπολογισμός 2022-2025. 
6. Συντελεστής όγκου – Παράταση διαβούλευσης – Νέο Σ/Ν: 
Δικαιολογητικά αυτόματης έκδοσης οικοδομικών αδειών, προέγκριση, χρόνος 
αυθαιρέτων κλπ. 
7. Απάντηση στον Δήμο Σίφνου. 
8. Αντιποίηση επαγγέλματος – πρόταση ενεργειών. 
9. Προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του άρθρου 10 του 
NOK. 
10. Τρέχοντα θέματα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στο Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Τουρκίας / 
Τμήμα Κωνσταντινούπολης, με θέμα: Υποστήριξη για απελευθέρωση της Mucella 
Yapici και όλων των συναδέλφων Τούρκων Αρχιτεκτόνων που φυλακίστηκαν. 
Εγκρίνεται ο Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για την περίοδο 2018-2022. 



Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ 2017-2022 και ο Προϋπολογισμός 
2022-2025. 
Αποφασίζεται να προταθεί στην επικείμενη εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία 
του συλλόγου: 
Ημερομηνία εκλογών: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022. 
Εγγραφές νέων μελών, κατάθεση υποψηφιοτήτων / ψηφοδελτίων: 23 ή 25 
Σεπτεμβρίου 2022. 
Ταμειακή τακτοποίηση για συμμετοχή στις εκλογές: Δυνατότητα συμμετοχής στις 
εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν 
τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, 
μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο 
και συγκεκριμένα:  
- 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,  
- 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη. 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
27.07.2018 Αίτημα χορηγίας από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την προώθηση της έρευνας για την 

αξιοποίηση της περιουσίας του ΟΣΕ που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.  
06.09.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή 

Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ. Προθεσμία μέχρι 10.09.18.  
06.09.2018 Αίτημα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από το ΤΕΕ.  
22.10.2018 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ, με αίτημα παράτασης προθεσμιών υπαγωγής 

αυθαιρέτων.  
14.11.2018 Ανακοίνωση για το ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».  
21.11.2018 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Κεντρική Κριτική Επιτροπή βράβευσης 

διπλωματικών εργασιών Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ορίζονται οι 
συνάδελφοι α) Δ. Ξυνομηλάκης και β) Α. Βανδώρος, τακτικό και αναπληρωματικό 
μέλος αντίστοιχα.  

22.11.2018 Αίτημα άμεσης αναστολής και τροποποίησης του ΠΔ 99/ΦΕΚ 187Α/5.11.2018 
«Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Παιδείας, 
Αναπλ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, ΤΕΕ.  

23.11.2018 Αίτημα συνάντησης με τον πρόεδρο του ΤΕΕ για το θέμα του ΠΔ 99/2018.  
23.11.2018 Ανακοίνωση για την Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του 

επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
για κάθε ειδικότητα».  

26.11.2018 Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, 16.12.2018, 
στο ΤΜΕΔΕ, με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη: ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση 
του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».  

26.11.2018 Πρόσκληση προς τους Προέδρους των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας και 
των Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, τους Προέδρους των Σχολών και Τμημάτων 
Αρχιτεκτόνων της χώρας και προς την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΕΕΑΜ) ΤΕΕ για να παραβρεθούν στην συνέλευση της 
Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, την Κυριακή 16.12.18 στο κτήριο του ΤΜΕΔΕ.  



29.11.2018 Αίτημα προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για χρηματοδότηση Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης / Ενημέρωσης Αρχιτεκτόνων, προτείνοντας να πραγματοποιηθούν 
στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Αθήνα.  

29.11.2018 Συγχαρητήρια επιστολή προς τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα για την ανακήρυξή της ως 
Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.  

30.11.2018 Έγγραφο ενημέρωσης προς την Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία για την 
προσφυγή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018.  

30.11.2018 Αίτημα προς την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για χρηματοδότηση 
Σεμιναρίων Επιμόρφωσης / Ενημέρωσης Αρχιτεκτόνων.  

04.12.2018 Πρόσκληση για α) Εκδήλωση ενημέρωσης για το ΠΔ 99/2018 και β) Παζάρι 
Βιβλίων, 17.12.18 στο ΕΜΠ.  

04.12.2018 Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Υπουργό Παιδείας & 
Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου 
με θέμα τα Πορίσματα Ομάδων Έργου της παρ. 7 του άρθρου 29 ν. 4439/2016 & 
Αντίγραφα πρακτικών.  

05.12.2018 Αίτημα προς την ΤΕΡΝΑ ΑΕ για χρηματοδότηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης / 
Ενημέρωσης Αρχιτεκτόνων από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

05.12.2018 Αίτημα προς τον Πρόεδρο ΔΣ ATTICA BANK για χρηματοδότηση Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης / Ενημέρωσης Αρχιτεκτόνων από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

11.12.2018 Αίτηση χορήγησης εγγράφων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που 
αφορούν στο ΠΔ 99/2018.  

12.12.2018 Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 
Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, με στόχο την ανάδειξη της 
Ελληνικής Εκπροσώπησης για την 6η σύνοδο Βραβείου Τοπίου (2018 – 2019) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Ορίζονται οι α) Δημήτρης Ξυνομηλάκης, πρόεδρος 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (τακτικό μέλος) και β) Αλέξιος Βανδώρος, αντιπρόεδρος ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ (αναπληρωματικό μέλος).  

18.12.2018 Θέσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τον Δήμο Παύλου Μελά, για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Παύλου Μελά και την υποχρέωση διενέργειας Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών.  

09.01.2019 Ερώτημα προς τον νομικό κ. Βασίλη Κωστόπουλο για προσθήκη των σχετικών με 
τις μεταβατικές διατάξεις στην προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018 
«Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».  

11.01.2019 Έγγραφο προς τον αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μάριο Φωκά, σχετικά με τη διοργάνωση του 1ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Optimization Driven Architectural Design (OPTARCh 2019).  

15.01.2019 Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ, κ. Νίκο Μπελαβίλα 
για ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την εξέλιξη του έργου της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΕ, στη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

23.01.2019 Κοινοποίηση προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (ΣΑΝΑ) και τον Δήμο 
Πατρέων εγγράφου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ) σχετικά με 
τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανάπλαση παλαιού Λιμένα Πατρών».  

29.01.2019 Έγγραφο προς τον Δήμο Τεμπών με θέμα: «Τουριστική Αξιοποίηση της κοιλάδας 
των Τεμπών».  



29.01.2019 Έγγραφο προς την ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ για 
διευκρινίσεις σε σχέση με την Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804 για το νέο πλαίσιο 
διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.  

14.02.2019 Επιστολή προς τον Δήμο Αθηναίων με θέμα τις εργασίες συντήρησης, επισκευών 
και αποκατάστασης στοιχείων της πλατείας Ομονοίας.  

21.02.2019 Επιστολή του προέδρου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κου Ξυνομηλάκη, σχετικά με τα 
δημοσιεύματα γύρω από την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή 
της Ακρόπολης.  

27.02.2019 Ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, προς τα Υπουργεία ΥΠΕΝ, Υποδομών & 
Μεταφορών, ΥΠΠΟ, στους προέδρους Σχολών & Τμημάτων Αρχιτεκτόνων και ΤΕΕ, 
σχετικά με τη διάκριση Ερευνητικού και Μελετητικού Έργου.  

01.03.2019 Ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην 
ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης. Στάλθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην 
ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
στο ΤΕΕ.  

04.03.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Επιτροπή ενστάσεων κατά βλαπτικών 
αποφάσεων του ΤΕΕ : α) Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και β) 
Μιχάλης Τζάρας, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

12.03.2019 Αίτημα προς την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ για χρηματοδότηση του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προκειμένου να καλύψει τις πάγιες δαπάνες του.  

13.03.2019 Ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται στην 
πλατεία Ομονοίας. Στάλθηκε στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, στο Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθήνας και στο ΤΕΕ.  

13.03.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ομάδα Εργασίας για το κτήριο του 
πρώην Εθνικού Τυπογραφείου στην πλατεία Δικαιοσύνης επί της οδού 
Σανταρόζα. Ορίζονται οι συνάδελφοι μέλη του ΔΣ: α) Μαρία Φραντζή (τακτικό 
μέλος) και β) Άννα Μελανίτου (αναπληρωματικό μέλος). 

14.03.2019 Έγγραφο προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), με το οποίο 
ζητούνται οι απόψεις του για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.  

14.03.2019 Ενημέρωση των συναδέλφων για τη συνάντηση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με την 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ.  

27.03.2019 Επιστολή προς το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων για την αποδοχή της πρότασή τους 
για οργάνωση Συνεδρίου από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, με θέμα «Το νέο ΠΔ 99/2018 για 
τα επαγγελματικά δικαιώματα – το Μητρώο Μελετητών & επιβλεπόντων και τη 
νέα πραγματικότητα που σχεδιάζεται για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα».  

11.04.2019 Αίτημα επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου, προς το 
Υπουργείο Πολιτισμού.  

17.04.2019 Επιστολή συμπαράστασης για την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
των Παρισίων προς την Γαλλική Πρεσβεία, τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Γαλλίας (CNOA), το προεδρείο της UIA, καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE).  

22.04.2019 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με 
θέμα τη Σύσταση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
4030/11 για τις Περιφερειακές Ενότητες της περιοχής.  

06.05.2019 Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο της UMAR για την πρόσκληση του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 25η Γενική Συνέλευση της Ένωσης και τις επετειακές 



εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της, που θα πραγματοποιηθούν 
στην Ρώμη 3 και 4 Ιουλίου 2019.  

06.05.2019 Ανακοίνωση προς τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την αναβολή δικασίμου της 
προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του 
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα».  

15.05.2019 Ψήφισμα του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πρόσκληση 
των Επιστημονικών Συλλόγων Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε 
συντονισμό για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μηχανικών. 

15.05.2019 Ανακοίνωση με θέμα την επίσκεψη του Προέδρου της UMAR στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ που πραγματοποιήθηκε στις 02.05.2019.  

16.05.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εβδομαδιαίο 
Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ», που διοργανώνει ο σύλλογος στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα 
στην Άλλη Μεριά Βόλου από 28.06 έως 04.07.2019. 

20.05.2019 Επιβεβαίωση συμμετοχής του Προέδρου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κ. Δ. Ξυνομηλάκη στην 
25η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR), 3 & 4 
Ιουλίου 2019 στη Ρώμη.  

20.05.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου). Ορίζονται οι συνάδελφοι α) Μπακάλμπασης Νικόλαος 
(τακτικό μέλος) και β) Στεργιόπουλος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος).  

20.05.2019 Αίτημα χορηγίας οφειλής προς την ΔΕΗ ΑΕ για επανασύνδεση ρεύματος στον 
Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Βόλου.  

23.05.2019 Αίτημα άμεσης αναστολής του ΠΔ 99/2018, προς τους Υπουργούς Υποδομών & 
Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Παιδείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, τη ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΝ και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.  

05.06.2019 Αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την ολοκλήρωση του κτιριακού 
συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, προς την Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.  

07.06.2019 Θέσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την 
ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, τον Προϊστάμενο Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, το Γραφείο Δημάρχου Θεσσαλονίκης, την ΔΕΘ 
HELEXPO AE, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και 
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.  

07.06.2019 Αίτημα παράτασης λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 
26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 όπως ισχύει, προς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

10.06.2019 Επιστολή υποστήριξης της συναδέλφου Mucella Yapici, Γραμματέα της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, που διώκεται για την κινητοποίηση προστασίας του πάρκου Gaizi 
Park στην Τουρκία. 

10.06.2019 Έγγραφο με τις θέσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το κτήριο ΟΛΠ στον Πειραιά, το οποίο 
στάλθηκε στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ, στη ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού 
& Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Πειραιά, 
στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ) και COSCO GREECE.  



19.06.2019 Έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα 
«Παρέμβαση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον νέο κύκλο του Προγράμματος 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

19.06.2019 Πρόσκληση σε εκδήλωση για την ανακήρυξη του συναδέλφου Βασίλη Σγούτα ως 
επίτιμου προέδρου της UIA, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στις 25.06.2019.  

21.06.2019 Αίτημα προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, 
Οικονομικών, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Αιγαίου, Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – 
Θράκης, Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
σχετικά με την αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων.  

27.06.2019 Αναβολή του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη 
Μεριά Βόλου, λόγω της προκήρυξης βουλευτικών εκλογών κατά την περίοδο που 
είχε προγραμματιστεί. 

27.06.2019 Ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με την ανακήρυξη του συναδέλφου Βασίλη 
Σγούτα ως πρώτο Επίτιμο Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Honorary 
President UIA). Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Αρχιτεκτονικού Φόρουμ για τον Μαζικό Τουρισμό στις Ιστορικές Πόλεις, που 
έλαβε χώρα στο Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, 7 έως 9 Ιουνίου 2019.  

17.07.2019 Αίτημα επιχορήγησης προς το ΤΕΕ για εξόφληση οφειλής συνδρομών ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ / ΤΕΕ στην UMAR / Ένωση Αρχιτεκτόνων Μεσογείου.  

17.07.2019 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου, που θα 
γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 14.09.2019 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Τα 
θέματα προς συζήτηση Α) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί και Β) Επαγγελματικά 
Δικαιώματα.  

18.07.2019 Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών 
Αλουμινίου και τον Γεν. Διευθυντή της ENERGY LINE, σχετικά με τη συμμετοχή και 
υποστήριξη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο 14ο Συνέδριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, που θα πραγματοποιηθεί 1-3 Νοεμβρίου 2019, στο Ζάππειο 
Μέγαρο. 

19.07.2019 Επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί 
εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4030/11 στην πόλη 
της Χαλκίδας.  

19.07.2019 Μνημόνιο συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & Ελληνικού Τμήματος UIA, σε κοινό 
πλαίσιο δράσεων και στην οργάνωση σχετικών προγραμμάτων που εντάσσονται 
στις Κατευθυντήριες Αρχές, στην Αποστολή και το Όραμα του UIA Architecture & 
Children Working Program.  

19.07.2019 Αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής και τη Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Αθηναίων 
για ενημέρωση αναφορικά με τις κατασκευές που ανεγέρθηκαν πρόσφατα στο 
Πεδίο του Άρεως. 

24.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Οργανωτικής 
Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με 
θέμα «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». Προθεσμία έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.  

25.07.2019 Ερώτημα στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ και 
στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, σχετικά με το Διάγραμμα Κάλυψης στο σύστημα e-Άδειες.  



29.07.2019 Ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αναφορικά με τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) 
κ.α. 

03.09.2019 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ομάδα Εργασίας για τη Σύνταξη Τεύχους 
Τεχνικών Οδηγιών Μελετών Αστικού Σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων 
και οδικού περιβάλλοντος. Ορίζεται ο συνάδελφος Δημήτρης Ξυνομηλάκης, 
πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

04.09.2019 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
(ΚΕΣΑ). Ορίζεται ο συνάδελφος Δημήτρης Ξυνομηλάκης, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

05.09.2019 Παράταση έως 22.09.2019 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού 
Συνεδρίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, 
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».  

08.10.2019 Οδηγία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 
09.10.2019 Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής (7.10.2019). 
11.10.2019 Ενημέρωση προς το ΠΕΔΜΕΔΕ σχετικά με την πραγματοποίηση του 14ου 

Εργαστηρίου Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην 
Άλλη Μεριά Βόλου, για τη διάθεση εξοπλισμού κατάλληλου για συγκεκριμένες 
εργασίες.  

16.10.2019 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην επιστημονική επιτροπή σχετικά με την 
επιλογή του Επιμελητή (Curator) στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 
2020: α) Νίκος Φιντικάκης ως τακτικός και β) Δημήτρης Ξυνομηλάκης ως 
αναπληρωματικός.  

16.10.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ομάδα Εργασίας σχετικά με την 
απλοποίηση των διαδικασιών και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου 
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  

17.10.2019 Αίτημα παράτασης προθεσμίας ισχύος των νόμων ρύθμισης αυθαιρέτων 
(4178/13 και 4495/17).  

17.10.2019 Ανακοίνωση με θέμα: ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης / Αρχαιολογικά Ευρήματα. 
22.10.2019 Ανακοίνωση με θέμα: Το όραμά μας για το Ελληνικό…. 
25.10.2019 Αίτημα επιχορήγησης για εργασίες επισκευής του κτιρίου της έδρας του ΣΑΔΑΣ – 

ΠΕΑ.  
29.10.2019 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 

Αττικής: α) Φραντζή Μαρία ως τακτικό και β) Δημήτρης Ξυνομηλάκης ως 
αναπληρωματικό.  

31.10.2019 Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ και 
τον ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, με θέμα: Ομάδα Εργασίας σχετικά με την 
απλοποίηση των διαδικασιών και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου 
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  

07.11.2019 Έγγραφο προς τα Εκπαιδευτήρια Δούκα με θέμα: «Ημέρα Επαγγελματικής 
Ενημέρωσης» (CAREER DAY) Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Ορίζεται ο Πρόεδρος να 
μιλήσει στους μαθητές λυκείου για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, στις 28.01.20. 

01.11.2019 Πρόσκληση στην Οργανωτική Επιτροπή 12ου ΠΑΣ για την 1η Συνεδρίαση της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

20.11.2019 Επιβεβαίωση συμμετοχής του προέδρου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κ. Δ. Ξυνομηλάκη, 
στην Γενική Συνέλευση του ACE/CAE στη Βαρκελώνη.  

20.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019.  



21.11.2019 Πρόταση διοργάνωσης Έκθεσης Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής, στην Αθήνα. 
25.11.2019 Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης / Τεύχους Οδηγιών 

προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).  
05.12.2019 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον οικισμό της Ύδρας.  
05.12.2019 Έγγραφο προς τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Μελέτη 

πολεοδόμησης 87 στρεμμάτων στην πρώην Βαμβακουργία Βόλου.  
05.12.2019 Έγγραφο προς Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων με θέμα: 

Σύσταση Επιτροπών του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α) όπως ισχύει 
για τον έλεγχο της δυνατότητας μορφολογικής και αισθητικής ένταξης 
αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες 
περιοχές, που θα λειτουργούν στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.  

09.12.2019 Διαμαρτυρία για τα προβλήματα λειτουργίας του ΥΔΟΜ Δήμου Αιγάλεω.  
10.12.2019 Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπές 

του Δήμου Λαμιέων. 
10.12.2019 Έγγραφο προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου με θέμα: Οργανωτική 

επιτροπή 4ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού.  
12.12.2019 Έγγραφο προς την UMAR με θέμα: UMAR / UIA region II / SADAS-PEA/UIA Greek 

Section Summer Workshop 2020.  
13.12.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 

4495/17 της ΠΕ Καβάλας.  
13.12.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Επιτροπή Πολεοδομίας – Χωροταξίας 

Δήμου Λαμιέων. 
13.12.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού Δήμου 

Λαμιέων 
13.12.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Επιτροπή Πολιτιστικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Λαμιέων. 
16.12.2019 Ανακοίνωση: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα 

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α) όπως ισχύει.  
18.12.2019 Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ιταλίας 

(CNAPPC) για τη στήριξή τους.  
23.12.2019 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 

4495/17 για την ΠΕ Πιερίας. 
08.01.2020 Ανακοίνωση: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
08.01.2020 Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τις προτάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη λειτουργία της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  

09.01.2020 Έγγραφο προς Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων με θέμα: 
Υπενθύμιση και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.  

09.01.2020 Ενημέρωση: Δικάσιμος της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση 
του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Παρασκευή 10.1.2020.  

10.01.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 
4495/17 για την ΠΕ Θεσσαλονίκης.  

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2019. Παράταση ως 29.1.20. 



14.01.2020 Έγγραφο προς το ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με θέμα: Αίτημα κοινοποίησης 
αξιόλογων μελετών της θητείας 2017 – 2019 του ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.  

15.01.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
(ΚΕΣΑ): α) Ξυνομηλάκης Δ., τακτικό μέλος και β) Φιντικάκης Ν., αναπληρωματικό 
μέλος).  

15.01.2020 Έγγραφο προς τον Δήμο Κηφισιάς με θέμα: Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την 
κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου στην Κάτω Κηφισιά.  

20.01.2020 Πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για κοπή πίτας για το 2020. Πέμπτη 30.1.2020. 
21.01.2020 Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί της υπ’ αριθμ 282/29.11.2019 απόφασης του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ΠΕ Ρεθύμνου.  
22.01.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΚΕΣΑΜΑΘ: α) Όλγα Πάππα, τακτικό 

μέλος, β) Δημήτρης Αμπόνης, αναπληρωματικό μέλος.  
20.01.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 

4495/17 για την ΠΕ Λασιθίου. 
22.01.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 

4495/17 για τις ΠΕ Σύρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου και Θήρας.  
28.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ 2019. Νέα Παράταση 17.2.2020.  
31.01.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 

ΠΕ Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα, Ανατολικής και Δυτικής 
Αττικής, Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής. 

31.01.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

03.02.2020 Υπόδειξη επιπλέον πίνακα μελών του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Αττικής.  

04.02.2020 Έγγραφο προς τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα: Αίτημα 
χορήγησης επιστολής υποστήριξης στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

04.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές άρθρου 116 του Ν. 4495/17 
για τις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου.  

04.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές άρθρου 116 του Ν. 4495/17 
για την ΠΕ Χίου.  

05.02.2020 Ευχαριστήρια επιστολή προς το Γραφείο ΒΙΚΕΛΑ Ι. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ 
σχετικά με δωρεά στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

06.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

06.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

06.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  

06.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

07.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

07.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  



07.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

12.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 
4495/17 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  

12.02.2020 Αίτημα προς ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ για 
χορήγηση επιστολής υποστήριξης στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

12.02.2020 Αίτημα προς Υπουργό ΥΠΕΝ για χορήγηση επιστολής υποστήριξης στον ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ.  

12.02.2020 Αίτημα προς Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για χορήγηση επιστολής υποστήριξης 
στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

12.02.2020 Αίτημα προς Πρόεδρο ΤΕΕ για χορήγηση επιστολής υποστήριξης στον ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ.  

12.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 
4495/17 για την ΠΕ Κιλκίς.  

12.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 
4495/17 για την ΠΕ Λέσβου.  

13.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΚΕΣΑ Αιγαίου. α) Μπακάλμπασης 
Νικόλαος, τακτικό μέλος, β) Μωραΐτης Ραφαήλ, αναπληρωματικό μέλος. 

13.02.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα ΣΑ για τις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού τομέα, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, 
Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

14.02.2020 Ψήφισμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υπέρ της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών 
για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

14.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές άρθρου 116 του Ν. 4495/17 
για την ΠΕ Ζακύνθου.   

17.02.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές άρθρου 116 του Ν. 4495/17 
για την ΠΕ Εύβοιας.  

17.02.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αίτημα άμεσης επαναδιατύπωσης της παρ. 5 
του άρθρου 3 της Υ.Α. «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)».  

21.02.2020 Αίτημα για την παραχώρηση του χώρου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 
για τη διοργάνωση έκθεσης σύγχρονης αφρικανικής αρχιτεκτονικής.  

03.03.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 
4495/17 για την ΠΕ Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα, Ανατολικής, 
Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

03.03.2020 Υπόδειξη μελών ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις ΠΕ 
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

04.03.2020 Έγγραφο προς την UMAR με θέμα: UMAR / UIA region II / SADAS – PEA / UIA Greek 
Section Summer Workshop 2020. 01 – 12.07.2020.  

09.03.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Δράμας και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

10.03.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για την 
ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

12.03.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
ΠΕ Ημαθίας και Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

16.03.2020 Ανακοίνωση: Αναστολή εκπροσώπησης σε γνωμοδοτικά όργανα (Σ.Α. – ΣΥΠΟΘΑ 
κ.α.) των εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

17.03.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αίτημα για την παράταση όλων των προθεσμιών 
(νόμο 4495/17 κλπ) «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».  



18.03.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για τις 
Περιφερειακές Ενότητες : Σάμου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Θήρας. 

18.03.2020 Ορθή επανάληψη ως προς το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας. Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής 
(ΣΑ) για τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

23.03.2020 Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ με τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 
αυτοαπασχολούμενων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων που πλήττονται 
από την πανδημία.  

26.03.2020 Έγγραφο προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργό 
Οικονομικών, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υφυπουργό 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, με θέμα: Αίτημα – Διαμαρτυρία: Άμεση ένταξη όλων 
ανεξαιρέτως των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων που μέχρι στιγμής έχουν 
εξαιρεθεί, από τους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης.  

05.04.2020 Ανακοίνωση σχετικά με Νέο Περιβαλλοντικό Νόμο του ΥΠΕΝ.  
12.04.2020 Έγγραφο προς Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
και Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημ. Διοίκησης, με θέμα: Αναβάθμιση των 
ψηφιακών μέσων. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με 
την έκδοση οικοδομικών αδειών. 

12.04.2020 Οδηγίες προς του Αρχιτέκτονες μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) σε 
σχέση με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/ΦΕΚ313Β/2020. 

13.04.2020 Έγγραφο προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργό 
Οικονομικών, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υφυπουργό 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, με θέμα: Μέτρα στήριξης των πληττόμενων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

17.04.2020 Πρόσκληση Αποστολής Εισηγήσεων στο 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής & 
Τουρισμού, Ρόδος 24 – 25 Οκτωβρίου 2020. 

20.04.2020 Ανακοίνωση: Συμβολή και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην αντιμετώπιση της 
πανδημικής κρίσης.  

23.04.2020 Ανακοίνωση: Υποστήριξη Διαγωνισμού Ιδεών: ARCHITECTURE TO COMBAT THE 
PANDEMIC CRISIS.  

07.05.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί διαφύλαξη και 
αναβάθμιση του δομημένου και αδόμητου Περιβάλλοντος.  

07.05.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί και Ανάπτυξη.  
20.05.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) της ΠΕ 

Έβρου (Βόρειο Τομέα) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  
21.05.2020 Υποστήριξη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Έκθεση “SYMBOLS & Iconic Ruins”.  
26.05.2020 Έγγραφο προς Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση 

Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων ΥΠΕΝ, Πρόεδρο ΤΕΕ 
και ΤΕΕ / Τμήμα Κέρκυρας, με θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα αρχιτεκτόνων / 
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Αρ. 4 – ΠΔ 99/18.  

01.06.2020 Ανακοίνωση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 
«Επιτροπή Προσβασιμότητας και Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ.  

02.06.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ 
Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  

03.06.2020 Οδηγία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) (αρ. 7 του Ν. 
4495/17 – ΦΕΚ 167/Α/03.11.2017 – όπως ισχύει).  



03.06.2020 Οδηγία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για Διαδικασία Αξιολόγησης – Έγκρισης / άρθρο 10 ΝΟΚ. 
04.06.2020 Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τις 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας: Δ. Ξυνομηλάκης, Θ. 
Κουρσόπουλος, Γ. Πλατσάκης, Μ. Φραντζή.  

05.06.2020 Αίτημα παράστασης του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ σχετικά με 
την πλατφόρμα για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).  

10.06.2020 Απάντηση στην από 4.6.20 επιστολή του Τμήματος Λευκάδας σχετικά με το ΣΑ ΠΕ 
Λευκάδας.  

10.06.2020 Έγγραφο προς Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
(ΕΑΔ), Συνήγορο του Πολίτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο 
Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και 
ΤΕΕ, με θέμα: Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών Συλλογικών Οργάνων.  

16.06.2020 Αιγίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη διοργάνωση “Lighting Awards 2020”.  
18.06.2020 Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το σχέδιο Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας για τους Αρχιτεκτονικούς / Πολεοδομικούς – Χωροταξικούς 
Διαγωνισμούς.  

22.06.2020 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ 
Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  

30.06.2020 Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: Κατάργηση 
Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΓΕΛ.  

03.07.2020 Ψήφισμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ενάντια στον Περιορισμό των Διαδηλώσεων. 
08.07.2020 Οδηγία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αναφορικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων 

Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ως Επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 4495/2017.  
14.07.2020 Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: Ένταξη 

μαθημάτων Σχεδίου και Τεχνικής Παιδείας στα Ωρολόγια Προγράμματα ΔΕ και 
αναθέσεις Αρχιτεκτόνων εκπαιδευτικών.  

14.07.2020 Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
15.07.2020 Έγγραφο προς ΥΠΕΝ με θέμα: Πρόταση θεσμικής ρύθμισης περαίωσης 

αυθαιρέτων. 
16.07.2020 Ψήφισμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Αγία Σοφία. 
27.07.2020 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και στα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα: Διατύπωση θέσεων για το άρθρο 30 του Σ/Ν 
του ΥΠαιΘ «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».  

29.07.2020 Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λασιθίου 
για τη δωρεά προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.   

31.07.2020 Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα σχετικά με ελληνικές συμμετοχές για το Βραβείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική - Mies van der Rohe 
Award 2021.  

01.09.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ και προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: Περί 
«διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

01.09.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ και προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: Περί θεσμικής 
ρύθμισης προθεσμιών αυθαιρέτων.  

03.09.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του 
ψηφισθέντος Σ/Ν «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές 
διατάξεις», όσον αφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις σχετικά 
με την απεικόνιση μνημείων και τη ΓΔΑΜΤΕ».  



08.09.2020 Επιστολή υποστήριξης στην Βηρυτό. 
14.09.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αυθαίρετα – Δασαρχείο – Μ2 Δήμων – 

Διαβούλευση νομοσχεδίων ΥΠΕΝ – Οριακές καταστάσεις. 
16.09.2020 Δελτίο Τύπου: Είναι θέμα θεσμικής τάξης (από το μακρινό 2011). Απάντηση στο 

ΔΤ του ΥΠΕΝ της 15.9.2020 με θέμα: «Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα 
αυθαίρετα».  

23.09.2020 Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με το κτίριο ROSA NERA στα Χανιά. 
28.09.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις επιτροπές του άρθρου 116 του Ν. 

4495/17 για την ΠΕ Ιωαννίνων. 
29.09.2020 Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Μ. Ανδριανάκη, Επίτιμο Έφορο Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων Κρήτης για την άμεση ανταπόκριση για ενημέρωση σχετικά με το 
κτήριο της V Μεραρχίας Κρητών στον Λόφο Καστέλι στα Χανιά. 

01.10.2020 Συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του προέδρου του Τουρκικού 
Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων. 

05.10.2020 Ανακοίνωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής 
2020.  

05.10.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών 
κτιρίων εντός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων – Αρμοδιότητες Σ.Α.  

05.10.2020 Ψήφισμα ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.  
09.10.2020 Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην τηλεδιάσκεψη του ENACA στις 16.10.20: α) Όλγα 

Πάπα και β) Όλγα Βενετσιάνου.  
12.10.2020 Έγγραφο προς τα μέλη ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, θητείας 2107 – 2019, με 

θέμα: Ομάδα Εργασίας για τη διοργάνωση Έκθεσης αξιόλογων μελετών από τη 
θητεία 2017 – 2019 του ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

15.10.2020 Έγγραφο προς τους συναδέλφους Α. Τουλούμη και Κ. Μιχαλοπούλου με θέμα: 
Πνευματικά δικαιώματα αρχιτεκτονικών έργων.  

15.10.2020 Ψήφισμα ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα κτίρια της V Μεραρχίας Κρητών στο λόφο 
Καστέλι Χανίων. 

20.10.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αρμοδιότητες ΣΑ – Δικαίωμα υπογραφής 
αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων εντός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών 
τόπων.   

26.10.2020 Κοινοποίηση απάντησης Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με «Αποζημίωση 
Ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων». 

30.10.2020 Ανακοίνωση για τον σεισμό στη Σάμο. 
02.11.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την 

παρέμβαση στην Ακρόπολη.  
11.11.2020 Ανακοίνωση: Καταδίκη για τον προπηλακισμό του Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ 
11.11.2020 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με 

θέμα: Επιτροπές του άρθρου 116 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
17.11.2020 Ανακοίνωση σχετικά με προσαγωγή συναδέλφου έξω από το Πολυτεχνείο. 
24.11.2020 Έγγραφο προς το ΤΕΕ με θέμα: Διερεύνηση επαγγελματικού δικαιώματος.  
04.12.2020 Παροχή στοιχείων προς την Γενική Δ/νση ΣΔΟΕ Υπουργείου Οικονομικών.  
17.12.2020 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Διαμαρτυρία για τη μη ανταπόκριση σε 

επιστολές του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Α) Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του Ν.4708/2020 
για Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις» και Β) 
Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την παρέμβαση στην Ακρόπολη. 

19.12.2020 Ανακοίνωση: Έντονη αντίδραση του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ σε τροπολογία του Υπουργείου 
Παιδείας.  



29.12.2020 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας 
του ΥΠΕΝ: α) Πόλης Γεράσιμος, τακτικό μέλος και β) Ξυνομηλάκης Βασίλης-
Δημήτρης, αναπληρωματικό μέλος.  

30.12.2020 Αντικατάσταση από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ του αναπληρωματικού μέλους του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής.  

21.01.2021 Έγγραφο προς Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊστάμενο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: Ανάγκη αναστήλωσης του Πύργου του 
Αγίου Πέτρου της Άνδρου. 

22.01.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Ταυτότητα των κτιρίων / Κατάργηση εδαφίου 4 
αρ. 63 Ν. 4759/20 / Αναστολή της εφαρμογής της.  

22.01.2021 Οδηγία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με αφορμή την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΗΤΚ)_Ν. 4759/20.  
04.02.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Πρόσθετες διατάξεις προς ενσωμάτωση στο σ/ν 

περί Δημοσίων Συμβάσεων. 
15.02.2021 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο της 

«Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.»: α) Πλατσάκης Γιώργος, τακτικό μέλος και β) 
Μπρατόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος.  

15.02.2021 Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τις παρεμβάσεις στο Λόφο του Στρέφη. 
17.02.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αναστολή εφαρμογής της Ταυτότητας των 

κτιρίων / Κατάργηση του εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759.  
18.02.2021 Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον νόμο των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας 

του Πολίτη.  
23.02.2021 Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την επικείμενη κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου 

των Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών. 
09.03.2021 Πρόσκληση σύστασης Κοινής Επιτροπής καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών. 
22.03.2021 Έγγραφο προς ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ΤΕΕ με θέμα: 

Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.  
24.03.2021 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ομάδα Εργασίας για τη δημιουργία 

Βιβλιοθήκης μέτρων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας των αστικών 
περιοχών. 

07.04.2021 Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 26η Γενική Συνέλευση της UMAR: Δ. Ξυνομηλάκης, 
Νίκος Φιντικάκης, Φανή Βαβύλη.  

15.04.2021 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Επιτροπή του άρθρου 116, παρ. 3 του 
ν. 4495/2017 (Α’167) όπως ισχύει στην ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

15.04.2021 Υποψηφιότητες για την Επιτροπή THINK TANK της UMAR (Φανή Βαβύλη και Όλγα 
Πάπα).  

16.04.2021 Συλλυπητήρια επιστολή για την απώλεια του συν. Γεωργίου Λιόση, τ. 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου.  

04.06.2021 Ανακοίνωση αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας 
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων» ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021. 

08.06.2021 Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου με 
τηλεδιάσκεψη.  

18.06.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ με θέμα: Αίτημα αναστολής εφαρμογής Ταυτότητας των 
Κτιρίων.  



22.06.2021 Συλλυπητήρια επιστολή για την απώλεια της συζύγου του συναδέλφου Κώστα 
Μπελιμπασάκη.  

24.06.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας 
Αττικής.  

01.07.2021 Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: «Ποιος ασκεί αρχιτεκτονική 
σε αυτή την χώρα;». 

08.07.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Επείγουσα αποστολή εγγράφων σχετικά με τις 
BIENNALE 2004 και 2006. 

12.07.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Εύβοιας, Κρήτης & 
Δωδεκανήσων.  

14.07.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  

14.07.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Κυκλάδων & 
υπόλοιπου Αιγαίου. 

14.07.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Δυτικής Μακεδονίας 
& Θράκης. 

14.07.2021 Έγγραφο προς την UMAR με θέμα: Think Tank. Ανοικτή πρόταση για το 
αντικείμενο των Συλλόγων της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR).  

15.07.2021 Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Ηπείρου, Στερεάς 
Ελλάδας, Θεσσαλίας και Βόρειου Αιγαίου.  

23.07.2021 Υποβολή αιτήματος διόρθωσης προϋπολογισμού του έργου με Συντονιστή 
Δικαιούχο τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, προς Πράσινο Ταμείο. 

28.07.2021 Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, με κοινοποίηση στις 
Σχολές & Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της χώρας, με θέμα: Επαναφορά της 
βάσης του 10 στα ειδικά μαθήματα εισαγωγής στις Αρχιτεκτονικές Σχολές, προς 
το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και τις Σχολές και Τμήματα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της χώρας.  

29.07.2021 Θερμά συγχαρητήρια στους α) Φανή Βαβύλη – Τσινίκα και β) Κυριάκο Πιπίνη, για 
την εκλογή τους ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος του UIA Council 
για την Region II αντίστοιχα.  

30.07.2021 Αίτημα προς τον Πρόεδρο ΔΣ ATTICA BANK για χορηγία για κατάθεση Προσφυγής 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου.  

30.07.2021 Αίτημα προς τον Πρόεδρο ΔΣ ATTICA BANK για χορηγία για τον Ξενώνα Στάμου 
Στούρνα.  

08.07.2021 Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, προς τα μέλη του.  
08.09.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές 

Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (ΕΕΠΕΤ) του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α).  
08.09.2021 Προώθηση επιστολής συναδέλφου Ειρ. Καντιάνη προς την πρόεδρου του ΣΑ ΠΕ 

Λακωνίας κα Βασιλική Τζανετέα, για την τήρηση νομοθεσίας και διαδικασίας 
διεξαγωγής συνεδριάσεων Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.  

08.09.2021 Επιστολή προς τον συνάδελφο Ανδρέα Φράγκο, Πολιτικό Μηχανικό, με θέμα: 
Απάντηση στο ερώτημα για δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικής μελέτης βάσει 
του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α/5.11.2018).  

08.09.2021 Επιστολή προς την συνάδελφο Ροκανά Βίκυ με την νομοθεσία βάσει της οποίας 
πραγματοποιούνται οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί στη χώρα μας, για την 
πρόθεσή της εταιρείας MAKARU για την οργάνωση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.  

08.09.2021 Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Προσφυγή στο ΕΔΔΑ σε συνέχεια 
της Απόφασης του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018, προς τα μέλη του. 



09.09.2021 Ευχαριστήρια επιστολή και αποδοχή της πρόσκλησης για συμμετοχή στην 
εκδήλωση “High quality Design Vs High Digit Design”, Padiglione Italia, Biennale 
Architectura 2021, στις 9.10.2021 στη Βενετία.  

13.09.2021 Δελτίο Τύπου: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής «του Μέσου Όρου» και του παραλόγου. 
Βόμβα στα θεμέλια των Σχολών, παράδοση της εκπαίδευσης σε μια αβέβαιη και 
καταρρέουσα αγορά.  

13.09.2021 Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας με κοινοποίηση στις Σχολές και τα Τμήματα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με θέμα: Άμεση αποκατάσταση των καταστροφικών 
αποτελεσμάτων της «ΕΒΕ του Μέσου Όρου» στους άριστους και στις 
Αρχιτεκτονικές Σχολές.  

20.09.2021 Επιστολή προς το δικηγορικό γραφείο PATRINOS & PARTNERS LAW OFFICE, για 
την ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης Προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων Ανθρώπου.  

27.09.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με θέμα: 
Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.  

27.09.2021 Οδηγία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.  
01.10.2021 Ανακοίνωση προς τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα: Αίτημα οικονομικής 

ενίσχυσης του Συλλόγου / Προσφυγή ΕΔΔΑ σε συνέχεια της Απόφασης του ΣτΕ 
για το ΠΔ 99/2018.  

26.10.2021 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟΑ με θέμα: Επανυποβολή αιτήματος επιχορήγησης για 
εργασίες επισκευής του κτηρίου της έδρας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

10.11.2021 Έγγραφο προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα με θέμα: 
Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.  

10.11.2021 Επιστολή προς την ATTICA BANK με θέμα: Παράταση θητείας ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ως 
31.12.2021.  

15.11.2021 Συγχαρητήρια επιστολή προς Mrs. Ruth Schagemann, Πρόεδρο ACE, για την 
εκλογή της ως πρόεδρος του Οργανισμού, για 2022 – 2023.  

08.12.2021 Ανακοίνωση προς τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα: Αίτημα οικονομικής 
ενίσχυσης του Συλλόγου.  

13.12.2021 Επιστολή προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου με θέμα: Κοινή Συνάντηση 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / ΣΑΚ / ΕΤΕΚ, την Τρίτη 14.12.2021 στα Γραφεία του συλλόγου.  

13.12.2021  Ερώτημα προς την ATTICA BANK περί νέας παράτασης θητείας ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
13.12.2021 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 

Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.  
14.12.2021 Υπόδειξη μελών από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο ΣΑ ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας. 

14.12.2021 Απάντηση στη συνάδελφο Μαρία Σπάθη σχετικά με την κατάργηση υπόσκαφων 
στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.  

15.12.2021 Αποστολή Mandate στην UMAR για τη συμμετοχή των α) Δημήτρη Ξυνομηλάκη, 
β) Όλγας Πάππα και γ) Φανής Βαβύλη – Τσινίκα, στη Διαδικτυακή Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης στις 17.12.2021.  

16.12.2021 Επιστολή προς τον Δήμο Γρεβενών με θέμα: Καθυστέρηση ανάρτησης 
Διακήρυξης του Δήμου Γρεβενών στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

17.12.2021 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  

17.12.2021 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 



20.12.2021 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.  

21.12.2021 Υποστήριξη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές 
Κατασκευές», που θα γίνει 4 – 6 Νοεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.  

21.12.2021 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

21.12.2021 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Ανατολική Αττική).  

21.12.2021 Ορισμός εκπροσώπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Νότιος Τομέας Αθηνών). 

23.12.2021 Αίτημα προς το ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
κοινοποίηση στον πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: Έκδοση διευκρινιστικών Εγκυκλίων ως 
προς τις κατηγορίες των Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών και το αποκλειστικό 
δικαίωμα εκπόνησής τους από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  

23.12.2021 Ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρεία ΒΕΤΑΠΛΑΝ σχετικά με δωρεά στον 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

23.12.2021 Ευχαριστήρια επιστολή προς τον συνάδελφο Παπαθεοδώρου Πάρι, σχετικά με 
δωρεά στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

23.12.2021 Δελτίο Τύπου: Σχόλια στον Τύπο σχετικά με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων για το θέμα με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΥ» ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥ Δ. 
ΒΟΛΟΥ».  

19.01.2022 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
(ΚΕΣΑ). Ορίζονται οι συνάδελφοι: α) Δ. Ξυνομηλάκης ως τακτικό και β) Μ. Τζάρας 
ως αναπληρωματικό.  

21.01.2022 Έγγραφο προς ΥΠΕΝ, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
χώρας και στον Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: Αποτίμηση λειτουργίας των Συμβουλίων 
Αρχιτεκτονικής. Προτάσεις ενεργοποίησης για τη λειτουργική τους αναβάθμιση.  

21.01.2022 Επιστολή προς ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ και Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: Αρχιτεκτονική και 
Αρχαιολογία – Οι συμπληγάδες μια όψιμης (?) αντιπαλότητας με θύμα την 
αρχιτεκτονική κληρονομιά.  

21.01.2022 Έγγραφο προς ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ και ΤΕΕ με θέμα: Μετατροπή του εμβληματικού SILO 
στον Πειραιά σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.  

24.01.2022 Ορισμός εκπροσώπων στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – 
Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ). Ορίζονται οι συνάδελφοι α) Όλγα Πάππα ως τακτικό και β) 
Δημήτρης Αμπόνης ως αναπληρωματικό.  

27.01.2022 Έγγραφο προς ΥΠΕΝ, Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, ΥΠΠΟΑ, Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης και ΤΕΕ με θέμα: Άδειες & ΕΕΜΚ χωρίς έγκριση ΣΑ & Αρχαιολογίας.  

27.01.2022 Ανοικτή επιστολή προς Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, ΥΠΠΟΑ, Δήμαρχο 
Αθηναίων, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: Όταν οι πόλεις αγνοούν 
τους δημιουργούς τους και καταστρέφουν τα έργα τους χάνουν την ταυτότητά 
τους (με αφορμή την καταστροφή της πλατείας Κολωνακίου και όχι μόνο).  

27.01.2022 Αιγίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Πανεπιστήμιο στης Πάρμας, στο μάστερ με θέμα: 
“Rigenerazione Urbana. Tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione 
dell’ambiente costruito”.  

27.01.2022 Συλλυπητήρια στον Σύλλογο Ισπανών Αρχιτεκτόνων για τον θάνατο του 
προέδρου τους Lluis Comeron.  



31.01.2022 Αιγίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 1η Διεθνή Έκθεση για τα μηχανήματα έργων / 1η 
Ergo.tec. 27 – 29 Μαΐου 2022 στο MEC Παιανίας.  

03.02.2022 Αιγίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 4η Διεθνή Έκθεση Verde.tec / Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος, 18 – 20.3.2022 στο MEC Παιανίας.  

03.02.2022 Αιγίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 2η Διεθνή Έκθεση “Ascen.tec / Τεχνολογίες 
Ανελκυστήρων, 3 – 5.6.2022 στο MEC Παιανίας.  

09.02.2022 Έγγραφο προς ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ και Δήμο Ύδρας με θέμα: Η διαχείριση της 
Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: με αφορμή τη Δόμηση στη Νήσο 
της Ύδρας.  

18.02.2022 Κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια στις 26.2.2022 σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.  

18.02.2022 Επιστολή προς την Ένωση Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) για τη διοργάνωση 
των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων 15.7 έως 30.9.2022 στα Ιωάννινα σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Αρχιτεκτονική Σχολή.  

25.02.2022 Απαντητική επιστολή προς την συνάδελφο Γκερλιώτου Βάια σχετικά με την 
εκπροσώπηση στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (ΕΕΠΕΤ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α).  

28.02.2022 Ανοικτή Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) με 
θέμα: «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων: Να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το 
δημόσιο συμφέρον».  

11.03.2022 Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΝ, Πρόεδρο ΤΕΕ και Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: Βεβαίωση 
όρων δόμησης για κάθε νόμιμη χρήση πλην της έκδοσης άδειας οικοδομής.  

11.03.2022 Πρόσκληση σύγκλησης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις 02.04.2022 με 
τηλεδιάσκεψη λόγω COVID19.  

14.03.2022 Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΝ, Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: Πράξη Βεβαίωσης όρων δόμησης για έκδοση 
οικοδομικής άδειας.  

16.03.2022 Ανακοίνωση: Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις των 
συναδέλφων του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) από 14 έως 24 
Μαρτίου 2022.  

16.03.2022 Ανάκληση σύγκλησης Αντιπροσωπείας.  
07.04.2022 Επιστολή προς τον συνάδελφο Ανδρέα Κούρκουλα με θέμα: Επιτροπή 

αξιολόγησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την επέκταση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου.  

11.04.2022 Επιστολή προς τον συνάδελφο Γεώργιο Τσολάκη με θέμα: Μελέτη Μουσείου 
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Πειραιά. 

12.04.2022 Επιστολή προς την Ένωση Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) για τα Καλοκαιρινά 
Σπουδαστήρια της UMAR, που θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα, 4 – 10 
Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα: “The Museum of Modern Architecture at the 
Mediterranean” (Το Μουσείο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στη Μεσόγειο).  

13.04.2022 Πρόσκληση προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη 2η τακτική 
σύγκληση της Αντιπροσωπείας που θα γίνει το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και ώρα 
10:00 με τηλεδιάσκεψη λόγω COVID 19.  

14.04.2022 Έγγραφη ενημέρωση προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας και τα 
Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για διενέργεια εκλογών ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  



28.04.2022 Έγγραφο προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE / CAE) με τη φόρμα 
συμμετοχής (MANDATE FORM) των συναδέλφων: α) Δ. Ξυνομηλάκη, πρόεδρο 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και β) Ο. Πάππα, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη Γενική Συνέλευση του 
ACE/CAE στις 29 και 30 Απριλίου, με τηλεδιάσκεψη.  

29.04.2022 Ψήφισμα με θέμα: Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καταγγέλλει την αυθαίρετη, εκδικητική και 
απαξιωτική συμπεριφορά της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προς συνάδελφο Πολιτικό 
Μηχανικό. 

05.05.2022 Έγγραφο προς τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, κο Νικόλαο Αβραμίδη με θέμα: 
Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης για εργασίες συντήρησης του κτηρίου της 
έδρας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

06.05.2022 Επιστολή προς το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Τουρκίας / Τμήμα 
Κωνσταντινούπολης, με θέμα: Υποστήριξη για απελευθέρωση της Mucella Yapici 
και όλων των συναδέλφων Τούρκων Αρχιτεκτόνων που φυλακίστηκαν. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
17.12.2018 Εκδήλωση Ενημέρωσης για το ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του 

μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα» και Παζάρι Βιβλίων στο Κτήριο Αβέρωφ, ΕΜΠ.  

29.01.2019 Ενημέρωση από τον συνάδελφο Ν. Μπελαβίλα για την εξέλιξη του έργου της 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ», στη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα γραφεία του 
Συλλόγου.  

19.02.2019 Ενημέρωση από τον νομικό κο Βασίλη Κωστόπουλο για τις εξελίξεις σχετικά με 
την προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018, στη συνεδρίαση του ΔΣ στα γραφεία 
του Συλλόγου. 

09.04.2019 Παρουσίαση: «Ποδηλατόδρομοι, ώρα για ποδήλατο» από τους συναδέλφους: 
Ευθύμιος Μπακογιάννης Διδάκτωρ Πολεοδόμος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός 
ΕΜΠ – Ηλίας Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων, στη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
στα γραφεία του Συλλόγου. 

02.05.2019 Επίσκεψη του Προέδρου της UMAR, Wassim Naghi, στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Στη 
συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και συνάδελφοι μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Κατά τη συζήτηση 
πέραν των επαγγελματικών και επιστημονικών θεμάτων αναπτύχθηκε ένας 
φιλικός διάλογος, όπου ο πρόεδρος της Ένωσης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη 
σύσφιξη των αμοιβαίων σχέσεων.  

25.06.2019 Εκδήλωση στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ανακήρυξη του συναδέλφου 
Βασίλη Σγούτα ως Επίτιμου Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). 
Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Φόρουμ 
για τον Μαζικό Τουρισμό στις Ιστορικές πόλεις, που πραγματοποιήθηκε στις 7 – 9 
Ιουνίου 2019, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.  

30.01.2020 Κοπή πίτας στα γραφεία του Συλλόγου. Στην εκδήλωση επιπλέον του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ, παραβρέθηκαν πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου, ο Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, 
Πρόεδροι Κλαδικών Συλλόγων, η Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Τμήματος Αττικής 
κλπ. 

11.02.2020 Ενημέρωση του συν. Ανδρέα Γιακουμακάτου, Καθηγητή Ιστορίας, Κριτικής 
Ανάλυσης και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, σχετικά με την "5η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης BRAU5", στη συνεδρίαση του ΔΣ στα 
γραφεία του Συλλόγου. 



26.05.2020 Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κου Κώστα Μπακογιάννη στην τηλεδιάσκεψη 
του ΔΣ, όπου έγινε συζήτηση για τις παρεμβάσεις του Δήμου στο κέντρο της 
Αθήνας. 

01.07.2020 Συνάντηση με τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Β. Ελλάδος και της 
Θεσσαλίας. 

Ιούλιος 2021 Τηλεδιασκέψεις με τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής όλης της Ελλάδας 
κατά ομάδες. 

14.12.2021 Κοινή συνάντηση ΣΑΚ | ΕΤΕΚ | ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην 
Αθήνα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, συν. Δημήτρης 
Ξυνομηλάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, συν. Χρίστος 
Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, 
συν. Κωνσταντίνος Κωνσταντή και από το ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ οι συν. Άννα Μελανίτου 
και Νίκος Φιντικάκης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ  
7-9.11.2018 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στο 1ο Διεθνές 

Διεπιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ, με θέμα: Economy, Society and 
Climate Change / Τhe impact o mega trends in the Built Environment, Construction 
Industry and Real Estate (TUFE 2018) και που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου.  

10.12.2018 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσωπώντας τον Σύλλογο, 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο 
Γεώργιο Δημαρά, σχετικά με το ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του 
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα”. 

10.12.2018 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Ετήσια 
Τακτική Γενική του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων & 
Μνημείων και έλαβε μέρος στη συζήτηση για τα προβλήματα των Διατηρητέων 
Κτηρίων και Μνημείων της χώρας που ανήκουν σε ιδιώτες, πολίτες και φορείς 
(ΝΠΔ και ΙΔ), που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας.  

07.01.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Ειδική 
Επιτροπή του ΥΠΕΝ με στόχο την ανάδειξη της Ελληνικής εκπροσώπησης για την 
6η σύνοδο Βραβείου Τοπίου (2018 – 2019) του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

29.03.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Ομάδα 
Εργασίας της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ για τον Ιλισό, στα γραφεία της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ. 

05.04.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Τελετή 
Βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών στην Εκστρατεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018, που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, το Πράσινο Ταμείο και η ΕΕΤΑΑ και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
της Παλιάς Βουλής. 

12.05.2019 Η συν. Άννα Μελανίτου, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εκπροσώπησε τον Σύλλογο στο 
διήμερο φόρουμ που έλαβε χώρα στην ειδική έκθεση για ανελκυστήρες 
¨ASCENTEC¨ στο MEC Παιανίας (11-12 Μαΐου 2019), με εισήγηση με τίτλο: «Νέες 
τάσεις, Αισθητική και σύγχρονος σχεδιασμός στις κατασκευές ανελκυστήρων».  

24.06.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Εκδήλωση 
με θέμα την παρουσίαση του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Πλαίσιο αναζωογόνησης 
και αναπλάσεων αστικού χώρου. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των θεσμικών 



εργαλείων και των διαδικασιών για τον σχεδιασμό, τον επανασχεδιασμό και την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης με στόχο την αειφορία 
και την ανθεκτικότητα των οικισμών», που διοργάνωσε ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Γιώργος Δημαρά και το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο 
Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ. 

03-04.07.19 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Επετειακή 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) των 25 χρόνων 
λειτουργίας της, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.  

10.07.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην τελετή 
απονομής των Διπλωμάτων στους Αποφοίτους της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του έτους 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Αβέρωφ, 
Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων. 

25.07.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Κεντρική 
Κριτική Επιτροπή για τη βράβευση διπλωματικών εργασιών Διπλωματούχων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στις εξετάσεις του ΤΕΕ για χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος.  

29.07.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσωπώντας τον Σύλλογο 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας & Αστικού περιβάλλοντος, κο Οικονόμου, όπου 
συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΝ. 

17.09.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης και οι συν. Θωμάς Κουρσόπουλος, Μαρία 
Φραντζή, μέλη του ΔΣ, και ο συν. Νίκος Ντόριζας, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο 
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υφυπουργό κο Οικονόμου, σχετικά με τη 
διαμόρφωση νέας ΥΑ περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 

22.11.2019 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στη Γενική 
Συνέλευση της ACE για την εκλογή του νέου της ΔΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στη Βαρκελώνη.  

28.01.2020 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην εκδήλωση 
«ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (CAREER DAY) που διοργάνωσαν τα 
Εκπαιδευτήρια Δούκα για τους μαθητές Λυκείου.  

01/07/2020 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο σε συνάντηση με 
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κο Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τον Αντιδήμαρχο 
Περιβάλλοντος συν. Σωκράτη Δημητριάδη, τον ΓΓ ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο 
Μπακογιάννη, την Επιμελήτρια της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, συν. Όλγα Πάππα κ.α., στο 
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 

24.10.2020 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Οργανωτική 
και Επιστημονική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής & Τουρισμού, που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και πραγματοποιήθηκε στη 
Ρόδο. 

2-3.11.2020 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στο εργαστήρι 
City Vision για το πρόγραμμα SPARCS, του Δήμου Κηφισιάς. 

30.11.2020  Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής της Βουλής σχετικά με το νομοσχέδιο: «Εκσυγχρονισμός της 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». 

15.04.2021 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης μαζί με τις συν. Φανή Βαβύλη και Όλγα 
Πάππα, μέλος του ΔΣ, εκπροσώπησαν τον Σύλλογο στην Επιτροπή UMAR Think 
Tank. 



11.09.2021 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στα εγκαίνια της 
Έκθεσης Σχεδίων & Μακετών του Διεθνή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την 
Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης –Thessaloniki ConfEx Park, στο 
πλαίσιο διεξαγωγής της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίσης έγινε 
συνάντηση με τον κο Καλαφάτη Σταύρο, Υπ. Μακεδονίας Θράκης στο Υπουργείο. 

30.09.2021 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στο Συνέδριο του 
Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με τίτλο: «Ο 
μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης», στο Ξενοδοχείο 
Divani Apollon Palace στο Καβούρι. 

09.10.2021 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην εκδήλωση 
“High quality Design Vs High Digit Design”, Padiglione Italia, Biennale Architectura 
2021, στη Βενετία.  

11.12.2021  Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσώπησε τον Σύλλογο, μετά από 
πρόσκληση του Προξενείου της Βενετίας, στο συνέδριο: «Οι Ιταλοί αρχιτέκτονες 
στην Ελλάδα μετά το 2021», που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία. 

14.12.2021 Στην Κοινή Συνάντηση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) / 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), την Τρίτη 14.12.2021 στα 
Γραφεία του ΣΑΔΑΣ, τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Δημήτρης 
Ξυνομηλάκης, καθώς και οι συνάδελφοι Νίκος Φιντικάκης και Άννα Μελανίτου, 
μέλη του ΔΣ.  

17.12.2021 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης, η συν. Όλγα Πάππα, μέλος του ΔΣ και η συν. 
Φανή Βαβύλη – Τσινίκα τακτικό μέλος του UIA Council για την Region II, 
συμμετείχαν στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της UMAR, εκπροσωπώντας τον 
Σύλλογο.  

04.03.2022 Ο συν. Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκπροσώπησε τον Σύλλογο 
στην τηλεδιάσκεψη, στα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με 
αντιπροσωπεία του Κόμματος ΜΕΡΑ25 με θέμα την Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
και ΣΕΑ: «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων. Να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το 
δημόσιο συμφέρον». Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ελλήνων Αρχαιολόγων, κα Δέσποινα Κουτσούμπα. 

04.03.2022 Ο συν. Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκπροσώπησε τον Σύλλογο 
στη συνάντηση με την υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ κα 
Ελένη Μηλιαρονικολάκη, πολιτικό μηχανικό, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 
του ΚΚΕ στον Περισσό, με θέμα την Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΣΕΑ: «Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων. Να αποκατασταθεί 
η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο 
συμφέρον». Στη συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, κα Δέσποινα Κουτσούμπα.  

21.03.2022 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης εκπροσωπώντας τον Σύλλογο και η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κα Δέσποινα Κουτσούμπα, 
συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
κο Ευθύμιο Μπακογιάννη και έγινε συζήτηση με θέμα την Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ και ΣΕΑ: «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων 
Αρχαιοτήτων. Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να 
προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον».  

22.03.2022 Η συν. Άννα Μελανίτου, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ, όπου συμμετείχε και 



εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και έγινε συζήτηση με θέμα 
την Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΣΕΑ: «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 
Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων. Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η 
δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον». 

30.03.2022 Ο συν. Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εκπροσώπησε τον Σύλλογο 
στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τον Βουλευτή 
Ηρακλείου και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Μάξιμο Σενετάκη. Στη 
συνάντηση συμμετείχε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κα 
Δέσποινα Κουτσούμπα. Θέμα συζήτησης η Κοινή Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΣΕΑ: 
«Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων Αρχαιοτήτων. Να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το 
δημόσιο συμφέρον». 

07.04.2022 Ο συν. Θωμάς Κουρσόπουλος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκπροσώπησε τον Σύλλογο 
στη συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ: α) με τη Βουλευτή Αχαΐας και 
Τομεάρχη Πολιτισμού, κα Σία Αναγνωστοπούλου, μέλος της ΚΕ και της Πολιτικής 
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και β) τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Σωκράτη 
Φάμελλο. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, κα Δέσποινα Κουτσούμπα. Θέμα συζήτησης η Κοινή Επιστολή 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΣΕΑ: «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείων Εναλίων 
Αρχαιοτήτων. Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να 
προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον». 

 
Εισήγηση 02 
Εισερχ. ΑΠ 67509 από τη Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων, με θέμα: «Για τον Απολογισμό 
πεπραγμένων ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2018-2022» 
Εισηγητής: Νίκος Φιντικάκης 
 

Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων       12.05.2022 
Για τον Απολογισμό πεπραγμένων ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2018 – 2022 

Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου ΔΣ του ΣΑΔΑΣ 
ΠΕΑ, η κοινωνική κρίση πήρε νέες διαστάσεις στην Ελλάδα, με την κλιμάκωση της 
νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής επίθεσης σε βασικές από τις πτυχές του καθεστώτος της 
μεταπολίτευσης. Με την προσχηματική εκμετάλλευση των συνθηκών της πανδημίας, 
φαλκιδεύτηκαν πολιτικά, εργασιακά, συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα και 
ελευθερίες. Η επίθεση επεκτάθηκε στη δημόσια παιδεία και στον πολιτισμό. Έτσι, βρέθηκαν στο 
στόχαστρο η αρχιτεκτονική, ο πολεοδομικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, το περιβάλλον και 
ο δημόσιος χώρος, η ομορφιά του ελληνικού τοπίου, η αρχιτεκτονική παιδεία, τα δικαιώματα, η 
δεοντολογία και οι όροι άσκησης του επαγγέλματος των αρχιτεκτόνων, προς όφελος επενδυτών 
με σκοτεινή προέλευση και αδηφάγες επιδιώξεις, είτε για την προβολή «φιλάνθρωπων» 
ιδρυμάτων, δωρητών και επιχειρηματιών. 

Γιατί καταψηφίζουμε τον Απολογισμό 
1. Γιατί το ΔΣ δεν στάθηκε στο ύψος των σημερινών συνθηκών.  
Την τελευταία τετραετία και ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας, η ελεύθερη πρωτοβουλία 
και συμμετοχή σε μαζική δράση επανειλημμένα ετέθη σκόπιμα και απροσχημάτιστα σε 
απαγόρευση, διωγμό είτε καταστολή. Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ βρέθηκε έτσι σε ιστορικά πρωτόγνωρη θέση 
ευθύνης, να τοποθετηθεί δημόσια, να ασκήσει κριτική, να ερμηνεύει και να ενημερώνει την 
κοινωνία, και κατ’ αρχή τα πληττόμενα λαϊκά στρωμάτων, για τις συνέπειες της συντελούμενης 
κυβερνητικής καταστροφής, σε όλες τις διαστάσεις της αρχιτεκτονικής. Η πλειοψηφία του 
απερχόμενου ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, πλην μεμονωμένων και ακραίων περιπτώσεων, απέφυγε να 



σταθεί στο ύψος αυτών των περιστάσεων, αναδεικνύοντας, με παρεμβάσεις στον κοινωνικό 
διάλογο, τον ρόλο που αναλογεί στους αρχιτέκτονες και τον οποίο ο Σύλλογος διεκδικεί και 
υπερασπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του. Για αυτό το μείζονα λόγο, η Συσπείρωση 
Αριστερών Αρχιτεκτόνων καταψηφίζει τον απολογισμό δράσης του ΔΣ.  
Ενδεικτικό παράδειγμα: Η απορρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού και η σιωπή του ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.  
Από το Νόμο Σουφλιά και μετά, ειδικά όμως από το 2010, η πολιτεία απεμπολεί την 
συνταγματική της ευθύνη να προωθεί κατά προτεραιότητα το σχεδιασμό του ελληνικού 
χώρου με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου.  
Όμως με το νέο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Ν.4759/2020 τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια 
εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, μπορούν πλέον να 
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από τα ΤΠΣ, και να 
εντάσσονται σε αυτά χωρίς τροποποιήσεις. Οι ιδιώτες επενδυτές όχι μόνο πολεοδομούν 
σύμφωνα με τα συμφέροντά τους αλλά μπορούν να τροποποιούν τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια 
για την εξυπηρέτησή τους.  
Ακόμα χειρότερα, με το Ν.4864/2021, “Στρατηγικές Επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος”, η Κυβέρνηση έδωσε το τελειωτικό κτύπημα στον συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δημόσιο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Ο νόμος περί 
«στρατηγικών επενδύσεων» επιβάλλει ανήκουστες παραχωρήσεις σε επενδυτές κεφαλαίων, 
χωρίς έλεγχο της προέλευσής τους, με απολύτως ανεξέλεγκτα σχέδια. Δεν έφταναν τα 
επιπλέον τα οικονομικά κίνητρα, αλλά παραχωρούνται και ανήκουστα πολεοδομικά και 
διοικητικά κίνητρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις από 
ιδιώτες, πρόταξη ιδιωτικών απαιτήσεων στον προγραμματισμό φορέων του δημοσίου, 
ανεξέλεγκτη αδειοδότηση, με θέσπιση προσχηματικών, ανέφικτων προθεσμιών κλπ.  
Με όχημα αυτό το σκανδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση, με 
Αποφάσεις Διυπουργικών Επιτροπών (ΔΕΣΕ), εγκρίνει σωρηδόν ως Στρατηγικές Επενδύσεις 
του Ν.3894/2010, τα επενδυτικά σχέδια Τουριστικών-Παραθεριστικών εγκαταστάσεων σε 
εκτάσεις ιδιωτών με ήδη εγνωσμένη καταστροφική δραστηριότητα, πάνω σε παραλίες. 
Δεδομένης της τεράστιας ακτογραμμής της χώρας το “πεδίον δόξης” είναι λαμπρό.  
Μόνη αντίδραση του ΔΣ του συλλόγου αρχιτεκτόνων απέναντι σε όλα αυτά, ήταν η σιωπή. 
2. Γιατί υποτίμησε τους αρχιτέκτονες και τους Έλληνες πολίτες. 
Το απερχόμενο ΔΣ υποτίμησε την κριτική ικανότητα των αρχιτεκτόνων και τη νοημοσύνη των 
Ελλήνων πολιτών, στους οποίους σε τελευταία ανάλυση εναπόκειται η ανατροπή και η αλλαγή 
των κυβερνητικών πολιτικών. Η «αποϊδεολογικοποίηση» η «αποπολιτικοποίηση» και η 
«αποκοινωνικοποίηση» των παρεμβάσεών μας έγιναν σήμα κατατεθέν του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ αυτή την 
τετραετία, προς όφελος μιας επικοινωνιακής μόνο, δήθεν αντιμετώπισης ακραίων και πολύ 
σοβαρών προβλημάτων.  
Ενδεικτικό παράδειγμα: Η (μη) αντιμετώπιση της αντιποίησης του τίτλου του αρχιτέκτονα.  
Το θέμα ήλθε και συζητήθηκε επανειλημμένα σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Όμως το ΔΣ απέφυγε 
να αποφασίσει, με σκεπτικό ότι το μόνο ολοκληρωμένο σχέδιο απόφασης, το οποίο πρότεινε 
η Συσπείρωση (1ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο παρόν), δεν θα το καταλάβαινε ο κόσμος. Έτσι, ως μόνη 
θεραπεία για την αντιποίηση του τίτλου του αρχιτέκτονα, το ΔΣ έχει προσανατολιστεί στην 
αναζήτηση ενός κατάλληλου επικοινωνιακού σλόγκαν, του τύπου «το κάπνισμα κάνει κακό 
στην υγεία». Ακόμα το αναζητεί… 
3. Γιατί έχει παγιδεύσει το σύλλογο σε μια στρατηγική σαθρή και αδιέξοδη.  
Ως ύστατη απάντηση απέναντι στην κυβερνητική επίθεση στην αρχιτεκτονική και τους 
αρχιτέκτονες, αντί της ουσιαστικής κριτικής, το ΔΣ προτίμησε να συντηρεί και να προστατεύει 



ψίχουλα δοτών εξουσιών, σε ελεγχόμενα από την κυβέρνηση «σώματα ειδικών», (όπως ΚΕΣΑ, 
κλπ), που χωρίζουν τους αρχιτέκτονες σε ελέγχοντες και ελεγχομένους και έχουν ως προφανή 
λόγο ύπαρξης όχι την προστασία της αρχιτεκτονικής (που προφανώς είναι το τελευταίο που 
νοιάζει τις κυβερνήσεις που επί δεκαετίες συντηρούν τα σώματα αυτά) αλλά το ξέπλυμα και τη 
θωράκιση άνομων και μεγάλων κυβερνητικών διαπλοκών με ιδιωτικά συμφέροντα. Το 
απερχόμενο ΔΣ, αναλώθηκε σε μιαν αδιέξοδη προσπάθεια καταγραφής των συμπτωμάτων 
γενικευμένης αρρυθμίας στη λειτουργία τους, σε μια προσπάθεια διαλόγου και συστάσεων με 
αποκλειστικό αποδέκτη μιαν αποφασισμένη και αδίστακτη κυβέρνηση.  
Ενδεικτικό παράδειγμα: Αποτίμηση λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 
https://www.sadas-pea.gr/apotimisi-leitoyrgias-ton-symvoylion-architektonikis-
protaseisenergopoiisis-gia-ti-leitoyrgiki-toys-anavathmisi/ Πρόκειται για «Απόφαση του ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ» που μάλλον με αναφορά ευσυνείδητου υπαλλήλου προς την κυβερνητική 
προϊσταμένη αρχή μοιάζει. Λες και η αλλοφροσύνη που διαπιστωμένα επικρατεί σε 
ελέγχοντες και ελεγχομένους αρχιτέκτονες στα ΣΑ ανά την Ελλάδα, είναι θέμα εκκρεμών 
προβλημάτων, που αρκεί να καταγραφούν για να «διορθωθούν», χωρίς ίχνος αναφοράς ούτε 
σε κυβερνητικές ευθύνες ούτε στην κυβερνητική πολιτική της γενικότερης διάλυσης του 
δημοσίου ελέγχου. Σχετική πρόταση που υπέβαλε ο εκπρόσωπος της Συσπείρωσης, να 
καταγγελθούν διάφορα όργανα «ειδικών», τύπου ΚΕΣΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ΚΣΝΜ κλπ, ως 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ κυβερνητικών υπερβάσεων και παρεκτροπών (Ακρόπολη, Πανεπιστημίου, 
Ελληνικό, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων κλπ, μερικές από 
τις οποίες έχει και ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ καταγγείλει) δεν έγινε αποδεκτή, ως ήδη αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της Συσπείρωσης...  
4. Γιατί με κύρια ευθύνη του προέδρου του και συγκάλυψη από την πλειοψηφία του, το ΔΣ 

εξετράπη σε ενέργειες αντικαταστατικές και αντικανονικές.  
Κατά τη θητεία 2018 - 2022, απέναντι σε ένα καταιγισμό επιθέσεων και πληγμάτων σε όσα 
αποτελούν τους σκοπούς του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, το ΔΣ βρέθηκε σε ένα πρωτοφανές καθεστώς 
ανωμαλίας για την ιστορία του συλλόγου. Ξεκίνησε με την υφαρπαγή της θέσης του προέδρου, 
λόγω μιας ολιγόλεπτης καθυστερημένης προσέλευσης ενός μέλους του ΔΣ στην ψηφοφορία 
(καθυστέρηση για την οποία φυσικά δεν ευθύνεται ο Πρόεδρος, φρόντισε όμως κατάλληλα να 
την εκμεταλλευθεί, αδιαφορώντας για τις συνέπειες μιας τέτοιας εκλογής του) και στη συνέχεια 
εκλέχτηκε αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν ξαναπάτησε στο ΔΣ σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας. Η εκλογή σε αυτές τις θέσεις, αποτέλεσμα υφαρπαγής και όχι σύμφωνα με την 
πραγματική σύνθεση του ΔΣ, δεν επέτρεψαν την περαιτέρω συγκρότησή του, με αποτέλεσμα 
επί 4 χρόνια ο σύλλογος να μένει δικαιοπρακτικά ευάλωτος, απέναντι σε μεγάλα νομικά και 
οικονομικά προβλήματα (προσφυγές κλπ), και ο Πρόεδρος, να εκτελεί ταυτόχρονα χρέη 
Γραμματέα και Ταμία, που πρακτικά έγινε εφικτό μόνο με την καθοριστική και φιλότιμη 
προσφορά της Γραμματείας του Συλλόγου. Βεβαίως αναγνωρίζουμε το βάρος μιας τέτοιας 
ευθύνης του, αλλά ας μας επιτραπεί να μη τον ευχαριστούμε κιόλας για αυτό. Γιατί ο ίδιος την 
προκάλεσε και ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη αυτή, για να προστατεύσει τον δικό του τυχάρπαστο 
τίτλο. Το σοβαρότερο όμως είναι άλλο.  
Η συγκέντρωση σε ένα πρόσωπο όλων των αρμοδιοτήτων του προεδρείου, εκ των πραγμάτων 
άνοιγε τον ασκό του Αιόλου για την ανεξέλεγκτη, καταχρηστική τους άσκηση, το οποίο 
δυστυχώς επανειλημμένα συνέβη εκ μέρους του προέδρου, κατ’ αρχή με τις ανακοινώσεις των 
αποφάσεων του ΔΣ, που μόνος του τις υπέγραφε και μόνος του τις δημοσιοποιούσε, χωρίς να 
αποφεύγει κάποιες καταχρηστικές εκδοχές συμπεριφορών :  
α Εκδοχή: Δημοσίευση ανύπαρκτων «Αποφάσεων ΔΣ».  
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
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4 Η πιο πάνω «Απόφαση ΔΣ» 21.01.2022: Αποτίμηση λειτουργίας των Συμβουλίων 
Αρχιτεκτονικής, https://www.sadas-pea.gr/apotimisi-leitoyrgias-ton-symvoylion-
architektonikis-protaseisenergopoiisis-gia-ti-leitoyrgiki-toys-anavathmisi/  ούτε ψηφίστηκε, 
ούτε αποφασίστηκε, ούτε ήρθε σε γνώση των μελών του ΔΣ ότι θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του συλλόγου ως απόφαση του ΔΣ.  
β Εκδοχή: Δημοσίευση αλλοιωμένων «Αποφάσεων ΔΣ».  
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
16.03.2022 «Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις των συναδέλφων του 
δημοσίου» https://www.sadas-pea.gr/o-sadas-pea-symparistatai-stis-kinitopoiiseis-
tonsynadelfon-toy-dimosioy-poe-ota-poemdydas-pomitedy-apo-14-eos-24-martioy-2022/ Σε 
ανταλλαγή mail μεταξύ μελών του ΔΣ, κάποιοι είχαν γραπτά δηλώσει, πριν τη συνεδρίαση 
του ΔΣ, ότι δεν θα ψήφιζαν την πρόταση συμπαράστασης στην απεργία, γιατί κάτι τέτοιο θα 
υπονόμευε την ύπαρξη των ΣΑ. Αναγκάστηκαν δεχτούν την πρότασή μας μόνον όταν, κατά τη 
συνεδρίαση του ΔΣ, τους δηλώσαμε ότι θα καταγγείλουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες 
μέλη ΣΑ που θα προσέλθουν σε συνεδρίασή τους, ως συνεργάτες απεργοσπαστών. Ακόμα και 
έτσι όμως, ο Πρόεδρος, χωρίς φυσικά να ενημερώσει τα μέλη του ΔΣ, ανάρτησε μια απόφαση, 
που μάλλον με ύμνο στα ΣΑ μοιάζει παρά για συμπαράσταση σε απεργία, προφανώς 
εκλιπαρώντας την Κυβέρνηση για επιείκεια και κατανόηση για τη στάση του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, μην 
τυχόν και μας πειράξουν τα ΣΑ…  
Σε αυτές τις συνθήκες, δεν ολοκληρώθηκαν ούτε στοιχειώδεις σχεδιασμοί, όπως η απονομή 
βραβείων αρχιτεκτονικής από το ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, αδιαφορώντας για τους συναδέλφους που 
κατέθεσαν σχετικές προτάσεις, ενώ στη διαχείριση του ξενώνα Στάμου - Στούρνα εκδηλώθηκαν 
σοβαρά κρούσματα αδιαφάνειας, καθυστερήσεων και εμπλοκής τρίτων (ΤΕΕ Μαγνησίας κλπ), 
χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΔΣ.  
Παρά τα προηγούμενα, το σύνολο των μελών, των οργάνων και των παρατάξεων του Συλλόγου 
επέδειξαν στάση σύνεσης και ανοχής, με γνώμονα την περιφρούρηση του συλλόγου σε 
συνθήκες ακραίων και αλλεπάλληλων πληγμάτων σε όσα αποτελούν τους σκοπούς της ύπαρξής 
του. 
 Όμως το τελευταίο εξάμηνο, με ευθύνη του Προέδρου και της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ 
ΠΕΑ, έχει πλέον δημιουργηθεί ένα πρόβλημα επαναλαμβανόμενων αντικαταστατικών και 
αντικανονικών συμπεριφορών του Προέδρου, με συγκάλυψη από την πλειοψηφία του ΔΣ, το 
οποίο επισημάνουμε στη συνέχεια, γιατί η ανάγκη για συνετή στάση όλων δεν μπορεί να 
μετατρέπεται σε πρόσχημα για την επίδειξη ανοχής χωρίς όρια.  
Το πρόβλημα έγκειται στο ότι διανύουμε τον 5ο χρόνο από την διεξαγωγή των προηγούμενων 
εκλογών, παρά την πρόβλεψη του Καταστατικού του Συλλόγου, να διεξάγονται εκλογές κάθε 
3 χρόνια (άρθρο 8 παρ. 4). Ανατρέποντας δυο προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ στις οποίες 
είχε μειοψηφήσει, ο Πρόεδρος μεθόδευσε, με σωρεία αντικαταστατικές και αντικανονικές 
πράξεις και παραλείψεις, την ντε φάκτο αναβολή των ήδη εκπρόθεσμων εκλογών του 
συλλόγου, με σκοπό την ανάλογη επέκταση της δικής του θητείας. Για αυτό το λόγο, τα μέλη 
στο ΔΣ που εκπροσωπούν τη Συσπείρωση, την Ανεξάρτητης Κίνησης Αρχιτεκτόνων Χανίων - 
Ρεθύμνου, την ΑΚΕΑ και την Πανεπιστημονική, κατέθεσαν πρόταση μομφής εναντίον του 
Προέδρου [2 ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο παρόν]. Όλα τα μέλη του ΔΣ, πλην των τεσσάρων που 
κατέθεσαν την μομφή, αρνήθηκαν καν να τη συζητήσουν, κατά παράβαση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ (άρθρο 2 παρ. 1δ), 5 συγκαλύπτοντας όλη τη σειρά των 
αντικαταστατικών και αντικανονικών πράξεων του Προέδρου, που καταγράφονται στην πιο 
πάνω πρόταση μομφής.  
Στην ίδια συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του επόμενου θέματος, ο Πρόεδρος έφτασε στο σημείο 
να αμφισβητήσει και την ίδια την ύπαρξη Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ! Πρόκειται για τον 
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https://www.sadas-pea.gr/o-sadas-pea-symparistatai-stis-kinitopoiiseis-tonsynadelfon-toy-dimosioy-poe-ota-poemdydas-pomitedy-apo-14-eos-24-martioy-2022/
https://www.sadas-pea.gr/o-sadas-pea-symparistatai-stis-kinitopoiiseis-tonsynadelfon-toy-dimosioy-poe-ota-poemdydas-pomitedy-apo-14-eos-24-martioy-2022/


Κανονισμό που έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται από τις 30.6.2010, με τελευταία τροποποίησή 
του το 2015, και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://www.sadas-
pea.gr/wpcontent/uploads/2015/09/kanonismos_litourgias_ds_sadas_pea_09.09.15.pdf 
(τελευταία ανάκτηση 13.4.2022). Για να υποστηρίξει αυτό το πρωτοφανές, ο Πρόεδρος δεν 
δίστασε να «διαβάσει», ενώπιον όλων των μελών του ΔΣ, το άρθρο 16 του Καταστατικού του 
συλλόγου, αλλοιώνοντάς το όμως σκόπιμα, με προσθήκη δυο λέξεων. Η αλλοίωση εντοπίστηκε 
και επισημάνθηκε αμέσως, αλλά κανείς δεν εξεπλάγη, κανείς δεν εθίγη, κανείς δεν τη σχολίασε, 
ούτε ο Πρόεδρος ούτε και κανένας άλλος…  
Για αυτούς του λόγους, η Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων καταψηφίζει τον απολογισμό 
των πεπραγμένων του ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2018 - 2022. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 01.02.2022 

Για την αντιποίηση του τίτλου του αρχιτέκτονα 
Συχνά ερχόμαστε σε επαφή με απεγνωσμένους συμπολίτες μας, που εξαπατώνται και 
ταλαιπωρούνται αναθέτοντας σε ανθρώπους ημιμαθείς ή και εντελώς άσχετους με τον τίτλο του 
αρχιτέκτονα, την οικοδομική διαχείριση των ακινήτων τους. Οι «επαγγελματίες» αυτοί με 
επιτήδεια διαφήμιση («design εσωτερικών χώρων» κλπ), κάνουν παράνομη αντιποίηση της 
ιδιότητας του αρχιτέκτονα. Παγιδεύουν τον κόσμο με αποτελέσματα οδυνηρά για την ποιότητα, 
την ασφάλεια και το κόστος των έργων τους. Εκ των υστέρων, οι πελάτες τους συχνά 
καταφεύγουν σε αρχιτέκτονες, για να διορθώσουν, να επισκευάσουν, να νομιμοποιήσουν, αλλά 
το κακό έχει γίνει.  
Επισημαίνουμε ότι αυτό το μαζικό φαινόμενο εξαπάτησης και ταλαιπωρίας των πολιτών 
σχετίζεται άμεσα με μια γενικότερη ηθική και πνευματική κρίση, την άμβλυνση εμπιστοσύνης 
σημαντικού ποσοστού των συμπολιτών μας προς την υφιστάμενη συντεταγμένη πολιτεία. 
Δημιουργείται έτσι το έδαφος για τέτοιες ανορθόδοξες, ανορθολογικές ή και σκοταδιστικές 
συμπεριφορές, που δεν περιορίζεται βέβαια στην αρχιτεκτονική, αλλά εκτείνεται και σε άλλα 
επαγγέλματα δημοσίου συμφέροντος (ιατρική κλπ), με γνωστά οδυνηρά αποτελέσματα.  
Η ευθύνη των αλλεπάλληλων κυβερνόντων για αυτά τα φαινόμενα είναι μεγάλη. Με την 
εμμονική αναζήτηση φτηνών υπηρεσιών στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλουν στην 
εμπέδωση της ελαστικότητας, με παράβαση κάθε επαγγελματικής δεοντολογίας, με οδυνηρά 
αποτελέσματα για τους πολίτες και για την κοινωνική συνοχή. Για το θέμα της αντιποίησης του 
τίτλου του αρχιτέκτονα, αφού το κράτησαν επί δεκαετίες σε εκκρεμότητα, άναψαν τελικά με το 
ΠΔ 99/17 το πράσινο φως και την αυθαίρετη σύγχυση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις ιδιότητες 
των μηχανικών, που για τον χώρο της οικοδομής αποτελούν «το κεφάλι του ψαριού». Και όταν 
αυτό χαλάει, ξέρουμε τη συνέχεια: Πέραν 6 των μηχανικών την κοινωνία διαπερνούν πλέον οι 
νοσηρές συμπεριφορές των αυτόκλητων «επαγγελματιών» στις οποίες αναφερθήκαμε.  
Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ  
Καλεί τους συμπολίτες μας να ελέγχουν τον τίτλο του Αρχιτέκτονα μέλους του ΤΕΕ σε αυτούς και 
αυτές που αναθέτουν τον σχεδιασμό και την επίβλεψη οικοδομικών έργων στα ακίνητά τους. 
Καλεί τους συναδέλφους που κρίνουν ότι μπορούν να αναλάβουν και να διορθώσουν τέτοιες 
καταστάσεις και κατασκευές, να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ρητή και γραπτή ανάθεση 
από τους πελάτες τους, των έργων που αναλαμβάνουν.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
Προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ        04.04.2021 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την κατάθεση ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΜΦΗΣ. 
Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε την καθ’ υποτροπήν αντικαταστατική συμπεριφορά του 
Προέδρου του ΔΣ Δημήτρη Ξυνομηλάκη.  
Οι λόγοι που καταθέτουμε πρόταση μομφής κατά του προέδρου του ΔΣ είναι οι εξής: 

http://www.sadas-pea.gr/wpcontent/uploads/2015/09/kanonismos_litourgias_ds_sadas_pea_09.09.15.pdf
http://www.sadas-pea.gr/wpcontent/uploads/2015/09/kanonismos_litourgias_ds_sadas_pea_09.09.15.pdf


1. Ο συνάδελφος Ξυνομηλάκης παρέλειψε να στείλει, ως όφειλε κατά τη θεσμική του 
αρμοδιότητα, πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ την Πέμπτη 31.3.2022, κατά 
παράβαση του άρθρου 1.1 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ, που αναφέρει ότι «το ΔΣ 
συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου».  
Η αποστολή της πρόσκλησης αυτής δεν βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια του σ. 
Ξυνομηλάκη αλλά ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ, 
δεδομένου ότι την συνεδρίαση είχαν ζητήσει με την γραπτή αίτηση και εισήγησή τους 
τρία μέλη του ΔΣ και μετά την κατάθεσή της την προσυπέγραψαν και άλλα τρία. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, με την παράλειψη αποστολής της πρόσκλησης ο σ. Ξυνομηλάκης παρέβη 
το άρθρο 1.6 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ, που αναφέρει ότι «Το Δ.Σ. συνέρχεται 
έκτακτα εντός 7 ημερών όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών του, εφόσον τα μέλη αυτά 
προσδιορίσουν ταυτόχρονα το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση και καταθέσουν 
γραπτή εισήγηση»  

2. Ο σ. Ξυνομηλάκης έκανε σκόπιμα τις προηγούμενες παραβάσεις του κανονισμού 
λειτουργίας του ΔΣ. Σκοπός του ήταν να ανατρέψει στην πράξη δυο ταυτόσημες 
αποφάσεις του ΔΣ, κατά τις οποίες ο σ. Ξυνομηλάκης μειοψήφησε. Οι αποφάσεις 
ελήφθησαν στις συνεδριάσεις ΔΣ της 17ης Φεβρουαρίου και της 15ης Μαρτίου 2022 και 
προέβλεπαν να γίνουν εκλογές του Συλλόγου μέχρι τα μέσα του Ιουλίου 2022.  
Κατά τη διάρκεια αυτών συνεδριάσεων του ΔΣ, καθώς και μέσω της υφιστάμενης 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των μελών του, είχε προφορικά και γραπτά 
σαφέστατα εξηγηθεί και ήταν σε πλήρη επίγνωσή του ότι: 
 α. αν δεν παίρναμε την σχετική απόφαση στο έκτακτο ΔΣ της Πέμπτης 31/3, και 
 β. αν δεν στελνόταν από προεδρείο της Αντιπροσωπείας, την Παρασκευή 1/4 
πρόσκληση, για συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 16/4,  
η πρόσκληση για συνεδρίαση Αντιπροσωπείας πριν τη Μεγάλη Βδομάδα θα ήταν 
εκπρόθεσμη, καθώς η αποστολή της έπρεπε να γίνει τουλάχιστον 15 μέρες πριν την 
ημερομηνία της συνεδρίασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 3.1).  
Δεδομένου του τριμήνου που όπως μας έχει επανειλημμένα εξηγήσει η γραμματεία του 
Συλλόγου απαιτείται μεταξύ συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας και της ημερομηνίας 
διεξαγωγής των εκλογών, η αναβολή της Αντιπροσωπείας για μετά το Πάσχα θα επέφερε 
την ντε φάκτο ανατροπή των δύο προηγούμενων αποφάσεων του ΔΣ για διεξαγωγή 
εκλογών μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, και ντε φάκτο αναβολή τους κατά ένα τρίμηνο 
τουλάχιστον (από σήμερα, εξάμηνο).  
Επομένως, αυτή η παράλειψη της υποχρέωσής του να συγκαλέσει το ΔΣ την 31.3.2022, 
έγινε από τον σ. Ξυνομηλάκη, με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεών της, που είναι η 
ανατροπή των δυο αποφάσεων του ΔΣ στην πράξη και η παραπομπή των εκλογών στις 
καλένδες. Αποτελεί επομένως απολύτως σκόπιμη παράβαση του άρθρο 16.1 του 
καταστατικού του συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο ως πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, έχει 
βασική καταστατική υποχρέωση «να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ». 

3. Από τα μέσα του 2021, με αλλεπάλληλες έκτακτες Υπουργικές αποφάσεις, με τελευταία 
την ΚΥΑ ΦΕΚ 4674/8.10.2021, διαμορφώθηκε ένα ευρύτερο νομικό πλαίσιο για τη 
διεξαγωγή εκλογών σε συλλογικούς κοινωνικούς φορείς, με τήρηση μέτρων ασφαλείας 
λόγω πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν εκλογές σε πολλούς φορείς, όπως στο ΣΜΤ, 
στις αρχές Νοέμβρη 2021 και στον Δικηγορικός Σύλλογος, τον Δεκέμβρη του 2021.  
Στο πιο πάνω πλαίσιο, αν και οι πράξεις του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ διατηρούσαν 
δικαιοπρακτική εγκυρότητα (νομικές ενέργειες και οικονομικές συναλλαγές) μέχρι την 
31.12.2021, η καταστατικά προβλεπόμενη θητεία του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ είχε λήξει από 
τον Μάρτη του 2021 και η παράτασή του μετά το καλοκαίρι του 2021 ήταν απολύτως 



αδικαιολόγητη. Παρόλα αυτά, ο σ. Ξυνομηλάκης, μέχρι τη συνεδρίαση της 17.2.22, δεν 
περιέλαβε σε καμιά προηγούμενη πρόσκληση για τις συνεδριάσεις του ΔΣ ως θέμα ΗΔ 
την επίσπευση της διεξαγωγής εκλογών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, με 
αποτέλεσμα η θητεία του ΔΣ και η δική του να παρατείνεται κατά παράβαση του 
άρθρου 8.4 του καταστατικού του Συλλόγου, που αναφέρει ότι «οι εκλογές για την 
ανάδειξη των πανελλαδικών και των τοπικών οργάνων του Συλλόγου γίνονται ενιαία σε 
όλη τη χώρα κάθε τρία (3) χρόνια».  

4. Οι πιο πάνω παραβατικές πράξεις και παραλείψεις του σ. Ξυνομηλάκη που επιφέρουν 
την αντικαταστατική και καταχρηστική παράταση της θητείας του ΔΣ και της δικής του, 
δεν είναι ούτε περιστασιακές, ούτε πρόσφατες. Αποδεικνύονται σταθερή επιλογή του, 
που για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ανοιχτά τέσσερεις μήνες πριν, κατά τη συνεδρίαση 
του ΔΣ της 2.12.2021. Ενόψει της συνεδρίασης αυτής, είχε κατατεθεί προς το ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ η (συνημμένη στην παρούσα εισήγηση) εισηγητική επιστολή - απόφαση του 
ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, με ΘΕΜΑ την επίσπευση των εκλογών του Συλλόγου. Ο σ. 
Ξυνομηλάκης αρνήθηκε καν να εγγράψει το θέμα στην ΗΔ, με την «διαβεβαίωση» ότι θα 
φέρει για συζήτηση στο ΔΣ αμέσως μετά την πρωτοχρονιά 2022, περιφρονώντας έτσι όχι 
μόνον την απόφαση του Τμήματος Αττικής αλλά και το άρθρο 2.1.β του Κανονισμού 
Λειτουργίας του ΔΣ, που αναφέρει ότι "Η εγγραφή των θεμάτων στην Η.Δ. και η σειρά 
συζήτησης γίνεται από τον Πρόεδρο και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, θέματα που 
προτείνονται με γραπτή εισήγηση […] από έγγραφα-αποφάσεις περιφερειακών 
Τμημάτων/Συλλόγων της ΠΕΑ». Η «διαβεβαίωσή» του αποκαλύφθηκε βέβαια ως 
προσχηματική, αφού το θέμα συζητήθηκε τελικά δυόμιση μήνες αργότερα, για να 
ακολουθήσουν όσα περιγράφονται παραπάνω.  

Για τους λόγους αυτούς, και επειδή ο σ. Ξυνομηλάκης με τις παραπάνω αντικαταστατικές, 
αντικανονικές και αδικαιολόγητες πράξεις και παραλείψεις του έχει ανατρέψει δυο αποφάσεις 
του ΔΣ για να επιβάλει ντε φάκτο τη μειοψηφική του άποψη, και έχει έτσι ντε φάκτο εξαναγκάσει 
την παραπομπή των εκλογών του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, με μόνη επιδίωξη 
την διατήρηση της σημερινής σύνθεσης του ΔΣ που διατρέχει ήδη το πέμπτο της έτος της θητείας 
του, καθώς και την διατήρηση της δικής του θητείας: 
Καταθέτουμε ενώπιον του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ πρόταση μομφής κατά του Προέδρου του, σ. 
Ξυνομηλάκη.  
Οι υπογράφοντες μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ  
Αυγερινού Αφροδίτη  
Μακράκη Χρυσή  
Σκούφογλου Μάνος  
Φιντικάκης Νίκος 
 
Εισήγηση 03 
Εισερχ. ΑΠ 67514 από την ΕλΕΜ, με θέμα: «ΕλΕΜ Απολογισμός ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022». 
Εισηγητής: Μαρία Φραντζή 
 

ΕΛΕΜ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022 

Οι εκπρόσωποι της ΕλΕΜ στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποδέχτηκαν τον απολογισμό του Προέδρου, 
που απεικονίζει μια αξιοπρεπή διαχείριση των θεμάτων του συλλόγου χωρίς σημαντικές 
πολώσεις στο Δ.Σ., δεδομένης και της κρίσης του covid-19, μέσω της οποίας ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ήταν 
παρών στα περισσότερα τρέχοντα θέματα.  



Στις εκλογές του 2018, οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ έθεσαν τις παρακάτω προτεραιότητες για τη νέα 
θητεία:  

Κεντρικοί στόχοι 
 συμβολή στη διερεύνηση διεξόδων από την ανεργία, την υποαπασχόληση και την 

αναξιοπρέπεια των όρων άσκησης του επαγγέλματος, 
 προβολή του ρόλου των αρχιτεκτόνων στους θεσμούς και στην κοινωνία, διοργάνωση 

δράσεων για την προβολή του επαγγέλματός μας  
 υπεράσπιση του κλάδου, της κοινωνίας και του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αναβάθμιση της λειτουργίας του συλλόγου,  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ αρχιτεκτόνων ΕλΕΜ από το 2018 

1. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την 
καθημερινότητα του Αρχιτέκτονα (ανεργία, υποαπασχόληση, αμοιβές), με τα θέματα της 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, με την Προάσπιση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και να 
συμβάλλει αποφασιστικά στην αναμόρφωση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.  
2. Για τους αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ η ποινικοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού αποτελεί 
άλλον ένα παράγοντα, μαζί με την ανεργία, τη φοροκαταιγίδα, τις υπέρογκες ασφαλιστικές 
εισφορές και την κινούμενη άμμο του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, ώστε, ιδιαίτερα οι 
νέοι, να μην τολμούν να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, με στόχο την βίαιη υπαλληλοποίηση του κλάδου και την παράδοση των έργων, 
ακόμα και αυτών της μικρής κλίμακας, στα εγχώρια και ξένα εταιρικά μελετητικά και 
κατασκευαστικά σχήματα.  
3. Οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ προτείνουν τη δημιουργία στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Επιτροπής Δεοντολογίας.  
4. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι η αξιοπρεπής τήρηση της διαδικασίας του 
αρχιτεκτονικού διαλόγου που απαιτείται για τη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ των Μελετών από 
ΣΑ, ΠΕΣΑ, ΚΕΣΑ, Αρχαιολογία, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, επιτάσσει την ανάληψη της 
ευθύνης για τις Αρχιτεκτονικές Μελέτες που υποβάλλονται αποκλειστικά από Αρχιτέκτονες. Ο 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να συμβάλλει δια των εκπροσώπων του στην προάσπιση της παραπάνω 
κατεύθυνσης. 
5. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να διεκδικήσει τεκμηριωμένα: 
Να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική έκδοση αλλά να περιοριστεί στο ελάχιστο η δυνατότητα έκδοσης 
αδειών χωρίς έλεγχο πολεοδομικών διατάξεων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου.  
Να καταργηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη 
συγκρότηση του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας, διαδικασίες που αποτελούν 
καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος. Αντ’ αυτών, δεδομένου ότι η ασφάλεια των κτηρίων 
δεν είναι λιγότερο σημαντική από την ενεργειακή τους αναβάθμιση, να καταρτιστούν 
προγράμματα αντίστοιχα ή/και παράλληλα με το Εξοικονομώ που θα αποσκοπούν στη 
διασφάλισή της με κοινωνική ευαισθησία και επιστημονική πληρότητα/αρτιότητα των σχετικών 
μελετών. Να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών 
δόμησης.  
6. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι η λειτουργία των ΣΑ, μετά την εμπειρία 6 ετών, 
χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις και προτείνουν τη λειτουργία επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τα 
ΣΑ, η οποία θα παραλαμβάνει, θα εξετάζει τα αιτήματα και τις εισηγήσεις των συναδέλφων και 
θα στηρίζει την παραγωγή και την προώθηση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, αποτελεί διαχρονικό στόχο μας, η επιτροπή αυτή να 
συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του έργου που προσφέρουν τα μέλη του ΣΑΔΑΣ που 
δραστηριοποιούνται στα ΣΑ μέσα από τη οργάνωση δομών καταγραφής, αναβάθμισης και 
προβολής του.  



7. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να ζητήσει την Αναθεώρηση του 
Ν.3028/2002 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ), την προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στο 
διαμορφωμένο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  
8. Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να ζητήσει την έκδοση Νόμου 
για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που θα στοχεύει στον εξορθολογισμό της υπάρχουσας 
Υ.Α. Ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών προασπίζει το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και 
το ρόλο της Αρχιτεκτονικής ως δημόσιου αγαθού.  
Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θέτουν, μέσα από τη δράση και τις ολοκληρωμένες προτάσεις που 
καταθέτουν, γενικότερους πολιτικούς στόχους που έμμεσα επηρεάζουν τους σκοπούς του 
συλλόγου και την καθημερινότητα των μελών του ως επαγγελματιών και επιστημόνων. 
Ανταποκρινόμενοι στις ευθύνες που η ψήφος των συναδέλφων τους προσδίδουν, υιοθετούν 
αυτήν την προσπάθεια βασισμένοι στο διάλογο, τη συναίνεση, την καταστατική νομιμότητα και 
το ρεαλισμό. Στοχεύουν, συγκροτημένα και δημιουργικά, σε μια άλλη φυσιογνωμία του 
συλλόγου. Στα παραπάνω πλαίσια η παρουσία των μελών της ΕλΕΜ στις συνεδριάσεις και τη 
δράση του συλλόγου ήταν αδιάλειπτη και, ανάλογα με τα προβλήματα της εκάστοτε 
επικαιρότητας στην καθημερινότητα του κλάδου και της κοινωνίας, οι εισηγήσεις και η συμβολή 
τους στήριξαν ουσιαστικά και συστηματικά τις συλλογικές παρεμβάσεις και όποιες προσπάθειες 
δρομολογήθηκαν.  
Ενδεικτικά αναφέρονται, με χρονολογική σειρά, τα επιμέρους θέματα των εισηγήσεων:  
- Δήμος Ύδρας  
- Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά  
- Ανάπλαση κοιλάδας των Τεμπών  
- Οδηγία ΣΑ 
- έργα στην ΟΜΟΝΟΙΑ: ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμ. Αττικής  
- Για τα ερευνητικά: διάκριση Ερευνητικού και Μελετητικού αντικειμένου  
- Συνάντηση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ 
- Έργα στην Ομόνοια: Απάντηση ΣΑΔΑΣ σε ΔΑ  
- περίπτωση ΕΧΣ της ΔΕΘ - όταν ο Αρχιτεκτονικός Διάλογος ανα(κατα)ζητείται («Παγόδα» 
ΟΛΠ/COSCO)  
- “Διάζωμα” και ΥΠΠΟΑ 
- Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  
- ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ξανά και όχι μόνο  
- Για την εγκατάσταση ΑΛΣΟΣ στο Πεδίο του Άρεως  
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
- Σύνθεση ΚΣΝΜ- ΚΑΣ  
- ΕΧΣ για το ΜΑΤΙ από το ΤΕΕ 
- Οδηγία ΣΑ και πάλι  
- συνάντηση με Υφυπουργό ΥΠΕΝ για Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς  
- Αρχαία και Μετρο (Θεσσαλονίκη) 
- Ψήφισμα για τα πτυχία των Κολεγίων  
- Το όραμά μας για το Ελληνικό 
- Σχέδιο Υπ. Απόφασης / Τεύχους Οδηγιών προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής  
- ερευνητικό ΥΔΡΑ  
- Βαμβακουργία Βόλου  
- σκέψεις μετά την Υπουργική Απόφαση για τα ΣΑ (Τεύχος Οδηγιών των ΣΑ)  
- Σχέδιο εγγράφου σχετικά με ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
- Διευκρινήσεις για ΣΑ - ΣΥΠΟΘΑ - Μέτρα προστασίας covid  
- Σχέδιο οδηγίας για τα μέλη των Σ.Α.  



- Προς ΥΠΕΝ γενική παρέμβαση για Α. Διαγωνισμούς  
- Καταγγελία του Νόμου για την "Περιβαλλοντική Αναβάθμιση"  
- Άρθρο 10 ΝΟΚ Οδηγία ΣΑΔΑΣ για Διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης  
- Κοινοποίηση αξιόλογων αρχιτεκτονικών μελετών θητείας 2017-2019 του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Πρόταση Δράσεων  
- Ανακοίνωση/ΔΤ για τη "Διαβούλευση" του Ν/Σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας» και για τις προθεσμίες Αυθαιρέτων  
- Δελτίο Τύπου για τον «Μεγάλο Περίπατο»  
- Αποτίμηση λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Προτάσεις ενεργοποίησης για τη 
λειτουργική τους αναβάθμιση  
- περί Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας  
Μελανό σημείο από το ξεκίνημα της θητείας αυτής αποτέλεσαν η διαδικασία και οι άκαρπες 
προσπάθειες του ΔΣ του συλλόγου να εκλέξει συγκροτημένο σχήμα διοίκησης, γεγονός που 
απεικονίζει την παθογένεια των κομματικών περιχαρακώσεων στην οργάνωση της δουλειάς και 
την αναβάθμιση της συλλογικής προσπάθειας.  
Μας προβληματίζει η μη συγκρότηση προεδρείου και ως αποτέλεσμα άρνησης συνεργασίας της 
παράταξης που εξέλεξε τον πρόεδρο με άλλα σχήματα και παρατάξεις. Η ΕλΕΜ έδειξε την καλή 
της πρόθεση για την ομαλή συνέχιση εκλογής προεδρείου, σεβόμενη την ετυμηγορία όσων 
συναδέλφων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και υποστηρίζοντας την εκλογή 
αντιπροέδρου από άλλη παράταξη. 
Όλες οι άλλες παρατάξεις παρέμειναν περιχαρακωμένες στις κομματικές τους προτεραιότητες, 
αδιαφορώντας για το πρόβλημα και για την εικόνα του συλλόγου, περιμένοντας και πάλι τη 
λύση από την «απολιτική» ΕλΕΜ. Παράλληλα, φρόντισαν μεθοδευμένα την «δια ατυχήματος» 
εκλογή προέδρου από μια παράταξη με σαφή πολιτική τοποθέτηση, ώστε να φέρει όλες τις 
ευθύνες και οι ίδιοι να έχουν την άνεση της «συμμετοχής» μέσω της διαμαρτυρίας και της 
καταγγελίας.  
Με όλη αυτή τη μεθόδευση και την αδιαλλαξία των κομματικών μηχανισμών, ο σύλλογος στη 
θητεία αυτή εκφέρει το λόγο και τις δράσεις του μόνο δια του προέδρου του, αδυνατώντας να 
προβάλλει τη στήριξή του από ένα πλήρως συγκροτημένο ΔΣ.  
Το έλλειμα μαζικότητας, συνεργασίας και συσπείρωσης που υποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο 
λειτουργίας αναδεικνύει ελιτίστικες επιλογές και αποτελεί ικανή δικαιολογία για να 
παρακάμπτεται και να υποβαθμίζεται η σημασία της ύπαρξης του συλλόγου και της 
διαμόρφωσης καλύτερων όρων ανάδρασής του με την κοινωνία.  
Κυρίαρχο πρόβλημα που αναγνωρίζουμε στην πορεία της δράσης του συλλόγου ήταν το πλήρες 
έλλειμα λειτουργίας και των ΜΕ και ΟΕ (αντικειμενικά δύσκολη λόγω πανδημίας, αλλά όχι 
ανέφικτη) που θα μπορούσαν, έστω και διαδικτυακά, να διατηρήσουν μια δυναμική στη 
λειτουργία, στην τεκμηρίωση και στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών του.  
Η απαξίωση της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα, είναι βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε να λύσουμε ως σύλλογος. 
Δεν αμφισβητούμε την αναλυτική καταγραφή των δράσεων, των καταστάσεων και των 
γεγονότων από τον πρόεδρο στα πλαίσια του απολογισμού που κατέθεσε.  
Δεν παραβλέπουμε επίσης τις αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας του συλλόγου λόγω 
πανδημίας.  
Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι η αντίδραση του συλλόγου σε όλες τις προσπάθειες που 
γίνονται από πλευράς κυβέρνησης και ΤΕΕ να παρακάμψουν την Αρχιτεκτονική και τις 
θεσμοθετημένες διαδικασίες καθώς και να υποβαθμίσουν τον ρόλο του Αρχιτέκτονα στην 
κοινωνία, ήταν αδύναμη.  



Ήταν αδύναμη όχι λόγω αδράνειας του προέδρου και των μελών του ΔΣ, ήταν αδύναμη γιατί 
αδύναμη είναι η εικόνα του συλλόγου όπως εμφανίζεται προς την κοινωνία.  
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα συγκροτημένο προεδρείο οδηγεί σε δράσεις και 
αποφάσεις «ήπιες και γενικής αποδοχής» και δεν επιτρέπει να εμφανιστεί μια επικρατούσα και 
δυναμική θέση.  
Υπάρχουν θέματα που απαιτούσαν σίγουρα μια συλλογική αντίδραση με ένταση, μια 
πρωτοβουλία ευρύτερης ενημέρωσης. Θέματα που αφορούν στην πολεοδομία, στην 
αρχιτεκτονική, στην εικόνα των πόλεων, στον αστικό σχεδιασμό, στην άλωση του δημόσιου 
χώρου από ιδιωτικά συμφέροντα, στην υποβάθμιση της σημασίας της ρύθμισης του χώρου 
(χωρικού σχεδιασμού) με θετικό κοινωνικό πρόσημο και στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα, 
οφείλουν να τύχουν μεγαλύτερης δημοσιότητας και φυσικά απαιτούν διατύπωση προτάσεων 
και οργάνωση δράσεων. Αλλά και θέματα που αφορούν στην ίδια τη βιωσιμότητα του συλλόγου 
(οικονομική και όχι μόνο) είναι αδύνατο (και επίφοβο) να αντιμετωπιστούν από έναν ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ που δε διασφαλίζει τη δυναμική παρουσία και στήριξη των μελών του.  
10/5ου/2022 
ΕλΕΜ Αρχιτέκτονες 
 
Εισερχ. ΑΠ 67523 από τη συν. Μαρία Φραντζή με θέμα: «ΕΛΕΜ σημεία προς συμπλήρωση 
στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022». 
 

ΕΛΕΜ σημεία προς συμπλήρωση στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022 
Οι εκπρόσωποι της ΕλΕΜ στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποδέχτηκαν τον απολογισμό του Προέδρου, 
που απεικονίζει μια αξιοπρεπή διαχείριση των θεμάτων του συλλόγου χωρίς σημαντικές 
πολώσεις στο Δ.Σ., δεδομένης και της κρίσης του covid-19, μέσω της οποίας ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ήταν 
παρών στα περισσότερα τρέχοντα θέματα. Καταθέτει πρόταση να συμπληρωθούν στον 
Απολογισμό αυτό τα παρακάτω: 
"Μελανό σημείο από το ξεκίνημα της θητείας αυτής αποτέλεσαν η διαδικασία και οι άκαρπες 
προσπάθειες του ΔΣ του συλλόγου να εκλέξει συγκροτημένο σχήμα διοίκησης, γεγονός που 
απεικονίζει την παθογένεια των κομματικών περιχαρακώσεων στην οργάνωση της δουλειάς και 
την αναβάθμιση της συλλογικής προσπάθειας.  
Μας προβληματίζει η μη συγκρότηση προεδρείου ως αποτέλεσμα 1) της άρνησης συνεργασίας 
της παράταξης που εξέλεξε τον πρόεδρο με άλλα σχήματα και παρατάξεις. και 2) της 
περιχαράκωσης των άλλων παρατάξεων στις κομματικές τους προτεραιότητες, αδιαφορώντας 
για το πρόβλημα και για την εικόνα του συλλόγου. Υπήρξε μια πρόθεση από την ΕλΕΜ για την 
ομαλή συνέχιση εκλογής προεδρείου όταν, σεβόμενη την ετυμηγορία όσων συναδέλφων 
συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, υποστήριξε την εκλογή αντιπροέδρου από άλλη 
παράταξη. Με όλην αυτή τη μεθόδευση και την αδιαλλαξία των κομματικών μηχανισμών, ο 
σύλλογος στη θητεία αυτή εκφέρει το λόγο και τις δράσεις του μόνο δια του προέδρου του, 
αδυνατώντας να προβάλλει τη στήριξή του από ένα πλήρως συγκροτημένο ΔΣ. 
Το έλλειμα μαζικότητας, συνεργασίας και συσπείρωσης που υποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο 
λειτουργίας, αναδεικνύει εκ των πραγμάτων ελιτίστικες επιλογές και αποτελεί ικανή 
δικαιολογία για να παρακάμπτεται και να υποβαθμίζεται  η σημασία της ύπαρξης του συλλόγου 
και της διαμόρφωσης καλύτερων όρων ανάδρασής του με την κοινωνία. 
Κυρίαρχο πρόβλημα που αναγνωρίζεται στην πορεία της δράσης του συλλόγου ήταν το πλήρες 
έλλειμα λειτουργίας και των ΜΕ και ΟΕ (αντικειμενικά δύσκολη λόγω πανδημίας, αλλά όχι 
ανέφικτη) που θα μπορούσαν, έστω και διαδικτυακά, να διατηρήσουν μια δυναμική στη 
λειτουργία, στην τεκμηρίωση και στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. 



Η απαξίωση της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα, είναι βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε να λύσουμε ως σύλλογος. 
Υπάρχει η αναλυτική καταγραφή των δράσεων, των καταστάσεων και των γεγονότων από τον 
πρόεδρο στα πλαίσια του απολογισμού που κατέθεσε. 
Δεν παραβλέπονται οι αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας του συλλόγου λόγω πανδημίας. 
Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι η αντίδραση του συλλόγου σε όλες τις προσπάθειες που 
γίνονται από πλευράς κυβέρνησης και ΤΕΕ να παρακάμψουν την Αρχιτεκτονική και τις 
θεσμοθετημένες διαδικασίες καθώς και να υποβαθμίσουν το ρόλο του Αρχιτέκτονα στην 
κοινωνία, ήταν αδύναμη. 
Ήταν αδύναμη όχι λόγω αδράνειας του προέδρου και των μελών του ΔΣ, ήταν αδύναμη γιατί 
αδύναμη είναι η εικόνα του συλλόγου όπως εμφανίζεται προς την κοινωνία. 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα συγκροτημένο προεδρείο οδηγεί σε δράσεις και 
αποφάσεις «ήπιες και γενικής αποδοχής»  και δεν επιτρέπει να εμφανιστεί μια επικρατούσα και 
δυναμική θέση. 
Υπάρχουν θέματα που απαιτούσαν σίγουρα μια συλλογική αντίδραση με ένταση, μια 
πρωτοβουλία ευρύτερης ενημέρωσης. Θέματα που αφορούν στην πολεοδομία, στην 
αρχιτεκτονική, στην εικόνα των πόλεων, στον αστικό σχεδιασμό, στην άλωση του δημόσιου 
χώρου από ιδιωτικά συμφέροντα, στην υποβάθμιση της σημασίας της ρύθμισης του χώρου 
(χωρικού σχεδιασμού) με θετικό κοινωνικό πρόσημο και στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα, 
οφείλουν να τύχουν μεγαλύτερης δημοσιότητας και φυσικά απαιτούν διατύπωση προτάσεων 
και οργάνωση δράσεων. Αλλά και θέματα που αφορούν στην ίδια τη βιωσιμότητα του συλλόγου 
(οικονομική και όχι μόνο) είναι αδύνατο (και επίφοβο) να αντιμετωπιστούν από έναν ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ που δε διασφαλίζει τη δυναμική παρουσία και στήριξη των μελών του". 
Μαρία Φραντζή 
 
Εισερχ. ΑΠ 67523 Β από τη συν. Μαρία Φραντζή σχετικά με επικαιροποίηση της προσθήκης 
κειμένου με αλλαγή που αποδέχτηκαν, στη παραπάνω πρότασή τους με θέμα: «ΕΛΕΜ σημεία 
προς συμπλήρωση στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022». 
 

Επικαιροποίηση της προσθήκης κειμένου με αλλαγή που αποδεχτήκαμε. 
Μαρία Φραντζή 

ΕΛΕΜ σημεία προς συμπλήρωση στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022  
Οι εκπρόσωποι της ΕλΕΜ στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποδέχτηκαν τον απολογισμό του Προέδρου, 
που απεικονίζει μια αξιοπρεπή διαχείριση των θεμάτων του συλλόγου χωρίς σημαντικές 
πολώσεις στο Δ.Σ., δεδομένης και της κρίσης του covid-19, μέσω της οποίας ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ήταν 
παρών στα περισσότερα τρέχοντα θέματα. Καταθέτει πρόταση να συμπληρωθούν στον 
Απολογισμό αυτό τα παρακάτω:  
"Μελανό σημείο από το ξεκίνημα της θητείας αυτής αποτέλεσαν η διαδικασία και οι άκαρπες 
προσπάθειες του ΔΣ του συλλόγου να εκλέξει συγκροτημένο σχήμα διοίκησης, γεγονός που 
απεικονίζει την παθογένεια των κομματικών περιχαρακώσεων στην οργάνωση της δουλειάς και 
την αναβάθμιση της συλλογικής προσπάθειας.  
Μας προβληματίζει η μη συγκρότηση προεδρείου ως αποτέλεσμα 1) της άρνησης συνεργασίας 
της παράταξης που εξέλεξε τον πρόεδρο με άλλα σχήματα και παρατάξεις. και 2) της 
περιχαράκωσης των άλλων παρατάξεων στις κομματικές τους προτεραιότητες, αδιαφορώντας 
για το πρόβλημα και για την εικόνα του συλλόγου. Υπήρξε μια πρόθεση από την ΕλΕΜ για την 
ομαλή συνέχιση εκλογής προεδρείου όταν, σεβόμενη την ετυμηγορία όσων συναδέλφων 
συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, υποστήριξε την εκλογή αντιπροέδρου από άλλη 
παράταξη. Με όλην αυτή τη μεθόδευση και την αδιαλλαξία των κομματικών μηχανισμών, ο 



σύλλογος στη θητεία αυτή εκφέρει το λόγο και τις δράσεις του μόνο δια του προέδρου του, 
αδυνατώντας να προβάλλει τη στήριξή του από ένα πλήρως συγκροτημένο ΔΣ. 
 Το έλλειμα μαζικότητας, συνεργασίας και συσπείρωσης που υποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο 
λειτουργίας, αναδεικνύει εκ των πραγμάτων ελιτίστικες επιλογές και αποτελεί ικανή 
δικαιολογία για να παρακάμπτεται και να υποβαθμίζεται  η σημασία της ύπαρξης του συλλόγου 
και της διαμόρφωσης καλύτερων όρων ανάδρασής του με την κοινωνία. 
Κυρίαρχο πρόβλημα που αναγνωρίζεται στην πορεία της δράσης του συλλόγου ήταν το πλήρες 
έλλειμα λειτουργίας και των ΜΕ και ΟΕ (αντικειμενικά δύσκολη λόγω πανδημίας, αλλά όχι 
ανέφικτη) που θα μπορούσαν, έστω και διαδικτυακά, να διατηρήσουν μια δυναμική στη 
λειτουργία, στην τεκμηρίωση και στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. 
 Η απαξίωση της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα, είναι βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε να λύσουμε ως σύλλογος. 
Υπάρχει η αναλυτική καταγραφή των δράσεων, των καταστάσεων και των γεγονότων από τον 
πρόεδρο στα πλαίσια του απολογισμού που κατέθεσε. 
Δεν παραβλέπονται οι αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας του συλλόγου λόγω πανδημίας. 
Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι η αντίδραση του συλλόγου σε όλες τις προσπάθειες που 
γίνονται από πλευράς κυβέρνησης και ΤΕΕ να παρακάμψουν την Αρχιτεκτονική και τις 
θεσμοθετημένες διαδικασίες καθώς και να υποβαθμίσουν το ρόλο του Αρχιτέκτονα στην 
κοινωνία, ήταν αδύναμη. 
Ήταν αδύναμη όχι λόγω αδράνειας του προέδρου και των μελών του ΔΣ, ήταν αδύναμη γιατί 
αδύναμη είναι η εικόνα του συλλόγου όπως εμφανίζεται προς την κοινωνία. 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα συγκροτημένο προεδρείο οδηγεί σε δράσεις και 
αποφάσεις «ήπιες και γενικής αποδοχής»  και δεν επιτρέπει να εμφανιστεί μια επικρατούσα και 
δυναμική θέση. 
 Υπάρχουν θέματα που απαιτούσαν σίγουρα μια συλλογική αντίδραση με ένταση, μια 
πρωτοβουλία ευρύτερης ενημέρωσης. Θέματα που αφορούν στην πολεοδομία, στην 
αρχιτεκτονική, στην εικόνα των πόλεων, στον αστικό σχεδιασμό, στην άλωση του δημόσιου 
χώρου από ιδιωτικά συμφέροντα, στην υποβάθμιση της σημασίας της ρύθμισης του χώρου 
(χωρικού σχεδιασμού) με θετικό κοινωνικό πρόσημο και στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα, 
οφείλουν να τύχουν μεγαλύτερης δημοσιότητας και φυσικά απαιτούν διατύπωση προτάσεων 
και οργάνωση δράσεων. Αλλά και θέματα που αφορούν στην ίδια τη βιωσιμότητα του συλλόγου 
(οικονομική και όχι μόνο) είναι αδύνατο (και επίφοβο) να αντιμετωπιστούν από έναν ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ που δε διασφαλίζει τη δυναμική παρουσία και στήριξη των μελών του". 
Μαρία Φραντζή 
 
Γραπτή παρέμβαση 
Εισερχ. ΑΠ 67520 από τον συν. Παναγιώτη Κουμουνδούρο, με θέμα: «Για το 3ο ΘΕΜΑ :  
Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, για την περίοδο 2018-2022 (του Δημήτρη 
Ξυνομηλάκη, Προέδρου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συν. σελ. 13)». 
Εισηγητής: Παναγιώτης Κουμουνδούρος 

 
Γραπτή Παρέμβαση* 

Προς τη 2η Τακτική και Εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία  του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (14-5-2022), 
του Παναγιώτη Κ. Κουμουνδούρου-μέλους της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ   

Προς: Το Προεδρείο & τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
            Τα Μέλη ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής 

Για το 3ο ΘΕΜΑ :  Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, για την περίοδο 2018-2022 
(του Δημήτρη Ξυνομηλάκη, Προέδρου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συν. σελ. 13). 



Αγαπητοί Συνάδελφοι και Αγαπητές Συναδέλφισσες, 
Ειλικρινά ξαφνιάστηκα όταν έλαβα εφέτος (18.02.2022) το εξερχόμενο έγγραφο (εφεξής Ε.Ε.) 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: Κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια στις 26.2.2022, σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ! 
Ήταν δυνατόν ξαφνικά ο σημερινός σύλλογος Αρχιτεκτόνων της χώρας μας να ξύπνησε από τον 
βαθύ και κάθε άλλο παρά αγωνιστικό/διεκδικητικό λήθαργό του, τα τελευταία 4 + χρόνια;  
Όχι βέβαια, άλλωστε ο σημερινός “σούπερ” πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, μας νουθετεί στο δικό 
του “απολογισμό” (σελ.7) : “Μην μου πείτε για διαμαρτυρίες ενάντια στην όποια πολιτική με 
ένα πανό, ένα μεγάφωνο και 15-20 άτομα”. Θα σήκωνε λοιπόν ξαφνικά μπαϊράκι; Μήπως 
έρχονται “εκλογές”; 
Το γεγονός ότι το 2018 έγιναν πανελλαδικά 160 μεγάλες συγκεντρώσεις/διαδηλώσεις με 
χιλιάδες συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα, που είχε σαν αποτέλεσμα να φρακάρουν 
(προσωρινά, έστω;) τα κυβερνητικά σχέδια για παραπέρα μειώσεις συντάξεων κλπ., αφήνει 
παντελώς ασυγκίνητους τους γνωστούς αγνώστους οσφυοκάπτες κυβερνητικούς 
“συνδικαλιστές” του καναπέ... 
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και χώρος να αναφερθούμε σ’ όλα τα “μη κατορθώματα” (“μη 
δράσεις”) του σημερινού ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (εφεξής ΔΣ/Σ-Π), που ίσως ξεπεράσει σε παράταση 
θητείας το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει/κατείχε; το άλλο όργανο “ομπρέλα” που λέγεται Τ.Ε.Ε.  
Θα αναφερθούμε εντελώς ενδεικτικά σε 5-6 βασικά θέματα που δεν απασχόλησαν καθόλου το 
ΔΣ του, απ’ τα 22 που αναφέρει, ο συνάδελφος πρόεδρος Δ. Ξυνομηλάκης  (“απολογισμός”, σελ. 
5). 
Ασφαλιστικό/Συνταξιοδοτικό/Υγειονομικό.  
Πότε ασχολήθηκε σοβαρά το ΔΣ/Σ-Π και ο πρόεδρος, με την γνωστή αντιασφαλιστική λαίλαπα 
των νόμων Κατρούγκαλου-Βρούτση-Χατζηδάκη; Με τις γνωστές μειώσεις στις συντάξεις, τα 
επικουρικά, τα εφάπαξ κλπ; Ψιλά γράμματα θα πει κάποιος ή κάποια; Αυτά είναι προβλήματα 
των συνταξιούχων, οι δε ενεργοί μηχανικοί τα έχουν λύσει-φεύγοντας έξω (!) Οι καθυστερήσεις 
στις απονομές συντάξεων (3-8 χρόνια), η διαχρονική λεηλασία στα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ 
(κάπου 4 δις), το 1 δις το ρούφηξε η Τράπεζα Αττικής (νυν Attica Bank), ποιους αφορά; Κάντε 
προσφυγές στη Δικαιοσύνη, για να ζήσουν οι μεγαλοδικηγόροι (!), προτρέπουν κάποιοι 
“συνάδελφοι” εδώ κι εκεί… 
Και φυσικά ποτέ δεν διεκδίκησε ούτε αγωνίστηκε σοβαρά με τα θέματα αυτά και κυρίως με τις 
αιτίες που τα δημιουργούνε…, το ΔΣ/Σ-Π κι ο σημερινός πρόεδρός του! 
Κτίριο Μηχανικών (στην Κλαυθμώνος).  
Ασφαλώς αρκετοί θα γνωρίζετε κάτι για το “Κτίριο των Μηχανικών”… Ναι αυτό που μας έδιωξαν 
(και εξόρισαν στην Αχαρνών 29!) όλους τους Μηχανικούς (ενεργούς και μη), πλην ίσως κάποιους 
μεγαλοεργολάβους που νταλαβερίζονται με την Attica Bank και έτσι το “μετέφεραν” όλο;, σ’ 
αυτή... 
Με το θέμα αυτό είχα ο ίδιος ασχοληθεί εκτεταμένα κλπ. Μάλιστα έστειλα και “Ανοικτή 
Επιστολή” (στις 20-1-2021), σε 12 αποδέκτες μεταξύ των οποίων το ΔΣ/Σ-Π και το Τμήμα Αττικής, 
για την αλλοίωση του κτηρίου κλπ. Επίσης είχα μιλήσει και με τους μελετητές που στην αρχή 
συμφώνησαν για τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά μετά σιώπησαν-ή έκαναν στροφή 180ο, αφού 
συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (και πρώην πρόεδρο της Attica Bank), κ. Κ. 
Μακέδο...   

1. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού ανέβαλε το θέμα 2-3 φορές το ΔΣ/Σ-Π ( 2.2.2021, 12.2.2021), στη 
συνέχεια (αφού έγιναν και κάποιες κατ΄ ιδίαν συναντήσεις…), κάλεσε ο πρόεδρος (ποιος 
άλλος;!), εν μέσω πανδημίας, τον κ. Μακέδο και άκουσον-άκουσον, τον κ. Κ. Δούκα μόνο (κι όχι 
τον Πρόεδρο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κ. Κ. Τζατζάνη) στο ΔΣ/Σ-Π, για ειδική συζήτηση και για το 



ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και για ενημέρωση κλπ. Ο κ. Κ. Δούκας έκανε την προπαγάνδα του 
δήθεν για “ανοικτή συνέλευση”, ο δε πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ενημέρωσε για το ταμείο 
ΤΡΑΠΕΖΑ του μέλλοντος… Αφού “ενημερώθηκε” έτσι μονομερώς το ΔΣ/Σ-Π, δεν πήρε κάποιου 
είδους απόφαση για το θέμα, ειδικά στήριξης της σχετικής ανακοίνωσης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, σε 
πείσμα τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, να φωτίσει το καυτό αυτό 
θέμα... 
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε από τη μια, ότι αυτή η μυστική (!;) “συνάντηση” (εκτός κι αν 
“συμπεριλαμβάνεται” στην παρουσία για ενημέρωση…, του κ. Κ. Μακέδου στο ΔΣ/Σ-Π στις 14-
10-2021), δεν φαίνεται πουθενά στην “συνοπτική παρουσίαση των δράσεων” και φυσικά όταν 
λείπουν και τα σχετικά επιβαρυντικά “εισερχόμενα”, δεν μπορεί να κρίνει κάποιος τι αληθινά 
διημείφθη μεταξύ των εμπλεκομένων κλπ.  Σωστά;  
Κληροδότημα Αξελού .  
Ίσως νά έχετε ακουστά για το περίφημο Κληροδότημα Αξελού-να γίνει γηροκομείο μηχανικών 
κλπ. 
Έχουν περάσει 60 χρόνια κι ακόμη να γίνει!  Κάποιοι φαίνεται το θέλουν για άλλους λόγους…  
Σήμερα είναι υποχρέωση του ΕΦΚΑ να το υλοποιήσει, αλλά οι φορείς, όπως το ΤΕΕ και από κοντά 
ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κλπ, το αγνοούν -το κάνουν τουμπεκί… Γιατί; 
Το ΔΣ/Σ-Π πήρε απόφαση (10-09-2019), να στηρίξει τη διεκδίκηση και να παραστεί στην σχετική 
εκδήλωση (30-9-2019), που γίνεται κάθε χρόνο, μπροστά στο ακίνητο στη Καστέλα.  
Έκτοτε ουδέν-το ξεχνάει-το αγνοεί, προκλητικά... Γιατί; 
Εμβληματική Επένδυση Ελληνικού. 
Ασφαλώς και θα γνωρίζεται, ειδικά το τελευταίο χρόνο για την “Επένδυση Ελληνικού”, και λόγω 
κάποιον έντονων επικοινωνιακών ανακοινώσεων/παρουσιάσεων έναρξης (!) διαφόρων έργων 
κλπ. 
Ο πρόεδρος (Δ. Ξ.), μας είχε τιμήσει με μια “Ανακοίνωση : Το όραμά μας για το Ελληνικό” στις 
22/10/2019.  Εκεί αφού μιλάει για το τεράστιο πάρκο των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών 
μέτρων, στο τέλος αναφέρει 8 εμβληματικά διεθνή κτίρια τοπόσημα, αλλά καμιά σύγκριση με 
κάποιο ( ούτε 1 βρε αδελφέ…!), γνωστό διεθνές πάρκο υψηλού πρασίνου! Ίσως γιατί είναι 
επιφυλακτικός “...αναμένοντας την οριστική πρόταση που θα παρουσιαστεί με σαφήνεια, 
πληρότητα και με σεβασμό στον πολιτισμό και το περιβάλλον” και νωρίτερα “...το Αττικό τοπίο”. 
Πιο κάτω μιλάει για “...ενσωμάτωση σε μια αρμονική συμβίωση,...” και τονίζει ότι “Ένας Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός θα μπορούσε να τον προστατεύσει και να ικανοποιήσει τον σκοπό 
του έργου, ...” .  
Ναι αλλά ο μελετητής Αρχιτέκτονας του έργου, Λόρδος Νόρμαν Φόστερ, πρόσφατα ανακοίνωσε 
ότι προτίθεται να ξανασχεδιάσει το Χάρκοβο…!!! Σκοπό του έργου(;) Δηλαδή να πουλιέται 
26.200€/μ2 το πιο ακριβό διαμέρισμα; Έχουμε γράψει επανειλημμένα για το “έργο” αυτό, 
ενδεικτικά δείτε [1].  
Τρία χρόνια μετά το “όραμα”, τι έχει να πει σήμερα  για την πολυδιαφημιζόμενη “Εμβληματική 
Επένδυση Ελληνικού” το ΔΣ/Σ-Π και ο νυν πρόεδρός του; 
Περιοδικές Εκδόσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Πριν 8 χρόνια σχεδόν, το 2014, έκλεισε (πάγωσε) η “Περιοδική Έκδοση”  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ…  
Στις 15.10.2019, το ΔΣ/Σ-Π , αποφασίζει να γίνει στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ένας χώρος 
που να ονομάζεται “Ελεύθερο Βήμα” (καμία σχέση με ΤΟ ΒΗΜΑ...!) και να δημοσιεύονται εκεί 
“παρεμβάσεις” κλπ. Το 2017 με πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων δημιουργείται το 
attikipedia… 
Δεν πιστεύω ότι και η τελευταία αυτή “φιλότιμη” (καλή αλλά λίγη…) προσπάθεια, καλύπτει τις 
περιοδικές/συγγραφικές και ερευνητικές ανάγκες και προσπάθειες ενός ιστορικού συλλόγου 
όπως ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το κενό υπάρχει… 



Αλλά να υπάρχει ένα σοβαρό βήμα ιδεών, προβληματισμών κλπ, είναι όπως όλα τα πράγματα 
θέμα πολιτικό. Και για αυτό όπως κι άλλα “περιοδικά” μηχανικών, όπως το “Από Μηχανής”, “Ο 
Αρμός”, αλλά και το παλιό Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, κάποιοι μάλλον δεν τα θέλουν, για 
ευνόητους λόγους ελέγχου της σκέψης-του νου, διάδοσης ανατρεπτικών ιδεών των μηχανικών 
κι όχι μόνο…  

2. 
Σήμερα τα “Μ.Μ.Ε.”, διαφημίζονται/προβάλλουν (σαν Αρχιτεκτονική), μόνο κάποια ακριβά 
εξοχικά με πισίνες κλπ για τις ντόπιες και ξένες ελίτ. Το ίδιο πρόσφατα συμβαίνει και στην 
εκπομπή το ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ, λες και το τοπίο αφορά μόνο (Μεγαλο-Αστούς)…!  
Απεναντίας, σήμερα ένα σοβαρό έντυπο (ηλεκτρονικό η μη), του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, δεν πρέπει να 
προβληματισθεί  πως ένα νεαρό ζευγάρι πχ (εκτός από εργασία), θα βρει πως, που και τι είδος 
στέγη για  να ζήση;  
Αλλά αυτά είναι όλα ψιλά γράμματα για το σημερινό πρόεδρο και την πλειοψηφία του στο ΔΣ/Σ-
Π.  
Ηλεκτρονική Ψηφιακή Ψηφοφορία/Κάλπη. 
Το νέο αυτό σχετικά “φρούτο”, φαίνεται πάει να γίνει μόδα και στο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, από κάποιους… 
Όχι τυχαία ! Φυσικά οι νέες τεχνολογίες, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση κλπ είναι απόλυτα 
επιθυμητή, αρκεί να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες του λαού και όχι μιας θράκας 
πλουτοκρατών! 
Με το ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κλπ έχουν ασχοληθεί εκτενώς οι φορείς των 
συνταξιούχων μηχανικών και πολύ πρόσφατα με πολύ τραγικά  και τραγελαφικά 
αποτελέσματα… 
Για την ώρα υπάρχουν σοβαροί λόγοι εκτός από τους πολιτικούς/κοινωνικούς και τεχνικοί,  όπου 
η διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων ηλεκτρονικά, αντί ανοικτών-ζωντανών, με διάλογο, 
διαφάνεια και μυστικότητα στην ψηφοφορία, μπορούν να συμβούν και άλλα πολλά τινά 
απρόβλεπτα...  
Υπάρχει και διεθνής “ηλεκτρονική” εμπειρία, από εδώ μέχρι την Αμερική (βόρεια και νότια...).  
Δεν υπάρχει πρώτα από όλα εγγύηση, ότι οι “ηλεκτρονικές” εκλογές θα είναι αδιάβλητες και 
δεύτερον, δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο ψηφοφόρος δεν φακελώνεται (για το αν ψήφισε ο ίδιος 
και για το τι ψήφισε). Η κρυφή μέθοδος του “παραβάν” εξακολουθεί μέχρι στιγμής να είναι η 
μόνη που διασφαλίζει και το αδιάβλητο και το απόρρητο. Άλλωστε όπως δηλώνει  και γνωστή 
εταιρεία που φέρει (τυχαία) το όνομα του (αρχαίου) εκπροσώπου της πλουτοκρατίας (Δίας), 
αναλαμβάνει μόνο τη “διαχείριση του συστήματος”, όχι το τρόπο οργάνωσης, τη χρήση 
αποτελεσμάτων, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κλπ. Οπότε, όλοι αυτοί που 
θέλουν να “μετρηθούν” για 5-6 μέρες..., μόνο ηλεκτρονικά σήμερα, έχουν τους δικούς τους 
λόγους... 
Εγώ πάντως σας διαβεβαιώνω σήμερα πως δεν είμαι ούτε ρομπότ ούτε άβαταρ!  
Αντί επιλόγου. 
Σήμερα, το έχω ξαναπεί, η λέξη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, χρησιμοποιείται κυρίως μόνο μεταφορικά. 
Χρησιμοποιείται για να δηλώσει πχ την Αρχιτεκτονική για μια Νέα Τάξη Πραγμάτων με Κανόνες 
(!) 
Βέβαια χρησιμοποιείται έτσι από πολιτικούς εκπροσώπους του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού 
συστήματος κυρίως. Από πολιτικούς πχ σαν τον Πούτιν ή τον Ζελένσκι, που παραφράζοντας μια 
λαϊκή ρήση,  θέλουν να κρυφτούνε αλλά η καπιταλιστική/ιμπεριαλιστική χαρά δεν τους αφήνει.  
Το ίδιο συμβαίνει και με τους οσφυοκάπτες κυβερνητικούς συνδικαλιστές, θέλουν να κρυφτούν, 
αλλά η χαρά του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν τους αφήνει. Υπάρχουν τέτοιοι & στο χώρο 
μας.  



Για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας (πρέπει να απασχολεί και το ΔΣ/Σ-Π !), θα πω μόνο 
ότι είναι ακραία διδακτικός! Μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει περίφημα, τι συμβαίνει και με 
τον πόλεμο και με την ειρήνη στον Καπιταλισμό, τα τελευταία 108 χρόνια, από το 1ο Π.Π. 
δηλαδή! 
Ότι και να πει ο σημερινός “σούπερ” πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όχι μόνο, η συμμετοχή και 
σύμπραξη με το Λαϊκό Κίνημα είναι εκείνο που μπορεί να αντιμετωπίσει της ενέργειες του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού και του αντεργατικού Αστικού Κράτους…και φυσικά τα 
προβλήματα των Αρχιτεκτόνων κι όχι μόνο...  
Κλείνοντας κατά τα λοιπά, να πω εμφατικά ότι με καλύπτουν η κριτική κειμένων / εισηγήσεων / 
ψηφίσματα κλπ (πχ Πρόταση Μομφής κατά του Προέδρου του ΔΣ/Σ-Π) της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
και για όλους αυτούς, και τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω και τον “Απολογισμό 
Πεπραγμένων” (και μη...!), καθώς και τον “Οικονομικό Απολογισμό” (και μη...!).  
    (Αρχείο Π.Κ.Κ., Τελικό κείμενο, 14-05-2022, λέξεις 1754). 

       Σημειώσεις :  
* Η γραπτή τούτη παρέμβαση , θα σταλεί στο Προεδρείο ΠΡΙΝ την τηλεδιάσκεψη για να 
περιληφθεί στα Πρακτικά της 2ης Αντιπροσωπείας και να σταλεί σ’ όλα τα μέλη κλπ που 
αναφέρονται αρχικά. 
[1]. Π. Κ. Κουμουνδούρος, “ Επένδυση” Ελληνικού & Παραλίας Αγίου Κοσμά : Παιδική Χαρά για 
την Παγκόσμια Πλουτοκρατία, ή Πάρκο Πρασίνου & Πολιτισμού για το Λαό;  “Συνταξιούχοι 
Μηχανικοί”, ΕΣΤΑΜΕΔΕ, μηνιαία ηλεκτρονική εφημερίδα, Απρίλης 2022, αρ. Φύλλο 9.  

 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Αυγερινού, Τζαντζόγλου, Σαμδάνης, Τσόλη – Τζαβέλλα, Μελανίτου, Γιόκαρης, Σελιανίτη Ευδοκία, 
Πάππα, Τσαλίκη, Βουρεκάς, Κουρσόπουλος, Πουλάκης, Σκούφογλου, Μαούνης, Φραντζή, 
Ξυνομηλάκης, Σπηλιόπουλος.  
 
Ψηφοφορία για τον Απολογισμό Πεπραγμένων ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022 
ΥΠΕΡ: 52 
ΚΑΤΑ: 46 
ΛΕΥΚΑ: 4 
 
Ψήφισαν: 102 
 
Εγκρίνεται ο Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2018-2022. 
 
Ψηφοφορία για την ενσωμάτωση στον Απολογισμό της επικαιροποιημένης εισήγησης 
της ΕλΕΜ με θέμα: «ΕΛΕΜ σημεία προς συμπλήρωση στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
2018-2022». 
ΥΠΕΡ: 37 
ΚΑΤΑ: 40 
ΛΕΥΚΑ: 13 
 
Ψήφισαν: 90 
 
Απορρίπτεται. 
 
 
 
 
 
 



 

4ο Θέμα: Οικονομικός Απολογισμός ΔΣ 2018-2022 και 
Προϋπολογισμός 2022-2025 
 
Εισήγηση 01 
Οικονομικός Απολογισμός 2017-2022 (από 01.12.2017 έως 30.04.2022) και Οικονομικός 
Προϋπολογισμός 2022-2025. 
Εισηγητής: Δημήτρης Ξυνομηλάκης 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 – 2022 
(Από 01.12.2017 – 30.04.2022) 

&  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 – 2025 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       
ΧΡΗΣΗΣ 2017-2022       
(Από 01.12.2017 – 30.04.2022)       

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2022 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ 

    ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ     ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 913,14         

  ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   730,58         

Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  16.859,69 Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  198.560,81 

  1. Δαπάνες Γραφείων 0,00    1. Δαπάνες Γραφείων  15.036,60  

  2. Φορολογικά 3.420,19    2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά 169.136,91  

  3. Λειτουργικές δαπάνες - Ιστοσελίδα 13.439,50    3. Λειτουργικές δαπάνες - Ιστοσελίδα 14.387,30  

Α 4 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΤΑΥΤ/ΤΕΣ ΚΑΤΑΘ  86.602,60 Α 4 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΤΑΥΤ/ΤΕΣ ΚΑΤΑΘ  30,00 

Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  8.800,50 Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  8.569,08 

Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΑΝΤΙΠΡ-ΕΚΛΟΓΕΣ)  0,00 Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΑΝΤΙΠΡ-ΕΚΛΟΓΕΣ)  5.544,99 

Β 3 CAE   0,00 Β 3 CAE  356,95 

Γ ΕΚΘΕΣ-ΕΚΔΗΛ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝ-ΣΥΝΕΔΡ  57.356,32 Γ ΕΚΘΕΣ-ΕΚΔΗΛ-ΣΕΜΙΝ ΞΕΝΩΝ-ΣΥΝΕΔΡ  21.869,79 

Γ 1 ΜΠΙΕΝΑΛΕ  360,00 Γ 1 ΜΠΙΕΝΑΛΕ  10.661,03 

Γ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI.MEDES  980,35 Γ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI.MEDES  0,00 

Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  1.955,60 Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  5.982,87 

Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ  98.557,94 Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ  3.427,94 

ΣΤ ΤΟΚΟΙ  3,65 ΣΤ ΤΟΚΟΙ  0,62 

Ζ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ  2.243,96 Ζ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ  1.764,33 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 273.720,61   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 256.768,41 

        ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ 17.385,71 

          ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ   1.210,21 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 275.364,33   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 275.364,33 

                          Αθήνα 30.04.2022 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ 
 



Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές περιλαμβάνουν και την περίοδο από την εκλογοαπολογιστική 
Αντιπροσωπεία του 2017 έως την έναρξη της νέας θητείας του ΔΣ τον Ιούλιο του 2018. 
Οι κωδικοί που παρουσιάζονται ακολουθούν κατά προσέγγιση 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 – ΠΕΑ και το Τμήμα 
Αττικής, που υπολογίζονται οικονομικά ενιαία. 
Οι υποχρεώσεις του Συλλόγου που παραδόθηκαν στην προηγούμενη εκλογοαπολογιστική 
Αντιπροσωπεία του 2017 ήταν: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/11/17  

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  10.167,73 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 16.088,45 
BIENNALE 2016 / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 36.718,17 

ΣΥΝΟΛΟ 62.974,35 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω τρέχουσες υποχρεώσεις δεν αναφερόταν αναλυτικά η συνολική 
υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, που ήταν επιπλέον περίπου 6.000 ευρώ. 
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του Συλλόγου στις 04/05/2022, που 
αφορούν:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στις 04/05/2022 

 
 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΟΣΟ 
Αντιπρ 14/03/15 - οδοιπορικά 1.257,16 
Επιστροφές συνδρομών εκλογών 2014 1.310,00 
Φιλοξενία Site 9ος-12ος/17, 1ος-9ος/18 267,00 
Επιστροφή διευκόλυνσης Τμ. Αττικής 90,00 
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ (11ος 2016) 50,00 
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ (4ος 2017) 470,00 
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ (12ος 2017) 470,00 
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ (7ος 2018) 540,00 
Απόδοση εσόδων του στο Τμ. Χανίων 197,12 
Οφειλή UMAR 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.651,28 

  
BIENNALE 2016 / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟ 
Υπερσυμβατικό τιμολόγιο κατασκευής περιπτέρου υπόλοιπο (18.429,03-
1.000,00-500,00) 16.929,03 
Εργασίες επισκευής στέγης 2.000,80 
Εισιτήρια εισόδου Biennale εκδήλωση 25-26 Ιουνίου  50,00 
Video εκδήλωσης Σίφνο 90,00 
Αμοιβή κατασκευή ιστοσελίδας / προγραμματιστής - υπόλοιπο  60,00 
Έξοδα εκδήλωσης 25 Σεπτεμβρίου 100,00 
Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  287,10 
Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  222,31 
Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  59,50 
Έξοδα εγκαίνια   556,00 
Έξοδα εγκαίνια   556,00 
Έξοδα εγκαίνια   507,76 
Έξοδα εκδήλωσης 26, 27, 28 Οκτωβρίου  504,02 
Υπόλοιπο εξόδων ομάδας κατασκευής περιπτέρου 876,00 



Έξοδα εγκαίνια   876,64 
Έξοδα περιπτέρου & μετακινήσεων για φύλαξη 335,30 
Έξοδα (εισιτήρια κλπ) 917,28 
Μεταφορά περιπτέρου από Βενετία υπόλοιπο (2.296,00-296,00) 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 26.927,74 

 
 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΔΕΗ γραφείων 90,00 
ΔΕΗ ξενώνα (υπόλοιπο) 827,00 
Ξενώνας - ύδρευση 10,20 
ΕΥΔΑΠ 0,06 
Ασφάλιση γραφείων 17/05/22 - 17/05/23 309,28 
Έξοδα συμμετοχής Γεν Συνελ ACE 29-30/04/22 387,20 
ΙΚΑ 2ου 2022 825,21 
ΙΚΑ 3ου 2022 765,81 
Οφειλόμενο ποσό στον ΕΦΚΑ από την τελευταία ρύθμιση (1.840,82*11 
δόσεις) 
*εκ των οποίων υπενθυμίζεται ότι ποσό περίπου 8.000,00 ευρώ οφειλόταν 
ήδη στις 30/11/2017  

20.249,02 

Λογιστής 7ος-12ος/21, 1ος-4ος/22 1.800,00 
Φιλοξενία Site 10ος-12ος/18, 1ος-5ος/19 160,00 
Φιλοξενία Site 21/04/2019-20/04/2020 (δολάρια) 119,40 
Απόδοση εσόδων ΤΜ ΧΑΝΙΩΝ 455,45 
Απόδοση εσόδων ΤΜ ΧΑΝΙΩΝ 225,97 
Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ (3ος-4ος 2021) 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 27.724,60 

 
 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
Μισθός Απριλίου 2022 υπόλοιπο 67,96 

ΣΥΝΟΛΟ 67,96 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.371,58 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Η οικονομική κρίση, η πανδημία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας είναι 
προφανές πως δημιουργούν αλυσιδωτά προβλήματα, που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη 
λειτουργία του συλλόγου μας.  
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προσπάθησε να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει προβλήματα του 
παρόντος, αλλά και πολλά του παρελθόντος, κυρίως αυτά που έχουν άμεση σχέση με την 
οικονομική του επιβίωση.  
Τα έσοδα προφανώς λίγα, οι υποχρεώσεις και τα οφειλόμενα του παρελθόντος από μεταφορά 
πολλά. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να καλύψουμε άμεσες και καθημερινές ανάγκες 
με:  

 την ευαισθητοποίηση των μελών μας με επανειλημμένα αιτήματα για την καταβολή της 
ελάχιστης ετήσιας συνδρομής των 20 € ή των 10 € για τα νέα μέλη μας,  

 τη δυνατότητα διακανονισμού παλαιών οφειλών,  
 τον δανεισμό των μελών του ΔΣ προς τον σύλλογο, 
 την αναζήτηση διαφημιστικών καταχωρήσεων. 

Σχετικά με τα έσοδα του συλλόγου ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι λάβαμε: 



 Από δωρεές μελών για τις προσφυγές στο ΣτΕ και στο ΕΔΔΑ: 8.800,50 ευρώ. 

 Από δωρεές μελών για τον Ξενώνα Στ. Στούρνα: 1.955,60 ευρώ. 

 Από δωρεές μελών για τον σύλλογο: 10.642,91 ευρώ. 

 Από συνδρομές μελών: 83.486,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 28.778,14 ευρώ την ημέρα 
των προηγούμενων εκλογών στις 11/03/2018. 

 Από το ΤΕΕ: 91.100,00 ευρώ. 

 Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (COVID): 1.000,00 ευρώ. 

 Δανεισμός από τα μέλη του ΔΣ: 6.457,94 ευρώ. 

 Από τις διαφημίσεις στην ιστοσελίδα και στο newsletter: 10.463,50 ευρώ. 

 Από επιστροφή φόρου από την Εφορία: 3.420,19 ευρώ. 

 Για το Συνέδριο του Τμ. Αττικής με τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ σε ΚΡΙΣΗ», που πραγματοποιήθηκε από 
20 έως 22 Οκτωβρίου 2017 στο ΕΜΠ: 3.028,50 ευρώ. 

 Για το Πρόγραμμα του Τμ. Αττικής: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ» 
από το ΥΠΠΟΑ: 17.952,62 ευρώ. 

 Για το Πρόγραμμα του Τμ. Αττικής: "ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ" από το ΥΠΠΟΑ: 15.000,00 
ευρώ. 

Ειλικρινά όπως εξελίχτηκε το κομμάτι αυτό της διαχείρισης του λογαριασμού, τελικά φάνηκε 
απλό, γιατί τα κριτήρια μας ήταν αυστηρά και συνεχώς ελεγχόμενα από το σύνολο των μελών 
του ΔΣ, μέσα από μια διαδικασία τακτικής ενημέρωσης όλων των κινήσεων του ταμείου. 
Έγινε απλό. Γιατί δεν υπήρξε καμία εκροή χωρίς παραστατικό που να μην αιτιολογούσε το ποιος 
εισέπραττε τι. Επίσης τηρήθηκε ακόμα κάτι, το αυτονόητο για εμάς τουλάχιστο. Δεν πληρώθηκε 
κανείς για μετακινήσεις - οδοιπορικά, αλλά ούτε και για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία ελπίζοντας 
ότι τα έξοδα αυτά θα τα εισπράτταμε στο μέλλον ή το πολύ μακρινό μέλλον. Δεν προχωράγαμε 
δηλαδή σε καμία ενέργεια αν προηγουμένως δεν είχαμε εξασφαλίσει στο ταμείο το σύνολο των 
εξόδων που θα απαιτούνταν. 
Προσωπικά επιτρέψτε μου να πω πως έμαθα κοντά σε μια εμπειρότατη και σκληρή, με την καλή 
έννοια, γραφειοκράτισσα, την καλύτερη γραμματέα και άνθρωπο, πόσο σοβαρό πράγμα είναι 
και πόση υπευθυνότητα πρέπει να δείχνεις όταν σου εμπιστεύονται χρήματα και ιδιαίτερα όταν 
αυτά δεν είναι δικά σου.  
Τελικά δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα στο ταμειακό κομμάτι. Η Αγγελική Δημητροπούλου, που 
θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, ήταν το 16 μέλος του συμβουλίου μας και συνέβαλε τα 
μέγιστα αναπληρώνοντας το κενό από την έλλειψη επίσημου ταμεία του συλλόγου. Καλό είναι 
να αναγνωρίζουμε δημόσια κάποια πράγματα. 
Αγωνία είχαμε όχι δυσκολία.  
Αγωνιούσαμε να καλύψουμε πρώτα τη μισθοδοσία των δύο εργαζομένων στα γραφεία μας, που 
εξυπηρετούν και το Τμήμα της Αττικής, και να ισορροπήσουμε πάνω σε μια τεράστια οφειλή 
έναντι ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η οποία δεν θα πάψει να υφίσταται αν συνεχίσουν τα 
έσοδα του συλλόγου μας να είναι σε τόσο απελπιστικά χαμηλό επίπεδο.  
Αγωνιούσαμε να καλύψουμε πάγιες δαπάνες, όπως: φως, νερό, τηλέφωνο, φυσικό αέριο και 
κάποια λίγα αναλώσιμα. Δεν υπήρχε η πολυτέλεια κάλυψης ούτε καν των μετακινήσεων των 
μελών από την περιφέρεια, ούτε εκδηλώσεων που θα θέλαμε, καθώς σε καμία περίπτωση δεν 
θα συμφωνούσα να γίνονται επί πιστώσει και να τα φορτώσουμε στην επόμενη διαχείριση του 
συλλόγου μας. Για εμάς θα ήταν και ανήθικο και ανέντιμο.  
Ορισμένοι λίγοι ευαίσθητοι συνάδελφοι στο θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας 
ενίσχυσαν γενναιόδωρα τον σύλλογο και τους ευχαριστώ. Ακόμα και πριν λίγες μέρες 
κυριολεκτικά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με συνάδελφο μου είπε χαρακτηριστικά: 



«πρόεδρε πες μου αν είναι να στείλω κάτι ακόμα στον σύλλογο». Ντράπηκα και του απάντησα 
«όχι άστο»!  
Δεν ανέχομαι και δεν ανεχτήκαμε την αταξία διαχειριζόμενοι χρήματα, κυρίως όταν αυτά ήταν 
ελάχιστα και ποτέ δεν έφταναν.  
Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός της τρέχουσας θητείας αναγκαστικά ξεκινάει (γιατί θα πρέπει 
να υπάρχει συνέχεια στα αρχεία του συλλόγου) από την ημερομηνία του προηγούμενου 
κατατεθειμένου απολογισμού, που απέχει από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μας. 
Το χρέος που παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση είναι σοβαρό και δύσκολα 
αντιμετωπίσιμο με τα σημερινά δεδομένα. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε σε μια 
ισορροπημένη διαχείριση. 
Παραλάβαμε έναν σύλλογο που στεγάζεται σε κτήριο παραχωρημένο από το ΥΠΠΟΑ που χρίζει 
σοβαρών εργασιών συντήρησης και γενικότερης ανακαίνισης, πράγμα που προσπαθήσαμε να 
καλύψουμε μέσα από πρωτοβουλίες μελών μας. Κάτι που δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Το ΥΠΠΟΑ 
δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα μας για να συνδράμει στη διαδικασία αυτή.  
Επίσης είχαμε να διαχειριστούμε το κληροδότημα του ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Πήλιο. Ένα 
κτήριο προοριζόμενο για φιλοξενία αρχιτεκτόνων και φοιτητών, που όμως χρειάζεται επισκευή 
και συντήρηση και που στις σημερινές συνθήκες οι δράσεις που φιλοξενεί δεν καλύπτουν ούτε 
καν τα πάγια έξοδά του. Παρά τις παλαιότερες ανεπιτυχείς προσπάθειες, καταφέραμε τελικά 
να το εντάξουμε σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με ότι αυτό συνεπάγεται.  
Η επιχορήγηση του ΤΕΕ είναι ουσιαστική και είναι αυτή που για την ώρα μας επιτρέπει να 
λειτουργούμε με στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στον κλάδο των 
μηχανικών ο πλέον ενεργός επιστημονικός σύλλογος, καθώς και θεσμικά αναγνωρισμένος από 
την πολιτεία.  
Η μη διοργάνωση και η αναβολή εκδηλώσεων την περίοδο αυτή με την υγειονομική κατάσταση 
που επικράτησε, σε συνδυασμό με την αδυναμία όλων των μελών του συλλόγου για 
συνεισφορά 1,66 ευρώ τον μήνα (20€/12), δεν μας επέτρεψε να κάνουμε πράγματα που θα 
μπορούσαμε και θα θέλαμε.  
Δυστυχώς στην εποχή μας χωρίς οικονομική αυτάρκεια αναγκάζεσαι να βάζεις πολλούς 
περιορισμούς αν δεν θέλεις να δημιουργήσεις χρέη. Καμιά φορά ακούς να σου λένε να κάνουμε 
προσφυγή, να κάνουμε αγωγή, να κάνουμε μια σοβαρή εκδήλωση, να... να... να…. Μάλιστα, ναι 
σε όλα όμως πρώτα ας κάνουμε το ελάχιστο, να εξασφαλίσουμε στον σύλλογό μας μία ετήσια 
συνδρομή!  
Ο Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
Δημήτρης Ξυνομηλάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

        
ΜΑΪΟΣ 2022 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025       

        
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ 

    ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ     ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 18.592,92         

      Α0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ  60.000,00 

Α 1-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   0,00 Α 1-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  145.600,00 

    0,00     1. Δαπάνες Γραφείων - Έξοδα 27.600,00  

    0,00     2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά 118.000,00  

Α 3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ   90.000,00 Α 3 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  0,00 

Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ   0,00 Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ   2.000,00 

Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΕΚΛΟΓΕΣ)   0,00 Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΕΚΛΟΓΕΣ)   6.000,00 

Β 3 ΕΣΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR   0,00 Β 3 ΕΞΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR   4.200,00 

Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   35.000,00 Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   20.000,00 

Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ   5.000,00 Δ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ   7.000,00 

Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   0,00 Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   5.000,00 

ΣΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   60.000,00 ΣΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   0,00 

Ζ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ    58.000,00 Ζ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ   0,00 

Η ΤΟΚΟΙ   10,00 Η ΤΟΚΟΙ   0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 248.010,00   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 249.800,00 

        ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ 16.805,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.605,92   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.605,92 

                    Αθήνα 30.04.2022 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ



 

Εισήγηση 02 
Εισερχ. ΑΠ 67513_Β από τη συν. Άννα Μελανίτου, με θέμα: «Για το 4ο θέμα οικονομικός 
απολογισμός και προϋπολογισμός». 
Εισηγητής: Άννα Μελανίτου 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  
Άννας Μελανίτου - μέλους του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πεα,  
Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση.  
Για το 4ο θέμα οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός  
Αφορά τον οικονομικό απολογισμό όπως κατατίθεται από τον Πρόεδρο και έλαβε θετική 
εισήγηση από την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.  
Προσωπικά ψήφισα λευκό , δίνοντας όμως θετική ψήφο στην διαχείρηση των οικονομικών κατά 
την διάρκεια της θητείας μας.  
Οι λόγοι επιφύλαξης διατυπώθηκαν ρητά στο Συμβούλιο της 05-05-2022 που παρουσιάστηκε ο 
οικονομικός απολογισμός προς ψήφιση εστάλει δύο ώρες πριν από το συμβούλιο και δεν υπήρχε ο 
χρόνος μελέτης.  
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΣ  
Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε την παράδοση και την παραλαβή του Ταμείου από την προηγούμενη 
διοίκηση ώστε να γνωρίζουμε πραγματικά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, ούτε υπήρξε 
η λογοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής της BIENNALE 2016; ώστε πραγματικά να γνωρίζουμε εάν 
η οφειλή που είχε αναφερθεί στην προηγούμενη εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία από το 
προηγούμενο ΔΣ μπορούσε να γίνει αποδεκτή από το ΔΣ. , παρέμεινε σε εκκρεμότητα η λογοδοσία 
της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής. Θυμίζω πως δεν υπήρχε σχετικό πόρισμα της ΕΕ. προς την 
προηγούμενη Αντιπροσωπεία.  
Εμείς, όταν ανέλαβε ο Πρόεδρος μόνον, και όχι με συγκροτημένο πλήρες προεδρείο , κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας από την εργαζομένη μας Χριστιάννα 
Παντελάτου για οφειλόμενους μισθούς αρκετών μηνών , χωρίς την δυνατότητα αποπληρωμής και 
με ποινικές ευθύνες να επικρέμονται στο νέο ΔΣ. Το χρέος στην μισθοδοσία των υπαλλήλων μας 
όπως και στο ΙΚΑ της μισθοδοσίας αποπληρώθηκε από την δική μας διοίκηση. Ευτυχώς ο Πρόεδρος 
κινητοποιήθηκε αμέσως με παράσταση στο ΤΕΕ προκειμένου να λάβουμε το συντομότερο δυνατό 
την επιχορήγηση από το ΤΕΕ ώστε να καλυφθεί μέρος αυτών.  
Αλλά η έλλειψη του συγκροτημένου Προεδρείου και του Ταμία προκαλούσε και τεχνικά 
προβλήματα διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών , της παραλαβής των επιχορηγήσεων από 
το ΤΕΕ κλπ., προβλήματα που τα λύναμε με ομόφωνες αποφάσεις εξουσιοδότησης προς τον 
Πρόεδρο ώστε να τις διεκπεραιώσει. Η συνεργασία του Προέδρου με το ΤΕΕ και η επιμέλεια του 
στην διεκδίκηση των επιχορηγήσεων εγκαίρως βοήθησαν στην αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε. Επίσης οι συνεχείς εκκλήσεις μας προς τους συναδέλφους για 
ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες δαπάνες για τις απαιτούμενες δικαστικές 
προσφυγές κατά του αρχιτεκτονοκτόνου ΠΔ 99 / 2018, απέδωσαν το σύνολο των απαιτουμένων 
εξόδων. Τους ευχαριστούμε. 
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάναμε από την γραμματεία αντίγραφα των κινήσεων του 
Ταμείου, από την Αγγελική, που τα κατέγραφε. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει το χρονικό 
διάστημα από 02-10-2018 έως 30-04-2022 που αφορά την περίοδο διαχείρισης μας. και δεν 
γνωρίζουμε τίποτα για την προγενέστερη περίοδο. Μάλιστα όταν υπήρξε δικηγορική όχληση από 
την εταιρεία core, δεν αναγνωρίσαμε το δικαίωμα της ( από τη Biennale ) για την καταβολή της 
υπερτιμολόγησης που διεκδικούσε χωρίς προηγούμενο διαχειριστικό έλεγχο.  



Οι ενστάσεις μου στον οικονομικό απολογισμό όπως παρουσιάζεται είναι συγκεκριμένες και 
αφορούν :  
1) την παρουσίαση ενός ενιαίου ισολογισμού χρήσης 2017 -2022 (από 01-12-2017 έως 30-04-2022) 
, που δεν ξεχωρίζει τα χρονικά διαστήματα για τα οποία είχαμε γνώση και εκείνα για τα οποία 
υπάρχει άγνοια,  
2) την παρουσίαση ενός προβλεπόμενου ισολογισμού που καταλήγει στο 2025 , αντί να προβλέπει 
μέχρι τέλους του 2022 που θα παραλάβει το νέο ΔΣ. ,  
3) η αναφορά υπό τον τίτλο “Οικονομικές υποχρεώσεις ΣΑΔΑΣ-πεα στις 04-05-2022 ¨ στα 
οφειλόμενα των προηγόμενων ετών ως δεδομένες οφειλές που τις αναλαμβάνει το Συμβούλιο μας 
α) παλαιές οφειλές σύνολο 7651,26 και β) Biennale 2016 / υποχρεώσεις προς πληρωμή σύνολο 
26.927,74 , ενώ το Συμβούλιο μας δεν τις έχει παραλάβει,  
Και τούτο διότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε χρέη τα οποία δεν μας αναλογούν εφόσον υπάρχει 
ζήτημα λογοδοσίας της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Biennale 2016 αλλά και του 
προηγούμενου ταμία. Επιπλέον με τον παρουσιζόμενο ισολογισμό δεν γίνεται κατανοητή η χρηστή 
οικονομική διαχείρηση αυτής της θητείας , γενικώς παραδεκτή από όλα τα μέλη του συμβουλίου, 
η οποία όχι μόνο αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα από χρωστούμενα σχετικά με μισθοδοσίες κλπ 
οφειλόμενα από την προηγούμενη διοίκηση αλλά δεν αφήνει και σχετικό χρέος πλην των 
οφειλομένων στον ΕΦΚΑ τα οποία δεν μπόρεσαν να καλυφθούν λόγω των προστίμων που τους 
αναλογούν τα οποία συνεχώς διογκώνονται. 
Το πρόβλημα των ισολογισμών προκύπτει επειδή συντάχθηκαν από την Αγγελική, η οποία κάνει 
και τις εγγραφές στο ταμείο, όπως γνώριζε, σύμφωνα με τους κωδικούς του Ταμείου που είχε και 
σύμφωνα με όσα κατέγραφε παλαιότερα. Δεν είχε την βοήθεια του λογιστή ούτε στην δημιουργία 
κωδικών αναφοράς, ούτε στην απόδοση ετήσιων ισολογισμών, ούτε και την επίβλεψη του 
αρμόδιου Ταμία που θα μπορούσε να επιμεληθεί τον τρόπο καταγραφής και να την βοηθήσει να 
αποδώσει ότι έπρεπε να αποδοθεί..  
Σε κάθε περίπτωση η Αγγελική, με τον μεγάλο φόρτο εργασιών που επιφορτίστηκε προκειμένου να 
συνταχθούν οι απολοιστικές αναφορές δράσεών κλπ προς το ΔΣ , για να μπορέσουμε να 
συζητήσουμε τους απολογισμούς , και ενώ είχε ήδη προκηρυχθεί η Αντιπροσωπεία , μόλις στις 05-
05-2022 κατάφερε να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο τιτάνιο έργο , και στο Δ.Σ. δεν υπήρχε ο 
απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας και διορθώσεων ενόψει της Αντιπροσωπείας που είχε ήδη 
προκυρηχθεί για τις 14-5-2022 , χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών από 
το ΔΣ.  
Αναγνωρίζω την αδυναμία τροποποίησης των σχετικών στοιχείων που αναφέρονται στους 
ισολογισμούς από την Αγγελική πριν από την Αντιπροσωπεία. Θεωρώ τους ισολογισμούς αυτούς 
ως απλή ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τα όσα έχει καταγράψει στο ηλεκτρονικό βιβλίο του 
Ταμείου από το 2017 έως σήμερα.  
Διαπιστώνω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία αυτά αφού δεν υπάρχει αντιστοιχία των 
εγγραφών που γνωρίζουμε από 02-10-2018 με τα αναγραφόμενα στους ισολογισμούς . Δεν υπάρχει 
διαχωρισμός στους κωδικούς για την μισθοσία και τις Εισφορές στον ΕΦΚΑ και ΦΜΥ που τους 
αναλογούν, και δεν ελέγχονται οι οφειλές με αποτέλεσμα πρόστιμα . Δεν έχει καταδειχθεί ότι 
καλύψαμε χρέη μισθοδοσίας της προηγούμενης θητείας, εκτός από τον ΕΦΚΑ που δεν καταφέραμε 
να καλύψουμε και τα πρόστιμα που αυξάνονται, δεν έχει καταγραφεί ότι μας αναλογούν μόνο οι 
“οφειλές της τρέχουσας θητείας “ , και ότι στην ουσία δεν αφήνουμε χρέη μισθοδοσίας και 
λειτουργικά ενώ εξοφλήσαμε τέτοια από την προηγούμενη θητεία , και ότι τα οφειλόμενα και 
προβλεπόμενα έξοδα μέχρι τέλους του έτους που θα παραδώσουμε θα υπερκαλυφθούν με τα 
προβλεπόμενα έσοδα μέχρι τέλους του έτους και επομένως η οικονομική διαχείριση της θητείας 
ήταν συνετή και χρηστή.  



Για όλα τα παραπάνω, συμφωνώ μόνο με όσα αναφέρονται από τον Πρόεδρο στον οικονομικό 
απολογισμό και μας αφορούν , θεωρώ τους επισυναπτόμενους ισολογισμούς ως ενημερωτικούς 
των εγγραφών που έχουν γίνει , χωρίς πραγματική αξία για λήψη αποφάσεων και επειδή δεν 
έχουμε ούτε καν ενημέρωση για τις εγγραφές του Ταμείου από 01-12-2017 έως 01-10-2018 , 
διαφωνώ με την ανάληψη του χρέους άκριτα , υποχρεώσεις που αφορούν τις προηγούμενες 
περιόδους (θητείες ), οι οποίες δεν μας αφορούν , και δεν μπορούν να καταγράφονται ως 
οφειλόμενες υποχρεώσεις χωρίς την απαραίτητη λογοδοσία και έλεγχο.  
Και επειδή το οικονομικό ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για την μελλοντική επιβίωση του Συλλόγου 
προτείνεται το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί να αναλάβει να ερευνήσει κατά πόσον οι προηγούμενες 
οφειλές υφίστανται , εάν έχουν παραγραφεί , και να πράξει τα δέοντα ώστε στην περίπτωση να 
διαγραφεί ότι πρέπει να διαγραφεί.  
Επίσης, ως συμπέρασμα των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίσαμε στην σύνταξη του οικονομικού 
απολογισμού, ο νέος Ταμίας σε συνεργασία με τον λογιστή, θα πρέπει να αναμορφώσει την 
λειτουργία του Ταμείου ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των κωδικών που πρέπει να 
ελέγχονται για να μην προκύπτουν ζητήματα υποχρεώσεων που δεν εξοφλούνται και λαμβάνουν 
πρόστιμα ( πχ. Εισφορές στον ΕΦΚΑ σε χωριστό κωδικό - δεν γνωρίζουμε ποιες οφειλές 
περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις και ποιες είναι οι τρέχουσες - δεν έχουμε ενημέρωση από τον 
λογιστή ) Επίσης να υπάρχουν ξεχωριστοί και αναλυτικοί κωδικοί για την αποσαφήνιση της 
διαχείρισης σημαντικών και ξεχωριστών δραστηριοτήτων, όπως του Στάμου Στούρνα , ή των 
Τμημάτων Αττικής και Χανίων τα οποία μάλιστα έχουν και άλλους Ταμίες οι οποίοι θα πρέπει να 
συνεργάζονται με τον Ταμία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στην οικονομική εικόνα 
μας καθημερινά. 
12.5.2022 
 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Καμαρινόπουλος, Αυγερινού, Σελιανίτη, Ξυνομηλάκης, Βακαλόπουλος, Πλατσάκης, Σελιανίτη, 
Γαλανός, Φιντικάκης, Μαούνης, Μελανίτου, Γαλανός, Σελιανίτη, Πλατσάκης, Γεωργακοπούλου, 
Αμπόνης, Γαλανός, Μελανίτου. 
 
Ψηφοφορία για τον Οικονομικό Απολογισμό 2017-2022 (από 01.12.2017 έως 30.04.2022) και 
Οικονομικό Προϋπολογισμό 2022-2025 
ΥΠΕΡ: 57  
ΚΑΤΑ: 24 
ΛΕΥΚΑ: 7 
 
Ψήφισαν: 88 
 
Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός 2017-2022 (από 01.12.2017 έως 30.04.2022) και 
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022-2025. 
 
 
 

Συζήτηση επί της διαδικασίας  

 
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 
Κλειδαράς, Δημητριάδης, Χίνου, Τριανταφυλλοπούλου, Σελιανίτης, Τσόλη – Τζαβέλλα, Καψιμάλη, 
Ξυνομηλάκης, Τζιουβάρας, Γκούμα, Σελιανίτη, Σκλιάς, Τσελεπίδης, Φιντικάκης, Μεθυμάκη, 
Κατερίνη, Μαδεμοχωρίτης, Λόη, Σοφιανόπουλος, Παπαλεξανδράτος, Πάνου, Δημητριάδης, 
Αυγερινού, Γαλανός, Δημητριάδης, Γαλανός, Παναγόπουλος, Κουρσόπουλος, Πρώιος, Πρέπη, 
Τσαλδάρη, Γκεντσίδης, Γεωργακοπούλου, Στοφόρος, Πλατσάκης, Γιόκαρης, Κουρσόπουλος, 
Πουλάκης, Πάππα, Χίνου, Τσαλίκη.  



 
Ύστερα από αίτημα του συν. Γιάννη Πάνου για ταυτοπροσωπία ως προς τους παρόντες 
αντιπροσώπους που απαρτίζουν το σώμα, και κατόπιν μη αποδοχής του αιτήματος αυτού από το 
προεδρείο, εφόσον όλες οι διαδικασίες έγιναν σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της 2ης τακτικής 
Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές λεπτομέρειες 
διεξαγωγής της, όπως αυτές απεστάλησαν και ηλεκτρονικώς στους αντιπροσώπους του σώματος 
πριν την έναρξη της συνεδρίας, και τροποποιήθηκαν στην αρχή της, σύμφωνα με την εισήγηση 01 
της συν. Τόνιας Κατερίνη, το προεδρείο αποφασίζει τη συνέχεια της διαδικασίας με το 5ο και 
τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρία. 
 
Αποχωρεί η παράταξη: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. 
 
Αποχωρεί η παράταξη: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA). 
 
Αποχωρεί η παράταξη: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. 
 
 
 

5ο Θέμα: Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα 

 
Εισήγηση 01 
Εισερχ. ΑΠ 67507_Β από τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Αρχιτεκτόνων, με θέμα: 
«Ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία». 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο & τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  
Τα μέλη ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ :  
Κατατίθεται προς ψήφιση η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όπως 
ψηφίστηκε στις 13-04-2022 από το ΔΣ του Τμήματος Αττικής. Το εν λόγω κείμενο παρά το γεγονός 
ότι αποτελεί απόφαση του Τμήματος, δεν έλαβε, μέχρι σήμερα, αριθμό πρωτοκόλλου και δεν 
κοινοποιήθηκε στα μέλη του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ.  

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ» 
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής καταδικάζει τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εκφράζει την 
αλληλεγγύη του στο λαό της Ουκρανίας, στον δίκαιο αγώνα του για την υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της πατρίδας του, κατά της Ρωσικής κατοχής.  
Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σηματοδοτεί την τυπική έναρξη ενός 
ιμπεριαλιστικού πολέμου, ως συνέχεια του οικονομικού και του πολέμου για την ενέργεια, που 
περιλαμβάνει και την αντιπαράθεση σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της 
προπαγάνδας. Αυτός ο πόλεμος ξεδιπλώνεται πάνω στο εύφλεκτο υλικό που τροφοδοτούσαν 
χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα οι αντιθέσεις μεταξύ των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στον έλεγχο και στην 
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών δικτύων, των αγωγών 
μεταφοράς ενέργειας και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων στις σφαίρες επιρροής, για την 
προώθηση των συμφερόντων των αστικών τάξεων. Με διάφορα προσχήματα, κάθε ιμπεριαλιστική 
δύναμη ξεδιπλώνει το δικό της σχέδιο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας με κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα 



ύψους 100 δις Ευρώ, για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνει το μέλλον των λαών 
της Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας ακόμα πιο σκοτεινό.  
Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον τους ανταγωνισμούς και τις 
επεμβάσεις για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής.  
Είναι ακραία υποκριτική η “καταδίκη” του πολέμου από τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που 
επί χρόνια παρεμβαίνουν στην Ουκρανία και υποθάλπουν την όξυνση στην περιοχή. Είναι αυτοί (με 
τις ΗΠΑ επικυρίαρχες) που ευθύνονται για αναρίθμητες επεμβάσεις, πολέμους και κατοχές σε 
βάρος των λαών του πλανήτη (από τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν ως τη Συρία τη 
Λιβύη, το Σαχέλ κ.α.), δημιουργώντας κύματα προσφύγων από παντού.  
Η κυβέρνηση Ζελένσκι και οι προηγούμενες ουκρανικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη ευθύνη που 
φτάσαμε ως εδώ. Η ομιλία Ζελένσκι στο ελληνικό κοινοβούλιο, την οποία χειροκρότησαν τα 
κόμματα του «Νατοϊκού τόξου», δεν οργανώθηκε για τη στήριξη του ουκρανικού λαού. Ασφαλώς 
δεν ήταν τυχαία η «παρουσίαση» των ναζιστών του τάγματος Αζόφ. Άλλωστε μια σειρά ένοπλα 
ναζιστικά τμήματα έχουν ενταχθεί στις επίσημες δομές ασφαλείας του κράτους της Ουκρανίας, 
κάνοντας από το 2014 μέχρι σήμερα κόλαση τη ζωή του λαού και Ελλήνων ομογενών. Η κυβέρνηση 
Ζελένσκι πριν δύο εβδομάδες πέρα από το ΚΚ Ουκρανίας (παράνομο από το 2015) κήρυξε 
παράνομα άλλα 11 κόμματα στην Ουκρανία. 
Η επιδίωξη της κυβέρνησης να περάσει “δια πυρός και σιδήρου” την πολιτική της κλιμακούμενης 
εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ, με 
την καταστολή των δίκαιων κινητοποιήσεων, τις συλλήψεις απεργών διαδηλωτών και την ακραία 
καταστολή που εξαπέλυσε στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πρέπει να βρει απέναντί της την ευρύτερη 
λαϊκή καταδίκη.  
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει καμία σχέση με τα 
συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών. Δε διεξάγεται για την ευημερία και την ασφάλειά τους. Τις 
συνέπειες σε όλα τα επίπεδα τις πληρώνουν οι λαοί με απώλειες ανθρώπινων ζωών, με αύξηση 
μεταναστευτικών ρευμάτων, διάλυση ανθρώπινων σχέσεων, καταστροφή του οικιστικού πλούτου 
και των υποδομών, καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και χειροτέρευση της ζωής, με 
ένταση της εκμετάλλευσης και του αυταρχισμού, με τρόμο.  
Η σημερινή πολεμική αντιπαράθεση οδηγεί σε μια πολεμική σύγκρουση με απρόβλεπτες 
διαστάσεις.  
Η στοίχιση πίσω από τη μια ή την άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη δεν αποτελεί απάντηση στον πόλεμο 
αλλά τον προκαλεί και τον κλιμακώνει. Οι λαοί μπορούν να ζήσουν σε έναν κόσμο χωρίς 
εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά, αρκεί να αγωνιστούν για μια τέτοια προοπτική. 
Το μέλλον που έχουν ανάγκη πρέπει να το οικοδομήσουν και να το επιβάλουν με τον αγώνα τους 
ενάντια στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα.  
Το κυνήγι μαγισσών που έχει εξαπολύσει η ΥΠΠΟΑ, πιστή στην ενιαία γραμμή των χωρών της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, εναντίον των αριστουργημάτων του ρωσικού πολιτισμού, εκθέτει τη χώρα μας 
ανεπανόρθωτα στα μάτια των λαών και όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων.  
Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά είναι τεράστιες, γιατί εμπλέκουν το λαό μας 
σε τεράστιους κινδύνους, για να υπηρετηθούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της 
ΕΕ, σε όλα τα σημεία του κόσμου. Γιατί έχουν κάνει τη χώρα μας ορμητήριο ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών και μαγνήτη πιθανών αντιποίνων.  
o Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  
o Να δυναμώσει η πάλη για την απαγόρευση των πυρηνικών εξοπλισμών για όλους.  
o Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια.  
o Να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα, που ήδη αξιοποιούνται ως ορμητήρια 
πολέμου.  



o Όχι στους Νατοϊκούς εξοπλισμούς. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες.  
o Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που 
βρίσκονται στο εξωτερικό.  
o Να δοθεί άσυλο και δικαίωμα παραμονής σε όλους τους πρόσφυγες από όπου και αν 
προέρχονται. 
 
Ψηφοφορία για το ψήφισμα της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Αρχιτεκτόνων, με 
θέμα: «Ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία». 
 
ΥΠΕΡ: 7 
ΚΑΤΑ: 28 
ΛΕΥΚΑ: 4 
 
Ψήφισαν: 39 
 
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Κάρολος Γαλανός διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει 
απαρτία. 
 
Λύεται η συνεδρίαση. 
 
Τα παρακάτω ψηφίσματα καθώς και η εισήγηση 03 του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εισερχ. 
ΑΠ 67517_Β από τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση, με θέμα: «Πρόταση προς ψήφιση για την 
διεξαγωγή της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της εθνικής ‘’Ψηφιακής 
Κάλπης Ζευς‘’», δεν συζητήθηκαν και επομένως δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία, λόγω έλλειψης 
απαρτίας. 
 
Εισήγηση 02 
Εισερχ. ΑΠ 67513_Α από τη συν. Άννα Μελανίτου, με θέμα: «Πρόταση προς ψήφιση για την 
συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας». 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Άννας Μελανίτου - μέλους του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πεα , 
Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση.  
Πρόταση προς ψήφιση για την συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας 
Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της Αντιπροσωπείας προκειμένου να 
αντιμετωπίζει πάγια προβλήματα με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.  
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ΣΑΔΑΣ-πεα αντιμετωπίζει πάγια οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στα έξοδα μετακίνησης των συναδέλφων που εκπροσωπούν την Περιφέρεια , με 
αποτέλεσμα οι εκλεγμένοι συνάδελφοι να μην μπορούν να συμμετέχουν.  
Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την συνέλευση της Αντιπροσωπείας με τηλεδιάσκεψη , όπως 
γίνεται και η παρούσα , η οποία εξ ανάγκης και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (συνθήκες covid) 
ύστερα από την εισήγηση του ΔΣ προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας την υιοθέτησε και 
συγκλήθηκε , επειδή δεν υπήρχε άλλη νόμιμη διαδικασία για να οδηγηθούμε σε εκλογές. Χωρίς την 
σύγκληση της εκλογοαπολογιστικής Αντιπροσωπείας από το Καταστατικό μας δεν μπορούν να 
ξεκινήσουν οι εκλογικές διαδικασίες. 
 Όμως στο διάστημα των τελευταίων χρόνων το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας δεν αναλάμβανε 
την πρωτοβουλία για σύγκληση της καταστατικά προβλεπόμενης ετήσιας σύγκλησης της 
Αντιπροσωπείας, αποποιούμενο την δυνατότητα αυτού του τύπου διεξαγωγής, θεωρώντας πως 
δεν επιτρέπεται. 
Αντίθετα εμείς σαν Δ.Σ. αμέσως αποδεχτήκαμε την δυνατότητα σύγκλησης των συμβουλίων μέσω 
των τηλεδιασκέψεων και έτσι ο ΣΑΔΑΣ-πεα συνέχισε την δράση του. Μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα 
συμμετοχής και των συναδέλφων από την περιφέρεια με σημαντικό όφελος για την ενημέρωση μας 



και την αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούσαν και την Περιφέρεια αναδεικνύοντας επί 
πλέον και τον ρόλο του ΣΑΔΑΣ-πεα ως Πανελλήνιου .  
Αυτή η δυνατότητα πρέπει να κατοχυρωθεί ως αδιαμφισβήτητη δυνατότητα προκειμένου να 
μπορούν να συγκαλούνται οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό μας ετήσιες Αντιπροσωπείες (οι 
οποίες δεν συγκλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της θητείας λόγω συνθηκών) και να μπορούν 
όλοι οι συνάδελφοι να συμμετέχουν, διασφαλίζοντας το δικαίωμα τους δημοκρατικά και χωρίς 
αποκλεισμούς.  
Προτείνουμε να συμπληρωθεί στον κανονισμό λειτουργίας της Αντιπροσωπείας ότι :  
Οι Αντιπροσωπείες συγκαλούνται είτε με φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο , είτε με 
τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας το σύστημα που διατίθεται από το ΤΕΕ δωρεάν, προκειμένου 
να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ψηφοφοριών. Υβριδική μορφή σύγκλισης αποκλείεται για 
λόγους ισότιμης δημοκρατικής συμμετοχής των μελών της Αντιπροσωπείας.  
12.5.2022 
 
Εισήγηση 03 
Εισερχ. ΑΠ 67517_Α από τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση, με θέμα: «Πρόταση ψηφίσματος 
για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την συνεπακόλουθη καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Σε συνθήκες πολεμικών επιχειρήσεων με καταστροφές υποδομών, κατοικιών και απώλειες 
ανθρώπινων ζωών, φαντάζει δευτερεύουσα η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της 
ιστορίας χρόνων ενός λαού, των μνημείων μιάς χώρας. Ο κόσμος άναυδος και με αμηχανία 
παρακολουθεί τα γεγονότα - απρόβλεπτα για την συντριπτική πλειοψηφία - σαν 
επαναλαμβανόμενες εικόνες τηλεοπτικής σειράς. 
Κι όμως σε παρόμοιες συνθήκες παλαιότερα, ευαισθητοποιημένοι οργανισμοί, φορείς και πολίτες 
κατήγγειλαν τις ανυπολόγιστες πολιτιστικές καταστροφές, που πολλές φορές είχαν στόχο να 
καταστρέψουν την εθνική μνήμη και την σύνδεση ενός λαού με τον τόπο του, όπως στην Αρμενία, 
στη Βαγδάτη, στο Χαλέπι, στην Παλμύρα, στο Ιράκ, αλλά και στο Ντουμπρόβνικ και το Μοστάρ. 
Σήμερα τι θα λέγαμε αν καταστρέφονταν π.χ. και η Οδησσός –πόλη της Φιλικής εταιρίας και της 
λαϊκής εξέγερσης του 1916 (θωρηκτό Ποτέμκιν). 
Για όλα αυτά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων, καταδικάζει κάθε είδους βιαιότητα κατά της ανθρώπινης ζωής και κάθε είδους 
καταστροφή ιστορικών, πολιτιστικών μνημείων που αποτελούν την ιστορική κληρονομιά των λαών.  
Ενώνουμε τη φωνή μας με την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) που δια του Προέδρου της José 
Luis Cortés, δηλώνει ότι «...ως ο κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός αρχιτεκτόνων, που έχει 
δεσμευτεί να δημιουργήσει ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, ζητούμε επίσης την προστασία της 
ανεκτίμητης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που απειλείται από αυτή τη σύγκρουση». 
Καταγγέλλουμε την Ρωσική εισβολή και ζητάμε  να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στην Ουκρανία. 
Είναι επιτακτικό να συμμετάσχουμε στην εγρήγορση όλων των φορέων και να απαιτήσουμε να 
προστατευτεί ό,τι έχει περισωθεί καθώς και να επιδικαστεί το κόστος των  αποκαταστάσεων 
στον εισβολέα.  
Συγκεκριμένα και σύμφωνα την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και 
τον Πολιτισμό (UNESCO), τουλάχιστον 53 πολιτιστικοί χώροι καταστράφηκαν στην Ουκρανία από την 
έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. 



Μεταξύ των χώρων αυτών βρίσκονται 29 θρησκευτικές τοποθεσίες, 16 ιστορικά κτίρια, τέσσερα μουσεία 
και τέσσερα μνημεία, για τα οποία η Unesco κατάφερε να επιβεβαιώσει τις ζημιές μέσω δορυφορικών 
φωτογραφιών και παραγόντων στο σημείο, ενώ σημειώνεται ότι ο κατάλογος αυτός «δεν είναι 
εξαντλητικός» και δυστυχώς μακραίνει συνεχώς. 
 
 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας  
 

          Ο Πρόεδρος      Ο Α' Αντιπρόεδρος      Η Β' Αντιπρόεδρος 
      Κάρολος Γαλανός         Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος      Χρυσή Μακράκη  
 

 
 


