
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2012 – ΙΟΥΝΙΟΣ  2013



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ  2012 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ   

06.07.2012     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Εξουσιοδότηση  στην  Πρόεδρο  κ.  Μυρτώ  Δεσποτίδη  να  υπογράψει 

πληρεξούσιο  για  να  γίνει  έναρξη  τραπεζικού  λογαριασμού  στην  Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδας, στο όνομα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με το διακριτικό Τμήμα 
Αττικής και διαχειριστές τον Πρόεδρο και την Ταμία του Τμήματος Αττικής 
κ.κ. Γιώργο Μαδεμοχωρίτη και Σταυρούλα Καψιμάλη.

23.07.2012     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Η  συγκρότηση  επιτροπής  διαχείρισης  του  Ξενώνα  από  τους  συν.  Ο. 

Οικονόμου,  Π.  Συναδινό,  Β.  Μεταλληνού,  Τ.  Κατερίνη,  Β.  Κωστόπουλο 
(νομικός σύμβουλος) και ένα άτομο από το Βόλο.

2) Το σεμινάριο στον ξενώνα με συμμετοχή ξένων αρχιτεκτόνων να γίνει τον 
Μάιο, εφόσον λυθούν όλα τα λειτουργικά προβλήματα και να γίνει και μια 
συνεδρίαση του Δ.Σ. στον ξενώνα.

3) Το  σεμινάριο  του  Οκτωβρίου  με  συμμετοχή  Ελλήνων  αρχιτεκτόνων  να 
πραγματοποιηθεί  εφόσον  διασφαλιστούν  οι  απαιτούμενες  προϋποθέσεις 
(πυρασφάλειας, ασφάλισης κτηρίου κλπ.).

4) Να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης ότι  θα ξενοικιαστεί η αποθήκη άμεσα έπειτα 
από ερώτηση στο νομικό σύμβουλο, καθώς και ότι θα υπάρξει επεξεργασία 
του  υλικού  της  αποθήκης  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  η  οποία  θα 
αποτελείται από τους συν. Α. Δημητριάδη, Ο. Οικονόμου και Γ. Πλατσάκη.

02.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Απόφαση για «Ασφαλιστικό – Αύξηση εισφορών – Αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕ».
2) Απόφαση για «ΑΠΕ (Κρήτη)».

23.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Αποζημίωση  οδοιπορικών  της  Αντιπροσωπείας  της  14/01/12  σε 

συνδιασμο  με   σύσταση  επιτροπής  για  την  εξεύρεση  πόρων  για  τη 
λειτουργία της.

2) Εμπλουτισμός  της  θεματολογίας  της  επιτροπής  της  Αντιπροσωπείας  με 
πρόταση για τα οικονομικά του Συλλόγου.

3) Διάθεση του περιοδικού με συγκεκριμένο χρηματικό αντίτιμο, το οποίο θα 
καταβάλλεται κατά περίπτωση ή ενσωματωμένο στην ετήσια συνδρομή των 
μελών του Συλλόγου ή αυτοτελώς από μη μέλη.

4) Σύσταση επιτροπής επεξεργασίας υλικού εισηγήσεων του 11ου Πανελλήνιου 
Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, με στόχο την έκδοση των πρακτικών.

5) Κλιμάκωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό. Ο Σύλλογος δεν συμφωνεί 
με την παράταση της αναστολής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος 
του ΤΕΕ.

13.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 



1) Ορισμός εκπροσώπων στις διεθνείς οργανώσεις σύμφωνα με την πρόταση 
των συντονιστών της σχετικής επιτροπής.

18.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1) Θέσεις  του  Συλλόγου  στην  πρόταση  ΥΠΕΚΑ  για  τη  Μεταρρύθμιση  του 

συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
2) Περιοδικό Αρχιτέκτονες Επανέκδοση του περιοδικού, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
3) Ξενώνας  Στάμου  Στούρνα α) Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης 

(για  επισκευές  του κτηρίου)  και  πλήρης καταγραφή όλων των εργασιών 
που πρέπει  να πραγματοποιηθούν στο κτήριο,  β)  διερεύνηση εξεύρεσης 
κονδυλίων  μέσου  κάποιου  προγράμματος,  απευθυνόμενοι  σε  κάποιο 
Υπουργείο, για την υλοποίηση αυτών των εργασιών και γ) συνέχιση των 
εργασιών της επιτροπής του Συλλόγου στο πνεύμα του κληροδοτήματος με 
τη  συνδρομή  Νομικού  Συμβούλου  και  φοροτεχνικού,  προκειμένου  να 
προταθεί η μελλοντική διαχείριση του Ξενώνα. 

4) Θέσεις του Συλλόγου για το Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας Ν.4014/11.

15.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Μείωση  μισθού  σε  συνδυασμό  με  μείωση  χρόνου  απασχόλησης  των 

υπαλλήλων της Γραμματείας. Βασική προϋπόθεση είναι η υπογραφή νέων 
συμβάσεων με τους εργαζομένους (με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της γραμματείας). 

2) α) Συμμετοχή του Συλλόγου στη δεύτερη φάση εργασιών της Επιτροπής 
Επεξεργασίας  Τεχνικών  Οδηγιών  Εφαρμογής  του  Νέου  Οικοδομικού 
Κανονισμού (Ν. 4067/12) του ΥΠΕΚΑ. β) Σύσταση ομάδας εργασίας, μετά 
από  ανοικτή  πρόσκληση  ενδιαφέροντος,  η  οποία  θα  επεξεργαστεί  σε 
επιστημονική βάση την πρόταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έναν Αρχιτεκτονικό 
Οικοδομικό Κανονισμό. Προώθηση του παραγόμενου έργου της επιτροπής 
σε δημόσια διαβούλευση και κατάθεσή της στο αρμόδιο Υπουργείο.

14.03.2013      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Θέσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΑ. 
2) Απόλυση δύο ατόμων από τη γραμματεία του Συλλόγου και παραμονή 2 

ατόμων με μείωση 15% μόνο του μισθού χωρίς μείωση ωραρίου.

23.04.2013     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1) Αποστολή θέσεων σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
στο ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ,ΥΠΠΟ και στο ΤΕΕ.
2) Εισηγείται  α)  την  αυτοχρηματοδότηση  της  Αντιπροσωπείας  –  οικονομική 
συνεισφορά  ποσού  50,00  €  απ’  όλα  τα  μέλη  της  –για  την  πληρωμή  των 
οδοιπορικών  των  μελών  από  την  περιφέρεια  και  β)  Τη  μετάθεση  της 
σύγκλησης της Αντιπροσωπείας τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να γίνει 
η απαιτούμενη προετοιμασία και διαβούλευση σε συγκεκριμένα θέματα δομής 
της  ΠΕΑ.Επίσης  προτείνεται  άμεσα  η  σύγκληση  Συντονιστικού  Οργάνου  το 
οποίο  θα  συζητήσει  τα  θέματα  αναδιάρθρωσης της  ΠΕΑ,  αφού κατατεθούν 
προτάσεις τις οποίες θα επεξεργαστεί η αρμόδια επιτροπή Ε1 του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ. Παράλληλα προτείνεται η οργάνωση ημέρας πανελλήνιας διαμαρτυρίας 
των αρχιτεκτόνων.

03.06.2013     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1) Διαμόρφωση από το προεδρείο πρότασης θεματολογίας πιθανού συνεδρίου 
– διημερίδας τον Ιούλιο 2013, αφού γίνει διερεύνηση για τα οικονομικά του.
2) Διαμόρφωση επιστολής  προς το Υπ.  Παιδείας σχετικά με  την επικείμενη 
ίδρυση Σχολής Αρχιτεκτόνων στα Γιάννενα.



3) Θέματα για την ημερήσια διάταξη της Αντιπροσωπείας 29/06/13: α) Θέματα 
δομής  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  β)  Ασφαλιστικό,  γ)  Επαγγελματική  κατάσταση των 
αρχιτεκτόνων  –  μέτρα  ανάσχεσης  της  ανεργίας,  δ)Τοποθέτηση  στη 
μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Άξονες δράσης:

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

17.10.2012 Πραγματοποιείται  στο  ΕΜΠ συνάντηση της  Προέδρου  Μ.  Δεσποτίδη,  της  συν. 
Κατερίνη και του συν. Αμπακούμκιν με την Πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής σχολής 
ΕΜΠ στην οποία κατατέθηκε ο Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014 και έγινε 
συζήτηση για τον τρόπο συνεργασίας Συλλόγου και Σχολής.

20.11.2012 Πραγματοποιείται στο ΕΜΠ συνάντηση της Προέδρου, της συν. Κατερίνη και του 
συν. Αμπακούμκιν με την Πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ.

Εξερχόμενα  έγγραφα :

01.04.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των 
διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

03.04.2013 Ευχαριστήρια επιστολή προς την Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του ΕΜΠ με θέμα: «Επίσημη εκπροσώπηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις επιτροπές εξέτασης 
διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ».

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

21.07.2012 O Γεν.  Γραμματέας  Μ.  Τζάρας  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  με  χαιρετισμό  στην 
Εσπερίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Κορίνθου με θέμα: «Περί Αρχιτεκτονικής…
ο λόγος»,  η  οποία πραγματοποιήθηκε  στο Κιάτο  στα  πλαίσια της  2ης Έκθεσης 
Αρχιτεκτονικού Έργου Κορινθίων Αρχιτεκτόνων.

27.09.2012 Πραγματοποιείται  στα  γραφεία  του  Συλλόγου  συνεδρίαση  της  Ειδικής 
Επιστημονικής  Επιτροπής  αποτελούμενη  από  την  Πρόεδρο  και  από  τους 
συναδέλφους Β. Σγούτα, Ν. Φιντικάκη, Δ. Ησαΐα, Πρ. Νικηφορίδη για την επιλογή 
των έργων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Βραβείο Mies van der Rohe 
2013.

31.10.2012 Οι  συν.  Ν.  Σιαπκίδης  και  Α.  Κωτσάκη  συμμετέχουν  στην  τηλεοπτική  εκπομπή 
«Μηχανή του χρόνου».

23.11.2012 Η Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν το Σύλλογο στην Εκδήλωση 
OPEN HOUSE στη Θεσσαλονίκη.

05.10. 2012     Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής στην Καβάλα.
                        Παρουσία του  ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ ,  με  εκπροσωπηση του προεδρείου και  άλλων       
                        μελών  του  Δ.Σ.  
                        Εισήγηση απο την συν.Φραντζή «Η διαχείριση του  χώρου μέσα απο  την  
                        σημειολογία του  αστικού  τοπίου».
                        Πραγματοποιείται εκδήλωση για τα 30 χρόνια του τμήματός Χανίων.
                        Εκπροσώπηση και  χαιρετισμός από την συν. Μ. Φραντζή.



31.05-08.06     Πραγματοποιείται το  εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

                       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ», στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Βόλο.
06.06.2013     Πραγματοποιείται εσπερίδα με  θέμα   "Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του 

επαγγέλματος του μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών", 
συνδιοργάνωση , Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ .

12.06.2013 Πραγματοποιείται   Συμπόσιο με  θέμα «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων», 
συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Ελληνικό Τμήμα της UIA. 

         
 Εξερχόμενα  έγγραφα :

11.07.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά με το Βραβείο της Ε.Ε. για τη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική «MIES VAN DER ROHE» 2013.

12.07.2012 Επιστολή προς τους ομιλητές του 11ου ΠΑΣ για αποστολή εισηγήσεων έως 
23.07.2012.

24.07.2012 Πρόσκληση συμμετοχής για το Βραβείο «MIES VAN DER ROHE» 2013.
01.10.2012 Έγγραφο προς το Ίδρυμα MIES VAN DER ROHE με θέμα: «Αποστολή τριών 

Ελληνικών υποψηφιοτήτων για βραβείο MIES VAN DER ROHE 2013»
04.10.2012 Έγγραφο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων με θέμα: 

«Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην ‘’Άτυπη διαγωνιστική διαδικασία Νέων Αρχ/νων 
Δ. Λαμιέων’’».

10.10.2012 Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών 
για το βραβείο MIES VAN DER ROHE 2013.

10.10.2012 Ευχαριστήρια επιστολή προς τους συμμετέχοντες και επιλεχθέντες στο βραβείο 
MIES VAN DER ROHE 2013.

31.10.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο της ARVHA με θέμα: «Αιγίδα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για 
πρόγραμμα "CULTURE 2013-2015 - Προσβασιμότητα στην παράδοση"».

05.12.2012 Επιστολή προς την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε. με θέμα: 
«Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Ηράκλειο Χ4»

15.03.2013 Έγγραφο προς τη ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΒΕΕΑ με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων για τον 
6ο Διεθνή Διαγωνισμό Βιομηχανικού Σχεδίου  - Επίπλου Γραφείου και Σπιτιού».

26.04.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ με θέμα: «Διοργάνωση Συμποσίου με θέμα τις 
«Προσβάσιμες Πόλεις».

30.04.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εβδομαδιαίο Εργαστήριο 
– Σεμινάριο με τίτλο: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΟΜΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ.  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ»,  που 
διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από 31 Μαΐου έως 8 
Ιουνίου 2013 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Βόλο.

27.05.2013 Πρόσκληση στην εσπερίδα "Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του επαγγέλματος 
του μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών", που συνδιοργανώνει 
η  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, την 
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, ώρα  6.00 μμ, στο ΤΕΕ.

27.05.2013 Πρόσκληση  στο  Συμπόσιο:  «Προσβασιμότητα  των  Δημόσιων  Χώρων»,  που 
συνδιοργανώνει  το ΤΕΕ,  ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και  το  Ελληνικό Τμήμα της  UIA,  την 
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, ώρα 6.00 μμ, στο ΤΕΕ.

27.05.2013 Έγγραφο  προς  τη  Δ/νση  Μουσείου  Αρχείου  ΕΡΤ  με  θέμα:  «Αίτημα  διάθεσης 
αρχειακού υλικού».



Γ.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
05.09.2012 Η Πρόεδρος  Μ. Δεσποτίδη και ο Γεν. Γραμματέας Μ. Τζάρας  εκπροσωπούν τον 

Σύλλογο  στη  συνάντηση  του  ΥΠΕΚΑ  μαζί  με  τους  4  Συλλόγους  (τοπογράφοι, 
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι) μετά από πρόσκληση του Γεν. 
Γραμματέα με θέμα: συνεργασία συλλόγων – Υπουργείου για τα προβλήματα που 
έχουν προκύψει στις διαδικασίες των νόμων 4014/11. 4030/11 κλπ.

13.09.2012 Πραγματοποιείται  στα  γραφεία  του  Συλλόγου  συνάντηση  με  την  Πρόεδρο  της 
Ενοποίησης  Αρχαιολογικών  Χώρων  Α.Ε.  στα  πλαίσια  του  προγραμματισμού 
δράσεων 2011-2014.

19.09.2012 Πραγματοποιείται συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Γεν.   
                       Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ στην οποία  

κατατέθηκε  ο  Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014 και έγινε συζήτηση εφ’ όλης 
της ύλης.

27.09.2012 Πραγματοποιείται   κοινή  συνάντηση  των  Προέδρων  των  κλαδικών  συλλόγων 
(τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι) στα γραφεία του 
ΣΠΜ μετά από πρόσκληση του Προέδρους τους για θέματα κοινών δράσεων.

23.10.2012 Πραγματοποιείται  έκτακτη  συνάντηση  των  κλαδικών  φορέων  έπειτα  από 
πρόσκληση του  ΤΕΕ για  συνέχιση των  κινητοποιήσεων για  το  ασφαλιστικό.  Ο 
Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν τον  Σύλλογο.

03.10.2012 Πραγματοποιείται διασυντονιστική συνάντηση μηχανικών που οργάνωσε το ΤΕΕ, 
για  την  άμεση  αντιμετώπιση  των  θεμάτων  του  κλάδου,  για  τον  απαραίτητο 
συντονισμό και την ενεργοποίηση όλων των κλαδικών Συλλόγων. Η Πρόεδρος Μ. 
Δεσποτίδη και ο Γεν. Γραμματέας Μ. Τζάρας εκπροσωπούν το Σύλλογο.

23.10.2012      Εκπροσώπηση στην κοινη συναντηση ΤΕΕ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ για κινητοποιήσεις.
11.12.2012 Πραγματοποιείται  στα  γραφεία  του  Συλλόγου  συνάντηση  με  τα  μέλη  της 

Επιστημονικής  Επιτροπής  Αρχιτεκτόνων  ΤΕΕ  στα  πλαίσια  μιας  γόνιμης  και 
ουσιαστικής συνεργασίας. 

20.12.2012 Πραγματοποείται  στο  ΥΠΕΚΑ  συνάντηση  σχετικά  με  την  πρότασή  του  για  τη 
Μεταρρύθμιση του  συστήματος  Χωροταξικού  και  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού.  Oι 
συνάδελφοι Μ. Φραντζή και Τ. Κατερίνη, εκπροσωπούν το  Σύλλογο.

2013 
09.01.2013 Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου κοινή συνάντηση με τους Προέδρους 

Αρχιτεκτονικών Σχολών και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Αρχιτεκτόνων 
του ΤΕΕ.

15.01.2013 Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με το ελληνικό τμήμα της 
UIA και τους συντονιστές της επιτροπής ΔΙΕΘΝΗ, στα πλαίσια μιας γόνιμης και 
ουσιαστικής συνεργασίας. 

23.01.2013 Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΑ και 
ΠΣΔΑΤΜ,  με  αφορμή  την  επερχόμενη  Μεταρρύθμιση  Χωροταξικού  και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

30.01.2013 Πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου συνάντηση με ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΑ και 
ΠΣΔΑΤΜ,  με  αφορμή  την  επερχόμενη  Μεταρρύθμιση  Χωροταξικού  και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Εξερχόμενα  έγγραφα : 

11.07.2012 Επιστολή προς τον Υπουργό (αν) ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»

11.07.2012 Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  με θέμα: «Ενεργοποίηση άρθρου 8 
παρ. 2 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

18.07.2012 Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  με θέμα: «Κατάλογος μελετών και 
αδειών δόμησης».



20.07.2012 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Βεβαίωση 
προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α»

20.07.2012 Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  με θέμα: «Διαδικασία ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ σχετικά με Συμβούλια Αρχιτεκτονικής».

24.07.2012 Έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Συνυπογραφή κύριου μελετητή του έργου στα 
εξαρτημένα τοπογραφικά του Ν. 4030/11»

26.07.2012 Έγγραφο προς τον Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος με 
θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»

31.07.2012 Έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα: «Συμπληρωματικό 
-Βεβαίωση προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α.»

20.09.2012 Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με 
θέμα: «Διαδικασία ελέγχου αδειών δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς».

24.09.2012 Έγγραφο προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου με θέμα: «Προσφυγή κατά των 
ενεργειακών έργων ‘’ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ‘’ που μετατρέπουν την Κρήτη σε εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας»

03.10.2012 Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: «Ασφαλιστικό αύξηση εισφορών - αποθεματικά 
ΤΣΜΕΔΕ»

08.10.2012 Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη διαβούλευση για κατάργηση ΤΔΠΕΑΕ.
09.10.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Αμοιβές τελευταίας δεκαετίας και 

αριθμός μηχανικών».
09.10.2012 Επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Σύνταξη αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικών 

Διαγωνισμών».
25.10.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 

23/10/12 για κλιμάκωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό».
13.11.2012 Επιστολή προς την Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την κα 

Γεωργιάδη με θέμα: «Τροποποίηση Οδηγίας 2005/36» και συνημμένο 
ενημερωτικό.

16.11.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Έγγραφο από ΓΓΔΕ για 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα».

16.11.2012 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεδρίαση των Προέδρων των 
Επιστημονικών Συλλόγων Ειδικότητας με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ».

20.11.2012 Έγγραφο προς τη Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα: «Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ στους διεθνείς φορείς».

05.12.2012 Έγγραφο προς την Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ με 
θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 11.12.2012».

06.12.2012 Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Διάθεση στοιχείων των 
αρχιτεκτόνων μελών του ΤΕΕ».

06.12.2012 Επιστολή προς το Ελληνικό Τμήμα της UIA με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και γραμματείας ελληνικού τμήματος UIA» στις 13.12.2012.

12.12.2012 Έγγραφο προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών και την Επιστημονική 
Επιτροπή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ, Πρόεδρων Αρχ. σχολών και επιστημονικής επιτροπής ΤΕΕ» στις 09.01.2013.

18.12.2012 Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα: «Αίτημα 
για έκτακτη επείγουσα επιχορήγηση».

19.12.2012 Έγγραφο προς τον Υπουργό και τη Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ με θέμα: 
«Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού».

19.12.2012 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και το  Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος με θέμα: «Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας Ν. 
4014/11».

20.12.2012 Έκδοση Δελτίου Τύπου για το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 
4067/12 (Ν.Ο.Κ.).

17.01.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: «Χορήγηση οικονομικών 
στοιχείων».



17.01.2013 Έγγραφο προς ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ, ΠΣΔΑΤΜ με θέμα: «Πρόσκληση σε 
συνάντηση με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» στις 23.01.2013.

17.01.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: 
«Συνεργασία για επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

17.01.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ με θέμα: 
«Ενημέρωση σχετικά με οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων».

17.01.2013 Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμέτοχη στην Ο.Ε. σύνταξης αρχιτεκτονικού οικοδομικού κανονισμού».

18.01.2013 Έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και το Γενικό λογιστήριο του κράτους με 
θέμα: «Πληρωμή οφειλομένων σε αρχιτέκτονες – ελεύθερους επαγγελματίες – 
μηχανικούς».

28.01.2013 Έκδοση Δελτίου Τύπου με θέμα: «Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Μουσείου 
Ακροπόλεως ως διατηρητέου μνημείου».

30.01.2013 Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
με θέμα: «Υποχρέωση εκπόνησης εξαρτημένων τοπογραφικών κατά ΕΓΣΑ '87 (Ν. 
4030/11 & Ν.4014/11)».

30.01.2013 Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
με θέμα: «Ανάγκη έκδοσης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου για την εφαρμογή του 
άρθρου 8 του Ν. 4030/11».

05.02.2013 Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
με θέμα: «Νέο Σχέδιο Νόμου για τα αυθαίρετα».

08.02.2013 Έγγραφα προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά και του Συλλόγου Συμβολαιογράφων με αίτημα συνάντησης για 
συνεργασία.

08.02.2013 Έγγραφα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ.  Ελλάδας – 
Ιονίου,  Αιγαίου,  Κρήτης  και  τη  ΔΟΚΚ  του  ΥΠΕΚΑ  με  θέμα:  «Συγκρότηση 
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής».

21.02.2013 Έγγραφο  προς  τον  Υπουργό  και  το  Γεν.  Γραμματέα  Χωροταξίας  και  Αστικού 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και 
Αρχιτεκτονικής».

21.02.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ με αίτημα για «Έκτακτη ενημερωτική συνάντηση 
ΤΕΕ & ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

25.02.2013 Έγγραφο  προς  τον  Πρόεδρο  ΤΣΜΕΔΕ  με  θέμα:  «Αίτημα  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  για 
ουσιαστική αντιμετώπιση της αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».

25.02.2013 Έγγραφο  προς  τη  Γεν.  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Δ/σης  Αιγαίου  και  το  Γεν. 
Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. σχετικά με την 1/2013 εγκύκλιό τους για τη λειτουργία των ΣΑ.

26.02.2013 Κοινή  ανακοίνωση  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  ΠΣΔΑΤΜ,  ΣΕΠΟΧ,  ΣΕΜΠΧΠΑ  με  θέμα: 
«Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την 
επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού».

28.02.2013 Έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά με παρατηρήσεις για τη 2η φάση της Επιτροπής 
ΝΟΚ.

04.03.2013 Δελτίο τύπου με θέμα: «Στήριξη ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην απόφαση ΣΑΘ σχετικά με τις 
αρχαιότητες  που  αποκαλύφθηκαν  κατά  τις  εργασίες  κατασκευής  του  Μετρό 
Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου».

21.03.2013 Κατευθύνσεις / προτάσεις για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ – 
Ν. 4030/11)

27.03.2013 Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28/03/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
03.04.2013 Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 04/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
04.04.2013 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  με  θέμα:  «Συμπλήρωση 

καταλόγου για τη συγκρότηση ΣΑ».
09.04.2013 Έγγραφο προς τη Γεν.  Γραμματέα Πολιτισμού με θέμα:  «Συνεργασία ΥΠΠΟ και 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».
09.04.2013 Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
15.04.2013 Δελτίο τύπου για τη Μαρίνα Ρεθύμνου.



16.04.2013 Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, ΥΠΕΚΑ, ΤΕΕ, Τμήματα 
και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων με θέμα: «Αρμοδιότητες ΣΑ».

16.04.2013 Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
με θέμα: «Υπενθύμιση αιτημάτων».

16.04.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη ΔΕ ΤΕΕ με θέμα: «Υπενθύμιση αιτήματος 
συνεργασίας για επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

23.04.2013 Δελτίο τύπου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 25/04/2013 στα γραφεία ΕΤΑΑ.
25.04.2013 Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων, ΥΠΕΚΑ, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΕΕ, 

Αρχιτεκτονικές Σχολές με θέμα: «Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων».

26.04.2013 Δελτίο  τύπου για  κρίσιμη κινητοποίηση για  το  ασφαλιστικό  στις  29/04/2013 στα 
γραφεία ΕΤΑΑ.

14.05.2013 Έγγραφο  προς  Συλλόγους  και  μέλη  Αντιπροσωπείας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με 
θέμα:  «Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και  Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κεντρικής 
Μακεδονίας» τελική πρόσκληση.

14.05.2013 Έγγραφο προς το Πρόεδρο και τα μέλη ΔΣ της Τράπεζας Αττικής με θέμα: «Αίτημα 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για χορηγία».

29.05.2013 Έγγραφο  προς  το  ΤΕΕ  με  θέμα:  «Ορισμός  εκπροσώπου  για  συμμετοχή  στις 
εργασίες της εκδήλωσης-συζήτησης ‘’Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική 
ανάπτυξη’’ στις 03.06.2013».

29.05.2013 Έγγραφο  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  με  θέμα:  «Βεβαίωση 
προσόντων για συμμετοχή στα συμβούλια αρχιτεκτονικής Σ.Α» για την ΠΕ Μήλου.

Δ. ΔΙΕΘΝΗ 
 
28.09.2012 Ο συνάδελφος Κ. Μπελιμπασάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνεδρίαση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρμόδιων Αρχών των Αρχιτεκτόνων (ENACA) στη Λισαβόνα. 
22-24.11.12 Ο συν. Δ. Αμπακούμκιν εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 

Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) στη Λευκωσία.
30.11-1.12.12 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί  το Σύλλογο στη Γενική Συνέλευση του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) στις Βρυξέλλες.  
22-24.11.12 Οι συν. Δ. Αμπακούμκιν και  Κ.  Μπελιμπασάκης εκπροσωπούν το Σύλλογο στο 

συνέδριο  «Promoting Architectural Quality in Public and Privately Funded 
Projects» του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) στη 
Λευκωσία.

25.04.2013 Έγγραφο προς την  ACE σχετικά  με  την  υποστήριξη  του  προγράμματος  TRED 
2013. 

Εξερχόμενα  έγγραφα : 

06.12.2012 Επιστολή προς το Ελληνικό Τμήμα της UIA με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και γραμματείας ελληνικού τμήματος UIA» στις 13.12.2012.

21.12.2012 Επικαιροποιημένο έγγραφο προς τη Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ με θέμα: 
«Εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στους διεθνείς φορείς».

21.12.2012 Έγγραφο προς το CAE με θέμα: «Επικαιροποιημένος πίνακας με εκπροσώπους 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΣΑΕ».

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

07.07.2012 Πραγματοποιείται  η  συνεδρίαση  της  2ης Αντιπροσωπείας  με  τη  συμμετοχή  89 
αντιπροσώπων.



08.07.2012 Πραγματοποιείται  η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην Αθήνα με την 
παρουσία 14 Τμημάτων και Συλλόγων 

06.10. 2012 Πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα με την 
παρουσία 10 Τμημάτων και Συλλόγων.

19.11.2012 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη εκπροσωπεί τον σύλλογο  σε κοινή συνάντηση με τους 
Προέδρους των επιστημονικών συλλόγων σε  συνάντηση που  πραγματοποιείται 
στα γραφεία του ΤΕΕ μετά  απο  πρόσκληση του προέδρου Χρ.  Σπιρτζή ,  για 
οικονομικά  θέματα .

                        Η συνάδελφος  Παπαντωνίου εκπροσωπεί  τον  ΣΑΔΑΣ στην στην Περιφερειακή 
Συνάντηση της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο .

Εξερχόμενα  έγγραφα :

10.07.2012 Δελτίο Τύπου σχετικά με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις  της Αντιπροσωπείας για 
πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2012

24.07.2012 Έγγραφο προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με το διακριτικό Τμήμα Αττικής.

05.09.2012 Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με 
θέμα: «Πρόσκληση για συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου στην Καβάλα» (που θα 
πραγματοποιηθεί στις 06.10.2012.

04.10.2012 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων για την 
πρωτοβουλία σύγκλισης κοινής συνάντησης Τμημάτων και Συλλόγων 
Αρχιτεκτόνων της Κρήτης.

10.12.2012 Έγγραφο προς τα Τμήματα και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας με 
θέμα: «Συνδρομές μελών ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

10.12.2012 Επιστολή στα μέλη του Συλλόγου με θέμα: «Επείγουσα υπενθύμιση πληρωμής 
συνδρομών».

10.12.2012 Ευχαριστήρια επιστολή στο Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής με θέμα: «Απόφαση Δ.Σ. 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ τμήματος Αττικής για οικονομικά».

17.12.2012 Ευχαριστήρια επιτολή προς το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων  με θέμα: «Συνδρομές 
μελών Τμημάτων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

14.01.2013 Επιστολή προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών και τον Πρόεδρο του 
ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ με θέμα: «Σύνδεση ιστοσελίδων ιδρύματος σας και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».

11.02.2013 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στην  ομάδα  εργασίας 
αναβάθμισης της ιστοσελίδας και σύνταξης του newsletter του Συλλόγου.

11.02.2013 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο, τον Ά Αντιπρόεδρο και τον Οικονομικό Υπεύθυνο του 
ΤΕΕ με θέμα: «Υπενθύμιση αιτημάτων».

14.02.2013 Έγγραφο στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου σχετικά με την επανέκδοση του 
περιοδικού «αρχιτέκτονες».

18.02.2013 Πρόσκληση στην 1η συνάντηση για  το 2013,  παρουσίαση της 3ης περιόδου του 
περιοδικού  «αρχιτέκτονες»  και  κοπή  πίτας,  που  θα  πραγματοποιηθούν  στις 
27/02/2013 στο λουκούμι BAR.

19.02.2013 Δελτίο τύπου για συμμετοχή στην απεργία της ΓΣΣΕ – ΑΔΕΔΥ στις 20/02/13.
19.02.2013 Επιστολές  προς  εκδοτικούς  οίκους  και  εταιρείες  με  αίτημα  για  εξασφάλιση 

προσφορών για τη λαχειοφόρο αγορά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης στις 27/02/2013.

04.03.2013 Έγγραφο προς τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με θέμα: «Οργανωτική δομή του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ για την κάλυψη διαχειριστικών και φορολογικών αναγκών».

05.03.2013 Ανοικτή επιστολή σχετικά με τη δεινή θέση του Συλλόγου ως προς την οικονομική 
του επιβίωση.

11.03.2013 Έγγραφο προς το υπό ίδρυση Τμήμα Πιερίας σχετικά με αποδοχή της δημιουργίας 
του.

20.03.2013 Έγγραφο  προς  τον  Πρόεδρο  ΙΕΚΕΜ  ΤΕΕ  με  θέμα:  «Συνεργασία  για 
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό e-mail list ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ».



21.03.2013 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στην  ομάδα  εργασίας 
διαχείρισης του αρχείου του Συλλόγου.

09.04.2013 Έγγραφο  προς  Συλλόγους  και  μέλη  Αντιπροσωπείας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με 
θέμα:  «Περιφερειακή σύσκεψη Τμημάτων και  Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κεντρικής 
Μακεδονίας».

08.04.2013 Ενημερωτική επιστολή προς μέλη του συλλόγου για την οικονομική κατάσταση και 
κάλεσμα για πληρωμή συνδρομών.

16.04.2013 Έγγραφο  προς  Τμήμα  Κορινθίας  και  Χανίων  με  θέμα:  «Οργανωτική  δομή  του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την κάλυψη διαχειριστικών και φορολογικών αναγκών – Οδηγίες».

16.04.2013 Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για τα οικονομικά του Συλλόγου
25.04.2013 Έγγραφο  προς  Τμήματα  και  Συλλόγους  σχετικά  με  πρόταση  για  συνεδρίαση 

Συντονιστικού στην Αθήνα. 
09.05.2013 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας: α) 

Οργάνωση της βιβλιοθήκης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, β) Μελέτη επισκευής – ανακαίνισης 
του κτιρίου της έδρας του Συλλόγου και γ) Μελέτη επισκευής  - ανακαίνισης του 
κτιρίου του ξενώνα Στάμου Στούρνα.

17.05.2013 Έγγραφο  –  πρόσκληση  προς  Τμήματα  και  Συλλόγους  για  συνεδρίαση 
Συντονιστικού στην Αθήνα, Κυριακή 2 Ιουνίου 2013. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

11.07.2012 Η  Πρόεδρος  Μ.  Δεσποτίδη  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  στην  Τελετή  Απονομής 
Διπλωμάτων στους Αποφοίτους της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, του 
έτους 2011, στο Αίθριο του Κτιρίου Αβέρωφ του ΕΜΠ.

01.08.2012      Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην κοινή συνάντηση των Προέδρων 
                        των κλαδικών συλλόγων (τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και 
                        μηχανολόγοι) στα γραφεία του ΣΠΜ μετά από πρόσκληση του Προέδρους 
                       τους για θέματα κοινών δράσεων.
05.10.2012     Ο συν. Γ. Πλατσάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στην 1η Συνεδρία της 
                       «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων» του ΚΑΠΕ στο Κτίριο       
                         Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.
26.11.2012 Ο  συν.  Γ.  Πλατσάκης  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  στο  ΤΕΕ  στην  εκδήλωση  – 

συζήτηση «Τεχνικά επαγγέλματα – εργαλείο για εθνική ανάπτυξη».
07.06.2012 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και ο συνάδελφος Δ. Αμπακούμκιν μέλος του Δ.Σ. και 

συντονιστής της ΜΕ «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί», εκπροσωπούν το Σύλλογο σε 
συνάντηση  στα  γραφεία  του  Ιδρύματος  Ωνάση,  με  θέμα:  τον  Ευρωπαϊκό 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την 
οδό Πανεπιστημίου» που προκήρυξε το Ίδρυμα.

12-14.12.12 Οι συν. Γ. Πλατσάκης και Ν. Ρέρρας εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συνέδριο του 
ΤΕΕ με θέμα: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». 

26.01.2013 Η Πρόεδρος και η συν. Μ. Φραντζή εκπροσωπούν το σύλλογο στα εγκαίνια του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

08.02.2013 Ο συνάδελφος Δ. Αμπακούμκιν εκπροσωπεί τον σύλλογο  στη συνάντηση του ΤΕΕ 
με Έλληνες Ευρωβουλευτές .

25.05.2013 Η Πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και η συν. Μ. Φραντζή εκπροσωπούν το σύλλογο στο 
Συνέδριο που οργανώνει  ο  ΣΠΜΕ με θέμα «Re-engineering Greece».

18.05.2013 Ο αντιπρόεδρος Α. Βακαλόπουλος και η συν.Ο.Πάππα εκπροσωπούν το Σύλλογο 
στην Περιφερειακή Σύσκεψη Τμημάτων και Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
(07/ 2012 – 6/2013) 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

1 • ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΠΑΝΟΥ Γ.

2 ηλεκτρον. 
επικοινωνίες

Όλοι εκτός Αθηνών

2
• ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.
ΠΑΝΟΥ Γ.

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.

2
• ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ. 31

3 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.
1 &

ηλεκτρονική 
επικοινωνία 

4 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ” ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.
2&

ηλεκτρονική 
επικοινωνία

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟΥ

1

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 

• ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

Περισσότεροι εκτός 
Αθηνών. 6 
αποστολές 

ηλεκτρον. σχεδίων 
& προτάσεων.

2

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 
• ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

& ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΟΥΡΕΚΑΣ Κ.
ΠΑΝΟΥ Γ.

ΤΖΑΡΑΣ Μ.
1

3

• ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
• ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ν. 
ΤΖΑΡΑΣ Μ. 5

4

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΟΥΡΕΚΑΣ Κ.
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ν.

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.

8

5

• ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

• ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

• ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.,
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ. 3



Δ. ΔΙΕΘΝΗ

1
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
• U.I.A
• C.A.E, UMAR, EFAP, ENACA

ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.,
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.

ΠΑΠΠΑ Ο.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π.

2&
ηλεκτρονική 
επικοινωνία

2 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Δ.,
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β.

ΠΑΠΠΑ Ο.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π.

2&
ηλεκτρονική 
επικοινωνία
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
και ανά θεματικό άξονα του προγραμματισμού δράσεων 2011-2014, σημειώνονται οι 

υλοποιημένες δράσεις.

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ 
θα στοχεύσει 
• στη  συστηματική  και  σφαιρική  ενημέρωση  των  μελών  του  στα  πλαίσια  προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και όχι μόνο,
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνεργάζεται πλέον με το  ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ με στόχο την  υλοποίηση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης, τηλεεκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής, καθώς και την απευθείας διαδικτυακή  
μετάδοση εκδηλώσεων.
• στη διάχυση της πληροφορίας που διαθέτει  -  ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους -  και  θα 

προωθήσει τη δημόσια διαβούλευση για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο. 
Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  σε  συνεργασία  με  την  Civiltech  Α.Ε.,  ξεκίνησε  μια  σειρά  ενημερωτικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με στόχο την 
ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και  τη διάθεση εφαρμογής 
λογισμικού  με  τρίμηνη  άδεια  χρήσης  και  ηλεκτρονική  τεχνική  υποστήριξη,  ώστε  να  κάνουν 
πρακτική εξάσκηση όσων έμαθαν.

θα επιδιώξει:
• Συνεργασία με τις έξι (6) Αρχιτεκτονικές Σχολές, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

ακαδημαϊκής  γνώσης  και  επαγγελματικής  πραγματικότητας.  Επί  πλέον,  η  παρουσία 
εκπροσώπων  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ  στις  παρουσιάσεις  των  διπλωματικών  εργασιών  των 
σπουδαστών και στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι επιβεβλημένες και για την 
ομαλή ένταξη των νέων αρχιτεκτόνων στο σώμα του Συλλόγου. 
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., συμμετέχει 
πλέον θεσμικά στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών.

• Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης υποδοχής νέων συναδέλφων και διερεύνηση της δυνατότητας 
αυτόματης εγγραφής τους στο σύλλογο.

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στο επάγγελμα της άσκησης της αρχιτεκτονικής από τους νέους 
αρχιτέκτονες, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βιογραφικά σημειώματα νέων (και όχι 
μόνο) αρχιτεκτόνων για εύρεση εργασίας.
(Επί  πλέον,  για τους νέους συναδέλφους,  ιδιαίτερα υποβοηθητικές είναι οι  προγραμματικές 
δράσεις  που  αναφέρονται  στην  ενότητα  Γ  (επαγγελματικά  θέματα)  και  αφορούν  στην 
κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας,  την  οργάνωση  γραφείου  πληροφόρησης  –  εξυπηρέτησης, 
κλπ.) Συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης 
της  αισθητικής  παιδείας  των  μαθητών  με  τον  παιδαγωγικά  πιο  πρόσφορο  τρόπο  και 
διασφάλιση της  πληρότητας  διδακτικού δυναμικού στα μαθήματα ελεύθερου και  γραμμικού 
σχεδίου, μαθημάτων επιλογής στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όσους επιθυμούν να εισαχθούν 
σε Αρχιτεκτονικές Σχολές. 

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων και της κοινωνίας, θα 
στοχεύσει στην: 

• Ανάδειξη  και  προβολή  του  αρχιτεκτονικού  έργου με  τη  διοργάνωση  εκθέσεων, 
παρουσιάσεων  και  προβολών εντός  και  εκτός  αρχιτεκτονικού  κύκλου,  την  αυστηρά 
περιοδική  προκήρυξη βραβείων αρχιτεκτονικής,  την  οργάνωση Πανελληνίων είτε τοπικών 
Αρχιτεκτονικών  Συνεδρίων  ή  Ημερίδων  ή  Σεμιναρίων και  την  καθιέρωση  Εβδομάδας 



Αρχιτεκτονικής όπου  ο  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  με  τα  περιφερειακά  Τμήματα  και  Συλλόγους,  θα 
διαμορφώνει κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής πανελλαδικά.
Διοργάνωση  εβδομαδιαίου  Εργαστηρίου  –  Σεμιναρίου  στον  Ξενώνα  Στάμου  Στούρνα  στο 
Βόλο.
Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του επαγγέλματος του 
μηχανικού; Η περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».
Διοργάνωση Συμποσίου με θέμα «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων».
Προβολή  θέσεων  και  απόψεων  με  ανακοινώσεις,  δελτία  τύπου,  συνεντεύξεις  τύπου  όταν 
χρειάζεται,  άρθρα  σε  έντυπα  και  εφημερίδες  καθώς  και  μέσω  του  περιοδικού 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ είτε της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
Επανέκδοση της περιοδικής έκδοσης «αρχιτέκτονες».
Η  περιοδική  έκδοση «αρχιτέκτονες»  διανέμεται  πλέον  ως  free  press,  σε  κεντρικά 
βιβλιοπωλεία  σε όλη την  Ελλάδα και  σε  άλλα σημεία  ενδιαφέροντος,  όπου έχουν εύκολη 
πρόσβαση οι 15.000 αρχιτέκτονες της χώρας, καθώς και οι φοιτητές των 6 αρχιτεκτονικών 
σχολών της χώρας, αλλά και ένα ειδικό κοινό που επιθυμεί να μετέχει στο διάλογο για την 
αρχιτεκτονική ως κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνικό-οικονομικό αγαθό.

• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, με στόχο: 
τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, αποφάσεις, δελτία τύπου κλπ, 
την ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη, και των μελών μεταξύ 
τους καθώς και τη δημιουργία βήματος παρουσίασης σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου από 
συναδέλφους και προβολής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

• Εξωτερίκευση  της  Αρχιτεκτονικής, με  την  δημιουργία  γόνιμου  δίαυλου  επικοινωνίας 
αρχιτεκτόνων  –  κοινωνίας,  με  έμφαση  στην  αναγκαιότητα  της  ενημέρωσης  των  πολιτών 
(πελατών και δημοσίων λειτουργών) μέσα από τις ως άνω δράσεις. 

• Θέσπιση προγράμματος  «Αρχιτεκτονική  στα Σχολεία»  υπό την  αιγίδα  του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, 
ενταγμένου  στο  σχολικό  πρόγραμμα,  με  την  δημιουργία  ομάδων  εθελοντικής  εργασίας 
αποτελούμενων κατ’ ελάχιστον από έναν αρχιτέκτονα μηχανικό εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ 
(ως συντονιστή), το δάσκαλο εικαστικών του σχολείου και έναν αρχιτέκτονα μηχανικό πιθανόν 
από τον σύλλογο γονέων του σχολείου. 
Στόχος  ενός  τέτοιου  προγράμματος  είναι  η  εισαγωγή  στην  γενική  εκπαίδευση  θεμάτων 
αντίληψης του δομημένου περιβάλλοντος, παρατήρησης και συνειδητοποίησης της κλίμακας 
(ανθρώπου, κτιρίων,  γειτονιών, πόλεων), ανάδειξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και  της 
αξίας  της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς,  εξοικείωσης  με  τα  υλικά,  τις  κατασκευαστικές 
δυνατότητες,  τις  έννοιες  της  αρχιτεκτονικής  μορφής,  της  τεχνολογίας,καθώς  και  της 
διαδραστικής σχέσης με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.

• Συνεργασία  με  το  ΥΠΕΚΑ  για  την  επανασύσταση  φορέα  οργάνωσης  για  την  ενεργή  και 
αποτελεσματική  συμμετοχή  της  χώρας  μας  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών EUROPAN.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει 
• στην  παραγωγή  και  προώθηση  ουσιαστικών  και  συγκεκριμένων  κατευθυντήριων 

προτάσεων  για  αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες  και  επιστημονικές  δράσεις σε  θέματα 
άμεσου ή ευρύτερου ενδιαφέροντός μας, καθώς επίσης 

• στην  έγκαιρη (και όχι εκ των υστέρων) παραγωγή και προώθηση ολοκληρωμένων θέσεων 
σχετικά με το πλαίσιο της πολεοδομικής και κτιριολογικής νομοθεσίας.

Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα προωθήσει τις θέσεις του και θα επιδιώξει σθεναρά:
• Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΥΜΕΔΙ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για την προώθηση 

των θέσεων του Συλλόγου στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία (σε θέματα χωροταξικού 



σχεδιασμού, πολεοδομίας, ρυθμιστικών σχεδίων πόλεως, αστικού σχεδιασμού, χρήσεων γης, 
κλπ.) στην βάση ενός γόνιμου διαλόγου προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος. 

Συνεργασία και κοινή ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ για επιχειρούμενη 
μεταρρύθμιση χωρικού σχεδιασμού.
Συνεργασία με το ΥΠΠΟΤ σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει επίσης
• στην διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων μας που προσβάλλονται ή καταργούνται.

Για την ενδυνάμωση και «μεγιστοποίηση» του αποτελέσματος αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί 
συνδιαμόρφωση  προτάσεων  και  δράσεων  και  δημιουργία  κέντρου  αγώνα  -  όποτε  αυτό 
απαιτείται - σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, τεχνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, 
συλλόγους, κλάδους ή σωματεία πάνω σε γενικά επαγγελματικά και εργασιακά θέματα κοινού 
ενδιαφέροντός μας. 

Στις  στοχεύσεις  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  αυτής  της  ενότητας,  εντάσσονται  επίσης  οι  παρακάτω 
προγραμματικές δράσεις :

• Διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου, και συνέχιση – εντατικοποίηση 
της προσπάθειας για περαιτέρω: 

- Προώθηση της Παραγωγής Αρχιτεκτονικής μόνο από Αρχιτέκτονες  γιατί, πέρα από 
τον δίκαιο, ορθολογικό και ξεκάθαρο καθορισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, 
της αναγνώρισης πτυχίων, της πιστοποίησης δραστηριοτήτων κλπ., και πάνω από αυτά, η 
άσκηση  της  αρχιτεκτονικής  από  άλλες  μη  αρμόδιες  (βάσει  της  μη  ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσής τους, είτε της εμπειρίας τους) ειδικότητες είναι εις βάρος του πολιτισμού, της 
ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Πρέπει 
να βοηθήσουμε να γίνει κατανοητό σε όλους αυτό.
Διεκδικούμε πλήρη δικαιώματα στην ενασχόληση με την αρχιτεκτονική μελέτη στα πλαίσια 
συγκροτημένου  διαλόγου  και  συνέργειας  με  τις  άλλες  ειδικότητες  που  διεπιστημονικά 
ολοκληρώνουν τα έργα, αναγνωρίζοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και των 
άλλων ειδικοτήτων στις μελέτες που τους αφορούν. 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα, δυστυχώς καθορίζονται ακόμη και σήμερα με νομοθεσία 
που  θεσπίστηκε  το  1930,  υπό άλλες  συνθήκες  και  άλλες  απαιτήσεις,που  πλέον  είναι 
παρωχημένες.
Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες έχουν την ενιαία 
πενταετή  φοίτηση  του  διπλώματατος  αρχιτέκτονα  μηχανικού  και  αντιλαμβάνονται  την 
πολιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβάνουν.

- Αποστολή θέσεων σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο ΥΠΟΜΕΔΙ, 
ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟ και στο ΤΕΕ.

 -  Ενεργοποίηση  άρθρου  8  παρ.  2  του  ν.  4030/2011  "Νέος  τρόπος  έκδοσης  αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» & «Κατάλογος μελετών και αδειών 
δόμησης».

 - Καθιέρωση, επέκταση και βελτίωση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με 
κυρίαρχο στόχο την υποχρεωτική διενέργεια Ανοιχτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για 
όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους με παράλληλη ενδυνάμωση του 
πλαισίου διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και στα σημαντικά ιδιωτικά έργα, γιατί 
οι ευκαιρίες ανάδειξης τόσο των αρχιτεκτόνων όσο, κυρίως, των ιδεών τους, πρέπει να 
είναι ίσες για όλους, ανεξαρτήτως «εμπειρίας», ηλικίας, μεγέθους γραφείου. Έμφαση στην 
υποχρεωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, στην έκθεση των συμμετοχών και στην 
οργάνωση  ανοιχτών  συζητήσεων.  Προώθηση  προϋποθέσεων  για  συμμετοχή  των 
αρχιτεκτόνων  σε  διεθνείς  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς  και  σε  διεκδίκηση  έργων  στο 
εξωτερικό.



Στο σημείο αυτό ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τονίζει ότι  θα αρνηθεί σταθερά τη συμβολή του στις 
περιπτώσεις που εκχωρούνται σε ιδιώτες αρμοδιότητες του δημοσίου κατά το σχεδιασμό 
και τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Γι’ αυτό το λόγο απορρίπτει και την οποιαδήποτε 
ανάμειξή του στη διενέργεια από ιδιώτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με αντικείμενο το 
δημόσιο χώρο.

• Κωδικοποίηση και ανάδειξη προβλημάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με συνεργασίες 
με τους αρμόδιους φορείς.

• Με στόχο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας
- επεξεργασία Νόμων και  Προεδρικών διαταγμάτων,  αποφάσεων και  εγκυκλίων εν ισχύ, 

παρακολούθηση δημόσιας διαβούλευσης Νομοσχεδίων, 
α)  Συμμετοχή  του  Συλλόγου  στη  δεύτερη  φάση  εργασιών  της  Επιτροπής  επεξεργασίας 
Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12) του ΥΠΕΚΑ. 

- διαρκής  μελέτη  και  παρακολούθηση  θεμάτων  Γενικού  Οικοδομικού  Κανονισμού, 
Κτιριοδομικού Κανονισμού καθώς και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων που κατισχύουν 
αυτών, 

• Σε σχέση με τους ισχύοντες νόμους, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα αντιδράσει συντεταγμένα και άμεσα:
- στον Ν. 3919/10, που καταργεί την ελάχιστη αμοιβή και καθορίζει νέους τρόπους αστικών 

συμφωνιών με τους πελάτες μας.  Προωθούμε  ένα σύστημα διασφάλισης αξιοπρεπούς 
αμοιβής της αρχιτεκτονικής εργασίας με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση των μελετών και 
κατασκευών. Σε αυτό το σημείο θα καταβάλλει προσπάθειες ώστε η εφαρμογή του νόμου 
να διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, τα δικαιώματα των συναδέλφων, να τους προστατεύει 
από  ασύμμετρες  αστικές  ευθύνες  και  από  μελλοντικούς  αντιφατικούς  φορολογικούς 
ελέγχους. Για τον λόγο αυτό θεωρεί σημαντική τη διασφάλιση της ισχύος του ΠΔ 696/74, 
σαν μόνη βάση συζήτησης για την δημιουργία ενός μοναδικού προϋπολογισμού. 

- στον Ν.3316/05, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο σύνολο του νομοσχεδίου περί 
ανάθεσης Μελετών Δημοσίου, που υποβαθμίζει τη βαρύτητα της μελέτης εισάγοντας το 
καθεστώς  των  εκπτώσεων  και  αντιστρατεύεται  τον  θεσμό  των  αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών.

- στον  Ν.4014/11  περί  ρύθμισης  αυθαιρέτων,  (και  των  αναρίθμητων  τροποποιήσεων, 
εγκυκλίων, αποφάσεων και διευκρινήσεων έπη αυτών), όπου, πέραν των αντιρρήσεων για 
την επί της αρχής ορθότητάς του και την προχειρότητα του, εντοπίζει πολλές ανακολουθίες 
μεταξύ νομοθεσίας και λειτουργικού συστήματος του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα την  παντελή 
απουσία  ασπίδας  προστασίας  του  μηχανικού  απέναντι  στον  πελάτη  που  καλείται  να 
συμβουλεύσει. 

- στον Ν.4030/11, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο έκδοσης αδειών χωρίς απ’ ότι φαίνεται να 
μειώνει  δραστικά (αν λειτουργήσει  σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθύνσεις) τον χρόνο 
έκδοσης της αδείας είτε την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Η έναρξη ισχύος του Νόμου θα 
πρέπει απαραιτήτως να παραταθεί τουλάχιστον μέχρι την απλούστευση και κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας, προκειμένου να μην οδηγεί στην ποινικοποίηση του επαγγέλματός μας, 
αλλά και τη σύσταση, στις περιφερειακές ενότητες, των υπηρεσιών υποδοχής και στήριξης 
των απαραίτητων για τη λειτουργία του Συμβουλίων (ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ, κλπ.). 

• Για την Προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, ο 
ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα επιδιώξει,  σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ, την σύσταση από 
κοινού  ενός  κρατικού  φορέα  Προστασίας  Αρχιτεκτονικής  και  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς, 
αρμόδιου για τον χαρακτηρισμό κτιρίων, ελεύθερων χώρων, κλπ. ως διατηρητέων, με βάση τις 
διεθνείς συνθήκες και τις ανάγκες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
Ο φορέας αυτός θα ασχολείται με τον χαρακτηρισμό, την τεκμηρίωση, την αποτύπωση των 
κτιρίων, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την διατήρησή τους (ΜΣΔ, χορήγηση δανείων 
από Πράσινο Ταμείο, καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για προσθήκες, κλπ.), με κατεύθυνση 
στην ενδυνάμωση της κοινωνικά ευαίσθητης Προστασίας της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. 

• Για την Προάσπιση του Δημόσιου Χώρου. Επί πλέον άλλων σχετικών δράσεων -και όποτε 
προκύπτει-  θα  ενδυναμώσει  τη  συνεργασία  με  την  τοπική  αυτοδιοίκηση,  τους  φορείς  των 
κατοίκων και τα κινήματα της πόλης που αγωνίζονται ενάντια στην εμπορευματοποίηση των 



ανοικτών δημόσιων χώρων, όταν διαπιστώνεται σύμπλευση σε στόχους και διαδικασίες, για 
την αύξηση των χώρων πράσινου και τη βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Ο 
ΣΑΔΑΣ– ΠΕΑ υπερασπίζεται το δικαίωμα στην πόλη για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και θα 
αρνηθει  να περιλάβει στις δραστηριότητές του  τις περιπτώσεις που εκχωρούνται  σε ιδιώτες, 
αρμοδιότητες του δημοσίου στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.

•  Απόσυρση κάθε  νομοθετικής  προσπάθειας  που επιβάλλει  μορφολογικούς  κανόνες και 
συνταγές στην αρχιτεκτονική σύνθεση αποκλίνοντας από τις αρχές διατήρησης της αυθεντικής 
κατάστασης και της αειφόρου αξιοποίησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηλαδή της 
Ακίνητης  Πολιτιστικής  και  Φυσικής  Κληρονομιάς  από  την  κλίμακα  του  κτηρίου  μέχρι  την 
κλίμακα  του  συνόλου,  της  πόλης  και  του  τοπίου,  που  έχουν  κωδικοποιηθεί  στους 
επιστημονικούς  Χάρτες  και  Συμβάσεις  για  την  Αρχιτεκτονική,  Αρχαιολογική  και  Τοπιακή 
κληρονομιά. 

• Προβολή  /  αξιοποίηση  της  Αρχιτεκτονικής  στην  κατεύθυνση  της  εξοικονόμησης  ενέργειας 
(χωρίς να υποβαθμίζεται χάριν αυτής η αρχιτεκτονική σύνθεση) με έμφαση στην εκπόνηση 
ενός νέου ΚΕΝΑΚ που θα προωθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού -και όχι κλειστά 
κελύφη με αναβαθμισμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό-, ενταγμένου σε μία σύγχρονη πιο 
πολυπαραγοντική προσέγγιση του προβλήματος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στο 
βιοκλιματικό  σχεδιασμό  των κτιρίων,  στην  χρήση υλικών  φιλικών προς  το  περιβάλλον,  σε 
χρήση ΑΠΕ, κλπ.

• Για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στον κλάδο μας:
- Υποστήριξη του «τρίπτυχου» της ένταξης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

και το πολιτιστικό περιβάλλον μέσω: 
α) του χωροταξικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, 
β)  ενός  νέου  Οικοδομικού  Κανονισμού,  λιγότερο  περίπλοκου,  με  περισσότερους 
βαθμούς ελευθερίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, απαλλαγμένου από τα γνωστά βαρίδια 
της πολεοδομικής νομοθεσίας και 

Σύσταση  ομάδας  εργασίας,  μετά  από  ανοικτή  πρόσκληση  ενδιαφέροντος,  η  οποία  θα 
επεξεργαστεί σε επιστημονική βάση την πρόταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έναν Αρχιτεκτονικό 
Οικοδομικό  Κανονισμό.  Προώθηση  του  παραγόμενου  έργου  της  επιτροπής  σε  δημόσια 
διαβούλευση και κατάθεσή της στο αρμόδιο υπουργείο.

γ) ενός ευέλικτου, μη γραφειοκρατικού τρόπου έκδοσης αδειών συνδυασμένου με έναν 
αξιόπιστο έλεγχο των κατασκευών, χωρίς άνευ όρων ιδιωτικοποίηση του πολεοδομικού 
ελέγχου  και  μητρώα  «ειδικών  επαγγελματικών  δικαιωμάτων»  που  υποβαθμίζουν  τα 
πτυχία μας.

- Προώθηση  θέσπισης  κινήτρων  αστικής  αναβάθμισης  σε  κλίμακα  πόλης,  γειτονιάς  και 
οικοδομικού  τετραγώνου  και  ενεργοποίηση  κείμενων  διατάξεων  που,  σεβόμενα  το 
περιβάλλον, θα δημιουργήσουν νέα πεδία απασχόλησης

- Διερεύνηση  των  ευκαιριών  διεύρυνσης  των  εξειδικευμένων  εργασιών  που  παρέχει  ο 
κλάδος σε σχέση με τα νέα νομοσχέδια.

• Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας:
- Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, οργάνωση ειδικού γραφείου πληροφόρησης, ενημέρωσης 

και εξυπηρέτησης για επαγγελματικά ζητήματα.
- Πραγματοποίηση Επιστημονικών Εκδόσεων και Οδηγών / εγχειριδίων διευκόλυνσης 

της Άσκησης του Επαγγέλματος.
Σύσταση  ομάδας  εργασίας,  μετά  από  ανοικτή  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για  την 
επικαιροποίηση προδιαγραφών των αρχιτεκτονικών μελετών.
- Ενθάρρυνση  της  δημιουργίας  βιώσιμων  διεπιστημονικών  επαγγελματικών  σχημάτων, 

όπου χωρούν όλες οι ειδικότητες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.
- Διεκδίκηση  ρύθμισης  της  μισθωτής  εργασίας  με  συλλογική  σύμβαση  (κατάργηση  του 

μπλοκ -Α.Π.Υ), δυνατότητα ασφάλισης-περίθαλψης-πρόνοιας για όλους, ταμείο ανεργίας-



αλληλεγγύης με την αναμόρφωση της εγγραφής στο ΤΕΕ, του τρόπου έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος, της παρακράτησης ποσοστού αμοιβών για κοινό ταμείο, κτλ.

- Απαίτηση  άμεσης  καταβολής  των  οφειλομένων  και  επιστροφής  εγγυητικών  επιστολών 
στους συναδέλφους από τους Δημόσιους φορείς. 

- Υποστήριξη και χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης.
- Συστηματική  προσπάθεια  σύστασης  αξιόπιστου  Μητρώου  Κατασκευαστών  Ιδιωτικών 

Έργων (ΜΗΚΙΕ) και σύνταξης με ουσιαστικό τρόπο της Ταυτότητας των Κτηρίων.
• Διασφάλιση  αξιοκρατικής  συμμετοχής  των  εκπροσώπων  του  Συλλόγου  στις  διάφορες 

επιτροπές  και  συμβούλια  καθώς  και  της,  με  διαφανείς  διαδικασίες,  συμμετοχής  των 
αρχιτεκτόνων-μελών του Συλλόγου στους καταλόγους κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 
στα  Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής,  μέσα  από  την  αναβάθμιση  αφενός  των  διαδικασιών  και 
προϋποθέσεων και την υποστήριξη-έλεγχο αφετέρου των εκπροσώπων. 

Δ. ΔΙΕΘΝΗ
• Οργάνωση ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με την ερμηνεία, επεξεργασία και προώθηση 

προς  εφαρμογή  στους  αρμόδιους  φορείς,  των  διεθνών  Συνθηκών  και  Συμβάσεων,  την 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ και άλλων διεθνών φορέων που 
οριοθετούν  το  ανθρωπογενές  πολιτιστικό  περιβάλλον  και  καθορίζουν  την  φιλοσοφία  των 
Αρχιτεκτονικών Επεμβάσεων και το συντονισμό των εκπροσώπων του Συλλόγου στις διεθνείς 
ενώσεις-οργανισμούς (UIA, ACE/CAE, UMAR, EFAP, ENACA). 

• Επιβολή  αξιοκρατικών  κριτηρίων  στις  εκπροσωπήσεις του  Συλλόγου  (τακτικά  και 
αναπληρωματικά μέλη). 

• Συμμετοχή / ένταξη του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ευρεία δημοσιοποίηση των θεμάτων των Διεθνών Σχέσεων σε όλους τους αρχιτέκτονες

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και της λειτουργίας της. 

Συγκρότηση ομάδας εργασίας προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των μελών της, με 
στόχο την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία της. 

• Ανάδειξη  του Πανελλαδικού  χαρακτήρα –επιτελικού  και  συντονιστικού–  του  ΣΑΔΑΣ– 
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με την βελτιστοποίηση οργάνωσης των Περιφερειακών 
Τμημάτων  και  Συλλόγων, την  αξιοποίηση  του  Συντονιστικού  Οργάνου  με  στόχο  την 
υποστήριξη των πρωτοβουλιών τοπικών συλλογικών οργάνων και μεμονωμένων συναδέλφων 
(όπου δεν υφίστανται Τμήματα του Συλλόγου) και την αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου σε 
Πανελλαδική κλίμακα. Λειτουργία των οργάνων με ίσες ευκαιρίες για τους εκπροσώπους της 
περιφέρειας,  λειτουργία  συλλόγου  με  πλήρη  και  συνεχή  επικοινωνία  με  τους  τοπικούς 
συλλόγους και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη διασφάλιση της ισότιμης 
συμμετοχής όλων.

• Αναβάθμιση  των επιτροπών  /  ομάδων  εργασίας του  συλλόγου  και  δημιουργία  δίαυλου 
επικοινωνίας  με  τις  αντίστοιχες  (όταν  υπάρχουν)  ομάδες  εργασίας  του  ΤΕΕ (ιδιαίτερα των 
Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων).
Στα περιφερειακά τμήματα και συλλόγους θα πρέπει να επιδιωχθεί, εάν αυτό είναι δυνατόν, να 
οργανωθούν  και  κάποιες  αντίστοιχες  επιτροπές/ομάδες  εργασίας  για  τον  ουσιαστικότερο 
συντονισμό  στην  παραγωγή  προτάσεων  και  θέσεων  τόσο  σε  γενικά  όσο  και  σε  ειδικά 
περιφερειακά και τοπικά θέματα.

• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ισοσκελισμού των οικονομικών του Συλλόγου (τα έσοδα 
του  συλλόγου  στηρίζονται  κύρια  στην  επιχορήγηση  του  ΤΕΕ,  η  οποία  δε  καλύπτει  τα 
στοιχειώδη  έξοδα  λειτουργίας  του).  Έγκαιρη  πρόβλεψη  για  αποτελεσματική  κάλυψη  των 



πάγιων  εξόδων  και  δημιουργική  διαχείριση  της  ακίνητης  περιουσία  του  Συλλόγου  (κτίριο 
γραφείων και κληροδότημα ξενώνα Στάμου Στούρνα). 

Ξενώνας Στάμου Στούρνα α) Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης (για επισκευές του 
κτηρίου) και πλήρης καταγραφή όλων των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο 
κτήριο, β) διερεύνηση εξεύρεσης κονδυλίων μέσου κάποιου προγράμματος, απευθυνόμενοι σε 
κάποιο υπουργείο, για την υλοποίηση αυτών των εργασιών και γ) συνέχιση των εργασιών της 
επιτροπής  του  Συλλόγου  στο  πνεύμα  του  κληροδοτήματος  με  τη  συνδρομή  νομικού 
συμβούλου και φοροτεχνικού, προκειμένου να προταθεί η μελλοντική διαχείριση του Ξενώνα. 

• Εκσυγχρονισμός του τρόπου εγγραφής νέων αρχιτεκτόνων, ενεργοποίησης ανενεργών μελών, 
είσπραξης συνδρομών, έκδοσης κάρτας μέλους.

• Ενδυνάμωση προσπαθειών για την παραχώρηση στον Σύλλογο (από το ΥΠΠΟΤ, τον Δήμο 
Αθηναίων  ή  άλλων φορέων),  κτιρίου  για  τη  δημιουργία  συνεδριακού  -  εκθεσιακού  χώρου, 
χώρου αναψυχής και συνάντησης των συναδέλφων, αποτελώντας πυρήνα επικοινωνίας και 
δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, καθώς και τόπο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής 
έξω από τον στενό κύκλο των αρχιτεκτόνων. 

Ο συγκεκριμένος απολογισμός δράσεων, ολοκληρώθηκε στις 12/06/13, με όσα στοιχεία υπήρχαν 
καταγεγραμμένα και καταχωρημένα μέχρι εκείνη την ημερομηνία στη γραμματεία, και υπό την 
πίεση της διοργάνωσης του συντονιστικού οργάνου και άλλων εκδηλώσεων του Συλλόγου που 
είχαν  δρομολογηθεί  πριν  την  ανακοίνωση  της  τελικής  ημερομηνίας  διεξαγωγής  της 
Αντιπροσωπείας.
Για  τον  παραπάνω  λόγο,  επιφυλάσσομαι  να  επανέλθω,  (εντός  των  ημερών)  με  τυχόν 
συμπληρώσεις δράσεων που έχουν εκ παραδρομής παραλειφθεί.

Μυρτώ Δεσποτίδη 
Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 


