
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης:

1.Ασφαλιστικό (45λεπτά)
2.Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της  Αντιπροσωπείας  σε  σχέση με  καταστατικά ζητήματα του 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (45 λεπτά)
3.Απολογισμός δράσεων 2012-2013 (1ώρα)
4.Οικονομικός  απολογισμός  '12-'13  &  αναπροσαρμογή  προϋπολογισμού  με  βάση  τα  νέα  στοιχεία 

οικονομικών εισροών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα)
5.Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα) 
6.Επαγγελματική κατάσταση των αρχιτεκτόνων – μέτρα ανάσχεσης της ανεργίας (45 λεπτά)
7.Τοποθέτηση στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (45 λεπτά)
8.Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (10 λεπτά) 
9.Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (20 λεπτά) 

Προεδρείο: Χρήστος Σελιανίτης πρόεδρος, Αντώνης Γιαννικουρής α΄αντιπρόεδρος, Ισίδωρος Σέμψης 
β΄ αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 29.06.2013

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
3. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΥΡΤΩ ΑΤΤΙΚΗ
4. ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ – ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
5. ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
6. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
9. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
10. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
12. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
13. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
14. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΛΛΥ ΑΤΤΙΚΗ
15. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
16. ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
17. ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
18. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
19. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
20. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
21. ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
23. ΜΟΤΖΡΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
24. ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
25. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
26. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
27. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28. ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
29. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
30. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
31. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
32. ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
33. ΣΕΜΨΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
34. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
35. ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
37. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
38. ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
39. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
40. ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
41. ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
42. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
43. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟ
44. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
45. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
46. ΚΑΦΦΕΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
47. ΜΑΝΕΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
48. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
49. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
51. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
52. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
53. ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
54. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
55. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
56. ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
57. ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
58. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
59. ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ
60. ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ
61. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
62. ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
63. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
64. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
65. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗ
66. ΜΠΑΤΣΟΥ ΒΙΒΗ ΑΤΤΙΚΗ
67. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
68. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑ
69. ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
70. ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
71. ΓΚΟΥΜΑ  ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ ΑΤΤΙΚΗ
72. ΝΤΟΡΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
73. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΑΤΤΙΚΗ
74. ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
75. ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
76. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗ
77. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
78. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
79. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΥΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
80. ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΒΟΙΑ
81. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Στις 10:40 διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας (παρόντες 41). 
Στις 10:50 αρχίζει η συνεδρίαση.
Η Πανεπιστημονική καταθέτει πρόταση τροποποίησης της σειράς των θεμάτων που προτείνει μετάθεση 
του θέματος 2 μετά το θέμα 4. Το προεδρείο θεωρεί ότι τα θέματα 1 και 6 δεν είναι δυνατόν να 
περιληφθούν για συζήτηση ως αυτοτελή θέματα ημερήσιας διάταξης επειδή δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως 
σύμφωνα με τον κανονισμό εισηγήσεις (υποβλήθηκαν στις 27/6/2013). Προτείνει να μετατεθούν στην 
ενότητα “Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας-ψηφίσματα”. Η Πανεπιστημονική διατυπώνει αντίρρηση και 



ακολουθεί ψηφοφορία:
Για το θέμα 1 η μετάθεση εγκρίνεται χωρίς καταμέτρηση γιατί το αποτέλεσμα είναι προφανές.
Για το θέμα 6 
υπέρ 23
κατά 11
λευκά 7
Η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
Η Δ.Κ.Μ. Αρχιτέκτονες προτείνει τη μετάθεση του θέματος 2 μετά το θέμα 3, πρόταση που γίνεται δεκτή 
από το προεδρείο. 

Η Ημερήσια Διάταξη όπως διαμορφώθηκε: 

1. Απολογισμός δράσεων 2012-2013 (1 ώρα και 30 λεπτά)
2. Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας σε σχέση με καταστατικά ζητήματα 

του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (45 λεπτά)
3. Οικονομικός απολογισμός '12-'13 & αναπροσαρμογή προϋπολογισμού με βάση τα νέα 

στοιχεία οικονομικών εισροών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα)
4. Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα) 
5. Τοποθέτηση στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (45 λεπτά)
6. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (10 λεπτά) 
7. Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (20 λεπτά) 

1ο θέμα:    Απολογισμός δράσεων 2012-2013   

1η Εισήγηση από την πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συν. Μυρτώ Δεσποτίδη: 

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 συνδυασμό 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  εκπροσώπηση του προεδρείου και  άλλων       
                         μελών  του  Δ.Σ.  
                         Εισήγηση από την συν.Φραντζή «Η διαχείριση του  χώρου μέσα από  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 6 ο 

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 κοινή συνάντηση 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 Πραγματοποιείται  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 mailing 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 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 mailing 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

 



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 

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

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.

ΠΑΠΠΑ Ο.
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.

3

2 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
• ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΦΡΑΝΤΖΗ Μ.

3 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Π. 2

ΣΤ. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 • ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΟΚ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ 
ΤΖΑΡΑΣ

ΦΡΑΝΤΖΗ 
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ

4

2 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & NEWSLETTER ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ 6

3 • ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ 3
 



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  διπλώματος  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.



2η Εισήγηση από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, παρουσίαση από τη συν. Ευδοκία 
Σελιανίτη 

Οι αρχιτέκτονες, αυτή την τόσο κρίσιμη εποχή, περιμένουν από το ΔΣ, έναν απολογισμό δράσης, που 
να παρουσιάζει και να ενημερώνει πώς προώθησε τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό, πού πέτυχε 
και τι, πού απέτυχε και γιατί και τι δυσκολίες συνάντησε υλοποιώντας τους στόχους του. Αντίθετα, στον  
μόνο απολογισμό που είχαμε μέχρι σήμερα, αυτόν που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 13 στο ΔΣ  και 
εγκρίθηκε,  δεν  έχουμε  παρά  μια  παρουσίαση  της  ατζέντας  των  ραντεβού  και  της  λίστας  των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του.
Ακόμα όμως και μέσα από αυτή τη στείρα παράθεση κινήσεων προκύπτουν διάφορα ερωτηματικά αλλά 
και ενστάσεις.

Ερωτηματικά (ενδεικτικά):
1.  Τι  έγινε  με  το  Κέντρο  Αγώνα  Μηχανικών  για  το  Ασφαλιστικό;  Πού  συναντιέται;  Τι  δράσεις 
πραγματοποίησε;
2. Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με την Πρόεδρο τη Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.; Ποιο το 
ζουμί-αποτέλεσμα της επαφής αυτής;
3.  Τι  έγινε  στη  συνάντηση  προέδρων  των  κλαδικών  συλλόγων  στις  27-9-12  για  θέματα  κοινών 
δράσεων; Τι δράσεις πραγματοποιήθηκαν;
4. Τι συζητήθηκε στις 20-12-12 στη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ με θέμα τη Μεταρρύθμιση του συστήματος 
Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως και στις επόμενες συναντήσεις με τους σχετικούς 
φορείς; Τι αποφασίστηκε;
5.  Τι  απάντηση  πήραμε  στην  ερώτηση  που  έγινε  στον  νομικό  σύμβουλο  για  την  καταψήφιση  του 
οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης θητείας;
6.  Ποιο  το  όφελος  και  το  αποτέλεσμα  από  τις  διεθνείς  εκπροσωπήσεις  του  Συλλόγου  για  τους 
εργαζόμενους αρχιτέκτονες;

Για όλα τα παραπάνω οι συνάδελφοι δεν ξέρουν τίποτα.

Ενστάσεις:
1. Όσον αφορά τον ΝΟΚ: 

Υπενθυμίζουμε την απόφαση της αντιπροσωπείας:
«Θεωρούμε ότι ο ΝΟΚ αντιστρατεύεται την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και 
τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Ζητάμε  την  άμεση  και  πλήρη  αναστολή  του  4067/12  (ΝΟΚ),  για  όσο  χρονικό  διάστημα  χρειαστεί 
προκειμένου  να  συνταχθεί  άμεσα  ένας  νέος  Οικοδομικός  Κανονισμός που  θα  διασφαλίζει  την 
προστασία  του  περιβάλλοντος,  φυσικού  και  δομημένου  και  την  εφαρμοσιμότητα  του  με  όρους 
διαφάνειας και αξιοπρέπειας στην άσκηση του επαγγέλματος.
Σε  κάθε  περίπτωση  εκτός  από  την  απαίτηση  αναστολής  εφαρμογής  του  ΝΟΚ  εννοείται  ότι  δεν 
δεχόμαστε την παράλληλη εφαρμογή των ΓΟΚ 85 και ΝΟΚ.»
Και τι έκανε το ΔΣ;
Αφού ανάρτησε ως Δελτίο Τύπου την παραπάνω απόφαση στις 10-7-2012, στη συνέχεια στις 13-9-
2012  ανάρτησε  Δελτίο  Τύπου  ενημερώνοντας  ότι  ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  συμμετέχει  στην  «Επιτροπή 
επεξεργασίας  των  Τεχνικών  οδηγιών  Εφαρμογής  του  Νέου  Οικοδομικού  Κανονισμού  του  ΥΠΕΚΑ» 
καλώντας  μάλιστα  όλους  τους  Αρχιτέκτονες  της  χώρας  «να  καταθέσουν  προτάσεις  με  στόχο  την 
ερμηνεία, τη βελτίωση ή τροποποίηση διατάξεών του». 
Κινήσεις σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας. 
Να σημειωθεί  ότι  στον προγραμματισμό,  που προτάθηκε από το ΔΣ,  ενώ υπάρχουν στο κεφάλαιο 
«Επαγγελματικά θέματα & θεσμικό πλαίσιο» όλοι οι βασικοί νέοι ισχύοντες νόμοι (3919, 3316, 4014, 
4030) ο ΝΟΚ, ο πιο καυτός νόμος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής και των πόλεων, δεν αναφέρεται 
καθόλου. Ένας ακόμα τρόπος θαψίματος.

2. Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Και επειδή ψάξαμε και μάθαμε…

Η απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι επιεικώς απαράδεκτη και επιπλέον είναι προκλητικό, το ότι η  
πλειοψηφία του ΔΣ δεν πρότεινε για την ΗΔ της Αντιπροσωπείας ένα τόσο σημαντικό θέμα. Προφανώς 
ήθελαν να αποφασίσουν χωρίς εμάς αυτά που εισηγείται  η απαράδεκτη επιτροπή, που γράφει:  «Η 
επιχειρούμενη μεταρρύθμιση κρίνεται αναγκαία και έχει επισημανθεί διαχρονικά ως ο κύριος στόχος 



μιας αναπτυξιακής προοπτικής. Είναι απόλυτα κατανοητή η προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να εναρμονίσει τις  
πολιτικές χωρικού προγραμματισμού και σχεδιασμού με τις γενικές κυβερνητικές επιλογές για ανάπτυξη 
και επενδύσεις σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, οι οποίες πλήττουν όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα 
τους μηχανικούς». Παρακάτω ζητά και “θεσμική εκπροσώπηση”, ετοιμάζοντας κι άλλες θέσεις για τους 
καριερίστες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Πιο κάτω: «Εκτιμάται ότι είναι (δηλαδή το κείμενο αρχών της πολιτικής 
χωρικής οργάνωσης) κατ’ αρχήν, στη σωστή κατεύθυνση η τροποποίηση που προτείνεται και αφορά 
στη  θεώρηση  του  Γενικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  &  Αειφόρου  Ανάπτυξης  ως  κείμενο 
αρχών.» Και παρακάτω ανάμεσα σε πολλά άλλα: «Ο Αστικός Σχεδιασμός θα αποτελεί  όλο και πιο 
μεγάλο μέρος του αντικειμένου των ασχολουμένων με τον χωρικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Αυτό 
προκύπτει διστακτικά, αλλά με σαφήνεια και στον ΝΟΚ». Δε φαίνεται λοιπόν τυχαία η στάση του ΔΣ στο 
θέμα  του  ΝΟΚ,  οι  κινήσεις  του  ενάντια  στην  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας  και  το  θάψιμο  της 
απόφασής  της.  Υπάρχει  συνοχή  στη  στάση  της  πλειοψηφίας  του  ΔΣ:  πλήρης  συντονισμός  με  τις 
μνημονιακές κυβερνητικές επιταγές σε όλα τα βασικά καυτά θέματα της αρχιτεκτονικής και της πόλης.

3. Διαγωνισμός Re-thinking Athens:
Υπενθυμίζουμε την απόφαση της αντιπροσωπείας:

«Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα  αρνηθεί  σταθερά  να  περιλάβει  στις  δραστηριότητές  το,  τη  συμμετοχή  του  σε 
εκχώρηση σε ιδιώτες αρμοδιοτήτων του δημοσίου στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του δημόσιου 
χώρου. Γι’ αυτόν το λόγο, απορρίπτει και την οποιαδήποτε ανάμειξή του στη διενέργεια αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών από ιδιώτες, με αντικείμενο το δημόσιο χώρο, όπως συμβαίνει σήμερα με τον διαγωνισμό 
για την Πανεπιστημίου.»
Και τι έκανε το ΔΣ;
Δεν κατέβασε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου την περίληψη του διαγωνισμού, που είχε αναρτήσει 
στις  11/6/12,  δίνοντας έτσι  έμμεσα την έγκρισή του και  προτρέποντας έτσι τα μέλη του να πάρουν 
μέρος.  Πράγμα  αντίθετο  με  την  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας. Υπάρχει  ακόμα  και  σήμερα 
αναρτημένη, ως συνημμένη κάτω από την περίληψη του διαγωνισμού, προγενέστερη απόφαση του ΔΣ 
(21-6-12)  κάνοντας  κάποια  κριτική  αλλά  τελικά  συναινώντας  στην  ανάρτηση  της  περίληψης  στην 
ιστοσελίδα  του  Συλλόγου.  Βέβαια  δεν  αναρτήθηκε  στην  ίδια  θέση  και  η  αντίθετη  απόφαση  της 
Αντιπροσωπείας στη συνέχεια, παρά μόνο μέσα στα πρακτικά της Αντιπροσωπείας. Εννοείται επίσης 
ότι  το  ΔΣ  δεν  έκανε  καμία  δημόσια  εκδήλωση  για  τη  διάδοση  της  αντίθεσης  του  Συλλόγου  στον 
διαγωνισμό, διατηρώντας μια εικόνα συναίνεσής μας με αυτόν. Η απόφαση θάφτηκε.

Αλλά όχι μόνο αυτό. Στο «πλαίσιο δράσεων» στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  η απόφαση 
της Αντιπροσωπείας έχει λογοκριθεί και έχει διατυπωθεί: «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.» Πού πήγε η αναφορά στην Πανεπιστημίου και γενικότερα η «σταθερή άρνηση» του 
Συλλόγου;
Δεν είναι να μας εντυπωσιάζει, αφού είχαν ήδη, πριν την Αντιπροσωπεία, παραστεί στην εκδήλωση για 
την ανακοίνωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών στις 21-3-12, όπου 
χαιρέτησε και ο τότε Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος και είχαν προλάβει να πάνε και σε συνάντηση 
στις 7-6-12 στα γραφεία του Ιδρύματος Ωνάση.  

4. Εργασιακά και ασφαλιστικό
Όσον αφορά τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αρκέστηκε σε καλέσματα 

συμμετοχής σε κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις εισφορών, χωρίς καμιά περαιτέρω «κλιμάκωση», όπως 
αναφέρεται στα όρια του κωμικού στον απολογισμό. Και όσον αφορά τα εργασιακά, παρά τη μαχητική 
απόφαση της Αντιπροσωπείας (με μία μόνο ψήφο κατά), στον απολογισμό δεν αναφέρεται τίποτα, αφού 
δεν έγινε ούτε καν μία συνάντηση με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. 

5. Διαχειριστικός έλεγχος για τα οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης 
Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνεται καμία ενημέρωση σχετικά με τον «πλήρη διαχειριστικό 

έλεγχο  με  τήρηση  της  προβλεπόμενης  νόμιμης  διαδικασίας  για  τα  οικονομικά  πεπραγμένα  της 
προηγούμενης  διοίκησης»,  ο  οποίος,  σύμφωνα  με  τη  δήλωση  της  Προέδρου  στην  προηγούμενη 
Αντιπροσωπεία, περιλαμβανόταν στον προγραμματισμό του Συλλόγου. Δεν ξέρουμε τίποτε και βάσει 
αυτού θεωρούμε άρα ότι δεν έχει γίνει τίποτα γι’ αυτό. Δεδομένης της άθλιας οικονομικής κατάστασης 
του Συλλόγου αυτή η αδιαφορία του ΔΣ είναι προκλητική.

Το  ΔΣ  είναι  υπεύθυνο  να  εισηγείται  προς  την  Αντιπροσωπεία  τον  προγραμματισμό  δράσης  του 
Συλλόγου, αλλά και να εφαρμόζει τις τελικές αποφάσεις, που αυτή παίρνει, ως ανώτατο και κυρίαρχο 



όργανο του Συλλόγου. Το ΔΣ είναι υπεύθυνο της προώθησης των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας και 
της οργάνωσης των μελών του Συλλόγου με στόχο την υλοποίησή τους. Επίσης εδώ απολογείστε στους 
συναδέλφους για όλα όσα κάνατε και δεν κάνατε. 
Τι κάνατε λοιπόν, συνάδελφοι, για όλους εμάς; 
Κρατήσατε τους συναδέλφους μακριά από τον Σύλλογο, δραστηριοποιηθήκατε επίμονα σε θέματα, που 
ήταν  σε  αντίθετη  κατεύθυνση  από  τις  αποφάσεις  της  Αντιπροσωπείας,  και  θάψατε  όλα  τα  καυτά 
προβλήματα του κλάδου αλλά και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας της κρίσης. Η πλειοψηφία του ΔΣ 
κυκλοφορήσατε  σε  Υπουργεία  και  σε  γραφεία  μεγάλων  οργανισμών και  εταιριών  (αντίθετα  πολλές 
φορές με τις αποφάσεις του κυρίαρχου οργάνου του Συλλόγου) κάνοντας γνωριμίες, προωθώντας την 
εικόνα σας και φέρνοντας μηδενικό αποτέλεσμα για τους αρχιτέκτονες, που θέλουν να ζουν από τη 
δουλειά τους. 
Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  πρέπει  να  πάψει  πια  να  είναι  ένα  στήριγμα  του  κράτους  και  της  μνημονιακής 
κυβέρνησης συναινώντας στα πάντα και να γίνει υπόθεση των αρχιτεκτόνων που θέλουν να ζουν από 
τη δουλειά τους, δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας των αρχιτεκτόνων. Πρέπει να αποτελέσει ένα 
προπύργιο  αντίστασης  στο  κατεστημένο  και  στο  υποδουλωμένο  μέλλον  που  μας  σχεδιάζουν.  Να 
αναδεικνύει  την  επιστημονική  φωνή  των  αρχιτεκτόνων  ενάντια  στα  μεγάλα  ιδιωτικά  (σήμερα 
μνημονιακά) σχέδια, με γνώμονα το καλό του λαού και του τόπου και να μάχεται για τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων αρχιτεκτόνων σε συντονισμό με όλους τους μαζικούς φορείς που αντιστέκονται.

Γραπτή  παρέμβαση  που  υποβλήθηκε  στη  στην  Αντιπροσωπεία  από  τον  συν.  Παναγιώτη 
Κουμουνδούρο:

«Περιοδική Έκδοση ‘αρχιτέκτονες’ των Δημιουργών ή των Διαφημιστών;»

«Τι περεμένετε; Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν κι ότι οι αχόρταγοι κάτι θα σας δώσουν! Οι  
λύκοι θα σας ταίσουνε αντί  να σας καταβροχθίσουν! Από φιλία θα σας προσκαλέσει η τίγρη να της  
βγάλετε τα δόντια! Τέτοια περιμένετε!  » . (Μπέρτολντ Μπρεχτ).

Με αφορμή την κάλυψη για την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας κλπ. στο τεύχος #02, ζητήθηκε από 
3 μέλη της Σ.Ε. να γράψουν κάποιο άρθρο με σχόλια & προβληματισμούς για το θέμα. Το άρθρο που  
έστειλε στις  24-5-2012 ο  γράφων με τίτλο  «Το ζήτημα της ιδιοκτησίας» είχε  σαν αποτέλεσμα να 
υπάρξει μια θύελλα έντονων αντιδράσεων από 4-5 μέλη της Σ.Ε. κυρίως, ως προς το περιεχόμενο και  
τη μορφή του άρθρου. Έτσι τις τελευταίες 5 συνεδριάσεις (#28-#32) [1], εκτός των άλλων, γίνεται και μια 
έντονη διαμάχη γύρο από το άρθρο αυτό, για το αν πρέπει ή όχι να δημοσιευτεί στους ‘αρχιτέκτονες’.  
Επειδή το θέμα όπως προέκυψε απέκτησε διαστάσεις που ταυτίζονται και με τα οικονομικά και την  
φύση  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και  χωρίς  να  υπάρχει  καμιά  απολύτως  πρόθεση  έκθεσης  της  Σ.Ε.  (αλλά 
απεναντίας  η  προστασία  του  κύρους  και  του  Συλλόγου  και  της  Σ.Ε.  και  φυσικά  του  γράφοντος), 
θεωρήσαμε  χρήσιμο  &  απαραίτητο  να  διευρύνουμε  την  διαβούλευση  και  τον  προβληματισμό, 
ενημερώνοντας πολύ σύντομα την σημερινή Αντιπροσωπεία. Άλλωστε τα επιχειρήματα που πρόσφεραν 
απλόχερα οι επικριτές έδωσαν κατά ειρωνεία το βασικό ιστορικό υλικό. 
Όλα ξεκίνησαν στις 27-5-2013,  όταν παρουσία μόνο 5 μελών της Σ.Ε. και της συντονίστριας, ένα μέλος 
είπε στον γράφοντα «Τότε [...] δεν θα σου ξαναδώσουμε να γράψεις άρθρο σαν αυτό» ! Παρόλα αυτά η 
προσπάθεια συνεχίστηκε κανονικά με σκοπό και τα 3 «άρθρα» της Σ.Ε., να έμπαιναν στο τεύχος #03. Ο 
γράφων έστειλε στις 12-6-2013, τελικό κείμενο 700 λέξεων που είχε ήδη γίνει 1 σελίδα μακέτα, καθώς 
και το σχετικό ‘σημείωμα της σύνταξης’ του τεύχους #03,  με βάσει αυτών που είχαν συζητηθεί στις 10-
6-2013.
Στην έκτακτη όμως συνεδρίαση της Σ.Ε. στις 14-6-2913, υπήρξε ξαφνική ενημέρωση ότι δεν υπήρχαν 
χρήματα (από διαφημίσεις κυρίως) για να βγει η έκδοση σε 24 σελίδες... Με αφορμή αυτό το ‘δεδομένο’ 
και τι να κόψουμε ή μη, ξανάρχισε η ‘κριτική’ για το άρθρο του γράφοντος κυρίως.  Ακούστηκαν μεταξύ  
άλλων :
1). «Δεν βάζουμε κομματικά πράγματα»,  2). «Έχω πρόβλημα με το κείμενο του Παναγιώτη, είναι ένα  
κείμενο μανιφέστο», «Με το κείμενο του Παναγιώτη δεν θα μας δώσουν διαφημίσεις», 3). «Προβάλει την  
κομματική του υπόσταση [...], «είναι πολύ εξειδικευμένο [...], είναι πολιτικοποιημένο», «Είσαι μόνος σου,  
πήγαινε αλλού να το κάνεις αυτό», 4). «Να φύγουν τα τρία κείμενα της Σ.Ε.». Η συνεδρίασε άφησε τα 
πράγματα μετέωρα...
Το σαββατοκύριακο που ακολούθησε, υπήρξε συμβιβαστική πρόταση να φύγουν τα 3 άρθρα της Σ.Ε. 
και τα 2 απ’ τα 7 που είχαν υποβληθεί. Ο γράφων φυσικά δέκτηκε το συμβιβασμό αυτό κι έτσι βγήκε το 
τεύχος  #03. Ταυτόχρονα υπήρξε και μια γραπτή πρόταση δημιουργίας ‘διαλόγου’ των 3 άρθρων της Σ.Ε., 
ώστε να μπουν στο επόμενο τεύχος  #04.  ‘Όμως ο απροκάλυπτος ακρωτηριασμός  ειδικά του άρθρου του 
γράφοντος απλώς επιβεβαίωσε την άποψη ότι ο κύριος στόχος μεταξύ άλλων, ήταν και η φίμωση/λογοκρισία 



συγκεκριμένων απόψεων.   Θύμισε λίγο την συστηματική περικοπή της πρώτης σκηνής,  στο γνωστό έργο 
του Μπέρτολντ Μπρεχτ «Ο Κύκλος με τη Κιμωλία στον Καύκασο» , που μόλις διάβασα...[2]. 
Ο γράφων έχει απαντήσει σ’ όλα αυτά & προφορικά & γραπτά...: Ότι η ‘νοοτροπία’... κι η ‘προσέγγιση’ 
αυτή  έχει φέρει την ανθρωπότητα στο χείλος του γκρεμού, ότι όπως είπε κι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης : 
«Η ΕΡΤ  (διάβαζε  ‘αρχιτέκτονες’),  δεν  είναι  αμπέλι  κανενός».  Όμως το  ζήτημα συνεχίστηκε  και  στη 
πρόσφατη συνεδρίαση της Σ.Ε. στις 25-6-2013 : [...] Το άρθρο αυτό είναι «μπόμπα» [...], θα διώξει τους  
διαφημιστές [...], η περιοδική έκδοση δεν μπορεί να βγει χωρίς διαφημιστές  [...], εάν μπει αυτό το άρθρο  
εγώ φεύγω [...],  μπορείς να μας φέρεις εσύ χρήματα να βγάλουμε τα επόμενα τρία τεύχη [...]  ;  Στο 
τελευταίο ερώτημα που είναι βέβαια και το κύριο πολιτικό ερώτημα των ημερών δεν δίστασα να δώσω 
με χαμόγελο την πρέπουσα πολιτική απάντηση : «Η εφαρμογή των Αποφάσεων και του Προγράμματος 
του 19ου Συνεδρίου του Κ.Κ.Ε., μόνο μπορεί να φέρει ευημερία (χρήματα!), για το λαό». Ένα μέλος της  
Σ.Ε. πρότεινε να δοκιμάσω μια ποιο «ποιητική» μορφή άρθρου και συνέχισε λέγοντας ότι για να μπει το 
άρθρο αυτό, πρέπει να βρεθεί κι ένα αντίθετό του. Δηλαδή να εκθειάζει τις τράπεζες, την καπιταλιστική  
ιδιοκτησία κι όλα τα μέσα και μέτρα που εφαρμόζει αυτή στο πλανήτη τώρα...φανταστείτε ! Ο γράφων 
κατανοών και πάλι τις αντικειμενικές δυσκολίες δέχτηκε αναβολή δημοσίευσης & του άρθρο του για το 
μεθεπόμενο τεύχος #05, είδομεν. Έχω πολύ υπομονή.  Όμως οι ανάγκες των καιρών κι η ιστορία δεν 
φαίνεται να μπορεί να περιμένει πολύ...Πάντως δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση, ότι στη μνήμη και 
μόνο του συναδέλφου Τάκη Χ. Ζενέτου, η υπομονή έχει και τα όριά της. 
Η προσπάθεια επανέκδοσης του «περιοδικού» ήταν πράγματι πολύ μεγάλη κι αξιέπαινη.  Υποτίθεται ότι  
με λίγες διαφημίσεις (10-12), η 16σέλιδη έκδοση θάβγαζε τα λεφτά της και έτσι δεν θα «εξαρτιόταν» από 
το ΤΕΕ ή κάποιο υπουργείο... μας ειπώθηκε από μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου... Είναι έτσι ; Η κουβέντα 
που ξεκίνησε στην Σ.Ε. (και δεν είναι νέα...), υπενθύμισε μάλλον  όλα τα κακώς κείμενα. Π.χ., ότι τα 
οικονομικά της έκδοσης είναι βασική ευθύνη του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.  Όταν όμως το διακύβευμα αυτή 
τη στιγμή είναι η ύπαρξη του συλλόγου και φυσικά αυτό αντανακλά την ύπαρξη και των Αρχιτεκτόνων 
και της Αρχιτεκτονικής, η φωνή ενός τέτοιου οργάνου ποια είναι και τίνος τα συμφέροντα εκφράζει    ;;;   
Των  Δημιουργών  ή  των  Διαφημιστών   ;;;  
 [1]. Πρόσφατες συνεδριάσεις τη Συντακτικής Επιτροπής (Σ.Ε.) της περιοδικής έκδοσης του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ ‘αρχιτέκτονες’ : 
#27(20-5-2013), #28(27-5-2013), #29(3-6-2013), #30(10-6-2013), #31ΕΚΤΑΚΤΗ(14-6-2013), #32(25-6-
2013). 
[2]. Β.  Κουρτίδη, «Το  ζήτημα  της  ιδιοκτησίας  στον Καυκασιανό  Κύκλο  Με  Την  Κιμωλία»,  θέματα 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  χρόνος  13ος ,  τεύχος 49-50 (Άνοιξη-Καλοκαίρι  2012,  η  ύλη έκλεισε 30-4-2013),  εκδότης 
Θόδωρος Τζιαντζής.

 « Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, ‘ αλήθεια σας λέγω,[...] είναι ευκολότερο για μια καμήλα να  
περάσει το μάτι μιας βελόνας από έναν πλούσιο άνθρωπο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού ’ »  .   (Κατά 
Ματθαίον, 19:23-24).

« Δεν είναι η λύση του ζητήματος της κατοικίας που λύνει ταυτόχρονα και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά  
αντίθετα  η λύση πρώτα του κοινωνικού ζητήματος, η κατάργηση δηλαδή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου  
παραγωγής, κάνει σύγχρονα δυνατή τη λύση του ζητήματος της κατοικίας ».   (Φ. Ένγκελς, ‘Το Ζήτημα 
της Κατοικίας’ , 1872). 

« Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας » . (Μπέρτολντ Μπρεχτ).

Το  ζήτημα  της  ιδιοκτησίας

γράφει ο  Παναγιώτης Κ. Κουμουνδούρος

Κεντρικός σχεδιασμός : Τι είδος και για ποιον ;
Στη συζήτηση με θέμα «Η Πολεοδομική Ιστορία της Αθήνας» [1], αφού πρώτα σχολιάσαμε το γεγονός 
ότι  οι 3 εισηγητές έκαναν μια αταξική παρουσίαση του θέματος (vs. με Γ. Μ. Σαρηγιάννη, «Αθήνα 1830-
2000:  εξέλιξη,  πολεοδομία,  μεταφορές»...),  θέσαμε  το  ερώτημα  :  «Εάν  πίστευαν  η  καπιταλιστική 
ιδιοκτησία που ευθύνεται γι’ όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα [2] κι όχι μόνο, μπορεί  
να  μας  δώσει  κάποια  λύση...;».  Και  οι  3  δήλωσαν  αδυναμία  ν’  απαντήσουν  στην  ερώτηση, 
συμφωνώντας το ερώτημα αυτό θάμενε για την ώρα αναπάντητο...!
Αυτό  σημαίνει  το  καπιταλιστικό  θέατρο  του  «παράλογου»  τρόπου  «ανάπτυξης»  και  η  έλλειψη 
ορθολογικού κεντρικού σχεδιασμού στη χώρα μας θα συνεχιστεί εάν δεν ανατραπεί ριζικά. Έτσι στην 
πράξη  επικρατεί  ένα  δρομολογημένο  σήριαλ  συνεχούς  πολιτικής,  οικονομικής,  κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής, «χωρο-ταξικής», πολεοδομικής κ.λ.π. «αυθαιρεσίας», που μεταπολεμικά επιβάλει το 



σύστημα  (και μέσω Ε.Ε.), με μόνο λόγο ύπαρξης τη ‘Βίβλο’ του κέρδους, «την καλτ του χρήματος» και  
την «καπιτα-ληστ(ρ)ική» ιδιοκτησία στην παραγωγή [3]. Η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου με το «αόρατο 
χέρι» της ελεύθερης αγοράς «σχεδιάζει» μια χώρα... με 2 πόλεις... των 12 & 8 εκατ. κατοίκους... Ενώ 
στα λόγια οι απολογητές του συστήματος ζητούν δήθεν κοινωνική, χωρική, πολεοδομική και εδαφική 
συνοχή,  στην πράξη σπεύδουν (με  ‘fast  track’  ‘εφαρμοστικούς νόμους’ ν’ αντιγράψουν τα ναζιστικά 
‘έκτακτα μέτρα’ λιτότητας, ανεργίας ή και στρατόπεδων εργασίας του 20ου αιώνα...) λεηλατώντας παντού 
όλη τη γη, το σώμα, τη ψυχή και το νου του ανθρώπου [4]. 
Κάποιοι  «αστέρες»  αρχιτέκτονες  καταφεύγουν  στην  πλήρη  διαστρέβλωση  της  πραγματικότητας  με 
διάφορες «αφηγήσεις», «εικόνες» κι αντιεπιστημονικές «προσεγγίσεις», αναβάλλοντας την ικανοποίηση 
πραγματικών  ανθρώπινων  αναγκών.  Η  ίδια  μικρή  διεθνής  ελίτ  καθοδηγεί  μια  «σκηνογραφική» 
αρχιτεκτονική  κατανάλωσης  «πλεονάσματος»,  όπου  κατά  το  Guy Debord,  «το  θέαμα είναι  η  υλική 
ανασύσταση της θρησκευτικής ψευδαίσθησης», αντί για μια πραγματική «κοινωνική συμβίωση». Μερικοί 
FLANEUR  υπαρξιστές  απλώς  «ξαναμαρκάρουν»  μέσω  μάρκετινγκ  τα  περιτυλίγματα  της 
εκμετάλλευσης υπηρετώντας όλοι τους θαυμάσια την άρχουσα ιδεολογία/τάξη. Πρόσφατα αρχιτέκτονας 
χαρακτήρισε  το  «πράσινο»  σαν  «αρχιτεκτονικό  κλισέ»,  λες  και  κατέβηκε  απ’ άλλο  πλανήτη  χωρίς  
οξυγόνο (μόνο με κερδοφόρο μπετόν;!).   Με τέτοια ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα, παραπλανά και 
προπαγανδίζει η ελληνική ολιγαρχική ελίτ & ΜΜΕ τις φούσκες ακινήτων με «πύργους σε πάρκα» ( π.χ.  
Ελαιώνα  &  Ελληνικό),  αποπροσανατολίζοντας  &  δηλητηριάζοντας  την  εκπαίδευση  των  νέων 
επιστημόνων. 
Όσο για συναδέλφους που νομίζουν η «αυθαίρετη δόμηση» θα σταματήσει «αν διορθωθεί το θεσμικό 
πλαίσιο» της...  αγοράς,  είναι  καιρός  ν’ αποχαιρετήσουν αυταπάτες  & ψευδαισθήσεις  ετών.  Αλήθεια  
πόσα επίπεδα ειρωνείας  βρίσκουν τους μεν αρχιτέκτονες  απλούς διαχειριστές  νομιμοποίησης μόνο 
αυθαιρέτων κτισμάτων, τους δε ιδιοκτήτες ν’ αντιμετωπίζουν τραπεζική κατάσχεση; Παραφράζοντας τον 
Μπέρτολντ  Μπρεχτ...,  το  σύστημα που αφαιρεί  την  ανθρώπινη ταυτότητα,  βιάζεται  τώρα να δώσει 
ηλεκτρονική ταυτότητα στα κτίρια... κενά ή μη (!)
Είναι  «Ένα Όραμα για την Αθήνα» εφικτό σήμερα; Ο Τάκης Χ.  Ζενέτος (1926-1977) είπε :  «[...]  η 
κατοικία πρέπει να είναι το πολυτερέστερο προϊόν της κοινωνίας και όχι [...] οι Τράπεζες [...] Η αντίφαση  
της σημερινής κοινωνίας με οδήγησαν στην έρευνα για μια ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’[...]  (αλλά όπως  
κάθε  αλλαγή  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  εργατική  τάξη)».  Για  όσους  εξακολουθούν  να  έχουν 
μεταφυσικές  ανησυχίες  για  «το θάνατο  του  Αρχιτέκτονα»,  παραφράζοντας  τους  Κ.  Μαρξ  &  Φ. 
Ένγκελς...,  «Σε μια κομμουνιστική κοινωνία δεν υπάρχουν αρχιτέκτονες αλλά το πολύ-πολύ άνθρωποι  
που ανάμεσα στ’ άλλα αρχι-τεκτονούν». 
    Τα ταξικά τείχη της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας πρέπει/μπορούν σήμερα να γκρεμιστούν ώστε το 
γαλακτικό πεπρωμένο της ανθρωπότητας να ξανακτιστεί μέσα απ’ τη δημιουργική αρνητική εντροπία & 
θετική μετάλλαξη της (ανθρώπινης) φύσης, δίνοντας ανθρώπινη ζωή στο πλανήτη αυτό κι όχι μόνο. 

[1]. http://www.sgt.gr/players/rethinkathens_15.5/gr/
[2]. «Κέντρο Αθήνας-Αναπλάσεις σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων», Ριζοσπάστης, 10-8-2011.
[3]. «Ιδιωτικοποίηση Δημόσιας Περιουσίας-Με γνώμονα τα επιχειρηματικά κέρδη», Ριζοσπάστης, 4-5/5-
2013.
[4]. «Παραλιακό Μέτωπο Σαρωνικού-Θα ‘Κολυμπήσει’ στα κέρδη το κεφάλαιο», Ριζοσπάστης, 
19.5.2013

Μετά τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, τις ομιλίες και τις δευτερολογίες ακολουθεί η ψηφοφορία για 
έγκριση του απολογισμού δράσεων 2012-2013:
υπέρ 33
κατά 28
λευκά 3
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
 

2ο θέμα:    Οικονομικά  προβλήματα σύγκλησης της  Αντιπροσωπείας  σε  σχέση με   
καταστατικά ζητήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Εισηγητής: Χρήστος Σελιανίτης, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 

Α. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
Πριν ένα χρόνο, στην εισήγησή του, το προεδρείο της “Α” έγραφε: “Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι έχουμε μπει σε μια φάση κρίσης, που δημιουργεί 

http://www.sgt.gr/players/rethinkathens_15.5/gr/


περιβάλλον  πρωτόγνωρο  για  τις  γενιές  που  πρόκειται  να  το  αντιμετωπίσουν.  Οι  διάφορες 
χρηματοδοτήσεις θα περικόπτονται και τα κόστη θα αυξάνονται”. Από τότε οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. 
Ήδη η επιδότηση του ΤΕΕ είναι κατά πάσαν πιθανότητα παρελθόν. Τι θα γίνει λοιπόν με το κόστος των 
συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας, το οποίο είναι πλέον το κυρίαρχο πρόβλημα της λειτουργίας της; 

Τα ποσά είχαν τελευταία χρόνια ως εξής:
Η εκλογική “Α” με πλήρη συμμετοχή κόστιζε περίπου 9000,00€
Η ενδιάμεση (ετήσια σύμφωνα με το καταστατικό) “Α” κόστιζε περίπου 4500,00€
Χρησιμοποιούμε τον παρατατικό, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα ποσά αυτά ισχύουν και 

για σήμερα, γιατί θα είναι μικρότερα, αν γίνει ένας καλύτερος και πιο έγκαιρος προγραμματισμός των 
μετακινήσεων με παράλληλη προσπάθεια οικονομικότερων λύσεων ώς προς τα μέσα μετακίνησης και 
την έγκαιρη προμήθεια των εισιτηρίων.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα το ζήτημα των οδοιπορικών της “Α” είναι ακόμα πιο δύσκολο 
από παλιότερα να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα του Συλλόγου. 
Είναι όμως όχι μόνο χρήσιμο αλλά και απαραίτητο να εξεταστεί πρώτα και κύρια σε επίπεδο αρχών. 

Β. ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Μέχρι σήμερα τα οδοιπορικά, όπως και το συντριπτικό ποσοστό των εξόδων του Συλλόγου, 

μέσω της σχετικής ενίσχυσης, έβγαιναν από το ταμείο του ΤΕΕ. Αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι η 
ενίσχυση θα καταργηθεί, προκύπτει το ερώτημα:

Από ποια τσέπη πρέπει να βγαίνουν τα οδοιπορικά της “Α”;
Από  άποψη  αρχής,  το  να  πληρώνονται  από  τους  αντιπροσώπους  της  περιφέρειας  είναι 

αυτονόητο ότι είναι αντιδημοκρατικό. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια, για 4 (όχι συνεχόμενες!) 
συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, με αφετηρία το 2008(!),  δηλαδή πολύ πριν κοπεί η ενίσχυση του 
ΤΕΕ. Όμως δεν είναι μόνο το θέμα ότι δημιουργείται ανισότητα στη συμμετοχή των αντιπροσώπων. Με 
την πάροδο του χρόνου συσσωρεύτηκαν από τα χρωστούμενα οδοιπορικά σημαντικά ποσά. Με βάση 
πλέον  αυτό το δεδομένο, την απόφαση ενός αντιπροσώπου της περιφέρειας να συμμετάσχει ή όχι στη 
συνεδρίαση περισσότερο από το ενδιαφέρον του θα την επηρεάζει η οικονομική του κατάσταση (του 
ίδιου ή των γονιών του). Έχουμε λοιπόν το πρώτο βήμα προς έναν ελιτίστικο Σύλλογο.

Το  να  πληρώνονται  τα  οδοιπορικά  κατά  50%  (ή  με  βάση  κάποιον  άλλο  αναλογιστικό 
υπολογισμό)  από  τους  εκπροσώπους  της  Αττικής  δεν  σημαίνει  τίποτε  άλλο  παρά  διασπορά  της 
προϋπόθεσης να έχεις κάποια οικονομική επιφάνεια για να μπορείς να συμμετέχεις στις “Α” όχι μόνο 
από την  περιφέρεια  αλλά και  σε  επίπεδο Αττικής.  Με  άλλα λόγια  θα διαμορφωθεί  μια  ελίτ  απλώς 
ευρύτερη.  Πέρα  από  το  ζήτημα  αρχής  που  δημιουργείται,  χονδρικώς,  με  βάση  τα  δεδομένα  των 
πρόσφατων συνεδριάσεων, θα απαιτούνται από κάθε αντιπρόσωπο Αττικής και περιφέρειας περίπου 
250,00€  για  κάθε  τριετή  θητεία  (για  τρεις  ετήσιες  συνεδριάσεις  και  μια  εκλογική),  ποσό  καθόλου 
ευκαταφρόνητο ιδιαιτέρως στις μέρες μας. 

Επομένως  για  λόγους  αρχής  αλλά  και  για  λόγους  οικονομικούς  το  να  ζητούνται  από  τους 
αντιπροσώπους, εκτός από τις συνδρομές επιπλέον περίπου 80€ το χρόνο για τη χρηματοδότηση της  
“Α” πρέπει ως ενδεχόμενο να αποκλειστεί. (Ας  θυμηθούμε ότι η πλειοψηφία του ΔΣ στις προηγούμενες 
εκλογές αποφάσισε “λόγω κρίσης” να απαιτείται από τα μέλη του Συλλόγου το 1/2 των συνδρομών των  
δύο τελευταίων ετών(!), δηλαδή ζήτησε έναντι ταμειακής τακτοποίησης 20€ για 3 χρόνια). Η ορθή λύση 
είναι τα οδοιπορικά να πληρώνονται από το ταμείο του Συλλόγου, στο οποίο σύμφωνα με το 
καταστατικό όλα τα μέλη τόσο της Αττικής όσο και της περιφέρειας συμβάλλουν ισομερώς. Εδώ 
ανακύπτουν θέματα σχετικά με την εφαρμογή αλλά και την κατά “παράδοση” παραβίαση άρθρων του 
καταστατικού, τα οποία περιπλέκουν το πρόβλημα.

Γ. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
 Η καταβολή των συνδρομών αποτελεί ηθική υποχρέωση των μελών. Ο βαθμός συμμετοχής και 

πληρωμής των συνδρομών είναι βεβαίως επίσης συνάρτηση του κύρους του Συλλόγου. Η προσπάθεια 
διερεύνησης των αιτίων που δημιουργούν το οικονομικό πρόβλημα του Συλλόγου και  των πιθανών 
λύσεων στις νέες συνθήκες αποκάλυψε ότι πολλά μέλη της “Α” ακόμη και του ΔΣ του Συλλόγου όφειλαν 
πλήθος ετήσιων συνδρομών. Είναι φανερό ότι τα περί ηθικής υποχρέωσης κριτήρια έχουν χαλαρώσει,  
όχι μόνο στη συνείδηση αυτών που εκλέγονται αλλά και αυτών που τους ψηφίζουν. Όμως υπάρχουν και 
τεχνικού  χαρακτήρα  ή  δευτερεύουσες  αιτίες  που  επιδεινώνουν  το  οικονομικό  πρόβλημα.  Ας  τις 
εξετάσουμε.

Οι προ πενταετίας συνδρομές των μελών δεν είναι  “νομικώς” απαιτητές λόγω παραγραφής, 
είναι άλλωστε παράλογο ένα σωματείο να επιδιώξει να εισπράξει συνδρομές δικαστικώς. Με αποφάσεις 
τους  τα  ΔΣ  αποφάσιζαν  συστηματικά  να  θεωρούνται  ταμειακώς  εντάξει  και  να  εκλέγουν  και  να 
εκλέγονται τα μέλη που είχαν πληρώσει τις συνδρομές των δύο ετών πριν τις εκάστοτε εκλογές (ούτε  



καν  των  πέντε).  Οι  εκλογές  ποτέ  δεν  έγιναν  στη  διετία,  με  αποτέλεσμα  ακόμα  και  η  εξόφληση  2 
συνδρομών να αφήνει  κάθε τρία χρόνια τουλάχιστο μια ετήσια συνδρομή ανεξόφλητη.  Αποτέλεσμα: 
Ακόμα και συνάδελφοι που έχουν πάρει μέρος σε όλες τις εκλογές να οφείλουν αρκετές συνδρομές. 
Όπως  είναι  φυσικό,  ακόμα  μεγαλύτερα  κενά  πληρωμής  συνδρομών  έχουν  συνάδελφοι  που  για 
διάφορους λόγους απουσίασαν για χρόνια από τις εκλογές του Συλλόγου. Αυτά αφορούν κατά κύριο 
λόγο τους συναδέλφους της Αττικής. Το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο με τα εκτός Αττικής μέλη και 
τους αντίστοιχους εκλεγμένους.

Στην  προσπάθεια  συνένωσης  των  συλλόγων  της  χώρας  πριν  δύο  δεκαετίες,  τα  μέλη  των 
τοπικών συλλόγων γράφτηκαν ομαδικά στα μητρώα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ο οποίος παραλλήλως απέκτησε 
με τροποποίηση του καταστατικού του την Αντιπροσωπεία ως ανώτατο κυρίαρχο όργανο. Από τότε κατά 
παράβαση των διατάξεων του καταστατικού για ένα διάστημα που θεωρήθηκε μεταβατικό, αλλά κρατάει  
πάνω από 20 χρόνια,  συνάδελφοι  από την  περιφέρεια  θεωρούνται ταμειακά εντάξει,  αν έχουν 
πληρώσει  τη συνδρομή τους στον αντίστοιχο τοπικό σύλλογο, ακόμα κι  αν αυτός δεν είναι 
τμήμα  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  αλλά  ανεξάρτητη  νομική  οντότητα.  Έτσι  μέλη  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  της 
περιφέρειας, που είναι παραλλήλως και μέλη τοπικών συλλόγων, εμφανίζονται να οφείλουν (και 
σύμφωνα με το καταστατικό όντως οφείλουν) συνδρομές ακόμη και δεκαετιών και να εκλέγουν 
και  να  εκλέγονται  παρά  τις  διατάξεις  του  καταστατικού. Εν  τω  μεταξύ,  πριν  17  χρόνια,  για 
ενθάρρυνση  των  ενωτικών  διαδικασιών,  με  τροποποίηση  του  καταστατικού,  αποφασίστηκε  ότι  “το 
τοπικό  τμήμα  είναι  ο  αποκλειστικός  διαχειριστής  των  συνδρομών  των  μελών  του”.  Όμως  το  μόνο 
αποτέλεσμα  αυτής  της  τροποποίησης  ήταν  η  διοίκηση  του  Πανελλήνιου,  μετά  και  την  ίδρυση  του 
Τμήματος Αττικής, να βρίσκεται σήμερα ουσιαστικά χωρίς πόρους.

Δ. ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ
Ενώ στο ταμείο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ εισέρρεαν οι συνδρομές σχεδόν αποκλειστικά των μελών της 

Αττικής (και  ελάχιστων συναδέλφων από περιοχές στις  οποίες δεν υπήρχε  τοπικό τμήμα),  από το 
ταμείο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πληρώνονταν για χρόνια τα οδοιπορικά των συναδέλφων της περιφέρειας που 
έπαιρναν μέρος στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας. Το ίδιο ίσχυσε για τα οδοιπορικά των μελών του 
ΔΣ που προέρχονταν  από  περιοχές  με  τοπικούς  συλλόγους  και  όχι  τοπικά  τμήματα  και  (με  βάση 
αντικαταστατικές αποφάσεις) δεν είχαν υποχρέωση να πληρώνουν ούτε την προσωπική συνδρομή τους 
στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ . Για το 2012 τα οδοιπορικά που πληρώθηκαν για το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ήταν περί  
τα 9.500€. 

Όλο αυτό το “χρηματοδοτικό” χάος κρύφτηκε κάτω από την επιχορήγηση του ΤΕΕ. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι  και περιφερειακοί  Σύλλογοι έπαιρναν ενισχύσεις από περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ. 
Παρά το ότι η ενίσχυση του ΤΕΕ έστω και μειούμενη εξακολουθούσε να εισρέει στο ταμείο του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ μέχρι και το 2012, δηλαδή ενώ δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί το απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο,  
όπως προείπαμε, είχαν μείνει  ανεξόφλητα οδοιπορικά 4 Αντιπροσωπειών. Κατά το ίδιο διάστημα μέχρι 
και το 2012 η καταβολή των οδοιπορικών του ΔΣ συνεχίστηκε κανονικά. 

Μέχρι  τώρα είχαμε κυρίως έστω και αφανή θέματα δεοντολογίας και τάξης.  Η διακοπή της 
επιχορήγησης  του  ΤΕΕ  έφερε  τα  θέματα  αυτά  στην  επιφάνεια,  ενώ  σήμερα  το  πρόβλημα 
προβάλλει ζοφερό, είναι πρόβλημα ύπαρξης του Συλλόγου.

Ε. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Πέρα  όμως  από  τα  παραπάνω  θέματα,  που  δημιουργήθηκαν  από  λίγο-πολύ  γνωστές 

πολιτικοσυνδικαλιστικού  χαρακτήρα  αποφάσεις  της  πλειοψηφίας  των  ΔΣ  ή  της  Αντιπροσωπείας, 
υπάρχουν και ζητήματα που προέκυψαν άγνωστο πώς. Για παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι κάποιο μέλος του Συλλόγου 3 μήνες πριν τις εκλογές είχε περάσει από το 
Σύλλογο, είχε πληροφορηθεί ότι όφειλε 5 ετήσιες συνδρομές και είχε σπεύσει να πληρώσει τις 3 από 
αυτές.  Στις  εκλογές,  3  μήνες  μετά,  για  να  έχει  δικαίωμα ψήφου,  έπρεπε  να  πληρώσει  ακόμη  δύο 
συνδρομές. Όμως στις ίδιες εκλογές ένα μέλος που χρωστούσε 5 συνδρομές ή και πολύ περισσότερες  
για να έχει δικαίωμα ψήφου έπρεπε να πληρώσει επίσης δύο συνδρομές! Οι τρεις συνδρομές που είχε  
πληρώσει ο πρώτος, δηλαδή ο πρόθυμος, και όχι ο δεύτερος, δηλαδή ο εξαναγκασμένος, συνάδελφος 
μπορεί  να είχαν κλείσει ακόμα και κενά συνδρομών που όφειλε από το '80 ή το '90 και που είχαν 
δημιουργηθεί  ίσως  ανεπίγνωστα  με  τον  τρόπο  της  προεκλογικής  είσπραξης  που  αναφέραμε 
παραπάνω.  Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό του αξιοπερίεργου μηχανισμού επιβράβευσης του 
ασυνεπούς, που λειτουργεί εδώ και χρόνια και μαζί με τόσα άλλα διαλύει την αξιοπιστία του 
Συλλόγου.

Πέρα από το αντικαταστατικό του να πληρώνεις συνδρομή σε άλλο Σύλλογο και να ψηφίζεις σε 
άλλον, ακόμη χειρότερα, όπως αναφέρθηκε από μέλος του ΔΣ σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σε κάποιους μικρούς τοπικούς συλλόγους δεν εισπράττονται καθόλου συνδρομές από 



τους  συναδέλφους  που  ψηφίζουν.  Οι  σύλλογοι  αυτοί  ουσιαστικά  δεν  έχουν  έξοδα,  αφού,  όπως 
ειπώθηκε,  γραφείο τους είναι το γραφείο τού προέδρου και τηλέφωνο το τηλέφωνο του προέδρου. 
Είναι  λογικό  λοιπόν  να  αναρωτηθεί  κανείς:  αν  δεν  πληρώνουν  συνδρομή  μήπως  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις στην πραγματικότητα ούτε καν ψηφίζουν; Μια αντιπαραβολή των “ιδιόχειρων” υπογραφών 
των  “ψηφισάντων”  διαφορετικών  εκλογών,  στα  πρακτικά  που  στάλθηκαν  στην  κεντρική  εφορευτική 
επιτροπή  δημιουργεί  εύλογα  ερωτηματικά.  Η  πληροφορία  που  κατατέθηκε  στο  ΔΣ  ίσως  εξηγεί  το 
πανομοιότυπο πολλών υπογραφών ενός πρακτικού ή την αξιοπερίεργη διαφορά των υπογραφών του 
ίδιου  προσώπου σε  πρακτικά  διαφορετικών  εκλογών.  Και  το  πιο  πρόσφατο:  Στο  Συντονιστικό  της 
1/6/2013 αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του Συλλόγου της Καβάλας ότι,  επειδή ο Σύλλογος της 
Δράμας δεν απαιτεί συνδρομές από τους συναδέλφους που ψηφίζουν για τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνάδελφοι 
της Καβάλας φεύγουν από την πόλη τους και πηγαίνουν και ψηφίζουν στη Δράμα!

Δεν έχει τόση σημασία η διερεύνηση όσο η τακτοποίηση όλων αυτών των αντικαταστατικών, 
ανορθολογικών,  παράνομων  και  σε  μερικές  περιπτώσεις  παράλογων  καταστάσεων,  η  οποία 
τακτοποίηση  είναι  προϋπόθεση  για  το  σχεδιασμό  της  προσπάθειας  οικονομικής  και  γενικότερα 
οργανωτικής επιβίωσης του Συλλόγου στις  νέες συνθήκες.  Κάθε αποσπασματική συζήτηση για την 
αντιμετώπιση του κόστους των οδοιπορικών της Αντιπροσωπείας, αλλά και του ΔΣ, είναι απολύτως 
ουτοπική.

ΣΤ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Η Αντιπροσωπεία δημιουργήθηκε για να εκφράζει την πανελλαδική υπόσταση της οργάνωσης 

του κλάδου, ως κυρίαρχο και ανώτατο όργανο ενός ενιαίου Συλλόγου με τοπικά τμήματα, ενώ είχαν ήδη 
αποσπασθεί από τον τότε ΣΑΔΑΣ οι πρώτοι τοπικοί σύλλογοι.  Η αποτυχία του εγχειρήματος και το 
αδιέξοδο της οργανωτικής ενοποίησης με βάση τα τοπικά τμήματα αποκαλύφθηκε με θεαματικό τρόπο 
στο  περιβάλλον  της  σημερινής  οικονομικής  κατάρρευσης  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.  Η  ύπαρξη  όμως  της 
Αντιπροσωπείας  με  την  αναλογική  περιφερειακή  εκπροσώπηση  και  την  αναλογική  επίσης 
εκπροσώπηση των ψηφοδελτίων μάλλον απλοποιεί το μετασχηματισμό του Συλλόγου σε ομοσπονδία 
νομικά  αυτοτελών τοπικών συλλόγων. Ενώ, όπως αποδείχθηκε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαλύσεις  
έναν σύλλογο και να τον μετατρέψεις σε τμήμα, είναι ίσως ευκολότερο να μετατρέψεις όλα τα τμήματα 
σε συλλόγους και να μετατραπούν η Αντιπροσωπεία και το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (όπως κι αν αυτός θα  
ονομάζεται) σε όργανα της ομοσπονδίας όσων συλλόγων συμφωνήσουν να προσχωρήσουν σ' αυτήν 
(θα  υπέθετε  κανείς  όλων  χωρίς  εξαίρεση).  Έτσι  θα  μπορέσει  να  αποκτήσει  και  τυπική  και 
ουσιαστικότερη υπόσταση το “Συντονιστικό”, που προβλέπεται από το καταστατικό και επί δεκαετίες 
λειτουργεί ως άτυπη σύσκεψη. 

Στην προοπτική όμως του μετασχηματισμού της πανελλήνιας οργάνωσης σε ομοσπονδία, κάθε 
συνάδελφος πρέπει  να εκπροσωπείται  από έναν μόνο σύλλογο,  όπως και αν θα ονομάζεται  αυτός 
προσωρινά στη φάση του μετασχηματισμού. Πρέπει δηλαδή να ξεχωριστούν τα μητρώα με βάση τη 
νομική υπόσταση κάθε Συλλόγου που θα συμμετάσχει στη συγκρότηση της ομοσπονδίας, ώστε κάθε 
συνάδελφος  να  έχει  μόνο  μία  ψήφο.  Δεν  είναι  δυνατόν  να  προχωρήσουν  συνεννοήσεις  για  να 
δημιουργηθεί  ομοσπονδία,  όταν  μέσω  των  ανεξάρτητων  τοπικών  συλλόγων  οι  περισσότεροι 
συνάδελφοι  της περιφέρειας,  εκπροσωπούμενοι  (και  μάλιστα αντικαταστατικά)  και  στο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
στις  συνεννοήσεις  για  την  ομοσπονδία  θα  έχουν  διπλή  ψήφο.  Ο  άλλος  δρόμος  εκκαθάρισης  των 
μητρώων,  μέσω  της  διάλυσης  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  πρακτικά  είναι  αδύνατη.  Όχι  μόνο  είναι  πολύ 
επικίνδυνη,  γιατί  θα δημιουργήσει  ένα τεράστιο έστω και προσωρινό κενό,  αλλά και  πολύ δύσκολη 
τεχνικά, και με ανυπέρβλητα σήμερα φορολογικά εμπόδια σε περίπτωση μεταβίβασης της περιουσίας 
του. 

Μια  τέτοια  μετάβαση  προς  ένα  νέο  οργανωτικό  σχήμα  θα  έχει  δυσκολίες,  αλλά  πρέπει  να 
τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας έστω και τελευταίοι στην Ευρώπη, αν όχι και διεθνώς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (σχέδιο απόφασης)
Στις επόμενες εκλογές να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι να έχουν μόνον όσοι πληρώνουν συνδρομές  στον ΣΑΔΑΣ-

ΠΕΑ μέσω των τμημάτων του, ή, όσοι βρίσκονται σε περιοχές χωρίς τμήματα, απ' ευθείας στο ταμείο  
του Πανελλήνιου. Το πόσες συνδρομές θα καταβληθούν μένει να αποφασιστεί από την προεκλογική 
Αντιπροσωπεία.

Το  βάρος  των  οικονομικών  των  οδοιπορικών  των  αντιπροσώπων  της  περιφέρειας  να 
κατανέμεται αναλογικά με βάση τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξει για την τριετία η περιοχή 
που αντιστοιχεί σε κάθε Τμήμα του Πανελλήνιου Συλλόγου. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την τελευταία 
τροποποίηση του καταστατικού ο αριθμός των αντιπροσώπων ανά περιφέρεια είναι ανάλογος αυτών 
που θα  ψηφίσουν, άρα και των συνδρομών που θα εισπραχθούν. Αν π.χ. μια Αντιπροσωπεία έχει 



κόστος  οδοιπορικών  4000€,  η  Αττική,  αν  έχει  65  αντιπροσώπους,  θα  καταβάλει  4000χ65/165€,  τα 
Χανιά, αν έχουν 5 αντιπροσώπους θα καταβάλουν 4000χ5/165€ και το ταμείο του Πανελλήνιου, αν από 
περιοχές  που  δεν  έχουν  τμήματα  έχουν  εκλεγεί  15  αντιπρόσωποι,  θα  καταβάλει  4000χ15/165€. 
(Εννοείται ότι το οικονομικό πρόβλημα λειτουργίας του Πανελλήνιου, δηλαδή το από που θα βρεθούν τα 
χρήματα,  είναι ανοικτό, αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της εισήγησης).

Στη διαδικασία αποκατάστασης της καταστατικής τάξης οι Σύλλογοι της περιφέρειας αλλά και οι 
παρατάξεις θα κρίνουν τι θα προτείνουν στα μέλη τους σε σχέση με τη συμμετοχή ή όχι στην εκλογική 
διαδικασία. Θα ήταν ευχής έργο το θέμα να ρυθμιστεί πανελλαδικά με βάση συνεννοήσεις ανάμεσα 
στους Συλλόγους και τα τμήματα, στην προοπτική της διευκόλυνσης μετασχηματισμού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
σε Ομοσπονδία.

Μέλη της Αντιπροσωπείας που τυχόν οφείλουν συνδρομές, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν να 
τις συμψηφίσουν με τυχόν οφειλόμενα οδοιπορικά.

Εφ' όσον γίνει  και πάλι δυνατό να καταβάλλονται  οδοιπορικά, αυτά θα καταβάλλονται με τη 
χρονολογική σειρά κατά την οποία έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση αποζημίωσης, ξεκινώντας από το 
2008. 

Εισήγηση  από  την  ΔΚΜ  Αρχιτέκτονες,  παρουσίαση  από  τον  συν.  Δαμιανό 
Αμπακούμκιν (παρουσιάστηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος)

Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας σε σχέση με καταστατικά ζητήματα 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

Σε συνδυασμό με την εισήγηση που αφορά το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Με την δομή που προτείνουμε στο 5 θέμα ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ γίνεται το κυρίαρχο όργανο που εισπράττει τις 
συνδρομές των μελών του πανελλαδικά. Έτσι αποκτά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και γίνεται πιο 
αποτελεσματικός σε δράσεις και σε υποστήριξη συναδέλφων. 
Τα  οδοιπορικά των  αντιπροσώπων  της  αντιπροσωπείας  καλύπτονται  από  τον  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  και 
αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας μπορεί να κατανέμονται αναλογικά σε δράσεις στην Περιφέρεια.

Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη  του  Συλλόγου,  χωρίς 
παρεκκλίσεις.
Τα πέντε πρώτα χρόνια, από την κτήση του πτυχίου ή την άδεια άσκησης επαγγέλματος, καταβολή 
το ήμισυ της συνδρομής.
Όσοι  είναι  υποψήφιοι  στις  εκλογές  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και  εκπρόσωποι  του  Συλλόγου  σε  φορείς,  
Συμβούλια, κριτές διαγωνισμών κλπ να έχουν εξοφλήσει πλήρως όλες τις συνδρομές τους.
Για  να έχουν δικαίωμα ψήφου:  α)  στις  εκλογές  να έχουν εξοφλήσει  πλήρως τα  τελευταία  πέντε  
χρόνια, β) στις ΓΣ την τελευταία χρονιά. 
- Ίδρυση πολιτιστικού φορέα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά 
και κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αφού σαν συνδικαλιστικό όργανο υπάρχει πρόβλημα 
στην απευθείας χρηματοδότηση.
- Δημιουργία  ελεγκτικής επιτροπής που θα ελέγχει ανά εξάμηνο την οικονομική διαχείριση του 
συλλόγου, εισροές, εκροές κλπ. 

Μετά τις ομιλίες και τις δευτερολογίες προτείνεται από τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας 
οι ψηφοφορίες επί των προτάσεων για το θέμα να γίνουν μαζί με τις ψηφοφορίες του επόμενου 
θέματος (οικονομικά), πρόταση που γίνεται αποδεκτή. 

3ο θέμα:   Οικονομικός απολογισμός '12-'13 & αναπροσαρμογή προϋπολογισμού με   
βάση τα νέα στοιχεία οικονομικών εισροών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

1η εισήγηση
Εισηγητής: Μαρία Φραντζή ταμίας του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

Συνάδελφοι,
Η εισήγηση που αφορά στα οικονομικά μας είναι  συνειδητά μακροσκελής  προκειμένου να υπάρξει 
πλήρης  ενημέρωση όλων  των  αντιπροσώπων και  σωστή προετοιμασία  ώστε  η  συζήτηση να είναι 
δημιουργική και να παράγει διεξόδους.
Το οικονομικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, είναι δυστυχώς γενική δυσκολία αυτή τη στιγμή στον κλάδο 
μας (και  όχι  μόνο).  Από την  άλλη πλευρά ο Σύλλογος,  αν θέλουμε να υπάρχει,  πρέπει  κάπως να 
επιβιώσει. 
Η οικονομική κρίση της χώρας,  η ύφεση στις δραστηριότητες του κλάδου μας  με αποτέλεσμα την  
μεγάλη δυσπραγία της πλειονότητας των συναδέλφων, η κατάλυση των εργασιακών σχέσεων και το 
χτύπημα του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος – με τα όποια προβλήματα προσανατολισμού 
είχε αυτό -, με αποκορύφωμα την κατάργηση του 2% υπέρ ΤΕΕ και το πάγωμα των πάσης φύσης 
επιχορηγήσεων προς τους συλλόγους, κατέδειξαν τα δομικά προβλήματα λειτουργίας και του συλλόγου 
μας, που απειλείται με οικον. κατάρρευση και αναστολή των δραστηριοτήτων του.
Οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει το νέο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
εδώ  και  ενάμιση  χρόνο,  προσπαθεί  να  αντιμετωπίσει  τις  παθογένειες  του  παρελθόντος  οι  οποίες 
συνέβαλλαν επίσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από την αρχή της θητείας μας είχε 
επισημανθεί η ολιγωρία και η ανεπάρκεια στην οργάνωση του συλλόγου σε σχέση με την οικονομική 
του επιβίωση. 
Στην περσινή αντιπροσωπεία, στην εισήγηση για τον προϋπολογισμό της νέας θητείας, σημειώναμε:
«Είναι σαφές ότι η διερεύνηση δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνδεδεμένη και με  
τον  ψηφισμένο  Προγραμματισμό  Δράσεων,  είναι  άμεσης  προτεραιότητας  για  τη  διασφάλιση  της  
βιωσιμότητάς του.
Δεδομένου ότι  στην ΜΕ για τα Οικονομικά του συλλόγου είχαμε μηδενική προθυμία συμμετοχής,  το  
βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος μένει στα μέλη του ΔΣ.

Οι  προβληματισμοί  –  διέξοδοι  που,  μέχρι  στιγμής,  τίθενται  προς  συζήτηση,  περιγράφονται  όπως  
παρακάτω:

- Έσοδα από το περιοδικό και την ιστοσελίδα με προσεκτική επιλογή καταχωρήσεων επ’ αμοιβή.  
Προϋπόθεση,  η  αναβάθμιση  των  όρων  λειτουργίας  τους  και  η  ενεργοποίηση  της  δυναμικής  
συμμετοχής των συναδέλφων με forum διαλόγου και παρουσίασης υλοποιημένου έργου. 

- Κατάρτιση  προγράμματος  εκδοτικής  δραστηριότητας  (μελέτη  σκοπιμότητας  και  διερεύνηση  –  
προσδιορισμό θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος). 

- Προώθηση επετειακών εκδηλώσεων και εκδόσεων για τα 90 χρόνια ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
- Διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης των μελών της Αντιπροσωπείας και διασφάλιση της  

αυτοχρηματοδότησης  των  συνεδριάσεών  της  με  κατανομή  του  κόστους  σε  όλους  τους  
εκλεγμένους.

- Εκκαθάριση των παρελθόντων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του προς τον ΣΑΔΑΣ με  
διερεύνηση της δυνατότητας διακανονισμού σταδιακής εξόφλησης ποσών άνω των 100 ευρώ.

- Χορήγηση στα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που θα ενδιαφερθούν, κάρτας μέλους  με ειδικές παροχές  
που συμβάλλουν στην  πολιτιστική και  επιστημονική τους ταυτότητα και  αντίτιμο ανάλογο των  
δυνατοτήτων που θα εξασφαλιστούν. Παράλληλα, διερεύνηση δυνατότητας χορήγησης πινακίδας  
πιστοποίησης «ενεργού μέλους» του ΣΑΔΑΣ, που να λειτουργήσει ως κίνητρο ενεργοποίησης  
αλλά και ταμειακής τακτοποίησης των μελών μας.

- Κατάρτιση  προγράμματος  αξιοποίησης  του  ξενώνα  Στάμου  Στούρνα  με  προγραμματισμό  
δράσεων που θα εξασφαλίσουν συνεχή λειτουργία σε ετήσια βάση και οικονομική διαχείριση που  
θα εγγυάται, κατ’ ελάχιστο, τη συντήρησή του. 

- Ενεργοποίηση  ουσιαστικής  επικοινωνίας  με  τα  Τμήματα  και  υποστήριξης  της  οικονομικής  
διαχείρισης των δράσεών τους λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη (νομικά και φοροτεχνικά) που  
υπάρχει  στον  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ και  την  αναγκαιότητα  της  εξασφάλισης  διαφάνειας  και  άρτιας  
οικονομοτεχνικής στήριξης των επιλογών τους.

- Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των συναδέλφων σε όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν  
στην άσκηση του επαγγέλματος και  τις  εξελίξεις  στην έρευνα και άσκηση της επιστήμης μας.  
Διασφάλιση  χρηματοδότησης  αυτής  της  δράσης  μέσα  από  το  ΤΕΕ  ή/και  Προγράμματα  
Επιδοτήσεων.

- Διερεύνηση της δυνατότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης για δημιουργία  ψηφιακού αρχείου  
του Συλλόγου, σε συνεργασία με αρμόδιους για τέτοια θέματα φορείς, και απεμπλοκής του από το  
κόστος ενοικίου αποθήκης.



Τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις προς επεξεργασία και διαφοροποίηση – εμπλουτισμό. 
Το ζητούμενο είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι και να δώσουμε τα κίνητρα ώστε να εξασφαλιστούν οι  
σχέσεις  ανάδρασης  εκείνες  όπου  οι  συνάδελφοι  θα  πλαισιώσουν  τον  Σύλλογό  τους  ο  οποίος  
αντίστοιχα  θα  τους  εξασφαλίζει  ανάσα  στήριξης  και  δημιουργικότητας  στη  δύσκολη  αυτή,  
κοινωνικοοικονομικά, περίοδο».

Από  τότε  κύλησε  πολύ  νερό  στο  αυλάκι..  Σήμερα  λοιπόν  ερχόμαστε  να  σας  παρουσιάσουμε  τον 
οικονομικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και να αναπροσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες.
Σε  ότι  αφορά  στον  οικονομικό  απολογισμό  (από  1/2/12,  που  αναλάβαμε  το  ταμείο  έως  31/4/13) 
παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 13.620,87
ΤΕΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 63.003,20
ΞΕΝΩΝΑΣ 2.156,97
ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.942,00
ΤΟΚΟΙ 52,36
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 9.766,44
ΔΙΕΘΝΗ 550,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ 378,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 109.470,26

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ADSL / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ/ ΒΟΘΡΟΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3.945,59
ΟΤΕ 2.654,60
ΕΛΤΑ / ACS 494,65
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ / 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΟΥ 3.480,91
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 544,40
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1.222,65
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 484,50
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 112,50
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ημερίδες, αντιπρ, συντονιστ, Mies van der Rohe, 
P PUBLIC Χανιά) 7.271,11
ENOIKIA AΠΟΘΗΚΗΣ 2.250,00
ΞΕΝΩΝΑΣ 5.482,24
ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (κάρτες, πληρεξούσιο κλπ) 398,10
ΔΙΕΘΝΗ 1.366,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (μισθοδοσία, ΙΚΑ, ΦΜΥ) 75.368,81
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 2.438,50
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΣ 8.827,52
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 5,67
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ 1.121,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 117.468,97

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  από  τα  έσοδα  που  αναφέρονται  στο  Τμήμα  Αττικής,  τα  14000ευρώ 
αφορούν  στη  δράση  της  1ης Έκθεσης  Αρχιτεκτονικού  Έργου  για  την  οποία  δεν  έχει  τελειώσει  η 
εκκαθάριση.

Για  οποιαδήποτε  απορία  υπάρχει  ως  προς  τα  παραπάνω  ποσά,  είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για 
διευκρινήσεις.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι παραλάβαμε και τις παρακάτω υποχρεώσεις από το παρελθόν:



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
CAE Γεν Συν 25-26/11/11 (ΔΟΥΜΑΣ) 150,00
CAE Γεν Συν 27/04/12 (ΔΟΥΜΑΣ) 200,00
CAE Κατάλογοι έκθεσης (200τεμ Χ 2,48) & μεταφορικά 807,64
Ξενώνας - καθάρισμα υπόλοιπο 2009-2011 1.000,00
Ξενώνας - καθάρισμα 1ος 2012 146,74
Ξενώνας - κόψιμο χόρτων 2011 450,00
Ξενώνας ETAK '09 (με πρόστιμο 500+1% το μήνα) έως 31/1/12 (30 μήνες) 2.716,45
Ξενώνας ETAK '11 έως 31/05/11 (χωρίς το πρόστιμο) 1.654,07
Λογιστής '09-'10 υπόλοιπο 1.800,00
Λογιστής 1ος '12 150,00
Ενοίκιο αποθήκης 9oς-12ος '11, 1ος '12 1.250,00
Σεμινάρια Ξενώνα - υπόλοιπο για κα Μαρία 300,00
Αντιπρ 9/2/08 - οδοιπορικά 4.907,74
Αντιπρ 23/01/11 - οδοιπορικά (περίπου) 5.000,00
Αντιπρ 14/01/12 - οδοιπορικά 8.719,23
Οδοιπορικά Δούμας 18/5/11 193,14
Οδοιπορικά Δούμας 13/7/11 193,64
Οδοιπορικά Βακαλόπουλος 13/7/11 195,00
Γραμματεία - Αντιπρ 15/03/09, 23/01/11 & 25/06/11 (210*3) 630,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.463,65

Μέχρι και  την προηγούμενη θητεία του ΔΣ του,  ο  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ βάσιζε την κάλυψη των βασικών 
λειτουργικών  εξόδων  του  στην  επιχορήγησή  του  από  το  ΤΕΕ με  περίπου  90.000€  κατ'  έτος,  που 
έπαιρνε ως ενίσχυση. Ήδη από το 2012, που ανέλαβε το νέο ΔΣ, η ενίσχυση αυτή δεν καταβλήθηκε στο 
σύνολό της ενώ, παράλληλα, το ταμείο που παρελήφθη ήταν ελλειμματικό. Για το 2013 δε, στα πλαίσια 
της γενικότερης κρίσης και των επιλογών της συγκεκριμένης  δημοσιονομικής πολιτικής που βιώνει το 
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, κατά πάσα πιθανότητα η ενίσχυση αυτή δεν θα καταβληθεί ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, θα είναι δραματικά περιορισμένη. 
Ένας πανελλήνιος σύλλογος,  με 32 Συλλόγους και  Τμήματα και  διεθνείς  εκπροσωπήσεις,  δεν είναι 
δυνατόν να λειτουργεί χωρίς στέρεα οικονομική βάση και δομή. Όταν μάλιστα οι Σύλλογοι έχουν τον 
δικό τους ανεξάρτητο προγραμματισμό και τα τμήματα την δική τους διαχείριση, χωρίς να δουλεύει ένα 
πανελλήνια ενιαίο σχήμα, ώστε να καλύπτεται η ανάγκη και η δυνατότητα οριζόντιων αλλά και κάθετων 
αναδράσεων στήριξης και χρηματοδότησης. Δεν μπορεί ο προϋπολογισμός του να στηρίζεται  στην 
περιορισμένη επιδότηση του ΤΕΕ, να μην εισπράττει συνδρομές από τα μέλη και να μην είναι σε θέση 
να  εκμεταλλευτεί  προς  όφελος  των  δράσεών  του  συνήθη  οικονομικά  εργαλεία,  όπως  χορηγίες, 
συμμετοχή  σε  εκδηλώσεις  και  συνέργεια  με  άλλους  φορείς,  εφόσον  αυτή  δεν  αντιστρατεύεται  το 
καταστατικό του.
Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δημιουργήθηκε και από τις προηγούμενες διοικήσεις του 
Συλλόγου που, στηριζόμενες στην οικονομική ενίσχυση από το ΤΕΕ, διαχειρίστηκαν τα οικονομικά του 
υποβαθμίζοντας τη συνεργασία και τη στήριξη των χιλιάδων αρχιτεκτόνων που ζουν από τη δουλειά 
τους. Η αντίληψη αυτή συχνά οδηγούσε σε επιλογές που αμελούσαν πολλές πλευρές από τα οξυμμένα  
προβλήματα του κλάδου.
Παραλάβαμε ένα Σύλλογο που στεγάζεται  σε κτίριο παραχωρημένο από το ΥΠΠΟ και που έχει  να 
διαχειριστεί  το  κληροδότημα,  προοριζόμενο  για  φιλοξενία  αρχιτεκτόνων  και  φοιτητών,  του  ξενώνα 
Στούρνα στο Πήλιο, κτίριο που χρειάζεται επισκευή και συντήρηση και που, στις σημερινές συνθήκες,  
δεν καλύπτει ούτε τα πάγια έξοδά του. 
Ο Σύλλογος από πολλά χρόνια συντηρούσε  4 υπαλλήλους με νόμιμες συμβάσεις.  Χωρίς όμως τα 
κονδύλια  του  ΤΕΕ έγινε  φανερό ότι  δεν  ήταν  δυνατό  να συντηρηθεί  η  τετραμελής  γραμματεία  του 
Συλλόγου. Με δυσκολία θα μπορούσε να συντηρηθεί μόνο μία θέση εργασίας. Παραλάβαμε χρέος από 
την προηγούμενη διοίκηση, παρόλο που μεσολάβησε το 11ο Συνέδριο, οι εκδηλώσεις του οποίου θα 
μπορούσαν  να  αποφέρουν  χρήματα  στον  Σύλλογο.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  στην  απολογιστική 
αντιπροσωπεία  καταψηφίστηκε  ο απολογισμός της  παλαιάς  διοίκησης.  Είχε  διακοπεί  η  έκδοση του 
περιοδικού και δεν λειτουργούσε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η διαχείριση της ιστοσελίδας. 
Κατά πάγια τακτική, τα οδοιπορικά των μελών του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων, καλύπτονταν από τον 
Σύλλογο, εξασφαλίζοντας την δημοκρατική λειτουργία και την τήρηση του καταστατικού του πανελλήνιου 



οργάνου. Μεγάλο έξοδο, αλλά βασικό για την λειτουργία των οργάνων μας. Βέβαια το σημερινό ΔΣ 
παρέλαβε μεγάλο χρέος  οδοιπορικών της  Αντιπροσωπείας  τα  οποία  δε  μπόρεσε μέχρι  στιγμής  να 
αντιμετωπίσει.  Η προσπάθεια  επικεντρώθηκε  αρχικά στην  ισορροπημένη διαχείριση της  τρέχουσας 
θητείας  με  προτεραιότητα  στα  προβλήματα  διεκπεραίωσης  των  υποχρεώσεών  μας  προς  το 
προσωπικό. Τα οδοιπορικά των μετακινήσεων για τις διεθνείς εκπροσωπήσεις καλύπτονταν από το 
ΤΕΕ, οι συνδρομές μας όμως στους φορείς, από τον σύλλογο.
Στην  αρχή,  όταν  καθυστέρησε η δόση της  επιδότησης ΤΕΕ,  πάγωσε η πληρωμή των χρεών,  των 
εξωτερικών συνεργατών, της συντήρησης κτιρίου και ξενώνα και των οδοιπορικών της αντιπροσωπείας. 
Στη  συνέχεια,  το  τελευταίο  εννεάμηνο,  ασχολούμαστε  με  το  πρόβλημα  των  πληρωμών  του 
προσωπικού.  Με  το  αιφνίδιο  πάγωμα  της  επιδότησής  του  -οφείλονται  δύο  δόσεις  από  πέρυσι-  ο 
σύλλογος  συσσώρευε  χρέος  στο  προσωπικό  και  φυσικά  δεν  πληρώθηκε  κανένα  άλλο  έξοδο  ή 
αποζημίωση οδοιπορικών.
Με βάση την κατάσταση αυτή και παρά τις προσπάθειες του νέου ΔΣ να βάλει σε μια νέα πορεία την 
οικονομική του διαχείριση (εισηγήσεις Ιούνιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2012 και Γενάρη, Φλεβάρη και 
Μάρτη 2013 από την ταμία του) το οικονομικό άνοιγμα που προκύπτει  από τις υπέρμετρες, για τα 
δεδομένα  της  εποχής,  υποχρεώσεις  του  και  τη  δυσκολία  μεγάλου  μέρους  της  διοίκησής  του  να 
προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 
Συντάσσονται  λοιπόν  επιστολές  γνωστοποίησης  του  προβλήματος  στους  συναδέλφους  και  στους 
φορείς και εντατική όχληση για εξόφληση συνδρομών στους συναδέλφους. Καλείται το προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας  να  ενεργοποιήσει  σχετική  επιτροπή  που  είχε  συσταθεί  για  την  αντιμετώπιση  των 
εξόδων  της  σύγκλισης  αντιπροσωπείας.  Διοργανώνεται  εκδήλωση  με  λαχειοφόρο  αγορά  και 
παρουσίαση της νέας έκδοσης του περιοδικού. Σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  γίνεται έκκληση στις  
παρατάξεις να μεριμνήσουν στα μέλη τους για την εξόφληση των συνδρομών, να δώσουν ιδέες, να 
προτείνουν  δράσεις,  να  βοηθήσουν  στο  ξεπέρασμα  του  προβλήματος.  Είχαμε  τοποθετήσεις  για 
συγκεκριμένες δράσεις από κάποιες παρατάξεις – χωρίς ανάληψη ευθυνών υλοποίησης και, βέβαια, 
χωρίς  έσοδα.  Ενθαρρυντικό  στοιχείο  αποτέλεσε  η επανέκδοση του  περιοδικού  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ με 
εθελοντική δουλειά και ελάχιστα έξοδα εκτύπωσης. Επίσης, η «κοινωνικοποίηση» του Συλλόγου, με 
ξεπέρασμα ενός ιδιότυπου «αυτισμού» που χαρακτήρισε την περίοδο προσαρμογής στα προβλήματα 
και τις προκλήσεις της εποχής, μέσα από τις «Βραδιές στη Βρυσακίου».  
Το  ότι  οι  απολογισμοί,  οικονομικοί  και  ενεργειών,  της  σημερινής  διοίκησης  υπήρξαν  συνεχείς  και 
εξαντλητικοί σε βαθμό που κάποιες φορές αφαιρούσαν ουσιαστική ενέργεια 
1)από τις προσπάθειες δρομολόγησης δράσεων απαραίτητων για το ξεπέρασμα της κρίσιμης περιόδου 
που περνά ο σύλλογος αλλά και 
2)από την πληρέστερη ενασχόληση με τα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου μας 
(δεδομένου και του ελλείμματος στη μαζική συμμετοχή που κληρονομήσαμε και το οποίο η κρίση, όσο 
δε δρομολογούμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής της με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, το 
επιδεινώνει)
είναι  πασιφανές σε όσους παρακολουθούν έστω και από μακριά τα του Συλλόγου και αποδεικνύεται 
εύκολα σε όσους θελήσουν να ανατρέξουν στο αρχείο του.

Σε μία από της εισηγήσεις της ταμία, που κατατέθηκε στις 19/2/13 αναφερόταν:
«…με τη σημερινή εικόνα του ταμείου  του,  το σύνολο των υποχρεώσεων του ΣΑΔΑΣ ανέρχεται  σε  
60000,00 ευρώ με διαθέσιμο ποσό της τάξης των 2000,00 ευρώ. Το χρέος προς τη γραμματεία του, μετά  
τις έναντι πληρωμές που έγιναν από τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από συνδρομές και την εκδήλωση  
της 27ης /2/13, ανέρχεται σήμερα στις 22000,00 ευρώ και στο τέλος του Μάρτη θα αγγίξει και πάλι τις  
30000,00 ευρώ.
Παράλληλα, στο μήνα που έχει μεσολαβήσει, έγιναν οι ενέργειες της καταγραφής των συνδρομών που  
οφείλονται από τους υποψηφίους όλων των παρατάξεων στις τελευταίες εκλογές (34000,00 ευρώ!!!),  
κοινοποιήθηκαν στις παρατάξεις και στο ΔΣ, μπαίνει σταδιακά μια τάξη στη διαχείριση φοροτεχνικά των  
εσόδων – εξόδων του κεντρικού του ΣΑΔΑΣ και  των τμημάτων του,  πραγματοποιήθηκε η αναγκαία  
συνάντηση  με  τα  περιφερειακά  τμήματα  (ενημέρωση  –  ευαισθητοποίηση)  και  δημοσιοποιήθηκε  
ενημερωτική ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη του αλλά και όλους τους φορείς και κοινωνικούς (δυνάμει)  
συμμάχους, καταρτίστηκαν δε και προωθήθηκαν οι πρώτες οδηγίες διαχείρισης των οικονομικών τους  
προς τα τμήματα, με κοινοποίηση στους συλλόγους».

Παράλληλα, στην ίδια εισήγηση της 19ης /2/13 έχει ήδη προταθεί ένας βασικός κορμός ενεργειών για την 
οικονομική ανάκαμψη και επιβίωση του Συλλόγου, χωρίς εκπτώσεις στη δημοκρατική του λειτουργία, 
που ήταν ο παρακάτω:
«…θα πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις (ο προβληματισμός μόνος του δεν χρηματοδοτεί το σύλλογο, ο  
σύλλογος  δεν  είναι  επιχείρηση,  η  ευθύνη  όσων  τον  ανέλαβαν  εκλεγόμενοι  στο  ΔΣ  και  την  



Αντιπροσωπεία είναι κοινή) στα παρακάτω θέματα:
1) Οργανωτική  δομή  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  σχέσεις  με  περιφερειακούς  Συλλόγους  και  Τμήματα.  
Καταγραφή ενεργών και ανενεργών. Πλαφόν οικονομικών υποχρεώσεών τους προς ΣΑΔΑΣ με στόχο  
να  καλύπτεται  η  μισθοδοσία  ενός  ατόμου  από  τη  γραμματεία  (έκτακτη  συνάντηση  με  προέδρους  
/εκπροσώπους  τμημάτων και συλλόγων)
2) Το Τμήμα Αττικής να συνεισφέρει επίσης τουλάχιστον με το ποσό που είναι απαραίτητο για τη  
μισθοδοσία ενός ατόμου.
3) Από σεμινάρια όπως τα του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ και άλλες δράσεις (πχ: σεμινάριο εύρεσης εργασίας,  
προσφορά/ζήτηση  εργασίας  στο  site,  ημερίδες  κλπ)  να  καλύπτεται  η  μισθοδοσία  τουλάχιστον  ενός  
ατόμου από τη γραμματεία.
4) Από  την  εκδοτική  δραστηριότητα,  το  site  και  το  newsletter  να  καλυφθεί  η  μισθοδοσία  ενός  
ατόμου από τη γραμματεία.
…….
Διαφορετικά, αλλά και μέχρι να επιτευχθούν τα παραπάνω, η σχέση εργασίας της γραμματείας με το  
σύλλογο  θα  πρέπει  να  αλλάξει  μορφή.  Το  οφείλουμε  στα  μέλη  μας  αλλά  και  τις  εργαζόμενες  να  
συνειδητοποιούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν έχει νόημα να εθελοτυφλούμε και να  
διαταράσσουμε τις σχέσεις μας χρεωνόμενοι παράλληλα υπέρογκα ποσά. Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απασχολεί 4  
άτομα  ως  μόνιμο  προσωπικό.  Το  ποσό  που  κοστίζει  το  προσωπικό  στο  Σύλλογο  μέχρι  σήμερα,  
ανέρχεται  σε  88000€ περίπου,  δηλαδή το 80% των ετήσιων ανελαστικών εξόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
(χωρίς τις  διεθνείς σχέσεις που καλύπτονταν από το ΤΕΕ και όσα έξοδα μπορούν να περικοπούν).  
Αναγκαστικά, με τον κίνδυνο του να μη μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις  
να  είναι  περισσότερο  από  ορατός,   θα  πρέπει  να  αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα.  Αλλιώς  θα  
αναγκαστούμε να μειώσουμε ή και να καταργήσουμε το προσωπικό».

Μιλώντας για παρατάξεις και με δεδομένο ότι, για μεγάλο μέρος των μελών του ΔΣ μόνο αυτοί οι όροι  
ανταλλαγής  απόψεων  γίνονται  αποδεκτοί  και  αναγνωρίσιμοι,  προτείνουμε,  στην  πορεία  προς  την 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας  του ΣΑΔΑΣ,   κάθε παράταξη να αναλάβει  την  ευθύνη προώθησης 
δράσης (σεων) που θα αποφέρει έσοδα – ενίσχυσή του και θα στηρίξει την επιβίωση αλλά και το νέο  
του ξεκίνημα. Ο χρόνος περνάει, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή με αποτέλεσμα, κάτω από 
την πίεση της αλματώδους αύξησης της υπερχρέωσης του συλλόγου, το ΔΣ του να αποφασίσει τελικά 
την  απόλυση δύο  εργαζομένων  και  τη  μείωση  των  αποδοχών των  άλλων  δύο κατά  15%.  Για  την 
εφαρμογή  αυτής της απόφασης ο σύλλογος έπρεπε να συγκεντρώσει περίπου 55.000€ για πληρωμή 
δεδουλευμένων, ΙΚΑ και αποζημιώσεων για τις απολύσεις. Οι 5.000€ έπρεπε να βρεθούν αμέσως, τα 
υπόλοιπα 50.000€ θα μπορούσαν με διάφορους ρυθμούς να διακανονισθούν. Φυσικά έπρεπε επίσης 
να βρεθούν επιπλέον περίπου 3.000€ το μήνα (μετά τη μείωση κατά 15%) για τις δύο παραμένουσες 
υπαλλήλους και βεβαίως, επιπλέον, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Για τα ποσά αυτά, σε μια εποχή κατάρρευσης της οικονομίας, των εισοδημάτων, των εκδόσεων, των 
διαφημίσεων και των κάθε είδους οικονομικών δραστηριοτήτων ο Σύλλογος προσπαθεί να βασιστεί  
κυρίως στα μέλη του και στις δράσεις του. Τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που θα τον αποκαταστήσουν 
στη συνείδηση των μελών του και θα απαντούν στην ερώτηση των συναδέλφων: “γιατί χρειάζεται ο 
Σύλλογος;”  Απάντηση που πρέπει να πείσει και αρκετά από τα τακτικά μέλη της αντιπροσωπείας και 
των ΔΣ, που ακόμα οφείλουν συνδρομές ετών! 
Μιλώντας επίσης για Αντιπροσωπεία, αναφερόμαστε στο σύνολο των μελών της και στη συμβολή τους 
στη δυναμική των δράσεων του Συλλόγου. Η Αντιπροσωπεία είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. 
Ο Πρόεδρός της μας επισήμανε ότι: 
«Η “Α” δεν ασκεί διοίκηση. Εγκρίνει προγράμματα και άλλες προτάσεις και ως ανώτερο και κυρίαρχο  
όργανο ελέγχει την διοίκηση (ΔΣ) για την εφαρμογή τους. Το προεδρείο της “Α” έχει αποκλειστικά και  
μόνο τις αρμοδιότητες που ορίζει το καταστατικό: Συγκαλεί την “Α” σε ημερομηνία, ώρα και με ΗΔ που το
ίδιο καθορίζει (φυσικά με τις πρόνοιες του καταστατικού και του κανονισμού της “Α”) και προεδρεύει  στη  
συνεδρίαση.  Δεν αποφασίζει ούτε έχει ευθύνη ως όργανο για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διοίκηση».
Ο σύλλογος όμως δεν είναι δημόσιος φορέας. Στηρίζει τη λειτουργία του στη συλλογικότητα και την 
κοινή  ευθύνη των μελών του που συμμετέχουν στη  δράση του και  αγωνίζονται,  με  βάση το κοινά 
αποφασισμένο πρόγραμμά του, για την κατάκτηση όρων αξιοπρέπειας στην άσκηση του επαγγέλματος 
του  αρχιτέκτονα  και  για  την  προώθηση  (και  θεσμοθέτηση)  της  αρχιτεκτονικής.  Σ’ αυτό  το  πλαίσιο 
επιστημονικής και συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου έχουμε όλοι δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Είναι  φανερό πως πολλές ριζικές αλλαγές πρέπει να δρομολογηθούν στο Σύλλογο προκειμένου να 
επιτύχει τη βιωσιμότητά του. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα διάσωσης ακόμα και της 
περιουσίας του Συλλόγου, δηλαδή του Ξενώνα Στάμου Στούρνα.
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ δεν είχε, ούτε έχει τη δικαιοδοσία να κάνει οποιαδήποτε περικοπή στις οφειλόμενες  
συνδρομές. Ένα τέτοιο θέμα, αν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει, μπορεί να το θέσει σε συζήτηση στην  



αντιπροσωπεία  και,  εφόσον  αποφασιστεί  (συνεκτιμώντας  τα  προβλήματα)  κάποια  περικοπή,  να 
οριστούν και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα υπάρξει δίκαιη μεταχείριση όλων των μελών. 
Με τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, το σίγουρο όμως είναι ότι αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωσή μας 
να  ενημερώνουμε  όλα  τα  μέλη  μας  για  τις  εκκρεμότητές  τους  όπως  και  ότι  δεν  είναι  δυνατό  να 
προσαρμόζουμε  μια  συνδρομή  που  αντιστοιχεί  σε  1,5  ευρώ/μήνα  (δεν  μιλάμε  για  σύλλογο  «ελίτ» 
μπορεί  ο  καθένας  μας  να  κάνει  τις  αναγωγές  του  και  να  ιεραρχήσει  τις  προτεραιότητές  του)  στο 
προσωπικό πρόβλημα κάθε συναδέλφου που δεν είναι  δυνατό και  να γνωρίζουμε.  Ακριβώς λοιπόν 
λόγω της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των μελών του συλλόγου, δεν παραγράφονται οι όποιες 
οφειλές  υπάρχουν  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  διαγράφουμε  όσους  συναδέλφους  αδυνατούν  να 
ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
Σε  κάθε  περίπτωση  η  συμμετοχή  στον  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι  επιλογή  που  ο  καθένας  μας  την  κάνει 
ελεύθερα, το συμβούλιο του συλλόγου ενημερώνει και δεν απαιτεί ούτε διαγράφει.
Η σημερινή διοίκηση του Συλλόγου έχει επιλέξει μια δραστήρια στροφή στους συναδέλφους μέσα από 
ένα πρόγραμμα δράσης με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών 
και επιστημονικών τους προβλημάτων. Των προβλημάτων που σήμερα απειλούν ακόμα και την ίδια 
τους την επιβίωση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να αναδημιουργηθεί ένας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με 
εκατοντάδες και χιλιάδες ενεργά μέλη σε όλη τη χώρα, όργανο αγώνα για τα δύσκολα χρόνια που 
έρχονται. Ο Σύλλογος αυτός, στηριζόμενος κυρίως στις δράσεις του και, με βάση αυτές, στις συνδρομές 
και  τις  ενισχύσεις  από  τα  μέλη  του,  θα  συγκροτήσει  έναν  ανεξάρτητο  πολύ  ισχυρό  μηχανισμό 
παρέμβασης τόσο στα άμεσα προβλήματα των συναδέλφων όσο και στα κοινωνικά προβλήματα που 
έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική, την πόλη και τον ευρύτερο χώρο.
Τα αυξημένα, κατά τους τελευταίους μήνες, έσοδα από συνδρομές, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να 
συντηρούμαστε  στοιχειωδώς  μέχρι  σήμερα,  οφείλονται  στη  συστηματική  μας  προσπάθεια,  σε 
συνεργασία  με  τη  γραμματεία,  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  μελών.  Με  προσωπική 
ενασχόληση για κάθε συνάδελφο που έχει απορίες ή/και ζητά διευκρινήσεις αλλά και με τη σύσταση 
θεματικών  ομάδων  εργασίας  και  στοχευμένων  ενημερωτικών  εκδηλώσεων  επιχειρούμε  την 
ενεργοποίηση παλαιών και νέων μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.  Η μέχρι σήμερα πορεία έχει καταδείξει ότι δε  
μπορούμε  να  εμπιστευθούμε  παραταξιακή  στήριξη  στο  μεγάλο  οικονομικό  μας  πρόβλημα. 
Συμπερασματικά,  εμφανίζεται  ως  μόνη  διέξοδος  (με  βάση  και  όσα  στα  συντονιστικά  και  τις  
περιφερειακές  συσκέψεις  συζητούνται)  η  στήριξη  της  αναπροσαρμογής  των  εσόδων  του 
προϋπολογισμού στην ενεργοποίηση Τμημάτων και  Συλλόγων. Ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της 
ενσυναίσθησης της ανάγκης να στηρίξουμε πολλαπλά την επιβίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Επισημάναμε λοιπόν στα Τμήματά μας πως, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής 
μας, που έχει ήδη δρομολογηθεί για την κάλυψη των διαχειριστικών και φορολογικών αναγκών όλων 
μας,  θα πρέπει  να  γίνει  συνείδηση ότι  ο  ρόλος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (ιδιαίτερα μετά την  ίδρυση του 
τμήματος Αττικής) είναι πλέον κυρίως συντονιστικός σε πανελλαδική εμβέλεια και ότι ο κύριος όγκος 
των δράσεων και της ενεργοποίησης των συναδέλφων οφείλει να συμβαίνει στο τοπικό επίπεδο με  
ανάδραση και στήριξη από το πανελλαδικό όργανο όταν και όπου ζητηθεί.

Ανεξάρτητα από την προσωπική ή πολιτική εκτίμηση του καθενός για το εφικτό κάθε μιας από αυτές τις  
κατευθύνσεις διεκδίκησης της βιωσιμότητας, το σίγουρο είναι ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα 
είναι απαγορευτική οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην περαιτέρω υπερχρέωση του συλλόγου.  Ο 
σύλλογος πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις πρώτα και πάνω απ’ όλα!!!

Περιγράφονται στη συνέχεια τα σημερινά δεδομένα των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου: 
Το μηνιαίο κόστος της γραμματείας τώρα είναι 2.869,66 ευρώ. 
Ετήσιο κόστος: 2.869,66 * 14 μήνες (2 επιπλέον για δώρα και επίδομα αδείας) = 40.175,24 ευρώ.
 Τα λειτουργικά των γραφείων είναι (με βάση τον περσινό μέσο όρο και τον προϋπολογισμό)

ΔΕΚΟ (ΟΤΕ/ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ/ΦΥΣΙΚΌ ΑΕΡΙΟ)  450/μήνα 5400/έτος
Λειτουργικές δαπάνες                                       508          6050
Αγορά - Συντήρηση εξοπλισμού             125          1500
Σύνολο Συντήρηση Γραφείων                1083         13000 
Γραμματεία           2900    40000
ΣΥΝΟΛΟ                  53000 ευρώ

Στα ποσά αυτά δε συμπεριλαμβάνονται κόστη όπως λογιστή και δικηγόρου και οποιαδήποτε άλλη 
τέτοιου είδους παροχή υπηρεσιών τακτική ή έκτακτη.



Επίσης υπάρχει ένα χρέος της τάξης των 50000 ευρώ από δεδουλευμένα, ΙΚΑ και αποζημιώσεις 
απολύσεων, που πρέπει να καλυφθούν μέχρι τέλους του 2013. 

Λαμβάνοντας υπόψη και το χρέος που «κληρονομήσαμε», της τάξης των 30000 ευρώ εκ των οποίων τα 
2/3 είναι οδοιπορικά Αντιπροσωπειών, το σύνολο ανέρχεται στις 130000 ευρώ.

Το σύνολο των, εγγεγραμμένων στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, μελών ανέρχεται στις 14000 περίπου κατανεμημένα 
ανά τη χώρα όπως παρακάτω:

Α/Α ΤΜΗΜΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
4/6/2013

1 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής 7.553
2 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Θεσπρωτίας 31
3 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορίνθου 92
4 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Λέσβου 61
5 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Λευκάδας 31
6 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Μεσσηνίας 125
7 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ξάνθης 77
8 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου 99
9 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Φθιώτιδας 107
10 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων 273
11 Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χίου 43
12 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας 342
13 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Βορ. Έβρου 68
14 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Έβρου
15 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δράμας 77
16 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου 268
17 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας 214
18 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ζακύνθου 27
19 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηλείας 57
20 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας 113
21 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου 452
22 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 1.892
23 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων 150
24 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας 168
25 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καρδίτσας 72
26 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας 148
27 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Κιλκίς 27
28 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων 131
29 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας 427
30 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λασιθίου 71
31 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας 352

32 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας 
(Ν. Αιτωλοακαρνανίας) 107

33 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών 104
34 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής 51

ΣΥΝΟΛΟ 13.810

ΜΕΛΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 14.632



Διαφορά 822

Α/Α ΝΟΜΟΙ ΜΕΛΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
4/6/2013

1 Αργολίδα 64
2 Αρκαδία 33
3 Άρτα 22
4 Βοιωτία 50
5 Γρεβενά 8
6 Ευρυτανία 3
7 Καστοριά 20
8 Κεφαλλονιά 30
9 Κοζάνη 85
10 Λακωνία 53
11 Πέλλα 56
12 Πιερία 118
13 Πρέβεζα 35
14 Ροδόπη 71
15 Σάμος 23
16 Τρίκαλα 95
17 Φλώρινα 20
18 Φωκίδα 17
19 Κύπρος 4
20 Με άγνωστη διεύθυνση ή εξωτερικό 15

ΣΥΝΟΛΟ 822

Κατανέμοντας το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων στα μέλη προκύπτει μια αναλογία περί τα 9,5 ευρώ 
/ μέλος.

Προτείνεται λοιπόν να αναλάβει κάθε επιμέρους Τμήμα και Σύλλογος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ την ευθύνη να 
διασφαλίσει έσοδα της τάξης που αντιστοιχεί στα μέλη του Χ 10 ευρώ/ μέλος. Αφήνεται στη διακριτική 
του επιλογή ο τρόπος που θα επιλέξει για να το δρομολογήσει. Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο βάρος 
πέφτει  στο  Τμήμα  Αττικής,  που  είναι  το  πολυπληθέστερο.  Στο  σημείο  αυτό  επισημαίνεται  ότι  στην 
παρούσα  συγκυρία  (με  δεδομένο  ότι  το  τμήμα  είναι  και  νεοσύστατο)  και  στα  πλαίσια  της  
αλληλοϋποστήριξης και καλής συνεργασίας που ήδη υπάρχει (δεδομένης και της συστέγασης και κοινής 
γραμματείας) το βάρος αυτό θα αντιμετωπισθεί σε ένα βαθμό από κοινού με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται ο παρακάτω προϋπολογισμός:



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ

 
 

ΜΕΡΙΚ
Α

ΟΛΙΚΑ  
 ΜΕΡΙΚΑ

ΟΛΙΚΑ

 ΤΑΜΕΙΟ 1.905,00-8.000,00     
Α 0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 80.000,00

Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  0,00 Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  70.000,00
  0,00   1. Δαπάνες Γραφείων - Έξοδα 15.000,00  
  0,00   2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά 40.000,00  
  0,00   3. Λειτουργικές δαπάνες 15.000,00  

Α 4
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

 170.000,0
0

Α 4
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

 0,00

Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  0,00 Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  3.000,00
Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-

ΕΚΛΟΓ)
 0,00 Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-

ΕΚΛΟΓ)
 20.000,00

Β 3 ΕΣΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR  0,00 Β 3 ΕΞΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR  2.000,00
Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  7.000,00 Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  5.000,00
Δ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  7.000,00 Δ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  0,00
Ε ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  10.000,00 Ε ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  5.000,00

ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  5.000,00 ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  3.000,00
Ζ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ  10.000,00 Ζ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ  0,00
Ι ΤΟΚΟΙ  100,00 Ι ΤΟΚΟΙ  10,00
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
203.005,0

0
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
187.010,00

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ 1995,00+14.000,00
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
203.005,0

0
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
203.005,00



Ο προϋπολογισμός στηρίζεται στην κεκτημένη εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία και δράση του 
Συλλόγου. Στα επιμέρους σημεία του διευκρινίζεται ότι:
Α4: έχουν υπολογιστεί οι συνδρομές δύο χρόνων σε ποσοστό/στόχο 57%.
Γ: με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν οι στοχεύσεις του Προγράμματος Δράσης.
Δ: αφορά την έκδοση του περιοδικού, έσοδα από εκδόσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια 

των δράσεων που προγραμματίζονται και έσοδα από την ιστοσελίδα μετά την αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό της.

Ε: ο  ξενώνας  θεωρείται  ότι  θα  λειτουργεί  ισοσκελίζοντας  τουλάχιστον  τα  έξοδά  του  με  τις 
δραστηριότητες που θα φιλοξενεί.

Τα υπόλοιπα προς μεταφορά αφορούν κατά 1995 ευρώ τον ΣΑΔΑΣ και κατά 14000ευρώ το Τμήμα 
Αττικής.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι ο λόγος ύπαρξης του συλλόγου και της γραμματείας του (βλ. καταστατικό  
και  πρόγραμμα δράσης)  θα πρέπει  να  εξυπηρετείται  συστηματικά για  να έχει  νόημα  η  παραπάνω 
προσπάθεια.

Η ταμίας
Μαρία Φραντζή

2η εισήγηση
Εισηγητής:  ΝΕΟ  ΚΙΝΗΜΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,  παρουσίαση  από  την  συν.  Έλλη 
Καψανάκη 

ΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η αναγκαστική απόλυση των δύο εργαζομένων της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και η μείωση 

των αποδοχών κατά 15% των άλλων δύο συνδυάστηκαν με προσπάθειες για αύξηση των εσόδων, 
μέσω της συγκέντρωσης συνδρομών και ενισχύσεων. Αποδεικνύεται ότι τα μέσα αυτά δεν επαρκούν για 
τη διάσωση του Συλλόγου, που η επιβίωσή του παραμένει κρίσιμο θέμα.

Στοιχεία πιθανών εσόδων – κρίσιμων εξόδων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τη διετία 2013-2014 
(αποκάλυψη της μαγικής εικόνας)

2013 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
αποζημιώσεις για 2 απολύσεις 2013 11.200,00 €

μισθοδοσία και ΙΚΑ 60.000,00 €

λειτουργία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2013 (προβλεπόμενα έξοδα) 13.000,00 €

Συνδρομές 2013 (προβλεπόμενα έσοδα) *5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 5.000,00 € 84.200,00 € -79.200,00 €

2014 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
δεδουλευμένα για τις 2 απολύσεις του 2013 12.800,00 €

μισθοδοσία και ΙΚΑ 40.000,00 €

λειτουργία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2014 (προβλεπόμενα έξοδα) 13.000,00 €

συνδρομές 2013 (προβλεπόμενα έσοδα) *5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 € 65.800,00 € -60.800,00 €
*η εκτίμηση γίνεται με βάση τις εισπράξεις συνδρομών που έγιναν από το τμήμα Αττικής το 2012

Με  απόλυση  μίας  ακόμη  υπαλλήλου  το  έλλειμμα  των  τρεχουσών  δαπανών  (χωρίς  τις 
αποζημιώσεις) του έτους 2014 περιορίζεται περίπου στις 40.000€. Σε περίπτωση απόλυσης και των 
δύο υπαλλήλων, που έχουν απομείνει, το έλλειμμα των τρεχουσών δαπανών περιορίζεται περίπου στις  
20.000€ και για το 2015 στις 8.000,00€. Γίνεται φανερό ότι η αλλαγή της εικόνας του ταμείου και η 
σωτηρία του Συλλόγου δεν είναι κυρίως θέμα περιορισμού των εξόδων όσο μέριμνας αύξησης των 
εσόδων.  Να  ξεκαθαρίσουμε  εδώ  ότι  σε  περίπτωση  που  υπάρχει  πρόβλεψη  μελλοντικής 
αδυναμίας πληρωμής του προσωπικού, η απόλυση με πλήρη αποζημίωση είναι υποχρέωση 
του εργοδότη και δικαίωμα του εργαζόμενου. Η απλήρωτη δουλειά, που δημιουργεί διόγκωση 
των χρεωστούμενων μέχρι να γίνει αδύνατη η πληρωμή τους, είναι κατάφωρη και απάνθρωπη 
παραβίαση εργασιακού δικαιώματος.



Ας έρθουμε όμως σε μερικά ενδεικτικά επιμέρους ζητήματα. Ειδικά το 2012, πληρώθηκαν για 
οδοιπορικά  16  Διοικητικών  Συμβουλίων   9.300,00€  περίπου  και  για  τα  οδοιπορικά  της  τελευταίας 
Αντιπροσωπείας 2.400,00€ περίπου. Ενώ οφείλονταν οδοιπορικά Αντιπροσωπειών από το 2008 της 
τάξης  των  18.600€  και,  το  σημαντικότερο,  μισθοί  και  ΙΚΑ  γραμματείας  19.000€,  έσπευσαν  να 
εξοφλήσουν  σχεδόν  τα  οδοιπορικά  του  ΔΣ  ,  αφήνοντας  ένα  υπόλοιπο  630,00€!  (οικονομικός 
απολογισμός 13/2/2013)

Για τα  πάγια έξοδα που αφορούν σε ΔΕΗ, ΟΤΕ (3γραμμές) ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο και σύνδεση 
ADSL μέσω ΤΕΕ και ανέρχονται στα 5.000€ το χρόνο (420€/μήνα), ξοδεύονται 700€ σε λογαριασμούς 
Φ.Αερίου (χωρίς τη συντήρηση του καυστήρα), ενώ για θέρμανση χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
κλιματισμός. Για τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου αξίζει να σημειώσουμε ότι για τις δαπάνες  “ΕΛ.ΤΑ.  
-  A.C.S.”,  “αναλώσιμα γραφείων” ,“απορρυπαντικά-αναψυκτικά”(οι αγορές γίνονται αποκλειστικά από 
το μίνι μάρκετ του Μοναστηρακίου σε τουριστικές τιμές) και “συντηρήσεις-τεχνική υποστήριξη”(κόστος 
εγκατάστασης scanner  και format 170€) ξοδεύτηκαν  4.000€ περίπου. 

 Για  το  2011  αξίζει  να  αναφέρουμε   τα  παχυλά  έξοδα  που  γίνονταν  για  συμμετοχές  σε 
εκδηλώσεις και δείπνα όπως π.χ. της UMAR, άσχετα αν δαπανούνταν χρήματα που προέρχονταν από 
χορηγίες εταιριών. Άλλωστε, έμεινε τίποτα σαν περίσσευμα από αυτά τα χρήματα στο Σύλλογο, έστω 
για  να  πληρώσει  τις  συνδρομές  των  επόμενων  ετών;  Ας  μη  μιλήσουμε  και  για  το  σκάνδαλο  του 
Συνεδρίου. 

Από την  καταγραφή των εξόδων που κάναμε από το  2011 έως  σήμερα,  διαπιστώσαμε  ότι 
γίνονταν έξοδα χωρίς προγραμματισμό και χωρίς ενδιαφέρον για συμμάζεμα, παρ' όλο που η εξέλιξη 
της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου είχε προβλεφθεί  και  επισημανθεί  από το προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας σε εισήγησή του εδώ και ένα χρόνο. Δεδομένης της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, 
η  παγιωμένη  τακτική  που  είχε  καλλιεργηθεί  δεν  άλλαξε  καθόλου,  ούτε  τέθηκαν,  με  τη  στοιχειώδη 
ευαισθησία, προτεραιότητες στην πληρωμή υποχρεώσεων. Αυτά, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση 
της  πραγματοποίησης  των  αναπόφευκτων,  στα  πλαίσια  της  μακροχρόνια  παγιωμένης  πρακτικής, 
απολύσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση του ταμείου, που, σε συνδυασμό με την 
καθυστέρηση ενημέρωσης των συναδέλφων, αποτελούν σοβαρή ευθύνη του ΔΣ. 

Επανερχόμαστε στην επιστολή του Νέου Κινήματος προς το ΔΣ το Φεβρουάριο του 2013, που 
καλούσαμε το  ΔΣ να ενημερώσει συνοπτικά με επιστολή τα μέλη του Συλλόγου για την πραγματική 
κατάσταση του προβλήματος των οικονομικών του Συλλόγου, όπως και για την εξέλιξη και τις μεταβολές 
που έγιναν με το προσωπικό της γραμματείας. Από την αρχή του χρόνου το ΔΣ δεν έχει κάνει καμία 
ειλικρινή και ολοκληρωμένη παρουσίαση του προβλήματος στα μέλη του. Η μόνη ενημέρωση που έγινε  
ήταν ανυπόγραφη, γενικόλογη,  χωρίς ολοκληρωμένη αναφορά στη δεινή οικονομική κατάσταση του 
Συλλόγου, ενώ υπήρχε μία αυταπάτη για χορηγίες ή για αποπληρωμή των οφειλόμενων από το ΤΕΕ. Οι  
γενικές πληροφορίες και οι ελλιπείς υπολογισμοί σχηματίζουν ψευδείς εντυπώσεις στα μέλη, στα οποία 
το ΔΣ, παρ' όλα αυτά, ισχυρίζεται ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του! Η μόνη υπεύθυνη, δημόσια και  
ενυπόγραφη ανακοίνωση για την τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται  ο Σύλλογος, 
έγινε με  ανακοίνωση του Νέου Κινήματος που δημοσιοποιήθηκε με  email αλλά επίσης μοιράστηκε 
στους συναδέλφους στις 3 Απριλίου, στα εγκαίνια της 1ης έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου στην Αττική.

Ξεχνώντας κάθε πιθανή χρηματοδότηση από το ΤΕΕ ή άλλο φορέα, οφείλουμε, ως μέλη 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, να προχωρήσουμε σε δραστικές αποφάσεις και κινήσεις  για τη βελτίωση του 
ταμείου, θέτοντας το Σύλλογο σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης, με μότο την αλλαγή νοοτροπίας 
στον τρόπο που ο σύλλογος αναζητά έσοδα και διαχειρίζεται τα έξοδα.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Με βάση όσα αναφέραμε είναι φανερό ότι τα οικονομικά του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι άρρηκτα δεμένα 

με τον ίδιο τον χαρακτήρα του Συλλόγου, ο οποίος πρέπει ριζικά να αλλάξει. Πώς δημιουργήθηκε όμως 
το πρόβλημα;

Η μακροχρόνια οικονομική εξάρτηση του Συλλόγου από το ΤΕΕ και  εμμέσως από το 
κράτος  τον  μετέτρεψε  σταδιακά  σε  φορέα  κρατικοδίαιτο. Στις  διοικήσεις  του  Συλλόγου,  που 
στηρίζονταν  στο  ΤΕΕ,  έπαψε  να  είναι  απαραίτητη  η  συνεργασία  και  η  στήριξη  των  χιλιάδων  των 
αρχιτεκτόνων που ζούσαν από τη δουλειά τους. Η δραστηριότητα της πλειοψηφίας των διοικήσεων 
αυτών καμιά σχέση δεν είχε με τα προβλήματα του κλάδου, που όλο και πιο πολύ οξύνονταν, παρά 
μόνο με εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, δημόσιες σχέσεις και έναν συχνά γελοίο καριερισμό. 

Πολλά μέλη των ΔΣ, ίσως και τα περισσότερα, ουσιαστικά συνήθισαν να δίνουν απολογισμό, 
αντί  στις  χιλιάδες  των  συναδέλφων,  πρώτα-πρώτα  σε  διάφορα  κυκλώματα.  Τα  κυκλώματα  αυτά 
αποτελούνταν,  ενδεικτικά  και  όχι  αποκλειστικά,  από  επιχειρηματίες  κατασκευαστές  πολυκατοικιών, 
μεγάλες  ομάδες  διεφθαρμένων  ελευθεροεπαγγελματιών  και  δημόσιων  υπαλλήλων,  εργολάβους 
δημοσίων έργων αλλά και  εργολάβους μελετών του δημοσίου,   κάποιους πανεπιστημιακούς,   μέλη 
κρατικών  επιτροπών διαφόρων ειδών  και  αρχιτέκτονες  που  είχαν  ή  επεδίωκαν  σχέσεις  με  μεγάλα 



ιδιωτικά συμφέροντα. Από την άλλη, μια άλλη κατηγορία μελών των διοικήσεων του Συλλόγου είχε ως 
προτεραιότητα  ή  και  ως  αποκλειστική  έγνοια  την  απολογία  όχι  απέναντι  στους  συναδέλφους  αλλά 
απέναντι στις κομματικές ηγεσίες στις οποίες όφειλαν ουσιαστικά την εκλογή τους. Θα ήταν αυταπάτη 
να πιστέψει κανείς ότι  δεν θα δρούσαν στον Σύλλογο ιδιοτελή, μικροκομματικά ή μικροπαραταξιακά 
συμφέροντα. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτά τα συμφέροντα κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, διέσυραν τον 
Σύλλογο και τον απομόνωσαν τελείως από τις χιλιάδες των συναδέλφων αλλά και από την κοινωνία. 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απόλυτης κυριαρχίας του ιδιοτελούς πάνω στο συλλογικό, πράγμα που 
άλλωστε είναι το πνεύμα της “αγοράς”, του καπιταλισμού. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος στις 
συνειδήσεις ήταν φυσικό να συμπαρασύρει και τα στηρίγματα αυτού του πολιτικού συστήματος μέσα 
στην κοινωνία, που ήταν στον κλάδο μας το ΤΕΕ και οι σύλλογοι. Άλλωστε και τα στηρίγματα αυτά, αν 
τα παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, λειτουργούν σαν μικρογραφίες της βουλής και της κυβέρνησης. 

Την κατάσταση επιδείνωσαν τα εξής:          
• Αυξήθηκε η θητεία του ΔΣ από 2 σε 3 χρόνια, απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο τα όποια 

μέλη απέμειναν ενεργά ακόμα και από τις στοιχειώδεις διαδικασίες του ελέγχου και της εκλογής,  
επιδεινώνοντας και τα οικονομικά του Συλλόγου, που εισπράττει συνδρομές μαζικά κυρίως κατά 
τις εκλογές. 

• Οι διαδικασίες που δεν οδηγούν σε αποφάσεις (π.χ. τα Συντονιστικά Συλλόγων και Τμημάτων) 
κυριάρχησαν πάνω στις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων (Αντιπροσωπεία, Γ.Συνελεύσεις), 
των οποίων οι αποφάσεις άλλωστε συχνά δεν γίνονται σεβαστές και σχεδόν ποτέ δεν 
μετατρέπονται σε δράση. Έχουμε κι εδώ μια μικρογραφία της λειτουργίας: “διαβούλευση” ή, 
όπως λεγόταν παλιότερα, “συμμετοχικές διαδικασίες” και συγκεντρωτικές αποφάσεις.     

 Φυσική συνέπεια των παραπάνω ήταν να προσέρχονται στις εκλογές του Συλλόγου κυρίως δύο 
κατηγορίες συναδέλφων: 

1. Αυτοί  που ήταν συνδεμένοι  με προσωπικές εξυπηρετήσεις,  δηλαδή ρουσφέτια,  προωθήσεις 
καριέρας στο δημόσιο, τα πολυτεχνεία ή το ΤΕΕ, εξυπηρετήσεις στις πολεοδομίες και τις άλλες 
υπηρεσίες, συμμετοχή στο μοίρασμα των δημόσιων δουλειών κ.λπ. και μάλιστα κυρίως μέχρι ή 
για όσο διάστημα εξυπηρετούσαν τις προσωπικές τους επιδιώξεις.

2. Αυτοί που είχαν κομματική υποχρέωση να ψηφίσουν, ακόμα κι αν μερικοί θεωρούσαν άχρηστη 
κοινωνικά  τη  συμμετοχή  τους.  Ανάμεσά  τους  έντιμοι  άνθρωποι  αρχών  αλλά  και  θλιβεροί 
καριερίστες και βολεψάκηδες. 
Ανάμεσα σ' αυτές τις δύο κατηγορίες φυσικά υπήρχαν επικαλύψεις. 
Αν λοιπόν θέλουμε ένα Σύλλογο για τα μέλη του που ζουν από τη δουλειά τους, οφείλουμε να 

απαντήσουμε  με  ειλικρίνεια  στο  ερώτημα  “Τι  σύλλογο  θέλουμε;”,  καλώντας  τους  αρχιτέκτονες  να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του νέου προσώπου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αφήνοντας στο παρελθόν
πρακτικές και συνήθειες που έφτασαν το Σύλλογο σε αυτό το σημείο.

Από τη στιγμή που η χρηματοδότηση του ΤΕΕ έχει κοπεί οριστικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
σπατάλης χρημάτων, μειώνεται ο χώρος για όσους λυμαίνονται τον Σύλλογο για ιδιοτελή συμφέροντα 
και καριερισμό. Ο Σύλλογος πρέπει να απορρίψει κάθε ιδέα χρηματοδότησής του από το κράτος και  
επομένως απώλειας και της τυπικής ανεξαρτησίας του. Επαναπροσανατολίζοντας τη δράση του στα 
προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζόμενων συναδέλφων οφείλει να στηρίξει την 
ύπαρξή του και  μαζί τα οικονομικά του στη συνεπή προάσπιση των συμφερόντων τους, από 
κοινού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Πρέπει έστω και τώρα να γίνει υπεύθυνη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, ώστε 

αυτά να προετοιμαστούν για ένα νέο κλίμα λειτουργίας του φορέα.
2. Τα οικονομικά του Συλλόγου συνδέονται με τον προσανατολισμό του 
Πρέπει να γίνει αντιστροφή της σημερινής κατάστασης με πνεύμα συλλογικότητας και διάθεση 

για  προσφορά  από  τους  αρχιτέκτονες,  σε  ένα  σύλλογο  που  θα  ασχολείται  με  τα  πραγματικά 
προβλήματα  των  συναδέλφων,  που  βασανίζονται  από  την  πρωτοφανή  κρίση.  Έστω  και 
εξαναγκασμένος πια ο Σύλλογος πρέπει να λειτουργήσει σαν σωματείο στηριγμένος στα μέλη 
του, μακριά από το πολυτελές παρελθόν του με την πολυμελή γραμματεία, τα ακριβά ταξίδια και 
εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων.

3. Για την αύξηση των εσόδων
• Ο Σύλλογος, στη βάση αυτού του χαρακτήρα, να καλέσει τα μέλη του να τον στηρίξουν 

τουλάχιστον με τη συνδρομή τους και, όσους έχουν τη δυνατότητα, με μια έστω και μικρή 
έκτακτη ενίσχυση.

• Να ζητηθεί από τα μέλη του ΔΣ που οφείλουν συνδρομές (πληροφορία στις 28/05/13) να τις 
εξοφλήσουν ή να παραιτηθούν. Οι παρατάξεις να φροντίσουν για την εξόφληση των συνδρομών 
πρώτα και κύρια των υποψηφίων τους των προηγούμενων εκλογών.



• Να εφαρμοστεί επιτέλους κανονικά το καταστατικό του χωρίς τεχνάσματα, απλήρωτες 
συνδρομές και “μεταβατικές περιόδους” που έχουν κρατήσει 20 χρόνια! Κανείς δεν πρέπει να 
ψηφίζει, αν δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές που θα αποφασίσει η Αντιπροσωπεία.

• Να μπει στις άμεσες προτεραιότητες του Συλλόγου ο πλήρης διαχειριστικός έλεγχος για τα 
οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, ώστε να ξεκαθαριστεί αν ο Σύλλογος 
ελπίζει σε εισπράξεις για τις ζημιές που έχει υποστεί.
4. Σχετικά με τα εργασιακά του προσωπικού

• Σε απόλυτη προτεραιότητα, άμεσα και αποκλειστικά να γίνει έρανος μεταξύ των μελών για την 
εξόφληση των υποχρεώσεων απέναντι στις τέσσερις υπαλλήλους.

• Να εξασφαλιστεί η πληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάγκης νέων 
απολύσεων.  
5. Διαχείριση των ετήσιων εξόδων
5.1. Έξοδα συνεδριάσεων ΔΣ και Αντιπροσωπείας

• Προγραμματισμός  των  ΔΣ  για  Σάββατο  απόγευμα,  ώστε  να  αποφεύγεται  η  μετακίνηση  με 
αεροπλάνο, ή να βρίσκονται αντικαταστάτες από την Αττική, όταν τα θέματα δεν είναι κρίσιμα 
για την περιφέρεια.

• Εκκαθάριση  των  υποχρεώσεων  του  Συλλόγου  με  χρονολογική  σειρά  και  προγραμματισμός 
πληρωμών,  όταν  το επιτρέψουν τα  οικονομικά του Συλλόγου(π.χ.  θέτοντας  κάποιο πλαφόν 
πληρωμής οδοιπορικών ανά μετακίνηση Αντιπροσώπου).

• Ελαχιστοποίηση  ή  και  μηδενισμός  των  εξόδων  που  αφορούν  σε  φακέλους,  αναπαραγωγή 
τευχών  και αποστολές προσκλήσεων για την Αντιπροσωπεία. Το 2011 ξοδεύτηκαν 2.150,00€ 
περίπου!
5.2. Πάγια έξοδα

• Προτείνουμε ο Σύλλογος να αναζητήσει χορηγούς εταιρείες ή τεχνίτες, που θα αναλάβουν τις  
επισκευές των γραφείων (π.χ.  την αποκατάσταση της λειτουργίας της θέρμανσης με φυσικό 
αέριο) με αντάλλαγμα τη δωρεάν διαφήμιση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή και αλλού.
5.3. Λειτουργικά έξοδα

• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των έντυπων αποστολών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
διαβίβαση εγγράφων, αν είναι  ανάγκη,  χέρι με χέρι  σε υπουργεία και υπηρεσίες. Ελάττωση 
αναγκών  σε  αναλώσιμα,  εκτυπώσεις  και  ώρες  εργασίας  του  ούτως  ή  άλλως  μειωμένου 
προσωπικού της γραμματείας.

• Επαναφορά  “κουμπαρά” για ένα αυτοχρηματοδοτούμενο κυλικείο του Συλλόγου. 
• Μέριμνα  για  αγορές  ειδών  καθημερινής  ανάγκης  με  οργάνωση  και  προγραμματισμό  από 

οικονομικότερα καταστήματα και μεταφορά στον Σύλλογο από κάποιο συνάδελφο.
• Εθελοντική συνεισφορά συναδέλφων για την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

των γραφείων του Συλλόγου. 
5.4. Έξοδα για συνδρομές, εκδηλώσεις UMAR, ACE

• Ο Σύλλογος να δηλώσει αδυναμία ανταπόκρισης πληρωμής συνδρομών σε UMAR και ACE και 
συμμετοχής  σε  υποχρεώσεις  και  εκδηλώσεις  στο  εξωτερικό.  Επίσης  να  παρακαλέσει  τους 
φορείς να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τον Σύλλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Έγγραφη τοποθέτηση της συν. Μαρίας Φραντζή στο 4ο θέμα της Αντιπροσωπείας
(συμπληρωματική της γενικής εισήγησης και με αφορμή την εισήγηση του ΝΚ)

Η αρχή με βάση την οποία λειτούργησε η νέα διοίκηση του ΣΑΔΑΣ στη διαχείριση των οικονομικών του  
ήταν να τα «νοικοκυρέψει» στον μέγιστο δυνατό, επιτρεπόμενο από τις συνθήκες, βαθμό.
Προσπάθησε λοιπόν καταρχήν να σταθεί συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της θητείας της και 
σταδιακά  να  αποπληρώνει  κληρονομημένες  εκκρεμότητες  (διασαφηνίζοντας  παράλληλα  και  το 
καθεστώς μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν και ελέγχοντας εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης της 
διαφοράς: πχ, συμψηφισμός οφειλών από συνδρομές με χρωστούμενα από συμμετοχές σε Α).

Τα  οδοιπορικά  των  μελών  του  ΔΣ  όπως  και  των  Αντιπροσωπειών,  στο  παραπάνω  πλαίσιο, 
πληρώνονταν συστηματικά μέχρι τη στιγμή που πρόκυψε το πρόβλημα με τη ροή χρηματοδότησης από 
το ΤΕΕ (μια πιο προσεκτική ματιά στα, ανοιχτά πλέον σε όλους, αρχεία τήρησης του Ταμείου θα πείσει 
κάθε κακόπιστο κριτή).  Για το ίδιο χρονικό διάστημα το ίδιο συνέβαινε και με τις υποχρεώσεις μας  
απέναντι στις εργαζόμενες. 

Από τη στιγμή που τα έσοδά μας εξανεμίστηκαν και μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα (ο καταμερισμός 



των ευθυνών για τη διόγκωσή του υπάρχει αναλυτικά στην προηγούμενη αναλυτική εισήγηση) δόθηκε 
απόλυτη προτεραιότητα στα έξοδα που αφορούν στο προσωπικό και σταμάτησε, μεταξύ των άλλων, η 
καταβολή οδοιπορικών στο ΔΣ (με  ότι  αυτό μπορεί  να σημαίνει  για τη δημοκρατική λειτουργία του 
συλλόγου), ενημερώθηκαν έγκαιρα οι συνάδελφοι, που δεν καταθέτουν πλέον παραστατικά εξόδων του 
και έτσι δεν φαίνονται τα χρωστούμενα. Τα 630 Ευρώ είναι επομένως ένα μέρος των δεοντολογικά και 
ηθικά υπαρχόντων εκκρεμοτήτων.

Για τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου των γραφείων 
μας έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας για τη μελέτη των θεμάτων αυτών ώστε να εξοικονομηθούν τα 
απαραίτητα  κονδύλια.  Μέχρι  τότε  δεν  υπάρχει  η  οικονομική  δυνατότητα  αντιμετώπισης  του 
προβλήματος.

Τα αναλώσιμα έχουν μειωθεί  αισθητά η διαχείριση δε των αγορών μαζικά δεν είναι  σίγουρο ότι  θα 
βοηθήσει  στην  κατεύθυνση  της  αποφυγής  της  σπατάλης  και  προϋποθέτει  στήριξη  του  έργου  της 
διοίκησης του συλλόγου από όλα τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και του Προεδρείου της Α, γεγονός που,  
δυστυχώς, είναι ακόμα ζητούμενο.

Είναι αξιοπερίεργες αρκετές αναφορές σε πεπραγμένα του 2011 και η απόδοση ευθυνών, που δεν της  
ανήκουν, στην παρούσα διοίκηση,.

Οι  αναλυτικοί,  συνεχείς  οικονομικοί  απολογισμοί  (ψηφισμένοι),  οι  εμπεριστατωμένες  εισηγήσεις  και 
προτάσεις στα ΔΣ και οι ανοιχτές επιστολές και εκκλήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μεσολάβησε 
από  την  προηγούμενη  Α,  κάθε  άλλο  παρά  έλλειμμα  ενημέρωσης  στοιχειοθετούν.  Αντίθετα  η 
καθυστερημένη ενασχόληση του ΝΚ, και μόνο, με μια ανακοίνωσή του τον Απρίλιο του 13, δε συνέβαλε 
βέβαια ιδιαίτερα στην υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται να εξοικονομεί ο σύλλογος κάποια έσοδα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της αναφοράς στις αιτίες του προβλήματος το αντιπαρέρχομαι λέγοντας απλά ότι 
ελπίζω να αναφέρεται σε προηγούμενες καταστάσεις τις οποίες δεν μπορώ να σχολιάσω μιας και δεν 
τις βίωσα. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι, σαν απλό μέλος του Συλλόγου τόσα χρόνια, θα ήθελα να 
είχα ακούσει τις συγκεκριμένες κριτικές έντονα και στην ώρα τους από τα έμπειρα στελέχη μας. Θα 
ήθελα επίσης για κανένα να μην αποδειχθεί η λαϊκή σοφία που θέλει «αυτούς που ρίχνουν λάσπη να 
είναι αυτοί που είναι μαθημένοι να ζουν μέσα σ’ αυτήν».

Τέλος,  όσο  αφορά  στις  προτάσεις,  οφείλω  να  αναγνωρίσω  ότι  υπάρχουν  αρκετές  καλές  ιδέες  και 
προτείνω να επικεντρώσουμε τη συζήτηση εκεί ώστε να πάμε ένα βήμα μπροστά κι όχι δυο βήματα 
πίσω.

28/6/2013 Μαρία Φραντζή

Μετά τις ερωτήσεις τις ομιλίες και την δευτερολογία της συν. Μαρίας Φραντζή γίνεται ψηφοφορία επί  
των προτάσεων.

Ψηφίζονται οι προτάσεις που εκκρεμούσαν από το 2ο θέμα της Η.Δ.:
Προτάσεις του συν. Χρήστου Σελιανίτη:
Μέλη της Αντιπροσωπείας που τυχόν οφείλουν συνδρομές, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν να τις 
συμψηφίσουν με τυχόν οφειλόμενα οδοιπορικά.
Εγκρίνεται με προφανή πλειοψηφία χωρίς να απαιτηθεί καταμέτρηση
Εφ' όσον γίνει και πάλι δυνατό να καταβάλλονται οδοιπορικά, αυτά θα καταβάλλονται με τη χρονολογική 
σειρά κατά την οποία έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση αποζημίωσης, ξεκινώντας από το 2008.
Εγκρίνεται με προφανή πλειοψηφία με ένα μόνον λευκό
Ακολουθεί  δήλωση  διευκρίνισης  ψήφου  της  Πανεπιστημονικής  δια  της  συν.  Αυγερινού,  η  οποία 
ανακοινώνει ότι η Πανεπιστημονική απείχε γιατί “θεωρεί παρωδία την ψηφοφορία γιατί αποστεώνουμε 
μία πρόταση από τη λογική για την οποία δημιουργήθηκε”.
Προτάσεις της ΔΚΜ Αρχιτέκτονες:
Ίδρυση πολιτιστικού φορέα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά και 
κρατικά  προγράμματα  χρηματοδότησης,  αφού σαν συνδικαλιστικό  όργανο υπάρχει  πρόβλημα στην 
απευθείας χρηματοδότηση
υπέρ 30
κατά 25
λευκά 3
Εγκρίνεται



Δημιουργία  ελεγκτικής  επιτροπής που  θα  ελέγχει  ανά  εξάμηνο  την  οικονομική  διαχείριση  του 
συλλόγου, εισροές, εκροές κλπ. 
Τροπολογία Χρ. Σελιανίτη:
Να προστεθεί: “από την επόμενη Αντιπροσωπεία με απλή αναλογική των ψηφοδελτίων”.
Η τροπολογία γίνεται αποδεκτή από τον εισηγητή.
Τίθεται σε ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε:
Δημιουργία  ελεγκτικής  επιτροπής από  την  επόμενη  Αντιπροσωπεία  με  απλή  αναλογική  των 
ψηφοδελτίων, που θα ελέγχει ανά εξάμηνο την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, εισροές, εκροές 
κλπ. 
Εγκρίνεται με μόνον 7 λευκά
Η πρόταση που έχει γίνει τόσο από την ΔΚΜ Αρχιτέκτονες αλλά και από άλλους συναδέλφους και που 
λέει:  “Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη  του  Συλλόγου,  χωρίς 
παρεκκλίσεις” δεν τίθεται σε ψηφοφορία, διότι αυτό καθορίζεται από το καταστατικό και δεν έχει νόημα 
να μπει σε ψηφοφορία αφού δεν είναι δυνατόν να καταψηφιστεί.

Πρόταση συν. Μ. Φραντζή:
Προτείνεται να αναλάβει κάθε επιμέρους Τμήμα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και κάθε τοπικός Σύλλογος την ευθύνη 
να  διασφαλίσει  έσοδα  της  τάξης  που  αντιστοιχεί  στα  μέλη  του  Χ  10  ευρώ/  μέλος.  Αφήνεται  στη 
διακριτική του επιλογή ο τρόπος που θα επιλέξει για να το δρομολογήσει. 
υπέρ 25
κατά 24
λευκά 8
απορρίπτεται

Προτάσεις Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων:
Τα οικονομικά του Συλλόγου συνδέονται με τον προσανατολισμό του. Πρέπει να γίνει αντιστροφή της 
σημερινής κατάστασης με πνεύμα συλλογικότητας και διάθεση για προσφορά από τους αρχιτέκτονες, 
σε ένα σύλλογο που θα ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων, που βασανίζονται  
από την πρωτοφανή κρίση. Έστω και εξαναγκασμένος πια ο Σύλλογος πρέπει να λειτουργήσει σαν 
σωματείο  στηριγμένος  στα  μέλη  του,  μακριά  από  το  πολυτελές  παρελθόν  του  με  την  πολυμελή 
γραμματεία, τα ακριβά ταξίδια και εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων.
υπέρ 22
κατά 8
λευκά 22
απορρίπτεται
Σχετικά με τα εργασιακά του προσωπικού:

 Σε απόλυτη προτεραιότητα, άμεσα και αποκλειστικά να γίνει έρανος μεταξύ των μελών για την 
εξόφληση των υποχρεώσεων απέναντι στις τέσσερις υπαλλήλους.

 Να εξασφαλιστεί η πληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάγκης νέων 
απολύσεων.  

εγκρίνεται με μόνον δύο κατά

Το  Νέο  Κίνημα  Αρχιτεκτόνων  προτείνει  να  γίνει  χωριστά  η  ψηφοφορία  για  τον  οικονομικό 
απολογισμό και τον προϋπολογισμό
Γίνεται αποδεκτή χωρίς αντίρρηση

Ψηφοφορία για τον οικονομικό απολογισμό:
υπέρ 39
κατά 19
λευκά 9
εγκρίνεται

Ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό:
υπέρ 36
κατά 31
λευκό 2
εγκρίνεται
Τέλος του 3ου θέματος
Ώρα 3:35. Διάλειμμα 15 λεπτών
Ώρα 3:55. Συνέχιση των εργασιών



4ο θέμα: Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Εισήγηση:  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  –  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  (ΔΚΜ-Α), 
παρουσιάζει ο συν. Δαμιανός Αμπακούμκιν

Η τροποποίηση της δομής του Συλλόγου, και ως εκ τούτου η τροποποίηση του καταστατικού του, 
είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να λυθούν σε αυτήν την θητεία.
Στην  Αντιπροσωπεία  της  29/6/13  υπάρχει  στην  Η.Δ. το  θέμα  ΄5΄  της  δομής  του  Συλλόγου, 
προκειμένου να υπάρξει τροφή για σκέψη και να γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις. 
Η ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ παίρνει σαφή θέση για την άμεση τροποποίηση του καταστατικού.
Σημειώνεται ότι: 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συλλόγου (30/01/2008), «η Αντιπροσωπεία μπορεί να 
συνέλθει σε έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου της, ή όταν τούτο ζητηθεί  
από το 1/7 των μελών της ή από το Δ.Σ. του Συλλόγου».
Σύμφωνα με το άρθρο 25, Το Καταστατικό «μπορεί να τροποποιηθεί από την Αντιπροσωπεία του  
Συλλόγου ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μπορεί να τροποποιηθεί  
το καταστατικό, απαιτείται παρουσία ½ των μελών της και πλειοψηφία ¾ των παρόντων».
Ως γενική παρατήρηση:
Η δομή του Συλλόγου με τα 52 εν δυνάμει Τοπικά Τμήματα (βλπ αρθ. 12 καταστατικού), είναι ούτως 
ή άλλως στρεβλή και τέτοια που κατακερματίζει την όποια δυναμική του Συλλόγου ως Πανελλήνιο 
όργανο και το καθιστά ανίσχυρο οικονομικά και ουσιαστικά. Μάλιστα, σήμερα υπάρχουν μόνο 12 
Τοπικά  Τμήματα  (από  τα  εν  δυνάμει  52),  τα  οποία  διαχειρίζονται  αποκλειστικά  σύμφωνα  με  το 
καταστατικό τις συνδρομές των μελών τους.
Υπάρχουν επίσης 23 Σύλλογοι, με δικά τους καταστατικά και δική τους διαχείριση, που πρακτικά 
είναι εκτός δομής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Είναι τέλος κοινή διαπίστωση ότι, τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας καθιστούν αυτή μη ευέλικτη.
Η πρόταση της ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ στοχεύει/συνοψίζεται:

Στην  μείωση  του  αριθμού  των  μελών  της  Αντιπροσωπείας(στους  83),  με  παράλληλη  αύξηση  των 
τακτικών συνεδριάσεων (κάθε 6 μήνες). 

Τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας είναι υπερβολικός αριθμός για έναν Σύλλογο στον οποίο ψηφίζουν  
περίπου 2.500 αρχιτέκτονες(>6%), αλλά είναι ούτως ή άλλως υπερβολικός αριθμός ακόμα και αν 
ψήφιζαν όλοι. Τα 83 μέλη είναι ικανός αντιπροσωπευτικός αριθμός. Το σχήμα είναι πιο ευέλικτο, και  
με  το  ίδιο  κόστος  οδοιπορικών  γίνονται  διπλάσιες  συνεδριάσεις.  Σημειώνεται  ότι  οι  ψηφίσαντες 
αρχιτέκτονες στις  τελευταίες εκλογές  του ΣΑΔΑΣ (2011)  είναι  το  12% περίπου των ενεργών και 
ομότιμων μελών του ΤΕΕ.

Στην κατάργηση των Τοπικών Τμημάτων (απαιτείται διάλυσή τους με Γενικές Συνελεύσεις).
Είναι αδιανόητο να υπάρχουν Τοπικά Τμήματα στα οποία να είναι υποχρεωμένος να γραφτεί κάποιος 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται σε Πανελλήνιο όργανο. 
Είναι  ακατανόητο τα  Τμήματα να διαχειρίζονται  τις  συνδρομές  (κάθε  ένα με  δικό  του τρόπο)  με 
υπόλογο τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και με κοινό ΑΦΜ για όλα τα Τμήματα. 
Είναι  σπατάλη  δυνάμεων  να  υπάρχουν  πολλά  Δ.Σ.,  πιθανόν  πολλές  ομάδες  εργασίας  μη 
συντονισμένες και να βγαίνουν αποφάσεις που δεν υιοθετούνται απαραιτήτως από το Πανελλήνιο 
όργανο. 
Είναι  ασύλληπτο  αυτό  που  συμβαίνει  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  Τοπικών  Τμημάτων  (του 
κυρίαρχου οργάνου του Τμήματος)  και  στον τρόπο που νοούν κάποιοι  την  έννοια  των ταμειακά 
τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.

Στην αποδέσμευση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από τους κατα τόπους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.
Αφού  οι  Σύλλογοι  (που  έχουν  δικό  τους  καταστατικό  και  ΑΦΜ)  δεν  πρόκειται  ποτέ  να  γίνουν 
Τμήματα, ίσως καλό θα ήταν, τα Τμήματα να μετατραπούν σε κατά τόπους (ανά Νομό) Συλλόγους, 
με δικό τους, παρεμφερές αν όχι ίδιο, καταστατικό και ΑΦΜ, με δικές τους συνδρομές. 
Θα  μπορούσε  να  τροποποιηθεί  το  ΣΟΠΕ  και  να  δημιουργηθεί  Συντονιστικό  Όργανο  (53  μέλη) 
Συλλόγων άσχετα με το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Η ισονομία των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απαιτεί ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα των 
μελών του.
ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ;
Η  εκλογή  των  μελών  της  Αντιπροσωπείας  γίνεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  ισχύοντος 
καταστατικού (με απλή αναλογική), χωρίς τροποποίηση αυτού, μόνο στο σημείο που θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εκλογή κατ’ ελάχιστον ενός αντιπροσώπου από κάθε περιφέρεια.



Οι Υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις περιφέρειες τους, μπορούν να είναι τα  
ταμειακώς εντάξει  μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  (εκείνα που θα κατέβαιναν στις  εκλογές για τα Τοπικά 
Τμήματα). Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑ-ΠΕΑ θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στο Πανελλήνιο Όργανο και στους Τοπικούς Συλλόγους.
Μια ζωντανή Αντιπροσωπεία με απλή δομή, διαχέει καλύτερα και αμφίδρομα μεταξύ Πανελληνίου 
Οργάνου και Τοπικών Συλλόγων τις πληροφορίες και τους προβληματισμούς. 
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποκτά  τον  πλήρη  έλεγχο  των  οικονομικών  και  γίνεται  πιο  αποτελεσματικός  σε 
δράσεις και σε υποστήριξη συναδέλφων. 
Τα οδοιπορικά καλύπτονται από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας μπορεί 
να κατανέμονται αναλογικά σε δράσεις στην Περιφέρεια.
Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη  του  Συλλόγου,  χωρίς 
παρεκκλίσεις.

Εισήγηση συν. Μαρίας Φραντζή: 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας  στέλνω  μια  πρώτη  προσπάθεια  καταγραφής  μιας  πρότασης  που  αφορά  στο  5ο θέμα  της 
Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Έχει  ήδη  επισημανθεί  στην  προηγούμενη  αντιπροσωπεία  (πριν  ένα  χρόνο)  και  είχε  ζητηθεί  ο 
προβληματισμός όλων της στο παρακάτω θέμα:

Με την ίδρυση του Τμήματος Αττικής ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποφορτίζεται από ένα σημαντικό όγκο δουλειάς,  
επανακαθορίζει τη δομή του και θα πρέπει να ενισχύσει τον επιτελικό του ρόλο στο Πανελλαδικό επίπεδο  
με σκοπό την απρόσκοπτη οριζόντια και κάθετη επικοινωνία και το σωστό καταμερισμό δουλειάς. Για να  
εξυπηρετηθεί της ο στόχος είναι απαραίτητα:

1) η παραγωγή θέσεων και δράσεων από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και η  
αδιάλειπτη διάχυση της πληροφορίας στη βάση του
2) η συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος από την περιφέρεια, η συμβολή  
της στο γενικό μετά από την επεξεργασία του ειδικού και η εξειδίκευση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο
3) η ανάδραση και συνεχής ανατροφοδότηση των δύο επιπέδων δουλειάς του Συλλόγου.

Τα τμήματα προβλέπονται από το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και είναι υπεύθυνα για τον γεωγραφικό  
τομέα ευθύνης της. Λειτουργούν με Κανονισμούς και Γεν. Συνελεύσεις, οικονομικά της με ευθύνη (κάτω  
από το ΑΦΜ) του. Είναι οργανωτικά ανεξάρτητα, με ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων αλλά δεν έχουν  
οικονομική αυτονομία.  Οικονομικά λειτουργούν ως «υποκαταστήματα» και,  πρακτικά,  ο ΣΑΔΑΣ είναι  
υπεύθυνος για της επιλογές της. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορισθεί ο μηχανισμός με τον οποίο η  
οργανωτική ανεξαρτητοποίηση των τμημάτων θα αντανακλάται και στην οικονομική διαχείριση χωρίς να  
χαθεί η συνοχή του Συλλόγου.
Σ’  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  πρέπει  να  αντιμετωπισθεί  και  η  οργανωτική  πολυπλοκότητα  που  
δημιουργείται από την συνύπαρξη στη δομή του τμημάτων και συλλόγων.
Ωριμάζουν λοιπόν οι συνθήκες για την ομογενοποίηση της διάρθρωσής του ώστε να λειτουργήσει σ’ ένα  
σταθερό οργανόγραμμα και με σαφείς – ευδιάκριτες σχέσεις.

Ένα χρόνο μετά, με όλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (αναλύονται  διεξοδικά σε 
αντίστοιχη εισήγηση για το 4ο θέμα) και παράλληλα με τις προσπάθειες φορολογικής αναδιάρθρωσης 
και συντονισμού της σύννομης λειτουργίας του συλλόγου, πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά. Στην 
προοπτική  της  σύγκλισης  της  παρούσας  αντιπροσωπείας  λοιπόν,  ζητήσαμε  αυτή  να  οργανωθεί 
κατάλληλα  ώστε  να  λάβει  αποφάσεις   τροποποίησης   του  καταστατικού  για  να  «συμμαζευτεί»  η 
παράλογη κατάσταση  που αντιμετωπίζουμε και  να λειτουργήσει  ο σύλλογος με πιο αποτελεσματικό, 
επιχειρησιακά  και  δεοντολογικά,  τρόπο.  Δεν  εισακουστήκαμε  έτσι  σήμερα  επανερχόμαστε  έχοντας 
προχωρήσει  ένα  βήμα  τις  προτάσεις  αλλά  καταθέτοντάς  τις  και  πάλι,  προς  επεξεργασία  και 
προετοιμασία μιας επόμενης καταστατικής αντιπροσωπείας.



Ποια είναι σήμερα η κατάσταση;

Τη  συνολική  δομή  της  συλλογικής  οργάνωσης  των  αρχιτεκτόνων  στην  Ελλάδα  συνιστούν 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ και ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 

Οι ΣΥΛΛΟΓΟΙ που υφίστανται ακόμα και υπό περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια αποτελούν κατά τον 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ αυτόνομες ενώσεις προσώπων με δικό τους ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, το οποίο καθορίζει 
τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική αυτοτέλεια έναντι οποιουδήποτε άλλου ισοβάθμιου ή 
υπερκείμενου οργάνου όπως εμφανίζεται να είναι σήμερα ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, παρότι κατά νόμο, ως 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ, αποτελεί ισοβάθμιο όργανο με αυτούς.

Τα ΤΜΗΜΑΤΑ αντιθέτως, αποτελούν γεωγραφικά υποσύνολα τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ.  Το  ότι  διοικούνται  από  δημοκρατικά  εκλεγμένα  ΔΣ  δεν  τους  προσδίδει  τα 
χαρακτηριστικά της πλήρους διοικητικής αυτοτέλειας όπως συμβαίνει με τους Συλλόγους και τα 
Σωματεία. Επίσης η οικονομική λειτουργία εξαρτάται από το υπερκείμενο όργανο, που σε αυτή την 
περίπτωση είναι όντως ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ακόμα και αν οι εισφορές των μελών των Τμημάτων, 
μέσω ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καταλήγουν στα Τμήματα τα οποία όμως δεν διαθέτουν στην ουσία λογιστική  
και ταμειακή αυτονομία και οργάνωση.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η θεσμική συλλειτουργία πέρα από τις όποιες καλές προθέσεις μεταξύ των δύο 
αυτών μορφών τοπικής οργάνωσης με τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ και κινείται σε πολλές 
περιπτώσεις στα όρια του ορθολογισμού και της νομιμότητας, ειδικότερα σε ότι αφορά στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Επιπρόσθετα, με την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, ο κλάδος μας και κατ’ επέκταση ο σύλλογός  
μας  θα  πρέπει  να  επανακαθορίσουμε  οικονομικά  βιώσιμα  και  επιχειρησιακά  ευέλικτα  και 
αντιπροσωπευτικά σχήματα λειτουργίας του. 
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να προβληματιστούμε στην παρακάτω πρόταση νέας δομής του:

Με δεδομένη τη δυσκολία, οικονομική αλλά και ενεργοποίησης των μελών τους, στη λειτουργία πολλών 
(συλλόγων  και)  τμημάτων  στις  περιφερειακές  ενότητες  (κατακερματισμός,  σπατάλη  δυνάμεων) 
προτείνεται  να  δημιουργηθούν  Περιφερειακοί  Σύλλογοι  Αρχιτεκτόνων  (13,  όσες  και  οι  γεωγραφικές 
περιφέρειες) τα μέλη των Συμβουλίων των οποίων θα εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με τον  
πληθυσμό της. Οι εκλογές θα πραγματοποιούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. 
Θα εκλέγονται επίσης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.(*)
Η Αντιπροσωπεία θα συντίθεται από περιφερειακούς συμβούλους (από κάθε Περιφέρεια ανάλογα με 
τον πληθυσμό της).  Τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ θα εκλέγονται από τους περιφερειακούς συμβούλους.  
(**)

Οι  Περιφερειακοί  Σύλλογοι  αναλαμβάνουν  τη  συνεννόηση  με  τη  βάση τους  που  μπορεί  να  είναι,  
ανάλογα με τη δυναμική της κάθε περιοχής, τα μέλη τους ή/και τοπικά τμήματα σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα  που  θα  εστιάζουν  στα  τοπικά  ζητήματα  και  δράσεις.  Εφόσον  υπάρχει  τοπικό  τμήμα, 
εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι εισφορές θα συγκεντρώνονται από κάθε περιφέρεια και θα αποδίδονται στον ΣΑΔΑΣ ανάλογα με τον 
πληθυσμό της  π.χ.  Κρήτη  10.000 ευρώ κάθε  έτος.  Για  να μπορεί  η  περιφέρεια  να συμμετέχει  της 
εκλογές,  θα  πρέπει  να  είναι  ταμειακά  τακτοποιημένη.  Οι  Περιφερειακοί  Σύλλογοι  θα  έχουν  βέβαια 
ξεχωριστό ΑΦΜ ώστε, αν έχουν περισσότερα έσοδα να τα διαχειρίζονται της θέλουν. Η κάθε Περιφέρεια 
μπορεί  να εισπράττει τα χρήματα που θα δίνει  στο ΣΑΔΑΣ με όποιο τρόπο θέλει,  είτε  με εισφορές  
μελών, είτε με χορηγίες κ.α.

Οι  Περιφερειακοί  Σύλλογοι  θα   έχουν  κοινό  καταστατικό και  θα  πραγματοποιούν  συσκέψεις 
(συνελεύσεις)  τουλάχιστον  4  φορές  το  χρόνο  πριν  από  κάθε  Συντονιστικό.  Συντονιστικό  με  τη 
συμμετοχή του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο με, τουλάχιστον, 13 
εκπροσώπους των Περιφερειών. Τα θέματα των Συντονιστικών θα έχουν γίνει  ήδη γνωστά ώστε να 
συζητηθούν στον Περιφερειακό Σύλλογο, εκπρόσωπος του οποίου θα τα διαβιβάζει στο Συντονιστικό.

Με τον τρόπο αυτό λύνουμε ένα βασικό πρόβλημα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μέχρι σήμερα που προκύπτει 
από το γεγονός ότι, λόγω της ιστορικά ελλειμματικής συλλογικής συνείδησης στην χώρα, δημιουργούμε 
πρώτα δευτεροβάθμια ή και τριτοβάθμια όργανα και κατόπιν, σταδιακά, τα πρωτοβάθμια. Ο ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ θα προκύπτει  ως δευτεροβάθμιο όργανο από της Περιφερειακούς Συλλόγους του που θα τον 



έχουν αποδεχθεί ως το ανώτατο συλλογικό όργανο των αρχιτεκτόνων με ότι αυτό συνεπάγεται στον 
τομέα της εφαρμογής των αποφάσεών του.

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ώστε να μπορεί να 
δεχθεί  ένα  συγκεκριμένο  τύπο  επιμέρους  καταστατικού  που  θα  γίνει  αποδεκτό  από  όλους  τους 
Περιφερειακούς Συλλόγους. Σ’ αυτό το πλαίσιο καλό θα ήταν να μετεξελιχθούν και τα Συντονιστικά από 
συναντήσεις  ενημερωτικού  –  γνωμοδοτικού  χαρακτήρα  σε  όργανα  στρατηγικού  σχεδιασμού  με  την 
αντίστοιχη καταστατική τροποποίηση όλων των φορέων που εκπροσωπούνται (Σύλλογοι). Ο στόχος 
είναι να λειτουργήσει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο όργανο με πρωτοβάθμια τους Συλλόγους του 
σαν πρώτο βήμα για να επιδιώξει, μακροπρόθεσμα, τη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου που θα του 
επιτρέψει να μετεξελιχθεί σε Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο.

Ένα  τελευταίο  θέμα  που,  δεδομένης  της  οικονομικής  δυσπραγίας  που  επηρεάζει  τη  συχνότητα 
σύγκλισης  των  οργάνων,  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  στα  νέα  καταστατικά  (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και 
Περιφερειακών  Συλλόγων)  είναι  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  ο  τρόπος  που  θα  διασφαλίσουν  τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε επείγοντα και όχι καθοριστικά θέματα. 

Υποσημειώσεις:
(*)  Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου στον ΣΑΔΑΣ και με δεδομένη την οικονομική μας κατάσταση 
(ατομική και συλλογική) αναρωτιέμαι αν θα μπορέσει να δουλέψει η βάση των 50 συλλόγων. Πρακτικά 
και  οι  μέχρι  στιγμής  υπάρχοντες,  εκτός  λίγων  εξαιρέσεων,  φυτοζωούν  και  παρουσιάζουν  τάσεις 
συσπείρωσης  (βλ.  περιφερειακές  συσκέψεις).  Γι  αυτό  και  προτείνω  η  ΠΕΑ να  έχει  να  κάνει  με 
Περιφερειακούς Συλλόγους, που είναι σίγουρο ότι θα συγκεντρώνουν αξιόπιστο αριθμό μελών. Από εκεί 
και  κάτω να υπάρχει  το  σχήμα στην  οργανωτική δομή αλλά να είναι  στη διακριτική ευχέρεια  κάθε 
περιφέρειας  αν  θα  διατηρήσει  συλλογική  έκφραση  σε  επίπεδο  περιφερειακής  ενότητας  ή  όχι.  Η 
αντιπροσώπευση όμως στην ΠΕΑ, η οικονομική της στήριξη και οι εκλογές των οργάνων της να έχουν 
να κάνουν με το επίπεδο της Περιφέρειας. 
Η  ελευθερία  που  αναφέρεται  για  την  οργάνωση  και  διαχείριση  όσων  συλλόγων  παραμείνουν  ή 
δημιουργηθούν σε Περιφερειακές Ενότητες θα έχει  να κάνει με τη σχέση τους με τον Περιφερειακό 
σύλλογο. Οι Περιφερειακοί σύλλογοι να έχουν κοινό καταστατικό, δικαιώματα  και υποχρεώσεις έναντι  
της ΠΕΑ. Πιστεύω ότι έτσι γίνεται ουσιαστικότερη και λιγότερο γραφειοκρατική (μειώνοντας ταυτόχρονα 
και τις απαιτήσεις από τη γραμματειακή υποστήριξη) η σχέση της ΠΕΑ με την περιφέρεια. Δεν είμαι 
σίγουρη αν αυτό το σχήμα δουλεύει νομικά.

(**)  Θα  μπορούσε  ίσως  να  συζητηθεί  και  η  ιδέα  για  επιμέρους   Αντιπροσωπείες  σε  μεγάλους 
Περιφερειακούς συλλόγους (να υπάρχει στο κοινό καταστατικό η δυνατότητα και ο τρόπος και να τον 
υιοθετούν εφόσον κρίνουν) νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο όργανο της ΠΕΑ, 
αποφασιστικό και αμεσοδημοκρατικό, πιο ολιγομελές ίσως από την σημερινή Αντιπροσωπεία, αν έτσι 
κριθεί ότι θα λειτουργήσει καλύτερα. Έτσι θα υπάρχει μια αντιπροσώπευση της βάσης στο επίπεδο της 
Περιφέρειας και της Περιφέρειας στην ΠΕΑ.
Με τον ίδιο τρόπο οι σημερινές περιφερειακές συσκέψεις θα είναι τα κατά περιφέρεια συντονιστικά και  
θα προηγούνται του Συντονιστικού της ΠΕΑ.

Μετά τις εισηγήσεις και τις ομιλίες εισάγεται για ψήφιση πρόταση της ΕΛΕΜ:
Με αφορμή  την  αδιέξοδη  οικονομική  κατάσταση  που  βιώνει  ο  ΣΑΔΑΣ,  αναδείχθηκε  η  ανάγκη  της 
άμεσης δομικής ανασυγκρότησής του, για τον λόγο αυτόν προτείνουμε την εντός ευλόγου διαστήματος 
σύγκλιση: «ειδικής καταστατικής αντιπροσωπείας» με μοναδικό θέμα: την δομική αναδιάρθρωση 
του ΣΑΔΑΣ με ομογενοποίηση τμημάτων ή συλλόγων στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης. 
υπέρ 17
κατά 33
λευκά 4
απορρίπτεται



5ο  θέμα:    Τοποθέτηση  στη  μεταρρύθμιση  του  χωροταξικού  και  πολεοδομικού   
σχεδιασμού

Εισήγηση της Αριστερής Κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων - ΑΚΕΑ, παρουσιάζει 
ο συν. Κώστας Βουρεκάς

Στις  23  Απριλίου  2010  ανακοινώνεται  η  προσφυγή  της  Ελλάδας  στον  “μηχανισμό  στήριξης”  που 
συγκροτεί  η  τρόικα  ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ.  Οι  συνέπειες  που βιώνει  η  Ελληνική  κοινωνία  από τα  διαδοχικά 
μνημόνια και τις πολιτικές των διαδοχικών μνημονιακών κυβερνήσεων έχουν και χωρική συνιστώσα. Η 
διαχρονική πολιτική ενίσχυσης της μικρής ιδιοκτησίας ανατρέπεται και οι πολιτικές υπερφορολόγησης 
της  κατοχής  ακίνητης  περιουσίας  οδηγούν  στην  υφαρπαγή  της  γης  και  των  ακινήτων  και  στη 
συγκέντρωσή  τους  στα  χέρια  ολίγων.  Η  τρέχουσα  πολιτική,  η  οποία  επαγγέλλεται  μία  ανάπτυξη 
στηριγμένη στην υποβάθμιση τόσο των εργασιακών όρων και αποδοχών όσο και της προστασίας του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, οδηγεί στην υιοθέτηση νομικών εργαλείων που στο όνομα της  
διευκόλυνσης των “στρατηγικών επενδύσεων” καταργούν επί της ουσίας τον σχεδιασμό.

Αναφερόμαστε  εδώ πιο  συγκεκριμένα στον  Ν.3894/10,  ευρύτερα γνωστό ως  νόμο του  “fast-track”, 
όπως  συμπληρώθηκε  με  τους  Ν.4072/12  και  4146/13,  που  οδηγούν  στα  Ειδικά  Σχέδια  Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και στον Ν.3986/11 που προβλέπει τα Ειδικά Σχέδια 
Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), που αφορούν τα δημόσια ακίνητα, τα οποία πλέον 
εκλαμβάνονται σαν ιδιωτική περιουσία του κράτους και μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ.

Τόσο  τα  ΕΣΧΑΣΕ  όσο  και  τα  ΕΣΧΑΔΑ λειτουργούν  ως  μικρά  φωτογραφικά  χωροταξικά  για  την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένης επένδυσης, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μίας κατάστασης όπου αντί να 
προσαρμόζεται ο επενδυτής στη νομοθεσία, προσαρμόζεται η νομοθεσία στον επενδυτή. Από τη στιγμή 
που μία επένδυση ενταχθεί στο fast-track, για τα εκτός σχεδίου ακίνητα τα ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ μπορούν 
να  τροποποιούν  τους  όρους  εγκεκριμένων  Ρυθμιστικών  Σχεδίων,  ΖΟΕ,  ΓΠΣ,  ΣΧΟΟΑΠ και  άλλων 
σχεδίων  χρήσεων  γης,  ενώ  για  τα  εντός  σχεδίου  ακίνητα  μπορούν  να  τροποποιούν  εγκεκριμένα 
ρυμοτομικά,  πολεοδομικές  μελέτες  και  σχέδια  πόλεως.  Τα  ακίνητα  που  χωροθετούνται  εντός  των 
ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ  μπορούν  να  παρεκκλίνουν  των  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  όπως 
περιγράφονται  στον  Οικοδομικό  Κανονισμό  σε  ότι  αφορά  το  συντελεστή  δόμησης,  το  συντελεστή 
κάλυψης και το ύψος. Για την λειτουργία των επενδύσεων που εντάσσονται στο  fast-track μπορεί να 
παραχωρείται στον φορέα πραγματοποίησής τους το δικαίωμα χρήσης της παραλίας,  του αιγιαλού, 
ακόμα και του πυθμένα της θάλασσας. Τα βοηθητικά και συνοδά έργα για την πραγματοποίηση της 
επένδυσης (δίκτυα, οδοί προσπέλασης κ.ά) όταν για την πραγματοποίησή τους είναι υπεύθυνοι φορείς 
του δημοσίου, εκτελούνται  κατά προτεραιότητα,  ενώ για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων και των 
βοηθητικών και συνοδών έργων τους, ορίζονται διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, 
για πρώτη φορά σε όφελος ιδιώτη.  Τέλος μπορεί  να δημιουργούνται  “ειδικές ζώνες προστασίας και 
ελέγχου” γύρω από τις περιοχές των  ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί 
όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων 
και λειτουργιών.

Το νομικά αδύνατο σημείο των παραπάνω λεόντειων υπέρ του επενδυτή διευθετήσεων, είναι το γεγονός 
ότι τα  ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τα υπερκείμενα  χωροταξικά σχέδια, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 24) και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για την 
“θεραπεία” του παραπάνω “προβλήματος” προτείνεται από το ΥΠΕΚΑ η λεγόμενη “μεταρρύθμιση του 
συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού”. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης  “μεταρρύθμισης”,  όλα τα επίπεδα σχεδιασμού από το επίπεδο των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και  πάνω  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ),  μετατρέπονται  από 
δεσμευτικά σε “κατευθυντήρια”, ενώ ειδικά το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης μετατρέπεται σε “κείμενο αρχών, στόχων, πολιτικών προτεραιοτήτων και βασικών επιλογών  
της κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο δεν αποτελεί σχέδιο”. Σήμερα, κατά τον νόμο, η χωροθέτηση μίας 
μονάδας ή μιας δραστηριότητας με σημαντικές πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις 
δεν μπορεί να γίνεται σημειακά αλλά πρέπει να προβλέπεται  από το σχεδιασμό και ταυτόχρονα τα 
υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού πρέπει να αποτελούν εξειδίκευση των υπερκείμενων. Με το καθεστώς 
της “μεταρρύθμισης” “μια επένδυση θα αρκεί να είναι συμβατή (και/ή να εντάσσεται) με δύο επίπεδα  
σχεδιασμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της: αντίστοιχο Ειδικό ή Περιφερειακό πλαίσιο και τοπικό  
Σχέδιο Χρήσεων Γης. ”

Έτσι, στοιχεία του προκλητικά ευνοϊκού καθεστώτος που απολαμβάνουν με το fast-track οι λεγόμενες 



στρατηγικές επενδύσεις, μεταφέρονται και σε δραστηριότητες που λόγω μεγέθους σε καμία περίπτωση 
δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στρατηγικές.  Όμως με αυτόν τον τρόπο καταργείται  επί  της 
ουσίας  ο  σχεδιασμός  και  αντικαθίσταται  από  σημειακές,  φωτογραφικές  ρυθμίσεις,  που  επιπλέον 
σίγουρα θα αποδειχθούν και αλληλοσυγκρουόμενες, ενώ καταργείται κάθε ίχνος της έστω και τυπικής - 
διαμεσολαβημένης συμμετοχής των κοινωνιών στο σχεδιασμό, για να αντικατασταθεί απροσχημάτιστα 
από το δίκαιο του ισχυρότερου. Ένα καθεστώς ταιριαστό σε μια μετα-αποικιακού τύπου “ανάπτυξη” που 
μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη και από την “κρίση”.

Υπό μία έννοια, με την εφαρμογή των παραπάνω, είναι οι δυνάμεις της αγοράς που αναλαμβάνουν την 
οργάνωση του χώρου και  το δημόσιο συμφέρον αντικαθίσταται  από την  εξυπηρέτηση πολλαπλών 
ιδιωτικών συμφερόντων. Οι μεταλλαγές των πόλεων και των οικισμών της χώρας δεν θα προκύπτουν 
από τις επιδιώξεις των κατοίκων τους και τους σχεδιασμούς των δημόσιων ή συλλογικών φορέων, αλλά 
από τις συγκυριακές κινήσεις του διεθνούς και εγχώριου κεφαλαίου. Με άλλα λόγια οι ιδιώτες επενδυτές 
θα ορίζουν αποκλειστικά το μέλλον της κάθε πόλης και κατ’ επέκταση του συνόλου της χώρας.

Η Αντιπροσωπεία σαν ανώτερο αποφασιστικό όργανο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, οφείλει να πάρει 
θέση ενάντια στα παραπάνω εκτρωματικά μέτρα - νομοθετημένα και προτεινόμενα - και να ζητήσει την 
άμεση απόσυρσή τους. Το ελάχιστο που ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μπορεί να κάνει είναι να αποσύρει τη στήριξη 
που η πλειοψηφία του ΔΣ παρείχε στην εν λόγω “μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού”  με  αντάλλαγμα  την  επιζητούμενη  “θεσμική”  εκπροσώπησή  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  σε 
κυβερνητικές  επιτροπές  που  θα  επεξεργάζονται  και  παρατηρητήρια  που  θα  παρατηρούν  την 
προωθούμενη απορρύθμιση. Εννοείται ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να αποσυρθούν οι εκπρόσωποί του 
από οποιαδήποτε διαβούλευση με αντικείμενο την εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων και η νέα θέση 
του να γνωστοποιηθεί τόσο στο ΥΠΕΚΑ, όσο και σε όλους τους φορείς που κλήθηκαν στη διαβούλευση.

Η  ανατροπή  του  σημερινού  καθεστώτος  υφαρπαγής,  που  κυβέρνηση  και  τρόικα  ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ 
επιβάλλουν,  με  στόχο την εξυπηρέτηση αρπακτικών κεφαλαίων και  την γρηγορότερη εκποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, αποτελεί προϋπόθεση για έναν σχεδιασμό στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και 
της εργαζόμενης πλειοψηφίας, με δημοκρατική συμμετοχή της κοινωνίας.

Εισήγηση της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης, παρουσιάζει η συν. Αυγερινού

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
Ο  Χωροταξικός  και  πολεοδομικός  σχεδιασμός  δεν  αποτελεί  γενικά  μια  κοινωνικά  ουδέτερη 
τεχνοκρατική διαδικασία, αλλά στοχεύει στην οργάνωση του χώρου, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις 
επιλογές της άρχουσας τάξης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το αν θα υπάρξει νομοθετημένος,  
τυπικά, σχεδιασμός αλλά το ποιός αποφασίζει, με ποιά κριτήρια και σε όφελος ποιού, σχετικά με το 
χρόνο, το χώρο και τις προτεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η γενική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα των χρήσεων γης (μαζί και οι πρόσφατες  
εξελίξεις), υπηρετεί διαχρονικά τις ανάγκες θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των 
εγχώριων  μονοπωλιακών  ομίλων,  τις  επιλογές  της  ΕΕ  για  ελεύθερη  κίνηση  κεφαλαίου-εργασίας-
εμπορευμάτων. Εδράζεται στην πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, της λαϊκής κατοικίας και των 
δημοσίων  έργων,  καθώς  και  σε  αυτήν  της  «απελευθέρωσης»  στρατηγικών  τομέων  της  οικονομίας 
(ενέργεια, τηλ/νίες κλπ.).  Προωθεί  την κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν μέχρι σήμερα 
σχετικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, εφόσον αυτοί εμποδίζουν την επενδυτική δράση του μεγάλου 
κεφαλαίου.  Εναρμονίζεται  και  αλληλοτροφοδοτείται  από τη  νέα «Καλλικρατική» διοικητική δομή της 
χώρας, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επιτάχυνσης της πολιτικής της εμπορευματοποίησης 
των τομέων της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, μέσα από τη διάσπαση και «αποκέντρωση» της 
κρατικής ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο.

Για  την  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων,  η  εκάστοτε  κυβερνητική  πολιτική  των  κομμάτων  του 
ευρωμονόδρομου προώθησε ένα σύνολο νομοθετικών “εργαλείων” και άλλων παρεμβάσεων, όπως το 
ΕΣΠΑ, το νομοθετικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, την απελευθέρωση της ενέργειας κλπ., τα σχέδια  
«Καποδίστριας» και «Καλλικράτης» και, φυσικά, τα Χωροταξικά Σχέδια, Εθνικό και ειδικά. Όλες αυτές οι 
παρεμβάσεις  συγκροτούν ένα ενιαίο  πλαίσιο πολιτικής της  αστικής  τάξης  και  της  ΕΕ και  ως τέτοιο 
πρέπει  να αντιμετωπιστούν από το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ήρθαν να 
«πατήσουν» και οι παρεμβάσεις του πρόσφατου διαστήματος, είτε αφορούν την αυθαίρετη δόμηση, είτε  
τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, είτε την (ψευδεπίγραφη) «προστασία της βιοποικιλότητας». Γενική 
μας διαπίστωση, είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές:

1. Θα  καταφέρουν  νέα,  σημαντικά  πλήγματα  στο  ήδη  ουσιαστικά  ανύπαρκτο  πλαίσιο 



περιβαλλοντικής προστασίας στη χώρα,
2. Θα διαμορφώσουν όρους για ακόμα πιο γρήγορη και απρόσκοπτη προώθηση των επενδυτικών 

σχεδίων των μονοπωλιακών ομίλων, εξασφαλίζοντας τους άμεση πρόσβαση σε κάθε γωνιά της 
χώρας και των φυσικών πόρων της,

3. Θα  οδηγήσουν  σε  νέα  φοροεισπρακτικού  χαρακτήρα  «χαράτσια»  σε  βάρος  των  λαϊκών 
στρωμάτων,  μετακυλώντας  στις  πλάτες  τους  την  ευθύνη  για  το  πρόβλημα  της  αυθαίρετης 
δόμησης που δημιουργήθηκε από την ίδια την πολιτική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του 
τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

Η  Θέση  που  πήρε  το  ΤΕΕ  στο  σύνολο  του  πλαισίου  αυτού,  παρά  τις  όποιες  επιμέρους 
διαφοροποιήσεις, στην πραγματικότητα αποδέχεται τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής 
και  εστιάζει  σε  δευτερεύοντα,  επιμέρους  και  «τεχνικά»  ζητήματα:  πόσες  μικροπαραβάσεις 
αποχαρακτηρίζονται από αυθαίρετες, να διασφαλίζεται η απόδοση των πόρων από τα πρόστιμα για το 
«περιβαλλοντικό ισοζύγιο» κλπ. Δηλαδή, γίνεται  αποδεκτή η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,  γίνεται 
αποδεκτή  η  μετακύλιση  της  κρατικής  ευθύνης  στις  πλάτες  του  μηχανικού/συμβολαιογράφου  κλπ., 
γίνεται αποδεκτή η απαλλαγή του μεγάλου κεφαλαίου από το βάρος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
που  προκαλεί,  προκειμένου  να  μεγιστοποιήσει  την  κερδοφορία  του.  Σε  τελευταία  ανάλυση,  γίνεται 
αποδεκτή η ίδια η λογική της εμπορευματοποίησης της γης που είναι ο πυρήνας του προβλήματος.
Συμπέρασμα:
Είναι αυτονόητο ότι το σύνολο του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου είναι πέρα για πέρα 
αντιλαϊκό και απαράδεκτο και πρέπει να καταργηθεί.  Η απάντηση του λαού, των εργαζόμενων δε 
μπορεί να είναι η υπεράσπιση του σημερινού άθλιου καθεστώτος, που έτσι κι αλλιώς είναι δημιούργημα 
της πολιτικής του κεφαλαίου και την έχουν χρυσοπληρώσει. Η απάντηση είναι η συσπείρωση και ο 
αγώνας για να γίνει η γη και η χρήση της λαϊκή περιουσία, για ενιαίο φορέα κατασκευών στο πλαίσιο της 
λαϊκής  οικονομίας,  που  θα  σχεδιάσει  και  θα  εκτελέσει  τα  αναγκαία  για  το  λαό  έργα  κατοικίας, 
συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, τις ανάγκες για ασφαλή, οικονομική, ποιοτική κατοικία 
για όλους τους εργαζόμενους.

Εισήγηση συν. Μαρίας Φραντζή
Η Μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού 
(Ενημέρωση - Τοποθέτηση στο 7ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Το Νοέμβριο του 2012, με έγγραφό του, το ΥΠΕΚΑ μας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προχωρήσει  
στη  συνολική  μεταρρύθμιση  των  διαδικασιών  του  χωροταξικού  και  πολεοδομικού  σχεδιασμού  της 
χώρας  κοινοποιώντας  μας  μια  πρώτη  προσέγγιση  στο  θέμα  και  ζητώντας  τη  συμβολή  μας  στον 
προβληματισμό για την επεξεργασία της.
Παρά τα ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια που υπήρξαν στην πρώτη αυτή απόπειρα διαμόρφωσης 
άποψης για  ένα τόσο σημαντικό για  το μέλλον του σχεδιασμού θέμα,  ο  ΣΑΔΑΣ ανταποκρίθηκε με  
συνέπεια αφού συζήτησε το θέμα στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή του και στο ΔΣ του.
Στα  πλαίσια  των  συζητήσεων  αυτών  επισημάνθηκε  με  σαφήνεια  ότι  το  ισχύον  σήμερα  καθεστώς 
Χωροταξικού και  Πολεοδομικού Σχεδιασμού παρουσιάζει  σημαντικές παθογένειες.  Όσοι  συνάδελφοι 
ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο τις βιώνουν και τις αναλύουν σε σειρά τοποθετήσεων τα  
τελευταία  χρόνια.  Το  πρόβλημα  δεν  είναι  αποκλειστικά  θεσμικό  (με  την  έννοια  των  νόμων  που 
καθορίζουν  τη  ροή  εκπόνησης  των  αντίστοιχων  μελετών)  αλλά  και  διοικητικό  με  την  έννοια  της  
διαχείρισης της ροής εκπόνησης αλλά και της εφαρμογής των μελετών. 
Το δεύτερο θέμα που επισημάνθηκε ήταν η αναγκαιότητα, μέσα από τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, να 
ελεγχθεί η, ήδη ψηφισμένη τότε, κατάσταση που δημιουργούν τα ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ. Με ιδιαίτερη 
εισήγηση  (στα  πλαίσια  της  επιτροπής  Γ4 που  ασχολήθηκε  με  το  θέμα)  αναλύθηκε  ο  τρόπος  που 
λειτουργούν  οι  συγκεκριμένοι  τύποι  παρεμβάσεων  δημιουργώντας  μικρά  ΓΠΣ  και  με  δυνατότητα 
ανατροπής κάθε θεσμοθετημένου σχεδιασμού.

Η, προτεινόμενη τότε, τοποθέτηση του ΣΑΔΑΣ στο θέμα, πριν δημοσιοποιηθεί, κοινοποιήθηκε σε όλα τα 
μέλη του ΔΣ για τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αντιρρήσεις , παρεμβάσεις. 

Ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ (19/12/12),  όπου είχε  κληθεί  πλήθος φορέων και 
συμμετείχαν 3 μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ, διαφορετικών παρατάξεων και, ίσως, προσεγγίσεων στο θέμα, 
προκειμένου η άποψη για το εγχείρημα να είναι σφαιρική (ΕλΕΜ, Συσπειρώσεις, ΑΚΕΑ). Στη συζήτηση 
που έγινε στο ΔΣ, για την πορεία της συνάντησης, δε φάνηκε να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για 
όσα παρακολουθήσαμε στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Η  συνάντηση  αυτή  και  η  αίσθηση  ευθύνης  που  μας  δημιούργησε  για  έγκαιρες  και  ουσιαστικές 



παρεμβάσεις  ώστε  τα  ευχολόγια  να  γίνουν  τεκμηριωμένος,  επιστημονικός  λόγος  με  δύναμη  και 
προοπτική, αποτέλεσε την αφορμή μιας προσπάθειας από τον ΣΑΔΑΣ να συντονίσει τις ενέργειές του 
με τους επίσης εμπλεκόμενους (από την άποψη του επιστημονικού τους αντικειμένου) στο πρόβλημα 
φορείς ώστε η προσέγγιση να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένο και δυναμικό χαρακτήρα.

Ακολούθησαν κοινές συνεδριάσεις (ΣΑΔΑΣ – ΣΕΠΟΧ – ΣΕΜΠΧΠΑ – Τοπογράφοι),  παρέμβαση στη 
διαδικασία  με  την  κοινή  ανακοίνωση  των  φορέων  που  συμμετέχουν  και  προγραμματισμός  των 
διαδικασιών που θα παράγουν την  προτεινόμενη επίσημη κοινή θέση μας  στο ζήτημα του:  «Ποιες 
διαδικασίες Σχεδιασμού θέλουμε στην Ελλάδα σήμερα». 

Κατά την πρόσφατη συνάντηση του προεδρείου του ΣΑΔΑΣ με τον ΓΓ του ΥΠΕΚΑ ενημερωθήκαμε,  
μεταξύ άλλων, ότι το Ν/Σ για τη Μεταρρύθμιση Χω Πο Με θα κατατεθεί άμεσα στη διαβούλευση. Με 
βάση τη συγκεκριμένη πληροφορία προτάθηκε, εφόσον έχουμε κάποια πληροφορία για το περιεχόμενο 
του Ν/Σ, να το συζητήσουμε στην Α. 

Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η πληροφορία για το προτεινόμενο Ν/Σ θα ήταν χρήσιμο να  
συζητηθεί  το  θέμα  στην  Αντιπροσωπεία  προκειμένου  να  υπάρξει  άμεση  ανταλλαγή  απόψεων  και 
καθορισμός των κύριων στοιχείων που θα πρέπει  να εμπεριέχει  η αντίδραση και  κινητοποίηση του 
κλάδου ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον και ο ρόλος του Σχεδιασμού στη χώρα μας.

Μετά τις εισηγήσεις και τις ομιλίες τίθενται σε ψηφοφορία δύο κείμενα για να αποφασιστεί ποιο 
θα αποτελέσει βάση της απόφασης

1. Σχέδιο απόφασης ΑΚΕΑ: 
Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 

της 29ης Ιουνίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”
Στις  23  Απριλίου  2010  ανακοινώνεται  η  προσφυγή  της  Ελλάδας  στον  “μηχανισμό  στήριξης”  που 
συγκροτεί  η  τρόικα  ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ.  Οι  συνέπειες  που βιώνει  η  Ελληνική  κοινωνία  από τα  διαδοχικά 
μνημόνια και τις πολιτικές των διαδοχικών μνημονιακών κυβερνήσεων έχουν και χωρική συνιστώσα. Η 
διαχρονική πολιτική ενίσχυσης της μικρής ιδιοκτησίας ανατρέπεται και οι πολιτικές υπερφορολόγησης 
της  κατοχής  ακίνητης  περιουσίας  οδηγούν  στην  υφαρπαγή  της  γης  και  των  ακινήτων  και  στη 
συγκέντρωσή  τους  στα  χέρια  ολίγων.  Η  τρέχουσα  πολιτική,  η  οποία  επαγγέλλεται  μία  ανάπτυξη 
στηριγμένη στην υποβάθμιση τόσο των εργασιακών όρων και αποδοχών όσο και της προστασίας του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, οδηγεί στην υιοθέτηση νομικών εργαλείων που στο όνομα της  
διευκόλυνσης των “στρατηγικών επενδύσεων” καταργούν επί της ουσίας τον σχεδιασμό.

Τόσο ο Ν.3894/10 (ευρύτερα γνωστός ως νόμος του “fast-track”) που οδηγεί στα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), όσο και ο Ν.3986/11 που προβλέπει τα Ειδικά Σχέδια 
Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), που αφορούν τα δημόσια ακίνητα, τα οποία πλέον 
εκλαμβάνονται σαν ιδιωτική περιουσία του κράτους και μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ, διαμορφώνουν μία 
κατάσταση όπου αντί να προσαρμόζεται ο επενδυτής στη νομοθεσία, προσαρμόζεται η νομοθεσία στον 
επενδυτή. 

Τα ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ μπορούν να τροποποιούν τους όρους εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΖΟΕ, 
ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ρυμοτομικά, πολεοδομικές μελέτες και σχέδια πόλεως. Τα ακίνητα που χωροθετούνται 
εντός των ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ μπορούν να υπερβαίνουν τους όρους και περιορισμούς δόμησης όπως 
περιγράφονται στον Οικοδομικό Κανονισμό, για την λειτουργία των συγκεκριμένων επενδύσεων μπορεί 
να  παραχωρείται  στον  επενδυτή  το  δικαίωμα  χρήσης  της  παραλίας,  του  αιγιαλού,  ακόμα  και  του 
πυθμένα της θάλασσας και τα βοηθητικά και συνοδά έργα για την πραγματοποίηση της επένδυσης 
εκτελούνται  κατά  προτεραιότητα.  Για  την  εξυπηρέτηση  των  συγκεκριμένων  επενδύσεων  ορίζονται 
διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, σε όφελος του ιδιώτη επενδυτή και τέλος μπορεί 
να  δημιουργούνται  “ειδικές  ζώνες  προστασίας  και  ελέγχου”  γύρω  από  τις  περιοχές  των 
ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, 
στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Η  λεγόμενη  “μεταρρύθμιση  του  συστήματος  χωροταξικού  και  πολεοδομικού  σχεδιασμού”,  όπως 



προτάθηκε  από  το  ΥΠΕΚΑ,  αποτελεί  κατ’  αρχήν  μία  προσπάθεια  «νομικής  θωράκισης»  των 
ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ.  Επιπλέον,  στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης  “μεταρρύθμισης”,  όλα  τα  επίπεδα 
σχεδιασμού  από  το  επίπεδο  των  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και  πάνω  (συμπεριλαμβανομένων  και  των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ),  μετατρέπονται  από  δεσμευτικά  σε  “κατευθυντήρια”,  ενώ  ειδικά  το  Γενικό  Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης μετατρέπεται σε “κείμενο αρχών, στόχων, πολιτικών 
προτεραιοτήτων  και  βασικών  επιλογών  της  κυβερνητικής  πολιτικής,  το  οποίο  δεν  αποτελεί  σχέδιο”. 
Τέλος,  με  το  καθεστώς  της  “μεταρρύθμισης”  “μια  επένδυση  θα  αρκεί  να  είναι  συμβατή  (και/ή  να  
εντάσσεται)  με  δύο  επίπεδα  σχεδιασμού  ανάλογα  με  τα  χαρακτηριστικά  της:  αντίστοιχο  Ειδικό  ή  
Περιφερειακό πλαίσιο και τοπικό Σχέδιο Χρήσεων Γης. ”

Έτσι, στοιχεία του προκλητικά ευνοϊκού καθεστώτος που απολαμβάνουν με το fast-track οι λεγόμενες 
στρατηγικές επενδύσεις, μεταφέρονται και σε δραστηριότητες που λόγω μεγέθους σε καμία περίπτωση 
δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στρατηγικές.  Όμως με αυτόν τον τρόπο καταργείται  επί  της 
ουσίας  ο  σχεδιασμός  και  αντικαθίσταται  από  σημειακές,  φωτογραφικές  ρυθμίσεις,  που  επιπλέον 
σίγουρα θα αποδειχθούν και αλληλοσυγκρουόμενες, ενώ καταργείται κάθε ίχνος της έστω και τυπικής,  
διαμεσολαβημένης  και  με  άνισους  όρους  συμμετοχής  των  κοινωνιών  στο  σχεδιασμό,  για  να 
αντικατασταθεί  απροσχημάτιστα  από  το  δίκαιο  του  ισχυρότερου  και  τις  συγκυριακές  κινήσεις  του 
διεθνούς και εγχώριου κεφαλαίου. Ένα καθεστώς ταιριαστό στη μετα-αποικιακού τύπου “ανάπτυξη” που 
μας υπόσχονται και η οποία μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη και από την “κρίση”.

Η  ανατροπή  του  σημερινού  καθεστώτος  υφαρπαγής,  που  κυβέρνηση  και  τρόικα  ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ 
επιβάλλουν,  με  στόχο  την  εξυπηρέτηση  αρπακτικών  κεφαλαίων  και  τη  γρηγορότερη  εκποίηση  της 
δημόσιας περιουσίας, αποτελεί προϋπόθεση για έναν σχεδιασμό στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και 
της εργαζόμενης πλειοψηφίας, με δημοκρατική συμμετοχή της κοινωνίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Την  άμεση κατάργηση των  παραπάνω εκτρωματικών  μέτρων  -  νομοθετημένων  και  προτεινόμενων 

(Ν.3894/10,  Ν.3986/11  και  “μεταρρύθμιση  του  συστήματος  χωροταξικού  και  πολεοδομικού 
σχεδιασμού”).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Την απόσυρση των εκπρόσωπων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από οποιαδήποτε διαβούλευση με αντικείμενο την 

εφαρμογή των παραπάνω νόμων και σχεδίων.

Τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στο ΥΠΕΚΑ, στους φορείς που κλήθηκαν στη διαβούλευση 
για τη μεταρρύθμιση και στα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

ψήφοι 37

2. Κείμενο Πανεπιστημονικής (υποβάλλεται το κείμενο της εισήγησής της)
ψήφοι 5

Τροπολογία του συνάδελφου Σοφιανόπουλου: Προτείνεται η εξής προσθήκη στο τέλος στο σχέδιο 
απόφασης της ΑΚΕΑ:

Όσον αφορά τον Αστικό Σχεδιασμό αυτός δεν μπορεί να συζητιέται στη λογική της εξυπηρέτησης των 
ιδιωτικών συμφερόντων του κεφαλαίου και στην καταστροφική λογική προσέλκυσης “επενδυτών”. 
Είμαστε  αντίθετοι  στη  λογική  που  βλέπει  την  πόλη  ως  πεδίο  ρηματιστηριακών  παιχνιδιών 
εκτοπίζοντας τους “ανεπιθύμητους” και επιβάλλοντας μια λογική “gentrification” δηλαδή μιας πόλης 
για τους λίγους.

Ο  Σύλλογος  να  σταθεί  αλληλέγγυος  και  να  υποστηρίξει  τόσο  τα  κινήματα  πόλης,  όσο  και  τις 
προσπάθειες  οργάνωσης  όσων  θα  διεκδικούν  το  δικαίωμα  στη  στέγαση.  Να  στηριχθεί  κάθε 
προσπάθεια που στην πράξη διεκδικεί τους δημόσιους χώρους και το δικαίωμα στην κατοικία. 

Η τροπολογία γίνεται αποδεκτή
Το σχέδιο απόφασης  όπως διαμορφώθηκε τίθεται σε ψηφοφορία:
υπέρ 37
λευκά 5
εγκρίνεται

Μη υπάρχοντος αντικειμένου για το 6ο θέμα η συνεδρίαση συνεχίζεται με το 7ο 



7ο θέμα: Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα

Για το Ασφαλιστικό εισάγονται δύο προτάσεις:
Πρόταση της Πανεπιστημονικής:

Ανυποχώρητος αγώνας για την ασφάλιση!
Η επίθεση στα δικαιώματά μας, δεν έχει τελειωμό! Μπορεί τα ειδοποιητήρια με τις τρομακτικές 

αυξήσεις να πήραν δίμηνη παράταση εξόφλησης, έως τα τέλη του Ιούνη, όμως το χαράτσι του 
ΤΣΜΕΔΕ παραμένει και υπερβαίνει τα 5000 ευρώ ετησίως για ασφαλισμένους 8ετίας και σχεδόν 
τις 4000 ευρώ για ασφαλισμένους 5ετίας την ίδια στιγμή που η ανεργία και η υποαπασχόληση 
θερίζουν. Για τους εργαζόμενους και με τυπικά μισθωτή σχέση, οι αυξήσεις στις εισφορές αγγίζουν 
μεσοσταθμικά  τις  2000  ευρώ  το  χρόνο  για  τους  ασφαλισμένους  προ  1993,  ενώ  οι  «καινούργιοι» 
ασφαλισμένοι  που  δούλεψαν  ως  αυτοαπασχολούμενοι,  θα  βιώσουν  επίσης  σημαντικές  αυξήσεις, 
αυξήσεις που τελικά θα περάσουν στις πλάτες τους.

Ταυτόχρονα, η πληρωμή των ασφαλίστρων  χωρίς τις αυξήσεις μέχρι την 30/6, απλά σημαίνει 
χρέος προς το ταμείο του υπόλοιπου ποσού, χρέος που τελικά θα εισπραχθεί απ’ το κράτος με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, αφού η μετατροπή των χρεών προς τα ταμεία σε χρέη προς την εφορία 
είναι  προ  των  πυλών. Οι  αυξήσεις  αυτές  καθιστούν  τη  μεγάλη  πλειοψηφία  των  μηχανικών 
ανασφάλιστους. Ενώ το 40% των αυτασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ έχουν σωρεύσει ήδη υπέρογκα χρέη 
προς το Ταμείο, πραγματοποιείται νέα κλοπή 400 εκ. ευρώ στα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ με απόφαση 
της διοίκησης του ΤΕΕ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Οι παροχές υγείας 
υποβαθμίζονται σημαντικά με την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ. Η κρίση έχει οδηγήσει χιλιάδες μηχανικούς στην 
ανεργία, ενώ όσοι ακόμα εργάζονται, δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί με εντατικοποίηση της εργασίας 
και με το διαρκή φόβο της απόλυσης. Την ίδια στιγμή οι συντάξεις μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
μειώνονται, ενώ η ανταποδοτική λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων σημαίνει ότι οι συντάξεις των 
σημερινών ασφαλισμένων βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.  Η κυβέρνηση προωθεί, τη μια μετά 
την άλλη, τις αναδιαρθρώσεις στα επαγγελματικά, εργασιακά και μορφωτικά μας δικαιώματα, 
και το ΤΕΕ αποτελεί συνένοχο και συναυτουργό στην προώθηση της πολιτικής αυτής στο χώρο 
των μηχανικών.

Η ανταποδοτικότητα στην Ασφάλιση φέρνει αυξήσεις εισφορών!
Το ΤΕΕ και οι συνοδοιπόροι του θέλουν να εμφανίσουν τις τελευταίες αυξήσεις ως αποτέλεσμα 

κακών εκτιμήσεων της τελευταίας διετίας, ως αυθαίρετες απαιτήσεις της Τρόικας και του Μνημονίου, 
αναγορεύοντας  τη  δικαστική  προσβολή  τους  στο  ΣτΕ  ως  το  βασικό  όπλο  των  μηχανικών.  Η 
πραγματικότητα  είναι  τελείως  αντίθετη!  Οι  όψιμοι  τιμητές  των  αυξήσεων  των  εισφορών, 
προσπαθούν να συσκοτίσουν ότι είναι  η ανταποδοτική λειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος 
που οδηγεί  σε  αυξήσεις  των  εισφορών  (γιατί  αλλιώς  «δεν  βγαίνει»  το  Ταμείο), σε  μόνιμες 
αναλογιστικές μελέτες που αναπροσαρμόζουν συντάξεις και εισφορές με γνώμονα τον ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό του Ταμείου, οδηγούν σε υποβάθμιση των παροχών υγείας.  Οι τελευταίες αυξήσεις 
είναι  συνέχεια  της  πολιτικής  ΕΕ-άρχουσας τάξης  για  την  ανταποδοτικότητα  στην  κοινωνική 
ασφάλιση που προωθήθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο, με πληθώρα νόμων, ναυαρχίδα 
των οποίων ήταν, για το ΤΣΜΕΔΕ, ο ν.3518/2006.

Βιώνουμε τα αποτελέσματα ενός Ταμείου όπου τα ασφαλιστικά βάρη μεταφέρονται από το 
κράτος και την εργοδοσία στις πλάτες των εργαζόμενων. Βιώνουμε τη σκληρή πραγματικότητα 
του  ανταποδοτικού  Ταμείου-τραπεζίτη,  που  στήριξαν  και  συνεχίζουν  να  στηρίζουν  όλες  οι 
δυνάμεις του ευρωμονόδρομου στο ΤΕΕ και στο πολιτικό και συνδικαλιστικό σύστημα, από τη 
σημερινή συγκυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, στήριξε 
και  ως ηγεσία του ΤΕΕ υλοποίησε, την πολιτική της ανταποδοτικότητας με το ν.3518/2006. Γι’ 
αυτό και προκαλεί θυμηδία η πρόσφατη νομοθετική «πρωτοβουλία» του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία 
εμφανίζεται να στηλιτεύει τις τελευταίες αυξήσεις, την ιδία στιγμή που είναι συνυπεύθυνος για 
της ήδη ανυπόφορες για του εργαζομένους μηχανικούς ασφαλιστικές εισφορές,  και αφήνει στο 
απυρόβλητο την ανταποδοτική λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων.

Η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ οδηγεί στην ενιαιοποίηση προς τα κάτω των παροχών υλοποιώντας την 
πολιτική της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα, σε υφαρπαγή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με όχημα την 
κάλυψη της μαύρης τρύπας του ΕΟΠΥΥ. Η μετατροπή του Κλάδου Υγείας σε ΝΠΙΔ, που επιχείρησε 
να προωθήσει η διοίκηση του ΤΕΕ, δεν αποτελεί φιλολαϊκή λύση, αφού οδηγεί νομοτελειακά σε νέες 
δραστικές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του κλάδου υγείας.
Η  συμμετοχή  στη  νέα  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  Αττικής  είναι  αποτέλεσμα  του 
ΤΣΜΕΔΕ -Τραπεζίτη που θεμελίωσε η ανταποδοτικότητα, και γι’ αυτό στηρίζεται από τη διοίκηση του 



ΤΕΕ, δηλαδή από τις δυνάμεις του ευρωμονόδρομου, μεταξύ των οποίων και από τις δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ .
Σήμερα είναι περισσότερο επιβεβλημένο από ποτέ να βάλουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό 
αντίπαλο,  την  πολιτική  ΕΕ-άρχουσας  τάξης  που  εφαρμόζει  η  τρικομματική  κυβέρνηση  και 
θυσιάζει τα δικαιώματά μας στο βωμό της κερδοφορίας των ομίλων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα χωρίς αυταπάτες για το ρόλο του ΤΕΕ!
Όλη την  προηγούμενη  περίοδο  η  πλειοψηφία  της  διοίκησης  του  ΤΕΕ,  με  περισσό  θράσος  και 

υποκρισία  για  να  ρίξει  στάχτη  στα  μάτια  των  εργαζόμενων  μηχανικών  καλούσε  σε  κινητοποιήσεις  
ενάντια στη διοίκηση του ΕΤΑΑ, πρακτικά ενάντια στον ίδιο τον εαυτό του… Το ΤΕΕ επιδίωξε να 
ξεχαστεί η στήριξή του στην κυβερνητική πολιτική μέσα και απ’τη συμμετοχή του στη διοίκηση του ΕΤΑΑ 
όλο  το  προηγούμενο  διάστημα,  τις  υπογραφές  του  που  δε  λείπουν  από  οποιοδήποτε 
αντιασφαλιστικό μέτρο έχει ληφθεί τα τελευταία 20 χρόνια, την αποφασιστική συμβολή του στην 
υλοποίηση  οποιασδήποτε  ρύθμισης  υπακούει  στην  πολιτική  της  Ε.Ε.,  στην  πολιτική  της 
ανταγωνιστικότητας,  της  ανταποδοτικότητας  στην  Κοινωνική  Ασφάλιση,  της  «απελευθέρωσης»  των 
«κλειστών» επαγγελμάτων, της Ευρωενωσιακής αναδιάρθρωσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όμως 
οι συνάδελφοι που βιώνουν στις πλάτες τους τις συνέπειες της αντιασφαλιστικής πολιτικής έχουν και 
κρίση και μνήμη. Θυμούνται για παράδειγμα,  ότι  την ώρα που πραγματοποιούνταν αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιασφαλιστικη πολιτική τα τελευταία χρόνια και το προηγούμενο 
διάστημα  από  ταξικά  σωματεία  και  επιτροπές  αγώνα  μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων 
μηχανικών (στο ΤΣΜΕΔΕ, στο Υπουργείο Εργασίας, στην Τράπεζα Αττικής κ.λπ.), η ηγεσία του 
ΤΕΕ υλοποιούσε την πολιτική αυτή.

Οι  πρόσφατες  κινητοποιήσεις  που  διοργάνωσε  το  ΤΕΕ  στο  ΕΤΑΑ  είχαν  σαν  στόχο  να 
αποπροσανατολίσουν  από  τον  πραγματικό   αντίπαλo,  να  καλλιεργήσουν  αυταπάτες ότι  η 
ακύρωση των μέτρων και της πολιτικής της ανταποδοτικότητας μπορεί να γίνει χωρίς σύγκρουση με 
την πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ-μονοπωλίων, αλλά απλά με μια απόφαση του Δ.Σ. του  ETAA, του 
ίδιου ΔΣ που υλοποιεί  αυτή την πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
επικύρωσης  αύξησης  των  εισφορών  το  προηγούμενο  καλοκαίρι,  τη  ληστεία  400  εκ  ευρώ από  τα 
αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και την προώθηση της ανταποδοτικότητας.

Η κάλπικη  μορφή «αγώνα» που  επέλεξε  το  ΤΕΕ με  μαζικές  νομικές  προσφυγές  για  την 
αντισυνταγματικότητα των διατάξεων, με την τραγελαφική πίεση στο ΔΣ του ΕΤΑΑ…για αναστολή 
αποστολής των ειδοποιητηρίων την ώρα που τα ειδοποιητήρια είχαν ήδη αποσταλεί και την αναστολή 
των πληρωμών μέχρι την εκδίκασή τους από το ΣτΕ, που αποτέλεσε το βασικό αίτημα του ΤΕΕ, είχε 
προφανή στόχο να εκτονώσει την αγανάκτηση των μηχανικών σε ανώδυνες ατραπούς, να καθαγιάσει 
την ηγεσία του (μπροστά και στις επερχόμενες εκλογές στο ΤΕΕ) στα ψευτοκινηματικά νερά της 
«Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών», ένα σχήμα στο οποίο, στο όνομα της «άμεσης δημοκρατίας του 
κινήματος»  συναποφασίζουν  εργοδότες  και  εργαζόμενοι. Η  τοποθέτηση  του  εκπροσώπου  της 
«Συσπείρωσης Μηχ.» στη ΔΕ του ΤΕΕ, που είπε ότι «το κυβερνητικό βέτο στην απόφαση του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ είναι  δεδομένο,  αλλά  τουλάχιστον  θα  ξεπλύνουμε  την  απαράδεκτη  στάση  των  φορέων  των 
μηχανικών»,  είναι  αποκαλυπτική  για  την  πραγματική  στόχευση  των  άσφαιρων  κινητοποιήσεων  του 
προηγούμενου διαστήματος. 

Μετά την εμφανιζόμενη ως «νίκη του ΤΕΕ των Μηχανικών», δίμηνη παράταση εξόφλησης των 
ειφορών,  επικράτησε  η  απόλυτη  σιωπή  από  πλευράς  της  ηγεσίας  του  ΤΕΕ  και  των 
Συνοδοιπόρων...Αλλά στο τέλος Ιούνη έρχεται η ώρα οι εργαζόμενοι μηχανικοί να «πάμε ξανά 
στο  Ταμείο»,  ενώ  το  ΤΕΕ  σφυρίζει  αδιάφορα  αναμένοντας  την  απόφαση  του  ΣτΕ  που  θα 
«δικαιώσει τον αγώνα».

Χωρίς αυταπάτες για το ρόλο των αυτόκλητων «σωτήρων –διαπραγματευτών» και μακριά 
από το κλίμα αναμονής μιας τάχα δικαστικής δικαίωσης «Τύπου ΕΡΤ» από το ΣτΕ, παίρνουμε 

την υπόθεση στα χέρια μας, συνεχίζουμε στους δρόμους του συνεπούς και αταλάντευτου 
ταξικού αγώνα...

Ο αγώνας για  τα ασφαλιστικά μας  δικαιώματα είναι  αγώνας  των εργαζόμενων (μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων), άνεργων και συνταξιούχων μηχανικών, όλων αυτών που τσακίζονται απ’ 
την  πολιτική αυτή.  Προμετωπίδα του αγώνα δεν μπορεί  να είναι  το ΤΕΕ  όπου έχει  καταλυτική 
επίδραση το μεγάλο κεφάλαιο, που αντικειμενικά ωφελείται απ’ την πολιτική αυτή ποικιλότροπα, 
δεν μπορεί να  είναι η νέα ψευτοκινηματική εκδοχή του της «Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών» 
που λειτουργεί στη λογική «όλοι μηχανικοί είμαστε»… Ο αγώνας πρέπει να δοθεί με προμετωπίδα τα 
σωματεία και τις επιτροπές αγώνα όπου οργανώνονται οι μισθωτοί μηχανικοί ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα,  οι  αυτοαπασχολούμενοι,  οι  άνεργοι  και  οι  συνταξιούχοι  μηχανικοί  με  κατεύθυνση ρήξης  και  
ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής. 

Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Απαιτείται η άμεση κλιμάκωση του αγώνα, στους τόπους 
δουλειάς, στους τόπους κατοικίας. Η επίθεση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, άνεργους και 



συνταξιούχους  μηχανικούς.  Είναι  τμήμα  της  συνολικής  επίθεσης  στα  εργασιακά,  μισθολογικά  και 
κοινωνικά δικαιώματα όλων των εργαζόμενων και του λαού, που κλιμακώνεται από τις κυβερνήσεις,  
τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  σε  όλη  την  ΕΕ.  Κοινή  πρέπει  να  είναι  και  η  αντεπίθεσή  μας.  Ο 
ουσιαστικός αγώνας που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων,  μπορεί 
και πρέπει να δοθεί μόνο μέσα από τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, μέσα από τις 
γραμμές του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ.

Με αφετηρία την άμεση κατάργηση της κυβερνητικής απόφασης επιβολής των τελευταίων 
αυξήσεων, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία για  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΝΕΑΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας 
εναντίον ολόκληρης της αντιασφαλιστικής πολιτικής παλεύοντας για:

Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυτόχρονη αύξηση εργοδοτικών και  κρατικών στην  
κατεύθυνση της  πλήρους  απαλλαγής των εργαζόμενων.  Κατάργηση των εισφορών στον  κλάδο  
υγείας. Επαρκής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων και εξασφάλιση της χορήγησης των  
συντάξεων και παροχών. Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και παροχών.

 Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων μηχανικών-επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού,  
που πρέπει να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός –  
ΔΠΥ).  Να  θεωρούνται  άνεργοι  και  οι  αυτοαπασχολούμενοι  μηχ/κοί  που  έχουν  αναγκαστεί  να  
διακόψουν  την  επαγγελματική  τους  δραστηριότητα,  έχουν  αποδεδειγμένα  καταστραφεί  ή  το  
εισόδημά  τους  βρίσκεται  σε  εξευτελιστικό  επίπεδο.  Για  τους  αυτοαπασχολούμενους,  να  
αποσυνδεθεί  η ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση του επαγγέλματος,  όσον αφορά μικρά  
έργα και μελέτες, ιδιωτικά και δημόσια. 

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που διαλύουν τα δικαιώματά μας,  μαζί με τους 3518/06,  
3655/08 και των πρόσφατων ρυθμίσεων (νόμος Λοβέρδου, μεσοπρόθεσμο κ.λπ.).  Αποκλειστικά  
δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση της ανταποδοτικότητας και  
της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση.

Αποκλειστικά  δημόσια  δωρεάν  υγεία  –  πρόνοια.  Περίθαλψη  για  όλους  τους  ασφαλισμένους  του  
ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο.

Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες. Αυξήσεις των συντάξεων, επαναφορά 13ης  
και14ης επικουρικής σύνταξης. Άμεση αύξηση των συντάξεων, στο ύψος που προσδιορίστηκε με  
τις δικαστικές αποφάσεις.

Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά – έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής-χρηματιστήριο-ομόλογα. Πλήρη  
κάλυψη απ’ το κράτος όλων των απωλειών του αποθεματικού από συμμετοχή σε χρηματιστήριο –  
Τράπεζα Αττικής κ.λπ.

Πρόταση της Συσπείρωσης:

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

1.   Καταγγέλλει τη μεθόδευση της μνημονιακής κυβέρνησης, κατ’ επιταγή του μεσοπρόθεσμου, να 
επιφέρει χαριστική βολή στα ασφαλιστικά ταμεία, με κατάργηση των κοινωνικών πόρων τους ως «μη 
ανταποδοτικών» ή με τη μετατροπή τους σε φόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Στο ταμείο των 
μηχανικών οι  πόροι  αυτοί  αποτελούν συνεισφορά των ασφαλισμένων. Η κυβερνητική πρωτοβουλία 
προϊδεάζει για μια νέα γενικευμένη μείωση των συντάξεων.

2.   Η τρικομματική συγκυβέρνηση, σε στενό συντονισμό με την ηγεσία του ΕΤΑΑ, εξαπέλυσε  το 2012 
νέα επίθεση στους Μηχανικούς. Επεχείρησε να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.  
3986/11 που αφορά στις νέες ασφαλιστικές εισφορές. Στις 28 Μαρτίου  του 2013 επιστράτευσε τα ΜΑΤ, 
για να εμποδίσει την είσοδο των μηχανικών στο Ταμείο τους. Με την πραξικοπηματική συμπεριφορά του 
Προέδρου  του  ΕΤΑΑ,  επιχειρεί  να  εμποδίσει,  να  αντιμετωπισθούν  ζωτικής  σημασίας  ασφαλιστικά 
προβλήματα. Αποκαλύφθηκε ότι ο νέος Πρόεδρος τοποθετήθηκε για να κάνει τη δουλειά, που δίσταζαν 
να ολοκληρώσουν οι  προηγούμενες διοικήσεις.  Η Κυβέρνηση εμμένει  στις υπέρογκες αυξήσεις  των 
ασφαλιστικών εισφορών, με υποχρεωτική ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και με 
τη συνεχιζόμενη απόδοση εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν 
μπορούν να ενταχθούν.
Η Κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, σε πρώτη φάση άνω του 25%.
Σύμφωνα με  τα  στοιχεία  του  ΕΤΑΑ, 27.943 Μηχανικοί  δεν  εξόφλησαν  το  β'  εξάμηνο του  2012 τις 
εισφορές τους. Ένα ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελματιών (περίπου 8.000 ασφαλισμένοι) έχουν 



προβεί σε διακανονισμό με αβεβαιότητα για τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στην επόμενη δόση 
και  3.778  εταιρείες  δεν  έχουν  πληρώσει  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  των  εργαζομένων  σε  αυτές 
Μηχανικών. Πολύ μικρό ποσοστό των νέων διπλωματούχων κάνουν πλέον έναρξη επαγγέλματος για να 
αποφύγουν τις υπέρογκες εισφορές. Για τον ίδιο λόγο, παρατηρείται κύμα πρόωρης συνταξιοδότησης 
και  αθρόες  αιτήσεις  διαγραφής  από  το  ΤΕΕ,  για  να  διακοπεί  η  ατέρμων  διόγκωση  χρεών.  Ως 
αποτέλεσμα των προηγουμένων,  η  προ τριετίας  αναλογία  μεταξύ ενεργών και  συνταξιούχων,  επτά 
προς ένα, τείνει να μετατραπεί σε δύο προς ένα.
Η  Αναλογιστική  Μελέτη  κατ’  ανάθεση  του  ΤΕΕ,   του  Δρ.  Αλέξανδρου  Ζυμπίδη,  καθηγητή  του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν τεθεί σε γνώση όλων των 
Αρμοδίων, προβλέπει ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει τον Ασφαλιστικό Φορέα σε ελλειμματική 
τροχιά.
Η Νομική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ αποφάσισε ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής της διάταξης του 
εδ. γ’ παρ. 15 του αρ.44 του Ν. 3986/11 για την Ειδική Προσαύξηση,  για την επίλυση του οποίου 
απαιτείται ιδιαίτερη νομοθετική παρέμβαση δια τυπικού νόμου.
Εκκρεμεί τέλος αίτηση αναστολής του ΤΕΕ προς το ΣτΕ, κατά της επίμαχης διάταξης.
Σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του  ΤΣΜΕΔΕ (άνω των 3 δις), που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα  
της  Ελλάδος,  με  κυβερνητική  ευθύνη  μετατράπηκαν  σε  ομόλογα  και  έντοκα  γραμμάτια  ελληνικού 
δημοσίου. Με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου, το 
ΤΣΜΕΔΕ έμεινε με  το 50% της αξίας  των διαθεσίμων του,  που προέρχονται  αποκλειστικά από τις 
εισφορές των ασφαλισμένων. Οι απώλειες για το ταμείο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο €, χωρίς να 
συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), αλλά και η υπαγωγή 
της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος». 
Η κυβέρνηση και η Τρόικα εμφανίζονται να «αντισταθμίζουν» με τα νέα χαράτσια, υπέρογκων αυξήσεων 
των εισφορών, τις απώλειες που υπέστη το ΤΣΜΕΔΕ από τις μνημονιακές πολιτικές και κυρίως από την 
εφαρμογή του PSI και ότι εξυπηρετούν τα ελλείμματα άλλων ασφαλιστικών φορέων, μιας και ο Κλάδος 
των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκ. ευρώ το 2011. Ουσιαστική όμως πολιτική επιδίωξη 
είναι η δραματική υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης, λόγω της αδυναμίας των ασφαλισμένων να 
καταβάλλουν  υπέρογκα  αυξημένες  εισφορές  και  της  επακόλουθης  κατάρρευσης  των  εσόδων  των 
ταμείων, καθώς και η βίαια εξώθηση των λίγων, που θα διατηρήσουν την δυνατότητα, στην απομύζηση  
από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, περιορισμένης επάρκειας και αβέβαιης βιωσιμότητας. Για τους 
πολλούς,  οι παροχές (υγεία, συντάξεις κλπ) προορίζονται να περιοριστούν σε βοηθήματα, προνοιακού 
επιπέδου.

Θεωρούμε θετική την εμπειρία της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών (ΑΣΜ), που ξεκίνησε και μετά από 
απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ τον Οκτώβρη 2012.
Τα αποτελέσματά της:

Καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία σε χώρους συνάθροισης μηχανικών και στο διαδίκτυο.
Βελτίωση μέτρων ανακούφισης από το ΤΣΜΕΔΕ και  μάχες για την  εφαρμογή τους,  απέναντι  στην 
ολιγωρία της ΔΕ του και στην απροθυμία της γραφειοκρατίας του.
Αναστολή  των  αυξήσεων  του  μεσοπρόθεσμου  και  μάλιστα  και  για  τους  υπόλοιπες  ασφαλισμένες 
ειδικότητες στο ΕΤΑΑ, με ανατροπή της απόφασης του ΔΣ του, τον Αύγουστο 2012, να τις εφαρμόσει,  
με στήριξή της από το σύνολο των εκπροσώπων των μηχανικών.
Ανατροπή της επί επτά μήνες κάλυψης αυτών των εκπροσώπων από την ΔΕ του ΤΕΕ

Πολύ  απέχουν  από  τις  μεγάλες  ανάγκες  των  ασφαλισμένων  μέσα  στη  σημερινή  κοινωνική  κρίση.  
Αποτελούν όμως μια πρώτη σημαντική πολιτική νίκη. Σημαντική, γιατί προήλθε από κινητοποίηση των 
πληττόμενων συναδέλφων, χωρίς ιδεολογικούς ή παραταξιακούς αποκλεισμούς. Η ΑΣΜ συνεχίζει να 
αποτελεί ανάγκη απέναντι στην κρίση εκπροσώπησης που έχει ανοιχτά εκδηλωθεί, από το φθινόπωρο 
του  2012,  για  το  σύνολο  των  θεσμικών  εκπροσώπων  των  μηχανικών.  Χαρακτηριστικές  οι 
αναποτελεσματικές κινητοποιήσεις που επεχείρησαν, όπως και η απουσία του συνόλου των προέδρων 
των επιστημονικών συλλόγων από τις πρώτες κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ. Η ΑΣΜ  μπορεί να συμβάλει 
σε μια στροφή των φορέων των μηχανικών σε αγωνιστική κατεύθυνση όσο και για τον απαραίτητο 
εκδημοκρατισμό της δομής τους.

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ αποφασίζει:

1.  Προωθούμε το συντονισμό των συνδικαλιστικών και των επιστημονικών φορέων των μηχανικών για 
την  πραγματοποίηση Παντεχνικής  Συνέλευσης Μηχανικών  για  το  ασφαλιστικό.  Προετοιμάζουμε  την 
εισήγησή μας προς αυτή, όχι μόνο ως αιτηματολόγιο και πρόγραμμα δράσεων αλλά και ως συνολικό 



περίγραμμα της πρότασής μας για τη Δημόσια Ασφάλιση σε συνθήκες κρίσης.

2.   Η  ενδεχόμενη  κλιμάκωση  της  κινηματικής  διαδικασίας,  είναι  βέβαιο  ότι  θα  μετατραπεί  σε 
αντικυβερνητική σύγκρουση, με επίδικο την αποτροπή της καταστροφή της δημόσιας ασφάλισης, που 
βρίσκεται  στην  καρδιά  του  μνημόνιου.  Για  να  έχουμε  ελπίδα  στη  σύγκρουση  αυτή,  πρέπει  να 
αναζητήσουμε, στο μέγιστο βαθμό, τη συμμετοχή καταρχήν των υπόλοιπων κλάδων του ΕΤΑΑ.

Οι τρεις άξονες αυτού του κοινού αγώνα είναι:

Η αποτροπή της καταστροφής του Ταμείου και των επαγγελμάτων μας.

Η διεκδίκηση του αυτοδιοίκητου του Ταμείου.
Οι  εκπρόσωποι  των  κλάδων,  μπορεί  να  ορίζονται  σήμερα  από  τον  Υπουργό,  δεν  έχουν  όμως  το 
δικαίωμα να συμπεριφέρονται ως εντολοδόχοι ούτε αυτού ούτε των κομμάτων τους αλλά των φορέων 
που  τους  πρότειναν.  Αν  δεν  είναι  σε  θέση,  επιβάλλεται  να  αντικατασταθούν.  Η  διαφορετική  τους 
συμπεριφορά, καθιστά πολιτικά άκυρες τις αποφάσεις του ΔΣ του Ταμείου τις οποίες στηρίζουν. Αυτό 
είναι και θεσμικό ζητούμενο, που μόνο κινηματικά μπορεί να επιτευχθεί, από τα μέλη, τους φορείς και τις 
συλλογικότητες όλων των κλάδων.

Η διαμόρφωση μιας  συνολικής εναλλακτικής πρότασης  για  την  κοινωνική ασφάλεια  και  το  δημόσιο  
ασφαλιστικό σύστημα στις συνθήκες της σημερινής κρίσης. 
Η πολύπλευρη προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει ο συντονισμός των κλάδων του ΕΤΑΑ, μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική συμβολή για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα σε εθνικό επίπεδο.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους μηχανικούς. 
Άμεση μείωση των εισφορών. Αύξηση των παροχών και των καλύψεων. 
Κατάργηση  των  αντιασφαλιστικών  νόμων  που  εφαρμόζονται.  Κατάργηση  του  απαράδεκτου 

διαχωρισμού «παλιών» – «νέων», κατάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών. 
Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά – έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής – χρηματιστήριο – ομόλογα.  

Πλήρη κάλυψη απ’ το κράτος των απωλειών του αποθεματικού. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ να 
περάσουν  από  τα  τραπεζικά,  επενδυτικά,  εργολαβικά  και  χρηματιστηριακά  συμφέροντα  στους 
δοκιμαζόμενους συναδέλφους 

Αναγνώριση των ανέργων συναδέλφων.  Επίδομα  ανεργίας  για  όλους  τους  άνεργους  συναδέλφους 
(μισθωτούς ή ΔΠΥ) και υποαπασχολούμενους συναδέλφους. 

Άμεση επανέκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ, τέρμα στη φίμωση και τη λογοκρισία 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να διαλέξουν την αγωνιστική διέξοδο, στον πόλεμο που κηρύχτηκε 
ενάντια  στην  εργασία  και  τα  δικαιώματα μας.  Ο αγώνας μας  εντάσσεται  στο  ευρύτερο κίνημα των 
εργαζομένων και της νεολαίας ενάντια στις πολιτικές κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. 

Τίθενται σε ψηφοφορία:
πρόταση Πανεπιστημονικής: ψήφοι 9
πρόταση Συσπείρωσης: ψήφοι 24 
λευκά 7
Εγκρίνεται το ψήφισμα της Συσπείρωσης

Το θέμα “κατάσταση στο επάγγελμα – μέτρα ανάσχεσης της ανεργίας” δεν μπορεί να συζητηθεί γιατί 
έχουν αποχωρήσει και οι τρεις αντιπρόσωποι που το πρότειναν. 
Καταχωρείται στα πρακτικά το κείμενο που είχε προταθεί:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 29-6-13
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 6:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ –ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη κατάσταση»χρεοκοπίας »με ύφεση που ξεπερνά κάθε φαντασία ,με 
αποτέλεσμα την συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα στους αρχιτέκτονες. Μετά τους Ολυμπιακούς 
αγώνες και  την έκρηξη στον ιδιωτικό τομέα (ΦΠΑ στην οικοδομή),  υπήρξε  κατάρρευση του παλιού 



μοντέλου «ανάπτυξης» στους τομείς απασχόλησής μας, με κληρονομιά για το άμεσα ορατό μέλλον, την  
άναρχη οργάνωση και την αλόγιστη επέκταση των οικιστικών συνόλων, την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος και το τεράστιο κτιριακό απόθεμα, σε κτίρια του δημοσίου που δεν χρησιμοποιούνται ,  
σε ακατοίκητα σπίτια και γιαπιά. Στο κλίμα αυτό μετράμε πια 130000 μηχανικούς και περίπου 25000 
αρχιτέκτονες.
Γραφεία  και  εταιρίες  αποδιαρθρώθηκαν,  ελεύθεροι  επαγγελματίες-ατομικά  η  σε  μικρά  γραφεία 
υποαπασχολούνται στην καλύτερη περίπτωση, ισοπεδωμένοι επιστημονικά στο αντικείμενο ασχολίας 
τους (–τακτοποιήσεις-) ,στο κυνήγι του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης. Απολύσεις σε δημόσιο και κύρια 
στον ιδιωτικό τομέα,  χωρίς διαφαινόμενη εναλλακτική ευκαιρία απασχόλησης.  Οι νέοι δεν αποκτούν 
πρόσβαση στο επάγγελμα, το εγκαταλείπουν, παρατείνουν σπουδές η στρέφονται μαζικά σε αβέβαιη 
απασχόληση στο εξωτερικό. Τεράστια προβλήματα στα θέματα ασφάλισης και υγειονομικής κάλυψης. Η 
κρίση είναι παρούσα και δεν φαίνονται σημάδια ανάκαμψης. Γενικότερα στην Ευρώπη ένας στους 4 
αρχιτέκτονες δηλώνει άνεργος και η πλειοψηφία απαισιοδοξεί για το μέλλον.
Ταυτόχρονα  με  την  οικονομική  κρίση,  έχουμε  και  υποβάθμιση  θεσμών-κατάργηση  των  συλλογικών 
συμβάσεων,  χτύπημα  των  συλλογικών  οργάνων  (ΤΕΕ),  έξαρση  του  ατομικισμού  και  αύξηση  της 
παραβατικότητας-χωρίς τήρηση κανόνων δεοντολογίας- στο επάγγελμα.
Πρώτο μέλημα του συλλογικού οργάνου αποτελεί η έκφραση πρακτικών θεμάτων αλληλεγγύης και η με 
συλλογικό τρόπο αντιμετώπιση των καταστάσεων.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  και  παράλληλα  της  παρούσας  δυσμενούς 
κατάστασης.  

1.Μέτρα ανάσχεσης στην παραγωγή νέων αρχιτεκτόνων. Επανεξέταση των αποφάσεων δημιουργίας 
νέων Σχολών. Επανεξέταση του αριθμού εισακτέων.
2.  Σταμάτημα  των  -παράνομου  αντικείμενου  -ερευνητικών  θεμάτων  των  Αρχιτεκτονικών  σχολών 
.Επέκταση κονδυλίων ερευνητικών και στον ιδιωτικό τομέα.
3.Διατήρηση των θέσεων αρχιτεκτόνων στο Δημόσιο σε καίριες θέσεις –με εργαλεία τον εκσυγχρονισμό, 
την αξιολόγηση και το ΑΣΕΠ
4.Καταγγελία της άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από υπαλλήλους η συνταξιούχους.
5.Θέσπιση  όρων  –συμβάσεων  για  την  όποια  υπαλληλική  απασχόληση  αρχιτεκτόνων,  ασκούμενων 
φοιτητών. Κίνητρα μέσω ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ.
6.  Καταγγελία  στην  ασυδοσία  αναθέσεων  χωρίς  διαγωνισμό  (ΔΉΜΟΙ)με  κατοχύρωση  αξιοπρεπών 
αμοιβών ..
7.  Καταγγελία  της  παραβατικότητας  «συναδέλφων»  είτε  σε  θέματα  παρανομίας  στην  άσκηση 
καθήκοντος  από  την  κατεχόμενη  θέση  τους,  είτε  θέματα  υπέρογκων  εκπτώσεων  και  υποβάθμισης 
παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε παραβατικών πρακτικών προς πολίτες
8.  Ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  για  όλους  –ρύθμιση  ασφαλιστικών  εισφορών.  Χορήγηση 
ενημερότητας. Άμεση σύσταση του ταμείου ανεργίας.
9.  Ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου,  ιδιαίτερα των νέων αρχιτεκτόνων με  εκθέσεις  αρχιτεκτονικού 
έργου και με τη χρήση εντύπων και ιστοσελίδων των Συλλόγων. Έντυπο οδηγιών για την πρόσβαση 
στο επάγγελμα.

ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
Ο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ  ΝΑ  ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Αλλαγή νομοθεσίας ΑΜΕΣΑ.
Οργάνωση σύγχρονων γραφείων τα οποία να δύνανται και να μπορούν να λειτουργήσουν σε τοπικό, 
έως  και  σε  διεθνές  περιβάλλον.  Να  κατευθυνθούν  προγράμματα  επιδότησης-πριμοδοτήσεων  και 
σχετική  θεσμοθέτηση  στην  κατεύθυνση  αυτή  και  όχι  όπως  τώρα  στον  μεμονωμένο  μηχανικό. 
Επιδοτήσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως κάνουν άλλα κράτη
ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  να  λειτουργήσει  ως   ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ  ΣΤΗΝ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Με  τα  σημερινά  δεδομένα  ,η  ανάκαμψη  στον  ιδιωτικό  τομέα,  με  τις  τραπεζικές  αγκυλώσεις,  την 
ανασφάλεια και μούδιασμα των επενδυτών ,θα αργήσει.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ στα πλαίσια μιας ανάπτυξης αειφόρου, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικού 
αγαθού και βελτίωσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της χώρας,
Δημιουργία θέσεων και ευκαιρίες απασχόλησης με διάθεση κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και  
του ταμείου των αυθαιρέτων ,σε τομείς όπως:



1.Μελέτες ανάπλασης οικισμών, αστικών αναπλάσεων, σχεδιασμού δημόσιων χώρων. Θέσπιση στην 
λογική των αρχιτ. διαγωνισμών, μικρών ευέλικτων για νέους αρχιτέκτονες.
2.Επιδότηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
3.Ανάπλαση κτιρίων-σε σχέση και με τις ενεργειακές δεσμεύσεις της χώρας και την ολοκλήρωση της 
«ταυτότητας κτιρίου»
4.Ενεργοποίηση του θεσμού υποχρεωτικής «συντήρησης των κτιρίων» των κτιρίων
5.Δημιουργία θέσεων αρχιτεκτόνων στην δευτεροβάθμια και τεχνική εκπαίδευση
6.Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
7.Θέσπιση αρχιτέκτονα συμβούλου σε όλα τα έργα.

Οι καταστάσεις και το διεθνές κλίμα δεν επιτρέπουν μεγάλες προσδοκίες. Όμως δεν θα σταματήσουμε 
να αγωνιζόμαστε για το μέλλον του κλάδου μας ,για την επιβίωση και άνθηση της Αρχιτεκτονικής.

ΑΓΓ.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Μέλη του Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Δ.ΚΕΚΑΤΟΣ μέλος Δ.Σ.ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Τμήμα Αττικής

Καταχωρείται επίσης σχετικό κείμενο που υποβλήθηκε από την Πανεπιστημονική:            

Όταν για να βρεις, δεν υπάρχει πια καμιά δουλειά
      πρέπει ν’ αντισταθείς! πρέπει ολάκερο το κράτος                                   

       τα πάνω κάτω ανάποδα να φέρεις…..
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε Άνεργε Μηχανικέ, Δεν Πάει Άλλο!

Είμαστε ανασφάλιστοι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς επίδομα ανεργίας. Μας 
απολύουν και δεν μας δίνουν ούτε καν  την αποζημίωση απόλυσης, ενώ όλοι τους εν χορώ προωθούν 
την απελευθέρωση των απολύσεων ως «αναγκαίο εκσυγχρονισμό». Δεν μας αναγνωρίζουν ούτε καν τα 
ισχνά  τυπικά  δικαιώματα  του  ανέργου,  γιατί  τα  συμφέροντα  των  μονοπωλιακών  ομίλων  απαιτούν 
εργασία  με  μπλοκάκι  (ΔΠΥ)  και  χωρίς  δικαιώματα,  απαιτούν  να  μην  πληρώνουν  δεκάρα  στα 
ασφαλιστικά ταμεία και να μετακυλύουν όλα τα βάρη στις πλάτες μας. 

Η  μόνη  ρεαλιστική  προοπτική  που  μας  προτείνουν  είναι   να  ακολουθήσουμε  τα  βήματα  των 
παππούδων μας, να μεταναστεύσουμε.  

Πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε;
Η  κυβέρνηση,  οι  πολιτικοί  υπηρέτες  της  ΕΕ  και  της  άρχουσας  τάξης,  μας  λένε:  «κάντε 

υπομονή, έχουμε κρίση, έχουμε υψηλό χρέος». Όμως, η ανεργία δεν «ξεφύτρωσε» ξαφνικά μέσα 
στην  κρίση,  αλλά  υπήρχε  από  τη  φάση  της  ανάπτυξης.  Οι  αντιασφαλιστικές  μεταρρυθμίσεις  που 
εκτόξευσαν τις εισφορές κρατάνε από το 1992 (νόμο Σιούφα), το 2000 (νόμο Ρέππα) και το 2006 (νόμο  
3518/Τσιτουρίδη)  – τότε που δεν ήταν μεγάλο το χρέος. Τα έργα τα πήραν μια χούφτα όμιλοι από τη 
δεκαετία 1995-2005, με στοχευμένο νομοθετικό πλαίσιο. Όλα αυτά έγιναν επί «ανάπτυξης» και όχι επί  
«κρίσης».  Η κρίση τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η «ανάπτυξή» τους…  Οι νέες αυξήσεις στις 
εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ απλά αποτελειώσουν ότι έχει μείνει όρθιο, θα οδηγήσουν χιλιάδες μηχανικούς 
στο να καταθέσουν τις σφραγίδες τους, θα εκτινάξουν το ποσοστό ανεργίας στον κλάδο.  

Άλλοι φορτώνουν την ευθύνη στις πλάτες μας…
Μας λένε:  Χρειάζεται πιστοποίηση, για να αποκτήσει ξανά το «επάγγελμα του μηχανικού» 

αξιοπιστία.
Και εννοούν: Κάποιοι, ελάχιστοι, θα έχουν δικαιώματα υπογραφής και λίγο καλύτερους μισθούς. Όλοι οι 
υπόλοιποι θα δουλεύουμε χωρίς δικαιώματα.

Μας λένε: Είστε πολλοί. Είναι καλό που βρίσκετε δουλειά σε άλλες χώρες τις ΕΕ.
Και  εννοούν:  Με ελαστικές  εργασιακές  σχέσεις,  εντατικοποίηση της  εργασίας,  50  και  60  ώρες  την 
εβδομάδα και δουλειά τα Σαββατοκύριακα, «μέχρι να βγει το project», ο ένας στους δύο είναι περιττός, 
αφού κάνουμε διπλή δουλειά. Οι άλλοι ας γίνουν μετανάστες.
…άλλοι μας δουλεύουν…

Η σημερινή συγκυβέρνηση λέει ότι πρέπει να έρθει ανάπτυξη για να έρθουν καλύτερες μέρες, 
για να έχουμε δουλειά και ευημερία. Και εννοούν: πρέπει να δεχτούμε  να γίνουμε ακόμα πιο φτηνοί, 
να ζούμε για να δουλεύουμε όλη μέρα, για να μπορούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι να βρουν νέες ευκαιρίες 
για να επενδύουν με όρους Κίνας και Ινδίας και να τους λες κι ευχαριστώ που παίρνουν εσένα κι όχι  
κάποιον  άλλο  στη  θέση  σου,  ή  που  δεν  παίρνουν  το  εργοστάσιο  ή  το  γραφείο  να  το  πάνε  στη 
Βουλγαρία.  Αυτή  είναι  η  «ανάπτυξή»  τους,  μονόδρομος  για  τους  ομίλους,  κόλαση  για  το  λαό!  Με 
μνημόνιο ή χωρίς,  με  χρέος ή όχι,  ανάλογα μέτρα παίρνονται  σε  βάρος και  του Γερμανού και  του 
Βρετανού εργαζόμενου, γιατί αυτό έχουν ανάγκη τα μονοπώλια και γι’ αυτό κωδικοποιείται ως βασική 
στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία μέσα από το «Σύμφωνο για το Ευρώ» και την «Ευρώπη 



2020». Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν εξαλείφει την ανεργία. Το παράδειγμα της Ισπανίας όπου το 
επίσημο  ποσοστό  ανεργίας  ήταν  πάνω  από  10%  την  περίοδο  2000-2008  παρά  την  οικονομική 
ανάπτυξη που μεσοσταθμικά κινήθηκε στο 3,5% είναι  αποκαλυπτικό.  Στη φάση του ψηλού ρυθμού 
ανάπτυξης οι μονοπωλιακοί όμιλοι ζητούν θυσίες απ’ τους εργαζόμενους για να αυξηθούν τα κέρδη. Η 
υπερσυσσώρευση  κερδών και κεφαλαίων οδηγεί περιοδικά στην καπιταλιστική κρίση που αυξάνει την  
ανεργία.  Στην  Ελλάδα φθάσαμε  στη πιο  βαθειά  μεταπολεμική κρίση μετά από μια  δεκαετία  που ο 
ρυθμός ανάπτυξης ήταν διπλάσιος απ’ την Ευρωζώνη.  

Τόσο η συγκυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε πως τάχα μπορούμε να δούμε άσπρη 
μέρα μέσα στην ΕΕ, φτάνει να γίνει μια «σκληρή» επαναδιαπραγμάτευση. Πέρα από το «περιτύλιγμα» 
(απαγκίστρωση, σταδιακή αποδέσμευση απ’ το μνημόνιο κ.λπ.), προσπαθούν να μας εξαπατήσουν: οι 
μονοπωλιακοί  όμιλοι  απομυζούν τον πλούτο που παράγουμε,  και  η ΕΕ αποτελεί τον οργανωτή και  
θεματοφύλακα αυτής της ληστείας. Οι ανάγκες των μονοπωλίων για φθηνότερη εργατική δύναμη, 
για νέα πεδία κερδοφόρας επένδυσης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων αποτελούν τον 
πυρήνα της πολιτικής της ΕΕ.  Κωδικοποιούνται  σε όλες τις συνθήκες και τις  αποφάσεις,  από τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι κάθε λογής κοινοτικές δεσμεύσεις όπως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
και της Οδηγίας ότι τα ναυπηγεία μπορούν να παράγουν μόνο πολεμικό υλικό. Διαπραγμάτευση με τα 
μονοπώλια και την ΕΕ τους είναι σαν να διαπραγματεύονται τα πρόβατα με τους λύκους για τη συνταγή 
με την οποία θα τα μαγειρέψουν οι λύκοι. Δεν τους ενοχλεί αν η ψήφος σου μετακινείται από τον έναν 
πολιτικό υπάλληλο των ομίλων στον  άλλο,  ανεξάρτητα του  αν  το  ψηφοδέλτιο  γράφει  ΝΔ,  ΠΑΣΟΚ, 
ΣΥΡΙΖΑ ή  ΔΗΜΑΡ.  Δε  φοβούνται  αν η κυβέρνηση θα  λέγεται  «κεντροαριστερή»,  «αριστερή», 
«κεντροδεξιά»  ή  «λαϊκή  δεξιά».  Φτάνει  να  μη  θίγει  τα  ιερά  και  τα  όσια  της  εξουσίας  τους,  την 
ιδιοκτησία και την εξουσία των μονοπωλίων.

Η στάση των κυρίαρχων δυνάμεων στο ΤΕΕ είναι εξίσου επαίσχυντη. Η απάντησή τους στην 
αδυναμία  αποπληρωμής  από  τους  άνεργους  και  τους  υποαπασχολουμένους  μηχανικούς  της 
«εισφοροκαταιγίδας», για την οποία έχουν δεσπόζουσα ευθύνη με την προώθηση της πολιτικής της ΕΕ, 
για την ανταποδοτικότητηα και το ν.3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ, είναι η  θεσμοθέτηση της «μαύρης 
εργασίας» των μηχανικών, με την επίσημη διακοπή του επαγγέλματος για 6 μήνες ανά χρόνο, 
δηλαδή από  τη μία η μείωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στο μισό, «κλείνοντας  από την άλλη  το 
μάτι»  στα  μονοπώλια  του  κλάδου  που  θα  μπορούν  να  απασχολούν  για  6  μήνες  το  χρόνο  τους 
μηχανικούς «μαύρους», χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 

τους απαντάμε…
«Η ανεργία θα λείψει μοναχά τη μέρα όπου θα μπείτε εσείς σε ανεργία!»
Είναι  καθήκον  και  υποχρέωση μας  τα  πάνω κάτω ανάποδα να  φέρουμε.  Τίποτα  δεν 

χαρίζεται,  όλα  κατακτιούνται.  Όσο  παραμένουμε  παθητικοί  θεατές  των  εξελίξεων  η  κατάσταση 
συνεχώς θα επιδεινώνεται. Τα επιδόματα ανεργίας θα μειωθούν και άλλο, τόσο σε πλήθος, όσο και 
σε μέγεθος, θα γίνουν επιδοτήσεις προς τους εργοδότες ακολουθώντας την ευρωπαϊκή συνταγή των 
«παραγωγικών  επιδοτήσεων»  .  Η  ανεργία  θα  αυξηθεί, γιατί  θα  κλείσουν  χιλιάδες  ακόμα 
αυτοαπασχολούμενοι,  γιατί  οι  πιο  αδύναμες  επιχειρήσεις  θα  κλείσουν  για  να  γιγαντωθούν  οι 
μεγαλύτερες. Οι εργασιακές σχέσεις θα επιδεινωθούν και οι μισθοί θα μειωθούν γιατί τα μονοπώλια 
το έχουν ανάγκη,  μπορούν να το κάνουν  και  θα το κάνουν όσο πορευόμαστε σαν «πρόβατα επί 
σφαγή».  

Έχουμε ευθύνη,  για να γυρίσει η ρόδα της ιστορίας μπροστά, για να μη σκύψει ο λαός το 
κεφάλι  για  δεκαετίες. Να  βγούμε  στον  αγώνα,  να  μην  υποταχθούμε,  να μην  υποκύψουμε   στην 
τρομοκρατία των μηχανισμών του συστήματος, να μην «τσιμπήσουμε» στις αυταπάτες για λύσεις χωρίς 
σύγκρουση, ξεκούραστες και ανέξοδες, από τον καναπέ και την τηλεόραση.

Δεν μας αξίζει ο ρόλος του θεατή στη συντελούμενη καταστροφή μας, η μιζέρια της παραίτησης από 
το αυτονόητο δικαίωμα–ανάγκη να ζεις αξιοπρεπώς από τη δουλειά σου.  Κανένας συμβιβασμός.  Ο 
αγώνας για την απόκρουση των νέων μέτρων που έρχονται και για την ακύρωση αυτών που 
έχουν ήδη ληφθεί πρέπει να γίνει ακόμα πιο σκληρός, ακόμα πιο αποφασιστικός, να σημαδεύει 
τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την ΕΕ τους.  

Η επίθεση στα δικαιώματα μας  δεν αφορά μόνο τους άνεργους μηχανικούς,  αφορά την μεγάλη 
πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι καθολική. Καθολική πρέπει να είναι και η αντεπίθεση, στοχεύοντας στο 
πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την άρχουσα τάξη. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί σε συντονισμό με 
τις υπόλοιπες δυνάμεις που οργανώνουν την πάλη τους μ’ αυτό το περιεχόμενο, με τις δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ, με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος. 

Η ανεργία δεν είναι φυσικό φαινόμενο.  Είναι κοινωνικό φαινόμενο,  προέρχεται από την ίδια τη 
φύση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που έχει ανάγκη έναν εφεδρικό στρατό άνεργων που 
αξιοποιώντας τον ρίχνει τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Δεν χάνουν όλοι απ’ την 
ανεργία.  Ας θυμηθούμε την πασίγνωστη φράση που  βρίσκεται  στο στόμα κάθε εργοδότη  «ξέρεις 
πόσοι άνεργοι περιμένουν για να δουλέψουν με αυτά που σου φαίνονται λίγα»  . 



ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των αναγκών μας που θυσιάζονται σήμερα στο 
βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, να συμβάλλουμε στην οργάνωση  της αντεπίθεσης 
του εργατικού λαϊκού κινήματος προς τη μοναδική διέξοδο προοπτικής, το δρόμο της αποδέσμευσης 
απ’ την ΕΕ, της διαγραφής του χρέους, της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων. 

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ
Πλήρη  σταθερή  εργασία  για  όλους,  κατάργηση  των  ελαστικών  μορφών  απασχόλησης.  7ωρο-

5νθημερο-35ωρο, κλαδικές ΣΣΕ που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Πάλη για αξιοπρεπείς  
μισθούς και συντάξεις με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Να  
μην  απολυθεί  κανείς  συμβασιούχος  σε  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα.  Μονιμοποίηση  όλων  των  
συμβασιούχων.

Πλήρη,  δωρεάν  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  στους  άνεργους  και  υποαπασχολούμενους  
μηχανικούς-τεχνικούς με ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας (ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) χωρίς όρους και  
προϋποθέσεις, με κάλυψη από το κράτος με χρηματοδότηση 100% συμπεριλαμβανομένων και των  
οικογενειών τους. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης χωρίς  
καμία επιβάρυνση των ανέργων. 

Επίδομα ανεργίας για τους άνεργους συναδέλφους ανεξάρτητα από τρόπο αμοιβής τους (μισθό,  
ΔΠΥ)  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις  στο  80% του  βασικού  μισθού  μέχρι  να  βρουν  δουλειά.  
Απλοποίηση  των  προϋποθέσεων  και  των  διαδικασιών  χορήγησής  του.  Δε  θα  επιτρέψουμε  τη  
μείωση και αυτών ακόμη των πενιχρών επιδομάτων. Έκτατο επίδομα σε όλους τους ανέργους.  
Καμία  μείωση  των  δικαιούχων  επιδόματος  ανεργίας.  Να  θεωρούνται  άνεργοι  και  οι  
αυτοαπασχολούμενοι που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα,  
έχουν  αποδεδειγμένα  καταστραφεί  ή  το  εισόδημα  τους  βρίσκεται  σε  εξευτελιστικό  επίπεδο,  οι  
εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία, για το διάστημα που δεν εργάζονται.  
Επίδομα ανεργίας δικαιούται και αυτός που αναζητεί εργασία μέσω ΟΑΕΔ και δεν βρίσκει ανάλογη  
με τα προσόντα του και δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Μείωση  30%  των  τιμολογίων  ΔΕΚΟ,  απαγόρευση  της  διακοπής  παροχής  νερού,  ρεύματος  και  
σταθερού  τηλεφώνου.  Χορήγηση  δωρεάν  κάρτας  απεριόριστων  διαδρομών  στις  αστικές  
συγκοινωνίες. Διαγραφή χρεών από τόκους και πάγωμα αποπληρωμής δανείων για όσο διαρκεί η  
ανεργία.  Κατάργηση  ανατοκισμού  για  όλα  τα  δάνεια.  Αναστολή  κάθε  πράξης  αναγκαστικής  
εκτέλεσης  σε  βάρος  της  κύριας  και  δευτερεύουσας  κατοικίας  που  ανήκει  κατά  κυριότητα  στον  
άνεργο,  καθ'  όλη την  διάρκεια  της  ανεργίας.  Επιδότηση ενοικίου  στο 100% της αξίας  του. Να 
γίνονται  δεκτά  όλα  τα  παιδιά  των  ανέργων  στους  βρεφονηπιακούς  σταθμούς.  Τα  παιδιά  των  
ανέργων να σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας  τους.  Πλήρη κάλυψη του κόστους σπουδών για  
φοιτητές οι γονείς των οποίων είναι άνεργοι. Κρατική αγορά, συγκέντρωση και διάθεση τροφίμων  
σε ανέργους και  χαμηλοσυνταξιούχους.  Δημιουργία  κρατικών πρατηρίων για  ανάγκες ένδυσης,  
υπόδησης, ατομικής υγιεινής σε τιμές κόστους. Δωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων σχολικών  
ειδών για τα παιδιά των ανέργων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ιστοσελίδα:  http://www.dpk.tee.gr,  Εmail:  anergoi.texnikoi@gmail.com,  Tηλ:  6977227152,  
6946799833

Για την ΕΡΤ υποβάλλονται τρία ψηφίσματα τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ για την ΕΡΤ

Καταγγέλλουμε  την  κυβέρνηση  η  οποία  με  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  που  αποφάσισε 
προωθεί το κλείσιμο της ΕΡΤ και άλλων κρατικών επιχειρήσεων. Η  τρικομματική Κυβέρνηση, με την 
ενέργειά της να βάλει λουκέτο στην Ε.Ρ.Τ. πετώντας στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους, ξετυλίγει  το 
κουβάρι για νέα επίθεση στο σύνολο της εργατικής τάξης.
Πιστή  στο  δόγμα  «Νόμος  και  Τάξη»,  με  συνοπτικές  διαδικασίες,  επιδιώκει  το  κλείσιμο  κρατικών 
Οργανισμών  και  φορέων,  την  παράδοση  τους  στους  μονοπωλιακούς  ομίλους,  με  απολύσεις  και 
επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων, ώστε να ανοίξει  το δρόμο για να βρει νέα 
κερδοφόρα πεδία το κεφάλαιο, προωθώντας επιθετικά  την πολιτική μονοπωλίων-ΕΕ για  επιτάχυνση 
των  αποκρατικοποιήσεων,  που  πιστά  ακολουθείται  όλα  τα  τελευταία  χρόνια,  που  θα  ακολουθεί 
οποιαδήποτε κυβέρνηση διαχείρισης εντός των τειχών. 
Απαιτούμε να καταργηθεί αναδρομικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και όλες οι συνέπειες της. 



Καταγγέλλουμε την ενέργεια της DIGEA να διακόψει  τη ψηφιακή εκπομπή σήματος του 902 και τις 
απειλές  για  ανάκληση  της  άδειας  σε  όλα  τα  μέσα  μαζική  ενημέρωσης  με  το  επιχείρημα  ότι 
αναμεταδίδουν το ζωντανό πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΡΤ.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και  όλων των κρατικών επιχειρήσεων 
που καταργούνται  και  ιδιωτικοποιούνται.  Να μην σκύψουν το κεφάλι.  Να μην τρομοκρατηθούν.  Να 
οργανώσουν τη πάλη τους, την αντίσταση τους απέναντι στην πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων που θυσιάζει 
τα  δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων στο βωμό της  κερδοφορίας  των ομίλων.Μετά το πέρας της 
συνεδρίασης της  Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, η Αντιπροσωπεία θα μεταβεί  στην ΕΡΤ για να 
εκφράσει την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους.

Ψήφοι 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

(σχέδιο)

Τις  τελευταίες  μέρες  παρακολουθήσαμε   το  αυταρχικό  «κλείσιμο  του  διακόπτη»  της  ΕΡΤ,  που 
αποφασίσθηκε από την κυβέρνηση με μια μεθόδευση που παραπέμπει σε πρακτικές ολοκληρωτικών 
καθεστώτων. 
Το ΣτΕ γνωμοδότησε δικαιώνοντας  εν μέρει το λαϊκό αίσθημα και την κοινωνική συμπαράταξη ενάντια 
στην παύση  λειτουργίας  της  δημόσιας  ραδιοτηλεόρασης, που έγινε με μία ακόμη πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου,  με   ενέργεια  δηλαδή  που  κινείται  στα  όρια  της  συνταγματικής  νομιμότητας  και  δεν 
αρμόζει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Η κυβέρνηση όμως, σε αντίθεση με τα παραπάνω, συνεχίζει 
να κρατά την ΕΡΤ κλειστή, συνεχίζει το «μαύρο».
Τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση επιδίωξε να προσθέσει στους 1.500.000 ανέργους του ιδιωτικού 
τομέα και άλλες 3.000 του Δημοσίου.  Πολλοί από τους 3.000 εργαζόμενους, που αντιμετώπισαν τον 
εφιάλτη της ανεργίας, έδιναν καθημερινές μάχες για να γίνει  η ΕΡΤ αυτό που έπρεπε να είναι:  ένα  
ποιοτικό μέσο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.
Στον  αντίποδα  των  κυβερνητικών  μεθοδεύσεων  και  δηλώσεων,  παρακολουθώντας  την  ΕΡΤ  των 
τελευταίων ημερών, ανακαλέσαμε στη μνήμη μας τη συμβολή της στον πολιτισμό αυτής της χώρας, τη 
στήριξη που πρόσφερε στην συμφωνική μουσική, την ποίηση, το βιβλίο, την αρχιτεκτονική, στην επαφή 
με τον απόδημο ελληνισμό, και τη νοιώσαμε να γράφει την πιο ένδοξη σελίδα της ιστορίας της στην 
ενημέρωση, αφού, για πρώτη ίσως φορά, ήταν ελεύθερη. Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η ΕΡΤ 
δεν έκλεισε. Η ΕΡΤ άνοιξε.
Ζητούμε  να  βρει  η  ΕΡΤ  το  δρόμο  της  εξυγίανσής  της  με  δημοκρατικές  διαδικασίες  και 
διακομματική  στήριξη  στο  κοινωνικό  αυτό  αίτημα.  Ζητούμε  να  μείνει  η  ΕΡΤ  ανοιχτή  και 
ελεύθερη.  Τη στηρίζουμε, όπως  στηρίζουμε και  τους εργαζόμενους σ’ αυτήν  και  απαιτούμε την 
επαναλειτουργία  της  με  τρόπο  που  να  εξασφαλίζει  προτεραιότητα  στην  κοινωνική,  όχι  την 
κομματική, συναίνεση. Θεωρούμε ότι η επαγρύπνηση όλων μας είναι απαραίτητη ώστε η εξαίρεση να 
γίνει κανόνας.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί πως η ελληνική κοινωνία δικαιούται μια σύγχρονη, ανεξάρτητη, πλουραλιστική 
ενημέρωση που πρέπει να επιτευχθεί με μια ανοιχτή δημόσια (και όχι κρατική) ραδιοτηλεόραση.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υποστηρίζει στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ το δικαίωμά τους στην 
εργασία.  Υπερασπίζεται  μαζί  τους  το  δικαίωμα  όλων  μας  στη  Δημοκρατία,  τη  Ζωή,  τη 
Δημιουργία και στην αντικειμενική και ποιοτική ενημέρωση.

ψήφοι 3

Προτείνεται  η  υπερψήφιση  του  παρακάτω κειμένου  που  βασίζεται  σε  ψήφισμα  συνέλευσης 
σωματείων και συνδικαλιστών που εγκρίθηκε στην Αγ. Παρασκευή στις 25 Ιουνίου 2013

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ 
Οι  δεκάδες  συνδικαλιστές,  αντιπρόσωποι  σωματείων  και  ομοσπονδιών  που  ανταποκριθήκαμε  στο 
κάλεσμα  της  ΠΟΣΠΕΡΤ,  για  κοινό  συντονισμό  του  αγώνα,  ενάντια  στην  πράξη  νομοθετικού 
περιεχομένου που κλείνει την ΕΡΤ, δηλώνουμε:
Είμαστε  στο  πλευρό  των  εργαζόμενων  της  ΕΡΤ,  που  μέχρι  τώρα  έχουν  δώσει  έναν  πάρα  πολύ 
σημαντικό αγώνα. Με τις κινητοποιήσεις τους και την πρωτοφανή αλληλεγγύη εκατοντάδων χιλιάδων 
εργαζόμενων, καταφέραμε όχι μόνο να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή εδώ και 15 ημέρες ενάντια στην 
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  αλλά  δώσαμε  και  ένα  αποφασιστικό  χτύπημα  στην  κυβέρνηση 
Σαμαρά που έχασε ένα από τα στηρίγματά της.



Μετά την ΕΡΤ ξέρουμε καλά πως ο «ξαφνικός θάνατος» θα απλωθεί σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, 
νοσοκομεία και  ό,τι  έχει  απομείνει  από το δημόσιο.  Για  να μην θρηνήσουμε ένα – ένα τα  θύματα, 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αντιστεκόμαστε. Το σύνθημα «Να μην κλείσει η ΕΡΤ» γρήγορα έχει γίνει  
«Να ανατραπεί η κυβέρνηση και η μνημονιακή πολιτική».
Αν η κυβέρνηση θέλει να σταματήσει τη σπατάλη στην ΕΡΤ, ας ξεκινήσει από τις διοικήσεις που διόρισε, 
από το Προσωπικό Ειδικών Θέσεων που διόρισε, από τα τσάμπα pool στα ιδιωτικά κανάλια, από τις  
εξωτερικές παραγωγές. Να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες του προγράμματος. 
Συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας μπορούμε να νικήσουμε. Να ξανανοίξει η ΕΡΤ 
με όλους τους εργαζόμενους της και όλες τις δραστηριότητες. Να σταματήσουμε το τσουνάμι λουκέτων 
στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Κάτω τα χέρια από τη δημόσια ραδιο-τηλεόραση. Να μην παραδοθεί η ενημέρωση και ο πολιτισμός 

στον  έλεγχο,  στην  εκμετάλλευση  και  την  κερδοφορία  των  ιδιωτικών  συμφερόντων  και  των 
καναλαρχών.

Καμία  απόλυση  εργαζόμενου  στην  ΕΡΤ.  Δεν  θα  περάσει  ο  εργασιακός  μεσαίωνας  και  η  θάλασσα 
ανεργίας που διαμορφώνουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα..

Να μην περάσει το σχέδιο κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ για τη διάλυση του δημοσίου και την ιδιωτικοποίηση 
κάθε δημόσιας παροχής και υπηρεσίας.

Δεν θα αφήσουμε να περάσουν οι χουντικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τον αιφνίδιο θάνατο της 
ΕΡΤ και των οργανισμών που ακολουθούν, που συμπληρώνουν τις επιστρατεύσεις, τα ΜΑΤ και την 
καταστολή.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία σε λαϊκό ξεσηκωμό

ψήφοι 25

λευκά 2

Εγκρίνεται το κοινό ψήφισμα των σωματείων

Υποβάλλεται ψήφισμα από την Πανεπιστημονική

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ καταδικάζει την ανερυθρίαστη και προκλητική στάση της πλειοψηφίας 
του  Δ.Σ.,  το  οποίο  τολμά  να  εμφανίζει  ως  «προσφορά»  προς  τα  «ταμειακώς  εν  τάξει»  μέλη  του 
Συλλόγου την πραγματοποίηση σειράς Ενημερωτικών Εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Ανώνυμη 
Εταιρεία  Λογισμικού  Civiltech,  για  τη διαφήμιση και  προώθηση των προϊόντων και  υπηρεσιών της, 
καθώς όπως περιγράφει η σχετική ανακοίνωση: «θα δίνονται εφαρμογές λογισμικού με τρίμηνη άδεια 
χρήσης και ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη, ώστε να κάνουν πρακτική εξάσκηση όσων έμαθαν».
Είναι προφανής ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και σχεδιάζει η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ τη 
λειτουργία  του  Συλλόγου  για  το  επόμενο  διάστημα.  Ετοιμάζει  ένα  Σύλλογο  πρότυπο 
«ανταποδοτικότητας» προς τα μέλη του, πρωτοπόρο στην προώθηση της πολιτικής της Ε.Ε. και των 
επιχειρηματικών ομίλων για την υλοποίηση της ανταγωνιστικότητας στην εκπαίδευση και την εργασία.
Με  ευθύνη  της  πλειοψηφίας  του  Δ.Σ.,  ο  Σύλλογος  αναλαμβάνει  το  ρόλο  του  ενεργού  προωθητή 
πωλήσεων Ανωνύμων Εταιρειών, δείχνοντας το μέλλον για τη λύση του «οικονομικού προβλήματος» 
στην αναζήτηση και απόκτηση χορηγών.
Έτσι προδιαγράφουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και οι παρατάξεις τους στο ΣΑΔΑΣ τη δράση του 
Συλλόγου  στη  νέα  περίοδο  της  «ανταγωνιστικής  οικονομίας»,  με  την  «απελευθέρωση»  των 
επαγγελμάτων και τη συνεχή διαδικασία πιστοποίησης ανά επαγγελματική δραστηριότητα. Ήδη το ΤΕΕ 
επιδιώκει  να αναλάβει το ρόλο του «πιστοποιητή» μέσα από μια διαδικασία Σεμιναρίων απόκτησης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και  εξετάσεων πιστοποίησης επί  πληρωμή (βλέπε  ΙΕΚΕΜ –ΤΕΕ με  τα 
Σεμινάρια  για  Ενεργειακούς  Επιθεωρητές  ή  για   Ελεγκτές  Δόμησης)  ενώ  αντίστοιχα  ο  κάθε 
επιστημονικός Σύλλογος προσανατολίζεται στη διαδικασία παροχής δεξιοτήτων προς τα μέλη του που 
έχουν την οικονομική δυνατότητα ή καλούνται να την εξασφαλίσουν από το υστέρημά τους.
Απέναντι  στη λογική του επιχειρηματικού -ανταποδοτικού Συλλόγου,  επιμένουμε να διεκδικούμε ένα 
Σύλλογο συμπαραστάτη και Σύμμαχο στους αγώνες και τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού, του 
οποίου άλλωστε αναπόσπαστο μέρος είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 



Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας δηλώνει ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο, αλλά θέτει στην κρίση του 
σώματος το αν το κείμενο αποτελεί ψήφισμα ή το θέμα αφορούσε τον απολογισμό του ΔΣ, ο οποίος έχει  
ήδη συζητηθεί.
Το σώμα αποφασίζει ότι είναι ψήφισμα.
Το ψήφισμα τίθεται σε ψηφοφορία:

υπέρ 23
κατά 7
λευκά 9
σύνολο 39

Διαπιστώνεται  έλλειψη απαρτίας,  το ψήφισμα δεν εγκρίνεται  και  λύεται  η συνεδρίαση λόγω 
έλλειψης απαρτίας.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

Χρήστος Σελιανίτης 
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