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Α.Π. 47816    Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2013

Προς: 
To Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
κο Σωκράτη Αλεξιάδη 
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

O ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, παρακολουθώντας τη λειτουργία του νέου θεσμού των 
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), επικοινωνώντας με τα μέλη τους, καταγράφοντας τα προβλήματά 
τους και θέλοντας να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τους, επισημαίνει τα παρακάτω:
1.  Την  ανάγκη  έκδοσης  εγκυκλίου  με  παροχή  διευκρινίσεων  τόσο  για  τις  αρμοδιότητες  και  τις 
διαδικασίες λειτουργίας των ΣΑ, όσο και για τα κριτήρια επιλογής των μελών.
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των μελών των ΣΑ με πληρωμή των οδοιπορικών και με την ελάχιστη 
αποζημίωση που  προβλέπει  ο  σχετικός  νόμος  (συμμετοχή  σε  συνεδριάσεις  επιτροπών  και 
συμβουλίων).

Παρά  την  ενίσχυση  με  πρόσθετα  κριτήρια  των  διαδικασιών  επιλογής  μελών  των  ΣΑ  και  τις 
προσπάθειές  μας για  τη  συγκρότησή τους,  οι  οικονομικές δυσκολίες  δημιουργούν δισταγμούς σε 
πολλά μέλη μας για να δηλώσουν συμμετοχή. Παράλληλα, τα ήδη κληρωθέντα μέλη δυσκολεύονται 
να παρίστανται στις συνεδριάσεις ιδιαίτερα στην περιφέρεια. 
Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  υπάρχει  αδυναμία  συγκρότησης  ΣΑ  σε  πολλές  περιοχές,  όπως,  για 
παράδειγμα, στη Θράκη, ότι υπάρχουν ΣΑ όπου, αν και τα μέλη τους έχουν κληρωθεί, δεν έχουν 
ακόμα συσταθεί, π.χ. Ημαθία και τέλος ότι λειτουργούν ακόμα ΕΠΑΕ (όπου δεν έχουν συσταθεί ΣΑ) 
με  αρμοδιότητες  και  όρους  λειτουργίας  αναντίστοιχους  με  τα  ΣΑ  με  αποτέλεσμα,  σε  αρκετές 
περιπτώσεις, έωλες αποφάσεις. 

Τέλος, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής συνεργασίας για την παραγωγή και προώθηση  ουσιαστικών 
και συγκεκριμένων κατευθυντήριων προτάσεων, προτείνεται να υιοθετηθεί από τη Δ/νση σας, το 
συνημμένο  κείμενο – οδηγία  προς τα μέλη  των ΣΑ,  ώστε  το  πλαίσιο  συζήτησης και  κρίσης των 
μελετών να ενοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με στόχο πάντα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου αρχιτεκτονικού έργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική ενέργεια.

Συν: Έγγραφο με ΑΠ 46876/21.03.13 με θέμα: «Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ – Ν. 
4030/11). Κατευθύνσεις / Προτάσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»
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