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ΑΘΗΝΑ 02-06-2013

Την  Κυριακή  2  Ιουνίου  2013  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα,  συνεδρίαση  του 
Συντονιστικού  Οργάνου  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  με  τη  συμμετοχή 
Περιφερειακών Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων της χώρας, 
στην αίθουσα της νέας Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων (Λεωνιδίου & Μυλλέρου, 
στο Μεταξουργείο).

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορίνθου
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ρεθύμνου 
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χανίων 
Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Χίου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Δομή και λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
2. Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτεκτόνων.
3. Ασφαλιστικό.
4. Προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ).
5. Συγκρότηση,  λειτουργία  και  αρμοδιότητες  των  ΣΑ  (Συμβούλια 

Αρχιτεκτονικής).

Στα  πλαίσια  οικονομίας  χρόνου,  προτάθηκε  και  εγκρίθηκε  χρονοδιάγραμμα  και 
τρόπος  συζήτησης  της  θεματολογίας  για  τη  συγκεκριμένη  ημέρα  εργασιών  του 
συντονιστικού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1) Έγινε ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ προς τα μέλη των Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
και  των  περιφερειακών  Συλλόγων  Αρχιτεκτόνων  για  τις  δράσεις  και  τις 
εκπροσωπήσεις που υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν στο μεσοδιάστημα από το 
προηγούμενο Συντονιστικό (Καβάλα). 

• Οικονομικά  θέματα.  Θέματα  υπαλλήλων  γραμματείας.  Οφειλές  Συλλόγου 
προς τρίτους.

• Περιοδική έκδοση «αρχιτέκτονες».
• Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες στα πλαίσια ενημέρωσης των συναδέλφων 

σχετικά με επαγγελματικά θέματα.



• Συνεργασία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
• Συνεργασία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Ελληνικό τμήμα UIA 
• Συνεργασία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ.
• Συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, σε επιτροπές του ΥΠΕΚΑ (ΝΟΚ).

Επίσης, 
2) Έγινε ενημέρωση για τη διεξαγωγή και τα συμπεράσματα από τις Περιφερειακές 
Συσκέψεις Κρήτης και Μακεδονίας-Θράκης. 

3)  Υπήρξε  τοποθέτηση  –  παρέμβαση του  προέδρου  της  Αντιπροσωπείας  για  το 
ζήτημα  της  διάχυσης  της  πληροφορίας  των  Πρακτικών  της  Αντιπροσωπείας  στα 
Τμήματα και τους Συλλόγους. Επίσης, προσωπική του τοποθέτηση για τη μετεξέλιξη 
του Συλλόγου με κατάργηση των Τμημάτων και δημιουργία δομής ομοσπονδίας. 
Παράλληλα,  παρουσιάστηκαν  τα  παρακάτω  ζητήματα  –  αφορμές  για  περαιτέρω 
ανάλυση, συζήτηση, αποφάσεις: 

4)  Ως προς τα «εσωτερικά» θέματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αναφέρθηκαν τα σοβαρά 
προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ο  Σύλλογος  και  ζητούν  άμεση  συμμετοχή  και 
ενεργοποίηση των μελών μας.

1. Οικονομικά.
2. Ξενώνας Στάμου Στούρνα.
3. Επαγγελματικά θέματα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
• Επισημάνθηκε η ανισοβαρής δραστηριοποίηση των κατά τόπους Τμημάτων 

και Συλλόγων.
• Αναζητήθηκε περισσότερο οικονομικός τρόπος λειτουργίας της ΠΕΑ από τον 

ισχύοντα σήμερα τρόπο αντιπροσώπευσης.
• Αναφέρθηκε  η  προοπτική,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  νέας  μορφής 

οικονομικής  διαχείρισης  και  φορολογικής  τακτοποίησης,  της  δημιουργίας 
πλήρως ενημερωμένου ηλεκτρονικού μητρώου και της αλλαγής στο σύστημα 
έκδοσης  παραστατικών  εσόδων  ώστε  όλες  οι  αποδείξεις  να  είμαι 
ηλεκτρονικές.

• Συζητήθηκε ο προτεινόμενος τρόπος διακανονισμού παλαιών εισφορών και 
προτάθηκαν: 

1. η απόδοση των εισφορών στο κεντρικό ταμείο του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και η 
κατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Η απόδοση στο κεντρικό ταμείο, κατ’ ελάχιστο, του 10% των εσόδων 
από  δράσεις  και  χορηγίες  των  Τμημάτων  που  στηρίζονται 
γραμματειακά και φοροτεχνικά από τον ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ
• Ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τον διακριτό ρόλο της Επιτροπής που αφορά 

στη  διαχείριση  του  ξενώνα  Στάμου  Στούρνα και  της  Ομάδας Μελέτης  της 
Επισκευής του.

• Έγινε  ενημέρωση  σχετικά  με  την  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  της  ομάδας 
εργασίας σύνταξης φακέλου (αποτυπώσεις κλπ.), αρμοδιότητες της ομάδας, 
συντονισμός με τη μόνιμη επιτροπή και προτάσεις για τις οποίες εκκρεμούν 
αποφάσεις του Δ.Σ.

• Επικαιροποιήθηκε η θέση και του προηγούμενου Συντονιστικού: η λειτουργία 
του  ξενώνα  Στάμου  Στούρνα  να  εξεταστεί  και  σε  σχέση  με  τον  τοπικό 



Σύλλογο.  Να διερευνηθεί  η  δυνατότητα  αξιοποίησης των παράσπιτών  του 
ώστε να εξασφαλίζονται τα έξοδά του

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Ζητήθηκε  η  ενεργοποίηση  Τμημάτων  και  Συλλόγων  για  έλεγχο  στις 

Υπηρεσίες Δόμησης προκειμένου να ελεγχθεί η εφαρμογή του άρθρου 8 του 
4030/11. 

• Ζητήθηκε η συμβολή των Συλλόγων και Τμημάτων στη δημιουργία Πρότυπου 
για τη διενέργεια τοπικών, μικρής κλίμακας, Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

• Επισημάνθηκαν  τα  προβλήματα  συγκρότησης  των  Συμβουλίων 
Αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

• Ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για τα προβλήματα που έχουν ήδη ανακύψει 
με τον ΝΟΚ.

• Έγινε ενημέρωση για τις προτάσεις – επισημάνσεις που έχουν υπάρξει μέχρι 
στιγμής  για  το  Διάταγμα  των  Οικισμών  του  2011  και  την  εφαρμογή  της 
διάταξης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς.

• Επισημάνθηκε  ότι  ζητήθηκε  να  προσδιορισθεί  λύση  διάκρισης  των 
αρμοδιοτήτων  ΥΠΕΚΑ  και  ΥΠΠΟ  με  νομοθετική  ρύθμιση,  που  θα 
προσαρμόσει  τον  αρχαιολογικό  νόμο  στις  διεθνείς  αρχές  προστασίας  της 
πολιτιστικής  κληρονομιάς  (αρχιτεκτονικής  και  αρχαιολογικής  όπως  αυτές 
ορίζονται στις κυρωμένες από το ελληνικό κράτος διεθνείς συμβάσεις).

• Παρουσιάστηκε  η  κοινή  δράση  με  πρωτοβουλία  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  των 
ΣΑΔΑΣ,  ΣΕΠΟΧ,  ΣΕΜΠΧΑ  και  Συλλόγου  Τοπογράφων  στο  θέμα  της 
Μεταρρύθμισης του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

• Ζητήθηκαν προτάσεις αλλαγής του 3316 περί αναθέσεων μελετών, ώστε: 
1. να  αποφεύγονται  οι  μεγάλες  εκπτώσεις  που  προκύπτουν  με  το 

σημερινό καθεστώς και 
2. να δίνεται πρόσβαση και στους νέους συναδέλφους (ιδιαίτερα τώρα με 

τις αναμενόμενες μελέτες για αστικές αναπλάσεις).

Παρουσιάστηκε  στη  συνέχεια,  η  επιστολή  από  το  Τμήμα  Λάρισας  (ΑΠ  47299). 
Προτάθηκε  σχετικά  η  κατάθεση  συγκεκριμένης  πρότασης  προς  τους  αρμόδιους 
φορείς (ΤΕΕ, Υπουργεία).

Παρουσιάζονται  παρακάτω τα ζητήματα που τέθηκαν από τις παρεμβάσεις,  
κατά  τη  διάρκεια  του  Συντονιστικού,  επιγραμματικά  και  ταξινομημένα  σε  
θεματικές ενότητες:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Από  τον  αντιπρόεδρο  και  εκ  των  συντονιστών  συντονιστή  της  ομάδας  Ε1  του 
Συλλόγου έγινε μια αποτίμηση της σημερινής εικόνας και οικονομικής κατάστασης 
Συλλόγων και Τμημάτων. 



Από  παρουσίαση  της  επιτροπής  Ε1  προκύπτει  ότι  υπάρχουν  20 
πόλεις/περιφερειακές ενότητες χωρίς τοπικό Τμήμα ή Σύλλογο. Από 20.000 περίπου 
συνολικά αρχιτέκτονες, 5.000 είναι γραμμένοι στον ΣΑΔΑΣ, 2.200 ψήφισαν και ένα 2-
3% είναι ενεργοί.

Το  Τμήμα  Αττικής τοποθετήθηκε  για  την  όσμωση  Τμήματος  –  ΣΑΔΑΣ  και  την 
απόφαση αυτοοργάνωσης με ελαχιστοποίηση της γραμματειακής υποστήριξης που 
δρομολογεί. Αποφάσισε επίσης την παραχώρηση στον ΣΑΔΑΣ των συνδρομών του, 
την αναλογική συμμετοχή του στα πάγια έξοδα του ΣΑΔΑΣ και  τη συστέγαση σε 
γραφείο δικό του όταν δε θα χρησιμοποιεί γραμματειακή υποστήριξη. Τοποθετήθηκε 
επίσης υπέρ του καταμερισμού σε όλους, αναλογικά, εξόδων του ΣΑΔΑΣ.
 
Επισημάνθηκε  από τον  εκπρόσωπο του  Συλλόγου Μαγνησίας η  υιοθέτηση  του 
ενιαίου  ψηφοδελτίου  στο  τοπικό  επίπεδο  και  το  πρόβλημα  της  αποχής  από  τις 
δράσεις τους, αλλά και από τη μεταβίβαση κεντρικά των τοπικών προβλημάτων, των 
μελών  της  αντιπροσωπείας.  Επίσης  τονίστηκε  το  πρόβλημα  οικονομικής 
βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν.

Προτάθηκε από τον εκπρόσωπο του  Συλλόγου Σερρών η αλλαγή κατανομής των 
εκλεγμένων, η θεσμοθέτηση του ενδιάμεσου οργάνου της Περιφερειακής Σύσκεψης 
και η επιβολή της οικονομικής τακτοποίησης των μελών των οργάνων (ΔΣ, κλπ).

Παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο του  Τμήματος Χανίων πρόταση δημιουργίας 
Περιφερειακών Συλλόγων με αλλαγή και  στον τρόπο αντιπροσώπευσης,  ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων, η συμμετοχή τους να γίνει οικονομικά εφικτή 
και  ουσιαστική.  Προτάθηκε,  πριν  από  κάθε  συντονιστικό  να  συνεδριάζουν  οι 
Περιφέρειες.  Ο  σύλλογος  ανέκαθεν  είχε  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  και  γι’  αυτό  το  λόγο 
λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Το  Τμήμα  Ρεθύμνου πρότεινε  επίσης  αυτόνομη  λειτουργία  Περιφερειακών 
Συλλόγων που θα συμβάλλουν στην επίλυση των τοπικών θεμάτων, θα εισηγούνται 
στα  γενικά  θέματα  και  θα  ενεργοποιούν  τα  μέλη  τους.  Ζητήθηκε  οι  θέσεις  κάθε 
υποψηφίου σε πολιτικό επίπεδο να είναι σαφείς και να διασαφηνισθεί ο ρόλος του 
κεντρικού ΣΑΔΑΣ σ’ αυτό το πλαίσιο. Επισημάνθηκε ότι παρατηρείται αύξηση των 
συλλογικοτήτων  τη  χρονική  αυτή  περίοδο  και  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρξουν 
παρεμβάσεις  –  προτάσεις  ώστε  αυτές  οι  συλλογικότητες  να  αποδίδουν  θέσεις  – 
αντιδράσεις  συγκροτημένες.  Να  επιδιώξουμε  σύσταση  ομάδων  εργασίας  με 
στοιχειώδεις  αμοιβές  και  ρόλο  υποστηρικτικό  π.χ.  στα  ΣΧΟΟΑΠ.  Σήμερα  η 
συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας στις Περιφερειακές συσκέψεις και τα ΔΣ 
είναι ανύπαρκτη.

Ο Σύλλογος Ηρακλείου δήλωσε ότι και εκεί έχει επιλεγεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Από  τον  Σύλλογο  της  Πάτρας τονίστηκε  ότι  ο  αριθμός  των  μελών  της 
Αντιπροσωπείας δημιουργεί  ένα δυσκίνητο σχήμα και  ζητήθηκε  να προσδιορισθεί 
νέο  σχήμα  ομοσπονδιακού  ίσως  χαρακτήρα  με  Συλλόγους  που  θα  έχουν  κοινό 
καταστατικό,  χρηματοδότηση  από  τα  μέλη  και,  αναλογική  του  πληθυσμού, 
εκπροσώπηση. Τέθηκε επίσης προβληματισμός για ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Το  Τμήμα  Κορίνθου δήλωσε  ότι  από  το  1994  έχει  καταργήσει  τα  παραταξιακά 
ψηφοδέλτια και ζήτησε να ισχύσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και κεντρικά. Τοποθετήθηκε 
επίσης υπέρ του αποφασιστικού ρόλου του Συντονιστικού και ζήτησε καταστατική 
αντιπροσωπεία.



Ο Σύλλογος Κέρκυρας επισήμανε την πολιτική, όχι όμως παραταξιακή, χροιά της 
Αρχιτεκτονικής  και,  κατ’  επέκταση,  της  δράσης  μας  με  στόχο  τη  βελτίωση  της 
καθημερινότητας των συναδέλφων.

Ο  Σύλλογος  Ναυπακτίας ζήτησε  να  υπάρξει  αποτελεσματικότερο  δίκτυο 
επικοινωνίας – εσωτερικής ενημέρωσης οριζόντια, Τμημάτων και Συλλόγων.

Το Τμήμα της Χίου πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πιο ολιγομελές από το σημερινό 
σχήμα για την Αντιπροσωπεία λόγω και της οικονομικής κατάστασης.

Από  τον  Σύλλογο  της  Καβάλας  προτάθηκε  το  συντονιστικό  όργανο  να  έχει 
περισσότερο και πιο ουσιαστικό ρόλο, δεδομένου ότι υπάρχει πάντα εκπροσώπηση 
είτε από τον πρόεδρο, είτε από μέλος του ΔΣ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική 
ενημέρωση. Σε αντιπαράθεση με τα περισσότερα μέλη της Αντιπροσωπείας τα οποία 
δεν  έχουν  επαφή  με  τους  τοπικούς  συλλόγους  και  δεν  ενημερώνουν.  Για  την 
περίπτωση  βέβαια  της  Καβάλας  το  συγκεκριμένο  δεν  ισχύει,  δεδομένου  ότι  το 
εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας είναι και μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
Προτάθηκε  να  θεωρηθούν  μέλη  του  Συλλόγου  όλοι  οι  αρχιτέκτονες  –  μέλη  του 
τοπικού  ΤΕΕ.  Επίσης  τονίστηκε  η  διαφορετική  αντιμετώπιση  προεκλογικά  της 
κάλυψης των συνδρομών από τους γειτονικούς Συλλόγους Δράμας και Καβάλας.

Ο  Σύλλογος  Εύβοιας πρότεινε  υπερκομματικό  χαρακτήρα  για  τον  ΣΑΔΑΣ  με 
πολιτική χροιά λόγω του αντικειμένου του Αρχιτέκτονα. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να 
αλλάξει  η  δομή  της  Αντιπροσωπείας  και  ο  ρόλος  της  ώστε  να  μην  είναι  στενά 
παραταξιακός. 

Συμπερασματικά, τέθηκαν οι εξής προβληματισμοί, προτάσεις.
• Μετεξέλιξη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε δευτεροβάθμιο όργανο.
• Πρόταση για διερεύνηση Ομοσπονδίας.
• Προβληματισμός  ως  προς  τη  λειτουργία  και  των  αριθμό  μελών  της 

Αντιπροσωπείας.
• Αναγκαιότητα εκπροσώπησης σε περιφερειακό επίπεδο και όχι παραταξιακό.
• Αναγκαιότητα συζήτησης εκ νέου της δομής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
• Αναβάθμιση του συντονιστικού οργάνου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Αττικής 
Το Τμήμα Αττικής υιοθέτησε τη διαρκή συνέλευση για το Ασφαλιστικό που οδήγησε 
στις κινητοποιήσεις οι οποίες εξασφάλισαν την αναστολή της αύξησης των εισφορών 
μέχρι τη σχετική απόφαση του ΣτΕ.
Το Τμήμα Αττικής επίσης,  ολοκλήρωσε την 1η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου στη 
Αττική,  με  παράλληλη  έκδοση  καταλόγου  και  Παράλληλες  Εκδηλώσεις  κατά  το 
δίμηνο  που  διήρκεσε  η  Έκθεση.  Οι  κατάλογοι  διατίθενται  και  στα  Τμήματα  και 
Συλλόγους σε τιμή κόστους προκειμένου να μπορούν να προκύψουν έσοδα από τη 
διάθεσή τους. Ολοκληρώνει την ιστοσελίδα του από όπου ελπίζει επίσης σε έσοδα.

Σύλλογος Κέρκυρας 
Πολλοί  νέοι  συνάδελφοι  εγγράφονται  στο  Σύλλογο  της  Κέρκυρας  λόγω  της 
υποαπασχόλησης.  Ο  ΣΑΚ  διοργανώνει  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό.  Υπάρχει 
αντιπαράθεση με  το  τοπικό ΤΕΕ λόγω του άρθρου  8  του  Ν.  4030  ιδιαίτερα στα 
ζητήματα των Μελετών Αποτύπωσης.



Τμήμα Χίου 
Το Τμήμα στηρίζεται σε χορηγίες για την υλοποίηση εκδηλώσεων που,  σταδιακά, 
μειώνονται δραματικά. 

Σύλλογος Καβάλας 
Οργάνωσε εβδομάδα αρχιτεκτονικής με στόχο την καθιέρωσή της ως θεσμό, εφόσον 
το  επιτρέψουν  οι  οικονομικές  συνθήκες.  Επίσης  διοργάνωση  ημερίδων  με 
παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν την πόλη. Θετική και καλή συνεργασία με το 
τοπικό περιφερειακό τμήμα ΤΕΕ.
Τονίστηκε  η θέση του συλλόγου Καβάλας, ως προς την αναγκαιότητα αξιοποίησης 
του Ξενώνα Στάμου Στούρνα, μέσω ενός νέου τρόπου διαχείρισής του.

Σύλλογος Εύβοιας
Ο Σύλλογος διοργανώνει την 1η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου στην Εύβοια για τον 
Σεπτέμβριο του 2013. Επίσης Τοπικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. 

Σύλλογος Πάτρας
Ο Σύλλογος διοργανώνει και προτείνει την προώθηση της ιδέας των Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών και σε ιδιώτες (προβολή, προστιθέμενη υπεραξία, κλπ).

Τμήμα Κορινθίας 
Έγινε η 2η  Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου Κορινθίων Αρχιτεκτόνων. Γίνεται διάθεση 
του βιβλίου καταλόγου της έκθεσης.

Έγινε  πρόταση  για  Περιφερειακή  Σύσκεψη  στην  Πάτρα  (σε  συνδυασμό  με 
εκδηλώσεις για «ΤΟ ΚΕΝΟ»).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η θέση του Τμήματος Αττικής ότι πάσχει ο κορμός της 
νομοθεσίας  για  το  δομημένο  περιβάλλον  και  κατά  συνέπεια  και  όλη  η  καταιγίδα 
νομοθετημάτων που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.

Ο Σύλλογος της Καβάλας ζήτησε να λυθεί νομοθετικά το πρόβλημα με τη διάσπαση 
όγκου,  να  αναθεωρηθεί  το  τεύχος  οδηγιών  του  ΝΟΚ  και  να  διευκρινιστούν  με 
εγκύκλιο οι αρμοδιότητες των ΣΑ. 

Ο Σύλλογος της Πάτρας ζήτησε να καθοριστεί από το ΥΠΕΚΑ ποια από τα Ειδικά 
Κτίρια θα περνάνε ΣΑ και ποια όχι με βάση μια κλίμακα ανάλογη, πιθανά, του πόσο 
σημαντικά είναι και του μεγέθους τους (πχ αγροτικές αποθήκες, κλπ). Επίσης να γίνει 
σύσταση  στα  ΣΑ  για  συχνές  συνεδριάσεις  και  να  προσδιοριστούν  κριτήρια  στις 
περιπτώσεις των παρεκκλίσεων από θεσμοθετημένους μορφολογικούς κανόνες.

Ο  Σύλλογος της  Κέρκυρας επισήμανε  ότι  η  προβληματική  σχέση των  Τοπικών 
Αρχαιολογικών Συμβουλίων με τα ΣΑ λειτουργεί  ανασχετικά (αποτελεί  τροχοπέδη) 
στη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική.

Το  Τμήμα της Χίου ζήτησε το έγγραφο του ΣΑΔΑΣ για τη λειτουργία των ΣΑ, να 
υιοθετηθεί και να θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Ο  Σύλλογος Σερρών ζήτησε να δρομολογηθεί άμεσα έγγραφο διευκρινήσεων για 
τους οικισμούς < 2000 κατοίκων.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απο  την  πρόεδρο  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  έγινε  συγκεκριμένη  πρόταση  για  τη 
δρομολόγηση διεκδίκησης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αρχιτεκτόνων.
Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την σύνταξη φακέλλου με σκοπό την κατάθεση 
πρότασης για  τον  εξορθολογισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα αρμόδια 
υπουργεία και στο ΤΕΕ.
Προσδιορίστηκε  χρονικός  ορίζοντας  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο,  προκειμένου  να 
τοποθετηθούν  τα  Τμήματα  και  οι  Σύλλογοι  της  περιφέρειας  στο  θέμα  των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία με νομικό σύμβουλο 
και να κατατεθεί ολοκληρωμένος φάκελος πριν το τέλος του 2013.

Από τον αντιπρόεδρο και συντονιστή της ομάδας Γ1 του Συλλόγου παρουσιάστηκε 
το ιστορικό της διεκδίκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων από τον ΣΑΔΑΣ.

Από το  Τμήμα Αττικής επισημάνθηκε ότι θεσμικά δεν υπάρχει Αρχιτεκτονική αλλά 
αρχιτεκτονικά σχέδια. Προτάθηκε να εγκριθεί μια μελέτη από την Αρχαιολογία και να 
απορριφθεί (στοχευμένα) από ΣΑ ώστε να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο λόγω 
της υπερκείμενης νομοθεσίας της ΕΕ, που κατοχυρώνει την άποψη των ΣΑ.

Από τον συντονιστή της Ομάδας για την επικαιροποίηση – κατάρτιση Προδιαγραφών 
Σύνταξης  Αρχιτεκτονικών  Μελετών  κατατέθηκε  ότι  η  δυναμική  εισαγωγή  της 
Αρχιτεκτονικής  Τεκμηρίωσης  στις  Προδιαγραφές  Αρχιτεκτονικών  μπορεί  να 
συμβάλλει έμμεσα στη θεσμοθέτηση της Αρχιτεκτονικής.

Από τον Σύλλογο Ναυπακτίας τέθηκε το ζήτημα των δυσκολιών στην εφαρμογή του 
άρθρου 8 του Ν. 4030 ζητώντας οργανωμένες παρεμβάσεις.

Ο Σύλλογος της Εύβοιας έχει παρέμβει στις ΥΔΟΜ και τους συμβολαιογράφους του 
νομού ώστε να δέχονται υπογραφή των Αρχιτεκτόνων στα Τοπογραφικά. Υπάρχει 
καλή συνεργασία με το τοπικό ΤΕΕ.

Από τον Σύλλογο Μαγνησίας επισημάνθηκε ότι στην περιοχή του λειτουργεί ακόμα 
το καθεστώς της ΕΠΑΕ και ότι υπάρχουν προβλήματα για την εφαρμογή του άρθρου 
8 στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου ισχύει το ειδικό ΠΔ του Πηλίου.

Ο  Σύλλογος της Κέρκυρας τόνισε τις εντάσεις που δημιουργούνται στην περιοχή 
του από τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του Αρχαιολογικού Νόμου και 
την ερμηνεία του τοπικού ΤΕΕ που θεωρεί  ότι  με βάση το Ν.  696 η αποτύπωση 
αποτελεί διακριτή από την Αρχιτεκτονική μελέτη.

Από τον  Σύλλογο της Πάτρας τέθηκε το θέμα της σύνδεσης της διεκδίκησης των 
επαγγελματικών  δικαιωμάτων  με  την  εκπαίδευση  των  διαφορετικών  ειδικοτήτων. 
Επίσης το πρόβλημα των αδειών ίδρυσης στα ιστορικά κέντρα. Τέλος επισημάνθηκε 
ως δεοντολογικά απαράδεκτο το δικαίωμα υπογραφής των συμβασιούχων δημοσίων 
υπαλλήλων.

Από  το  Σύλλογο  της  Χίου ζητήθηκε  να  συγκεντρωθούν  όλες  οι 
απαντήσεις/επιχειρήματα  που  άπτονται  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  (π.χ. 
αποτυπώσεις)  και  να  προωθηθούν  ως  συνολική  ενημέρωση.  Επίσης  έγινε  η 
ενημέρωση ότι οι αρχιτέκτονες έχουμε ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και εκθέσεις.



Το  Τμήμα  των  Χανίων διευκρίνησε  ότι  τα  στατικά  στην  εκπαίδευση  των 
Αρχιτεκτόνων, όπως και τα αρχιτεκτονικά σε αυτή των Πολ. Μηχανικών εξυπηρετούν 
την  άρτια  μεταξύ  τους  επικοινωνία  στη  μελέτη  ενός  δομικού  έργου,  χωρίς  να 
τεκμηριώνουν  επαγγελματικά  δικαιώματα.  Ζητήθηκε  να  κατοχυρωθούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (έκδοσης αδειών, αυθαιρέτων, ταυτότητας) τα δικαιώματα των 
διακριτών ειδικοτήτων ώστε να ελέγχονται οι υπογραφές. Τέλος οι αρχιτέκτονες της 
χώρας  να  πιστοποιούνται  στους  Συλλόγους  τους  και  μέσω  ιστοσελίδας  (αύξηση 
επισκεψιμότητας και ενεργών μελών).

Το  Τμήμα  του  Ρεθύμνου επισήμανε  ότι  πέρα  από  την  καθημερινότητα  των 
αρχιτεκτόνων  υπάρχει  και  η  καθημερινότητα  όλης  της  κοινωνίας  που  πρέπει  να 
ληφθεί υπόψη στον υποστηρικτικό λόγο. Επίσης ότι όσα μέλη ΣΑ είναι και μέλη του 
ΣΑΔΑΣ  δεσμεύονται  από  το  καταστατικό  του.  Τέλος,  ότι  πρέπει  οι  μελέτες  των 
Δήμων,  που  περνούν  από γνωμοδότηση  ΣΑ,  να  ελέγχονται  για  την  τήρηση των 
διαδικασιών περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και να εξετάζονται επισταμένα χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η όποια πίεση από χρηματοδοτικά όρια χρόνου.

Ο  Σύλλογος της Καβάλας,  αφού ενημέρωσε ότι και στην περιοχή του λειτουργεί 
ακόμα το παλαιό καθεστώς της ΕΠΑΕ, ζήτησε να χρησιμοποιηθεί η αποκλειστικότητα 
των αρχιτεκτόνων στη βιοκλιματική  αρχιτεκτονική  ως συγκριτικό  πλεονέκτημα  της 
διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Από το  Τμήμα της Χίου επισημάνθηκε ως αντιδεοντολογική η εκπροσώπηση στα 
ΣΧΟΠ Αιγαίου, τα ΣΑ και τα ΣΥΠΟΘΑ με τα ίδια άτομα.

Από το  Σύλλογο Σερρών ζητήθηκε να σταλεί άμεσα έγγραφο – οδηγία προς τους 
κατά τόπους Συλλόγους και Τμήματα ώστε να ελέγξουν τα τυπικά προσόντα των 
κληρωθέντων μελών ΣΑ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΡΟΒΟΛΗ

Έγινε ενημέρωση για την απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ που αφορά στη διοργάνωση 
ημέρας διαμαρτυρίας  σε  πανελλαδική  εμβέλεια  με  κοινό  κείμενο  και  συνεντεύξεις 
τύπου – ευρεία δημοσιοποίηση. 

Από  το  Τμήμα  Χανίων προτάθηκε  και  η  υιοθέτηση  της  ιδέας  για  Εβδομάδα 
Αρχιτεκτονικής  πανελλαδικά,  με  δωρεάν  ενημέρωση  και  παροχή  υπηρεσιών  σε 
θέματα  που  απασχολούν  την  κοινωνία  και  άπτονται  της  Αρχιτεκτονικής.  Επίσης 
ζητήθηκε  να  προωθηθεί  η  οργανωμένη  θεώρηση  βιβλιαρίων  ΤΣΜΕΔΕ  από  τον 
ΣΑΔΑΣ και η διεκδίκηση και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα θέματα ρύθμισης των 
χρεών ασφαλιστικών εισφορών και Ταμείου Ανεργίας. 

Τέλος, ζητήθηκε να ανασταλεί η απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή 
σε Αρχιτεκτονικούς  Διαγωνισμούς και  να σταλεί  διευκρινιστική  οδηγία στις  ΥΔΟΜ 
ώστε να μην απαιτούν ασφαλιστική ενημερότητα για την έκδοση αδειών δόμησης 
(δεν ορίζεται στον 4030).


