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ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

Κυριακή 30 Μαρτίου σ’ όλη τη χώρα 
Σάββατο και Κυριακή 29 και 30 Μαρτίου στην Αττική

Την Κυριακή 30 Μαρτίου σ’ όλη τη χώρα και το Σάββατο και Κυριακή 29 και 30

Μαρτίου στην Αττική, ψηφίζουν οι Αρχιτέκτονες για την ανάδειξη νέας Αντιπροσωπείας

του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Αρχιτέκτονες της χώρας που είναι εγγεγραµ-

µένοι στο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.  

Οι συνάδελφοι ψηφίζουν µόνο στην Περιφέρεια που ανήκουν και οι σταυροί προτί-

µησης µπαίνουν µόνο στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψηφοφό-

ρος. 

Τα εκλογικά Τµήµατα θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,

στο ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ στις 24/3/2008 και στο site του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ:

www.sadas-pea.gr.

Κατ’ εξαίρεση οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µπορούν να ψηφί-

σουν και στην ειδική ψηφοδόχο στην Αθήνα (στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ).

Στις Περιφέρειες που θα ανακοινωθούν περισσότερα του ενός Τµήµατα, τότε

ψηφίζουν στο Εκλογικό Τµήµα του Νοµού που ανήκουν. 

Στη Θεσσαλονίκη ψηφίζουν στην Αποθήκη ∆΄ στο Λιµάνι 

(Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης).

Στην Αττική ψηφίζουν στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

(Βρυσακίου 15, τηλ.: 2103215146-7, Αθήνα – Στάση ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ: Μοναστη-

ράκι)

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19

∞ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ σελ. 23

µ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2008 σελ. 26

° ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ σελ. 41

¢ ΕΠΙΛΟΓΟΣ σελ. 43

∂ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 48

™∆ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆.Σ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2008 σελ. 127



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

21

Σε αυτό το ειδικό τεύχος του απολογισµού παραθέτουµε τα πεπραγµένα, που περιγράφουν µε συνοπτικό τρόπο τη
δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Σκιαγραφείται επιλεκτικά το πλέγµα τον παρεµβάσεων και πρωτοβουλιών του Συλλόγου, σε µια προσπάθεια για
την επίλυση των δοµικών – θεσµικών προβληµάτων και την ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής. Καταγράφονται οι ενέρ-
γειές µας και η αγωνία µας για τα προβλήµατα του κλάδου. 

Όλα αυτά σε µια περίοδο απαξίωσης των θεσµών και κάµψης της ενεργής συµµετοχής των συναδέλφων.

Προσπαθήσαµε µέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον να αποδώσουµε έργο και να συγκρατήσουµε τα κεκτηµένα δικαι-
ώµατά µας.  

Η κυριαρχία της αγοράς και του νεοφιλελευθερισµού, µετασχηµατίζει διαρκώς τους κανόνες και το θεσµικό ρόλο
των Φορέων και των κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σε κανόνες σκληρού ανταγωνισµού.  

Η Ελληνική Πολιτεία δείχνει παντελή άρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες, τον καταµερισµό και την αξιοποίηση της
επιστηµονικής γνώσης. Στο δοµηµένο περιβάλλον, αυτό, εκφράζεται µε την ήττα της Αρχιτεκτονικής, την ήττα των
ανθρώπινων αξιών και του οράµατος για ποιότητα ζωής.

Πλαίσιο της πολιτικής µας αποτέλεσε ένας ανοιχτός και δυναµικός Σύλλογος, στην υπηρεσία του κλάδου και της
Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εµπάθειες και υστεροβουλίες. Πολιτικής που αναβαθµίζει την Αρχιτεκτονική
και τονίζει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον ρόλο της, για µια πορεία ποιοτικής ανάπτυξης και εξέλιξης της
χώρας.

Θεωρήσαµε απαραίτητο να καταθέσουµε επίσης επιλεγµένα θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον κλάδο και
ολοκληρωµένα κείµενα και θέσεις, έτσι ώστε µε τη δύναµη της εµπειρίας και της αυτοκριτικής να αποτελέσουν
υλικό για την συνέχιση του έργου του Συλλόγου την επόµενη τριετία.

ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
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1) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Η Αντιπροσωπεία, εκτός απολογιστικής, συ-νεδρίασε τρεις (3)
φορές, στις 16 Οκτωβρίου 2005, στις 15 Απριλίου 2006 και στις
14 Απριλίου 2007 µε καταστατικό χα-ρακτήρα.
Σας παραθέτουµε τα αντίστοιχα ΑΑ11, ΑΑ22 και ΑΑ33 έγγραφα στο Παράρ-
τηµα του Απολογισµού.

2) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆Σ

Το ∆Σ συγκροτήθηκε σε σώµα στις 30 Νοεµβρίου 2005 και εξέλεξε
Προεδρείο. Σε επόµενες 4 συνεδριάσεις του συζήτησε και καθό-
ρισε το προγραµµατικό πλαίσιο δράσης του.
Συνεδρίασε συνολικά µέχρι σήµερα 47 φορές.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2008 µ

εδραιώσει την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες και
να εφαρµοστεί η 2005/36/EK της Ε.Ε.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ πραγµατοποίησε σειρά
εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών, δράσεων και παραστάσεων που ενδεικτι-
κά αναφέρουµε τις κάτωθι 10 παρεµβάσεις.  

1) Το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για τη διαµόρφωση των θεσµικών
πλαισίων, που καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κλάδων επί
τη βάσει του γνωστικού αντικειµένου και των ακαδηµαϊκών ισοτιµιών,
είναι το Υπουργείο Παιδείας. Το οποίο σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε
είναι υπεύθυνο για την έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για
Μέσες, Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, που δίνουν τη δυνατότητα για
άσκηση του επαγγέλµατος στους τεχνικούς επιστήµονες. Επίσης το
Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε επεξεργάζεται την
ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής κατευθυντήριας Οδηγίας 2005/36/ΕΚ,
στην ελληνική νοµοθεσία. 

Στη κρίσιµη αυτή περίοδο της ενσωµάτωσης της κατευθυντήριας Οδη-
γίας πραγµατοποιείται και ο επαναπροσδιορισµός Προεδρικών ∆ια-
ταγµάτων, που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλµατος των τεχνι-
κών επιστηµόνων στην Ελλάδα. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε συνεχείς παρεµβάσεις στα παραπάνω Υπουργεία
πρότεινε ένα πλαίσιο πολιτικής για την άσκηση του επαγγέλµατος του
Αρχιτέκτονα. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών κατοχύρωσε στο
προτεινόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα της κατευθυντήριας Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ να συµµετέχει στην Επιτροπή, που θα κρί-
νει τα ακαδηµαϊκά πτυχία Σχολών Αρχιτεκτονικής, εάν ανταποκρίνο-
νται σε ολοκληρωµένες σπουδές Αρχιτεκτονικής και παρέχουν την
αναγκαία γνώση για την άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα. 

Στη βάση αυτή προέβη σε σειρά δράσεων όπως ενδεικτικά φαίνεται
στα έγραφα Β1, Β2 και Β3 στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

Επίσης σας παραθέτουµε το κείµενο Β4, που περιλαµβάνει τις σελίδες
που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα, από το
προτεινόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα που ενσωµατώνει τη κατευθυντή-
ρια Οδηγία 2005/36/ΕΚ, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατι-
κών προσόντων. 

2) Ενεργή δράση και συµµετοχή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και κυρίως συ-
νεργασία µε το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (CAE), που αφο-
ρούν τις διεκδικήσεις και το επάγγελµα του αρχιτέκτονα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, εκτός από τα κείµενα και την εργασία
της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων που κάλυψαν τις παρεµβάσεις στα
θεσµικά ζητήµατα προς το Υπουργείο Παιδείας και το ΥΠΕΧΩ∆Ε, που
προαναφέραµε,  περιλαµβάνονται και τα παρακάτω:
• Οι θέσεις και απόψεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ προς την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού, σχετικά µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Επαγγελµατικές Υπηρεσίες [COM (2005) 405 τελικό]. 
• Η κοινοποίηση των θέσεων του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης
(ACE) προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΠΟ σχετικά µε το θέµα της Οδηγίας για
τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, το θέµα του Ανταγωνισµού στις
Επαγγελµατικές Υπηρεσίες και επίκαιρα ∆ελτία Τύπου, προς ενηµέρω-
ση και συντονισµό των εκπροσώπων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
• Μεταφράσεις εγγράφων και κατευθύνσεων 220 σελίδων, που κατα-
θέσαµε στους αρµόδιους Φορείς, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές  και
στο ΤΕΕ.

Περιεχόµενα αρχείου µεταφράσεων: 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ACE ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2008, Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ Η.Π.Α., ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ
ΒΙΒΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ.
• Εκπροσωπήσεις του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε διάφορες ∆ιεθνείς Οργανώσεις
στις οποίες συµµετέχει.
Αναλυτικό ενηµερωτικό σηµείωµα στο παράρτηµα απολογισµού µε
αριθµό Β5.

3) Ολοκληρωµένη πρόταση - τροποποίηση επί του σχεδίου νόµου:
«Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών,
τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατά-
ξεις». Η πρόταση αυτή συνοδεύτηκε µε επανειληµµένα έγγραφα, πα-
ραστάσεις και παρεµβάσεις προς το Υπουργείο Χωροταξίας, στην Τη-
λεόραση και στον Τύπο. 
Σας παραθέτουµε τα έγγραφα Β6, Β7 και Β8 στο Παράρτηµα του Απο-
λογισµού.

4) Παρεµβάσεις προς τον Υπουργό και τον Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου
Εσωτερικών, τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας,  τον Υπουργό, τον  Υφυ-
πουργό και τον Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, την ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών
και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆ΟΚΚ), το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης, µε κοινοποίηση στα Πολεοδοµικά Γραφεία της Χώρας και το
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Και για αυτή τη θητεία η δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κύλησε
σε ένα συνεχιζόµενο και διαρκώς εντεινόµενο εχθρικό περιβάλλον, εκ
µέρους της Πολιτείας, απαξιώνοντας περεταίρω τους θεσµούς. Κατά
συνέπεια απαξίωση του ρόλου της Αρχιτεκτονικής για το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής. 

Η κυριαρχία της αγοράς και του νεοφιλελευθερισµού, µετασχηµατίζει
διαρκώς τους κανόνες και το θεσµικό ρόλο των φορέων και των κατο-
χυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σε κανόνες σκληρού αντα-
γωνισµού. 

Αντί να έχουµε µέσα στην ιστορική εξέλιξη και στην αναγκαιότητα των
καιρών, βελτίωση των συνθηκών της ποιότητας ζωής στο δοµηµένο
περιβάλλον, έχουµε οπισθοδρόµηση. 

Η Ελληνική Πολιτεία δείχνει παντελή άρνηση να βελτιώσει τις συνθή-
κες, τον καταµερισµό και την αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης,
όπου στο δοµηµένο περιβάλλον αυτό εκφράζεται µε την ήττα της
Αρχιτεκτονικής, την ήττα των ανθρώπινων αξιών και του οράµατος για
ποιότητα ζωής. 

Το πρόβληµά µας είναι ότι η Πολιτεία αρνείται µέχρι σήµερα να χρησι-
µοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείµενων των Ελλήνων Τεχνικών
Επιστηµόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για το περιβάλ-
λον και τη ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική. 

Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η
πορεία λαθεµένη.

Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επι-
βιώσουν σ’ αυτές τις συνθήκες, έχουν αρχίσει να συµβιβάζονται µ’
αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα. 

Η Αρχιτεκτονική ξεπουλιέται και εκδίδεται φτηνά στους πάγκους της
Πολεοδοµίας. Στην εποχή της εξειδίκευσης, όλοι «αρχιτεκτονούν» και
όλοι κατασκευάζουν. Όλοι είναι ελεύθεροι να αυθαιρετούν, να παρεµ-
βαίνουν, να παραµορφώνουν την πόλη, χωρίς φραγµούς και κανόνες.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και αυτή τη περίοδο κινή-
θηκε στα πλαίσια του προγράµµατος για τα έτη 2005-2008 που απο-
φάσισε η Αντιπροσωπεία στην προγραµµατική της σύγκληση στις
16/10/2005 και το οποίο κατέτασσε τις ενέργειες στα παρακάτω κε-
φάλαια:  

Α) Θεσµική πολιτική και επάγγελµα
Β) Οργανωτικά προβλήµατα 
Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής

Προσπάθησε µέσα σ’ αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο και σκληρό πε-
ριβάλλον, µε παρεµβάσεις και δράσεις, να προτείνει και να δηµιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις για τη συγκράτηση της καταστροφικής σηµε-
ρινής πορείας. 

Πλαίσιο της πολιτικής µας αποτέλεσε η σθεναρή αντίσταση και η πα-
ρέµβαση µε ολοκληρωµένες προτάσεις στα καίρια ζητήµατα αυτής της
περιόδου. Παρά ταύτα όµως, ο ανταγωνισµός και η εντατικοποίηση
της εργασίας, κατακερµατίζει και εξαφανίζει τη συλλογική δράση και

µειώνει την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών µας, οι οποίες υπ’
αυτήν την έννοια δεν κρίνονται επιτυχείς. 

Η Ελληνική Πολιτεία, της ανεξέλεγκτης αγοράς, αρνείται σθεναρά να
συζητήσει τα σοβαρά προβλήµατα στη παραγωγή δοµηµένου περι-
βάλλοντος και τον ιδιαίτερο ρόλο της Αρχιτεκτονικής.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Το πεδίο της θεσµικής µεταρρύθµισης και κατοχύρωσης των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων, αποτέλεσε το βασικό κριτήριο της δουλειάς µας
και είναι το µεγάλο και διαχρονικό πρόβληµα των αρχιτεκτόνων.

Εδώ, παρά τη συνεχή και ακούραστη προσπάθεια µας, η κατάσταση
παραµένει συγκεχυµένη, για ολόκληρη τη τεχνική πυραµίδα. Τα τελευ-
ταία χρόνια δυστυχώς, το πρόβληµα αυτό διογκώνεται, µε δεδοµένα 1)
την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, 2) τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ώστε να αποτελεί ισότιµη βάσει ανώτατης εκπαίδευσης, η τριετής
φοίτηση και 3) τη διάθεση της Πολιτείας να ανωτατοποιήσει διάφορα
ιδρύµατα ιδιωτικών πρωτοβουλιών (ΚΕΣ).

Το πρόβληµα βεβαίως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των ειδι-
κοτήτων, βάσει του περιεχοµένου σπουδών, διαχέεται πλέον σ’ όλους
τους κλάδους των τεχνικών επιστηµόνων.

Η παραγωγή αφενός µεν εξειδικευµένων επιστηµόνων σε πολλούς πο-
λυτεχνικούς  κλάδους (χωροτάκτες, αεροναυπηγοί, µηχανικού της
πληροφορικής, δοµοστατικοί κλπ.), οι οποίοι δυσκολεύονται να εγγρα-
φούν στο ΤΕΕ κάτω από τις γνωστές και κλασικές ειδικότητες, ασκώ-
ντας πολλές φορές επάγγελµα έξω από το περιεχόµενο σπουδών τους,
αφετέρου η παραγωγή και άλλων εξειδικεύσεων από τα ΤΕΙ, οι από-
φοιτοι των οποίων, µε διάφορα κατά καιρούς προεδρικά διατάγµατα
του Υπουργείου Παιδείας, κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα
επί παντός επιστητού, µεγεθύνει τη χαώδη κατάσταση των επαγγελµά-
των.

Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συµµε-
τοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και επαγγελµατιών,
στην παραγωγή των έργων.

Σ’ αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε και τον αρνητικό ρόλο του ΤΕΕ, που
επέτρεπε τη δηµιουργία «θολού τοπίου» στις αρµοδιότητες των τεχνι-
κών επιστηµόνων.

Εάν το ΤΕΕ είχε προωθήσει την καθαρότητα των αρµοδιοτήτων οριζό-
ντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός – Τοπογράφος Μηχανικός κλπ.), θα
µπορούσε να υπερασπιστεί, επί τη βάσει των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται για την ποιότητα των παραγόµενων έργων, τη µεγάλη διολίσθηση
και απαξίωση, που όλα αυτά τα χρόνια πραγµατοποιείται και ολοκλη-
ρώθηκε µε την ισοτιµία µε τα ΤΕΙ.

Θέλουµε να τονίσουµε για µια ακόµα φορά την αδράνεια και την έλ-
λειψη ενεργειών του ΤΕΕ, σαν το καθ’ ύλη αρµόδιο όργανο των τεχνι-
κών επιστηµόνων, να προβεί σε ολοκληρωµένες προτάσεις και πολιτι-
κές εκσυγχρονισµού.

Στόχος είναι η αρχιτεκτονική κοινότητα, να ανατρέψει τη σηµερινή κα-
τάσταση, που διαιωνίζει τη θεσµική ασυναρτησία του 1930 και να

Β1
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ρα σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για θεσµοθέτηση από τη
Βουλή:

α) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τον Τουρισµό,
γ) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενάργειας.
δ) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τη Βιοµηχανία.

Συνεκλήθη το ΕΣΧΣΑΑ στις 8/11/2007 για να γνωµοδοτήσει επί της
πρότασης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης. Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ αφού τη µελέτησε στα πλαίσια
της Επιτροπής Χωροταξίας του Συλλόγου, διαφώνησε µε το προτεινό-
µενο Σχέδιο και ζήτησε τη ριζική αναµόρφωσή του.  Μετά από έξι

(επεισοδιακές) συνεδρίες οι Φορείς που συµµετείχαν και ο ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ, κατέθεσαν σειρά προτάσεων οι οποίες, µε απαράδεκτη και αντι-
δηµοκρατική διαδικασία, δεν ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο της ΚΥΑ. Ο
συνάδελφος Πρόεδρος Τάκης Γεωργακόπουλος ο οποίος εκπροσωπού-
σε το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, κατέθεσε τις διαφωνίες του Συλλόγου και ένα ολο-
κληρωµένο πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων, βάσει του οποίου θα
έπρεπε να διαµορφωθεί το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Το οποίο και
αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο εργαλείο για τη χάραξη µιας νέας
χωροταξικής πολιτικής για τη χώρα, που τόσο την έχει ανάγκη. 
Στη γνωµοδότηση για την προτεινόµενη ΚΥΑ υπερψήφισαν θετικά το
Σχέδιο του Υπουργείου επτά Φορείς, τρεις υπερψήφισαν µε την προϋ-
πόθεση της ενσωµάτωσης των προτάσεών τους και εννέα Φορείς δεν
αποδέχθηκαν το σχέδιο γνωµοδότησης, µεταξύ των οποίων και ο
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
Σας παραθέτουµε το κείµενο παρέµβασης του Συλλόγου Β11 στο Πα-
ράρτηµα του Απολογισµού. 

8) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΤΣΜΕ∆Ε

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος αυτή
τη περίοδο, είναι η καταστρατήγηση των ασφαλιστικών µας δικαιωµά-
των και η εξαθλίωση του Ταµείου µας. Επειδή το θέµα αυτό αποτελεί
µεγάλο πλήγµα στη διαβίωση και στην ποιότητα ζωής µας, καλούµε
τους συναδέλφους να ανταποκρίνονται στις κινητοποιήσεις και στις

δράσεις που σχεδιάζουµε, διότι µέσα από µία σύσσωµη και ενιαία
στάση απέναντι στην επιθετική πολιτική της Κυβέρνησης, µπορούµε
να αντιµετωπίσουµε αυτό το κρίσιµα ζήτηµα. 

Ο Σύλλογος προέβη µέχρι σήµερα στις παρακάτω ενέργειες και δρά-
σεις (έγγραφα Β12, Β13, Β14, Β15, Β16 και Β17, που επισυνάπτονται
στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

9) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μία από τις σηµαντικές προσπάθειες του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ήταν και
η βελτίωση των αµοιβών των µελετών ιδιωτικών έργων, οι οποίες ήταν
καθηλωµένες επί σειρά ετών σε ανεπίτρεπτα επίπεδα. Η προσπάθειά
µας αυτή καταγράφεται τόσο στο συνολικό κείµενο των προτάσεων και
τροποποιήσεων που καταθέσαµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε επί του σχεδίου νόµου
«Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών,
τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατά-
ξεις», όσο και της ενεργούς µας συµµετοχής, στις συσκέψεις για τη
διαµόρφωση του νέου πλαισίου αµοιβών σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, το
οποίο αυτή τη στιγµή είναι σε εφαρµογή.
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Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, σχετικά µε τα προβλήµατα στην έκδοση οικο-
δοµικών αδειών µετά την κατάθεση του Σχεδίου Νόµου «ΦΠΑ στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
Σας παραθέτουµε το έγγραφο Β9 στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

5) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη προσπάθειά της να ανοίξει την αγορά στον
ελεύθερο ανταγωνισµό του τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών,
επιδιώκει την κατάργηση του πλαφόν της ελάχιστης αµοιβής, που
ισχύει στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών µελετών ιδιωτικών έργων.  Στις
28 και 29.06.06 κληθήκαµε σε διηµερίδα συναντήσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ανταγωνισµού µε στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Επαγγελµατικούς Φορείς, µε θέµα «Ανταγωνισµός στον τοµέα των
επαγγελµατικών υπηρεσιών», στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στη συνάντηση αυτή προβάλαµε σθεναρή αντίσταση και υπερασπιστή-
καµε την «ελάχιστη αµοιβή» των µελετών. Με δεδοµένο ότι την Αρχι-
τεκτονική στην Ελλάδα την ασκούν και άλλοι κλάδοι, παρότι το γνωστι-
κό τους αντικείµενο δεν το επιτρέπει και καθώς επίσης δεν υπάρχει
ένα σοβαρό πλαίσιο προδιαγραφών µελετών, η «ελάχιστη αµοιβή»
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση διαφύλαξης της επαγγελµατικής µας
ύπαρξης, καθότι δεχόµαστε αθέµιτο ανταγωνισµό. 

6) Ένα από τα βασικά θεσµικά όργανα άσκησης πολιτικής και συνεργα-

σίας, των Αρχιτεκτόνων και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε την Πολιτεία –
ΥΠΕΧΩ∆Ε, στους τοµείς της Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, αποτελεί το
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΣΧΣΑΑ) το οποίο γνωµοδοτεί υποχρεωτικά για όλες τις εθνικές χω-
ροταξικές πολιτικές, νοµοθετικές ρυθµίσεις και διατάγµατα. Παρά τις
επανειληµµένες εκκλήσεις µας προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την επαναλει-
τουργία του ΕΣΧΣΑΑ, το θεσµοθετηµένο αυτό όργανο, παρέµεινε ανε-
νεργό για τέσσερα ολόκληρα χρόνια !!!
Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ διαµαρτυρόµενος έντονα προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκάλεσε
άτυπα στα γραφεία του όλους τους Φορείς που το  απαρτίζουν και κα-
τήγγειλαν την πολιτική του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 
Σας παραθέτουµε το έγγραφο Β10 στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

7) ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Κατά τη διάρκεια του 2007 το ΥΠΕΧΩ∆Ε ετοίµασε τα παρακάτω τέσσε-
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Στις 25.02.2007 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, Συνε-
δρίαση Συντονιστικού Οργάνου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: α)
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα, β) Ασφαλιστικό (ΤΣΜΕ∆Ε), γ) Αµοιβές Μη-
χανικών, δ) ΜΗΚΙΕ, ε) ΕΠΑΕ, στ) Σ∆ΙΤ, στην οποία συµµετείχαν Πρόε-
δροι και εκπρόσωποι από 17 Συλλόγους και Τµήµατα.

2.2. Στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Μαΐου 2007.
Στις 12.05.2007 πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τον Σύλλογο

Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), ηµερίδα µε θέµα «Ευρωπαϊκή
Ένωση και Πολιτικές για το Περιβάλλον – Οι νέες Οδηγίες και ο Αρχι-
τεκτονικός Σχεδιασµός» στο MEDITERRANEAN PALACE (Αίθουσα ∆ίας)
µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων των
φορέων της πόλης.
Στις 13.05.2007 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Αρχι-
τεκτόνων Θεσσαλονίκης η Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου, µε θέ-
µατα ηµερήσιας διάταξης: α) Ενηµέρωση, β) Θεσµικά και Επαγγελµατι-
κά προβλήµατα, γ) ΕΠΑΕ, στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι από 12 Συλλόγους και Τµήµατα.

2.3. Στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου 2007 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία
του Συλλόγου στην Αθήνα, Συνάντηση Προέδρων Συλλόγων και Τµη-
µάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων µε θέµα το συντονισµό
δράσης του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ µε τους Συλλόγους και τα Τµήµατα της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι
και εκπρόσωποι από 12 Συλλόγους και Τµήµατα.

2.4. Στα Χανιά στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2007
Στις 29.09.2007 πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά από το Τµήµα Αρχιτε-
κτόνων Χανίων ηµερίδα µε θέµα «Πολίτες – Αρχιτέκτονες – Ελεύθεροι
Χώροι» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου µε µεγάλη επιτυχία και
συµµετοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων των φορέων της πόλης.
Στις 30.09.2007 πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά, Συνεδρίαση Συντονι-
στικού Οργάνου µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 1) Ενηµέρωση, α)
Εκπαίδευση – Επάγγελµα, β) ΕΠΑ., 2) Εθνικό Χωροταξικό – Ειδικά Χω-
ροταξικά, 3) ∆οµική Ανασυγκρότηση Πανελλήνιας Ένωσης – Εκλογές
Συλλόγων και Τµηµάτων στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και εκπρό-
σωποι από 12 Συλλόγους και Τµήµατα.

2.5. Στην Πάτρα στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2007.
Στις 15.12.2007 πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα Ηµερίδα µε θέµα:
«ΕΠΑΕ: 25 χρόνια µετά», που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτό-
νων Ν. Αχαΐας, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, το ΤΕΕ και το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδος,
µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων των
φορέων της πόλης.
Στις 16.12.2007 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Αρχι-
τεκτόνων Ν. Αχαΐας, Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου, µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης: α) Ενηµέρωση, β) Ασφαλιστικό και γ) Εξέλιξη των
επαγγελµατικών προβληµάτων – Προτάσεις για ενεργοποίηση του
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10) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων βασιζόµενος στη δυνατότητα που του
παρέχει ο Νόµος 3389/05 περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα, προχώρησε, µε αµφιλεγόµενες διαδικασίες, στη προκήρυξη
ενός µεγάλου προγράµµατος κατασκευής σχολικών κτιρίων µέσω των
διαδικασιών των Σ∆ΙΤ. 
Το ∆Σ έκρινε ότι οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές που επελέγησαν
δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις του νόµου.   
Με βάση τα παραπάνω εξέδωσε το έγγραφο Β18 που επισυνάπτεται
στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Παραθέτουµε 5 σηµαντικές οργανωτικές κατευθύνσεις που υλοποιή-
σαµε. 

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τα τελευταία
χρόνια, έχει αναδείξει σοβαρές αδυναµίες, στη δοµή και στη λειτουρ-
γία του Συλλόγου. Ουσιαστικά είναι δυσχερής η πανελλαδική επικοι-
νωνία του κλάδου, όπου η συγκρότηση του από Τµήµατα και Συλλό-
γους, χωρίς συνοχή και ουσιαστική συµµετοχή στη δράση του, δυσχε-
ραίνει την πανελλαδική συνεννόηση και την κοινή δράση, σε
απαραίτητες και σηµαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των θε-
µάτων της Αρχιτεκτονικής, επί τη βάσει, ενός ενιαίου πανελλαδικού
προγράµµατος.

Ο συντονισµός των περιφερειακών Συλλόγων, µε την ενεργοποίηση
του Συντονιστικού Οργάνου, ανέδειξε αυτό το πρόβληµα και την πιθα-
νή αναγκαιότητα θεσµικής µεταρρύθµισης και αλλαγής του καταστατι-
κού.  

Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε διαρκή συνεργασία και συνεννόηση µε τους
περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τµήµατα διαµόρφωσε, ένα πλαίσιο
πολιτικής συµφωνίας και συνοχής, µε δεδοµένο ότι κάθε καταστατική
αλλαγή απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 των µελών της Αντιπροσωπεί-
ας και προέβη µε επιτυχία στην τροποποίηση του καταστατικού µε την
καταστατική Αντιπροσωπείας στις 14/4/2007.

Οι βασικές τροποποιήσεις του καταστατικού είναι οι παρακάτω:
• Οι εκλογές για την ανάδειξη των πανελλαδικών και τοπικών οργάνων
του Συλλόγου θα γίνονται κάθε 3 χρόνια ενιαία.
• Άρση της απαγόρευσης για τη δηµιουργία τοπικού τµήµατος Αττι-
κής. 
• Οι 165 έδρες της Αντιπροσωπείας θα κατανέµονται στις Περιφέρει-
ες ανάλογα µε τον αριθµό των ψηφισάντων σε κάθε Περιφέρεια, µε
απλή αναλογική, µε ταυτόχρονη βελτίωση και διόρθωση του τετραγω-
νικού πίνακα. 
• Τα µέλη της Αντιπροσωπείας Θα συνέρχονται σε τακτική σύνοδο µία
φορά το χρόνο (µετά την εκλογή του ∆Σ του Συλλόγου) σε ηµέρα και
ώρα που θα ορίζεται από το Προεδρείο αυτής
• Θα καταργηθεί το ΣΟΠ και το Συντονιστικό Όργανο θα ονοµάζεται
από εδώ και στο εξής «Συντονιστικό Όργανο Πανελλήνιας Ένωσης
(ΣΟΠΕ)» στο οποίο θα συµµετέχει ο Πρόεδρος ή εξουσιοδοτηµένο
µέλος από κάθε Τµήµα και ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του ∆Σ του Συλ-
λόγου, ο οποίος θα προεδρεύει των διαδικασιών του. 
Σας παραθέτουµε το νέο καταστατικό του Συλλόγου στο Παράρτηµα
του Απολογισµού µε τον αριθµό Β19.

Β2

2) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ – ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

Από την εµπειρία όλων των προηγούµενων ετών διαπιστώθηκε η ανα-
γκαιότητα εθνικής συνεννόησης του κλάδου για τα σοβαρά προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζει. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι συχνές συγκλήσεις
του Συντονιστικού Οργάνου µεταξύ του κεντρικού Συλλόγου µε τους
Περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τµήµατα, αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο
εργαλείο εθνικής συνεννόησης. Σ’ αυτή τη βάση και σ’ αυτή τη θητεία
οργανώσαµε τις παρακάτω συνεδρίες µε  τις αντίστοιχες Ηµερίδες.

2.1. Στην Αθήνα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2007.
Στις 24.02.2007 πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα του Συλλόγου µε θέµα:
«Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλά-
δα», στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισµού, µε µεγάλη επιτυχία
και συµµετοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων των φορέων της πόλης. 
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κατήργησε το Θεσµό του «∆ικτύου Αρχιτεκτονικής», µέσω του οποίου
προγραµµατίζαµε σηµαντικές δράσεις για την Αρχιτεκτονική και το
οποίο µας παρείχε οικονοµική στήριξη. 

Το ΤΕΕ διέκοψε την οικονοµική συνδροµή του προς το Σύλλογο και µας
οδήγησε σε οικονοµικό αδιέξοδο. Κατά συνέπεια οι εκδηλώσεις για
την προβολή της Αρχιτεκτονικής ήταν περιορισµένες.

Σας παρουσιάζουµε 5 από τις εκδηλώσεις και δράσεις που πραγµατο-
ποιήσαµε:

1) ΗΜΕΡΙ∆Α: «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», Αµφιθέατρο του ΥΠΠΟ, 24/2/2007

Στο Παράρτηµα του Απολογισµού σας παραθέτουµε το πρόγραµµα της
Ηµερίδας µε τον αριθµό Β23. 

2) ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

στις 30 Ιουνίου του 2007 στις 18:00 το απόγευµα 

Σας παραθέτουµε στο Παράρτηµα του Απολογισµού σχετικό έγγραφο
µε αριθµό Β24.

3) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΗ

Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – Ανδρέας Πα-
πανδρέου και ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας του ΙΣΤΑΜΕ Ποια Πόλη Θέλουµε; διοργάνωσαν
ανοικτή συζήτηση µε θέµα:
Αρχιτεκτονική και Νέα Πόλη
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 και ώρα
19:30 στο ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λυσίου 11, Πλάκα).
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κλάδου. στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι από 11
Συλλόγους και Τµήµατα.

3) 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Αντιµετωπίζοντας τον τεράστιο όγκο των θεσµικών προβληµάτων και
την αναγκαιότητα της ανάδειξης της Αρχιτεκτονικής και του αρχιτε-
κτονικού επαγγέλµατος αποφασίσαµε να οργανώσουµε το 11ο Πανελ-
λήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο µε θέµα «Επάγγελµα Αρχιτέκτων». ∆υ-
στυχώς όµως δεν καταφέραµε να προωθήσουµε τις διαδικασίες υλο-
ποίησής του και αυτό είναι ένα από τα αρνητικά της θητείας µας.
Σας παραθέτουµε τη σχεδιασµένη θεµατολογία και πρόγραµµα του
Συνεδρίου το οποίο παραµένει προς υλοποίηση για το επόµενο ∆Σ,
στο Παράρτηµα του Απολογισµού µε τον αριθµό Β20. 

4) ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων συγκροτήθηκε στις αρχές του 2006,
µε στόχο τη δραστηριοποίηση των νέων επαγγελµατιών στα πλαίσια
του Συλλόγου. Σκοπός της είναι να ενηµερώνει τους νέους αρχιτέκτο-
νες σε σχέση µε θέµατα ασφαλιστικά, αµοιβών µισθών και ιδιαίτερων
αρχιτεκτονικών ζητηµάτων. Επίσης να ενθαρρύνει την ανταλλαγή από-
ψεων µεταξύ των αρχιτεκτόνων αλλά και να διευρύνει τη δράση του
Συλλόγου έξω από τα στενά πλαίσια του επαγγελµατικού κύκλου.
Γι’ αυτό το σκοπό το πρώτο βήµα της οµάδας είναι η λειτουργία ενός
καφενείου/εντευκτηρίου, στην έδρα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, µε την πρόθεση
παράλληλα να οργανώνονται εκεί συζητήσεις, προβολές και εκθέσεις
Σας παραθέτουµε σχετικό έγγραφο µε αριθµό Β21.

5) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα συµ-
µετείχαµε τακτικά στις συναντήσεις που πραγµατοποιούνταν κυρίως
στο Πολυτεχνείο. Επειδή  αυτές οι συσκέψεις την τελευταία περίοδο
είχαν ατονήσει από την µεριά της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, ο Σύλλο-
γος συγκάλεσε σύσκεψη στα γραφεία του. Η οποία πραγµατοποιήθηκε
µε τη συµµετοχή όλων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας. Συζη-
τήθηκαν αναλυτικά και διεξοδικά τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονταν
στην ηµερήσια διάταξη.   
Σας παραθέτουµε το έγγραφο της πρόσκλησης στο Παράρτηµα του
Απολογισµού µε τον αριθµό Β22. 

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το σύνολο, σχεδόν, των αναγνωρισµένων Αρχιτεκτονικών Σχολών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγµατοποιεί κάθε χρόνο στο Κέντρο Αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου στα Χανιά, Σύνοδο µε θέµατα κοινού ενδιαφέρο-
ντος. 

Στις συσκέψεις αυτές συµµετέχει συστηµατικά εκπρόσωπος του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Στη τελευταία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε από 1η
έως 4 Σεπτεµβρίου 2007, συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στην εκ-
παίδευση των Αρχιτεκτόνων και κυρίως οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αναφορικά µε την τριετή φοίτηση και ο χαρακτήρας των
πτυχίων αυτών. Στη Σύνοδο αυτή το Σύλλογο εκπροσώπησε ο Πρόε-
δρος.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Αντιµετωπίζοντας τα σοβαρά θεσµικά και επαγγελµατικά προβλήµατα
του κλάδου δεν καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε τις απαραίτητες
και απαιτούµενες εκδηλώσεις προβολής της Αρχιτεκτονικής.

Σ’ αυτό συνέτεινε και η παντελής άρνηση της Πολιτείας για οικονοµι-
κή συνδροµή και συνεργασία. Το Υπουργείο Πολιτισµού ουσιαστικά

Β3
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φή του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και στηρίξαµε µαζί µε
άλλους Φορείς, κινητοποιήσεις και δράσεις που σχεδιάστηκαν.

Επιλέξαµε και σας παρουσιάζουµε 6 παρεµβάσεις του Συλλόγου, από
ένα σύνολο δράσεων µας, για το περιβάλλον και την πολιτιστική κλη-
ρονοµιά.  
1) «ΜΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Παράρτηµα Απολογισµού: έγγραφο Β27. 

2) ΞΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτηµα Απολογισµού: έγγραφο Β28. 

3) ΚΤΗΜΑ ΦΙΞ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

Παράρτηµα Απολογισµού: έγγραφο Β29. 

4) ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Παράρτηµα Απολογισµού: έγγραφο Β30. 

5) ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Παράρτηµα Απολογισµού: έγγραφα Β31 και Β32. 

6) ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ COLUMBIA - ΕΜΙ
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Σας παραθέτουµε στο Παράρτηµα του Απολογισµού το κείµενο της
πρόσκλησης µε αριθµό Β25.

4) 10η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Ο Σύλλογος για τρίτη συνεχή φορά σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Πολιτισµού, ανέλαβε την οργάνωση και διαχείριση της 10ης Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Το θέµα της ∆ιεθνούς αυτής Έκθεσης
ήταν «Πόλεις, Αρχιτεκτονική και Κοινωνία». Για το ελληνικό περίπτερο
επιλέξαµε το θέµα «Το Αιγαίο: Μια ∆ιάσπαρτη Πόλη». οι επιµελητές
της ελληνικής συµµετοχής ήταν : Κατερίνα Κοτζιά, Ηλίας Κωνσταντό-
πουλος, Λόης Παπαδόπουλος και Κορίνα Φιλοξενίδου. Η συµµετοχή
µας είχε µεγάλη επιτυχία. Στις 06.09.2006 ο Πρόεδρος εκπροσώπησε
το Σύλλογο και χαιρέτησε, στα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου.

5) ΒΡΑΒΕΙΑ MIES VAN DER ROHE 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Μετά από πρόσκληση του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
στο ∆ιαγωνισµό για τα Βραβεία Mies van der Rohe 2007 για την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχιτεκτονική, συµµετείχαν συνάδελφοι ή οµάδες συναδέλ-
φων και συνολικά υποβλήθηκαν 29 έργα. 
Σας παραθέτουµε στο Παράρτηµα του Απολογισµού το σχετικό έγγρα-
φο µε αριθµό Β26. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Καταβάλαµε διαρκή και σοβαρή προσπάθεια για την προστασία της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς διαµορφώνοντας πολιτικές
για τη σωτηρία σύγχρονων αρχιτεκτονικών έργων.
Αντισταθήκαµε στην εµπορευµατοποίηση της γης και στην καταστρο-

Β4
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23.5.2006

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 15.6.2006

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 14.7.2007



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» °

Συνεχίζεται µε επιτυχία η δίµηνη έκδοση του
Περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» που αποτελεί τη
σηµαντικότερη έκφραση των Αρχιτεκτόνων
στη χώρα.

Με αφιερώµατα σε σηµαντικές στιγµές και
σταθµούς της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, µε
άρθρα και παρεµβάσεις στα πολλαπλά ζητή-
µατα που απασχολούν τους Έλληνες Αρχιτέ-
κτονες, το περιοδικό αποτελεί βήµα προβολής
της Αρχιτεκτονικής και των µεγάλων κοινωνι-
κών θεµάτων µε επιστηµονική τεκµηρίωση και
πληρότητα.

Σας καλούµε να συνδράµετε στη βελτίωση και
ποιοτική αναβάθµιση του περιοδικού, απο-
στέλλοντας µελέτες και άρθρα σας που κρί-
νετε σηµαντικά.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων µ’ αυτόν τον
απολογισµό σκιαγραφεί επιλεκτικά το πλέγµα των δράσεων, παρεµ-
βάσεων και πρωτοβουλιών του Συλλόγου, θέτει σκέψεις και προ-
βληµατισµούς και προσπαθεί να αποτυπώσει τη λειτουργία του, για
την επίλυση των δοµικών – θεσµικών προβληµάτων και την ανά-
δειξη της Αρχιτεκτονικής. 

Καταγράφονται οι ενέργειες µας και η αγωνία µας για τα προβλή-
µατα του κλάδου, η συµµετοχή µας και η προσπάθειά µας για ανα-
βάθµιση των λειτουργιών του Συλλόγου. 

Όλα αυτά σε µια περίοδο απαξίωσης των θεσµών και κάµψης της
ενεργής συµµετοχής των συναδέλφων. 

Προσπαθήσαµε µέσα σ’ ένα σκληρό περιβάλλον να αποδώσουµε
έργο και να συγκρατήσουµε τα κεκτηµένα δικαιώµατά µας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

• Ασκηση Επαγγέλµατος – Ειδικότητες – Πτυχία – Θεσµοί
• Θεσµικό Πλαίσιο Μελετών και Έργων 
• Ασφαλιστικό
• Επαγγελµατικά Θέµατα Συναδέλφων – Αµοιβές
• Πολεοδοµίες – Πολεοδοµική Νοµοθεσία
• ∆ιεθνείς Σχέσεις
• Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά – ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής ΥΠΠΟ
• Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων – Εκπαίδευση
• Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί
• Καταστατικό – Συντονισµός Περιφερειακών Συλλόγων και Τµηµάτων
• Περιοδικό Αρχιτέκτονες – Εκδόσεις
• ∆ηµόσιες Σχέσεις – Συνεργασίες
• Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής
και ζητήθηκε από το ∆Σ του Συλλόγου η ενεργός συµµετοχή και µελών
της Αντιπροσωπείας στις Επιτροπές αυτές, ώστε να κινητοποιηθεί ο
κλάδος σε διάφορα θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος. 

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
[Αθήνα 20.04.07]

Στις 14 Απριλίου 2007, στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων του ΤΕΕ συγκλή-
θηκε η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που είχε σαν κύριο αντικείµενο την
τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού. 
Με την έναρξη της Συνέλευσης έγινε µνηµόνευση των αποθανόντων
συναδέλφων και τηρήθηκε στη µνήµη τους 1 λεπτού σιγή. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ενηµέρωσε
την Αντιπροσωπεία για τα πεπραγµένα του ∆Σ από την προηγούµενη
Συνέλευση της, στις 15.4.2006 και το όργανο προχώρησε στην τροπο-
ποίηση άρθρων του Καταστατικού.
Στην Συνέλευση υπήρξε η απαιτούµενη, σύµφωνα µε το καταστατικό,
προσέλευση συναδέλφων, 98 από τους 165, έτσι ώστε η Συνέλευση
που είχε καταστατικό χαρακτήρα, να µπορεί να προβεί στις προτεινό-
µενες τροποποιήσεις του καταστατικού. 
Σηµειώνουµε ότι είχε προηγηθεί επεξεργασία από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο και υπήρξε οµόφωνη πρόταση σε όλα τα άρθρα που επρόκειτο
να τροποποιηθούν, εκτός των άρθρων που αφορούν την τροποποίηση
της διετούς θητείας της Αντιπροσωπείας και του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, σε τριετή. 
Επί των τροποποιήσεων της οµόφωνης πρότασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, υπήρξε και καθολική απόφαση της Αντιπροσωπείας.
Αναφορικά µε τα άρθρα που αφορούσαν τη διάρκεια της θητείας της
Αντιπροσωπείας, ακολουθήθηκε ονοµαστική ψηφοφορία της οποίας τα
αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
Η Αντιπροσωπεία αποτελούµενη από 98 µέλη από τους οποίους 5
αποχώρησαν, ψήφισαν ως ακολούθως: 
93 έγκυρα
ΥΠΕΡ (70) εβδοµήντα 
ΚΑΤΑ (12) δώδεκα 
ΛΕΥΚΑ (01) ένα 
∆ήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ (10) δέκα 
ΣΥΝΟΛΟ (93) ενενήντα τρεις 
Συνεπώς η ψηφοφορία είναι έγκυρη γιατί τα 3/4 του 93 = 69,6 που
καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 25 του Καταστατικού.
Συνεπώς οι τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται νόµιµα
εγκεκριµένες από την Αντιπροσωπεία.
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προς την Υπουργό Παιδείας
[Αθήνα 30.10.06]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το πεδίο της θεσµικής µεταρρύθµισης και κατοχύρωσης των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων είναι το µεγάλο και διαχρονικό πρόβληµα των
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων. 
Η κατάσταση παραµένει συγκεχυµένη για ολόκληρη την τεχνική πυρα-
µίδα και συνεχώς διογκώνεται, παλινδροµώντας µεταξύ κοινοτικής και
εθνικής νοµοθεσίας.  
Είµαστε ουσιαστικά χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κα-
νόνες συµµετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και
επαγγελµατιών, στην παραγωγή των έργων.
Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.
Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που να καθορί-
ζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κλάδων, οριζόντια (Αρχιτεκτό-
νων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων κ.λ.π.) και κάθετα (αποφοί-
των Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΤΕΙ) δηµιουργεί µια απίστευτη
και απαράδεκτη κατάσταση που βεβαίως εκτός ότι θίγει καίρια τα
επαγγελµατικά µας δικαιώµατα, υποβαθµίζει την παροχή επιστηµονι-
κών και τεχνικών γνώσεων.
Έτσι λοιπόν σήµερα είµαστε παρατηρητές µια τραγικής εικόνας κυρίως
στο περιβάλλον, που καθηµερινά εξακολουθεί να συµπληρώνεται από
την επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης µεταπολεµικής
αναπτυξιακής λαίλαπας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓ-
ΜΑΤΩΝ

1. Νόµος 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09-05-1930)
«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανι-
κού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέ-
κτονα, περιορισµένη ως καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές εργα-
σίες».
2. 1950 έως σήµερα
∆εκάδες προεδρικά διατάγµατα που καθορίζουν αρµοδιότητες σε
Σχολές Υποµηχανικών – ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ, οι οποίες εµπλέκονται µε όλες τις
αρµοδιότητες των Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς
εκπαίδευσης.
3. 85/384
Κοινοτική Οδηγία που προσδιορίζει την αµοιβαία αναγνώριση στο
επάγγελµα του Αρχιτέκτονα και την εκπαίδευση του από αναγνωρι-
σµένες Σχολές (δηµιουργία καταλόγου) καθορίζει τα έτη σπουδών και
ορίζει µεταβατικές διατάξεις σε Σχολές που δεν πληρούν  τις προϋπο-
θέσεις π.χ. «fachhochsculen, Πολιτικοί Μηχανικοί Ελλάδος».
4. Π∆ 107/93
Που ενσωµατώνει την 85/384 ΚΟ στο εθνικό δίκαιο.
5. Π∆ 318/94 
Που ρυθµίζει και αναβαθµίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυ-
χιούχων ΤΕΙ.
6. 670/05 
Απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγµατικό το Π∆ 318/94.
7. Π∆ 165/2000 (Βασισµένο στην 89/48 ΚΟ)
Καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών Κοιν. Εταίρων
όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει διπλώµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
[Αθήνα 17.10.05]

Την 16.10.2005 πραγµατοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντι-
προσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ µε
τη συµµετοχή 162 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα
και την περιφέρεια.
Μετά από ψηφοφορία των παρισταµένων µελών αναδείχτηκε το τρι-
µελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόµενα δύο χρόνια,
αποτελούµενο από τους:

Σιαπκίδη Νίκο Πρόεδρο Ψήφοι 57
(Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων – Ανεξάρτητη
Κίνηση Αρχιτεκτόνων Χανίων – Παρέµβα-
ση Αρχιτεκτόνων ∆υτ. Ελλάδας – Συσπεί
ρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων)

Παπαγιαννόπουλο Γιώργο      Α΄ Αντιπρόεδρ. Ψήφοι 47 
(Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση)  

Αναστασιάδη ∆ηµήτρη          Β΄ Αντιπρόεδρ. Ψήφοι 33
(∆ΑΚ)

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταµε-
λούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της οποίας τ’ αποτελέσµατα έχουν ως
εξής: ψήφισαν 162, έγκυρα 161, λευκά 1.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ψήφοι: 42 έδρες: 4
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Π. Γεωργακόπουλος 20 ψήφοι

Θ. Παππάς 18      «    
Β. Χατζηκίδης           18      «    
Θ. Μπούµης 15      «    

∆ΑΚ ψήφοι: 31 έδρες: 3
Γ. ∆ιαµαντόπουλος   29 ψήφοι
Α. ∆ηµητριάδης     28     «
Σ. Βενιζέλος            27     «

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ψήφοι: 22 έδρες: 2
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ Ο. Οικονόµου 16 ψήφοι
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ Π. Γεωργακοπούλου 8      «
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 22 έδρες: 2
Κ. Μπαρδάκης 22 ψήφοι
Π. Νικολακόπουλος 21     «

ΕΛΕΜ ψήφοι: 13 έδρες: 1
Γ. Νικολάου 11 ψήφοι

ΑΣΑΕ ψήφοι: 12 έδρες: 1
Μ. Κουρµπανά 12 ψήφοι

ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 11 έδρες: 1
Κ. Μπελιµπασάκης 11 ψήφοι

Α1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ψήφοι: 8 έδρες: 1

Α. Βράκας 5 ψήφοι

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
[Αθήνα 26.05.06]

Το Σάββατο 15 Απριλίου 2006 συνήλθε η 2η Τακτική Συνέλευση της
Αντιπροσωπείας του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της
περιόδου 2005-2007, µε Ηµερήσια ∆ιάταξη τα παρακάτω θέµατα:
1. Ενηµέρωση – Ανακοινώσεις – Επικαιρότητα
2. Προγραµµατισµός ∆ράσης ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
Στην συνέλευση παραβρέθηκε σηµαντικός αριθµός συναδέλφων, συ-
νολικά 91 (43 από την Περιφέρεια και 48 από Αττική), ποσοστό 55%.
∆ιεξήχθη µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Προγραµµατισµό ∆ρά-
σεων της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η συνέλευση ξεκίνησε µε την οµιλία του προέδρου Συλλόγου, κ. Π. Γε-
ωργακόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα παρακάτω τρία σηµεία του
γενικού πλαισίου δράσης: 
1. Θέλουµε ένα ανοικτό και δυναµικό Σύλλογο στην Υπηρεσία του κλά-
δου και της Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εµπάθειες και
υστερoβoυλίες, πoλιτική πoυ αvαβαθµίζει τηv αρχιτεκτovική και τovί-
ζει τov κoιvωvικό της χαρακτήρα και τov ρόλo της για µία πoρεία
πoιoτικής αvάπτυξης και εξέλιξης της χώρας.
2. Η υπoστήριξη της θέσης τoυ αρχιτέκτovα ως βασικoύ παράγovτα
για τηv διαµόρφωση τoυ κατoικηµέvoυ περιβάλλovτoς και
3. Η διασφάλιση ότι η αρχιτεκτovική απoτελεί γvώρισµα της ιστoρίας
και τoυ πoλιτισµoύ, αvαπόσπαστo στoιχείo τωv βιώσιµωv αστικώv και
χωρικώv πoλιτικώv. 

Οι 3 µεγάλες ενότητες για τη δράση του Συλλόγου είναι: 
1. Η ΘΕΣΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΓIΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2. ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI
3. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΗΣ

Παρευρέθη ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου κ. Γ. Αλαβάνος, ο
οποίος  αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις για τις Αµοιβές των
Μελετών Ιδιωτικών Έργων και το Ασφαλιστικό και προς τον οποίο έγι-
ναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από µέλη της Αντιπροσωπείας. 
Στη συζήτηση πήραν µέρος πολλοί συνάδελφοι (35) και πέρα από
αυτά συζητήθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα που απασχολούν
τον κλάδο, αλλά και θέµατα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
όπως: ΕΠΑΕ, Κοινοτικές Οδηγίες, Πολυτεχνικές Σχολές, ΤΣΜΕ∆Ε,
Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί, Ολυµπιακά Έργα κλπ.
Ο πρόεδρος πρότεινε να µπει σε ανοικτή ψηφοφορία η έγκριση του
Προγραµµατισµού ∆ράσεων (ΥΠΕΡ: 52, ΚΑΤΑ: 15, ΛΕΥΚΑ: 7) Εγκρίνε-
ται. 
Επίσης κατατέθηκε πρόταση να διεκδικήσουµε επιπλέον τη θεσµοθέ-
τηση µαθηµάτων όπως Πολεοδοµία, Χωροταξία, Σχέδιο στην Πρωτο-
βάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
Καθώς και η πρόταση να ζητήσει το ∆Σ του Συλλόγου συνάντηση µε
τις Αρχές που ελέγχουν τους µεγάλους ελεύθερους χώρους των πόλε-
ων µε στόχο την προστασία των αδόµητων εκτάσεων και την αξιοποί-
ησή τους ως ελευθέρων χώρων αποκλειστικά. 
Στη συνέχεια επικυρώθηκε από την Αντιπροσωπεία η πρόταση της
Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο σύνολό της εκτός
από το σηµείο 9, που θέλει επαναδιατύπωση. 
Αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση των Μόνιµων Επιτροπών –
Οµάδων Εργασιών: 

Α2
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σηµασία στην πραγµατική επίδραση που αυτές έχουν στο δοµηµένο
περιβάλλον.
Πρέπει δηλαδή µε την ευκαιρία της ενσωµάτωσης της οδηγίας να υιο-
θετηθεί η προσέγγιση της ουσιαστικής εξασφάλισης της παροχής
αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών υπηρεσιών ώστε να
υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγ-
γελµάτων (και συγκεκριµένα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών) µε ου-
σιαστικές ακαδηµαϊκές σπουδές και τεκµηριωµένη επαγγελµατική
επάρκεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται σοβαρές διαδι-
κασίες αξιολόγησης των επαγγελµατικών προσόντων και να εκσυγχρο-
νισθούν τα εθνικά κανονιστικά συστήµατα, που διέπουν τις δραστη-
ριότητες παροχής υπηρεσιών µε στόχο να δηµιουργηθεί µέχρι το
2010 µια πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών.

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Π∆

• Πιστεύουµε ότι ως αρµόδια αρχή για την ελεύθερη παροχή υπηρε-
σιών των αρχιτεκτόνων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.(6) του σχεδίου
Π∆ για την υποβολή και για την εξέταση των δηλώσεων και των δικαι-
ολογητικών παροχής υπηρεσιών, το περιεχόµενο της δήλωσης του πα-
ρόχου και της χορηγούµενης σε αυτόν βεβαίωσης, καθώς και στη πε-
ρίπτωση των άρθρων 13 και 14, πρέπει να ορισθεί το Τεχνικό Επιµελη-
τήριο της Ελλάδος, όπως και στη περίπτωση του άρθρου 53 παρ.(4)
του σχεδίου Π∆. 
• Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.(5) του σχεδίου Π∆, προβλέπεται ότι
αρµόδια αρχή του άρθρου αυτού εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για
την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του απο-
δέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων του
παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο
των επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελµα
προκειµένου να διαπιστωθούν τα επαγγελµατικά προσόντα αυτού,
ιδίως για λόγους ασφάλειας. Πιστεύουµε ότι η σύγκριση της εκπαί-
δευσης του αιτούντος, µε αυτήν που απαιτείται σύµφωνα µε την Εθνι-
κή Νοµοθεσία, πρέπει να γίνεται από το ΤΕΕ (ως αρµόδια αρχή) που θα
καταρτίσει κατάλογο των τοµέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται
από τον τίτλο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών λαµβάνοντας υπόψη
µεταξύ άλλων, στόχους γενικού συµφέροντος, που προκύπτουν από
τοπικές ιδιοµορφίες και έχουν να κάνουν µε την προστασία του περι-
βάλλοντος και την δηµόσια ασφάλεια. (Ζητούµε να απαλειφθεί η δια-
τύπωση «Για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου η αρχή δύνα-
ται να ζητήσει την γνώµη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατι-
κών Προσόντων του άρθρου 54»)
• Σύµφωνα µε το άρθρο 49, παρ.(3) του κεφαλαίου IV "Κοινές διατά-
ξεις περί εγκατάστασης" του σχεδίου Π∆ (άρθρο 50 της οδηγίας) σε
περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτ-
λοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοι-
χείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκ-
παίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτι-
κό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους,
το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρ-
µόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση
έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκε-
ται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου·
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι
µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατο-
ποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου και
γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον
τίτλο.

Το πρόβληµα για την Ελλάδα υπάρχει µε τα πτυχία των διαφόρων κολ-
λεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Εάν το Κ-Μ καταγωγής πι-
στοποιεί τους τίτλους εκπαίδευσης που αυτά χορηγούν, τότε το Κ-Μ
υποδοχής είναι υποχρεωµένο να τους αναγνωρίσει. 
• Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί η δυνατότητα αναγνώρισης
επαγγελµατικών δικαιωµάτων  από αµφιβόλου επιπέδου τίτλους εκ-
παίδευσης, ζητούµε η αρµόδια για την άσκηση του επαγγέλµατος των
αρχιτεκτόνων αρχή να διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει επακριβώς
στους αιτούντες την αναγνώριση το κατά πόσο αυτοί θα υποστούν µια
δοκιµασία µάθησης ή θα έχουν µια περίοδο προσαρµογής, σύµφωνα
µε τα κριτήρια του άρθρου 14(4) και 14(5) της οδηγίας ειδικότερα
όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων τριετούς φοίτησης που αιτούνται
να εγγραφούν στα επαγγελµατικά µητρώα αρχιτεκτόνων.
• Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π∆, «…εξοµοιώνεται προς τίτλο
εκπαίδευσης, κάθε τίτλος εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη
χώρα, εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο συγκεκριµένο επάγγελµα
τριετή επαγγελµατική πείρα στο έδαφος του κράτους µέλους, το οποίο
αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2
και εφόσον η επαγγελµατική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω
κράτος µέλος. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Π∆, «…Όσον
αφορά τα επαγγέλµατα που εµπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III, αυτή
η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων συντελείται στο πλαί-
σιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κε-
φάλαιο». Να διασφαλισθεί ότι αυτή η πρόβλεψη έχει µεταφερθεί ξε-
κάθαρα και ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των
επαγγελµατικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων
όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 45 του σχεδίου Π∆.
• Το σχέδιο Π∆, ακολουθεί τη διάκριση της οδηγίας µεταξύ "ελεύθε-
ρης παροχής υπηρεσιών" δηλ. προσωρινής και περιστασιακής και
"ελευθερίας εγκατάστασης". Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρα-
κτήρας της παροχής εκτιµάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση
µε τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρα-
κτήρα της συγκεκριµένης παροχής.  Πιστεύουµε ότι πρέπει να διαµορ-
φωθούν µόνιµα κριτήρια χρόνου, περιοδικότητας κλπ. και ζητούµε τη
περαιτέρω αποσαφήνιση των ορισµών
• Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Π∆ (µεταφορά των άρθρων 56 και 57
της οδηγίας) συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ∆ιεύθυνση Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων που
υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ανή-
κει στη Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η υπηρεσία θα έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) να παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνω-
ρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και να:

∆έχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση επαγ-
γελµατικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, προετοιµάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων για την έκδοση της απόφασης.

β) να λειτουργεί ως «σηµείο επαφής» για τους ενδιαφεροµένους.

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σε σχέση µε τις παραπάνω ρυθµίσεις ζητά τον ορισµό
του ΤΕΕ ως αρµοδίας αρχής:
1) σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 και 6 του τίτλου ΙΙ του σχε-
δίου Π∆ (Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών) 
2) σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14 του Κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ (Γε-
νικό σύστηµα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) και σύµφωνα µε
το άρθρο 56 παράγραφο 3 της οδηγίας. 
Επίσης ζητά τον ορισµό του ΣΑ∆ΑΣ ως σηµείου επαφής σύµφωνα µε
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διάρκειας 3 (τριών) ετών. (Βεβαίως η οδηγία 85/384 για τους Αρχιτέ-
κτονες θεωρείται ότι υπερισχύει της άνω οδηγίας).
8. Α 1329/2003.
Απόφαση του ΣτΕ που αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει την ισχύ του 165/
2000 Π∆ µε απαραίτητο όµως στοιχείο την βεβαίωση αναγνώρισης
σπουδών του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Ισοτιµιών
(ΣΑΕΙ).
9. 2005/36/ΕΚ
Νέα Κοινοτική Οδηγία που ενσωµατώνει την 85/384 Οδηγία των Αρχι-
τεκτόνων και επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές άσκησης του επαγγέλµα-
τος του Αρχιτέκτονα.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πεδίο εφαρ-
µογής του κοινοτικού δικαίου, δεν περιλαµβάνονται το περιεχόµενο
διδασκαλίας, ούτε η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Στη χώρα µας σύµφωνα µε το σύνταγµα και τις αποφάσεις του ΣτΕ
(2287/2001), άνισες σπουδές δεν µπορούν να παρέχουν ίσα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα.
Επί τη βάσει αυτών των δύο αρχών, θα πρέπει µε αυστηρά κριτήρια και
διαφανείς διαδικασίες να προχωρήσει η επαναθεσµοθέτηση, για την
αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών, τόσο για τις Σχολές του
εσωτερικού, όσο και για εκείνες του εξωτερικού.  
Κατά συνέπεια τα επαγγελµατικά δικαιώµατα θα πρέπει να αντιστοι-
χούν στις θεσµοθετηµένες ειδικότητες και να προκύπτουν από τους
αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, µε βάση το γνωστικό αντικείµενο,
που προκύπτει από το περιεχόµενο σπουδών, την δοµή και τη διάρκεια
τους.
Καθορισµός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν βασική
αρχή προσδιορισµού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγγέλ-
µατος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί την προϋπόθεση και ελάχιστη δια-
σφάλιση για την απόδοση επαγγελµατικών ισοτιµιών.
Η παροχή ισοτιµιών από το ΣΑΕΙ, σε αποφοίτους τριετών και τετραε-
τών σπουδών Σχολών του εξωτερικού, δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα
άνισης µεταχείρισης τόσο των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών
της Ελλάδας, όσο και των αποφοίτων των ΤΕΙ. Αυτή την διαδικασία την
χαρακτηρίζουµε απαράδεκτη και καταχρηστική.   
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και µε δεδοµένο το νοµοθετικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της υπόθεσης των ισοτιµιών, η
χώρα µας θα πρέπει να προχωρήσει σε συνολικές λύσεις, µέσα από
την δηµιουργία ενός δικού της συστήµατος προσδιορισµού πιστοποί-
ησης και καθορισµού αρµοδιοτήτων διακριτών ρόλων στους επαγγελ-
µατίες Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.
Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος θα προβλέπονται οι εξελίξεις των
ειδικεύσεων στον Ακαδηµαϊκό Χώρο και θα εντάσσονται σε νοµοθετη-
µένες αρµοδιότητες.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνουµε: 
1. Έναρξη σοβαρού διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας µε το ΤΕΕ, τους
κλαδικούς φορείς των Μηχανικών και των Τεχνολόγων Μηχανικών.
2. ∆ηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων.
3. ∆ηµιουργία Μητρώου Επαγγελµατικών Τίτλων που να αντιστοιχούν
σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
4. Αναδιάρθρωση επιστηµονικών περιοχών και επιστηµονικών τµηµά-
των του ΤΕΕ.
5. Αναδιατύπωση των εννοιών κάθε επιστηµονικής περιοχής ειδικότη-
τας και επανακαθορισµός αρµοδιοτήτων, σε σχέση και µε την Ακαδη-
µαϊκή Εκπαίδευση.
6. Όχι στη πολυδιάσπαση και την υπερεξειδίκευση των τοµέων ειδικό-
τητας.

7. Στήριξη της Οδηγίας 2005/36/ΦΕΚ.
Α) Επικαιροποίηση επ΄ αυτής, των Σχολών Αρχιτεκτονικής.
Β) Πρόγραµµα διεκδικήσεων και επί τη βάσει των µεταβατικών διατά-
ξεων της κατευθυντήριας Οδηγίας.

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΌΨΕΩΝ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΕΠΊ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ Π∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑΣ 2005/36/ΕΚ
Προς το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε
[Αθήνα 30.06.07]

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουµε τις απόψεις
µας επί του προσχεδίου Π∆ για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/
36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, «για την ανα-
γνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», στο ελληνικό δίκαιο µε την
πεποίθηση ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την διαµόρφωση του οριστι-
κού σχεδίου. Αναλυτικά έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει κατ’ επανάληψη και εγγράφως διατυπώσει τόσο
προς τα αρµόδια Υπουργεία, όσο και προς το ΤΕΕ αλλά και την Ακαδη-
µαϊκή κοινότητα την πάγια θέση του ότι δηλαδή, τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις θεσµοθετηµένες ειδικότητες
και να προκύπτουν από τους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, µε
βάση το γνωστικό αντικείµενο που προκύπτει από το περιεχόµενο
σπουδών, την δοµή και τη διάρκεια τους.
Ειδικότερα ο καθορισµός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν
βασική αρχή προσδιορισµού των βασικών προσόντων άσκησης του
επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί για τον κλάδο µας την προϋ-
πόθεση και ελάχιστη διασφάλιση για την απόδοση επαγγελµατικών
ισοτιµιών.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στην µακρά πορεία για την έκδοση
της νέας οδηγίας 2005/36 που ενσωµατώνει την οδηγία 85/384/ΕΟΚ
εκφράστηκαν οι θέσεις µας σε συνεργασία µε το Συµβούλιο των Αρχι-
τεκτόνων της Ευρώπης έχοντας ως στόχο τις παρακάτω βασικές προϋ-
ποθέσεις-ελάχιστες διασφαλίσεις:
Α. Τις πενταετείς ενιαίες σπουδές 
Β. Τη χορήγηση  άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά από εξετάσεις από
το ΤΕΕ 
Γ. Την εγγραφή στο µητρώο του ΤΕΕ
Σήµερα έχουµε εν ισχύ τη νέα οδηγία 36/2005 της 7/9/2005 για την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από κράτη – µέλη που
έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη µέλη. 
Σηµαντικές προβλέψεις της 85/384/ΕΟΚ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής της νέας οδηγίας 36/2005. Στόχος µας είναι να εµβαθύ-
νουµε στη νέα οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα και να εξασφα-
λίσουµε ότι το Προεδρικό διάταγµα για ενσωµάτωσης της στο Εθνικό
∆ίκαιο µεταφέρει ορθά τις προβλέψεις της σχετικά µε τη φύση του
αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των
επαγγελµατικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων
όρων εκπαίδευσης του άρθρου 46 της οδηγίας.
Ειδικότερα µε δεδοµένο τις ιδιαιτερότητες της άσκησης της αρχιτε-
κτονικής στην χώρα µας –σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότη-
τα– πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει επαρκής αναγνώριση των
πραγµατικών χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος
καθώς και ότι, οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες αντιµετωπίζονται µε κα-
θαρά οικονοµικά - ανταγωνιστικά κριτήρια ενώ δεν δίδεται και επαρκής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

Κυρία Υπουργέ,

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων µέσα από την µακρόχρονη
πορεία του, έχει διαµορφωµένες θέσεις για όλα τα παραπάνω. Το πλαί-
σιο των θέσεων του, σας έχει κατατεθεί µε το επισυναπτόµενο έγγρα-
φο µας, ΑΠ 35430/30-10-06, µε θέµα: «Αρχές και κατευθύνσεις για
θεσµική µεταρρύθµιση στην άσκηση του επαγγέλµατος των Μηχανι-
κών».
Ζητάµε συνάντηση µαζί σας για την έναρξη διαλόγου στα ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ
∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
Ο∆ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

(σελ. 14-16)
Άρθρο 11 

Επίπεδα προσόντων
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

Για την εφαρµογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα επίπεδα
επαγγελµατικών προσόντων:
α) βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρµόδια αρχή του κρά-
τους µέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις νοµοθε-
τικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους,
βάσει:
i) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώ-
µατος κατά την έννοια των στοιχείων β), γ), δ) ή ε) ή ειδικής εξέτασης
χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλµατος σε
ένα κράτος µέλος µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί
ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία
δεκαετία, 
ii) είτε γενικής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που πι-
στοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις.

β) πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
i) είτε γενικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου µε κύκλο σπουδών ή
επαγγελµατικής εκπαίδευσης άλλον από εκείνους περί των οποίων το
στοιχείο γ) ή/και µε την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτού-
µενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος,
ii) είτε τεχνικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου εν-
δεχοµένως µε κύκλο σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης από
εκείνους περί των οποίων το στοιχείο i) ή/και µε την επιπλέον αυτού
του κύκλου σπουδών απαιτούµενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του
επαγγέλµατος·

γ) δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
i) είτε εκπαίδευση µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, εκτός από την ανα-
φερόµενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή
ισοδύναµης διάρκειας υπό καθεστώς µερικής παρακολούθησης, προϋ-
πόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, µεταξύ άλλων,
η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθµιων σπουδών που απαιτείται
για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη πανεπιστηµιακή εκπαίδευ-
ση ή την ολοκλήρωση ισοδύναµης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτερο
δευτεροβάθµιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχοµένως απαιτούµενη
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επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών επαγγελ-
µατική κατάρτιση,
ii) είτε, στην περίπτωση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, κύ-
κλος εκπαίδευσης µε ειδική διάρθρωση που περιλαµβάνεται στο πα-
ράρτηµα ΙΙ, ισότιµος µε το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
ανωτέρω στοιχείο i), ο οποίος παρέχει συγκρίσιµο επαγγελµατικό επί-
πεδο και προετοιµάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών
και καθηκόντων. Ο κατάλογος του παραρτήµατος ΙΙ µπορεί να τροπο-
ποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 της
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που
καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη φράση

δ) δίπλωµα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µε-
ταδευτεροβάθµιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι άνω
των τεσσάρων ετών ή ισοδύναµης διάρκειας υπό καθεστώς µερικής
παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης ή
άλλο ίδρυµα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδε-
χοµένως απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθ-
µιων σπουδών επαγγελµατική κατάρτιση·

ε) δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών ή
αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς µερικής παρακολούθησης, σε
πανεπιστήµιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε άλλο ίδρυµα ανά-
λογου επιπέδου, καθώς και, ενδεχοµένως, την επαγγελµατική κατάρτι-
ση που µπορεί να απαιτείται συµπληρωµατικά προς τον εν λόγω κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών.

Άρθρο 12 

Εξοµοιούµενη εκπαίδευση
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

Εξοµοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του
άρθρου 11, ακόµη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαί-
δευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρµόδια
αρχή κράτους µέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαί-
δευσης εντός της Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κρά-
τος µέλος ως ισοδύναµου επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώµατα
ανάληψης ή άσκησης επαγγέλµατος, ή προετοιµάζει για την άσκηση
του επαγγέλµατος.
Εξοµοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδι-
ους όρους µε τους προβλεπόµενους στο πρώτο εδάφιο, κάθε επαγγελ-
µατικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους µέλους
καταγωγής σχετικά µε την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλµατος,
παρέχει στον κάτοχό του κεκτηµένα δικαιώµατα δυνάµει των εν λόγω
διατάξεων. Τούτο ισχύει ιδίως εάν το κράτος µέλος καταγωγής αυξή-
σει το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισδοχή σε επάγ-
γελµα και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει παλαιότερα εκπαι-
δευθεί κατά τρόπον που δεν ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις, απολαµ-
βάνει κεκτηµένα δικαιώµατα λόγω εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών
ή διοικητικών διατάξεων· στην περίπτωση αυτή η παλαιότερη εκπαί-
δευση θεωρείται για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 13,
αντίστοιχη µε το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης.

(σελ. 56-61)
ΤΜHΜΑ 8 – ΑΡΧΙΤEΚΤΟΝΕΣ

Άρθρο 45 

Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων
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το άρθρο 57 της οδηγίας για τους αρχιτέκτονες που είναι κάτοχοι τίτ-
λων εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κεφαλαίου Ι (Γενικό
σύστηµα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) παρ. β) και γ), οι οποί-
οι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ. 
Προτείνουµε δηλαδή ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ να λειτουργεί ως «σηµείο επαφής»
για τους ενδιαφεροµένους αρχιτέκτονες και:
Α) να παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών
µελών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοιπών κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετική µε την προ-
βλεπόµενη στο παρόν διάταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσό-
ντων των αρχιτεκτόνων και ιδίως σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που
διέπει το επάγγελµα του αρχιτέκτονα επαγγέλµατα και την άσκησή
του, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και των
κανόνων δεοντολογίας,
Β) να συνδράµει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων που πα-
ρέχει το παρόν διάταγµα και µέσω της συνεργασίας µε τα άλλα «ση-
µεία επαφής» και τις λοιπές αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλά-
δας,
Γ) να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε τους όρους πρόσβασης και
άσκησης στην Ελλάδα και στις χώρες µέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης
του νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα, που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ιατάγµατος, καθώς
και κάθε χρήσιµη πληροφορία για την εκτέλεση του παρόντος διατάγ-
µατος.
Άλλες παρατηρήσεις επί θεµάτων ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων
που πιστεύουµε ότι πρέπει να ενσωµατωθούν στο σχέδιο Π∆.

1. Νέα επαγγελµατικά προσόντα που θα προταθούν για το παράρτηµα
V.7 (5.7.1) (άρθρο 58 παρ.2 της οδηγίας)
• Το Π∆ θα πρέπει να προβλέπει ότι το «Εθνικό Σηµείο Επαφής» θα συ-
σκέπτεται µε την αρµόδια επαγγελµατική ένωση των αρχιτεκτόνων
πριν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια πρόταση ή ερώτηµα
για να προστεθεί ένας νέος αρχιτεκτονικός τίτλος /προσόν στο παράρ-
τηµα V.7 της οδηγίας.
• Το Π∆ θα πρέπει να συµβιβάζει την ανάγκη για εµπιστευτικότητα
(άρθρο 57 του Π∆) µε την ανάγκη για διαβούλευση / συνεννόηση µε
την αρµόδια επαγγελµατική ένωση. 

2. Η αναθεώρηση της λίστας «γνώσεων και δεξιοτήτων» των αρχιτε-
κτόνων σύµφωνα µε το άρθρο 45(1) του σχεδίου Π∆.
• Το Π.∆. θα πρέπει να προβλέπει ότι το Εθνικό Σηµείο Επαφής όταν
του γνωστοποιείται µια πρόταση/ερώτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για αναθεώρηση της λίστας των υφισταµένων 11 σηµείων «γνώσεων
και δεξιοτήτων» των αρχιτεκτόνων σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π∆,
να το γνωστοποιεί και να συνεννοείται µε την αρµόδια επαγγελµατική
ένωση των αρχιτεκτόνων.

3. Μεταφορά της πρόβλεψης εξοµοίωσης των επαγγελµατικών προ-
σόντων που κατέχουν πολίτες της ΕΕ αλλά έχουν αποκτηθεί σε τρίτες
χώρες, µε εκείνα που περιλαµβάνονται στους καταλόγους της οδηγίας
εφόσον έχουν αναγνωρισθεί για πρώτη φορά από ένα κράτος µέλος
σύµφωνα µε το άρθρο 2.2 της οδηγίας.
• Να διασφαλισθεί ότι αυτή η πρόβλεψη έχει µεταφερθεί ξεκάθαρα
και ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγ-
γελµατικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων
εκπαίδευσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 46 της οδηγίας (άρθρο 45.

4. Η διατήρηση του δικαιώµατος για τις αρµόδιες αρχές να απαιτούν
µια δοκιµασία επάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας.

• Η επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων πρέπει να διατηρεί το
δικαίωµα να καθορίζει επακριβώς στους αιτούντες την αναγνώριση το
κατά πόσο αυτοί θα υποστούν µια δοκιµασία µάθησης ή θα έχουν µια
περίοδο προσαρµογής, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 14(4) και
14(5) της οδηγίας ειδικότερα όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων
τριετούς φοίτησης που αιτούνται να εγγραφούν στα επαγγελµατικά
µητρώα αρχιτεκτόνων.

5. Η διαδικασία της «επιτροπής αναγνώρισης επαγγελµατικών προσό-
ντων» σύµφωνα µε το άρθρο 58, και του «εθνικού συντονιστή» σύµφω-
να µε το άρθρο 56(4) της οδηγίας.
• Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ζητά από την Κυβέρνηση σχετικά µε τον ορισµό του
συντονιστή σύµφωνα µε το άρθρο 56(4) της οδηγίας να ενηµερώσει
την αρµόδια αρχή και την επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων.
Επίσης να ενηµερώσει εγκαίρως για το ορισµό εκπροσώπου στην επι-
τροπή υπό το άρθρο 58 της οδηγίας που δεν έχει συµπεριληφθεί στο
σχέδιο Π∆.

6. Άλλες παρατηρήσεις
• Το σχέδιο Π∆ θα πρέπει να προβλέπει ότι, οι αρχιτέκτονες που θα
παρέχουν υπηρεσίες δικαιούχοι ελεύθερης εγκατάστασης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 7(3) της οδηγίας θα πρέπει να εγγράφονται στο
ξεχωριστό µητρώο του ΤΕΕ.
• Η επαγγελµατική οργάνωση των αρχιτεκτόνων να ορισθεί ως σηµείο
επαφής για το επάγγελµα των αρχιτεκτόνων  σύµφωνα µε το άρθρο 57
της οδηγίας, προκειµένου να γίνει το «ενιαίο σηµείο επαφής» σύµφω-
να µε τα όρθρο 6 της οδηγίας 123/2006 SIM
• Στη περίπτωση του άρθρου 50(1) της οδηγίας προβλέπεται ότι τα
Κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κρά-
τους µέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποι-
ητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κρά-
τος µέλος καθώς και επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος
πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλµατα του κεφαλαίου III του τίτλου III
(δηλ. τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο
άρθρο 45). Να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης των προβλεποµέ-
νων ελέγχων από την αρµόδια αρχή και την επαγγελµατική οργάνωση
των αρχιτεκτόνων.
Τέλος, είµαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία και τυχόν
διευκρινήσεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Προς την Υπουργό Παιδείας
[Αθήνα 15.01.07]

Με την δηµιουργία νέων τµηµάτων και εξειδικεύσεων σε διάφορες
σχολές, τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ και µε την έκδοση Προεδρικών
διαταγµάτων που καθορίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατά τους, έχει
διαµορφωθεί ένα χαώδες και αλληλεπικαλυπτόµενο πεδίο επαγγελµα-
τικής δράσης.
Πολλές φορές οι επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµορφώνονται και
εκτός γνωστικού αντικειµένου, µε τραγικό αποτέλεσµα στην ποιότητα
του παραγόµενου έργου και κυρίως αναφορικά µε το αντικείµενο της
ειδικότητας του τεχνικού επιστήµονα, µε τραγικά αποτελέσµατα στο
δοµηµένο περιβάλλον.
Τα τελευταία δε χρόνια οι κοινοτικές οδηγίες περιπλέκουν περισσότε-
ρο το πρόβληµα.

Β3
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την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
αρχιτέκτονα.
Κατά ταύτα, αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις των αρµοδίων αρχών της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες πιστοποιούν
την αντίστοιχη ισοδυναµία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται
από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρµόδιες αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρα-
τίας της Γερµανίας µε τους τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω πα-
ράρτηµα.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και προσδί-
δεται σ’ αυτές, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριο-
τήτων υπό τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, η ίδια ισχύς µε
τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα, οι βεβαιώ-
σεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών µελών από τα
κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν κανονιστικές ρυθµίσεις ως προς την
ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες:

α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία·
β) 1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την
Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολω-
νία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία·
γ) 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη µέλη.
Οι αναφερόµενες στην πρώτη παράγραφο βεβαιώσεις πιστοποιούν ότι
ο κάτοχός τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελµατικού
τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την ηµεροµηνία αυτή και ότι
αφιερώθηκε πράγµατι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθµι-
σης, στις συγκεκριµένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συνα-
πτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστο-
ποιητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης
Άρθρο 49 

Έγγραφα και διατυπώσεις
(Άρθρο 50 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Προκειµένου να αποφανθούν επί αιτήσεως αδείας για την άσκηση
του οικείου νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος κατ' εφαρµογή
του παρόντος τίτλου, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν την κατάθεση των
εγγράφων και των πιστοποιητικών του παραρτήµατος VII.
Τα έγγραφα  που αναφέρονται στο παράρτηµα VII σηµείο 1 στοιχεία
δ), ε) και στ) δεν µπορούν να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών
µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής των.
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οι οργανισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα δια-
σφαλίζουν το απόρρητο των παρεχόµενων πληροφοριών.

2. Σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών, οι αρµόδιες ελληνικές
αρχές απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους επιβε-
βαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτ-
λων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος µέλος καθώς και
επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα
επαγγέλµατα του κεφαλαίου III του παρόντος τίτλου, τους ελάχιστους
όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 23, 24,
27, 30, 33, 34, 37, 39, 43 και 45.

3. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδο-
θεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την

εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευ-
τικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέ-
λους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε
τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση
έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκε-
ται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου·
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι
µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατο-
ποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου και
γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον
τίτλο.

4. Εφόσον για την άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος
στην Ελλάδα απαιτείται ένορκη ή άλλη επίσηµη δήλωση και ο τύπος
της εν λόγω (ένορκης ή επίσηµης) δήλωσης δεν µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί από τον ενδιαφερόµενο, όταν αυτός είναι υπήκοος άλλου κρά-
τους-µέλους, αυτός υποβάλλεται σε κατάλληλο τύπο όρκου ή σε δή-
λωση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας.

Άρθρο 50

Χρήση του επαγγελµατικού τίτλου
(Άρθρο 52 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Εφόσον η χρήση του επαγγελµατικού τίτλου σχετικά µε µία από τις
δραστηριότητες ορισµένου επαγγέλµατος έχει ρυθµισθεί νοµοθετι-
κώς, οι υπήκοοι των κρατών µελών που αποκτούν το δικαίωµα να
ασκούν νοµοθετικώς ρυθµιζόµενο επάγγελµα βάσει του τίτλου III, φέ-
ρουν τον επαγγελµατικό τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
εν λόγω επάγγελµα, και κάνουν χρήση της ενδεχόµενης σύντµησής
του. 

(σελ. 63-69)
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 53

Αρµόδιες Αρχές
(Άρθρο 56 § 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και
να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσό-
ντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, είτε επί τη
βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης
(Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγ-
γελµατικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Συµβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) που συνιστάται µε το
άρθρο 54 του παρόντος διατάγµατος.

2. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
είναι επίσης αρµόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος διατάγµατος.

3. Αρµόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόµενα στο
παρόν διάταγµα έγγραφα, να λαµβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως
άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών,
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(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
1. Η εκπαίδευση αρχιτέκτονα περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα
έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι έτη σπουδών, εκ των
οποίων τουλάχιστον τρία έτη πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπι-
στήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα και πιστοποιείται µε την επιτυ-
χία σε εξέταση πανεπιστηµιακού επιπέδου.
Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου
και της οποίας το πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέ-
πει να διατηρεί την ισορροπία µεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών
πτυχών της εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και να παρέ-
χει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες
γνώσεις και δεξιότητες:

α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δηµιουργιών που να ικανοποι-
ούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·
β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονι-
κής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστηµών του
ανθρώπου·
γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επη-
ρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδοµίας, του πολεοδοµικού σχεδια-
σµού και των τεχνικών που εφαρµόζονται στη διαδικασία του πολεο-
δοµικού σχεδιασµού·
ε) ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάµεσα στους αν-
θρώπους και τα αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα, και αφετέρου, ανάµεσα
στα αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα και το περιβάλλον τους, καθώς και
ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρµονικού συνδυασµού των αρχι-
τεκτονικών δηµιουργηµάτων µε τους χώρους, ανάλογα µε τις ανάγκες
του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίµακα·
στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του
ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα µέσω της επεξεργασίας σχεδίων
στα οποία λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·
ζ) γνώση των µεθόδων τεκµηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδο-
µικής µελέτης·
η) γνώση των προβληµάτων στατικού σχεδιασµού, οικοδοµικής και
έργων πολιτικού µηχανικού, τα οποία συνδέονται µε το σχεδιασµό των
κτιρίων·
θ) προσήκουσα γνώση των προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις φυ-
σικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της
λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει µε όλα τα στοιχεία
εσωτερικής άνεσης και κλιµατικής προστασίας·
ι) τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα µπορεί να
επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις
χρησιµοποιούν, σεβόµενος τους οικονοµικούς περιορισµούς και τους
οικοδοµικούς κανονισµούς·
ια) προσήκουσα γνώση των βιοµηχανιών, οργανώσεων, κανονισµών και
διαδικασιών, που έχουν σχέση µε την υλοποίηση των κτιριακών µελε-
τών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασµό.

Άρθρο 46 

Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα
(Άρθρο 47 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί
το άρθρο 20 η τριετής εκπαίδευση των "Fachhochschulen" στην Οµο-
σπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία λειτουργούσε στις 5
Αυγούστου 1985, πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 45 και παρείχε
πρόσβαση στις δραστηριότητες του άρθρου 47 στο ανωτέρω κράτος
µέλος βάσει του επαγγελµατικού τίτλου αρχιτέκτονα, µε την προϋπό-

θεση ότι η εκπαίδευση συµπληρώνεται από περίοδο επαγγελµατικής
πείρας τεσσάρων ετών, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµα-
νίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την
επαγγελµατική τάξη στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραµµένος ο
αρχιτέκτονας που επιθυµεί να επωφεληθεί των διατάξεων της οδηγίας
2005/36/ΕΚ.
Η επαγγελµατική τάξη πρέπει προηγουµένως να ορίσει ότι οι εργασίες
που θα πραγµατοποιηθούν από τον οικείο αρχιτέκτονα στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής συνιστούν πειστική εφαρµογή του συνόλου των γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1.
Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της ίδιας διαδικασίας µε
εκείνη που ισχύει για την εγγραφή στον πίνακα της επαγγελµατικής
τάξης.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45 και στα πλαίσια των προσπαθει-
ών για την κοινωνική αναβάθµιση ή την αναβάθµιση των προγραµµά-
των πανεπιστηµιακών σπουδών µε µερική απασχόληση, αναγνωρίζεται
επίσης ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 20 η εκπαίδευση που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 45
και πιστοποιείται από εξέταση στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται
επιτυχώς από πρόσωπο που εργάζεται επί επτά και πλέον έτη στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο ενός αρχιτέκτονα ή ενός
γραφείου αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστη-
µιακού επιπέδου και να ισοδυναµεί προς την εξέταση στο τέλος των
σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 45, παράγραφος 1, πρώτο
εδάφιο.

Άρθρο 47 

Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα
(Άρθρο 48 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες του αρχιτέκτονα είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται
συνήθως βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα.
2. Θεωρείται ότι πληρούν τους απαιτούµενους όρους για την άσκηση
των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα, υπό τον επαγγελµατικό τίτλο
του αρχιτέκτονα, οι υπήκοοι κράτους µέλους οι οποίοι δικαιούνται να
φέρουν τον εν λόγω τίτλο κατ' εφαρµογή νόµου που παραχωρεί στην
αρµόδια αρχή κράτους µέλους τη δυνατότητα να χορηγεί τον τίτλο
αυτό στους υπηκόους των κρατών µελών και που έχουν διακριθεί ιδι-
αιτέρως λόγω της ποιότητας του έργου τους στον τοµέα της αρχιτε-
κτονικής. Η αρχιτεκτονική φύση των δραστηριοτήτων των ενδιαφερο-
µένων βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος µέλος
καταγωγής τους.
3. Ο αρχιτέκτων που στο κράτος µέλος καταγωγής του δεν έχει το δι-
καίωµα συντάξεως στατικής µελέτης και αντισεισµικού ελέγχου κατα-
σκευών, δεν έχει ούτε στην Ελλάδα το δικαίωµα αυτό.

Άρθρο 48 

Ειδικά κεκτηµένα δικαιώµατα αρχιτεκτόνων
(Άρθρο 49 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναφέρο-
νται στο παράρτηµα VI σηµείο 6.1, οι οποίοι χορηγούνται από τα άλλα
κράτη µέλη και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά
το αναφερόµενο στο εν λόγω παράρτηµα κρίσιµο ακαδηµαϊκό έτος,
ακόµη και αν δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 45,
παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, στην επικράτειά της, µε τους τίτλους
εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που χορηγούνται στην Ελλάδα όσον αφορά
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ε) Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΟΕΕΚ µε τον αναπληρωτή του. 
στ) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων και
Ισοτιµιών του ΟΕΕΚ οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από τον Πρό-
εδρο του ΟΕΕΚ.
ζ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Ισοτιµιών της ∆/νσης Επαγγελµατι-
κών ∆ικαιωµάτων και Ισοτιµιών του ΟΕΕΚ, οριζόµενος µε τον αναπλη-
ρωτή του από τον Πρόεδρο του ΟΕΕΚ.
η) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου που
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό και καλείται
κάθε φορά από τον Πρόεδρο ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.
θ) ∆ύο ειδικοί επιστήµονες µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνω-
ρίσεως διπλωµάτων οριζόµενοι µε τους αναπληρωτές τους από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ι) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 58 του παρόντος µε
αναπληρωτή του υπάλληλο του Τµήµατος Β΄ αυτής.
κ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Β΄ της υπηρεσίας του άρθρου 58 του
παρόντος µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου τµήµατος.  

3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραµµα-
τείς των Τµηµάτων του Συµβουλίου εκ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας
του άρθρου 58 του παρόντος.

4. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελµατικές οργανώσεις δεν υποδεί-
ξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός µηνός από τη λήψη του σχετικού
ερωτήµατος, το Συµβούλιο µπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκ-
προσώπους τους.

5. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση
αντικατάστασης µέλους του Συµβουλίου το νέο µέλος διανύει τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του µέλους που αντικαταστάθηκε.

6. Κάθε Τµήµα του Συµβουλίου ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι πα-
ρούσα η πλειοψηφία των µελών του µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή
ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλει-
οψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. 

7. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρόσκληση των µελών
του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ηµερήσια διάταξη και
τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα µέλη του Συµβουλίου.

8. Εισηγητής ενώπιον του Τµήµατος ορίζεται από τον προϊστάµενο της
Υπηρεσίας του άρθρου 58 ή τον αρµόδιο τµηµατάρχη ένας υπάλληλος
του Τµήµατος αυτού, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και απο-
χωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωµοδοτή-
σει η Επιτροπή της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, ο εισηγη-
τής αναπτύσσει και τις γνώµες που διατυπώθηκαν στο σχετικό πρακτι-
κό.

9. Το Συµβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από
τον αιτούντα ή τις αρµόδιες αρχές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

10. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου δύνανται, κατά την κρίση του
Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου, να παρίστανται
πρόσωπα δυνάµενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω
αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις
µπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόµενος να υποβάλει γραπτώς ή
προφορικώς τις απόψεις του. 

11. Ο Γραµµατέας του Τµήµατος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων
που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του και µεριµνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συµβουλίου. 

12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύναται να συνι-
στά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριµελείς επιτροπές, αποτελούµενες
από:
α) έναν εκπρόσωπο του ∆ΟΑΤΑΠ.  
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελµατικής οργά-
νωσης, προτεινόµενο από την επαγγελµατική οργάνωση.
γ) από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία
είναι αρµόδια για θέµατα άδειας άσκησης του επαγγέλµατος που προ-
τείνεται από τον οικείο Υπουργό, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Τα µέλη των τριµελών επιτροπών δεν δύνανται να µετέχουν στο Συµ-
βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
δ) Στις εργασίες των τριµελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο
εισηγητής της υποθέσεως.
Έργο των επιτροπών αυτών είναι η διατύπωση γνώµης επί της αιτήσε-
ως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση
προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας, καθώς και επί του περιεχοµένου
της πρακτικής άσκησης προσαρµογής ή της δοκιµασίας επάρκειας,
εντός µηνός από της αποφάσεως της συγκροτήσεώς τους. Η γνωµο-
δότηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό που υπο-
βάλλεται από τον εισηγητή στο Συµβούλιο.

13. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, και του γραµµατέα του
Συµβουλίου καθορίζεται σύµφωνα µε ........-----------------

14. Λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου και των Τµηµάτων διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/99 άρθρα 13 έως 15, Α-45) και του
Εσωτερικού Κανονισµού του Συµβουλίου.
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νοσηλευτών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών, µαιών/µαιευτών, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα καθώς και να παρέχει τις
αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Νοµαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης της επαγγελµατικής εγκατάστασης των ως άνω
επαγγελµατιών ή της περιφέρειας στην οποία αυτοί προτίθενται να
εγκατασταθούν. 

4. Αρµόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόµενα στο
παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα έγγραφα και να λαµβάνει τις αποφάσεις
χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος αρχιτέκτονα σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα, καθώς και να παρέχει τις
αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.  

Άρθρο 54

Σύσταση και αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
(Άρθρο 56, § 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συλ-
λογικό όργανο υπό την ονοµασία «Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελ-
µατικών Προσόντων», το οποίο έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα
της αναγνωρίσεως του δικαιώµατος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισµένου
νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τους όρους των
Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγµατος.

Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού για τη ρύθµιση του τρόπου λει-
τουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελµατι-
κών προσόντων, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος διατάγµατος.
β) Η κρίση κάθε θέµατος κρίσιµου για την αναγνώριση επαγγελµατι-
κών προσόντων και ιδίως του ζητήµατος αν απαιτείται η πραγµατοποί-
ηση πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιµασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόµενο αυτής, εφόσον συ-
ντρέχει µία από τις προβλεπόµενες υπό στοιχεία:α, β, γ, της § 1 του
άρθρου 14 του παρόντος προϋποθέσεις.
γ) Η έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή µη των επαγγελµατικών
προσόντων επί τη βάσει των προσκοµιζοµένων τίτλων ή της κεκτηµέ-
νης επαγγελµατικής πείρας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος
διατάγµατος, (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τµήµα 5).
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από το αρµόδιο όργα-
νο των αποφάσεών του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιµασίας επάρ-
κειας ή πρακτικής άσκησης προσαρµογής.
ε) Η εποπτεία για την εύρυθµη λειτουργία της κατά το άρθρο 58 του
παρόντος συνιστωµένης Υπηρεσίας, που υποστηρίζει γραµµατειακά το
Συµβούλιο και τις επιτροπές του.
στ) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων αναγνώρισης εκπαιδευτικών τίτλων
του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος διατάγµατος, όταν αυτό ζη-
τηθεί από την αρµόδια αρχή.
ζ) Ο έλεγχος των επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών,
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του
παρόντος, και εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 55

Συγκρότηση και λειτουργία του Συµβουλίου 
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων

Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων λειτουργεί
σε δύο Τµήµατα και σε Ολοµέλεια. 

Το Τµήµα Α΄ αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικών
προσόντων επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόµενα υπό στοιχεία δ
και ε του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος.
Το Τµήµα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγ-
γελµατικών προσόντων, εφόσον συντρέχει αρµοδιότης του Συµβουλί-
ου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του παρόντος. Ο εσωτερικός κανονισµός
του Συµβουλίου εγκρίνεται από την ολοµέλεια.  

1. Το Τµήµα Α΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Ο εθνικός συντονιστής που ορίζεται βάσει του άρθρου 56 της Οδη-
γίας 2005/36/ΕΚ από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των, ως αντιπρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Α΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), µε αναπληρωτή του άλλο µέλος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου, οριζόµενο µε απόφαση του Συµβουλίου αυτού.
δ) Ένας εκπρόσωπος του Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), µε αναπληρωτή του άλλο µέλος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου, οριζόµενο µε απόφαση του Συµβουλίου αυτού.
ε) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργεί-
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του υπάλλη-
λο της ιδίας ∆ιεύθυνσης.
στ) Ένας εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικών Θεµάτων Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε ειδι-
κές γνώσεις και εµπειρία του κοινοτικού δικαίου, οριζόµενος µε τον
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
ζ) Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία
είναι αρµόδια για θέµατα άδειας άσκησης επαγγέλµατος, οριζόµενος
µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.
η) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς επαγ-
γελµατικής οργάνωσης οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την
επαγγελµατική οργάνωση. 
θ) ∆ύο ειδικοί επιστήµονες µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνω-
ρίσεως διπλωµάτων οριζόµενοι µε τους αναπληρωτές τους από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ι) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 58 του παρόντος µε ανα-
πληρωτή του υπάλληλο του Τµήµατος Α΄ αυτής.
κ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Α΄της Υπηρεσίας του άρθρου 58 του
παρόντος µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου τµήµατος. 
Οι υπό τα στοιχεία ζ΄και η΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον
Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο ανάλογα µε την εξεταζόµενη
υπόθεση. 

2. Το Τµήµα Β΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Ο εθνικός συντονιστής που ορίζεται βάσει του άρθρου 56 της Οδη-
γίας 2005/36/ΕΚ από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των, ως αντιπρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), µε αναπληρωτή του άλλο µέλος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου, οριζόµενο µε απόφαση του Συµβουλίου αυτού.
δ) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουρ-
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε αναπληρωτή του υπάλ-
ληλο της ιδίας ∆ιεύθυνσης.
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(σελ. 177-194)

V.7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

5.7.1. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 46

ΧΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ            ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 

ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1988/1989

1988/1989

1988/1989

Βέλγιο
België/
Belgique/
Belgien

∆ανία
Danmark

Γερµανία
Deutschland

1.Architect/Architecte

2.Architect/Architecte

3.Architect

4.Architect/Architecte

5.Architect/Architecte
6.Burgelijke ingenieur-
architect

1.Architecte/Architect

2.Architecte/Architect

3.Architect

4.Architecte/Architect

5.Architecte/Architect
6.Ingénieur-civil - architecte 

Arkitekt cand. arch

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

1.Nationale hogescholen voor
architectuur
2.Hogere-architectuur-instituten
Εθνικές Ανώτατες Σχολές ή τα
Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονι-
κής
3.Provinciaal Hoger Instituut voor
Architectuur te Hasselt 
4.Koninklijke Academies voor
Schone Kunsten
5.Sint-Lucasscholen
6.Faculteiten Toegepaste
Wetenschappen van de
Universiteiten
6."Faculté Polytechnique" van
Mons
1.Ecoles nationales supérieures
d'architecture
2.Instituts supérieurs
d'architecture
3.Ecole provinciale supérieure
d'architecture de Hasselt
4.Académies royales des Beaux-
Arts
5.Ecoles Saint-Luc6.
6.Facultés des sciences appliquées
des universités
6.Faculté polytechnique de Mons

- Kunstakademiets Arkitektskole i
K_benhavn
- Arkitektskolen i _rhus

- Universitäten (Architektur/
Hochbau)
- Technische Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Technische Universitäten
(Architektur/Hochbau)
- Universitäten-
Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Hochschulen für bildende Künste

- Hochschulen für Künste

- Fachhochschulen
(Architektur/Hochbau)1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂
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ΧΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ            ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 

ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

- Universitäten-
Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau) bei
entsprechenden
Fachhochschulstudiengängen

- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – µη-
χανικώ
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχιτε-
κτόνων – µηχανικών της Πολυτε-
χνικής σχολής

- Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµα
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της
Πολυτεχνικής σχολής

Rectores de las universidades
enumeradas a continuacion:
-  Universidad Politécnica de
Cataluna, Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura de
Barcelona o del Vallès;
- Universidad Politécnica de
Madrid, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid;
- Universidad Politécnica de Las
Palmas, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Las Palmas;
- Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia;
- Universidad de Sevilla, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla;
- Universidad de Valladolid,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid;
- Universidad de Santiago de
Compostela, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de La Coruna;
- Universidad del Pais Vasco,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de San Sebastian;
- Universidad de Navarra, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona;

Eλλάς

Ισπανία
Espana

∆ίπλωµα αρχιτέκτονα – µηχανι-
κού

∆ίπλωµα αρχιτέκτονα – µηχανι-
κού

Titulo oficial de arquitecto. 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η
οποία επιτρέπει την άσκηση δρα-
στηριοτήτων στον τοµέα της αρχι-
τεκτονικής

1988/1989

2003/2004

1988/1989

|

1999/2000

1999/2000
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Γαλλία
France

Ιρλανδία
Ireland

1.Diplôme d'architecte DPLG, y
compris dans le cadre de la
formation professionnelle
continue et de la promotion
sociale
2.Diplôme d'architecte ESA
3.Diplôme d'architecte ENSAIS

1.Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch. NUI) 

2.Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.)
(Previously, until 2002 -
Degree standard diploma in
architecture (Dip. Arch)
3.Certificate of associateship
(ARIAI) 
4.Certificate of membership
(MRIAI)

- Universidad de Alcala de
Henares, Escuela Politécnica de
Alcal_ de Henares;
- Universidad Alfonso X El Sabio,
Centro Politécnico Superior de
Villanueva de la Canada;
- Universidad de Alicante, Escuela
Politécnica Superior de Alicante;
- Universidad Europea de Madrid;
- Universidad de Cataluna, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona;
- Universidad Ramon Llull, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de La Salle;
- Universidad S.E.K. de Segovia,
Centro de Estudios Integrados de
Arquitectura de Segovia;
- Universidad de Granada, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Granada. 

1.Le ministre chargé de
l'architecture 

2.Ecole spéciale d'architecture de
Paris 
3.Ecole nationale supérieure des
arts et industries de Strasbourg,
section architecture

1.National University of Ireland to
architecture graduates of
University College Dublin
2.Dublin Institute of Technology,
Bolton Street, Dublin(College of
Technology, Bolton Street, Dublin) 

3.Royal Institute of Architects of
Ireland |
4.Royal Institute of Architects of
Ireland

1997/1998

1998/1999
1999/2000

1998/1999
1999/2000

1994/1995

1988/1989

1988/1989

Ιταλία
Italia

– Laurea in architettura

– Laurea in ingegneria edile –
architettura

– Laurea specialistica in
ingegneria edile– architettura

– Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica
quinquennale in Architettura

Università di Camerin
Università di Catania – Sede di
Siracusa
Università di Chieti
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli II
Università di Palermo
Università di Parma
Università di Reggio Calabria
Università di Roma "La Sapienza"
Universtià di Roma III
Università di Trieste
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Istituto universitario di
architettura di Venezia
Università dell'Aquilla
Università di Pavia
Università di Roma"La Sapienza"

Università dell'Aquilla
Università di Pavia
Università di Roma "La Sapienza"
Università di Ancona
Università di Basilicata – Potenza
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Catania
Università di Genova
Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Roma _ Tor Vergata
Università di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Prima Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma "La
Sapienza"
Università di Ferrara
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Milano
Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che
viene rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che
viene rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che
viene rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che
viene rilasciato dal ministero della
Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente 

1988/1989

1998/1999

2003/2004

1998/1999

1999/2000 
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ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάτω Χώρες
Nederland

Αυστρία
Österreich

– Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica in
Architettura

1 Het getuigschrift van het
met goed gevolg afgelegde
doctoraal examen van de
studierichting bouwkunde,
afstudeerrichting architectuur
2.Het getuigschrift van het
met goed gevolg afgelegde
doctoraal examen van de
studierichting bouwkunde,
differentiatie architectuur en
urbanistiek
3.Het getuigschrift hoger
beroepsonderwijs, op grond
van het met goed gevolg
afgelegde examen verbonden
aan de opleiding van de
tweede fase voor beroepen op
het terrein van de architectuur,
afgegeven door de betrokken
examencommissies van
respectievelijk:
- de Amsterdamse Hogeschool
voor 
- de Kunsten te Amsterdamde
Hogeschool Rotterdam en
omstreken te Rotterdam
- de Hogeschool Katholieke
Leergangen te Tilburg
- de Hogeschool voor de
Kunsten te Arnhem
- de Rijkshogeschool
Groningen te Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te
Maastricht

1.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing

Università di Roma III

Università di Firenze
Università di Napoli II
Politecnico di Milano II
Università di Napoli Federico II

1.Technische Universiteit te Delft

2.Technische Universiteit te
Eindhoven

1.Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität Graz)

Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professkone
che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che
il candidato ha sostenuto con
esito positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente 

Verklaring van de Stichting
Bureau Architectenregister die
bevestigt dat de opleiding voldoet
aan de normen van artikel 46

2003/2004

2004/2005

1988/1989

1998/1999

Πορτογαλία
Portugal

Φινλανδία
Suomi/
Finland

Σουηδία
Sverige

Ηνωµένο 
Βασίλειο
United
Kingdom

2.Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing
3.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.
4.Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag.
Arch.
5.Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag.
Arch.
6.Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag.
Arch.

Carta de curso de
licenciatura em Arquitectura
Para os cursos iniciados a
partir do ano académico de
1991/92

Carta de curso de licenciatura
em Arquitectura 

Carta de curso de licenciatura
em Arquitectura e Urbanismo

Arkkitehdin
tutkinto/Arkitektexamen

Arkitektexamen

1.Diplomas in architecture

2.Technische Universität Wien
3.Universität Innsbruck (Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck)
4.Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien
5.Akademie der Bildenden Künste
in Wien

6.Hochschule für künstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz

- Faculdade de arquitectura da
Universidade técnica de Lisboa
- Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
- Escola Superior Artistica do
Porto
- Faculdade de Arquitectura e
Artes da Universidade Lusiada do
Porto

-  Universidade Lusiada de Lisboa

- Escola Superior Gallaecia
- Intituto Superior Técnico da
Universidade Técnica de Lisboa

Teknillinen korkeakoulu/Tekniska
högskolan (Helsinki)
Tampereen teknillinen
korkeakoulu/Tammerforstekniska
högskola
Oulun yliopisto/Uleaborgs
universitet

Chalmers Tekniska Högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet |

1. -Universities
- Colleges of Art
- Schools of Art

Certificate of architectural
education, issued by the
Architects Registration Board. The
diploma and degree courses in
architecture of the universities,
schools and colleges of art should

1988/1989 
1991/1992

1991/1992

2002/2003
1998/1999

1998/1999

1998/1999

1988/1989
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2.Degrees in architecture

3.Final examination
4.Examination in architecture
5.Examnation Part II

2.Universities

3.Architectural Association
4.Royal College of Art
5.Royal Institute of British
Architects

have met the requisite threshold
standards as laid down in Article
46 of this Directive and in Criteria
for validation published by the
Validation Panel of the Royal
Institute of British Architects and
the Architects Registration Board.
EU nationals who possess the
Royal Institute of British
Architects Part I and Part II
certificates, which are recognised
by ARB as the competent
authority, are eligible. Also EU
nationals who do not possess the
ARB-recognised Part I and Part II
certificates will be eligible for the
Certificate of Architectural
Education if they can satisfy the
Board that their standard and
length of education has met the
requisite threshold standards of
Article 46 of this Directive and of
the Criteria for validation.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κεκτηµένα δικαιώµατα που εφαρµόζονται στα επαγγέλµατα τα οποία αποτελούν αντικείµενο αναγνώρισης βάσει του συντονισµού των ελάχιστων
προϋποθέσεων εκπαίδευσης
6. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτηµένων δικαιωµάτων δυνάµει του άρθρου 49, παράγραφος 1
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Βέλγιο
België/
Belgique/
Belgien

Βουλγαρία

∆ηµοκρατία
της Τσεχίας

1987/1988

2009/2010

2006/2007

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα ιδρύµατα αρχιτε-
κτονικής (architecte-architect)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την επαρχιακή ανώτατη σχολή αρχιτεκτόνων του Hasselt (architect)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις βασιλικές ακαδηµίες καλών τεχνών (architecte – architect)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις σχολές Saint-Luc (architecte – architect)
- Πανεπιστηµιακά διπλώµατα πολιτικού µηχανικού, συνοδευόµενα από πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης που
χορηγείται από την τάξη των αρχιτεκτόνων και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα χρήσης του επαγγελµατικού
τίτλου του αρχιτέκτονα (architecte – architect)
- ∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την κεντρική ή κρατική εξεταστική επιτροπή αρχιτεκτόνων
(architecte – architect)
- ∆ιπλώµατα πολιτικού µηχανικού αρχιτέκτονα, και αρχιτέκτονα-µηχανικού χορηγηθέντα από τα τµήµατα
εφαρµοσµένων επιστηµών των πανεπιστηµίων και από το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur–architecte,
ingénieur-architect

∆ιπλώµατα χορηγούµενα από διαπιστευµένα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης µε τίτλο αρχιτέκτονας, πολιτι-
κός µηχανικός ή µηχανικός ως εξής:
Πανεπιστήµιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας – Σόφια: ειδικότητες "Πολεοδοµία" και
"Αρχιτεκτονική" και όλες οι ειδικότητες µηχανικής στους εξής τοµείς: κατασκευή κτιρίων και δοµών, οδοί,
µεταφορές, υδροτεχνική και υδραυλικές κατασκευές, "αρδεύσεις κλπ.,
- τα διπλώµατα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήµια και ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης για τις κα-
τασκευές στους εξής τοµείς: ηλεκτρο-καιθερµοτεχνι κή, τεχνικές και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, τεχνολο-
γίες κατασκευών, εφαρµοσµένη γεωδαισία και αρχιτεκτονική τοπίου κλπ. στον τοµέα των κατασκευών).
Για να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασµού στους τοµείς της αρχιτεκτονικής και
των κατασκευών, τα διπλώµατα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Νόµιµης Ικανότητας Σχεδιασµού,
εκδιδόµενο από το Αρχιτεκτονικό Επιµελητήριο και το Επιµελητήριο Μηχανικών και Σχεδιασµού, το οποίο
παρέχει το δικαίωµα εκτέλεσης δραστηριοτήτων στον τοµέα του σχεδιασµού.

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις σχολές του Τσεχικού Τεχνικού Πανεπιστήµιου της Πράγας:
Ανώτατη Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων (µέχρι το 1951),
Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων (από το 1951 έως το 1960),
Σχολή πολιτικών µηχανικών (µετά το 1960), στους Τοµείς: Κατασκευή και δοµή των κτιρίων, Κατασκευή κτι-
ρίων, Κατασκευή και αρχιτεκτονική· Αρχιτεκτονική (περιλαµβανοµένης της χωροταξίας), Αστικές κατασκευές
και κατασκευές για τη βιοµηχανική και τη γεωργική παραγωγή· ή, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών
πολιτικού µηχανικού, στον τοµέα Κατασκευή κτιρίων και αρχιτεκτονική,
Σχολή αρχιτεκτονικής (µετά το 1976), στους Τοµείς: Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, ή, στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στους Τοµείς: Αρχιτεκτονική, Θεωρία της αρχιτεκτονικής
σύλληψης, Χωροταξία, Ιστορία της αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών µνηµείων, ή Αρχιτεκτονική και
κατασκευή κτιρίων,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese" (µέχρι το 1951) στον κλάδο
της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Vysoka akola stavitelstvi v Brne" (από το 1951 έως το 1956) στον κλάδο
της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Vysoké uceni technické v Brne", την Σχολή Αρχιτεκτονικής (µετά το
1956) στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την Σχολή Πολιτικών µηχανικών (µετά το 1956) στον
Τοµέα των Κατασκευών
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις "Vysoka skola banska – Technicka univerzita Ostrava", Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών (µετά το 1997) στον Τοµέα ∆οµών και Αρχιτεκτονικής ή στον τοµέα Πολιτικών Μηχανικών,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Technicka univerzita v Liberci", Σχολή Αρχιτεκτονικής (µετά το 1994) στο
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∆ανία
Danmark

Γερµανία
Deutschland

Εσθονία
Eesti

Ελλάς

1987/1988

1987/1988

2006/2007

1987/1988

πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Akademie vytvarnych umeni v Praze" στο πλαίσιο του προγράµµατος
σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής,
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την "Vysoka akola umelecko-prumyslova v Praze" στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής,
- ∆ικαιολογητικά της άδειας που χορηγεί το "Ceska komora architektu" χωρίς να προσδιορίζεται ο κλάδος ή
στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Aarhus
(architekt)
- Πιστοποιητικό διαπίστευσης χορηγηθέν από την επιτροπή αρχιτεκτόνων σύµφωνα µε το νόµο αριθ. 202 της
28 Μαΐου 1975 (registreret arkitekt)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές πολιτικών µηχανικών (bygningskonstruktor), συνοδευό-
µενα από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δο-
κιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτί-
στηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλά-
χιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα Technische Hochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα
τεχνικά πανεπιστήµια, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήµια, τµήµα αρχιτεκτονικής
(Architektur/Hochbau), καθώς και, στο βαθµό που τα ιδρύµατα αυτά ενσωµατώθηκαν στα Gesamthoch-
schulen, από τα Gesamthochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. και άλλες ονο-
µασίες που αναµένεται να δοθούν µεταγενέστερα στα συγκεκριµένα διπλώµατα)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα Fachhochsulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και, στο
βαθµό που τα ιδρύµατα αυτά ενσωµατώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα Gesamthochschulen, τµήµα
αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), συνοδευόµενα, εφόσον οι σπουδές διαρκούν λιγότερο από τέσσερα
αλλά τουλάχιστον τρία έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει περίοδο επαγγελµατικής πείρας τεσσάρων ετών
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το οποίο χορηγείται από την επαγγελµατική τάξη σύµφωνα
µε το άρθρο 47, παράγραφος 1 (Ingénieur grad. και άλλες ονοµασίες που αναµένεται να δοθούν µεταγενέ-
στερα στα συγκεκριµένα διπλώµατα)
- Πιστοποιητικά (Prüfungszeugnisse) που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973 από τα
Ingenieurschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής, και τα Werkkunstschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής, συνοδευόµενα
από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δο-
κιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτί-
στηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλά-
χιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας

- diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996
aastast (∆ίπλωµα αρχιτεκτονικών σπουδών, χορηγηθέν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της Ακαδηµίας Τεχνών
της Εσθονίας µετά το 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (χορηγηθέν από την πανε-
πιστηµιακή σχολή Καλών Τεχνών τουTallinn από το 1989 έως το 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku
Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (χορηγηθέν από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Σο-
σιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας από το 1951 έως το 1988)

- ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόµενα από
βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης
των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
- ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, συνοδευ-
όµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαί-
ωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής

Ισπανία
Espana

Γαλλία
France

Ιρλανδία
Ireland

Ιταλία
Italia

Κύπρος

Λετονία
Latvija

Λιθουανία
Lietuva

1987/1988

1987/1988

1987/1988

1987/1988

2006/2007

2006/2007

2006/2007

- ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήµιο Θράκης, συνοδευόµενα από βεβαίωση
που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δρα-
στηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
- ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήµιο Πατρών, συνοδευόµενα από βεβαίωση
που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δρα-
στηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής

Επίσηµος τίτλος αρχιτέκτονα (tιtulo oficial de arquitecto) που απονέµεται από το υπουργείο Παιδείας και
Επιστηµών ή από τα πανεπιστήµια

- Κρατικά διπλώµατα αρχιτέκτονα που χορηγούνταν έως το 1959 από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και,
έκτοτε, από το υπουργείο Πολιτισµού (architecte DPLG)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την ειδική σχολή αρχιτεκτόνων (architecte DESA)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα, από το 1955, από την εθνική ανώτατη σχολή τεχνών και επαγγελµάτων του Στρα-
σβούργου (πρώην εθνική σχολή µηχανικών του Στρασβούργου), τµήµα αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS)

- Τίτλος "Bachelor of Architecture" που χορηγείται από το "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.)
στους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής του "University College" του ∆ουβλίνου
- ∆ίπλωµα πανεπιστηµιακού επιπέδου στον τοµέα της αρχιτεκτονικής το οποίο απονέµεται από το "College of
Technology", Bolton Street, ∆ουβλίνο (Diplom. Arch.)
- Πιστοποιητικό τακτικού µέλους του "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.)
- Πιστοποιητικό µέλους του "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.)

- ∆ιπλώµατα "laurea in architettura" χορηγηθέντα από τα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία και τα ανώτατα
ιδρύµατα αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της Reggio-Calabria, συνοδευόµενα από το δίπλωµα που επιτρέπει
την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου, το οποίο χορηγεί-
ται από το υπουργείο ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρµόδιας
εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωµα για την άσκηση του επαγγέλµατος του αρ-
χιτέκτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου (dott. architetto)
- ∆ιπλώµατα "laurea in ingegneria" στον κατασκευαστικό τοµέα τα οποία χορηγούνται από τα πανεπιστήµια
και τα πολυτεχνεία, συνοδευόµενα από το δίπλωµα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέ-
κτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο ∆ηµόσιας Εκπαίδευ-
σης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρµόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση
που παρέχει το δικαίωµα για την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπα-
σχολούµενου (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)

- Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητή-
ριο Κύπρου (ETEK))

- ∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτµήµα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Κρατικού Πανεπιστηµίου της Λετονίας µέχρι το 1958, ∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτµήµα
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας από το 1958 έως το 1991, δι-
πλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Ρίγας
µετά το 1991 και το 1992 και το πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Λετο-
νίας

- engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas until 1969 (inzinierius
architektas/architektas),

ΧΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
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ΕΤΟΣ 



Ουγγαρία
Magyarorszag

Μάλτα
Malta

Κάτω Χώρες
Nederland

2006/2007

2006/2007

1987/1988

- architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vilnius in_inerinis statybos
institutas until 1990, Vilniaus technikos universitetas until 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas
since 1996 (architektas/architekt_ros bakalauras/architekt_ros magistras),
- the diplomas for specialist having completed the course in architecture/bachelor of architecture/master of
architecture awarded by LTSR Valstybinis dail_s institutas until 1990; Vilniaus dail_s akademija since 1990
(architekt_ros kursas/architekt_ros bakalauras/architekt_ros magistras),
- the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Kauno technologijos
universitetas since 1997 (architekt_ros bakalauras/architekt_ros magistras),
All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the Attestation Commission conferring
the right to pursue activities in the field of architecture (Certified Architect/Atestuotas architektas)

- ∆ίπλωµα "okleveles ép_tészmérnök" (∆ίπλωµα αρχιτεκτονικής, "maître ès sciences en architecture") χορη-
γηθέν από τα πανεπιστήµια,
- ∆ίπλωµα "okleveles ép_tész tervez_ m_vész" (∆ίπλωµα "maîtrise ès sciences en architecture et en génie
civil") χορηγηθέν από τα πανεπιστήµια

- Perit: Lawrja ta' Perit deliver par la Universita` ta' Malta, που δίνει το δικαίωµα εγγραφής στα µητρώα ως
"Perit"

- Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, η οποία
χορηγείται από τα τµήµατα αρχιτεκτονικής των ανώτατων τεχνικών σχολών της Delft ή της Eindhoven
(bouwkundig ingenieur)
- ∆ιπλώµατα των αναγνωρισµένων από το κράτος ακαδηµιών αρχιτεκτονικής (architect)
- ∆ιπλώµατα που χορηγούνταν έως το 1971 από τα πρώην ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα
της αρχιτεκτονικής (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
- ∆ιπλώµατα που χορηγούνταν έως το 1970 από τα πρώην ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα
της αρχιτεκτονικής (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)
- Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισµό του συµβουλίου αρχιτεκτόνων του "Bond van
Nederlandse Architecten" (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, BNA) (architect)
- ∆ίπλωµα της Stichtung Institut voor Architectuur (Ίδρυµα "Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής") (IVA) το οποίο χορη-
γείται µετά το πέρας σειράς µαθηµάτων που οργανώνονται από το ίδρυµα αυτό, ελάχιστης διάρκειας τεσσά-
ρων ετών (architect), συνοδευόµενο από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος
υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιο-
λόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρα-
κτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρού-
σας οδηγίας
- Βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι, πριν από τις 5 Αυγούστου 1985, ο ενδιαφερόµενος
έγινε δεκτός στο διαγωνισµό "kandidaat in de bouwkunde", ο οποίος διοργανώνεται από την ανώτατη τεχνι-
κή σχολή της Delft ή της Eindhoven, και ο οποίος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέ-
ταση ηµεροµηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σηµασία διασφαλί-
ζουν, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν
λόγω δραστηριοτήτων (architect)
- Βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που χορηγείται µόνο στα άτοµα που συµπλήρωσαν το τεσσαρακοστό έτος
ηλικίας τους πριν από τις 5 Αυγούστου 1985 και η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος, επί τουλάχιστον
πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ηµεροµηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των
οποίων η φύση και η σηµασία διασφαλίζουν, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια,
επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (architect)
- Οι βεβαιώσεις της έβδοµης και όγδοης περίπτωσης δεν χρειάζεται πλέον να αναγνωρίζονται από την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε την πρόσβαση στις δρα-
στηριότητες του αρχιτέκτονα και την άσκησή τους βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα στις
Κάτω Χώρες, στο βαθµό που οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάµει των εν λόγω διατάξεων, πρόσβαση
στις υπόψη δραστηριότητες βάσει του υπό εξέταση επαγγελµατικού τίτλου
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Αυστρία
Österreich

Πολωνία
Polska

1997/1998

2006/2007

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τεχνικά πανεπιστήµια της Βιέννης και του Graz, καθώς και από το πανεπι-
στήµιο του Innsbruck, τµήµα πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur),
πολιτικών µηχανικών (Bauingenieurwesen Hochbau) και κατασκευών (Wirtschaftingenieurwesen _
Bauwesen)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το πανεπιστήµιο αγρονοµίας, τµήµα γεωτεχνικής και υδατικών πόρων
(Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το Πανεπιστηµιακό κολέγιο εφαρµοσµένων τεχνών στη Βιέννη, τµήµα αρχιτε-
κτονικής
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την Ακαδηµία καλών τεχνών της Βιέννης, τµήµα αρχιτεκτονικής
- ∆ιπλώµατα εγκεκριµένου µηχανικού (Ing.), χορηγηθέντα από τις ανώτατες τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές
σχολές ή τις τεχνικές σχολές στον οικοδοµικό τοµέα, συνοδευόµενα από το πτυχίο του "Baumeister" που πι-
στοποιεί τουλάχιστον εξαετή επαγγελµατική πείρα στην Αυστρία κατόπιν εξετάσεων
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το Πανεπιστηµιακό κολέγιο βιοµηχανικού σχεδιασµού της Linz, τµήµα αρχιτε-
κτονικής
- Πιστοποιητικά προσόντων για την άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού ή του ειδικευµένου
µηχανικού στον κατασκευαστικό τοµέα (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen _ Bauwesen,
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), τα οποία χορηγούνται σύµφωνα µε το νόµο για τους τεχνικούς οικο-
δοµικών έργων και δηµοσίων έργων, (Ziviltechnikergesetz, BGBl, no 156/1994)

∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των κάτωθι:
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής de Varsovie , Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέ-
κτονα: inzynier architekt, magister nauk technicznych, inzynier architekt, inzyniera magistra architektury,
magistra inzyniera architektury, magistra inzyniera architekta, magister inzynier architekt (από το 1945 έως
το 1948, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1951 έως το 1956, τίτλος: inzynier
architekt, από το 1954 έως το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inzyniera magistra architektury, από το 1957 έως το
1959, τίτλος: inzyniera magistra architektury, από το 1959 µέχρι το 1964: τίτλος: magistra inzyniera
architektury, από το 1964 έως το 1982, τίτλος: magistra inzyniera architekta, από το 1983 έως το 1990, τίτ-
λος: magister inzynier architekt, µετά το 1991 τίτλος: magistra inzyniera architekta)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής της Κρακοβίας, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέ-
κτονα: magister inzynier architekt (από το 1945 έως το 1953 Πανεπιστήµιο Ορυκτολογίας και Μεταλλουρ-
γίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Wroclaw, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Wroclaw , Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέ-
κτονα: inzynier architekt magister nauk technicznych, magister inzynier Architektury, magister inzynier
architekt (από το 1949 έως το 1964, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1956
έως το 1964, τίτλος: magister inzynier architektury, από το 1964, τίτλος: magister inzynier architekt)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gliwice, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα:
inzynier architekt, magister inzynier architekt. (από το 1945 έως το 1955, Faculté de génie civil et de
construction, τίτλος: inzynier architekt, από το 1961 έως το 1969, Σχολή βιοµηχανικών κατασκευών και γε-
νικών σπουδών µηχανικού, τίτλος: magister inzynier architekt, από το 1969 έως το 1976, Σχολή πολιτικών
µηχανικών και αρχιτεκτονικής, τίτλος: magister inzynier architekt, µετά το 1977 Σχολή Αρχιτεκτονικής, τίτ-
λος: magister inzynier architekt et, µετά το 1995, τίτλος: inzynier architekt)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Poznan, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Poznan, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα,
inzynier architektury, inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1945 έως το 1955, Σχολή Μη-
χανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, τίτλος: inzynier architektury, µετά το 1978, τίτλος: magister inzynier
architekt et, µετά το 1999, τίτλος: in_ynier architekt)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Gdansk, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gdansk, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα:
magister inzynier architekt.(από το 1945 έως το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής, από το 1969 έως το 1971
Σχολή πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής, από το 1971 έως το 1981 Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής και χω-
ροταξίας, µετά το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Bialystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Bialystok, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτο-
να, magister inzynier architekt (από το 1975 έως το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Kodz, Σχολή πολιτικών µηχανικών, αρχιτεκτονικής και µηχανικών του περιβάλλο-
ντος του Kodz, Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα: inzynier architekt; magister inzynier architekt (από το
1973 έως το 1993 Σχολή πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής, µετά το 1992 Σχολή πολιτικών µηχανικών,
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Πορτογαλία
Portugal

Ρουµανία
Romania

1987/1988

2009/2010

αρχιτεκτονικής και µηχανικών του περιβάλλοντος, τίτλος: από το 1973 έως το 1978 inzynier architekt, µετά
το 1978, τίτλος: magister inzynier architekt)
- Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Szczecin, Σχολή πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής του Szczecin, Επαγγελµα-
τικός τίτλος αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1948 έως το 1954 Ανώτατη
Σχολή µηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydziat Architektury, τίτλος: inzynier
architekt, µετά το 1970, τίτλος: magister inzynier architekt et µετά το 1998, τίτλος: inzynier architekt)
Όλα τα ανωτέρω διπλώµατα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό µέλους εκδιδόµενο από το αρµόδιο
Περιφερειακό Επιµελητήριο Αρχιτεκτόνων της Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωµα άσκησης των δρα-
στηριοτήτων του αρχιτέκτονα στην Πολωνία

- ∆ίπλωµα "diploma do curso especial de arquitectura" που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της
Λισσαβώνας και του Πόρτο
- ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα "diploma de arquitecto" που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώ-
νας και του Πόρτο
- ∆ίπλωµα "diploma do curso de arquitectura" που χορηγείται από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών της
Λισσαβώνας και του Πόρτο
- ∆ίπλωµα "diploma de licenciatura em arquitectura" που χορηγείται από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών
της Λισσαβώνας
- ∆ίπλωµα "carta de curso de licenciatura em arquitectura" που χορηγείται από το τεχνικό πανεπιστήµιο της
Λισσαβώνας και από το πανεπιστήµιο του Πόρτο
- Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από το ανώτατο τεχνικό ιν-
στιτούτο του τεχνικού πανεπιστηµίου της Λισσαβώνας
- Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή πολιτικών µη-
χανικών (de Engenharia) του πανεπιστηµίου του Πόρτο
- Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή επιστηµών και
τεχνολογίας του πανεπιστηµίου της Κοΐµπρα
- Πτυχίο πολιτικού µηχανικού, παραγωγής (licenciatura em engenharia civil, produç_o) που χορηγείται από
το πανεπιστήµιο του Minhο

Πανεπιστήµιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας "Ion Mincu" Βουκουρέστι:
-  1953-1966: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Αρχιτέκτονας,
-  1967-1974: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχι-
τεκτονική,
-  1975-1977: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα αρχιτέ-
κτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1978-1991: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηµατο-
ποίησης, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηµατοποίηση),
-  1992-1993: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας,
∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδοµία,
-  1994-1997: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας,
∆ίπλωµα Licenta, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1998-1999: Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής "Ion Mincu" Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα Licenta,
τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  Από το 2000: Από το 2000 Πανεπιστήµιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας "Ion Mincu" _ Βουκουρέστι,
Σχολή Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδκότητα αρχιτεκτονική,

Τεχνικό Πανεπιστήµιο Cluj-Napoca:
- 1990-1992: Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, το-
µέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1993-1994: Τεχνικό Πανεπιστήµιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέ-
ας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1994-1997: Τεχνικό Πανεπιστήµιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ∆ίπλωµα Licenta, τοµέας
σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,

Σλοβενία
Slovenija

Σλοβακία
Slovensko

2006/2007

2006/2007

-  1998-1999: Τεχνικό Πανεπιστήµιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας, ∆ίπλωµα Licenta,
τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  Από το 2000: Τεχνικό Πανεπιστήµιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής καιΠολεοδοµίας, ∆ίπλωµα αρχιτέ-
κτονα, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, 

Τεχνικό πανεπιστήµιο "Gh. Asachi" Iasi:
-  1993: Τεχνικό Πανεπιστήµιο "Gh.Asachi" Iasi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα
αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1994-1999: Τεχνικό Πανεπιστήµιο "Gh.Asachi" Iasi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ί-
πλωµα Licenta, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  2000-2003: Τεχνικό Πανεπιστήµιο "Gh.Asachi" Iasi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ί-
πλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  Από το 2004: Τεχνικό Πανεπιστήµιο "Gh.Asachi" Iasi, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ί-
πλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,

Πολυτεχνείο Timisoara:
- 1993-1995: Τεχνικό Πανεπιστήµιο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας
σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδοµία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική,
-  1995-1998: Πολυτεχνεί Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής, ∆ίπλωµα Licenta, τοµέας σπουδών αρχι-
τεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
-  1998-1999: Πολυτεχνείο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα Licenta, το-
µέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
- Από το 2000: Πολυτεχνείο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα αρχιτέκτο-
να, τοµέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,

Πανεπιστήµιο Oradea:
-  2002: Πανεπιστήµιο Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών
αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
- Από το 2003: Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας σπουδών αρ-
χιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,

Πανεπιστήµιο Spiru Haret Βουκουρέστι:
- Από το 2002: Πανεπιστήµιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής, ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα, τοµέας
σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική.

- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα αρχιτεκτονικής χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, συνοδευόµενο από πι-
στοποιητικό της νοµίµως αναγνωρισµένης αρµόδιας αρχής στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει
το δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα χορηγηθέν από τις τεχνικές σχολές που δίδουν τον τίτλο "univerzitetni
diplomirani inzenir (univ.dipl.inz.)/univerzitetna diplomirana inzenirka" συνοδευόµενο από πιστοποιητικό
της νοµίµως αναγνωρισµένης αρµόδιας αρχής στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωµα
άσκησης δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής

- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων" χορηγηθέν από το Τεχνικό Πανεπιστήµιο της
Σλοβακίας της Bratislava από το 1950 έως το 1952 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του
Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing. arch.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων" χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων
του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπι-
στηµίου της Σλοβακίας της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing. arch.)
- -∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού
Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing.)
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ)

1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Πολλά έχουν αλλάξει σε σχέση µε τη νοµοθεσία και ειδικότερα µετά
την υιοθέτηση της Οδηγίας σχετικά µε την Αναγνώριση των Επαγγελ-
µατικών Προσόντων και την υιοθέτηση της διαδικασίας της Μπολόνια
από πολλές σχολές σε πανεπιστηµιακό επίπεδο στα πλαίσια της ΕΕ. 
Είναι γενική η ανησυχία ότι οι τρέχουσες εξελίξεις της νοµοθεσίας της
ΕΕ θα οδηγήσουν σε µία de facto µείωση του επιπέδου των προσόντων
στο αρχιτεκτονικό επάγγελµα. Γι’ αυτό, η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ
κλήθηκε να προχωρήσει στην υιοθέτηση µιας νέας πολιτικής προσέγ-
γισης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αρχιτεκτόνων, η
οποία θα δεσµεύσει τις Οργανώσεις Μέλη µε ένα ουσιαστικό πρό-
γραµµα που θα έχει στόχο την «µελλοντική αναβάθµιση» του επιπέδου
ποιότητας των προσόντων στο επάγγελµα του αρχιτέκτονα.      
Η νέα Οδηγία σχετικά µε την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προ-
σόντων (2005/36/EC) δεν επιτρέπει πλέον την επιβολή ενός διαστήµα-
τος επαγγελµατικής πρακτικής εµπειρίας για αρχιτέκτονες από άλλα
κράτη που επιθυµούν να εγκατασταθούν και/ή να προσφέρουν διασυ-
νοριακές υπηρεσίες µέσα στην ΕΕ. Ο µηχανισµός της Οδηγίας προβλέ-
πει την αυτόµατη αναγνώριση των προσόντων εφόσον περιλαµβάνο-
νται στο Παράρτηµα της Οδηγίας. Επιπλέον, η επίδραση της Συµφω-
νίας της Μπολόνια στο Αρχιτεκτονικό Επάγγελµα εξακολουθεί να
εµφανίζεται, ενδεχοµένως πιο σηµαντική απ’ ότι είχε θεωρηθεί αρχι-
κά. 
Ειδικότερα, η Συµφωνία της Μπολόνια έχει οδηγήσει στην αναθεώρη-
ση και/ή την αναδιάρθρωση πολλών αρχιτεκτονικών τµηµάτων χωρών
µελών της ΕΕ για να τα εναρµονίσει µε την προσέγγιση δύο κύκλων
σπουδών του τριετούς πτυχίου που ακολουθείται από διετές Μετα-
πτυχιακό. Είναι πολύ πιθανό, µε το πέρασµα του χρόνου, αρκετά άτοµα
να µην συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους µέχρι τον κύκλο σπουδών του
µεταπτυχιακού καθώς οι κυβερνήσεις της Ευρώπης έχουν δεσµευθεί
να διασφαλίσουν ότι άτοµα µε πανεπιστηµιακά πτυχία θα απορροφώ-
νται από την αγορά εργασίας. ∆εδοµένου ότι αυτά τα άτοµα θα εργά-
ζονται στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και θα αποκτούν εµπειρία µε το
πέρασµα του χρόνου, είναι πιθανό να αναπτυχθεί µια πίεση από διά-
φορους παράγοντες που θα ισχυρίζεται ότι άτοµα µε τριετείς σπουδές
και π.χ. πενταετή επαγγελµατική εµπειρία, θα πρέπει να αναγνωρίζο-
νται ως αρχιτέκτονες µε πλήρη προσόντα. 
∆εδοµένων όλων των παραπάνω εξελίξεων το ΣΑΕ, ως οργάνωση που
αντιπροσωπεύει το επάγγελµα, καλείται να τοποθετηθεί και να προ-
σπαθήσει να καταγράψει τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα άτοµο
ώστε να ασκήσει το επάγγελµα ως ανεξάρτητος αρχιτέκτονας. Όπως η
νοµοθεσία της ΕΕ περιγράφει αυτή τη στιγµή τα προσόντα που απαι-
τούνται, είναι απαραίτητο και το επάγγελµα να περιγράψει ποια είναι
τα επαγγελµατικά προσόντα που επιτρέπουν σε ένα άτοµο να έχει
πρόσβαση στην ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλµατος. Γι’ αυτό, το
Εκτελεστικό Συµβούλιο του ΣΑΕ πρότεινε να υπάρξει µία συγκεκριµέ-
νη περίοδος ανταλλαγής απόψεων κατά τη διάρκεια της οποίας θα λη-
φθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση και
κατάρτιση των αρχιτεκτόνων µε στόχο την περιγραφή των ικανοτήτων
που χρειάζεται να έχει ένα άτοµο ώστε να κριθεί ότι διαθέτει επαρκή
προσόντα για να ασκήσει το αρχιτεκτονικό επάγγελµα. Αν αυτή η πε-
ρίοδος διαβούλευσης δεν ακολουθηθεί από µία περίοδο έντονης προ-
σπάθειας σε εθνικό επίπεδο, το επίπεδο των προσόντων του αρχιτε-
κτονικού επαγγέλµατος θα µειωθεί σηµαντικά µέσα στα επόµενα δέκα
µε δεκαπέντε χρόνια. 

Β5
2. Οδηγία σχετικά µε την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προσόντων

Η Οδηγία σχετικά την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προσόντων
(2005/36/EC) τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2007, την προθεσµία
µεταφοράς στα Κράτη Μέλη. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, µόνο τα
µισά περίπου από τα Κράτη Μέλη είχαν γνωστοποιήσει τη µεταφορά
της Οδηγίας. ∆εν είναι σαφές πότε η Επιτροπή θα συστήσει την Οµάδα
Εµπειρογνωµόνων που θα ενηµερώνει την Επιτροπή για το Άρθρο 58
σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας.       
Η Οδηγία σχετικά µε την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προσόντων
απλώς µεταφέρει τις προϋποθέσεις της Οδηγίας των Αρχιτεκτόνων σε
µια πιο απλοποιηµένη νοµοθετική προσέγγιση. Αυτό σηµαίνει ότι η
επίσηµη ελάχιστη διάρκεια σπουδών των αρχιτεκτόνων παραµένει τε-
τραετής, κάτι που το αρχιτεκτονικό επάγγελµα έχει απορρίψει εδώ και
πολύ καιρό. Σύµφωνα µε τη πάγια πολιτική του ΣΑΕ και της ∆ιεθνούς
Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), ένα διάστηµα πενταετούς εκπαίδευσης
πανεπιστηµιακού επιπέδου αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για τους αρχι-
τέκτονες. Τώρα που η ελάχιστη διάρκεια των τεσσάρων ετών περιλαµ-
βάνεται στην Οδηγία σχετικά µε την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών
Προσόντων και η Μπολόνια έχει φέρει τόση αναστάτωση στην Ευρώ-
πη, είναι γνωστό ότι αρκετά µέρη αναζητούν ήδη τη δυνατότητα µείω-
σης της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης σε τριετείς σπουδές, τουλάχι-
στον για άτοµα που επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα στο κράτος
τους. 
Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, στη συνεδρίαση που πραγµατοποίησε το
Νοέµβριο του 2007, υποστήριξε την πολιτική της θέση σύµφωνα µε
την οποία η εκπαίδευση και κατάρτιση ενός αρχιτέκτονα πρέπει να πε-
ριλαµβάνει τουλάχιστον πέντε έτη ακαδηµαϊκών σπουδών που θα συ-
µπληρώνονται µε δύο έτη επαγγελµατικής πρακτικής εξάσκησης. Ση-
µειώνοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή πραγµατικό-
τητα σε σχέση µε αυτήν την πολιτική θέση, η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε την πρόταση για νέα πολιτική κατεύθυνση, ώστε να αυξηθούν
οι πιθανότητες να γίνει πραγµατικότητα αυτή η φιλοδοξία για διάρκεια
εκπαίδευσης 5+2 ετών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα
στην επόµενη πενταετία.
Επίσης, η κοινή ΟΕ του ΣΑΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρχι-
τεκτονική Εκπαίδευση (ΕΑΑΕ), ζήτησε από την Σλοβενική και την επό-
µενη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ για το γενικό συµφέρον και για να
υπάρξει συνέπεια σε σχέση µε την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια
σπουδών που αφορούν στον αρχιτεκτονικό τοµέα, να θέσουν το ζήτη-
µα της ελάχιστης διάρκειας σπουδών στα πλαίσια της σχετικής εκπαί-
δευσης στο Συµβούλιο Υπουργών ώστε να προταθεί αναθεώρηση της
πρώτης παραγράφου του Άρθρου 46(1) της Οδηγίας 2005/36/ΕC σχε-
τικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, ως εξής: 

Υπάρχουσα εκδοχή Προτεινόµενη τροποποιηµένη εκδοχή

Άρθρο 46 Άρθρο 46
Αρχιτεκτονική εκπαίδευση Αρχιτεκτονική εκπαίδευση

73

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρ-
χιτέκτονα περιλαµβάνει τουλά-
χιστον είτε τέσσερα έτη σπου-
δών πλήρους παρακολούθη-
σης, είτε έξι έτη σπουδών, εκ
των οποίων τουλάχιστον τρία
έτη πλήρους παρακολούθησης,
σε πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκ-
παιδευτικό ίδρυµα και πιστο-
ποιείται µε την επιτυχία σε εξέ-
ταση πανεπιστηµιακού επιπέ-
δου.

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτέκτο-
να περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε
έτη σπουδών πλήρους παρακολού-
θησης, σε πανεπιστήµιο ή ανάλογο
εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η εκπαίδευση
πιστοποιείται µε την επιτυχία σε εξέ-
ταση πανεπιστηµιακού επιπέδου.

Aπολογισµός ∆ράσεων2005 2008
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Φινλανδία
Suomi/Finland

Σουηδία
Sverige

Ηνωµένο
Βασίλειο
United
Kingdom

1997/1998

1997/1998

1987/1988

- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου
της Σλοβακίας της Bratislava µετά το 1977, (τίτλος: Ing.arch.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Πολεοδοµία" χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου
της Σλοβακίας της Bratislava µετά το 1977 (τίτλος: Ing. arch.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων"  χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού
Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava από το 1977 έως το 1997 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανι-
κών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava µετά το 1998 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων _ ειδικότητα: Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava το 2000 και 2001 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων και Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανι-
κών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας της Bratislava µετά το 2001 (τίτλος: Ing.)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Αρχιτεκτονική" χορηγηθέν από την ακαδηµία Καλών Τεχνών και Σχεδίου της
Bratislava µετά το 1969 (τίτλος: Akad. arch. µέχρι το 1990; Mgr. από το 1990 έως το 1992; Mgr. arch. από το
1992 έως το 1996; Mgr. art. µετά το 1997)
- ∆ίπλωµα στον Τοµέα "Κατασκευή κτιρίων" χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πα-
νεπιστηµίου του Kosice από το 1981 έως το 1991 (τίτλος: Ing.)
Όλα τα ανωτέρω διπλώµατα πρέπει να συνοδεύονται από:
- Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το επιµελητήριο αρχιτεκτόνων της Σλοβακίας  της Bratislava, χωρίς
προσδιορισµό του κλάδου ή στον κλάδο "κατασκευή κτιρίων" ή "χωροταξία"
- Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το σλοβακικό επιµελητήριο πολιτικών µηχανικών (της Bratislava στον
κλάδο της κατασκευής κτιρίων

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τµήµατα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπιστηµίων και του πανεπιστηµί-
ου του Oulu (arkkitehti/arkitekt)
- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τεχνολογικά ινστιτούτα (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

- ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού ινστιτούτου τεχνολογίας, το τεχνολο-
γικό ινστιτούτο Chalmers και το τεχνολογικό ινστιτούτο του πανεπιστηµίου της Lund (arkitekt, πανεπιστηµια-
κός τίτλος στον τοµέα της αρχιτεκτονικής)
- Πιστοποιητικά µέλους της Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), εάν οι ενδιαφερόµενοι πραγµατοποίησαν
την εκπαίδευσή τους σε κράτος όπου εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία

- Τίτλοι που χορηγούνται µετά από επιτυχείς εξετάσεις:
- στο Royal Institute of British Architects
- στις σχολές αρχιτεκτονικής των πανεπιστηµίων, ανώτατων πολυτεχνικών κολεγίων, κολεγίων-ακαδηµιών
(ιδιωτικά κολέγια), κολεγίων τεχνολογίας και καλών τεχνών τα οποία ήταν αναγνωρισµένα κατά τη 10 Ιουνίου
1985 από το Architects Registration Council του Ηνωµένου Βασιλείου, προκειµένου για την εγγραφή στο µη-
τρώο του επαγγέλµατος (Architect)
- Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον επαγγελµα-
τικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάµει του τµήµατος 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), β) ή 6 παράγραφος 1 του νόµου
Architects Registration Act του 1931 (Architect)
- Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον επαγγελµα-
τικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάµει του τµήµατος 2 του νόµου Architects Registration Act του 1938 (Architect)

ΧΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 

ΕΤΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει τη συνολική ποιότητα στο δοµη-
µένο περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας το ρόλο του αρχι-
τέκτονα στην υιοθέτηση συνολικών προσεγγίσεων για τη σωστή δια-
χείριση της αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης.   
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ: 
- Να προωθήσει περισσότερο τις αρχές που αναφέρει η υιοθετηµένη
πολιτική του ΣΑΕ και το Βιβλίο Πολιτικής του ΣΑΕ «Αρχιτεκτονική και
Ποιότητα Ζωής». 
- Να αναπτύξει συγκεκριµένες συνεργασίες µε αστικά δίκτυα και ιδι-
αίτερα µε το EUROCITIES.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Η έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για τη Στέγαση και του Ει-
σηγητή της Περιφερειακής Πολιτικής Alfonso Andria από την Ιταλία,
που προετοίµασε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, υιοθετήθηκε
από τη Συνεδρίαση της Ολοµέλειας τον Μάιο µε µεγάλη πλειοψηφία.
Από τις τροποποιήσεις που έχει προτείνει το ΣΑΕ και που έχουν γίνει
αποδεκτές από τον εισηγητή, αξίζει να αναφερθούµε ειδικά σε µία.
Πρόκειται για την πρόσκληση που γίνεται στο ψήφισµα για την καθιέ-
ρωση µιας σειράς Ευρωπαϊκών δεικτών ποιότητας που να προσδιορί-
ζουν την «κατάλληλη στέγαση». Μία πιθανή κατεύθυνση θα είναι η δη-
µιουργία ενός πιλοτικού σχεδίου µε επιλεγµένες πόλεις στα πλαίσια
του Προγράµµατος «URBACT II».
Στόχος ΣΑΕ είναι να προωθήσει τη συνολική ποιότητα στο δοµηµένο
περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας το ρόλο του αρχιτέκτονα
στην υιοθέτηση συνολικών προσεγγίσεων για τη σωστή διαχείριση της
αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης.   
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ:
- Να προωθήσει τις αρχές που αναφέρει η υιοθετηµένη πολιτική του
ΣΑΕ και το Βιβλίο Πολιτικής του ΣΑΕ «Αρχιτεκτονική και Ποιότητα Ζωής». 
- Να αναπτύξει περισσότερο την πολιτική του σχετικά µε τη Στέγαση.

ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Το ΣΑΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά µε την Ευ-
ρωπαϊκή Πλατφόρµα για την Κατασκευή και την Τεχνολογία.      
Στόχος του ΣΑΕ είναι να διασφαλίσει ότι θα δοθεί µεγαλύτερη σηµα-
σία στην αρχιτεκτονική και σε σχετικά θέµατα που αφορούν στο επάγ-
γελµα, στις δραστηριότητες και τα Προγράµµατα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης της ΕΕ. Το ΣΑΕ συµµετέχει σε γενικές και συλλογικές δραστηριό-
τητες, προσπαθώντας να ανανεώσει το ενδιαφέρον των µελών του για
την έρευνα, ως σηµαντικού φορέα για την προώθηση των αρχιτεκτονι-
κών πολιτικών.

Επόµενα βήµατα ΣΑΕ:  
- Να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά µε το
Ερευνητικό Πρόγραµµα FP7 της ΕΕ άµεσα αλλά και µέσω του Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου για την Κατασκευαστική Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινο-
τοµία και της συµµετοχής στην εργασία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας
για την Κατασκευή και την Τεχνολογία.     
- Να ενθαρρύνει περισσότερο την πιο ενεργή συµµετοχή των αρχιτε-
κτόνων σε ερευνητικές δραστηριότητες µέσω των µελών του αλλά και
χρησιµοποιώντας την εξειδικευµένη βάση δεδοµένων του.   
- Να συµβάλλει στον ορισµό των δεικτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για
τον υπολογισµό της ποιότητας και της αειφορίας του δοµηµένου περι-
βάλλοντος.

5. Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) 

Περίπου 150 άτοµα συµµετείχαν στην εκδήλωση του EFAP που διορ-

γάνωσε η Πορτογαλική Προεδρία στην πόλη Matosinhos µε θέµα
«Architecture in its Territorial Setting». Παρευρέθηκαν επίσης πολλές
από τις Οργανώσεις Μέλη του ΣΑΕ σε αυτή τη συνεδρίαση, που ο κύ-
ριος διοργανωτής της εκ µέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Χωροταξικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού ήταν το
Ordem dos Arquitectos.      
Η Σλοβενία και η Γαλλία ετοιµάζονται ενεργά για να διοργανώσουν εκ-
δηλώσεις σε σχέση µε το EFAP κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων προ-
εδριών τους το 2008. Η Σλοβενία επιβεβαίωσε επίσηµα ότι θα πραγ-
µατοποιήσει µία εκδήλωση στη Λουµπλιάνα στις 16-18 Ιουνίου 2008
µε θέµα την αρχιτεκτονική ποιότητα και την αστική ανάπλαση, ενώ η
Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει ήδη ότι θα διοργανώσει σηµαντική εκδή-
λωση στο Μπορντό τον Οκτώβριο του 2008 για την αρχιτεκτονική και
την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ επιδιώκει να υιοθετηθεί σε υπουργικό επί-
πεδο µία σηµαντική ∆ιακήρυξη. 
Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει τις συστάσεις του Βιβλίου Πολιτι-
κής και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ, να προωθήσει περισσότερο
την Απόφαση του Συµβουλίου για την Αρχιτεκτονική Ποιότητα και να
προσπαθήσει να εξακριβώσει αν εφαρµόζονται σε όλες τις νοµοθεσίες
της ΕΕ, στις πολιτικές, τα µέτρα, τις δράσεις και τα προγράµµατά της.    
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ: 
- Να αυξήσει τη συµµετοχή του στο EFAP ως µέσο προώθησης των
πολιτικών του ΣΑΕ. 
- Να προωθήσει περισσότερο τις συστάσεις του Βιβλίου Πολιτικής και
της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ στα πλαίσια του EFAP, επιδιώκοντας
να ενισχύσει την υιοθέτηση των εθνικών Αρχιτεκτονικών Πολιτικών και
τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής.

6. Σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

∆ιακοµµατική Οµάδα «Urban.Logement» (Στέγαση) 
Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συντάξει Έκθεση σε συνέχεια της υιο-
θέτησης του Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις.
Ζητήθηκε η συµβολή του ΣΑΕ και του EFAP. 
Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει τις συστάσεις του Βιβλίου Πολιτι-
κής και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ και την ενσωµάτωσή τους σε
όλες τις νοµοθεσίες της ΕΕ, στις πολιτικές, τα µέτρα, τις δράσεις και τα
προγράµµατά της, καθώς και την εφαρµογή τους. Να επιδιώξει τη δη-
µιουργία κατάλληλων συνδέσµων µε το EFAP, ιδιαίτερα σε σχέση µε
την εφαρµογή της Απόφασης του Συµβουλίου για την Αρχιτεκτονική
Ποιότητα στο Αστικό και Αγροτικό Περιβάλλον. 
Επόµενα βήµατα του ΣΑΕ:
- Να συνεργαστεί στενότερα του µε τη ∆ιακοµµατική Οµάδα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Urban-Logement. 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
Α∆ΕΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
[Αθήνα 17.01.06]

Κύριε Υπουργέ
Σας αποστέλλουµε δύο κείµενα:
1) Το πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δοµηµένου
περιβάλλοντος, όπου καταγράφονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Β6
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Στόχος του ΣΑΕ είναι να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι νέες σχέ-
σεις ανάµεσα στο επάγγελµα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη
Μέλη σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2005/36/EC, θα προσφέ-
ρουν µε αποτελεσµατικό τρόπο διαδικασίες επαρκούς διαβούλευσης
του επαγγέλµατος στη νέα διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 58
της οδηγίας και να βελτιώσει περισσότερο τη συνεργασία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση (EAAE).

3. Οδηγία σχετικά µε τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (SIM)

Ένας οδηγός σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας SIM προωθήθηκε
στις Οργανώσεις Μέλη. Στόχος του ΣΑΕ είναι να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ
θα υιοθετήσει µία ορθή, ολοκληρωµένη και συντονισµένη προσέγγιση
για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα και συγκεκριµένα σε
σχέση µε τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Να διασφαλίσει επίσης ότι οι
πολιτικές και τα µέτρα που θα υιοθετηθούν στο µέλλον θα συµβαδί-
ζουν µε άλλες πολιτικές προτεραιότητας της ΕΕ, όπως η προστασία
του καταναλωτή φροντίζοντας ταυτόχρονα για το δηµόσιο συµφέρον.   
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ:
- Να συντονίσει τη µεταφορά της Οδηγίας SIM στα Κράτη Μέλη.
- Να υιοθετήσει τον Χάρτη Ποιότητας για τις αρχιτεκτονικές υπηρε-
σίες. 
- Να υιοθετήσει ένα Σύστηµα Επίλυσης ∆ιαφορών. 

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιπροσωπεύονται από
τις Οργανώσεις Μέλη του ΣΑΕ, δεσµεύονται να ακολουθήσουν τις
αρχές που αναφέρονται στον Χάρτη Ποιότητας, οι οποίες υπερβαίνουν
την αποδεκτή ελάχιστη πρακτική στην Ευρώπη. Παρότι ο Χάρτης δεν
είναι δεσµευτικός από νοµική άποψη, υποστηρίζει τη γενική και επαγ-
γελµατική νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα σε όσα από τα κράτη
µέλη της ΕΕ υπάρχει ήδη.  
Ο Χάρτης παραθέτει προαιρετικούς κανόνες για το αρχιτεκτονικό
επάγγελµα, οι οποίοι αποτελούν µέρος του συνολικού πλαισίου που
απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι προσδοκίες που έχουν οι καταναλω-
τές (τόσο οι πολίτες όσο και οι χρήστες) από το επάγγελµα. Μόνο ο
συνδυασµός της αρχιτεκτονικής δηµιουργικότητας µε την άρτια παρο-
χή ποιοτικών υπηρεσιών µπορεί να εξασφαλίσει το αποτέλεσµα που
αναµένουν και αξίζουν οι πολίτες και η κοινωνία στο σύνολό της – την
συνεχή έκφραση ποιότητας στο δοµηµένο περιβάλλον: την αρχιτεκτο-
νική κουλτούρα.  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Στόχος του ΣΑΕ είναι να προσπαθήσει να πείσει την Επιτροπή να τρο-
ποποιήσει την προς το παρόν καθαρά οικονοµική προσέγγιση σχετικά
µε την πολιτική ανταγωνισµού, έτσι ώστε να λάβει περισσότερο υπόψη
τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των νοµοθετικά κατοχυρωµένων
επαγγελµάτων και να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάµεσα στις πνευµατι-
κές υπηρεσίες που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και τις δευτερεύ-
ουσες ή εµπορικές υπηρεσίες, συγκεκριµένα τις αρχιτεκτονικές υπη-
ρεσίες.  

Επόµενα βήµατα ΣΑΕ:
- Να προσπαθήσει να δουλέψει ενεργά σχετικά µε τα συστήµατα πλη-
ροφόρησης κόστους.
- Να προσπαθήσει να επηρεάσει τα όργανα της ΕΕ βάσει της εργασίας
που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ΟΕ SIM και της Πολιτικής Ατζέ-
ντας του ΣΑΕ για το διάστηµα 2006-2008, και χρησιµοποιώντας κυ-
ρίως το Συνέδριο του ΣΑΕ το 2008.  
- Να επιδιώξει την ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλα νοµοθετικά κατο-

χυρωµένα επαγγέλµατα για τα Συστήµατα Πληροφόρησης Κόστους και
άλλα θέµα πολιτικής ανταγωνισµού, όπως κρίνεται απαραίτητο.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προετοιµάζεται ένα νέο, λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο µε στόχο µια πιο
συγκεκριµένη επισκόπηση των νόµιµων απαιτήσεων παροχής υπηρε-
σιών στα Κράτη Μέλη και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται.   
Στόχος του ΣΑΕ είναι να φροντίσει ώστε να ληφθούν επαρκώς υπόψη
τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των πνευµατικών υπηρεσιών και ιδι-
αίτερα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς των Οδηγιών
για τις ∆ηµόσιες Προµήθειες, όπως µεταφέρονται στην εθνική νοµο-
θεσία των Κρατών Μελών, ειδικά σε ότι αφορά στις διαδικασίες επιλο-
γής και στα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. 
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ: 
- Να αναπτύξει περισσότερο τις συγκεκριµένες συστάσεις για την
σωστή εφαρµογή όλων των πιθανών µεθόδων παροχής των αρχιτεκτο-
νικών υπηρεσιών.  
- Να αναπτύξει σχετικά συµβατικά πλαίσια αναφοράς σύµφωνα µε
διάφορα µοντέλα παροχής υπηρεσιών.   
- Να προσπαθήσει να συνάψει συµφωνίες καλύτερης πρακτικής µε
σχετικές οργανώσεις και µε τοµείς της βιοµηχανίας.

4. Περιβάλλον και Αειφόρος Αρχιτεκτονική 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Σε αναµονή της αναθεώρησης της Οδηγίας για τα ∆οµικά Προϊόντα
(89/106/EC), συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Επιχείρησης. 
Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει την επίτευξη της συνολικής ποιό-
τητας στο δοµηµένο περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας το
ρόλο του αρχιτέκτονα στη διαδικασία κατασκευής.  
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ: 
- Να παρακολουθήσει στενότερα την έκδοση των κριτηρίων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Προτυποποίησης (CEN) για την Ενεργειακή Απόδο-
ση των Κτιρίων.
- Να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σχετικά µε το κριτήριο της CEN για
την αξιολόγηση της αειφορίας των κατασκευαστικών έργων. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πολλά Κράτη Μέλη δεν έχουν µεταφέρει ακόµη τη σχετική Οδηγία και
η Επιτροπή έχει εκδώσει προειδοποιητικές επιστολές.   
Η σχέση ανάµεσα στα θέµατα κατοικίας και ενεργειακής απόδοσης
ενισχύεται από την εφαρµογή της περιόδου προγραµµατισµού 2007-
2013 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όπου η ανακαίνιση της κατοικίας συ-
γκεκριµένα σε σχέση µε την ενεργειακή απόδοση είναι για πρώτη
φορά επιλέξιµη για τις 12 χώρες της ΕΕ που έχουν ενσωµατωµένα
αναπτυξιακά προγράµµατα.     
Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει το ρόλο των αρχιτεκτόνων ώστε
να πετύχει αυξηµένη ενεργειακή απόδοση στο δοµηµένο περιβάλλον.  
Επόµενα βήµατα ΣΑΕ:
- Να παρακολουθήσει περαιτέρω εξελίξεις στον τοµέα της ενεργεια-
κής απόδοσης.
- Να προωθήσει την Πολιτική του ΣΑΕ σε αυτόν τον τοµέα. 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Προς το παρόν, το ΣΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση µε τις ερ-
γασίες της CEN στην Τεχνική Επιτροπή για την «Αειφορία των κατα-
σκευαστικών έργων» µε την οποία έχει σχέση. 
Στόχος του ΣΑΕ είναι να προωθήσει το ρόλο των αρχιτεκτόνων για να
πετύχει αυξηµένη ενεργειακή απόδοση στο δοµηµένο περιβάλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις, οι άπειρες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δηµιουργήσει
ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµηνείες και οδη-
γεί σε νοµιµοφανείς παρανοµίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την
απίστευτη ταλαιπωρία µελετητών και πολιτών.
Απαιτείται: 
1. Η κωδικοποίηση και το ξεκαθάρισµα των νοµοθετικών δεδοµένων
και όρων δόµησης για την υλοποίηση µελετών χωρίς περιπλοκές και
ασάφειες.
2. Η δηµιουργία µόνιµου ειδικού φορέα για το σκοπό αυτό, ο οποίος
θα παρακολουθεί, θα µελετά και θα κωδικοποιεί τα δεδοµένα και τους

κανόνες παραγωγής µελετών σε συνάρτηση µε τις επιπτώσεις και την
αποτελεσµατικότητα και θα προτείνει τις δέουσες λύσεις στην πολιτι-
κή ηγεσία.

Β. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τεχνικοί επιστήµονες
Υπό την µορφή της "Λευκής Βίβλου" η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε
ένα πλαίσιο προτάσεων που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο.
Με µία σειρά κοινοτικές οδηγίες καθόρισε και την συµµετοχή των τε-
χνικών επιστηµόνων στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος και
κυρίως µε την οδηγία ΚΟ 85/384 καθόρισε τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα προβλήµατα της συντεταγµένης συµµετο-
χής των τεχνικών επαγγελµάτων έχουν λυθεί προ πολλού µε βάση το
γνωστικό αντικείµενο που εκπορεύεται από τα προγράµµατα σπουδών
και κατά συνέπεια η εφαρµογή της ΚΟ 85/384 ήταν δεδοµένη πριν την
εφαρµογή της.
Στην Ελλάδα τι ισχύει;
"Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανι-
κού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέ-
κτονα… περιορισµένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές ερ-
γασίες …"
Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας Αλεξ.
Ζαΐµης.
Από το 1930 φτάσαµε στο 1993! όπου εκδίδεται το Π∆.107/93 και γί-
νεται η ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο (µε καθυστέρηση εξ 6 χρόνων)
της ΚΟ 85/384 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα όµως και παρά
την σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων και την κοινή απόφαση των
δύο µεγάλων φορέων του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και του
συλλόγου Αρχιτεκτόνων από τις 12.03.1985 εξακολουθεί µέχρι σήµε-
ρα να κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες και στη συ-
ντεταγµένη µορφή των τεχνικών επαγγελµάτων οριζόντια (Πολιτικοί
Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - Τοπογράφοι κλπ.) και κάθετα (Αρχιτέκτο-
νες - Πολιτικοί Μηχανικοί - Τοπογράφοι - ∆οµικοί Μηχανικοί - Συντη-
ρητές κλπ.) στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος.  
Η πολιτεία πρέπει τώρα να καθορίσει τις αρµοδιότητες των τεχνικών
επιστηµόνων στην εκπόνηση των µελετών µε βάση το γνωστικό τους
αντικείµενο και κυρίως να εφαρµόσει το Π∆ 107/93 στην πράξη. 
Αναφορικά µε τις οικοδοµικές εργασίες που εκεί το πρόβληµα είναι
εµφανές και µεγάλο και ενόψει της αλλαγής στην έκδοση αδειών πρέ-
πει να επανακαθοριστούν οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες των µελετη-
τών που υπογράφουν.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής συ-
νεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Οι Αρχιτέκτονες µε επίπονες
και µακροχρόνιες προσπάθειες επιδίωξαν την ορθή οργάνωση του µε-
λετητικού δυναµικού µε στόχο όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα
στην παραγωγή των µελετών.
Για την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, η µέχρι τώρα διαδικασία πα-
ραγωγής µελετών, πρέπει να δώσει τη θέση της σ΄ ένα νέο σύγχρονο
θεσµικό πλαίσιο, ώστε να αντιµετωπίζει µε επάρκεια, αξιοκρατία και
διαφάνεια την παραγωγή µελετών.
Η σύνταξη της µελέτης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες
µε κωδικοποίηση των  προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας.
Εφαρµογή αυτών των κανόνων µε αυστηρότητα και καθιέρωση ευθυ-
νών σε περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές και τους πραγ-
µατικούς προϋπολογισµούς.
Στα ιδιωτικά έργα πρέπει να υπάρξει συνολική µεταρρύθµιση µε συ-
γκεκριµένα µέτρα, µε επίλυση χρόνιων προβληµάτων και ανάδειξη της
ποιότητας και πληρότητας των µελετών και των κατασκευών. ∆ιαφω-
νούµε µε την επιβολή υποχρεωτικής ασφάλισης των µελετών, που δεν
λύνει αλλά µεταθέτει το πρόβληµα και επιβαρύνει δυσβάσταχτα το κό-
στος τους.
Και εδώ η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστηµονι-
κής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Προτείνουµε και εδώ
να καθιερωθεί η έννοια της µελετητικής οµάδας όπως αυτή εννοείται
και στις µελέτες του δηµόσιου τοµέα.
Συγκεκριµένα:
1. Κωδικοποίηση - ξεκαθάρισµα των προδιαγραφών πληρότητας και
ποιότητας των µελετών.
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για την ποιοτική αναβάθµιση των παραγοµένων µελετών και έργων και
κατά συνέπεια του δοµηµένου περιβάλλοντος   
2) Τις προτάσεις µας και τις τροποποιήσεις που προτείνουµε, παρεµ-
βαίνοντας στο σχέδιο νόµου που ανακοινώσατε. Επειδή το σχετικό νο-
µοσχέδιο αποτελεί για τον κλάδο µας, ένα πολύ σοβαρό «εργαλείο» για
τη δουλειά µας και για την παραγωγή αρχιτεκτονικής στο δοµηµένο
περιβάλλον, παρακαλούµε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις απόψεις
µας, οι οποίες αποτελούν κατάθεση της εµπειρίας µας και της µελέτης
του νοµοσχεδίου. Ιδιαίτερα πιστεύουµε ότι τα άρθρα που αφορούν τη
δοµή και λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων, αλλά και οι προτά-
σεις σας για αλλαγή των δεδοµένων που αφορούν τους ηµιϋπαίθριους
χώρους, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Αποτελούν για τους αρχιτέ-
κτονες, τη βασική προϋπόθεση για την εύρυθµη παραγωγή µελετών
και για την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας στο δοµηµένο
περιβάλλον.
Ζητάµε άµεσα συνάντηση µαζί σας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
[Αθήνα 17.01.06]

Το σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον στην πατρίδα µας εκφράζει την
"ήττα της Αρχιτεκτονικής", την ήττα των ανθρωπίνων αξιών, του ορά-
µατος της ποιότητας ζωής. Η σηµερινή Ελληνική πόλη είναι απάνθρω-
πη και αβίωτη από την κυκλοφοριακή ασφυξία, την ρύπανση, την οικι-
στική παραµόρφωση, την αυθαιρεσία και την αισθητική υποβάθµιση.
Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδο-
µικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων
που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έργου.
Η ανεπάρκεια της ∆ιοίκησης, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η πολυνοµία,
η απαξίωση των µελετών και η ανυπαρξία της έννοιας της ποιότητας,
έχουν οδηγήσει στη σηµερινή απίστευτη κατάσταση.
Μέχρι σήµερα στον τοµέα της παραγωγής των έργων, είχαµε µόνο
ανεξέλεγκτη οικονοµική µεγέθυνση και ποσοτική συσσώρευση.
Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία δεν έµαθε να έχει απαιτήσεις ποιότη-
τας στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις
από την Αρχιτεκτονική. Υπ΄ αυτή την έννοια η σύγχρονη Ελληνική κοι-
νωνία έχει σχέση µε την Αρχιτεκτονική, το µέγεθος και η ποιότητα της
οποίας κρίνεται φυσικά από τα αποτελέσµατα στο χώρο.
Το πρόβληµά µας είναι ότι η πολιτεία αρνείται µέχρι σήµερα να χρησι-
µοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείµενο των Ελλήνων Τεχνικών Επι-
στηµόνων.
Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για το περιβάλ-
λον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.
Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η
πορεία λαθεµένη. 
Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επι-
βιώσουν σ' αυτές τις συνθήκες έχουν αρχίσει να συµβιβάζονται µε
αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.
Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συµµε-
τοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστηµόνων και επαγγελµατιών
στην παραγωγή των έργων.
Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.
Σήµερα όσο ποτέ είναι αναγκαία η εξυγίανση της όλης διαδικασίας.
Απαιτούνται απλές - καθαρές - λιτές διαδικασίες, χωρίς περιπλοκές
και ασάφειες.

Β7

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει τώρα να καθοριστούν τελεσίδικα
και απαρχής, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες όλων των τεχνικών επαγ-
γελµάτων µε σαφήνεια και πληρότητα.
Το πρώτο ζητούµενο σ’ αυτή την κατεύθυνση και απαραίτητη προϋπό-
θεση για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθµισµένου τελικού προϊόντος
στη δόµηση είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένων µελετών, τόσο από
πλευράς πληρότητας όσο και ποιότητας.
Τα πολεοδοµικά γραφεία αποτελούν τον αδύναµο κρίκο της αλυσίδας.
∆εν αρκεί όµως η εξυγίανση σ’ αυτά για να λύσει το πρόβληµα. Εφό-
σον το υπόλοιπο σύµπλεγµα παραγωγής παραµένει ως έχει, η όλη επι-
χείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσµατική και αποτυχηµένη.
Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιµετωπίζεται µε συνολι-

κή µεταρρύθµιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει ρόλους,
µέσα και προϋποθέσεις, µια µεταρρύθµιση σε δύο επίπεδα, το θεσµικό
και το διοικητικό. 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η πληρότητα και η ποιότητα των µελετών αποτελούν τον καθοριστικό
παράγοντα για την γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευ-
νώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουµε ότι
όλες οι κακοδαιµονίες και τα προβλήµατα ξεκινούν από ελλιπείς ή
πληµµελώς και ασαφώς υλοποιηµένες µελέτες που επιτρέπουν αυθαί-
ρετες ερµηνείες των κατασκευαστών.
Οι προτάσεις που παραθέτουµε στη συνέχεια πιστεύουµε ότι αποτε-
λούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση µιας επιτυχηµένης
θεσµικής µεταρρύθµισης στη διαδικασία παραγωγής µελετών.
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διπλωµατούχων µηχανικών, που αναλαµβάνει από τον κύριο του
έργου, την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης του οικοδοµικού
έργου, κατά τον τοµέα της επιστηµονικής του ειδικότητας.
6.«Μελετητική οµάδα» 
Η µελέτη κάθε «οικοδοµικού έργου» είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής
συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων, που αναλαµβάνουν τη συ-
νολική εκπόνηση της µελέτης του, κατά τα πρότυπα των µελετών του
δηµοσίου τοµέα. 
Οι απαιτούµενες ειδικότητες ανά κατηγορία έργου που απαιτούνται
για την εκπόνηση της µελέτης, αποτελούν τη «µελετητική οµάδα».
Αυτές καθορίζονται µε υπουργική απόφαση ή Π∆ µετά την δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου.
Η «µελετητική οµάδα» µπορεί να συγκροτείται για την ανάληψη κάποι-
ου έργου ή να είναι µόνιµη σε εταιρική µορφή.
7. «Συντονιστής Μηχανικός» είναι ο αρχιτέκτονας – µηχανικός που
αναλαµβάνει τον συντονισµό, της µελετητικής οµάδας ενός οικοδοµι-
κού έργου ή ο αρχιτέκτονας – µηχανικός που αναλαµβάνει το συντο-
νισµό, της οµάδας επίβλεψης για την εφαρµογή της µελέτης του οικο-
δοµικού έργου.
8. Αρµόδιες για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι οι Πολεο-
δοµικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ η Β΄
Βαθµού κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών έργων,
που ορίζονται από ειδικές διατάξεις, αρµόδιες για τη χορήγηση των
οικοδοµικών αδειών είναι οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ή
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα. (διαγράφεται)

ΑΡΘΡΟ 2
Αίτηση για έκδοση αδείας - ∆ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται

1. α) Για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας υποβάλλεται αίτηση του
ενδιαφεροµένου στην οποία ενσωµατώνονται σε ενιαίο τεύχος έντυπα
µε τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεως (µελέτης - επίβλεψης),
φύλλο ελέγχου και ειδικό έντυπο προϋπολογισµού. (Προστίθεται)
∆ηλώνεται η οµάδα µελέτης - επίβλεψης και ο συντονιστής µηχανικός. 
β) Κατατίθεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπογράφοντος την ανάληψη
(µελέτης ή επίβλεψης) µηχανικού, ότι έχει το δικαίωµα σύνταξης των
αντίστοιχων µε την ειδικότητα του µελετών και δεν είναι δηµόσιος
υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠ∆∆, ΟΤΑ καθώς και λοιπών Νοµικών Προσώ-
πων και Φορέων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου, από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά και σχέδια:
α) Τοπογραφικό διάγραµµα, 
β) ∆ιάγραµµα κάλυψης,  
γ) Αρχιτεκτονική µελέτη, συνοδευόµενη µε αιτιολογηµένη έκθεση του
µελετητή-µηχανικού, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
3 του ΓΟΚ.
δ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 
ε) Εγκρίσεις υπηρεσιών και οργάνων, όταν αυτές απαιτούνται από τις
κείµενες διατάξεις.
στ) Τίτλους ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από
το Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηµατολογικό Γραφείο, εφ’ όσον οι οικοδο-
µικές εργασίες αφορούν σε οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση ή γήπε-
δο.
(Προστίθεται)
ζ) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα των κτισµάτων που τυχόν
υφίστανται ήδη επί του ακινήτου 
ηζ) Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή της αρχιτεκτονικής
µελέτης των µελετητών για τις µελέτες που υποβάλλονται. 
η) Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

(ΕΠΑΕ.), όταν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις ή απο-
δεικτικό υποβολής της σχετικής µελέτης στην ΕΠΑΕ. (διαγράφεται)
3. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα ανωτέ-
ρω δικαιολογητικά, ο φάκελος της άδειας θεωρείται ελλιπής και επι-
στρέφεται στον υποβάλλοντα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργασίµων
ηµερών. Αν διαπιστωθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής του
φακέλου, ο αρµόδιος  υπάλληλος ελέγχεται πειθαρχικά.
4. α) Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ελέγχει την αρχιτεκτονική µε-
λέτη και την µελέτη πυροπροστασίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4
και µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την υποβο-
λή της αίτησης ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το αποτέλεσµα
του ελέγχου και τις διορθώσεις ή συµπληρώσεις που τυχόν απαιτού-
νται προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τις υπόλοιπες µελέτες.  
(Προστίθεται)
β) Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής µελέτης από
την Πολεοδοµική Υπηρεσία, η µελέτη αποστέλλεται για έγκριση στην
Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), όταν
απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Είναι δυνατόν να ζητείται ο προέλεγχος των µελετών για έκδοση
αδειών δόµησης, εφόσον υποβληθούν µε αίτηση: τοπογραφικό διά-
γραµµα, διάγραµµα κάλυψης, δήλωση ανάθεσης – ανάληψης. Τα στοι-
χεία που υποβάλλονται ελέγχονται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία για
την εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων και την τήρηση των προ-
διαγραφών των σχεδίων που υποβλήθηκαν. Η Πολεοδοµική Υπηρεσία
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, θεωρεί τα υποβληθέντα σχέδια, εφό-
σον είναι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τα επιστρέφει θεω-
ρηµένα. Σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία θεώρησης των
σχεδίων, πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος για την έκδοση της οικοδοµι-
κής άδειας. Ο προέλεγχος των µελετών δεν είναι υποχρεωτικός.
Η παραβίαση των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα του υπαί-
τιου υπαλλήλου.    

Άρθρο 3
Υποβολή λοιπών µελετών και δικαιολογητικών 

1. Πλέον της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 2, για την
χορήγηση της οικοδοµικής άδειας απαιτείται η υποβολή, µε σχετική
αίτηση του ενδιαφερόµενου και των µελετών και λοιπών δικαιολογητι-
κών της παρ. 2. Οι µελέτες και τα σχέδια συντάσσονται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς. Επιπλέον οι
µελέτες συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογηµένη τεχνική έκθε-
ση του µελετητή.
2. Οι µελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα
ακόλουθα:
α) Στατική µελέτη,
β) Μελέτη θερµοµόνωσης
γ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαι-
τείται. 
δ) Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται.
ε) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται.
στ) Μελέτη αερίων καυσίµων, όπου απαιτείται.
ζ) Οποιαδήποτε άλλη µελέτη τυχόν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις.
η) Συµβολαιογραφική δήλωση για τους χώρους στάθµευσης που απαι-
τούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικό µετα-
γραφής της. Όταν επιτρέπεται η εξαγορά της σχετικής υποχρέωσης
υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούµενης  εισφοράς.
θ) Προϋπολογισµός του έργου και αποδεικτικού είσπραξης των πάσης
φύσεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου, Οργανισµών
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2. Νέα ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα της αρχιτεκτονι-
κής για τα ιδιωτικά έργα.
α) Στελέχωση των πολεοδοµικών γραφείων µε διπλωµατούχους µηχα-
νικούς όλων των ειδικοτήτων και αναπροσαρµογή των αµοιβών τους.
β) Αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού των πολε-
οδοµικών γραφείων. Ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλης µηχανορ-
γάνωσης (ηλεκτρονικής µορφής), για καταγραφή, διαχείριση και πα-
ρακολούθηση των µελετών. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων.
3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών (αστικές - ποινικές - επαγ-
γελµατικές) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρ-
µογής.
4. Θέσπιση µητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
5. Σύγχρονη Αρχειοθέτηση (Ηλεκτρονική και Κλασική) που εξασφαλί-
ζει την ασφάλεια των µελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο
αρχές).
6. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των
ευθυνών των προϊσταµένων. 

∆. ΑΜΟΙΒΕΣ

Οι σηµερινές µας αµοιβές είναι το 2 έως 3% του πραγµατικού κόστους
κατασκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τρα-
γικής υποβάθµισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγι-
κούς κλάδους της χώρας.
Την ίδια στιγµή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελµατίας
αµείβεται µε το 15% του πραγµατικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3
µελέτες και επιβλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι
προλαβαίνει να τις παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωµένα.
Στην Ελλάδα ένας ελεύθερος επαγγελµατίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός,
πρέπει να µελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 µικροµεσαίες
άδειες το χρόνο για να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, µε
δεδοµένο ότι έχει µειωθεί αισθητά η ποσότητα των µελετών. Επιπλέον
δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ολοκληρωµένη εργασία, η µε-
λέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτόχρονα !!
Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβληµάτων, παρα-
λείψεων και πληµµελούς παρακολούθησης. 
Σας καλούµε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των αµοιβών άµεσα σ’
αυτό το νοµοσχέδιο και είµαστε πεπεισµένοι ότι η αναπροσαρµογή
τους σε ποσοστό 10% επί του πραγµατικού κόστους, όπως αυτό προσ-
διορίζεται στο Κώδικα Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών ∆ηµοσίου,
µαζί µε την αναβάθµιση των πολεοδοµικών γραφείων, θα αποτελέσει
την καλύτερη παρέµβαση, για την εξυγίανση του χώρου µελέτη – επί-
βλεψη ιδιωτικών έργων.

Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΧΣΑΑ) – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΠΑΣ)

Με πολύ κόπο θεσµοθετήθηκαν και συγκροτήθηκαν δύο γνωµοδοτικά
– επιτελικά όργανα, απαραίτητα «εργαλεία» για την ποιοτική αναβάθ-
µιση της αρχιτεκτονικής, της πολεοδοµίας και της χωροταξίας στη
χώρα µας, απαραίτητοι σύµβουλοι της πολιτείας και θεσµοί που έδιναν
µια νέα προοπτική, στη συνεργασία κράτους, φορέων προστασίας πε-
ριβάλλοντος και δυνάµεων της παραγωγής.
∆υστυχώς αυτή τη στιγµή είναι παντελώς ανενεργά και οποιαδήποτε
θεσµική πρωτοβουλία που αφορά τη χωροταξία, την πολεοδοµία και
την αρχιτεκτονική, δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε πλαίσιο εύρυθµης και
νοµότυπης διαδικασίας.
Ζητάµε την άµεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των ανωτέρω οργά-
νων και την υπηρεσιακή τους υποστήριξη.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου µεταρρύθµισης επιση-
µαίνουµε ότι αυτό θα έχει ελπίδα επιτυχίας µόνο εφ’ όσον εφαρµοσθεί
συστηµατικά και συγκεκριµένα για κάθε ενότητα κατευθύνσεων και όχι
αποσπασµατικά.
Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι, για την επιτυχία ενός σχεδίου µεταρ-
ρύθµισης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το ξεκαθάρισµα των αρ-
µοδιοτήτων: ποιοι υπογράφουν και τι υπογράφουν.
∆ιαφορετικά είναι δεδοµένη η αποτυχία κάθε αποσπασµατικής προ-
σπάθειας για την ποιοτική αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
Α∆ΕΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
[Αθήνα 17.01.06]

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών,
τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατά-
ξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Άρθρο 1

Έννοια οικοδοµικής άδειας – Αρµοδιότητα για τη χορήγησή της.

1. Οικοδοµική άδεια είναι η διοικητική πράξη της αρµόδιας αρχής µε
την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που
προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, σε οικόπεδο ή γήπεδο.
Η οικοδοµική άδεια για την ανέγερση νέας οικοδοµής ή προσθήκης σε
υφιστάµενη οικοδοµή αφορά και περιλαµβάνει  όλες τις εργασίες που
καθιστούν το κτίριο άρτιο και λειτουργικό, όπως ιδίως την κατασκευή
περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπόγειων δεξαµενών νερού,
εκσκαφών και επιχώσεων. Απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης οικοδοµικής
άδειας όταν οι ως άνω εργασίες εκτελούνται αυτοτελώς, ή προκειµέ-
νου περί κοπής δέντρου, εφόσον απαιτείται από τις κείµενες διατά-
ξεις. 
(Προστίθεται)
2.«Οικοδοµικό έργο» είναι κάθε κατασκευή ή ανέγερση ή επέκταση ή
συντήρηση ή κατεδάφιση ή µετατροπή ή επισκευή, από πέτρα, σκυρό-
δεµα, σίδηρο, γυαλί, ξύλο, πλινθοδοµή ή άλλο υλικό, που προσδιορίζει
ή περικλείει χώρο χρησιµοποιούµενο για διαµονή ή εργασία, αναψυχή
ή δηµόσια χρήση ή παραγωγή, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις δια-
τάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ). Το «οικοδοµικό
έργο» περιλαµβάνει και τα συναφή προς αυτό χωµατουργικά έργα, κα-
τασκευές τοίχων αντιστήριξης, περιφράξεις, διαµόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου και όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.
3.«Κύριος του έργου» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογα-
ριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο.
4. «Μελετητής Μηχανικός» είναι ο διπλωµατούχος µηχανικός ή οµάδα
διπλωµατούχων µηχανικών, που αναλαµβάνει την εκπόνηση της µελέ-
της ενός οικοδοµικού έργου, κατά τον τοµέα των εργασιών της επι-
στηµονικής του ειδικότητας.
5.«Επιβλέπων Μηχανικός» είναι ο διπλωµατούχος µηχανικός ή οµάδα
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Άρθρο 5

Χρόνος ισχύος και αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας

1. Οι οικοδοµικές άδειες ισχύουν µέχρι την αποπεράτωση των προ-
βλεπόµενων από αυτές οικοδοµικών εργασιών και πάντως όχι περισ-
σότερο από τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή τους. 
Ειδικά στις περιπτώσεις ανέγερσης α) ξενοδοχειακών µονάδων δυνα-
µικότητας  άνω των 300 κλινών ή β) κτιριακών εγκαταστάσεων παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων βιοµηχανικής χρήσης, µε εµβαδό άνω των
5.000 τετραγωνικών µέτρων, ή όγκο άνω των 15.000 κυβικών µέτρων
η άδεια ισχύει για έξι (6) έτη.
Όταν η άδεια αφορά αποκλειστικά εργασίες κατεδάφισης, επίχωσης ή
εκσκαφής, ισχύει για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 
2. Η εκδοθείσα άδεια υπόκειται υποχρεωτικά σε αναθεώρηση, κατά
τον χρόνο ισχύος της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγής ή παραίτησης του επιβλέποντος το έργο µηχανικού. Στην
περίπτωση αυτή διακόπτονται αµέσως οι οικοδοµικές εργασίες µέχρι
τον ορισµό νέου επιβλέποντα µηχανικού
β) Μεταβολής του τίτλου της άδειας ή του προσώπου υπέρ του οποί-
ου εκδόθηκε.
γ) Μερικής ή ολικής τροποποίησης των µελετών που υποβλήθηκαν για
την έκδοσή της.
δ) Αλλαγής χρήσης του κτιρίου. 
Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, η αναθεώρηση ισχύει για
τον αποµένοντα χρόνο  ισχύος της άδειας.
3. Η οικοδοµική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της
µετά από αυτοψία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εφόσον µέχρι τη λήξη ισχύος της, έχει περατωθεί ο φέρων οργανι-
σµός της οικοδοµής. Στην περίπτωση αυτή η άδεια αναθεωρείται για
αόριστο χρόνο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρ-
θρου 22 του ΓΟΚ.
β) Εφόσον µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδοµι-
κές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισµός της
οικοδοµής. Κατ΄ εφαρµογήν της περίπτωσης αυτής η άδεια αναθεω-
ρείται για µία φορά και χρόνο ισχύος της αναθεωρηµένης άδειας τα
τέσσερα (4) χρόνια από την ηµεροµηνία λήξης της αρχικής, εφαρµο-
ζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2831/00
(ΦΕΚ 140Α), όπως ισχύει.
4. Αν οι οικοδοµικές εργασίες διακοπούν για λόγους ανώτερης βίας ή
από άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφεροµέ-
νων, παρατείνεται η ισχύς της οικοδοµικής άδειας για όσο χρόνο
έχουν διακοπεί οι εργασίες. Η συνδροµή των λόγων διακοπής διαπι-
στώνεται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, που εκ-
δίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και κατόπιν αιτιολο-
γηµένης εισήγησης της  πολεοδοµικής Υπηρεσίας, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα µε την απόφαση του άρθρου 12. Παρατάσεις της ισχύος
των οικοδοµικών αδειών που έχουν χορηγηθεί πριν από την εφαρµογή
του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν στο
µεταξύ ανακληθεί.
5. Αν διαπιστωθούν αρµοδίως µικρές αποκλίσεις των διαστάσεων είτε
του κτιρίου είτε του οικοπέδου ή γηπέδου που δεν υπερβαίνουν τα
επιτρεπόµενα από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή και µικρής
κλίµακας και σηµασίας τροποποιήσεις των µελετών που συνοδεύουν
την οικοδοµική άδεια, δεν απαιτείται αναθεώρηση της οικοδοµικής
άδειας, αλλά ενηµέρωση του φακέλου της. Προς τούτο απαιτείται η
υποβολή αίτησης του ενδιαφερόµενου πριν την σύνδεση του κτιρίου
µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για την ενηµέρωση του φακέλου δεν
απαιτείται η καταβολή κρατήσεων ή εισφορών, αλλά µόνο η ελάχιστη
αµοιβή και οι κρατήσεις επ’ αυτής.

Άρθρο 6

Έλεγχος των οικοδοµικών αδειών και των οικοδοµικών εργασιών

1. Η πολεοδοµική υπηρεσία έχει δικαίωµα ελέγχου των οικοδοµικών
αδειών και των εκτελούµενων επί τη βάσει αυτών εργασιών, οποτεδή-
ποτε. 
2. Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εφαρµογής των µελετών της
εγκεκριµένης οικοδοµικής άδειας πραγµατοποιείται αυτοψία από δύο
υπαλλήλους µηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρε-
σίας πριν την αποπεράτωση του φέροντα οργανισµού και την σκυρο-
δέτηση της τελευταίας πλάκας της οικοδοµής. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων, µπορεί να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες κτιρίων και περιοχών
από τη ρύθµιση της παραγράφου αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές καθο-
ρίζεται υποχρεωτικά µε την απόφαση ένα ποσοστό  αδειών, που υπό-
κειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο. (διαγράφεται)
3. ∆είγµα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των οικοδοµικών αδειών που
εκδίδονται κατ’ έτος, ελέγχεται αυτεπάγγελτα στο στάδιο της κατα-
σκευής των έργων από το ειδικό Σώµα Ελεγκτών Μηχανικών-Επιθεω-
ρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης [ΣΕΕ∆∆] [ΣΕΜΕ∆∆] (Προστίθεται) το οποίο
θεσµοθετείται σαν Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Κατασκευών, µε Υπουργι-
κή Απόφαση σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου, προκειµένου να διαπιστωθεί αν α) οι άδειες εκδόθηκαν
και οι µελέτες εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
προδιαγραφές, β) οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε τη  οικοδοµική
άδεια και τις µελέτες που εγκρίθηκαν και γ) τηρούνται τα απαιτούµενα
µέτρα ασφαλείας. Αν διαπιστωθεί κατά την εφαρµογή των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, ότι οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν
εφάρµοσαν τις πολεοδοµικές διατάξεις, ελέγχονται πειθαρχικά.

Άρθρο 7

(Προστίθεται)

Υποχρεωτικός έλεγχος - Τελική θεώρηση της άδειας - 

Σύνδεση των οικοδοµών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας

1. Μετά την ολοκλήρωση της οικοδοµής και την διαµόρφωση της ορι-
στικής στάθµης του περιβάλλοντα χώρου υποβάλλεται στην αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία αίτηση του ιδιοκτήτη, για υποχρεωτικό έλεγχο
της για την έκδοση βεβαίωσης περί εφαρµογής των εγκεκριµένων σχε-
δίων και µελετών που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια και θεώρηση
της άδειας. Η αίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικά κατάθεσης των
αµοιβών επίβλεψης των µηχανικών σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία.  
(Προστίθεται) 
Πριν τη θεώρηση της άδειας πραγµατοποιείται αυτοψία από κλιµάκιο
ελέγχου, αποτελούµενο από έναν εκπρόσωπο της Πολεοδοµίας και
από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ. Το κλιµάκιο ελέγχει κατ’ αποκλειστικό-
τητα τη νοµιµότητα της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη, ως προς
τους όρους δόµησης και συγκεκριµένα: 
α) τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.
β) τις εξωτερικές διαστάσεις του (επιφάνεια, ύψος) και τις διαστάσεις
των ηµιυπαίθριων χώρων.
γ) τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ως προς τις τελικές
στάθµες.
Εφόσον από την αυτοψία διαπιστωθεί ότι η κατασκευή συµφωνεί µε
τους εγκεκριµένους όρους δόµησης του διαγράµµατος κάλυψης της
άδειας, και η απεικόνιση της µελέτης ταυτίζεται µε την υπάρχουσα
κατάσταση του οικοπέδου, υπογράφεται ειδικό τριµερές πρωτόκολλο
παραλαβής – παράδοσης (ειδικό υπηρεσιακό έντυπο) µεταξύ επιβλέ-
ποντος µηχανικού, υπεύθυνου µηχανικού της πολεοδοµίας επικεφα-
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, κα-
ταβολής των οφειλών σε χρήµα λόγω ρυµοτοµίας ή των εισφορών σε
χρήµα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης, καθώς και των αµοιβών των
µελετητών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
ι) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα των κτισµάτων που τυχόν
υφίστανται ήδη επί του ακινήτου. (διαγράφεται) 
ια) Σχέδιο ασφάλειας και φάκελος υγείας του έργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α΄).
ιβ) Έγκριση της ΕΠΑΕ, αν αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί µε τα δικαιολο-
γητικά του προηγούµενου άρθρου.
3. Ο φάκελος µε τις µελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά της προηγού-
µενης παραγράφου κατατίθεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριών (3) µηνών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης και των δικαιο-
λογητικών του άρθρου 2. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, θεωρεί-
ται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε αίτηση  για την έκδοση οικοδοµικής
άδειας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση και ο φάκελος των εγγράφων
του άρθρου 2 επιστρέφονται στον αιτούντα µέσα σε δέκα (10) εργάσι-
µες ηµέρες από το πέρας της προθεσµίας. Εφόσον απαιτούνται έγκρι-
ση της ΕΠΑΕ, ο φάκελος παραµένει στην υπηρεσία µέχρι να προσκοµι-
σθεί η ως άνω έγκριση και πάντως όχι πέραν του τριµήνου. 
4. Κατ’ επιλογήν του αιτούντος είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποβολή
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών των άρθρων 2 και 3. 
5. Εφόσον οι γενικές ή ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις µεταβληθούν
µετά την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών του παρόντος και
του προηγουµένου άρθρου, η οικοδοµική άδεια εκδίδεται κατ΄ εφαρ-
µογή των διατάξεων που ίσχυαν όταν υποβλήθηκε η αίτηση και τα δι-
καιολογητικά του άρθρου 2. Σε περίπτωση  που απαιτείται έγκριση της
ΕΠΑΕ, για την εφαρµογή της παρούσας αρκεί να έχει υποβληθεί απο-
δεικτικό υποβολής της σχετικής µελέτης στην ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 2
παρ. 2 η΄. (διαγράφεται)

Άρθρο 4
Έλεγχος φακέλου µελέτης - Χορήγηση της άδειας

1. Η οικοδοµική άδεια εκδίδεται σε προθεσµία σαράντα (40) εργασί-
µων ηµερών από την υποβολή όλων των στοιχείων και µελετών της
παρ. 2 του άρθρου 3. Οι µελέτες που υποβάλλονται κατά τα άρθρα 2
και 3 ελέγχονται από υπαλλήλους µηχανικούς ΠΕ και ΤΕ, (διαγράφεται)
που ορίζονται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας. Ο έλεγ-
χος  συνίσταται στις εξής ενέργειες:
α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της µελέτης παθητικής
πυροπροστασίας. Ο έλεγχος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ειδικότερα
περιλαµβάνει: 
αα) Πλήρη έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµ-
µατος κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδο-
µικών διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων
περιλαµβάνονται σ’ αυτά.
ββ) Την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης της µελέτης, την ταύτι-
ση των εξωτερικών διαστάσεων των κατόψεων του κτιρίου και του ολι-
κού ύψους των τοµών µε το διάγραµµα κάλυψης, την τήρηση του
ισχύοντος κτιριοδοµικού κανονισµού, καθώς και την αιτιολογηµένη έκ-
θεση του µελετητή της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΓΟΚ. 
γγ) Έλεγχο του υπολογισµού των διαφόρων επιφανειών του κτιρίου
που λαµβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της συ-
νολικής δαπάνης του έργου. Σε περίπτωση υποβολής αναλυτικής προ-
µέτρησης, αυτή ελέγχεται και θεωρείται.
δδ) Έλεγχο της ταύτισης της αρχιτεκτονικής µελέτης µε την υποβλη-
θείσα έγκριση της ΕΠΑΕ, στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από
τις ισχύουσες διατάξεις

β. Τον έλεγχο της Στατικής Μελέτης που περιλαµβάνει ειδικότερα:
αα) Έλεγχο της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει το τεύχος υπολογι-
σµών, από άποψη πληρότητας, σαφήνειας και συµφωνίας της µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Στην τεχνική έκθεση πρέπει υποχρεωτικά
να βεβαιώνεται η αξιοπιστία του προγράµµατος H/Y των στατικών που
χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση των υπολογισµών.
Μέχρις ότου καθορισθεί ο τρόπος της βεβαίωσης αξιοπιστίας σύµφω-
να µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 12, υποχρεούνται τα φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν και υποστηρίζουν προγράµµατα
Η/Υ να χορηγούν κατά την διάθεση των προγραµµάτων αυτών βεβαίω-
ση περί της ορθότητας των υπολογισµών και την τήρηση των ισχυό-
ντων κανονισµών, αντίγραφο της οποίας θα συνοδεύει το τεύχος υπο-
λογισµών της στατικής µελέτης. Επιτρέπεται να γίνονται υπολογισµοί
των στατικών µελετών, χωρίς την χρήση Η/Υ. 
ββ) Τα στοιχεία της µελέτης, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία
τους µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
γγ) Έλεγχο των σχεδίων της στατικής µελέτης και διαπίστωση της
αντιστοίχισής τους µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
δδ) Ενδεικτικό έλεγχο της ορθότητας της στατικής µελέτης.
γ. Τον έλεγχο των υπολοίπων µελετών και στοιχείων που περιλαµβάνει
(διαγράφεται)  
(Προστίθεται)
που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόµησης, συµπεριλαµβα-
νοµένης και αυτής του Φυσικού Αερίου. 
Για έλεγχο και έγκριση ενεργητικής πυροπροστασίας υποβάλλεται φά-
κελος στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προ της χορηγήσεως
της άδειας, µόνο για ειδικά κτίρια καθώς και περιπτώσεις αποκλίσεων
από τις διατάξεις πυροπροστασίας.  
αα) (Προστίθεται)
Ο έλεγχος συνίσταται στην διαπίστωση της πληρότητας και συµφωνίας
των στοιχείων τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς,
της συµφωνίας τους µε την αρχιτεκτονική µελέτη και µεταξύ τους. 
ββ) Έλεγχο των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 3, πλην των περιπτώ-
σεων ια΄ και ιβ΄. 
γγ) Έλεγχο του υπολογισµού του ύψους των αµοιβών των µηχανικών
και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών. 
2. Οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας για ελλείψεις ή λάθη των ελεγχο-
µένων εγγράφων και µελετών διατυπώνονται µε σαφήνεια και πληρό-
τητα στο φύλλο ελέγχου.
3. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών
τους δικαιωµάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας, όπως
ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα που υποβάλλεται για την έκδο-
ση της άδειας.
4. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και µελετών που υποβλήθηκαν, επα-
νελέγχεται το τοπογραφικό διάγραµµα ως προς το ισχύον πολεοδοµι-
κό καθεστώς και τους όρους δόµησης και υπογράφεται  η οικοδοµική
άδεια. Η προθεσµία των σαράντα εργασίµων ηµερών για την έκδοση
της άδειας παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
ανώτερης βίας. Για την παράταση εκδίδεται απόφαση του οικείου Νο-
µάρχη ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται µε την υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 12. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης οικοδοµικής
άδειας πέραν της προθεσµίας της παραγράφου αυτής αποτελεί λόγο
πειθαρχικής δίωξης του υπεύθυνου υπαλλήλου. 
5. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία θεωρεί ταυτόχρονα µε την οικο-
δοµική άδεια και το βιβλίο εξέλιξης εργασιών που προβλέπεται στη
διάταξη του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ),
παρ. 8 περ. ε΄. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδοµικής άδειας κοι-
νοποιείται µετά την έκδοσή στον οικείο δήµο ή κοινότητα. 
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µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού  διαγράµµατος και του
διαγράµµατος κάλυψης, ή περιέχονται σε αυτές στοιχεία ή σχέδια
απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης, πρόσφορα να παραπλανή-
σουν τις αρµόδιες διοικητικές Αρχές.
γ) οι επιβλέποντες την εκτέλεση του έργου µηχανικοί, εφόσον δεν
υπάρχουν οι αναγκαίες άδειες ή µελέτες, ή δεν εφαρµόζονται οι µελέ-
τες που έχουν εγκριθεί. Η ευθύνη τους διαρκεί µέχρι την πλήρη απο-
περάτωση του έργου.
δ) Οι γενικοί ή ειδικοί εργολάβοι που δεν εφαρµόζουν κατά την εκτέ-
λεση οικοδοµικών εργασιών τις εγκεκριµένες µελέτες ή δεν ακολου-
θούν τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού ή εκτελούν ερ-
γασίες χωρίς τις αναγκαίες άδειες ή µελέτες.
2. Αν τα αδικήµατα της παραγράφου 1 διαπραχθούν από αµέλεια, επι-
βάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή από
δύο χιλιάδες (2.000) µέχρι δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Εφόσον οι (διαγράφεται) Για πράξεις της παραγράφου 1 (διαγράφε-
ται) (Προστίθεται) που έχουν ως συνέπεια αυθαίρετες κατασκευές σε
ρέµατα, θεσµοθετηµένες προστατευόµενες περιοχές, παραλιακά δη-
µόσια κτήµατα, αρχαιολογικούς χώρους, δάση και αναδασωτέες εκτά-
σεις, ανεξάρτητα από τις παραπάνω ποινές (διαγράφεται) επιβάλλεται
στους παραβάτες ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενάµισυ (1,5) έτους
και χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ. Η ποινή φυλάκισης δεν µετατρέπεται σε χρηµατική
και δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ακόµη και αν ασκηθεί
έφεση κατ’ αυτής. (διαγράφεται) 
(Προστίθεται) 
4. Οι ανωτέρω ποινές εφαρµόζονται εφόσον τελεσιδικήσουν. 
4. Για απλές υπερβάσεις  της οικοδοµικής άδειας, όπως αυτές καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., επιβάλλονται χρηµατι-
κές ποινές από 300 µέχρι 2.000 ευρώ.
5. Οι χρηµατικές ποινές µπορεί να αναπροσαρµόζονται  µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. (δια-
γράφεται)
6. Στους µηχανικούς και εργολάβους των υπό στοιχεία β΄, γ΄, και δ΄
περιπτώσεων της παραγράφου 1, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την
ποινική τους δίωξη, οι ακόλουθες ποινές:
α) Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
από την αρµόδια για την χορήγησή της αρχή.
β) Για τις πράξεις της παραγράφου 3, ανάλογα µε την βαρύτητα της

παράβασης, απαγόρευση έως τρία (3) έτη του δικαιώµατος υποβολής
σχετικής δήλωσης ανάληψης και εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης ερ-
γασιών δόµησης. Για το ίδιο διάστηµα ο υπεύθυνος µηχανικός διαγρά-
φεται από τα τηρούµενα στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε Μητρώα µελετητών του άρθρου 39 ν. 3316/05, ή Εµπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του άρθρου 17 του ν. 1418/84, στα οποία
τυχόν είναι εγγεγραµµένος και η εργοληπτική επιχείρηση από το Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στο οποίο είναι τυχόν εγγε-
γραµµένη. Οι ποινές της παραγράφου αυτής επιβάλλονται ύστερα από
τον οριστικό χαρακτηρισµό του αυθαιρέτου µε απόφαση του Υπουρ-
γού ΠΕΧΩ∆Ε. Για την έκδοση της απόφασης υποβάλλεται πρόταση του
Προϊσταµένου της πολεοδοµικής υπηρεσίας ή του ΣΕΕ∆∆ ΣΕΜΕ∆∆
που διενήργησε τον έλεγχο και εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

Πολεοδοµικές ρυθµίσεις

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού  

(Θέση – Πρόταση)
Οι Αρχιτέκτονες της χώρας διαµαρτύρονται έντονα και διαφωνούν µε
τις αλλαγές που προτείνονται στο ΓΟΚ, τόσο για τους υπέργειους κλει-
στούς χώρους στάθµευσης αλλά κυρίως µε τις αλλαγές στους ηµιυπαί-
θριους χώρους. 

Οι Ηµιυπαίθριοι Χώροι, αποτελούν µια σοβαρή κατάκτηση των αρχιτε-
κτόνων στην αγωνία τους και στον αγώνα τους για καλύτερης ποιότη-
τας Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, για µια αισθητική και µορφολογία που
προωθεί την αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Είναι ένα από τα σοβαρότερα «εργαλεία» στη δουλειά του Αρχιτέκτο-
να, και είναι απαράδεκτο να περιορίζεται αντί να αναπτύσσεται, επει-
δή δυστυχώς καταστρατηγείται! 

Όλος ο ανεπτυγµένος κόσµος σήµερα, µε την εξέλιξη των τεχνολο-
γιών, επιτρέπει στον Αρχιτέκτονα να αναπτύσσει νέες πολυδιάστατες
µορφές στο χώρο, εξελίσσοντας το αρχιτεκτονικό έργο και την ποιότη-
τα στο δοµηµένο περιβάλλον. 
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λής του κλιµακίου και ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή της οικοδοµής. Το ει-
δικό πρωτόκολλο συνοδεύεται από φωτογραφίες στις οποίες εµφανί-
ζονται τα µορφολογικά στοιχεία της οικοδοµής, καταγράφονται και
σηµειώνονται όλοι οι ηµιυπαίθριοι χώροι εφόσον προβλέπονται από
την µελέτη, ο χώρος της πυλωτής, των εξωστών, των  λοιπών δοµικών
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την µελέτη καθώς και η σχέση της οικο-
δοµής µε τον περιβάλλοντα χώρο και τα όµορα.
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την αρχειοθέτησή του
απαλλάσσονται τόσο η πολεοδοµική υπηρεσία όσο και ο επιβλέπων
µηχανικός από τυχόν µελλοντικές παρεµβάσεις στην µορφολογία, στη
δοµή και στον όγκο του κτιρίου.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν µικρές αποκλίσεις των διαστάσεων
του κτιρίου, που δεν υπερβαίνουν το 2% των µηκών των πλευρών του
οικοπέδου, µε µέγιστο είκοσι (20) εκατοστά και 2% µε µέγιστο δέκα
(10) εκατοστά των διαστάσεων του κτιρίου και εφόσον οι αποκλίσεις
αυτές επιτρέπονται από τους όρους δόµησης της περιοχής και τις
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, εφαρµόζεται το άρθρο 5, παρά-
γραφος 5, του νόµου αυτού και στη συνέχεια υπογράφεται το ειδικό
πρωτόκολλο. Εφόσον όµως οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπονται από
τους όρους δόµησης της περιοχής και από τις ισχύουσες πολεοδοµι-
κές διατάξεις, εφαρµόζεται η διαδικασία νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 22 του ΓΟΚ και ο νόµος 1512/85 και στη συνέχεια υπογρά-
φεται το ειδικό πρωτόκολλο.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή δεν συµφωνεί µε
τους εγκεκριµένους όρους δόµησης του διαγράµµατος κάλυψης της
άδειας, και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των µικρών αποκλίσεων
όπως περιγράφονται στη προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού,
τάσσεται προθεσµία εξήντα (60) ηµερών προς αποκατάσταση της νο-
µιµότητας. Παρερχοµένης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων. 
Σε περίπτωση αµφισβήτησης των στοιχείων της αυτοψίας, ο ιδιοκτή-
της δύναται να προσφύγει, σε δεύτερο βαθµό, στο Σώµα Ελεγκτών
Μηχανικών – Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Πριν την έκδοση της βεβαίωσης πραγµατοποιείται αυτοψία, από υπάλ-
ληλο µηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. (δια-
γράφεται)
Μετά την έκδοση της βεβαίωσης σύνταξη του ειδικού πρωτοκόλλου η
οικοδοµική άδεια θεωρείται  από την υπηρεσία. Αντίγραφα της θεωρη-
µένης οικοδοµικής άδειας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο

στους αρµόδιους φορείς  για τη σύνδεση της οικοδοµής ή µέρους
αυτής µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
(Προστίθεται) 
Ο φάκελος µε τα τελικά σχέδια και τις εγκρίσεις αρχειοθετείται και
αποτελεί το «πράσινο βιβλίο του έργου». Κάθε µελλοντική µεταβολή
επί του κτιρίου και κάθε συµβολαιογραφική πράξη καταχωρείται στο
φάκελο, υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο µηχανικό.
Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά αντίγραφα
της θεωρηµένης άδειας, του διαγράµµατος κάλυψης και του τοπογρα-
φικού διαγράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή στον Οργανισµό Κτηµατο-
λογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ). 
2. Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
κτιρίου ή τµήµατος κτιρίου που αποτελείται από χώρους µε κύρια και
αυτοτελή λειτουργία, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ύστερα από
αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία συνοδεύεται από αποδεικτικά κατάθε-
σης της αµοιβής επίβλεψης του µηχανικού και δηλώσεις του ιδιοκτή-
τη και επιβλέποντος µηχανικού περί της ολοκλήρωσης των εργασιών
σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. Η προσωρινή σύνδεση πραγµατο-
ποιείται χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 1 και ισχύ-
ει αποκλειστικά για ένα έτος. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού
εφαρµόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 1, για την οριστική σύνδεση
του κτιρίου ή του αυτοτελούς τµήµατος  αυτού µε τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας. (διαγράφεται)

Άρθρο 8

Ποινικές – ∆ιοικητικές κυρώσεις

1. Τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι [6] µηνών και
χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδες [5.000] µέχρι πενήντα χιλιάδες  [
50.000] ευρώ:
α) Οι ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές και κάθε είδους εντολείς εκτέλε-
σης αυθαιρέτων κατασκευών και οι κατασκευαστές αυτών, ανάλογα µε
την αξία του αυθαιρέτου κτίσµατος και το βαθµό υποβάθµισης του
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση ανέγερσης κτι-
ρίου κατά το σύστηµα της αντιπαροχής, υπεύθυνοι για την εφαρµογή
των διατάξεων του νόµου είναι οι κατασκευαστές.
β) Οι µηχανικοί που αναλαµβάνουν την εκπόνηση των αναγκαίων για
την έκδοση οικοδοµικής άδειας µελετών, εφόσον παραβιάζουν τις
ισχύουσες διατάξεις, ή οι εκπονούµενες µελέτες δεν είναι σύµφωνες

82

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.3.2007



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

διατάξεις, ως και τις διατάξεις «περί επικινδύνων οικοδοµών». (δια-
γράφεται)
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις άδειες που θα
εκδοθούν σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 10   

Ασφάλιση µελετών και ιδιωτικών έργων

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Ανάπτυξης, καθορί-
ζονται:
α) Οι µελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η
ασφάλιση, µε βάση το είδος, τον προϋπολογισµό ή τη χρήση των
έργων ή την περιοχή στην οποία βρίσκονται.
β) Το περιεχόµενο της  ασφάλισης και ο χρόνος της ασφαλιστικής κά-
λυψης. (διαγράφεται)

Άρθρο 11

Προδιαγραφές επάρκειας λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών

1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε τίθενται προδιαγραφές επάρ-
κειας των πολεοδοµικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, (Προ-
στίθεται) στελεχώνονται µε τους απαραίτητους διπλωµατούχους µη-
χανικούς, καθορίζονται οι απαιτούµενοι χώροι σε ενότητες και ΤΜ, εκ-
συγχρονίζονται µε µηχανοργάνωση για καταγραφή, διαχείριση και
παρακολούθηση των µελετών. ∆ηµιουργείται βάση δεδοµένων. Προ-

χωρούν σε σύγχρονη αρχειοθέτηση (ηλεκτρονική και έντυπη) µε
έµπειρους αρχειοφύλακες σε χώρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ασφάλεια των µελετών, ρυθµίζονται οι διαδικασίες κατά-
ταξής τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό και όγκο των εκδι-
δοµένων αδειών, το εύρος των λοιπών εργασιών τους, τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά και τη κατηγορία σεισµικής επικινδυνότητας της πε-
ριοχής ευθύνης τους, την προσβασιµότητα της έδρας τους και τον
πληθυσµό της περιοχής ευθύνης τους. Με απόφαση του αρµόδιου Γε-
νικού Γραµµατέα Περιφέρειας, που εκδίδεται σε προθεσµία τριών [3]
µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε.οι πολεοδοµικές υπηρεσίες των ΟΤΑ της οικείας Περιφέρειας
κατατάσσονται στις ως άνω κατηγορίες. (Προστίθεται) Γίνεται καθορι-
σµός και αποσαφήνιση της διοικητικής ιεραρχίας.
2. Κάθε Πολεοδοµική Υπηρεσία στελεχώνεται µε έναν έως δύο νοµι-
κούς, ειδικούς σε θέµατα πολεοδοµίας για τη νοµική υποστήριξη της.
3. Για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, οι πολεοδοµικές Υπηρεσίες
των ΟΤΑ υποχρεώνονται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την
έκδοση και κοινοποίηση τους της απόφασης κατάταξής τους, να προ-
βούν τους απαραίτητες νόµιµες ενέργειες για να εξασφαλίσουν τον
αναγκαίο αριθµό και ειδικότητα υπαλλήλων και υλικοτεχνικό εξοπλι-
σµό, που αντιστοιχούν στην κατάταξή τους. 
4. Αν µέχρι τη λήξη των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου
οι ΟΤΑ δεν προβούν στην κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση
της απαιτούµενης επάρκειας, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες παύουν να
λειτουργούν, µετά την παρέλευση εξαµήνου. Επίσης παύουν να λει-
τουργούν εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που θα τεθεί µε την
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Οι Αρχιτέκτονες της Ευρώπης εργάζονται µε βάση το «ιδεατό στερεό»,
µέσα στο οποίο µπορούν ελεύθερα να δηµιουργήσουν, σύµφωνα µε
τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης (κάλυψη, συντελεστής δόµησης,
συντελεστής όγκου, ύψος). Αντ’ αυτού από τον Έλληνα Αρχιτέκτονα
αφαιρούµε κάθε δυνατότητα για δηµιουργία και οδηγούµε την Αρχιτε-
κτονική στην οπισθοδρόµηση, στην απόλυτη υποβάθµιση και στην
ανυπαρξία. 

Κύριε Υπουργέ, 
Σας καλούµε να µην προβείτε, σ’ αυτήν την τροποποίηση. 

Επειδή πιστεύουµε ότι αυτή τη ρύθµιση την επιχειρείτε, µε στόχο να
µειώσετε την µεγάλη καταστρατήγηση και την έµµεση αύξηση του Σ∆,
που γίνεται και που εµείς πρώτοι την έχουµε υποστεί µε πιέσεις και
κάθε µορφής εκβιασµό που δεχόµαστε καθηµερινά, διαφωνούµε στη
ρύθµιση αυτή, γιατί είµαστε αντίθετοι στη λογική «πονάει χέρι - κόβει
χέρι». 

Σε µια ευνοµούµενη ∆ηµοκρατία πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουµε
στην κατεύθυνση της δηµιουργίας αρχιτεκτονικής κουλτούρας. 

Κατά συνέπεια κάθε τροποποίηση του ΓΟΚ θα είναι προς τη θετική κα-
τεύθυνση, εφόσον εξελίσσει τους όρους ποιοτικής αρχιτεκτονικής δη-
µιουργίας, υιοθετώντας την έννοια του «ιδεατού στερεού».

Η εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη µορφωτικών δεδο-
µένων και κουλτούρας για την Αρχιτεκτονική, σε συνδυασµό µε την
τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών µπορούν να αποτελέσουν
τη βάση µιας νέας προοπτικής και όχι οι περιορισµοί που οδηγούν σε
στέρηση της εξέλιξης και της προόδου.    

1. Μετά το εδάφιο Α γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.
1577/18-12-85 [ΦΕΚ 210/Α] προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:
«δ. οι  υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων.
Με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζονται περιοχές που εξαιρού-
νται της παραπάνω ρύθµισης όταν οι κανονιστικές διατάξεις  απαγο-
ρεύουν στα κτίρια την  πυλωτή  ή λόγοι γεωλογικοί αποκλείουν σε επί-
πεδο πολεοδοµικής ενότητας την κατασκευή υπογείων».
2. Το εδάφιο Β η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/18-
12-85[ΦΕΚ 210/Α]   αντικαθίσταται ως εξής:
«η) οι υπέργειοι  στεγασµένοι  ανοικτοί χώροι  στάθµευσης  επιβατι-
κών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται  ή προβλέπονται στο ισόγειο
του κτιρίου ή στην πυλωτή».
3. Το δεύτερο και τρίτο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 του Ν 1577/18-12-85 [ΦΕΚ210/Α] «περί ΓΟΚ» αντικαθί-
στανται ως εξής:
«Από το ανωτέρω  ποσοστό οι ηµιϋπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το 15 % του συντελεστή δόµησης [Σ∆] και κατανέµονται
αναλογικά ανά όροφο. 
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτή, οι ηµιϋπαίθριοι χώροι πρέπει
να έχουν πλάτος τουλάχιστον 3,50 µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο των
1,80 µ.
Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ηµιυπαίθριοι
χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του σ.δ. (διαγράφεται)
4. Στο άρθρο 22 του Ν 1577/85 [ΦΕΚ 210/Α] «Περί ΓΟΚ» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται µετά το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 τα ακόλουθα:
α). Στους ηµιϋπαίθριους χώρους που µετατρέπονται αυθαιρέτως σε
χώρους κλειστούς κύριας ή βοηθητικής χρήσης, εκτός  της επιβολής

των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί αυθαιρέτων,
επιβάλλεται εισφορά ίση µε το 0,30 της αξίας του αντίστοιχου κλει-
στού χώρου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το σύστηµα αντικειµενι-
κών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Η εισφορά επιβάλλεται οίκοθεν, συγχρόνως µε τον οριστικό χαρακτη-
ρισµό του αυθαιρέτου, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
πολεοδοµικής υπηρεσίας, χωρίς άλλη διαδικασία, υπέρ του οικείου
ΟΤΑ σε περίπτωση που η καταγγελία προέρχεται από αυτόν. 
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85 [ΦΕΚ 210 Α]
«περί ΓΟΚ» µετά το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα: 
α) Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας πολεοδοµικής υπη-
ρεσίας εγκρίνεται η εκτέλεση των σχετικών οικοδοµικών εργασιών που
απαιτούνται για την κατασκευή των πυλώνων δικτύων µεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για
την έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Για την έκδοση της ως άνω εγκριτικής απόφασης απαιτείται η υποβο-
λή σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του αρµόδιου φορέα το οποίο θα
συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Τοπογραφικό διάγραµµα
• Εγκρίσεις λοιπών φορέων
• Ορισµό επιβλεπόντων µηχανικών
• Αποδεικτικά καταβολής των αµοιβών των µελετητών και επιβλεπό-
ντων µηχανικών ως και των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ δηµοσίου
και υπέρ τρίτων
• ∆ήλωση του φορέα ότι θα τηρηθούν οι πολεοδοµικές διατάξεις κατά
την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. (διαγράφεται)
β) αα. Για την ανέγερση, προσθήκη, επέκταση, διαρρύθµιση, επισκευή,
συντήρηση, και εκτέλεση κάθε οικοδοµικής εργασίας, κατεδάφιση,
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικών Μεγάρων, Ιερών
Μονών, Ιερών Ναών µετά των κτισµάτων αυτών, καθώς και άλλων κτι-
ρίων, όπως αυτά εξειδικεύονται µε κοινή Υπουργική απόφαση
ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υπ. Εθνικής Παιδεία και Θρησκευµάτων, οι οικοδοµικές
άδειες και οι αναθεωρήσεις τους χορηγούνται από την Εκκλησία της
Ελλάδος (διαγράφεται) (Προστίθεται) αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία,
αφού προηγµένως οι σχετικές µελέτες έχουν εγκριθεί από το γραφείο
Ναοδοµίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της
Ελλάδας. 
ββ. Οι ανωτέρω οικοδοµικές άδειες και οι συναφείς διοικητικές πρά-
ξεις εκδίδονται από το Γραφείο Ναοδοµίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος µετά από έλεγχο όλων των σχετι-
κών µελετών και στοιχείων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Οι αρµόδιες
πολεοδοµικές υπηρεσίες έχουν την αρµοδιότητα θεώρησης των όρων
δόµησης και των επιτρεποµένων χρήσεων για τις ως άνω περιπτώσεις.
γγ. Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί οικοδοµικές άδειες για αλλαγή
χρήσης των ως άνω κτιρίων υπό τον όρο η νέα χρήση να προβλέπεται
από τους όρους δόµησης της περιοχής. 
Επίσης α) θεωρεί τα στελέχη των σχετικών οικοδοµικών αδειών για τις
ως άνω περιπτώσεις για την σύνδεση τους µε τα δίκτυα κοινής ωφέ-
λειας, β) εκδίδει πράξεις διακοπής οικοδοµικών εργασιών σε περίπτω-
ση υπερβάσεων ή παράβασης των πολεοδοµικών διατάξεων, γ) ανακα-
λεί τις οικοδοµικές άδειες που έχει χορηγήσει.
Για τις ως άνω β και γ περιπτώσεις η Ναοδοµία κοινοποιεί στην αρµό-
δια πολεοδοµική υπηρεσία τις σχετικές διοικητικές πράξεις και συγ-
χρόνως διαβιβάζει τον φάκελο της οικοδοµικής άδειας για την τήρηση
της διαδικασίας περί αυθαιρέτων.
δδ. Οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες για όλα τα ως άνω κτίρια και
οικοδοµικές εργασίες ασκούν την αρµοδιότητα περί αυθαιρέτων κατα-
σκευών και επιβολής προστίµων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
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επικαιροποιεί, να εξειδικεύει και να κωδικοποιεί την πολεοδοµική νο-
µοθεσία.
β) Να µελετά, να κωδικοποιεί και να αποσαφηνίζει τις προδιαγραφές
πληρότητας και ποιότητας των µελετών.
(Πιθανή ενσωµάτωση της ∆ΟΚ)
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, λειτουρ-
γίας και στελέχωσης αυτής.
Η ισχύς του παρόντος πρέπει να αρχίζει από την δηµοσίευση και των
Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο παρόν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων επεξεργάστη-
κε τα άρθρα του σχεδίου νόµου, που αφορούν την έκδοση οικοδοµι-
κών αδειών και τον έλεγχο των ανεγειροµένων οικοδοµών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΦΠΑ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΑ»
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Εθνικής
Οικονοµίας, τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, τον Υφυπουργό 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τον Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερι
κών, τον Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, την ∆ιεύθυνση
Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
(∆ΟΚΚ), το Σώµα ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
[Αθήνα 20.12.05]

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας περί επιβολής ΦΠΑ
στις νέες οικοδοµές, δηµιούργησαν κατά το τελευταίο εξάµηνο του
2005 µια µεγάλη κινητικότητα στην παραγωγή µελετών ιδιωτικών
έργων µε στόχο να προλάβουν την έναρξη ισχύος του αναµενόµενου
νοµοσχεδίου και την καταβολή του ΦΠΑ.
Συνέπεια αυτών ήταν η συσσώρευση τεράστιου αριθµού φακέλων στα
Πολεοδοµικά Γραφεία της χώρας. Η διαπιστωµένη αδυναµία των Πο-
λεοδοµικών γραφείων µε την ελλειπή στελέχωση προσωπικού και την
έλλειψη µηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισµού στη διαχείριση και πα-
ρακολούθηση των µελετών δηµιούργησαν αναστάτωση και αδυναµία
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις. 
Ιδιαίτερα όµως µετά την κατάθεση στη Βουλή του Σχ. Νόµου στις
25.11.2005 και την προβολή από τα ΜΜΕ των «πληροφοριών» για κα-
τάθεση φακέλων και αριθµών πρωτοκόλλου που δεν τηρούσαν τις
προδιαγραφές πληρότητας που προβλέπει το ΦΕΚ 795/∆/93 αναφορι-
κά µε τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών, οι Πολεοδοµίες οδηγή-
θηκαν σε έκρυθµη κατάσταση.
Η µεθόδευση των εξαγγελιών, ότι το νέο νοµοσχέδιο θα επιβαρύνει
οικονοµικά τις κατασκευές και όποιος προλάβει πρόλαβε, οδήγησε τις
αξίες των κατοικιών σε πλασµατικά υψηλά µεγέθη καθιστώντας την οι-
κοδοµή εργαλείο οικονοµικής αφαίµαξης των πολιτών και υποχρέωσε
τους µηχανικούς της χώρας, τόσο τους ελεύθερους επαγγελµατίες
όσο και τους υπαλλήλους των πολεοδοµικών γραφείων, να υποστούν
τις συνέπειες απαράδεκτων κυβερνητικών επιλογών που καταστρατη-
γεί κάθε κανόνα δίκαιης και ορθολογικής µεταχείρισης. 
Ιδιαίτερα µετά το υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου ∆ΙΑ∆Π/24109/28.11.20 έγ-
γραφο του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ. Βασ. Ανδρονόπου-
λου προς τη ∆/νση Πολεοδοµιών, επικράτησε σύγχυση η οποία είχε
σαν αποτέλεσµα οι διάφορες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες να ερµηνεύουν
το ΦΕΚ 795/∆/93 περί τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών µε διαφο-
ρετικό τρόπο.

Β9

Επειδή ελήφθησαν αποφάσεις από την πλευρά των ∆ιευθυντών των
Πολεοδοµικών Υπηρεσιών κάτω από την πίεση των ελέγχων, θα επιθυ-
µούσαµε να γίνουν οι αναγκαίες διευκρινίσεις – οδηγίες έτσι ώστε να
µην επιστρέφονται φάκελοι µε το αιτιολογικό της έλλειψης βεβαιώσε-
ων ή θεωρήσεων ήσσονος σηµασίας ως προαπαιτούµενα πληρότητας,
φάκελοι που έχουν κατατεθεί ακόµη και από το πρώτο εξάµηνο του
έτους και βρίσκονται αυτή τη στιγµή προ της τελικής υπογραφής.  
Κατά τη γνώµη µας «εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών όπου απαιτούνται»
σύµφωνα µε το Π∆ ΦΕΚ 795/δ/93, θεωρούνται η έγκριση από το ∆α-
σαρχείο όταν το οικόπεδο είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου, καθώς και
το πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας όταν το οικόπεδο είναι άρτιο
στην παρέκκλιση. 
Το υψόµετρο ∆ήµου, η προσκόµιση της ∆ΕΗ, η βεβαίωση αρχαιολογίας
δεν είναι εγκρίσεις,  είναι βεβαιώσεις και δύνανται να προσκοµίζονται
ενώ ο φάκελος ελέγχεται στα διάφορα στάδιά του (έλεγχος Αρχιτεκτο-
νικών, έλεγχος Στατικών, ΕΠΑΕ, φορολογικά) και πάντα πριν την χορή-
γηση της οικοδοµικής άδειας. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλούµε να µεριµνήσετε, αυτή
τη δύσκολη περίοδο, για την εύρυθµη λειτουργία των Πολεοδοµικών
Γραφείων και την επίλυση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει το
τελευταίο χρονικό διάστηµα έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται οι πολίτες
και οι µηχανικοί µε σεβασµό και ευθύνη.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΧΣΑΑ)
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
[Αθήνα 12.02.07]

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των: 
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 
Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ)  
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
(ΠΑΣΕΓΕΣ)
Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ)
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
Σύνδεσµος Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
WWF HELLAS 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρο-
νοµιάς 
ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

Παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις µας προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
επαναλειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης, το θεσµοθετηµένο αυτό όργανο, συνεχίζει
να είναι ανενεργό.
Για το σκοπό αυτό µε πρωτοβουλία του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης
Αρχιτεκτόνων, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των Φορέων που το
απαρτίζουν, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2007, όπου οι απόψεις στα
θέµατα που συζητήθηκαν και αφορούν την επαναλειτουργία του θε-
σµού του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), συνοψίζονται στο παρακάτω κείµενο:
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Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 5 για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εξασφάλισης της αναγκαίας επάρκειας. Οι αρµοδιότη-
τές τους µεταφέρονται στην πολεοδοµική Υπηρεσία της οικείας Νο-
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ενισχύεται µε το αναγκαίο προσω-
πικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της
παρ. 1.
Πολεοδοµικές Υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ βαθµού που δεν εξασφαλίζουν τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, µπορούν να συγχωνεύ-
ονται µε αντίστοιχες υπηρεσίες οµόρων ΟΤΑ, ώστε η στελέχωση και ο
εξοπλισµός της υπηρεσίας που προκύπτει από τη συγχώνευση να πλη-
ροί τις προϋποθέσεις κατάταξης.
(Προστίθεται)
Σε κάθε περίπτωση η θέση των υπηρεσιών σε σχέση µε την περιοχή
αρµοδιότητάς τους δεν µπορεί να είναι περιφερειακή ή αποµακρυσµέ-
νη από την πλειονότητα των µέσων µαζικής µεταφοράς. 
5. Οι προϊστάµενοι των πολεοδοµικών υπηρεσιών αποστέλλουν κατ΄
έτος έκθεση µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε κάθε είδους δραστη-
ριότητα της Υπηρεσίας τους, στην αρµόδια Υπηρεσία (ΥΠΕΧΩ∆Ε και
ΥΠΕΣ∆∆Α) για την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
6. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα που σχετίζεται
µε την παύση λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και
τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους, τη δυνατότητα συνένωσης πο-
λεοδοµικών υπηρεσιών ΟΤΑ  Α’  βαθµού και τη δηµιουργία νέων υπη-
ρεσιών.
7. Κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών επιβάλλεται ειδική εισφορά
ίση µε 0,5 έως 1 % του συµβατικού προϋπολογισµού τους, η οποία
διατίθεται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες για την αναβάθµιση
της λειτουργίας τους. Η ειδική εισφορά αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και
κατανέµεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στις πολεοδοµικές υπη-
ρεσίες ανάλογα µε την κατηγορία κατάταξής τους. Με την ίδια από-
φαση καθορίζεται το ακριβές ποσοστό της εισφοράς. (διαγράφεται)
(Προστίθεται)
7. Η εισφορά του ΚΗ ψηφίσµατος διατίθεται στις αρµόδιες πολεοδο-
µικές υπηρεσίες για την αναβάθµιση της λειτουργίας τους. Η εισφορά
αυτή αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και κατανέµεται µε απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε στις πολεοδοµικές υπηρεσίες ανάλογα µε την κατηγορία κα-
τάταξής τους. 
8. Θεσµοθετείται η διαρκής επιµόρφωση για τους υπαλλήλους των πο-
λεοδοµικών γραφείων.

Άρθρο 12

Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο-
σίων Έργων: 
α) Ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και χορήγησης των
σχετικών οικοδοµικών αδειών, για τις ειδικές κατηγορίες έργων  της
παρ. 2 του άρθρου 1. (διαγράφεται)
β) Καθορίζονται οι οικοδοµικές εργασίες µικρής κλίµακας, για τις
οποίες, αντί της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, απαιτείται η έγκριση
εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
διαδικασία έγκρισης, και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους
εκτελούν εργασίες χωρίς έγκριση ή υπερβαίνουν την έγκριση που
τους έχει δοθεί και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
γ) Ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση πληρότητας του
φακέλου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, τον τρόπο και τη
διαδικασία πραγµατοποίησης του ελέγχου των υποβαλλοµένων µελε-

τών, το χρονοδιάγραµµα διακίνησής τους, την έκδοση, αναθεώρηση,
παράταση ισχύος και ενηµέρωση φακέλου των οικοδοµικών αδειών
και κάθε σχετικό θέµα. 
δ) Ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των επί µέρους διατάξεων
του άρθρου 6 για τον έλεγχο των οικοδοµικών αδειών και των οικοδο-
µικών εργασιών. 
ε) Ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίω-
σης και της θεώρησης των οικοδοµικών αδειών που προβλέπεται στο
άρθρο 7 και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ως και η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά  για την εφαρµογή της παραγράφου
2 του άρθρου 7. 
στ) Ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις  του οικοδοµούντος, των µηχανικών
µελετητών, των επιβλεπόντων και των κατασκευαστών. (διαγράφεται)
ζ) Ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της αξιοπι-
στίας των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις στατικές
µελέτες. και του δειγµατοληπτικού ελέγχου αυτών.
η) Ορίζονται οι προδιαγραφές των πάσης φύσεως µελετών.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΘΕΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Κύριε Υπουργέ
Οι σηµερινές µας αµοιβές είναι το 2 έως 3% του πραγµατικού κόστους
κατασκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τρα-
γικής υποβάθµισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγι-
κούς κλάδους της χώρας.
Την ίδια στιγµή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελµατίας
αµείβεται µε το 15% του πραγµατικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3
µελέτες και επιβλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι
προλαβαίνει να τις παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωµένα.
Στην Ελλάδα, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας Αρχιτέκτονας Μηχανι-
κός, πρέπει να µελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 µικροµεσαίες
άδειες το χρόνο για να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, µε
δεδοµένο ότι έχει µειωθεί αισθητά η ποσότητα των µελετών. Επιπλέον
δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ολοκληρωµένη εργασία, η µε-
λέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτόχρονα !!
Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβληµάτων, παρα-
λείψεων και πληµµελούς παρακολούθησης. 

Κύριε Υπουργέ
Σας καλούµε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των αµοιβών άµεσα σ’
αυτό το νοµοσχέδιο, τροποποιώντας το Π∆ 515/ΦΕΚ219Α/5-10-89
«περί αµοιβών», µε αναπροσαρµογή των αµοιβών, σε ποσοστό 10% επί
του πραγµατικού κόστους, το οποίο προκύπτει από τους πίνακες καθο-
ρισµού κοστολογίου του Κώδικα Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών
∆ηµοσίου. 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2
ΘΕΣΗ

Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις, οι άπειρες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δηµιουργήσει
ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµηνείες και οδη-
γεί σε νοµιµοφανείς παρανοµίες, που είναι η βάση αλλά και η ένταση
των προβληµάτων, και της απίστευτης ταλαιπωρίας µελετητών και πο-
λιτών. (Για την εισαγωγική έκθεση). 

ΠΡΟΤΑΣΗ
∆ηµιουργείται «Ειδική υπηρεσία κωδικοποίησης πολεοδοµικής νοµο-
θεσίας» µε σκοπό:
α) Να µελετά, να προτείνει προς τον Υπουργό, να παρακολουθεί, να
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προς τον Πρόεδρο και τα µέλη του ΕΣΧΣΑΑ
[Αθήνα 05.12.07]

Είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει θεσπίσει εθνικό χω-
ροταξικό σχεδιασµό και δεν έχει «βάλει τάξη στο χώρο», όπως υποδη-
λώνει ο όρος, µέχρι τις µέρες µας, που συζητείται το σχέδιο κοινής
υπουργικής απόφασης που ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε για το «Γενικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης».  

Ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι µια κατεξοχήν πολιτική πράξη που
επηρεάζει µεσο - και µακροπρόθεσµα το σύνολο των δραστηριοτήτων
και της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας και βασικό αναπτυξιακό
εργαλείο για την ολοκληρωµένη και ισόρροπη κατανοµή των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων, µε στόχο την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την
κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για
την επίλυση διαφορών και την αντιµετώπιση συγκρούσεων στη χρήση
των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του χώρου. Πρόκειται για το βασικό
στήριγµα κάθε ολοκληρωµένης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και
µοναδικό εργαλείο συντονισµού των τοµεακών πολιτικών. 
Αν, όµως γίνει λανθασµένα µπορεί να αποτελέσει µέσο για την υπο-
βάθµιση όλων των παραπάνω, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία, όπου
το περιβάλλον δέχεται σκληρά πλήγµατα. Στο βαθµό που ο χωροταξι-
κός σχεδιασµός παραµένει αδύναµος, περιορίζεται ο συντονισµός των
τοµεακών πολιτικών, των πολιτικών επενδύσεων και έργων µε την πο-
λιτική περιβάλλοντος.
Για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεω-
γραφικές και κοινωνικές ανισότητες, η έλλειψη χωροταξικού σχεδια-
σµού προκάλεσε την υποβάθµιση σηµαντικών φυσικών και πολιτιστι-
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• Σύµφωνα µε το Ν. 2742/7-10-1999, «…Το Συµβούλιο αποτελεί όρ-
γανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέµατα ιδιαίτερης
σηµασίας, που αφορούν στην άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτι-
κής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης…».
• «…Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µια φορά το εξάµηνο, εκτάκτως
δε οσάκις παραστεί ανάγκη …».
Το ΕΣΧΣΑΑ συγκροτήθηκε σε σώµα στις 28 Ιουνίου 2001, µε την
15148/2263 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και µε Πρόεδρο τον κα-
θηγητή κο Βασενχόβεν Λουδοβίκο. Έκτοτε συνεδρίασε σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα και εκτάκτως αρκετές φορές. Είχε εποικοδοµητική
παρέµβαση προς την Πολιτεία, διεκπεραιώνοντας και γνωµοδοτώντας
σε αρκετά και σοβαρά ζητήµατα χωροταξικού σχεδιασµού.
∆υστυχώς όµως το όργανο αυτό είναι ανενεργό από το ∆εκέµβριο του
2003, παρότι αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο, προς τη ∆ιοίκηση και τον
Υπουργό Χωροταξίας, που άπτονται της εθνικής χωροταξικής πολιτι-
κής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.
Θεωρούµε απαράδεκτη και καταχρηστική τη στάση της Πολιτείας,
απέναντι σ’ ένα θεσµοθετηµένο όργανο, που εκπροσωπεί ένα µεγάλο
µέρος επιστηµονικών και κοινωνικών Φορέων, την περίοδο κατά την
οποία εξελίσσονται σοβαρές χωροθετικές ρυθµίσεις και παρεµβάσεις
στον ελλαδικό χώρο, χωρίς η Πολιτεία και το ΥΠΕΧΩ∆Ε να λαµβάνουν
υπόψη τις απόψεις τους.

Καλούµε το ΥΠΕΧΩ∆Ε να ενεργοποιήσει άµεσα το θεσµοθετηµένο
αυτό όργανο.
Τονίζουµε ότι σοβαρές χωροθετικές ρυθµίσεις (Εθνικό Χωροταξικό,
ΧΥΤΑ, Χωροταξικά Περιφερειών κλπ.), πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
τους αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς και επιστηµονικούς Φορείς
που συµµετέχουν. 
Η απουσία γνωµοδότησης του ΕΣΧΣΑΑ, είναι πιθανόν να δηµιουργήσει

προβλήµατα νοµιµότητας πράξεων της ∆ιοίκησης, που έχουν εκδοθεί
χωρίς τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.  
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αεροπορικών και ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τον νησιωτικό χώρο τους
µη τουριστικούς µήνες θεωρείται αντιπαραγωγική).
Η τρίτη συνιστώσα της αειφόρου χωρικής ανάπτυξης, η προστασία του
περιβάλλοντος είναι αυτή που αδικείται περισσότερο στο παρόν Σχέ-
διο, παρά το ότι το κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα αυτής της χώρας
είναι η µεγάλη βιοποικιλότητα του φυσικού της περιβάλλοντος (µέσα
σε µικρές φυσικές/γεωγραφικές ενότητες), αλλά και η µακραίωνη πο-
λιτισµική και ιστορική της κληρονοµιά και ταυτότητα.
Το πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών θα έπρεπε να ήταν κυρίαρχο και
πρώτο σε αναφορά στο παρόν σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ, µε συγκεκριµένες δια-
πιστώσεις, κατευθύνσεις και κριτήρια για επιλογές δράσεων στρατηγι-
κής εµβέλειας, αντ’ αυτού στο πρόβληµα γίνονται µόνο γενικές ανα-
φορές, ενώ θα έπρεπε να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην κινητοποίηση
µηχανισµών, για µέτρα που µετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις και
καταστροφές (ερηµοποίηση, πληµµύρες, λειψυδρία κλπ.).
Το κεφάλαιο του Σχεδίου για το περιβάλλον «αγνοεί» σχεδόν τα δασι-
κά θέµατα. Για τα δάση (πλην των αισθητικών και εθνικών δρυµών) δεν
φαίνεται να υπάρχει η αξιολόγηση από το ΓΠΧΣΑΑ ως σηµαντικό στοι-
χείο του φυσικού πλούτου της χώρας που χρήζει ειδικής προστασίας,
βιώσιµης διαχείρισης, πυροπροστασίας.
Η πολιτική ανακύκλωσης και µείωσης των απορριµµάτων ελάχιστα
απασχολεί το ΓΠΧΣΑΑ. Για παράδειγµα οι κατευθύνσεις για χωροθετή-
σεις λατοµείων αδρανών υλικών αγνοούν άλλες φιλοπεριβαλλοντικές
πολιτικές παραγωγής αδρανών υλικών, εναρµονισµένες µε την ευρω-
παϊκή πολιτική.
Αγνοείται δηλαδή η δυνατότητα για άσκηση πολιτικής ανακύκλωσης
προϊόντων εκσκαφών, κατεδάφισης τα οποία ιδιαίτερα σ’ αυτή τη χώρα
προσθέτουν περιβαλλοντικά προβλήµατα µε την αυθαίρετη εναπόθεσή
τους. Στα προηγµένα κράτη µέλη της ΕΕ η κύρια προέλευση των αδρα-
νών υλικών έχει µετατεθεί από την εξόρυξη στην ανακύκλωση, µε θε-
τικές επιπτώσεις και για την απασχόληση και για το περιβάλλον.
Και βέβαια η αντίληψη του παρόντος Πλαισίου για την διάρθρωση του
οικιστικού δικτύου µε την κύρια έµφαση να δίνεται στα συµφορηµένα
µητροπολιτικά κέντρα και στη συνέχεια στη συγκέντρωση δραστηριο-
τήτων και πληθυσµού στα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, είναι
από την περιβαλλοντική άποψη µια πολιτική που όχι µόνο εναντιώνε-
ται στην αειφόρο χωροταξική και πολεοδοµική ανάπτυξη, αλλά έχει
έντονα αντιοικολογικά χαρακτηριστικά, αφού µε τις οικιστικές συγκε-
ντρώσεις που ενισχύει σε ήδη συµφορηµένα αστικά κέντρα, καθώς και
σε ήδη ανεπτυγµένους άξονες ανάπτυξης, διογκώνει τα περιβαλλοντι-
κά προβλήµατα στη χώρα µας, που οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη
διογκούµενη ρύπανση που πηγάζει από τα συµφορηµένα, πυκνοδοµη-
µένα µεγάλα οικιστικά µας κέντρα, που «εξάγουν» την ρύπανση στις
ευρύτερες περιοχές τους.
Ωστόσο, ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχεδίου ΓΠΧΣΑΑ που είναι
εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι µε τις διατάξεις του εξεταζόµενου
Σχεδίου τα 400 περίπου ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που ήδη εκπονούνται µε
βάση τον Ν. 2508/97 και πολλά από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί
(αλλά µόλις 3–4 έχουν εγκριθεί), ουσιαστικά «αχρηστεύονται» για άλλη
µια 5ετία χωρίς να µπορούν να εγκριθούν. ∆ιότι το σχέδιο απαιτεί
(πριν ακόµη εγκριθεί) την «αναµόρφωση» των προδιαγραφών των ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ και νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να «αποδειχθεί»
εάν εναρµονίζονται ικανοποιητικά µε το ΓΠΧΣΑΑ και µε τα τρία Ειδικά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού (του τουρισµού, της βιοµηχανίας
και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας).
Οι διατάξεις αυτές του Σχεδίου, που µιλούν για αναµόρφωση και όχι
τροποποίηση των προδιαγραφών των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ούτε τυχαίες
είναι, ούτε έχουν προκύψει από επιπόλαιες εισηγήσεις.
Τα τελευταία χρόνια η πολιτική που ακολουθεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει δύο

κυρίαρχα χαρακτηριστικά που το ένα εξαρτάται από το άλλο και ταυ-
τόχρονα το ένα στηρίζει το άλλο.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η πρόθεση να θεσµοθετηθεί ένα πολύ
γενικό, αόριστο, «µέχρι παρεξηγήσεως» ευέλικτο Γενικό Πλαίσιο καθώς
και ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού τα οποία επιδιώκουν να
προάγουν την χωροθέτηση και ανταγωνιστικότητα συγκεκριµένων πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων κλίµακας, στους τοµείς του τουρισµού,
της παραθεριστικής κατοικίας, της βιοµηχανίας, των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, της εξόρυξης µε µειωµένα τα κριτήρια της αειφο-
ρίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής και
ισόρροπης ανάπτυξης.
Αυτά τα σχέδια πλαίσια αµφισβητούν άµεσα ή έµµεσα αρχές και πρα-
κτικές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, επιθυµούν και
επιδιώκουν να αποδεσµευτούν από θεσµοθετηµένες διατάξεις που
«βλέπουν» τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό να διέπεται
έντονα και από συνιστώσες όπως η ισόρροπη ανάπτυξη, η κοινωνική
συνοχή και η φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση.
Γι’ αυτό ένα από τα κύρια σύγχρονα εργαλεία είναι η θεσµοθέτηση
«τοπικών χωροταξικών σχεδίων» µε αναπτυξιακή διάσταση και µε
έντονα τα φιλοπεριβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα νέα
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ τον ν. 2508/97, εµποδίζονται να προωθηθούν, να
εγκριθούν και να εφαρµοσθούν. Αµφισβητείται έµµεσα ή άµεσα από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε ακόµη και η χρησιµότητά τους.  
Μήπως γιατί είναι τα µόνο σχέδια που καθορίζουν χρήσεις γης όρους
και περιορισµούς σε όλη την επικράτεια του Καποδιστριακού ∆ήµου;
Μήπως επειδή καθορίζουν συγκεκριµένες Περιοχές Ειδικής Προστα-
σίας που δεν θα µπορούν ποτέ να πολεοδοµηθούν; Μήπως γιατί µπο-
ρούν να ρυθµίσουν µε τρόπο όχι αναγκαστικά απαγορευτικό τους «κα-
νόνες του παιχνιδιού» στην εκτός σχεδίου δόµηση περιορίζοντάς την
δραστικά µε εργαλεία όπως τα µεγαλύτερα όρια κατάτµησης, τις επι-
τρεπόµενες χρήσεις γης και τους χαµηλότερους όρους δόµησης;
Μήπως γι’ αυτό η µόνη αναφορά για τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (που γίνεται
στο ΓΠΧΣΑΑ είναι «αρνητική», δηλαδή ότι χρειάζονται αναµορφώσεις
οι προδιαγραφές τους αλλά και οι κατευθύνσεις του σχεδιασµού για
να αντιµετωπισθούν οι χρήσεις γης µε πιο ευέλικτα (βλέπε ασαφή, αό-
ριστο τρόπο) και έµµεσα να επιτρέπονται όλα ή σχεδόν όλα παντού; 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της διαφαινόµενης πολιτικής είναι η επ’ αό-
ριστον αναστολή συγκεκριµένων ρυθµίσεων του χώρου στο επίπεδο των
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και των λεπτοµερέστερων µελετών για να µπορεί πιο
αόριστα αλλά και πιο ανεξέλεγκτα ή πιο «επιλεκτικά» να κινείται η «ελεύ-
θερη αγορά» στα ζητήµατα του χώρου. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται
και η πολιτική για το Εθνικό Κτηµατολόγιο που είναι η αυτοαναίρεσή του
µέσα από την στασιµότητα και την παραποµπή του στο απώτερο µέλλον.   
Τέλος η δοµή και η µεθοδολογία που ακολουθείται στη σύνταξη του
προτεινόµενου Γενικού Πλαισίου δεν ακολουθεί καµία συγκροτηµένη
διαδικασία και ολοκληρώνει την ασάφεια και τη διάχυση των εννοιών
και των επιλογών. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε
λαθεµένες έως καταστροφικές επιλογές για τη συγκρότηση του εθνι-
κού χώρου.
Ζητάµε την ριζική αναµόρφωση του Σχεδίου και προτείνουµε µε το
συνηµµένο µας κείµενο µια διαφορετική προσέγγιση στη σύνταξη του
Γενικού Πλαισίου.  
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κών πόρων, συνέβαλε στην άνιση πρόσβαση στα δίκτυα µεταφορών
και επικοινωνιών, στην εγκατάλειψη και αποµόνωση της υπαίθρου, στη
συσσώρευση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων και στην
υπονόµευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Το παρόν σχέδιο παρουσιάζει ένα σαφές έλλειµµα αρχών και κατευ-
θύνσεων για την Αειφόρο Χωρική Ανάπτυξη και τον Χωροταξικό Σχε-
διασµό ακόµη και σε σύγκριση µε το προηγούµενο σχέδιο.
Η ανάλυση βασίζεται στην παρουσίαση µιας ανακόλουθης, µε την
πραγµατικότητα, εικόνας του Ελλαδικού χώρου, των σύγχρονων προ-
βληµάτων και των αναπτυξιακών τάσεων και ως εκ τούτου πολλές από
τις προτάσεις ανάγονται σε αναπτυξιακές επιλογές του παρελθόντος.
Η ανάλυση των µεγάλων σηµερινών περιβαλλοντικών προβληµάτων
(επίτευξη στόχων Κιότο, Κλιµατική Αλλαγή, υπερ-εξάντληση φυσικών
πόρων, διαχείριση απορριµµάτων, υδάτινοι πόροι, προστασία ευαίσθη-
των οικοσυστηµάτων, υπερ-λατόµευση, µαζικός τουρισµός, απαξίωση
αγροτικού δυναµικού κλπ.) είναι συχνά «παραπλανητική» και υπαγο-
ρεύει προαποφασισµένες λύσεις. Οι συντάκτες δεν έχουν κατανοήσει
βασικές έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης και αγνοούν το είδος των
προσπαθειών που γίνονται σε κάθε επίπεδο για την επίτευξη της, που
άλλωστε περιγράφονται µε σαφήνεια στα εγκεκριµένα κείµενα της ΕΕ. 
Παρά τις αναφορές σε στόχους όπως οικονοµική και κοινωνική συνο-
χή, βιώσιµη ανάπτυξη και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, δεν διαµορφώ-
νει την αναγκαία ολοκληρωµένη συνεκτική προσέγγιση που να υπο-
στηρίζει λύσεις συµβατές µε πραγµατικές αναπτυξιακές τάσεις και
ανάγκες του Ελλαδικού χώρου, σε αντιστοιχία µε τις αρχές-στόχους:
ισορροπία, προστασία, ανάπτυξη. Αντί αυτών το νοµοσχέδιο επικε-
ντρώνεται και καθαγιάζει την «ανάπτυξη» που µέχρι τώρα υπηρετεί η
χώρα, παραγκωνίζοντας τους δύο άλλους στόχους µε αποτέλεσµα να
απέχει πολύ από την αποτελεσµατική, ισορροπηµένη και αρµονική χω-
ροταξική ανάπτυξη.
Στο παρόν σχέδιο δεν υπάρχει ούτε εισαγωγή, ούτε κάποιο αρχικό
«κεφάλαιο» που να διατυπώνει µε σαφήνεια κάποιες αρχές πολιτικής
που διέπουν το εισηγούµενο «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-
σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» ούτε αναλύονται έννοιες και γενικότε-
ρες κατευθύνσεις που το διέπουν. 
Η απουσία αυτή είναι σκόπιµη µιας και σε πολλά σηµεία και σελίδες
του Πλαισίου είναι σαφής και υπερτονισµένη η προτίµηση της εισήγη-
σης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστή-
µατος σε σχέση µε την ελλιπέστατη έως ανύπαρκτη προώθηση της
ισόρροπης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αντίθετα, είναι διάχυτη σε όλο το κείµενο η έµµεση ή άµεση επιδίωξη
να συνεχίσουν και σε ορισµένες περιπτώσεις να ενισχυθούν οι τάσεις
που διευρύνουν τις χωρικές ανισότητες και στο εθνικό και στο διαπε-
ριφερειακό και στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο.
Η προτίµηση ή επιδίωξη αυτή γίνεται εµφανής από τις πρώτες σελίδες
του κειµένου σελ. 8 και 9 όπου εκτιµάται ότι «ο ρόλος των δύο κύριων
πόλων (ανάπτυξης) θα ενισχυθεί περαιτέρω. ∆ιαµορφώνονται προο-
πτικές για περαιτέρω ισχυροποίηση του λιµανιού της Θεσ/νίκης, µε
την ολοκλήρωση, των πανευρωπαϊκών οδικών αξόνων προς τη ∆υτική
και Κεντρική Ευρώπη».
Στο άρθρο 5 (σελ. 27-27) στην προτεινόµενη χωρική οργάνωση των
κύριων εθνικών πόλεων και αξόνων ανάπτυξης είναι σαφής η επιδίω-
ξη για µεγαλύτερη ενίσχυση / συγκέντρωση της ανάπτυξης στα δύο
µητροπολιτικά κέντρα και σε συνέχεια στην ενίσχυση των «λοιπών
εθνικών πόλων» (Πάτρα, το δίπολο Λάρισα – Βόλος), τα Ιωάννινα, το
Ηράκλειο – Χανιά και το δίπολο Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη) και µε
ισχνότερη αναφορά στους «δευτερεύοντες πόλους» και στους «λοι-
πούς δυναµικούς πόλους». 
Αυτή η έµφαση και ιεράρχηση παραπέµπει ή θυµίζει παλιές και ξεπε-

ρασµένες αντιλήψεις ολιγοπολικών µοντέλων ανάπτυξης ή «µεταµο-
ντέρνων» εξελίξεών τους, παρά το ότι στο άρθρο 8 µε τίτλο: «χωρική
διάρθρωση του αστικού δικτύου» αναφέρεται συγκεχυµένα ότι «επι-
διώκεται η δηµιουργία πολυκεντρικής δοµής µε την ανάπτυξη ενός ιε-
ραρχηµένου δικτύου εξαρτηµένου από επιλεγµένους πόλους υπερε-
θνικής και εθνικής σηµασίας». ∆ηλαδή προωθείται και ολίγη «πολυκε-
ντρικότητα» άµεσα εξαρτηµένη βέβαια από τους λίγους επιλεγµένους
πόλους (µε άλλα λόγια «πολυκεντρικότητα» σαν συµπλήρωµα της ολι-
γοπολικότητας).
Η πρόταση αυτή υποκρύπτει ένα άκρως συγκεντρωτικό µοντέλο, που
αναδεικνύεται από τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές του, την αξιολό-
γηση και την ιεράρχηση των στόχων του. Ταυτόχρονα εµµέσως ενισχύ-
ει την προώθηση της µη ισόρροπης ανάπτυξης. Ο µη προσδιορισµός
χωρικών επιπέδων αναφοράς (Περιφερειών) επί των οποίων να στηρί-
ζεται η περιφερειακή αποκέντρωση και η ισόρροπη ανάπτυξη, έτσι
ώστε το Γενικό Πλαίσιο να δίνει σαφείς κατευθύνσεις ανά Περιφέρεια
και να ορίζει και προγραµµατικά µεγέθη, καθορίζει τις κατευθύνσεις
και το συγκεντρωτικό και αντιαειφόρο χαρακτήρα αυτού του Σχεδίου.
Η έµµεση συνέχιση και προώθηση της µη ισόρροπης ανάπτυξης είναι
εµφανής και στην ιεράρχηση των κύριων αξόνων ανάπτυξης µε την
κύρια έµφαση να δίνεται στον ήδη υπερανεπτυγµένο «ανατολικό χερ-
σαίο άξονα» κατά δεύτερο λόγο στο Βόρειο άξονα (κατά µήκος της
Εγνατίας) και τριτευόντως στον ∆υτικό και στους λοιπούς άξονες.
Στο ∆υτικό ∆ιαµέρισµα της χώρας η ανάπτυξη δεν υποστηρίζεται από
το παρόν σχέδιο µε βασικές υποδοµές που θα ενίσχυαν την τοπική πα-
ραγωγή, όπως για παράδειγµα έχει ξεχασθεί η δηµιουργία ∆υτικού ∆ι-
ευρωπαϊκού Σιδηροδροµικού Άξονα, δεν γίνεται αναφορά στην εισα-
γωγή Φυσικού Αερίου σε όλο το ∆υτικό ∆ιαµέρισµα, ενώ η πολύ σοβα-
ρή υπόθεση της προώθησης του Αδριατικού ∆ιαδρόµου, που θα είχε
ευεργετικές συνέπειες για την τουριστική και άλλη ανάπτυξη ολόκλη-
ρου του υποβαθµισµένου ∆υτικού ∆ιαµερίσµατος της χώρας, όχι µόνο
δεν προσελκύει κάποια έµφαση, αλλά λείπει σχεδόν παντελώς από το
κείµενο *(αναφέρεται µόνο µια φορά ο Αδριατικός ∆ιάδροµος ως συ-
µπλήρωµα άλλων ισχυρισµών).
Ένα κραυγαλέο παράδειγµα συνέχισης της ανισόρροπης εξάρτησης
των νησιών του Αιγαίου, κυρίως από την Αθήνα και δευτερευόντως
από την Θεσ/νίκη (των νησιών του Βορείου Αιγαίου), αντανακλά η
προτεινόµενη από το Σχέδιο χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου
στον νησιωτικό χώρο, όπου εµµέσως γίνεται σαφές ότι τα «πολυπολι-
κά» νησιώτικα συµπλέγµατα (Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα)
θα συνεχίσουν πιθανόν και σε εντονότερο ρυθµό να κηδεµονεύονται
και εξαρτώνται από τα δύο ενισχυόµενα Μητροπολιτικά κέντρα, από
το ιεραρχηµένο σύστηµα αναπτυξιακών αξόνων του ανατολικού και
βόρειου ηπειρωτικού χώρου.
Αυτή η σε παγκόσµια κλίµακα µοναδικότητα της χωρικής ενότητας των
νησιών του Αιγαίου αποφεύγεται να ιδωθεί και αντιµετωπισθεί ως τέ-
τοια, παρά το ότι σε παγκόσµιο επίπεδο µαζί µε την Κρήτη τείνει να
είναι η πιο γνωστή, η πιο ελκυστική και η πλέον διεθνοποιηµένη χωρι-
κή ενότητα του Ελληνικού χώρου, κυρίως λόγω της τουριστικής της
σηµασίας και αξίας και όχι µόνο.
Με τις νέες αντιλήψεις για την αειφόρο ανάπτυξη, την ανάδειξη της
µικρής κλίµακας και της υψηλής ποιότητας, ο νησιώτικος χώρος του
Αιγαίου αλλά και του Ιονίου θα µπορούσαν να γίνουν παγκόσµια παρα-
δείγµατα αειφόρου ανάπτυξης που «θα απελευθερώνονται» όλο και
περισσότερο από την «κηδεµονία» της Αθήνας, σε ότι αφορά κοινωνι-
κές, πολιτιστικές και άλλες εξυπηρετήσεις.
Μια τέτοια προσέγγιση βέβαια θα απαιτούσε την ανάπτυξη υποδοµών
και παραγωγικών πυρήνων στα νησιά, σε τελείως άλλη κατεύθυνση απ’
αυτή που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια (όπου η ύπαρξη συχνών
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Η συσχέτιση των πιο πάνω στόχων µε την επιδίωξη για ανάδειξη του
νέου διεθνούς και ευρωπαϊκού ρόλου της χώρας, στα πλαίσια µιας
εξωστρεφούς γεωπολιτικής και γεωοικονοµικής στρατηγικής για όλο
και µεγαλύτερη συνεργασία, τουλάχιστον µε τις γειτονικές µας χώρες,
είναι προφανής, διότι οι περισσότερες από τις περιφέρειες και περιο-
χές που χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή υστέρηση είναι παραµεθό-
ριες και κυρίως αυτές που οι οικονοµικές σχέσεις της χώρας µας µε
τις γειτονικές χώρες δεν ήταν ιδιαίτερα στο παρελθόν, αλλά ακόµη και
σήµερα, ισχυρές (Ήπειρος, ∆υτ. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και
Θράκη, Βόρειο Αιγαίο).
Μ’ αυτήν την έννοια, µια χωροταξική πολιτική η οποία θα υποστηρίζει
την εξωστρέφεια της χώρας µας και την συνεχή διεύρυνση των συ-
νεργασιών της, µε τις χώρες της Βαλκανικής και της Νότιο – Ανατολι-
κής Μεσογείου, µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην άµβλυνση των
ανισοτήτων µεταξύ περιοχών και περιφερειών, µε την προϋπόθεση ότι
συγκεντρώνει την έµφαση στην ενίσχυση ιδιαίτερα των παραµεθόριων
περιοχών, που χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή υστέρηση και µάλι-
στα στον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών τοµέων που διευκολύνουν
περισσότερο τη συνεργασία τους µε τον υπόλοιπο εθνικό χώρο και µε
τις γειτονικές χώρες.
Με βάση αυτή τη θεώρηση αυτό το Γενικό Πλαίσιο οφείλει να δώσει τη
µεγαλύτερη δυνατή έµφαση στην ενίσχυση των παρακάτω χωρικών
ζωνών και ενοτήτων συνεργασίας και βιώσιµης ανάπτυξης.
Τη Νοτιο-∆υτική ζώνη προς τις Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Βόρειας Αφρικής, µε έµφαση στον άξονα Ιονίου –
Αδριατικής και τη σύνδεση µε την Ιταλία και µε κύρια πεδία έµφασης,
εξειδίκευσης και συνεργασιών, την προστασία και ανάδειξη του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και την προβολή και αξιο-
ποίηση των κοινών Μεσογειακών χαρακτηριστικών, του άξονα της
Αδριατικής και του Μεσογειακού τόξου.
Τη Βόρεια ζώνη προς τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και της
Μαύρης Θάλασσας, µε πεδία έµφασης, εξειδίκευσης και συνεργασιών
σε επιλεγµένους κλάδους της βιοµηχανίας, στα δίκτυα µεταφορών και
ενέργειας, τη µεταφορά τεχνογνωσίας, την από κοινού αναγνώριση,
προστασία και ανάδειξη (διακρατικά µε άλλα γειτονικά κράτη) της συ-
νέχειας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς
και την προώθηση της γεωγραφικής συνοχής στην περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης.
Τη Ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την Κύπρο, Τουρκία και
Μέση Ανατολή, µε πεδία έµφασης, εξειδίκευσης και συνεργασιών τη
σταδιακή αποκατάσταση των διαδρόµων ναυσιπλοΐας, εµπορίου και
πολιτιστικών ανταλλαγών και µε ιδιαίτερη επιδίωξη την επίτευξη στε-
νότερων σχέσεων και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών µε την Κύπρο.
Οι προϋποθέσεις για να ευδοκιµήσει, ολοκληρωθεί και εφαρµοστεί
αυτή η εθνική χωροταξική πολιτική είναι:
• Η ενίσχυση αναπτυξιακών συνεργασιών µε τις γειτονικές χώρες, µε
προώθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων που θα προσελκύουν και θα
κατευθύνουν επενδύσεις σε δραστηριότητες αιχµής και θα ενισχύουν
το διεθνή ρόλο της χώρας, µε ενεργές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπε-
δα και ειδικό σχεδιασµό στις παραµεθόριες χερσαίες περιοχές και στο
νησιωτικό χώρο.
• Η ανάπτυξη νέων µορφών συνεργασιών και δικτύων ανάµεσα στις
χώρες και στις περιφέρειες, στους τοµείς του πολιτισµού, του τουρι-
σµού, της παροχής υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυ-
ναµικού, των νέων τεχνολογιών κ.ά.
• Η συνέχιση της πολιτικής δικτύων µεταφορών, ενέργειας και τηλεπι-
κοινωνιών, µε την προώθηση µεγάλων έργων υποδοµής διευρωπαϊκής,
διαβαλκανικής, παρα-ευξείνιας και εθνικής εµβέλειας, προκειµένου να
ισχυροποιηθούν οι δεσµοί της χώρας µε τους ευρωπαϊκούς και διε-

θνείς διαδρόµους ανάπτυξης και να αποκατασταθεί η γεωγραφική συ-
νέχεια και η χωροταξική ολοκλήρωση µε τις όµορες χώρες, πέραν των
εξωτερικών συνόρων του ελλαδικού χώρου. 
• Η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις τοµεακές πο-
λιτικές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αποσύζευξης της οικονοµι-
κής ανάπτυξης, από την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και την πε-
ριβαλλοντική υποβάθµιση.

ΑΡΘΡΟ 4

Επιχείρηση Περιφερειακής Ανασυγκρότησης

Για την ουσιαστική απόδοση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και επι-
λογών και για την ουσιαστική απόδοση και αξιοποίηση των διαθέσιµων
πόρων, είναι απαραίτητη η διαµόρφωση των χωρικών επιπέδων ανα-
φοράς, που θα καθορίσουν τελικά την αειφόρο ανάπτυξη και τη συνο-
χή του εθνικού χώρου.
Χωρικό επίπεδο αναφοράς.
Η επιλογή του κατάλληλου επιπέδου - µεγέθους χωρικής µονάδας
ανάλυσης για τη µέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων και την επι-
τυχία της ισόρροπης πολυκεντρικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνο-
χής, είναι µια κρίσιµη απόφαση.
Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές η ενιαία χωρική ενότητα ενός
εθνικού κράτους, έχει πάψει να είναι µέγεθος ανάλυσης, γιατί εξα-
σφαλίζει µικρό βαθµό οµοιογένειας και συνοχής και υποκρύπτει ση-
µαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις.
Η άρτια συγκροτηµένη διοικητική περιφέρεια παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην παραγωγή, καθότι διαθέτει θεσµική υποδοµή, ισχυρή
παρουσία και δραστηριοποίηση τοπικών οργανισµών και θεσµών (χρη-
µατοδοτικοί φορείς, τοπικά επιµελητήρια, οργανισµοί κατάρτισης,
εµπορικές ενώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες, κέ-
ντρα καινοτοµιών κ.ά.).
Ταυτόχρονα το κατάλληλο µέγεθος της περιφέρειας µε τη έννοια της
ιστοριογεωγραφικής χωρικής ενότητας, διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο
στην ανάπτυξη, λόγω της καλύτερης οµοιογένειας και συνοχής, χωρι-
κής γειτνίασης και χωρικής συγκέντρωσης των συντελεστών παραγω-
γής. Ευνοείται η διεπιχειρησιακή συνεργασία, η κοινωνική συναίνεση,
η θεσµική υποστήριξη, η καινοτοµική δραστηριότητα και η κυκλοφο-
ρία των ιδεών.
Χαρακτηριστικό της χρονικής – οργανωτικής υστέρησης της χώρας, σε
ότι αφορά την επιλογή χωρικής µονάδας ανάλυσης και τη διοικητική
της διάρθρωση σε επίπεδο περιφέρειας, είναι το γεγονός ότι µέχρι το
1986 δεν υφίσταται η περιφέρεια ως ενιαίο χωρικό επίπεδο της κε-
ντρικής διοίκησης. Το επίπεδο αυτό δηµιουργείται το 1986 και αποκτά
αρµοδιότητες το 1997.
Είναι ακόµη σαφές ότι η ισχύουσα χωρική διάρθρωση των δεκατριών
περιφερειών ελάχιστα επηρεάστηκε από το αναπτυξιακό και «µέσο»
χωρικό µέγεθος των περιφερειών στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι κύριες αρχές και τα κριτήρια της διάρθρωσης αυτής, επι-
κεντρώθηκαν στην ανάγκη προσαρµογής στις σχετικά µικρές, από χω-
ρική άποψη, «ιστορικές» περιφέρειες και παραδοσιακές κοινωνικό –
γεωγραφικές ενότητες του Ελληνικού χώρου µε καθιερωµένη ιστορικά
ονοµασία (π.χ. Ήπειρος, Θεσσαλία, Κρήτη, Ιόνια νησιά κλπ.). η αναζή-
τηση ενός optimum «αναπτυξιακού» µεγέθους των προτεινόµενων πε-
ριφερειών, συγκρίσιµων και «ανταγωνιστικών» προς τα αντίστοιχα ευ-
ρωπαϊκά µεγέθη δεν απασχόλησε τον τότε νοµοθέτη, µε αποτέλεσµα ο
αριθµός των περιφερειών που προέκυψαν να είναι σαφώς µεγαλύτε-
ρος (και εποµένως ή έκτασή τους µικρότερη) ακόµη και από τον αριθ-
µό των ιστορικών γεωγραφικών περιφερειών της χώρας.
Αυτά ακριβώς τα θεωρούµενα ως «µειονεκτικά» χαρακτηριστικά απο-
τελούν τα πιο ορατά σηµεία της µέχρι σήµερα κριτικής που σχετίζεται
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Ανάπτυξης είναι ο προσδιορισµός στρατηγικών κατευθύνσεων για την
ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού
χώρου για τα επόµενα 15 χρόνια.

Συγκεκριµένα: 
1. Ο προσδιορισµός των στρατηγικών κατευθύνσεων βασιζόµενος σε
ολοκληρωµένη συνεκτική προσέγγιση και ανάλυση, τόσο των σηµερι-
νών τάσεων ανάπτυξης του ελλαδικού χώρου, όσο και στη διαµόρφω-
ση καινοτόµων προτάσεων που δίνουν νέα προοπτική, όραµα και διά-
θεση δηµιουργίας στις κοινωνικές δυνάµεις της χώρας.
2. Ο προσανατολισµός των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας σε ένα
νέο πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο σε µια διαρκή διαδικασία
διαλόγου και υπέρβασης των αντιθέσεων, πρέπει να διασφαλίζει την
κοινωνική συνοχή, συνδυάζοντας την ποιότητα περιβάλλοντος, την
κοινωνική δικαιοσύνη και την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού
συστήµατος.
3. Ο καθορισµός των δικτύων, των µέσων και των χωρικών ενοτήτων,
έτσι ώστε να ενισχυθούν σηµαντικά οι δυνατότητες οικονοµικής και
κοινωνικής προόδου και να διαµορφώσουν ισόρροπη ανάπτυξη όλων
των περιοχών της χώρας.
4. Ο συντονισµός και η εναρµόνιση των διαφόρων τοµεακών πολιτικών
που ασκούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εναρµόνιση του
εθνικού προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, του εθνικού στρατηγι-
κού πλαισίου αναφοράς 2007-2013 και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυ-
ξιακά προγράµµατα εθνικής σηµασίας που έχουν σηµαντικές επιπτώ-
σεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
5. Ο προσδιορισµός προγραµµατικών µεγεθών για τις στρατηγικές επι-
λογές (την προστασία των φυσικών πόρων, του πληθυσµού, της διάρ-
θρωσης απασχόλησης και της οικονοµίας) και η κατανοµή τους σε πε-
ριφερειακό επίπεδο.

Το ΓΠΧΣΑΑ αποτελεί κατά νόµο τη βάση αναφοράς και ελέγχου των
δράσεων και µεταρρυθµίσεων του συνόλου των ενεχοµένων συντελε-
στών, τόσο επί βασικών αρχών και στόχων, όσο και επί τοµεακών πολι-
τικών, όπως µεταφορών, γεωργίας, ενέργειας, βιοµηχανίας, περιφερει-
ακής πολιτικής και περιβάλλοντος, ώστε η εναρµόνιση των επιµέρους
πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων, να συνθέτουν και
να αναδεικνύουν το ΟΡΑΜΑ για το µέλλον της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2

Στόχος 

Το Γενικό Πλαίσιο στοχεύει στη διαµόρφωση ενός χωρικού πρότυπου
ανάπτυξης που θα βασίζεται στη ριζική αντιµετώπιση και επίλυση κα-
θοριστικών για τη Χώρα αναπτυξιακών ζητηµάτων, υιοθετώντας πολι-
τικές που σέβονται και αξιοποιούν την ποικιλότητα και πολυπλοκότητα
του εθνικού χώρου, ενισχύοντας το θεµελιώδη στόχο της οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.
∆εν στοχεύει µόνο στον καθορισµό του συνδυασµού των πολιτικών
που πρέπει να εφαρµοστούν, στις διάφορες περιφέρειες της επικρά-
τειας, αλλά προτείνει ένα σαφές πλαίσιο, προτεραιότητες, διαδικασία
σχεδιασµού και µεθοδολογία για την ολοκληρωµένη χωροταξική
εφαρµογή βιώσιµων θεµατικών επιλογών, οι οποίες βέβαια θα πρέπει
να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης.

Α. Πλαίσιο αειφόρου χωροταξικής οργάνωσης

1) Ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της σχέσης
πόλης – υπαίθρου.
2) Ισότητα πρόσβασης στα βασικά δίκτυα µεταφορών ενέργειας και
επικοινωνιών.

3) Προστασία περιβάλλοντος και συνετή διαχείριση των φυσικών
πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
4) Βελτίωση της υγιούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Β. Προτεραιότητες

• Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης µε αναπτυξιακή λογική που
συνδέει την παραγωγική διαδικασία και την απασχόληση, µε την ιδιαί-
τερη φυσιογνωµία κάθε χωρικής ενότητας καθώς και την ποιότητα
ζωής στους τόπους κατοικίας και δηµιουργίας εισοδήµατος.
• Περιορισµό της αστικοποίησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην πόλη.
• Ενίσχυση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης µεταξύ αστικών
κέντρων και υπαίθρου.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και ενίσχυση των κοινω-
νικών υποδοµών και υπηρεσιών.
• Ανάδειξη και αξιοποίηση των µοναδικής αξίας φυσικών και πολιτι-
στικών πόρων της χώρας, της µακραίωνης ιστορίας της, που συνιστούν
από κοινού αδιαµφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτηµα.
• Ισχυρή πολιτική περιβάλλοντος. Αποκατάσταση – ανάδειξη και προ-
στασία του εθνικού φυσικού πλούτου µε θεσµοθέτηση και αυστηρή
εφαρµογή εθνικού προγράµµατος, µε στόχους, χρονοδιάγραµµα και
οικονοµικούς πόρους για την επίτευξη της «αειφορίας».
• Άµεση κατάρτιση του εθνικού κτηµατολογίου και δασολογίου, βασι-
κών εργαλείων για την επίτευξη της «αειφόρου» ανάπτυξης.

Γ. Μεθοδολογία – Σχεδιασµός

• Εκτίµηση της χωρικής βαρύνουσας της ιδιοµορφίας του ελληνικού
χώρου (εκτεταµένος νησιωτικός χώρος – υποβάθµιση ∆υτικής Ελλάδας).
• Αναγνώριση προβληµάτων – δυνατοτήτων – προοπτικών.
• Αναγνώριση αναδυοµένων τάσεων.
• Προσδιορισµός των περιοχών της χώρας σε αναπτυσσόµενες και
φθίνουσες.
• Γενικευµένη χαρτογράφηση των φυσικών πόρων ως πεδίων εργασίας
που επηρεάζουν το δίκτυο οικισµών, αλλά και ως πεδίων συνεργασίας
των συντελεστών παραγωγής.
• Προσδιορισµός της εξέλιξης της οικονοµικής βάσης µέσω της κλα-
δικής απασχόλησης.
• Με βάση τις πληροφορίες αυτές το Γενικό πλαίσιο καθορίζει προτε-
ραιότητες και δίνει τις κατευθύνσεις για τα υποκείµενα επίπεδα σχε-
διασµού που υλοποιούν και επιβάλουν στην πράξη τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό.
Αυτά προσδιορίζονται στα ακόλουθα: 
• Ειδικά χωροταξικά για τους βασικούς κλάδους απασχόλησης.
• Χωροταξικά Περιφερειών.
• ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

Βασική στρατηγική επιλογή του Γενικού Πλαισίου αποτελεί η υιοθέτη-
ση της ισόρροπης πολυκεντρικής ανάπτυξης βασισµένης: 
Α) στην περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας µε σκοπό τη δηµι-
ουργία βιώσιµων αναπτυξιακών και διοικητικών ενοτήτων – περιφε-
ρειών.
Β) στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία των µοναδικής αξίας φυ-
σικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας, που συνιστούν από κοινού
αδιαµφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Για την υλοποίηση αυτών των στόχων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµ-
φαση στην ανάπτυξη, κυρίως των πιο προβληµατικών περιοχών και ει-
δικότερα της Ηπείρου, της ∆υτικής Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, της
Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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Το «µίνι ασφαλιστικό», όσον αφορά τις ρυθµίσεις σχετικά µε το
ΤΣΜΕ∆Ε, πρέπει να αποσυρθεί αν δεν ικανοποιηθούν οι παρακάτω
ελάχιστες απαιτήσεις:

• Να ενσωµατωθεί ο ισχύων τρόπος υπολογισµού της Κύριας Σύντα-
ξής µας και να θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε την αµετάκλητη απόφαση
256/2005 του Συµβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), που προβλέπει διαµόρ-
φωση της Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕ∆Ε στα 1.154,00 _, για το 2005
(1.200,00 _ για το 2006).
• Να θεσµοθετηθεί ρητά ο τρόπος αναπροσαρµογής της Σύνταξης (όχι
στην αρµοδιότητα Υπουργού και ΤΣΜΕ∆Ε µόνο).
• Να ορισθεί το ύψος των παροχών για την Ειδική Προσαύξηση των
µονοσυνταξιούχων, υπολογιζόµενο στο ανωτέρω ποσό, προσαυξηµένο
επί 1,33.
• Να καταργηθεί ο διαχωρισµός νέων – παλιών ασφαλισµένων (αλλά
και των νέων µεταξύ τους σε πλήθος κατηγοριών), µε ενιαία σύνταξη,
και να καταργηθεί το απαράδεκτο «ανταποδοτικό» καθεστώτος των κα-
τηγοριών για τους µετά την 01.01.1993 ασφαλισµένους, χωρίς οικο-
νοµική επιβάρυνση των νέων συναδέλφων.
• Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που σχετίζονται µε την αύξηση
των εισφορών.
• Να θεσµοθετηθεί η πλήρης απαλλαγή από εισφορές των στρατευµέ-
νων και των µεταπτυχιακών σπουδαστών.
• Να θεσµοθετηθεί η κρατική συµµετοχή (τριµερής συµµετοχή).
• Να θεσµοθετηθεί η εργοδοτική εισφορά και στους κλάδους Μηχανι-
κών του ιδιωτικού τοµέα.
• Να καθοριστούν τα όρια συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια για τις γυ-
ναίκες και στα 60 για τους άνδρες.
• Να διασφαλισθεί ο Κλάδος Ειδικών Παροχών (Κλάδος Προνοιακών
Παροχών), χωρίς γενικόλογες αναφορές και παραποµπή του σε
Υπουργικές αποφάσεις, που περιλαµβάνονται στο Ν/Σ, µε κίνδυνο να
µη λειτουργήσει ποτέ στην πράξη. 
• ∆ιασφάλιση και διάφανη διαχείριση της περιουσίας των Αποθεµατι-
κών του Ταµείου και περιστολή της εισφοροδιαφυγής. 
Αν η Κυβέρνηση προωθήσει το Ν/Σ στην Ολοµέλεια, χωρίς τις πιο
πάνω τροποποιήσεις, το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ καλεί την ∆Ε του ΤΕΕ και
το ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, να επανέλθει µε επιµονή στο θέµα και να ασκήσει
δυναµικές πιέσεις µε κινητοποιήσεις και δράσεις. 
Το ∆Σ του Συλλόγου θα πάρει πρωτοβουλίες ενεργοποιώντας τους
Αρχιτέκτονες και θα συµµετέχει σε πρωτοβουλίες των φορέων των ∆ι-
πλωµατούχων Μηχανικών, µε στόχο την διεύρυνση του µετώπου προ-
άσπισης και προώθησης των ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
[Αθήνα 01.12.06]

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων µε το ∆ελτίο Τύπου στις 26
Οκτωβρίου 2006, το οποίο και σας επισυνάπτουµε, εξέφρασε τις από-
ψεις του και τη διαφωνία του, σχετικά µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή. 
Επειδή διαπιστώνουµε, ότι δεν υπάρχει καµία βελτίωση σε κανένα από
τα θέµατα που επισηµαίνουµε, καλούµε όλους τους συναδέλφους να
συµµετάσχουν δυναµικά και να εκφράσουν τη διαφωνία τους.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καλεί  όλους τους συνα-
δέλφους να δώσουν δυναµικά το παρόν στην συγκέντρωση την Τρίτη 5
∆εκεµβρίου 2006 και  ώρα 18.00 µ.µ. έξω από την Βουλή  των Ελλή-
νων.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε
[Αθήνα 06.12.07]

Αγαπητοί συνάδελφοι
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτό-
νων, στη συνεδρίαση του, που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη
28.11.2007, αποφάσισε οµόφωνα να συµµετέχει στις δύο εικοσιτε-
τράωρες απεργίες των Μηχανικών στις 12 και 19 ∆εκεµβρίου 2007,
αντιδρώντας στα κυβερνητικά σχέδια για την κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε
και τη δηµιουργία νέου ταµείου µε εξαιρετικά αρνητικά χαρακτηριστι-
κά.
Σας καλούµε να στηρίξετε την απόφασή µας και να συµµετέχετε στις
κινητοποιήσεις που προγραµµατίζονται.
Σας ενηµερώνουµε ότι στην πρώτη απεργία στις 12 ∆εκεµβρίου 2007,
το ΤΕΕ θα πραγµατοποιήσει προσυγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο
στις 10.30 π.µ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
[Αθήνα 14.12.07]

Μπροστά στις σοβαρότατες εξελίξεις στα ασφαλιστικά προβλήµατα, οι
φορείς των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών παίρνουν πρωτοβουλίες για
ενωτικές και αγωνιστικές δράσεις.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις
13.12.07 οµόφωνα αποφάσισε και καλεί όλους τους Αρχιτέκτονες
µέλη των Α΄θµιων και Β΄θµιων ΕΠΑΕ να απέχουν από την άσκηση των
καθηκόντων τους την εβδοµάδα από 17/12/2007 - 21/12/2007.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
[Αθήνα 14.12.07]

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις
των εργαζοµένων στον 20ό αιώνα.
Σήµερα το σύστηµα αυτό δέχεται ολοµέτωπη επίθεση από τις παγκό-
σµιες δυνάµεις του νεοφιλελευθερισµού. 
Η επίθεση αυτή στην κοινωνική ασφάλιση στη χώρα µας εκφράζεται
µε τις πολιτικές που άσκησαν οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα, µε τους
νόµους 2084/92 (Σιούφα) και 3029/02 (Ρέππα) και µε µια σειρά διατά-
ξεων και ρυθµίσεων που οδήγησαν:

• Στην καταλήστευση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων
(χρηµατιστήριο, δοµηµένα οµόλογα κλπ.).
• Στη µη απόδοση από το κράτος της υποχρεωτικής συνδροµής του
στην κοινωνική ασφάλιση, σύµφωνα µε τη θεσµοθετηµένη τριµερή
χρηµατοδότηση από το 1993 έως σήµερα.
• Στις συνεχείς χαριστικές ρυθµίσεις προς την εργοδοσία.
• Στην ανασφάλιστη εργασία.
• Στο διαχωρισµό των ασφαλισµένων σε παλιούς και νέους.
• Στη µείωση των συντάξεων, στην αύξηση των ασφαλιστικών φόρων
και στην αύξηση των ορίων ηλικίας.
Για όλα τα παραπάνω θέµατα µε οµόφωνες σχεδόν αποφάσεις οι µαζι-
κοί φορείς που εκπροσωπούν τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς αγω-
νίστηκαν και αγωνίζονται για την αδιαπραγµάτευτη υπόθεση της δια-
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µε τη συγκεκριµένη χωρική, περιφερειακή διάρθρωση. Οι προσπάθειες
αντιµετώπισης αυτών των αδυναµιών, αλλά και οι αναµφισβήτητες
αναγκαιότητες για ουσιαστικότερη αναβάθµιση του ρόλου της περιφέ-
ρειας, έτσι ώστε να αποτελέσει το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό – διοικητι-
κό – χωρικό «κύτταρο» οργάνωσης και ανέλιξης της χώρας,  σε συσχέ-
τιση µε το ρόλο των περιφερειών στις άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν
ανοίξει το διάλογο σε αναζητήσεις σ’ αυτή τη χώρα, πλέον «λειτουργι-
κών» και προσαρµοσµένων στις σύγχρονες συνθήκες περιφερειών.

Με βάση τη µελέτη των παραπάνω δεδοµένων το Γενικό Πλαίσιο προ-
τείνει τη δηµιουργία 8 περιφερειακών χωρικών επιπέδων αναφοράς
που είναι τα ακόλουθα:
1) Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
2) Περιφέρεια Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.
3) Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας.
4) Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας
5) Περιφέρεια Αττικής – Βοιωτίας και Εύβοιας.
6) Περιφέρεια Πελοποννήσου.
7) Περιφέρεια Αιγαίου.
8) Περιφέρεια Κρήτης.

Ο συνδυασµός του σχεδιασµού των επιµέρους περιφερειών και του
εθνικού σχεδιασµού δεν είναι βέβαια εύκολος. Στην πράξη εµφανίζο-
νται δύο ειδών προβλήµατα: στην περίπτωση που συγκροτείται πρώτα
το Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης, τα περιφερειακά σχέδια αναγκαστικά
υποτάσσονται στις επιλογές που γίνονται σύµφωνα µε µια συνολική
λογική και, εποµένως, έχουν απλά µια συµπληρωµατική λειτουργία.
Όταν, αντίθετα, τα περιφερειακά σχέδια θεωρηθούν πρωτεύοντα, το
εθνικό σχέδιο δεν αποτελεί πλέον παρά απλό άθροισµα των σχεδίων
των περιφερειών.
Σ’ αυτό το Γενικό Πλαίσιο προτείνουµε την αρχή της «συµπληρωµατι-
κότητας» των διαδικασιών σχεδιασµού: «Από τη βάση προς την κορυ-
φή και από την κορυφή προς τη βάση». Έτσι µετριάζονται οι ανεπιθύ-
µητες συνέπειες µιας συνολικής πολιτικής που έχει αποφασιστεί σε
υψηλότερο επίπεδο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της συµπληρωµατικότη-
τας οι κατευθύνσεις που επιλέγονται, εντάσσονται στο συνολικό σχε-
διασµό και αποτελούν το πλαίσιο των υποκείµενων σχεδιασµών:
α) του τοµεακού σχεδιασµού
β) του περιφερειακού σχεδιασµού.

Υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.
Ο χωροταξικός σχεδιασµός ολοκληρώνεται µε την οριοθέτηση ζωνών
χρήσεων γης, δικτύων µεταφορών και λοιπών προτάσεων σε κλίµακα
1: 25000 µέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόµου 2508/97. Τα σχέδια
αυτά αποτελούν χωροταξικά σχέδια ∆ήµων που εξειδικεύουν τις κα-
τευθύνσεις του παρόντος Γενικού Πλαισίου. Τα ήδη συνταχθέντα ΓΠΣ
και ΣΧΟΟΑΠ θεσµοθετούνται ανεξάρτητα, µε βάση το άρθρο 9 παρ. 1
δεύτερο εδάφιο του νόµου 2742/99.
Με βάση τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου αναθεωρούνται επί-
σης τα θεσµοθετηµένα Περιφερειακά Πλαίσια, στα οποία έχουν ήδη
προσαρµοστεί τα συνταχθέντα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ βάσει των προδιαγρα-
φών τους.

ΑΡΘΡΟ 5

Κατευθύνσεις Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

α) Περιβάλλον
β) Πολιτισµός
γ) ∆ικτύων Υποδοµής (µεταφορές – τηλεπικοινωνίες – ενέργεια)

δ) Αστικό ∆ίκτυο
ε) Γεωργία 
στ) Τουρισµός
ζ) Βιοµηχανία – Εµπόριο

ΑΡΘΡΟ 6

Κατευθύνσεις Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

1) Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
2) Περιφέρεια Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.
3) Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας.
4) Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας
5) Περιφέρεια Αττικής - Βοιωτίας και Εύβοιας.
6) Περιφέρεια Πελοποννήσου.
7) Περιφέρεια Αιγαίου.
8) Περιφέρεια Κρήτης.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
[Αθήνα 26.10.06]

Το ∆Σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-
κτόνων) δηλώνει ότι, οι µηχανικοί θίγονται βαρύτατα από όσα το Ν/Σ
θεσπίζει, αλλά και από όσα διατηρεί από τις ρυθµίσεις των προηγού-
µενων αντιασφαλιστικών νόµων της τελευταίας δεκατετραετίας. Εν
όψει της απειλούµενης προώθησης του στη Βουλή ως έχει, αποφάσι-
σε να συντονίσει τη δράση του µε τους φορείς που εκπροσωπούν µη-
χανικούς και να κινητοποιήσει τους Αρχιτέκτονες.
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• Μέχρι σήµερα δεν έχουν προσδιοριστεί οι αρµοδιότητες ∆ιευθύ-
νουσας Υπηρεσίας, Προϊσταµένης Αρχής, Συµβούλων και Εποπτείας
για τους όρους σύναψης της σύµβασης, καθώς επίσης της πιστής τή-
ρησης αυτών. 
• ∆εν προσδιορίζεται ο έλεγχος και η εποπτεία των προδιαγραφών,
που αναφέρονται στην ποιότητα των έργων, καθώς επίσης οι λοιπές
τεχνικές παράµετροι και διαδικασίες.
• ∆εν προτείνεται διαδικασία υλοποίησης της Σ∆ΙΤ, µε ενδεικτικό χρο-
νοδιάγραµµα της διαδικασίας ανάθεσης και προσέγγισης των παραµέ-
τρων χρόνου και χρήµατος, τόσο στη φάση κατασκευής του έργου,
όσο και εκµετάλλευσής του, µε τα ενδεχόµενα Παρεπόµενα Σύµφωνα. 
Τα παραπάνω πέντε σηµεία αναφέρονται ως προαπαιτούµενα της υπα-
γωγής µιας Σ∆ΙΤ, από τεχνική άποψη, πριν την υπαγωγή της µε Από-
φαση της αρµόδιας ∆ιυπουργικής Επιτροπής.
• Επιπλέον: παραµερίζονται µε την προβλεπόµενη διαδικασία Σ∆ΙΤ οι
µελετητές ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιαίτερα αρχιτέκτονες, καθώς
επίσης και η ΟΣΚ ΑΕ, µαζί µε τα στελέχη, την εµπειρία και την τεχνο-
γνωσία που οι παραπάνω διαθέτουν στην κατασκευή και συντήρηση
των σχολείων. 
• Τέλος, παραβιάζονται: ο πρόσφατος Νόµος Περί Μελετών 3316/05,
Περί ∆ηµοσίων Έργων του 2004, η Βουλή των Ελλήνων και το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο. Το ερώτηµα τίθεται: ποιος θα ελέγχει και θα εποπτεύει
την υπόψη Σ∆ΙΤ; 
Μετά από τα παραπάνω, o ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
απευθύνεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στην αρµόδια Υπουργό
Παιδείας, στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΟΣΚ ΑΕ και
ζητά να σταµατήσει άµεσα τις προγραµµατισµένες διαδικασίες προώ-
θησης Σ∆ΙΤ.
Ζητάµε επίσης, να προγραµµατιστεί συνάντηση, προσκοµίζοντας όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου να βρεθεί από κοινού η βέλτιστη
λύση στον ευαίσθητο τοµέα των σχολικών κτιρίων, διασφαλίζοντας την
προβλεπόµενη από τον Νόµο κοινωνική αποδοχή.
Παράλληλα ζητάµε, τη διασφάλιση της αισθητικής, λειτουργικότητας,
πρόληψης πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ποιότητας των
κατασκευών, της εµπρόθεσµης ανάθεσης και περαίωσης του έργου και
της σωστής εκµετάλλευσης του, τηρώντας τους υφιστάµενους νόµους,
εξασφαλίζοντας τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ∆ΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ»

Άρθρο 1

1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής
των Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ∆ΑΣ)».
1.2. Ο ΣΑ∆ΑΣ. ο οποίος είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικό, αποτελεί πα-
νελλαδικό φορέα των Αρχιτεκτόνων.
1.3. Η επωνυµία του Συλλόγου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ∆ΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση όλων των µορφών συνεργα-
σίας των µελών του για την πρόοδο των αρχιτεκτονικών σπουδών και
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της αρχιτεκτονικής παιδείας, την καθοδήγηση της Αρχιτεκτονικής
προς την κατεύθυνση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων
των πολιτών και των κοινωνικών φορέων και την αποτελεσµατική προ-
στασία των γενικών συµφερόντων των αρχιτεκτόνων, µε την επίδειξη
ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελµατική και επιστηµονική τους
δραστηριότητα στους τοµείς αρχιτεκτονικής, πολεοδοµίας, χωροτα-
ξίας και περιβάλλοντος.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, ο Σύλλογος µεριµνά
ιδίως για την προστασία µε κάθε νόµιµο µέσο:
α. της αρχιτεκτονικής, του οικιστικού περιβάλλοντος και των στοιχείων
που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής µε τη διατήρηση ή την επίτευξη
συνθηκών ισόρροπης, υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης των κάθε
φύσης δραστηριοτήτων και παρεµβάσεων του ανθρώπου,
β. του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρου αναπόσπαστα δεµένου µε το
άτοµο ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, µέσα στον οποίο προστα-
τεύεται η υγεία του και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του και
γ. της χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας, της διαµόρφωσης, της
ανάπτυξης, της πολεοδόµησης και της επέκτασης των πόλεων και των
οικιστικών γενικά περιοχών, προκειµένου να εξασφαλίζεται και να
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα της ανάπτυξης αυτών και οι καλύτε-
ροι δυνατοί όροι διαβίωσης των πολιτών.
Ο Σύλλογος µεριµνά για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του
ακόµα και όταν η προσβολή των παραπάνω ενδεικτικά αναφεροµένων
αντικειµένων προστασίας εµφανίζεται ως µεµονωµένη περίπτωση
προσβολής, η οποία όµως επηρεάζει αναπόφευκτα ένα ευρύτερο εθνι-
κό, περιφερειακό ή και τοπικό ακόµη χώρο. Ο Σύλλογος µπορεί να
συµµετέχει σε φορείς Αρχιτεκτόνων και γενικά Μηχανικών, σε Εθνικό
και ∆ιεθνές επίπεδο και να συνεργάζεται µε αυτούς, καθώς και µε κοι-
νωνικούς φορείς που έχουν παρεµφερείς σκοπούς.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3

3.1. Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει µε αίτησή του προς το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο του Τοπικού Τµήµατος κάθε διπλωµατούχος ανωτά-
της αρχιτεκτονικής Σχολής της Ελλάδας ή ισότιµης του εξωτερικού.
Μέλη του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτά άτοµα µε φασιστική δράση και
µέλη φασιστικών οργανώσεων.
3.2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τοπι-
κού Τµήµατος στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος για έγκρι-
ση.
Οι αιτήσεις όσων προέρχονται από περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει Το-
πικό Τµήµα, υποβάλλονται απ’ ευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου.
Οι αποφάσεις για την εγγραφή νέων µελών ανακοινώνονται στην Αντι-
προσωπεία.
3.3. Η εγγραφή στο Σύλλογο αλλοδαπών διπλωµατούχων αρχιτεκτό-
νων τίθεται στην κρίση της Αντιπροσωπείας που εξετάζει τις αιτήσεις
τους κατά περίπτωση.
3.4. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από την Αντιπροσωπεία όσοι προ-
σέφεραν υπηρεσίες για την ανύψωση της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα
και για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου.
3.5. Όσοι έχουν ανακηρυχθεί ισόβια µέλη του Συλλόγου διατηρούν
την ιδιότητά τους αυτή.

Άρθρο 4

4.1. Κάθε µέλος του Συλλόγου είναι υποχρεωµένο στην καταβολή ει-
σφοράς για την εγγραφή του και στην τακτική πληρωµή της ετήσιας
συνδροµής του. Το ύψος των ποσών τούτων καθορίζεται µε απόφαση
της αντιπροσωπείας.

97

Aπολογισµός ∆ράσεων2005 2008

σφάλισης του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του
ασφαλιστικού συστήµατος.

Πέρα των παραπάνω θέσεων ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-
νων θα συνεχίσει να αγωνίζεται για:
• Την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων των προηγούµενων κυ-
βερνήσεων και τη ριζική τροποποίηση του Ν. 3518/06.
• Τη δραστική αύξηση των συντάξεων και κυρίως των κατώτερων και
στη περίπτωση ειδικά του ΤΣΜΕ∆Ε τον υπολογισµό και την απόδοση
της κύριας σύνταξης σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ, προσαρµο-
σµένη σήµερα στα 1.248,00 _.
• Τη βελτίωση παροχών υγείας.
• Την απόδοση των οφειλών του κράτους προς το ΤΣΜΕ∆Ε, που ήδη
έχουν ξεπεράσει τα 300.000.000 _ καθώς και τις εργοδοσίες.
• Την οµογενοποίηση των παλιών και νέων ασφαλισµένων τόσο στο
επίπεδο των εισφορών όσο και στο επίπεδο των συντάξιµων παροχών.
• Την υλοποίηση της δέσµευσης για µείωση ασφαλιστικών εισφορών.
• Τέλος δεν πρόκειται να δεχτούµε καµιά συζήτηση για τη ληστρική
ενοποίηση του ΤΣΜΕ∆Ε µε άλλα ταµεία, που δηµεύει το 10% των απο-
θεµατικών του ταµείου µας και ανοίγει το δρόµο για µείωση των συ-
ντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους στην Πανελλαδική 24ώρη απεργία
– αποχή, όλων των διπλωµατούχων µηχανικών, µαζί µε τους γιατρούς,
φαρµακοποιούς, δικηγόρους, δηµοσιογράφους στις 19 ∆εκεµβρίου
2007 ηµέρα Τετάρτη και στη συγκέντρωση, ενωτικά και αγωνιστικά,
στις 11.00 π.µ., στα Προπύλαια (οδός Πανεπιστηµίου). Θα ακολουθή-
σει πορεία προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας, Σταδίου 29 (Πλ. Κλαυθµώνος).

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
[Αθήνα 25.01.08]

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτό-
νων, στη συνεδρίασή του της 23/01/08, συζήτησε το θέµα των τελευ-
ταίων εξελίξεων επί του ασφαλιστικού και οµόφωνα αποφάσισε τα πα-
ρακάτω:
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1) Καλεί, από 23/01/08, σε αποχή όλους τους συναδέλφους που συµ-
µετέχουν στα:
• Συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων.
• Συµβούλια Μελετών.
• Α’βάθµιες και Β’βάθµιες ΕΠΑΕ.
• ΣΧΟΠ Κεντρικού Περιφερειακού και Νοµαρχιακού Επιπέδου.
• Επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων.
2) Καλεί όλους τους συναδέλφους στην απεργία της 13 Φεβρουαρίου
2008, που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ και συµµετέχουν οι επι-
στηµονικοί Φορείς των διπλωµατούχων µηχανικών, µαζί µε τους για-
τρούς, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, δηµοσιογράφους.
3) Συµµετέχει στις πρωτοβουλίες που θα αποφασίσουν από κοινού, οι
Φορείς των υπό «ενοποίηση» ταµείων, τις προσεχείς µέρες.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας,
τον Πρόεδρο ΟΣΚ ΑΕ, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΟΣΚ ΑΕ
[ΑΘΗΝΑ 26.01.07]

Πρόσφατα πληροφορηθήκαµε ότι η αρµόδια ∆ιυπουργική Επιτροπή
των Σ∆ΙΤ, ενέκρινε την κατασκευή 27 νέων Σχολικών Μονάδων στην
Περιφέρεια Αττικής. Ο προϋπολογισµός κατασκευής ανέρχεται στο
ποσό των 105 εκατοµµυρίων ευρώ, της δε συντήρησης φθάνει τα 45
εκατοµµύρια. Μάλιστα ανακοινώθηκε ότι ετοιµάζονται    άλλα τρία πα-
κέτα σχολείων στην Αττική και την Περιφέρεια. 

Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι το κατά πόσο τηρήθηκαν ακόµη και
αυτές οι αµφιλεγόµενες διαδικασίες του Ν. 3389/05, όσον αφορά στην
προκαταρτική φάση αφενός και στην φάση υπαγωγής αφετέρου, πριν η
∆ιυπουργική Επιτροπή αποφασίσει την υπαγωγή της Σ∆ΙΤ. Επίσης προ-
κειµένου να προλάβουµε άλλες εκτροπές και πιθανές προσφυγές στα
αρµόδια όργανα, οφείλουµε να σας επισηµάνουµε τα παρακάτω: 
• Το κόστος σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, είναι δυσανάλογο µε
εκείνο για αντίστοιχα έργα, των κανονικών διαδικασιών (πλην Σ∆ΙΤ)
που ακολουθούσε η ΟΣΚ ΑΕ µέχρι σήµερα. 
• Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα εκκίνησης της κατασκευής καθυ-
στερεί κατά δύο περίπου χρόνια, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση των
εργαζοµένων στην ΟΣΚ ΑΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∂

ντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές δι-
καιούνται να συµµετέχουν τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε
παράταξη. Τα αποτελέσµατα αποστέλλονται στην Αθήνα και συγκε-
ντρώνονται στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, που έχει εκλεγεί για το σκοπό αυτό από την
Αντιπροσωπεία και δεν απαρτίζεται απαραίτητα από µέλη αυτής.
11.3. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει τα αποτελέσµατα για
την ανάδειξη των µελών της Αντιπροσωπείας.
11.4. Για την κατανοµή των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά συνδυα-
σµό ή µεµονωµένο υποψήφιο ισχύει η απλή αναλογική των ψηφοδελ-
τίων.
11.4.1. Το εκλογικό µέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου
των εγκύρων ψηφοδελτίων όλης της χώρας µε το συνολικό αριθµό των
µελών της Αντιπροσωπείας.
11.4.2. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανοµή περιέρχο-
νται στους συνδυασµούς ή µεµονωµένους υποψήφιους που έχουν τα
µεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
11.4.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η έδρα διατίθεται
στον συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει ήδη
έδρα. Σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση µεταξύ
αυτών που ισοψήφησαν.
11.5. Την κατανοµή του συνόλου των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά
συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο ακολουθεί η κατανοµή των
εδρών της Αντιπροσωπείας ανά περιφέρεια ως εξής:
Ο συνολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των εκλογικών
τµηµάτων της Περιφέρειας διαιρείται µε τον αντίστοιχο αριθµό εδρών
της περιφέρειας αυξηµένου κατά µονάδα και αυτό αποτελεί το εκλογι-
κό µέτρο της πρώτης κατανοµής. Όσες ακέραιες φορές χωράει το
εκλογικό αυτό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που
πήρε ο κάθε συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος σε όλα τα εκλο-
γικά τµήµατα της Περιφέρειας, τόσος είναι ο αριθµός των εδρών που
παίρνει ο αντίστοιχος συνδυασµός από την πρώτη κατανοµή στη συ-
γκεκριµένη περιφέρεια, και οι έδρες αυτές καταλαµβάνονται από τους
υποψήφιους που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον µεγαλύτερο αριθµό
σταυρών προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού που
αντιστοιχούν στην Περιφέρεια. Τα υπόλοιπα του κάθε συνδυασµού µε-
ταφέρονται στη δεύτερη κατανοµή. Οι µεµονωµένοι υποψήφιοι εκλέ-
γονται αν συγκεντρώσουν το εκλογικό µέτρο και τα τυχόν υπόλοιπά
τους δεν λαµβάνονται υπόψη σε δεύτερη κατανοµή. Όσες έδρες µεί-
ναν κενές από την πρώτη κατανοµή καταλαµβάνονται µε τη δεύτερη
κατανοµή που γίνεται για ολόκληρη τη χώρα. Για το σκοπό αυτό βρί-
σκεται πρώτα ο λόγος του υπολοίπου κάθε συνδυασµού και για κάθε
περιφέρεια προς το µέτρο της πρώτης κατανοµής της περιφέρειας
αυτής. Η κατάληψη των εδρών γίνεται µε βάση το λόγο αυτό και µε
διαδοχικές µετακινήσεις από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο κατά
περιφέρεια πρώτα και κατά συνδυασµό ύστερα ώστε να καλύπτονται
όλες οι κενές έδρες της κάθε περιφέρειας και να µην υπερβαίνεται ο
αριθµός εδρών που ανήκει στο συνδυασµό. Για διευκόλυνση της διαδι-
κασίας της δεύτερης κατανοµής συντάσσεται τετραγωνικός πίνακας
που έχει σε οριζόντιες σειρές τις περιφέρειες µε τη σειρά, αρχίζοντας
από την περιφέρεια µε το µικρότερο αριθµό ψηφισάντων προς την πε-
ριφέρεια µε τον µεγαλύτερο αριθµό ψηφισάντων και σε κατακόρυφες
στήλες τους συνδυασµούς ή µεµονωµένους υποψήφιους, αρχίζοντας
από τον µικρότερο σε ψήφους σε όλη τη χώρα. Ο Πίνακας κλείνει µε
τελευταία σειρά που περιλαµβάνει τις κενές έδρες κατά συνδυασµό
και τελευταία στήλη που περιλαµβάνει τις κενές έδρες κατά περιφέ-
ρεια. Στη διασταύρωση κάθε στήλης και κάθε σειράς µπαίνει ο αντί-
στοιχος πιο πάνω λόγος και στο διαµορφωµένο έτσι πίνακα η Επιτρο-
πή πραγµατοποιεί τις διαδοχικές µετακινήσεις.

Σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο παραµέτρων (της απλής αναλογι-
κής των συνδυασµών και της γεωγραφικής κατανοµής) υπερτερεί η
απλή αναλογική των συνδυασµών. 

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 12

12.1. Στην έδρα κάθε Νοµού ιδρύονται Τοπικά Τµήµατα του Συλλόγου,
στα οποία ανήκουν τα µέλη του Συλλόγου που είναι εγκαταστηµένα σε
αυτόν. Κάθε µέλος µπορεί να είναι εγγεγραµµένο µόνο σ’ ένα Τµήµα
όπου έχει έδρα κατά δήλωσή του.
12.2. Τα µέλη του Συλλόγου κάθε Τµήµατος συγκροτούν τις Τοπικές Γε-
νικές Συνελεύσεις του Τµήµατος. Τα µέλη του Τµήµατος εκλέγουν το
Τοπικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος µε απλή αναλογική, όπως
περιγράφεται σε προηγούµενο άρθρο, την ηµέρα των αρχαιρεσιών
που διενεργούνται ταυτόχρονα και ενιαία σε όλη τη χώρα.
12.3. Για να ιδρυθεί Τοπικό Τµήµα και να υπάρξουν τα παραπάνω τοπι-
κά όργανα είναι απαραίτητη η εγγραφή 20 τουλάχιστον Αρχιτεκτόνων
στα µητρώα του Συλλόγου του Τµήµατος. Εκεί όπου δεν υπάρχουν
Τµήµατα και µέχρι την ίδρυσή τους, µπορεί να συγκροτούνται προσω-
ρινές τριµελείς νοµαρχιακές Επιτροπές, τα µέλη των οποίων ορίζονται
από την Αντιπροσωπεία. Μέχρι τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας οι
Νοµαρχιακές Επιτροπές ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου.
12.4. Τα όργανα του Τοπικού Τµήµατος είναι αρµόδια για την προώθη-
ση κάθε επαγγελµατικού, επιστηµονικού και κοινωνικού θέµατος. Είναι
καθ’ ύλην αρµόδια για τον ορισµό των εκπροσώπων του κλάδου στον
Νοµό του. 
12.5. Το Τοπικό Τµήµα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συνδρο-
µών των µελών του όσο και των πάσης φύσεως πόρων που έχει από τις
δραστηριότητές του.
Κονδύλια τοπικών τµηµάτων, που προέρχονται από τρίτους, µπορούν
να απορροφώνται πανελλαδικά σε συνεργασία µε το ∆.Σ. της Πανελλή-
νιας Ένωσης µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Τµήµατος.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κονδύλια προς την Πανελλήνια Ένω-
σης ως πανελλαδικό όργανο, που προέρχονται από τρίτους (Υπουρ-
γεία, ΕΕ, ΤΕΕ κλπ.) αυτά κατανέµονται πανελλήνια αναλογικά µε τον
αριθµό των µελών των Τοπικών Τµηµάτων µετά την αφαίρεση των
πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου.
12.6. Όλα τα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των τοπικών οργάνων
ρυθµίζονται από εσωτερικούς κανονισµούς που εγκρίνονται από τις
Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις.
12.7. Όπου δεν υφίσταται Τµήµα τις αρµοδιότητές του ασκεί το ∆Σ της
ΠΕΑ.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 13

13.1. Συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης
(ΣΟΠΕ) στο οποίο συµµετέχει ο Πρόεδρος ή εξουσιοδοτηµένο µέλος
από κάθε Τµήµα και ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του ∆.Σ. του Συλλόγου,
ο οποίος προεδρεύει των διαδικασιών του. 
13.2. Το ΣΟΠΕ συνέρχεται τακτικά 4 φορές το χρόνο µε ευθύνη του ∆Σ
του Συλλόγου και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση αυτού ή αίτηση του
1/6 των µελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα.
13.3. Το ΣΟΠΕ επιδιώκει τον καλύτερο συντονισµό των κάθε µορφής
δραστηριοτήτων των Τµηµάτων σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τον
συντονισµό αυτών µε το ∆Σ του Συλλόγου.
Το 1/5 των µελών του ΣΟΠΕ µπορεί να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση
της Αντιπροσωπείας για θέµατα της αρµοδιότητάς του. Στην περίπτω-
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4.2. Μέλος του Συλλόγου που δεν είναι ταµειακά εντάξει στερείται του
δικαιώµατος να ψηφίζει για την ανάδειξη οργάνων τοπικού ή πανελ-
λαδικού χαρακτήρα ή να εκλέγεται σε οποιοδήποτε όργανο του Συλλό-
γου. 

Άρθρο 5

5.1. Μέλος που πράξεις του αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του Συλ-
λόγου ή έρχονται σε αντίθεση µε τις δηµοκρατικές και συνδικαλιστικές
ελευθερίες, ύστερα από έγγραφη καταγγελία στο ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο, παραπέµπεται από αυτό στην Αντιπροσωπεία, εάν ζητείται η δια-
γραφή του ή εάν έχει διαπράξει σοβαρό αδίκηµα.
Η Αντιπροσωπεία είναι αρµοδία να του επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.
5.2. Η απόφαση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής παίρνεται µε µυ-
στική ψηφοφορία.
5.3. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να παρθεί µε πλειοψηφία των
2/3 των παρόντων µελών της Αντιπροσωπείας.
5.4. Η διαγραφή µέλους δεν συνεπάγεται επιστροφή των κάθε φύσης
καταβολών αυτού προς τον Σύλλογο.

Άρθρο 6

Πόροι του Συλλόγου είναι το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες συν-
δροµές των µελών, τα έσοδα από τις κάθε µορφής δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και τα περιερχόµενα σ’ αυτόν από
δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες νόµιµες πηγές, εφόσον
δεν τάσσονται σ’ αυτές οι όροι που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς
του Συλλόγου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 7

7.1. Όργανα του Συλλόγου είναι:
α. Η Αντιπροσωπεία
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
γ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Τοπικού Τµήµα-
τος
δ. Το Συντονιστικό Όργανο
7.2. Η εκλογή σε όλα τα όργανα του Συλλόγου γίνεται µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής. 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Άρθρο 8

8.1. H Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του πα-
νελλαδικού φορέα Αρχιτεκτόνων και αποφασίζει επάνω σε κάθε θέµα
που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει γενική αρµοδιότητα για κάθε ζήτη-
µα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου. Η Αντιπροσωπεία έχει
την εποπτεία και τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλό-
γου και έχει το δικαίωµα να το παύει στο σύνολό του, εφόσον υπερ-
ψηφιστεί σχετική πρόταση µοµφής.
8.2. Η Αντιπροσωπεία αποτελείται από 165 µέλη, που εκλέγονται σε
όλη τη χώρα από το σύνολο των εγγεγραµµένων µελών του Συλλόγου.
8.3. Η κατανοµή των µελών της Αντιπροσωπείας ακολουθεί την περι-
φερειακή διαίρεση της χώρας.

Οι εκλογικές περιφέρειες είναι οι εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής,
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης.

Για τις πρώτες εκλογές µετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού ο
αριθµός των αντιπροσώπων ανά περιφέρεια θα οριστεί από το ∆.Σ. του
Συλλόγου µε βάση τα εγγεγραµµένα µέλη ανά περιφέρεια και µε κρι-
τήριο την ενίσχυση των περιφερειών µε µικρότερο αριθµό εγγεγραµ-
µένων µελών.
Τα 165 µέλη της Αντιπροσωπείας κατανέµονται στις περιφέρειες µε
απλή αναλογική ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των ψηφισάντων σε
κάθε περιφέρεια ακριβώς όπως περιγράφεται στο άρθρο 11.4. 
8.4. Οι εκλογές για την ανάδειξη των πανελλαδικών και των τοπικών
οργάνων του Συλλόγου γίνονται ενιαία σε όλη τη χώρα κάθε τρία (3)
χρόνια. 

Άρθρο 9

9.1. Τα µέλη της Αντιπροσωπείας συνέρχονται σε τακτική σύνοδο µία
φορά το χρόνο (µετά την εκλογή του ∆.Σ. του Συλλόγου) σε ηµέρα και
ώρα που ορίζεται από το Προεδρείο αυτής. 
9.2. Η Αντιπροσωπεία βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη της
είναι περισσότερα από τα απόντα.
9.3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η σύγκληση της Αντιπροσωπείας
αναβάλλεται για άλλη ηµέρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρι-
στάµενα µέλη της είναι τουλάχιστον 40.
9.4. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται µε έγγραφες προσκλήσεις του Προ-
εδρείου της, που στέλνονται στα µέλη της.
9.5. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται σε έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα
από πρόσκληση του Προεδρείου της, ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/7
τουλάχιστον των µελών της ή από το 1/5 των µελών του Συντονιστικού
Οργάνου ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου.
Η σύγκληση της Αντιπροσωπείας στις περιπτώσεις αυτές γίνεται το
αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες.

Άρθρο 10

10.1. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας προεδρεύει Προεδρείο,
που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας εκλέγεται µε απλή αναλογική από
τα µέλη της για θητεία τριών ετών και είναι ανακλητό.
10.2. Η Ηµερήσια ∆ιάταξη των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας κα-
θορίζεται από το Προεδρείο αυτής και αναγράφεται στη σχετική πρό-
σκληση που αποστέλλεται στα µέλη της. Στην περίπτωση που η Αντι-
προσωπεία συγκαλείται ύστερα από αίτηση του 1/7 των µελών της ή
του 1/5 των µελών του Συντονιστικού Οργάνου τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης είναι εκείνα που αναγράφονται στη σχετική αίτηση.
10.3. Η συζήτηση στην Αντιπροσωπεία γίνεται µόνο επάνω στα θέµα-
τα που περιέχει η ηµερήσια διάταξη.
10.4. Για τη λήψη απόφασης της Αντιπροσωπείας απαιτείται η απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων µελών της.
10.5. Τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία της Αντιπροσωπεί-
ας ρυθµίζονται από Εσωτερικό Κανονισµό που εγκρίνεται από τα µέλη
της.

Άρθρο 11

11.1. Τα µέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται µε άµεση εκλογή από τα
µέλη του Συλλόγου σε όλη τη χώρα. Για όλες τις περιφέρειες της
χώρας υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά παράταξη.
11.2. Η ψηφοφορία γίνεται συγχρόνως σε όλη τη χώρα. Τα µέλη του
Συλλόγου ψηφίζουν στα Εκλογικά Τµήµατα της περιφέρειας, στην
οποία ανήκουν, τους υποψηφίους αυτής. Η διαλογή των ψηφοδελτίων
γίνεται από Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέ-
λευση του Τµήµατος και αν τούτο δεν καταστεί δυνατόν το αργότερο
20 µέρες πριν τις εκλογές ορίζεται Εφορευτική Επιτροπή από την Κε-
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Άρθρο 25

Το Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί από την Αντιπροσωπεία του
Συλλόγου ύστερα από σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία των µισών
τουλάχιστον των µελών της Αντιπροσωπείας και η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 26

Η εσωτερική λειτουργία και οργάνωση του Συλλόγου ορίζεται µε εσω-
τερικό κανονισµό που εγκρίνεται από την Αντιπροσωπεία. Οτιδήποτε
δεν ρυθµίζεται από το παρόν ρυθµίζεται από τον ΑΚ και το Νόµο.

11Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Προγράµµατα σπουδών – Αρχιτεκτονικές Σχολές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
• Θεωρητικές και πρακτικές πλευρές της εκπαίδευσης.
• Η αναγκαιότητα της 5ετους διάρκειας σπουδών για την απόκτηση
του πτυχίου του Αρχιτέκτονα.
• Οι Κοινοτικές επιλογές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και οι εµπει-
ρίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.
• Ακαδηµαϊκές ισοτιµίες (από Ελλάδα και εξωτερικό) – Φορέας κατά-
ταξης και αναγνώρισης τίτλων σπουδών – ∆υνατότητα συµπληρωµατι-
κών σπουδών για την απόκτηση ισοτιµίας.
• Πλαίσιο αρχών Ακαδηµαϊκών ισοτιµιών.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

• Επαγγελµατικά δικαιώµατα και αντιστοίχηση µε αναγνωρισµένους
τίτλους σπουδών – Φορέας χορήγησης επαγγελµατικών δικαιωµά-
των.
• Προσδιορισµός – πιστοποίηση και καθορισµός αρµοδιοτήτων δια-
κριτών ρόλων στους Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς.
• Πρακτική επαγγελµατική εξάσκηση.
• Φορέας πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων – Μητρώο επαγ-
γελµατικών τίτλων.
• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος – Εγγραφή στο ΤΕΕ.
• Επαγγελµατική κατάρτιση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση. 
• Τεχνολογικές εξελίξεις και άσκηση του επαγγέλµατος.
• ∆ιαδικτυακό εργασιακό περιβάλλον – Νέα εργαλεία σχεδιασµού.
• Η διαχείριση του έργου.

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

• Κοινοτικές Οδηγίες για το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα.
• Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
• ΟΙ θέσεις της UIA.
• Οι θέσεις άλλων Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών Επιµελητηρίων.
• Οι θέσεις του ΤΕΕ.
• Θέσεις εκπροσώπων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
• Θέσεις εκπροσώπων των Ελληνικών Κοµµάτων και της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης.

4. ΧΩΡΟΣ –  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ∆Α.

• Οι επιπτώσεις των αναπτυξιακών επιλογών στον Ελληνικό χώρο.
• Οι επιπτώσεις στην ελληνική περιφέρεια.
• Οι επιπτώσεις στην ελληνική πόλη.
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• Πολεοδοµική νοµοθεσία.
• Η αυτοιδιαχείρηση των κατασκευών (αυθαίρετα).
• Η Ελλάδα και η Αρχιτεκτονική σήµερα.
• Για µια νέα στρατηγική στη Χωροταξία, την Πολεοδοµία και την Αρχι-
τεκτονική.
• Τρόπος παραγωγής των έργων.

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

• Οι προτάσεις του Συνεδρίου για τη συγκρότηση Θεσµικού πλαισίου
Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική.
• Εθνικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
[Αθήνα 14.09.06]

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης
Αρχιτεκτόνων, που έχει συσταθεί στις 27 Ιανουαρίου 2006, συνεδριά-
ζει σταθερά στα γραφεία του Συλλόγου µία φορά το µήνα.
Στα πλαίσια των αποφάσεων του Συλλόγου, ξεκινάει την έναρξη λει-
τουργίας του Εντευκτηρίου και σας καλεί στη γιορτή που θα γίνει τη
∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου, στις 18:00, στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
(Κλάδου και Βρυσακίου 15, τηλ. 2103215146).

Το Εντευκτήριο θα λειτουργεί κάθε ∆ευτέρα απόγευµα 18:00-21:00.
Στα πλαίσιά του, θα είναι ανοικτή η βιβλιοθήκη του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (η
οποία και θα εµπλουτιστεί µε σύγχρονα ελληνικά και ξένα αρχιτεκτο-
νικά περιοδικά και βιβλία), δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλ-
φους να διαβάσουν ότι τους ενδιαφέρει µέσα στους χώρους του Συλ-
λόγου, όπου θα προσφέρεται και δωρεάν καφές. Επίσης σχεδιάζεται
να διοργανώνονται προβολές ταινιών και ντοκιµαντέρ καθώς και συζη-
τήσεις αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
Προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών
[Αθήνα 18.01.07]

Στα πλαίσια του διαλόγου και της ανάπτυξης µιας κοινής πλατφόρµας
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και των Τµηµάτων των Αρχιτεκτονικών
Σχολών της Χώρας και µε δεδοµένο το ευµετάβλητο πεδίο της εκπαί-
δευσης και της αρχιτεκτονικής πρακτικής που παρατηρείται την τε-
λευταία περίοδο, σας καλούµε σε συνάντηση ανταλλαγής απόψεων,
στις 10 Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.µ. στα
γραφεία του Συλλόγου µας, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα.

Η θεµατολογία επί της οποίας θα κινηθούµε είναι:
• 5ετής Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση.
• Αρχιτεκτονικές Σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού.
• Αναγνώριση τίτλου σπουδών.
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος και ΤΕΕ.
• Προτάσεις της Κυβέρνησης στο σχέδιο νόµου για τον καθορισµό
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ∆οµικών Μηχανικών των ΤΕΙ.
• Ειδικότητες στο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα.

Β22
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ση αυτή οι εκπρόσωποι σ’ αυτό µπορούν να παρίστανται στην Αντι-
προσωπεία και να λάβουν µέρος στην σχετική συζήτηση.
13.4. Τα θέµατα που εισάγει το ΣΟΠΕ στην Αντιπροσωπεία µπαίνουν
στην Η∆ κατά προτεραιότητα.
13.5. Το ∆Σ του Συλλόγου αποφασίζει για τις εκπροσωπήσεις του κλά-
δου σε Πανελλήνιο και ∆ιεθνές επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την ει-
σήγηση του ΣΟΠΕ εφόσον υπάρχει. Η εισήγηση του ΣΟΠΕ δεν είναι
δεσµευτική για το ∆Σ.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 14

14.1. Ο Σύλλογος διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται
από δεκαπέντε (15) µέλη και που εκλέγεται ανά τριετία µε µυστική
ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία µε το σύστηµα της απλής αναλο-
γικής.
14.2. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι άµισθη.  
14.3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας µε
χωριστές ψηφοφορίες Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ειδι-
κό Γραµµατέα και Ταµία.

Άρθρο 15

15.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε ηµέρα και ώρα που ορί-
ζεται από τον Πρόεδρο.
15.2. Για την έγκυρη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτεί-
ται η παρουσία εννέα (9) µελών αυτού. Μετά από τρεις συνεχείς προ-
σκλήσεις χωρίς να επιτευχθεί απαρτία ή σε έκτακτες συνεδριάσεις
αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αρκεί να παρίστανται 8 µέλη
αυτού.
15.3. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή για δέκα σποραδικές κατά το διά-
στηµα της θητείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την έκπτωση από τη θέση
του µέλους τούτου.
15.4. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε πλειο-
ψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16

16.1. Ο Πρόεδρος εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της Αντιπροσωπείας, εκπροσωπεί δε το Σύλλογο απέναντι στους
τρίτους και ενώπιον όλων των αρχών και των δικαστηρίων έχοντας δι-
καίωµα να ασκεί κάθε ένδικο µέσο, τακτικό ή έκτακτο. Η άσκηση των
παραπάνω ενδίκων µέσων γίνεται ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου.
16.2. Κάθε έγγραφο που προέρχεται από τον Σύλλογο υπογράφεται
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ή τους νόµιµους αναπλη-
ρωτές τους.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από
τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται κάθε φορά µε απόφα-
σή του. 

Άρθρο 18

18.1. Ο Ταµίας έχει τη διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου. Είναι
υποχρεωµένος να καταθέτει τα ποσά που συγκεντρώνονται στην Τρά-
πεζα µε την οποία συναλλάσσεται ο Σύλλογος Πρέπει πάντως να έχει
πάντα διαθέσιµο στο ταµείο ένα ποσό για τις άµεσες ανάγκες του Συλ-
λόγου. Το ύψος του ποσού τούτου ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου.
18.2. ∆ικαίωµα ανάληψης χρηµάτων από την Τράπεζα ή από οποιοδή-

ποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο έχει ο Ταµίας του συλλόγου. Σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος τον Ταµία αναπληρώνει µέλος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου, που ορίζεται κάθε φορά από αυτό.

Άρθρο 19

19.1. Κάθε δαπάνη εκτός του προϋπολογισµού για τις ανάγκες του
Συλλόγου µέχρι 500,00 _ αποφασίζεται από τον Πρόεδρο αυτού, µε-
γαλύτερη δε από αυτή και µέχρι του ποσού των 3.000,00 _ από το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο. Για κάθε δαπάνη µεγαλύτερη των 3.000,00 _ απο-
φασίζει η Αντιπροσωπεία. 
19.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τον πρώτο χρόνο παρέχεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα να προβεί σε δαπάνες χωρίς την
υποβολή προϋπολογισµού.

Άρθρο 20

20.1. Ο Γενικός Γραµµατέας φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του
Συλλόγου, διεξαγάγει την αλληλογραφία, τηρεί το µητρώο και το πρω-
τόκολλο των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, σφραγίζει και
προσυπογράφει τα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Ειδικός Γραµµατέας βοηθάει τον Γενικό
Γραµµατέα στην εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων του.
20.2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τον Γενικό Γραµµατέα ανα-
πληρώνει ο Ειδικός Γραµµατέας.

Άρθρο 21

21.1. Κάθε θέση Συµβούλου που χηρεύει αναπληρώνεται από τον αµέ-
σως επόµενο, κατά σειρά επιτυχίας, µέλος της ίδιας παράταξης.
21.2. Κάθε Σύµβουλος µπορεί να ζητήσει µε γραπτή αίτησή του από
τον Πρόεδρο την προσωρινή αντικατάστασή του κατά το διάστηµα
απουσίας ή ασθένειας. Εάν δεν το ζητήσει ο Σύµβουλος, στις παραπά-
νω περιπτώσεις, µπορεί ο Πρόεδρος να προβεί στην αντικατάσταση
τούτου µε πρακτικό του Συµβουλίου και εφόσον δεν µπορεί να επιτευ-
χθεί µε άλλο τρόπο απαρτία ή παρεµποδίζονται οι εργασίες του Συλ-
λόγου.

Άρθρο 22

Για τις ανάγκες του Συλλόγου µπορεί να προσλαµβάνεται, µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έµµισθο προσωπικό.
Άρθρο 23
23.1. Η εκλογή για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου διεξάγεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Το εκλογικό µέτρο
βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων µε τον
αριθµό 15.
23.2. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανοµή περιέρχο-
νται στους συνδυασµούς ή µεµονωµένους υποψηφίους που έχουν τα
µεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
23.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων για την κατάληψη
θέσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θέση διατίθεται στο συνδυασµό η
µεµονωµένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Άρθρο 24

24.1. Η διάλυση του Συλλόγου επέρχεται εάν αποφασίσει σχετικά η
Αντιπροσωπεία των µελών του Συλλόγου, που συγκαλείται ειδικά γι’
αυτόν τον σκοπό.
24.2. Για τη λήψη απόφασης για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται
η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών της Αντιπρο-
σωπείας και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
24.3. Η απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου ορίζει τον τρόπο εκ-
καθάρισης και διάθεσης της περιουσίας αυτού.
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16.40-16.55: Συζήτηση

16.55-17.35: Β΄ Ενότητα, Συντονιστής: Στέφανος Ζαφειρόπουλος

Θανάσης Παππάς, Εκπρόσωπος ΣΑΘ
«Πτυχές για τη διαµόρφωση πλαισίου Εθνικής Πολιτικής για την Αρχι-
τεκτονική»
Μυρτώ Κιούρτη - Κώστας Μπάρλας, Εκπρόσωποι Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων Νοµού Αχαΐας (ΣΑΝΑ)
«Εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. Στρατηγικές για την προώθηση της
αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό»
Κωνσταντίνος Γράψας, Εκπρόσωπος Τµήµατος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Λευκάδας
«Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική»
Αναστάσιος Κισκίνης, Εκπρόσ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής
«Νικόλαος Ζάχος»
«Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στην αστική αρχιτεκτονική»

17.35-17.50: Συζήτηση

17.50-18.05: ∆ιάλειµµα

18.05-19.00: ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Συντονιστής: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Οργανωτική Επιτροπή Ηµερίδας
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Στέφανος Ζαφειρόπουλος
Μαρία Θεόδωρου
Ράνια Κλουτσινιώτη
Μαρία Κουρµπανά
Κώστας Μπελιµπασάκης
Θέµης Στρογγυλός
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007 
Αµφιθέατρο του ΥΠΠΟ (Μπουµπουλίνας 20-22)
09:30-19:00

09.30: Προσέλευση
09.50-10.00: Προσφώνηση: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
10.00-10.40: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Συντονιστής: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Νικήτας Κακλαµάνης, ∆ήµαρχος Αθηναίων
Αλέξανδρος Θεοχαρόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής ΥΠΠΟ
Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ
Άννα Γαλαζή, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Θέµης Στρογγυλός, Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής

10.40-11.30: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Συντονίστρια: Μαρία Κουρµπανά

Φίλιππος Μορτάκης, ∆/νση ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ∆Ε
«Ιστορική αναδροµή στο νοµοθετικό πλαίσιο που επηρεάζει την αρχι-
τεκτονική δηµιουργία»
Ρέα Καλοκάρδου, Φανή Αναιρούση, Μάρω Ευαγγελίδου, ΣΕΠΟΧ 
«Το αστικό περιβάλλον ως πλαίσιο άσκησης αρχιτεκτονικής: η σηµερι-
νή εικόνα, η νοµοθεσία και οι πολιτικές»
Εκπρόσωπος ΕΟΤ
«Πολιτικές για την αρχιτεκτονική και το αστικό περιβάλλον στην Ελλά-
δα από την πλευρά του τουρισµού»
Ιωάννα Γεωργούλια, τ. γραµµατέας Europan 
«Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Europan»
Νικόλαος Ροδολάκης, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών, Χωροταξίας
και Ανάπτυξης ΑΠΘ
«Αρχιτεκτονική και πολεοδοµία-χωροταξία. Η έννοια της κλίµακας
στην οργάνωση του αστικού χώρου»

11.30-11.45: Συζήτηση 

11.45-12.00: ∆ιάλειµµα-καφές

12.00-13.00: Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Συντονίστρια: Μαρία Θεοδώρου

Θεανώ Φωτίου, Εκπρόσωπος Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ
«Οι αλλαγές στο περιεχόµενο σπουδών και οι µεταπτυχιακές σπουδές
στην αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ»
Βάσω Τροβά, Εκπρόσωπος Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας  
«Μεταβαλλόµενα τοπία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση»
Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Πρόεδρος Αρχιτεκτονικής Σχολής ∆ΠΘ
«Παράµετροι αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και παραγωγής αρχιτεκτο-
νικού έργου στην περιφέρεια»

Β23
Γιώργος Πανέτσος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Αρχιτεκτονικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Πάτρας
«Εκπαιδεύοντας για την αρχιτεκτονική ποιότητα στην Ελλάδα»
Ζωή Καραµάνου, Πρόεδρος Αρχιτεκτονικής Σχολής Πολυτεχνείου
Κρήτης
«Ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σχολών. Προοπτικές
εξέλιξης του νέου τµήµατος αρχιτεκτόνων στο πολυτεχνείο Κρήτης»
Αρίστη Παπαδοπούλου, Σταύρος Βεργόπουλος, Μαριάνθη Λιάπη,
Οµάδα ερευνητικού προγράµµατος «ΕΠΕΑΕΚ – Πυθαγόρας ΙΙ» του ΑΠΘ
«Αστικές Στρατηγικές και οι Αντοχές του Ευκλείδη»  

13.00 -13.15: Συζήτηση

13.15-14.30: ∆ιάλειµµα-φαγητό

14.30-15.30: ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Συντονιστής: Κώστας Μπελιµπασάκης

Νίκος Καλογεράς, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
«Τρόποι προβολής ελληνικής αρχιτεκτονικής»
∆ηµήτρης Αντωνακάκης, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 
«Το ΚΑΜ και το µεγάλο Αρσενάλι»
Μάρω Αδάµη, Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου Μπενάκη 
«Η συµβολή των αρχιτεκτονικών αρχείων στη διαµόρφωση του αρχιτε-
κτονικού γίγνεσθαι»
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Συντονιστής Ελληνικού Docomomo 
«Η αρχιτεκτονική στο µεταίχµιο πολιτιστικής κληρονοµιάς και νεωτερι-
κότητας»
Μαρία Θεοδώρου, SARCHA – Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί
«Αρχιτεκτονική Παιδεία για Όλους»
Μάριος Κατσουρός, Ένωση Πολιτών Σύρου- ΕΥΠΛΟΙΑ
«Η άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα στην Ερµούπολη Σύρου
και η προστασία των διατηρητέων οικισµών»

15.30-15.45: Συζήτηση

15.45-16.00: ∆ιάλειµµα

16.00-17.50: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

16.00- 16.40: Α΄ Ενότητα, Συντονίστρια: Πόλυ Γεωργακοπούλου

Λίζα Σιόλα, Πρόεδρος Ελληνικού τµήµατος UIA 
«∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων»
Σωτήρης Παπαδόπουλος, Εκπρόσωπος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Οµάδα Εργα-
σίας «Έρευνα» του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης 
«Η αναγνωρισιµότητα της αρχιτεκτονικής. Η κοινωνική αντίληψη, οι
οργανώσεις αρχιτεκτόνων και  το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώ-
πης (ΣΑΕ)»
Θεανώ Φωτίου, Εκπρόσωπος Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ
«Όρια και δυνατότητες της επιστηµονικής επιτροπής αρχιτεκτόνων ΤΕΕ»
Πρόδροµος Νικηφορίδης, Εκπρόσωπος Μόνιµης Επιτροπής Αρχιτε-
κτονικών Θεµάτων, Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΕ
«∆ραστηριότητες και παρεµβάσεις της Μόνιµης Επιτροπής Αρχιτεκτο-
νικών Θεµάτων για την αρχιτεκτονική και το αστικό περιβάλλον»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΟ «ΞΕΝΙΑ» ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
[Αθήνα 14.06.07]

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στην προσπάθειά του για
την προστασία, ανάδειξη και λειτουργική επανένταξη των Ξενία της
περιόδου 1953-1967, που αποτελούν σηµαντικότατη ενότητα της δη-
µόσιας µεταπολεµικής αρχιτεκτονικής παραγωγής, διοργανώνει µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων, εκδήλωση στο Ξενία
Καλαµπάκας, στις 30 Ιουνίου του 2007 στις 18:00 το απόγευµα. 
Οι κατεδαφίσεις των Ξενία Ιωαννίνων και Ηρακλείου, καθώς και η ορι-
στική αλλοίωση άλλων µονάδων, καθιστούν το αίτηµα της διατήρησης
των σηµαντικότερων από τα εναποµείναντα Ξενία, επίκαιρο και επεί-
γον. Ο ανεπιτήδευτος και λιτός τρόπος δοµής και κατασκευής των
Ξενία, που είναι αποτέλεσµα µιας ενιαίας αρχιτεκτονικής θεώρησης,
αναφέρεται σε ένα άλλο ήθος, µία διαφορετική ποιότητα στον τρόπο
φιλοξενίας. Για το λόγο αυτό εκτιµάται ότι η καταστροφή τους (εγκα-
τάλειψη, ερείπωση, κατεδάφιση και παραµόρφωση) θα αποτελούσε
µια σηµαντική απώλεια για την σύγχρονη αρχιτεκτονική ιστορία του
τόπου µας.
Ειδικότερα το Ξενία Καλαµπάκας, ένα από τα σηµαντικότερα έργα του
Άρη Κωνσταντινίδη, λόγω και της µοναδικής του ένταξης στο ιδιαίτερα
απαιτητικό περιβάλλον των Μετεώρων, αποτελεί καταξιωµένο παρά-
δειγµα για τους Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες, καθώς διδάσκεται
στις αρχιτεκτονικές σχολές της Ελλάδος και περιλαµβάνεται στην ελ-
ληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ένα κτίριο αυτής της ποιότητας θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει και σήµερα όπως και στο παρελθόν σηµείο ανα-
φοράς για την περιοχή. Γι’ αυτό και η εκδήλωση επιλέγεται να γίνει στο
συγκεκριµένο χώρο και επιχειρεί µια επανασύνδεσή του µε το παρελ-
θόν του.
Ήδη, µε προηγούµενη απόφαση του, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ζητάει τον χαρα-
κτηρισµό των Ξενία ως διατηρητέων µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο
τους, ώστε οι µονάδες αυτές αφού συντηρηθούν µε βάση τα αρχικά
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Συγκροτήµατος «Μύλος Χατζηγιαννάκη Αλτιναλµαζή», που βρίσκεται
επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου 56 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φε-
ρόµενης ιδιοκτησίας Περιβαλλοντική ∆ράση ΑΕ» και κάθε άλλης συνα-
φούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της δι-
οίκησης.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε να µην προβείτε σε καµία ενέργεια κα-
τεδάφισης κτιρίων του προαναφερόµενου Συγκροτήµατος, µέχρι την
έκδοση απόφασης από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Για περαιτέρω στοιχεία απευθυνθείτε στα γραφεία µας, Κλάδου &
Βρυσακίου 15, 105 55 Αθήνα.

ΞΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προς τα ΜΜΕ και Ηµερήσιο Τύπο
[Αθήνα 31.05.06]

Με µεγάλη µας θλίψη πληροφορηθήκαµε, ότι ένα ακόµη σηµαντικό κτί-
ριο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς, κατεδαφίστηκε.
Παρά τη συστηµατική µας προσπάθεια να πείσουµε, κατ’ αρχήν την
ηγεσία του ΕΟΤ και των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων και στη συ-
νέχεια το Υπουργείο Πολιτισµού και µε την προσφυγή µας, το Συµβού-
λιο Επικρατείας, δεν κατέστη δυνατό να «σώσουµε» ένα ακόµη µνηµείο
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
Το Ξενία Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα Φίλιππου Βώκου, µελετήθη-
κε και οικοδοµήθηκε το 1959 από την υπηρεσία µελετών του ΕΟΤ,
προϊστάµενος της οποίας ήταν ο Άρης Κωνσταντινίδης. Το κτίριο, ακο-
λουθούσε µια αυστηρή λογική ένταξης στον αστικό ιστό και αποτελού-
σε για το κέντρο των Ιωαννίνων, σηµαντικό χώρο πρασίνου.  Την περίο-
δο εκείνη (1957-1967) οικοδοµήθηκαν τα περισσότερα Ξενία, που έως
σήµερα αποτελούν την σηµαντικότερη αρχιτεκτονική ενότητα δηµο-
σίων κτιρίων, µεταπολεµικά. 
Ήδη µε έγγραφό µας, από την 11.06.2003, προτείναµε στο Υπουργείο
Πολιτισµού, τον χαρακτηρισµό τους ως διατηρητέα κτίρια και ζητού-
σαµε την προστασία των Ξενία αυτής της περιόδου, µε συγκεκριµένη
λίστα που περιλαµβάνει και το Ξενία Ιωαννίνων. Αναγνωρίζουµε βε-
βαίως, ότι η διατήρηση µιας τέτοιας µονάδας προϋποθέτει την οικονο-
µική της βιωσιµότητα, κάτι που ισχύει για όλες τις µονάδες Ξενία. Για
το λόγο αυτό προτείναµε, µε το προηγούµενο έγγραφό µας, την σύ-
σταση ενός δικτύου Ξενία, πάνω σε µια σύγχρονη βάση λειτουργίας,
που θα εξασφάλιζε την οικονοµική απόδοση των µονάδων, που θα
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ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Θεωρούµε ότι µέσα από αυτό το πρίσµα
θα έπρεπε να εξεταστεί και η περίπτωση του Ξενία Ιωαννίνων, µε εν-
δεχόµενη ένταξή του στο δίκτυο που προτείνουµε, όπως άλλωστε
υποστηρίξαµε στην ηµερίδα που οργάνωσαν στα Ιωάννινα το ΤΕΕ -
Τµήµα Ηπείρου και το Οικονοµικό Επιµελητήριο - Τµήµα Ηπείρου
(06.11.2004), για το συγκεκριµένο θέµα.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαπιστώνει ότι το Υπουργείο
Πολιτισµού, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να υπερασπιστεί
τη σύγχρονη πολιτιστική µας κληρονοµιά. Θεωρεί ότι η καταστροφή του
Ξενία, µε την ταυτόχρονη άλωση του σηµαντικού αυτού ελεύθερου
χώρου της πόλης των Ιωαννίνων, λειτουργεί κατά του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, διαγράφει και εξαφανίζει σηµαντικό δείγµα της σύγχρονης
ιστορίας µας και της συλλογικής µας µνήµης, διαγράφει το µέλλον µας.

ΚΤΗΜΑ ΦΙΞ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προς το Συµβούλιο Επικρατείας
[Αθήνα 08.03.07]

Άλλος ένας χώρος-πνεύµονας πρασίνου, που διεκδικείται εδώ και
χρόνια από τους πολίτες, κινδυνεύει να χαθεί οριστικά. Πρόκειται για
την έπαυλη των Φιξ στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, που βρίσκεται στα
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σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα, να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµέ-
νο δίκτυο τουριστικής υποδοµής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.
Πρόγραµµα εκδήλωσης
1. Άνοιγµα της εκδήλωσης από µέλος της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτό-
νων του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
2. Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
3. Χαιρετισµοί - οµιλίες τοπικών παραγόντων.
4. Κεντρική εισήγηση εκ µέρους του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
5. Κύκλος παρεµβάσεων.
6. ∆ηµόσια συζήτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υπουργείο Πολιτισµού
3. Υπουργείο Τουρισµού
4. ΕΟΤ
5. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
6. ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΥΠΠΟ
7. Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων
8. Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων 
9. ∆Ε ΤΕΕ
10. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ
11. Περιφερειακό Τµήµα ΤΕΕ Θεσσαλίας
12. Τοπικοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων και Τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ
13. Αρχιτεκτονικές Σχολές (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ξάνθη, Βόλος, Πάτρα, Χανιά)
14. Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας 
15. MME
16. Κοινοβουλευτικές Οµάδες Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – Ανδρέας Πα-
πανδρέου και ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας του ΙΣΤΑΜΕ Ποια Πόλη Θέλουµε; διοργανώνoυν
ανοικτή συζήτηση µε θέµα:
Αρχιτεκτονική και Νέα Πόλη
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 και ώρα
19:30 στο ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λυσίου 11, Πλάκα).
Οµιλητές:
Josep Anton Acebillo, Αρχιτέκτων, ∆ιευθυντής Barcelona Regional
Σοφία Αυγερινού, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,
Θανάσης Μουτσόπουλος, Αρχιτέκτων – Ιστορικός Τέχνης 
Νίκος Σηφουνάκης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ
Συντονιστής
Γιώργος Πανέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Παν/µίου
Πατρών 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nea-poli.gr 

ΒΡΑΒΕΙΑ MIES VAN DER ROHE 2007 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
[Αθήνα 27.09.06]

Μετά από πρόσκληση του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
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στον παραπάνω ∆ιαγωνισµό συµµετείχαν συνάδελφοι ή οµάδες συνα-
δέλφων και συνολικά υποβλήθηκαν 29 έργα. 
Η Επιτροπή Κρίσης, αποτελούµενη από τους συναδέλφους: Γεωργακό-
πουλο Παναγιώτη, Πανέτσο Γιώργο, Παπανικολάου Μόρφω και Φωτίου
Θεανώ, επέλεξε για την ελληνική συµµετοχή στη διαδικασία απονοµής
του Βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
– Βραβείων Mies Van der Rohe 2007 τα παρακάτω πέντε έργα:

Θεώνη Ξάνθη – Γεράσιµος Ζακυνθινός
∆ιαµόρφωση Χώρου Αφετηρίας κλασσικού Μαραθώνιου δρόµου 

Παντελής Νικολακόπουλος 
Κατοικία στην Τήνο

Βασίλης Καραµάλης 
Εξοχική κατοικία στην Εύβοια 

Α. Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες αρχιτέκτονες: 
Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουµπουλίδου, Α. Πάνου 
Πολιτιστικό Κέντρο και Αναψυκτήριο στη «Σχολή Αριστοτέλους» στη
Νάουσα (δωρεά Χρ. Λαναρά – οικογενείας Λαναρά)

Γιάννης Εξάρχου – Μαρίτα Νικολούτσου, Μέµος Φιλιππίδης
Κατοικία στην Άνω Γλυφάδα

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΜΥΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ»
Προς το ΥΠΠΟ και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
[Αθήνα 14.04.06]

Σας ενηµερώνουµε ότι, ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων,
µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Β. Κωστόπουλου, την 27
Φεβρουαρίου 2006 κατέθεσε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας (Ε’ Τµήµα), αίτηση κατά του Υπουργού Πολιτισµού, µε την οποία ζη-
τείται η ακύρωση της υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/109616/2827 της
27.12.2005, απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού «Μη χαρακτηρι-
σµός ως µνηµείων 7 κτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού του
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των ενεργών πολιτών µπορούν να σταµατήσουν την καταστροφική πο-
ρεία αποσάθρωσης του Αττικού τοπίου.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
Προς το ΥΠΠΟ
[Αθήνα 12.07.07]

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από την αρχή που προέκυ-
ψε η αναγκαιότητα της κατασκευής ενός νέου Μουσείου Ακρόπολης,
την υιοθέτησε οµόθυµα και παρακολουθούσε αδιάλειπτα την εξέλιξη
του θέµατος.
Επιζητούσε όµως πάντοτε η λύση που θα προέκυπτε για τη νέα κατα-
σκευή να είναι πλήρως εναρµονισµένη και µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που έθετε ο διαγωνισµός.
Ο σεβασµός του περιβάλλοντος της Ακρόπολης µε τα µνηµεία της, ο
σύµµετρος και ο ισόρροπος αισθητικός συσχετισµός µε τον Παρθενώ-
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να και η ενσωµάτωση της νέας κατασκευής στο χώρο Μακρυγιάννη,
αφού επελέγη αυτός τελικά, να είναι διακριτική και να εναρµονίζεται
στο γενικότερο ιστορικό περιβάλλον.
Η προκριθείσα µελέτη των Μπ. Τσουµί και Μ. Φωτιάδη νοµίζουµε εξ-
αρχής ότι θα έπρεπε να είχε πάρει υπόψη της τα δεδοµένα αυτά και
τις δεσµεύσεις που έθετε η επιτροπή της προκήρυξης του διαγωνι-
σµού.
Βασικός όρος αποτελούσε όπως και στους προγενέστερους διαγωνι-
σµούς η διατήρηση του µετώπου της ∆ιον. Αρεοπαγίτου.
Το µέτωπο αυτό διαµορφωµένο παλιότερα προσδιοριζότανε από αρχι-
τεκτονήµατα σηµαντικής αισθητικής αξίας και αποτελούσε συνεπές
συµπλήρωµα προς το βράχο 
της Ακρόπολης, πράγµα που ανέδειξε πληρέστερα η πεζοδρόµηση της
∆ιον. Αρεοπαγίτου.
Η σηµερινή επιχειρούµενη κατεδάφιση των πολυκατοικιών αυτών βρί-
σκει το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων οµόφωνα
αντίθετο.
Η κοινή συνεδρίαση των Συµβουλίων ΚΑΣ και Νεωτέρων Μνηµείων
που σηµειωτέον είναι πολυµερής κατέληξε σε ισοψηφία.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις σοβαρές επιφυλάξεις που προέβαλαν
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όρια µε τη Λυκόβρυση, πίσω από τον Άγιο Λουκά των Καθολικών.
Η έπαυλη -µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία- όπως και ο
περιβάλλοντας χώρος έχουν κριθεί διατηρητέοι. Το Υπουργείο Πολιτι-
σµού, επί υπουργίας του κ. Ε. Βενιζέλου αρχικά και κατόπιν επί υπουρ-
γίας της κ. Φ. Π. Πετραλιά, είχε δεσµευτεί πως θα απαλλοτρίωνε το
κτήµα και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης που δυστυ-
χώς δεν ολοκληρώθηκε.
Οι φερόµενοι σήµερα ως ιδιοκτήτες της έκτασης επιδιώκουν τον απο-
χαρακτηρισµό της έπαυλης και του περιβάλλοντος χώρου, µε προφανή
στόχο την «αξιοποίηση» του χώρου σε συνεργασία µε κατασκευαστές.
Η υπόθεση εκδικάζεται στο ΣτΕ στις 14/3/2007.
Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆. Ηρακλείου Αττικής, αποφάσι-
σε να παρέµβει στο ΣτΕ, ώστε να διαφύγει τον κίνδυνο το ιστορικό κτί-
ριο και το πάρκο.
Στόχος είναι να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες και να διασωθεί η
ιστορική µνήµη.
Το Συµβούλιο της ΤΕ∆ΚΝΑ έχει βγάλει ψήφισµα συµπαράστασης για
τις προσπάθειες του ∆ήµου. 
Οι πολίτες έχουν αρχίσει να µαζεύουν υπογραφές µε αίτηµα τη διά-
σωση του χώρου.
Η συνολική επιφάνεια του πάρκου είναι 27.000 τ.µ. Μέσα στα όρια του
βρίσκονται το κυρίως κτίσµα που ήταν η θερινή κατοικία της οικ. Φιξ,
τρία βοηθητικά κτίρια και δύο αποθήκες. Η έπαυλη έχει δύο ορόφους,
ηµιυπόγειο και δώµα µε συνολική επιφάνεια 726 τ.µ. Είναι δείγµα νε-
οκλασικής εκλεκτιστικής αρχιτεκτονικής, χτισµένη µεταξύ 1920-
1930. Έχει υποστεί σηµαντικές φθορές λόγω βανδαλισµών και χρειά-
ζεται ενίσχυση για θωράκιση από τους σεισµούς.
Το κτήµα έχει 1563 δέντρα ποικίλων ειδών – κυρίως πεύκα. Έχει 3 ει-
σόδους, επί της Λεωφ. Ηρακλείου είναι η κύρια είσοδος και οι δευτε-
ρεύουσες είναι από τις οδούς Αγ. Λουκά και Αµαρουσίου. Γειτνιάζει µε
χώρους ιδιαίτερης ιστορικής αξίας.
Η άποψη του ΣΑ∆ΑΣΠανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, είναι να µην
προχωρήσει ο αποχαρακτηρισµός της έπαυλης και του περιβάλλοντος
χώρου και το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
[Αθήνα 30.05.07]

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελ-
λήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ) υπερασπίζεται υποστηρίζει
και αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες, καταρχήν για τη θεσµοθέτηση του
Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας και στη συνέχεια για την εφαρµογή
του.
Στη περίπτωση του Ελληνικού και του παραλιακού µετώπου εν γένει,
έχουµε άλλη µια σοβαρότατη παρέκκλιση, που ουσιαστικά ακυρώνει
κάθε έννοια ρύθµισης του χώρου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ρυθ-
µιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το παράκτιο µέτωπο του Σαρωνικού αποτε-
λεί προστατευόµενο φυσικό περιβάλλον και δηµόσιο χώρο ανοιχτό της
πολίτες της της Αττικής. 
Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις δυστυχώς ουδόλως σεβάστηκαν το νόµο
του Ρυθµιστικού, τον καταστρατήγησαν κατά συρροή, παρανοµώντας
σε βάρος του Ελληνικού λαού.  Σήµερα, µε παράνοµες ενέργειες και
παραχωρήσεις των ΑΕ Τουριστικά Ακίνητα και Ολυµπιακά Ακίνητα, η
παραλιακή ζώνη συνεχίζει να δοµείται, να εµπορευµατοποιείται και να
ιδιωτικοποιείται. 
Ο ∆ήµος Ελληνικού και ο δήµαρχος Χρήστος Κορτζίδης, που βρίσκεται
σε απεργία πείνας από της 18 Μαΐου, δίνουν ένα σηµαντικό αγώνα
υπερασπιζόµενοι θέσεις, αρχές και αξίες της οποίες ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες.
Χαιρετίζουµε την αγωνιστική στάση του δηµάρχου Ελληνικού, την ευ-
αισθητοποίηση που επιδεικνύει, έστω και καθυστερηµένα, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και ζητάµε να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα του ∆ήµου, που
αφορούν στο δηµόσιο χαρακτήρα τόσο της παραλίας του Ελληνικού
όσο και του Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας.
Θεωρούµε, καθότι οι Ελληνικές Κυβερνήσεις παρανοµούν, ότι µόνο η
αγωνιστική στάση και η ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η ενεργοποίηση των κινηµάτων πόλης, των επιστηµονικών φορέων και
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τα όργανα αυτά στις κατεδαφίσεις και δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί
το θέµα µε αυθαίρετη πολιτική απόφαση.
Η παραπλανητική δήθεν διαφωνία αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων δεν
υπάρχει εκ των πραγµάτων γιατί είναι γνωστό ότι διαπρεπείς αρχιτέ-
κτονες (Α. Ορλάνδος, Ι. Τραυλός, Π. Μυλωνάς) ασχολήθηκαν µε την
αρχαιολογία συστηµατικά και αντίστοιχα λαµπροί αρχαιολόγοι (Ι. Μη-
λιάδης, Χ. Καρούζος, Χ. Τσούντας, Γ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος για την
ιστορία είχε πρώτος την ιδέα της επιστροφής των αρπαγέντων γλυ-
πτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο) ανέδειξαν και απο-
κατέστησαν πάµπολλα αρχιτεκτονικά µε αξιοθαύµαστη επιτυχία.
Τέλος η καταστροφική και ισοπεδωτική λογική που εξαφανίζει την ιστο-
ρική µνήµη της πόλης, εν ονόµατι µιας ψευδεπίγραφης νεωτερικότητας,
νοµίζουµε ότι πρέπει να ανακοπεί πλέον και να επιδειχθεί σεβασµός σε
ότι µε αγάπη και µεράκι δηµιούργησαν οι παλιότεροι αρχιτέκτονες.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
[Αθήνα 14.09.07]»

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, µε έκπληξη αλλά και µε
εύλογη αγανάκτηση έλαβε γνώση της απόφασης του Υπουργού Πολι-
τισµού κ. Γ. Βουλγαράκη, να προχωρήσει στην κατεδάφιση των δύο
διπλά χαρακτηρισµένων διατηρητέων κτιρίων επί της οδού ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου 17 και 19, από το ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισµού είναι εντεταλµένος από το θεσµικό
του ρόλο και έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει και να προστατεύει
έργα τέχνης ιδιαίτερης υψηλής αξίας, που ανήκουν στον αρχιτεκτονι-
κό πλούτο της χώρας µας και στην πολιτισµική κληρονοµιά της.
Ο κ. Υπουργός όµως ασκεί τα καθήκοντά του µε τη νοοτροπία µιας αυ-
ταρχικής και αλαζονικής εξουσίας, παραβιάζοντας τους ηθικούς και
δεοντολογικούς κανόνες της αρµοδιότητας του, που είναι υποχρεωµέ-
νος να τους σέβεται και να τους τηρεί απαρέγκλιτα.
Με πρωτοφανή προκλητικότητα επέλεξε την ηµέρα της 30ης Αυγού-
στου, όταν η Αρχαία Ολυµπία γινότανε κρανίου τόπος και επωφελού-
µενος από τη γενική σύγχυση που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρ-
καγιές, πήρε την απόφαση αυτή.
Αυτό το έκανε βασιζόµενος σε µια πλειοψηφία µιας διπλής ψήφου των
αρµοδίων οργάνων του ΥΠΠΟ (ΚΑΣ και Νεωτέρων Μνηµείων).
Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται από απαιδευσία, αναλγησία, βιαιότη-
τα και πλήρη άγνοια του θέµατος που χειρίζεται και που τον εκθέτει
ανεπανόρθωτα και τον αποδεικνύει ανεπαρκή στο ρόλο που του έχει
ανατεθεί.
Η καταστροφή της Ολυµπίας και µόνο αυτή θα αποτελούσε ικανή αιτία
ώστε από ευθιξία και αίσθηµα υψηλής ευθύνης, να υποβάλλει την πα-
ραίτησή του.
Η απόφαση της κατεδάφισης εµφανίζει τον Υπουργό να ακολουθεί τη
λογική του κοινού αυθαιρετούχου, που επωφελείται των ανωµάλων
περιστάσεων για να παρανοµεί.
Χρησιµοποιώντας διάφορα παραπλανητικά επιχειρήµατα και σοφίσµα-
τα, περί δήθεν αποκάλυψης νέων αρχαιοτήτων µε την κατεδάφιση των
κτιρίων ή της οπτικής επαφής µε τον Παρθενώνα του Νέου Μουσείου
Ακρόπολης, αιτιολογεί την κατεδάφιση απλουστευτικά και προκαλεί
παράλληλα και την κατάρρευση του µετώπου της ∆ιονυσίου Αρεοπαγί-
του. 
Και τούτο παρά τη γενική κατακραυγή πλήθους πολιτών, επιστηµονι-
κών φορέων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Πάτρας).

Β32

Το Υπουργείο Πολιτισµού και οι Φορείς του που αποφάσισαν τη χωρο-
θέτηση του Νέου Μουσείου σ’ αυτό το σηµείο, γνώριζαν την πυκνότη-
τα των γύρω οικοδοµικών τετραγώνων, καθώς και την «επάρκεια» του
περιβάλλοντος χώρου.
Πρέπει να γίνει επίσης γνωστό στο κοινό, ότι οι µελετητές του έργου
του Νέου Μουσείου Ακρόπολης γνώριζαν και είχαν λάβει υπόψη τους
την παρουσία των κτιρίων αυτών, όπως αποδεικνύεται από τα σχέδια
και τις µακέτες τους.
Τέλος ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δηλώνει κατηγορη-
µατικά, σύµφωνα µε τις ευθύνες που του παρέχει το καταστατικό του,
ότι θα αντιταχθεί και θα επιζητήσει την ανάκληση της απόφασης
αυτής, επικαλούµενος κάθε νόµιµο µέσο που του παρέχει η ισχύουσα
νοµοθεσία.
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φέροντος για ΕΠΑΕ 4) Ενηµέρωση ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για
θέµατα CAE 5) Νόµος 3409/2005 Υπουργείου Αιγαίου
6) Αρχοντικό Μπενιζέλων – Αδριανού 96β, Πλάκα 7)
Προγραµµατισµός δράσεων ∆Σ (αρχικός διάλογος). Από
τα παραπάνω θέµατα δεν συζητήθηκαν το 4) Ενηµέ-
ρωση ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για θέµατα CAE, το 5) Νόµος
3409/2005 Υπουργείου Αιγαίου και το 7) Προγραµµατι-
σµός δράσεων ∆Σ (αρχικός διάλογος).

01.02.2006 Συγκροτείται Επιτροπή από τους συν. Ν. Σιαπκίδη, Α.
∆ηµητριάδη, Ο. Οικονόµου και Σ. Βενιζέλο, για επί τόπου
αυτοψία στο αρχοντικό των Μπενιζέλων στη Πλάκα.

15.02.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση, 2) Ενηµέρωση ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
για θέµατα CAE, 3) Νόµος 3409/2005 Υπουργείου Αι-
γαίου, 4) Κατηγορίες µελετών δηµοσίου – Θέσεις των
κλάδων, 5) Προγραµµατισµός δράσεων ∆Σ (αρχικός διά-
λογος). Εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και τα
θέµατα: Αµοιβές ιδιωτικών έργων και Μύλος Χατζηγιαν-
νάκη στη Θεσσαλονίκη.

15.02.2006 ∆ιανέµεται σε όλα τα µέλη του ∆Σ, φάκελος 220 σελί-
δων µε τις µεταφράσεις όλων των σηµαντικών, επίκαι-
ρων εγγράφων σχετικά µε το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων
Ευρώπης (CAE), που αφορούν τις διεκδικήσεις και το
επάγγελµα του αρχιτέκτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

15.02.2006 Ορίζεται Επιτροπή από τους συν. Π. Γεωργακόπουλο, Γ.
∆ιαµαντόπουλο και Κ. Μπαρδάκη, για να επεξεργαστούν
το θέµα των αµοιβών ιδιωτικών έργων.

15.02.2006 Ο συν. Γ. Νικολάου ορίζεται σύνδεσµος του ∆Σ µε τη
Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Αρχιτέκτονες.

01.03.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση, 2) Προγραµµατισµός
δράσεων ∆Σ, 3) Ενηµέρωση για το θέµα της ∆ΕΘ. Από τα
παραπάνω θέµατα δεν συζητήθηκαν το 2) Προγραµµα-
τισµός δράσεων ∆Σ και το 3) Ενηµέρωση για το θέµα
της ∆ΕΘ. Εκτός ηµερησίας διάταξης συζητήθηκε και το
θέµα: Πολεοδοµικό καθεστώς της Ερµούπολης Σύρου.

01.03.2006 Συγκροτείται Επιτροπή από τους συν. Α. ∆ηµητριάδη, Ε.
Κουφέλη και Ν. Σιαπκίδη, οι οποίοι µαζί µε εκπρόσωπο
του τοπικού Συλλόγου (ΣΑΜ) να πραγµατοποιήσουν
αυτοψία στον Ξενώνα Στάµου Στούρνα, για τις φθορές
που έχει υποστεί. 

01.03.2006 Συγκροτείται Επιτροπή από τους συν. Κ. Μπελιµπασάκη,
Κ. Μπαρδάκη, Ο. Οικονόµου και Σ. Βενιζέλο για να διε-
ρευνήσουν το θέµα των σεµιναρίων στους νέους αρχι-
τέκτονες.

08.03.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση, 2) Προγραµµατισµός δρά-
σεων ∆Σ, 3) Ενηµέρωση για το θέµα της ∆ΕΘ. Από τα
παραπάνω θέµατα δεν συζητήθηκε το 3) Ενηµέρωση για
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Α. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ∆Σ συγκροτήθηκε σε σώµα στις 30 Νοεµβρίου 2005
και εξέλεξε Προεδρείο. Σε επόµενες 4 συνεδριάσεις του
συζήτησε και καθόρισε το προγραµµατικό πλαίσιο δρά-
σης του.

30.11.2005 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Συγκρότηση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα.

30.11.2005 Συγκρότηση του ∆Σ σε σώµα όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Νικολάου
Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
Ταµίας: Αλέξανδρος Βράκας 
Ειδ. Γραµµατέας: Αργύρης ∆ηµητριάδης
Μέλη: Σαράντος Βενιζέλος

Πόλυ Γεωργακοπούλου
Μαρία Κουρµπανά
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιµπασάκης
Θανάσης Μπούµης
Παντελής Νικολακόπουλος
Ουρανία Οικονόµου
Θανάσης Παππάς
Βασίλης Χατζηκίδης

07.12.2005 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Παντεχνική συγκέ-
ντρωση Μηχανικών (15-12-05) 3) Νοµοσχέδιο περί
ΦΠΑ και λοιπές διατάξεις 4) Νοµοσχέδιο πολεοδοµικών
γραφείων – έκδοση οικοδοµικών αδειών 5) Περιοδικό.
Από τα παραπάνω θέµατα δεν συζητήθηκε το 3) Νοµο-
σχέδιο περί ΦΠΑ και λοιπές διατάξεις.

19.12.2005 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Περιοδικό Αρχιτέκτονες 3)
Νοµοσχέδιο πολεοδοµικών γραφείων – έκδοση οικοδο-
µικών αδειών. Εκτός ηµερησίας διάταξης συζητήθηκε και
το θέµα: Νοµοσχέδιο περί ΦΠΑ και λοιπές διατάξεις.

21.12.2005 Πραγµατοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε θέµα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Νοµο-
σχέδιο πολεοδοµικών γραφείων – έκδοση οικοδοµικών
αδειών.

16.01.2006 Πραγµατοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανα-
κοινώσεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Νοµοσχέδιο
πολεοδοµικών γραφείων – έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Γίνεται κοπή της βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά.

01.02.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Μνηµόνιο Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου 3) Ανακοίνωση για πρόσκληση ενδια-

το θέµα της ∆ΕΘ. Εκτός ηµερησίας διάταξης συζητή-
θηκε και τα θέµατα: Συνέλευση Αντιπροσωπείας, Συνά-
ντηση συνεργασίας µε αρχιτέκτονες Κύπρου και Έγ-
γραφα για χορηγίες από το συν Σ. Παπαδόπουλο.

22.03.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Προγραµµατισµός
δράσεων ∆Σ, 3) Προετοιµασία Αντιπροσωπείας (15-4-
06), 4) Ξενοδοχεία Ξενία, 5) Θέσεις ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για την
Επιτροπή του ΤΕΕ σχετικά µε το Ν. 3316/2005, περί
µελετών του ∆ηµοσίου. Από τα παραπάνω θέµατα δεν
συζητήθηκε το 2) Προγραµµατισµός δράσεων ∆Σ.

05.04.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Προγραµµατισµός
δράσεων ενόψει Αντιπροσωπείας. 

05.04.2006 Στην Επιτροπή του ∆Σ για τους νέους αρχιτέκτονες,
(που απαρτίζεται από τους συν. Κ. Μπελιµπασάκη, Κ.
Μπαρδάκη, Ο. Οικονόµου και Σ. Βενιζέλο), προστίθεται
ο συν. Γ. ∆ιαµαντόπουλος για τα ασφαλιστικά.

12.04.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Εξειδίκευση θεµάτων
προγραµµατισµού για την Αντιπροσωπεία: Α) Θεσµικό
(άσκηση επαγγέλµατος) Β) ΤΣΜΕ∆Ε.

03.05.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Σχεδιασµός Εκδηλώσεων –
Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 3) ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής –
Μπιενάλε 4) Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί.

17.05.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώ-
σεις Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Επαγγελµατικά ∆ικαι-
ώµατα και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 3) Εβδο-
µάδα Αρχιτεκτονικής 4) Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

01.06.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Συµπράξεις ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) 3) Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 4)
Οργανωτικά – Καταστατικό και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ-
∆ΑΣ-ΠΕΑ.

21.06.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα
και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 3) Οργανωτικά –
Καταστατικό και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

13.07.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Επιτροπή Ανταγωνισµού 3)
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και οι θέσεις του ∆Σ του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 4) Οργανωτικά – Καταστατικό και οι θέσεις

του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 5) ΕΠΑΕ 6) Χρηµατοδοτήσεις 7)
Ελεύθεροι Χώροι 8) Πολεοδοµικό Γραφείο Μήλου.

24.07.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
Προεδρείου – Ενηµέρωση 2) Οργανωτικά – Καταστατικό
και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 3) ΕΠΑΕ 4) Χρηµα-
τοδοτήσεις.

20.09.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
2)Ενηµέρωση – Συζήτηση α) ΤΣΜΕ∆Ε β) Αµοιβές Μελε-
τών Ιδιωτικών Έργων γ) Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και
Ανωτατοποίηση ΤΕΙ δ) 9η Σύνοδος Προέδρων Αρχιτε-
κτονικών Σχολών της Ευρώπης ε) Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού στ) ΕΠΑΕ ζ) Βραβεία Μies Van der Rohe 2007 –
10η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας. 3) Οργανωτικά
– Καταστατικό και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 3)
Επιτροπή Νέων 4) Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής.

04.10.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
2)Πολεοδοµικές Επιτροπές ΤΕΕ 3) Σχέδιο Π.∆. για το
ΜΗΚΙΕ 4) Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και Παραλία» 5) Ορ-
γανωτικά – Καταστατικό και οι θέσεις του ∆Σ του ΣΑ-∆ΑΣ-
ΠΕΑ 6) Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 7) Συµµετοχή ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ σε Ευρωπαϊκό Φόρουµ για Αρχιτεκτονικές Πολιτικές.

25.10.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
2) Ενηµέρωση – Συζήτηση α) Οικονοµικά του Συλλόγου
β) Μπιενάλε Βενετίας γ) Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής δ)
Πολεοδοµικές Επιτροπές ΤΕΕ ε) ΕΠΑΕ στ) Ξενώνας Στά-
µου Στούρνα 3) Τελικό Κείµενο για «Επαγγελµατικά
∆ικαιώµατα 4) Τελικό Κείµενο για το Ασφαλιστικό
(ΤΣΜΕ∆Ε) 5) Τελικό κείµενο για Αµοιβές Μηχανικών στα
Ιδιωτικά Έργα 6) Οργανωτικά – Καταστατικό και οι
θέσεις του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

29.11.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
α) Συµµετοχή ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για
τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) β) Λευκή Βίβλος
Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) γ) Έγγραφο
για Πολιτιστική Κληρονοµιά και εκσυγχρονισµό (εκδή-
λωση Σωτ. Παπαδόπουλου) 2) Πολεοδοµικές Επιτροπές
ΤΕΕ 3) Αµοιβές 4) Οργανωτικά (Συντονιστικό – Ηµερίδα)
5) Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 6) ΕΠΑΕ 7) Αίτηµα Συντα-
κτικής Επιτροπής για ∆ιοργάνωση Ηµερίδας µε θέµα
«Επάγγελµα Αρχιτέκτων».

06.12.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ανακοινώσεις
2) Αµοιβές 3) Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας 4) Καθορι-
σµός Συντονιστικού και Ηµερίδας 5) Οργανωτικά 6)
ΕΠΑΕ Λακωνίας 7) Οικονοµικά του Συλλόγου 8) Πολεο-
δοµικές Επιτροπές ΤΕΕ.

17.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Συντονιστικό – Ηµερίδα 3) Οργανωτικά – Καταστατικό
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Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Νικολάου
Γεν. Γραµµατέας: Βασίλης Χατζηκίδης
Ταµίας: Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος
Ειδ. Γραµµατέας: Θανάσης Μπούµης
Μέλη: Πόλυ Γεωργακοπούλου

Στέφανος Ζαφειρόπουλος
Μαρία Κουρµπανά
∆ηµήτρης Μαραβέας
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιµπασάκης
Ουρανία Οικονόµου
Γιώργος Παπαναστασίου
Αιµιλία Ρόδη
Κώστας Σκλιάς

17.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επιτροπή ∆εοντολογίας 3)
Περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 4) ΕΠΑΕ 5) Επόµενο Συντο-
νιστικό 6) ΜΗΚΙΕ.

24.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Συντονιστικό Πάτρας 3) ΜΗΚΙΕ.

31.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Συντονιστικό Πάτρας 3) Προτάσεις ανάπτυξης ∆υτι-
κής Πελοποννήσου 4) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επιτροπή
∆εοντολογίας 5) Επεξεργασία προτάσεων για συνάντηση
µε Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 6) ΜΗΚΙΕ.

14.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Εθνικό Χωροταξικό 3) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επι-
τροπή ∆εοντολογίας. 

28.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) ΤΣΜΕ∆Ε 3) Ηµερίδα – Συντονιστικό Πάτρας 4) Εθνικό
Χωροταξικό 5) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επιτροπή ∆εο-
ντολογίας 6) Εκδήλωση για κλιµατικές αλλαγές του
Παναττικού ∆ικτύου.

13.12.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Εθνικό Χωροταξικό 3) ΤΣΜΕ∆Ε 4) Ηµερίδα – Συντονι-
στικό Πάτρας 5) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επιτροπή
∆εοντολογίας 6) ΕΠΑΕ.

09.01.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
α) ΤΣΜΕ∆Ε, β) Ηµερίδα – Συντονιστικό Πάτρας, γ) Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) δ) Εθνικό Χωρο-
ταξικό 2) Σύγκλιση Εθνικής Αντιπροσωπείας 3) Κώδικας
∆εοντολογίας – Επιτροπή ∆εοντολογίας 4) ΕΠΑΕ 5)
UMAR.

23.01.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση 2)

ΤΣΜΕ∆Ε 3) Σύγκλιση Εθνικής Αντιπροσωπείας 4) Σύγ-
κληση Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας για το «Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 5) ΕΠΑΕ 6)
UMAR, 7) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
8) Κώδικας ∆εοντολογίας – Επιτροπή ∆εοντολογίας.

30.01.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Απολογισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3) Κινητοποιή-
σεις για το Ασφαλιστικό 4) Θέµατα Υπουργείου Πολιτι-
σµού (ΚΑΣ – ΝΕΩΤΕΡΩΝ). 5) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε συνολικά µέχρι
σήµερα 47 φορές και η παρουσία των µελών του ήταν η
ακόλουθη:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΑΠΟ 30.11.2005
ΜΕΧΡΙ 30.01.2008 (47)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος 45 από 47
Γιώργος Νικολάου 44 από 47
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος 31 από 36

Παραίτηση: 25.07.07
Αλέκος Βράκας 21 από 26

Παραίτηση: 01.02.07
Αργύρης ∆ηµητριάδης 32 από 36

- Παραίτηση: 25.07.07
Σαράντος Βενιζέλος 25 από 36

Παραίτηση: 25.07.07
Πόλυ Γεωργακοπούλου 32 από 47
Μαρία Κουρµπανά 43 από 47
Κώστας Μπαρδάκης 32 από 47
Κώστας Μπελιµπασάκης 26 από 47
Θανάσης Μπούµης 41 από 47
Παντελής Νικολακόπουλος 4 από 24

Παραίτηση: 22.01.07
Ουρανία Οικονόµου 41 από 47
Θανάσης Παππάς 15 από 32

Παραίτηση: 24.05.07
Βασίλης Χατζηκίδης 39 από 47

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Ζαφειρόπουλος Στέφανος 9 από 21
Αντικ. τον Α. Βράκα

Θεοχαρόπουλος Αριστοτέλης 7 από 15
Αντικ. το Θ. Παππά

Μαραβέας ∆ηµήτρης 4 από 11
Αντικ. το Γ. ∆ιαµαντόπουλο

Παπαναστασίου Γιώργος 3 από 11
Αντικ. το Σ. Βενιζέλο

Ρόδη Αιµιλία 1 από 11
Αντικ. τον Α. ∆ηµητριάδη

Σκλιάς Κώστας 20 από 22
Αντικ. τον Π. Νικολακόπουλο

4) Αµοιβές 5) Πολεοδοµικές Επιτροπές ΤΕΕ 6) Εθνικό
Συµβούλιο Χωροταξίας.7) Σύσκεψη µε Προέδρους Αρχι-
τεκτονικών Σχολών 8) Συνέδριο α) Θεµατολογία β) Οργα-
νωτική Επιτροπή.

22.01.2007 Παραιτείται ο συν. Π. Νικολακόπουλος.

24.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Συνάντηση
µε µέλη Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης 2) Συνέδριο α) Θεµατολογία β)
Οργανωτική Επιτροπή 3) Σ∆ΙΤ 4) Αµοιβές.

Το ∆Σ του Συλλόγου συνυπογράφει το κείµενο της Πα-
νελλήνιας πρωτοβουλίας κατά της αναθεώρησης των
άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγµατος.

Γίνεται η αντικατάσταση του συν. Π. Νικολακόπουλου
από το συν. Κ. Σκλιά.

31.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση -
συζήτηση 2) Συνέδριο α) Θεµατολογία β) Οργανωτική
Επιτροπή 3) Αµοιβές. 4) Θέµα συν. Τζατζάνη 5) Αντιπρο-
σωπεία.

01.02.2007 Παραιτείται ο συν. Α. Βράκας.

14.02.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση -
συζήτηση 2) Συνέδριο α) Θεµατολογία β) Οργανωτική
Επιτροπή 3) Αµοιβές 4) Αντιπροσωπεία 5) ΜΗΚΙΕ.

Γίνεται η αντικατάσταση του συν. Α. Βράκα από το συν.
Σ. Ζαφειρόπουλο.

07.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέ-
ρωση – συζήτηση 2) Συνέδριο α) Επεξεργασία β) Οργα-
νωτική Επιτροπή 3) Αντιπροσωπεία 4) Συντονιστικό 5)
ΜΗΚΙΕ.

14.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση -
συζήτηση 2) Αντιπροσωπεία- Αποφάσεις για το καταστα-
τικό 3) Συνέδριο.

28.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση -
συζήτηση 2) Αντιπροσωπεία- Αποφάσεις για το καταστα-
τικό 3) Συνέδριο.

25.04.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– συζήτηση 2) Σύγκληση Επόµενου Συντονιστικού και
Καθορισµός της Θεµατολογίας 3) Συγκρότηση Επιτρο-
πής Συνεδρίου 4) ΕΠΑΕ.

07.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– συζήτηση 2) Συντονιστικό Θεσσαλονίκης 3) Συγκρό-
τηση Επιτροπής Συνεδρίου 4) ΕΠΑΕ.

24.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε  θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– Συζήτηση 2) Συγκρότηση Επιτροπής Συνεδρίου 3)
∆ιάλογος για Συντονισµό ∆ράσης και Οργανωτικής Επι-
κοινωνίας µε τα Τοπικά Τµήµατα και τους Συλλόγους της
Περιφέρειας 4) Ξενώνας Στάµου Στούρνα.

24.05.2007 Παραιτείται ο συν. Θ. Παππάς.

06.06.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– Συζήτηση 2) Επαγγελµατικά Θέµατα 3) Οργανωτικά
Θέµατα – Συνάντηση Προέδρων Τοπικών Τµηµάτων Συλ-
λόγων της Περιφέρειας 4) Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 5)
ΜΗΚΙΕ 6) Ξενώνας Στάµου Στούρνα.

Γίνεται η αντικατάσταση του συν. Θ. Παππά από το συν.
Α. Θεοχαρόπουλο.

13.06.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– Συζήτηση 2) ΜΗΚΙΕ 3) Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 4)
Ξενώνας Στάµου Στούρνα.

06.07.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
– Συζήτηση α) Γενικά (Ξενία Καλαµπάκας, Ειδικό Χωρο-
ταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό) β) Κατεδαφίσεις ∆ια-
τηρητέων γ) Λειτουργία ΕΠΑΕ Ρεθύµνου και Ζακύνθου
δ) Επιτροπή ∆εοντολογίας ε) Ξενώνας Στάµου Στούρνα
2) Άσκηση Επαγγέλµατος – Μεταφορά της Οδηγίας
36/2005 για την Αναγνώριση των Επαγγελµατικών Προ-
σόντων 3) ΜΗΚΙΕ 4) Συνέδριο. 

25.07.2007 Παραιτούνται οι συν. Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Α. ∆ηµητριά-
δης και Σ. Βενιζέλος.

19.09.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
α) Εξελίξεις στα Επαγγελµατικά Θέµατα β) Σύγκληση
Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας – Εθνικό Χωροταξικό 2)
Εκλογή Γενικού Γραµµατέα, Ειδικού Γραµµατέα και Ταµία
του Συλλόγου 3) Συντονιστικό Χανίων 4) Αποφάσεις για
Επίκαιρα Θέµατα α) Πυρκαγιές β) Μουσείο Ακρόπολης
και ∆ιατηρητέα 5) Οικονοµικά Συλλόγου 6) Ειδικό Χωρο-
ταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό 7) ΜΗΚΙΕ 8) Επιτροπή
∆εοντολογίας.

Γίνεται η αντικατάσταση των συν. Γ. ∆ιαµαντόπουλου, Α.
∆ηµητριάδη και Σ. Βενιζέλο από τους συν. ∆. Μαραβέα,
Α. Ρόδη και Γ. Παπαναστασίου.

10.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε θέµατα στην ηµερήσια διάταξη: 1) Ενηµέρωση
2) Εκλογή Γενικού Γραµµατέα, Ειδικού Γραµµατέα και
Ταµία του Συλλόγου 3) Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για
τον Τουρισµό 4) ΜΗΚΙΕ 5) Επιτροπή ∆εοντολογίας.

Έπειτα από ψηφοφορία κατά το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης γίνεται συγκρότηση του ∆Σ σε σώµα όπως
παρακάτω:
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Β. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

12.12.2005 Υπογράφεται σύµβαση µε τα ΕΛΤΑ, για µειωµένο κόστος
αποστολής των τευχών του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»,
µετά τη ψήφιση της τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 3.142/
Ε/11.2.2003 κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία
αυξήθηκε υπέρογκα το κόστος των ταχυδροµικών τελών.

19.12.2005 Αποφασίζεται να στηριχθεί το περιοδικό Αρχιτέκτονες,
επί τη βάση των δεδοµένων που διαµορφώνει το νέο
τιµολόγιο των ΕΛΤΑ. ∆ιαπραγµατεύσεις µε εκδότη. Ανά-
γκη για ενεργοποίηση των µελών και εξασφάλιση των
εισφορών τους στο Σύλλογο, ώστε να στηριχθεί και το
περιοδικό. Αποφασίζεται, για τα τρία επόµενη τεύχη, να
δηµοσιεύεται στο περιοδικό, επιστολή – έκκληση προς
όλους τους αρχιτέκτονες που το παραλαµβάνουν, για να
εγγραφούν και να στηρίξουν το Σύλλογο, ώστε να συνε-
χιστεί η έκδοση του περιοδικού.

10.01.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία όλων των µελών.
Γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά.

14.02.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Αποφασί-
ζεται να µην δηµοσιευθεί η παραίτηση του συν. Γ. Σαρη-
γιάννη από την Συντακτική Επιτροπή και να δηµοσιευθεί
η επιστολή του συν. Μ. ∆ωρή στη στήλη των επιστολών.
Προτείνονται διάφορα θέµατα για τα επόµενα αφιερώ-
µατα. Στην επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής θα απο-
φασίσουν, ποια από όλα τα προτεινόµενα θέµατα θα γί-
νουν αφιερώµατα.

28.02.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Αποφασί-
στηκε στο περιοδικό να υπάρχουν σελίδες, όπου οι επι-
τροπές του Συλλόγου να µπορούν να παρουσιάζουν τις
δραστηριότητές τους. Αποφασίστηκαν τα επόµενα αφιε-
ρώµατα που είναι τα παρακάτω: 1. ∆ηµόσιος Χώρος µε
τα µάτια των µη Αρχιτεκτόνων, 2. Μalls, 3. Αρχιτεκτο-
νική και νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες, 4. Νέα Υλικά, 5.
Επάγγελµα Αρχιτέκτων, 6. Αρχιτεκτονική Κριτική.

07.03.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Παρίστα-
νται ο Γεν. Γραµµατέας και ο Ειδ. Γραµµατέας του ∆Σ. Ο
Γεν. Γραµµατέας συγχαίρει την επιτροπή για το έργο της
και την προτρέπει στο να γίνει καλύτερο και να αυξηθεί
η ύλη του περιοδικού, µε έµφαση στα προβλήµατα του
κλάδου. Ο Αντιπρόεδρος (σύνδεσµος ∆Σ µε τη Συντα-
κτική Επιτροπή) ενηµερώνει, ότι κανένα τεύχος του
περιοδικού δεν θα ξαναφύγει για να τυπωθεί, αν δεν το
έχει εγκρίνει η Συντακτική Επιτροπή σε τακτική συνε-
δρίαση στα γραφεία του Συλλόγου και όχι µέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουµε
στην διαµόρφωση του εξώφυλλου.

21.03.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 11 µελών. Παρί-
στανται οι συν. Γ. Γκανασούλης και Π. Νικολακόπουλος.
Ο συν. Γ. Γκανασούλης ενηµερώνει την επιτροπή για τη

δουλειά που έχει κάνει, σχετικά µε µια κριτική αποτί-
µηση στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αναπλάσεων και
ενδιαφέρεται να το δηµοσιεύσει. Ο συν. Π. Νικολακό-
πουλος ζητάει να αναδηµοσιευτεί το κείµενο σχετικά µε
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς µαζί µε τους πίνα-
κες ώστε να γίνονται πιο κατανοητοί οι πίνακες. το θέµα
θα το αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το κείµενο
του συν. Γ. Σαρηγιάννη σχετικά µε την έκθεση του Σεβα-
στάκη θα µπει στη στήλη των επικαίρων.

04.04.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Αποφασί-
ζεται η σειρά των επικαίρων, του τεύχους 56 «Ιστοριο-
γραφία». Στην επόµενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί το
τεύχος από την επιµελήτρια της έκδοσης, ώστε να απο-
φασιστεί από την επιτροπή το εξώφυλλο και να δοθεί η
έγκριση για εκτύπωση.

11.04.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Αποφασί-
στηκε οι επιµελητές του αφιερώµατος να καταθέτουν προ-
τάσεις για το εξώφυλλο, στη Συντακτική Επιτροπή ταυτό-
χρονα µε τις περιλήψεις των άρθρων, ώστε να υπάρχει ο
χρόνος για να γίνεται πιο αξιόλογη διαµόρφωση του
εξωφύλλου.

09.05.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 14 µελών.  Αποφα-
σίσθηκε οµόφωνα να γίνει αλλαγή του αφιερώµατος
«Νέα Υλικά» µε το αφιέρωµα «Ολυµπιακά κουφάρια».
Αποφασίσθηκε οµόφωνα. Το αφιέρωµα «Αρχιτεκτονική
και νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες» ζήτησαν από την επι-
τροπή να µεταφέρουν το αφιέρωµά τους ένα δίµηνο
µετά. Γίνεται συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα
«∆ηµόσιος Χώρος µε τα µάτια των µη Αρχιτεκτόνων».
Στην επόµενη συνεδρίαση οι επιµελητές του αφιερώµα-
τος θα παρουσιάσουν το σκελετό του αφιερώµατος

18.05.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 57 «∆ηµόσιος
χώρος µε τα µάτια των µη Αρχιτεκτόνων».

13.06.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση πάνω στο σκελετό του επόµενου αφιερώµα-
τος Νο 58 «Malls».

27.06.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση πάνω στο σκελετό του επόµενου αφιερώµα-
τος Νο 58 «Malls».

11.07.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 58 «Malls» και
αποφασίζονται τα επίκαιρα. 

18.07.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 58 «Malls».

Αποφασίστηκε ο συν. Γ. Νικολάου ως σύνδεσµος µε το
∆Σ θα µεταφέρει στο επόµενο συµβούλιο κάποιες παρα-
τηρήσεις σχετικά µε το περιοδικό, (µικρά γράµµατα,
κακή ποιότητα χαρτιού, διαφήµιση για ιδιωτικά πανεπι-
στήµια, δηµοσίευση χωρίς την έγκριση της επιτροπής).

31.07.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση πάνω στο σκελετό του επόµενου αφιερώµα-
τος Νο 59 «Ολυµπιακά Κουφάρια».

12.09.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 59 του περιο-
δικού «Ολυµπιακά Κουφάρια». Αποφασίζονται οι πιθανοί
συγγραφείς των άρθρων.

03.10.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση και αποφασίζεται η σειρά των άρθρων και το
εξώφυλλο του επόµενου αφιερώµατος Νο 59 «Ολυ-
µπιακά Κουφάρια».

18.10.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 11 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 59 του περιο-
δικού «Ολυµπιακά Κουφάρια». Επίσης γίνεται ενηµέρωση
για τα αφιερώµατα Νο 60 «Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή
Τεχνολογία» και Νο 61 «Επάγγελµα Αρχιτέκτων».

31.10.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για τα επόµενα αφιερώµατα.

07.11.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 5 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για τα επόµενα αφιερώµατα.

21.11.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 5 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για τα επόµενα αφιερώµατα.

28.11.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για τα επόµενα αφιερώµατα.

05.12.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για την απόφαση του ∆.Σ για πραγµατοποί-
ηση Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. Την επιστηµονική και
θεωρητική διαµόρφωση της θεµατολογίας αναλαµβάνει
η Συντακτική Επιτροπή.

16.12.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση για τη διαµόρφωση της θεµατολογία του Συ-
νεδρίου. 

20.12.2006 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση για τη διαµόρφωση της θεµατολογία του Συ-
νεδρίου.

09.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 9 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 61 «Επάγ-
γελµα Αρχιτέκτων».

23.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 11 µελών. Γίνεται η
κοπή της βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά. Γίνεται ενηµέ-
ρωση για τα επόµενα αφιερώµατα Νο 61 «Επάγγελµα
Αρχιτέκτων» και Νο 62 «Κριτική και Αρχιτεκτονική». 

30.01.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 61 «Επάγ-
γελµα Αρχιτέκτων». Γίνεται συζήτηση για το θέµα του
Συνεδρίου, και τα επόµενα αφιερώµατα.

06.02.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 11 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το αφιέρωµα Νο 61 «Επάγγελµα Αρχιτέ-
κτων». Γίνεται συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο
62 «Κριτική και Αρχιτεκτονική». 

13.02.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 10 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση για το αφιέρωµα Νο 61 «Επάγγελµα Αρχιτέ-
κτων». Γίνεται συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο
62 «Κριτική και Αρχιτεκτονική». Αποφασίστηκε να µη
µπει καθόλου το δηµοσιογραφικό κοµµάτι. 

27.02.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Αποφασί-
ζονται τα επόµενα αφιερώµατα.

06.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 62 «Κριτική και
Αρχιτεκτονική.

13.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 62 «Κριτική και
Αρχιτεκτονική. Αποφασίζεται και γίνεται συζήτηση για
το επόµενο αφιέρωµα Νο 63 «Ευάλωτοι Αστικοί Χώροι».

20.03.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
παρουσίαση του επόµενου αφιερώµατος Νο 63 «Ευάλω-
τοι Αστικοί Χώροι», από τον επιµελητή. 

24.04.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Αποφασί-
ζονται τα επίκαιρα του επόµενου αφιερώµατος Νο 63
«Ευάλωτοι Αστικοί Χώροι». Επίσης αποφασίζονται τα
επόµενα αφιερώµατα.

03.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
ενηµέρωση από τον επιµελητή του επόµενου αφιερώ-
µατος Νο 63 « Ευάλωτοι Αστικοί Χώροι». 

08.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
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πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
συζήτηση για τα επόµενα αφιερώµατα. 

24.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενα αφιερώµατα Νο 63 «Ευάλωτοι
Αστικοί Χώροι» και Νο 64 «Αντανακλάσεις».

31.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής
του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται συζή-
τηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 64 «Αντανακλάσεις».

13.06.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής
του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται συζή-
τηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 64 «Αντανακλάσεις».

03.07.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 5 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 64 «Αντανακλά-
σεις» και Νο 65 «Αρχιτεκτονική Μικρής Κλίµακας».

10.07.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 64 «Αντανακλά-
σεις».

17.07.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 64 «Αντανακλά-
σεις» και ενηµέρωση για το τεύχος Νο 65 «Αρχιτεκτο-
νική Μικρής Κλίµακας».

04.09.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 65 «Αρχιτεκτο-
νική Μικρής Κλίµακας».

20.09.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 65 «Αρχιτεκτο-
νική Μικρής Κλίµακας».

25.09.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 65 «Αρχιτεκτο-
νική Μικρής Κλίµακας». 

02.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 65 «Αρχιτεκτο-
νική Μικρής Κλίµακας».

16.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 66 «Ευρετήριο».

30.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 66 «Ευρετήριο».

06.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται

συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 66 «Ευρετήριο»
και το αφιέρωµα σχετικά µε την κατοικία.

20.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 7 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 66 «Ευρετήριο»
και το αφιέρωµα σχετικά µε την κατοικία.

27.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται
συζήτηση για το επόµενο αφιέρωµα Νο 66 «Ευρετήριο»,
και συζήτηση για το τεύχος µε θέµα την κατοικία.

10.12.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 8 µελών. Γίνεται
παρουσίαση του στησίµατος του περιοδικού, του τεύ-
χους 66 «Ευρετήριο» από την επιµελήτρια της έκδοσης
κ. Ο. Σηµαιοφορίδου.

18.12.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής
του περιοδικού µε την παρουσία 6 µελών. Γίνεται συζή-
τηση για το επόµενο αφιέρωµα µε θέµα την κατοικία.

22.01.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής του περιοδικού µε την παρουσία 10 µελών. Γίνεται η
κοπή της πίτας όπου το φλουρί έπεσε στο Σύλλογο. Πα-
ρίσταται και ο εκδότης του Περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΕΣ» κ. Σ. ∆ηµακόπουλος.

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

25.02.2007 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στα γραφεία του Συλλό-
γου, Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου, µε θέµατα ηµε-
ρήσιας διάταξης: α) Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα, β) Ασφα-
λιστικό (ΤΣΜΕ∆Ε), γ) Αµοιβές Μηχανικών, δ) ΜΗΚΙΕ, ε)
ΕΠΑΕ, στ) Σ∆ΙΤ, στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και
εκπρόσωποι από 17 Συλλόγους και Τµήµατα.

13.05.2007 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στα γραφεία του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης η Συνεδρίαση Συντο-
νιστικού Οργάνου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: α)
Ενηµέρωση, β) Θεσµικά και Επαγγελµατικά προβλήµατα,
γ) ΕΠΑΕ, στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και εκπρό-
σωποι από 12 Συλλόγους και Τµήµατα.

30.09.2007 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στα Χανιά, Συνεδρίαση
Συντονιστικού Οργάνου µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1) Ενηµέρωση, α) Εκπαίδευση – Επάγγελµα, β) ΕΠΑΕ, 2)
Εθνικό Χωροταξικό – Ειδικά Χωροταξικά, 3) ∆οµική Ανα-
συγκρότηση Πανελλήνιας Ένωσης – Εκλογές Συλλόγων
και Τµηµάτων στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και
εκπρόσωποι από 12 Συλλόγους και Τµήµατα.

16.12.2007 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στα γραφεία του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας στη Πάτρα, Συνεδρίαση
Συντονιστικού Οργάνου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
α) Ενηµέρωση, β) Ασφαλιστικό και γ) Εξέλιξη των επαγ-
γελµατικών προβληµάτων – Προτάσεις για ενεργοποί-
ηση του κλάδου. στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και
εκπρόσωποι από 11 Συλλόγους και Τµήµατα.

∆. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

16.10.2005 Πραγµατοποίηση 1ης ΓΣ Αντιπροσωπείας και εκλογή
του τριµελούς Προεδρείου της – Πρόεδρος: Νίκος
Σιαπκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαγιαννόπου-
λος, Β’ Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Αναστασιάδης – και
του 15µελούς ∆Σ του Συλλόγου.

15.04.2006 Πραγµατοποίηση 2ης ΓΣ Αντιπροσωπείας µε Ηµερήσια
∆ιάταξη τα παρακάτω θέµατα: 1. Ενηµέρωση – Ανακοι-
νώσεις – Επικαιρότητα 2. Προγραµµατισµός ∆ράσης ∆Σ
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

14.04.2007 Πραγµατοποίηση 3ης ΓΣ Αντιπροσωπείας µε Ηµερήσια
∆ιάταξη τα παρακάτω θέµατα: 1. Ενηµέρωση – Συζήτη-
ση για τις δραστηριότητες του ∆Σ 2. Τροποποίηση Κατα-
στατικού 3. Επαγγελµατικά δικαιώµατα 4. Έκτακτα θέ-
µατα επικαιρότητας - ψηφίσµατα.

Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

27.01.2006 Πραγµατοποίηση πρώτης συνάντησης της Επιτροπής
Νέων Αρχιτεκτόνων, στα γραφεία του Συλλόγου.

24.02.2006 Πραγµατοποίηση δεύτερης συνάντησης της Επιτροπής
Νέων Αρχιτεκτόνων, στα γραφεία του Συλλόγου.

01.03.2006 Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των µελών της
Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ, σχετικά µε το συντονισµό των εκπροσωπήσεων του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης
(ACE), την οικονοµική κάλυψη των µεταβάσεων των
εκπροσώπων και τη συνεργασία µε το ΤΕΕ.  

31.03.2006 Πραγµατοποίηση τρίτης συνάντησης της Επιτροπής
Νέων Αρχιτεκτόνων, στα γραφεία του Συλλόγου.

16.05.2006 Πραγµατοποιείται συνάντηση στα γραφεία του Συλλό-
γου, της Επιτροπής Πολεοδοµίας, σχετικά µε τα διατάγ-
µατα για πολεοδοµικές και χωροταξικές µελέτες. Από το
∆Σ του Συλλόγου συµµετείχαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-
δρος και ο συν. Β. Χατζηκίδης.

17.5.2006 Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπής ∆ιεθνών
Σχέσεων του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε τον συνάδελφο Βασίλη Γρη-
γοριάδη, εκπρόσωπο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Ένωση Αρχιτε-
κτόνων Μεσογείου (UMAR), σχετικά µε θέµατα που αφο-
ρούν στην UMAR και στην εκπροσώπησή µας σε αυτήν.

07.06.2007 Ο Πρόεδρος και η Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων πραγµα-
τοποιεί συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, εκπροσώ-
πους του ΤΕΕ και των αρµόδιων Υπουργείων για την εν-
σωµάτωση της Οδηγίας 36/2005 στην Ελληνική Νοµο-
θεσία. 

20.06.2007 Ο Αντιπρόεδρος και η Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων πραγ-
µατοποιεί συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, εκπρο-
σώπους του ΤΕΕ και των αρµόδιων Υπουργείων (ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε, Υπ. Παιδείας) για την ενσωµάτωση της Οδηγία
36/2005 στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

18.7.2007 Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των µελών της
Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ, σχετικά µε τη νέα δοµή του Συµβουλίου Αρχιτε-
κτόνων Ευρώπης, την εκπροσώπηση του ΣΑ∆ΑΣ σε αυτό
και την κάλυψη των θεµατικών του ενοτήτων.  

27.09.2006 Ανακοίνωση - κάλεσµα στους συναδέλφους που πλαι-
σιώνουν την Επιτροπή «οφειλών» ΤΣΜΕ∆Ε, σε συνά-
ντηση στα γραφεία του Συλλόγου, στις 12/10/2006.

12.10.2006 Πραγµατοποιείται συνάντηση της Επιτροπής «οφειλών»
ΤΣΜΕ∆Ε στα γραφεία του Συλλόγου.

24.01.2007 Πραγµατοποιείται συνάντηση µε µέλη του Εθνικού Συµ-
βουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης και το ∆Σ του Συλλόγου, σχετικά µε την χάραξη
κοινής πολιτικής για την επαναλειτουργία του Οργάνου. 

05.05.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση των Επιτροπών που συγκρο-
τήθηκαν στο Συντονιστικό της Αθήνας για να επεξεργα-
στούν τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Συντονι-
στικού που θα γίνει στις 13 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

17.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

24.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

31.10.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

07.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

14.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

22.11.2007 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

24.01.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξι-
κού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανε-
ώσιµες Πηγές Ενέργειας.

04.02.2008 Πραγµατοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδο-
µίας Χωροταξίας µε θέµα το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξι-
κού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τις πολεοδοµικές µελέ-
τες.

Ζ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

01.12.2005 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ της Ένωσης
∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών, για τη συγκρό-
τηση του σε σώµα.

01.12.2005 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Τµήµατος
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Ν. Λέσβου, για τη συγκρότηση του σε σώ-
µα.
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03.01.2006 Ανακοίνωση - κάλεσµα του Συλλόγου προς τους νέους
αρχιτέκτονες, προκειµένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή
Νέων Αρχιτεκτόνων.

20.01.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας, για τη συγκρότηση του σε
σώµα.

01.02.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Θεσσαλονίκης, για τη συγκρότηση του
σε σώµα.

10.02.2006 Έγγραφο προς το ΣΑΘ που ζητάµε να µας γνωστοποιή-
σουν τις θέσεις τους σχετικά µε το Συγκρότηµα «Μύλος
Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµαζή» και το Κεραµοποιείο «Αλ-
λατίνη».

10.02.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Λάρισας, για τη συγκρότηση του σε
σώµα.

20.02.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Πανελλή-
νιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλε-
κτρολόγων, για τη συγκρότηση του σε σώµα.

01.03.2006 Ευχαριστήρια επιστολή προς το ΤΕΙ Καβάλας, για την
αποστολή των πρακτικών της ηµερίδας µε θέµα: «Αρχι-
τεκτονική Τοπίου και Αστικό Πράσινο».

13.03.2006 Πρόσκληση προς τα µέλη της Αντιπροσωπείας, για τη
Γενική Συνέλευση στις 15.04.2006.

20.03.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Χαλκιδικής, για τη συγκρότηση του σε
σώµα.

12.04.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου, για τη συγκρότηση του σε σώ-
µα.

17.04.2006 Αποστολή του φακέλου µε το υλικό, που µοιράστηκε στην
Αντιπροσωπεία της 15.04.2006, στους Αντιπροσώπους
που δεν παρέστησαν και πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για συµµετοχή τους στις Επιτροπές του Συλ-
λόγου.

17.04.2006 Αποστολή του φακέλου µε το υλικό, που µοιράστηκε στην
Αντιπροσωπεία της 15.04.2006, καθώς και όλων των
κατατεθειµένων προτάσεων για τροποποιήσεις του
καταστατικού του ΣΑ∆ΑΣ, στους Συλλόγους Αρχιτεκτό-
νων της Περιφέρειας.

26.04.2006 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του Σω-
τήρη Κούκη, για το θάνατο του συναδέλφου.

26.04.2006 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του Ηλία
Σκρούµπελου, για το θάνατο του συναδέλφου.

26.05.2006 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου για την Αντιπροσωπεία που πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα (ΤΕΕ) στις 15/4/2006.

08.06.2006 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια Παναγιώ-
τας Κοροβέση, για το θάνατο της συναδέλφου.

22.06.2006 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συµµετοχή στις Μόνιµες Επιτροπές του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

18.07.2006 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στον συν. Κώστα Μπελι-
µπασάκη, για το θάνατο της µητέρας του.

22.08.2006 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια Πετρίνας
Τερζοπούλου-Μεδίτσκου, για το ξαφνικό θάνατο της
συναδέλφου.

13.09.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
για τη συγκρότηση του σε σώµα.

15.09.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. ∆ωδεκανήσου για τη συγκρότηση του
σε σώµα.

21.09.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου για τη συγκρότηση του σε σώµα.

19.12.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ηµαθίας, για τη συγκρότηση του σε σώµα.

16.01.2007 Έγγραφο απάντηση προς τον συν. Β. Ρίτη, σχετικά µε
επαγγελµατικά δικαιώµατα.

18.01.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων και τα
τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελλάδα, για τη
πραγµατοποίηση Ηµερίδας και Συντονιστικού στην Αθή-
να, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2007.

16.02.2007 Έγγραφο – υπενθύµιση προς τους Συλλόγους Αρχιτε-
κτόνων και τα τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελ-
λάδα, για τη πραγµατοποίηση Ηµερίδας και Συντονιστι-
κού στην Αθήνα, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2007.

20.02.2007 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια Γεωργίου
Σαρηγιάννη, για την απώλεια του υιού τους.

28.02.2007 Συγχαρητήριο τηλεγράφηµα στο συνάδελφο Νίκο Βαλ-
σαµάκη για την εκλογή του στην Ακαδηµία Αθηνών. 

15.03.2007 Πρόσκληση προς τα µέλη της Αντιπροσωπείας, για τη
Γενική Συνέλευση στις 14.04.2007.

13.04.2007 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια Νίκου ∆ε-
σύλλα, για το θάνατο του συναδέλφου.

26.04.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων και τα
τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελλάδα, για την
πραγµατοποίηση Ηµερίδας και Συντονιστικού στην Θεσ-
σαλονίκη, στις 12 και 13 Μαΐου 2007.

26.04.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων και τα
τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελλάδα, για την
πραγµατοποίηση συνεδρίασης στις 5 Μαΐου 2007 των
Επιτροπών που συγκροτήθηκαν στο Συντονιστικό της
Αθήνας.

07.05.2007 Έγγραφο - υπενθύµιση προς τους Συλλόγους Αρχιτε-
κτόνων και τα τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελ-
λάδα, για τη πραγµατοποίηση Ηµερίδας και Συντονιστι-
κού στη Θεσσαλονίκη, στις 12 και 13 Μαΐου 2007.

08.05.2007 Έγγραφο προς τις Πολεοδοµίες (Β΄θµιες και Α΄θµιες)
της Περιφέρειας Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννή-
σου και Ιονίων Νήσων, για να µας ενηµερώσουν σχετικά
µε την ηµέρα που συνεδριάζει η ΕΠΑΕ, ώστε να προ-
γραµµατιστεί επικείµενη επίσκεψη του ∆Σ στις Υπηρε-
σίες τους. 

01.06.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων και τα
Τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για συντονισµό δράσης µε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 

07.06.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας,
Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας, µε το οποίο ζητάµε τις
προτάσεις τους για οµιλητές στην Ηµερίδα του Τµήµα-
τος Χανίων «Επάγγελµα Αρχιτέκτων – Ελεύθεροι Χώροι». 

08.06.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων - Τµήµατα
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ µε το οποίο τους ενηµερώνουµε ότι, η
Συνάντηση Προέδρων Συλλόγων και Τµηµάτων της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θα πραγµατοποιηθεί
στις 7/7/2007 στα γραφεία του Συλλόγου. 

14.06.2007 Συγχαρητήρια επιστολή στο συν. Π. Νικολακόπουλο για
τη βράβευσή του στο διαγωνισµό «Abitare il Meditarra-
neo» της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) και
της Περιφερειακής Ένωσης Αρχιτεκτόνων Σικελίας.

04.07.2007 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, για τη συγκρότηση του σε σώ-
µα.

04.07.2007 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας, για τη συγκρότηση του σε
σώµα.

04.07.2007 Συγχαρητήριο έγγραφο προς το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας, για τη συγκρότηση του σε σώµα.

04.09.2007 Έγγραφο προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων και τα τµή-
µατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ σ’ όλη την Ελλάδα, για τη πραγ-
µατοποίηση Ηµερίδας και Συντονιστικού στα Χανιά, στις
29 και 30 Σεπτεµβρίου 2007.  

20.09.2007 Έγγραφο προς τους Τοπικούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων
- Τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ της Κρήτης, µε το οποίο
ζητάµε να µας στείλουν τις προτάσεις τους σχετικά µε
την εκπροσώπηση στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ Κρήτης.

03.10.2007 Έγγραφο προς το Τµήµα Ρεθύµνου του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, για
να µας ενηµερώσει εάν τηρήθηκαν οι αποφάσεις µας
σχετικά µε το θέµα του Νέου Σχολικού Συγκροτήµατος
Καλλιθέας ∆ήµου Ρεθύµνης.

18.10.2007 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του συν.
Στέφανου Ζαφειρόπουλου, για την απώλεια του αδελ-
φού του.

25.10.2007 Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του συν.
Κώστα Μπαρδάκη, για την απώλεια της µητέρας του.

07.11.2007 Έγγραφο προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας µε
το οποίο τους ενηµερώνουµε ότι αποδεχόµαστε το αί-

τηµά τους για διοργάνωση του επόµενου Συντονιστικού
στην Πάτρα καθώς και ότι η Μόνιµη Επιτροπή του ΣΑ-
∆ΑΣ για τις ΕΠΑΕ είναι στη διάθεσή τους για οποιαδή-
ποτε βοήθεια σχετικά µε την διοργάνωση της Ηµερίδας
που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του Συντονιστικού. 

13.11.2007 Έγγραφο προς όλους τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων -
Τµήµατα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, σχετικά µε το Συντονιστικό
και την Ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθούν στις 15 και
16/12/2007 στην Πάτρα.

10.01.2008 Πρόσκληση προς τα µέλη της Αντιπροσωπείας, για τη
Γενική Συνέλευση στις 9.02.2008.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. ΥΠΠΟ

20.12.2005 Η συν. Ε. Μαΐστρου εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στο
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, για την ανέγερση
συγκροτήµατος κατοικιών από «Ξενοδοχεία Υ∆ΡΑ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.» στο µικρό Καµίνι Ύδρας.

23.01.2006 Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Πολιτισµού, για την πραγ-
µατοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και
συνεργασία, κυρίως µέσα από το ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής,
το οποίο δυστυχώς για ενάµισι περίπου χρόνο, έχει
απενεργοποιηθεί.

23.01.2006 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟ σχετικά µε την Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος (Β’ σταδίου), για την ανάθεση της µελέ-
της Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας – Κεντρικό
Μουσειακό Κτίριο.

10.02.2006 Έγγραφο προς το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνη-
µείων του ΥΠΠΟ, για να µας χορηγήσουν τα πρακτικά
(της 7/12/05 συνεδρίασης) σχετικά µε το Συγκρότηµα
«Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµαζή» στη Θεσσαλονίκη.

10.02.2006 Έγγραφο προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρ.
Μακεδονίας, για να µας χορηγήσουν αντίγραφα εγγρά-
φων σχετικά µε το Συγκρότηµα «Μύλος Χατζηγιαννάκη-
Αλτιναλµαζή» στη Θεσσαλονίκη. 

20.02.2006 Έγγραφο προς την ∆/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχι-
τεκτονικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟ, για να µας χορηγή-
σουν αντίγραφα εγγράφων σχετικά µε το Συγκρότηµα
«Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµαζή» στη Θεσσαλονίκη.

20.02.2006 Ο συν. Ν. Σιαπκίδης εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στη
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου,
σχετικά µε την απαλλοτρίωση ακινήτου «98 β – επί της
αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα»
ιδιοκτησίας του κ. Ι.Κ. Καρρά.

27.02.2006 Έγγραφα προς το Γραφείο Υπουργού του ΥΠΠΟ και τον
κ. Ι.Κ. Καρρά, για να µας χορηγήσουν στοιχεία – έγ-
γραφα, σχετικά µε το ακίνητο «98 β – επί της αδιεξόδου
παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα» ιδιοκτησίας
του κ. Ι.Κ. Καρρά.
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27.02.2006 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, για τη πραγµα-
τοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και
συνεργασία.

07.03.2006 Ο συν. Ν. Σιαπκίδης εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στη
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου,
σχετικά µε την απαλλοτρίωση ακινήτου «98 β – επί της
αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα»
ιδιοκτησίας του κ. Ι.Κ. Καρρά και την παρουσίαση της
µελέτης του κ. Ι. Κίζη για το Αρχοντικό των Μπενιζέλων.

21.03.2006 Έγγραφο - υπενθύµιση προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
για την πραγµατοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή
απόψεων και συνεργασία.

29.03.2006 Ο συν. Ν. Σιαπκίδης εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στη
συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνη-
µείων, σχετικά µε το Κεραµοποιείο Αλλατίνη.

14.04.2006 Έγγραφο προς το ΥΠΠΟ και τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης, σχε-
τικά µε προσφυγή που έχει καταθέσει ο Σύλλογος για το
συγκρότηµα Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµαζή, στη
Θεσσαλονίκη.

19.05.2006 Επιστολή προς το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνη-
µείων, µε την οποία ζητάµε τα πρακτικά της συνεδρία-
σης (29.03.2006), σχετικά µε το «Κεραµοποιείο ΑΛΛΑ-
ΤΙΝΗ».

15.09.2006 Επιστολή προς το Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΠΟ, µε την οποία
ζητάµε την παραχώρηση της αίθουσας του ΥΠΠΟ (αµφι-
θέατρο) για την παρουσίαση του προγράµµατος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Leonardo da Vinci» για την
Αθήνα και µε γενικό τίτλο έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΑ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. Μέθοδοι και εργαλεία
αστικών αναπλάσεων και νέων κατασκευών σε περιοχές
ιστορικού ενδιαφέροντος: Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι,
Βερολίνο και Γκαντίς – Ισπανία».

02.10.2006 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, για τη πραγµα-
τοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και
συνεργασία.

12.12.2006 Αίτηµα προς τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Πολιτισµού, για
την παραχώρηση του αµφιθέατρου του Υπουργείου, για
τη διενέργεια Ηµερίδας, µε θέµα: «Πολιτικές για την
Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα».

15.01.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού, που ζητάµε
συνάντηση και συνεργασία του Υπουργείου µε το Σύλ-
λογο.

30.03.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό Πολιτισµού που ζητάµε
συνάντηση και συνεργασία του Υπουργείου µε το Σύλ-
λογο.

04.04.2007 Ο συν. Π. Νικολακόπουλος εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,
στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων
Μνηµείων, σχετικά µε το χαρακτηρισµό ή µη ως µνηµείο
του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Mont Parnes ΑΕ.

12.07.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό και το Γεν. Γραµµατέα Πολι-

τισµού, στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων
και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, σχετικά µε
την κατεδάφιση διατηρητέων επί της οδού ∆ιον. Αρεο-
παγίτου.

14.09.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό και το Γεν. Γραµµατέα Πολι-
τισµού, στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων,
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και στους Εκπρο-
σώπους για θέµατα πολιτιστικά των Πολιτικών Κοµµά-
των, σχετικά µε την κατεδάφιση διατηρητέων επί της
οδού ∆ιον. Αρεοπαγίτου.

15.10.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΥΠΠΟ, που ζητάµε συνά-
ντηση και συνεργασία µε το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

Β. ΥΠΕΧΩ∆Ε

21.12.2005 Έγγραφο προς τον Υπουργό και τον Γεν. Γραµµατέα
Υπουργείου Εσωτερικών, τον Υπουργό Εθνικής Οικονο-
µίας, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Γεν. Γραµµατέα
ΥΠΕΧΩ∆Ε, την ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών
Κανονισµών (∆ΟΚΚ), το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, µε κοινοποίηση στα Πολεοδοµικά Γραφεία της Χώ-
ρας και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, σχετικά µε τα προ-
βλήµατα στην έκδοση οικοδοµικών αδειών µετά την
κατάθεση του Σχεδίου Νόµου «ΦΠΑ στις νέες οικοδο-
µές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις».

17.01.2006 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο ζητάµε
συνάντηση και καταθέτουµε τα παρακάτω: α) Πλαίσιο αρ-
χών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος, όπου καταγράφονται οι απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για την ποιοτική αναβάθµιση των παραγοµένων
µελετών και έργων και κατά συνέπεια του δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος και β) Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑ-
∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου
νόµου: «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανε-
γειροµένων οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατάξεων
περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις». 

Επειδή το σχετικό νοµοσχέδιο αποτελεί για τον κλάδο
µας, ένα πολύ σοβαρό «εργαλείο» για τη δουλειά µας και
για την παραγωγή αρχιτεκτονικής στο δοµηµένο περι-
βάλλον, παρακαλούµε, να λάβει ο Υπουργός σοβαρά
υπόψη του τις απόψεις µας, οι οποίες αποτελούν κατά-
θεση της εµπειρίας µας και της µελέτης του νοµοσχε-
δίου. Ιδιαίτερα πιστεύουµε ότι τα άρθρα που αφορούν τη
δοµή και λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων, αλλά
και οι προτάσεις για αλλαγή των δεδοµένων που αφο-
ρούν τους ηµιϋπαίθριους χώρους, χρειάζονται ιδιαίτερη
προσοχή. Αποτελούν για τους αρχιτέκτονες, τη βασική
προϋπόθεση για την εύρυθµη παραγωγή µελετών και για
την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας στο
δοµηµένο περιβάλλον.

Κατάθεση όλων των παραπάνω στην Πρόεδρο κα Ε. Μα-
κρή και στα µέλη της Επιτροπής που επεξεργάζεται το
νοµοσχέδιο.

Εν συνεχεία, συνεχείς παραστάσεις του Προέδρου, στον
Γεν. Γραµµατέα ΠΕΧΩ∆Ε και στην Πρόεδρο της Επιτροπής.

23.01.2006 Έγγραφο προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, για την πραγ-
µατοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και
συνεργασία, σχετικά µε το νέο πλαίσιο διεξαγωγής των
Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών, το οποίο έχει επεξεργα-
στεί αναλυτικά ο Σύλλογος, καθώς και για τον καθορι-
σµό των µελετών που θα πραγµατοποιούνται αποκλει-
στικά µε Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς. 

Κατατίθεται όλο το υλικό της πρότασης της Επιτροπής
Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών του Συλλόγου.

16.02.2006 Επιστολή - κοινοποίηση προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΥΠΠΟ,
σχετικά µε θέσεις του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώ-
πης (ACE) για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτε-
ρική Αγορά, το θέµα του Ανταγωνισµού στις Επαγγελµα-
τικές Υπηρεσίες καθώς και κάποια επίκαιρα ∆ελτία Τύ-
που.

09.03.2006 ∆ηµοσίευση στην Ελευθεροτυπία δίφυλλου άρθρου µε
τίτλο: «∆ιπλό «όχι» Αρχιτεκτόνων στο νόµο Σουφλιά»,
σχετικά µε τις θέσεις του Συλλόγου για το νοµοσχέδιο
«Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµέ-
νων οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτη-
µατολογίου και άλλες διατάξεις».  

21.03.2006 Έγγραφο - υπενθύµιση προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε,
για την πραγµατοποίηση συνάντησης για το πλαίσιο διε-
ξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισµών.

06.04.2006 Επιστολή του Συλλόγου, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, τον
Υπουργό Υγείας και το ∆ήµαρχο Αθηναίων, σχετικά µε
αίτηµα συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης προγράµµα-
τος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αθήνα, µε γενικό
τίτλο έργου: «Σχεδιασµός για όλους», Γαλλία, Ελλάδα,
Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία. Υπεύθυνος του προγράµ-
µατος ως προς την υλοποίηση του στην Ελλάδα, είναι το
γραφείο του συν. Σ. Παπαδόπουλου.

06.04.2006 Επιστολή του Συλλόγου, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, τον
Υπουργό Πολιτισµού, το ∆ήµαρχο Αθηναίων και τον Πρό-
εδρο Τράπεζας Αττικής, σχετικά µε αίτηµα συµπληρω-
µατικής χρηµατοδότησης προγράµµατος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής «Leonardo da Vinci» για την Αθήνα, µε
γενικό τίτλο έργου: «Πολιτιστική κληρονοµιά και εκσυγ-
χρονισµός. Μέθοδοι και εργαλεία αστικών αναπλάσεων
και νέων κατασκευών σε περιοχές ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος: Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι, Βερολίνο και Γκα-
ντίς – Ισπανία». Υπεύθυνος του προγράµµατος στην Ελ-
λάδα, είναι το γραφείο του συν. Σ. Παπαδόπουλου.

15.01.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα: α) Πλαί-
σιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δοµηµέ-
νου περιβάλλοντος β) Τροποποιήσεις – προτάσεις του
ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχε-
δίου νόµου: «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των
ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατά-
ξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» γ) Αρχι-
τεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί δ) Επαναλειτουργία του Εθνικού

Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης και του Ανώτατου Πολεοδοµικού και Αρχιτε-
κτονικού Συµβουλίου.

12.02.2007 Κοινή απόφαση του Συλλόγου και των υπολοίπων µελών
του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) προς τον Υπουργό ΠΕ-
ΧΩ∆Ε και στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ενεργο-
ποίηση του θεσµοθετηµένου αυτού οργάνου.

30.06.2007 ∆ιαβίβαση απόψεων προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Τµήµα ∆ιε-
θνών Σχέσεων και Θεµάτων ΕΟΚ και κοινοποίηση α) στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και β) στο ΤΕΕ στο
γρ. Ευρωπαϊκών Θεµάτων επί του τελικού Προσχεδίου
του Π.∆. για την ενσωµάσωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

07.08.2007 Ο Πρόεδρος συµµετέχει στη Συνάντηση του Εθνικού Συ-
µβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης.

15.10.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για συνεργασία µε
το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ευχαριστίες για τη χρηµατοδότηση
του Συλλόγου για την Ηµερίδα που πραγµατοποίησε στις
24/2/07.

05.12.2007 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εθνικού
Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης µε θέµα τη γενική τοποθέτηση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
επί του προτεινόµενου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και τις
προτάσεις του Συλλόγου επ’ αυτού.

05.02.2008 Ο Πρόεδρος συµµετέχει στη Συνάντηση του Εθνικού
Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-
γειας.

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

23.01.2006 Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας, για τη πραγµατο-
ποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και για να
καταθέσουµε τις διαµορφωµένες θέσεις µας για τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ. Με τη
δηµιουργία νέων τµηµάτων και εξειδικεύσεων σε διά-
φορες σχολές, τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ και µε την
έκδοση Προεδρικών διαταγµάτων που καθορίζουν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα τους, έχει διαµορφωθεί ένα
χαώδες και αλληλεπικαλυπτόµενο πεδίο επαγγελµατικής
δράσης. Τα τελευταία δε χρόνια οι κοινοτικές οδηγίες
περιπλέκουν περισσότερο το πρόβληµα.

30.10.2006 Έγγραφο µε τις θέσεις του Συλλόγου, προς την Υπουργό
Παιδείας µε θέµα: Αρχές και κατευθύνσεις για θεσµική
µεταρρύθµιση στην άσκηση του επαγγέλµατος των Μη-
χανικών.

15.01.2007 Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας, που ζητάµε συνά-
ντηση και συνεργασία του Υπουργείου µε το Σύλλογο. 
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15.10.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας, που ζητάµε συνά-
ντηση και συνεργασία µε το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

∆. ΤΕΕ 

01.12.2005 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, σχετικά µε ερωτη-
µατολόγιο του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE),
για τις Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρµες. 

16.02.2006 Έγγραφο προς το ΤΕΕ, µε το οποίο υποστηρίζουµε την
αίτηση της συν. Daria Cornea για να συµµετάσχει στις
εξετάσεις για Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος.

16.02.2006 Έγγραφο προς το ΤΕΕ, µε το οποίο, αποστέλλουµε επί-
καιρα έγγραφα του Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης
(ACE), για επαγγελµατικά θέµατα.

17.03.2006 Κοινή επιστολή ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ΣΕΠΟΧ, προς τον Πρόε-
δρο του ΤΕΕ, για επείγουσα συνάντηση και ενέργειες για
αµοιβές.

21.03.2006 Συνάντηση του Προέδρου µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ, όπου µοιράστηκε σε όλα τα µέλη της, φάκελος 220
σελίδων µε τις µεταφράσεις όλων των σηµαντικών, επί-
καιρων εγγράφων σχετικά µε το Συµβούλιο Αρχιτεκτό-
νων Ευρώπης (CAE), που αφορούν τις διεκδικήσεις και
το επάγγελµα του αρχιτέκτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και συζητήθηκαν τα οικονοµικά και η γενικότερη συνερ-
γασία.

17.10.2006 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά µε τη
συγκρότηση Επιτροπών ΤΕΕ για συνεργασία µε Πολεο-
δοµίες.

08.12.2006 Έγγραφο - αίτηµα προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για επιχο-
ρήγηση, σχετικά µε το επικείµενο 11ο Πανελλήνιο Αρχι-
τεκτονικό Συνέδριο, του Συλλόγου.

12.02.2007 Αίτηµα προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για συνδιοργάνωση
της Ηµερίδας του Συλλόγου «Πολιτικές για την Αρχιτε-
κτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα» και για
οικονοµική συνδροµή.

03.12.2007 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε το οποίο ζητάµε
να συνδιοργανώσουµε την Ηµερίδα στην Πάτρα για τις
«Αρχιτεκτονικές Επιτροπές» και χρηµατοδότηση για τη
διοργάνωση.

Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ 

12.12.2005 Έγγραφο προς το ∆ήµο Λαρισαίων, σχετικά µε την προ-
κήρυξη της µελέτης αναθεώρησης και επέκτασης, του
ισχύοντος ΓΠΣ του ∆ήµου.

20.12.2005 Έγγραφο συµπαράστασης προς το Σύλλογο φοιτητών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, για την
κατάληψη της Σχολής τους

5-10.01.06 Φιλοξενία οµάδας φοιτητών στο Ξενώνα Στάµου Στούρ-

να, µε σκοπό την πραγµατοποίηση εργασίας, µε θέµα
τους παραδοσιακούς οικισµούς.

16.01.2006 Έγγραφο προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών σχετικά
µε το αρχοντικό Μπενιζέλων στη Πλάκα.

02.02.2006 ∆ελτίο Τύπου για την ανάγκη καταδίκης του Μνηµονίου
του Συµβουλίου της Ευρώπης.

16.02.2006 Έγγραφο προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε θέσεις
και απόψεις µας, σχετικά µε την Ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τις Επαγγελµατικές Υπηρεσίες
[COM (2005) 405 τελικό.

16.02.2006 Επιστολή - κοινοποίηση προς τους Έλληνες Ευρωβου-
λευτές, σχετικά µε τις θέσεις του Συµβουλίου Αρχιτε-
κτόνων Ευρώπης (ACE) για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες
στην Εσωτερική Αγορά, µε τις οποίες συµφωνούµε και
ζητάµε την υποστήριξή τους.

08.03.2006 Αποστολή βιβλίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, για
τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης, του Τµήµατος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του ∆ΠΘ.

09.03.2006 Έγγραφο προς τη ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης ΕΡΤ, για να
µας αποστείλουν, σε µορφή DVD, τη σειρά τηλεοπτικών
ντοκιµαντέρ µε γενικό τίτλο: «Πορτραίτα και ∆ιαδροµές
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων…» που παρουσιάζει η ΕΡΤ από
την Πέµπτη 2 Μαρτίου και κάθε Πέµπτη στις 19:30 και
συγκεκριµένα:

• Επεισόδιο 1ο, προβολή 02/03/06, ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΡΑ-
ΝΤΙΝΟΣ “Ecce Homo Moderno”.
• Επεισόδιο 2ο, προβολή 09/03/06, ΚΛΕΩΝ ΚΡΑΝΤΟ-
ΝΕΛΛΗΣ “Η µεσογειακή αιθρία και ο ηλεκτρονικός λε-
βιάθαν”.
• Επεισόδιο 3ο, προβολή 16/03/06, ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ -
ΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ “Το κτήριο που έπεσε στη γη”.
• Επεισόδιο 4ο, προβολή 23/03/06, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ “Ο ∆ον Κιχώτης της οδού Κυκλάδων”.
• Επεισόδιο 5ο, προβολή 30/03/06, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩ-
ΝΗΣ “Ελιµπίσθηκα το ανέφικτο”.
• Επεισόδιο 6ο, προβολή 06/04/06, ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΚΟΣ “Η µπλε" – "c’est tres bon”.
για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης - αρχείου του Συλ-
λόγου µας.

19.03.2006 ∆ιάθεση αίθουσας του Συλλόγου, στο ∆ίκτυο Αρχιτεκτο-
νικής του ΥΠΠΟ, για την υποδοχή οµάδας φοιτητών από
το Πανεπιστήµιο του Princeton, στα πλαίσια του προ-
γράµµατος Ελληνικών Σπουδών.

20.03.2006 Έγγραφο προς το Νοµάρχη Άρτας σχετικά µε τοποθετή-
σεις Προϊσταµένων στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νοµαρχίας.

20.03.2006 Απάντηση προς τη συν. Α. Πάπαρη, σχετικά µε το αίτηµά
της, για διοργάνωση ∆ιηµερίδας στη Βέροια, µε θέµα
«Πολιτισµός και Πόλη – Η σχέση τους στην Πολεοδοµία,
τον Αστικό Σχεδιασµό, την Αρχιτεκτονική και τα ∆ιεθνή
∆ίκτυα».

21.03.2006 Έγγραφο - κοινοποίηση προς τους Έλληνες Ευρωβου-
λευτές, του ∆ελτίου Τύπου του Συµβουλίου Αρχιτεκτό-
νων Ευρώπης (ACE) σχετικά µε την Οδηγία για τις Υπη-
ρεσίες στην Εσωτερική Αγορά.

21.03.2006 Έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονοµικών, σχετικά µε
εξελίξεις για µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, σύµφωνα µε
την 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία.

03.04.2006 Έγγραφο προς το Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
του ΥΠΠΟ, µε το οποίο αποδεχόµαστε την πρόταση για
διοργάνωση Έκθεσης – Ηµερίδας και Καταλόγου, για τα
Ξενοδοχεία «Ξενία» της περιόδου 1950-1967, και ορί-
ζουµε εκπροσώπους στην συντονιστική οµάδα της
παραπάνω διοργάνωσης, τους συν. Π. Νικολακόπουλο,
Ν. Σιαπκίδη και Α. ∆ηµητριάδη.

07.04.2006 Έγγραφα προς το Πολεοδοµικό γραφείο του ∆ήµου
Αθηναίων, σχετικά µε αναφορές α) για τη πλατεία της
Βαρβακείου Αγοράς και β) για διαµόρφωση καταστήµα-
τος επί της οδού Ρώµα 8. 

07.04.2006 Έγγραφο - απάντηση προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
∆ωδεκανήσου, σχετικά µε τη πατρότητα αρχιτεκτονικών
µελετών.

07.04.2006 Έγγραφο προς το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόµων και
Χωροτακτών, µε το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος του Συλ-
λόγου, στην Ηµερίδα που διοργανώνουν, µε θέµα: «Χω-
ρικός Σχεδιασµός και Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός
των ΟΤΑ: ο ρόλος των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ», η οποία θα γίνει
στις 9 Μαΐου 2006 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ,
ο Πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

07.04.2006 Έγγραφο προς τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ,
µε το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος του Συλλόγου, στην
«Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα Αειφόρου
Κατασκευής σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Έργα», ο Πρόεδρος
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

13.04.2006 Έγγραφο προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου σχετικά
µε το Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου και τους Κανονισµούς
για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής
διαγωνισµών µελετών στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής.

31.05.2006 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου για τα Ξενία Ιωαννίνων.

19.07.2006 Επιστολή προς το ∆ήµο Κιλκίς σχετικά µε παρατηρήσεις
στην προκήρυξη του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ια-
γωνισµού Προσχεδίων για την «Ανάπλαση της περιοχής
∆ηµοτικού Πάρκου – Κήπου» της πόλης του Κιλκίς.

19.07.2006 Επιστολή προς το ∆ήµο Κιλκίς σχετικά µε παρατηρήσεις
στην προκήρυξη του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ια-
γωνισµού Ιδεών για την «Ανάπλαση της περιοχής ΣΑ-
ΛΑΤΣ» της πόλης του Κιλκίς.

19.07.2006 Επιστολή προς το ∆ήµο Αρκαλοχωρίου σχετικά µε πα-
ρατηρήσεις στην προκήρυξη του Πανελλήνιου Αρχιτε-
κτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών για την «Ανέγερση ∆ηµαρ-
χιακού Μεγάρου ∆ήµου Αρκαλοχωρίου».

31.07.2006 Επιστολή προς το ∆ήµαρχο και το Νοµάρχη Ν. Ξάνθης
σχετικά µε τις κατεδαφίσεις στο ιστορικό κέντρο της
πόλης της Ξάνθης.

31.07.2006 Επιστολή προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης (Β΄βάθµια ΕΠΑΕ), µε την οποία ζητάµε να αιτιο-
λογήσουν την απόφασή τους, σχετικά µε τις κατεδαφί-
σεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Ξάνθης.

10.10.2006 Έγγραφο προς την ΟΣΚ ΑΕ, µε παρατηρήσεις στην προ-
κήρυξη του: Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού
Ιδεών για ένα 12/τάξιο Γυµνάσιο στην Αγία Παρασκευή. 

10.10.2006 Έγγραφο – καταγγελία στο Νοµάρχη Ζακύνθου, σχετικά
µε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΑΕ Ν. Ζακύνθου.

20.10.2006 Συστατική επιστολή για τους διοργανωτές σπουδαστές
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, σχετικά µε το Ετή-
σιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχιτεκτονικών Σχολών
[EASA007, European Architecture Student Assembly].

26.10.2006 Έκδοση ∆ελτίου τύπου µε τις θέσεις του ∆Σ του Συλλό-
γου για το µίνι ασφαλιστικό.

03.11.2006 Έγγραφο - γνωµοδότηση για υπέρβαση επιτρεπόµενων
υψών, προς τη συν. Π. Φατούρου.

16.11.2006 Αποστολή του ∆ελτίου Τύπου µε τις θέσεις του ∆Σ του
Συλλόγου για το µίνι ασφαλιστικό, στους Μηχανικούς
Βουλευτές.

29.11.2006 Τηλεγράφηµα συµπαράστασης προς την Επιτροπή Αγώνα
για τη διάσωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

15.01.2007 Έγγραφο προς τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ),
µε το οποίο τους καλούµε σε συνάντηση, στις 24 Ιανου-
αρίου 2007, στα γραφεία του Συλλόγου.

18.01.2007 Αποστολή της ανακοίνωσης - πρόσκλησης συµµετοχής
στην Ηµερίδα του Συλλόγου «Πολιτικές για την Αρχιτε-
κτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα», στις
εφηµερίδες, στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, σε Κυ-
βερνητικούς Φορείς, σε Υπουργεία, στη Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, σε µη Κυβερνητικούς Φορείς - Οργανώσεις, σε
Ιδρύµατα και σε Επαγγελµατικές Οργανώσεις.

18.01.2007 Έγγραφο συµπαράστασης στα αιτήµατα και τις κινητο-
ποιήσεις της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής.

18.01.2007 Έγγραφο προς τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών
Σχολών της χώρας, µε το οποίο τους καλούµε σε συνά-
ντηση ανταλλαγής απόψεων στα γραφεία του Συλλόγου,
για τις Σπουδές και το Επάγγελµα του Αρχιτέκτονα.

01.02.2007 Έγγραφο προς τα Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, µε το
οποίο ζητάµε τη συνυπογραφή εγγράφων σχετικά µε το
ΕΣΧΣΑΑ, µετά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε και
µε βάση τις απόψεις που εκφράστηκαν σ’ αυτή.

12.02.2007 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου σχετικά µε την ενεργοποίηση
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του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ).

12.02.2007 Έγγραφο συµπαράστασης στα αιτήµατα και τις κινητο-
ποιήσεις της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ., τονίζοντας την αναγκαιότητα
σοβαρών µεταρρυθµίσεων στην διαδικασία παραγωγής
µελετών και παραθέτοντας τις προτάσεις του Συλλόγου
για το σκοπό αυτό.

12.02.2007 Έγγραφο προς την ΟΣΚ ΑΕ και προς το Υπουργείο Οικ.
και Οικονοµικών – ∆ιυπ. Επιτροπή Σ∆ΙΤ και Ειδ. Γραµµα-
τεία Σ∆ΙΤ, µε ερωτήµατα σχετικά µε Συµπράξεις ∆ηµο-
σίου Ιδιωτικού Τοµέα στην ΟΣΚ ΑΕ.

15.02.2007 Ευχαριστήριο έγγραφο προς τον Γεν. ∆/ντη του ΥΠΠΟ,
το ∆ήµαρχο Αθηναίων, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και την
εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, για
την ανταπόκρισή τους να απευθύνουν χαιρετισµό στην
Ηµερίδα του Συλλόγου «Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική
και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα».

08.03.2007 Επιστολή προς το Συµβούλιο της Επικρατείας και κοινο-
ποίηση στον Υπουργό Πολιτισµού, στον Υπουργό ΠΕ-
ΧΩ∆Ε και στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής σχετικά µε το
Κτήµα ΦΙΞ στο Παλαιό Ηράκλειο (Αττικής).

21.03.2007 Επιστολή προς το Συµβούλιο της Επικρατείας σχετικά µε
την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων (δικάσιµος
26/3/07) της ΕΜΑ ΕΠΕ κατά του ∆ήµου Καλυβίων Αττι-
κής, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος «Ολοκλήρωση
της µελέτης Πράξη Εφαρµογής της Πολεοδοµικής Με-
λέτης Β’ κατοικίας της περιοχής Παραλίας ∆ήµου Καλυ-
βίων». 

30.05.2007 Έγγραφο προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας σχε-
τικά µε τις προϋποθέσεις για τις εκπροσωπήσεις στις
ΕΠΑΕ.

30.05.2007 Έγγραφο προς το ∆ήµο Ελληνικού, µε κοινοποίηση στα
Πολιτικά Κόµµατα σχετικά µε την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος και του δηµόσιου χαρακτήρα του
παραλιακού µετώπου του Ελληνικού.

30.05.2007 Έγγραφο προς τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης για απαρά-
δεκτη συµπεριφορά Αστυνοµικών οργάνων στην Πολεο-
δοµία Πειραιά.

14.06.2007 Έγγραφο προς Υπουργεία και Φορείς σχετικά µε το πρό-
γραµµα της εκδήλωσης στο ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκας στις
30/06/07.

14.06.2007 Έγγραφο καταγγελίας - ένστασης προς το Νοµάρχη
Ρεθύµνου, το ΤΕΕ Κρήτης, τους Συλλόγους Αρχιτεκτό-
νων Κρήτης, τη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ και τα µέλη της
Πρωτοβάθµιας ΕΠΑΕ Ρεθύµνου σχετικά µε απόφαση
έγκρισης µελέτης από την ΕΠΑΕ Ρεθύµνου.

12.07.2007 Έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών µε θέµα την Οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά (2006/123/ΕΚ).

03.08.2007 Έγγραφο - Καταγγελία προς το Νοµάρχη Ζακύνθου, το

ΤΕΕ Ζακύνθου, την ΤΕ∆Κ Ζακύνθου, το Σύλλογο Αρχιτε-
κτόνων Ζακύνθου και τα µέλη της Πρωτοβάθµιας ΕΠΑΕ
σχετικά µε τη λειτουργία της ΕΠΑΕ.

20.09.2007 Έγγραφο προς την Περιφέρεια Κρήτης µε το οποίο τους
ενηµερώνουµε ότι στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ Κρήτης
εκπροσώπους ορίζει ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

03.10.2007 Ευχαριστήριο έγγραφο προς τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύ-
θυνσης Πολεοδοµίας Πειραιά για τη συνεργασία και την
αποστολή εγγράφων που ζητήσαµε σχετικά µε την
καταγγελία που έφτασε στα γραφεία του Συλλόγου, για
το θέµα της αυθαίρετης δόµησης εντός της ζώνης του
Αιγιαλού των Μεθάνων.

17.10.2007 Έγγραφο προς τις Πολεοδοµίες Περιφέρειας Αττικής, µε
το οποίο τους ενηµερώνουµε ότι κατά τις µέρες που
συνεδριάζει η ΕΠΑΕ θα τους επισκεφτεί κλιµάκιο του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για να παρακολουθήσει τις εργασίες.

20.11.2007 Έγγραφο συµπαράστασης στον Προϊστάµενο του Πολε-
οδοµικού Γραφείου Άνδρου κ. Γ. Μεταξά ο οποίος διώ-
κεται δικαστικά για παράβαση καθήκοντος.

04.12.2008 Έγγραφο προς την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Κεντρικού
Τοµέα, µε το οποίο τους ζητάµε να επανεξετάσουν το
θέµα των Αρχιτεκτόνων ∆. και Α. ∆ιγενή σχετικά µε από-
φαση της ΕΠΑΕ.

06.12.2007 Έγγραφο προς τους Προέδρους και τα µέλη των ΕΠΑΕ,
και τους Αρχιτέκτονες που εκπροσωπούν το ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ στις ΕΠΑΕ, µε το οποίο τους ενηµερώνουµε για την
Ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις
15/12/2007 µε θέµα: «ΕΠΑΕ: 25 χρόνια µετά».

06.12.2007 Έγγραφα προς του Προέδρους των Περιφερειακών Τµη-
µάτων του ΤΕΕ, τους Νοµάρχες όλης της χώρας και τους
Προέδρους των ΤΕ∆Κ, µε το οποίο τους ενηµερώνουµε
για την Ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα
στις 15/12/2007 µε θέµα: «ΕΠΑΕ: 25 χρόνια µετά» και
τους ζητάµε να παροτρύνουν και να στηρίξουν οικονο-
µικά τη µετάβαση των µελών τους στις ΕΠΑΕ.

14.12.2007 Έγγραφο προς τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Πολεο-
δοµίας Πειραιά για την ενηµέρωση σχετικά µε την εκδί-
καση της αίτησης θεραπείας αυθαίρετης δόµησης εντός
της ζώνης Αιγιαλού των Μεθάνων.

14.12.2007 Έγγραφο προς την Ελληνική Αστυνοµία µε το οποίο τους
ευχαριστούµε για τις αποδοτικές τους ενέργειες και για
την ενηµέρωση για απαράδεκτη συµπεριφορά αστυνο-
µικών οργάνων απέναντι σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών
Πολεοδοµίας.

3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α. ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

24.02.2007 Πραγµατοποιείται Ηµερίδα του Συλλόγου µε θέµα: «Πο-

λιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον
στην Ελλάδα», στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτι-
σµού. 

30.06.2007 Πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία και µε την παρου-
σία των Τοπικών Αρχών η εκδήλωση σχετικά µε το ΞΕ-
ΝΙΑ Καλαµπάκας.

12.05.2007 Πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τον Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), ηµερίδα µε θέµα
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικές για το Περιβάλλον – Οι
νέες Οδηγίες και ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός» στο
MEDITERRANEAN PALACE (Αίθουσα ∆ίας) µε µεγάλη
επιτυχία και συµµετοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων
των φορέων της πόλης.

29.09.2007 Πραγµατοποιείται στα Χανιά από το Τµήµα Αρχιτεκτό-
νων Χανίων ηµερίδα µε θέµα «Πολίτες – Αρχιτέκτονες –
Ελεύθεροι Χώροι» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσο-
γείου µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή αρχιτεκτόνων
και εκπροσώπων των φορέων της πόλης.

15.12.2007 Πραγµατοποιείται στην Πάτρα Ηµερίδα µε θέµα: «ΕΠΑΕ:
25 χρόνια µετά», που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αρχι-
τεκτόνων Ν. Αχαΐας, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, το ΤΕΕ και το ΤΕΕ
Τµήµα ∆υτ. Ελλάδος, µε µεγάλη επιτυχία και συµµε-
τοχή αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων των φορέων της
πόλης.

Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

07.03.2006 Έγγραφο προς την Ιαπωνική Πρεσβεία, για τη συνδιορ-
γάνωση εκδήλωσης για τη σύγχρονη Ιαπωνική Αρχιτε-
κτονική.

23.03.2006 Έγγραφο προς το ΙΣΤΑΜΕ, µε το οποίο αποδεχόµαστε
την πρόταση συνδιοργάνωσης ανοικτής εκδήλωσης, µε
τη µορφή στρογγυλού τραπεζιού µε θέµα: «Ποια αρχιτε-
κτονική για τη νέα πόλη». 

24.03.2006 Έγγραφο προς την Τεχνοεκδοτική ΑΕΒΕ, σχετικά µε την
υποστήριξη του Συλλόγου, στη 3η διεθνή έκθεση «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟtec και Σαλόνι Φωτισµού», που θα πραγµατοποιη-
θεί 3-6/11/2006, στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens
στην Ανθούσα Αττικής

29.08.2006 Επείγουσα Πρόσκληση για τα Βραβεία Mies van der
Rohe για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική. 

06.09.2006 Πραγµατοποιούνται στη Βενετία τα εγκαίνια του Ελληνι-
κού Περιπτέρου της 10ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής. Ο
Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο και χαιρετίζει. 

13.09.2006 Παράταση προθεσµίας υποβολής συµµετοχών στα βρα-
βεία Mies van der Rohe για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτο-
νική.

21.09.2006 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για την ελληνική συµ-
µετοχή στα βραβεία Mies van der Rohe 2007 για την
Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική, αποτελούµενη από τους: Γ.

Πανέτσο, Θ. Φωτίου, Μ. Παπανικολάου και Τ. Γεωργακό-
πουλο. 

25.09.2006 Πραγµατοποιούνται τα εγκαίνια του Εντευκτηρίου της
Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων, στα γραφεία του Συλλό-
γου.

27.09.2006 Ανακοίνωση των πέντε έργων που επιλεχθήκαν για την
ελληνική συµµετοχή στα Βραβεία Μies Van der Rohe
2007, από την κριτική επιτροπή του Συλλόγου.

02.10.2006 Ευχαριστήριο έγγραφο προς τους συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό, για την ελληνική συµµετοχή στα Βραβεία
Μies Van der Rohe 2007 και γνωστοποίηση των αποτε-
λεσµάτων της κριτικής επιτροπής.

02.10.2006 Συγχαρητήριο έγγραφο προς τους επιλεχθέντες, για την
ελληνική συµµετοχή στα Βραβεία Μies Van der Rohe
2007.

30.10.2006 Πραγµατοποιείται η παρουσίαση του προγράµµατος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Leonardo da Vinci» για την
Αθήνα, µε τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και ΕΚ-
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. Μέθοδοι και εργαλεία αστικών ανα-
πλάσεων και νέων κατασκευών σε περιοχές ιστορικού
ενδιαφέροντος: Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι, Βερολίνο
και Γκαντίς – Ισπανία», στο αµφιθέατρο του ΥΠΠΟ. Το
Σύλλογο εκπροσωπεί ο συν. Ν. Σιαπκίδης. 

3-6.11.2006 Ο Σύλλογος συµµετέχει, µε περίπτερο, στην έκθεση
ΗΛΕΚΤΡΟtec 2006 και ΣΑΛΟΝΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Expo Athens,
Ανθούσα Αττικής).

04.11.2006 Ο Ειδ. Γραµµατέας εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Ηµε-
ρίδα «Το Φως σαν συνδετικό στοιχείο διαφορετικών
µορφών τέχνης, το φωτεινό σε αντίθεση µε το φωτι-
σµένο», στα πλαίσια της έκθεσης ΗΛΕΚΤΡΟtec 2006 και
ΣΑΛΟΝΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

10.02.2007 Πραγµατοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου, συνά-
ντηση των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών όλης
της Χώρας, για ανταλλαγή απόψεων, σχετικά για µε τις
Σπουδές και το Επάγγελµα του Αρχιτέκτονα.

01.06.2007 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου σχετικά µε την Εκδήλωση στο
ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκας που θα πραγµατοποιηθεί στις
30/6/2007.

08.06.2007 Έγγραφο προς το ∆ήµαρχο Καλαµπάκας σχετικά µε την
εκδήλωση στο ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκας.

14.06.2007 Έγγραφο προς Υπουργεία και Φορείς σχετικά µε το πρό-
γραµµα της εκδήλωσης στο ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκας στις
30/06/07.

07.07.2007 Πραγµατοποιείται µε επιτυχία στα γραφεία του Συλλό-
γου η Συνάντηση Προέδρων Συλλόγων και Τµηµάτων της
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, µε θέµα το συντο-
νισµό δράσης του ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ µε τους Συλλόγους και
τα Τµήµατα της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,
στην οποία συµµετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι από
12 Συλλόγους και Τµήµατα.
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Γ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΣ 

22.06.2006 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου για συµµετοχή µας στο Πανεκ-
παιδευτικό Συλλαλητήριο που οργανώνεται από τη ΓΣΕΕ
και την Α∆Ε∆Υ στις 22/6/2006.

24.07.2006 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου - Ψηφίσµατος για τη Παλαιστίνη,
µε το οποίο καταγγέλλουµε τα τεκτενόµενα, συµπαρα-
στεκόµαστε στον αγώνα των Παλαιστινίων, συµµετέχο-
ντας στην ειρηνική εκδήλωση που διοργανώνει στις
25/07/2006 η ΓΣΣΕ και η Α∆Ε∆Υ. 

01.12.2006 Έκδοση ∆ελτίου Τύπου, µε το οποίο καλούνται οι συνά-
δελφοι σε συγκέντρωση στη Βουλή, για το ασφαλιστικό.

05.12.2006 Πραγµατοποιείται συγκέντρωση στη Βουλή, για το ασφα-
λιστικό, όπου παραβρίσκονται ο Πρόεδρος και µέλη του
∆Σ του Συλλόγου.

18.01.2007 Έγγραφο προς τα µέλη του Συλλόγου στις Α’θµιες και
Β’θµιες ΕΠΑΕ, που καλύπτει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής, µε το
οποίο τους ζητάµε να απέχουν από τις ΕΠΑΕ, σε ένδειξη
συµπαράστασης. 

12.02.2007 Έγγραφο προς τα µέλη του Συλλόγου στις Α’θµιες και
Β’θµιες ΕΠΑΕ, σ’ όλη τη Χώρα, µε το οποίο τους ζητάµε
να συνεχίσουν να απέχουν από τις ΕΠΑΕ, σε ένδειξη
συµπαράστασης στα αιτήµατα και τις κινητοποιήσεις της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, τονίζοντας την αναγκαιότητα σοβαρών µε-
ταρρυθµίσεων στην διαδικασία παραγωγής µελετών και
παραθέτοντας τις προτάσεις του Συλλόγου για το σκοπό
αυτό.

06.12.2007 Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά µε τις δύο εικοσιτετράω-
ρες απεργίες των µηχανικών στις 12 και 19/12/2007,
αντιδρώντας στα κυβερνητικά σχέδια για την κατάρ-
γηση του ΤΣΜΕ∆Ε.

14.12.2007 Έγγραφο προς τους Προέδρους και τα µέλη των Πρωτο-
βάθµιων και των ∆ευτεροβάθµιων ΕΠΑΕ όλης της χώ-
ρας, µε κοινοποίηση στις Νοµαρχίες όλης της Χώρας µε
το οποίο τους καλούµε να απέχουν από την άσκηση των
καθηκόντων τους από 17-21/12/2007.

25.01.2008 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε κινητοποιήσεις για το ασφαλι-
στικό.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Α. ΕΠΑΕ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

01.12.2005 Οι συν. Ι. Φανουράκης και Π. Μεδίτσκου ορίζονται εκ-
πρόσωποι στην κριτική επιτροπή, του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Προσχεδίων, για το «Πεζόδροµο Ασκλη-
πιού», στην πόλη των Τρικάλων.

10.01.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Πρέβε-
ζας και Αθήνας.

13.01.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην πρωτοβάθµια
ΕΠΑΕ Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα.

13.01.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ στη
Σπάρτη και στα Τρίκαλα.

13.01.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στη δευτεροβάθ-
µια ΕΠΑΕ Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα.

23.01.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Περι-
φέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα.

02.02.2006 Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συµµετοχή στις ΕΠΑΕ.

03.02.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ στo
Μεσολόγγι.

10.02.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ του
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων ΑΕ.

13.02.2006 Οι συν. Α. Λιάρος και Α. Βρυνιώτης ορίζονται εκπρόσω-
ποι στην κριτική επιτροπή, του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνι-
σµού Προσχεδίων, για την Ανέγερση του Νέου ∆ηµαρ-
χιακού Μεγάρου του ∆ήµου Ιωαννιτών.

14.02.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Ικαρίας.

14.02.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Περι-
φέρειας ∆υτ. Μακεδονίας στη Κοζάνη.

28.02.2006 Ορίζονται εκπρόσωποι στην Κριτική Επιτροπή της ∆ιε-
θνούς ανταλλαγής ιδεών µε τίτλο: «Celebration of cities
- 2», του Ελληνικού τµήµατος της UIA, οι συν Π. Γεωργα-
κόπουλος και Γ. Νικολάου.

07.03.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Φλώρινας.

14.03.2006 Παράταση θητείας εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ Καστο-
ριάς.

25-28.07.06 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Ελευσίνας, Σάµου, Κοµοτηνής, Βοιωτίας, Κοζάνης, Πρέ-
βεζας, Ναυπλίου, Παλλήνης, Σπάρτης, Καπανδριτίου,
Αχαρνών, Βόρειου Τοµέα, Μαρκόπουλου, Τρίπολης, Αγ.
Παρασκευής, Αθηνών, Αιγάλεω, Αργοστολίου, Πειραιά,
Φλώρινας και Άµφισσας.

28.07.2006 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

28.07.2006 Ορισµός εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ του Οργανισµού
Σχολικών Κτιρίων.

31.07.2006 Επιστολή προς το Νοµάρχη Αχαΐας µε την οποία παρα-
τείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στη ∆ευτερο-
βάθµια ΕΠΑΕ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

01.08.2006 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

29.08.2006 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ
Κιλκίς.

31.08.2006 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

22.09.2006 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Αργυρούπολης.

01.12.2006 Αντικατάσταση εκπροσώπων µας στη ΕΠΑΕ του Οργανι-
σµού Σχολικών Κτιρίων.

25.01.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Άµφισσας.

25.01.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

01.02.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων.

01.02.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Ξάνθης. 

05.02.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Ναυπλίου.

16.02.2007 Οι συν. Μ. Πρώϊος και Χ. Νικολάου ορίζονται εκπρόσω-
ποι στην κριτική επιτροπή, του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνι-
σµού Ιδεών για την «Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς»
της πόλης του Κιλκίς.

02.03.2007 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ
Άρτας. 

02.03.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

26.03.2007 Οι συν. Κ. Τσιγαρίδα και Π. Μπαξεβανάκη ορίζονται
εκπρόσωποι στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Ιδεών για την Ανέγερση ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου.

04.04.2007 Οι συν. Θ. Σδρούλιας και Π. Παντελοπούλου ορίζονται
εκπρόσωποι στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλα-
τείας Ηρώων ∆ήµου Ελευσίνας.

16.04.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

25.04.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Βοιωτίας.

01.06.2007 Ορισµός εκπροσώπων µας στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τµήµατος ∆ωδεκανήσου.

02.07.2007 Οι συν. Φρ. Πατσιούρα-Παρασκευά και Κ. Βαλλιανάτου
ορίζονται εκπρόσωποι στην Κριτική Επιτροπή του Αρχι-
τεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών για την Ανάπλαση περιο-
χής ∆ηµοτικού Πάρκου – Κήπου της πόλης του Κιλκίς.

03.08.2007 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στην ∆ευ-
τεροβάθµια ΕΠΑΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

18.10.2007 Ορισµός εκπροσώπων στην Α’ και Β’ Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ
Πειραιά.

10.01.2008 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στη ∆ευτε-
ροβάθµια ΕΠΑΕ της Περιφέρειας Ηπείρου.

10.01.2008 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στη ∆ευτε-
ροβάθµια ΕΠΑΕ της Περιφέρειας Αττικής.

10.01.2008 Παρατείνεται η θητεία των εκπροσώπων µας στην ΕΠΑΕ
Πρέβεζας.

11.01.2008 Ορισµός εκπροσώπων στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ Τρικά-
λων και Σαλαµίνας.

15.01.2008 Έγγραφο προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων µε
το οποίο τους προτείνουµε εκπροσώπους για την Πρω-
τοβάθµια ΕΠΑΕ Ιωαννίνων.

17.01.2008 Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ της
Περιφέρειας Κρήτης.

29.01.2008 Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ευτεροβάθµια ΕΠΑΕ ∆υτι-
κής Ελλάδας.

31.01.2008 Ορισµός εκπροσώπων στην Πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ Σπάρ-
της. 

Β. ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

07.02.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Επιτροπή του
ΤΕΕ, µε αντικείµενο «Πρόσβαση ∆ιπλωµατούχων Μηχα-
νικών στις κατηγορίες µελετών του Ν. 3316/2005».

09.02.2006 Η συν. Ο. Οικονόµου εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στην
εκδήλωση ενηµέρωσης των µαθητών, που διοργανώνει
το Β’ Τοσίτσειο Αρσάκειο Γυµνάσιο Εκάλης, για το επάγ-
γελµα του αρχιτέκτονα.

22.02.2006 Ο Πρόεδρος συµµετέχει στο στρογγυλό τραπέζι, που
διοργανώνουν το Εθνικό Ιδρυµα Ελ. Βενιζέλος, το ΤΕΕ και
η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, µε θέµα: «Πολεοδοµι-
κές πολιτικές και ελληνική πόλη», στην Παλαιά Βουλή.

01.03.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Επιτροπή του
ΤΕΕ, µε αντικείµενο «Πρόσβαση ∆ιπλωµατούχων Μηχα-
νικών στις κατηγορίες µελετών του Ν. 3316/2005».

16-17.03.06 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο, µε εισήγηση η
οποία έχει τίτλο: «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς
και πολιτιστικός τουρισµός (Περιβάλλον – Πολιτισµός –
Τουρισµός)», στο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Ν. Λευκάδας και η ΝΑ Λευκάδας, µε θέµα
«Προστασία Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Ταυτότη-
τας του Ν. Λευκάδας», στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ή-
µου Λευκάδας. 

27.03.2006 Ο Πρόεδρος συµµετέχει στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα:
«Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλµατος του διπλωµα-
τούχου µηχανικού προς το δηµόσιο όφελος: ενιαίο
θεσµικό πλαίσιο άσκησης των τεχνικών επαγγελµάτων. Το
ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων»,
που πραγµατοποιήθηκε στο ΤΕΕ στα πλαίσια του διηµέ-
ρου (27 και 28/03/2006): «Οι Μηχανικοί στο ∆ηµόσιο
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∆ιάλογο για τη Παιδεία. Θέσεις και ∆ράσεις του ΤΕΕ».

06.04.2006 Ορίζεται εκπρόσωπος του Συλλόγου, στην Επιτροπή του
ΤΕΕ, για τη διατύπωση βασικών κατευθύνσεων του Θεσ-
µικού Πλαισίου των Ιδιωτικών Έργων, ο συν. Γ. ∆ιαµαντό-
πουλος.

14.04.2006 Ο συν. Κ. Αδαµόπουλος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην
εκδήλωση υπεράσπισης του οικοπέδου της δισκογραφι-
κής COLUMBIA - ΕΜΙ, που οργανώνουν οι κάτοικοι της
περιοχής, για τη διατήρηση των κτιρίων και χαρακτηρι-
σµού όλου του τόπου ως διατηρητέου.

09.05.2006 Ορίζονται εκπρόσωποι του Συλλόγου, στην Κριτική Επι-
τροπή για τον 3ο ∆ιαγωνισµό Βιοµηχανικού Σχεδίου
Επίπλων Γραφείου, της ∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, οι συν. Τάγκος
Χρήστος και Φραγκίδου Ζαφείρω.

13-15.5.06 Πραγµατοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου, συνά-
ντηση των εταίρων του προγράµµατος µε τίτλο: «Σχε-
διασµός για όλους», µε την παρουσία του συν. Σ. Παπα-
δόπουλου.

15.05.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη 1η συνάντηση
της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ΕΜΠ, για την Αει-
φόρο Κατασκευή.

15.05.2006 Ο Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας εκπροσωπούν το
Σύλλογο στο Σεµινάριο του ΤΕΕ και του Ελληνικού Τµή-
µατος της UIA, µε θέµα «Προσβασιµότητα σε Όλους –
Προς το Παγκόσµιο Συνέδριο της UIA του έτους 2006»,
στο ΤΕΕ.

20.05.2006 Ο Αντιπρόεδρος παρίσταται στη συνεδρίαση της Κριτι-
κής Επιτροπής του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, για τη
∆ιεθνή ανταλλαγή ιδεών µε τίτλο «Celebration of cities -
2», στο ΤΕΕ.

23.05.2006 Πραγµατοποιείται Ανοικτή Συζήτηση στο Ιωνικό Κέντρο,
µε θέµα: «Αρχιτεκτονική και Νέα Πόλη» σε συνδιοργά-
νωση µε το ΙΣΤΑΜΕ. Το Σύλλογο εκπροσωπεί ο Πρόε-
δρος µε εισήγηση.

24.05.2006 Ο συν. Θ. Μπούµης εκπροσωπεί το Σύλλογο, στην Ηµε-
ρίδα µε θέµα: «Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ.∆.Ι.Τ.)», του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών, στο
Ξενοδοχείο PARK

27.05.2006 Ο Πρόεδρος εισηγείται στην Ηµερίδα, που διοργάνωσε
το ΤΕΕ-Τµήµα Ηπείρου, στο Συρράκο, µε θέµα: «Οικι-
στική ∆ιαχείριση Παραδοσιακών Οικισµών».

31.05.2007 Ο συν. Μ. Σουβατζίδης εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,
στην Ηµερίδα που οργανώνει το ΚΑΠΕ µε θέµα: «Βελ-
τίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων του
Τριτογενή Τοµέα».

31.05.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο, στην Ηµερίδα του
ΣΕΠΟΧ µε θέµα: «Χωρικός Σχεδιασµός και Αναπτυξιακός
Προγραµµατισµός των ΟΤΑ – Ο ρόλος των ΓΠΣ-ΣΧΟ-
ΟΑΠ».

31.05.2006 Ο Πρόεδρος παρίσταται, οµιλεί και συµµετέχει στην
Τελετή Απονοµής ∆ιπλωµάτων στους Αποφοίτους της
Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

13.06.2006 Ο Πρόεδρος παρίσταται στη συνεδρίαση της Κριτικής
Επιτροπής του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, για τη ∆ιε-
θνή ανταλλαγή ιδεών µε τίτλο «Celebration of cities -
2», στο ΤΕΕ.

20.06.2006 Ο Πρόεδρος και ο συν. Β. Χατζηκίδης συµµετέχουν µε
εισηγήσεις τους, στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η
Νοµαρχία Αθηνών, µε θέµα: «Πολεοδοµία και πολίτες –
η εµπειρία της Νοµαρχίας». 

28-29.06.06 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπούν το Σύλ-
λογο στη διηµερίδα συναντήσεων, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ανταγωνισµού µε στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και Επαγγελµατικούς Φορείς, µε θέµα «Ανταγωνι-
σµός στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών», στο
κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

5-6.07.2006 Οι συν. Ο. Βενετσιάνου και Ν. Μπαζαίου, µέλη της Συ-
ντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Αρχιτέκτονες,
παρίστανται στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Ψηφιακά Περιβάλ-
λοντα», στη Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου. 

20.07.2006 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην συνά-
ντηση που έγινε στο ΤΕΕ, µε θέµα: ΜΗΚΙΕ και Μέτρα
Ασφάλειας και Υγιεινής στα οικοδοµικά έργα. 

25.07.2006 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην συνά-
ντηση που έγινε στο ΤΕΕ, για το ΜΗΚΙΕ.

26.07.2006 Ο συν. Κ. Αδαµόπουλος εκπροσωπεί το Σύλλογο, στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο του ΦΙΞ, για τη
COLUMBIA - EMI.

2-5.09.2006 Ο συν. Π. Νικολακόπουλος εκπροσωπεί το Σύλλογο,
στην 9η Σύνοδο Προέδρων Αρχιτεκτονικών Σχολών της
Ευρώπης, στα Χανιά.

06.09.2006 Ο Αντιπρόεδρος παρίσταται στη συνεδρίαση της Κριτι-
κής Επιτροπής του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, για τη
∆ιεθνή ανταλλαγή ιδεών µε τίτλο «Celebration of cities -
2», στο ΤΕΕ.

06.09.2006 Ο συν. Κ. Μπαρδάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο σε συνά-
ντηση στο ΤΕΕ, µε θέµατα: Αµοιβές – ΤΣΜΕ∆Ε – Ανωτα-
τοποίηση των ΤΕΙ.

13.09.2006 Ο Αντιπρόεδρος παρίσταται στη συνεδρίαση της Κριτι-
κής Επιτροπής του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, για τη
∆ιεθνή ανταλλαγή ιδεών µε τίτλο «Celebration of cities -
2», στο ΤΕΕ.

15.09.2006 Η συν. Α. Κυριοπούλου εκπροσωπεί το Σύλλογο, στο ∆ιε-
θνές Συµπόσιο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στο Ιωνικό Κέντρο.

25.09.2006 Ο Αντιπρόεδρος µε εισήγηση του εκπροσωπεί το Σύλ-
λογο, στην Ηµερίδα που διοργανώνει το ΤΕΕ, µε θέµα:
«Θεσµικό πλαίσιο για την παραγωγή ιδιωτικών έργων –
ΜΗΚΙΕ».

05.10.2006 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στην Ηµερίδα
του ΤΕΕ και του Ελληνικού Τµήµατος της UIA, για την
Ανακοίνωση ∆ιεθνούς Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού µε
θέµα: «Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας, στην υπηρεσία των θυµάτων µεγάλων
Φυσικών Καταστροφών», στο ΤΕΕ.

13.10.2006 Η συν. Λ. Σιόλα εκπροσωπεί το Σύλλογο, σε συνάντηση
στο ΤΕΕ, µε θέµα τις πολεοδοµικές µελέτες. 

24.10.2006 Ο συν. Θ. Μπούµης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Σύ-
σκεψη του Συλλόγου Μεταλλουργών, σχετικά µε την
αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε. 

24.10.2006 Ο συν. Κ. Μπαρδάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Σύ-
σκεψη του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών, σχετικά µε
το Νοµοσχέδιο για το ΤΣΜΕ∆Ε.

01.11.2006 Ο Πρόεδρος παρίσταται σε κοινή συνεδρίαση των Προ-
έδρων των Κλαδικών Συλλόγων των Τεχνικών, που έγινε
στο ΤΕΕ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, σχε-
τικά µε τις Πολεοδοµικές Επιτροπές ΤΕΕ και το νέο τρό-
πο υπολογισµού των αµοιβών.

04.11.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στα εγκαίνια της
5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου που
διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (ΣΑ-
ΝΑ).

09.11.2006 Ο συν. Θ. Μπούµης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Σύ-
σκεψη του Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών, σχε-
τικά µε την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

13.11.2006 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε σύσκεψη
για το ασφαλιστικό, στο ΤΕΕ.

14.12.2006 Ο συν. Κ. Μπαρδάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη
Σύσκεψη για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, στα γρα-
φεία της Επιτροπής Αγώνα για το Γουδή.

15.12.2006 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο, σε Εκδήλωση για
τα 25 χρόνια του ΣΕΠΟΧ, στο ΤΕΕ.

16.01.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε συνάντηση, µε
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, το ΣΕΠΟΧ και το Σύλλογο Τοπο-
γράφων, σχετικά µε τις πολεοδοµικές µελέτες ∆ηµο-
σίου, στο ΤΕΕ.

16.01.2007 O Πρόεδρος παρευρίσκεται στη συνάντηση για τη ∆ιε-
θνή Έκθεση ΤΕΕ – UIA, στα γραφεία του Ελληνικού Τµή-
µατος της UIA.

23.01.2007 Οι συν. Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Α. ∆ηµητριάδης και Θ. Μπού-
µης παρευρίσκονται στη κοπή πίτας του ΤΣΜΕ∆Ε, στην
Αίγλη Ζαππείου. 

01.02.2007 Ο συν. Κ. Σκλιάς ορίζεται εκπρόσωπος του Συλλόγου
στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, που διοργα-
νώνει το Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

09.02.2007 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο, στη κοπή
πίτας του ΤΕΕ, στο DIVANI CARAVEL. 

12.02.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο και χαιρετίζει στην
Ηµερίδα του ICOMOS, µε θέµα: «Χάρτα Αποκατάστασης
των Ελληνικών Μνηµείων και Συνόλων».

13.02.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνεδρίαση
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, µε θέµα τις Αµοιβές.

06.03.2007 Ο Πρόεδρος συµµετέχει στην Ανοικτή Συζήτηση «ΕΞΟΥ-
ΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ», στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για
την παιδεία, που οργανώνουν οι Φοιτητές ∆ιατµηµατι-
κού Προγράµµατος του ΕΜΠ.

06.03.2007 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος παρίστανται στη ∆ιά-
λεξη του συν. Α. Τριποδάκη, που διοργανώνει η Ελληνική
Αρχιτεκτονική Εταιρεία στο ΤΕΕ, µε θέµα: «Πόλη, Τοπίο
και Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά. Μια πορεία µέσα από
Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς 1975 – 2005».

29.3.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο µε εισήγησή του,
στο ∆ιεθνές Συνέδριο που πραγµατοποιεί το ΤΕΕ και ο
ΠΣ∆ΑΤΜ στο Σούνιο, από 28-31/03/07, µε θέµα: «Αυ-
θαίρετη ∆όµηση - Η Ανάγκη της Αγοράς για Καλή ∆ια-
χείριση της Γης και Σχεδιασµό».

07.06.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνάντηση µε
το Τεχνικό Επιµελητήριο (Επιτροπή Επαγγελµατικών Θε-
µάτων – Επιτροπή CAE ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και Πρόεδρος ΤΕΕ),
σχετικά µε το θέµα της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 36/
2005 στην ελληνική νοµοθεσία.

24.07.2007 Ο Πρόεδρος πραγµατοποιεί συνάντηση στο Υπουργείο
Παιδείας, µε τη ∆ιευθύντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Οδηγία 36/2005.

26.07.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνάντηση
του ΤΕΕ µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο, µε θέµα την αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων µετά τις πυρκαγιές.

01-04.09.07 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη Σύνοδο Προέ-
δρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών Ευρώπης στα Χανιά.

19.09.2007 Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στη συνε-
δρίαση της Αρµόδιας Επιτροπής της ∆ιεύθυνσης Πολε-
οδοµίας Πειραιά, σχετικά µε αυθαίρετη δόµηση εντός
της ζώνης Αιγιαλού των Μεθάνων.

11.10.2007 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συνάντηση
του ΤΕΕ µε αρµόδιους φορείς και Συλλόγους, σχετικά µε
το θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

27.01.2008 Ο συν. Α. Μαούνης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συγκέ-
ντρωση φορέων σχετικά µε το θέµα του Ελαιώνα.  

04.02.2008 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στη κοπή πίτας του
ΤΣΜΕ∆Ε, στo Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA. 

05.02.2008 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπούν το Σύλ-
λογο στην κοπή της πίτας του ΤΕΕ στο Ξενοδοχείο
DIVANI CARAVEL. 
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26-27.01.06 O συν. Β. Γρηγοριάδης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συ-
νεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της UMAR στο Ham-
mamet (Τυνησία).

01.03.2006 Πραγµατοποιείται συνάντηση εργασίας, µε τους εκπρο-
σώπους του CAE, στα γραφεία του Συλλόγου.

07-09.03.06 Ο συν. Β. Γρηγοριάδης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη συ-
νεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου της UMAR στη
Βηρυτό. 

31.3-1.4.06 Ο συν. Σ. Παπαδόπουλος εκπροσωπεί το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,
στη συνεδρίαση της Οµάδας Εργασίας «Research» του
CAE, στη Βουδαπέστη.

28-29.04.06 Οι συν. Μ. Κουρµπανά και Κ. Μπελιµπασάκης εκπροσω-
πούν το Σύλλογο, στη Γενική Συνέλευση του ACE, στις
Βρυξέλλες.

8-10.06.06 Η συν. Μ. Θεοδώρου εκπροσωπεί το Σύλλογο στη πρώτη
συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τις Αρχιτεκτο-
νικές Πολιτικές, στη Βιέννη.

12.06.2006 Ο συν. Θ. Στρογγυλός εκπροσωπεί το Σύλλογο στην
Ευρωπαϊκή Ηµερίδα για τα Ελευθέρα Επαγγέλµατα της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινωνικής Επιτροπής, στις
Βρυξέλες.

24.07.2006 Σύσταση Επιτροπής για την Οδηγία 36/2005 της ΕΕ, από
τους συν. Σ. ∆ιγενή, Θ. Στρογγυλό, Σ. Παπαδόπουλο και
Κ. Σπυριδωνίδη. 

23-24.09.06 Ο συν. Θ. Στρογγυλός εκπροσωπεί το Σύλλογο, στη
συνεδρίαση της Οµάδας Εργασίας του ACE «∆ηµόσιες

Προµήθειες των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών», στη Βιέν-
νη.

19-21.10.06 Η συν. Μ. Θεοδώρου εκπροσωπεί το Σύλλογο, στη δεύ-
τερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τις Αρχι-
τεκτονικές Πολιτικές, στο Ελσίνκι.

17-18.11.06 Οι συν. Μ. Κουρµπανά και Θ. Στρογγυλός εκπροσωπούν
το Σύλλογο, στη Γενική Συνέλευση του ACE, στις Βρυ-
ξέλλες.

12-14.04.07 O συν. Β. Γρηγοριάδης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκτελεστι-
κού Γραφείου της UMAR στην Κατάνια (Ιταλία).

20-21.04.07 Οι συν. Μ. Κουρµπανά και Θ. Στρογγυλός εκπροσωπούν
το Σύλλογο, στη 1η Γενική Συνέλευση του ACE, στις
Βρυξέλλες.

26-28.04.07 Η συν. Μ. Θεοδώρου εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Ευρω-
παϊκό Φόρουµ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP)
στο Αµβούργο. 

29.06.2007 Ο συν. Κ. Μπελιµπασάκης εκπροσωπεί το Σύλλογο στη
συνεδρίαση Γενικού Συντονισµού του ACE στις Βρυξέλ-
λες.

30/11-1.12.07 Οι συν. Κ. Μπελιµπασάκης και Μ. Κουρµπανά εκπροσω-
πούν το Σύλλογο στη 2η Γενική Συνέλευση του ACE, στις
Βρυξέλλες.

08.12.2007 Ο συν. Θ. Στρογγυλός εκπροσωπεί το Σύλλογο στην
Οµάδα Εργασίας «Procurement» του ACE στο Βερολίνο.


