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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για την Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 17ης Ιουλίου 2021 

 

Σχετικά με το 6ο θέμα που περιλαμβάνεται  στην ημερήσια διάταξη της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε, «Συμμετοχή των Ε.Ε.Ε. στο έργο του Τ.Ε.Ε. και απολογισμός των σχετικών δράσεών τους», 
σας ενημερώνουμε για τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας για την λειτουργία και τη 
δραστηριότητα της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

      Η Επιτροπή συνεδριάζει τον τελευταίο καιρό, αφού ήταν αδύνατο αυτό να γίνει, λόγω covid, 
με φυσική παρουσία. 
      Στις 16 Ιουνίου έγινε η   τελευταία Συνεδρίαση, όπου συζητήθηκαν οι πιθανές προτάσεις για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής.  

       Η Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε να συνεδριάζει με φυσική παρουσία, όταν αυτό είναι 
εφικτό, αλλά και διαδικτυακά, ακόμα και μετά τη λήξη της πανδημίας. Περιμέναμε την 
διευκόλυνση της λειτουργίας με την υποστήριξη της πλατφόρμας του ΤΕΕ, όπως αυτό 
ανακοινώθηκε στην τελευταία Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Επειδή ακόμα δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία η πλατφόρμα, χρησιμοποιούμε ιδιωτικά την πλατφόρμα zoom. Κρατάμε αναλυτικά 
πρακτικά που καθαρογράφονται από τον Γραμματέα μας συνάδελφο Κυριάκο Καρύδη και 
υπογράφονται. Εδώ να σημειώσουμε πως η παρουσία του Γραμματέα κρίνεται απαραίτητη. 

         Ο Γραμματέας πριν από κάθε Συνεδρίαση, σε συνεργασία με την Επιμελήτρια της ΕΕΕ, 
συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη που αποτελείται από θέματα που έρχονται από τα διάφορα 
Τμήματα του ΤΕΕ είτε σαν ερωτήσεις είτε σαν θέματα αρμοδιότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(για αποφάσεις ή απλά ως ενημέρωση). Η Επιτροπή επίσης εισάγει αυτοτελώς και ασχολείται με 
θέματα του κλάδου, της τρέχουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κλπ. Στην τελευταία Συνεδρίαση 
ασχοληθήκαμε με το θέμα της κατάργησης ουσιαστικά των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 

      Στον προγραμματισμό μας επόμενο θέμα θα είναι τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

       Η ΕΕΕ εκτιμά ότι παραμένει  σε εκκρεμότητα η ενεργοποίηση του ΤΕΕ για τα ζητήματα 
ισοτιμίας- αντιστοιχίας των κολεγίων, πράγμα που σαν αρχιτέκτονες μας αφορά περισσότερο 
από άλλες ειδικότητες, καθώς - και ποσοτικά- είναι πολλά τα κολέγια που διαθέτουν 
"Αρχιτεκτονικές" σπουδές. 

  Συζητήσαμε και θα θέλαμε να προτείνουμε στη Διοικούσα του ΤΕΕ κάποιες δράσεις, 
εκδηλώσεις ή Ημερίδες που θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα προβολής των 
απόψεων του ΤΕΕ και του Επιτροπής μας. Σας καταθέτουμε κάποιες από αυτές τις προτάσεις 
που συμφωνήσαμε ομόφωνα και επιφυλασσόμαστε για άλλες στο μέλλον. 
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i.  Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. 

Λόγω του επίκαιρου του θέματος προτείνεται άμεσα μια Ημερίδα  με συμμετοχή συναδέλφων 
που έχουν βραβευθεί με υλοποιημένα ή μη βραβεία , όπου θα εκπροσωπηθεί και η UIA, με 
ιδιαίτερη αναφορά και σχολιασμό των επιπτώσεων της πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής. 

Μπορεί επίσης να υπάρξει και ψήφισμα της Αντιπροσωπείας για το ζήτημα, καθόσον το θέμα 
έχει ήδη πάρει διεθνείς διαστάσεις 

ii. Αρχιτεκτονική στην εκπαίδευση. 

α. Επαγγελματικός προσανατολισμός: Πρόκειται για ενημέρωση των παιδιών των Λυκείων, 
κυρίως τη μέρα επαγγελματικού προσανατολισμού, για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και ποιες 
προοπτικές προσφέρονται.  Προτείνουμε μια ομάδα εργασίας να ασχοληθεί με την παρουσίαση 
40 λεπτών ώστε η ενημέρωση να είναι οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη. Να δημιουργηθεί 
ένας κατάλογος εθελοντών συναδέλφων που να μπορούν να παραστούν στα σχολεία. Καλό θα 
ήταν να μοιράζεται και έντυπο υλικό το οποίο θα συνταχθεί από το ΤΕΕ. 

β. Παιδί και Αρχιτεκτονική : Ένα πάγιο αίτημα των Αρχιτεκτόνων της Εκπαίδευσης, ώστε να 
υπάρχουν διδακτικές ώρες με στόχο ένα παιδί να αναγνωρίζει και να κατανοεί τον χώρο. 
Θυμίζουμε ότι με το θέμα αυτό ασχολείται τα τελευταία χρόνια η UIA. 

γ. Για το θέμα πρέπει να γίνει  ιδιαίτερη αναφορά στην παλιότερη πρωτοβουλία του ΣΑΔΑΣ  
καθώς και στην πρωτοβουλία του Τ. Μπίρη, ώστε να αναδειχτεί η προσπάθεια που έχει γίνει 
μέχρι σήμερα. 

δ. Διάφορες άλλες δράσεις που αφορούν παιδιά στα σχολεία.  

iii. Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής. 

Στα πλαίσια του εορτασμού της διεθνούς Ημέρας Αρχιτεκτονικής που θεσμοθετήθηκε από την 
UIA προτείνεται υλοποίηση εκδήλωσης για την προβολή του έργου του Αρχιτέκτονα.  

iv. Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (Building Information Modelling-ΒΙΜ). 

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα « Νέες προκλήσεις, δυνατότητες και διευκολύνσεις μέσα από την 
χρήση της εφαρμογής ΒΙΜ. » 

v. Επάγγελμα Αρχιτέκτονας.  

Προτείνουμε διοργάνωση Διημερίδας, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, με 
θέμα την έννοια και το περιεχόμενο του  επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα (επιστημονικό 
αντικείμενο, σπουδές, εργασιακό πλαίσιο-δικαιώματα, τρόπος δουλειάς, θέματα με τα οποία 
ασχολείται ένας αρχιτέκτονας, σχέση με την κοινωνία κλπ)  

vi. «Ζώντας στην Ελλάδα του αύριο» 

 Διαβούλευση με τους πολίτες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσέγγισης. Στόχος είναι η 
συλλογή του οράματος των Ελλήνων, σχετικά με τις βιώσιμες πόλεις και την ποιοτική στέγαση, 
μέσω δράσεων – ερωτηματολογίων κτλ. Επιδιώκεται μέσα από την διαδικασία αυτή να 
κατανοηθεί συγκεκριμένα η εξέλιξη των αναγκών μετά την κρίση, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα «κοινό όραμα» για τη βιώσιμη πόλη μεταξύ εμπειρογνωμόνων και πολιτών. 
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Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας της Διοικούσας 
Επιτροπής (αλλά καί της Αντιπροσωπείας) γενικότερα με τις ΕΕΕ, σε θέματα επιστημονικά, 
θεσμικά, αλλά και επίκαιρα, για τα οποία συνήθως εκφράζουν γνώμη ή/και αποφασίζουν, 
ακόμη και  έως σήμερα, χωρίς να ζητούν τη γνώμη των ΕΕΕ παρά το ότι τα θέματα αυτά συνήθως  
αφορούν στον πυρήνα του αντικειμένου των ΕΕΕ αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Από την εμπειρία που διαθέτει η Αντιπροσωπεία σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών τα 
προηγούμενα χρόνια, θα θέλαμε να μας προτείνετε σαν Όργανο, έναν άμεσο και ευέλικτο 
τρόπο, ώστε να ενημερώνουμε έγκαιρα την Διοικούσα για τα θέματα που επεξεργαζόμαστε, για 
τις αποφάσεις που παίρνουμε και για τις δράσεις που προτείνουμε, ώστε να παράγεται έργο. 

      Ευχόμαστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω πανδημίας και να 
έχουμε μια καλή συνεργασία και μια εποικοδομητική χρονιά. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι θα 
εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Με εκτίμηση, 
Τα μέλη της ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  

 
Όλγα    Πάππα,   Επιμελήτρια 
Αμαλία Ανδρουλιδάκη 
Βασιλική Καραβία 
Τόνια Κατερίνη 
Ειρήνη Κλαμπατσέα 

 

 


