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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Ημερίδα για τις ΕΠΑΕ διοργανώνει στις 26/2 το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  

Υπαρκτό κίνδυνο συρρίκνωσης ή και αφομοίωσής τους από τη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, 
αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ελλάδα οι Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), 
που λειτουργούν υπό τη σκέπη των κατά τόπους Πολεοδομιών. 
Οι ΕΠΑΕ, που στόχος είναι να ασκούν ελέγχους τόσο σε υπάρχοντα όσο και σε νεοανεγειρόμενα κτίρια, 
εξασφαλίζοντας τους βέλτιστους όρους διαβίωσης για τους χρήστες τους και την προστασία του 
περιβάλλοντος, βρίσκονται ανάμεσα σε «Συμπληγάδες». Συγκεκριμένα, η λογική της μικροδιαχείρισης 
και η μη τήρηση των αρχών λειτουργίας τους, αποτελούν «κακοδαιμονίες», που πρέπει να λάβουν 
ένα τέλος. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό και προκειμένου να συζητηθούν τρόποι αναβάθμισης της λειτουργίας 
των ΕΠΑΕ και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει 
ημερίδα σχετικής θεματολογίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. 
Στη διάρκεια της ημερίδας, που θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του αμφιθεάτρου 
του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ, θα παρουσιαστούν �μεταξύ άλλων- τα πορίσματα 
ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ζήτημα. Η ομάδα, που συγκροτήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή 

Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, καταγράφει την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση των ΕΠΑΕ και καταλήγει σε 
συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμισή τους. 
Στην ημερίδα θα παρουσιάσουν επίσης τις απόψεις και τις προτάσεις τους οι διάφοροι εμπλεκόμενοι 
φορείς, καθώς και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Στόχος είναι οι φορείς να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα αναβάθμισης, αλλά και στη θεσμοθέτηση κοινών κριτηρίων επιλογής των εκπροσώπων των 
Φορέων στις ΕΠΑΕ (και στη συγκρότηση σχετικού μητρώου, από το οποίο θα γίνεται η επιλογή των 

μελών τόσο των ΕΠΑΕ, όσο και των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών). Επίσης, θα επιδιωχθεί συμφωνία για 
τη θεσμική ενσωμάτωση των προτεινομένων, με νέα απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης ακολουθεί: 
  
9.30 -      Χαιρετισμοί 
-               Εισαγωγική παρέμβαση Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ Θανάσης 
Παππάς, αρχιτέκτονας,  Πρόεδρος Μ.Ε. 
  
Α΄ -  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

10.00-    ΕΠΑΕ - Συλλογικά Όργανα του Δημοσίου για τον Προληπτικό Έλεγχο της Ποιότητας του 
Δομημένου Περιβάλλοντος 

Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος, αρχιτέκτονας, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ 

10.30-    Η συμβολή της Β΄ βάθμιας ΕΠΑΕ στη διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιάς 

Μαυρομάτης Μίλτος, αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 
10.45-    Αρμοδιότητες - Λειτουργία των ΕΠΑΕ και Διαφάνεια 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης 

11.00-    ΕΠΑΕ: Απολογισμός - Στόχοι - Υλοποίηση 

Τσαχαλίνα Αλεξάνδρα, αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης 

11.15-    Πλαίσιο θέσεων για τη λειτουργία των Αρχιτεκτονικών Επιτροπών «για μια κοινή 
στρατηγική και αντίληψη» 

Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος, αρχιτέκτονας, Μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ 

11.30-    Εισήγηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 

Ευταξά Βίκυ, αρχιτέκτονας, Πρόεδρος ΣΑΘ 

11.45-  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ 

Β΄ -  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

12.05-    Πρακτικές προσεγγίσεις για μια ολοκληρωμένη λειτουργία των ΕΠΑΕ 

Τροχόπουλος Δημήτρης , αρχιτέκτονας, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας 

12.10-    Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει 
Νικηφορίδης Πρόδρομος, αρχιτέκτονας 

12.15-    ΕΠΑΕ: Εργαλείο της «αρχιτεκτονικής» ή ένας επιπλέον έλεγχος; ,  
Σιμώνης Δημήτρης, αρχιτέκτονας 

12.20-    Προβλήματα στη λειτουργία των ΕΠΑΕ και προτάσεις 

Τσαουσάκης Γιώργος, αρχιτέκτονας 

12.25-    Σκέψεις για τις ΕΠΑΕ και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος Χαρίτος 
Δημοσθένης, αρχιτέκτονας 

Γ΄ -  ΔΙΑΛΟΓΟΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

12.30 - Παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες 

- Απαντήσεις από Ο.Ε. και από Εισηγητές 



- Σύνοψη συμπερασμάτων 

- Κλείσιμο Ημερίδας 

  
Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας αποτελείται από τους αρχιτέκτονες και μέλη της Μ.Ε. 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων: Θ. Παππά, Κ. Παρθενόπουλο, Δ. Μάνου, Σ. Μπαγιούκ, Δ. Σέμση και Κ. 
Πετρίδου. 

 


