
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ 

ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ )  

 

Στο πλαίσιο της συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) χωρικής 

αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους 

Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ, που πληρούν τουλάχιστον 2 από τις προϋποθέσεις 

άρθρου 23 του Ν. 4030/2011 και ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή 

αναπληρωματικά Μέλη των αντίστοιχων Συμβουλίων, μετά από ηλεκτρονική 

κλήρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και 

των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, έως την Παρασκευή 06 Απριλίου 

2012.  

Η σχετική φόρμα για την υποβολή ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΕ Πελ/σου http://www.teetrip.tee.gr/   

Τα ΣΑ αφορούν τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες, όπου θα  πραγματοποιούνται 

και οι συνεδριάσεις τους:  

1. ΠΕ Αργολίδας  

2. ΠΕ Αρκαδίας   

3. ΠΕ Κορινθίας  

4. ΠΕ Λακωνίας  

5. ΠΕ Μεσσηνίας  

 

Σημείωση : Η Υπηρεσία του ΤΕΕ θα συλλέξει τις φόρμες ενδιαφέροντος, για να 

αξιολογήσει  εάν οι υποψήφιου πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

από τον Νόμο. 

http://www.teetrip.tee.gr/


Νόμοσ 4030/2011 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΦΙΒΗΣΗΕΩΝ 

Άρκρο 20 

υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (Α) 

υγκρότθςθ 

Με απόφαςθ του αρμόδιου Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςυγκροτοφνται 

«Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ» (ΣΑ) ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα. 

Στισ νθςιωτικζσ περιοχζσ μποροφν να ςυγκροτοφνται «Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ» (ΣΑ) με 

αρμοδιότθτα ςε περιςςότερεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ. 

 

Άρκρο 21 

Αρμοδιότθτεσ 

1. Τα Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ είναι αρμόδια για τθν γνωμοδότθςθ επί των 

αρχιτεκτονικϊν μελετϊν, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α. Για κάκε οικοδομικι εργαςία ςε κτίρια ι γιπεδα, που βρίςκονται ςε παραδοςιακά 

τμιματα πόλεων, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε ιςτορικοφσ τόπουσ, ςε περιοχζσ 

ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και ςε ιεροφσ ναοφσ, ιερζσ 

μονζσ, παρεκκλιςια και ειδικά κτίρια. 

β. Για κάκε οικοδομικι εργαςία ςε κτίρια ι χϊρουσ, που ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζοι ι 

κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ, του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ ι του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι 

άλλθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ μποροφν να χαρακτθριςκοφν διατθρθτζοι, κακϊσ και ςε κτίρια 

ι γιπεδα που είναι ςε επαφι με κτίριο ι χϊρο που ζχει κθρυχτεί διατθρθτζο. 

γ. Για κάκε οικοδομικι εργαςία, που παραπζμπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι τισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

δ. Για καταςκευαςτικά ζργα διαμορφϊςεων κοινόχρθςτων ι αδόμθτων χϊρων, εκτόσ από 

τισ περιπτϊςεισ που διενεργικθκε αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ. 

ε. Για αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ που διαφοροποιοφνται από τα μορφολογικά ςτοιχεία και τθν 

τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικζσ διατάξεισ που ζχουν κεςπιςτεί ανά περιοχι. 

ςτ. Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ αδειϊν κατεδάφιςθσ κτιρίων που ανεγζρκθκαν προ του ζτουσ 

1955. 



2. Σε περίπτωςθ ςφνταξθσ ζκκεςθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπων καταςκευϊν ςε κτίρια ι 

γιπεδα, που βρίςκονται ςε ιςτορικά κζντρα πόλεων, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε 

ιςτορικοφσ τόπουσ, ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, κακϊσ και ςε κτίρια ι 

χϊρουσ, που ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζοι ι μπορεί να χαρακτθριςτοφν διατθρθτζοι το 

Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ γνωμοδοτεί και διατυπϊνει προτάςεισ μζςα ςε 15 θμζρεσ, από 

τθν υποβολι τθσ, για τθ δυνατότθτα και τουσ τρόπουσ διατιρθςισ τουσ. 

 

Άρκρο 22 

φνκεςθ 

1. Τα «Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ» είναι τετραμελι, και αποτελοφνται από: 

α. Ζναν αρχιτζκτονα, υπάλλθλο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ωσ Πρόεδρο του ΣΑ, με τον 

αναπλθρωτι του. 

Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχει αδυναμία πλιρωςθσ τθσ παραπάνω κζςθσ, μπορεί να 

οριςκεί Πρόεδροσ του ΣΑ αρχιτζκτονασ υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ ι άλλου κρατικοφ 

φορζα. 

β. Ζναν αρχιτζκτονα μζλοσ ΔΕΠ ι υπάλλθλο των Υπουργείων Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ ι Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ με αρμοδιότθτα νεωτζρων μνθμείων ι τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου ι τθσ Περιφζρειασ, με τον αναπλθρωτι του. 

γ. Δφο αρχιτζκτονεσ ιδιϊτεσ μελετθτζσ που πλθροφντα κριτιρια που περιγράφονται 

παρακάτω, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

2. Τα μζλθ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 1 επιλζγονται με κλιρωςθ από μθτρϊα που 

τθροφνται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα, με μζριμνα του Γενικοφ Γραμματζα Χωροταξίασ 

και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ και ςυντάςςονται με τθ γνϊμθ του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματοφχων Ανωτάτων Σχολϊν – Πανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ). 

3. Γραμματζασ του Συμβουλίου και αναπλθρωτισ ορίηεται υπάλλθλοσ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ι, αν δεν υπάρχει, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ. 

 

Άρκρο 23 

Προςόντα 

τα μθτρϊα που δθμιουργοφνται με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ, που τθροφνται ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, εγγράφονται όςοι αρχιτζκτονεσ πλθροφν δφο από τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ: 

α. Εξαετι αρχιτεκτονικι εμπειρία. 



β. Διάκριςθ ςε αρχιτεκτονικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

γ. Δθμοςιεφςεισ επί αρχιτεκτονικϊν κεμάτων. 

δ. Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό ςε αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ. 

 

Άρκρο 24 

Θθτεία 

1. Η κθτεία των μελϊν των ΣΑ είναι διετισ. Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ δεν επιτρζπεται ο 

οριςμόσ των ίδιων προςϊπων ωσ μελϊν του ΣΑ, εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα 

μεγαλφτερο των τεςςάρων ετϊν. 

2. Σε περίπτωςθ που με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ διαπιςτϊνεται ότι δεν υπάρχει επαρκισ αρικμόσ υποψιφιων μελϊν με τα 

προβλεπόμενα προςόντα, μπορεί να ανανεϊνεται θ κθτεία δφο μελϊν.__ 




