
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  02                                                                                  Πάτρα  17/01/2019 

                                                                                                        

 

          

Προς:  Μέλη Σ.Α.Ν.Α.   

             και Φοιτητές Αρχιτεκτονικής                                                                                              

  

Θέμα : Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση της εικόνας του δομημένου   

 περιβάλλοντος στο Παραδοσιακό τμήμα της πόλης των Πατρών (ιστορικό κέντρο). 

 

 Το  Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας στην συνεδρίασή του στις 14/12/2018, 

αποφάσισε την Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση της κατάστασης του δομημένου 

περιβάλλοντος στο τμήμα της πόλης των Πατρών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό, 

σύμφωνα με το  ΠΔ 16-05-1996 (ΦΕΚ 499Δ/1996).δηλ. μέσα στο λεγόμενο «ιστορικό κέντρο» 

της Πάτρας. 

 Με το δεδομένο της συμπλήρωσης εικοσαετίας και πλέον από την ισχύ του παραπάνω 

διατάγματος, αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η  συλλογή στοιχείων (φωτογραφίες, 

σκαριφήματα κ.λ.π.) προκειμένου να αποτιμηθεί η επίδρασή του (θετική η αρνητική) στη 

διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του ιστορικού κέντρου, σε συνδυασμό και με το υπόλοιπο 

θεσμικό πλαίσιο (νομοθεσία για μνημεία και  διατηρητέα κτίρια, νομιμοποιήσεις  αυθαιρέτων 

κ.λ.π.). Η συλλογή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ανά τομέα,  με σκοπό να διερευνηθούν και 

θα ιεραρχηθούν οι παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα του ιστορικού 

κέντρου της πόλης. 

            Στόχος είναι η διοργάνωση ημερίδας, για την οποία η ομάδα εργασίας θα αποτελέσει την 

οργανωτική επιτροπή, για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας στους 

φορείς και στο κοινό της Πάτρας.  

 Η Ομάδα Εργασίας είναι επιθυμητό να  αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) 

συναδέλφους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή και φοιτητές Αρχιτεκτονικής και θα συντονίζεται από 

ένα μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. 

 Όλοι  θα συμμετέχουν  εθελοντικά και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με αίτησή 

τους (επισυνάπτεται), μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, συνοδευόμενη από 

σύντομο βιογραφικό, στo email: info@sana.gr  

 

 
 



 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
Π ρ ο ς :  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας 

  
  

                                         Πάτρα ............................ 

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  

    ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ     

    ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
  
 Ονοματεπώνυμο               ..................................................... 

      Πατρώνυμο                        .................................................... 

Τηλ. κινητό                         .................................................... 

Τηλ. Σταθερό           .................................................... 

Δ/νση επαγγέλματος          ..................................................... 
 
       ή κατοικίας               ..................................................... 

 

Σχολή αποφοίτησης           ....................................................... 

         ή φοίτησης                ..................................................... 

E-MAIL                               …………………………………….. 

Επιθυμώ να συμμετέχω στην Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση της εικόνας του 

δομημένου περιβάλλοντος  στο Παραδοσιακό τμήμα της πόλης των Πατρών. 

Ο/Η  ΑΙΤ.......….. 

 

 

συνημμένο: βιογραφικό σημείωμα 

 

Στοιχεία επικοινωνίας : 

 Πανταζόπουλος Ιωάννης (Πρόεδρος): τηλ. και fax 2610337811,  κιν. 6947007174,   
 email : ypantazo@gmail.com 

 Καλογερόπουλος Κώστας(Γ. Γραμματέας) : τηλ. 2610327916, fax 2610318545,  
κιν. 6932290798, email: archcocu@otenet.gr 

 


