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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Θ. Παρασκευάς, Κ. Γαλανός (σε προσωρινή αναπλήρωση Α. Σαλίων), 
Τ. Κατερίνη, Χ. Μακράκη, Ν. Φιντικάκης, Κ. Μασούρας, Κ. Σκλιάς, Δ. Κεκάτος, Γ. 
Πλατσάκης, Δ. Ξυνομηλάκης (σε προσωρινή αναπλήρωση Ο. Πάππα), Δ. Κροκίδης, 
Α. Δημητριάδης (σε προσωρινή αναπλήρωση Μ. Δεσποτίδη), Μ. Πουλάκης, Β. 
Μεταλληνού, Α. Αυγερινού. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Α. Χαλικιάς, Ε. Σελιανίτη, Χ. Σελιανίτης, Ν. Ρέρρας, Γ. 
Ζερβός, Γ. Γιόκαρης, Γ. Μαδεμοχωρίτης, Α. Μαούνης. 
 
 
 
Η πλειοψηφούσα της πλειοψηφούσας παράταξης συν. Τ. Κατερίνη προεδρεύει της 
διαδικασίας.  
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να συζητηθούν εκτός Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω 
θέματα: 
 - Προσφυγή Αντιβαλίδη κατά του Ν. 4030/11, άρθ. 8 παρ. 2. 
 - Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα, που συζητιέται αύριο στο ΚΣΝΜ. Προτείνει αν 
μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση αύριο στο ΚΣΝΜ και να σταλεί σχετικό ψήφισμα. 
Κ. Γαλανός: Προτείνει να συζητηθεί και το θέμα του προγράμματος 
‘’ARCHI.MEDES’’. Εκδήλωσε ενδιαφέρον να πάει στη συνάντηση της Ρώμης και θα 
ήθελε να ενημερωθεί αν έχει υπογραφεί η σύμβαση και για όλα τα σχετικά 
διαδικαστικά. 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι έχει στείλει στα μέλη του ΔΣ ενημερωτικό μήνυμα 
(εισερχ. ΑΠ 50371) με συνημμένα: α) ένα ψήφισμα των εργαζομένων στην ΕΡΤ3 και 
β) το κείμενο «Ένα Σχολείο για το Κομπάνι». Η πρωτοβουλία αφορά στην ανέγερση 
ενός σχολείου στο Κομπάνι με τη δύναμη της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Επίσης 
ενημερώνει ότι κάτι αντίστοιχο προετοιμάζεται και με την πρωτοβουλία «Ένα Σχολείο 
για το Λουγκάνσκ». 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι συμφωνεί μόνο αν προστεθεί εκ των υστέρων και το 
θέμα της Γάζας.  
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι τα κείμενα που έστειλε είναι για ενημέρωση και στην 
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα τεθούν προς ψήφιση. 
Α. Δημητριάδης: Αναφέρει πως θα πρέπει να προστεθεί και το θέμα της 
καταστροφής των πολιτιστικών μνημείων της Παλμύρα κλπ. 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι αναλαμβάνει να ετοιμάσει κείμενα για το Κομπάνι και για 
το Λουγκάνσκ και σε συνεργασία με τον συν. Φιντικάκη για τη Γάζα και την Παλμύρα. 
Κ. Σκλιάς: Προτείνει, αν ο σύλλογος αποφασίσει να συμμετάσχει, να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα και να σταλεί στη maillist του συλλόγου κάλεσμα προς τους συναδέλφους 
για συμμετοχή στις δύο αυτές δράσεις. 
Η συν. Μεταλληνού έρχεται (ώρα 5.50 μμ). 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι της έστειλαν έγγραφο του ΤΕΕ/Τμ. Ανατολικής 
Μακεδονίας προς τη Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού, που ζητά τον χαρακτηρισμό του 
οικισμού Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα ως ιστορικού τόπου και τον χαρακτηρισμό 
τεσσάρων κτηρίων του οικισμού ως μνημεία ιστορικής σημασίας, με σκοπό να 



προστατευτεί η συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης υπάρχει έγγραφο από το Σύλλογο 
Καβάλας που στηρίζει πλήρως το αίτημα. 
Δ. Ξυνομηλάκης: Αναφέρει ότι πρέπει να έχει το ΔΣ σφαιρική ενημέρωση για να 
αποφασίσει για το θέμα και για να παραστεί στο ΚΣΝΜ. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι είναι μια συλλογικότητα κατοίκων της περιοχής που ζητάει 
ένα ψήφισμα από το σύλλογο με το οποίο να συμπαρίσταται και επίσης να παραστεί 
αν μπορεί εκπρόσωπος του συλλόγου στο ΚΣΝΜ. Το αίτημά τους έγινε τηλεφωνικά 
στην ίδια. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει ο σύλλογος να εκφράσει προφορικά, μέσω της συν. 
Κατερίνη, μια συμπαράσταση σχετικά με το θέμα, ότι είναι θετικός στην προστασία 
της κληρονομιάς και ότι θα το εξετάσει, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και των άλλων 
φορέων που θα του σταλούν. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι για να φτάσει το θέμα στο ΚΣΝΜ θα πρέπει να έχει 
υπάρξει πριν επεξεργασία μηνών. Ρωτά αν υπάρχει πιθανότητα αναβολής του 
θέματος στο ΚΣΝΜ.  
Θ. Παρασκευάς: Αναφέρει ότι επειδή δεν υπάρχει αναλυτική ενημέρωση και εικόνα 
των κτηρίων αυτών, ο σύλλογος να μην πάρει θέση. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει, για να εξεταστεί αναλυτικά το θέμα, να προτείνει ο 
σύλλογος στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν αναβολή της συζήτησής του στο 
ΚΣΝΜ. Συμφωνεί να δώσει ο σύλλογος προφορικά την συμπαράστασή του για τον 
χαρακτηρισμό αυτών των κτηρίων. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι είναι κτήρια που έχουν να χρησιμοποιηθούν πολλά 
χρόνια και καταστρέφονται, ο οικισμός όμως των Ελευθερών είναι ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Αναφέρει πως ο σύλλογος δεν έχει στοιχεία για να τοποθετηθεί επίσημα. 
Η συν. Αυγερινού έρχεται (ώρα 6.05 μμ). 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι στη χώρα μας υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στα θέματα 
κήρυξης. Υπάρχουν αξιόλογα μνημεία που καταστρέφονται. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να ξεκινήσει πρώτα η διαδικασία της ψηφοφορίας για 
πρόεδρο και μετά να συνεχίσουν με τα άλλα θέματα. 
Ν. Φιντικάκης: Ρωτάει ποιοι είναι οι υποψήφιοι και αν υπάρχει άλλη αλλαγής θέσης 
από άλλη παράταξη εκτός της ΕΛΕΜ που ενημέρωσε γραπτώς. 
Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου είναι οι συν. Δεσποτίδη, Κατερίνη και Σκλιάς. 
Ν. Φιντικάκης: Θέτει ερωτήματα στον συν. Πουλάκη από την ΕΛΕΜ σχετικά με το 
έγγραφο που έστειλαν για το ποιον θα ψηφίσουν για πρόεδρο (εισερχ. ΑΠ. 50357) 
και ο συν. Πουλάκης απαντά. 
Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος: 
Ν. Φιντικάκης: Εάν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση από κανέναν για άλλη παράταξη 
πλην της ΕΛΕΜ, θα μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες ερωτήσεις στον εκπρόσωπο 
της ΕΛΕΜ,  
Μ. Πουλάκης: Μάλιστα. 
Ν. Φιντικάκης: Τώρα ή αργότερα; 
Α. Δημητριάδης: Προβλέπεται από τη διαδικασία;  
Μ. Πουλάκης: Όχι δεν προβλέπεται. 
Θ. Παρασκευάς: Εμείς δεν συμφωνούμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της 
ΕΛΕΜ. 
Μ. Πουλάκης: Μετά, επειδή έχουμε παράταξη, σε καλώ να έρθεις στην παράταξη να 
ακούσεις. 
Ν. Φιντικάκης: Ακούστε με να δείτε έχω κάθε δικαίωμα, εφόσον υπάρχει μία αλλαγή 
στροφής 180ο τελείως διαφορετική της ΕΛΕΜ, απορώ πως εσείς δεν έχετε κανένα 
ερώτημα. Εγώ προκειμένου να αποφασίσω τι θα ψηφίσω, δεν μπορείτε να μου 



στερήσετε το δικαίωμα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της παράταξης που αλλάζει 180ο 
να μου εξηγήσει τρεις ερωτήσεις, με ναι και όχι, δεν θέλω παραπάνω. 
Θ. Παρασκευάς: Μα δεν μας αφορά εμάς. 
Ν. Φιντικάκης: Αφορά εμένα. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Θ. Παρασκευάς: Αν θέλετε εσείς κε Φιντικάκη βγείτε με τον κο Πουλάκη έξω να τον 
ρωτήσετε.  
Κ. Μασούρας: Δεν μας αφορά αλλά έχει δικαίωμα να ρωτήσει. 
Μ. Πουλάκης: Εκτός κι αν είμαι υποψήφιος και δεν το ξέρω. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Μ. Πουλάκης: Μισό λεπτάκι, μπορώ; μπορώ; θα απαντήσω σε μισό λεπτό και το 
‘λυσα. 
Ν. Φιντικάκης: Αφού δεν σου έκανα ερώτηση ακόμα. 
Μ. Πουλάκης: Μπορώ να μιλήσω; όπως μίλησε ο συνάδελφος; 
Ν. Φιντικάκης: Η ερώτησή μου είναι η εξής. 
Α. Δημητριάδης: Καταρχήν πρέπει να τεθεί αν θα συζητηθούν ερωτήσεις ή όχι. 
Ν. Φιντικάκης: Δηλαδή, μπορείτε να μου στερήσετε το δικαίωμα να ρωτήσω; 
Α. Δημητριάδης: Θα βάλουμε κάποιον προγραμματισμό για να μην γίνει εδώ πέρα 
στυλ Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα θα τελειώσουμε, αν θα γίνουν άλλες ψηφοφορίες για 
αντιπρόεδρο κλπ και όλα αυτά. Να υπάρξει δηλαδή ένας προγραμματισμός μην 
μακρύνουμε ως το βράδυ. 
Ν. Φιντικάκης: Δεν μακραίνω, με συγχωρείς.  
Α. Δημητριάδης: Ούτε θα μείνουμε 10 ώρες εδώ. 
Ν. Φιντικάκης: Έκοψα τον Κωστή για να τελειώνουμε, είπα πάμε στο άλλο για να 
τελειώνουμε. Λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε κε Πουλάκη. 
Μ. Πουλάκης: Βεβαίως. 
Ν. Φιντικάκης: Στο κείμενο το οποίο μας έστειλες που αλλάζει υποστήριξη, μας 
δηλώνει η ΕΛΕΜ ότι υπηρέτησε τον ΣΑΔΑΣ, πολύ θετικά με στόχο την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας και της αναβάθμισης του συλλόγου και θεωρούμε – και θεωρείτε 
ότι με την προηγούμενη διοίκηση που συμμετείχατε κερδίσατε αρκετά στοιχήματα. 
Στην προεκλογική διακήρυξη της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ αναφέρεται ‘’οι πλειοψηφίες που 
διαμορφώθηκαν στις απελθούσες διοικήσεις του ΣΑΔΑΣ, σκέπασαν τα προβλήματα 
της πλειοψηφίας των συναδέλφων που εξωθούνται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα 
με πέπλο σιωπής. Προτίμησαν να διαχειριστούν τα προβλήματα των λίγων, και 
επομένως ο διχασμός των αρχιτεκτόνων δεν οφείλεται μόνο στην ύφεση, αλλά και 
στην αποκλειστική ενασχόληση της πλειοψηφίας των απερχομένων διοικήσεων του 
ΣΑΔΑΣ με τους εναπομείναντες σωσμένους’’. Εφόσον δηλώνετε ότι στηρίζετε την 
εκπρόσωπο της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, το κάνετε δεκτό αυτό; 
Μ. Πουλάκης: Το ποιό; 
Ν. Φιντικάκης: Αυτό που σας είπα, τη διαφοροποίηση. 
Μ. Πουλάκης: Όχι. 
Μ. Πουλάκης: Α! δεν το κάνετε. Δεύτερη ερώτηση. Η συνεργασία σας με την 
προηγούμενη θητεία, με την Μυρτώ Δεσποτίδη, υπήρξε υποδειγματική και η 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταγγέλλει την προηγούμενη διοίκηση. Το κάνετε δεκτό; 
Μ. Πουλάκης: Όχι. 
Ν. Φιντικάκης: Τρίτο και τελευταίο. Αναγνωρίζετε τη συνεργασία των δυνάμεων που 
πολιτικά βρίσκεται στον αντίποδα της προηγούμενης διοίκησης και τώρα, πριν από 
15 μέρες ψηφίσατε αυτό που είχατε υποστηρίξει και τώρα μετά από 15 μέρες 
ψηφίζετε τον αντίποδα. 
Μ. Πουλάκης: Μάλιστα. 
Ν. Φιντικάκης: Μπορείτε να μου πείτε εάν στις επόμενες 15 μέρες δεν θα 
ξαναγυρίσετε πίσω; 
Μ. Πουλάκης: Δεν μπορώ να σας το πω. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουμε. 
Ν. Φιντικάκης: Κατόπιν αυτού αγαπητέ κύριε συνάδελφε. 
Μ. Πουλάκης: Βεβαίως. 



Ν. Φιντικάκης: Ομολογώ μου δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά. 
Μ. Πουλάκης: Ως προς τι; Πάμε παρακάτω, πάμε στα ερωτηματικά τώρα. 
Ν. Φιντικάκης: Ως προς τον ισχυρισμό σας. Εάν αυτός ο ισχυρισμός θα είναι 
σημερινός, κι εάν αύριο το πρωί θα εγκαταλείψετε όλη αυτή την προσπάθεια και θα 
ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν.  
Μ. Πουλάκης: Ναι; 
Ν. Φιντικάκης: Και το κυριότερο κύριε συνάδελφε και τελευταίο, πως είναι το μικρό 
σου όνομα; 
Μ. Πουλάκης: Μιχάλης. 
Ν. Φιντικάκης: Άκουσε Μιχάλη, στην προηγούμενη διοίκηση ετέθη ένα θέμα 
εξαιρετικά σοβαρό, που αφορά την υπόσταση του αρχιτέκτονα και αυτή είναι το 
επαγγελματικό του δικαίωμα. Αν θυμάσαι καλά και αν ήσουνα, έχουνε – είχανε βγει 
δύο σχέδια αποφάσεων. Το ένα σχέδιο απόφασης είχε υποστηριχτεί από την 
προηγούμενη διοίκηση μετά από εισήγηση της Μαρίας Φραντζή και το άλλο σχέδιο 
απόφασης είχε κατατεθεί από τις τρεις αριστερές παρατάξεις.  
Μ. Πουλάκης: Μάλιστα. 
Ν. Φιντικάκης: Σας ερωτώ. 
Α. Αυγερινού: Και είχε κατατεθεί και ένα κείμενο της Πανεπιστημονικής το οποίο δεν. 
Ν. Φιντικάκης: Και είχε κατατεθεί και ένα κείμενο, μπράβο, από την 
Πανεπιστημονική. Σας ερωτώ τώρα, που το θέμα αυτό τίθεται για την καθημερινότητά 
μας, αύριο, εσείς ποια θέση θα υποστηρίξετε; 
Μ. Πουλάκης: Τη θέση της ΕΛΕΜ. 
Ν. Φιντικάκης: Την προηγούμενη δηλαδή. 
Μ. Πουλάκης: Τη θέση της ΕΛΕΜ. 
Γ. Πλατσάκης: Την οποία μπορεί συνάδελφε να αλλάξει σε κάποια συνεδρίαση 
αργότερα. 
Ν. Φιντικάκης: Με συγχωρείτε είπατε ότι δεν αλλάζετε. Τώρα, Γιώργο σε λένε 
ΕΛΕΜ, μήπως σε λένε ΕΛΕΜ και δεν το ‘χω καταλάβει. 
Γ. Πλατσάκης: Εγώ υποστήριξα τη δημιουργία διοικητικού συμβουλίου.  
Ν. Φιντικάκης: Μα δεν σε ρώτησα; 
Μ. Πουλάκης: Γιώργο εμένα ρωτάει. 
Ν. Φιντικάκης: Δεν μ’ αφήνεις να ολοκληρώσω, με διακόπτεις. 
Μ. Πουλάκης: Τον διακόπτεις άνευ λόγου. 
Ν. Φιντικάκης: Η ερώτησή μου είναι καθαρή, προκειμένου να εκτιμήσω τι θα κάνω 
στην ψηφοφορία. 
Μ. Πουλάκης: Εσύ θα εκτιμήσεις τι θα κάνεις από τι θα κάνω εγώ;  
Ν. Φιντικάκης: Τη δικιά μου άποψη. 
Μ. Πουλάκης: Μισό λεπτάκι θα εκτιμήσεις εσύ συνάδελφε τι θα κάνεις, από τι 
πρόκειται να ψηφίσω εγώ; 
Ν. Φιντικάκης: Ρωτάω, στο επαγγελματικό θέμα αποδέχεσαι – θα εκτιμήσω βεβαίως 
θα εκτιμήσω.  
Μ. Πουλάκης: Από τι πρόκειται να ψηφίσω εγώ; 
Ν. Φιντικάκης: Βεβαίως, δικαίωμά μου δεν είναι; 
Α. Χαλικιάς: Γιατί να τον ξέρεις τι θα ψηφίσει; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Ν. Φιντικάκης: Ρωτάω, στηρίζεις την απόφαση – το σχέδιο απόφασης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των τριών παρατάξεων και αποδέχεσαι τη 
διαφοροποίηση της Πανεπιστημονικής; Ναι ή όχι; 
Μ. Πουλάκης: Όχι. 
Ν. Φιντικάκης: Δεν έχω άλλη ερώτηση. Τελείωσα, συνεχίστε, πέστε ότι θέλετε. 
Κ. Γαλανός: Να κάνω εγώ μια ερώτηση στον κο Φιντικάκη; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Δ. Κεκάτος: Θα σε ρωτήσω εγώ τι θα ψηφίσεις; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Ν. Φιντικάκης: Θα με ρωτήσεις τι θα ψηφίσω; 



Δ. Κεκάτος: Ναι. 
Α. Δημητριάδης: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στον κο Φιντικάκη; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Ν. Φιντικάκης: Φυσικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον τάραξε, εγώ πέντε λεπτά 
έκανα. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Μ. Πουλάκης: Πήρες κάποια απάντηση συνάδελφε σε όλα αυτά που σου είπα; 
Ν. Φιντικάκης: Βεβαίως. 
Μ. Πουλάκης: Μπράβο. Τελειώσαμε λοιπόν; πάμε στην ψηφοφορία; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Μ. Πουλάκης: Κα Κατερίνη να μαζευτεί. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Τ. Κατερίνη: Συνάδελφοι μπορώ να κάνω μια παρέμβαση διαδικαστική. Το να 
τεθούν κάποιες ερωτήσεις στην ΕΛΕΜ, η οποία έκανε κάποια δημόσια παρέμβαση, 
και είναι λογικό κάποιος να θέλει μια εξήγηση γι ‘αυτή τη δημόσια παρέμβαση, είναι 
κατανοητό. Μην ξεκινήσουμε από την αρχή έναν ολόκληρο κύκλο ερωτήσεων όλων 
προς όλους. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Δ. Κροκίδης: Όχι δεν πάει έτσι, να γίνει ένας κύκλος του ΔΣ με αφορμή αυτήν την 
ερώτηση.  
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Α. Δημητριάδης: Να ρωτήσουμε δύο λεπτά ο καθένας. 
Δ. Κροκίδης: Ή θα το πιάσουμε από την αρχή ως το τέλος ή ˙ 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Τ. Κατερίνη: Θέλετε να κάνετε σαν παράταξη μια δήλωση; 
Α. Δημητριάδης: Όχι δήλωση, θέλω να κάνω ερώτηση με βάση αυτά που είπε ο κος 
Φιντικάκης. 
Μ. Πουλάκης: Ο Φιντικάκης ρώτησε εμένα, έχετε και σεις να με ρωτήσετε κάτι; 
Α. Δημητριάδης: Όχι. Μπορεί να θέλουμε να ρωτήσουμε άλλα μέλη του ΔΣ. Εγώ 
θέλω να ρωτήσω τον κο Φιντικάκη γιατί υπάρχει μια μονομερής ερώτηση προς τον 
κο Πουλάκη και γιατί δεν κάνετε την ίδια ερώτηση προς τον κ Πλατσάκη, ο οποίος 
την περασμένη τριετία ήταν στο μπλοκ αποδώ, μαζί με τον Βασίλη Γρηγοριάδη που 
ήταν και πριν Αντιπρόεδρος, μαζί με τον Γιώργο τον Μαδεμοχωρίτη κλπ και τώρα 
έχει πάει στο άλλο μπλοκ. 
Ν. Φιντικάκης: Διότι την προηγούμενη φορά ο κος Πλατσάκης είχε ψηφίσει την 
Τόνια ενώ ο κος ˙ 
Α. Δημητριάδης: Όχι εννοώ επειδή την τριετία ˙ 

Ν. Φιντικάκης: Απαντάω, αφού με ρωτάς, έχω δικαίωμα να απαντήσω. Αν δεν σε 
καλύπτει η απάντησή μου ˙  
Α. Δημητριάδης: Όχι εννοώ την τριετία όλη ˙ 
Ν. Φιντικάκης: Λέω λοιπόν, δεν ρωτάω τον Πλατσάκη διότι πριν 15 μέρες ψήφισε το 
ίδιο πράγμα, ρωτάω τον κο Πουλάκη ˙ 
Α. Δημητριάδης: Που άλλαξε στις 15 μέρες˙ 
Ν. Φιντικάκης: Επειδή στις 15 μέρες άλλαξε και εξέφρασα ένα φόβο μην τυχόν και 
στις επόμενες 15 ξαναλλάξει, τίποτε άλλο.  
Δ. Κροκίδης: Γνωρίζετε τι ψήφισε ο κος Πουλάκης; 
Γ. Πλατσάκης: Όχι. Με τη δημόσια τοποθέτηση της ΕΛΕΜ.  
Δ. Κροκίδης: Μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο. 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Τ. Κατερίνη: Μπορούμε να προχωρήσουμε; 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 
Τ. Κατερίνη: Είναι άγονη αυτή η συζήτηση που κάνουμε. 
Μ. Πουλάκης: Γιατί αλλιώς η ψηφοφορία θα γινόταν με ψηφίσματα 
Ακούγονται ταυτόχρονα διάφορες ομιλίες. 



Δ. Κεκάτος: Ρωτά αν έχουν κάνει κάποια συζήτηση οι υποψήφιοι. Επιμένει στο να 
γίνει ένα διευρυμένο προεδρείο και αναφέρει ότι έχει δηλώσει πως όποιος 
υποψήφιος συγκεντρώσει 7 ψήφους, αυτός θα είναι ο 8ος που θα τον ψηφήσει. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 6 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκά: 3 
 
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι ψήφισε λευκό γιατί συμπεραίνει ότι η αλλαγή ψήφου της 
ΕΛΕΜ είναι μια ευκαιριακή στήριξη που οδηγεί σε ερμαφρόδιτες διοικήσεις, που δεν 
λύνουν το πρόβλημα των αρχιτεκτόνων που είναι βασικά η άσκηση του 
επαγγέλματος. Αν δεν αποκτήσει ο σύλλογος μια συγκεκριμένη ιδεολογική, 
αρχιτεκτονική κατεύθυνση, κατά τη γνώμη του δεν έχει νόημα η συγκρότηση μιας 
ερμαφρόδιτης διοίκησης. Θα περιμένει λοιπόν. Αναφέρει πως μόνη ελπίδα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης των αρχιτεκτόνων είναι η συναντίληψη των τριών 
αριστερών παρατάξεων ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΚΕΑ και ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ, με βάση το 
ψήφισμα – πρόταση περί επαγγελματικών δικαιωμάτων όπως διατυπώθηκε πέρυσι.  
Α. Χαλικιάς: Αναφέρει πως διαφωνεί κάθετα με τον συν. Φιντικάκη, αλλά αυτό είναι 
δικαίωμά του. Διευκρινίζει πως πλασματικό θα ήταν ένα προεδρείο αν υπήρχε 
στοιχείο συναλλαγής. Αναφέρει πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συναλλαγής.  
Γ. Πλατσάκης: Θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν μέχρι τελικής πτώσεως να κάνουν 
ψηφοφορίες. Δεν μπορεί να είναι ο σύλλογος ακέφαλος επί μήνες. Πρέπει 
οπωσδήποτε να συγκροτηθεί σε σώμα, προκειμένου να βγαίνουν αποφάσεις και να 
προχωράνε θέματα. 
Θ. Παρασκευάς: Προτείνει τη λύση της διπλής εναλλασσόμενης προεδρίας. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει όσοι ψήφισαν λευκό να το ξαναδούν το θέμα. Επιμένει να 
γίνει 2η ψηφοφορία. 
Α. Δημητριάδης: Αναφέρει ότι σαν ΔΚΜ-Α θέλουν και 2η ψηφοφορία. 
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 6 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκά: 2 
Άκυρο: 1 
 
Ν. Φιντικάκης: Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωσή του ότι ψήφισε λευκό και 
το γιατί. 
Αναχωρεί η συν. Αυγερινού για προσωπικούς λόγους (ώρα 7.00 μμ). 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το όλο θέμα είναι απαράδεκτο γενικώς, αλλά και για 
τους συναδέλφους από την περιφέρεια που έρχονται και δεν αποζημιώνονται για τα 
οδοιπορικά τους. Κάποιος μπορεί να κάνει ένσταση στο Πρωτοδικείο και αυτό να 
ορίσει προσωρινή διοίκηση, που θα οδηγήσει σε εκλογές στην Αντιπροσωπεία.  
Δ. Κεκάτος: Δηλώνει πως αν είναι να οδηγηθεί ο σύλλογος στο Πρωτοδικείο, για να 
μη γίνει αυτό θα ψηφίσει τη συν. Κατερίνη. 
 
Γίνεται 3η ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 7 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκό: 1 
 



Ν. Φιντικάκης: Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωσή του ότι ψήφισε λευκό και 
το γιατί. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να γίνει και 4η ψηφοφορία πριν λήξει η συνεδρίαση. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4030/11, ΑΡΘ. 8 
ΠΑΡ. 2 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρεται στην Απόφαση και το Ψήφισμα του ΔΣ του Τμ. Αττικής της 
26/05/15 για την προσφυγή Αντιβαλίδη (εισερχ. ΑΠ 50372), τα οποία στάλθηκαν στα 
μέλη του ΔΣ. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι το θέμα δεν το εγείρει ο σύλλογος πολιτικών μηχανικών, 
αλλά ένας συνάδελφος μηχανικός. Και η UIA και η UNESCO και η FIDIC έχουν 
ξεκάθαρες απόψεις. Αναφέρει πως έχουν μαζί τους ολόκληρη νομοθεσία. Έχει στείλει 
την παλαιότερη αλληλογραφία του κ. Σπίρτζη ως προέδρου ΤΕΕ, με την UIA  και 
επίσης υπάρχει και ο Ν. 4030/11. Πιστεύει πως το ΤΕΕ στην αυριανή συνεδρίαση της 
ΔΕ δεν θα πάρει θέσει εναντίον ενός συνόλου αρχιτεκτόνων. Προτείνει ο σύλλογος 
να υιοθετήσει απόλυτα τη θέση του Τμ. Αττικής. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι η προσωπική του άποψη είναι πως σχετικά με τις 
εργασίες μικρής κλίμακας στους παραδοσιακούς οικισμούς που δεν απαιτούν 
αρχιτεκτονική μελέτη πχ χρωματισμοί όψεων ή μικροεπισκευές, η εφαρμογή ενός 
νόμου με τόση σκληρότητα απαξιώνει τον ίδιο τον νόμο. 
Γ. Μαδεμοχωρίτης: Αναφέρει ότι αν πάρει θετική απάντηση από το Διοικητικό 
Δικαστήριο μπορεί να το στείλει στο ΣτΕ και εκεί υπάρχει επικινδυνότητα. Το Τμ. 
Αττικής ζήτησε από το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να παρέμβει στη δικάσιμο. Σήμερα επείγει να 
αποφασιστεί η παρέμβαση του συλλόγου σ’ αυτή τη δίκη που είναι στις 04/06. 
Προτείνει να δοθεί εντολή στον κ. Κωστόπουλο να συντάξει τεχνική έκθεση για το 
δικαστήριο. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι για παραδοσιακούς οικισμούς πρέπει να εφαρμόζεται το 
άρθ. 8 παρ. 2 Ν.4030/11. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι οι προκλήσεις ενάντια στο άρθ. 8, παρ. 2, του  
Ν.4030/11 είναι συνεχείς. Ενημερώνει ότι ο ΣΑΘ έχει δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη που 
μπορεί να συνεργαστεί με τον κ. Κωστόπουλο. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι πρέπει να πάρει το θέμα μεγάλη δημοσιότητα. Προτείνει 
να πάρει απόφαση ο σύλλογος να παραστεί δια του νομικού του συμβούλου 
Αποφασίζεται σχετικά με την προσφυγή Αντιβαλίδη κατά του Ν. 4030/11, αρθ. 8 
παρ. 2, ότι θα εκπροσωπήσει τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη δικάσιμό της, ο νομικός 
σύμβουλος Βασίλης Κωστόπουλος και εξουσιοδοτεί τη συν. Τόνια Κατερίνη να 
υπογράψει ότι απαιτείται για αυτήν την εκπροσώπηση 
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να αποφασιστεί αν ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υιοθετεί ή όχι την Απόφαση 
του Τμ. Αττικής. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η συζήτηση που γίνεται αφορά ποια θα είναι η στάση του 
συλλόγου στην προσφυγή και όχι αν υιοθετεί την Απόφαση του Τμ. Αττικής. Αν είναι 
αυτό μπαίνει σαν θέμα προς συζήτηση μετά. 
Β. Μεταλληνού: Προτείνει όλο το υλικό να τεθεί υπόψη των δικηγόρων και να το 
διαχειριστούν αυτοί. 
Θ. Παρασκευάς: Αναφέρει ότι δεν χρειάζεται κείμενο αρχιτεκτόνων, αλλά κείμενο 
νομικό και συμφωνεί με τη συν. Μεταλληνού να το αναλάβουν οι δικηγόροι. 
Ν. Φιντικάκης: Διαβάζει την Απόφαση του Τμ. Αττικής και ζητά να τεθεί σε 
ψηφοφορία. 
Χ. Σελιανίτης: Αναφέρει ότι το ΤΜ. Αττικής έστειλε την απόφασή του στον ΣΑΔΑΣ 
και ότι ο ΣΑΔΑΣ πρέπει να εκπροσωπήσει τους αρχιτέκτονες και όχι το Τμήμα. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (συνέχεια) 



 
Γίνεται 4η ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 7 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκό: 1 
 
Ν. Φιντικάκης: Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωσή του ότι ψήφισε λευκό και 
το γιατί. 
Κατόπιν και της 4ης άγονης ψηφοφορίας αναβάλλεται η διαδικασία της εκλογής 
προεδρείου. 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4030/11, ΑΡΘ. 8 
ΠΑΡ. 2 (συνέχεια) 
 
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να τεθεί σε ψηφοφορία η Απόφαση του Τμ. Αττικής. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι υπάρχει νομοθεσία σχετικά με τις υπογραφές στις άδειες. 
Υπάρχει η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου με την οποία συμφωνεί, όπως και 
να γίνει παράσταση του συλλόγου στο δικαστήριο. Επίσης αναφέρει ότι τα Τμήματα 
του συλλόγου μπορούν να στείλουν αποφάσεις και να εισηγηθούν στο σύλλογο να 
τις υιοθετήσει. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την υιοθέτηση του με ΑΠ 1455 ψηφίσματος του 
Τμ. Αττικής. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 13 (Παρασκευάς, Γαλανός, Κατερίνη, Μακράκη, Φιντικάκης, Σκλιάς, Κεκάτος, 
Πλατσάκης, Ξυνομηλάκης, Κροκίδης, Δημητριάδης, Πουλάκης, Μεταλληνού). 
Ο συν. Μασούρας απέχει της ψηφοφορίας. 
Αποφασίζεται σχετικά με την προσφυγή Αντιβαλίδη κατά του Ν. 4030/11, αρθ. 8 
παρ. 2, ο σύλλογος: 

 να υποστηρίξει τους συναδέλφους διοικητικούς της Υπηρεσίας Δόμησης Δ. 
Θεσσαλονίκης, 

 να παραστεί στο δικαστήριο κατά της προσφυγής Αντιβαλίδη, δια του νομικού 
εκπροσώπου του, 

 να υιοθετήσει το με ΑΠ 1455 σχετικό ψήφισμα του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ, 

και να παραστούν και να παρέμβουν στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ, κατά την 
προγραμματισμένη συζήτησή της με θέμα την προσφυγή Αντιβαλίδη, τα μέλη του 
ΔΣ: Κατερίνη, Κεκάτος, Πλατσάκης και Φιντικάκης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (συνέχεια) 
 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι ο σύλλογος έχει έρθει σε αδιέξοδο. Προτείνει να γίνει 
διαβούλευση για ένα διαπαραταξιακό προεδρείο, όπου και οι τρεις υποψήφιοι να 
πάρουν τις βασικές θέσεις του προεδρείου. Προτείνει ως πρόεδρο τη συν. Δεσποτίδη 
ως πλειοψηφούσα της πλειοψηφούσας παράταξης πανελλαδικά, ως αντιπρόεδρο τη 
συν. Κατερίνη κλπ. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι καταλαβαίνει την προσπάθεια αυτή και την πρόταση, 
αλλά είναι σχήμα οξύμωρο. 
Αποφασίζεται η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να γίνει τη Δευτέρα 15/06/2015 και 
ώρα 5.00 μμ. 



Αναχωρεί ο συν. Παρασκευάς (ώρα 8.30 μμ). 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES» 
 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με το θέμα, τα οποία 
απαντήθηκαν και επισημαίνει ότι το συμβούλιο θα πρέπει να δει τον τρόπο που θα 
λειτουργεί. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι πρέπει να παραστεί ο σύλλογος στη συνάντηση της 
Ρώμης για το θέμα, όπου θα κατατεθεί το κείμενο του τεχνικού δελτίου που είναι ήδη 
εγκεκριμένο (ποια είναι η μορφή του συλλόγου κλπ). Ενημερώνει ότι η ίδια δεν 
μπορεί να παραστεί στη συνάντηση στη Ρώμη και ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον ο συν. 
Γαλανός. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι η συν. Μεταλληνού έχοντας εμπειρία σ’ αυτά τα θέματα 
θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με τον ΣΑΘ και όχι να εμπλέκεται ο 
ΣΑΔΑΣ. Αν κάποιος εταίρος του προγράμματος αστοχήσει, τότε γίνεται έλεγχος σε 
όλους τους εταίρους με ορκωτό λογιστή από την Ευρώπη. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να 
επιβαρυνθεί ο σύλλογος με όλα αυτά. Δηλώνει αρνητικός. 
Β. Μεταλληνού: Υπενθυμίζει ότι αποφασίστηκε η συνέχεια των αποφάσεων του 
προηγούμενου ΔΣ, ότι δεν αμφισβητείται η συμμετοχή στο πρόγραμμα και ότι το ΔΣ 
επιφυλάσσεται για προτάσεις βελτίωσης. Η συμμετοχή του συλλόγου στο 
πρόγραμμα «ARCHI.MEDES» είναι εγκεκριμένη.  Η ομάδα συντονισμού σχετικά με 
το πρόγραμμα συγκροτήθηκε από τους συν. Μεταλληνού, Φραντζή και Γαλανό και 
από όποιον άλλον εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πορεία. Αυτό που συζητείται τώρα 
είναι ότι επικυρώνεται αυτή η απόφαση και εγκρίνεται η συμμετοχή του συν. Γαλανού 
στη συνάντηση της Ρώμης. Η συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα είναι 
περιορισμένη. Είναι soft ενέργειες δεν υπάρχουν ζητήματα αστοχίας που να θέσει η 
διαχειριστική αρχή. 
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι μετά τη σχετική απόφαση που πάρθηκε στην 
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, έπρεπε να γίνουν κάποια βήματα πχ. να 
υπογραφεί η σύμβαση, η οποία δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Μιλώντας για minimum 
δεσμεύσεις από τη μεριά του συλλόγου, τουλάχιστον θα πρέπει να είχε υπογραφεί η 
σύμβαση, ώστε και ο ίδιος να διασφαλιστεί για τη μετάβασή του στη Ρώμη. 
Αναχωρούν: ο συν. Πουλάκης και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν. Ρέρρα, η 
συν. Κατερίνη και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν. Χαλικιά και ο συν. 
Ξυνομηλάκης (ώρα 8.45 μμ). 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν το ψηφίζει με τίποτα και ότι φοβάται για το που 
μπορεί να εμπλακεί ο σύλλογος.  
Δ. Κροκίδης: Προτείνει να αποφασιστεί να πάει ο συν. Γαλανός στη Ρώμη και το 
συμβούλιο να θεραπεύσει ότι κενά υπάρχουν για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Γίνεται συζήτηση. 
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος να διακινδυνεύσει ο 
σύλλογος ως εταίρος τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση έως την επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ. 
Αποφασίζεται ότι σχετικά με το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES» δεν θα συμμετάσχει 
ο σύλλογος στη συνάντηση της Ρώμης και αναβάλλεται η συζήτηση για όταν 
συγκροτηθεί σε σώμα το ΔΣ για να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης και 
ότι άλλο απαιτείται. Να γίνει άτυπη συνεννόηση με το ΑΠΘ για να ενημερωθεί ο 
σύλλογος για το τι έγινε στη Ρώμη και επίσης να σταλεί μια ενημέρωση για το λόγο 
που δεν θα παρευρεθεί ο σύλλογος στη συνάντηση αυτή. 
 
 
 
 



 
Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ    Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
Χ. ΜΑΚΡΑΚΗ   Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ  Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 
 
 
Κ. ΣΚΛΙΑΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ 
 
 
 
Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ   Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ   Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
 
 
 
Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 


