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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Θ. Παρασκευάς, Κ. Γαλανός (σε προσωρινή αναπλήρωση Α. Σαλίων), 
Γ. Πλατσάκης, Τ. Κατερίνη, Ε. Μπούκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Χ. Μακράκη), 
Ν. Φιντικάκης, Κ. Μασούρας, Κ. Σκλιάς, Β. Μεταλληνού, Δ. Κεκάτος, Δ. Κροκίδης, Μ. 
Δεσποτίδη, Α. Δημητριάδης (σε προσωρινή αναπλήρωση Ο. Πάππα), Μ. Πουλάκης, 
Α. Αυγερινού. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Α. Μαούνης, Μ. Φραντζή, Α. Χαλικιάς, Γ. Μαδεμοχωρίτης, 
Γ. Ζερβός, Γ. Γιόκαρης, Α, Βράκας, Ο. Οικονόμου. 
 
 
Η πλειοψηφούσα της πλειοψηφούσας παράταξης συν. Τ. Κατερίνη προεδρεύει της 
διαδικασίας.  
 
Συμφωνείται ότι στις 23/06/15 ο σύλλογος θα υποδεχθεί στα γραφεία του τον 
πρόεδρο των Πακιστανών αρχιτεκτόνων και το μέλος του συμβουλίου της UIA από το 
Πακιστάν. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι είναι επείγον να σταλούν οι κατάλογοι με τα μέλη του 
συλλόγου, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής, γιατί έχει λήξει η θητεία κάποιων ΣΑ. Ζητά να έρθουν αύριο στο 
σύλλογο δύο συνάδελφοι για να ελέγξουν τις αιτήσεις και για ότι άλλο χρειάζεται, 
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι οι τοπικοί σύλλογοι συλλέγουν τους ενδιαφερόμενους, 
αλλά την τελική ευθύνη ελέγχου την έχει ο ΣΑΔΑΣ. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι παρόλο που ο θεσμός είναι από τις κατακτήσεις των 
αρχιτεκτόνων, επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα, προτείνει να 
υπάρχει τεύχος οδηγιών και να δίνεται απολογισμός από τους συμμετέχοντες. Οι 
συνάδελφοι που μετέχουν στα ΣΑ δεν είναι εκπρόσωποι του συλλόγου, αλλά πρέπει 
να καταστεί σαφές ότι δεν είναι αυθαίρετος όποιος μετέχει στα ΣΑ. 
Θ. Παρασκευάς: Αναφέρει ότι υπάρχει θέμα, που οι δημόσιοι υπάλληλοι που 
μετέχουν στα ΣΑ δεν χρειάζεται να έχουν κάποια προσόντα και δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι είχε συσταθεί επιτροπή για το θέμα και πρέπει να 
ξαναγίνει, προκειμένου οι προδιαγραφές των μελετών να γίνουν ποιο συγκεκριμένες. 
Αναφέρει πως υπήρχε πρόβλημα ανεπάρκειας κάποιων προέδρων ΣΑ. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει πως πολλές φορές ο υπάλληλος που είναι πρόεδρος δεν 
έχει σχέση με τη νομοθεσία, επίσης οι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ θεωρούν τους εαυτούς 
τους ειδικούς και δημιουργούν προβλήματα. Επίσης υπάρχει πρόβλημα και με τα 
αυθαίρετα. 
Μ. Δεσποτίδη: Προτείνει να έρθουν δύο συνάδελφοι να ελέγξουν τις αιτήσεις. 
Αναφέρει πως σχετικά με το θέμα των ΣΑ υπάρχει πολύ υλικό στο σύλλογο και 
προτείνει να μπει το θέμα σε άλλη συνεδρίαση για να συζητηθεί διεξοδικά. 
Θ. Παρασκευάς: Αναφέρει ότι η συμμετοχή στα ΣΑ θα πρέπει να είναι αμειβόμενη. 
Μ. Φραντζή: Αναφέρει πως κατά την προηγούμενη θητεία έχουν σταλεί κείμενα με 
οδηγίες, τα οποία θέλουν επικαιροποίηση και έχει έρθει αίτημα να γίνει πανελλαδική 



σύσκεψη για το θέμα. Επίσης έχουν γίνει αιτήματα στο Υπουργείο για αμοιβή των 
μελών, για τις οδηγίες, για τα προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων κλπ. 
Οι συν. Δημητριάδης και Κεκάτος προσφέρονται και θα ελέγξουν τις αιτήσεις για τα 
ΣΑ. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES» 
 
Κ. Γαλανός: Ρωτάει αν υπάρχει κάποια ενημέρωση από το ΑΠΘ σχετικά με τη 
συνάντηση που έγινε στη Ρώμη για το πρόγραμμα ‘’ARCHI.MEDES’’. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι άκουσε τα ηχογραφημένα πρακτικά της προηγούμενης 
συνεδρίασης που έλειπε και θεωρεί ότι υπάρχουν ανακρίβειες σ’ αυτά που 
ειπώθηκαν για το θέμα. Δεν καταλαβαίνει την τοποθέτηση του συν. Φιντικάκη και την 
κινδυνολογία, περί ορκωτών λογιστών, σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου, για 
το ΙΚΑ και την ασφαλιστική ενημερότητα. Θεωρεί ότι τα μέλη του ΔΣ θα έπρεπε να 
γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, ιδιαίτερα οι υποψήφιοι 
πρόεδροι. Κάθε μήνα ο σύλλογος παίρνει επιταγή από το ΤΕΕ για το ΙΚΑ και για να 
την πάρει καταθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε σχετική ερώτηση 
που έγινε σε αρμόδιο υπάλληλο του ΑΠΘ, αναφέρθηκε πως σε περίπτωση αστοχίας 
ενός εκ των εταίρων, δεν υπάρχει θέμα να έχουν πρόβλημα οι υπόλοιποι. Δεν τίθεται 
κανένα πρόβλημα για να συμμετάσχει ο σύλλογος στο πρόγραμμα. 
Η συν. Αυγερινού έρχεται (ώρα 6.15 μμ). 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι ένα σκέλος μόνο του θέματος, είναι το μέρος του ΙΚΑ. 
Το πρόβλημα είναι τα overheads, δηλαδή οποιαδήποτε έξοδα γίνονται που δεν έχουν 
τακτικές πληρωμές (εκτός ΙΚΑ, μισθούς κλπ). Το πρόγραμμα δίνει συγκεκριμένα 
ποσά για ταξίδια, για γραμματεία κλπ, δεν δίνει συνολικό ποσό. Έχοντας την 
εμπειρία που έχει και βλέποντας τον κίνδυνο, είπε όχι και βασιζόμενος επίσης στις 
θέσεις των δύο εκπροσώπων της Συσπείρωσης στην προηγούμενη θητεία, που 
είχαν πει όχι. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι είναι μικρής κλίμακας πρόγραμμα και τη βασική 
ευθύνη την έχει ο leader εταίρος. Έχει παραχωρηθεί η διαχείριση του προγράμματος 
στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ και επίσης είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά για τα 
οποία γίνεται η συζήτηση. Όταν παραλαμβάνονται όσα στέλνονται από τον σύλλογο, 
δεν τίθεται θέμα να ελεγχθεί ο σύλλογος μετά. Θεωρεί πως είναι μια κίνηση 
εξωστρέφειας του συλλόγου και επίσης θα πάρει και χρήματα που τα έχει ανάγκη. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί 1 χρόνο πριν, έχει 
συμπεριληφθεί στον απολογισμό της θητείας και έχει συζητήθεί στην 
εκλογοαπολογιστική. Γιατί δεν τέθηκαν τότε τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί? 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι η αντίρρησή τους επί της ουσίας ήταν πολύ συγκεκριμένη 
για τις αποφάσεις δια περιφοράς. Επί της διαδικασίας επίσης ήταν πολύ 
συγκεκριμένη. Ρωτά αν είναι σίγουροι ότι δεν θα ζημιωθεί ο σύλλογος οικονομικά και 
πως θα πληρώνονται τα έξοδα. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι αν είχε υπογραφεί η σύμβαση θα είχαν πιστωθεί 5.000 
ευρώ στο λογαριασμό του συλλόγου και έτσι θα πληρώνονταν τα οδοιπορικά. 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι η ουσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι αναγάγει 
σε μια πολιτική που προωθεί στο όνομα της ανεργίας των νέων συναδέλφων την 
εξειδίκευση, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώνει πως διαφωνούν 
συνολικά με την προσπάθεια και τονίζει πως είναι αρνητικό για το ρόλο που θα 
ήθελαν να έχει ο σύλλογος και ειδικά προς τους νέους συναδέλφους. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι βασικά συμφωνεί μ’ αυτά που έθεσε η συν. Αυγερινού, 
αλλά προτείνει να τεθούν τα ζητήματα αυτά από μέσα, συμμετέχοντας. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι θεωρείται ότι συμμετέχει ο σύλλογος γιατί υπάρχει η 
υπογραφή του στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν τίθεται ερώτημα απόσυρσης από το πρόγραμμα, και αν η 
απόσυρση έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις για τους εταίρους. 



Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι η απόσυρση κάθε εταίρου δημιουργεί πρόβλημα 
ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει πως και το θέμα της αξιοπιστίας του συλλόγου είναι 
σοβαρό. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή, δεν σημαίνει 
ότι θα υπάρξει πρόβλημα αν αποσυρθεί ο σύλλογος αφού δεν έχει υπογράψει. 
Γ. Πλατσάκης: Υπενθυμίζει πως στην προηγούμενη συνεδρίαση, αποφασίστηκε να 
συνεχιστεί η συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν κάθε φορά να 
αλλάζουν τις αποφάσεις που παίρνουν. Δεν μπορούν να το ξαναβάζουν το θέμα για 
απόσυρση. 
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει πως είναι ξεκάθαρα αρνητικός και αποποιείται κάθε ευθύνης 
αν αποφασιστεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να προχωρήσουν, κρατώντας σε εκκρεμότητα πως θα 
κάνουν σχόλια και πως θα διασφαλίσουν αυτά που πρέπει. Στην επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ, να γίνει μια παρουσίαση με τις υποχρεώσεις που έχει ο 
σύλλογος σχετικά με το πρόγραμμα. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι για τα έξοδα του ξενώνα, μπορούν να καλύψουν σαν 
ΑΚΕΑ άμεσα 400 ευρώ για την 1η δόση του διακανονισμού στη ΔΕΗ και ίσως και την 
επόμενη δόση μετά τη συνάντηση του Αυγούστου. Αναφέρει ότι το επόμενο 
Σαββατοκύριακο θα πάει στο Βόλο και ζητά να εξουσιοδοτηθεί για να κάνει το 
διακανονισμό στη ΔΕΗ και επίσης να μείνει στον ξενώνα. 
Συμφωνείται. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ, ΚΟΜΠΑΝΙ & 
ΝΤΟΝΜΠΑΣ 
 
Κ. Μασούρας: Αναφέρεται στο μήνυμα και στα κείμενα που έστειλε στα μέλη του ΔΣ 
(εισερχ. ΑΠ. 50472) σχετικά με δράσεις αλληλεγγύης στη Γάζα, στο Κομπάνι και στο 
Ντονμπάς.  
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι συνυπογράφει τα κείμενα του συν. Μασούρα. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι επί της αρχής συμφωνεί με την πρόταση που 
κατατέθηκε για την επιτροπή, αλλά τα κείμενα που στάλθηκαν σήμερα το μεσημέρι 
δεν τα έχει δει και είναι δύσκολο να αποφασίσει τώρα. 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι δεν θα σταθούν σε επιμέρους διατυπώσεις, που θέλουν 
ενίσχυση ως προς την εξήγηση του ποιοι προκαλούν αυτά τα φαινόμενα και ποιοι 
προσπαθούν να ωφεληθούν από αυτά. Θα στηρίξουν τα κείμενα γιατί είναι μεγάλη 
αναγκαιότητα τώρα να δείξει ο σύλλογος την αλληλεγγύη του. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για πρόεδρο και μετά να 
συνεχίσουν με τα ψηφίσματα. Ρωτάει αν ισχύουν οι προηγούμενες υποψηφιότητες. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρεται στο κάτωθι κείμενο (εισερχ. ΑΠ. 50486) που έχει σταλεί με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη του ΔΣ στις 10.06.15. 

 
« Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΤΗΣ 15/6/2015  



Κατά τις 3 συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τη συγκρότηση του σε σώμα το 
Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων δεν ψήφισε την υποψήφια πρόεδρο που πρότεινε η 
Συσπείρωση,  αλλά υπέβαλε δική του υποψηφιότητα. Στήριξε τη στάση του στην 
εκτίμηση: “Το Νέο Κίνημα θεωρεί ότι ανάμεσα στις παρατάξεις που προτίθενται να 
συνεργαστούν στη συγκρότηση ενός ΔΣ, η ισχυρότερη έχει προτεραιότητα στην 
υπόδειξη του προσώπου του προέδρου, αλλά έχει και την ευθύνη να προτείνει ένα 
πρόσωπο που να είναι ευρύτατα αποδεκτό από την ίδια την παράταξή του, 
από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις που προτίθενται να συνεργαστούν και το 
ψηφίσουν και βεβαίως να μπορεί από πρακτική άποψη να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντά του. Σήμερα εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο μεταξύ των 
εκλεγμένων της Συσπείρωσης στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.”  
Η Συσπείρωση έδειξε την εμπιστοσύνη της σε συνάδελφο, η οποία δεν ήταν δυνατόν 
να στηριχτεί από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, λόγω ενεργειών της κατά την 
προηγούμενη θητεία της στο ΔΣ. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ η υποψήφια πρόεδρος που υποδείχθηκε από τη Συσπείρωση, επιβεβαίωσε τις 
επιφυλάξεις του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων. Η  συγκεκριμένη συνάδελφος 
υπερψήφισε  τη συμμετοχή του Συλλόγου στο πρόγραμμα ARCHIMEDES, πράγμα 
που ευτυχώς δεν έκαναν οι άλλοι δύο εκπρόσωποι της Συσπείρωσης. Πριν ένα χρόνο 
η ίδια συνάδελφος συνυπέγραφε επιστολή της Συσπείρωσης προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ η οποία κατέληγε: “Η Συσπείρωση διαφωνεί με την συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και επειδή θεωρεί αυτή την συμμετοχή υποχώρηση από τις 
μέχρι τώρα διακηρυγμένες θέσεις του ΣΑΔΑΣ, ζητάει την άμεση σύγκλιση έκτακτου 
ΔΣ για να συζητηθεί το πιο πάνω θέμα.”  
Με τα σημερινά δεδομένα το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων θα υποβάλει και πάλι 
υποψηφιότητα για την προεδρία. Στο βαθμό που φαίνεται διαμορφωμένη η 
πλειοψηφία που θα συγκροτήσει το νέο προεδρείο, η υποψηφιότητα αυτή ας 
θεωρηθεί ως έκφραση της ξεκάθαρης αντίρρησης της παράταξης μας για τα 
τεκταινόμενα σχετικά με τη συγκρότηση του προεδρείου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Ας 
θεωρήσουν οι συνάδελφοι ότι η μέχρι τώρα θετική πορεία της δουλειάς στο Τμήμα 
Αττικής, παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες, εκπροσωπεί  σε μεγάλο βαθμό τις 
απόψεις του Νέου Κινήματος για το τι θα έπρεπε να γίνει γενικότερα στον Σύλλογο. 
Αθήνα 10/6/2015 
Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων» 
 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι ισχύει η υποψηφιότητά της, αλλά και η πρόταση που 
κατέθεσε η Δ.Κ.Μ στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ για συνεργασία, αλλά δεν 
έχουν πάρει απάντηση. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ισχύει η υποψηφιότητά της. 
Ν. Φιντικάκης: Διαβάζει την παρακάτω δήλωση (εισερχ. ΑΠ. 50473). 
 

«Προς τα μέλη του Δ.Σ. και της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
Θέμα :  Διαδικασία συγκρότησης του Δ.Σ. 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
Οι διάλογοι που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με οδήγησαν 
στη σκέψη ότι ευκαιριακές επιλογές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του 
ρόλου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ως συνολικού εκφραστή των Ελλήνων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη 
κοινωνία μας κι ακόμα σε υποβάθμιση του ρόλου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ως εκφραστή της 
Επιστήμης και του Επαγγέλματος μας προκειμένου, είτε να απαλλαγεί από τη θηλιά 
της απαράδεκτης μνημονιακής πολιτικής, είτε να προχωρήσει σε μια αδέσμευτη, αλλά 
αριστερή προοπτική προς το συμφέρον κυρίως των πληττόμενων Νέων και Ανέργων 
Ελλήνων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.  



Η εκλογή μου, ως μέλος του Συμβουλίου της UIA, με δεδομένες και γνωστές σε 
όλους τις ιδεολογικές μου αρχές και η τιμητική ανάθεση στο πρόσωπο μου του ρόλου 
του υπεύθυνου συντονιστή για την Επιστήμη και το Επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στο 
διεθνή χώρο έχει για μένα ένα βασικό  πρόσθετο στόχο την υπεράσπιση των 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στο διεθνές χειμαζόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, 
αλλά και την ανάδειξη του ρόλου του Αρχιτέκτονα Δημιουργού.  
"Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έγραψα με τον Αντώνη Μαούνη προεκλογικά ,μεταξύ των άλλων 
θέσεων της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΑΑ) ,πρέπει να 
αποκαταστήσει τη σχέση του Αρχιτέκτονα – Δημιουργού με την κοινωνία και να 
αποκαταστήσει την Αρχιτεκτονική ηθική σε έναν κόσμο κυβερνημένο από την 
εμπορευματική παραγωγή, όπου το προϊόν ελέγχει τον παραγωγό και τα αντικείμενα 
είναι ισχυρότερα από τους ανθρώπους." 
Γι αυτό υποστηρίζω ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να αποκτήσει μια νέα Διοίκηση με 
ξεκάθαρο αριστερό ιδεολογικό προσανατολισμό με τη σύμφωνη γνώμη των 
περισσότερων δυνατόν Αριστερών παρατάξεων του Συλλόγου και γι αυτό θεώρησα 
ως ερμαφρόδιτη μια διοίκηση που θα προκύψει από  ετερογενή μίξη ιδεολογικών 
κατευθύνσεων.  
Η Ιδεολογική σαφήνεια μιας ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πρέπει αναμφισβήτητα να 
επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των θέσεων χωρίς όμως κομματικές η 
παραταξιακές αγκυλώσεις και χωρίς ίχνος κυβερνητικού συνδικαλισμού από και προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Η πρόταση της ΣΑΑ για την υποψηφιότητα του Προέδρου, δυστυχώς και παρά τις 
επανειλημμένες ψηφοφορίες δεν συγκέντρωσε ,κατά τη προσωπική μου άποψη ,την 
αποδοχή της πλειοψηφίας των Αριστερών παρατάξεων του Συλλόγου μας, με 
αποτέλεσμα τη σοβαρή αποδυνάμωση της δυνατότητας διοίκησης του ,με βάση τις 
ιδεολογικές αρχές της Αριστεράς και τις προεκλογικές θέσεις της ΣΑΑ. 
Για τους παραπάνω προσωπικούς ιδεολογικούς λόγους κι επειδή οφείλω να 
εκπροσωπώ στην UIA το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ κι επειδή 
πρόσθετα η ΣΑΑ που με ετίμησε με την επιλογή της, μου ζήτησε να απέχω της 
διαδικασίας εκλογής προεδρείου για το Δ.Σ., ΑΠΟΣΥΡΟΜΑΙ από τη διαδικασία αυτή 
και θέτω στη διάθεση της ΣΑΑ την οποιαδήποτε θέση κατέχω στα Όργανα του 
Συλλόγου. 
Παρακαλώ λοιπόν άλλον ή άλλη εκπρόσωπο της ΣΑΑ να με αντικαταστήσει.  
Η περαιτέρω θέση μου και στάση μου θα εξαρτηθεί και θα βασιστεί στις ίδιες όπως 
παραπάνω ιδεολογικές αρχές μου καθώς και της ΣΑΑ.  
Σας δηλώνω όμως κατηγορηματικά κι ανεπιφύλακτα ότι ως μέλος του συμβουλίου 
της UIA θα συνεργαστώ στενά όπως έκανα και στο παρελθόν με οποιαδήποτε 
Διοίκηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προκύψει, με στόχο τη διεκδίκηση του ρόλου του 
Αρχιτέκτονα Δημιουργού στη κοινωνία ,την αποκατάσταση της ηθικής της 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στην Επιστήμη και το Επάγγελμα , τη προβολή του έργου των 
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στο Διεθνή χώρο και βασικά τη στήριξη των πληττόμενων 
Ελλήνων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.  
Εύχομαι στη νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.  
Νικος Φιντικάκης» 
 
Ο συν. Φιντικάκης αποσύρεται και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν. Χαλικιά. 
 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι επειδή έχουν περάσει 6 μήνες και επειδή υπάρχουν 
κείμενα που έχουν διανεμηθεί και μιλάνε για συναντίληψη της αριστεράς, δεν 
καταλαβαίνει την τοποθέτηση του συν. Φιντικάκη και ρωτά πως ο συνάδελφος 
θεωρεί, ότι χωρίς τη στήριξη από κάποια άλλη παράταξη την οποία δεν δέχεται και τη 
θεωρεί συγκυριακή πλειοψηφία, θα προκύψουν οι 8 ψήφοι που απαιτούνται. Δεν 



καταλαβαίνει το συγκυριακό, ο συν. Φιντικάκης απέχει και θα επανέρθει; Η αποχή 
του για την επόμενη φάση της ψηφοφορίας δεν αποτελεί συγκυριακή πλειοψηφία; Τα 
επόμενα χρόνια της θητείας τι θα γίνεται; 
Δ. Κεκάτος: Ρωτάει τον συν. Φιντικάκη αν παραιτείται τώρα από την ψηφοφορία και 
αν θα επανέρθει μετά. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι κατέθεσε σαφέστατο κείμενο. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι ο συνάδελφος τώρα παραπέμπει σε κείμενο, ενώ στην 
προηγούμενη συνεδρίαση, παρόλο που είχε καταθέσει κι αυτός κείμενο, του έκανε 
ερωτήσεις τις οποίες και απάντησε. Θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει 
στις ερωτήσεις που του γίνονται, πέραν του κειμένου. 
Α. Χαλικιάς: Αναφέρει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να παραιτηθεί ο συν. Φιντικάκης. 
Δικαιούται να αποχωρήσει και να αναπληρωθεί. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι είναι εκτός συμβουλίου και διαδικαστικά δεν δικαιούται 
να έχει το λόγο. 
Γ. Πλατσάκης: Δηλώνει ότι το κείμενο του συν. Φιντικάκη είναι έως προσβλητικό γι’ 
αυτόν και για τα υπόλοιπα μέλη. Καταγγέλλει τη μεθόδευσή του σε όλη τη διαδικασία 
συγκρότησης προεδρείου – και στο γραπτό κείμενο και στις παρεμβάσεις με τις 
ερωτήσεις που έγιναν στον συν. Πουλάκη – και ζητά από την παράταξη της 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ να πάρει σαφέστατη θέση όσο αφορά την παρουσία του συν. 
Φιντικάκη. 
Μ. Πουλάκης: Δηλώνει ότι δεν προσβάλλεται από τον συν. Φιντικάκη. 
Θ. Παρασκευάς: Αναφέρει ότι όντας από τους συναδέλφους που έρχονται από την 
περιφέρεια και πιστεύοντας στις δημοκρατικές διαδικασίες, θεωρεί ότι όλη αυτή η 
συμπεριφορά του συν. Φιντικάκη είναι μια μεθόδευση και ένα παιχνίδι, που θέλει να 
οδηγήσει την εκλογή του προέδρου εκεί που θέλει αυτός. 
Δ. Κεκάτος: Δηλώνει ότι προσβάλλεται και πολιτικά και προσωπικά και συμφωνεί με 
την τοποθέτηση του συν. Πλατσάκη. 
Α. Μαούνης: Αναφέρει ότι θα ήθελε να ενημερώσει το συμβούλιο ότι η παράταξη της 
Συσπείρωσης έχει σαφή θέση. Ο συν. Φιντικάκης είχε θέσει εξαρχής τη συναντίληψη 
των τριών αριστερών παρατάξεων. Σαφώς είναι θεμιτή η προσωπική του άποψη 
παρόλο που δεν συμπίπτει με την άποψη της παράταξης. Στην τελευταία ψηφοφορία 
η υποψήφια της Συσπείρωσης τιμήθηκε με τις ψήφους της ΕΛΕΜ και του ΠΑΣΟΚ, 
παρατάξεις που μετείχαν σε προηγούμενες διοικήσεις, που τις έχουν καταγγείλει. Η 
θέση της Συσπείρωσης είναι ότι, λόγω της σφοδρότατης αντιπαράθεσης στο 
παρελθόν, δεν θα μπορούσε να προκύψει κάποιο κοινό πλαίσιο και κάποια 
συνεργασία, όμως θεωρούν τιμητική τη στήριξη. Πιστεύουν ότι ο συν. Φιντικάκης 
μπορεί να προσφέρει πολλά σαν μέλος του ΔΣ και του ζητήθηκε να αποχωρήσει από 
την ψηφοφορία και να επανέλθει. 
Μ. Φραντζή: Τονίζει ότι σχετικά με την αναφορά του ονόματός της στο προηγούμενο 
ΔΣ, το κείμενο δεν ήταν μόνο δικό της, ήταν δουλειά της επιτροπής για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνει γιατί όλο αυτό το θέμα, με μια ψήφο 
που έχει η ΕΛΕΜ και βοηθάει να έχουν την προεδρεία. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι πιστεύει ότι υπάρχει συσχετισμός με τις εξελίξεις στο 
ΤΕΕ. Οι συσχετίσεις θα φανούν στις εκλογές για τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ. Ρωτά αν 
έχοντας μια τέτοια σύνθεση ετερόκλητη, τι θα σημαίνει στη μελλοντική στήριξη του 
προεδρείου από την ΕΛΕΜ. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σχετικά με την υπόθεση του συν. Κροκίδη περί 
συναλλαγής, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και δεν είναι θέμα προς συζήτηση. 
Υπάρχει ένας πολιτικός συσχετισμός στο συμβούλιο που δεν έχει σαφή 
προσανατολισμό. Ο καθένας με βάση τις θέσεις του θα συμμετέχει, για να μπορεί ο 
σύλλογος να παίρνει αποφάσεις. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι η ένστασή τους είναι ότι υπάρχει αμφισβήτηση. Ένα 
μέλος της παράταξης αμφισβητεί τον προτεινόμενο πρόεδρο από την ίδια παράταξη. 
Α. Μαούνης: Αναφέρει ότι το πρόσωπο που προτείνεται για πρόεδρος, έχει την 
απόλυτη εμπιστοσύνη της παράταξης. Ο συν. Φιντικάκης αναφέρεται στις 



προϋποθέσεις και όχι στο πρόσωπο. Επίσης, σχετικά με τις αιτιάσεις για τη συν. 
Κατερίνη από το ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ, δήλωσαν ότι είναι ανυπόστατες. Είναι τιμητική η 
ψήφιση από παρατάξεις που δεν έχουν συνεργαστεί. Υπενθυμίζει ότι το προεδρείο 
δεν είναι ξεχωριστό όργανο και θα πρέπει να υπάρξει η ευρύτατη δυνατή συναίνεση 
και σεβασμός στην πλειοψηφία.  
Κ. Γαλανός: Ρωτά γιατί δεν υπήρξε κάποια απάντηση στην πρόταση που έκανε η 
ΔΚΑ-Α.  
Α. Μαούνης: Αναφέρει ότι θεωρούν ότι ο σύλλογος δεν πάει καλά τα τελευταία 15 
χρόνια και πρέπει να αλλάξει, χωρίς να παραγνωρίζεται η προσπάθεια και η 
προσφορά της προηγούμενης διοίκησης πχ. μορφολογικά, Έκθεση Αρχιτεκτονικού 
Έργου Αττικής κλπ. 
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι με πεντάλεπτες αντικαταστάσεις δεν λύνονται τα ζητήματα, 
δεν είναι δημοκρατικό. Δηλώνει πως, μέχρι να πάρει θέση η παράταξη της 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, επιφυλάσσεται. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 7 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκό: 1 
Άκυρο: 1 
 
Δ. Κροκίδης: Ρωτά αν θα υπάρξει ξανά ψηφοφορία για πρόεδρο. 
Ναι. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ, ΚΟΜΠΑΝΙ & 
ΝΤΟΝΜΠΑΣ (συνέχεια) 
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να προχωρήσει η διαδικασία με τα ψηφίσματα. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία: 
1) το ψήφισμα για το Κομπάνι. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: όλοι 
2) το ψήφισμα για τη Γάζα. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 12 (Παρασκευάς, Γαλανός, Πλατσάκης, Κατερίνη, Μπούκη, Χαλικιάς, 
Μασούρας, Σκλιάς, Μεταλληνού, Κεκάτος, Πουλάκης, Αυγερινού). 
Λευκό: 3 (Δημητριάδης, Δεσποτίδη, Κροκίδης: επί της αρχής συμφωνούν, αλλά 
έχουν αντίρρηση – επιφύλαξη για την έκφραση και το σκεπτικό). 
3) το ψήφισμα για το Ντονμπάς. 
Γίνεται ψηφοφορία όπως έχει το ψήφισμα. 
Υπέρ: 10 (Γαλανός, Πλατσάκης, Κατερίνη, Μπούκη, Χαλικιάς, Μασούρας, Σκλιάς, 
Μεταλληνού, Κεκάτος, Αυγερινού). 
Γίνεται ψηφοφορία για το ψήφισμα χωρίς την πρώτη παράγραφο. 
Υπέρ: 5 (Πουλάκης, Παρασκευάς, Δημητριάδης, Δεσποτίδη, Κροκίδης). 
4) το συνοδευτικό με το σκεπτικό για τις δράσεις αλληλεγγύης. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: όλοι (Γαλανός: υπέρ με επιφύλαξη). 
Αποφασίζονται. 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (συνέχεια) 
 
Α. Χαλικιάς: Δηλώνει πως το κείμενο του συν. Φιντικάκη δεν εκφράζει με οιονδήποτε 
τρόπο τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και πως στηρίζουν ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα της 
συν. Κατερίνη. 
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου 
Μ. Δεσποτίδη: 5 
Τ. Κατερίνη: 8 
Κ. Σκλιάς: 1 
Λευκό: 1 
Πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται η συν. Τόνια Κατερίνη. 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει πως για τις επόμενες θέσεις του προεδρείου προτείνουν τα 
μέλη των παρατάξεων που συνεργάστηκαν με τη σειρά δύναμής τους, εκτός αν 
θέλουν μεταξύ τους να αλλάξουν, συν. Μασούρα, Πλατσάκη, Μεταλληνού. Αναφέρει 
πως η σειρά για την εκλογή είναι: αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας, ειδικός 
γραμματέας, ταμίας. 
Θ. Παρασκευάς: Εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση του ειδικού γραμματέα. 
Δ. Κεκάτος: Δηλώνει πως διεκδικεί τη θέση του αντιπροέδρου, αν δεν θέλουν οι 
παρατάξεις ΔΚΜ-Α και ΕΛΕΜ. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι η ΔΚΜ-Α δεν διεκδικεί άλλη θέση, εκτός απ’ αυτή του 
προέδρου και ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα των ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, 
στη βάση των κοινών θέσεων και προγραμματικών δηλώσεων για τον 
προσανατολισμό και τη λειτουργία του συλλόγου. 
Γίνεται 5’ διάλειμμα. 
Κ. Μασούρας: Ευχαριστεί τη συν. Κατερίνη και τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την πρότασή 
τους, αλλά αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στο προεδρείο. Δηλώνει ότι θα 
στηρίξουν τις προσπάθειες και τις δράσεις του συλλόγου. 
Κατατίθενται υποψηφιότητες για τη θέση του αντιπροέδρου. 
Ο συν. Κεκάτος αυτοπροτείνεται. 
Η συν. Μεταλληνού  προτείνεται από τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι είναι τιμητική η πρόταση για τη θέση της αντιπροέδρου 
την οποία και αποδέχεται και ότι τη συνδέει με την εκπροσώπηση της περιφέρειας. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 2 
Β. Μεταλληνού: 7 
Λευκό: 5 
Άκυρο: 1 
 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει πως πρέπει να συγκροτηθεί όλο το προεδρείο, για να 
μπορέσει το παλιό να αποδεσμευτεί από ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ. 
Κατατίθενται υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα. 
Η συν. Κατερίνη προτείνει τον συν. Πλατσάκη. 
Ο συν. Δημητριάδης προτείνει τον συν. Παρασκευά αν ενδιαφέρεται. 
Θ. Παρασκευάς: Δηλώνει πως δεν αποδέχεται, λόγω έλλειψης χρόνου και λόγω 
απόστασης. 
Κ. Σκλιάς: Δηλώνει ότι το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα 
για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου και στις επόμενες ψηφοφορίες θα ψηφίσει 
λευκό. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του γενικού γραμματέα 
Γ. Πλατσάκης: 7 
Λευκό: 6 



Άκυρο: 2  
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του γενικού γραμματέα 
Γ. Πλατσάκης: 8 
Λευκό: 6 
Άκυρο: 1 
Γενικός γραμματέας του συλλόγου εκλέγεται ο συν. Γιώργος Πλατσάκης. 
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 4 
Β. Μεταλληνού: 6 
Λευκό: 5 
 
Κατόπιν και της 2ης άγονης ψηφοφορίας για τη θέση του αντιπροέδρου αναβάλλεται 
η διαδικασία της εκλογής των υπόλοιπων μελών του προεδρείου. 
 
Αποφασίζεται η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να γίνει την Πέμπτη 25/06/2015 και 
ώρα 5.00 μμ. 
 
 
 
 
Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ    Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ  
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Ε. ΜΠΟΥΚΗ    Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ 
 
 
 
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ  Κ. ΣΚΛΙΑΣ   Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 
 
 
 
Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ   Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ   Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ 
 
 
 
Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 
 
 


