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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. 
4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ. 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. 
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ). 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ). 
8. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. 
9. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Β. Μεταλληνού, Χ. Μακράκη, Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Κ. 
Μασούρας, Μ. Δεσποτίδη, Μ. Πουλάκης, Δ. Κροκίδης, Α. Αυγερινού. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κ. Γαλανός, Δ. Κεκάτος Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς, Γ. Πλατσάκης. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Ν. Ρέρρας, Γ. Ζερβός, Α. Μαούνης, Α. Χαλικιάς. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για: 
1. Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9.30 πμ. στο ΥΠΑΠΕΝ, με τη Γεν. 
Γραμματέα κα Κλαμπατσέα, σχετικά με τα μορφολογικά. Τονίζει πως έχει σημασία να 
παρίστανται όσοι περισσότεροι μπορούν.  
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ είναι φέτος μείον 30%, δηλαδή 
δεν εκτελείται τελικά κατά 30% και θα πρέπει να αναμορφώσει και ο σύλλογος κατ’ αυτό 
τον τρόπο τον δικό του προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός των εσόδων του ΤΕΕ είναι με 
την προϋπόθεση ότι δε θα σταματήσουν τα αυθαίρετα. 
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να σταλούν στα μέλη ΔΣ οι κινήσεις εσόδων – εξόδων του ταμείου 
του συλλόγου. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για: 
2. Αίτημα του συλλόγου για συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ. 
3. Εξερχόμενο έγγραφο προς το Υπουργείο σχετικά με τη 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας 2016 (ΑΠ 60133), σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης 
του ΔΣ. Αναφέρει ότι, γενικά το Υπουργείο αποδέχεται την κατεύθυνση του συλλόγου, 
μέσα στις ανελαστικές προθεσμίες της διοργάνωσης της Biennale. Προτείνει να ορίσει ο 
σύλλογος άμεσα τον δικό του εκπρόσωπο και να γίνει κλήρωση από τον τελευταίο 
κατάλογο κριτών που έχει ο σύλλογος.  
4. Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12 ή στις 13 Ιανουαρίου 2016. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφορικά με το θέμα εκπροσώπησης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στην κριτική 
επιτροπή για τον ορισμό Εθνικού Επιτρόπου, αναφέρει ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, 
το Υπουργείο στην συγκερκιμένη επιτροπή ζητάει να εκπροσωπηθεί ο σύλλογος με το 
θεσμικό του ρόλο. Σύμφωνα με όσα έχουν διατυπωθεί για την φετινή biennale, θεωρεί ότι 
ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι κάποιο από τα μέλη του ΔΣ, το οποίο έχει πλήρη γνώση 
των αρχών, των προβληματισμών και του σκεπτικού, που έχει επιλέξει ο Σύλλογος να 
προσανατολίσει την φετινή εκπροσώπηση.  
Ν. Φιντικάκης: Ενημερώνει για το τι ισχύει για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς 
διεθνώς. Προτείνει να γίνει κλήρωση από τον κατάλογο κριτών που υπάρχει, με διαδικασία 
ανοικτής πρόσκλησης, με χρονικό περιθώριο μία εβδομάδα, για να εμπλουτιστεί. Μόνο 
έτσι διασφαλίζεται ο σύλλογος για την επιστημονική επιλογή εκπροσώπου 



Γίνεται συζήτηση. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι θα συμφωνούσε με τον συν. Φιντικάκη, αν υπήρχε ο χρόνος 
για τον εμπλουτισμό του καταλόγου κριτών. Θεωρεί αστοχία του συλλόγου, που δεν 
συμπλήρωσε έως τώρα τον παλαιό κατάλογο κριτών, για ιδίους σκοπούς. Προτείνει να 
επιλέξουν εκπρόσωπο από τους εκλεγμένους στο ΔΣ. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι αν αποφασίσουν μια διαδικασία που θα τρενάρει το θέμα 
επιλογής του εκπροσώπου του συλλόγου, αυτό θα τρενάρει και όλη τη διαδικασία του 
Υπουργείου για την Biennale. Θέτει το ερώτημα: Αν το Υπουργείο πει ότι ορίζει Επίτροπο 
τον σύλλογο, τι θα απαντήσουν; Αναφέρει ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση επίσημη, 
απλώς τέθηκε το θέμα στη συζήτηση με τη Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου. 
Έρχεται η συν. Αυγερινού (ώρα 19.10). 
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος να αναλάβει ο σύλλογος 
Επίτροπος της Biennale, για λόγους οικονομικούς, εκτός αν τον επιχορηγήσει το 
Υπουργείο. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας αναφέρει ότι υπάρχουν δύο προτάσεις : 1) η πρόταση του συν. 
Φιντικάκη: να γίνει ανοικτή πρόσκληση, μίας εβδομάδας, εμπλουτισμού του υπάρχοντος 
καταλόγου κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, το ΔΣ να εγκρίνει τον νέο εμπλουτισμένο 
κατάλογο και να κληρώσει 1 ή 2 κριτές και τους αναπληρωματικούς τους και 2) η πρόταση 
του συν. Πουλάκη: λόγω χρονικών περιορισμών δεν προλαβαίνει να γίνει η διαδικασία 
εμπλουτισμού του καταλόγου και να επιλέξουν εκπρόσωπο από τα μέλη του ΔΣ. Θέτει σε 
ψηφοφορία τις δύο προτάσεις. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
1η πρόταση (συν. Φιντικάκη). 
Υπέρ: 2 (Φιντικάκης, Μασούρας) 
2η πρόταση (συν. Πουλάκη). 
Υπέρ: 5 (Πουλάκης, Δεσποτίδη, Κροκίδης, Μεταλληνού, Μακράκη). 
Λευκά: 3 (Κατερίνη, Σκλιάς, Αυγερινού: επειδή δεν θέλει να συμμετέχει ο σύλλογος στην 
Biennale). 
Β. Μεταλληνού: Ζητά να επαναληφθεί η ψηφοφορία. 
Α. Μαούνης: Προτείνει να επιλέξει ο σύλλογος με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, να 
συνδεθεί το θέμα των μορφολογικών. Να ορίσει τα κριτήρια ο σύλλογος και να αναδείξει 
κρίσιμα και σημαντικά θέματα, με την προϋπόθεση να αναλάβει Επίτροπος, καθώς και να 
αναλάβει και την οικονομική διαχείριση, ώστε να έχει και κάποιο όφελος. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν μπορεί να φέρει ευθύνη ο σύλλογος για τη χρονική πίεση 
που ασκεί το Υπουργείο. Για την πρόταση του συν. Μαούνη, εφόσον θα συγκέντρωνε 
μεγάλη πλειοψηφία στο ΔΣ, δεν θα είχε αντίρρηση παρόλο που επιφυλάσσεται σχετικά με 
τα οικονομικά. Θα πρέπει όλα να γίνουν με ανοικτές διαδικασίες και διαφάνεια. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι η πρόταση που έκανε ήταν γιατί υπάρχει χρονικός 
περιορισμός. Εφόσον υπήρχε χρόνος θα συμφωνούσε με ανοικτή πρόσκληση. Θεωρεί ότι 
πρέπει να συμμετέχουν στην Biennale. 
Μ. Δεσποτίδη: Σημειώνει επί της διαδικασίας καταρχήν, ότι συζητάνε εκτός ΗΔ. Κατανοεί 
την αγωνία της Προέδρου να υπάρξει άμεση απάντηση στην πρόσκληση του Υπουργείου, 
όμως τονίζει ότι, δεν είναι δυνατόν το ΔΣ (το οποίο δεν είναι σε απαρτία) να πάρει μια 
τόσο σοβαρή απόφαση για την εκπροσώπηση της χώρας, χωρίς να μελετήσει το φάκελο 
της Biennale πχ. ημερομηνίες, οικονομικά δεδομένα, προαπαιτούμενα & παραδοτέα. Επί 
της ουσίας δε, διατυπώνονται απόψεις από μέλη για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος, 
οι οποίες όμως είναι αντιφατικές. Στο θέμα εκπροσώπησης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην κριτική 
επιτροπή, υποστηρίζεται η πρόταση επιλογής μέσω ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
προς τα μέλη, στο θέμα ανάληψης ευθύνης του ρόλου του Επιτρόπου γίνεται δεκτή η 
απευθείας ανάθεση ?? Προσωπική και παραταξιακή άποψη είναι να αναβαθμιστεί η 
συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ με την ανάληψη όλης της διαχείρισης (τηρουμένων και 
τεκμηριωμένων των προϋποθέσεων που έχουν κατατεθεί ως προς τα απαιτούμενα). Δεν 
είναι δυνατόν να βρισκόμαστε απέναντι σε 22.000 αρχιτέκτονες, εν δυνάμει μέλη μας, με 
μια απ΄αυθείας ανάθεση έργου από το Υπουργείο. Σε απάντηση πρότασης που τέθηκε ως 



προς τα «Μορφολογικά», γνωρίζοντας πολύ καλά το θέμα, θεωρεί ότι θα είχε εξαιρετικό 
ενδιαφέρον να παρουσιαστούν η συγκεκριμένη δουλειά στην biennale. Δεν είναι όμως 
δυνατόν αυτό να γίνει, εξαιρώντας τη δυνατότητα από όλους τους υπόλοιπους 
συναδέλφους που θα ήθελαν να καταθέσουν προτάσεις για την εκπροσώπηση της χώρας 
στην biennale. Κλείνοντας, δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο, το οποίο 
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του για τις χρονικές καθυστερήσεις. Προτείνει σήμερα, να 
αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ορίσουν τον εκπρόσωπο στην κριτική επιτροπή 
της Biennale. Στην συνέχεια και αφού έχουν όλο το υλικό της Biennale 2016, να το 
εξετάσουν και να αποφασίσουν βάσει δεδομένων, αν ο Σύλλογος μπορεί να αναλάβει όλη 
την διαχείριση του εγχειρήματος.  
Γ. Ζερβός: Αναφέρει ότι η φετινή φιλοσοφία της Biennale ταιριάζει με την αναβίωση των 
μικρών οικισμών. Είναι ευκαιρία συγκυριακή για τον σύλλογο. Το θέμα αυτό συζητιέται 
εδώ και καιρό στη συντακτική επιτροπή του συλλόγου και αναρωτιέται πως γίνεται αυτό 
χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση.  
Τ. Κατερίνη: Προτείνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει αύριο η συνάντηση στο Υπουργείο, 
να διευκρινίσουν τις προθέσεις και τον προσανατολισμό του Υπουργείου για την Biennale. 
Να υπάρξει άμεση ενημέρωση του ΔΣ και να κάνουν συνεδρίαση του ΔΣ την επόμενη 
Δευτέρα ή Τρίτη μόνο γι’ αυτό το θέμα. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι αν αναλάβει ο σύλλογος Επίτροπος όχι απλώς δεν θα 
αποκλείσει, αλλά θα δημιουργήσει τις συνθήκες να συμμετέχουν όλοι. Αν καταλήξουν να 
αναλάβουν την επιτροπεία χωρίς την οικονομική διαχείριση, συμφωνεί. 
Γίνεται συζήτηση. 
Μ. Δεσποτίδη: Δηλώνει οτι δυστυχώς δεν τηρούνται οι διαδικασίες του ΔΣ. Το ΔΣ, πριν 
ακόμη ψηφίσει προγραμματισμό δράσης, καλείται να πάρει αποφάσεις για πολύ σοβαρά 
θέματα, χωρίς εισηγήσεις. Έχουν παρθεί αποφάσεις για τον Archi_medes, για φιλοξενία 
στον Ξενώνα, για εκδηλώσεις κλπ. Με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις χωρίς επίσημα 
δεδομένα δεν λύνονται τα προβλήματα σε ένα ΔΣ, το οποίο δεν είναι καν 
αντιπροσωπευτικό όταν λειπουν 3 παρατάξεις. Τονίζει ότι ως προς την biennale, οι 
διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και πρέπει να τις γνωρίζουμε επίσημα. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο τώρα. Προτείνει να 
επαναληφθεί η ψηφοφορία για τον ορισμό εκπροσώπου. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει ξανά σε ψηφοφορία τις δύο παραπάνω προτάσεις των συν. Φιντικάκη 
και Πουλάκη. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
1η πρόταση (συν. Φιντικάκη). 
Υπέρ: 1 (Φιντικάκης). 
Κατά: 2 (Αυγερινού, Σκλιάς). 
Λευκά: 7 (Μασούρας, Πουλάκης, Δεσποτίδη, Κροκίδης, Μεταλληνού, Μακράκη, Κατερίνη). 
2η πρόταση (συν. Πουλάκη). 
Υπέρ: 5 (Πουλάκης, Δεσποτίδη, Κροκίδης, Μεταλληνού, Μακράκη) 
Κατά: 3 (Αυγερινού, Σκλιάς, Φιντικάκης). 
Λευκά: 2 (Κατερίνη, Μασούρας). 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι εκκρεμούν να αποφασιστούν τα συνοδευτικά κείμενα για την 
Επιτροπή: Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΧΩΡΟΥ και την για την Επιτροπή Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Αναφέρει 
επίσης ότι η συν. Μεταλληνού έστειλε επεξεργασμένο κείμενο για την Επιτροπή Ζ.  
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι έπρεπε να είχε σταλεί πρόσκληση προς τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας να δηλώσουν ενδιαφέρον για Συντονιστές των Υποεπιτροπών, καθώς 
και να είχε ξανασταλεί η πρόσκληση για τις Μόνιμες Επιτροπές του συλλόγου. 
Γίνεται συζήτηση. 



Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το συνοδευτικό κείμενο για την Επιτροπή: Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, με τις τροποποιήσεις που έγιναν. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Κατερίνη, Φιντικάκης, Μακράκη, Μεταλληνού, Πουλάκης, Μασούρας). 
Λευκό: 4 (Σκλιάς,: Δεσποτίδη, Κροκίδης, Αυγερινού). 
Αποφασίζεται. 
Κ. Μασούρας: Διαβάζει το συνοδευτικό κείμενο για την Επιτροπή: Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, με τις 
τροποποιήσεις που έχει κάνει. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αναχωρεί ο συν Κροκίδης, ώρα20:35. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το συνοδευτικό κείμενο για την Επιτροπή: Δ. ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Κατερίνη, Φιντικάκης, Μακράκη, Μεταλληνού, Πουλάκης, Μασούρας). 
Κατά: 1 (Αυγερινού). 
Λευκό: (Σκλιάς, Δεσποτίδη). 
Αποφασίζεται. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να στέλνονται τα επικυρωμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
ΔΣ του συλλόγου σε όλα τα Τμήματα και τους Συλλόγους και σε όλα τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας. 
Α. Αυγερινού: Δηλώνει ότι διαφωνεί και ότι θέλει να τα δει πριν σταλούν. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι πρέπει να προστεθεί στα πρακτικά της προηγούμενης 
συνεδρίασης ότι κατατέθηκε στο ΔΣ η επιστολή του συν. Σελιανίτη. 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Μ. Δεσποτίδη: Ρωτά αν υπάρχει πρόταση για ημερομηνία σύγκλησης της 
Αντιπροσωπείας και για θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτής. Επισημαίνει ότι το ΔΣ θα 
πρέπει να έχει εισηγήσεις για τα θέματα της Η.Δ και αγωνιά για το χρονικό διάστημα που 
μένει μέχρι την «Α». 
Α. Αυγερινού: Προτείνει να είναι 1ο θέμα το ασφαλιστικό και μετά τα επαγγελματικά 
δικαιώματα.  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι υποχρεωτικά πρέπει να συζητηθούν στην ‘’Α’’ ο 
προγραμματισμός δράσεων και τα οικονομικά. 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι δεσμεύτηκαν για διοικητική αναδιάρθρωση του συλλόγου και 
προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι από την περιφέρεια να καταθέσουν προτάσεις, 
θα πρέπει να υπάρχει σαν θέμα στην ΗΔ της ‘’Α’’. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει τη Δευτέρα 11/01/16 μια εκδήλωση για το ασφαλιστικό. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να γίνει η ‘’Α’’ στις 20/02/16, προκειμένου να προλάβουν να 
έχουν εισηγήσεις για τα παραπάνω θέματα και να λειτουργήσουν οι σχετικές επιτροπές. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Σχετικά με το αίτημα του Τμ. Αττικής αναφορικά στη γραμματεία του 
συλλόγου (εισερχ. ΑΠ 60067), προτείνει να γίνεται μια προσαύξηση 50% στις ώρες που οι 
εργαζόμενες στη γραμματεία απασχολούνται κατά τις συνεδριάσεις των ΔΣ του συλλόγου 
και του Τμ. Αττικής και αθροίζοντας τες – αφού αφαιρεθούν οι ώρες από τις Παρασκευές – 



να τους δίνονται ρεπό. Προτείνει τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας μεταξύ 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να είναι κλειστή η γραμματεία του συλλόγου. 
Αναχωρεί η συν. Αυγερινού, ώρα 21:11. 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ    Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ    Χ. ΜΑΚΡΑΚΗ  
 
 
 
Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ   Κ. ΣΚΛΙΑΣ    Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 
 
 
Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ   Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ   Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ  
 
 
 
Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 
 


