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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η 
της 03.02.2016 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ). 
4. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016. 
5. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Δ. Κεκάτος, Ε. Χαλιώτης (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Κ. Γαλανού), Β. Μεταλληνού, Κ. Σκλιάς, Κ. Μασούρας, Μ. Δεσποτίδη, Μ. 
Πουλάκης, Ε. Μπούκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Χ. Μακράκη), Ν. Φιντικάκης, Α. 
Αυγερινού. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Δ. Κροκίδης, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Α. Βράκας, Μ. Κατσουρός, Α. Χαλικιάς, Α. Μελανίτου. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να στείλει ο σύλλογος κάλεσμα στα μέλη του να συμμετέχουν στην 
αυριανή απεργία και συλλαλητήριο, όπου θα υπάρχει πανό του συλλόγου.  
Γίνεται συζήτηση. 
Συμφωνούν. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για το αίτημα του Δικτύου Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων, να 
ανοίγουν τα γραφεία του συλλόγου, την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα από τις 7:00 έως τις 
10:00, ξεκινώντας από την Παρασκευή 05/02/16 (εισερχ. ΑΠ 60563).  
Κ. Μασούρας: Προτείνει οι συνάδελφοι του Δικτύου Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων να 
κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στην Υποεπιτροπή του συλλόγου Θ2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και να ανοίγουν τα γραφεία του συλλόγου, αφού διερευνήσουν 
πρώτα το αντίστοιχο φορολογικό και φοροτεχνικό καθεστώς και καταθέσουν πρόταση 
πλαισίου λειτουργίας που θα εγκρίνει το ΔΣ.  
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το παραπάνω αίτημα των συναδέλφων για την 
συγκεκριμένη Παρασκευή 05/02/16. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 10 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Χαλιώτης, Μεταλληνού, Σκλιάς, Μασούρας, 
Δεσποτίδη, Μπούκη, Φιντικάκης). 
Λευκό: 1 (Πουλάκης). 
Εγκρίνεται. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την παραπάνω πρόταση του συν. Μασούρα, στην 
οποία συμπλήρωσε ότι αν για την Υποεπιτροπή Θ2, δεν αναλάβει συντονιστής κάποιο 
μέλος της Αντιπροσωπείας του συλλόγου, μπορεί να αναλάβει συντονιστής κάποιος από 
τους ίδιους τους συναδέλφους. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 10 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Χαλιώτης, Μεταλληνού, Σκλιάς, Μασούρας, 
Δεσποτίδη, Μπούκη, Φιντικάκης). 
Κατά: 1 (Πουλάκης). 
Αποφασίζεται. 
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Αναλαμβάνει ο συν. Μασούρας να ενημερώσει τους συναδέλφους σχετικά με τις 
παραπάνω αποφάσεις. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για το έγγραφο από συλλογικότητες του Δήμου Άρτας, με το 
οποίο αιτούνται την υποστήριξη του συλλόγου σχετικά με το Ξενία μέσα στο ιστορικό 
κάστρο της Άρτας (εισερχ. ΑΠ 60574). Το Ξενία αυτό του Ζήβα, είχε παραχωρηθεί στον 
Δήμο ώστε να το χρησιμοποιήσει ως πολιτιστικό πολυχώρο. Είναι πολλά χρόνια 
εγκαταλελειμμένο και δεν είχε εγκριθεί ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέο. Ο Δήμος 
αποφάσισε να το παραχωρήσει με εκμίσθωση, για να χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο. 
Αναφέρει τα επιχειρήματα τους, εναντίον αυτής της απόφασης του Δήμου. Θα στείλει στα 
μέλη όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό και θα το συζητήσουν στην επόμενη συνεδρίαση 
του ΔΣ. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρεται στο έγγραφο που έστειλε σχετικά με τη λειτουργία του ΔΣ και 
γενικότερα του Συλλόγου (εισερχ. ΑΠ 60575). Συνδέοντας την παρατήρησή της, για ελλιπή 
ενημέρωση και προετοιμασία, σε τρέχοντα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, 
προτείνει σχετικά με το θέμα του Ξενία Άρτας, να γίνει ένα σχέδιο απόφασης και να σταλεί 
στα μέλη του ΔΣ εγκαίρως, προκειμένου να αποφασίσουν στην επόμενη συνεδρίαση του 
ΔΣ. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για την ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου σχετικά 
με το νέο του ΔΣ (εισερχ. ΑΠ 60569).  
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να έχει ανάλυση, που δόθηκαν τα χρήματα που εισέπραξε ο 
σύλλογος από το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES». Ζητά τους κωδικούς του προγράμματος 
και τα πλήρη παραστατικά, που θα συνοδεύουν τις δαπάνες στο εξωτερικό, στα αγγλικά 
και με τον σχετικό κωδικό.  
Μ. Δεσποτίδη:Υπενθυμίζει ότι για να συνεχίσει το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES», 
περιμένουν μία απάντηση από τον λογιστή, σε συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσε στην 20η 
συνεδρίαση της 21.01.2016. 
Β. Μεταλληνού: Ενημερώνει ότι, σε συνεννόηση με τον λογιστή, ο σύλλογος πρέπει να 
ορίσει τη σχετική επιτροπή ως επιτροπή έρευνας και αυτό του δίνει το δικαίωμα να κόψει 
τιμολόγιο ο ίδιος, χωρίς να υπάρξουν ιδιωτικές συμβάσεις.  
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι η επιτροπή θα πρέπει να λέει ότι συμφωνεί και να στέλνει 
ενημερωτικά e-mails στο ΔΣ. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει τα πρακτικά που έχουν σταλεί. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, όπου 
θα φροντίσουν να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητες. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αρχίσει να συζητάνε το 
θέμα της δημοσίευσης του κου Σηφουνάκη, σχετικά με τα μορφολογικά. Είχε δεσμευτεί η 
πρόεδρος να κωδικοποιήσει την ενημέρωση και να στείλει σχέδιο απόφασης. Μέχρι 
στιγμής δεν έχουν λάβει κάτι. Ενημερώνει ότι υπάρχει και νέο δημοσίευμα του κ. 
Σηφουνάκη. Θέτει λοιπόν εκ νέου το ερώτημα, αν ο Σύλλογος προτίθεται να απαντήσει 
στις δηλώσεις Σηφουνάκη. Επίσης υπενθυμίζει την απόφαση για στήριξη του Πορίσματος 
της Ναυπάκτου, μέσω ουσιαστικής δράσης των μελών του ΔΣ προς την περιφέρεια, για να 
ενημερώσουν τους συναδέλφους σχετικά.  
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι έχει στείλει κείμενο σχετικά με τους μικρούς οικισμούς (εισερχ. 
ΑΠ 60509) και θέλει να γραφεί στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Τα 
αιτήματα των συναδέλφων τρέχουν από το 1978 και το 1980, από τον πρώτο νόμο. Δεν 
συμφωνεί γενικά με τις απαντήσεις σε οτιδήποτε λέγεται, εφόσον δεν είναι και 
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κυβερνητικός παράγοντας αυτός που τα λέει. Κατανοεί το ρόλο της Γεν. Γραμματέως ως 
συνεχιστή του κράτους. Ρωτά αν αυτά τα ΠΔ θα συνεχίσουν να έχουν τη μορφή των 
μελετών ή αν το Πόρισμα έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον για να αλλάξουν τα ΠΔ. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει ότι είναι δεδομένο ότι το Πόρισμα της Ναυπάκτου έχει 
δημιουργήσει το κλίμα της μη αποδοχής, δηλαδή να μη δημιουργηθούν ΠΔ από τις 
μελέτες, αλλά να αντικατασταθούν από ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα βάζει γενικές αρχές, 
όπως περιγράφεται στο Πόρισμα. Είναι σαφές ότι η βούληση του Υπουργείου 
περιλαμβάνει μια στροφή στο θέμα. Θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο μια επιτροπή, που 
θα πάρει όλο το υλικό (Πόρισμα και διαβούλευση) και θα καταλήξει σε πρόταση νέου 
νομοθετικού πλαισίου. Η ομάδα των μορφολογικών πρέπει να ενεργοποιηθεί αν θέλει και 
να αναλάβει μια δράση πιο άμεσης εμπλοκής. Δεν γνωρίζει εάν έχουν προχωρήσει οι 
διαβουλεύσεις στις περιφέρειες.  
Μ. Πουλάκης: Ρωτά αν έχει παρθεί απόφαση από το τωρινό ΔΣ ότι συμφωνεί με ένα νέο 
πλαίσιο όπως εμφανιζόταν στο Πόρισμα της Ναυπάκτου. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σ’ αυτή τη θητεία του ΔΣ δεν έχουν ψηφίσει αν υιοθετούν ή όχι 
το Πόρισμα της Ναυπάκτου. Έχουν πει όμως ότι αποδέχονται το Πόρισμα. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε συγκεκριμένο πλαίσιο και 
παραδοτέα και οι μελετητές ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν προτάσεις για ΠΔ. Όπως 
είπε και η Γεν. Γραμματέας, το Υπουργείο τι θα κάνει μ’ αυτές τις προτάσεις είναι άλλο 
θέμα. Επειδή το Πόρισμα της Ναυπάκτου είναι ένα πόνημα πολύ σημαντικό, καλό είναι να 
μην πάει χαμένο. Αφού κλείσει ο κύκλος της χρηματοδότησης των μελετητών, πρέπει να 
προκηρυχθούν μελέτες και για άλλες 23 περιοχές. Σαν ΔΣ καλό θα ήταν να έπαιρναν μια 
θέση επί του Πορίσματος της Ναυπάκτου. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι έχει γίνει επιλογή οικισμών στις Νομαρχίες και δεν υπάρχει 
πουθενά αιτιολόγηση γιατί επιλέχθηκαν αυτοί οι οικισμοί που παρουσιάστηκαν από τους 
μελετητές. Οι προκηρύξεις ζητούσαν την καταγραφή όλων των οικισμών. Το πρόβλημα 
των συναδέλφων γενικότερα, ήταν ότι δεν ήξεραν ούτε που είναι τα όρια των οικισμών. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι είναι κρίσιμη η παρούσα διαδικασία για την εξέλιξη της 
υπόθεσης των μορφολογικών. Απαιτείται να επικυρωθεί το Πόρισμα με μια απόφαση του 
ΔΣ άμεσα. 
Δ. Κεκάτος: Ρωτά αν το ΔΣ αποδέχεται όλα όσα λέει η επιτροπή της Ναυπάκτου και αν 
αποδέχονται όλοι το Πόρισμα. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το Πόρισμα έχει μια γενικότερη κατεύθυνση και πρέπει να το 
δουν με μια γενικότερη εικόνα, δηλαδή ότι ο σύλλογος είναι υπέρ μιας γενικής ομπρέλας 
και όχι στη θέσπιση μορφολογικών κανόνων. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι σε συνέχεια όλων των ενεργειών και στο πλαίσο 
συνεργασίας που υπάρχει με το Υπουργείο, σαν σύλλογος έχουν τη δυνατότητα να 
καταθέσουν συγκεκριμένα δεδομένα, για αλλαγή στις προδιαγραφές της Β’ φάσης. Η 
ουσία είναι αν ο σύλλογος έχει τη βούληση να εξουσιοδοτήσει την ομάδα μορφολογικών, 
εμπλουτίζοντάς την πιθανόν και με άλλα άτομα, να συντάξει ένα κείμενο σχετικό. Εκ 
μέρους της ομάδας μορφολογικών δεσμεύεται να συντάξουν ένα σχέδιο ενεργειών και να 
το στείλουν στα μέλη του ΔΣ την Παρασκευή 05/02. Προτείνει να παρθεί σχετική απόφαση 
πχ. εξουσιοδότηση κλπ. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι συμφωνεί. Δεσμεύεται να στείλει το τεχνικό δελτίο με το οποίο 
ανατέθηκαν οι πρώτες μελέτες και να τηλεφωνήσει στο Υπουργείο για να μάθει αν έχουν 
γίνει ενέργειες προς την κατεύθυνση της διαβούλευσης. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζεται ομόφωνα επί των παρόντων, η επιτροπή μορφολογικών να 
συγκεκριμενοποιήσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τα μορφολογικά και να 
στείλει πρόταση στο ΔΣ. 
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ΘΕΜΑ 3ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ) 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έχει βγει το πρόγραμμα της Ημερίδας του ΕΜΠ «Αρχιτεκτονικές 
Σπουδές & Επαγγελματικά Δικαιώματα», που θα γίνει την Παρασκευή 05/02 (εισερχ. ΑΠ 
60577). Παράλληλα έχουν σε εξέλιξη τα σχέδια ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα. 
Υπήρξε σήμερα συνάντηση της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ και των Σχολών για το θέμα και τώρα το 
απόγευμα γίνεται συνάντηση στο ΤΕΕ όλων των ειδικοτήτων. Διαβάζει το πρόγραμμα της 
Ημερίδας. Αναφέρει ότι θα κάνει διμερή τοποθέτηση: α) σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές 
σπουδές και β) η θέση του συλλόγου όσον αφορά την απορύθμιση τω επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. 
Έρχεται η συν. Αυγερινού, ώρα 19:24. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι έχει την εντύπωση ότι το Τμήμα Αττικής αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες χωρίς να είναι σε συνεννόηση με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Αναρωτιέται αν το 
Τμήμα έχει κατασταλάξει για το θέμα και θα τοποθετηθεί ή αν θα είναι προσωπική θέση 
του συν. Μαούνη. 
Ν. Φιντικάκης: Ρωτά πως πάει η πρόεδρος να μιλήσει στην Ημερίδα, με ποιες θέσεις του 
συλλόγου; Δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ να πάει να μιλήσει. Η πρόεδρος να 
τοποθετηθεί σαν προσωπικότητα και να πει την προσωπική της θέση. Δεν έχουν εγκριθεί 
θέσεις από τον σύλλογο. Ο ίδιος διευθύνει μια διεθνή επιτροπή για το θέμα, που 
διαφοροποιείται από την ευρωπαϊκή.  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ο σύλλογος όταν ξεκίνησε η διαδικασία με τα ΠΔ, τοποθετήθηκε 
με κείμενο που έλεγε ότι δεν συμμετέχει και καταγγέλλει τη διαδικασία. Το κείμενο αυτό 
διαβάστηκε στην εκδήλωση του ΤΕΕ. 
Γίνεται συζήτηση. 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι περίμενε από τον συν. Φιντικάκη να στείλει κείμενο με τα 
επικίνδυνα σημεία των ΠΔ που έχει επισημάνει, ώστε να τα επεξεργαστούν στο ΔΣ και να 
τα πουν όπου χρειάζεται πχ. στην Ημερίδα. Επαναφέρει ότι ψηφίζοντας τον 
προγραμματισμό, έχουν κάποιες γενικές θέσεις ψηφισμένες πχ. τις 5ετείς ενιαίες, 
αδιάσπαστες σπουδές. Αυτό το θεωρεί θέση του συλλόγου που μπορούν να το 
προβάλουν παντού, χωρίς επικύρωση κάθε φορά από το ΔΣ. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει τα εξής: η μοναδική απόφαση που έχει παρθεί για τα 
επαγγελματικά, είναι η απόφαση του ΔΣ ότι δεν συμμετέχουμε στον διάλογο και 
καταγγέλλουμε τη διαδικασία. Ωστόσο στην προηγούμενη θητεία έχει γίνει ένα σημαντικό 
έργο από την σχετική επιτροπή του συλλόγου, που έχει πάει στα σκουπίδια, με ευθύνη 
των τότε αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μην 
παρθεί στη σχετική Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καμία απόφαση. Ακόμα και το 
κείμενο που έχουμε όλοι σήμερα επεξεργασμένο από την ΕΕΕΑΜ του ΤΕΕ και των 
Σχολών, το άλλαξαν οι υπεύθυνοι για τα επαγγελματικά δικαιώματα της ΔΕ του ΤΕΕ και 
πρέπει να δούμε άμεσα τι ακριβώς θα κάνουμε, καθώς δεν μπορεί να σερνόμαστε χωρίς 
ένα κείμενο βάσης για τα Επαγγελματικά μας Δικαιώματα. Σωστά ο συν. Φιντικάκης έθεσε 
τα ζητήματα της ουσίας εκπροσώπησης του Συλλόγου. Όταν εκπροσωπείς τον σύλλογο, 
το μόνο που μπορείς να πεις είναι την απόφαση του συλλόγου. Ωστόσο η συνάδελφος 
Κατερίνη μπορεί στην Ημερίδα, ως πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, να αναφερθεί στην 
απόφαση του συλλόγου και κατόπιν αν θέλει ας εκθέσει την προσωπική της άποψη 
δηλώνοντάς το. Η πρόεδρος πρέπει να πηγαίνει σε όλες τις ημερίδες και να μας 
εκπροσωπεί παντού, χωρίς να παίρνει την άδειά μας, εκτός των θεσμικών φορέων καθώς 
υπάρχει η σχετική απόφαση του ΔΣ. 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι δεν έγιναν τυχαία, όλα αυτά που έγιναν με τα ΠΔ. Αύριο 
έχουν κινητοποίηση για το ασφαλιστικό. Θέλουν να τους βάλουν να τσακωθούν ο ένας με 
τον άλλον, όταν αύριο κανένας δεν θα έχει δουλειά. Σαν Πανεπιστημονική έχουν θέση τις 
5ετείς ενιαίες σπουδές και χωρίς εξετάσεις στο ΤΕΕ. Το επόμενο θέμα θα είναι να τους 
βάλουν σε εξετάσεις για πιστοποιήσεις. Θα πρέπει ο σύλλογος να μην συμμετέχει σ’ αυτή 
την κουβέντα και να ζητήσει να καταργηθούν οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί πχ. 
Μπολώνια κλπ. Σαν παράταξη μιλούν για ενιαίο φορέα κατασκευών. Για την πλειοψηφία 
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των συναδέλφων εχθροί είναι οι όμιλοι, γιατί αυτοί θα μοιραστούν την πίτα. Συμφωνεί να 
μην συμμετέχει ο σύλλογος. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι αν θέλουν μπορούν να μην πάνε στην ημερίδα. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το θέμα είναι με ποιο τρόπο μετέχει το ΤΕΕ στην ημερίδα. 
Στην ημερίδα να καταθέσουν τις ψηφισμένες θέσεις του συλλόγου από παλιά. 
Αναχωρεί η συν. Μπούκη, ώρα 20:12 και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν. 
Χαλικιά. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι πρέπει να μην θεσμοθετηθούν επαγγελματικά δικαιώματα 
ανάλογα με τις βαθμολογικές μονάδες αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων. Είναι εξαιρετικά 
αυστηρός σχετικά με τις θέσεις του συλλόγου που θα πει η πρόεδρος και όχι με την 
προσωπική της θέση. Το θέμα τους είναι οι μονάδες και οι βαθμίδες. 
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν θα διαβάσει μιάμιση σελίδα απόφασης του συλλόγου, χωρίς να 
εξηγήσει, χωρίς να πει ένα σκεπτικό του συλλόγου; 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι τα όρια μπαίνουν στην επεξήγηση αυτού του κειμένου. Είναι 
ο σύλλογος μπροστά σε μια ιστορική διαμάχη. Ξέρει ποιες είναι οι προθέσεις των 
πανεπιστημιακών που συντάσσονται με τις αντίπαλες απόψεις. Δεν θα ήθελε να πάει να 
μιλήσει η πρόεδρος στην ημερίδα, θα ήθελε να πάει με ένα πανό. 
Μ. Δεσποτίδη: Προτείνει να συντονιστούν οι τρεις συνάδελφοι: Κατερίνη, Φραντζή και 
Μαούνης, που θα μιλήσουν στην ημερίδα, για το τι θα πουν. 
Γίνεται συζήτηση. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ  
 
Ο συν. Σκλιάς αποχωρεί από τη συνεδρίαση. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η Επιστημονική Επιτροπή συνέταξε το κείμενο των 400 λέξεων, 
το οποίο στάλθηκε στην Biennale. Απάντησαν ότι πρέπει να το στείλει και το Υπουργείο. 
Αναχωρεί ο συν. Χαλιώτης, ώρα 20:41. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έγινε πρόσκληση στους συναδέλφους να στείλουν εκ νέου 
προτάσεις και ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής σε εργαστήρι συν-εργασίας με την 
Επιστημονική Επιτροπή για το Σάββατο 06/02/16. Έχει συναντηθεί η Οργανωτική και η 
Επιτροπή Επικοινωνίας και έχουν ξεκινήσει να συζητάνε. Πρέπει να αποφασίσουν σήμερα 
τη συγκρότηση της Διαχειριστικής – Οικονομικής Επιτροπής. Ενημερώνει ότι οι συν. 
Βράκας και Φραντζή αποδέχονται τη συμμετοχή τους. Οπότε από το ΔΣ συμμετέχουν οι 
συν. Πλατσάκης, Κεκάτος και Μακράκη και από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας οι συν. 
Φραντζή και Βράκας. Ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 08/02/16 το πρωί υπάρχει η δεύτερη 
συνάντηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ και καλό θα ήταν να παρευρίσκονται μέλη από τη Διαχειριστική. 
Α. Αυγερινού: Δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σ’ αυτή τη συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία τη συγκρότηση της Διαχειριστικής – Οικονομικής 
Επιτροπής Biennale ως εξής: από το ΔΣ συμμετέχουν οι συν. Πλατσάκης, Κεκάτος και 
Μακράκη και από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας οι συν. Φραντζή και Βράκας. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 9 (Χαλικιάς, Μεταλληνού, Φιντικάκης, Μασούρας, Δεσποτίδη, Πουλάκης, 
Πλατσάκης, Κατερίνη, Κεκάτος). 
Η συν. Αυγερινού δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ερώτημα από τη συνάδελφο Ανθή Κοσμά, μέλος της 
Επιστημονικής, αν μπορεί να συμμετέχει στην Biennale με πρόταση που είχε ήδη 
καταθέσει η ομάδα της, χωρίς να συμμετέχει η ίδια. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι για λόγους δεοντολογίας δεν μπορεί να είναι η πρόεδρος 
μέλος της Επιστημονικής. Μπορεί να συμμετέχει μόνο ex officio και δεν μπορεί να ψηφίζει. 
Η πρόεδρος μπορεί να παίξει τον συντονιστικό ρόλο της προέδρου μεταξύ Οργανωτικής 
και Επιστημονικής και Επιτροπής Επικοινωνίας. Προφανώς κανένα μέλος ούτε της 
Επιστημονικής, ούτε της Οργανωτικής δε μπορεί να συμμετέχει με πρόταση στην 
Biennale. Αυτό αποτελεί δεοντολογία. 
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Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι είχε προτείνει να υπάρξει εβδομαδιαία ενημέρωση στο ΔΣ 
από τις επιτροπές. Είδε στην πλατφόρμα της Biennale στην ιστοσελίδα και στο facebook, 
ότι οργανώθηκαν και ορίστηκαν συντονιστές στις επιτροπές. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να 
τους γνωστοποιηθούν αυτά. Ρωτά αν είναι δυνατό να είναι κάποιος συντονιστής 
επιτροπής και να έχει καταθέσει και πρόταση στην Biennale. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι όταν έστειλαν το κάλεσμα για τις επιτροπές, για την 
Επιστημονική είχαν βάλει όρο να μην συμμετέχουν με πρόταση, για τις υπόλοιπες 
επιτροπές δεν είχαν βάλει αυτόν τον όρο. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι φυσικά μπορούν να συμμετέχουν οι συμμετέχοντες της 
οργάνωσης στις διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να είναι μέλη της Οργανωτικής. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι αν βάλουν εκ των υστέρων τον όρο αυτό, η Οργανωτική θα 
διαλυθεί. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι ρώτησε αν μπορούν να έχουν το ρόλο του συντονιστή, όχι αν 
μπορούν να συμμετέχουν με προτάσεις. Θεωρεί ότι υπάρχει ασυμβίβαστο συντονιστή και 
μέλος ομάδας που καταθέτει πρόταση. 
Τ. Κατερίνη: Θεωρεί ότι από τη στιγμή που είναι γνωστό ποιοι έχουν καταθέσει πρόταση 
και η Οργανωτική επιλέγει ένα πρόσωπο να έχει το ρόλο του συντονιστή, αυτό είναι 
αποδεκτό. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση να μην συμμετέχει η ομάδα της 
συναδέλφου από την Επιστημονική, με πρόταση στην Biennale. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Πλατσάκης, Κεκάτος, Μεταλληνού, Φιντικάκης, Δεσποτίδη, Πουλάκης). 
Λευκό: 4 (Χαλικιάς, Μασούρας, Αυγερινού, Κατερίνη).  
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση ότι υπάρχει ασυμβίβαστο συντονιστή 
επιτροπής και μέλος ομάδας που καταθέτει πρόταση στην Biennale. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 3 (Πλατσάκης, Φιντικάκης, Δεσποτίδη). 
Λευκό: 7 (Κατερίνη, Χαλικιάς, Μασούρας, Αυγερινού, Μεταλληνού, Κεκάτος, Πουλάκης).  
Απορρίπτεται. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι δεν είναι προδιαγραφή εκ των υστέρων. Είναι στοιχειώδης 
συμπεριφορά για λόγους δεοντολογίας. Ψηφίζει λευκό γιατί αν η Οργανωτική επέλεξε για 
συντονιστή κάποιον, ενώ ήξερε ότι συμμετέχει με πρόταση στην Biennale, είναι δική της 
απόφαση. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι για λόγους δεοντολογίας, ο ίδιος πρέπει να μην δεχθεί το 
ρόλο του συντονιστή, αν συμμετέχει με πρόταση.  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το αίτημα από το περιοδικό GreekArchitects να καταστεί 
επίσημος χορηγός επικοινωνίας της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale (εισερχ. ΑΠ 
60558). 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το ζήτημα των χορηγών είναι πολύ λεπτό και προτείνει η 
Διαχειριστική Επιτροπή να το διερευνήσει νομικά και λογιστικά και να καταθέσει πρόταση 
στο ΔΣ. 
Τ. Κατερίνη: Μεταφέρει το αίτημα της Οργανωτικής και ρωτά αν συμφωνούν να υπάρξει 
αίτημα χορηγίας εξοπλισμού Η/Υ προς το Πλαίσιο. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι χορηγίες χωρίς διαγωνισμό δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει 
κανονισμός χορηγιών από τη Διαχειριστική. 
Γ. Πλατσάκης: Δεσμεύεται να καταθέσει η Διαχειριστική πρόταση για τις χορηγίες. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει το ερώτημα από τη συν. Μεταλληνού, αν μπορεί να συμμετέχει 
μέλος του ΔΣ με πρόταση στην Biennale. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι επίτροπος στην Biennale είναι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, άρα και το 
ΔΣ του, οπότε δεν μπορεί να συμμετέχει μέλος του ΔΣ με πρόταση στην Biennale. 
Συμφωνούν. 
Αναχωρούν οι συν. Κεκάτος και Αυγερινού, ώρα 21:08. 
Το ΔΣ δεν βρίσκεται πλέον σε απαρτία. 
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Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει την Τρίτη 16/02/16. 
Κ. Μασούρας: Ζητά να μπει θέμα στην ΗΔ σχετικά με τους συντονιστές των Επιτροπών 
του συλλόγου. 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ    Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
Ε. ΧΑΛΙΩΤΗΣ    Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ   Κ. ΣΚΛΙΑΣ 
 
 
 
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ   Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ   Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 
 
Ε. ΜΠΟΥΚΗ    Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ   Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 
 
 
 


