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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33η 
της 01.09.2016 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016. 
4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. 
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ. 
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Κ. Γαλανός, Μ. Σκούφογλου (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Α. Δημητριάδης (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Ν. Ράμμου),  Δ. Κροκίδης, Μ. Πουλάκης, Δ. Κεκάτος. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Αυγερινού, Χ. Μακράκη, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Μαδεμοχωρίτης, Α. Μελανίτου, Α. Χαλικιάς, Α. Μαούνης.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ: ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, το οποίο είναι σε 
διαβούλευση. Το ΥΠΕΝ ζητάει από τα μέλη της σχετικής επιτροπής να καταθέσουν τις 
απόψεις τους και καλεί σε συνάντηση στις 13/09/16. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για το νομοσχέδιο, στις 
12/09/16, ώρα 6.00 μμ. Ενημερώνει ότι, απ’ όταν ξεκίνησαν να συμμετέχουν,  η ομάδα 
αυθαιρέτων του ΥΠΕΝ έκανε 4 συνεδριάσεις και η ομάδα νέου τρόπου έκδοσης αδειών 
έκανε 3 συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 2 ήταν για τα αυθαίρετα. Κατόπιν συγχωνεύτηκαν 
σε 1 ομάδα. Το ΥΠΕΝ ζητάει από τα μέλη της ομάδας να καταθέσουν τις παρατηρήσεις 
τους  στο σχέδιο νόμου και καλεί σε συνάντηση στις 13/09/16. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι συμφωνεί να γίνει έκτακτο ΔΣ στις 12/09 και προτείνει να 
συντάξει μια εισήγηση η πρόεδρος και όποιος άλλος θέλει και να αποφασίσουν αν θα 
συμμετάσχουν στη διαβούλευση. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να πάνε στη συνάντηση στις 13/09, όμως να μην τοποθετηθούν, 
αλλά να θέσουν κάποια θέματα  / ερωτήματα, γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. 
Κ. Σκλιάς: Προτείνει να κληθούν και τα μέλη της αρμόδιας ΜΕ του συλλόγου. 
Γ. Πλατσάκης: Συνοψίζοντας αναφέρει ότι αποφασίζουν να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του 
ΔΣ στις 12/09, στις 6.00 μμ, με μια εισήγηση της προέδρου και όποιου άλλου θέλει από 
την αρμόδια ΜΕ του συλλόγου, η οποία θα ενημερωθεί σχετικά. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι μπορεί να μη συμφωνήσουν γενικώς με το νομοσχέδιο, 
αλλά μπορεί κάποια σημαντικά θέματα να τα επισημάνουν. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται χρόνο για επεξεργασία του 
νομοσχεδίου. 
Μ. Πουλάκης: Ενημερώνει ως συντονιστής της ΜΕ Θ1, ότι σχετικά με το καταστατικό και 
τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν, η ανταπόκριση από τους Συλλόγους και τα Τμήματα 
είναι ισχνή. Σαν Επιτροπή ούτως ή άλλως θα φέρουν εισήγηση στο ΔΣ. Υπάρχει πλήρης 
απαξίωση της σχέσης μεταξύ ΣΑΔΑΣ και Συλλόγων, αλλά και μεταξύ ΣΑΔΑΣ και 
Τμημάτων που όμως είναι αδικαιολόγητη. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για: 
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1. Τις εξελίξεις σχετικά με τους μορφολογικούς κανόνες. Έχει σταλεί σχετική επιστολή από 
τον συν. Γκανιάτσα (εισερχ. ΑΠ 61540 Α), καθώς και οι προδιαγραφές (εισερχ. ΑΠ 61540 
Β). Έστειλε ερώτημα προς την επιτροπή μορφολογικών ώστε να έρθει για ενημέρωση. 
Συμφώνησαν να γίνει ενημερωτική συνάντηση στο σύλλογο, μετά την πρώτη συνάντηση 
το Σεπτέμβρη στο Υπουργείο, ώστε να έχουν και τις τελευταίες εξελίξεις. Προτείνει να το 
βάλουν θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ και να καλέσουν την επιτροπή να τους 
ενημερώσει ή να γίνει μια άτυπη ενημερωτική συνάντηση με την επιτροπή. 
Συμφωνούν να γίνει μια άτυπη ενημερωτική συνάντηση με την επιτροπή μορφολογικών. 
2. Πρόταση συν. Πουλάκη να ενημερώσουν τους διεθνείς φορείς σχετικά με τις εξελίξεις 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα (εισερχ. ΑΠ 61537). Η ίδια προτείνει να γίνει μια ομάδα 
δουλειάς και να φέρει κάποια πρόταση για το θέμα. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να γίνει μια περίληψη του κειμένου για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα, που συνυπογράφηκε από την ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ και τους Πανεπιστημιακούς, και 
να ενημερωθούν τα διεθνή fora. Παρακαλεί τον συν. Φιντικάκη να αναλάβει την 
επεξεργασία του εγγράφου, όντας υπεύθυνος για τα διεθνή. 
Ν. Φιντικάκης: Απαντά πως τον τιμά η πρόταση, αλλά η θέση του είναι θεσμικά 
διαφορετική. Δεν βλέπει σκόπιμο, ούτε σωστό να διεθνοποιήσουν τη δική τους 
ερωτηματική θέση τώρα. Μπορεί να σταλεί ενημέρωση διεθνώς, αν προχωρήσει το όλο 
θέμα. Υπάρχει μια πίεση από την ΑCE για να επιβληθούν η σύμβαση της Καμπέρα και η 
σύμβαση της Μπολόνια.  
Μ. Πουλάκης: Ζητά να θεωρηθεί η πρότασή του εκκρεμής, με βάση την τοποθέτηση του 
συν. Φιντικάκη. 
Αναχωρεί ο συν. Κροκίδης, ώρα 19.40. 
Κ. Γαλανός: Ενημερώνει ότι ρωτούν από την ACE ποιο είναι το action plan της Ελλάδας. 
Πρέπει να δουν σαν ΔΣ, τι θα συζητούν οι εκπρόσωποι στην ACE και τι όχι. Ίσως είναι 
χρήσιμο να κάνουν μια ενημέρωση. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι η ACE έχει απευθείας ενημέρωση από το γραφείο των 
Βρυξελλών, όπου στέλνουν ενημέρωση τα Υπουργεία. Στις 12/09 θα κάνει ενημέρωση στο 
ΔΣ, για το τι έγινε στο συμβούλιο της UIA που πρόκειται να πάει.  
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι από την ACE ζήτησαν ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 
πώς είναι οι αμοιβές των μηχανικών και έστειλαν ερωτηματολόγιο. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει πως δεν πρέπει να απαντήσουν. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Ν. Φιντικάκης: Ρωτά τι αποφάσισαν τελικά για την κριτική επιτροπή επιλογής των έργων 
για το βραβείο Mies Van Der Rohe 2017. 
Γίνεται συζήτηση. 
Κ. Σκλιάς: Θεωρεί ότι οι επιτροπές πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στα δρώμενα 
του συλλόγου. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να γνωστοποιήσουν την απόφαση του ΔΣ για την κριτική 
επιτροπή επιλογής των έργων για το βραβείο Mies Van Der Rohe 2017, στην επιτροπή 
διαγωνισμών, για να έχουν και τη δική της άποψη. 
Απορρίπτεσαι η πρότασή του δια βοής. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι σχετικά με τα πρακτικά Νο 29, 30, 31 και 32, επιφυλάσσεται 
να στείλει το συντομότερο παρατηρήσεις, αν έχει. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έχουν γίνει 4 εκδηλώσεις στη Βενετία και 4 εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα.  
Μ. Πουλάκης: Ρωτά αν προσκλήθηκαν στις εκδηλώσεις αυτές, ονομαστικώς σαν μέλη ΔΣ. 
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Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στάλθηκαν επανειλημμένα προσκλήσεις και δεν παρέστησαν 
μέλη του ΔΣ, ούτε στις εκδηλώσεις στην Ελλάδα. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι σαν μέλος του ΔΣ, θα επιθυμούσε και θα περίμενε μια 
προσωπική πρόσκληση, όπως έστειλε η Κεντρική Διεύθυνση της Biennale από την Ιταλία. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ετοιμάζονται μια σειρά από παραδοτέα για την εκταμίευση της 
2ης δόσης. Ενημερώνει ότι το Ελληνικό Περίπτερο μοιράστηκε με το Περίπτερο του 
Μεξικού, το 1ο Βραβείο «Μωβ Λιονταρίνα» για την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην 
αρχιτεκτονική. Ετοιμάζεται ο κατάλογος και στην επόμενη συνεδρίαση θα 
προγραμματίσουν και την εκδήλωση που θα γίνει για την  παρουσίασή του.  
Κ. Γαλανός: Ρωτά σε ποιο σημείο βρίσκονται σχετικά με τα οικονομικά. 
Γ. Πλατσάκης: Απαντά ότι έχουν ικανοποιήσει οικονομικά σε μεγάλο ποσοστό, μέχρι και 
τις εκδηλώσεις του Οκτωβρίου. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και πρόσθετες χορηγίες. 
Έχουν διαβεβαίωση από τον ΕΟΤ ότι θα δώσουν χορηγία τον Σεπτέμβρη. Ενημερώνει ότι 
ετοιμάζεται επίσης και το σποτάκι για την ΕΡΤ. 
Α. Μελανίτου: Αναφέρει ότι προχωράει η συντακτική επιτροπή και ετοιμάζει το 1ο τεύχος 
για την Biennale. Η παραγωγή (δημιουργικό και εκτύπωση) 3.000 τευχών θα κοστίσει 
περίπου 2.500 ευρώ και ζητά να διατεθούν αυτά τα χρήματα από το ταμείο του συλλόγου. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν συμφωνούν να προχωρήσει το περιοδικό, όπως περιέγραψε η συν. 
Μελανίτου. 
Συμφωνούν. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει την επιστολή που στάλθηκε στο σύλλογο από τον συν. Δ. 
Μαλασπίνα, σχετικά με τις κρατήσεις επί των αδειών (εισερχ. ΑΠ 61539). 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι είναι οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ. Ο νόμος που τις 
κατήργησε, αναφέρθηκε μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ. Οι Πολεοδομίες λένε ότι πρέπει να 
πληρώνεται το ΕΜΠ που δεν έχει καταργηθεί. Το Υπουργείο είπε ότι θα πληρωθεί σαν 
αυτόνομο ποσοστό επί της αμοιβής. Προτείνει να σταλεί το θέμα στην επιτροπή αμοιβών 
προκειμένου να φέρει εισήγηση στο ΔΣ. 
Γ. Μαδεμοχωρίτης: Αναφέρει ότι δεν υπάρχει κωδικός στην Τράπεζα για να πληρωθεί το 
1% υπέρ ΕΜΠ. Αναφέρει επίσης ότι είναι λάθος που δεν αναφέρουν την νόμιμη αμοιβή και 
να κάνουν ότι έκπτωση θέλουν μετά. 
Α. Μελανίτου: Αναφέρει ότι το ΤΕΕ έχει πάρει απόφαση για το θέμα. 
Τ. Κατερίνη: Ζητά από τη συν. Μελανίτου να τους στείλει την απόφαση του ΤΕΕ. 
Προτείνει να αναλάβουν κάποιοι συνάδελφοι να στείλουν εισήγηση για το θέμα και να 
αποφασίσουν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
Αναλαμβάνει ο συν. Μαδεμοχωρίτης να στείλει σχετική εισήγηση. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, για το τριήμερο του Συντονιστικού. Θα υπάρχουν ως 
θέματα στην ΗΔ του Συντονιστικού, α) η  προετοιμασία της «Α» για το καταστατικό και β) 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στα επαγγελματικά δικαιώματα. Είχαν πει για σύγκληση της 
«Α» στις 22-23/10. Με δεδομένο αυτά που είπε ο συν. Πουλάκης και το ότι ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διοργανώνει συνέδριο στη Ρόδο στις 22/10, προτείνει η 
σύγκληση της «Α» να μετατεθεί 2 εβδομάδες αργότερα ήτοι στις 05-06/11. Επίσης 
προτείνει στην ΗΔ της «Α» να είναι τα δύο θέματα: καταστατικό και επαγγελματικά 
δικαιώματα.  
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να μπει σαν θέμα και το ασφαλιστικό. 
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Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζεται η σύγκληση της «Α» να γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016. 
Ν. Φιντικάκης: Ενημερώνει ότι βγήκαν τα αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
στην Αίγυπτο και πήρε έπαινο / εξαγορά ένας Έλληνας, ο συν. Τσαμπίκος Πετράς. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι πρέπει να βάλουν ένα χρονοδιάγραμμα, να συναντηθεί η 
επιτροπή και να φέρει πρόταση στο ΔΣ στη μεθεπόμενη συνεδρίασή του. Να βάλουν όλες 
τις εκκρεμότητες σε σοβαρή συζήτηση, γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις για τον ξενώνα 
και πρέπει να δουν τι θα κάνουν.  
Κ. Σκλιάς: Ρωτά τι έγινε με την επιστολή σχετικά με το όνομα του ξενώνα. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει πως δεν έχει δίκιο σ’ αυτά που αναφέρει, αλλά θα πρέπει να 
απαντήσουν. Ενημερώνει πως η μεθεπόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει την Τετάρτη 
28/09. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με: 
1) Αίτημα από SAVEGREEKWATER να συνυπογράψει ο σύλλογος ψήφισμα σχετικά με τη 
διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για 
την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» (εισερχ. ΑΠ 
61568). Προτείνει να το συνυπογράψουν. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με: 
2) Πρόταση από τον συν. Τότσικα να βγει ανακοίνωση του συλλόγου για την 
παραπλανητική πληροφόρηση που γίνεται από τις διαφημίσεις από το Ελληνικό (εισερχ. 
ΑΠ 61580). Η ίδια προτείνει δύο συνάδελφοι να δουν τη διαφήμιση και να φέρουν μια 
εισήγηση στο ΔΣ. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι ο σύλλογος θα πρέπει να πάρει μια απόφαση σχετικά με τη 
διαφήμιση αυτή για το Ελληνικό. Γενικά πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση για το Ελληνικό 
με την αφορμή αυτή.  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ο σύλλογος έχει βγάλει ψήφισμα καταγγελίας για την πώληση 
του Ελληνικού, που μπορούν να το επισυνάψουν και να αναφερθούν και στη διαφήμιση. 
Α. Μαούνης: Αναφέρει ότι έχει βγάλει και το Τμήμα Αττικής ψήφισμα για το Ελληνικό. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να βγάλουν ψήφισμα και σχετικά με το θέμα «Νιάρχος». 
Αναλαμβάνουν οι συν. Σκούφογλου και Κατερίνη να ετοιμάσουν εισήγηση για το Ελληνικό, 
προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ στις 15/09. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το αν θα προσυπογράψουν ή όχι το κείμενο της 
SAVEGREEKWATER. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 5 (Σκλιάς, Φιντικάκης, Σκούφογλου, Κατερίνη, Πλατσάκης). 
Λευκό: 4 (Γαλανός, Κεκάτος, Πουλάκης, Δημητριάδης). 
Αποφασίζεται να συνυπογράψει ο σύλλογος το κείμενο της SAVEGREEKWATER / 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σχετικά με 
τη διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για 
την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με: 
3) Θέμα από τον συν. Ντάφλο εκ μέρους της Πρωτοβουλίας πολιτών για την αξιοποίηση 
της τοποθεσίας «Πεζονήσι» Ερέτριας (εισερχ. ΑΠ 61600). Ο Δήμος Ερέτριας πήρε 
απόφαση τροποποίησης του ρυμοτομικού, που κάνει την περιοχή αυτή οικοδομήσιμη ενώ 
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ήταν δασική. Κάνουν προσφυγή προς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητάνε 
την αρωγή του συλλόγου. Επίσης θέλουν να δημιουργήσουν μια πρόταση ήπιας 
ανάπτυξης της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και να ανοίξει ένας διάλογος σχετικά, 
αν γίνεται και με την αιγίδα του συλλόγου. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζεται ομόφωνα επί των παρόντων, ότι ο σύλλογος είναι κατά κάθε 
αποχαρακτηρισμού δημόσιου ή δημοτικού κοινόχρηστου, βάση του ΓΠΣ, χώρου και 
μετατροπή του σε χώρο οικοδομικής εκμετάλλευσης και προτείνει για κάθε μελλοντική 
αξιοποίηση του, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΓΠΣ, ο Δήμος να προκηρύξει Πανελλήνιο 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. 
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