
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 
της 25.06.2015 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Κατερίνη Τ., Πλατσάκης Γ., Μακράκη Χ., Χαλικιάς Α. (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Φιντικάκη Ν.), Μασούρας Κ., Σκλιάς Κ., Μεταλληνού Β., Κεκάτος Δ., 
Κροκίδης Δ., Δεσποτίδη Μ., Βενετσιάνου Ο. (σε προσωρινή αναπλήρωση Πάππα 
Ο.), Γαλανός Κ., Πουλάκης Μ., Χαλιώτης Ε. (σε προσωρινή αναπλήρωση 
Παρασκευά Θ.), Αυγερινού Α. 
 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Μ. Καλαϊδοπούλου, Ν. Ρέρρας, Α. Βράκας, Α. Μαούνης. 
 
 
Η πρόεδρος συν. Κατερίνη παρευρίσκεται μαζί με τον πρόεδρο του Τμήματος Αττικής 
συν. Μαούνη σε έκτακτη άτυπη συνάντηση στη Βουλή, με την εισηγήτρια στη Διαρκή 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κα Δέσποινα Χαραλαμπίδου, για το 
υπό κατάθεση νομοσχέδιο Στρατούλη για το ασφαλιστικό. 
 
Προεδρεύει της διαδικασίας, μέχρι να έρθει η πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας συν. 
Πλατσάκης. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Μ. Δεσποτίδη: Προτείνει να γίνει οργάνωση λόγω καλοκαιριού, των επόμενων 
συνεδριάσεων του ΔΣ. Θέτει ερώτημα σχετικά με τη διαχείριση και τις αποφάσεις 
στην καθημερινή ενημέρωση / εισερχόμενα. Προτείνει να υπάρξει σύντομα μια 
επεξεργασία σχετικά με τις εκπροσωπήσεις στα διεθνή. Δεδομένου ότι από 
Σεπτέμβρη θα έχει Γενική Συνέλευση ACE, θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή 
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Β. Μεταλληνού: Ζητά οι ενημερώσεις που στέλνονται στο ΔΣ να στέλνονται και στη 
συν. Παπαντωνίου. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι οι εκπροσωπήσεις παραμένουν ως έχουν μέχρι να 
γίνουν καινούργιες. Ενημερώνει για την παραίτηση του συν. Α. Σαλίων, (εισερχ. ΑΠ 
50475) και την αντικατάστασή του από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς στο 
ψηφοδέλτιο της παράταξης ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, συν. Κ. Γαλανό.  
Μ. Δεσποτίδη: Σχετικά με την ενημέρωση και τις αποφάσεις αναφέρει ότι σαν ΔΚΜ-
Α δεν διαφωνούν με τις αποφάσεις δια περιφοράς, αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί 
και να ξέρουν όλοι τι θα ισχύει από δω και πέρα, αν θα παίρνονται αποφάσεις δια 
περιφοράς ή όχι. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι αφού έστω και ένας συνάδελφος διαφωνεί με τις 
αποφάσεις δια περιφοράς, θα πρέπει να έρχονται όλα τα θέματα στο ΔΣ. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι βασικά συμφωνεί με τον συν. Σκλιά, αλλά επειδή δεν 
είναι εύκολες οι συχνές συνεδριάσεις λόγω οδοιπορικών – οικονομικών, την 
περιφορά δεν μπορούν να την αποκλείσουν για όλα τα θέματα, πχ αυτά που έρθουν 
και πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Σε μεγάλα ζητήματα πχ. οικονομικά, να γίνεται 
οπωσδήποτε ΔΣ, αλλά υπάρχουν θέματα που χρήζουν άμεσης απάντησης. 
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι για συνεδριάσεις ΔΣ με τηλεδιάσκεψη δεν έχουν καμία 
επιφύλαξη, αρκεί να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Με mail έχουν επιφυλάξεις 
ακόμα, αλλά όχι και για θέματα μικρής σημασίας. 



Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι αν υπάρχουν εγκαίρως κατατεθειμένες εισηγήσεις, είναι 
πολύ πιο εύκολο για το ΔΣ να αποφασίζει και να διαχειρίζεται τον χρόνο του. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι δεν διαφωνεί με την τηλεδιάσκεψη, αν είναι καλά 
οργανωμένος ο σύλλογος. Αν υπάρχει ένα πλαίσιο κανονισμού είναι πιο εύκολο να 
παίρνονται αποφάσεις. Τα ζητήματα των εκπροσωπήσεων είναι σημαντικά και 
πρέπει να έρχονται σε συζήτηση οργανωμένα. Η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να 
αξιοποιείται, αλλά όχι σε βάρος της δημοκρατίας. Ο κάθε εισηγητής θέματος πρέπει 
να έχει επεξεργασμένη δουλειά και να τη φέρνει στο ΔΣ. Δεν μπορεί να έχει έρθει ένα 
θέμα πχ πριν δύο μήνες και να μπαίνει τελευταία στιγμή με mail. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι αυτή την περίοδο που λαμβάνει το ΔΣ όλα τα 
εισερχόμενα που είναι πάρα πολλά, παίρνει κανείς μια ιδέα με το τι συμβαίνει στη 
γραμματεία. Στην προηγούμενη θητεία υπήρχαν συγκεκριμένες χρεώσεις για θέματα 
που έχρηζαν επεξεργασίας ή διεκπεραίωσης και οι επιτροπές δούλεψαν πολύ, 
στέλνοντας τακτικές αναφορές στο ΔΣ. Προτείνει να συνεχίσουν με τη δομή που 
υπάρχει στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας, μέχρι να γίνει ο νέος 
προγραμματισμός. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι οι επιτροπές διαρκούν όσο διαρκεί η θητεία κάθε ΔΣ. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι ως ΔΚΜ-Αρχ. μπορούν να δεχτούν την ύπαρξη των 
παλαιών επιτροπών για 2-3 εβδομάδες, ίσως και μέχρι την επόμενη Αντιπροσωπεία 
που θα ψηφίσει τον νέο προγραμματισμό. Δεδομένου όμως ότι τέθηκε θέμα αλλαγής 
της πολιτικής του συλλόγου και πάνω σε αυτό συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση, θα 
πρέπει να γίνει νέος προγραμματισμός που να αποφασίσει τις νέες επιτροπές και 
γενικά τον προσανατολισμό της νέας θητείας του ΔΣ. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να προχωρήσουν σε κατάθεση υποψηφιοτήτων και σε 
ψηφοφορίες. Ρωτά αν ισχύουν οι προηγούμενες υποψηφιότητες για τη θέση του 
Αντιπροέδρου. 
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι ισχύει η υποψηφιότητά της. 
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι ισχύει η υποψηφιότητά του. 
Η συν. Κατερίνη έρχεται (ώρα 6.50 μμ). 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για τη συνάντηση στη Βουλή με την εισηγήτρια της 
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κα Δέσποινα 
Χαραλαμπίδου, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο Στρατούλη, όπου διατύπωσαν μαζί 
με τον συν. Μαούνη τις κάτωθι βασικές διεκδικήσεις του κλάδου για το ασφαλιστικό, 
σύμφωνα με τις διατυπωμένες έως σήμερα προτάσεις και του Τμήματος Αττικής και 
της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών και άλλων συλλογικοτήτων. 
1) Οι αναδρομικές αυξήσεις στις εισφορές δεν είναι δυνατόν να ισχύουν. 
2) Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με κατέβασμα κατηγορίας, δεν μπορεί να 
ισχύει μόνο γι’ αυτούς που είναι ταμειακά εντάξει, αλλά πρέπει να ισχύει για όλους 
τους συναδέλφους.  
3) Η τρέχουσα οφειλή πρέπει να μπαίνει στη ρύθμιση. 
4) Να μην υπάρξουν διώξεις συναδέλφων για ατομικές οφειλές. 
5) Να αποδεσμευτεί η δυνατότητα να ασκείται το επάγγελμα από τις οφειλές. 
6) Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. 
Τους ζητήθηκε από την κα Χαραλαμπίδου ένα σημείωμα που να κωδικοποιούνται τα 
αιτήματα αυτά κατά άρθρο. Επίσης τους δόθηκαν τέσσερις τροπολογίες για το θέμα 
που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής. 
Μ. Δεσποτίδη: Προτείνει να πάρουν απόφαση για το θέμα σαν ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, η 
οποία θα εκπροσωπεί το σύνολο των αρχιτεκτόνων και θα έχει περισσότερη ισχύ. 
Η συν. Αυγερινού έρχεται (ώρα 7.10 μμ). 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 4 



Β. Μεταλληνού: 6 
Λευκό: 5 
 
Γίνεται 3’ διακοπή για διαβουλεύσεις. 
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 4 
Β. Μεταλληνού: 6 
Λευκό: 5 
 
Κατατίθενται υποψηφιότητες για τη θέση του ειδικού γραμματέα. 
Κ. Γαλανός: Θέτει υποψηφιότητα. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει τον συν. Κεκάτο. 
Δ. Κεκάτος: Δεν αποδέχεται την υποψηφιότητα. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του ειδικού γραμματέα 
Κ. Γαλανός: 7 
Λευκό: 8 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΣΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ζητείται να οριστούν οι εκπρόσωποι του συλλόγου στο 
Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) (εισερχ. ΑΠ 50374). Στην προηγούμενη 
θητεία εκπρόσωποι ήταν η πρόεδρος και η ταμίας. Ζητά να κατατεθούν 
διαθεσιμότητες από τα μέλη του ΔΣ. 
Κ. Σκλιάς: Προτείνει να βγει σχετική ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για μία εβδομάδα. 
Μ. Πουλάκης: Ρωτά πως θα κρίνουν τους συναδέλφους που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και ειδικά αν καλύπτουν όλα τα προσόντα που ζητά η νομοθεσία. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι το ΚΕΣΑ δημιουργήθηκε με το Ν. 4030/11 και 
απαρτίζεται μόνο από αρχιτέκτονες. Με τη συν. Φραντζή στη προηγούμενη θητεία ως 
εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πήγαιναν εναλλάξ. Θεωρεί σκόπιμο για πολλούς 
λόγους, ο εκπρόσωπος να είναι ένας συνάδελφος κοντά στο ΔΣ του συλλόγου ο 
οποίος να στηρίζει τις θέσεις του συλλόγου και να έχει άμεση επαφή και ενημέρωση. 
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι δεν θεωρεί λάθος να εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του 
ο σύλλογος στο ΚΕΣΑ. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να εκπροσωπήσει το σύλλογο η πρόεδρος. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι είναι καλό για τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να εκπροσωπείται από 
ένα μέλος του ΔΣ και ειδικά από την πρόεδρο. Είναι θετικό να υπάρχει αυτή η επαφή 
κάθε 15 μέρες με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η ΔΚΜ-Α προτείνει να 
οριστεί ως εκπρόσωπος του συλλόγου η συν. Κατερίνη και ως αναπληρωτής ο συν. 
Κροκίδης. 
Δ. Κεκάτος: Προτείνει τον εαυτό του ως αναπληρωτή. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει το αίτημα της συν. Ψαλλίδα (εισερχ. ΑΠ 50457) να γίνει ο 
σύλλογος χορηγός επικοινωνίας του αρχιτεκτονικού εργαστηρίου με τίτλο: 
«Οπτικοποιώντας Γεωμορφολογίες μέσω Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Σάρωσης. Το 
κάστρο της Μεθώνης», που οργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης και η 
Ομάδα για την προώθηση της Υποψηφιότητας του μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ρωτά αν συμφωνούν; 
Αποφασίζεται να γίνει ο σύλλογος χορηγός επικοινωνίας του αρχιτεκτονικού 
εργαστηρίου με τίτλο: «Οπτικοποιώντας Γεωμορφολογίες μέσω Τεχνολογίας 
Τρισδιάστατης Σάρωσης. Το κάστρο της Μεθώνης», που οργανώνουν ο Σύλλογος 
Φίλων Κάστρου Μεθώνης και η Ομάδα για την προώθηση της Υποψηφιότητας του 
μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 



Δ. Κεκάτος: Αποσύρει την υποψηφιότητά του για αναπληρωτή εκπρόσωπο στο 
ΚΕΣΑ. 
Τ. Κατερίνη: Ρωτά τα μέλη του ΔΣ αν έχουν αντίρρηση να οριστούν ως εκπρόσωποι 
στο ΚΕΣΑ η ίδια και ο συν. Κροκίδης.  
Δεν δηλώνεται αντίρρηση. 
Αποφασίζεται να οριστεί εκπρόσωπος του συλλόγου στο ΚΕΣΑ η συν. Κατερίνη και 
ως αναπληρωτής της ο συν. Κροκίδης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (συνέχεια) 
 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να προχωρήσουν σε δεύτερη ψηφοφορία για τη θέση του 
ειδικού γραμματέα. 
Κ. Μασούρας: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
 
Γίνεται 2η ψηφοφορία για τη θέση του ειδικού γραμματέα 
Κ. Γαλανός: 9 
Λευκό: 5 
Ειδικός γραμματέας του συλλόγου εκλέγεται ο συν. Κάρολος Γαλανός. 
 
Ο συν. Μασούρας επανέρχεται στη συνεδρίαση. 
Β. Μεταλληνού: Δηλώνει ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της θέσης του 
αντιπροέδρου. 
 
Γίνεται 3η ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 5 
Λευκό: 10 
 
Κατατίθενται υποψηφιότητες για τη θέση του ταμία. 
Α. Χαλικιάς: Προτείνει τη συν. Μεταλληνού. 
Β. Μεταλληνού: Αποδέχεται την υποψηφιότητα. 
Κ. Γαλανός: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
Ε. Χαλιώτης: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
 
Γίνεται ψηφοφορία για τη θέση του ταμία 
Β. Μεταλληνού: 8 
Λευκό: 5 
Ταμίας του συλλόγου εκλέγεται η συν. Βιβιάννα Μεταλληνού. 
 
Οι συν. Γαλανός και Χαλιώτης επανέρχονται στη συνεδρίαση. 
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι μετά τις αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, η ΔΚΜ-Αρχ. 
διαπιστώνει ότι υπάρχει ακόμα σοβαρό πρόβλημα συγκρότησης προεδρείου. 
Φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των παρατάξεων που στήριξαν 
την προεδρία της Τ. Κατερίνη, να συντονιστούν στην ολοκλήρωση συγκρότησης του 
προεδρείου και να προχωρήσει ο σύλλογος. Με βάση τα παραπάνω και στόχο τη 
συγκρότηση του προεδρείου, προκειμένου ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να ξεκινήσει την πορεία 
της νέας του θητείας, δηλώνει ότι: Η ΔΚΜ-Αρχ. με σκοπό να διευκολύνει τις 
διαδικασίες αποσύρεται από την επόμενη ψηφοφορία, προκειμένου να πέσει το 
μέτρο (ο αριθμός των παρόντων) και να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του προεδρείου. 
Δ. Κροκίδης: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
Ο. Βενετσιάνου: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία.  
Αποφασίζεται οι επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ να γίνουν: τη Δευτέρα 13/07/2015 
και ώρα 5.00 μμ και την Τετάρτη 22/07/15 και ώρα 5.00 μμ. 
Α. Χαλικιάς: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
Χ. Μακράκη: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 



Β. Μεταλληνού: Δηλώνει ότι αποσύρεται για την επόμενη ψηφοφορία. 
 
Γίνεται 4η ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου 
Δ. Κεκάτος: 5 
Λευκό: 4 
Αντιπρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται ο συν. Διονύσης Κεκάτος. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω και σε συνέχεια της από 15/06/15 συνεδρίασης του ΔΣ, η 
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων έχει ως εξής: 
Πρόεδρος  : Κατερίνη Τόνια 
Αντιπρόεδρος  : Κεκάτος Διονύσης 
Γεν. Γραμματέας : Πλατσάκης Γιώργος 
Ειδ. Γραμματέας : Γαλανός Κάρολος 
Ταμίας   : Μεταλληνού Βιβιάννα 
Μέλη   : Αυγερινού Αφροδίτη 

 Δεσποτίδη Μυρτώ 
 Κροκίδης Δημήτρης 
 Μακράκη Χρυσή 
 Μασούρας Κωστής 
 Πάππα Όλγα 
 Παρασκευάς Θωμάς 
 Πουλάκης Μιχάλης 
 Σκλιάς  Κώστας 
 Φιντικάκης Νίκος 

 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Χ. ΜΑΚΡΑΚΗ 
 
 
 
Α. ΧΑΛΙΚΙΑΣ   Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ  Κ. ΣΚΛΙΑΣ 
 
 
 
 
Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ   Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ 
 
 
 
Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ  Ο. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ  Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ 
 
 
 
Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Ε. ΧΑΛΙΩΤΗΣ   Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 
 


