ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η
της 22.07.2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES».
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
6. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Κ. Γαλανός, Β. Μεταλληνού, Χ. Μακράκη,
Κ. Σκλιάς, Κ. Μασούρας, Δ. Κεκάτος, Α. Παπαδόπουλος (σε προσωρινή
αναπλήρωση Δ. Κροκίδη), Μ. Δεσποτίδη, Μ. Πουλάκης, Ν. Φιντικάκης.
Παρευρίσκονται επίσης: Μ. Παντελάκης, Ε. Καψανάκη.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αποφασίζεται να σταλεί υπενθυμιστικό έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής σχετικά με το αίτημα του συλλόγου για επανάληψη της κλήρωσης των μελών
των ΣΑ Αττικής, με κοινοποίηση σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας,
το ΤΕΕ και τα Τμήματα και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.
Κ. Σκλιάς: Ζητά να προηγηθεί το ζήτημα των οικονομικών λόγω της σοβαρότητάς
του. Κατόπιν να συζητηθεί το θέμα για το ΚΕΣΑ και μετά το θέμα για το πρόγραμμα
«ARCHI.MEDES».
Κ. Γαλανός: Προτείνει να συζητηθεί και ο προγραμματισμός, προκειμένου να
ξεκινήσουν να λειτουργούν οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίες.
Μ. Δεσποτίδη: Συμφωνεί να προηγηθούν τα οικονομικά. Επαναφέρει τα θέματα:
δημοσιοποίηση Απόφασης Τμήματος Αττικής για το δημοψήφισμα και συμμετοχή του
συλλόγου σε διάφορες δράσεις. Θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί ο
κανονισμός γιατί απ’ αυτόν απορρέει όλη η λειτουργία του ΔΣ.
Κ. Μασούρας: Ενημερώνει ότι συμφωνεί να συζητηθεί και ο κανονισμός και ο
προγραμματισμός, αλλά οι σχετικές αποφάσεις να παραπεμφθούν στο επόμενο ΔΣ
το Σεπτέμβρη και να κλείσουν σήμερα τα επείγοντα με αποφάσεις για τα οικονομικά,
για το πρόγραμμα «ARCHI.MEDES», το ΚΕΣΑ κλπ. Προτείνει να προγραμματιστεί
μέχρι τέλος του χρόνου σύγκληση Αντιπροσωπείας προπαρασκευαστικής για
καταστατικά ζητήματα πχ. πως γίνεται η λήψη αποφάσεων πχ. θέμα τηλεδιάσκεψης,
με πλάνο μια καταστατική Αντιπροσωπεία.
Έρχονται οι συν. Πουλάκης και Φιντικάκης ώρα 6.15’.
Δ. Κεκάτος: Προτείνει να σέβονται τα μέλη του ΔΣ την ΗΔ, εκτός αν προκύψει κάτι
έκτακτο. Διαφωνεί να διαφοροποιούνται πλήρως τα θέματα της ΗΔ.
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας αναφέρει ότι υπάρχει πρόθεση να συζητηθούν σύντομα
θέματα που να κλείσουν, να προταχθεί η ενημέρωση για τα οικονομικά, να συζητηθεί
ο κανονισμός και να ανοίξει η συζήτηση για τον προγραμματισμό.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι το θέμα «ARCHI.MEDES» συναρτάται με τα οικονομικά
του συλλόγου. Ζητά να δοθεί πλήρη εικόνα για τις οικονομικές υποχρεώσεις και το τι
παραδόθηκε στο ταμείο του συλλόγου. Έπρεπε να έχει σταλεί ήδη γραπτώς η
ενημέρωση για τα οικονομικά για να μπορούσε να την έχει μελετήσει και όχι να γίνει
τώρα. Αρνείται να συζητήσει το θέμα «ARCHI.MEDES» αν δεν έχουν γίνει όλα αυτά
πριν.

Τ. Κατερίνη: Προτείνει στα μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του
ΔΣ: όταν μιλάει κάποιος να μην τον διακόπτουν, να μην μιλούν όλοι μαζί, να
προσπαθήσουν να κρατούν τη διαδικασία, να μιλάει καθένας με τη σειρά του, να είναι
σύντομοι και εστιασμένοι, η εισηγητική τοποθέτηση να μην ξεπερνά τα 5΄ και η
διευκρινιστική τοποθέτηση να μην ξεπερνά τα 3’. Αναφέρει ότι τα θέματα της ΗΔ που
θα συζητηθούν θα είναι με την παρακάτω σειρά:
1) Ενημέρωση.
2) Επικύρωση πρακτικών.
3) Οικονομικές υποχρεώσεις.
4) Πρόγραμμα «ARCHI.MEDES».
5) ΚΕΣΑ.
6) Δημοσιοποίηση Απόφασης Τμήματος Αττικής για το δημοψήφισμα.
7) Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ.
8) Προγραμματισμός δράσεων τριετίας.
Αναφέρει επίσης ότι η ώρα λήξης της συνεδρίασης θα είναι στις 9:00 μμ.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι επειδή έχει οριστεί ώρα λήξης της συνεδρίασης, οφείλει
η πρόεδρος να κρατήσει σφικτή διαδικασία με τους χρόνους των τοποθετήσεων.
Ν. Φιντικάκης: Διαμαρτύρεται γιατί ο γενικός γραμματέας κάνει υποδείξεις.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι υπάρχουν για συζήτηση, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, τα
παρακάτω θέματα:
1) Πρόταση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας για πραγματοποίηση Συντονιστικού
στην Καβάλα στα τέλη Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο της εβδομάδας Αρχιτεκτονικής που
διοργανώνουν (εισερχ. ΑΠ 50554).
2) Διαγωνισμός Ιδεών για Πρότυπο Περίπτερο του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο
ζητείται για τη συμμετοχή η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας. Προτείνει να σταλεί παρέμβαση του συλλόγου.
3) Αίτημα χρήσης του ξενώνα από: α) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (εισερχ. ΑΠ
50590) και β) τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου
και του Δημοτικού της Άλλης Μεριάς Βόλου (εισερχ. ΑΠ 50607).
Β. Μεταλληνού: Ενημερώνει για πρωτοβουλία του ΣΑΘ σχετικά τις αυξημένες
υποχρεώσεις στο ΤΣΜΕΔΕ.
Κ. Μασούρας: Ενημερώνει ότι έχει βγει το πρόγραμμα για την 3η Συνάντηση Νέων
Αρχιτεκτόνων που διοργανώνει η ΑΚΕΑ, στον ξενώνα Στάμου Στούρνα για τα τέλη
Αυγούστου. Ζητά να δημοσιοποιηθεί στη mail list και στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
Εγκρίνεται.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι σε συνέχεια όσων αποφασίστηκαν στην προηγούμενη
συνεδρίαση του ΔΣ, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς στη β’βάθμια εκπαίδευση, σχετικά με το αίτημά τους.
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι επίσης δεν επικοινώνησαν καθόλου μαζί του. Διαμόρφωσε
σχέδιο εγγράφου όπως είχε αναλάβει (εισερχ. ΑΠ 50604) το οποίο και έχει στείλει
στα μέλη του ΔΣ. Ζητά να ενημερωθεί για το πρόγραμμα φιλοξενίας στον ξενώνα
από τώρα έως και τον Οκτώβρη. Αναφέρει ότι υπάρχει πλέον μια συνεχόμενη ροή
αιτημάτων για διαμονή στον ξενώνα.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σχετικά με το θέμα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, θα
τους κοινοποιηθεί το σχέδιο εγγράφου που διαμόρφωσε ο συν. Σκλιάς και θα γίνει
μια επικοινωνία μαζί τους.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι επειδή έρχονται συνάδελφοι και απασχολούν το
συμβούλιο και μετά εξαφανίζονται, προτείνει να τηρείται η ΗΔ, να συζητιούνται τα
θέματά της και μετά όλα τα άλλα.
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας για
πραγματοποίηση Συντονιστικού στην Καβάλα στα τέλη Σεπτέμβρη.
Β. Μεταλληνού: Προτείνει να προγραμματιστεί να γίνει και συνεδρίαση ΔΣ στην
Καβάλα.
Μ. Πουλάκης: Δηλώνει ότι δεν συμφωνεί να γίνει ΔΣ στην Καβάλα μαζί με το
συντονιστικό.

Κ. Γαλανός: Προτείνει στην ΗΔ του συντονιστικού να τεθούν θέματα που αφορούν
το καταστατικό.
Γίνεται συζήτηση.
Αποφασίζεται να γίνει το Σεπτέμβρη (26/09/15) στην Καβάλα το επόμενο
συντονιστικό, να σταλεί η σχετική ενημέρωση σε Τμήματα και Συλλόγους και να τους
ζητηθεί να προτείνουν θέματα προς συζήτηση και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ
να αποφασιστεί η ΗΔ.
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για τον Διαγωνισμό Ιδεών για Πρότυπο Περίπτερο του
Δήμου Αθηναίων, στον οποίο ζητείται για τη συμμετοχή η προσκόμιση ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας. Προτείνει να ζητήσει ο σύλλογος να αλλάξει η
προκήρυξη ως προς τη απαίτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Γίνεται συζήτηση.
Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο προς το Δήμο Αθηναίων με το οποίο να ζητήσει ο
σύλλογος να αλλάξει η προκήρυξη ως προς τη απαίτηση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αφού διερευνηθεί το
νομικό πλαίσιο.
Τ. Κατερίνη: Προτείνει σχετικά με το αίτημα χρήσης του ξενώνα από τον πρόεδρο
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού της
Άλλης Μεριάς Βόλου, να γίνει προσωπική επαφή με το συν. Μασούρα, που θα είναι
στα τέλη Αυγούστου στον ξενώνα.
Εγκρίνεται.
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με αίτημα χρήσης του ξενώνα από το συν. Ζήση
Κοτιώνη, για τη διαμονή αρχιτεκτόνων που θα συμμετέχουν σε Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη χρονική περίοδο από 26/10 έως
01/11/15.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι το αίτημα είναι στο πλαίσιο του κληροδοτήματος.
Μ. Πουλάκης: Ζητά να σταλεί στα μέλη ένα time table με τα αιτήματα χρήσης του
ξενώνα.
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι είναι πολύ θετικό που υπάρχει ενδιαφέρον για διαμονή
στον ξενώνα. Προτείνει να ζητηθεί κάποια οικονομική επιβάρυνση – απαίτηση για τη
χρήση του, στο πλαίσιο της αυτοσυντήρησης του ξενώνα. Περιμένουν όταν
συγκροτηθούν οι Επιτροπές να ασχοληθούν και με τα θέματα του ξενώνα, να
παραλάβουν όλα αυτά τα ζητήματα και να εισηγηθούν στο ΔΣ για αποφάσεις.
Αναφέρει πως είναι θετικός στο αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ότι μπορεί
να κάνει την προσωπική επαφή με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού της Άλλης Μεριάς Βόλου, στο τέλος
Αυγούστου που θα είναι εκεί.
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι στην προηγούμενη θητεία είχαν παρθεί αποφάσεις που
δεν τηρήθηκαν ποτέ. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στο «άνοιγμα» του ξενώνα.
Επαναφέρει το ζήτημα επικαιροποίησης του κανονισμού λειτουργίας του ξενώνα,
προκειμένου να μπαίνει σε ένα πλαίσιο όλο αυτό το θέμα.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι, παρόλο τους ανθρωπιστικούς και επιστημονικούς
λόγους, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ευθυνών και ασφάλειας. Πως είναι δυνατόν
χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη ο χρήστης να του δίδεται η άδεια χρήσης. Για τη
διασφάλιση της περιουσίας του συλλόγου, προτείνει να αναζητηθεί νομικά η νομική
κάλυψη μέσω ΥΔ χρήστη για τη χρήση του ξενώνα. Δηλώνει πως δεν θα
συμφωνήσει με οποιαδήποτε παραχώρηση του ξενώνα, αν δεν εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των χρηστών.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει πως είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα το θέμα του ξενώνα.
Συμφωνεί με τον συν. Φιντικάκη. Είναι αλλιώς όταν η χρήση είναι από γνωστούς και
αλλιώς όταν διευρύνεται το θέμα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει ο σύλλογος
έσοδα νόμιμα από τον ξενώνα. Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του
έσοδο για το σύλλογο.

Μ. Δεσποτίδη: Προτείνει, αντί να ξεκινήσουν να συζητούν ουσιαστικά το θέμα, να
αποφασίσουν γι’ αυτά τα αιτήματα διαμονής μέχρι τον Σεπτέμβρη και να δεσμευτούν
αμέσως μετά, τον Σεπτέμβρη να έχουν εισήγηση για το θέμα του ξενώνα.
Χ. Μακράκη: Αναφέρει ότι η ΥΔ χρήστη δεν καλύπτει πλήρως το σύλλογο.
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι εάν δεν υπάρχει νομική κάλυψη που να διασφαλίζει την
ασφάλεια και την υγεία των χρηστών του ξενώνα, αρνείται κάθε παραχώρηση
χρήσης, εκτός των ήδη αποφασισμένων.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ο ξενώνας διατίθεται 50 χρόνια τώρα. Παλαιότερα δεν
συζητιόταν καν στο ΔΣ αν κάποιος πάει ή δεν πάει. Σήμερα έχουν μπει σε ένα
περίπλοκο θέμα διαχείρισης. Νομίζει ότι μπορούν να πάνε οι συνάδελφοι από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης να πουν ότι επειδή ο σύλλογος έχει οικονομικά
προβλήματα μπορούν να κάνουν κάποια δωρεά.
Κ. Μασούρας: Ζητά να μην ανοίξει το θέμα τώρα. Έχουν πρόθεση να μπει πλαίσιο
λειτουργίας. Ο χώρος του ξενώνα είναι χαρακτηρισμένος ως κατοικία. Προτείνει να
συζητηθεί το θέμα με ένα μέτρο και χωρίς υπερβάλλοντα φόβο.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι για είναι κατοχυρωμένη και η πρόεδρος και τα μέλη του
ΔΣ, διατίθεται να βοηθήσει να γίνει νομική διερεύνηση. Αναλαμβάνει την επόμενη
εβδομάδα, να στείλει στα μέλη επιστολή σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις και τις
ευθύνες που προκύπτουν. Προτείνει να ληφθεί απόφαση ότι αν δεν προκύπτουν
μείζονα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο χρήστη, να δώσουν την έγκριση.
Μ. Πουλάκης: Παρακαλεί να έρθει πρώτα η αρμόδια Επιτροπή με μια εισήγηση και
να το συζητήσουν μετά.
Αποφασίζεται να γίνει έλεγχος υγιεινής και ασφάλειας χρηστών και αν δεν υπάρχει
πρόβλημα να δοθεί η χρήση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Β. Μεταλληνού: Ενημερώνει ότι ανέλαβαν στο ΣΑΘ πρωτοβουλία σχετικά με το
θέμα των ασφαλιστικών εισφορών. Πήγε ομάδα συναδέλφων που ασχολείται με το
θέμα και ενημερώθηκαν ότι μπορούν να προσφύγουν κατά του θέματος,
διαχειριζόμενοι ίδιες ατομικές προσφυγές από όλων των ειδικοτήτων τους
μηχανικούς. Έγινε συνάντηση με κλαδικούς συλλόγους μηχανικών που συμφώνησαν
να ενημερώσουν τα μέλη τους. Θα υπάρχει δαπάνη περίπου 50 έως 75 ευρώ
ατομικά σε κάθε μηχανικό για την προσφυγή, η οποία θα συνταχθεί βάσει των
συνταγματικών δικαιωμάτων. Προτείνει να το υιοθετήσει και ο ΣΑΔΑΣ και να
ενημερώσει τα μέλη του. Το Σεπτέμβρη θα γίνει παντεχνική συγκέντρωση και
κατόπιν θα γραφεί η προσφυγή.
Τ. Κατερίνη: Προτείνει η συν. Μεταλληνού να στείλει στο σύλλογο ότι σχετικό υλικό
υπάρχει και κυρίως τη νομική τεκμηρίωση για την προσφυγή.
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι σχετικά με τις παρατηρήσεις στα πρακτικά που έστειλε
η συν. Δεσποτίδη συμφωνεί. Σχετικά με τις παρατηρήσεις της συν. Μεταλληνού,
αναφέρει ότι τα έχει πει αυτά που ζητάει να διαγραφούν από τα πρακτικά.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι γι’ αυτό επιμένει να συζητηθεί ο κανονισμός λειτουργίας
του ΔΣ. Οπότε αυτά τα πρακτικά επικυρώνονται με τον ισχύοντα κανονισμό
λειτουργίας.
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι αν προχωρήσουν στην επικύρωση, δεν τα επικυρώνει
και θα περιμένει να αλλάξει ο κανονισμός.
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη με την υπογραφή του
στα πρακτικά.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι σχετικά με τα πρακτικά, έχει δικαίωμα κάθε μέλος να
διαφοροποιήσει ή να διευκρινίσει την τοποθέτηση του. Μόνο όμως τη δική του
τοποθέτηση ο καθένας. Η γραμματέας καταγράφει ένα résumé και μπορεί ο καθένας
να στείλει διόρθωση ή συμπλήρωση. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΔΣ, ο
καθένας να διορθώνει μόνο αυτά που είπε και όχι αυτά που λέει άλλος.

Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι όλοι διαβάζουν στα πρακτικά το τι είπαν όλοι. Ζητά την
επόμενη φορά να του δοθεί το ηχογραφημένο αρχείο όλων των συνεδριάσεων του
ΔΣ σε cd. Μπορεί κανείς να πει ότι το νόημα αυτών που είπε δεν αποδόθηκε σωστά
και να το αλλάξει, αλλά όχι να σβήνει αυτά που έχουν γραφτεί.
Γ. Πλατσάκης: Συμφωνεί να σταλεί στον συν. Φιντικάκη το ηχογραφημένο αρχείο
όλων των συνεδριάσεων του ΔΣ.
Μ. Πουλάκης: Δηλώνει ότι διαφωνεί πλήρως με αυτό. Ζητά να κοπούν αυτά που έχει
πει αυτός στο ηχογραφημένο αρχείο και μετά να το πάρει ο συν. Φιντικάκης.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι η συνεδρίαση του ΔΣ είναι δημόσια.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι δεν έχουν μπει ακόμα σε ζητήματα ουσιαστικά, ακόμα
συζητούν «αέρα πατέρα». Όταν μπουν στο «ψαχνό» των ζητημάτων, θα κάνει και
αυτός φασαρία όταν δεν καταγράφονται πλήρως αυτά που λέει
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι δεν επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης
συνεδρίασης σχετικά με τις διορθώσεις που έκανε η συν. Μεταλληνού.
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν υπάρχει άλλος που δεν επικυρώνει τα πρακτικά με τις
διορθώσεις που έχουν γίνει.
Απαντούν όχι.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι τα πρακτικά στέλνονται για διορθώσεις στα μέλη και ότι
διορθώσεις στέλνουν τα μέλη επικυρώνονται από τον ίδιο. Και άρα τα πρακτικά είναι
το σύνολο των διορθώσεων που τυχόν γίνονται από τα μέλη
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, αν ο γενικός γραμματέας έχει
εισήγηση διαφορετικού τρόπου τήρησης των πρακτικών, μπορεί να την καταθέσει
εντός μηνός από την εκλογή του.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι ο τρόπος που περιέγραψε πριν, είναι ο τρόπος που
εισηγείται και που λειτουργεί ο σύλλογος τόσα χρόνια πριν και έτσι πιστεύει πως
μπορεί να λειτουργήσει.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι γι’ αυτό δεν λειτουργούσε καλά ο σύλλογος τόσα
χρόνια.
Μ. Δεσποτίδη: Δηλώνει πως προσβάλλεται και ρωτά τι πάει να πει «δεν
λειτουργούσατε καλά τόσα χρόνια». Σαν απερχόμενη πρόεδρος προσβάλλεται.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι είναι ιδεολογική η τοποθέτησή του.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι και αυτή ιδεολογικά προσβάλλεται.
ΘΕΜΑ 3ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Β. Μεταλληνού: Ενημερώνει ότι πριν την προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ είχε
συνάντηση με την προηγούμενη ταμία του συλλόγου συν. Φραντζή όπου έγινε
παράδοση – παραλαβή του ταμείου του συλλόγου. Αναφέρει τις οικονομικές
υποχρεώσεις του συλλόγου που παρέλαβε: α) για τη θητεία 2008-2011 ποσό
περίπου 23.000 ευρώ τις οποίες τις θεωρεί «υπνότουσες υποχρεώσεις» και θα κάνει
σχετική πρόταση στο ΔΣ, β) για τη θητεία 2011 – 2014 (έως 31/03/15) ποσό περίπου
11.800 ευρώ, που αφορά γενικά σε συνδρομές στην UMAR, οφειλές στη γραμματεία
κλπ και γ) για την τωρινή θητεία (από 01/04/15) ποσό περίπου 8.000 ευρώ
τρέχουσες υποχρεώσεις έως σήμερα. Ενημερώνει ότι έγινε επιστολή προς την νέα
προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του ΤΕΕ – το οποίο έχει πάρει απόφαση για
την κάλυψη και των τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών και της ρύθμισης στο ΙΚΑ –
για την κάλυψη των επόμενων μηνών, προκειμένου να εγκριθεί από την επόμενη ΔΕ
του ΤΕΕ το ποσό που ζητείται για το ΙΚΑ. Τα ταμείο του συλλόγου σήμερα έχει
περίπου 2.700 ευρώ.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι είναι τραγική η οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
Επίσης αναφέρει ότι υπήρχε Επιτροπή παλιά που είχε ασχοληθεί με τα οικονομικά
του τελευταίου συνεδρίου και ρωτά τι έκανε. Ζητά προκειμένου να σταλεί στα μέλη
γραπτή εισήγηση για τα οικονομικά, να τεθεί το ζήτημα σε σχέση με τα οικονομικά
του συνεδρίου.

Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι η προηγούμενη διοίκηση έκανε πρόσκληση σε όλες τις
παρατάξεις να συμμετέχουν στην Επιτροπή αυτή και συγκαλούσε συνεχώς την
Επιτροπή. Επίσης καλέστηκε σε συνεδρίαση του ΔΣ και ο υπεύθυνος της εταιρείας
που είχε συνεργαστεί ο σύλλογος στο συνέδριο, κος Ξανθόπουλος. Η Επιτροπή δεν
έβγαλε κάποιο πόρισμα ποτέ.
Ν. Φιντικάκης: Ζητά από το νέο συμβούλιο να επανεπικυρώσει τα σύσταση αυτής
της Επιτροπής ελέγχου για το τελευταίο συνέδριο.
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να προσκληθούν τα μέλη της Επιτροπής αυτής, να έρθουν
στο ΔΣ να ενημερώσουν αν και που έχουν καταλήξει για το θέμα των οικονομικών
του συνεδρίου.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι αυτή η Επιτροπή με πολλή επιμέλεια και χωρίς δόλο
είχε διερευνήσει το θέμα, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει επειδή οι συμβάσεις
που είχε ο σύλλογος με τον κο Ξανθόπουλο δεν είχαν διευκρινίσει κάποια ζητήματα.
Δεν μπορούσε να βγει οικονομικό αντικείμενο.
Μ. Πουλάκης: Ρωτά αν για το θέμα της επίλυσης των οικονομικών, πρόκειται να
εμφανιστούν προτάσεις.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι θα υπάρξει εισήγηση από την ταμία, αλλά και κάθε μέλος
μπορεί να καταθέσει προτάσεις.
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι θα σταλεί σε όλα τα μέλη το αρχείο με τις υποχρεώσεις
και την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι υπόσχεται ότι θα υπάρχουν προτάσεις για τα οικονομικά και
ζητά να υπάρχει ανάλυση του τι πληρώθηκε αυτό το διάστημα.
ΘΕΜΑ 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ARCHI.MEDES»
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το θέμα το έχουν αφήσει σε εκκρεμότητα από την
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, όπου έγινε πολύ αναλυτική συζήτηση. Με
δεδομένο ότι έχει να κάνει με εθελοντική εργασία τριών συναδέλφων που έχουν
δεσμευτεί, προτείνει να επανέρθει σήμερα το θέμα, χωρίς να ξαναρχίσει η συζήτηση,
μένοντας στο ερώτημα: αποφασίζουν να υπογράψουν τη σύμβαση ή αρνούνται και
αποσύρουν τη συμμετοχή του συλλόγου από το πρόγραμμα. Προτείνει να γίνουν
δίλεπτες τοποθετήσεις.
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, η πρόεδρος και ο
γραμματέας είχαν πάρει την ευθύνη να ρωτήσουν τι σημαίνει η συμμετοχή του
συλλόγου σ’ αυτό το πρόγραμμα και κατά πόσο οι συμβάσεις, που θα υπογραφούν
με δεύτερους και τρίτους συνεργάτες που θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα για το
σύλλογο, είναι νομότυπες – νομιμοφανείς. Ρωτά αν έγινε αυτό.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι μελέτησε όλο το υλικό και ότι θεωρεί ότι μπορεί να
υπάρξει ένα πλαίσιο που το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε πλαίσιο νομιμότητας.
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι δεν ήταν παρών στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
Δηλώνει ότι θα ψήφιζε λευκό για το θέμα και ζητά να αποχωρήσει.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι λείπει ήδη η παράταξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και
αν αποχωρήσει ο συν. Μασούρας θα λείπουν 2 παρατάξεις. Δηλώνει ότι είναι
κατηγορηματικά αντίθετος με το θέμα και μοιράζει στα μέλη τη σχετική επιστολή που
είχε στείλει παλαιότερα (εισερχ. ΑΠ 50324). Δηλώνει ότι δεν αποδίδει καμία ευθύνη
στην προηγούμενη διοίκηση γιατί ήταν άλλη η εικόνα των οικονομικών. Σε
περίπτωση που γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία του ΔΣ να υπογραφεί το
πρόγραμμα αυτό, δηλώνει ότι θα ζητήσει την παρουσία ορκωτού λογιστή. Δεν
υπάρχει περίπτωση να φέρει ευθύνη για 15.000 αρχιτέκτονες να υποστούν τη ζημιά
και θα απαιτήσει την παρουσία ορκωτού λογιστή για τη διαχείριση του
προγράμματος. Ζητά να μην υπογραφεί η σύμβαση για το πρόγραμμα.
Αναχωρεί ο συν. Μασούρας (ώρα 8:30μμ).
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι μπορεί να αποχωρήσει από τη διαχείριση του
προγράμματος άμεσα, άλλα η διαθεσιμότητά της ήταν στο πλαίσιο που μπορούσε να

βοηθήσει το σύλλογο με τις γνώσεις που έχει προσφέροντας εθελοντική εργασία και
δηλώνει ότι απεκδύεται από οποιαδήποτε ηθελημένη ή αθέλητη επιμονή να
υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα από την ίδια προσωπικά. Θεωρεί ότι είναι συλλογική
απόφαση. Είχε μακρά συνεργασία με τον leader εταίρο, τηλεφωνική και ηλεκτρονική
– και δεν έκανε συναντήσεις – και μετέφερε στο ΔΣ τις πληροφορίες που είχε πάρει
σχετικά με το τι ζητείται από το σύλλογο για το πρόγραμμα. Την προηγούμενη φορά
δεν είχε αρχεία μπροστά της και δεν ήταν προετοιμασμένη να απαντήσει σε όλα. Τα
θέματα του τι πληρώνεται, ποιος πληρώνεται, τα έθεσε στην κρίση και απόφαση του
ΔΣ. Ενημερώνει ότι πλέον δεν υπάρχει για το σύλλογο το θέμα των
ερωτηματολογίων, το οποίο το έχει αναλάβει μόνο ένας εταίρος. Μετά την
επικαιροποίηση στη συνάντηση της Ρώμης, χρειάζονται περίπου 16 μέρες για να
παραδώσει ο σύλλογος το παραδοτέο σχετικά με το προφίλ του. Θα γίνουν δύο
σεμινάρια, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία. Αναφέρει επίσης ότι έστειλε σε
όλα τα μέλη το οικονομικό αποτύπωμα σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση γι’
αυτό που ζητιέται. Θεωρεί ότι θα ήταν εξαιρετική η συμβολή του συλλόγου, σαν
εκπρόσωπος των επαγγελματιών αρχιτεκτόνων, στη γενική προσπάθεια της
εκπαιδευτικής κοινότητας να διαμορφωθεί μια πιο κοινωνικά συνειδητοποιημένη
εκπαίδευση για τον αρχιτέκτονα.
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι, αφού υπήρξαν οι διασφαλίσεις ότι το ΦΠΑ και η εφορία
των τριών εθελοντών θα είναι εξασφαλισμένα από το σύλλογο, αρχικά θα τον
ενδιέφερε να συμμετάσχει συνεισφέροντας σε μια εξωστρέφεια του συλλόγου. Από
τη στιγμή όμως που βλέπει ότι δεν υπάρχει αυτό το κλίμα στο συμβούλιο και ότι δεν
υπάρχει καμία διάθεση για συνεργασία με τους άλλους εταίρους, ας αποφασίσει το
ΔΣ τι κάνει με το πρόγραμμα και αν το δει θετικά ας έρθει να συζητήσουν τη
συμμετοχή τη δική του ή όποιου άλλου συναδέλφου θέλει να συμμετάσχει.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι βλέπει ότι το κλίμα στο συμβούλιο δεν είναι καλό. Το
κλίμα από τον συν. Φιντικάκη που έχει τις ενστάσεις του – που καλά κάνει και τις έχει
– και που λέει ότι «αν τυχόν προχωρήσετε θα φέρω ορκωτό λογιστή», δεν είναι καλό
κλίμα.
Γ. Πλατσάκης: Βάζει το θέμα να ψηφίσουν για το πρόγραμμα και αν βγει από την
πλειοψηφία, να αποσύρουν τη συμμετοχή του συλλόγου από το πρόγραμμα.
Αναφέρει ότι στα 40 χρόνια που ασχολείται στο σύλλογο ποτέ κανένας συνάδελφος
δεν είπε ότι «αν δεν με ακούσετε θα φέρω ορκωτό λογιστή». Καταγγέλλει τον συν.
Φιντικάκη για τη συμπεριφορά του. Στο ΔΣ δεν είναι ως άτομο αλλά ως παράταξη και
θα ήθελε η παράταξη του συν. Φιντικάκη να τοποθετηθεί σύσσωμη για το θέμα,
διαφορετικά θα φέρει την ευθύνη που τον εξέλεξε στο ΔΣ. Δηλώνει ότι ας τολμήσει ο
συν. Φιντικάκης να φέρει ορκωτό λογιστή και θα δουν τι θα γίνει. Διότι ο συν.
Φιντικάκης είναι μέλος μιας παράταξης, δεν μπορεί να λέει ως άτομο «θα φέρω
ορκωτό λογιστή». Παρακαλεί την πρόεδρο να προχωρήσει σε ψηφοφορία.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι όποιος φέρει ορκωτό λογιστή τον πληρώνει. Δηλώνει ότι
δεν θα πληρώσει αυτός λογιστή.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι το πρόγραμμα υποχρεώνει, για το κλείσιμο του, να
υπάρχει ορκωτός λογιστής.
Χ. Μακράκη: Δηλώνει ότι επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση ήταν απούσα και
δεν έχει όλη την πληροφορία, θα ψηφίσει λευκό ή θα απέχει της ψηφοφορίας.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι καλύτερα να πει κάποιος ότι δεν το ψηφίζει, παρά να πει
ότι είναι απληροφόρητα τα μέλη του ΔΣ για το θέμα.
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι δεν είναι τόσο αποσαφηνισμένο για αυτόν αν είναι για καλό
ή για κακό η συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα.
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να καταγραφεί ότι λείπουν 2 παρατάξεις.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι δεν λείπουν 2 παρατάξεις γιατί ο συν. Μασούρας
δήλωσε πριν φύγει ότι θα ψήφιζε λευκό.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι απαιτείται ορκωτός λογιστής στην περίπτωση που
εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιον φορέα.

Μ. Δεσποτίδη: Δηλώνει ότι απέχουν απ’ αυτή την ψηφοφορία. Δεν μπορεί να
συμμετέχει σε ψηφοφορία με την απειλή ορκωτού λογιστή.
Κ. Γαλανός: Δηλώνει και αυτοί απέχουν σαν παράταξη ΘΕΣΣΑΛΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.
Μ. Δεσποτίδη: Δηλώνει ότι αυτός είναι στυγνός εκβιασμός του ΔΣ.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία και όλες τις απόψεις
καλούνται να πάρουν μια απόφαση για το θέμα.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι έχουν επιβολή μιας θλιβερής μειοψηφίας η οποία είναι
εναντίον ενός προγράμματος. Οι συνάδελφοι ενώ αντιδρούν, στην ουσία πηγαίνουν
με το μέρος του συν. Φιντικάκη, έτσι το ερμηνεύει.
Μ. Δεσποτίδη: Αναφέρει ότι δεν είναι έτσι. Δηλώνει ότι είναι 6 χρόνια στο ΔΣ και
ποτέ και σε πολύ πιο σοβαρά θέματα δεν τέθηκε θέμα εκβιασμού «αν προχωρήσετε
σε οτιδήποτε θα φέρω ορκωτό λογιστή». Με αυτό το πράγμα ξεκινάει στραβά η βάση
συνεργασίας των 15 μελών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεργαστεί με την απειλή
του εκβιασμού ότι «αν τυχόν το ψηφίσετε θα φέρω ορκωτό λογιστή, όχι αν τυχόν
πέσει υπόψη μου κάποια ατασθαλία». Επιφυλάσσεται για την παρουσία της σ’ αυτό
το συμβούλιο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν συνεργάζεται.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι ένα άτομο τινάζει στον αέρα οποιαδήποτε από τις
κινήσεις του ΔΣ.
Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι από την αρχή αυτό το ΔΣ δεν είχε διάθεση να το
προχωρήσει το θέμα. Υπήρχε αρχικά ένα όραμα να έρθουν χρήματα στο σύλλογο.
Αφού δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από το ΔΣ, δεν υπάρχει κανένα νόημα να
επωμιστούν οι 3 εθελοντές αυτή την ευθύνη. Οι ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ έχουν
κάθε λόγο να αποσυρθούν από την ψηφοφορία. Δηλώνει ότι ο εθελοντισμός έχει και
τα όριά του.
Ν. Φιντικάκης: Δηλώνει ότι η επίκληση του ορκωτού λογιστή, έχει σχέση με τη
διαφάνεια και όχι με εκβιασμό. Δεν θέτει κανένα υπαινιγμό για την προηγούμενη
διοίκηση και για τη συν. Μεταλληνού που το υποστηρίζει. Αναφέρει πως όσες φορές
επικαλείται τη διαφάνεια, να μην τίθεται θέμα εκβιασμού.
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν, με βάση την τοποθέτηση της συν. Δεσποτίδη και του συν.
Γαλανού, θεωρούν ότι έχει νόημα επί της ουσίας να θέσουν το θέμα σε ψηφοφορία.
Μ. Πουλάκης: Ζητά να μπει το θέμα σε ψηφοφορία.
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία αν συνεχίσει ο σύλλογος τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα «ARCHI.MEDES» και αν θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Γίνεται ψηφοφορία.
Υπέρ: 3 (Πλατσάκης, Πουλάκης, Κεκάτος).
Κατά: 2 (Σκλιάς, Φιντικάκης).
Λευκό: 4 (Γαλανός, Μεταλληνού, Μακράκη, Κατερίνη).
Απέχουν οι συν. Δεσποτίδη και Παπαδόπουλος.
Η ψηφοφορία είναι άγονη.
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