ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η
της 20.04.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ.
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ.
6. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Δ. Κεκάτος, Ν. Φιντικάκης, Κ. Μασούρας, Μ. Πουλάκης, Χ.
Μακράκη, Γ. Πλατσάκης, Β. Μεταλληνού, Α. Αυγερινού.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Σκλιάς.

Κ. Γαλανός, Δ. Κροκίδης, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς, Ν. Ράμμος, Κ.

Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Μαδεμοχωρίτης, Σ. Ζαφειρόπουλος, Μ. Σκούφογλου, Α.
Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με:
1. Εκδήλωση στην Άρτα για το Κάστρο και το Ξενία, που πραγματοποιήθηκε στις
14/04/16, στην οποία παρευρέθηκε και μίλησε για το θέμα.
2. Αίτημα μιας ερευνητικής ομάδας με φοιτητές και αρχιτέκτονες από την Ελβετία (εισερχ.
ΑΠ 61107), που ζητούν τους χώρους του συλλόγου για 10 μέρες τον Ιούλιο σε καθημερινή
βάση, για να διεξάγουν ένα επιστημονικό workshop. Στο workshop θα συμμετάσχει και ο
συν. Βουρεκάς. Υπάρχει η δυνατότητα να δώσουν στον σύλλογο περίπου 1.000 ευρώ για
τη φιλοξενία.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι συμφωνεί με την προϋπόθεση να αναλάβει ο συν. Βουρεκάς
την ευθύνη για τον χώρο.
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι για να καλύψουν έξοδα του ξενώνα και της γραμματείας,
προτείνουν να γίνουν εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης του ξενώνα. Θα στείλουν σχετική
εισήγηση για το 3μερο της ΑΚΕΑ στον ξενώνα τον Αύγουστο. Διαβάζει το ψήφισμα
«Καταγγελία για την κλήση σε προκαταρκτική εξέταση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστή
Παύλου Αντωνόπουλου» (εισερχ. ΑΠ 61053) και ενημερώνει σχετικά.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι συμφωνεί για στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Πρέπει όμως
το κείμενο να διαμορφωθεί, ώστε να γίνει αποδεκτό από τους περισσότερους.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι είναι κυβερνητική απόφαση η στοχοποίηση των δομών
αλληλεγγύης. Δεν πρόκειται για παρακράτος. Έχει τρομακτικές επιπτώσεις σε πάρα
πολλές δομές αυτή η απόφαση.
Γίνεται συζήτηση.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν νομίζει ότι το ψήφισμα έχει υπόνοια πολιτικής
εκμετάλλευσης. Είναι ένα κείμενο που είναι μέσα στα πλαίσια του συνδικαλισμού και
εκφράζει μια αγωνία. Τον βρίσκει σύμφωνο το ψήφισμα. Ενημερώνει ότι βρέθηκε να είναι
αναπληρωτής κριτής σε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την Αγορά της Χαλκίδας. Το
θέμα αυτό συζητήθηκε στο ΚΣΝΜ στο οποίο και συμμετείχε. Είχε παραστεί από τη μία ο
Δήμαρχος της Χαλκίδας και από την άλλη οι συν. Πορτάλιου και Σαρηγιάννης. Η διαφορά
τους ήταν η επεξεργασία – το πρόγραμμα του διαγωνισμού. Αναλήφθηκαν ότι υπήρχε
πρόβλημα και εκλήθησαν να επεξεργαστούν το θέμα στον Δήμο. Αποτελεί παραβίαση της
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όλης διαδικασίας. Γι’ αυτό επέμενε και στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, γιατί
ανατέθηκε στο Υπουργείο όλη η διαδικασία των κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και
δεν την έχει ο ΣΑΔΑΣ, το ΤΕΕ και το ΕΜΠ. Ζητά από τον σύλλογο να καταγγείλει αυτόν
τον διαγωνισμό ως μη επεξεργασμένο, σύμφωνα με τις προτάσεις των συν. Πορτάλιου και
Σαρηγιάννη.
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να κάνει ένα κείμενο ο συν. Φιντικάκης και τότε το ΔΣ μπορεί να
πάρει θέση.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι οι κάτοικοι δίνουν 20 χρόνια αγώνα για την Αγορά της
Χαλκίδας.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι θεσμικά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα ζητήσει από τη συν.
Πορτάλιου να στείλει το θέμα στο ΔΣ.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι υπάρχει μια ομάδα κατοίκων στο Πόρτο Ράφτη που
αγωνίζεται για την προστασία του παραλιακού μετώπου και του λιμανιού. Το Λιμενικό
Ταμείο δίνει άδειες για παραπήγματα στο λιμάνι. Ενημερώνει σχετικά και διαβάζει το
αίτημά τους (εισερχ. ΑΠ 60874) για συμπαράσταση από τον σύλλογο.
Γίνεται συζήτηση.
Αναλαμβάνει ο συν. Πλατσάκης να συντάξει σχετικό έγγραφο.
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση ψηφίσματος του συν. Μασούρα
«Καταγγελία για την κλήση σε προκαταρκτική εξέταση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστή
Παύλου Αντωνόπουλου», ως έχει.
Γίνεται ψηφοφορία.
Υπέρ: 5 (Μασούρας, Φιντικάκης, Μακράκη, Κατερίνη, Αυγερινού).
Λευκό: 4 (Μεταλληνού, Κεκάτος, Πλατσάκης, Πουλάκης).
Αποφασίζεται.
ΘΕΜΑ 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να αποδεχθούν με την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.
Αχαΐας (ΣΑΝΑ) να γίνει Συντονιστικό στην Πάτρα στις 09/09/16. Προτείνει να κάνουν και
ένα ενδιάμεσο Συντονιστικό στη Λάρισα, το Σάββατο 25/06/16.
Β. Μεταλληνού: Αναφέρει ότι στις 07-09/09 θα γίνει στην Κεφαλονιά το Συνέδριο της
Διεθνούς Ένωσης Ξερολιθικών Κατασκευών. Έχει ενημερώσει τους συναδέλφους στην
Πάτρα, οι οποίοι είπαν ότι μπορεί να γίνει το Συντονιστικό την επόμενη βδομάδα.
ΘΕΜΑ 3ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ)
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έρχονται συνεχώς από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: α)
θέματα για σύσταση ΣΑ, β) κατάλογοι που είναι ελλιπείς κλπ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου έχει κάνει πρόσκληση μόνη της, για τους καταλόγους μελών για τα ΣΑ της
αρμοδιότητάς της. Θεωρεί ότι πρέπει: α) να κάνουν έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη
Ηπείρου και β) καινούργιες προκηρύξεις για όλες τις περιοχές που δεν έχουν πληρότητα
καθώς και γ) η επιτροπή των ΣΑ να φέρει στο ΔΣ σχετική πρόταση.
Αναλαμβάνει ο συν. Πλατσάκης να συντάξει έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Ηπείρου
και να το στείλει στα μέλη του ΔΣ για έγκριση δια περιφοράς.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
είναι ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κος Κώστας Πουλάκης. Προτείνει να
ζητήσουν συνάντηση για να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα λειτουργίας των ΣΑ.
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να κάνουν καταγγελία γιατί λειτούργησαν μέσα στη βδομάδα τα
ΣΑ Πειραιά, Αθήνας και Ν. Τομέα, παρότι υπήρχε αποχή.
Αναλαμβάνει ο συν. Πουλάκης να συντάξει την καταγγελία.
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν συμφωνούν για επαναπροκήρυξη των καταλόγων, όπου δεν είναι
επαρκής αριθμός πχ. έως 6 άτομα.
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Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι πρέπει να διευκρινιστεί αν κάποιος είναι αναπληρωματικός και
δεν έχει πάει ποτέ, τι γίνεται.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι για καινούργιους καταλόγους να βάλουν κάποια κριτήρια. Όπου
έχουν επαρκείς καταλόγους δεν προκηρύσσουν. Όπου έχουν μειωμένο αριθμό (4 άτομα)
να προκηρύξουν.
Συμφωνούν.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι είναι σημαντικό να επικοινωνήσουν σχετικά, με τα Τμήματα
και τους Συλλόγους.
Μ. Πουλάκης: Ενημερώνει ότι την Παρασκευή στις 3.00 μμ έχει έκτακτη συνεδρίαση η
επιτροπή ασφαλιστικού της ‘’Α’’ του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό.
Αναχωρεί ο συν. Μασούρας, ώρα 20.00 και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν.
Σκούφογλου.
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Επικυρώνονται τα πρακτικά Νο 27 και Νο 28 με ότι παρατηρήσεις έχουν σταλεί από τα
μέλη.
ΘΕΜΑ 5ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ
Τ. Κατερίνη: Διαβάζει την επιστολή του προέδρου της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ, σχετικά με το αν ο
σύλλογος προκρίνει την μηνιαία ή την εξαμηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
των ελεύθερων επαγγελματιών (εισερχ. ΑΠ 60965).
Γίνεται συζήτηση.
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι συμφωνούν να επανέλθει η εξαμηνιαία καταβολή εισφορών
και ψηφίζουν υπέρ. Φυσικά το ζήτημα είναι τι εισφορές δίνονται, τι παροχές κλπ.
Συμφωνούν ομόφωνα επί των παρόντων, ότι προκρίνουν την εξαμηνιαία καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών.
ΘΕΜΑ 7ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει:
1) το αίτημα του συν. Μασούρα να σταλεί επιστολή προς συνάδελφο καθηγητή στην
Τουρκία, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της υποεπιτροπής ΣΤ1 (εισερχ. ΑΠ 61032).
Διαβάζει την επιστολή.
Συμφωνούν.
2) το αίτημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας: α) για τα ΣΑ ότι δεν λειτουργούν
(εισερχ. ΑΠ 60991), όπου τους στάλθηκε η ανακοίνωση του ΤΕΕ για την αποχή και β) για
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Δήμου Βόλου (εισερχ. ΑΠ 60990), το οποίο και διαβάζει.
Προτείνει να στείλουν διαμαρτυρία στο Δήμο Βόλου, και να ζητήσουν να δοθούν τα
βραβεία.
Αναλαμβάνει η συν. Μεταλληνού να συντάξει το κείμενο διαμαρτυρίας προς το Δήμο
Βόλου.
3) την επιστολή από τον συν. Μαδεμοχωρίτη σχετικά με ανάρτηση στην Πολεοδομία
Αργυρούπολης (εισερχ. ΑΠ 60963), την οποία και διαβάζει.
Αναλαμβάνει ο συν. Κεκάτος να απαντήσει για το θέμα αυτό.
4) το αίτημα από το Art Athina για ανάρτηση του banner τους στο site του συλλόγου
(εισερχ. ΑΠ 60979).
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να τους ζητήσουν 10.000 ευρώ, για να πληρωθεί αποκλειστικά η
γραμματεία, αλλιώς δεν το ψηφίζει.
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση του συν. Φιντικάκη να ζητηθεί από το Art
Athina αμοιβή 10.000 ευρώ.
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Γίνεται ψηφοφορία.
Υπέρ: 7 (Κατερίνη, Κεκάτος, Φιντικάκης, Πουλάκης, Μακράκη, Πλατσάκης, Μεταλληνού).
Λευκό: 2 (Σκούφογλου, Αυγερινού).
Αποφασίζεται.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει:
5) το αίτημα από την ομάδα Arch Point (εισερχ. ΑΠ 61006). Διοργανώνουν μια εκδήλωση
και ζητούν να ξεκινήσουν το τριήμερό τους με μια βραδιά στην αυλή του συλλόγου στις
13/05/16.
Γίνεται συζήτηση.
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση να δοθεί η χρήση της αυλής,
εφόσον όσοι συνάδελφοι είναι στα γραφεία που συμμετέχουν στο Arch Point να είναι
οικονομικά ταχτοποιημένοι στον σύλλογο και εφόσον κάποιος υπεύθυνος από τον
σύλλογο παρίσταται στην εκδήλωση.
Γίνεται ψηφοφορία.
Υπέρ: 6 (Κατερίνη, Κεκάτος, Πουλάκης, Μακράκη, Πλατσάκης, Μεταλληνού).
Κατά: 3 (Αυγερινού, Σκούφογλου, Φιντικάκης).
Αποφασίζεται.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει:
6) το έγγραφο από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Σερρών σχετικά με άδεια που έχει εκδοθεί
από την ΥΔΟΜ Σερρών, χωρίς υπογραφή αρχιτέκτονα στα αρχιτεκτονικά (εισερχ. ΑΠ
60976).
Γίνεται συζήτηση.
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να σταλεί διαμαρτυρία και καταγγελία για τις παράνομες
διαδικασίες της διοίκησης και να ζητείται, με βάση τους ισχύοντες νόμους, η ανάκληση της
άδειας.
Συμφωνούν.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει:
7) την επιστολή από τη συν. Μαΐστρου και τη συν. Φραντζή προς τον Πρόεδρο και τη ΔΕ
του ΤΕΕ με θέμα: «Συζήτηση επί των επαγγελματικών θεμάτων στα πλαίσια του νόμου
4254/2014» (εισερχ. ΑΠ 61004), με την οποία δηλώνουν ότι αποχωρούν από τον αδιέξοδο
διάλογο. Εξηγεί την επιστολή και διαβάζει την τελευταία παράγραφο. Είχαν πει από την
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ να κάνουν ενημέρωση στους συναδέλφους, σχετικά με
το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Με δεδομένο αυτήν την εξέλιξη και ότι και οι
τοπογράφοι αποσύρθηκαν από τον διάλογο, έχει συντάξει ένα κείμενο και προτείνει να
σταλεί αύριο σε όλους, μαζί με την απόφαση της ‘’Α’’ για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Διαβάζει το κείμενο (εισερχ. ΑΠ 61046).
Γίνεται συζήτηση και παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο.
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το κείμενο με τις διορθώσεις και τις προσθήκες που
συζητήθηκαν.
Γίνεται ψηφοφορία.
Υπέρ: 7 (Κατερίνη, Κεκάτος, Πουλάκης, Μακράκη, Πλατσάκης, Μεταλληνού, Φιντικάκης).
Λευκό: 2 (Αυγερινού, Σκούφογλου).
Αποφασίζεται.
ΘΕΜΑ 6ο BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι υπάρχει: α) ένα κείμενο από την ομάδα των συναδέλφων που
εργάζονται για την Biennale, για κάποιες ανάγκες που έχουν (εισερχ. ΑΠ 61047) και β) μια
δήλωση για το που βρίσκεται όλη η διαδικασία (εισερχ. ΑΠ 61048). Διαβάζει τη δήλωση
της συνέλευσης της Biennale. Ενημερώνει ότι η χρηματοδότηση γίνεται από το ταμείο του
ΕΠΠΕΡΑΑ και από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πρέπει να γίνει ένταξη της δράσης στο ΕΣΠΑ –
προκήρυξη της δράσης – σύμβαση και κατόπιν η διαδικασία για την απελευθέρωση των
χρημάτων. Από τη μεριά του συλλόγου έχουν γίνει αυτά που ζητήθηκαν: κείμενο
τεκμηρίωσης, αρχικός προϋπολογισμός. Η εκτίμηση είναι ότι τα 120.000 ευρώ δεν
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επαρκούν και θα έπρεπε να έχουν και περίπου 40.000 ευρώ σε χορηγίες. Έχουν σταλεί
πολλές επιστολές για χορηγίες. Θα πρέπει όμως να γίνουν προσωπικές επαφές και
τηλέφωνα. Θα πρέπει δύο άτομα να βοηθήσουν. Στις πολλές συναντήσεις στο υπουργείο,
έχουν πει ότι θα έχει το υπουργείο την αποκλειστική ευθύνη, για να μην γίνει η Biennale.
Διαφωνεί ότι την ευθύνη την έχει το ΔΣ, αλλά το ελληνικό δημόσιο που του ανέθεσε την
Biennale. Ο λόγος που δεν γίνεται η εκταμίευση είναι μια αδιανόητη γραφειοκρατία. Η
Γενική Γραμματέας κάνει ότι περνάει από το χέρι της. Αύριο το πρωί έχει συνάντηση μαζί
της. Είναι απολύτως κατανοητό ότι αύριο το πρωί θα έπρεπε να έχουν χρήματα, γιατί είναι
πανέτοιμοι να παράγουν πράγματα. Θα πρέπει να κυνηγήσουν όμως και τις χορηγίες.
Διαβάζει τα αιτήματα της συνέλευσης της Biennale.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι βλέποντας αυτή την κίνηση και την όλη γραφειοκρατία, έκανε
πρόταση στη Γεν. Γραμματέα για το Πράσινο Ταμείο, αν μπορεί να εκταμιευτεί κάποιο
ποσό. Η ΓΑΙΑΟΣΕ υποσχέθηκε ότι θα δώσει κάποια χορηγία. Στην ATTICA BANK έχει
μιλήσει με τον πρόεδρο και αυτός και ο συν. Πουλάκης.
Ο. Μπαλαούρα: Αναφέρει ότι κατέθεσαν αυτό το ψήφισμα για λόγους έκτακτης ανάγκης.
Αν είναι κάποιος εκτεθειμένος θα είναι ο ΣΑΔΑΣ και όχι το υπουργείο. Για τις χορηγίες δεν
γίνονται κάποια πράγματα όπως πρέπει. Κάποιος πρέπει να παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο
και να ζητάει τα λεφτά. Έχουν στείλει έγγραφα προς το ΥΠΕΝ για το Εθνικό Τυπογραφείο,
προκειμένου να εκτυπωθεί ο κατάλογος της Biennale, αλλά δεν έχει σταλεί επίσημο
έγγραφο από το ΥΠΕΝ. Κανονικά πρέπει να τυπώσουν τον κατάλογο 1 μέρα μετά το
Πάσχα, για να προλάβουν τα εγκαίνια.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι καταλαβαίνει την αγωνία της ομάδας και τους πιεστικούς
χρόνους. Τι μπορεί να κάνει όμως ένα ΔΣ όταν έχει και τη γραμματεία απλήρωτη. Μπορεί
να πει ότι συμμερίζεται, συμμετέχει και αναγνωρίζει την αγωνία και την προσπάθεια της
ομάδας που δουλεύει και καλεί άμεσα το υπουργείο να ανταποκριθεί.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το υπουργείο έχει την πλήρη συναίσθηση τυχόν αποτυχίας της
υλοποίησης της Biennale. Ο σύλλογος είπε από την αρχή ότι δεν έχει χρήματα.
Αναχωρεί ο συν. Φιντικάκης, ώρα 22.10 και αναπληρώνεται προσωρινά από τον συν.
Χαλικιά.
Γίνεται συζήτηση.
Κ. Θεοδώρου: Αναφέρει ότι ήδη ο σύλλογος χρωστάει περίπου 8.000 ευρώ σε επιμελητές
και μεταφραστές για τον κατάλογο, καθώς και 2.000 ευρώ για το πιστοποιητικό της
Πυροσβεστικής στην Ιταλία.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί η Διαχειριστική Επιτροπή.
Κάθε βήμα που έχει ανταπόκριση στα οικονομικά, πρέπει να είναι με σαφήνεια.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η ίδια ήταν ενήμερη. Από δω και πέρα είναι μια διαδικασία σε
εξέλιξη. Είναι αδύνατο κάθε είδους κωδικός εξόδων να μπαίνει σε διαδικασία έγκρισης.
Γ. Πλατσάκης: Δηλώνει ότι είναι στη διάθεση της ομάδας. Θα πρέπει να ακολουθούνται
τα εξής: καταγραφή – έγκριση – απόφαση.
Μ. Πουλάκης: Ρωτά αν υπάρχουν προσφορές για τον κατάλογο, για τους μεταφραστές
και επιμελητές, προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση του συλλόγου.
Ο. Μπαλαούρα: Αναφέρει ότι δεν είναι ούτε managers, ούτε πολυεθνική.
Βολιδοσκόπησαν και ζήτησαν να τους συστήσουν καλούς επαγγελματίες με χαμηλό
κόστος, που θα μπορούσαν να το κάνουν στο χρονικό περιθώριο που υπήρξε.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έχει κάνει επεξεργασία για καταγραφή συνεργείων και θα τους
τη στείλει.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι η προστασία της διοίκησης αυτού του συλλόγου είναι μέλημα
όλων τους. Θέλει για τον κακόβουλο που θα επιτεθεί σ’ αυτό το ΔΣ, να υπάρχουν οι
τυπικές διαδικασίες και απαιτήσεις.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει τιμολόγιο για κάθε έξοδο.
Δεν χρειάζονται προσφορές.
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Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ

Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Χ. ΜΑΚΡΑΚΗ

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
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