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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η 
της 15.09.2016 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. 
4. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 
5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Κ. Γαλανός, Χ. Μακράκη, Κ. Σκλιάς, Δ. 
Ξυνομηλάκης (σε προσωρινή αναπλήρωση Ο. Πάππα), Ν. Ράμμος, Δ. Κροκίδης, Μ. 
Πουλάκης, Ν. Φιντικάκης, Μ. Σκούφογλου (σε προσωρινή αναπλήρωση Κ. Μασούρα). 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Αυγερινού, Δ. Κεκάτος, Β. Μεταλληνού, Θ. Παρασκευάς. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Μαδεμοχωρίτης, Σ. Ζαφειρόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Α. 
Μελανίτου, Μ. Δεσποτίδη.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για τη συνάντηση στο ΥΠΕΝ στις 13/09, για το σχέδιο νόμου: 
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Από κοινού με το ΤΕΕ έβαλαν το θέμα ο χρόνος επεξεργασίας να 
είναι minimum 2 μήνες. Αυτό υποστηρίχθηκε και από κάποιους υπηρεσιακούς και από τη 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, η οποία είπε ότι θα το θέσει στους Υπουργούς. Είπαν ότι 
αυτό είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν και ότι θα πάνε την επόμενη 
φορά μόνο αν δοθεί παράταση. Ειπώθηκε επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα κατ’ άρθρο. 
Υπήρξαν και φορείς πχ. πολιτικοί μηχανικοί που ήταν αρκετά σε συναίνεση με το σ/ν. 
Αναμένουν την απόφαση των Υπουργών αν θα παρατείνουν τον διάλογο.  
Γ. Μαδεμοχωρίτης: Αναφέρει ότι πρότεινε ο κος Κυριακόπουλος από το ΤΕΕ, να δώσει 
το ΤΕΕ γραμματειακή υποστήριξη στις συνεδριάσεις των επιτροπών του ΥΠΕΝ. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Επικυρώνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων Νο 29 έως και Νο 32. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι είναι πάγια θέση του ότι δεν επικυρώνει τα πρακτικά. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για ερώτημα μέλους του συλλόγου, αν μπορεί να πάρει 
βεβαίωση μέλους πληρώνοντας με διακανονισμό. Θέτει σε ψηφοφορία το ερώτημα. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 7 (Πλατσάκης, Κατερίνη, Μακράκη, Φιντικάκης, Ξυνομηλάκης, Ράμμος, Κροκίδης). 
Λευκό: 3 (Σκλιάς, Πουλάκης, Γαλανός). 
Αποφασίζεται να δίνεται βεβαίωση μέλους, σε συνάδελφο που θα πληρώσει τις οφειλές 
συνδρομών του με διακανονισμό, με την προϋπόθεση να κάνει αίτηση και να έχει 
πληρώσει την 1η δόση. 
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Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει ότι η συν. Μεταλληνού είναι στο νοσοκομείο και πρέπει να 
πάρουν απόφαση να εξουσιοδοτήσουν μέλος του ΔΣ να την αναπληρώσει στα καθήκοντά 
της ως Ταμία. 
Δ. Κροκίδης: Ζητά να τους σταλεί ενημέρωση για τα οικονομικά. Ρωτά αν έχει εξοφληθεί η 
γραμματεία; 
Τ. Κατερίνη: Απαντά ότι η γραμματεία έχει πληρωθεί κάποιους μισθούς, αλλά δεν έχει 
εξοφληθεί. Είχαν αποφασίσει να δίνεται κάθε μήνα ο τρέχον μισθός και δύο από τους 
οφειλόμενους.  
Ν. Φιντικάκης: Ζητά να τους σταλεί αναλυτικός πίνακας για τα έξοδα της Biennale, με 
αναφορά στα παραστατικά. 
Αποφασίζεται ομόφωνα επί των παρόντων, να εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ, κα Τόνια Κατερίνη για να αναπληρώσει στα καθήκοντά της την Ταμία του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ κα Βιβιάννα Μεταλληνού, λόγω ασθενείας της, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 και τον 
μήνα Οκτώβριο 2016.  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει την επιστολή του συν. Μαδεμοχωρίτη (εισερχ. ΑΠ 61664) που 
συνηγορεί να πάρει ο σύλλογος απόφαση για το θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση του συν. 
Μαλασπίνα (εισερχ. ΑΠ 61539). 
Γ. Μαδεμοχωρίτης: Αναφέρει ότι η Εθνική Τράπεζα έβγαλε νέο κωδικό για τις κρατήσεις 
υπέρ ΕΜΠ. Η εισήγηση του συν. Μαλασπίνα τον βρίσκει σύμφωνο και βασίζεται απόλυτα 
στις διατάξεις του νόμου. Προτείνει να απευθύνουν την επιστολή στο ΤΕΕ και στο 
ΥΠΟΜΕΔΙ. 
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να σταλεί η επιστολή και στο Υπουργείο Οικονομικών. 
Συμφωνούν. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Ν. Φιντικάκης: Ενημερώνει για τη συνάντηση της UIA που συμμετείχε. Ετέθη το θέμα της 
αλλαγής της χάρτας της UNESCO, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών, περίπου 200 
εκατομμύρια στην Ευρώπη, που μέσα σ’ αυτούς υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων. 
Υπάρχουν στον κόσμο κράτη που δίνουν άδεια αρχιτέκτονα χωρίς σπουδές. Έβαλε ως 
θέμα στη συνάντηση, ότι δεν μπορούν να δέχονται αρχιτέκτονες χωρίς license, αλλά δεν 
πέρασε. Ανέλαβε ένας Αμερικάνος και ένας Κινέζος αρχιτέκτονας να ετοιμάσουν βάση 
δεδομένων, με ένα πολύ απλό ερωτηματολόγιο. Ελπίζει με αυτή τη βάση δεδομένων, να 
μπορέσουν να ξεφύγουν από τον σκόπελο της Μπολόνια.  
Αναχωρεί ο συν. Δ. Ξυνομηλάκης, ώρα 19.15 και αναπληρώνεται προσωρινά από τον 
συν. Α. Παπαδόπουλο. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
 
Μοιράζεται στα μέλη του ΔΣ η απόφαση του Τμ. Αττικής για το Ελληνικό (εισερχ. ΑΠ 
61422). 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στο σχέδιο ψηφίσματος που έστειλε μαζί με τον συν. 
Σκούφογλου (εισερχ. ΑΠ 61660) προσθέτει ότι «ο σύλλογος καλεί τα μέλη του σε 
παρουσία στη Βουλή όταν ψηφίζεται η συμφωνία». 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος, ότι δεν τον καλύπτει η 
γλώσσα. Δεν εμπεριέχει αρχιτεκτονική, είναι γλώσσα πολιτικών. Δεν αναφέρει πουθενά ότι 
η διαχείριση των ελεύθερων χώρων κλπ. πρέπει να γίνεται μέσω αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών. Νομίζει ότι αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί. 
Έρχεται ο συν. Μ. Σκούφογλου, ώρα 19.20. 
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Κ. Γαλανός: Αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό. Δεν συμφωνεί με τη διαδικασία που προέκυψε το 
Ελληνικό, αλλά είναι υπέρ ενός κειμένου με πιο αρχιτεκτονικούς όρους. Τον καλύπτει να 
προστεθεί το να γίνεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός διεθνής ή πανελλήνιος. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι δεν θέλουν τέτοιου είδους ανάπτυξη. Αν ο διαγωνισμός 
έλεγε ότι θα γινόταν αυτό που θα γίνει στο Ελληνικό, πάλι δεν θα συμφωνούσε. Πρέπει να 
πάρουν θέση πολιτική. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι συμφωνεί με τον συν. Γαλανό. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι οι προτάσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με μια βιωσιμότητα 
της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη όλο το λεκανοπέδιο. Στο σχέδιο ψηφίσματος δεν είναι 
τεκμηριωμένη η απάντηση στο τι προτείνουν ως αρχιτέκτονες να γίνει. Όποιο κείμενο βγει 
από τον σύλλογο, πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια της βιωσιμότητας της περιοχής και της 
επιστημονικότητας του συλλόγου. Το θέμα είναι και πολιτικό και χωροταξικό και 
οικονομικό και βιωσιμότητας. Αναφέρει ότι λυπάται για το παράδειγμα του πάρκου Τρίτση. 
Δεν τον καλύπτει ένα τέτοιο κείμενο από τον σύλλογο αρχιτεκτόνων και ψηφίζει λευκό. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι στο πολιτικό θέμα που έβαλε ο συν. Σκούφογλου, είναι υπέρ 
της αξιοποίησης και κατά των διαδικασιών που έχουν τηρηθεί. Ενστερνίζεται πλήρως το 
σκεπτικό του συν. Πλατσάκη, για όσες φορές πήραν αποφάσεις για ελεύθερους χώρους 
και πως κατέληξαν. Επιφυλάσσεται με το κείμενο του Τμ. Αττικής και γι’ αυτό ψηφίζει 
λευκό. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να πάρει θέση οπωσδήποτε ο σύλλογος, για τον τρόπο, τις 
διαδικασίες, την αντισυνταγματικότητα, για την πιθανή παράδοση αρχαιολογικού χώρου. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι το ύφος του κειμένου δεν ταιριάζει για μια θέση επιστημονικού 
φορέα. 
Μ. Πουλάκης: Θεωρεί ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν χωρικό σχεδιασμό, 
είναι ανεπίτρεπτο ο σύλλογος να μην έχει τοποθετηθεί. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι αν το πρόβλημά τους είναι το ύφος του κειμένου, μπορούσε να 
στείλει κείμενο όποιος θέλει. Ο σύλλογος έχει τοποθετηθεί για το Ελληνικό, κατά της 
απόφασης πώλησής του. Επειδή κατανοεί την έλλειψη που εντόπισε ο συν. Φιντικάκης 
σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα μπορούσε να προστεθεί. Τονίζει 
πως αυτός ο επιστημονικός λόγος χρησιμοποιείται και από την Κυβέρνηση. Η έμφαση δεν  
είναι στα επιστημονικά, αλλά στο πολιτικό, στο ότι έγινε ξεπούλημα της χώρας. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι το ερώτημα που έπρεπε να τεθεί είναι «υπέρ της αξιοποίησης 
ή όχι». 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι είχε γίνει διαγωνισμός για το Ελληνικό που ακυρώθηκε. 
Αναμφισβήτητα είναι πολιτικό το θέμα. Το κείμενο του Τμ. Αττικής είναι εμπεριστατωμένο. 
Προτείνει να ψηφίσουν το κείμενο του Τμ. Αττικής με την προσθήκη που είπε. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι είναι αντίθετοι με τη σύμβαση που θα υπογραφεί για το Ελληνικό. 
Η ουσία είναι ότι αυτός ο χώρος δεν αξιοποιείται με στόχο κοινωνικό. Στο σχέδιο 
ψηφίσματος, θέτονται ζητήματα που είναι υπαρκτά και συμφωνεί γενικά, αλλά είναι 
ατάκτως ερριμμένα και πρόχειρα γραμμένα. Να πουν ότι είναι κατά της σύμβασης που θα 
υπογραφεί για το Ελληνικό και να πουν όχι στις ιδιωτικοποιήσεις των ελεύθερων - 
δημόσιων χώρων. Δεν μπορεί να ψηφίσει το σχέδιο ψηφίσματος. 
Αναχωρεί ο συν. Α. Παπαδόπουλος, ώρα 20.00. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το κείμενο του Τμ. Αττικής ως έχει, προσθέτοντας 
κάλεσμα στους συναδέλφους για κινητοποίηση στη Βουλή όταν θα ψηφίζεται η σύμβαση. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Σκλιάς, Φιντικάκης, Μακράκη, Σκούφογλου, Κατερίνη, Πλατσάκης). 
Λευκό: 4 (Γαλανός: θεωρεί ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, Κροκίδης, Ράμμος, 
Πουλάκης: παρότι κατά 90% τον κάλυπτε το κείμενο, αλλά δεν δέχθηκαν τα μέλη να γίνουν 
διορθώσεις). 
Αποφασίζεται ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνυπογράφει την με ΑΠ 1863 / 24.06.16 Απόφαση του 
Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα: «Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗ LAMDA DEVELOPMENT ΔΕΝ ΕΧΕΙ  ΚΛΕΙΣΕΙ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ». Καλεί τους 
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συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την ημέρα που θα 
συζητείται η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει το αίτημα παραχώρησης της μεγάλης αίθουσας του συλλόγου από 
τον «Κόμβο για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία» για τη διεξαγωγή 
σεμιναρίων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του Καναδά, για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία (εισερχ. ΑΠ 61621). Θα δοθεί δωρεά στον σύλλογο της τάξεως των 
700 ευρώ. Μετά από ερώτημα, απάντησαν πως ευχαρίστως μπορούν να δεχθούν έως 5 
συναδέλφους, για να παρακολουθήσουν δωρεάν τα σεμινάρια. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το προαναφερόμενο αίτημα παραχώρησης της μεγάλης 
αίθουσας του συλλόγου. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 8 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Μακράκη, Ράμμος, Κροκίδης, Πουλάκης, Φιντικάκης, 
Σκούφογλου). 
Κατά: 2 (Γαλανός, Σκλιάς). 
Αποφασίζεται να παραχωρηθεί η αίθουσα. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να γίνει ημερίδα για το Ελληνικό και να καλέσουν την ομάδα που 
δραστηριοποιείται για το Ελληνικό και από το Πολυτεχνείο τον συν. Μπελαβίλα και τον 
συν. Πολύζο. 
Συμφωνούν, εκτός του συν. Σκούφογλου που διαφωνεί να γίνει ημερίδα εκ των υστέρων. 
Κ. Γαλανός: Προτείνει να αναμειχθεί και το περιοδικό του συλλόγου, να καταγράψει την 
ημερίδα και να γίνει ένα τεύχος αφιέρωμα στο θέμα. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στάλθηκε από το ίδρυμα Mies Van Der Rohe η προκήρυξη για 
το Βραβείο Mies Van Der Rohe 2017 και πρέπει να στείλουν τα προτεινόμενα έργα έως τις 
26/09. Προτείνει δύο άτομα από το ΔΣ να αναλάβουν να συντάξουν το κάλεσμα για το 
Βραβείο, με ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών στις 22/09/16. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει αν μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Αντιπροσωπείας του συλλόγου, προκειμένου να γίνει μετά τις εκλογές του ΤΕΕ, που είναι 
στις 20/11/16, γιατί θεωρούν ότι ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα που είναι το καταστατικό 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση του συν. Πουλάκη περί αναβολής της «Α». 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 5 (Πουλάκης, Κροκίδης, Ράμμος, Γαλανός, Πλατσάκης). 
Κατά: 5 (Σκλιάς, Φιντικάκης, Μακράκη, Σκούφογλου, Κατερίνη). 
Μ. Πουλάκης: Διευκρινίζει ότι η πρόταση που έκανε δεν είναι προσωπική του, αλλά είναι 
ομόφωνη πρόταση της επιτροπής Θ1 για το καταστατικό, στην οποία είναι συντονιστής, 
ώστε η επιτροπή να έχει χρόνο να λάβει υπ’ όψη της όσο το δυνατόν περισσότερες 
απόψεις από την περιφερειακή οργάνωση και τις παρατάξεις, για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα 
που είναι το καταστατικό. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αναχωρεί ο συν. Ράμμος, ώρα 20.50. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την ομόφωνη πρόταση της επιτροπής Θ1 να γίνει η 
σύγκληση της Αντιπροσωπείας μετά τις εκλογές του ΤΕΕ (20.11.2016), ώστε η επιτροπή 
να έχει χρόνο να λάβει υπ’ όψη της όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις από την 
περιφερειακή οργάνωση και τις παρατάξεις, για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που είναι το 
καταστατικό. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 5 (Κροκίδης, Πουλάκης, Πλατσάκης, Γαλανός, Κατερίνη). 
Κατά: 4 (Σκλιάς, Φιντικάκης, Μακράκη, Σκούφογλου). 
Γίνεται συζήτηση για τον προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας. 
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Αποφασίζεται – μετά από ομόφωνη πρόταση της επιτροπής Θ1 να γίνει η σύγκληση της 
Αντιπροσωπείας μετά τις εκλογές του ΤΕΕ (20.11.2016), ώστε η επιτροπή να έχει χρόνο 
να λάβει υπ’ όψη της όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις από την περιφερειακή 
οργάνωση και τις παρατάξεις, για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που είναι το καταστατικό – να 
εισηγηθεί το ΔΣ στο προεδρείο της Αντιπροσωπείας να αναβληθεί η σύγκληση της 
Αντιπροσωπείας του συλλόγου στις 12/11/16 και να γίνει το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2016.  
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