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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 41η 
της 11.01.2017 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ ΚΕΣΑΜΑΘ. 
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Δ. Κεκάτος, Μ. Σκούφογλου (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Ε. Μπούκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Χ. Μακράκη), Α. 
Χαλικιάς (σε προσωρινή αναπλήρωση Ν. Φιντικάκη), Μ. Πουλάκης, Δ. Κροκίδης, Κ. 
Γαλανός. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Αυγερινού, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς, Ν. Ράμμος, Κ. 
Σκλιάς. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με: 
1) Biennale. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των εκθεμάτων της Biennale στην 
αποθήκη του ΥΠΕΝ και στον σύλλογο. Έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος και είναι στη φάση 
του «τυπωθήτω». Προτείνεται να γίνει η παρουσίασή του σε μια μεγάλη εκδήλωση. Επίσης 
προτείνεται να πωλείται και να βρεθούν χορηγοί για την εκδήλωση. Οι προτεινόμενοι 
χώροι για την εκδήλωση είναι: α) το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Φιξ, β) οι χώροι του 
Φεστιβάλ Αθηνών, γ) η Στοά του Βιβλίου. Επίσης μετά την παρουσίαση του καταλόγου και 
προς την άνοιξη, προτείνεται να γίνει μια εκδήλωση που να μπορέσουν να στήσουν το 
αμφιθέατρο της Biennale σε κάποιο χώρο. Ενημερώνει ότι την τελευταία δόση της 
χρηματοδότησης από το ΥΠΕΝ δεν θα μπορέσουν να την πάρουν πριν τα τέλη 
Φεβρουαρίου.  
2) Ασφαλιστικό. Προτείνει α) να αναλάβει ο συν. Πλατσάκης να γράψει ενημέρωση για το 
ασφαλιστικό και β) να γίνει επιστολή προς το ΤΕΕ, το Υπουργείο και το ΤΣΜΕΔΕ. 
Μ. Πουλάκης: Ρωτάει αν γνωρίζει κανείς τι γίνεται με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού 
περί παγώματος των οφειλόμενων εισφορών προκειμένου να διατηρηθούν εν ζωή οι 
διακανονισμοί. 
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι ήταν παρών χτες στη ΔΕ ΤΕΕ και άπαντες δεν ήξεραν να 
απαντήσουν τίποτα σχετικά με το ασφαλιστικό, ούτε ο πρόεδρος συν. Στασινός. Προτείνει 
να πάνε στη ΔΕ του ΤΕΕ την άλλη Τρίτη και να συζητήσουν για το ασφαλιστικό. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει, σχετικά με την ενημέρωση του συν. Κεκάτου για τη ΔΕ ΤΕΕ, 
«πως είναι δυνατόν να ξέρουμε εμείς και αυτοί να μην ξέρουν;». Ρωτά τι γίνεται με τις 
αυξήσεις; Θα καταμεριστούν μηνιαίως; Τελικά τι θα πληρώσουν στο τέλος Ιανουαρίου; 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το ΤΜΕΔΕ, αθροιστικά και με την ακίνητη περιουσία του, 
υπολογίζεται στα 370 εκ., τα οποία όμως δεν είναι ικανά να καλύψουν την εγγυοδοσία. 
Υπάρχει σκέψη να δοθεί η απαραίτητη περιουσία στο ΤΜΕΔΕ για να μπορεί να καλύψει 
την εγγυοδοσία. Μπορούν να καλύψουν όμως την εγγυοδοσία και πιστωτικά ιδρύματα.  
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι στον ιδιωτικό τομέα / στις τράπεζες η εγγυοδοσία είναι 
«σφαγείο». 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι για τις σημαντικότατες υπηρεσίες της Εγγυοδοσίας & 
Πιστοδοσίας που παρέχονταν ως συμπληρωματικές του συνόλου των κλάδου του τ. 
ΤΣΜΕΔΕ, πώς ο καθολικός διάδοχος οποιουδήποτε τμήματος της περιουσίας θα μπορεί 
να τις παρέχει χωρίς να έχει στη δικαιοδοσία του κάποιες βασικές παροχές, πάνω στις 
οποίες θα διασφαλιστούν οι κίνδυνοι; Εφ’ όσον το ταμείο αυτό φαίνεται να μην αφορά σε 
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πάνω από το 50% των ασφαλισμένων, πώς θα διαχωριστεί το τμήμα της περιουσίας 
(ακίνητη και κινητή, Attica Bank κτλ.) που έχει δημιουργηθεί από το σύνολο των 
μηχανικών, προκειμένου να καλυφτεί το άνοιγμα των τρεχουσών εγγυήσεων και των 
πιστοδοτήσεων, της τάξης άνω του 1 δις €, όταν μάλιστα οι κίνδυνοι που ενείχαν αυτές 
διασφαλίζονταν πάνω στο σύνολο των αποθεματικών του ταμείου και κυρίως του κλάδου 
Κυρίας Σύνταξης που από 01.01.2017 είναι σε άλλο φορέα, τον ΕΦΚΑ; Το ΤΜΕΔΕ, ως 
έχει, στην καλύτερη περίπτωση, φαίνεται να αποτελεί ένα απίθανο εγχείρημα και πάντως 
θνησιγενές χωρίς δημόσιο άρα και μη υποχρεωτικό χαρακτήρα και στην χειρότερη δεν 
είναι τίποτα άλλο από μία πρόχειρη απάντηση στο πρόβλημα της Εγγυοδοσίας και 
Πιστοδοσίας του κλάδου, που οι εγγενείς αδυναμίες που προανέφερε συνοπτικά θα 
οδηγήσουν νομοτελειακά, στην αδρανοποίηση και κατάργησή του και τους μελετητές, τους 
μικρούς κατασκευαστές και τις μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στην εγγυοδοσία του Τραπεζικού Συστήματος με αποτέλεσμα την σταδιακή 
εξαφάνισή τους από την αγορά. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι ξαφνικά όλα έχουν ξεχαστεί και οι τόνοι είναι πεσμένοι. Πέρασε 
το ασφαλιστικό στη Βουλή και δεν έγινε τίποτα, δεν υπήρξε αντίδραση.  
Μ. Πουλάκης: Αφού ψηφίστηκε και από την Αντιπολίτευση;  
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να κάνουν μια παράσταση στη ΔΕ ΤΕΕ και να ζητήσουν να τους 
πουν που βρίσκεται το θέμα και τι σκοπεύουν να κάνουν. 
Συμφωνούν. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Επικυρώνονται τα πρακτικά Νο 39 στις 23/11/16 και Νο 40 στις 02/12/16. Σχετικά με τα 
πρακτικά Νο 38 στη 01.11.2016, περιμένουν τυχόν παρατηρήσεις από τον συν. Πουλάκη 
και σχετικά με τα πρακτικά Νο 34 της 12.09.2016, περιμένουν τυχόν παρατηρήσεις από 
τον συν. Κροκίδη. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ ΚΕΣΑΜΑΘ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει ότι υπάρχουν 4 υποψηφιότητες συναδέλφων που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο ΚΕΣΑΜΑΘ. 
Α. Χαλικιάς: Προτείνει να επικοινωνήσουν σχετικά με τον πρόεδρο του ΣΑΘ. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι θα πρέπει να προτείνουν στους εκπροσώπους να υπάρχει 
εναλλαγή τακτικού και αναπληρωματικού. Στο ΚΕΣΑ δεν τον τηρούν αυτό, ενώ θα έπρεπε. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με το έγγραφο που έστειλε με τις παρατηρήσεις για το 
σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον (εισερχ. ΑΠ 62003). Προσπάθησε να 
συγκεντρώσει τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν για το σ/ν, από τους συναδέλφους 
Μαδεμοχωρίτη, Τζάρα, Στοφόρο και Γρηγορόπουλο. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο θεωρεί 
ότι το έργο των επιτροπών έχει ολοκληρωθεί και έχουν αναλάβει κάποιοι να 
αποτυπώσουν σε νέο σ/ν την επεξεργασία των επιτροπών. Πιστεύει ότι έχει νόημα να 
στείλουν τις παρατηρήσεις τους πριν έρθει το νέο σ/ν.  
Δ. Κεκάτος: Προτείνει να τονίσουν ότι η διαβούλευση στο νέο σ/ν θα πρέπει να έχει 
εύλογο χρόνιο και αν θέλουν τη συναίνεση του συλλόγου, θα πρέπει να συμφωνούν στα 
περισσότερα σημεία. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι κυκλοφορεί ότι δεν συμφωνεί η Τρόικα με τη μείωση των 
προστίμων. Ρωτά τι έγινε με τις στατικές επάρκειες; 
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Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι δεν ξέρουν τίποτα για το τι έγινε, ξέρουν τι είπαν στις επιτροπές 
και ότι έγινε δεκτό με θετικό πρόσημο. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Διαβάζει το σχέδιο εγγράφου με τις παρατηρήσεις για σ/ν για το δομημένο 
περιβάλλον (εισερχ. ΑΠ 62003). 
Γίνεται συζήτηση και διορθώσεις / συμπληρώσεις στο σχέδιο εγγράφου. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι γενικά συμφωνεί με το υπόμνημα της προέδρου. Παρόλα 
αυτά το σ/ν δεν ενδείκνυται, γιατί ακολουθεί το πνεύμα της Τρόικα και του εισπρακτικού 
χαρακτήρα. Στο θέμα των αυθαιρέτων μένει ο εισπρακτικός χαρακτήρα σαν φιλοσοφία. Το 
σ/ν κατευθύνεται στο θέμα της ιδιωτικοποίησης και στο θέμα της διάσπασης του δημόσιου 
τομέα. Θα ψηφίσει λευκό. 
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας αναφέρει τις προσθήκες που θα γινούν στο σχέδιο εγγράφου, 
μετά τη συζήτηση των μελών του ΔΣ. Θέτει σε ψηφοφορία το σχέδιο εγγράφου με τις 
παρατηρήσεις για το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον, με τις προσθήκες που 
έγιναν. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 8 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Μπούκη, Χαλικιάς, Πουλάκης, Κροκίδης, 
Γαλανός). 
Λευκό: 1 (Σκούφογλου). 
Αποφασίζεται. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ ΚΕΣΑΜΑΘ (συνέχεια) 
 
Γ. Πλατσάκης: Ενημερώνει ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΑΘ. Μετά την 
ενημέρωση αυτή προτείνει για εκπροσώπους του συλλόγου στο ΚΕΣΑΜΑΘ τους 
συναδέλφους: Βασίλη Γιαπουτζίδη ως τακτικό μέλος και Θωμά Δαλαμπούρα ως 
αναπληρωματικό μέλος. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την παραπάνω πρόταση. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 8 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Μπούκη, Χαλικιάς, Πουλάκης, Κροκίδης, 
Γαλανός). 
Λευκό: 1 (Σκούφογλου). 
Αποφασίζεται ότι ως εκπρόσωποι του συλλόγου στο ΚΕΣΑΜΑΘ ορίζονται οι συνάδελφοι 
Βασίλης Γιαπουτζίδης (τακτικό μέλος) και Θωμάς Δαλαμπούρας (αναπληρωματικό μέλος). 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει: 
1) Ζητούν εκπρόσωπο του συλλόγου στην Επιστημονική Εσπερίδα «Αυθαίρετη Δόμηση. 
Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών» 
που διοργανώνει το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ (εισερχ. ΑΠ 62041). 
Αποφασίζεται να πάει ο συν. Κεκάτος. 
2) Ζητούν την Τιμητική Υποστήριξη του συλλόγου στο 1o Lighting Design Symposium, 
που διοργανώνεται από το Plant της Boussias Communications, στις 02/02/17 στην Αθήνα 
(εισερχ. ΑΠ 62031). 
Γίνεται συζήτηση. 
Ο συν. Πλατσάκης αναλαμβάνει να διερευνήσει τα θέμα 
Κ. Γαλανός: Προτείνει να τους ζητηθεί να κάνουν μια χορηγία στον σύλλογο. 
3) Αίτημα της συν. Σωτηρίας Κατσαφάδου να διαγραφεί από τον σύλλογο (εισερχ. ΑΠ 
62014). 
Η πρόεδρος αναλαμβάνει να διερευνήσει τηλεφωνικά το θέμα. 
4) Κοινοποίηση της ένστασης του συν. Κωσταντή Κίζη, που κατέθεσε κατά των Πρακτικών 
των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Ανοικτού Αρχιτεκτονικού 
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Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: «Αποκατάσταση, ανάδειξη και λειτουργικής 
επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της 
γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς» και της σχετικής απόφασης επικύρωσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαλκίδας. Παρακαλεί για τις ενέργειες του συλλόγου προκειμένου να 
προστατευθεί ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και η τήρηση της σχετικής 
νομοθεσίας, καθώς και να διασφαλισθεί η προστασία των διατηρητέων μνημείων του 
τόπου (εισερχ. ΑΠ 61980). 
Γίνεται συζήτηση. 
5) Ψήφισμα συμπαράστασης που κατέθεσε η συν. Μπούκη, σχετικά με τον φοιτητή 
Γιώργο Καλλινάκη που δικάζεται για συμμετοχή σε πορεία όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος 
Φύσσας (εισερχ. ΑΠ 62038).  
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το ψήφισμα συμπαράστασης στον φοιτητή Γιώργο 
Καλλινάκη. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 7 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Σκούφογλου, Μπούκη, Χαλικιάς, Γαλανός). 
Λευκό: 2 (Κροκίδης, Πουλάκης). 
Αποφασίζεται. 
6) Θέμα με υπό ανέγερση υπόσκαφο ξενοδοχείο στη Βλυχάδα Σαντορίνης (εισερχ. ΑΠ 
62017 & 61820). Αναφέρει ότι υπάρχει κάποια οικοδομική άδεια. Είναι προφανές ότι 
υπάρχει μια παρέμβαση στο τοπίο. 
Δ. Κεκάτος: Προτείνει να απαντήσουν ότι ο σύλλογος δεν είναι θεσμικό όργανο και να 
προσφύγουν στα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα. 
Κ. Γαλανός: Προτείνει να ζητήσουν από τον ιδιοκτήτη να τους στείλει τη μελέτη και την 
τεχνική έκθεση για το οικοδόμημα. 
 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
Μ. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ  Ε. ΜΠΟΥΚΗ    Α. ΧΑΛΙΚΙΑΣ 
 
 
 
Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ    Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ 
 


