ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43η
της 06.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Μ. Πουλάκης, Ε. Μπούκη (σε προσωρινή
αναπλήρωση Π. Γεωργακοπούλου), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Δ. Κροκίδης, Μ.
Σκούφογλου (σε προσωρινή αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Α. Αυγερινού.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ράμμος.

Κ. Γαλανός, Δ. Κεκάτος, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς, Ν.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με:
1) Επιχορήγηση του ΤΕΕ για το 2016. Η ΔΕ ΤΕΕ είχε αποφασίσει να επιχορηγήσει τον
σύλλογο για το 2016 με 24.600,00 ευρώ (σε τρεις δόσεις), εκ των οποίων έχουν πληρώσει
μόνο την πρώτη δόση ποσού 8.200,00 ευρώ. Επίσης ενώ υπάρχουν σχετικές αποφάσεις
της ΔΕ ΤΕΕ, δεν έχουν πληρώσει χρήματα για το ΙΚΑ (2.000,00 ευρώ), ούτε τις 4.000,00
ευρώ χορηγία για την Biennale. Προφορικά ενημέρωσαν ότι δεν θα πληρωθούν οι δύο
υπόλοιπες δόσεις της επιχορήγησης για το 2016 και έχουν προχωρήσει στην έγκριση της
πρώτης δόσης για το 2017 ποσού 8.200,00 ευρώ.
Γ. Πλατσάκης: Προτείνει να διερευνήσουν αν έχουν πάρει οι άλλοι σύλλογοι τις δύο
επόμενες δόσεις της επιχορήγησης για το 2016.
Μ. Πουλάκης: Ζητά να του σταλούν οι σχετικές αποφάσεις της ΔΕ ΤΕΕ για να διερευνήσει
το θέμα.
2) Πρόταση του προέδρου ΤΕΕ για συνεργασία στη διοργάνωση αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού στο πλαίσιο της ετήσιας Έκθεσης για τον τουρισμό, που είναι υπό την αιγίδα
του ΤΕΕ. Η πρόταση είναι να σχεδιαστεί ένα ξενοδοχείο με όλες τις ενεργειακές
προδιαγραφές και να γίνει όλο αυτό μέσα από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό υπό την
αιγίδα του συλλόγου. Αυτός που θα πάρει το 1ο βραβείο θα το υλοποιήσει σε μακέτα
περίπου στο ύψος ενός ανθρώπου (πχ 1:10), η οποία θα εκτεθεί στον προαύλιο χώρο της
έκθεσης. Θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί αν θα υπάρξει αμοιβή για αυτούς που θα
κερδίσουν και αν η Έκθεση θα πληρώσει για την κατασκευή της μακέτας και με τι υλικά.
Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αμοιβή για την γραμματειακή υποστήριξη του συλλόγου.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν ακολουθείται διαδικασία διαγωνισμού στα συνέδρια της
UIA. Θα διερευνήσει αν το Ελληνικό Τμήμα της UIA συμφωνεί να εκτεθεί το θέμα αυτό
(όλες οι συμμετοχές, χωρίς διαγωνισμό), με την ευκαιρία της Σεούλ, στα πλαίσια της
πράσινης αρχιτεκτονικής. Για να παρουσιαστεί στη Σεούλ ένας αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός ενός φορέα, πρέπει να έχει γίνει αποδεκτός ο διαγωνισμός από την επιτροπή
διαγωνισμών της UIA, και το σχετικό αίτημα κοστίζει 15.000,00 ευρώ.
Τ. Κατερίνη: Ρωτά: θέλουν να βγάλουν ανακοίνωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ή δεν
θέλουν να εμπλακούν.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι δεν συμφωνεί να δώσει την αιγίδα του ο σύλλογος.
Ν. Φιντικάκης: Συμφωνεί με τον συν. Πουλάκη.
Μ. Πουλάκης: Θεωρεί ότι δεν έχουν καμία δουλειά με την ιστορία αυτή και να πουν ότι ο
σύλλογος δεν μπορεί να δίνει την αιγίδα του σε διαγωνισμό εμπορικού χαρακτήρα.
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Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται πραγματοποιημένα
ξενοδοχεία κλπ. Υπάρχει και διαγωνιστική διαδικασία που την κάνουν οι ίδιοι και που
βραβεύουν οι ίδιοι. Υπάρχει η πρόθεση φέτος να γίνει αυτή η μακέτα. Το ερώτημα είναι
ποιος σχεδιάζει αυτή τη μακέτα; όποιος να είναι;
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι στον τομέα του τουρισμού και της κατασκευής της τουριστικής
υποδομής, χρησιμοποιούν ελάχιστα αρχιτέκτονες. Η πρόταση είναι πολύ αόριστη, θα
έπρεπε να την έχουν γραπτώς.
Δ. Κροκίδης: Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προβληθεί στον χώρο αυτό, ένα ενεργειακό
ξενοδοχείο.
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι θα πρέπει να δουν πρώτα την πρόταση του ΤΕΕ γραπτώς και
αναλυτικά και μετά να αποφασίσουν.
Δ. Κροκίδης: Θεωρεί ότι πρέπει να αποφασίσουν όμως επί της αρχής.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι η προσωπική του άποψη είναι πως οτιδήποτε δημιουργεί μια
εικόνα προβολής του αρχιτεκτονικού έργου των συναδέλφων, που δεν προσβάλει τους
αρχιτέκτονες, το θεωρεί θετικό.
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι υπάρχει σοβαρή ένσταση: ότι είναι ένα ιδιωτικό event και
δεν μπορεί να συμμετάσχει ο σύλλογος στη διαφήμισή του κλπ.
Ε. Μπούκη: Αναφέρει ότι πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτήρα αυτού
του θέματος. Αν πληρούνταν κάποια κριτήρια, θα προτιμούσαν να γίνει όλο αυτό με ένα
ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν είναι σύμφωνος να εμπλέκεται ο σύλλογος και στη
διαδικασία των ιδιωτικών εταιρειών. Αν υπήρχε προεργασία και αν θα μπορούσε να είχε
τις εγγυήσεις των μεγάλων ιδιωτικών διαγωνισμών, θα μπορούσαν ίσως να το δουν. Σαν
Ελληνικό Τμήμα της UIA θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν όλο αυτό, αφού το
συζητήσει το θέμα όμως πρώτα με το Ελληνικό Τμήμα της UIA. Προτείνει να πουν στο
ΤΕΕ ότι θα απαντήσουν σε 15 μέρες.
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας αναφέρει ότι η απάντηση προς τον πρόεδρο ΤΕΕ είναι ότι
υπάρχει μια επιφύλαξη και ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για την πρόταση αυτή.
Θεωρούν ότι γενικά η συμμετοχή του συλλόγου σε μια ιδιωτική διαδικασία είναι
προβληματική και ότι επιφυλάσσονται, αν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν εγγυήσεις για μια
πολύ σοβαρή δουλειά πάνω στο θέμα, να το ξαναδούν.
Συμφωνούν.
ΘΕΜΑ 3ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι είναι μια ενδιάμεση Αντιπροσωπεία πριν την καταστατική, με
σκοπό να διαμορφώσει τον κανονισμό της, ώστε να μπορέσει να γίνει η καταστατική.
Είπαν ότι θα μπορούσε να γίνει ενημέρωση των πεπραγμένων και των οικονομικών,
επειδή στην προηγούμενη Α όταν ήταν να συζητηθεί το θέμα δεν υπήρχε απαρτία. Η
ενημέρωση για τα οικονομικά έχει σταλεί ήδη στα μέλη του ΔΣ και όταν συμπληρωθεί η
συνοπτική παρουσίαση δράσεων θα σταλεί και αυτή.
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι η προηγούμενη Α πήρε απόφαση ότι θα γίνει απολογισμός
πεπραγμένων και οικονομικών. Στην ΗΔ της Α οι απολογισμοί έχουν γίνει ενημερώσεις.
Πως άλλαξε η ΗΔ; Επίσης η προηγούμενη Α πήρε απόφαση να είναι η επόμενη Α
καταστατική. Στο θέμα της τροποποίησης της παραγράφου του κανονισμού της Α για την
προσωρινή αντικατάσταση μελών, επίδικο είναι ότι η αντιπροσώπευση από άλλη
περιφέρεια σε άλλη περιφέρεια καταργεί την περιφερειακή αναλογία των αντιπροσώπων
στην Α, η οποία είναι καταστατικά κατοχυρωμένη.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι υπάρχουν παρατάξεις που έχουν εκλέξει πχ. 20
αντιπροσώπους και μόνο οι 5 είναι στην Αττική. Είναι προφανές ότι η όποια αδυναμία
κάλυψης των εξόδων μετακίνησής τους καταστρατηγεί την αντιπροσωπευτικότητα στην
εργασίες της Α/ΣΑΔΑΣ. Είναι τελικά θέμα δημοκρατίας.
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Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι μίλησε με τον νομικό σύμβουλο του συλλόγου κο Βασίλη
Κωστόπουλο που είπε τα εξής: «Όπως είναι γνωστό η προηγούμενη Αντιπροσωπεία

ζήτησε από την επόμενη να ασχοληθεί με τα οικονομικά πράγματα του ΣΑΔΑΣ. Αυτή η
απόφαση διατυπώθηκε με τη μορφή να γίνει ένας οικονομικός απολογισμός. Η αληθής
έννοια αυτής της απόφασης δεν μπορεί να είναι άλλη από το να υπάρξει οικονομική
ενημέρωση για την πορεία των οικονομικών του ΣΑΔΑΣ από το ΔΣ και να ανοίξει
συζήτηση για κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια πάνω στην πορεία αυτή την οικονομική.
Η συζήτηση συνεπώς για το θέμα αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συζήτηση για τα
οικονομικά του συλλόγου. Άλλωστε η σωματειακή πρακτική επιφυλάσσει τη συζήτηση επί
του οικονομικού απολογισμού, αλλά και των δραστηριοτήτων του συλλόγου, στην
απολογιστική Γ.Σ. / Αντιπροσωπεία, η οποία διεξάγεται όταν έχει γίνει γνωστή η
ημερομηνία των προσεχών αρχαιρεσιών του συλλόγου.»
Γίνεται συζήτηση.
Δ. Κροκίδης: Προτείνει με την ευκαιρία της τροποποίησης του κανονισμού της Α να δουν
και τα παρακάτω:
α) Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γίνεται συζήτηση και του δίνονται διευκρινίσεις από
τα μέλη.
β) Στην πρόσκληση να διαγραφεί η αναφορά στη δημοσίευση στο ΕΔ ΤΕΕ και να
προστεθεί να στέλνονται οι προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνούν.
γ) Στο θέμα της εκλογής του ΔΣ του συλλόγου από ψηφοδέλτια των εκλογών ή
συγχωνεύσεις τους, θεωρεί ότι θα έπρεπε να δίνεται και η δυνατότητα της προσωπικής
επιλογής.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι έτσι εξασφαλίζεται μια δεοντολογία των παρατάξεων.
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι καλό είναι να μην αλλάξει αυτό.
Κ. Σκλιάς: Θεωρεί ότι πρέπει οι προτάσεις για τις τροποποιήσεις του κανονισμού της Α να
γίνουν σαφώς και πολύ συγκεκριμένα.
Γίνεται συζήτηση.
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει την Παρασκευή 17/03/17.

Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Ε. ΜΠΟΥΚΗ

Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Κ. ΣΚΛΙΑΣ

Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ

Μ. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ

Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
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