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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 18.03.2017, ώρα 10:00, ΤΕΕ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 
Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης: 

1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (2 ώρες). 
2. Ενημέρωση για τα οικονομικά (2 ώρες). 
3. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας (2 ώρες). 
4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (2 ώρες). 

 
Προεδρείο: Στέφανος Ζαφειρόπουλος πρόεδρος, Μαρία Φραντζή Α΄ αντιπρόεδρος, 
Αλέξανδρος Βράκας Β' αντιπρόεδρος.  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 18.3.2017 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1.  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΥΡΤΩ ΑΤΤΚΗΣ 

2.  ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

3.  ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4.  ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5.  ΤΟΤΣΙΚΑ ΠΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

6.  ΡΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

7.  ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΦΛΩΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

8.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

9.  ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

10.  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11.  ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

12.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

13.  ΒΑΪΟΥ ΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

14.  ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15.  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

16.  ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

17.  ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

18.  ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

19.  ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

20.  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

21.  ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

22.  ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

23.  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

24.  ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ – ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

25.  ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΩΓΩ ΕΥΒΟΙΑΣ 

26.  ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

27.  ΣΦΥΡΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

28.  ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

29.  ΚΙΡΚΙΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

30.  ΠΡΕΠΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

31.  ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

32.  ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

33.  ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

34.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

35.  ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

36.  ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

37.  ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

38.  ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

39.  ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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40.  ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

41.  ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

42.  ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΖΩΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

43.  ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

44.  ΜΩΣΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

45.  ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

46.  ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

47.  ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

48.  ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

49.  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

50.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

51.  ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΟΒΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

52.  ΜΠΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

53.  ΚΕΚΑΤΟΣ ΣΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Προ Ημερησίας Διάταξης 
 
Α) Κατάθεση δήλωσης αποχώρησης από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων.  
 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
 
Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 18.3.17 επειδή δε θέλουμε να 
νομιμοποιήσουμε τις πράξεις που επιδιώκονται μέσω των διαδικασιών της, όπως εξηγεί η 
καταγγελία μας την οποία επισυνάπτουμε και ζητούμε να καταχωρηθεί μαζί με τη δήλωσή μας 
αυτή στα πρακτικά.  
 
Για το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων 
 
Κώστας Σκλιάς, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  
Χρήστος Σελιανίτης, μέλος ΔΣ Τμήματος Αττικής  
 
 
Κατάθεση καταγγελίας από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων 
 
 

NEO KINHMA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Συνάδελφοι,  
 
Στην Αντιπροσωπεία της 3ης Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίασή της να έχει 
θέματα Απολογισμό Πεπραγμένων του ΔΣ, Οικονομικό Απολογισμό και Τροποποίηση 
Καταστατικού. Η πρόσκληση που μας στάλθηκε, αντί για απολογισμούς, αναφέρει κάποιες 
σχετικές «ενημερώσεις» και αντί τροποποίηση καταστατικού, τροποποίηση κανονισμού 
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας! 
 
Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 απευθύναμε προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ανοικτή 
επιστολή (αναρτημένη στο site του Συλλόγου : www.sadas-pea.gr) ζητώντας, μεταξύ άλλων, να 
διορθώσει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, που έχει συγκληθεί για τις 18 Μαρτίου 2017 
με βάση τις αποφάσεις της προηγούμενης Αντιπροσωπείας. Αντί για διόρθωση, το Προεδρείο 
επιμένει να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας, του κυρίαρχου οργάνου του 
Συλλόγου, που ούτε το ίδιο ούτε το ΔΣ έχουν δικαίωμα να τις αγνοούν ή να τις τροποποιούν.  

http://www.sadas-pea.gr/
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1. Το Προεδρείο κάνει πλάτες στην πρόεδρο και την πλειοψηφία του ΔΣ, που 
αποφεύγουν πεισματικά να κάνουν απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό 
απολογισμό αν και έχουν περάσει πια πάνω από 2 χρόνια της θητείας τους. Το ΔΣ 
δείχνει να φοβάται να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του και να αξιοποιήσει ακόμα και 
μια ενδεχόμενη απόρριψη ή ισχυρή αμφισβήτηση κατά την ψήφιση τους από την 
Αντιπροσωπεία, η οποία αξιολογούμενη θα μπορούσε να το βοηθήσει σε τροποποίηση 
των στόχων του. Επιπλέον αποτελεί καθαρό καιροσκοπισμό και αναξιοπρέπεια, το 
γεγονός ότι, αυτοί που αρνούνται σήμερα τους ενδιάμεσους απολογισμούς, και κυρίως η 
Συσπείρωση που έχει την προεδρία του ΔΣ, όχι μόνο δέχτηκαν να εισαχθούν τα θέματα 
αυτά στη μέση της θητείας του προηγούμενου ΔΣ (στο οποίο την προεδρία είχε βεβαίως 
άλλη παράταξη) αλλά και καταψήφισαν τότε τον απολογισμό πεπραγμένων!  

 
2. Το Προεδρείο, αντί να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της τροποποίησης του 

καταστατικού, όπως είχε αποφασίσει η προηγούμενη Αντιπροσωπεία, φέρνει ένα θέμα 
τροποποίησης του κανονισμού της Αντιπροσωπείας. Με την τροποποίηση του 
κανονισμού της Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα με την αντικαταστατική αλλοίωση 
της εκπροσώπησης της περιφέρειας, όπως προβλέπεται στη σχετική πρόταση που 
έχει υποβληθεί από την πλειοψηφία του ΔΣ, επιδιώκεται η αλλοίωση των καταστατικών 
προϋποθέσεων ύπαρξης απαρτίας, όπως ομολογεί στο τελευταίο έγγραφό του το ίδιο το 
Προεδρείο, που μας λέει ότι το θέμα «…εμπεριέχει την προϋπόθεση της τροποποίησης 
του κανονισμού της Α, ώστε να είναι εφικτή η απαιτούμενη απαρτία της Καταστατικής.»! 
Με δυο λόγια, μέσω της τροποποίησης του κανονισμού, δηλαδή της παροχής 
δυνατότητας προσωρινής αναπλήρωσης αντιπροσώπων της περιφέρειας ακόμα και από 
αντιπροσώπους της Αθήνας (αλλοίωση της γεωγραφικής εκπροσώπησης), επιδιώκεται 
η έμμεση τροποποίηση του καταστατικού χωρίς την απαιτούμενη ενισχυμένη 
πλειοψηφία των ¾, αλλά με απλή πλειοψηφία! Αυτό που δυσκολεύει τις παρατάξεις που 
μεθοδεύουν την εκτροπή, δεν είναι η απαρτία του 50%, η οποία δεν είναι και τόσο 
σπάνια ακόμα για συνηθισμένες συνεδριάσεις, αλλά η πλειοψηφία των 3/4, την οποία 
επιδιώκουν να παρακάμψουν, αφού οι πραγματικοί και όχι οι παραταξιακοί συσχετισμοί 
δυνάμεων στην Αθήνα και την Περιφέρεια δεν είναι φυσικά οι ίδιοι.  

 
Ενώ ο Σύλλογος μαζί με την αρχιτεκτονική αργοπεθαίνει, ολιγάριθμες ομάδες αξιοποιούν την 
αδυναμία του, απομακρύνουν ή και αποκλείουν από αυτόν τους υπόλοιπους συναδέλφους και 
τον χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Ποιος πιστεύει πραγματικά ότι σήμερα το 
πρόβλημα του Συλλόγου είναι ο κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, το μόνο 
θέμα της συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου 2017 το οποίο προβλέπεται να κριθεί με 
ψηφοφορία; 
 
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων απορρίπτει αυτές τις μεθοδεύσεις και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να τις απορρίψει. Δεν θα μείνει μόνο στην καταγγελία, θα πάρει πρωτοβουλίες για την 
υπεράσπιση και τη διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας και της δεοντολογίας στον 
Σύλλογο.  
 

Αθήνα 16 Μαρτίου 2017 
Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων 
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Β) Πρόταση της ΔΚΜ αλλαγής σειράς των θεμάτων της ΗΔ: να συζητηθεί πρώτα 
η τροποποίηση του Κανονισμού.  
 
Πρόταση της Προέδρου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και της ΠΣΚ να μην αλλάξει η σειρά των 
θεμάτων.  
 
Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση ΔΚΜ: 
  
ΥΠΕΡ 15, ΚΑΤΑ 22, ΛΕΥΚΑ 2  
 
Μετά από αίτημα του συν Γ. Πάνου, βάσει καταστατικού, γίνεται ονομαστική ψηφοφορία 
με το παρακάτω αποτέλεσμα:  
 
ΥΠΕΡ : 15, ΚΑΤΑ 25, ΛΕΥΚΑ 2, ΑΠΟΧΗ 3 
 
Η πρόταση της ΔΚΜ καταψηφίζεται. 
 

 

 
Θέμα 1ο: Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ 
 
Εισήγηση: Κατερίνη Τόνια, Πρόεδρος  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

02.12.2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ. 
5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 

Αποφασίζεται να γίνει αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία, βάσει της συζήτησης 

που έγινε και να ζητείται το δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών 

από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς, για όσο διάστημα παραμένει σε εκκρεμότητα 

η αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων με τις ολοκληρωμένες πενταετείς 

σπουδές, και για όσο επιπλέον διάστημα ορίσουν οι θεσμοθετημένες μεταβατικές 

διατάξεις. 

11.01.2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ 

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

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 

1. Μετά από συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα να σταλθεί έγγραφο προς το 
Υπουργείο με παρατηρήσεις όσον αφορά στο Σχέδιο Νόμου για τον έλεγχο 
και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος. 

2. Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ψήφισμα για τον φοιτητή Γιώργο Καλλινάκη 
που δικάζεται για συμμετοχή σε πορεία όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος 
Φίσσας.  

 

07.02.2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΣ. 
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. 
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 

1. Αποφασίζεται να σταλθεί ψήφισμα για φράγμα στον Τίγρη ποταμό. 
2. Αποφασίζεται να συνταχθεί και να δημοσιοποιηθεί ανακοίνωση για την 

ξαφνική απώλεια του Λουκιανού Κηλαηδόνη.   
3. Αποφασίζεται να στείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επιστολή προς το Υπουργείο 

Παιδείας με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.  
 

06.03. 2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.  

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. 

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. 
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. 

4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 
 
 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.11.2016 Ψήφισμα για τη ΒΙΟΜΕ.  

2.11.2016 Αίτημα προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Τράπεζα της 

Ελλάδος για χορήγηση αντιγράφου του πορίσματος των ελέγχων στην Τράπεζα 

Αττικής.  

2.11.2016 Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον Νομοσχέδιο «για τον έλεγχο στην παραγωγή 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων» προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη, με κοινοποίηση στον πρόεδρο ΤΕΕ.  

7.11.2016 Πρόσκληση των μελών της Αντιπροσωπείας στην 3η Τακτική σύγκληση της 

Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 3.12.2016 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).  
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21.11.2016 Επιστολή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου με αίτημα να παραστεί εκπρόσωπος του Συλλόγου κατά τη 

συνεδρίαση του ΚΑΣ με θέμα το Κάστρο της Άρτας (Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ).  

24.11.2016 Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 23.11.16 για το Καταστατικό.  

16.12.2016 Έγγραφο προς τους Υπουργούς Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον πρόεδρο ΤΕΕ που αφορά στο 

δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών από τους αρχιτέκτονες 

μηχανικούς. 

16.12.2016 Ορίζονται οι συνάδελφοι Τόνια Κατερίνη, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Γιώργος 

Πλατσάκης, γενικός γραμματέας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ εκπρόσωποι του Συλλόγου στην 

Ομάδα Έργου του άρθρου 29 «Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού» του Ν. 4439 

/ 2016 (Α’ 222), με επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & 

Δικτύων.  

4.1.2017 Διαμαρτυρία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου για τα 

καύσιμα. Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ.  

12.1.2017 Ορισμός εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΣΑΜΑΘ). Ορίζονται οι 

συνάδελφοι Γιαπουτζίδης Βασίλειος και Δαλαμπούρας Θωμάς με έγγραφο προς 

το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

12.1.2017 Έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Γραμματέα 

Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος και τον Πρόεδρο ΤΕΕ με 

Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του σχεδίου νόμου για το δομημένο 

περιβάλλον.  

12.1.2017 Ψήφισμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον φοιτητή Γιώργο Καλλινάκη.  

24.1.2017 Χορήγηση πιστοποιητικού ορθής εκτέλεσης έργου προς την εταιρεία 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.  

30.1.2017 Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σύλλογο Μελετητών Ελλάδας για τη 

συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

31.1.2017 Επιστολή αποδοχής παρουσίασης έρευνας και έκθεσης του έργου “Enchanting 

Views. Romanian Black Sea Tourism Planning and Architecture of the 1960’s and 

70’s”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου στα κεντρικά γραφεία 

του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.   

1.2.2017 Αίτηση διάθεσης της Αίθουσας Εκδηλώσεων ΤΕΕ για την πραγματοποίηση της 

Γενικής Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Σάββατο 18.3.17. 

3.2.2017 Επιστολή προς το ΥΠΠΟ, Μαρίνα Ζέας ΑΕ με κοινοποίηση στο Δήμο Πειραιά και 

την Περιφέρεια Αττικής με θέμα Πληροφορίες για τη μελέτη Αρχαιολογικού 

Περιπάτου στη Μαρίνα Ζέας. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ζητά να ενημερωθεί εάν 
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για το εν λόγω έργο έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την 

ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

8.2.2017 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

με θέμα «Ερώτημα για το θεσμικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών».  

8.2.2017 Ψήφισμα για το φράγμα του Ιλίσου στον Τίγρη ποταμό, στην περιοχή του 

Βόρειου Κουρδιστάν.  

 

8.2.2017 Έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική 

Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού σχετικά με την κράτηση υπέρ ΕΜΠ.  

8.2.2017 Συλλυπητήριο τηλεγράφημα προς την οικογένεια του Λουκιανού Κηλαηδόνη για 

την απώλειά του.  

9.2.2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την σύγκληση 

της 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στο ΤΕΕ.  

20.2.2017 Έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα τη διαδικασία ορισμού 

εκπροσώπων στις τριμελείς επιτροπές του άρθρου 29 «Ρύθμιση επαγγέλματος 

Μηχανικού» του Νόμου 4439 / 2016.  

22.2.2017 Επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα για αποδοχή πίστωσης ποσού, σχετικά με 

συμμετοχή Συλλόγου Χανίων στο φεστιβάλ p_public.  

6.3.2017 Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Πρόεδρο ΤΕΕ και τις Υπηρεσίες Δόμησης της 

χώρας για την Αποδοχή υπογραφής από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες 

Μηχανικούς σε τοπογραφικά για όλες τις χρήσεις.  

7.3.2017 Ερώτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων για την Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ.  

ΔΡΑΣΕΙΣ 

02.12.2016 Εκδήλωση με τίτλο «Η Ζάχα Χαντίντ έκλεψε φωτιά από το Δία : Πως ο Προμηθέας 
θα πολεμήσει την Αστική Κρίση Σήμερα;», στην Αθήνα (αίθουσα εκδηλώσεων 
ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα). 

 

17.01.2017 Επιστημονική Εσπερίδα «Αυθαίρετη Δόμηση. Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ 

πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών» που διοργάνωσε το 

Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ.  

20.2.2017 Διεθνής Συνάντηση με θέμα «Συνεργατική Κατοικία» στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι).  

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ  
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17.01.2017 Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, κ. Κεκάτος Διονύσιος, εκπροσώπησε 

τον Σύλλογο στην 1η Επιστημονική Ημερίδα θεμάτων Αρχιτεκτονικής 

Τεχνολογίας με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων και Δημοσίων Χώρων. 

Ζητήματα εκπαίδευσης και κανονισμών» που διοργανώθηκε από τη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. 

06.03.2017 Η Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κα Τόνια Κατερίνη εκπροσώπησε τον Σύλλογο 

στην εκδήλωση «Ημέρες Επαγγελματικής Ενημέρωσης» στα Εκπαιδευτήρια 

Δούκα ενημερώνοντας τους μαθητές για τον Τομέα της Αρχιτεκτονικής.   

Ερωτήσεις: Φραντζή Μαρία, Τζάρας Μιχάλης, Δεσποτίδη Μυρτώ 

Τοποθετήσεις: Φραντζή Μαρία (ΕλΕΜ), Μαδεμοχωρίτης Γιώργος (ΕλΕΜ), Αυγερινού 

Αφροδίτη (Πανεπιστημονική), Κροκίδης Δημήτρης (ΔΚΜ) 

 

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για τα οικονομικά  

Εισηγητές:  Βιβιάννα Μεταλληνού, Ταμίας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  
Γιώργος Πλατσάκης, Γενικός Γραμματέας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ  

 

Α Εισήγηση: Βιβιάννα Μεταλληνού, Ταμίας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
ΑΠΟ 7ο 2015 ΕΩΣ 2ο 2017 

 
Η προηγούμενη Αντιπροσωπεία στις 3/12/2016,  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. 
(Από Β. Κωστόπουλο, Νομικό Σύμβουλο ΣΑΔΑΣ) 
 
Παρέλαβα το Ταμείο του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ από την Μαρία Φραντζή τον Ιούλιο του 2015 με θετικό 
πρόσημο, παρά τις μεγάλες εκκρεμότητες που καταγράφονταν ακόμα στην ανάλυση των 
κινήσεων του οικονομικού απολογισμού της θητείας. 
 
Στη διάρκεια των είκοσι μηνών, συνεχίσθηκε η προσπάθεια της διεύρυνσης των δυνητικών 
παραγωγών εσόδων και η κίνηση του ταμείου το αποτυπώνει εύλογα. 
 
Με την επιχορήγηση του ΤΕΕ  στα 13.200Ε   και τις συνδρομές στις 5.734,87Ε, η λειτουργία του 
Συλλόγου και η κάλυψη των βασικών αναγκών του -Μισθοί, Πάγια και Λειτουργικά- βασίσθηκε 



9 

 

σε έσοδα που προήλθαν και από τη συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ σε χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εξωστρεφών δράσεων.  
 
Έσοδα από BIENNALE 38.071,30E, από ARCHIMEDES 8.918,45E, από εκδηλώσεις 3.694,69Ε, 
από UMAR 2.750E συγκεντρώνουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο σύνολο. 
 
Η εκτίμησή μου είναι ότι η διεύρυνση της συμμετοχής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ενδείκνυται. 
Η συνεργασία μας με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές και το Διδακτικό προσωπικό πρέπει να 
ενισχυθεί και διευρυνθεί περαιτέρω. 
Η επέκταση των σεμιναρίων της Φυσικής Δόμησης σε διεθνές ακροατήριο θα αποδώσει πολύ 
περισσότερα. Εδώ θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε τη συμμετοχή μας στην  UMAR και τους 
διεθνείς οργανισμούς.   
 
Όσον αφορά στις τρέχουσες υποχρεώσεις του συλλόγου αυτές ανέρχονται σε 25.937,95Ε και 
αφορούν σε: 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις 02/03/17 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
   Ξενώνας - ΔΕΗ  1.520,00 20/02/17 

 Ξενώνας - ΔΕΗ (ρολόι σπιτιού φύλακα) 282,88 11/01/16 
 ΔΕΗ 399,00 08/03/17 
 ΟΤΕ  458,00 10/03/17 
 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 100,00 15/03/17 
 ΙΚΑ Ιανουαρίου 2017 1.868,78 17/03/16 3.525,49 

ΙΚΑ Φεβρουαρίου 2017 924,26 31/03/17   

ΙΚΑ 4η ρύθμιση ΙΚΑ - δόση 01/12 732,45 31/03/17   

ΔΟΥ: ΦΜΥ 11ου 2016 143,23 31/01/17 1.872,01 

ΔΟΥ: Biennale: Παρακράτηση φόρου από αμοιβές  790,00 31/01/17   

ΔΟΥ: ΦΠΑ δ΄ τριμήνου 2016 (α' δόση) 131,19 31/01/17   

ΔΟΥ: ΦΠΑ δ΄ τριμήνου 2016 (β' δόση) 131,19 28/02/17   

ΔΟΥ: ΦΜΥ 12ου 2016 296,40 28/02/17   

ΔΟΥ: Biennale: Παρακράτηση φόρου από αμοιβές  380,00 28/02/17   

Λογιστής 9ος/16 υπόλοιπο  180,00 1.020,00 
 Λογιστής 10ος-11ος-12ος/16  600,00   

 Λογιστής 1ος-2ος/17 240,00   
 Αντιπρ 14/03/15 - οδοιπορικά 1.257,16 

  Επιστροφές συνδρομών εκλογών 1.310,00 
  Φιλοξενία Site (20,5 ευρώ/μήνα) 1ος-2ος-3ος/17 61,50 
  Επιστροφή διευκόλυνσης Τμ. Αττικής 90,00 
  Επιστροφή διευκόλυνσης μελών ΔΣ 150,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 12.046,04 

  

 
 

  ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
   ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ Μισθός 8ου '16 (έναντι) - 2ου '17 6.258,85   

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μισθός 8ου '16 (έναντι) - 2ου '17  7.633,06   

ΣΥΝΟΛΟ 13.891,91 

  

 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.937,95 
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Αναμένουμε εισπράξεις: 
Ποσό: 8.200,00Ε (επιχορήγηση από ΤΕΕ) 
Ποσό: 31.000,00Ε + ΦΠΑ (3η δόση σύμβασης ΥΠΕΝ για Biennale) 
Ποσό: 20.000,00Ε (πώληση καταλόγου Biennale 1.000 τεμ. * 20,00Ε) 
 
Βιβιάννα Μεταλληνού 
Ταμίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  
 
 
 

 

ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 
   Συγκεντρωτική κίνηση ταμείου από -1/7/2015- έως -28/2/2017- 

Α/Α Λογαριασμός Εισπράξεις Πληρωμές Διαφορά 

     1 ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΙΣ 0,00 128,40 -128,40 

  
Αφορά μικροέξοδα και αποζημίωση γραμματείας για 

Αντιπροσωπείες       

     2 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΔΙΚ/ΚΑ 0,00 5,00 -5,00 

  Έκδοση πιστοποιητικού       

     3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 7.641,50 3.946,81 3.694,69 

  
Έσοδα από εκδηλ παρατάξεων, αίθουσα, σεμινάρια και στα 

Χανιά από το Τμήμα        

     4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ 0,00 110,70 -110,70 

  Ψηφιακές εκτυπώσεις περιοδικού       

     5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΓ/ΣΜΟΙ 100,00 0,00 100,00 

  Από έκθεση του Τμ. Αττικής       

     6 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 13.200,00 0,00 13.200,00 

  Το σύνολο των χρημάτων που έλαβε ο ΣΑΔΑΣ από το ΤΕΕ       

     7 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 1.273,20 459,75 813,45 

  Έσοδα από διαφημίσεις και έξοδα για φιλοξενία site       

     8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 3.696,12 -3.696,12 

  
Σύνολο λειτουργικών δαπανών συλλόγου για 20 μήνες - 

184,81 Ε/μήνα -       

     9 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-UMAR 2.750,00 2.693,83 56,17 

  
Επιχορήγηση UMAR για διοργάνωση της 22ης ΓΣ, έξοδα ΓΓ και 

κάλυψη εισφορών        

     10 ΜΙΣΘΟΙ - ΙΚΑ 0,00 57.860,30 -57.860,30 

  Πληρωμή δεδουλευμένων Γραμματείας ΣΑΔΑΣ και ΙΚΑ       

  Υπολείπονται 6 μήνες και δώρα       

          

11 BIENNALE 221.770,00 183.698,70 38.071,30 

  Συγκεντρωτικός απολογισμός εκδήλωσης       
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12 ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤ.ΣΤΟΥΡΝΑ 462,00 1.965,11 -1.503,11 

  
Δωρεές από εκδηλώσεις ΑΚΕΑ, πληρωμή ΔΕΗ και 

λειτουργικών δαπανών        

     13 ΠΑΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ 0,00 5.908,30 -5.908,30 

  Φως, Νερό Τηλέφωνα, Θέρμανση       

     14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI.MEDES 10.068,45 1.150,00 8.918,45 

  
Είσπραξη της συμμετοχής μας με την πρόοδο του Προγράμματος, 

έξοδα 2 μεταβάσεων       

     15 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 5.734,87 0,00 5.734,87 

  Συνδρομές μελών ΣΑΔΑΣ και Τμ. Αττικής        

     16 ΤΟΚΟΙ 10,69 1,60 9,09 

          

     17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 1.619,20 2.579,50 -960,30 

  Επιστροφή Εφορίας και πληρωμές λογιστή       

       ΣΥΝΟΛΟ 264.629,91 264.204,12 425,79 

     Παραλαβή ταμείου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 30/06/15 από προηγούμενη Ταμία 6.864,45 

Διαφορά ταμείου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 28/02/17 όπως προκύπτει παραπάνω 425,79 

Ταμείο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 28/02/17 (περιλαμβάνει και Τμ. Αττικής & Τμ. Χανίων) 7.290,24 

 
 
 

Β’ Εισήγηση (οικονομικά της Biennale):  
Γιώργος Πλατσάκης, Γενικός Γραμματέας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ  
 
 

BIENNALE 2016 
    

     ΕΣΟΔΑ  
    

     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΗΜ/ΝΙΑ  ΕΝΤΟΛΕΑΣ 
 

Χορηγία  15.000,00 10/05/16 
ΒΟΥΛΗ 
ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Χορηγία  2.000,00 21/04/16 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 
 

Χορηγία  6.150,00 11/05/16 
ATTICA 
BANK  

Επιδότηση  60.000,00 13/05/16 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ  

Προκαταβολή 50% σύμβασης 60.000,00 17/05/16 ΥΠΕΝ 
 

Χορηγία  2.000,00 09/06/16 
ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε  

Χορηγία  5.000,00 15/06/16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

 

Χορηγία  4.920,00 23/05/16 
EUROBANK 
ERGASIAS 
A.E. 

 
Χορηγία  1.000,00 02/06/16 

ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
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Χρηματοδότηση 10.000,00 02/06/16 

ΑΡΙΟΝΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
(ΙΔΡΥΜΑ 
ΩΝΑΣΗ) 

 

Χορηγία  2.460,00 01/06/16 
ΓΑΙΑΟΣΕ 
ΑΕ  

Χορηγία  10.000,00 01/06/16 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε. 

 

2η δόση σύμβασης 43.240,00 15/11/16 ΥΠΕΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 221.770,00 
   

     BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΗΜ/ΝΙΑ  

  
Κατοχύρωση ονόματος χώρου 
venicebiennale2016.gr 24,60 27/04/16 

  Κατοχύρωση ονόματος χώρου thisisaco-
op.gr 24,60 27/04/16 

  Αποστολή τιμολογίου στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε 3,35 27/04/16 
  Συνέντευξη Τύπου: Ψηφιακό υλικό 132,99 27/04/16 
  

     BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΜΑΪΟΣ 2016 
    Συνέντευξη Τύπου: Αναψυκτικά  11,80 04/05/16 

  Συνέντευξη Τύπου: Φαγώσιμα 15,03 04/05/16 
  Συνέντευξη Τύπου: Καφέδες 4,00 04/05/16 
  Αποστολή τιμολ ATTICA BANK 3,35 05/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 2,79 13/05/16 
  Φωτισμός 2.329,80 13/05/16 
  Διαμέρισμα Βενετία / επίβλεψη περιπτέρου 

προκαταβολή 900,00 14/05/16 
  Αποστολή τιμολ EUROBANK 3,35 16/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΕΛΛΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 3,35 16/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 3,35 17/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 300,00 17/05/16 
  Παράβολο στο ίδρυμα Biennale 

(προκαταβολή) 100,00 17/05/16 
  Εκτύπωση πινακίδων έκθεσης 1.549,80 17/05/16 
  Έναντι αμοιβής μεταφορέα στη Βενετία 100,00 19/05/16 
  Αναμνηστικές τσάντες & μολύβια 

(προκαταβολή) 547,35 17/05/16 
  Αναμνηστικές τσάντες & μολύβια 

(εξόφληση) 547,35 19/05/16 
  Μεταφορά στη Βενετία 1.845,00 20/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 1.000,00 20/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 500,00 20/05/16 
  Κατασκευή περιπτέρου (1η δόση) 15.000,00 20/05/16 
  Laptop & tablets 1.086,00 20/05/16 
  Λουκούμια για εγκαίνια 37,18 20/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 3,35 20/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 3,35 20/05/16 
  Ταξί για μεταφορά αγορών για εγκαίνια 40,00 20/05/16 
  Έξοδα για εγκαίνια  54,02 20/05/16 
  Έξοδα για εγκαίνια  78,03 20/05/16 
  Έξοδα για εγκαίνια  4,40 20/05/16 
  Έξοδα για εγκαίνια  3,80 20/05/16 
  Ταξί για αγορές για εγκαίνια 3,44 20/05/16 
  Ταξί για αγορές για εγκαίνια 3,63 20/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 500,00 23/05/16 
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Μεταφορά μικρού καταλόγου κλπ 
(προκαταβολή) 762,60 23/05/16 

  Προμήθεια εξοπλισμού προβολής 2.460,00 23/05/16 
  Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού 1.853,54 23/05/16 
  Αυτοψία Περιπτέρου (οδοιπορικά) 184,00 24/05/16 
  Παράβολα για Πυροσβεστική 940,00 24/05/16 
  Έκδοση πιστοποιητικού για Πυροσβεστική 1.952,00 24/05/16 
  Εκτυπώσεις αυτοκόλλητα 234,93 24/05/16 
  Banner 73,19 24/05/16 
  Εκτυπώσεις 185,91 24/05/16 
  Φαγώσιμα για εγκαίνια 103,92 24/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 500,00 24/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου  1.000,00 24/05/16 
  Κατασκευή νέον 338,25 25/05/16 
  Έξοδα μετακίνησης μεταφορέα 192,55 26/05/16 
  Κατασκευή περιπτέρου (2η δόση) 15.000,00 26/05/16 
  Catering για εγκαίνια 2.566,00 27/05/16 
  Αποστολή τιμολ ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ 3,35 27/05/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 500,00 27/05/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 3,35 30/05/16 
  

   
55.437,11 

ΣΥΝΟΛΟ 
5ος 2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
    Εξόφληση αμοιβής μεταφορέα 200,00 01/06/16 

  Κατασκευή περιπτέρου (3η δόση) 15.000,00 01/06/16 
  Εισιτήρια μεταφορέα 446,00 01/06/16 
  Εισιτήρια ομάδας ετοιμασίας Περιπτέρου 1.780,83 01/06/16 
  Διαμονή συνεργείου 3.640,00 01/06/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 3,40 03/06/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 2,85 03/06/16 
  Επιμέλεια κειμένων καταλόγου   927,00 03/06/16 
  Επιμέλεια κειμένων καταλόγου 1.545,00 03/06/16 
  Μετάφραση κειμένων 525,30 03/06/16 
  Μετάφραση κειμένων 863,96 03/06/16 
  Εκτύπωση μικρού καταλόγου 762,60 03/06/16 
  Υποτιτλισμός video 300,12 03/06/16 
  Αναμνηστικές τσάντες & μολύβια 

(προκαταβολή) 248,00 03/06/16 
  Αναμνηστικές τσάντες & μολύβια 

(εξόφληση) 248,00 06/06/16 
  Μετάφραση κειμένων 1.099,01 06/06/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 2,85 06/06/16 
  Αγορά θέματος wordpress για site Biennale 54,00 06/06/16 
  Φαγώσιμα για εγκαίνια 38,76 08/06/16 
  Μετάφραση κειμένων 1.045,53 08/06/16 
  Εκτύπωση banner 21,53 08/06/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 400,00 08/06/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 3,40 09/06/16 
  Ταξί για μεταφορά τσαντών 3,99 09/06/16 
  Διαμονή & διημέρευση επιβλέποντος ΥΠΕΝ 

14-17/06/16 819,74 09/06/16 
  Διαμονή & διημέρευση επιβλέποντος ΥΠΕΝ 

14-17/06/16 914,51 09/06/16 
  Διαμονή για φύλαξη περιπτέρου 360,00 09/06/16 
  Eίσοδος Biennale 21 φοιτητών 294,00 09/06/16 
  Ταξί για μεταφορά τσαντών 3,47 10/06/16 
  Διαμονή 2η εκδήλωση 24-27/06/16 

(προκαταβολή) 400,00 10/06/16 
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Οδοιπορικά & διαμονή εγκαίνια 544,67 10/06/16 
  Παραλαβή τιμολογίου 3,40 15/06/16 
  Μεταφορά μικρού καταλόγου κλπ 

(εξόφληση) 200,69 16/06/16 
  Ειδική κατασκευή για εκθέματα 1.107,00 16/06/16 
  Αναμνηστικές καρφίτσες 249,29 16/06/16 
  Βιβλία ''ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ'' 444,05 16/06/16 
  Web camera 91,10 21/06/16 
  Σχεδιασμός εντύπου εγκαινίων 789,37 22/06/16 
  Σχεδιασμός καταλόγου (προκαταβολή) 1.060,63 22/06/16 
  Εισιτήρια επιστροφής εκδήλ 24-27 Ιουνίου  236,78 22/06/16 
  Διαμονή 2η εκδήλωση 24-27/06/16 

(εξόφληση) 300,00 24/06/16 
  Φύλαξη περιπτέρου (προκαταβολή) 300,00 27/06/16 
  Κατασκευή περιπτέρου (ΦΠΑ τιμολογίου) 14.110,11 27/06/16 
  Εκτυπώσεις για 2η εκδήλωση 24-27/06/16 17,86 30/06/16 
  Εκτυπώσεις για 2η εκδήλωση 24-27/06/17 29,86 30/06/16 
  Φύλαξη περιπτέρου από 28/05-16/06 894,40 30/06/16 
  Εισιτήριο για Βενετία για φύλαξη 

περιπτέρου 75,83 30/06/16 
  Έξοδα Ιταλίας / επίβλεψη περιπτέρου 125,00 30/06/16 
  Οδοιπορικά & έξοδα για 1η εκδήλωση 10-

11-12 Ιουνίου  369,78 30/06/16 
  

   
52.903,67 

ΣΥΝΟΛΟ 
6ος 2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 
    Διαμονή για 1η εκδήλωση 10-11-12 Ιουνίου  191,00 04/07/16 

  Εισιτήρια 2ης εκδήλωσης 25-26 Ιουνίου  965,00 06/07/16 
  Εισιτήρια επιστροφής για φύλαξη 

περιπτέρου 230,00 07/07/16 
  Εισιτήρια 1ης εκδήλωσης 10-11-12 Ιουνίου  864,00 08/07/16 
  Διαμονή 1ης εκδήλωσης 10-11-12 Ιουνίου  640,00 09/07/16 
  Καθαρισμός στο Περίπτερο 420,90 06/07/16 
  Καθαρισμός στο Περίπτερο 183,00 06/07/16 
  Καθαρισμός στο Περίπτερο 183,00 06/07/16 
  Μυοκτονία στο Περίπτερο 61,00 06/07/16 
  Έξοδα εγκαίνια   121,83 06/07/16 
  Παρακράτηση φόρου από αμοιβές  273,70 07/07/16 

  
Χαρτόσημο από αμοιβές 49,27 07/07/16 

  
Παραλαβή τιμολ υποτιτλισμού video 6,68 08/07/16 

  Παρακράτηση φόρου από αμοιβές 963,16 14/07/16 
  Παρακράτηση φόρου  1.840,45 14/07/16 
  Αγορά Η/Υ 3.372,80 14/07/16 
  Αμοιβή τεχνικού για Η/Υ 930,00 14/07/16 
  Έξοδα φύλαξη περιπτέρου 149,30 14/07/16 
  Φύλαξη περιπτέρου (προκαταβολή) 300,00 14/07/16 
  Διαμονή & διημέρευση επιβλέποντος ΥΠΕΝ 

12-15/07/16 1.041,55 14/07/16 
  Διαμονή & διημέρευση επιβλέποντος ΥΠΕΝ 

12-15/07/16 937,99 14/07/16 
  Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης 25/06 Ελληνικό  148,80 18/07/16 
  Φωτοτυπίες εκδήλωσης 25/06 Ελληνικό  99,26 18/07/16 
  Έξοδα εγκαίνια   124,34 18/07/16 
  Έξοδα μετακίνησης στην 1η εκδήλωση 

10/06 104,00 19/07/16 
  Έξοδα μετακίνησης στην 1η εκδήλωση 

10/06 69,00 20/07/16 
  Έξοδα εγκαίνια   493,83 27/07/16 
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Έξοδα για 2η εκδήλωση 24-27/06 255,25 27/07/16 
  Εκτυπώσεις 39,06 27/07/16 
  Κατασκευή περιπτέρου (εξόφληση) 14.507,85 27/07/16 
  Ηλεκτρικές εργασίες 2.440,00 27/07/16 
  Έξοδα εγκαίνια   779,08 27/07/16 
  Εισιτήρια εκδήλωση 1η Οκτωβρίου 1.695,00 27/07/16 
  Εισιτήρια εκδήλωση 25 Σεπτεμβρίου 1.050,00 27/07/16 
  Εισιτήρια εκδήλωση 17 Σεπτεμβρίου  1.544,00 27/07/16 
  Διαμονή για φύλαξη περιπτέρου 1.410,00 27/07/16 
  Εισιτήρια (έναντι λογαριασμού) 522,00 27/07/16 
  Επεξεργασία site Biennale (προκαταβολή) 500,00 29/07/16 
  Υπερωρίες γραμματείας 1.061,20 23/07/16 
  Διαμονή εκδήλωσης 25 Σεπτεμβρίου 1.350,00 23/07/16 
  

   
41.917,30 

ΣΥΝΟΛΟ 
7ος 2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 
    Φύλαξη περιπτέρου από 14/06-31/07 

(εξόφληση) 889,80 05/08/16 
  Διαμονή εκδήλωσης 26, 27, 28 Οκτωβρίου  1.239,00 07/08/16 
  Διαμονή εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  800,00 12/08/16 
  Αμοιβή για video (προκαταβολή) 500,00 19/08/16 
  Εισιτήρια εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  302,88 19/08/16 
  Παρακράτηση φόρου από αμοιβές 172,00 29/08/16 
  Παρακράτηση φόρου  260,25 29/08/16 
  Μεταφορά διαφόρων μικρο-υλικών 88,42 29/08/16 
  

   
4.252,35 

ΣΥΝΟΛΟ 
8ος 2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
    Φωτοτυπίες για παραδοτέα 70,53 12/09/16 

  Έναντι εξόδων περιπτέρου 60,00 15/09/16 
  

 

 

 
130,53 

ΣΥΝΟΛΟ 
9ος 2016 

BIENNALE 2016 
 

   ΕΞΟΔΑ 
 

   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
 

   Αποστολή επιστολής ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 3,40 21/10/16 
  Έξοδα μετάβασης για εκδηλ 26, 27, 28 

Οκτωβρίου  200,00 25/10/16 
  

   
203,40 

ΣΥΝΟΛΟ 
10ος 
2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 

   Έναντι λογαριασμού ταξιδιωτικό γραφείο 4.000,00 16/11/16 
  Έναντι φύλαξης περιπτέρου 300,00 16/11/16 
  Εκτύπωση καταλόγου  4.700,00 23/11/16 
  Χαρτόσημο από αμοιβές 7ος '16 & 

προσαύξηση 
71,22 30/11/16 

  

Παρακράτηση φόρου από αμοιβές 7ος '16 
& προσαύξηση 

390,00 30/11/16 
  

Χαρτόσημο από αμοιβές 8ος '16 & 
προσαύξηση 

47,48 30/11/16 
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Παρακράτηση φόρου από αμοιβές 8ος '16 
& προσαύξηση 

260,00 30/11/16 
  

Χαρτόσημο από αμοιβές 9ος '16  46,80 30/11/16 
  

Παρακράτηση φόρου από αμοιβές 9ος '16 260,00 30/11/16 
  

   
10.075,50 

ΣΥΝΟΛΟ 
11ος 
2016 

BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 

   Έναντι φύλαξης περιπτέρου 500,00 07/12/16 
  Έναντι φύλαξης περιπτέρου (εξόφληση 9ου 

& έναντι 10ου) 1.000,00 07/12/16 
  Εξόφληση διαμονής εκδήλωσης 25 

Σεπτεμβρίου 180,00 07/12/16 
  Εκτυπώσεις εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  84,53 07/12/16 

 
 

Εκτυπώσεις εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  89,28 07/12/16 

 
 

Εκτυπώσεις εκδήλωσης 26, 27, 28 
Οκτωβρίου  

200,04 07/12/16 

 
 

Έναντι αμοιβής κατασκευή ιστοσελίδας 
thisisaco-op.gr / προγραμματιστής 

1.000,00 07/12/16 
  

Μυοκτονία Περιπτέρου στις 23/08  61,00 12/12/16 

  Καθαρισμός Περιπτέρου στις 25/08 258,64 12/12/16 

  Καθαρισμός Περιπτέρου στις 27/10 258,64 12/12/16 

  Μυοκτονία Περιπτέρου στις 27/10 61,00 12/12/16 

  Δαπάνες ηλεκτρικού και internet 2.767,63 12/12/16 

  Διαμονή για φύλαξη περιπτέρου 9ος 2016 900,00 12/12/16 

  Διαμονή εκδήλωσης 1η Οκτωβρίου 480,00 12/12/16 

  Διαμονή για φύλαξη περιπτέρου 01-
06/10/16 

180,00 12/12/16 

  Εισιτήρια εισόδου Biennale εκδήλωση 17 
Σεπτεμβρίου  

334,00 12/12/16 

 

 
Προκαταβολή αμοιβής για τηλεοπτικό κλιπ 
ΕΡΤ 1.000,00 19/12/16 

  Προκαταβολή αμοιβής μεταφορικών 
επιστροφής περιπτέρου από Βενετία 2.000,00 29/12/16 

  Διαμονή & διημέρευση επιβλέποντος ΥΠΕΝ 
14-15/12/16 602,48 29/12/16 

  Βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση 01/10  300,00 29/12/16 
 

 
Βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση 17/09  150,00 29/12/16 

  Έναντι αμοιβής για τη γραφιστική σχεδίαση 
της ιστοσελίδας thisisaco-op.gr 

500,00 29/12/16 

 

 

Έναντι αμοιβής για φύλαξη περιπτέρου τον 
Αύγουστο 

500,00 29/12/16 

 

 

Μυοκτονία Περιπτέρου στις 30/11 61,00 29/12/16 

  Χαρτόσημο από αμοιβές 14,40 29/12/16 

  Παρακράτηση φόρου από αμοιβές  80,00 29/12/16 

  Μεταφορά υλικών Biennale στα γραφεία 200,00 27/12/16 

  Έναντι αμοιβής κατασκευή ιστοσελίδας 
thisisaco-op.gr / προγραμματιστής 500,00 

31/12/16 

  Έναντι φύλαξης περιπτέρου 1.200,00 30/12/16 

  

   
15.462,64 

ΣΥΝΟΛΟ 
12ος 
2016 

     BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    IANOYAΡΙΟΣ 2017 
 

   Εξόφληση φύλαξης περιπτέρου 548,00 20/01/17 
  Έναντι αμοιβής για πακετάρισμα στο 2.000,00 20/01/17 
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περίπτερο 

Διορθώσεις ξενογλ κειμένων καταλόγου 82,66 30/01/17 
  

   
2.630,66 

ΣΥΝΟΛΟ 
1ος 2017 

     BIENNALE 2016 
    ΕΞΟΔΑ 
    ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2017 
 

   Έναντι εξόδων μετακινήσεων κλπ για 
φύλαξη περιπτέρου 500,00 06/02/17 

  

   
500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
2ος 2017 

     

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 183.698,70 
   

     ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.071,30 
   

     

     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

   Υπερσυμβατικό τιμολόγιο κατασκευής 
περιπτέρου 10.496,69 

   Υπερσυμβατικό τιμολόγιο κατασκευής 
περιπτέρου 18.429,03 

   Εργασίες επισκευής στέγης 2.000,80 
   Εισιτήρια - διαμονές υπόλοιπο (8.505,73-

4.000-522,00) 3.983,73 
   Φύλαξη περιπτέρου από 01-31/08/16 

υπόλοιπο (σύνολο 993,20 ευρώ) 493,20 
   Εισιτήρια εισόδου Biennale εκδήλωση 25-

26 Ιουνίου  50,00 
   Video εκδήλωσης Σίφνο 90,00 
   Έξοδα για ενοικίαση μουσικής και 

παράδοση αρχείου για σποτ ΕΡΤ  103,98 
   Υπόλοιπο αμοιβής για σποτ ΕΡΤ 

(προκαταβολή 500 + 1000) 60,00 
   Έξοδα κίνησης για σποτάκι ΕΡΤ 413,76 
   Υπόλοιπο αμοιβής για ιστοσελίδα Biennale 

(γραφίστας)  (προκαταβολή 500 + 500) 240,00 
   Αμοιβή κατασκευή ιστοσελίδας thisisaco-

op.gr / προγραμματιστής υπόλ (1560-1000-
500) 60,00 

   Υπόλοιπο αμοιβής για σχεδιασμό 
καταλόγου 1.250,00 

   Έξοδα εκδήλωσης 25 Σεπτεμβρίου 100,00 
   Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  287,10 
   Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  222,31 
   Έξοδα εκδήλωσης 25-26 Αυγούστου  59,50 
   Έξοδα εγκαίνια   556,00 
   Έξοδα εγκαίνια   556,00 
   Έξοδα εγκαίνια   507,76 
   Έξοδα εκδήλωσης 26, 27, 28 Οκτωβρίου  504,02 
   Υπόλοιπο εξόδων ομάδας κατασκευής 

περιπτέρου 876,00 
   Έξοδα εγκαίνια   876,64 
   Φύλαξη περιπτέρου από 01-06/10/16 

υπόλοιπο 298,80 
   Έξοδα αεροπορικών για φύλαξη 

περιπτέρου υπόλοιπο (856,02-500,00) 356,02 
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Εισιτήρια για παράδοση περιπτέρου 12ος 
'16 111,44 

   Έξοδα για φύλαξη περιπτέρου (εισιτήρια 
κλπ) 917,28 

   Διαμονή για φύλαξη περιπτέρου 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος) 1.600,00 

   Μεταφορά περιπτέρου από Βενετία 
υπόλοιπο (σύνολο 9.796) 7.796,00 

   Αποξήλωση περιπτέρου υπόλοιπο 2.880,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 56.176,06 
   

      

 

Ερωτήσεις:  Φραντζή Μαρία, Γαλανός Κάρολος, Κουμουνδούρος Παναγιώτης 

 

Θέμα 3ο : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας  

 

Εισήγηση 1η  

 
Εισηγητής:  Μιχάλης Πουλάκης, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συντονιστής ΜΕ Θ1 
 

Προτάσεις τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με βάση τη 
συζήτηση που έγινε στη συνεδρίασή του στις 06/03/17 και τη σχετική απόφαση της 
Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 3ης/12/16, προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις του 
Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: 
 
1) Το παρακάτω άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: 
 

ΑΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

1. Προσωρινή Αντικατάσταση.  
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση 
αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, που 
κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη συνεδρίαση 
του Σώματος από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στην ίδια εκλογική περιφέρεια με 
αυτόν.  

 
Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
1. Προσωρινή Αντικατάσταση.  

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση 
αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, 
που κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για τη συγκεκριμένη 
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συνεδρίαση του Σώματος από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στην ίδια εκλογική 
περιφέρεια με αυτόν και σε περίπτωση δηλωμένης έλλειψης διαθεσιμότητάς τους, από 
τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες. 

 
1) Το παρακάτω άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: 
 

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του Προεδρείου 
που αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της 
σύγκλησης και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.  

2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή 
της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία 
των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (FAX) 
εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.  
Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος 
της συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες .  

 
Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του 
Προεδρείου που αποστέλλεται (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα 
μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης.  

2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή 
της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία 
των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (FAX 
ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.  
Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος 
της συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες.  

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
   ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ 

 

Τοποθέτηση: Κώστας Βουρεκάς -  Γιάννης Πάνου (τροπολογία):  

Προσθήκη στην Πρόταση Τροποποίησης του άρθρου 2 του Κανονισμού της 

Αντιπροσωπείας 

Προσωρινή αντικατάσταση μέλους από άλλη περιφέρεια του ίδιου συνδυασμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ το υπό αναθεώρηση άρθρο να συμπληρωθεί με την παρακάτω επιπλέον 

παράγραφο : «…Η έλλειψη διαθεσιμότητας του αντικαθιστάμενου είτε των επιλαχόντων της 

Περιφέρειάς του, κατατίθενται ατομικά, εγγράφως και ενυπόγραφα και αποστέλλεται 

ταχυδρομικά, με fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας 

(μέσω της Γραμματείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες προ της 

προγραμματισμένης σύγκλισης της Αντιπροσωπείας.  
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Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω και των χρονικών προθεσμιών ο Πρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας απορρίπτει αυτοδίκαια την αντικατάσταση. Εναλλακτικά ο επιλαχών/ούσα 

μπορεί με προσωπική δήλωση να παραιτείται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την 

δυνατότητα αντικατάστασης ή και να ανακαλεί αυτή του τη δήλωση. 

Στη συνέχεια ο εκλεγμένος εκπρόσωπος της Περιφέρειας του συνδυασμού ορίζει εγγράφως τον 

αντικαταστάτη του από την άλλη Περιφέρεια του ίδιου συνδυασμού.  

Η Αντικατάσταση δηλώνεται με τα ίδια μέσα (ταχυδρομείο, fax, e-mail) στον Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη σύγκλιση της 

Αντιπροσωπείας».  

Γιάννης Πάνου 

18.3.2017 

 

Τοποθετήσεις:   Βουρεκάς Κώστας, Αυγερινού Αφροδίτη, Γεωργακοπούλου 

Πόλυ, Γαλανός Κάρολος, Πλατσάκης Γιώργος, Χαλικιάς 

Αλέκος, Τζάρας Μιχάλης. 

 

Εισήγηση 2η  

Διαβάζεται στην Αντιπροσωπεία από το Προεδρείο (λόγω απουσίας των εκπροσώπων της) η 

παρακάτω Εισήγηση της ΔΚΜ (κατατέθηκε γραπτά): 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

1. Σύγκληση της πρώτης Συνεδρίασης.  

Α. Η Αντιπροσωπεία του Συλλόγου, που προκύπτει από τις εκλογές, συγκαλείται σε πρώτη 

συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.  

Β. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή του 

Προεδρείου της και την εκλογή των μελών του 15μελούς Δ.Σ. του Συλλόγου, σαν πρώτο και 

δεύτερο θέμα αντίστοιχα.  

Γ. Την ευθύνη για τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας που έχει προκύψει από τις εκλογές έχει 

το Προεδρείο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας.  

2. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας.  

Α. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική 

ψηφοφορία τα μέλη του Προεδρείου της με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

(Καταστατικό, άρθρο 10.1).  



21 

 

Β. Προσωρινός προεδρεύων είναι ο Πρόεδρος της προηγούμενης Αντιπροσωπείας και σε 

περίπτωση που αυτός κωλύεται, κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος του 

Προεδρείου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. ο Προεδρεύων 

οργανώνει τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου : υποβολή υποψηφιοτήτων, προετοιμασία 

ψηφοδελτίων, διεξαγωγή ψηφοφορίας.  

Γ. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κάθε 

συνδυασμού. ΣΗΜ. : γιατί? Αφού δεν ισχύει το ίδιο για την εκλογή μελών του ΔΣ. Δεν 

μπορούν να είναι πάνω από 5 ονόματα σε κάθε συνδυασμό, οι δε σταυροί προτίμησης 

περισσότεροι από 1. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της Αντιπροσωπείας μαζί με 

φακέλους και λευκό ψηφοδέλτιο.  

Δ. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των εγκύρων 

ψηφοδελτίων με το συνολικό αριθμό των μελών του Προεδρείου (3). Οι τυχόν αδιάθετες 

έδρες από την πρώτη κατανομή περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους 

υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των 

υπολοίπων η έδρα διατίθεται στον συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο πο8υ δεν έχει 

καταλάβει έδρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που 

ισοψήφησαν.  

Ε. Μεταξύ των μελών του Προεδρείου, που εξελέγησαν με την προηγούμενη διαδικασία, το 

Σώμα εκλέγει Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο που εκτελεί και χρέη 

Γραμματέα. Η νέα αυτή ψηφοφορία, γίνεται με ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα τρία μέλη 

του Προεδρείου και η ανάδειξη στην αντίστοιχη θέση γίνεται με βάση τον αριθμό σταυρών 

που θα λάβει το κάθε μέλος.  

3. Εκλογή Δ.Σ. του Συλλόγου 

Α. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική 

ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού (Απλή 

αναλογική).  

Β. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, που αναγράφονται αλφαβητικά, δεν μπορεί να είναι 

περισσότεροι από 30, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 15. 

Γ. Στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν 

στις εκλογές για την Αντιπροσωπεία ή συγχωνεύσεις τους. ΣΗΜ. : γιατί να ισχύει αυτό? Με 

τον τρόπο αυτό ευνοούνται (αντιδημοκρατικά) οι μικρές παρατάξεις. Δεδομένου ότι αφορά 

διαδικασία εκλογής οργάνων θα έπρεπε να περιγράφεται στο Καταστατικό, και όχι στον 

τρόπο λειτουργίας, απλά καταθέτουμε τον προβληματισμό μας.  

Δ. Είναι δυνατόν να εκλεγεί στο Δ.Σ. απών από την πρώτη αυτή συνεδρίαση μέλος της 

Αντιπροσωπείας, όμως πρέπει να υπάρχει γραπτή αποδοχή της υποψηφιότητάς του, που 

κατατίθεται στο Προεδρείο.  

Ε. Μετά την εκλογή όλοι οι υποψήφιοι στον κάθε συνδυασμό, (επιτυχόντες και μη) μπαίνουν 

σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν πάρει. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας στους σταυρούς γίνεται κλήρωση επί τόπου, για να καθοριστεί η σειρά επιτυχίας 

όλων των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό με ευθύνη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

1. Προσωρινή Αντικατάσταση.  

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση 

αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, που 

κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη συνεδρίαση 

του Σώματος.  

ΠΡΟΤΑΣΗ : η προσωρινή αντικατάσταση θα μπορούσε να γίνεται επίσης :  

Α) από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του σε άλλη εκλογική περιφέρεια από αυτόν (πχ 

σε θέματα που ενδεχομένως πρωτεύει η ιδεολογική / παραταξιακή λογική).  

Β) από τους επιλαχόντες άλλου συνδυασμού στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν (πχ σε 

θέματα που ενδεχομένως πρωτεύει η γεωγραφική / τοπική λογική).  

ΣΗΜ. :   
1. Η πρόταση α, έχει ήδη συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της «Α».  
2. Η πρόταση β δεν έχει συζητηθεί, όμως θεωρούμε ότι καλύπτει τόσο την Περιφέρεια, όσο 

και τους μικρότερους συνδυασμούς για συμμετοχή τους στην «Α».  
 
Η ως άνω τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση 

μελών της αντιπροσωπείας κρίνεται ως απαραίτητη, για πολλούς λόγους :  

1) Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό είναι σχεδόν απίθανη η επίτευξη αυξημένης 

απαρτίας (όπως πχ αυτή που θα απαιτηθεί στην επόμενη «Α» του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για 

την τροποποίηση του καταστατικού) 

2) Δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε συζητήσεις για μείωση αριθμού μελών «Α» (από 165 σε 

λιγότερους) 

3) Οι συνεδριάσεις της «Α» θα έχουν, ενδεχομένως, δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής. 

2 Οριστική Αντικατάσταση.  

Α. Οριστική αντικατάσταση γίνεται όταν ένα μέλος του Σώματος παραιτηθεί. Η παραίτηση 

κατατίθεται γραπτά στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με μέριμνα και ευθύνη του οποίου 

ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης και καλείται να αναλάβει τα 

καθήκοντά του ως μέλος του Σώματος.  

Β. Αντικαταστάτης είναι ο επόμενος στη σειρά σταυρών προτίμησης του συνδυασμού με τον 

οποίο εκλέχτηκε το μέλος στην Αντιπροσωπεία, από την ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν δεν 

υπάρχει επόμενος του συνδυασμού στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, απαιτείται 

ανακατανομή των εδρών με βάση τον τετραγωνικό πίνακα του Άρθρου 11 του Καταστατικού, 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν την επόμενη σύγκληση της «Α».  

Γ. Οριστική αντικατάσταση επίσης γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του προεδρείου της «Α», στην 

περίπτωση που ένα μέλος του σώματος απουσιάζει σε 2 συνεδριάσεις χωρίς να φροντίσει για 

την προσωρινή αντικατάστασή του.  
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ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του 

Προεδρείου που αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία 

της σύγκλησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα 

του Συλλόγου.  

2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή 

της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία 

των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (fax / 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.  

Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος της 

συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες.  

3. Αν το Προεδρείο δεν συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία στις προθεσμίες του Καταστατικού 

προκειμένου για Τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος η Αντιπροσωπεία μπορεί 

να συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/7 των μελών της. Ο 

κατάλογος αυτός κατατίθεται στο Σύλλογο και με ευθύνη του Δ.Σ. στέλνεται στα μέλη της 

Αντιπροσωπείας μαζί με την πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σαν θέμα την Ενημέρωση – Συζήτηση 

για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. Επίσης περιλαμβάνει πάντα σαν θέμα : Έκτακτα θέματα 

επικαιρότητας – ψηφίσματα.  

2. Η εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας που την καθορίζει (Καταστατικό, άρθρο 10.2) όταν το θέμα εισηγείται 

το Δ.Σ. ή το Σ.Ο. ή ένα περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου ή 10 μέλη της 

Αντιπροσωπείας ενυπόγραφα. Σε κάθε περίπτωση για να συζητηθεί το θέμα είναι 

προφανής η ανάληψη της υποχρέωσης για εισήγηση στην Αντιπροσωπεία αυτών που 

βάζουν το θέμα και στέλνεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.  

3. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης. (απλή αλλαγή σειράς της παραγράφου).  

4. Στην Η.Δ. κάθε συνεδρίασης αναγράφεται ο εκτιμώμενος χρόνος συζήτησης κάθε 

θέματος με σκοπό την συντονισμένη και εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

1. Η τήρησή τους γίνεται με τη φροντίδα του Προεδρείου.  

2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης απαραίτητα περιλαμβάνουν : α) την ημερομηνία και τον 

τόπο συνεδρίασης, β) την ημερήσια διάταξη, γ) τους παρόντες ονομαστικά, δ) τη 

σύνθεση του Προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές, ε) τις έγγραφες εισηγήσεις και 

προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα, στ) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία 
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πρόταση, ζ) την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα, η) τις παρεμβάσεις σχετικά 

με τα θέματα της Η.Δ. που θα κατατίθενται εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της 

συνεδρίασης.  

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου.  

4. Με ευθύνη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και εντός 15 ημερών από την 

ολοκλήρωση της συνεδρίασης, τα πρακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους 

αντιπροσώπους, στα τοπικά τμήματα στους Συλλόγους της περιφέρειας και 

δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΡΤΙΑ 

Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με καταμέτρηση των 

παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται 

καταμέτρηση των παρόντων λόγω της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας 

συνεδριάσεων.  

Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.  

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε χρόνο 

και τόπο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.  

2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε.  

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά τη διαδικασία, αίρονται με απόφαση του Προεδρείου. 

Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, που λαμβάνεται με απλή 

πλειοψηφία, έπειτα από διαδικαστική πρόταση μέλους. 

2. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά 

γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα :  

Α. Εισήγηση,  
Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,  
Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή,  
Δ. έκφραση απόψεων και προτάσεων των μελών,  
Ε. δευτερολογία του εισηγητή,  
Στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Στην περίπτωση πολυμελών εισηγητικών ομάδων (π.χ. μία Επιτροπή Συλλόγου κλπ) έχουν 
δικαίωμα αντεισήγησης συνολικά ή σε όσα σημεία διαφοροποιούνται οι μειοψηφούσες απόψεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΟΜΙΛΙΕΣ 
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Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή ανάλογα με τον διατιθέμενο 
χρόνο, σε συνδυασμό με τον χρόνο συζήτησης κάθε θέματος.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

1. Το Καταστατικό, Άρθρο 10.4, καθορίζει τον τρόπο λήψης απόφασης από την 
Αντιπροσωπεία. Διευκρινίζεται ότι παρόντες Αντιπρόσωποι θεωρούνται : το σύνολο των 
υπέρ, των κατά και των λευκών.  

ΣΗΜ. : παρόντες θα έπρεπε να θεωρούνται όσοι ψηφίζουν (άρα και τα λευκά/άκυρα) διότι έτσι 
προσδιορίζεται η απαρτία.  
Για τη λήψη όμως απόφασης, θα έπρεπε να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, όχι επί των 
παρόντων / ψηφισάντων αλλά επί των εγκύρων (αφαιρουμένων των λευκών / άκυρων). Άρα 
μπορεί να γίνει τροποποίηση ως προς τον τρόπο λήψης απόφασης όμως είναι θέμα 
τροποποίησης του Άρθρου 10 του καταστατικού.  
 

2. Σε περίπτωση ένστασης κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται.  
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως προς την 
υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο.  
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο.  

3. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των παρόντων κατά 
τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της Αντιπροσωπείας ενώ δύο επί 
της έδρας μέλη του Προεδρείου ή μέλη της Αντιπροσωπείας οριζόμενα απ’ αυτό, 
σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των μελών στον κατάλογο.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να 
ψηφίσουν.  
Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και ανακοινώνεται 
το αποτέλεσμα. Όσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του ονόματός των δηλώνουν 
«παρών», καταμετρώνται στις αποχές.  

4. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει το Καταστατικό διεξάγεται 
επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής, μομφής και ανάκλησης ή όταν αποφασίσει το Σώμα 
και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 

1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι το 
θέμα «ψηφίσματα» και ανακοινώνεται στο Σώμα.  

2. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα 
υπόλοιπα θέματα.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ένσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου ή 
του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να διατυπωθεί 
μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.  

2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να αναπτύξει την 
ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα.  

3. Το Προεδρείο μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να αποφασίσει.  
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ  
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1. Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης γίνεται αναφορά 
σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της Αντιπροσωπείας κατά τρόπο θίγοντα το 
κύρος και γενικά την προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σ’ αυτό λόγοι ή 
πράξεις είναι διάφοροι της πραγματικότητας.  

2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, δικαιούται 
να ζητήσει το λόγο. Το Προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί προσωπικού 
θέματος, ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και για τις δύο πλευρές. Το 
Σώμα αποφασίζει σχετικά.  

3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις δύο πλευρές με 
δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους.  

4. Αν το θιγόμενο μέλος είναι απών από τη Συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει το 
λόγο πριν από την Ημερήσια Διάταξη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Α. ΜΟΜΦΗ 
 

1. Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας συνολικά ή μέλους του 
Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή παραλείψεις που 
έχουν σχέση με αυτή.  

2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και 
τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν γίνεται δεκτή για συζήτηση ή 
σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο για την επόμενη 
σύγκλιση του Σώματος με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.  

3. Εάν η πρόταση μομφής διατυπωθεί κατά τη διαδικασία, τότε το Σώμα αποφασίζει εάν θα 
συζητηθεί.  

4. Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει να συζητήσει θέμα μομφής τότε εάν η μομφή 
εκφέρεται συνολικά κατά του οργάνου, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει το 
αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες. Εάν εκφέρεται κατά μέλους του 
Προεδρείου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στο Προεδρείο για όσο διάστημα συζητείται η 
μομφή.  

5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία :  
Α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον ή εκείνους που την διατύπωσαν.  
Β. απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή.  
Γ. τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος.  
Δ. δευτερολογία αυτού που διατύπωσε τη μομφή.  
Ε. δευτερολογία αυτού εναντίον του οποίου γίνεται η μομφή.  
Στ. ψηφοφορία.  

6. Εάν η μομφή απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα το Προεδρείο ή το μέλος του. 
Εάν υπερψηφισθεί εναπόκειται στο όργανο ή το μέλος η παραπέρα στάση του 
(παραίτηση ή συνέχιση καθηκόντων).  

 
Β. ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
 

1. Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας μπαίνει για συζήτηση μόνο 
εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.  

2. Η πρόταση για εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να φέρει τις 
υπογραφές 20 μελών της Αντιπροσωπείας και εγγράφεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και 
αμετάθετο θέμα για ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.  

3. Η ειδική αυτή συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο σε 1 μήνα από την κατάθεση 
πρότασης ανάκλησης του Προεδρείου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού 
βρίσκεται σε απαρτία.  
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4. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου 
από τους παρόντες.  

5. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μομφής.  
6. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αντιπροσωπείας.  
7. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, το προσωρινό Προεδρείο 

προχωράει αμέσως σε εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.  
Αν η πρόταση απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και 
συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εφ’ όσον 
υπάρχουν.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. 
 
Α. ΜΟΜΦΗ 
 

1. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά του ΔΣ για πράξεις ή παραλήψεις που έχουν σχέση 
με την άσκηση των καθηκόντων τους.  

2. Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και 
αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.  

3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή που προβλέπεται για μομφή στο 
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας.  

Β. ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
 

1. Πρόταση ανάκλησης του ΔΣ μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης 
υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας για ειδική 
Συνεδρίαση του Σώματος.  

2. Η πρόταση ανάκλησης απευθύνεται συνολικά κατά του ΔΣ.  
3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτή της ανάκλησης του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας.  
4. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Σώματος.  
5. Αν υπερψηφισθεί ανάκληση ΔΣ, τότε το Σώμα προχωράει αμέσως με εκλογή νέου ΔΣ 

όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

1. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, το Προεδρείο παραιτηθεί συνολικά, 
προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει, το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους 
παρόντες, που αφού ολοκληρώσει τη συζήτηση πάνω στην παραίτηση, προχωράει στην 
διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 1).  

2. Αν το Προεδρείο παραιτηθεί σε ενδιάμεσο χρόνο, χρέη εκτελεί το Προεδρείο του ΔΣ, 
που είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία το αργότερο σε 3 μήνες με 
πρώτο θέμα την παραίτηση του Προεδρείου και την εκλογή νέου.  

3. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί αντικαθίσταται από τον επόμενο στην λίστα του 
συνδυασμού για Προεδρείο Αντιπροσωπείας.  
Μόνο στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, γίνεται επανεκλογή για τις θέσεις του 
Προεδρείου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. ε του Κανονισμού.  

4. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί και δεν υπάρχει επόμενος στον συνδυασμό, τότε 
γίνεται νέα εκλογή συνολικά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 1.  
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ΑΡΘΡΟ 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας που βρίσκεται σε 
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.  

2. Το θέμα τροποποίησης του Κανονισμού πρέπει να περιέχεται στην Ημερήσια Διάταξη 
για να προχωρήσει το Σώμα σε αυτή τη διαδικασία.  

3. Τροποποίηση Κανονισμού μπορεί να θέσει σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης το Προεδρείο 
της Αντιπροσωπείας, το ΔΣ του Συλλόγου, το Συντονιστικό Όργανο, ένα Τοπικό Τμήμα 
ή 20 μέλη της Αντιπροσωπείας.  

 
 
Δαμιανός Αμπακούμκιν  
Μυρτώ Δεσποτίδη 
 
 

 

 
 
Μετά από σχετικές παρεμβάσεις των συναδέλφων Γιάννη Πάνου και Κώστα Βουρεκά, το 
Προεδρείο ερωτά το σώμα της Α, εάν τίθεται από κάποιον από τους παρισταμένους σε 
ψηφοφορία η πρόταση ΔΚΜ. Το σώμα τοποθετείται αρνητικά και η διαδικασία συνεχίζεται επί 
της 1ης Εισήγησης όπου ενσωματώνεται η Τροποποίηση των συναδέλφων Πάνου Γιάννη και 
Βουρεκά Κώστα. 
 
Παρέμβαση Αυγερινού Αφροδίτης (Πανεπιστημονική) για αιτιολόγηση ψήφου (κατά).  
 

 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Α) Μπαίνει σε ψηφοφορία η εισήγηση με τις προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού  
Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
   
ΥΠΕΡ : 35  ΚΑΤΑ : 4  ΛΕΥΚΑ : 4.  
Εγκρίνεται.  
 
Β) Μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση: η επόμενη Αντιπροσωπεία να είναι Καταστατική και να 
γίνει στις 27 Μαΐου 2017.  
 
ΥΠΕΡ : 31.  
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 
 
Μετά την ψηφοφορία και βάσει αυτής, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας 
τροποποιείται και ισχύει ως εξής :  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

1. Σύγκληση της πρώτης Συνεδρίασης 
Α. Η Αντιπροσωπεία του Συλλόγου, που προκύπτει από τις εκλογές, συγκαλείται σε 

πρώτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.  

Β. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή του 

Προεδρείου της και την εκλογή των μελών του 15μελούς Δ.Σ. του Συλλόγου, σαν 

πρώτο και δεύτερο θέμα αντίστοιχα.  

Γ. Την ευθύνη για την σύγκληση της Αντιπροσωπείας που έχει προκύψει από τις 

εκλογές έχει το Προεδρείο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας.  

2. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας 
Α.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική 

ψηφοφορία τα μέλη του Προεδρείου της με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

(Καταστατικό, άρθρο 10.1). 

Β. Προσωρινός προεδρεύων είναι ο Πρόεδρος της προηγούμενης Αντιπροσωπείας και 

σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος 

του Προεδρείου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. ο 

Προεδρεύων οργανώνει τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου: υποβολή 

υποψηφιοτήτων, προετοιμασία ψηφοδελτίων, διεξαγωγή ψηφοφορίας.  

Γ. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κάθε 

συνδυασμού, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταγραμμένοι στους παρόντες. 

Δεν μπορούν να είναι πάνω από 5 ονόματα σε κάθε συνδυασμό, οι δε σταυροί 

προτίμησης περισσότεροι από 1. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της 

Αντιπροσωπείας μαζί με φακέλους και λευκό ψηφοδέλτιο.  

Δ. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των εγκύρων 

ψηφοδελτίων με το συνολικό αριθμό των μελών του Προεδρείου (3). Οι τυχόν 

αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή περιέρχονται στους συνδυασμούς ή 

μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η έδρα διατίθεται στον συνδυασμό ή 

μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει έδρα. Σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.  

Ε. Μεταξύ των μελών του Προεδρείου, που εξελέγησαν με την προηγούμενη 

διαδικασία, το Σώμα εκλέγει Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο που 

εκτελεί και χρέη Γραμματέα. Η νέα αυτή ψηφοφορία, γίνεται με ψηφοδέλτιο που 

περιλαμβάνει τα τρία μέλη του Προεδρείου και η ανάδειξη στην αντίστοιχη θέση 

γίνεται με βάση τον αριθμό σταυρών που θα λάβει το κάθε μέλος.  

3. Εκλογή Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Α. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού (Απλή αναλογική). 

Β. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, που αναγράφονται αλφαβητικά, δεν μπορεί να 

είναι περισσότεροι από 30, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 15.  

Γ. Στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ψηφοδέλτια που 

συμμετείχαν στις εκλογές για την Αντιπροσωπεία ή συγχωνεύσεις τους.  

Δ. Είναι δυνατόν να εκλεγεί στο Δ.Σ. απών από την πρώτη αυτή συνεδρίαση μέλος της 

Αντιπροσωπείας, όμως πρέπει να υπάρχει γραπτή αποδοχή της υποψηφιότητάς 

του, που κατατίθεται στο Προεδρείο.  

Ε. Μετά την εκλογή όλοι οι υποψήφιοι στον κάθε συνδυασμό, (επιτυχόντες και μη) 

μπαίνουν σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν 

πάρει. Σε περίπτωση ισοψηφίας στους σταυρούς γίνεται κλήρωση επί τόπου, για να 

καθοριστεί  η σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό με ευθύνη 

του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.  

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
1. Προσωρινή Αντικατάσταση.  

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση 

αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, 

που κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για τη συγκεκριμένη 

συνεδρίαση του Σώματος από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στην ίδια εκλογική 

περιφέρεια με αυτόν και σε περίπτωση δηλωμένης έλλειψης διαθεσιμότητάς τους, από 

τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες. 

Η έλλειψη διαθεσιμότητας του αντικαθιστάμενου είτε των επιλαχόντων της Περιφέρειάς 

του, κατατίθενται ατομικά, εγγράφως και ενυπόγραφα και αποστέλλεται ταχυδρομικά, με 

fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας (μέσω της 

Γραμματείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες προ της 

προγραμματισμένης σύγκλισης της Αντιπροσωπείας.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω και των χρονικών προθεσμιών ο Πρόεδρος 

της Αντιπροσωπείας απορρίπτει αυτοδίκαια την αντικατάσταση.  

Εναλλακτικά, ο επιλαχών/ούσα μπορεί με προσωπική δήλωση να παραιτείται για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τη δυνατότητα αντικατάστασης ή και να ανακαλεί 

αυτή του τη δήλωση. 

Στη συνέχεια ο εκλεγμένος εκπρόσωπος της Περιφέρειας του συνδυασμού ορίζει 

εγγράφως τον αντικαταστάτη του από την άλλη Περιφέρεια του ίδιου συνδυασμού.  

Η Αντικατάσταση δηλώνεται με τα ίδια μέσα (ταχυδρομείο, fax, e-mail) στον Πρόεδρο 

της Αντιπροσωπείας 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη 

σύγκλιση της Αντιπροσωπείας.  

2.  Οριστική Αντικατάσταση  
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Α.  Οριστική αντικατάσταση γίνεται όταν ένα μέλος του Σώματος παραιτηθεί. Η 

παραίτηση κατατίθεται γραπτά στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με μέριμνα και 

ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης 

και καλείται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως μέλος του Σώματος.   

Β. Αντικαταστάτης είναι ο επόμενος στη σειρά σταυρών προτίμησης του συνδυασμού 

με τον οποίο εκλέχτηκε το μέλος στην Αντιπροσωπεία, από την ίδια εκλογική 

περιφέρεια. 

Αν δεν υπάρχει επόμενος του συνδυασμού στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, 

τότε γίνεται ανακατανομή των εδρών με βάση τον τετραγωνικό πίνακα του Άρθρου 

11 του Καταστατικού εάν αυτό είναι δυνατόν.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του 
Προεδρείου που αποστέλλεται (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα 
μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης.  

 
2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή 

της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία 
των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (FAX 
ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.  

 
3. Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος 

της συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες.  

4. Αν το Προεδρείο δεν συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία στις προθεσμίες του Καταστατικού 
προκειμένου για Τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος η Αντιπροσωπεία μπορεί 
να συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/7 των μελών της. Ο 
κατάλογος αυτός κατατίθεται στο Σύλλογο και με ευθύνη του Δ.Σ. στέλνεται στα μέλη της 
Αντιπροσωπείας μαζί με την πρόσκληση.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σα θέμα την Ενημέρωση – 
συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.  
Επίσης περιλαμβάνει πάντα σα θέμα : 

Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.  

2. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας 
Διάταξης.  

3. Η εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας που την καθορίζει (Καταστατικό, άρθρο 10.2) όταν το θέμα βάζει το 
Δ.Σ. ή το Σ.Ο. ή ένα περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου ή 10 μέλη της 
Αντιπροσωπείας ενυπόγραφα. Σε κάθε περίπτωση για να συζητηθεί το θέμα είναι 
προφανής η ανάληψη της υποχρέωσης για εισήγηση στην Αντιπροσωπεία αυτών 
που βάζουν το θέμα και στέλνεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.  
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ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
 

1. Η τήρησή τους γίνεται με την φροντίδα του Προεδρείου.  
2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης απαραίτητα περιλαμβάνουν : 

Α. την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης.  

Β. την ημερήσια διάταξη  

Γ. τους παρόντες ονομαστικά 

Δ. τη σύνθεση του Προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές 

Ε. τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα 

Στ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία πρόταση.  

Ζ. την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα.  

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου.  
Παρέχονται, αν ζητηθούν, στα τοπικά τμήματα και στα μέλη της Αντιπροσωπείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΑΠΑΡΤΙΑ 
 

Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με καταμέτρηση των 

παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται 

καταμέτρηση των παρόντων λόγω της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας 

συνεδριάσεων.  

Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.  

ΑΡΘΡΟ 7  ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 

1. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε 
χρόνο και τόπο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.  

2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά την διαδικασία, αίρονται με απόφαση του 
Προεδρείου. Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, που 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, έπειτα από διαδικαστική πρόταση μέλους.  

2. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά 
γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα :  
Α. εισήγηση,  

Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,  
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Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή,  

Δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών, 

Ε. δευτερολογία του εισηγητή,  

Στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.  

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  
 

Στην περίπτωση πολυμελών εισηγητικών ομάδων (π.χ. μία Επιτροπή Συλλόγου κλπ) έχουν 

δικαίωμα αντεισήγησης συνολικά ή σε όσα σημεία διαφοροποιούνται οι μειοψηφούσες απόψεις.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΜΙΛΙΕΣ 
 

Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή ανάλογα με τον διατιθέμενο 

χρόνο.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

1. Το Καταστατικό, Άρθρο 10.4, καθορίζει τον τρόπο λήψης απόφασης από την 
Αντιπροσωπεία. Διευκρινίζεται ότι παρόντες Αντιπρόσωποι θεωρούνται: το σύνολο 
των υπέρ, των κατά και των λευκών.  

2. Σε περίπτωση ένστασης κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται. 
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως προς 

την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο.  

Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο.  

3. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των παρόντων 
κατά τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της Αντιπροσωπείας ενώ 
δύο επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, ή μέλη της Αντιπροσωπείας οριζόμενα απ’ 
αυτό, σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των μελών στον κατάλογο.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να 

ψηφίσουν.  

Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και 

ανακοινούται το αποτέλεσμα. Όσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του ονόματός 

των δηλώνουν «παρών», καταμετρώνται στις αποχές.  

4. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει το Καταστατικό 
διεξάγεται επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής, μομφής και ανάκλησης, ή όταν 
αποφασίσει το Σώμα και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
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1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος 
μέχρι το θέμα «ψηφίσματα» και ανακοινώνεται στο Σώμα.  

2. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα 
υπόλοιπα θέματα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ένσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου 
ή του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να 
διατυπωθεί μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται 
η ένσταση.  

2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να αναπτύξει την 
ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα. 

3. Το Προεδρείο μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να 
αποφασίσει.  

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ 
 

1. Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης γίνεται 
αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της Αντιπροσωπείας κατά 
τρόπο θίγοντα το κύρος και γενικά την προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σ’ 
αυτό λόγοι ή πράξεις είναι διάφοροι της πραγματικότητας.  

2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, 
δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το Προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί 
προσωπικού θέματος, ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και από τις 
δύο πλευρές. Το Σώμα αποφασίζει σχετικά.  

3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις δύο 
πλευρές με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους.  

4. Αν το θιγόμενο μέλος είναι απών από τη Συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει 
το λόγο πριν από την Ημερήσια Διάταξη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 
Σώματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

Α. ΜΟΜΦΗ 

1. Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας συνολικά ή μέλους 
του Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή παραλείψεις 
που έχουν σχέση με αυτή.  

2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν γίνεται δεκτή για 
συζήτηση ή σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο για 
την επόμενη σύγκλιση του Σώματος με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.  

3. Εάν η πρόταση μομφής διατυπωθεί κατά την διαδικασία, τότε το Σώμα αποφασίζει 
εάν θα συζητηθεί.  

4. Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει να συζητήσει θέμα μομφής τότε εάν η 
μομφή εκφέρεται συνολικά κατά του οργάνου, προσωρινός προεδρεύων 
αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες. Εάν εκφέρεται 
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κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στο Προεδρείο για όσο 
διάστημα συζητείται η μομφή.  

 

 

5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία : 
Α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον ή εκείνους που την 

διατύπωσαν.  

Β.  απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή.  

Γ.   τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος.  

Δ.  δευτερολογία αυτού που διατύπωσε τη μομφή. 

Ε.  δευτερολογία αυτού εναντίον του οποίου γίνεται η μομφή.  

Στ.  ψηφοφορία.  

6. Εάν η μομφή απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα το Προεδρείο ή το μέλος 

του. Εάν υπερψηφισθεί εναπόκειται στο όργανο ή το μέλος η παραπέρα στάση του 

(παραίτηση ή συνέχιση καθηκόντων).  
 

Β.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

1. Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας μπαίνει για συζήτηση μόνο 
εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.  

2. Η πρόταση για εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να φέρει 
τις υπογραφές 20 μελών της Αντιπροσωπείας και εγγράφεται υποχρεωτικά σαν 
πρώτο και αμετάθετο θέμα για ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.  

3. Η ειδική αυτή συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο σε 1 μήνα από την κατάθεση 
πρότασης ανάκλησης του Προεδρείου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού 
βρίσκεται σε απαρτία.  

4. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του 
Συλλόγου από τους παρόντες.  

5. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μομφής.  
6. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αντιπροσωπείας.  
7. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, το προσωρινό Προεδρείο 

προχωράει αμέσως σε εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.  
Αν η πρόταση απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και 

συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εφ’ όσον 

υπάρχουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. 

 

Α. ΜΟΜΦΗ 

1. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ. για πράξεις ή παραλήψεις που έχουν 
σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.  
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2. Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και 
αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.  

3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι  η ίδια με αυτή που προβλέπεται για μομφή στο 
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας.  

 

Β.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  

1. Πρόταση ανάκλησης του Δ.Σ. μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης 
υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας για 
ειδική Συνεδρίαση του Σώματος.  

2. Η πρόταση ανάκλησης απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ. 
3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτή της ανάκλησης του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας.  
4. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Σώματος.  
5. Αν υπερψηφισθεί ανάκληση Δ.Σ., τότε το Σώμα προχωράει αμέσως σε εκλογή νέου 

Δ.Σ. όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού.  
 

ΑΡΘΡΟ  17 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

1. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, το Προεδρείο παραιτηθεί συνολικά, 
προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει, το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από 
τους παρόντες, που αφού ολοκληρώσει τη συζήτηση πάνω στην παραίτηση, 
προχωράει στην διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(άρθρο 1).  

2. Αν το Προεδρείο παραιτηθεί σε ενδιάμεσο χρόνο, χρέη εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. 
που είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία το αργότερο σε 3 μήνες 
με πρώτο θέμα την παραίτηση του Προεδρείου και την εκλογή νέου.  

3. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί αντικαθίσταται από τον επόμενο στην λίστα του 
συνδυασμού για Προεδρείο Αντιπροσωπείας.  
Μόνο στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, γίνεται επανεκλογή για τις θέσεις 

του Προεδρείου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. ε του Κανονισμού.  

4. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί και δεν υπάρχει επόμενος στον συνδυασμό, 
τότε γίνεται νέα εκλογή συνολικά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 1.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας που βρίσκεται σε 
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.  

2. Το θέμα τροποποίησης του Κανονισμού πρέπει να περιέχεται στην Ημερήσια 
Διάταξη για να προχωρήσει το Σώμα σε αυτή τη διαδικασία.  

3. Τροποποίηση Κανονισμού μπορεί να θέσει σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης το 
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, το Δ.Σ. του Συλλόγου, το Συντονιστικό Όργανο, ένα 
Τοπικό Τμήμα ή 20 μέλη της Αντιπροσωπείας.  
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ΘΕΜΑ 4 : ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 
Κατατέθηκαν τα παρακάτω ψηφίσματα.  
 

Ψήφισμα 1ο  
 

Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε στο Προεδρείο Αντιπροσωπείας από τη συνάδελφο 
Δανάη Γκούμα εκ μέρους της Πανεπιστημονικής.  
 

 
Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό 

 
Όλοι στο δρόμο για να ανατραπεί η αντιλαϊκή επιδρομή της κυβέρνησης στο 
Ασφαλιστικό 
 
Η κυβέρνηση υλοποιεί την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ για το ασφαλιστικό, δηλαδή την 
«ανταποδοτικότητα». Επιβάλλει υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους για μια πενιχρή σύνταξη, πετσοκόβει τις σημερινές συντάξεις, ενώ 
απαλλάσσει τους εργοδότες και το κράτος από το «κόστος» ασφάλισης. Για το σύνολο των 
ασφαλισμένων (τυπικά μισθωτούς σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, μισθωτούς και «μπλοκάκι» 
και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες) ισοπεδώνονται οι συντάξεις και οι υπόλοιπες παροχές 
της, μόνο κατ’ όνομα, Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 
χρόνια εργασίας διαμορφώνεται στα 42,8%, μειωμένο από 30% έως 40% σε σχέση με τα 
σημερινά επίπεδα.  
 

Κλοπή των 2/3 του εισοδήματος μέσω ασφαλιστικών εισφορών και φορολογίας 
 
Με την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου (4387/16) ληστεύει το 38% του 
εισοδήματος, μετατρέπει σε ανασφάλιστους δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους 
επιστήμονες ή τους εξωθεί στο κλείσιμο των «βιβλίων», δηλαδή στην έξοδο από το επάγγελμα. 
Αν συνυπολογίσουμε την φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά 
αλληλεγγύης, η απώλεια εισοδήματος ξεπερνά το 60%. Ακόμα και οι άνεργοι ή 
υποαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική 
κάλυψη και δικαίωμα σε μια σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου». Ενώ η κυβέρνηση δίνει τη 
δυνατότητα στο ΚΕΑΟ να προχωρά σε κατασχέσεις ακόμα και για ποσά κάτω των 5.000 €.  
 

Η κυβερνητική κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές 
 
Τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς με ΔΠΥ, με τις 
εισφορές και για τους 2 πρώτους μήνες του 2017 περιλαμβάνουν μόνο τις εισφορές για κύρια 
σύνταξη (20%), υγεία (6,95%) και υπέρ ΟΑΕΔ (10 ευρώ), ενώ δεν περιλαμβάνουν τις 
εισφορές για επικουρικό (7%) και εφάπαξ (4%), που ισχύουν από 1.1.2017 και θα 
ζητηθούν να πληρωθούν αναδρομικά. Η κυβέρνηση επιχειρεί να «θολώσει τα νερά» για 
τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, για να αποδεχτούν χωρίς αντιδράσεις το νέο 
ασφαλιστικό χαράτσι του 38%! Οι περίφημες εκπτώσεις για τα έτη 2017 έως 2020 που 
διαφημίζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, αποτελούν απώλειες από τα 
μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση. 
Αντίστοιχα κοροϊδεύει τους νέους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας καθώς οι μειωμένες 
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εισφορές μετατρέπονται σε οφειλή που θα απαιτηθεί έντοκα μεταξύ 6ου και 10ου χρόνου 
ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000 € και από το 6ο έως το 20ο έτος 
ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω από 18.000 €.  
 

Η κυβερνητική πρόκληση κλιμακώνεται και για τους μισθωτούς με «μπλοκάκι» 
 
Η κυβέρνηση νομιμοποιεί οριστικά το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) ως μορφή 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αντί να την απαγορεύσει και να υποχρεώσει τους εργοδότες 
να προχωρήσουν σε προσλήψεις των μισθωτών εργαζόμενων με «μπλοκάκι» με πλήρη 
διασφάλιση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Πετάει το 
«μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες», 
ζητώντας από τον εργαζόμενο να αναγράψει στο μηνιαίο ΔΠΥ, που εκδίδει για να πληρωθεί, ότι 
υπάγεται στη ρύθμιση για τα «μπλοκάκια». Όμως εφόσον ο εργοδότης αρνηθεί να 
αναγνωρίσει την εξαρτημένη εργασία και να υποβάλει ΑΠΔ, δηλαδή να αποδεχθεί την 
υποχρέωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, τότε ο ίδιος ο εργαζόμενος 
υποχρεώνεται να αποδείξει ότι είναι μισθωτός. Οι εργοδότες τρομοκρατούν τους 
εργαζόμενους προκειμένου είτε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι «ελεύθεροι 
επαγγελματίες» και δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τα «μπλοκάκια», είτε να αποδεχθούν 
νέες βαριές μειώσεις στους μισθούς τους.  
 

Όλοι στο δρόμο! Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή, με βάση τις 
ανάγκες μας!  
 
Το ΤΕΕ κάνει «υπεύθυνη αντιπολίτευση» καθώς συμφωνεί με την ανταποδοτικότητα στην 
ασφάλιση. Προσποιείται ότι «διαπραγματεύεται» για λογαριασμό μας με προσφυγές στο ΣτΕ 
για «αντισυνταγματικότητα» του Νόμου. «Διεκδικεί» την ίδρυση ιδιωτικού επαγγελματικού 
Ταμείου, του οποίου τη διαχείριση θα αναλάβει, παίρνοντας προίκα από τα αποθεματικά του 
ΤΣΜΕΔΕ. Καμιά αστική κυβέρνηση δεν θα μας επιστρέψει τα δικαιώματά μας, τους μισθούς και 
τις συντάξεις μας. Μπροστά στις νέες θυσίες που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
ομίλων, δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης για το σύνολο των δικαιωμάτων 
μας. Καμία θυσία των αναγκών μας για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου.  
 

 Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ 
– ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά! 

 Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ! Κανονικές 
προσλήψεις με συμβάσεις χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να την δηλώσει και καταβολή των εισφορών 
απ’ τον εργοδότη.  

 Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Όχι στην ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια – καθολική – 
υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση των 
εισφορών στον κλάδο Υγείας!  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  
 
 

Ψήφισμα 2ο  
 
Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για το Πάρκο Γουδή από 
τον συνάδελφο Π. Τότσικα.  
 

Ψήφισμα κατά της δημιουργίας γηπέδου στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή 
 
Μετά  την προκλητικά αδιάφορη για τη ζωή της πόλης και τον κατοίκων της φαραωνική 

πρόταση για το γήπεδο της ΠΑΕ- ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια που βρήκε δυστυχώς στήριξη από 

τον κρατικό μηχανισμό και την περιφέρεια Αττικής και σήμερα εξελίσσεται όχι μόνο σε ένα 
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περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά και σε μια εστία  ανομίας και φασίζουσας πρακτικής ενάντια σε 

κάθε διαφωνούντα, ένα άλλο αντίστοιχής λογικής έργο εμφανίζεται στο προσκήνιο. 

 Τα κυβερνητικά κλιμάκια για μια ακόμα φορά πολεοδομούν σχεδιάζοντας την κατασκευή 

γηπέδου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί. Ένα στάδιο σε απόλυτη 

επαφή με τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία, με ζώνες αμιγούς κατοικίας, μέσα στην ζώνη Β’ 

προστασίας του Υμηττού που για την κατασκευή του θα χρειαστεί να κοπούν χιλιάδες δέντρα 

Πρόκειται για ένα έργο  στο οποίο εδώ και χρόνια έχει αντιταχθεί η τοπική κοινωνία των γύρω 

δήμων, δεκάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο επιστημονικός κόσμος.  

Η αντιπροσωπεία του συλλόγου αρχιτεκτόνων καταγγέλλει την κυβερνητική σύμπλευση με τα 

συμφέροντα των επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου ενάντια στις πραγματικές ανάγκες των 

πολιτών, την ουσιαστική ανάπτυξη του αθλητισμού, το σεβασμό στο περιβάλλον και μακριά από 

κάθε σοβαρό χωρικό σχεδιασμό.  

Απαιτούμε την απόσυρση της πρότασης και δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε  με την παρουσία 

μας και την επιστημονική μας συμβολή την αποτροπή ενός τέτοιου έργου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ 

 

Τοποθετήσεις (στο παραπάνω ψήφισμα): Κουμουνδούρος Παναγιώτης, Βουρεκάς 

Κώστας, Φιντικάκης Νίκος.  

Η Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Κατερίνη Τόνια, προτείνει να γίνει ενσωμάτωση των προτάσεων 

για το ψήφισμα που αφορά τη μη δημιουργία γηπέδου στο Πάρκο Γουδή και να προσκομισθεί 

στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.  

Τα ψηφίσματα δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία λόγω έλλειψης απαρτίας. 

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας  
          Ο Πρόεδρος      Η Α' Αντιπρόεδρος      Ο Β' Αντιπρόεδρος 
Στέφανος Ζαφειρόπουλος                       Μαρία Φραντζή                              Αλέξανδρος Βράκας 

 


