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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48η 
της 24.05.2017 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29). 
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Δ. Κεκάτος, Α. Αυγερινού, M. Σκούφογλου (σε 
προσωρινή αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Α. Χαλικιάς (σε προσωρινή αναπλήρωση Π. 
Γεωργακοπούλου), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Μ. Πουλάκης. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κ. Γαλανός, Δ. Κροκίδης, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Θ. Παρασκευάς, Ν. 
Ράμμος. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Μαδεμοχωρίτης, Ο. Οικονόμου, Α. Μαούνης.  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι δεν συμφωνεί με την πρόταση της επιτροπής Θ1 για τις 
τροποποιήσεις του καταστατικού. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι γίνεται δεκτή η παρατήρηση του συν. Σκλιά να προστεθεί η 
λέξη «τηλεδιάσκεψη» στη πρόταση της Θ1 και παρακαλεί να συμπληρωθεί, γιατί δεν είχαν 
καμία πρόθεση για κάτι άλλο. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι η 2η πρόταση, κατά τη γνώμη τους, είναι θέμα του Κανονισμού 
Λειτουργίας του ΔΣ, προβλέπεται εκεί και δεν χρειάζεται καταστατική τροποποίηση. Η 1η 
πρόταση στραγγίζει οικονομικά τα Τμήματα και τα ωθεί να κάνουν μια δική τους έκφραση 
τοπικά στον χώρο των αρχιτεκτόνων. Η πρόταση των συναδέλφων της ΔΚΜ-Α που λέει 
να καταργηθούν τα Τμήματα είναι πολύ σκληρή και απόλυτη, αλλά είναι πιο ειλικρινής, 
ενώ έτσι καταργούνται μέσω οικονομικού στραγγαλισμού.  
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι η πλειονότητα των μελών της Θ1 είναι υπέρ της κατάργησης 
των Τμημάτων και της μετεξέλιξης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε δευτεροβάθμιο όργανο. Η ΕλΕΜ 
Αρχιτέκτονες μάλιστα καταθέσανε λεπτομερές και επεξεργασμένο κείμενο στην 
κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο η πρόταση αυτή απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστημα για την 
υλοποίησή της, επειδή οδηγούσε σε κατάργηση του ΣΑΔΑΣ που δημιουργούσε ζητήματα 
νομικά. Ειδικότερα σχετικά τόσο με την έδρα και την περιουσία, όσο κυρίως με τον 
εναρμονισμό των καταστατικών των συλλόγων που θα συγκροτούσαν το νέο 
δευτεροβάθμιο όργανο και ο χρόνος που απέμενε μέχρι τις εκλογές του συλλόγου ήταν 
απαγορευτικός. Γι’ αυτό η Θ1 αποφάσισε να συνεχίσει τις εργασίες της και να παραδώσει 
συγκεκριμένη πρόταση νομικά τεκμηριωμένη, προς την κατεύθυνση αυτή ασχέτως των 
τροποποιήσεων που προτείνονται για την τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού. 
Επίσης σε ότι αφορά στην 1η Τροποποίηση θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς ένα μέρος της 
λειτουργίας του ΔΣ ρυθμίζεται στο καταστατικό και ως εκ τούτου επιβάλλεται να ρυθμιστεί 
το θέμα της τηλεδιάσκεψης στο καταστατικό. Σε ότι αφορά στα Τμήματα αυτά δεν νοούνται 
χωρίς κεντρικό όργανο. Αν δεν επιζήσει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ δεν επιζούν και τα Τμήματα.  
Α. Χαλικιάς: Αναφέρει ότι πριν το ’90 δεν υπήρχαν Τμήματα, υπήρχε Γενική Συνέλευση. 
Έρχεται η ΔΚΜ-Α και προτείνει να καταργηθούν. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
εκφραστούν έτσι οι αρχιτέκτονες, εκτός από την Αντιπροσωπεία. Με την 1η πρόταση ίσως 
θα προταθεί παράλληλα και μείωση της συνδρομής στο μισό. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι και για τις δύο προτάσεις υπάρχουν και επιχειρήματα και 
αντεπιχειρήματα. Θέλουν να πάρουν την τελική τους θέση το Σάββατο στην 
Αντιπροσωπεία. Ίσως πρέπει να μπει ένα ποσοστό στην απόδοση των συνδρομών. 
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Γενικά οι τηλεδιασκέψεις έχουν κάποια θέματα. Θέλουν να το σκεφτούν περισσότερο και 
δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι, το ότι υπάρχουν Τμήματα και Σύλλογοι είναι ένα στρεβλό 
σύστημα που έγινε αποδεκτό το 1990 όταν ίδρυσαν την ΠΕΑ, για να μπορούν σταδιακά οι 
Σύλλογοι να γίνουν Τμήματα. Πράγμα που δεν έγινε. Δεν πρέπει όμως να είναι δικαιολογία 
σε ένα καθεστώς συνεχούς υποστήριξης αυτής της στρέβλωσης. Στην επόμενη διοίκηση 
πρέπει να βάλουν στόχο να γίνει περιφερειακή αναδιάρθρωση, γιατί αυτή η διοίκηση δεν 
έχει τον χρόνο.  
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση της Επιτροπής Θ1 για τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού με την προσθήκη της λέξης «τηλεδιάσκεψη». 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Χαλικιάς, Φιντικάκης, Πουλάκης). 
Κατά: 2 (Σκλιάς, Αυγερινού). 
Λευκό: 1 (Σκούφογλου). 
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έκαναν μια ρύθμιση που αφορά την αντικατάσταση από άλλη 
περιφέρεια στην Αντιπροσωπεία και πως αυτό θα γίνει. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι 
αυτό αφορά την αντικατάσταση από την ίδια περιφέρεια. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι η ερμηνεία πρέπει να γίνει κτήμα των συνδυασμών και να δουν 
πως θα το εφαρμόσουν. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Σχετικά με τα πρακτικά Νο 42 στις 07.02.2017, Νο 43 στις 06.03.2017 και Νο 44 στις 
17.03.2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις από τον συν. Πουλάκη και γίνονται αποδεκτές και 
εκκρεμούν τυχόν παρατηρήσεις από τη συν. Αυγερινού. Σχετικά με τα πρακτικά Νο 34 στις 
12.09.2016, αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από τον συν. Κροκίδη. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι κατά πάγια πρακτική τους δεν επικυρώνουν τα πρακτικά, γιατί 
υπάρχει το ηχητικό αρχείο.  
Α. Αυγερινού: Ζητά να τους στέλνεται το ηχητικό αρχείο, αναφέροντας σε ποιο λεπτό 
μιλάει ο καθένας. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι οι όποιες παρατηρήσεις γίνονται από τα μέλη του ΔΣ στα 
πρακτικά, να στέλνονται στη γραμματεία. 
Γ. Μαδεμοχωρίτης: Αναφέρει ότι από την εμπειρία στο Τμήμα Αττικής που δεν είχε 
γραμματεία στα ΔΣ, η συνεννόηση ήταν ο καθένας να στέλνει γραπτώς ότι θέλει να μπει 
στα πρακτικά. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Μ. Σκούφογλου: Ενημερώνει ότι το ψήφισμα με ΑΠ 62220 που είχαν βγάλει για την 
υπόθεση του φαντάρου, με θέμα «Καμία καταδίκη στο κίνημα μέσα και έξω από τον 
στρατό» παραδόθηκε στο Δικαστήριο και τελικά ο άνθρωπος δικαιώθηκε. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29) 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έγινε αποδεκτό από τους συν. Ησαΐα και Καλογήρου να δοθεί 
στην επιτροπή ο ορισμός του αρχιτέκτονα από τη Χάρτα της UNESCO – UIA. Για το 
περίγραμμα έχει αναλάβει το ΕΜΠ να το φτιάξει, με βάση το πρόγραμμα σπουδών του 
που είναι το πιο περιεκτικό. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι το αγγλικό κείμενο που περιγράφει η  Χάρτα, είναι το μόνο με 
βάση το οποίο μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 
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πρότασή τους θα πρέπει να είναι μόνο το αγγλικό κείμενο. Δεν θα συμφωνούσε με 
οποιαδήποτε μετάφραση γιατί μπορεί να γίνουν παρερμηνείες. 
Α. Μαούνης: Αναφέρει ότι κανονικά θα πρέπει να συνοδεύεται και από μετάφραση, αλλά 
να αναφέρονται στο αγγλικό κείμενο ως πρωτότυπο κείμενο. 
Γ. Πλατσάκης: Συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει μια μετάφραση, με δέσμευση στο 
πρωτότυπο κείμενο που είναι στα αγγλικά. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι την αναλυτική περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
πρέπει να τη συμπληρώσουν και με τα υφιστάμενα και με τα προτεινόμενα επαγγελματικά 
δικαιώματα. 
Γίνεται συζήτηση σχετικά με το πώς θα συμπληρωθεί ο πίνακας των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. 
Η πρόεδρος διαβάζει αναλυτικά τον πίνακα. 
Γίνονται παρατηρήσεις και συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν, με βάση αυτά που είπαν, συμφωνούν να προχωρήσουν; 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι από την αρχή είχαν πει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία αυτή, και γι’ αυτό δεν συμφωνούν. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι είναι αμφίθυμοι. Πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση και 
δεν έχει κανένα νόημα να μπουν στη διαδικασία να συμπληρώσουν τον πίνακα. Θα 
έπρεπε να καλέσουν τους άλλους κλαδικούς συλλόγους, και όλοι να μην καταθέσουν 
τίποτα. Η ουσία είναι ότι επιδιώκεται μια ανασυγκρότηση του επαγγέλματος. Η 
συμπλήρωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον πίνακα, δεν θα έχει καμία σχέση 
με τα επαγγελματικά δικαιώματα, οπότε γιατί να μπουν στη διαδικασία; 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να πουν ότι, προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεκτροπών,  
αναγκάζονται στη συμπλήρωση  - τοποθέτηση στον πίνακα. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι θα πρέπει όλα αυτά που είπαν να τα ανέβουν στην ιστοσελίδα 
και να τα στείλουν στους συναδέλφους. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι τα τελικά κείμενα από τον σύλλογο πριν κατατεθούν στη 
επιτροπή, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη του ΔΣ. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία να προχωρήσουν στη διαδικασία καταθέτοντας στην 
επιτροπή ότι συμφώνησαν παραπάνω σχετικά με τα έγγραφα που θα σταλούν (ο ορισμός 
του αρχιτέκτονα από τη Χάρτα της UNESCO – UIA, ο πίνακας συμπληρωμένος και το 
κείμενο για τη διαδικασία).    
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 7 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Χαλικιάς, Φιντικάκης, Πουλάκης, Σκλιάς). 
Κατά: 2 (Αυγερινού, Σκούφογλου). 
Αποφασίζεται. 
 
 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ    Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ  Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ   M. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ   Α. ΧΑΛΙΚΙΑΣ 
 
 
 
Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ   Κ. ΣΚΛ ΙΑΣ   Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 


