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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η 
της 06.07.2017 & 12.07.2017 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29). 
4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ. 
5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
 

ΠΕΜΠΤΗ 06.07.2017 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Δ. Κεκάτος, Α. Αυγερινού, M. Σκούφογλου (σε 
προσωρινή αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Γ. Πάνου (σε προσωρινή αναπλήρωση Π. 
Γεωργακοπούλου), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Λ. Χαλιώτης (σε προσωρινή αναπλήρωση Κ. 
Γαλανού), Γ. Ρουσοδήμου (σε προσωρινή αναπλήρωση Θ. Παρασκευά), Μ. Πουλάκης, Δ. 
Κροκίδης. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Ν. Ράμμος. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Ν. Ρέρρας, Γ. Μαδεμοχωρίτης, Ε. Καψανάκη, Σ. Ταβλαρίδης, 
Ο. Οικονόμου, Α. Μαούνης, Α. Χαλικιάς.  
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι σχετικά με τα πρακτικά Νο 42 στις 07.02.2017, Νο 43 στις 
06.03.2017 και Νο 44 στις 17.03.2017, επιφυλάσσεται γιατί δεν τα έχει διαβάσει.  
Σχετικά με τα πρακτικά Νο 34 στις 12.09.2016, αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από τον 
συν. Κροκίδη. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Α. Αυγερινού: Ενημερώνει ότι θα αναχωρήσει στις 20.00, για προσωπικούς λόγους. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει ότι έγινε χθες η διαδικασία κρίσης για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017. Είχαν κατατεθεί 55 συμμετοχές, οι οποίες ήταν πολύ καλές. Δόθηκε 
σε κάθε κατηγορία από 1 βραβείο, 4 έπαινοι και 1 τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα 
<40 ετών. 
Μ. Πουλάκης: Ενημερώνει ότι κλήθηκε στην επιτροπή ασφαλιστικού του ΤΕΕ και ότι 
συνεδριάζουν και οι άλλες επιτροπές του ΤΕΕ. Έγινε συζήτηση για τις δόσεις σχετικά με 
τις εισφορές. Ανάρτησαν σήμερα τις αυξήσεις από το 2011 και μέχρι τον Σεπτέμβρη θα 
αναρτήσουν και το 11%. Τα ποσά θα είναι πολύ μεγάλα.  
Γ. Πάνου: Αναφέρει ότι ένα από τα σοβαρά θέματα είναι η σύνδεση ιδιότητας με την 
ασφάλιση. Οδηγήθηκαν πολλοί συνάδελφοι στη διαγραφή από το επάγγελμα. Όλες οι 
οφειλές πηγαίνουν πλέον στο ΚΕΑΟ και θα πρέπει να κινηθούν ενάντια στις διαδικασίες 
δήμευσης.  
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι για τους μισθωτούς έχει βγει έγγραφο ότι δεν είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης όλες οι συμβάσεις αορίστου πάνε να γίνουν 1 
έτους. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει, επειδή το ασφαλιστικό είναι σε εξέλιξη, να γίνει μια επιτροπή ή να 
λειτουργήσει η υπάρχουσα, προκειμένου να συντάξει προτάσεις για κινητοποιήσεις από 
Σεπτέμβρη. 
Γίνεται συζήτηση. 
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Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει συνοψίζοντας ότι δραστηριοποιείται η επιτροπή του συλλόγου 
που υπάρχει για το ασφαλιστικό, την οποία θα πλαισιώσει και ο συν. Πάνου και σε 
επόμενο ΔΣ να υπάρξει εισήγηση. Να ανακοινωθεί η πρόσκληση της επιτροπής στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου για να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να συζητηθούν πρώτα τα τρέχοντα θέματα, που είναι δύο 
ψηφίσματα και το θέμα του Πράσινου Ταμείου. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι δεν συμφωνεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της ΗΔ. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση να προηγηθούν τα τρέχοντα θέματα των 
υπολοίπων στην ΗΔ. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 9 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Κεκάτος, Σκούφογλου, Πάνου, Φιντικάκης, Χαλιώτης, 
Ρουσοδήμου, Πουλάκης). 
Κατά: 2 (Σκλιάς, Αυγερινού). 
Αποφασίζεται. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σχετικά με το θέμα του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ένα 
ψήφισμα από τους φοιτητές Αρχιτεκτονικής, ένα ψήφισμα από το Τμήμα Χανίων και ένα 
σχέδιο ψηφίσματος από τον συν. Σκούφογλου, ως συνθετικό κείμενο και των δύο 
ψηφισμάτων για το θέμα. Διαβάζει το σχέδιο ψηφίσματος του συν. Σκούφογλου. 
Γίνεται συζήτηση, 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι πήρε σαν βάση το ψήφισμα του Τμήματος Χανίων, το 
οποίο όμως έχει δύο θέματα: 1) δίνει ένα σήμα ότι πρέπει το κτίριο να εκκενωθεί από την 
κατάληψη, ενώ στο δικό του κείμενο το αφαίρεσε αυτό, γιατί δεν είναι δική τους δουλειά να 
το πουν και 2) λέει ότι το Πολυτεχνείο μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει το κτίριο, όχι όμως 
σε ιδιώτες μεγάλους επενδυτές. Θα πρέπει όμως το δημόσιο Πανεπιστήμιο να παρέχει τις 
εγκαταστάσεις του για τους φοιτητές του και για το δημόσιο καλό. 
Έρχεται ο συν. Κροκίδης, ώρα 19.55. 
Αναχωρεί η συν. Αυγερινού, ώρα 20.00. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει το ψήφισμα ενάντια στην πλειστηρίαση της ΒΙΟΜΕ (εισερχ. ΑΠ 
62621). Η ΒΙΟΜΕ για 4-5 χρόνια λειτουργεί με όρους αυτοδιαχείρισης από αρκετούς 
εργαζόμενους. Ζητάνε να υπάρξει ρύθμιση για τις παλιές οφειλές του εργοστασίου και να 
μην πλειστηριαστούν τα μέρη του εργοστασίου που αυτοί λειτουργούν. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το ψήφισμα ενάντια στην πλειστηρίαση της ΒΙΟΜΕ. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Ομόφωνα επί των παρόντων. 
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έστειλε επιστολή ο Υπουργός ΠΕΝ και ζητά να προτείνει ο 
σύλλογος έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πράσινου Ταμείου (εισερχ. ΑΠ 62622). 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να πάει η πρόεδρος και όταν αλλάξει η θητεία να πάει ο 
επόμενος πρόεδρος. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους συναδέλφους, ζητώντας 
συγκεκριμένα προσόντα και με σφιχτές διαδικασίες. 
Μ. Πουλάκης: Προτείνει να είναι ένα μέλος του ΔΣ του συλλόγου και ζητά να μπουν οι δύο 
προτάσεις σε ψηφοφορία. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία τις δύο παραπάνω προτάσεις σχετικά με το Πράσινο 
Ταμείο. 
1η πρόταση: να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 4 (Φιντικάκης, Πάνου, Σκούφογλου, Κατερίνη). 
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Κατά: 1 (Σκλιάς: είναι κατά της συμμετοχής στο Πράσινο Ταμείο με αυτές τις 
συνθήκες/διαδικασίες). 
2η πρόταση: να σταλεί μέλος του ΔΣ του συλλόγου. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Κεκάτος, Πλατσάκης, Πουλάκης, Κροκίδης, Ρουσοδήμου, Χαλιώτης). 
Αποφασίζεται να σταλεί μέλος από το ΔΣ του συλλόγου στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει την πρόεδρο, η οποία αποδέχεται την υποψηφιότητα. 
Οι υποψηφιότητες είναι: Ρουσοδήμου, Χαλιώτης, Κεκάτος, Πουλάκης και Κατερίνη. 
Γ. Ρουσοδήμου: Προτείνει να γίνει η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων με κλήρωση. 
Γ. Πάνου: Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ψηφοφορία. 
Δ. Κεκάτος: Αποσύρει την υποψηφιότητά του. 
Γίνεται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή του τακτικού μέλους στο ΔΣ του Πράσινου 
Ταμείου. 
Ο συν. Σκλιάς απέχει από την ψηφοφορία. 
Έλαβαν: 
Λ. Χαλιώτης: 0 
Τ. Κατερίνη: 5 
Μ. Πουλάκης: 5 
Γ. Ρουσοδήμου: 0 
Επαναλαμβάνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων Κατερίνη και Πουλάκη. 
Έλαβαν: 
Τ. Κατερίνη: 5 
Μ. Πουλάκης: 5 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει κλήρωση. 
Γίνεται 3η μυστική ψηφοφορία. 
Έλαβαν: 
Τ. Κατερίνη: 5 
Μ. Πουλάκης: 5 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι η διαδικασία είναι άγονη και προτείνει στην επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ να κάνουν ξανά ψηφοφορία. 
Τ. Κατερίνη: Επειδή έχει περάσει η ώρα, προτείνει να γίνει συνεχιζόμενη συνεδρίαση του 
ΔΣ την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη. 
Αποφασίζεται το ΔΣ να συνεχίσει τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 12/07/17. 
Τ. Κατερίνη: Διαβάζει το νέο επεξεργασμένο κείμενο του συν. Σκούφογλου, σχετικά με το 
θέμα του Πανεπιστημίου Κρήτης που συζήτησαν νωρίτερα. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι εάν μπει σε ψηφοφορία το κείμενο του συν. Σκούφογλου, 
θέτει σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση τη δική του πρόταση, την οποία και διαβάζει: «επί 
του θέματος της αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλλι 
έχει ήδη τοποθετηθεί το Τμήμα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με απόφαση του ΔΣ Τμήματος 
Χανίων». 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις: το νέο κείμενο του συν. Σκούφογλου 
και το κείμενο του συν. Πλατσάκη. 
Πρόταση συν. Σκούφογλου. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 4 (Φιντικάκης, Πάνου, Σκούφογλου, Κατερίνη). 
Πρόταση συν. Πλατσάκη. 
Υπέρ: 2 (Πλατσάκης, Πουλάκης). 
Λευκά: 5 (Κροκίδης, Ρουσοδήμου, Χαλιώτης, Κεκάτος, Σκλιάς). 
Δεν λαμβάνεται απόφαση. 
Αναχωρεί ο συν. Κεκάτος. 
Τ. Κατερίνη: Διαβάζει πρόταση ψηφίσματος από συλλογικότητες, που προώθησε ο 
πρόεδρος του Τμ. Αττικής, με θέμα: «ΟΧΙ Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος» (εισερχ. ΑΠ 
62666). 
Γίνεται συζήτηση. 
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Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το σχέδιο ψηφίσματος «ΟΧΙ Mall στην Ακαδημία 
Πλάτωνος». 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 9 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Σκούφογλου, Πάνου, Φιντικάκης, Χαλιώτης, Ρουσοδήμου, 
Πουλάκης, Σκλιάς). 
Λευκό: 1 (Κροκίδης). 
Αποφασίζεται. 
 
 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ  M. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ   Γ. ΠΑΝΟΥ 
 
 
 
Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ  Κ. ΣΚΛΙΑΣ    Λ. ΧΑΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
Γ. ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ  Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ   Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΜΠΤΗ 12.07.2017 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Τ. Τσαλίκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Δ. 
Κεκάτου), M. Σκούφογλου (σε προσωρινή αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Π. 
Γεωργακοπούλου, Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Λ. Χαλιώτης (σε προσωρινή αναπλήρωση Κ. 
Γαλανού), Γ. Ρουσοδήμου (σε προσωρινή αναπλήρωση Θ. Παρασκευά), Μ. Πουλάκης, Δ. 
Κροκίδης. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Αυγερινού, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Ν. Ράμμος. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Πάνου.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 
Μ. Πουλάκης: Ενημερώνει σχετικά με την επιτροπή ασφαλιστικού του ΤΕΕ. Δεν υπάρχει 
καμία μέριμνα για παρέμβαση – βελτίωση του υφιστάμενου ασφαλιστικού. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει, σχετικά με το θέμα του Πράσινου Ταμείου, ότι για λόγους 
δεοντολογίας στο πρόσωπο του/της προέδρου, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη σημασία 
του να μην εκλεγεί η πρόεδρος. Προτείνει για τακτικό μέλος την πρόεδρο και 
αναπληρωματικό μέλος τον συν. Πουλάκη. 
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Λ. Χαλιώτης: Αναφέρει ότι η πρόεδρος μπορούσε να πάει αν ήθελε. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι δεν ισχύει αυτό. 
Π. Γεωργακοπούλου: Αναφέρει ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει προκήρυξη, αλλά αφού 
προχωρούν έτσι είναι πιο σωστό να είναι η πρόεδρος. 
Γίνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων Πουλάκη και Κατερίνη. 
Ο συν. Σκλιάς απέχει από την ψηφοφορία. 
Έλαβαν: 
Μ. Πουλάκης: 5 
Τ. Κατερίνη: 5 
Γ. Πουλάκης: Προτείνει να σταλεί ως τακτικό μέλος η συν. Κατερίνη και ως 
αναπληρωματικό μέλος ο ίδιος. 
Αποφασίζεται. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29) 
 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να σταλούν όλα τα σχετικά με την Επιτροπή του άρθρου 29 στα 
μέλη του συλλόγου / τι ψήφισε η 9μελής επιτροπή και να ανέβει η πληροφόρηση στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι υπάρχει απόφαση για το πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
σε περίπτωση που βλέπουν ότι υπάρχει αρνητική τροπή. Είχαν τοποθετηθεί προκειμένου 
να μπορούν να προσφύγουν και να μην λάβουν μέρος σε ψηφοφορία. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το σ/ν είναι έτοιμο και τυπωμένο και όποιος μπορεί να το 
πάρει από το Υπουργείο Υποδομών. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι προτάθηκαν μεταβατικές διατάξεις. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι θα υπάρξουν θετικές τροποποιήσεις στη Χάρτα της 
UNESCO. Δύσκολο να πάρουν οι αρχιτέκτονες αποκλειστικότητα μελετητή για τα μεγάλα 
κτίρια. Προτείνει να δοθεί βάρος στην τεκμηρίωση για τα «ειδικά» κτίρια. 
Γ. Πάνου: Αναφέρει ότι η ιστορία ξεκινάει από το πρώτο μνημόνιο με την επιτροπή 
Κυριτσάκη. Ακολουθεί το ΤΕΕ με την απόφαση Βαμβουρέλη – Μοροπούλου, που έβαλε το 
θέμα μερικής πρόσβασης μέσα από διαδικασία πιστοποιήσεων. Η Ελλάδα είναι από τις 
λίγες χώρες του «παλιού» κόσμου, όπου η αρχιτεκτονική θεωρείται υποδεέστερη. Η ΔΕ 
του ΤΕΕ δεν αναγνωρίζει τη σημασία του αρχιτεκτονικού έργου. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι αυτό που τρέμουν όσοι συγγράφουν το πόνημα είναι οι 
διεθνείς ενώσεις, γιατί οι αρχιτέκτονες είναι ο μόνος παγκόσμια οργανωμένος κλάδος. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι έβγαλαν κάποια συμπεράσματα με το ζόρι. Ζητά να έχουν τα 
κείμενα που έστειλαν στην 3μελή και να τα στείλουν σε όλους. 
Τ. Τσαλίκη: Αναφέρει ότι πρέπει να υπερασπίσουν την αρχιτεκτονική. Είναι απαράδεκτο 
που δεν ψήφισαν τα μέλη της 3μελούς. 
Π. Γεωργακοπούλου: Προτείνει να ζητήσουν εγγράφως το τι έχει προκύψει στους άλλους 
κλάδους. 
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι δεν υπήρχε καμία πλειοψηφία σ’ αυτά που αφορούσαν 
άλλους κλάδους. Θεωρεί ότι σωστά δεν ψήφισαν και ότι κανονικά δεν έπρεπε να στείλουν 
ούτε κείμενο. Θεωρεί ότι όλοι θα τα πάρουν όλα και θα κοπούν στα μητρώα. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι οι εταιρείες θα κάνουν τα πάντα. Υπάρχουν εταιρείες που 
έχουν ΚΑΔ στο 4178 και οι αστικές και ποινικές ευθύνες πάνε σε έναν υπάλληλο. Αυτό 
που κάνει το ΤΕΕ είναι παράνομο. Οδεύουν ολοταχώς προς την εξαφάνιση του 
αυτοαπασχολούμενου. 
Γ. Πάνου: Αναφέρει ότι αν υπάρχει παράνομη πράξη να το θέσουν στο ΤΕΕ. Προτείνει να 
διερευνηθεί το θέμα και να σταλεί σχετική επιστολή. 
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ΘΕΜΑ 4ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σχετικά με το θέμα του ξενώνα Στάμου Στούρνα προτείνονται οι 
παρακάτω ενέργειες: 1) Δημιουργία Μουσείου Παραδοσιακών Τεχνολογιών Δόμησης με 
χωροθέτηση στα ερειπωμένα παράσπιτα, 2) Προτείνεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για 
τη σχεδίαση του στεγάστρου και τη διαμόρφωση του χώρου 3) Απαιτείται η εκπόνηση και 
έγκριση μουσειολογικής μελέτης. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι δεν υπάρχει ΕΣΠΑ που δίνεται για επισκευή.  
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει  ότι υπάρχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Πηλίου και το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας. Πρέπει να συνταχθούν οι προδιαγραφές μουσειολογικής μελέτης και το 
περιεχόμενο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι είναι όλοι υπέρ. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να παρθεί ομόφωνη απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού, με 
στόχο την αξιοποίηση του χώρου για τη δημιουργία Μουσείου. 
Τ. Τσαλίκη: Αναφέρει ότι έχουν ένα δάσος και κοιτάνε τα γκρεμίδια. Το κτήριο είναι το 
ζήτημα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και ατελέσφορη και με το Μουσείο διαφωνούν 
κάθετα. Ρωτά αν θα έχει ο διαγωνισμός κόστος. 
Αποφασίζεται να γίνει μια Επιτροπή για το θέμα, απαρτιζόμενη από τους συναδέλφους: 
Ο. Οικονόμου, Ν. Φιντικάκη, Τ. Τσαλίκη, Λ. Χαλιώτη, Μ. Πουλάκη, Γ. Πλατσάκη, Δ. 
Αμπακούμκιν. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 
Μ. Σκούφογλου: Σχετικά με το θέμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχουν συζητήσει 
προηγούμενα, κάνει εισήγηση για το χαρακτήρα του κειμένου του. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει και επισημαίνει το κείμενο των αρχαιολόγων. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι επικοινώνησε με το Τμήμα Χανίων, από το οποίο 
ενημερώθηκε ότι αναστέλλεται η απόφαση για τουριστικό κατάλυμα. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να επικεντρώσουν στην προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς.  
Αποφασίζεται να συνταχθεί από τον συν. Πλατσάκη ψήφισμα για το θέμα, σύμφωνα με 
όσα συζητήθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 
 
M. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ  Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ 
 
 
 
Κ. ΣΚΛΙΑΣ   Λ. ΧΑΛΙΩΤΗΣ    Γ. ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ 
 
 
 
Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ   Τ. ΤΣΑΛΙΚΗ 
 
 


