ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η
της 12.09.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ.
4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
6. ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
7. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Κ. Γαλανός, Α. Αυγερινού, Κ. Μασούρας, Π.
Γεωργακοπούλου, Ν. Φιντικάκης, Λ. Χαλιώτης (σε προσωρινή αναπλήρωση Θ.
Παρασκευά), Μ. Πουλάκης, Τ. Τσαλίκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Δ. Κεκάτου).
ΑΠΟΝΤΕΣ: Δ. Κροκίδης, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Ν. Ράμμος, Κ. Σκλιάς (αιτιολόγηση
απουσίας την Δευτέρα 11/9/2017 4:44 μμ με το παρακάτω μήνυμα:
«Συνάδελφοι σας ενημερώνω ότι δεν θα είμαι παρών στην αυριανή συνεδρίαση (ούτε
αντικαταστάτης). Ως εκπρόσωπος του Ν.Κ.Α. δεν προτίθεμαι να συμμετέχω σε συνεδριάσεις με
την συνεχιζόμενη διαδικασία να τίθενται θέματα Η.Δ. χωρίς πλήρη ενημέρωση, χωρίς εισήγηση
και με οριακή απαρτία. Όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό για τους τελευταίους μήνες που
έχω ζητήσει από τον Ιούλιο, σιγή ιχθύος.
Για το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων
Κ. Σκλιάς»).
Παρευρίσκονται επίσης: Γ. Μαδεμοχωρίτης, Α. Μελανίτου, Α. Χαλικιάς.
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ στα ΣΑ, αν δεν έχει περάσει η
μελέτη από ΥΠΠΟ τότε μειοψηφούν. Θεωρεί ότι πρέπει να σταλεί ένα κείμενο προς το
ΥΠΠΟ, ότι οι εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ στα ΣΑ βρίσκονται εκεί ως αρχιτέκτονες και όχι ως
υπάλληλοι του ΥΠΠΟ.
Π. Γεωργακοπούλου: Αναφέρει ότι πρέπει να μπει θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του
ΔΣ το θέμα των ΣΑ, για να το συζητήσουν διεξοδικά.
Ν. Φιντικάκης: Ενημερώνει ότι το Συνέδριο της UIA στη Σεούλ ήταν πολύ μεγάλο,
παρευρέθηκαν περίπου 10 – 12 χιλιάδες άτομα και το κύριο θέμα του ήταν «Η ψυχή της
πόλης». Ενημερώνει ότι εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της UIA με μεγάλη πλειοψηφία,
λαμβάνοντας 156 ψήφους στους 253 ψήφους. Σαν Ελληνικό Τμήμα της UIA παρουσίασαν
τα Βραβεία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017, την BIENNALE, διπλωματικές εργασίες κλπ. Το πρώτο
θέμα που τέθηκε στο Συνέδριο ήταν οι άστεγοι. Επίσης συζητήθηκε η ανεργία και το θέμα
της κινητικότητας. Ετέθη καθαρά το θέμα των 5ετών σπουδών και μάλλον νοείται και
συνεχόμενα. Η Χάρτα UIA – UNESCO εμπλουτίστηκε και θα επικυρωθεί στη συνέχεια. Ο
ίδιος έκανε σημαντική παρέμβαση για τη σημασία των δημόσιων χώρων και ότι πρέπει η
διαχείρισή τους να είναι αποτέλεσμα διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Επίσης
αναφέρει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών. Πλέον στην
πόλη που θα γίνεται το συνέδριο της UIA, η UNESCO θα την ανακηρύσσει ως πόλη της
αρχιτεκτονικής.
Τ. Τσαλίκη: Αναφέρει ότι η 2η Οκτωβρίου ανακηρύσσεται ως παγκόσμια μέρα της
αρχιτεκτονικής με θέμα την κλιματική αλλαγή. Θεωρεί ότι πρέπει να κάνουν κάποιες
δράσεις για τον λόγο αυτό.

1

Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να γίνει μια συνάντηση της προέδρου του συλλόγου με την
πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της UIA, για προγραμματισμό κοινών δράσεων.
ΘΕΜΑ 3ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι επειδή έχουν καθυστερήσει να απαντήσουν, καλό θα ήταν να
κλείσουν το θέμα σήμερα. Επεξηγεί το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι προτάσεις που έχουν
γίνει στο σύλλογο από εταιρείες είναι δύο (εισερχ. ΑΠ 62637 & 62684) και είναι
παρεμφερείς. Αιτούνται να υπάρξει ενημέρωση στη λίστα των μελών του συλλόγου, όπου
θα τους δοθεί ένα link, μέσω του οποίου θα πιστοποιείται ότι προέρχεται η αίτηση από τον
σύλλογο. Αναλύει τις οικονομικές προτάσεις. Θεωρεί ότι το μειονέκτημα είναι ότι
δημιουργεί μια συνθήκη, όπου είναι σαν να προτείνει ο σύλλογος μια εταιρεία από τις
πολλές, χωρίς να μπορούν να ξέρουν αν είναι η καλύτερη εταιρεία όντως.
Κ. Μασούρας: Αναφέρει ότι, από όσο γνωρίζει από την αγορά, οι προσφορές των δύο
αυτών εταιριών προς τους συναδέλφους είναι πολύ ακριβές. Θεωρεί ότι θα έχουν μεγάλο
πρόβλημα με τους συναδέλφους αν το μάθουν.
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι όταν στέλνεται η ΗΔ θα πρέπει να συνοδεύεται από τις
σχετικές εισηγήσεις. Όταν δεν υπάρχει εισήγηση για κάποιο θέμα, να μην στέλνεται ως
θέμα, αλλά να μπαίνει στην Ενημέρωση και τότε να βλέπουν αν θα μπει ως θέμα στην
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Σχετικά με το θέμα που συζητούν, θεωρεί απαράδεκτο και
διαφωνεί να συμμετέχει ο σύλλογος σε όλο αυτό.
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι θα μπορούσε ο σύλλογος να αναζητήσει τη φθηνότερη
προσφορά από συναδέλφους που μπορεί να ασχολούνται με τέτοια προγράμματα,
βοηθώντας έτσι τους αυτοαπασχολουμένους.
Γίνεται συζήτηση.
Τ. Κατερίνη: Συνοψίζοντας, αναφέρει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις προτάσεις αυτές,
οπότε θα στείλουν επιστολή στις εταιρείες ότι ο σύλλογος ενημερώθηκε και τους
ευχαριστεί αλλά δεν ενδιαφέρεται. Αναφέρει ότι το ιδανικό θα ήταν να κάνουν ένα
σεμινάριο, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το πώς μπορούν να συμπληρώσουν την
αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Αναφέρει ότι θα κάνει μια διερεύνηση έως την επόμενη
συνεδρίαση του ΔΣ, να δει τι γίνεται με τα προγράμματα αυτά και τι χρόνους έχουν.
ΘΕΜΑ 4ο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE – ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το ΥΠΠΟ είχε παραχωρήσει τη Στοά Αττάλου για την εκδήλωση
της Biennale. Προτείνει στην εκδήλωση να γίνει και απονομή των Βραβείων
Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017 και να συνδυαστεί με το Συνέδριο του Τμήματος
Αττικής, που θα γίνει στις 20-22 Οκτωβρίου 2017. Προτείνει η εκδήλωση να γίνει
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου. Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει πρόταση από το Υπουργείο να
συνεχίσει να είναι ο σύλλογος Εθνικός Επίτροπος και στη Biennale 2018.
N. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι καλύτερα είναι να γίνει η εκδήλωση ημέρα Πέμπτη.
Συμφωνούν ομόφωνα επί των παρόντων να γίνει η εκδήλωση Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στη
Στοά Αττάλου.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι έχει υπολογίσει περίπου 5.000 ευρώ budget και ότι θα
επιδιώξουν και χορηγίες.
ΘΕΜΑ 5ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι το κτίριο όσον αφορά τις πόρτες έχει διαλυθεί και θα πρέπει να
γίνει και ένα βάψιμο. Ήδη έχει πάρει μια προσφορά για τα κουφώματα. Η Γενική
Γραμματέας ΥΠΠΟ είπε ότι μπορεί να δώσει στο σύλλογο έως 5.000 ευρώ.
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ΘΕΜΑ 6ο ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στάλθηκε χθες στα μέλη του ΔΣ το κείμενο του νομοσχεδίου για
το δομημένο περιβάλλον, που προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή. Είναι πιθανό να
καλέσουν τον σύλλογο στη σχετική Επιτροπή της Βουλής. Θεωρεί ότι θα πρέπει να
παρουσιαστούν δημόσια οι θέσεις του συλλόγου. Έχει σημασία να αναδείξουν τα πολιτικά
μείζονα θέματα του νομοσχεδίου.
Έρχεται ο συν. Κεκάτος, ώρα 20.30, οπότε η συν. Τσαλίκη δεν τον αναπληρώνει πλέον.
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει ότι μέχρι στιγμής η παρουσία του πολιτικού μηχανικού στα ΣΑ
είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός των περιπτώσεων των κατεδαφίσεων. Ένα μείζων
ζήτημα είναι της στατικής επάρκειας στα αυθαίρετα. Επίσης μείζων ζήτημα είναι η
διαδικασία έκδοσης άδειας χωρίς έλεγχο, που δημιουργεί και συνταγματικό ζήτημα, όταν
λέγεται ότι ο προέλεγχος είναι προαιρετικός. Προτείνει να οργανώσει ο σύλλογος μέσα
στις επόμενες 7-8 μέρες μια συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των θέσεων του.
Προτείνει να γίνει μια 3μελής ομάδα που θα οργανώσει τη συνέντευξη τύπου και θα
κωδικοποιήσει τα 10 σημαντικά σημεία σχετικά με το νομοσχέδιο.
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι εντελώς ανεπίσημα μετείχε σε μια συνάντηση στη Βουλή
σχετικά με το νομοσχέδιο, μετά από προσωπική πρόσκληση από βουλευτή. Από το
σύλλογο ως άτομα μετείχαν οι συν. Μαδεμοχωρίτης και Φραντζή. Επίσης μετείχαν 3
βουλευτές μηχανικοί, η Αγρίου από το Υπουργείο, η Καραστεφάνου και ο πρόεδρος των
πολιτικών μηχανικών, ο οποίος κλήθηκε ως εκπρόσωπος των πολιτικών μηχανικών.
Αντέδρασαν όλοι οι αρχιτέκτονες που ήταν παρόντες, γιατί δεν κλήθηκε και εκπρόσωπος
των αρχιτεκτόνων. Αναφέρει ότι το κείμενο του νομοσχεδίου που τους έστειλε δεν το έχουν
πολλοί, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις και πιέσεις από τους
πολιτικούς μηχανικούς. Στη συνάντηση οι αρχιτέκτονες είπαν ότι ήδη είναι μεγάλη
παραχώρηση και μόνο να συμμετέχει πολιτικός μηχανικός στα ΣΑ, έστω και χωρίς ψήφο
εκτός των κατεδαφίσεων. Το νομοσχέδιο που έχουν στα χέρια τους δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι θα παραμείνει έτσι, αν δεν κινηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις με αυστηρό
τρόπο και ένταση. Πρέπει να συνταχθούν τα 10 σημεία και στοχευμένα να παρουσιαστούν
στη συνέντευξη τύπου.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι ως ΕλΕΜ θεσμικά μπορούν να συναντούν όποιον θέλουν και
να δημοσιεύουν ότι θέλουν στις εφημερίδες. Ενημερώνει ότι έγινε συνάντηση της ΕλΕΜ με
την κα Καρακώστα, όπου της εξήγησαν τα θέματα του νομοσχεδίου και της δόθηκαν
σχετικά παραδείγματα.
Τ. Κατερίνη: Ρωτά αν συμφωνούν να γίνει η συνέντευξη τύπου την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.
Προτείνει να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, με μοναδικό
θέμα το νομοσχέδιο.
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι υπάρχει περίπτωση αφού δεν έχει κατατεθεί το τελικό κείμενο
στη Βουλή, να βγουν στη συνέντευξη να πουν κάποια πράγματα και μετά να αλλάξει το
νομοσχέδιο.
Κ. Γαλανός: Προτείνει να προετοιμαστούν για τη συνέντευξη τύπου, αλλά να περιμένουν
να το δουν κατατεθειμένο στη Βουλή.
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι το να γίνει συνέντευξη τύπου είναι θετικό, αλλά από μόνο του
δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει εισήγηση σχετικά με τον πολιτικό χαρακτήρα του
νομοσχεδίου. Δεν πρέπει να πάνε με τη λογική του να περισώσουν ότι μπορούν, γιατί
αυτή η λογική τους οδήγησε εδώ που φτάσανε. Συμφωνεί να γίνει έκτακτο ΔΣ την
ερχόμενη Δευτέρα. Ρωτά αν στη συνέντευξη τύπου θα μπορέσουν να εκφραστούν και
διαφορετικές απόψεις από την απόφαση του ΔΣ.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι θα κάνουν έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 18
Σεπτεμβρίου, με μοναδικό θέμα το νομοσχέδιο και ζητά όποιος έχει επισημάνει κάτι στο
σ/ν να το στείλει μέσα στις επόμενες δύο μέρες, προκειμένου να συντάξει η ίδια το κείμενο
με τα 10 σημεία.
Αναχωρεί η συν. Αυγερινού, ώρα 21.15.
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Τ. Τσαλίκη: Προτείνει να στείλουν επιστολή στον Υπουργό και να ζητήσουν το ΠΔ για τα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Γίνεται συζήτηση.
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι θα σταλεί επιστολή στον Υπουργό, με την οποία θα ζητούν να
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
ΘΕΜΑ 7ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για:
1) Αίτημα συνεργασίας από το Δήμο Χαλανδρίου (εισερχ. ΑΠ 62757). Προτείνουν να
αναλάβει ο σύλλογος το έργο του επιστημονικού συμβούλου του Δήμου Χαλανδρίου, για
τη σύνταξη της πρόσκλησης του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που
σχεδιάζουν να προκηρύξουν, για την αξιοποίηση του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 1168
έκτασης 29.720 τμ, ως χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού τοπικής αλλά και
ευρύτερης εμβέλειας.
Αποδέχονται την πρόταση ομόφωνα επί των παρόντων.
2) Διακήρυξη Δήμου Ηρακλείου: «Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης Δημοτικού Κτιρίου
επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ. 3». Ενημερώνει ότι στάλθηκε έγγραφο από το
σύλλογο στο Δήμο Ηρακλείου (ΑΠ 62774) για το θέμα, καθώς και από ΤΕΕ ΤΑΚ. Προτείνει
να στείλει ο σύλλογος νέα επιστολή στον Δήμο, που θα ζητά ενημέρωση για το τι ενέργειες
έκαναν για να διορθωθεί η λανθασμένη πρόσκληση ανάληψης της παραπάνω μελέτης και
να απειλεί ότι θα ζητήσει την ακύρωση του διαγωνισμού.
Συμφωνούν.
3) Αίτημα ορισμού εκπροσώπων στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) από το
ΥΠΕΝ (εισερχ. ΑΠ 62719). Αναφέρει ότι στην προηγούμενη θητεία του ΚΕΣΑ, είχαν
αποφασίσει να εκπροσωπήσει θεσμικά τον σύλλογο η πρόεδρος ως τακτικό μέλος και ένα
μέλος του ΔΣ ως αναπληρωματικό μέλος. Προτείνει να συνεχίσουν με την ίδια σύνθεση
έως τη συγκρότηση του επόμενου ΔΣ από τις εκλογές του συλλόγου. Δηλώνει ότι
δεσμεύεται να παραιτηθεί από το ΚΕΣΑ, προκειμένου να πάει ο επόμενος πρόεδρος του
συλλόγου.
Δ. Κεκάτος: Εκδηλώνει ενδιαφέρον ως αντιπρόεδρος να είναι το αναπληρωματικό μέλος.
Αποφασίζεται οι εκπρόσωποι του συλλόγου στο ΚΕΣΑ να είναι η πρόεδρος ως τακτικό
μέλος και ο αντιπρόεδρος ως αναπληρωματικό μέλος.
4) Αίτημα από τους συν. Ρουσοδήμου και Χαλιώτη να στείλει ο σύλλογος πρόταση
τροπολογίας για τους κοινόχρηστους χώρους στις εκτός σχεδίου περιοχές (εισερχ. ΑΠ
62783).
Αποφασίζεται να στείλει ο σύλλογος την πρόταση τροπολογίας για τους κοινόχρηστους
χώρους στις εκτός σχεδίου περιοχές. Αναλαμβάνουν οι συν. Ρουσοδήμου και Χαλιώτης να
συντάξουν το κείμενο της τροπολογίας.
5) Αίτημα από τον συν. Ζαφειρόπουλο να ζητήσει ο σύλλογος έναν ακόμα χρόνο
παράταση για τις άδειες που εκδόθηκαν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.
Συμφωνούν.

Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ

Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Λ. ΧΑΛΙΩΤΗΣ

Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Τ. ΤΣΑΛΙΚΗ
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