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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 
της 24.04.2018 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ. 
4. BIENNALE 2018. 
5. ΠΔ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Μ. Πουλάκης, Γ. Ρουσοδήμου (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Θ. Παρασκευά), Κ. Σκλιάς, Κ. Μασούρας, Α. Αυγερινού, Ν. Φιντικάκης, Π. 
Γεωργακοπούλου, Δ. Κροκίδης, Κ. Γαλανός, Τ. Τσαλίκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Δ. 
Κεκάτου). 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Ν. Ράμμος. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με τις εκλογές και τα οικονομικά των εκλογών. 
Γίνεται συζήτηση. 
Κ. Σκλιάς: Ζητά στο πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής να είναι 
καταγεγραμμένα όλα τα περιστατικά από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, που δεν 
ήταν σύννομα με τον κανονισμό. 
Έρχεται ο συν. Κεκάτος. 
 
ΘΕΜΑ 6ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για το αίτημα από την ΑΚΕΑ να διοργανώσει στα τέλη 
Αυγούστου στον ξενώνα Στάμου Στούρνα, τη Συνάντηση Νέων Αρχιτεκτόνων που γίνεται 
κάθε χρόνο και για το αίτημα από τη συν. Οικονόμου να διοργανώσει στον Ξενώνα στα 
τέλη Μαΐου, το 13ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». Επίσης ενημερώνει σχετικά με 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την κα Μαρία που έχει τα κλειδιά του ξενώνα. 
Γίνεται εκτενή συζήτηση. 
Αποφασίζεται να γίνει συζήτηση με την κα Μαρία ότι δεν υφίσταται θέμα πάγιας 
αντιμισθίας και ότι ο σύλλογος δεν έχει κάποια οφειλή προς αυτή και θα αμείβεται μόνο 
κατόπιν συνεννόησης όταν ζητείται από τον σύλλογο να κάνει κάποια εργασία σχετικά με 
τον ξενώνα. 
Γίνεται ψηφοφορία σχετικά με τις προαναφερόμενες προτάσεις από την ΑΚΕΑ και από τη 
συν. Οικονόμου. 
Υπέρ: 8 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Πουλάκης, Μασούρας, Αυγερινού, Φιντικάκης, 
Γεωργακοπούλου, Κροκίδης).  
Λευκό: 4 (Γαλανός, Σκλιάς, Ρουσοδήμου, Κεκάτος) 
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με εισερχόμενη επιστολή για το ΣΑ Ελευσίνας, όπου 
παρέστη σε μία υπόθεση μη συνάδελφος για να υπερασπιστεί ένα θέμα που υπήρχε στο 
ΣΑ. 
Αποφασίζεται ότι ο σύλλογος δεν έχει αρμοδιότητα να πάρει θέση για το θέμα αυτό, το 
οποίο είναι νομικό θέμα. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με εισερχόμενη καταγγελία από το Τμήμα Λέσβου για το 
θέμα που δημιούργησε η επιστολή της ΔΑΕΦΚΚΕ σε ερώτημα που τέθηκε από τον 
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Τοπικό Τμήμα Λέσβου, σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής 
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σε μελέτες επισκευής σεισμόπληκτων κτηρίων σε παραδοσιακό οικισμό (εισερχ. ΑΠ 
63416). 
Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με 
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚΚΕ), που να αναφέρει ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί ότι η 
αποκατάσταση σεισμόπληκτου κτηρίου ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισμούς 
περιλαμβάνει και αρχιτεκτονική μελέτη, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι συμβατές με τη 
θεσμοθετημένη αρχιτεκτονική προστασία. Για τον λόγο αυτό καμία άδεια αποκατάστασης 
δεν πρέπει να γίνεται δεκτή, χωρίς να περιλαμβάνει και την αρχιτεκτονική μελέτη 
υπογεγραμμένη από Αρχιτέκτονα Μηχανικό.  
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με την επιστολή της συν. Τζανακάκη σχετικά με την 
πειθαρχική ποινή που της επιβλήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ (εισερχ. ΑΠ 
63313). 
Γίνεται συζήτηση. 
Προτείνεται να σταλεί επιστολή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ ζητώντας διευκρινίσεις 
για την πειθαρχική ποινή στη συνάδελφο, για την οποία ποινή αυτή υπάρχουν 
ερωτηματικά ως προς τη διαδικασία, δεδομένου ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς την 
παρουσία και την ακρόαση της συναδέλφου.  
Γίνεται ψηφοφορία. 
Απέχει της ψηφοφορίας ο συν. Κεκάτος. 
Υπέρ: 11 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Πουλάκης, Μασούρας, Αυγερινού, Φιντικάκης, 
Γεωργακοπούλου, Κροκίδης, Γαλανός, Σκλιάς, Ρουσοδήμου). 
Αποφασίζεται. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με το θέμα της υπογραφής αρχιτέκτονα στα κτήρια > 
3.000 μ2. Προτείνει να σταλεί επιστολή στο ΥΠΕΝ που να ζητείται υποχρεωτική υπογραφή 
αρχιτέκτονα σε νέα κτήρια ή προσθήκες σε υφιστάμενα, με συνολικό εμβαδόν πάνω από 
3.000 μ2. 
Γίνεται συζήτηση. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 10 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Πουλάκης, Μασούρας, Φιντικάκης, Γεωργακοπούλου, 
Κροκίδης, Γαλανός, Ρουσοδήμου, Κεκάτος). 
Κατά: 1 (Αυγερινού). 
Λευκό: 1 (Σκλιάς). 
Αποφασίζεται να σταλεί η επιστολή, με την υποσημείωση ότι αυτό δεν σημαίνει ότι 
απεμπολούν την πάγια θέση του συλλόγου: «αρχιτεκτονικά οι αρχιτέκτονες» για όλα τα 
κτήρια. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με την πρόταση από το Πράσινο Ταμείο να ετοιμάσει ο 
σύλλογος πρόταση προκήρυξης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 11 (Κατερίνη, Πλατσάκης, Πουλάκης, Μασούρας, Φιντικάκης, Γεωργακοπούλου, 
Κροκίδης, Γαλανός, Σκλιάς, Ρουσοδήμου, Κεκάτος). 
Λευκό: 1 (Αυγερινού). 
Αποφασίζεται να αποδεχθεί ο σύλλογος την πρόταση του Πράσινου Ταμείου και εν 
προκειμένω να συστήσει Επιτροπή για τη δημιουργία πρότασης προκήρυξης 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Μέλη της Επιτροπής θα είναι οι συν. Κατερίνη, Πλατσάκης, 
Πουλάκης, Φιντικάκης, Κεκάτος, Γαλανός και Αμπακούμκιν, καθώς και όσοι συνάδελφοι 
ανταποκριθούν στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 
Επιτροπή, που θα σταλεί στα μέλη. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει μια εκδήλωση για τη φετινή Biennale τον Σεπτέμβριο, με 
τους Επιμελητές, καθώς και άλλους προσκεκλημένους. 
Γίνεται συζήτηση. 
Προτείνεται να αποφασίσει για την πραγματοποίηση ή όχι της εκδήλωσης αυτής το 
επόμενο ΔΣ. 
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Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ  Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 
 
Γ. ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ  Κ. ΣΚΛΙΑΣ   Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 
 
 
Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ  Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ  Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
Δ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ   Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 


