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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα πραγματοποιήσει εκλογές για την 
ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011. 

Ταυτόχρονα με αυτές, το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, θα πραγματοποιήσει 
την εκλογή του πρώτου Διοικητικού του Συμβούλιου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής των οικονομικών του. 

Οι εκλογές στην Αττική θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό 
Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα, τηλ.: 210 3215146 - 210 3215147, fax: 210 
3215147, www.sadas-pea.gr, e-mail: info@sadas-pea.gr

Ανακοινώνεται επίσης ότι : 

• Νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν έως 14.10.2011 (ώρα 14.00). 
• Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως 14.10.2011 (ώρα 14.00). 
• Ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι συνάδελφοι – και την ημέρα των 
εκλογών – εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2008, 2009 και 
2010, μειωμένες κατά 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που 
μαστίζει τον κλάδο. 

Δεδομένου του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, 
το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να 
εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους. 

Η Προσωρινή Επιτροπή του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων προσκαλεί όλους τους αρχιτέκτονες της Αττικής να 
λάβουν μαζικά μέρος στις εκλογές.

Στις σημερινές στιγμές της ίδρυσης του Τμήματός μας, η μεγάλη μας συμμετοχή, 
θα του  προσφέρει την απαραίτητη εναρκτήρια ώθηση, ώστε η οικοδόμηση του 
Τμήματος, να προσλάβει τις διαστάσεις και την ποιότητα που του αναλογούν.

Θα είναι η πρώτη μας απάντηση για την διεκδίκηση ενός νέου ρόλου για τους 
αρχιτέκτονες και την αρχιτεκτονική, στις συνθήκες της σημερινής οξείας 
κοινωνικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των εργασιακών, θεσμικών και 
επαγγελματικών μας προβλημάτων.

Θα είναι η πρώτη συμβολή μας για να πνεύσει στο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ένας 
αναζωογονητικός άνεμος δημιουργίας και αγώνα.

10.10.2011
για τη Γραμματεία της Προσωρινής Επιτροπής του Τμήματος Αττικής

Γρηγορόπουλος Θανάσης
Μαούνης Αντώνης


