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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2013
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Ενημέρωση για ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Συνάδελφοι, η σημερινή διοίκηση του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί δεδομένο 
ότι ο ρόλος του Συλλόγου είναι να καλύπτει τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα όλου του φάσματος 
των αρχιτεκτόνων της χώρας, με τις διάφορες ενασχολήσεις και τις διαστρωματώσεις του, για αυτό και 
η απαίτηση ενεργοποίησής του στα προβλήματα όλων είναι αναπόφευκτη και αδιαμφισβήτητη. 

Πιστεύουμε ότι η ενεργός συμμετοχή όλων των αρχιτεκτόνων της χώρας στις επερχόμενες εκλογές 
του  ΤΕΕ,  είναι  καθοριστική  για  την  αλλαγή  του  «τοπίου»  στις  θέσεις  διοίκησης  του  ΤΕΕ,  την 
ενδυνάμωση των θέσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και την αποκατάσταση της Αρχιτεκτονικής ως 
πολιτιστικού και κοινωνικού αγαθού.

Για πρώτη φορά ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δίνει φέτος τη δυνατότητα στα μέλη του, αρχιτέκτονες της 
χώρας,  να  ενημερώσουν  για  την  υποψηφιότητά  τους  στην  εκλογική  διαδικασία  της  24 
Νοεμβρίου  2013  για  τα  όργανα  διοίκησης  του  ΤΕΕ,  μέσω της  ιστοσελίδας  του  Συλλόγου 
(www  .  sadas  -  pea  .  gr  ).

Οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες που ενδιαφέρονται,  θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία 
του Συλλόγου (e-mail: sadas  -  pea  @  tee  .  gr  ) έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να 
αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην προαναφερόμενη σελίδα, τα κάτωθι:

• μία φωτογραφία (αρχείο τύπου jpg, διαστάσεων max 300*300 px, μέγεθος αρχείου max 100 
Kb),

• σύντομο κείμενο μέχρι 50 λέξεις,
• τον  τίτλο  του  Συνδυασμού  με  τον  οποίον  υπέβαλαν  υποψηφιότητα  καθώς και  το  όργανο 

(Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ – Περιφερειακά Όργανα – Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Πειθαρχικά). 

Ο Σύλλογος δεν είναι δημόσιος φορέας και στηρίζει τη λειτουργία του στη συλλογικότητα και την κοινή 
ευθύνη  των  μελών  του,  που  συμμετέχουν  στη  δράση  του  και  αγωνίζονται.  Σ’  αυτό  το  πλαίσιο 
επιστημονικής και συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου έχουμε όλοι δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επισημαίνουμε λοιπόν, ότι η δυνατότητα ανάρτησης του υλικού αφορά τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, 
και ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία βρίσκεται ο Σύλλογος, η 
συμβολή σας με οποιοδήποτε ποσό, έναντι της συνδρομής σας είναι ουσιαστική. 
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Τέλος, να επαναλάβουμε το  κάλεσμα στους Αρχιτέκτονες της χώρας, να πλαισιώσουν ενεργά 
και δυναμικά το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ενδυναμώνοντας την προσφορά του σε επιστημονικό 
και συνδικαλιστικό επίπεδο ως μέσο έκφρασης του κλάδου μας. 

Λογαριασμός ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος:  146/480197-02 
(IBAN: GR9401101460000014648019702).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να μας στείλετε το υλικό για την ανάρτηση,  
καθώς και με  fax ή  e-mail το καταθετήριο της τράπεζας (γράφοντας ονοματεπώνυμο και  
Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ. 

Στοιχεία επικοινωνίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ:
Ταχ. δ/νση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα
Τηλ.: 2103215146, 2103215147
Fax: 2103215147
E-mail: sadas-pea@tee.gr , info@sadas-pea.gr
Site: www.sadas-pea.gr
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