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Δελτίο Τύπου
Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου
&
Προώθηση της άσκησης της Αρχιτεκτονικής μόνο από Αρχιτέκτονες
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στα πλαίσια της υλοποίησης του
προγραμματισμού δράσης του για την τριετία 2011-2014, αξιοποιώντας τη δυναμική του
Συντονιστικού Οργάνου και με σκοπό την ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα του ΣΑΔΑΣ– ΠΕΑ,
αποφάσισε η επόμενη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στην πόλη του Βόλου
με θέμα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνέχεια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει και προκειμένου να ενεργοποιήσει
όλο το φάσμα των αρχιτεκτόνων της χώρας εδραιώνοντας και τη συνεργασία του με όλους τους
φορείς της Αρχιτεκτονικής, αποφάσισε η συνεδρίαση αυτή να πραγματοποιηθεί με μια διευρυμένη
σύνθεση στην οποία, εκτός των πρόεδρων και εκπρόσωπων των Τμημάτων και Συλλόγων, θα
συμμετέχουν, εκπρόσωποι από τις 6 αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας, συνάδελφοι μέλη στην ΔΕ του
ΤΕΕ, στην επιστημονική επιτροπή αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ, αρχιτέκτονες εκπρόσωποι στους
Ευρωπαϊκούς φορείς και συνάδελφοι από το Ελληνικό Τμήμα της UIA.
Η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης (ΣΟΠΕ) θα πραγματοποιηθεί
στον Βόλο την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ., σε αίθουσα του ΤΕΕ Μαγνησίας
(Ξενοφώντος & 2ας Νοεμβρίου, Βόλος)
Παράλληλα, το Σάββατο 12/10/2013, στις 5.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στον ξενώνα Στάμου Στούρνα στη Άλλη Μεριά Βόλου.
Τέλος, σε συνέχεια της σειράς των ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε
συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., έχει προγραμματιστεί εκδήλωση το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013,
από 10:30 πμ. έως 14:00 μμ, στην Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Μαγνησίας, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος,
στην πόλη του Βόλου, με θέμα:
«Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013 - Ταυτότητα κτηρίου»
Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, προσφορά του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς τα μέλη του
συλλόγου και όλους τους μηχανικούς (ανεξαρτήτως ειδικότητας).
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