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Εκλογές ΤΕΕ 2013
ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Διαπαραταξιακή στήριξη αρχιτεκτόνων
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.
Με ιδιαίτερο προβληματισμό για την πορεία των χρόνιων αιτημάτων του κλάδου μας και τη ριζική
αλλαγή του τοπίου άσκησης του επαγγέλματος μας, θεωρούμε ότι αποτελεί πλέον μονόδρομο η
συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ μας.
Σε αυτή τη νέα περίοδο οφείλουμε, μέσα από τις παρεμβάσεις μας, να τονίσουμε τον επιστημονικό και
κοινωνικό ρόλο του Αρχιτέκτονα.
Σε μια περίοδο βίαιης ανατροπής αυτών που θεωρούσαμε ως δεδομένα, ο ΣΑΔΑΣ– ΠΕΑ, ως
πανελλαδικό όργανο των αρχιτεκτόνων με ισοδύναμα επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα,
προτάσσει τη διεκδίκηση των αναγκαίων συνθηκών, ώστε:
• η απασχόληση και η επιβίωση από το επάγγελμα να διασφαλίζεται με αξιοπρεπείς όρους,
• η απαίτηση για αναβάθμιση του κοινωνικού και επιστημονικού ρόλου του αρχιτέκτονα να γίνει
πραγματικότητα,
• η ολοκλήρωση του διεπιστημονικού διαλόγου με θέμα «επαγγελματικά δικαιώματα
μηχανικών», που ήδη διαρκεί απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα, να οριστικοποιηθεί.
Για αυτόν το λόγο θεωρούμε 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.
Καλούμε όλους τους αρχιτέκτονες της χώρας, ανεξαιρέτως παρατάξεων, συνδυασμών, σχημάτων και
συνεργασιών, να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες στις 24 Νοεμβρίου 2013,
στηρίζοντας τους υποψήφιους αρχιτέκτονες, για να πετύχουμε την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση
στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ, αυτή που μας ανήκει και χρόνια τώρα διεκδικούμε.

Σημ.
Ενημέρωση, βιογραφικά και θέσεις των υποψήφιων αρχιτεκτόνων της χώρας για τις εκλογές των
οργάνων του ΤΕΕ θα βρείτε, από τις 10/11/13 και μετά, στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕA www.sadas-pea.gr
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