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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Κύριοι,
Βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων βρίσκεται σε δεινή θέση ως προς την οικονομική του επιβίωση, μη δυνάμενος να
καλύψει πλέον ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες.
Αίτια για την πρόσφατη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης αποτελούν:
α) η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας.
β) η δηλωμένη αδυναμία του Τ.Ε.Ε., λόγω της συρρίκνωσης των εσόδων του, να καλύψει το
ισχύον ποσό επιδότησης για τα κατ’ ελάχιστον πάγια έξοδα του Συλλόγου,
γ) η απομείωση των επιχορηγήσεων και χορηγιών λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, και
δ) η δυσκολία, λόγω της κρίσης που βιώνουμε όλοι στο επάγγελμα, είτε η απροθυμία των μελών
του συλλόγου να συνεισφέρουν μαζικά με την καταβολή των ετησίων συνδρομών τους.
Παράλληλα, στο πρωτόγνωρα δυσμενές περιβάλλον που δημιουργεί:
• η ύφεση στην οικονομία και η επίπτωσή της στον κλάδο μας (μείωση μισθών και
εισοδημάτων, υποαπασχόληση, ανεργία και ανέχεια μεγάλου αριθμού συναδέλφων,
συρρίκνωση των αρχιτεκτονικών γραφείων κλπ.),
• η πρωτοφανής κατάργηση των διασφαλίσεων και κατακτήσεων στα εργασιακά,
επαγγελματικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και
• η επιχειρούμενη εκ βάθρων αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του συνόλου σχεδόν του
θεσμικού πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας που μας αφορά, σε εποχή έντονης κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, που δυστυχώς, αντί να θεραπεύει τις χρόνιες
παθογένειες του συστήματος, κατά πλειοψηφία τις διατηρεί
και
• η βεβιασμένη και πρόχειρη απάντηση στα χρόνια αιτήματα του κλάδου μας με τη ριζική
αλλά αποσπασματική αλλαγή του τοπίου άσκησης του επαγγέλματος, που διαιωνίζει την
αδιαφάνεια και το ποινικοποιεί
θεωρούμε ότι αποτελεί μονόδρομο η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, με
συσπείρωση στα συλλογικά όργανα και με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ
μας.
Η έλλειψη διατύπωσης δημιουργικών προτάσεων διεξόδου από τη δύσκολη συγκυρία και
ανάληψης συγκεκριμένων ευθυνών υλοποίησής τους, με έωλα επιχειρήματα περί παραταξιακών
ή/και ιδεολογικών διαφορών, δεν αρμόζει σε εκλεγμένους και μη, πάντα όμως
ευαισθητοποιημένους συναδέλφους, που επιθυμούν να διαφυλάξουν το επάγγελμα του
αρχιτέκτονα και να προωθήσουν την αρχιτεκτονική ως κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό.
Προκειμένου ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να αποκτήσει ειδικό βάρος μεγαλύτερο του σημερινού, να
αναβαθμίσει τον κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο του Αρχιτέκτονα και της Αρχιτεκτονικής, να
προωθήσει τις θέσεις του για τα παραπάνω ζητήματα και να φέρει με επιτυχία σε πέρας το
πρόγραμμα δράσης του (ψηφισμένο από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΔΣ και της
Αντιπροσωπείας του), χρειάζεται τη στήριξη όλων των μελών του αλλά και την κινητοποίηση/
συμμετοχή και όσων συναδέλφων δεν έχουν ακόμα πλαισιώσει τη λειτουργία του.
Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα, τηλ.: 210 3215146 - 210 3215147, fax: 210 3215147, www.sadas-pea.gr, e-mail: sadas-pea@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τον κλάδο μας αλλά και την κοινωνία για τη σημερινή
οικονομική κατάσταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, του θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των Αρχιτεκτόνων
της χώρας, και ζητάμε την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση
και συσπείρωση γύρω από το συλλογικό μας φορέα και τους στόχους του.
Με την επιστολή αυτή κατά προτεραιότητα απευθύνουμε κάλεσμα στους Αρχιτέκτονες της
χώρας, προκειμένου να διατηρήσουμε ενεργό το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ενδυναμώνοντας
την προσφορά του σε επιστημονικό και συνδικαλιστικό επίπεδο ως μέσο έκφρασης του
κλάδου μας. Στη συνέχεια, επικοινωνούμε με την κοινωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των
συλλογικών φορέων να υπάρχουν και να ασκούν τον απαραίτητο έλεγχο στο πολιτικό
γίγνεσθαι της χώρας.
Θεωρούμε την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας καθοριστική, καταρχήν για την ύπαρξη και
κατόπιν για τη δημιουργική λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Σε περίπτωση που θελήσετε πληροφόρηση για την εγγραφή σας ή το ύψος της οικονομικής σας
εκκρεμότητας με το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και τους πιθανούς τρόπους σταδιακής αποπληρωμής της μπορείτε να
επικοινωνείτε, με όποιον τρόπο επιλέξετε, με τη γραμματεία και την ταμία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ**.
Για την καλύτερη οργάνωση της ενημέρωσης των ταμειακά τακτοποιημένων – ενεργών μελών του Συλλόγου
και την έκδοση των σχετικών αποδείξεων, παρακαλείστε μετά την κατάθεση, να ενημερώνετε σχετικά με email ή με fax τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
**Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραμματεία ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ: τηλ: 2103215146–7, fax: 2103215147, e-mail: sadas-pea@tee.gr, info@sadaspea.gr
Ταμίας ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ: e-mail: frantzimaria@gmail.com
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