Αθήνα 5 Μαρτίου 2014

Προς
Τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Βρυσακίου 15
Αθήνα

Θέμα : Στατιστικά στοιχεία Τμήματος Αττικής

Σε απάντηση του από 21.2.2014 εγγράφου με ΑΠ 1235 παρακάτω παραθέτουμε τα
στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής όπως ζητήσατε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Νοέμβριος 2011 έως και Φεβρουάριος 2014)
Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2011- το πρώτο ΔΣ συνεδρίασε σε σώμα στις
15.12.2011.
Στις εκλογές (6.11.2011) ψήφισαν : 882 αρχιτέκτονες
Επόμενες εκλογές φθινόπωρο 2014 μαζί με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Συνεδριάσεις του 15μελούς ΔΣ (στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) : 29
Γενικές συνελεύσεις (στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ) : 5
Μέλη : 7.615 -- ταμειακά τακτοποιημένοι περίπου 350 (mail αυτών 2250)
Χώρος στέγασης γραφείων : φιλοξενία στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 15, Αθήνα
Ιστοσελίδα : υπό κατασκευή
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
•

Εσπερίδα για το «τέως αεροδρόμιο του Ελληνικού» (15.3.2012)

•

Εσπερίδα «Υγεία και Αρχιτεκτονική» (11.3.2013)

•

1η ΕΚΘΕΣΗ Αρχιτεκτονικού Έργου στην Αττική. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων (Απρίλιος – Μάιος 2013), στο Δήμο Π.
Φαλήρου και στο Δήμο Αχαρνών, την επισκέφτηκαν περισσότερα από 1800
άτομα αυτοχρηματοδοτήθηκε και έδωσε την δυνατότητα μικρής ενίσχυσης
του ΣΑΔΑΣ πέραν των συνδρομών.

•

Έκδοση έντυπου Καταλόγου Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου στην Αττική,
1500 τεύχη, υπάρχει απόθεμα ακόμη προς διάθεση και έσοδα.

•

Στρογγυλή Τράπεζα : «Οικονομική
αρχιτεκτονικής» (13.4.2013)

•

Στρογγυλή Τράπεζα :
Περιβάλλον» (27.4.13)

•

Στρογγυλή Τράπεζα : «Αρχιτεκτονική εκπαίδευση & αρχιτεκτονική πρακτική
στη σημερινή Ελλάδα» (25.5.13)

•

Πανελλαδικό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (2.6.13)

•

Εβδομαδιαία έκθεση και εκδήλωση στο Π. Φάληρο : «Αρχιτεκτονική
αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου από τον Μπάτη στο Φλοίσβο»
(2.10.13)

•

Εβδομαδιαία έκθεση και εκδήλωση στο Δήμο Αχαρνών (Μενίδι) : «Ανάδειξη
και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου θεάτρου» (16.10.13)

•

Αλληλέγγυο Εργαστήρι Σχεδίου (έναρξη 1.2.2014). Πρωτοβουλία
αλληλεγγύης προς άπορους μαθητές, υποψήφιους αρχιτεκτονικών σχολών.

•

Αιγίδα στην Ημερίδα με θέμα «οδός Σταδίου από την παρακμή στην ελπίδα σχέδιο Β: εναλλακτική πεζοδρόμηση της Σταδίου». Η ημερίδα έγινε με μεγάλη
επιτυχία στον ΙΑΝΟ με 25 βασικούς ομιλητές (1.3.2014).
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