
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1. Ό Σύλλογος δεν έπρεπε να απευθυνθεί στα μέλη του για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους πριν 

απευθυνθεί στο ΤΕΕ και κυρίως στους Συλλόγους της περιφέρειας;  Άλλωστε τα μέλη των 

περιφερειακών συλλόγων κατά τις τελευταίες εκλογές έχουν πληρώσει την συνδρομή τους προς τον 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - έστω και εξευτελιστική ως ποσό - με βάση την απόφαση της Αντιπροσωπείας.  

2. Τα “δημοσιονομικά” δεν επηρεάζουν τους άλλους συλλόγους; Τι ποσά υποθέτουν οι συντάκτες των 

επιστολών ότι υπάρχει στα ταμεία των τμημάτων του Συλλόγου  και των ανεξάρτητων περιφερειακών 

συλλόγων; Δεν αντιλαμβάνονται τέλος οι συντάκτες των επιστολών ότι, στέλνοντας αρ. τραπεζικού 

λογαριασμού(!) τόσο σε τμήματα όσο και σε περιφερειακούς συλλόγους, επιτείνουν τη σύγχυση 

σχετικά με τη σχέση των ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων με τον πανελλήνιο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σχέση 

που είναι η βάση του οργανωτικού χάους του κλάδου; 

3. Χωρίς προϋπολογισμό από που προκύπτει ότι θα εξαφανιστούν τα “βαρίδια” και ο Σύλλογος θα, 

όταν πληρωθούν τα 15.800€; Θα απολυθεί το προσωπικό; Αν ναι, πώς θα πληρωθούν οι 

συμφωνημένες αποζημιώσεις; Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ΔΕΗ και οι άλλοι 

λογαριασμοί ΔΕΚΟ των γραφείων και του ξενώνα Στάμου Στούρνα δεν θα συνεχίσουν να 

πληρώνονται από τους μισθούς του προσωπικού, που μετά την καταβολή των 15.800€ - με τα 

σημερινά δεδομένα - θα εξακολουθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό να παρακρατούνται;  

 Είναι διακηρυγμένη η θέση μας ότι στις σημερινές συνθήκες (που θα κρατήσουν για πολύ) ο μόνος 

τρόπος επιβίωσης του Συλλόγου είναι η στήριξη στα μέλη του. Προϋπόθεση όμως είναι τα όλοι οι 

αρχιτέκτονες και όχι μόνο οι παρέες των γραφείων να αισθανθούν τον Σύλλογο δικό τους. 

 Δεν θα σχολιάσουμε εδώ περισσότερο την καθ' όλα απαράδεκτη επιστολή. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Προτείνουμε να γίνει άμεσα προϋπολογισμός του κόστους αποστολής με το ταχυδρομείο επιστολής 

στα μέλη του Συλλόγου, που δεν έχουν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, για τις οφειλόμενες 

συνδρομές (τουλάχιστο του τρέχοντος έτους). Το περιεχόμενο της επιστολής, πριν σταλεί, να συζητηθεί και 

να αποφασιστεί από το ΔΣ. Αν το κόστος υπερβαίνει το προσδοκώμενο ώφελος, αφού σταθμιστούν τα 

μεγέθη, η επιστολή να σταλεί στα αρχαιότερα μέλη με βάση το Α.Μ. του ΤΕΕ (κυρίως αυτών λείπουν τα 

email), με στόχο την ευαισθητοποίηση συναδέλφων που έχουν ζήσει στο παρελθόν έναν πραγματικό 

Σύλλογο, μέσα στην κρίση βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους νεώτερους, 

κυρίως οι συνταξιούχοι, οι μόνοι σήμερα που έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα. 

 Επίσης να σταλεί email (και σε όσους δεν το έχουν δώσει στον Σύλλογο να σταλεί επιστολή) στους 

συνεπείς συναδέλφους, που έχουν πληρώσει όλες τις συνδρομές τους εκτός μόνο του 2015, οι οποίοι είναι 

λίγο περισσότεροι από 300 με έκκληση κα πληρώσουν επειγόντως και το τρέχον έτος. Το περιεχόμενο της 

επιστολής, πριν σταλεί, να συζητηθεί και να αποφασιστεί από το ΔΣ. 

 Να ελεγχθεί η συνέπεια των μελών των ΔΣ. 

ΑΘΗΝΑ 3-11-2015 

 

 


