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ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

Στις 11 Μαρτίου 2018 έγιναν οι εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής. 

Στις 21 Απριλίου 2018 έγινε το πρώτο κάλεσμα για το νέο ΔΣ του Τμήματος Αττικής. Πολύ 

νωρίς φάνηκε ότι θα πηγαίναμε για ένα προεδρείο μειοψηφίας και ως Νέο Κίνημα 

Αρχιτεκτόνων συνταχθήκαμε με την πρόταση της Πανεπιστημονικής για αναλογικό 

προεδρείο για να μην οδηγηθούμε σε ένα προεδρείο σχετικής πλειοψηφίας που θα ήταν μια 

καταστροφική λύση για τη λειτουργία του Τμήματος, πράγμα το οποίο δυστυχώς έχει 

πλήρως επιβεβαιωθεί. 

Η πρότασή μας, για αναλογικό προεδρείο, δεν έφερε καμία αλλαγή στις ισορροπίες 

και στις 23 Μαϊου εκλέχθηκαν με σχετική πλειοψηφία η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 

Τμήματος. Μετά την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, η ΑΚΕΑ, κατόπιν εορτής και 

αντιδεοντολογικά πια, αφού το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών δεν ήταν το επιθυμητό για 

αυτούς , πρότεινε αναλογικό Προεδρείο, που ουσιαστικά θα σήμαινε καθαίρεση των δύο 

εκλεγμένων και επανάληψη των ψηφοφοριών από την αρχή. 

Στη συνέχεια, μετά από τις συνεχιζόμενες άκαρπες συνεδριάσεις και ψηφοφορίες για 

τη θέση του Γραμματέα του Τμήματος (λόγω ισοψηφίας των δύο υποψηφίων), προτείναμε 

στις 4 Ιουνίου 2018 μία λύση με κληρώσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Καμία παράταξη 

δεν τοποθετήθηκε θετικά στην πρόταση και από τότε μέχρι και σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 

2018, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, με πανομοιότυπες προσκλήσεις για 

συγκρότηση του ΔΣ και συνέχιση των ψηφοφοριών για τη θέση του Γραμματέα και με το 

Τμήμα αδρανοποιημένο και τους συναδέλφους, που ψήφισαν πριν 6 μήνες, χωρίς καμία 

εκπροσώπηση. 

Θεωρούμε πια εμπαιγμό και γελοιότητα τις προσκλήσεις που στέλνονται για 

συγκρότηση του ΔΣ, τόσο προς τους εκλεγμένους συναδέλφους όσο και προς το σύνολο 

των μελών του Συλλόγου και ζητάμε από τις παρατάξεις, αλλά και ειδικότερα τους 

εκλεγμένους συναδέλφους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τοποθετηθούν με 

προτάσεις για την επίλυση του αδιεξόδου. Το Τμήμα δεν μπορεί να μένει άλλο αδρανές, 

δέσμιο προσωπικών και μικροπαραταξιακών επιδιώξεων.

Μέχρι νεοτέρας θα συνεχίσουμε να απέχουμε από τα ΔΣ και θα συνεχίσουμε με 

αυτόνομη δράση του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων.

Η Γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων

20 Σεπτεμβρίου 2018


