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Προς:
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)
Σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του
της 13/11/18, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στα
γραφεία του Συλλόγου, με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη το παρακάτω:
1. ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στο κτίριο ΤΜΕΔΕ (Π. Π.
Γερμανού 3-5, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα, Αίθουσα Εκδηλώσεων, 6ος όροφος).
Η απαρτία που απαιτείται για τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του
Καταστατικού).
Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.
Η συνεδρίαση θα αρχίσει το αργότερο 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξής της και προγραμματίζεται να λήξει
στις 18:00.
Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 07/12/2018 ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις
σχετικά με το θέμα της Η.Δ. κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης θα
περιληφθούν στα πρακτικά.
Λόγω της εξαιρετικής σημασίας και σοβαρότητας του θέματος για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων,
προσκαλούμε όλους τους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων, τους
Προέδρους των Σχολών & των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων της χώρας (ή εκπροσώπους αυτών), καθώς και
την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ να παραστούν στη συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, με στόχο την
καλύτερη ενημέρωση και τον συντονισμό των δράσεων όλων των Αρχιτεκτόνων.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
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