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Α.Π. 66049                  Αθήνα 14 Ιουλίου 2020 
 

Προς: Τα μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  

 
Θέμα: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Στα πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης των μελών του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων, σας παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με τις σημαντικότερες οφειλές του συλλόγου, που 
έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων.  
 

ΙΚΑ - Ανεξόφλητες εργοδοτικές εισφορές 20.807,64 

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις από BIENNALE 2016 27.723,74 

ΔΕΗ Ξενώνα Στάμου Στούρνα 3.138,00 

Αποχέτευση Ξενώνα Στάμου Στούρνα (ΔΕΥΑΜΒ) 1.164,56 

Ανεξόφλητες συνδρομές UMAR 3.000,00 

Σύνολο 55.833,94 
 

Επίσης οι τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις για την απρόσκοπτη του λειτουργία του συλλόγου, 
προϋπολογίζονται περίπου ως: 
 

Πάγια (ΔΕΚΟ) & λειτουργικά έξοδα γραφείων συλλόγου 770,00 

Πάγια έξοδα Ξενώνα Στάμου Στούρνα 400,00 

Γραμματεία (μισθοί, ΦΜΥ, ΙΚΑ) 2.850,00 

Σύνολο 4.020,00 
 

Λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου και των δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών και δεδομένου ότι οι αρκετά χαμηλές συνδρομές σας αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σας παρακαλούμε πολύ όπως συμβάλετε οικονομικά, αποστέλλοντας είτε τη συνδρομή 
σας ή οφειλές συνδρομών σας, είτε κάποια δωρεά στον σύλλογο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι 
σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις του. 
 

Ο λογαριασμός του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην ATTICA BANK είναι: 85151878 (IBAN: 
GR6701600650000000085151878). Παρακαλούμε κατά την κατάθεσή σας, στην αιτιολόγηση να 
γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, καθώς και αν πρόκειται για 
συνδρομή ή για δωρεά και να μας στείλετε το καταθετήριο της τράπεζας στο e-mail του συλλόγου: 
sadas-pea@tee.gr προκειμένου να σας αποσταλεί η ανάλογη απόδειξη. 
 

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν σε παλαιότερα αιτήματα του 
συλλόγου για οικονομική ενίσχυση. 
 

Σας παρακαλούμε πολύ για τη βοήθειά σας, δείχνοντας έτσι το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για την 
ενεργή λειτουργία του συλλόγου. 
 

Με εκτίμηση, 
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