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Οργανωτική δομή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

    Εισήγηση

Η τροποποίηση της δομής του Συλλόγου, και ως εκ τούτου η τροποποίηση του καταστατικού 

του, είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να λυθούν σε αυτήν την θητεία.

Στην Αντιπροσωπεία της 29/6/13 υπάρχει  στην Η.Δ. το θέμα ΄5΄  της δομής του Συλλόγου, 

προκειμένου να υπάρξει τροφή για σκέψη και να γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις. 

Η ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ παίρνει σαφή θέση για την άμεση τροποποίηση του καταστατικού.

Σημειώνεται ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συλλόγου (30/01/2008),  «η Αντιπροσωπεία  

μπορεί να συνέλθει σε έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου της, ή  

όταν τούτο ζητηθεί από το 1/7 των μελών της ή από το Δ.Σ. του Συλλόγου».

Σύμφωνα με το άρθρο 25, Το Καταστατικό «μπορεί να τροποποιηθεί από την Αντιπροσωπεία  

του Συλλόγου ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μπορεί να 

τροποποιηθεί  το καταστατικό, απαιτείται  παρουσία ½ των μελών της και πλειοψηφία ¾ των  

παρόντων».



Ως γενική παρατήρηση:
Η δομή του Συλλόγου με τα 52 εν δυνάμει Τοπικά Τμήματα (βλπ αρθ. 12 καταστατικού), είναι 

ούτως ή άλλως στρεβλή και τέτοια που κατακερματίζει την όποια δυναμική του Συλλόγου ως 

Πανελλήνιο  όργανο  και  το  καθιστά  ανίσχυρο  οικονομικά  και  ουσιαστικά. Μάλιστα,  σήμερα 

υπάρχουν  μόνο  12  Τοπικά  Τμήματα  (από  τα  εν  δυνάμει  52),  τα  οποία  διαχειρίζονται 

αποκλειστικά σύμφωνα με το καταστατικό τις συνδρομές των μελών τους.

Υπάρχουν  επίσης  23  Σύλλογοι,  με  δικά  τους  καταστατικά  και  δική  τους  διαχείριση,  που 

πρακτικά είναι εκτός δομής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 

Είναι  τέλος  κοινή  διαπίστωση  ότι,  τα  165  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  καθιστούν  αυτή  μη 

ευέλικτη.

Η πρόταση της ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ στοχεύει/συνοψίζεται:

• Στην μείωση του αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας(στους 83), με παράλληλη   

αύξηση των τακτικών συνεδριάσεων (κάθε 6 μήνες). 

Τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας είναι υπερβολικός αριθμός για έναν Σύλλογο στον οποίο 

ψηφίζουν περίπου 2.500 αρχιτέκτονες(>6%), αλλά είναι ούτως ή άλλως υπερβολικός αριθμός 

ακόμα και αν ψήφιζαν όλοι. Τα 83 μέλη είναι ικανός αντιπροσωπευτικός αριθμός. Το σχήμα 

είναι  πιο  ευέλικτο,  και  με  το  ίδιο  κόστος  οδοιπορικών  γίνονται  διπλάσιες  συνεδριάσεις. 

Σημειώνεται ότι οι ψηφίσαντες αρχιτέκτονες στις τελευταίες εκλογές του ΣΑΔΑΣ (2011) είναι το 

12% περίπου των ενεργών και ομότιμων μελών του ΤΕΕ.

• Στην  κατάργηση  των  Τοπικών  Τμημάτων  (απαιτείται  διάλυσή  τους  με  Γενικές   

Συνελεύσεις).

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν Τοπικά Τμήματα στα οποία να είναι υποχρεωμένος να γραφτεί 

κάποιος προκειμένου να αντιπροσωπεύεται σε Πανελλήνιο όργανο. 

Είναι ακατανόητο τα Τμήματα να διαχειρίζονται τις συνδρομές (κάθε ένα με δικό του τρόπο) με 

υπόλογο τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και με κοινό ΑΦΜ για όλα τα Τμήματα. 

Είναι  σπατάλη  δυνάμεων  να  υπάρχουν  πολλά  Δ.Σ.,  πιθανόν  πολλές  ομάδες  εργασίας  μη 

συντονισμένες  και  να  βγαίνουν  αποφάσεις  που  δεν  υιοθετούνται  απαραιτήτως  από  το 

Πανελλήνιο όργανο. 

Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Τμημάτων (του 

κυρίαρχου οργάνου του Τμήματος) και στον τρόπο που νοούν κάποιοι την έννοια των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.



• Στην αποδέσμευση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από τους κατα τόπους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.  

Αφού οι Σύλλογοι (που έχουν δικό τους καταστατικό και ΑΦΜ) δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν 

Τμήματα,  ίσως  καλό  θα  ήταν, τα Τμήματα  να  μετατραπούν  σε  κατά  τόπους  (ανά  Νομό) 

Συλλόγους,  με  δικό  τους,  παρεμφερές  αν  όχι ίδιο,  καταστατικό  και  ΑΦΜ,  με  δικές  τους 

συνδρομές. 

Θα μπορούσε να τροποποιηθεί το ΣΟΠΕ και να δημιουργηθεί Συντονιστικό Όργανο (53 μέλη) 

Συλλόγων άσχετα με το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 

Η ισονομία των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απαιτεί ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα 
των μελών του.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ;

Η εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος 

καταστατικού  (με  απλή  αναλογική),  χωρίς  τροποποίηση  αυτού,  μόνο  στο  σημείο  που  θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η εκλογή κατ΄ελάχιστον ενός αντιπροσώπου από κάθε περιφέρεια.

Οι Υποψήφιοι  για την Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις περιφέρειες τους,  μπορούν να 

είναι τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, (εκείνα που θα κατέβαιναν στις εκλογές για 

τα  Τοπικά  Τμήματα).  Τα  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  ΣΑΔΑ-ΠΕΑ  θα  αποτελούν  τον 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Πανελλήνιο Όργανο και στους Τοπικούς Συλλόγους.

Μια  ζωντανή  Αντιπροσωπεία  με  απλή  δομή,  διαχέει  καλύτερα  και  αμφίδρομα  μεταξύ 

Πανελληνίου Οργάνου και Τοπικών Συλλόγων τις πληροφορίες και τους προβληματισμούς. 

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποκτά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και γίνεται πιο αποτελεσματικός σε 

δράσεις και σε υποστήριξη συναδέλφων. 

Τα οδοιπορικά καλύπτονται από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας 

μπορεί να κατανέμονται αναλογικά σε δράσεις στην Περιφέρεια.

Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη  του  Συλλόγου,  χωρίς 

παρεκκλίσεις.


