
 
 

Α.Π.:  3869                                                                                         Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022 

 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ,  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών,  

Ταμειακή τακτοποίηση των μελών για τις εκλογές (μειωμένες εισφορές). 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ενόψει των εκλογών του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, που θα διεξαχθούν στις 23 Οκτωβρίου 2022 και 
σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ. (συνεδρίαση 15.06.2022): 

Καλούνται  τα μέλη του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3.9 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, 
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 9 π.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου (Βρυσακίου 15 
και Κλάδου, Αθήνα) με θέματα: 
 
1.    Εγγραφή νέων μελών 
2.    Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ, ετών 2018 - 2022. 
3.    Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ, ετών 2018 - 2022. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του  του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής , η Γενική 
Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτήν µέλη περισσότερα από το 
1/4 του αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων µελών του Τμήματος. 

  

 
Εάν αυτό δεν γίνει δυνατόν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή, 23 
Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:30, με τα ίδια θέματα, στα Γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 
1ος Όροφος),  οπότε η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων 
µελών, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Αττικής του 
ΣΑΔΑΣ. 
 

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

       Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ., για την εγγραφή νέων 
μελών (Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες με έδρα την Αττική) στο Σύλλογο,  είναι η Τετάρτη, 
21 Σεπτεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι.  

       Το ΔΣ θα συνεδριάσει την ίδια μέρα, ώρα 19:00, για να τον πρώτο έλεγχο και ενδεχόμενες 
παρατηρήσεις επί των αιτήσεων αυτών, τις οποίες θα υποβάλει προς την απολογιστική 
Γενική Συνέλευση, για να αποφασιστεί από αυτήν η τελική έγκρισή τους, σύμφωνα με τα 
άρθρα 3.1 και 3.2 του Καταστατικού του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. 

       Παρακαλούμε βρείτε τις πληροφορίες για την εγγραφή νέων μελών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://www.sadas-pea.gr/diacheirisi-syndromis/ 

 
 



 
 
 
 
3.       ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 
Γ.Σ. 

  
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της από 14/5/2022  Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, 

όπως καταγράφεται στα πρακτικά της Συνεδρίασης, «δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές 

(υποψήφιοι και ψηφοφόροι), έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις 

τους για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της 

ανεργίας, που μαστίζει τον κλάδο και συγκεκριμένα: 

- 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη, 
(σ.σ. 20 ευρώ συνολικά για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021) 

- 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη». 
(σ.σ. 10 ευρώ συνολικά για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021) 
 

Αν κάποιος έχει ΗΔΗ εξοφλήσει ένα ή περισσότερα από αυτά τα έτη, θα πληρώσει για τα 

υπόλοιπα 5 ή 2,5 ευρώ ανά έτος, ανάλογα. Εάν τα έχει εξοφλήσει όλα, θεωρείται ταμειακώς 

ενήμερο μέλος του Συλλόγου. 

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου μπορεί να γίνει έως και την ημέρα 

των εκλογών, ωστόσο μπορεί να γίνει ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΥ, στον λογαριασμό του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στην ATTICA BANK με  

IBAN: GR6701600650000000085151878 

Στο καταθετήριο να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμό σας και η λέξη ΕΚΛΟΓΕΣ. 

Την απόδειξη κατάθεσης (extrait), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να την στείλετε  

στο email: tmattikissp@gmail.com, με κοινοποίηση στο sadas-pea@tee.gr, με θέμα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, αναφέροντας στο κείμενο το Oνοματεπώνυμό σας, τον 

Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η σχετική απόδειξη πληρωμής. 
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