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Στην αγωνία των καιρών, απάντηση: ο αγώνας
Εκλογές στο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θα γίνουν σε συνθήκες
κρίσης.
Κρίσης που πλήττει τους αρχιτέκτονες, όπως και
τους υπόλοιπους εργαζόµενους, κυρίως λόγω του
ασφαλιστικού, των εξελίξεων στις εργασιακές σχέσεις
αλλά και των σηµαντικών αρνητικών γεγονότων
στους τοµείς της αρχιτεκτονικής, της πόλης και του
περιβάλλοντος.
Κρίσης στη χώρα, µε µια κυβέρνηση που
σκέφτεται πού θα χτυπήσει, σε αναµέτρηση µε τις
µαζικές κινητοποιήσεις, µιαν αξιωµατική
αντιπολίτευση, που υποκρίνεται ότι θα εξυπηρετούσε
άλλους στόχους και συµφέροντα, αν ήταν στην
κυβέρνηση, και µε το νέο αλλά και τον παλιό
πρόεδρο του ΣΥΝ να φαντάζονται (ίσως όχι
παράλογα) ότι είναι το ΠΑΣΟΚ του 1980 εν έτει 2008.
Και όλα αυτά
σε ένα γενικευµένο περιβάλλον
διαφθοράς και παρακµής.
Κυρίως όµως κρίσης στον κόσµο! Ο διεθνής
ιµπεριαλισµός «ανακαλύπτει» άλλη µια άλυτη
αντίφασή του: κατάργηση των συνόρων στη
διακίνηση κεφαλαίων και εµπορευµάτων, όµως µε
ταυτόχρονη δηµιουργία νέων εθνοτικών συνόρων,
κρατιδίων και προτεκτοράτων, που ενθαρρύνονται
συνήθως από τους εσωτερικούς ανταγωνισµούς του
και συνοδεύονται συχνά από φαινόµενα
εθνοκάθαρσης και άλλα είδη βαρβαρότητας. Με το
Κόσοβο ανάβει ξανά φωτιές στη γειτονιά µας. Τα
αµερικανονατοϊκά στρατεύµατα και οι στρατιωτικές
ιδιωτικές εταιρίες δολοφόνησαν χιλιάδες ανθρώπους
και κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές, αλλά δεν
νίκησαν στο Ιράκ, ούτε στο Αφγανιστάν.
Η
προελεύσεως ΗΠΑ διεθνής «φούσκα» των
στεγαστικών δανείων, των οµολόγων δοµηµένων και
µη, των ασφαλιστικών ταµείων και εταιριών και η
συναλλαγµατική αναστάτωση υπενθυµίζουν στους
εργαζόµενους ότι πραγµατικό µέτρο της αξίας είναι

µόνο η ανθρώπινη εργασία.
Στις συνθήκες αυτές, όπως είναι φυσικό, η
αρχιτεκτονική, αντί να υπηρετεί τον άνθρωπο,
χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για την
κερδοφορία του κεφαλαίου, καταστρέφοντας
ταυτόχρονα πολύτιµους πόρους και πρώτα και κύρια
πολύτιµους ελεύθερους και δηµόσιους χώρους.
Ποια όµως είναι η αντανάκλαση αυτής της

Ερώτηση προς κάθε υπεύθυνο:
Ποιος ήταν ο λόγος της απόφασης
αποχώρησης από το Νέο Κίνηµα
Αρχιτεκτόνων και της δηµιουργίας του
χωριστού ψηφοδελτίου της
Πανεπιστηµονικής 15 ηµέρες πριν τις
εκλογές;
πραγµατικότητας στις συνειδήσεις;
Ο δικοµµατισµός δηµοσκοπικώς καταρρέει. Όµως
η ανάκαµψη του µαζικού κινήµατος καθυστερεί.
Μεγάλα συνδικάτα και άλλοι µαζικοί φορείς (και ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων) ελέγχονται από τον
δικοµµατισµό των µεγάλων συµφερόντων των
κυκλωµάτων και των «εξυπηρετήσεών» τους.
Σήµερα η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζοµένων στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο
κόσµο, όπου κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις
παραγωγής, δέχεται γενικευµένη επίθεση ως προς τα
δικαιώµατά της. Στην Ε.Ε., ειδικότερα, η παραπάνω
επίθεση είναι ενορχηστρωµένη µε βάση τη
συµφωνηµένη από τις κυβερνήσεις «στρατηγική της
Λισσαβόνας», αλλά το γενικότερο πλαίσιο έχει

διαµορφωθεί από σειρά δεσµευτικών αποφάσεων και
συνθηκών της Ε.Ε. (Μάαστριχτ, Μπολώνιας κ.λ.π.).
Οι εργαζόµενοι αρχιτέκτονες και πρώτα-πρώτα οι
υπάλληλοι βιώνουν µιαν απίστευτη ψυχολογική
πίεση, καταπίεση και αλλοτρίωση. Καθηµερινά
έρχονται αντιµέτωποι µε την αντίφαση ανάµεσα στον
κοινωνικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής από τη µια,
και από την άλλη στα ιδιοτελή κριτήρια και στην
ιδιωτική ιδιοποίηση του αποτελέσµατος της δουλειάς
τους. Στις συνθήκες αυτές φυσικά δεν µπορούµε να
µιλάµε για έµπνευση και αρχιτεκτονική δηµιουργία.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ένας φορέας που θα
µπορούσε να έχει µεγάλη απήχηση, πρέπει να
επανασυνδεθεί µε την παράδοση της κοινωνικής
προσφοράς που τον διέκρινε κατά το απώτερο
παρελθόν. Να εργασθεί µε σκοπό τη διάθεση της
επιστήµης στην προσπάθεια για την ανάλυση των
αιτίων και την επίλυση των ευρύτερων λαϊκών
προβληµάτων. Πρέπει από την άλλη να
προσανατολισθεί στην επίλυση των όλο και
οξύτερων επαγγελµατικών και εργασιακών
προβληµάτων των µελών του. Για να γίνει αυτό, για
να ξεπεραστεί η απογοήτευση των αρχιτεκτόνων, ο
σηµερινός συσχετισµός δυνάµεων στο Σύλλογο είναι
ανάγκη να ανατραπεί.
Κανένας κλάδος, καµιά κατηγορία εργαζοµένων
δεν µπορεί µόνη της να αποκρούσει την επίθεση που
δέχεται. Και οι αρχιτέκτονες που είναι απαραίτητο να
δουλεύουν για να ζήσουν, οι αρχιτέκτονες που
θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους, πρέπει να
βρουν τον τρόπο να συµβαδίσουν µε το ταξικά
προσανατολισµένο τµήµα του εργατικού κινήµατος,
όχι µόνο για τους συνδικαλιστικούς τους στόχους,
αλλά και για το ξαναζωντάνεµα στις συνειδήσεις της
προοπτικής της σοσιαλιστικής κοινωνίας ως µόνης
τελικής εναλλακτικής εκδοχής στη σηµερινή
βαρβαρότητα.

Οι θέσεις και οι προτάσεις του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
µπροστά στις ζοφερές συνθήκες που προµηνύονται για τον κλάδο και την κοινωνία
Η όξυνση και περιπλοκή των προβληµάτων κάνει τις
εκλογικές αναµετρήσεις ακόµα και στο Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων να αποτελούν αναµετρήσεις εφ’ όλης της
ύλης. Όµως η οικονοµία των δυνάµεων και της ύλης του
Εκτός Σχεδίου µας αναγκάζει να παρουσιάσουµε
συνοπτικά τις θέσεις του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
στα πιο καυτά ζητήµατα, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη
σταθερή επιµονή στις διακηρυγµένες πάγιες θέσεις µας.
Το ασφαλιστικό
Είναι το κύριο συνδικαλιστικό ζήτηµα την εποχή αυτή.
Οι θέσεις του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων για το
ασφαλιστικό είναι γνωστές και σταθερές: Απαιτούµε την
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων του ΠΑΣΟΚ
και της Ν∆. ∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση για
όλους τους εργαζόµενους και τους άνεργους. Αποκλειστικά
δηµόσια και δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.
Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ενοποίηση ταµείων
στις σηµερινές συνθήκες, γιατί αυτό θα σηµαίνει
συρρίκνωση των δικαιωµάτων όλων των ασφαλισµένων.
Απαιτούµε την κατάργηση του διαχωρισµού παλιών-νέων
ασφαλισµένων και µείωση των εισφορών. Απαιτούµε την
αποκατάσταση των συντάξεων των µηχανικών, που στη
µείωσή τους συνήργησε ουσιαστικά η ∆ιοίκηση του ΤΕΕ, µε
βάση τις δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν τις σχετικές
προσφυγές. Υποστηρίζουµε τα αιτήµατα του Σωµατείου
των Μισθωτών Τεχνικών για τα συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά ζητήµατα των µισθωτών συναδέλφων.
Απαιτούµε την απαλλαγή του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα
Αττικής και από τη διακύβευση των αποθεµατικών του στο
Χρηµατιστήριο και στα διάφορα οµόλογα.

Το προϊόν των γενικότερων προβληµατισµών του Νέου
Κινήµατος για το ασφαλιστικό αντικατοπτρίζει το κείµενο «9
παγίδες για το ασφαλιστικό», που δηµοσιεύεται στο παρόν
φύλλο, και, όπως αποφασίστηκε, δηµοσιοποιήθηκε ήδη
στο «Εκτός Σχεδίου» σε µορφή εφηµερίδας τοίχου του
Φεβρουαρίου 2008 (αριθµ. 5).
Εργασιακός µεσαίωνας
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων έχει κατ’ επανάληψιν
αναλύσει τις αιτίες της γενικευµένης επίθεσης στα
εργασιακά δικαιώµατα. Οι αρχιτέκτονες ήταν από τους
κλάδους που έζησαν πρώτοι τις συνέπειες των δήθεν
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, της «µαύρης» εργασίας,
της εξαρτηµένης εργασίας µε το κοµµάτι, των απλήρωτων
υπερωριών, των ξενυχτιών µε πρόσχηµα την «παράδοση».
Η σηµερινή θεσµοθέτηση των σχέσεων αυτών σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα µας πρέπει να βρει
αντίθετους όλους τους αρχιτέκτονες που σέβονται την
ανθρώπινη εργασία, δηµιουργικότητα και αξιοπρέπεια,
όλους τους αρχιτέκτονες που πιστεύουν ότι αρχιτεκτονική
που υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου δεν µπορεί να
γίνει κάτω από συνθήκες εξευτελισµού, εκβιασµού και
κατατροµοκράτησης του εργαζόµενου αρχιτέκτονα.
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων καλεί τους µισθωτούς
αρχιτέκτονες, όποια τυπική µορφή κι αν έχει η απασχόλησή
τους, να συσπειρωθούν στο Σωµατείο Μισθωτών
Τεχνικών, το µόνο συνδικαλιστικό όργανο που µπορεί να
υπερασπιστεί σήµερα τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Ο Σύλλογος πρέπει να υποστηρίζει τα αιτήµατα του
Σωµατείου, όχι µόνο για λόγους κοινωνικούς, αλλά και
επειδή η καταρράκωση των δικαιωµάτων και της

αξιοπρέπειας των υπαλλήλων αρχιτεκτόνων, που
αποτελούν όλο και µεγαλύτερο τµήµα των νέων, του
µέλλοντος του κλάδου, αποτελεί καταρράκωση των
αρχιτεκτόνων στο σύνολό τους και της αρχιτεκτονικής ως
κοινωνικής λειτουργίας.
Το χάος στις υπηρεσίες,
στα πολεοδοµικά γραφεία, στις ΕΠΑΕ, στο ΤΕΕ
Οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλµατος έχουν
επιδεινωθεί δραµατικά. Είναι συχνά εξευτελιστικές,
ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους. Η ελλιπής
στελέχωση των υπηρεσιών, οι τεράστιες καθυστερήσεις, το
χάος της νοµοθεσίας και η σκόπιµη κατά το δοκούν
ερµηνεία της, προετοιµάζουν το κλίµα για την κατάργηση
του δηµόσιου ελέγχου των έργων και την ουσιαστική
παράδοσή του στις ασφαλιστικές εταιρίες µέσω της
υποχρεωτικής ασφάλισης των µελετών και των
κατασκευών, που θα συντρίψει τα µικρά γραφεία.
Κυκλώµατα όπως για παράδειγµα: διορισµός σε ΕΠΑΕ εξυπηρέτηση του γραφείου που µεσολάβησε για το
διορισµό, καταδυνάστευση των νέων κυρίως συναδέλφων
– οι εκπρόσωποι στις ΕΠΑΕ ως εκλογική πελατεία στο ΤΕΕ
αλλά και στους Συλλόγους, ακυρώνουν την προσπάθεια
ορισµένων έντιµων και ικανών συναδέλφων να
υπερασπισθούν στις επιτροπές αρχές και την
αρχιτεκτονική. Ακόµα και το ΤΕΕ, όπως ήδη έχουµε
καταγγείλει, µε αφορµή την αύξηση των αµοιβών των
µηχανικών, προσέθεσε, στην ήδη υπάρχουσα απαράδεκτη
κατάσταση, µια βασανιστική γραφειοκρατική διαδικασία,
που κάνει τη δουλειά του µηχανικού ακόµα πιο δύσκολη και
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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σελίδα 2

Οι θέσεις και οι προτάσεις του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

περίπλοκη. Το κράτος, που επιδιώκει να
είναι συνεχώς και «λιγότερο», δεν έχει
λόγους να ανησυχεί για το ότι η
εξευτελιστική δωροδοκία, τόσο η ενεργητική
όσο και η παθητική, έχουν αναχθεί σε
κανόνα της «αγοράς» και σχεδόν χλευάζεται
η απόρριψή της.
Ο Σύλλογος πρέπει να αποκοπεί από τα
νοσηρά αυτά φαινόµενα και σε συνεργασία
µε τους εκπροσώπους των ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων αρχιτεκτόνων να επεξεργαστεί
σχέδιο εξυγίανσης των διαδικασιών και
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος,
αλλά και προστασίας των συναδέλφων που
θέλουν να αντισταθούν και να ζουν από τη
δουλειά τους.
Ο δηµόσιος υπάλληλος όλο και
λιγότερο αρχιτέκτονας και άνθρωπος;
Στο ∆ηµόσιο ο ρόλος και του
αρχιτέκτονα, όπως και του επιστήµονα
γενικότερα, υποβαθµίζεται µισθολογικά,
ασφαλιστικά,
ηθικά,
από άποψη
περιεχοµένου δουλειάς, αρµοδιοτήτων και
συµµετοχής στις αποφάσεις γύρω από το
αντικείµενό του. Το κράτος της
αναξιοκρατίας και της ευνοιοκρατίας
επιδιώκει τη διαµόρφωση ενός φοβισµένου
σιωπηλού αρχιτέκτονα, ανίκανου να αντιδρά
στην αντιλαϊκή πολιτική της ∆ιοίκησης,
ευάλωτο στη διαφθορά και στις πιέσεις των
οικονοµικά ισχυρών. Επιδιώκει σε τελευταία
ανάλυση ένα συρρικνωµένο δηµόσιο τοµέα,
ταγµένο αποκλειστικά στη ρύθµιση των
ζητηµάτων της εγχώριας και ξένης
µονοπωλιακής ολιγαρχίας και των
ανθρώπων της.
Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να
αντισταθεί, µαζί µε αυτούς τους αρχιτέκτονες
του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα που
θέλουν να αντισταθούν, στην επιδεινούµενη
αυτή εξέλιξη, όχι µόνο για λόγους
συνδικαλιστικούς, αλλά και γιατί τεράστιες
καταστροφές προκαλούνται από το κράτος
αυτό στους τοµείς του περιβάλλοντος, της
πόλης, του δηµόσιου χώρου, της
αρχιτεκτονικής, που αφορούν τη ζωή και το
µέλλον των εργαζοµένων.
Η συγκέντρωση των έργων
και ο ευτελισµός της αρχιτεκτονικής
Η συγκέντρωση & συγκεντροποίηση του
κεφαλαίου στις κατασκευές, τα Σ∆ΙΤ, η
κυριαρχία της µελετοκατασκευής, εντείνουν
την υποταγή της επιστήµης στο κεφάλαιο
και τους κανόνες της «αγοράς». Το δηµόσιο
συµφέρον χλευάζεται. Αρχιτεκτονικά
γραφεία εργάζονται κυρίως όχι για να
παράγουν αρχιτεκτονικό έργο, αλλά για να
εξασφαλίσουν κέρδη στο κεφάλαιο, ή ακόµα
και την ανάθεση του έργου σε συγκεκριµένο
εργολάβο. Τα γραφεία αυτά, που
εκπροσωπούνται ισχυρά στις παρατάξεις
της συνήθους πλειοψηφίας (ΠΑΣΚ, ∆ΑΚ,
ΑΣΑΕ και σε ορισµένες περιφερειακές) , µαζί
µε τους αρχιτέκτονες κατασκευαστές
πολυκατοικιών (που εκπροσωπούνται
κυρίως από την ΕΛΕΜ), ασκούν µεγάλη
επιρροή στο Σύλλογο και φυσικά στο ΤΕΕ.
Εκεί οφείλεται η ουσιαστική εγκατάλειψη των

αιτηµάτων
για
Πανελλήνιους
Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς, για
διαφάνεια στις αναθέσεις του δηµοσίου και
παροχή δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής
δηµιουργίας στους νέους αρχιτέκτονες µέσω
των µικρών δηµόσιων έργων, όπως έχει
αποφασίσει η Αντιπροσωπεία.
Ο Σύλλογος πρέπει να οργανώσει
συγκεντρώσεις για δηµόσια συζήτηση, αφού
βγάλει από το συρτάρι τις σχετικές
αποφάσεις. Πρέπει µέσα από αυτή τη
διαδικασία να συνεχιστεί, να πάρει
πρακτικότερη µορφή και να γίνει κτήµα και
αίτηµα των συναδέλφων η εργασία που έχει
γίνει γύρω από αυτά τα ζητήµατα. Με
«συνδικαλισµό» των ανακοινώσεων και των
διαδρόµων των υπουργείων δεν υπάρχει
καµιά πιθανότητα επιτυχίας. Μπορεί να
ελπίζει κανείς σε αποτελέσµατα, πράγµα
που ισχύει για κάθε σοβαρή διεκδίκηση,
µόνο αν η διεκδίκηση γίνει υπόθεση των
συναδέλφων.
Ο Σύλλογος πρέπει να υποστηρίξει
πρακτικά την απόφαση της Αντιπροσωπείας
για τη διατήρηση των Ξενία που αποτελούν
από πολλές απόψεις λαϊκή περιουσία.
Ανάλογη δραστηριότητα πρέπει να
αναπτυχθεί για το πρόγραµµα των
παραδοσιακών του ΕΟΤ και για πολλά
σχολικά κτίρια, που αποτελούν ήδη τµήµα
της
ιστορίας
της
Νεοελληνικής
Αρχιτεκτονικής. Σήµερα, που έχει σηκωθεί η
σηµαία του «λιγότερου» κράτους, ως
επιστήµονες έχουµε την υποχρέωση, να
πούµε την αλήθεια για το ποιος και πού είχε
την ευκαιρία να κάνει αρχιτεκτονική, στη
Ελλάδα, κατά το δεύτερο µισό του 20ου
αιώνα.
Συνειδητή χωροταξική αταξία
και λεηλασία του δηµόσιου χώρου
Είναι γνωστές οι διακηρυγµένες θέσεις
του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων για τα
ζητήµατα του χώρου και της πόλης και για
την αντίθεση ανάµεσα στο «αόρατο χέρι»
της αγοράς και το δηµόσιο συµφέρον. Αντί
για αντιµετώπιση των αδιεξόδων της πόλης
του ΙΧ αυτοκινήτου, οι κατασκευαστικές
εταιρίες φτιάχνουν υποθαλάσσιες αρτηρίες
και κάνουν προπαγάνδα για διώροφη Αττική
Οδό!
Σήµερα πρέπει να αντισταθούµε στην
εφαρµογή του Γενικού και των Ειδικών
Χωροταξικών Σχεδίων που αποτελούν
εφαρµογή συµφωνιών της ΕΕ, που τις
παρουσιάζουν σαν εθνική πολιτική και
αποτελούν συνειδητή εφαρµογή του lessez
faire στα ζητήµατα του χώρου. Επίσης
πρέπει να αποκρούσουµε την απειλή της
πλήρους καταστροφής των µεγάλων αλλά
και των µικρότερων ελεύθερων χώρων των
πόλεων. Η ανάπτυξη ορισµένων από αυτά
τα ζητήµατα παρουσιάζεται σε σχετικό
άρθρο του φύλλου αυτού.
Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων θα
δουλέψει για το δικαίωµα των εργαζόµενων
στην πόλη τους, τόσο µέσα όσο και έξω από
τον Σύλλογο. Η πρόσφατη κυκλοφορία του
τόµου των πρακτικών του συνεδρίου
«Μετασχηµατισµοί της Ελληνικής Πόλης,

σοσιαλιστική θεωρία προοπτικές και
καθηµερινή πράξη», που διοργανώθηκε µε
πρωτοβουλία του Νέου Κινήµατος
Αρχιτεκτόνων, πιστεύουµε ότι αποτελεί µια
πρώτη συµβολή στον τοµέα αυτό από το
επιστηµονικό µας πόστο.
Η ΕΕ, η εκπαίδευση
και το επάγγελµα του αρχιτέκτονα
Με τη συνθήκη της Μπολώνια και τις
επόµενες που τη διαδέχθηκαν, η ΕΕ
προωθεί τη διάσπαση των ανώτατων
σπουδών σε δύο κύκλους, σύµφωνα µε το
αγγλοσαξωνικό σύστηµα µε παράλληλη
τροποποίησ η
των
προγ ρα µµά των
σπουδών. Επιχειρείται η διάσπαση των
σπουδών σε ένα πρώτο κύκλο κατάρτισης
(bachelor, 3 χρόνια), που θα εφοδιάζει τους
φοιτητές µε τεχνοκρατικές γνώσεις και σε
ένα δεύτερο κύκλο (master, 1 ή 2 χρόνια),
µέσα στον οποίο προσπαθούν να χωρέσουν
όλες οι επιστηµονικές γνώσεις και πλευρές
του εκάστοτε αντικειµένου. Αυτός ο
διαχωρισµός
είναι
τελείως
αντιεπιστηµονικός, αφού δεν µπορεί ένας
φοιτητής να διαµορφώσει επιστηµονική
σκέψη σε δύο αντί για τέσσερα ή πέντε
χρόνια. Παράλληλα παράγει αποφοίτους και
πτυχία διαφορετικών ταχυτήτων µε τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα στην αγορά
εργασίας. Με βάση τις παραπάνω
κατευθύνσεις της ΕΕ, η πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση
σχεδιάζεται
µε
ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια
και
προσαρµόζεται στις παρούσες ανάγκες της
αγοράς εργασίας,
παράγοντας µεγάλο
αριθµό καταρτισµένων εφαρµοστών και ένα
µικρό αριθµό ελίτ επιστηµόνων, ώστε να
στελεχωθούν οι µεγάλες εταιρίες.
Στην
ίδια
κατεύθυνση
είναι
προσανατολισµένες και οι ντιρεκτίβες της
ΕΕ, που ρυθµίζουν την άσκηση του
επαγγέλµατος, αντιµετωπίζοντας την
αρχιτεκτονική, όχι ως τεχνική επιστήµη,
αλλά όπως οποιοδήποτε εµπόρευµα.
Οι εργαζόµενοι αρχιτέκτονες πρέπει να
αντισταθούν και να αναζητήσουν συµµαχίες
στους υπόλοιπους εργαζοµένους, που
συνειδητοποιούν το ρόλο της ΕΕ και της
πολιτικής της.
Η λειτουργία του Συλλόγου,
το νέο καταστατικό
Η γενική τάση µετατροπής των µαζικών
φορέων σε club, σε «µη κυβερνητικές
οργανώσεις» ή σε παραρτήµατα «εταιριών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», για να έχει
επιτυχία, προϋποθέτει την απαξίωση των
φορέων, την προώθηση ελιτίστικων
θεωριών και πρακτικά τη µείωση του
ελέγχου των µελών πάνω στις διοικήσεις. Τα
τελευταία χρόνια προωθήθηκαν τέτοια
σχέδια (κυρίως ως προσωπικές προτάσεις)
στο Σύλλογο. Αφορούσαν µείωση του
αριθµού των µελών της Αντιπροσωπείας σε
50, συµµετοχή στην Αντιπροσωπεία µελών
όχι µόνον εκλεγµένων αλλά και αριστίνδην
κ.λ.π.
Τελικά στην καταστατική συνέλευση έγινε
κατορθωτό από την ΠΑΣΚ τη ∆ΑΚ την ΑΣΑΕ

και εκπροσώπους της περιφέρειας να
µειωθεί ο αριθµός των αντιπροσωπειών σε
µία το χρόνο και να αυξηθεί η διάρκεια της
θητείας του ∆.Σ. σε τρία χρόνια! Το θλιβερό
είναι ότι η τελευταία αυτή τροποποίηση έγινε
κατορθωτή µετά από 3 διαδοχικές
ψηφοφορίες και ερµηνείες πάνω στο
αποτέλεσµά τους και µε την υπερψήφισή της
από τους µισούς περίπου αντιπροσώπους
της Συσπείρωσης, που για άγνωστους
λόγους εγκατέλειψαν τις αµεσοδηµοκρατικές
πεποιθήσεις τους. Στην καταγγελία της ∆ΑΚ
στο ∆.Σ. του Συλλόγου, ότι οι εκπρόσωποι
της Συσπείρωσης που καταψήφισαν την
τριετή θητεία παραβίασαν διαπαραταξιακή
συµφωνία (την οποία το Νέο Κίνηµα
προφανώς αγνοούσε), δεν δόθηκε καµία
απάντηση.
Οι συνάδελφοι ας αναλογισθούν: γιατί
κάποιος µπορεί να θέλει λιγότερο έλεγχο
στο ∆.Σ; Ακόµα οι συνάδελφοι της
περιφέρειας ας αναλογισθούν: τι ρόλο
παίζουν τελικά τα περιφερειακά δήθεν
υπερκοµµατικά
ψηφοδέλτια,
που
δηµαγωγούν επάνω στην αντίθεση
περιφέρειας κέντρου, για να κρύψουν τις
πραγµατικές αντιθέσεις ανάµεσα στους
εργαζόµενους αρχιτέκτονες και τα
συµφέροντα που κυριαρχούν στη διοίκηση
του Συλλόγου; Πώς είναι δυνατόν
εκπρόσωποι της περιφέρειας να επιδιώκουν
λιγότερο έλεγχο στην κεντρική διοίκηση;
Τέλος η ψήφιση της δυνατότητας
ίδρυσης Τµήµατος Αττικής του Συλλόγου
είναι θετική, ήταν θέση µας, αλλά πρέπει να
πραγµατοποιηθεί µε σοβαρότητα και
υπευθυνότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένας
πραγµατικός µαζικός φορέας και όχι µια
σφραγίδα ή απλώς µια λέσχη συζητήσεων.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Κυκλοφόρησε ο τόµος των πρακτικών
του Συνεδρίου «Μετασχηµατισµοί
της Ελληνικής Πόλης- σοσιαλιστική
θεωρία, προοπτικές και καθηµερινή
πράξη», που διοργανώθηκε µε
πρωτοβουλία του Νέου Κινήµατος
Αρχιτεκτόνων. Οι συνάδελφοι µπορούν
να τον προµηθευτούν από το Νέο
Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.

Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς
Κείµενα: Για τις πόλεις, για τη
γη, για την Αρχιτεκτονική
Αποδελτίωση - Μετάφραση: Ν. Τριάντη
Κυκλοφορεί.
Μπορείτε να το προµηθευτείτε από
τα βιβλιοπωλεία της Σύγχρονης
Εποχής ή από το Νέο Κίνηµα
Αρχιτεκτόνων

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η
αποτίµηση των πεπραγµένων του
απερχόµενου ∆.Σ. του ΣΑ∆Α Σ-ΠΕΑ πρέπει να
γίνει µε βασικό κριτήριο την κατεύθυνση και το
περιεχόµενο των παρεµβάσεών του και τον
προσανατολισµό της δράσης του.
Αυτό που χαρακτήρισε το ∆Σ του
συλλόγου ήταν η ανάλωσή του «εντός των
τειχών», σε επίπεδο δηλαδή συνεδριάσεων ∆.Σ,
µε την ανακύκλωση των ίδιων γενικά
συζητήσεων,
χωρίς πρωτοβουλίες
δραστηριοποίησης γύρω από συγκεκριµένα
προβλήµατα.
Οι όποιες ανακοινώσεις και δελτία τύπου
δεν αρκούν και δεν µπορούν να

Εκτός Σχεδίου
Περιοδική έκδοση του
Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
τηλ. 210 36.33.506
Φύλλο αρ. 20 - Μάρτιος 2008
Υεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο
Μ#αρδάκης Κώστας
∆αφνοµήλη 49Α, 11471 Αθήνα
∆ιανέµεται δωρεάν

αντικαταστήσουν την ανάγκη για συµµετοχή των
αρχιτεκτόνων στα κοινωνικά δρώµενα. Σοβαρά
θέµατα, όπως το ασφαλιστικό, οι εργασιακές
σχέσεις, τα µεγάλα ζητήµατα των ελεύθερων
χώρων κλπ, που απασχολούν τους αρχιτέκτονες
και που σε γενικές γραµµές είναι κοινά µε πολλά
απ΄ αυτά που απασχολούν τους υπόλοιπους
εργαζόµενους, δεν βρήκαν στο πρόσωπο του
συλλόγου τον οργανωτή της δράσης για την
αποτροπή των αρνητικών συνεπειών από την
κυβερνητική πολιτική.
Την πορεία του ∆.Σ. σε µεγάλο βαθµό
καθόρισε ο τρόπος συγκρότησής του από τις
ΠΑΣΚ, ∆ΑΚ, ΕΛΕΜ και εκπροσώπους
«περιφερειακών» ψηφοδελτίων, µε υπόγειες
συµφωνίες ΠΑΣΚ-∆ΚΜ για µισή-µισή θητεία
στη θέση του προέδρου.
Το ασφαλιστικό είναι το κυριότερο θέµα
που µας απασχολεί εδώ και 2 περίπου χρόνια. Η
πλειοψηφία της σηµερινής διοίκησης του
Συλλόγου θεωρεί ως «γραµµή άµυνας» το
αντιασφαλιστικό έκτρωµα που ψήφισε µε τον Ν.
3518/06 η κυβέρνηση, συντασσόµενη µε τη
κυρίαρχη αντίληψη του ΤΕΕ, που ήταν και ο
κύριος συντάκτης του νόµου. Ευθυγραµµίστηκε
µε τη θέση του ΤΕΕ και των εργοδοτικών
οργανώσεων, οι οποίες επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους σε µια ψευδεπίγραφη
αντιπαράθεση µε το «Ενιαίο ταµείο
Επιστηµόνων», χωρίς να λένε λέξη για την
ουσία, που είναι η πολιτική της
ανταποδοτικότητας και του κεφαλαιοποιητικού

συστήµατος, που διέπει τους νόµους Σιούφα,
Ρέππα.
Το ΝΚΑ από την αρχή πρωτοστάτησε στην
ενηµέρωση των συναδέλφων και στις
κινητοποιήσεις για την απόσυρση του Νόµου και
συνεχίζει τον αγώνα για την κατάργησή του.
Βρέθηκε στις πρώτες γραµµές των καταλήψεων
του ΤΣΜΕ∆Ε, στην κινητοποίηση έξω από την
Τ ρ ά π ε ζα Αττικ ής, σ τι ς α π ε ρ για κ έ ς
κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις για το
ασφαλιστικό.
Απουσίασαν παντελώς από τον Σύλλογο
οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις
επιστηµονικού περιεχοµένου. Πέρα από τη
συζήτηση σε επίπεδο συνεδριάσεων ∆Σ, δεν
πάρθηκε καµία σχετική πρωτοβουλία για την
οργάνωση ούτε καν κάποιων δηµόσιων
συζητήσεων. Τα αλλεπάλληλα σχέδια νόµου του
τελευταίου εξαµήνου για το γενικό χωροταξικό
και τα ειδικά χωροταξικά της χώρας είναι
µερικά µόνο από τα ειδικά θέµατα για τα οποία
θα µπορούσε ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, να οργανώσει
εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας την σηµασία τους
για την µορφή ανάπτυξης της χώρας.
Τα δελτία τύπου, οι χαιρετισµοί στα
διάφορα φόρα και επιτροπές που παρατίθενται
στον απολογισµό των πεπραγµένων ως «δράση»
δείχνουν την υποτίµηση των πραγµατικών
δυνατοτήτων του Συλλόγου. Η διατύπωση: «η
δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κύλησε σε
ένα συνεχιζόµενο και διαρκώς εντεινόµενο

εχθρικό περιβάλλον» λέει απλώς το αυτονόητο,
όµως σε συνδυασµό µε την ουσιαστική
αδράνεια, όταν δεν εκφράζει σκοπιµότητα,
εκφράζει ηττοπάθεια και παραίτηση.
Η αξιόλογη τριετής προσπάθεια της
επιτροπής των νέων αρχιτεκτόνων (µε τις
ηµερίδες της Καλαµπάκας και του
ασφαλιστικού, µε την οργάνωση της
βιβλιοθήκης του Συλλόγου και το εντευκτήριο),
η λειτουργία της επιτροπής χωροταξίας, καθώς
και η προγενέστερη σηµαντική εργασία της
πολυµελούς επιτροπής του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς φανερώνουν
ότι, όταν στο Σύλλογο τίθενται πραγµατικά
προβλήµατα, οι συνάδελφοι συσπειρώνονται στο
Σύλλογο, προσφέρουν πολύτιµο χρόνο εργασίας
και προκύπτει πρακτικό αποτέλεσµα.
Ως προς τα οργανωτικά, ενώ στα λόγια
εκφράζεται σχεδόν απ΄ όλους η ανάγκη της
οργανωµένης έκφρασης των αρχιτεκτόνων της
Αττικής, το περασµένο Φθινόπωρο, όταν είχαν
ήδη γίνει οι αναγκαίες γι΄ αυτό το σκοπό
καταστατικές τροποποιήσεις, το ΝΚΑ πήρε την
πρωτοβουλία και ζήτησε την ενεργοποίηση του
∆Σ σ’ αυτή την κατεύθυνση. Το ∆.Σ.
αδιαφόρησε, µέχρι τις µέρες της απολογιστικής,
οπότε ήταν πολύ αργά για συγχρονισµό του
τµήµατος Αττικής µε τις πανελλαδικές εκλογές.
Οι ευθύνες των παρατάξεων για ορισµένες
αρνητικές διατάξεις του καταστατικού, που έγινε
κατορθωτό να «ψηφιστούν», καταλογίζονται σε
άλλο κείµενο του φύλλου αυτού.

Εκτός Σχεδίου, φύλλο 20, Μάρτιος 2008

σελίδα 3

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Απαιτούν µιαν άλλη πολιτική, µιαν άλλη εξουσία
ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Τον τελευταίο καιρό έρχεται στην
επικαιρότητα, η «αξιοποίηση» των µεγάλων
ελεύθερων χώρων του λεκανοπεδίου και των
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, θέµα που
ουσιαστικά σχετίζεται τόσο µε την κατάσταση
του περιβάλλοντος του µητροπολιτικού
κέντρου της Αθήνας όσο και µε την ποιότητα
ζωής των κατοίκων του.
Οι χώροι για τους οποίους µπήκε έντονα το
ζήτηµα τον τελευταίο καιρό είναι το
Ελληνικό, ο Ελαιώνας, το πάρκο του Γουδί, ο
πρώην χώρος του ιππόδροµου στο Φάληρο,
σχεδόν όλες οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις
και περιµένουµε πολλά ακόµα π.χ. την
παραλιακή ζώνη της Αθήνας, τον χώρο του
Νοµισµατοκοπείου κλπ.
Όµως µην ξεχνάµε ότι στην κατηγορία αυτή
ανήκουν και άλλοι απειλούµενοι χώροι, όπως
το πάρκο Τρίτση, το κτήµα Τατοΐου, τα
Τουρκοβούνια, ο Λυκαβηττός, το Κτήµα
Ζωγράφου, το Ποικίλο Όρος, τα στρατόπεδα
της ∆υτικής Αθήνας κ.λπ., όπως και όλοι οι
ορεινοί όγκοι γύρω από την Αθήνα.
Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι
πρόκειται για µεγάλους «ελεύθερους»
χώρους, δυστυχώς µόνο στα χαρτιά, για τους
οποίους όµως, γίνεται προσπάθεια από την
εκάστοτε κυβέρνηση, να χρησιµοποιηθούν
σαν αντικείµενο πλουτισµού και
εκµετάλλευσης από το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Βασικό εποµένως θέµα, τόσο για εµάς τους
αρχιτέκτονες όσο και για το λαϊκό κίνηµα,
είναι η ενιαία αντιµετώπισή τους και µε
ιεραρχηµένα κριτήρια, γιατί τους χώρους
αυτούς, κατά κοινή αποδοχή, τους έχουν
ζωτική ανάγκη οι κάτοικοι της Αθήνας.
Σήµερα αυτοί οι χώροι έχουν καταληφθεί
«νόµιµα» από µια σειρά λειτουργίες,
φαινοµενικά κοινωφελούς χαρακτήρα αλλά
όχι όµως δηµόσιου, και εποµένως δεν
µπορούµε πλέον να µιλάµε για µεγάλους
ελεύθερους χώρους πρασίνου ή για χώρους
κοινωφελών λειτουργιών, αλλά για χώρους
«δηµόσιας ιδιοκτησίας» που βρίσκονται στην
διαδικασία ξεπουλήµατος.
Οι εκτάσεις αυτές µπορεί µεν να µην
ταυτίζονται γεωγραφικά, αλλά αποτελούν
κοµµάτια, πλευρές του ίδιου προβλήµατος
και εποµένως είναι αναγκαία η ενιαία
αντιµετώπιση τους.
Για εµάς τους αρχιτέκτονες – πολεοδόµους,
βασικό θα ήταν, αφενός ο
επαναπροσδιορισµός του δηµόσιου –
κοινόχρηστου χαρακτήρα τους αλλά κυρίως
ένας νέος συνολικός προγραµµατισµός,
επιπέδου λεκανοπεδίου, που λαµβάνοντας
υπ’ όψιν την σηµερινή κατάστασή τους, θα
καθόριζε όχι µόνο τη χρήση αυτών των

Μουσείο Ακρόπολης:

χώρων, αλλά θα προγραµµάτιζε και την
ανάπτυξή τους.
Ένας τέτοιος προγραµµατισµός θα καθόριζε
και µία σειρά από άλλα πράγµατα, που κατά
κύριο λόγο θα βελτίωναν τις συνθήκες
διαβίωσης των εργαζοµένων, δηλαδή θα
αποτελούσε τµήµα ενός νέου Ρυθµιστικού
Σχεδίου.
Είναι φανερό ότι ένα νέο ρυθµιστικό, σήµερα,
θα γίνει µε βασικά κριτήρια το κέρδος και την
εκµετάλλευση αντί τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων.
Ένας τέτοιος προγραµµατισµός µπορεί και
πρέπει να γίνει, αλλά µε µια άλλη πολιτική,
µε µια άλλου χαρακτήρα εξουσία.
ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΑΠΕ)
Η υποκρισία (Ντόπια και Ευρωπαϊκή) σε όλο
της το µεγαλείο.
Κλαίγοντας για περιβάλλον και θερµοκήπια,
θεσµοθετούν κατευθύνσεις για «καθαρή»
ενέργεια, την ίδια ακριβώς στιγµή που
εγκρίνουν σε ιδιώτες «επενδυτές» την
εγκατάσταση µεγάλων µονάδων παραγωγής
ηλεκτρισµού από το φιλοπεριβαλλοντικό
καύσιµο, τον λιγνίτη.
Κανένας βέβαια δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι
η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές δεν είναι ένα θετικό βήµα στη σωστή
κατεύθυνση, όµως κάθε θέµα πρέπει να
αντιµετωπίζεται συνολικά, σε όλες τις
πλευρές του και όχι αποσπασµατικά.
Στο σύνολό του το νοµοσχέδιο, αναφέρεται
κυρίαρχα στην αιολική ενέργεια,
αποσπασµατικά στην ηλιακή και σχεδόν
καθόλου στις άλλες ήπιες µορφές ενέργειας.
Ολοφάνερο είναι, ότι αυτό γίνεται για τα
οικονοµικά κίνητρα που ισχύουν για τις
πρώτες δύο (χάρισµα χρηµάτων στο ιδιωτικό
κεφάλαιο) και όχι γιατί ενδιαφέρονται για το
περιβάλλον.
Παρόλα αυτά θα περίµενε κανένας, ένα
τέτοιου χαραχτήρα σχέδιο, να χωροθετεί.
Στην πραγµατικότητα η ΚΥΑ δεν είναι τίποτα
άλλο από ένας κανονισµός, στην ουσία µια
σειρά προδιαγραφών, µε βάση τις οποίες θα
έπρεπε να είχε µελετηθεί το ίδιο το
χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ !!!
Χωροταξία µεταξύ άλλων σηµαίνει και
καθορισµός στον χώρο, έκφραση και σε
χάρτη, γεωγραφικά, το πού και τι επιτρέπω,
το πού και τι απαγορεύω. Αυτό όµως δεν
γίνεται. Οι αποφάσεις αυτές αφήνονται
στην ελεύθερη βούληση του «επενδυτή».
Ο καθένας καταλαβαίνει ότι οι εγκαταστάσεις
της αιολικής ενέργειας δεν θα µπούνε στις
θέσεις που υπάρχει π.χ. το ενεργειακό
δυναµικό, αλλά εκεί που έχει την ιδιοκτησία

του ο επενδυτής, εποµένως δεν θα
εφαρµόσει τον οποιονδήποτε (έστω σωστό)
κανονισµό, αλλά θα κοιτάξει το συµφέρον
του, και ας έρχεται σε αντίθεση µε το
περιβάλλον ή µε άλλες χρήσεις.
Εποµένως το πρώτο σοβαρό συµπέρασµα
είναι ότι δίνει στο ιδιωτικό κεφάλαιο την
ασύδοτη ελευθερία να χωροθετεί σε εθνικό
επίπεδο. Αυτό βέβαια, κακά τα ψέµατα,
γινόταν ανέκαθεν, γιατί η έλλειψη σχεδιασµού
είναι σχεδιασµός, όµως, τώρα µε αυτό το
νοµοσχέδιο, γίνεται ένα βήµα ακόµα, δίνεται
το δικαίωµα σε ιδιώτες να χωροθετούν,
δηλαδή να καθορίζουν οι ίδιοι τη χρήση του
χώρου κατά το δοκούν.
Γι’ αυτό και η κριτική στην ΚΥΑ για τις ΑΠΕ
δεν πρέπει να επικεντρωθεί σε τεχνικά
θέµατα, οι αποστάσεις, το µέγεθος κλπ, γιατί
οι όροι της εγκατάστασης µπορούν, αφ’ ενός
εύκολα να αλλάξουν στο µέλλον, αφ’ ετέρου
να καταστρατηγηθούν.
∆εν πρέπει ακόµα να ξεχνάµε ότι η
εξοικονόµηση ενέργειας έχει δύο πλευρές,
αυτήν της παραγωγής αλλά και αυτήν της
κατανάλωσης. Για το τελευταίο, που
ενδιαφέρει και τον κλάδο, δεν ακούσαµε
κανένα γενικευµένο µέτρο ή κίνητρο να
αφορά π.χ. τον σχεδιασµό των κτιρίων.
Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η παραγωγή
της ενέργειας είναι ζήτηµα εθνικής σηµασίας
και ανεξαρτησίας, είναι εγκληµατικό να
παραδίνεται στα χέρια του ιδιωτικού
κεφαλαίου. Το ιδιωτικό συµφέρον ποτέ δεν
ταυτίστηκε µε το λαϊκό, και όλοι
καταλαβαίνουµε τις επιπτώσεις της
εξάρτησης που δηµιουργούνται από την
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας.
Η ΚΥΑ για τις ΑΠΕ είναι ένα ακόµα λιθαράκι
προς αυτή την κατεύθυνση, κατεύθυνση που
έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και ξέρουµε
ότι δεν φταίει µόνο η συγκεκριµένη
κυβέρνηση.
Χρειάζεται µία άλλη πολιτική, για την οποία
και παλεύουµε.
ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το ειδικό πλαίσιο για τον Τουρισµό, όπως
διαπιστώνεται αµέσως από τους «στόχους»
που βάζει, δίνει µεγαλύτερο βάρος στη χωρίς
όρους διευκόλυνση των επενδύσεων
(ιδιωτικών – επιχειρηµατικών) και στη
µεγέθυνση του µέχρι σήµερα αποτυχηµένου
µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης µε
οποιοδήποτε κόστος, παρά στη φαινοµενική
ενσωµάτωση των αρχών της «βιώσιµης
ανάπτυξης» και της «ορθολογικής»
χωροταξικής οργάνωσης.
Το µεγαλύτερο µέρος της ΚΥΑ δεν αφορά
την οργάνωση του χώρου (χρήσεις γης,

δίκτυα υποδοµής, ζώνες κλπ) αλλά µόνο την
ενίσχυση χωρίς κριτήριο της τουριστικής
αγοράς.
Όµως το ερώτηµα που µπαίνει και που
ανέκαθεν για µας αποτελούσε βασικό
κριτήριο είναι : ανάπτυξη και ορθολογική
οργάνωση για ποιόν;
Πιστεύουµε ότι τέτοιες αποφάσεις –
κατευθύνσεις ενώ γίνονται στο όνοµα του
Ελληνικού λαού, δεν γίνονται για αυτόν, δεν
ωφελούν σε τίποτα τους εργαζόµενους,
αντίθετα ξεπουλάνε κυριολεκτικά τις αξίες του
(φυσικές, περιβαλλοντικές ακόµα και
πολιτιστικές) στο όνοµα µιας «αναπτυξιακής»
πολιτικής, ή µιας αµφιλεγόµενης θέσης
εργασίας γκαρσονιού ή καθαρίστριας.
Προσπαθήσαµε µε κόπο να βρούµε περιοχή
στη χώρα που να προστατεύεται από τις
«τουριστικές επεµβάσεις» και δεν βρήκαµε,
το «επιτρέπω τα πάντα παντού», και
µάλιστα µε όρους που ΘΑ µελετηθούν δεν
έχει καµιά σχέση µε τον «αειφόρο
χωροταξικό σχεδιασµό» που επικαλούνται.
Για παράδειγµα η µη θεσµοθέτηση µοντέλου
χωρητικότητας για τις παράκτιες περιοχές σε
συνδυασµό µε τις κατευθύνσεις που δίνονται,
οδηγεί µόνο στην οικοπεδοποίηση και την
ιδιωτικοποίηση του παραθαλάσσιου χώρου.
Οι παραλίες της χώρας είναι πρώτα απ΄ όλα
κοινωνικό αγαθό και αυτό έπρεπε να είναι το
πρωταρχικό κριτήριο για οποιαδήποτε
θεσµική ρύθµιση που αφορά τον παράλιο
χώρο.
Βέβαια πρέπει να παραδεχτούµε ότι η ΚΥΑ
προτείνει και κάτι το καινούργιο: τις Σύνθετες
Τουριστικές Υποδοµές, µε κεντρικό στόχο
βέβαια, όπως φαίνεται, όχι τις τουριστικές
εγκαταστάσεις αλλά την εκτός σχεδίου (και
σχεδιασµού) δόµηση πολυτελών κατοικιών
ακόµα και σε περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ ή σε
βραχονησίδες, µε ταυτόχρονη υπερβολική
αύξηση του Σ∆. Σαφώς το άρθρο της ΚΥΑ
«Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασµού» δεν
αφορά την τουριστική ανάπτυξη αλλά
ορισµένους κτηµατοµεσίτες, χρηµατιστές,
εργολάβους και off shore κερδοσκόπους.
Η θέσπιση κανόνων χρήσης του χώρου θα
έπρεπε να προστατεύει τα συµφέροντα του
Ελληνικού λαού αλλά και του φυσικού –
πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας.
Ξαναβάζουµε λοιπόν το ερώτηµα: κανόνες
από ποιόν και για ποιόν;
Είναι ολοφάνερο σε όλους, ότι τέτοιοι
κανόνες δεν µπορούν να υπάρξουν σήµερα,
το ειδικό πλαίσιο που προωθείται δεν
βελτιώνεται, δεν είναι τεχνικό ζήτηµα.
Χρειάζεται µία άλλη πολιτική, για την οποία
και παλεύουµε.
Αλέκος Ταβλαρίδης

«…Αυτό που είναι πρόδηλο είναι ότι η τωρινή τοποθεσία δεν µπορεί να αντέξει ένα µεγάλο οικοδόµηµα…»

Η διαπίστωση αυτή εµπεριέχεται σε επιστολή-έκκληση για το
µουσείο της Ακρόπολης, που µέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στάλθηκε
το 1997 προς τον τότε Υπουργό Πολιτισµού κ. Βενιζέλο και υπογράφεται
από 21 αρχιτέκτονες- καθηγητές του Πανεπιστηµίου της Κολούµπια.
Μεταξύ αυτών ο κ.Μπερνάρ Τσουµί !!! Ήταν τότε που το ΥΠΠΟ
ερωτοτροπούσε ακόµα µε τους Ιταλούς, αν και από το 1994 ο (3ος)
αρχιτεκτονικός διαγωνισµός που τους είχε αναδείξει, είχε ακυρωθεί από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, µετά από προσφυγή του ΣΑ∆ΑΣ. (Ήταν
τότε που ο ΣΑ∆ΑΣ και έβλεπε και άκουγε !).
Μετά, όσοι προσπάθησαν να πείσουν για το αυτονόητο βρήκαν
µπροστά τους τοίχο, αφού ο ΣΑ∆ΑΣ (ξαφνικά µετά από 30 χρόνια
αγώνες), το ΤΕΕ και όλα τα κόµµατα µε εξαίρεση το ΚΚΕ, έπεσαν όλοι
σε χειµέρια νάρκη, υιοθετώντας ή αδιαφορώντας για την ανέγερση αυτού
του Μουσείου σε αυτή τη θέση.
Σήµερα το µουσείο του κ. Τσουµί, προβάλλει τον θρασύτατο όγκο του
ενάντια στον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, δικαιώνοντας, µε µεγάλη λύπη- όλους εµάς που µε πολύχρονους κατασυκοφαντηµένους

αγώνες προσπαθήσαµε να το αποτρέψουµε. Η βεβαιότητα των
καθηγητών της Κολούµπια επίσης δικαιώθηκε…
Σήµερα απειλούνται δύο διατηρητέα κτίρια, ως συνέπεια αυτής της
αυθαίρετης χωροθέτησης και «ξύπνησαν» από το λήθαργο ο ΣΑ∆ΑΣ και
το ΤΕΕ και ο ΣΥΝ…
Γιατί η ώρα της Κρίσης πλησιάζει. Της κρίσης, όχι από τα
παπαγαλάκια της κυβέρνησης ή των τηλεοπτικών µέσων, αλλά εκείνης
της διεθνούς αρχιτεκτονικής κοινότητας, των συνάδελφων του κ. Τσουµί,
(κι εκείνων που συνυπέγραψαν µαζί του την παραπάνω έκκληση …).
Αυτός είναι και ο πραγµατικός λόγος για τον οποίο κινδυνεύουν
σήµερα µε κατεδάφιση δύο
κηρυγµένα διατηρητέα κτίρια της
αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς. Προσπαθούν να «ανοίξουν» το
οικόπεδο, γκρεµίζοντας τα διατηρητέα, µήπως και καταφέρουν να
«χωρέσει» µέσα το θηρίο τους, που σήµερα ξεχειλίζει και ασφυκτιά.
Μήπως καταφέρουν έτσι να περισωθεί η «εικόνα» του αρχιτέκτονα!!!
Γιατί η αλήθεια είναι ότι :
από το Μουσείο και το εστιατόριό του φαίνεται ο βράχος και ο

Παρθενώνας.
Και από την ξεραΐλα της τσιµεντούπολης που βλέπεις από το βράχο,
φαίνεται το εστιατόριο και το Μουσείο, ανάµεσα (ευτυχώς), από τα ψηλά
πλατάνια της Αρεοπαγίτου. (Σοβαρές και οι δύο προϋποθέσεις για την
ύπαρξη των διατηρητέων !!!).
Για το επερχόµενο κυκλοφοριακό χάος που θα δηµιουργηθεί από την
λειτουργία του µουσείου σ’ αυτή τη θέση, ούτε ο κ. Βενιζέλος που πήρε
(χωρίς χωροθέτηση) την οικοδοµική άδεια από τη Βουλή, ούτε ο κ.
Παντερµαλής, που πρωτοστάτησε στη διαδικασία, ούτε το περιβόητο
ΚΑΣ ούτε άλλος κανείς πρόκειται να λογοδοτήσει.
Και αν δεν αντιδράσουµε τώρα, όλα τα διατηρητέα κτίρια του
οικοδοµικού τετραγώνου θα κατεδαφιστούν, µερικά από αυτά,
λαµπρά δείγµατα της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς, για να µην
προδίδουν πόσο εκτός κλίµακας είναι το ξενόφερτο Τέρας και να
σωθεί, έτσι, το κύρος του αρχιτέκτονά του….

εκδήλωση στο στεγασµένο χώρο της εισόδου του Ξενία
Καλαµπάκας, στις 30 Ιουνίου 2007, φαίνεται ότι πέτυχε τον αρχικό
στόχο, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τον
αρχιτεκτονικό κόσµο και όχι µόνο αυτόν, σε µια διαµαρτυρία για
την προστασία και διάσωση των Ξενία. Η επιτυχία της εκδήλωσης
έγκειται κυρίως στη µοναδικότητα των εντυπώσεων που
δηµιουργήθηκαν στον κάθε παρευρισκόµενο, που δεν είναι εφικτό
να αντικατασταθούν µε µια βιβλιογραφική περιγραφή του κτιρίου
και του περιβάλλοντος χώρου, µέσα σε ένα αµφιθέατρο.
Το ενδιαφέρον του Τύπου, των τοπικών παραγόντων και του
Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων ήταν έντονο πριν
αλλά και µετά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στο Ξενία
Καλαµπάκας. Γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά, µε θετικό αλλά
και αρνητικό περιεχόµενο. Η αλήθεια όµως δεν κρύβεται, πόσο
µάλλον όταν αφορά στοιχεία του πολιτισµού µας που, αν και
φέρουν τα σηµάδια του χρόνου, βρίσκονται εκεί (!), προάγοντας τη
διαχρονική τους αρχιτεκτονική αξία. ∆εν είναι κρίµα και άδικο,

λοιπόν, να εκθειάζουµε τα µεγάλα «τέρατα» του διεθνούς
σύγχρονου star system και να αγνοούµε ταυτόχρονα το παρελθόν
µας, την τοπική αρχιτεκτονική κληρονοµιά, που µας κάνει
γνωστούς ανά τον κόσµο;
Άλλωστε, το εγχείρηµα των Ξενία, εκτός του ότι αντιπροσωπεύει
µια συγκεκριµένη εποχή και αποτελεί τυπικό δείγµα του µοντέρνου
κινήµατος στην Ελλάδα µε επιτυχή ενσωµάτωση τοπικών
στοιχείων, αποτελεί παράλληλα µια από τις σηµαντικότερες
κρατικές πρωτοβουλίες των τελευταίων εκατό χρόνων. Τα Ξενία
δεν είναι απλώς ξενοδοχειακές µονάδες, αλλά σηµαντικά δηµόσια
κτίρια µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολεοδοµική, κοινωνική και
ιστορική σηµασία. Αυτή η έµφυτη αυθεντικότητα που κάνει τα
Ξενία µοναδικά αξίζει να συνεχίσει να τα χαρακτηρίζει…
Για τη στήριξη της παραπάνω θέσης του, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, έχει
ξεκινήσει συγκέντρωση υπογραφών στο site www.sadas-pea.gr
µέσω του link « Σώστε τα Ξενία», και στο fax : 210 3215147.
Ε.Κ.

17/2/08

Ρ.Λ.

«ΞΕΝΙΑ ΞΑΝΑ … η συνέχεια»
Το θέµα των Ξενία επανήλθε στην επικαιρότητα µε την επικείµενη
κρίση των Ξενία ως διατηρητέων ή µη από το Κεντρικό Συµβούλιο
Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ αλλά και µε το πρόσφατο
ψήφισµα που εξέδωσε ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, στις 11 Φεβρουαρίου
2008, µε κύριο αίτηµα την κήρυξη των πιο αξιόλογων Ξενία µαζί
µε τον περιβάλλοντα χώρο τους ως διατηρητέων µνηµείων.
Είναι γνωστές οι οργανωµένες πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί στα
πλαίσια του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ τα τελευταία χρόνια και αφορούν τα
Ξενία, οι οποίες ξεκινώντας ουσιαστικά από µηδενική βάση,
ανάγουν το θέµα της διατήρησης και επανένταξης των Ξενία σε
µείζον ζήτηµα. Η σηµαντική αυτή εργασία αποτελεί βάση και
αφορµή για περαιτέρω κινήσεις, που πρέπει να γίνουν προς την
αντιµετώπιση µε σεβασµό στα Ξενία.
Μια εκδήλωση, µια «εν τόπω» δράση, φαίνεται ότι αποτέλεσε
έναν ακόµη βασικό παράγοντα, για την πρόκληση αντιδράσεων και
ουσιαστικών δράσεων. Η επιθυµία της επιτροπής νέων
αρχιτεκτόνων του ΣΑ∆ΑΣ, που µε προσπάθεια µετουσιώθηκε σε

Εκτός Σχεδίου, φύλλο 20, Μάρτιος 2008

σελίδα 4

9 ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η συζήτηση γύρω από το ασφαλιστικό συνήθως
περιστρέφεται γύρω από το πρόβληµα της «ανεπάρκειας»
των πόρων, τις αναλογίες εργαζοµένων-συνταξιούχων, την
αύξηση των µέσων όρων ζωής και την απωθητική
απαρίθµηση ασφαλιστικών νόµων και ΦΕΚ που ελάχιστοι
γνωρίζουν το περιεχόµενό τους. Αποφεύγεται γενικά ο
συσχετισµός του µε την τερατώδη κερδοφορία των
µεγάλων επιχειρήσεων, π.χ. των τραπεζών, και την επίσης
τερατώδη και πολύπλευρη εκµετάλλευση της µεγάλης
πλειοψηφίας των εργαζοµένων, ελλήνων και µεταναστών.
Αποκρύπτεται η συνεχής αύξηση της «παραγωγικότητας»
του κεφαλαίου, ενώ αναφέρεται απειλητικά η µείωση της
«ανταγωνιστικότητας» της οικονοµίας. Σαν να εισπράττουν
οι εργαζόµενοι περισσότερα από όσα δουλεύουν.
Πριν φτάσει κανείς στην αριθµητική και τα ΦΕΚ, τον
περιµένουν πολλές παγίδες, ώστε να λοξοδροµήσει και να
οδηγηθεί σε συµπεράσµατα που συµφέρουν µόνο τους
οικονοµικά και πολιτικά κρατούντες. Κανείς δεν µπορεί να
ισχυριστεί ότι δεν έπεσε ποτέ σε καµιά από τις παγίδες
αυτές, ούτε φυσικά κι εµείς, ότι τις έχουµε εντοπίσει όλες.
1η παγίδα: Βιώσιµο ταµείο-επαρκή αποθεµατικά
∆ηλαδή, αν µετά από 30 χρόνια τα αποθεµατικά
αποδειχτούν ανεπαρκή, οι ασφαλισµένοι του ταµείου θα
πεθάνουν της πείνας; Και αυτό λέγεται κοινωνική
ασφάλιση, ή οµαδική (ιδιωτική) υποχρεωτική αποταµίευση;
2η παγίδα: Αναλογιστικές µελέτες
Απαιτούνται, λέει, αναλογιστικές µελέτες για τον σωστό
σχεδιασµό βιώσιµου ταµείου ή ασφαλιστικού συστήµατος.
∆ηλαδή οι ασφαλισµένοι, ή κάποιοι ειδικοί, να προβλέψουν
ποιες θα είναι οι ανάγκες για την επιβίωση και ποιες οι
συνθήκες απασχόλησης µετά από 35 χρόνια και στο
διηνεκές.
Ποιος µπορεί από το µισθό του να βάλει στην µπάντα
χρήµατα για µια ζωή, για να εξασφαλίσει τα γεράµατά του;
Όσων το δοκίµασαν, τους τα ροκάνισαν οι τράπεζες. Ποιος
ακόµα µπορεί να προβλέψει τις συνθήκες διαβίωσης, τις
ανάγκες και τα κόστη µετά από 35 (π.χ.) χρόνια και να
ανανεώνει την πρόβλεψη σε διαρκή βάση; Ποια
αναλογιστική, για παράδειγµα, θα προβλέψει την τιµή των
τροφίµων, στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν την
παραγωγή βιοκαυσίµων;
Και τελικά αν η αναλογιστική µελέτη δεν επιβεβαιωθεί, οι
ασφαλισµένοι θα πεθάνουν της πείνας; ∆εν πρόκειται για
σχεδιασµό του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά για την
ψευτοεπιστηµονική, προσωρινή ασφάλιση της εργοδοσίας
από τις απαιτήσεις των εργαζοµένων.
3η παγίδα: Άλλο η εισφορά του εργαζόµενου, άλλο η
εισφορά του εργοδότη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του τυπικού εργαζόµενου
παρουσιάζονται εν µέρει σαν εισφορές του εργοδότη
(ποσοστό επί του µισθού) και εν µέρει σαν εισφορές του
εργαζόµενου (πάλι ποσοστό επί του µισθού). Βεβαίως,
παρά την διαφορετική ονοµασία τους, και τα δύο ποσοστά
τα πληρώνει ο εργοδότης µαζί µε τον µισθό (φυσικά στην
περίπτωση που αποδίδει τις κρατήσεις και δεν τις
παρακρατά). Ο µόνος λόγος διαχωρισµού τους είναι να
καθίσταται ο εργαζόµενος υπεύθυνος για την κατάσταση
του ταµείου του, και να εµφανίζεται ο εργοδότης σαν
παράγοντας κοινωνικά ευαίσθητος, που, για την ασφάλιση
του εργαζόµενου, πληρώνει κάτι παραπάνω από ό,τι θα
όφειλε να πληρώνει.
Η εργοδοσία ως συλλογικό υποκείµενο θα εµφάνιζε το
σύνολο των εισφορών ως εργοδοτική εισφορά, µια και τις
πληρώνει έτσι κι’ αλλιώς. Ο µόνος λόγος για τον οποίο τις

διαφοροποιεί, είναι για να µπορεί να µιλάει για αύξηση των
εισφορών των εργαζοµένων (αντί για µείωση των µισθών),
«µε σκοπό τη σωτηρία του ταµείου τους».,.
4η παγίδα: Οι εισφορές του κράτους
Η συµµετοχή του κράτους στη χρηµατοδότηση της
ασφάλισης στην πραγµατικότητα δεν είναι τίποτα
περισσότερο από άλλη µια µορφή οικονοµικής συµµετοχής
των εργαζοµένων ως συλλογικού υποκειµένου, µια και
αυτοί είναι ουσιαστικά οι φορολογούµενοι.
5η παγίδα: Η αυτοδιαχείριση των ταµείων
Η συλλογική εργοδοσία, µάλιστα, µπορεί ακόµα και να
«αποδεχθεί» τη διαχείριση των ταµείων από τους ίδιους
τους εργαζόµενους, όπως γίνεται στις µέρες µας. ∆ηλαδή
υπεύθυνοι για το µέλλον να είναι αποκλειστικά οι ίδιοι οι
ασφαλισµένοι. Κι αν οι «αναλογιστικές» µελέτες
αποτύχουν, αν τα αποθεµατικά αποδειχτούν ανεπαρκή, οι
εισφορές δεν φτάνουν και οι εργαζόµενοι δεν αντέχουν
µεγαλύτερες; Τότε η άρχουσα τάξη θα µας πει: ∆εν τα
υπολογίσατε σωστά, δεν κάνατε σωστή διαχείριση. Θα
υπαχθείτε στην ελάχιστη εθνική σύνταξη των 500,00€ και
θα βγαίνετε στη σύνταξη στα 75 για να µην επιβαρύνετε το
σύνολο (δηλ. για να µην επιβαρύνετε το κεφάλαιο, που σας
έχει αρµέξει για 50 χρόνια).
6η παγίδα: Η αξιοποίηση των αποθεµατικών
Η αξιοποίηση των αποθεµατικών µε επενδύσεις σε µετοχές,
οµόλογα, επιχειρήσεις είναι σαν την αυταπάτη του
χρηµατιστηρίου. Στον καπιταλισµό όταν κάποιος κερδίζει,
κάποιος άλλος χάνει. Οι, πολύ µεγάλες επιχειρήσεις
(τράπεζες, πολυεθνικές κ.λπ.) παίρνουν έτσι κι αλλιώς τη
µερίδα του λέοντος. Πόσα από τα επενδυτικά εγχειρήµατα
των Ταµείων θα αποδειχτούν κερδοφόρα για 35 χρόνια και
στο διηνεκές; Οι διοικήσεις των Ταµείων θα είναι οι
«γάτες» που θα κατατροπώσουν τους µεγαλοεπενδυτές;
Ποιος θα διευθύνει το τζόγο µε τα αποθεµατικά, τι
αποδοχές θα έχει, τι φανερές και κρυφές προµήθειες θα
παίρνει, και τι θα περισσέψει τελικά για τους
ασφαλισµένους; Το σκάνδαλο µε τα οµόλογα µάς το
παρουσιάζουν για εξαίρεση. Μήπως είναι ο κανόνας;
7η παγίδα: Ο διαχωρισµός σύνταξης-περίθαλψης
∆εν πρόκειται παρά για άλλο ένα τέχνασµα που διαιρεί σε
τµήµατα την επιβίωση, µόνο και µόνο για να παίρνει πίσω
παροχές, όπως π.χ. µε τη «συµµετοχή» στα φάρµακα, τα
γελοία τιµολόγια των ταµείων, που µέσω του ιδιωτικού
συστήµατος υγείας φέρνουν πίσω στο κεφάλαιο τµήµα των
µισθών, των αµοιβών και των συντάξεων. Από τον
συνταξιούχο δεν µπορούν να απαιτήσουν να πληρώνει ένα
µέρος της σύνταξής του, απαιτούν όµως να συµµετέχει στα
νοσήλια.
8η παγίδα: «Η ιδιωτική ασφάλιση είναι
συµπληρωµατική της δηµόσιας»
Κοινωνική ασφάλιση είναι µόνο η δηµόσια. Η άλλη (η
ιδιωτική) ασφάλιση είναι επενδυτική δραστηριότητα και
δεν πρέπει να ενδιαφέρει του εργαζόµενους, παρά σαν
καλοστηµένη παγίδα αφαίµαξης προς αποφυγήν. Το ίδιο
και ο «ανταποδοτικός» τοµέας -στην πραγµατικότητα
ιδωτικοποιηµένος τοµέας- των ασφαλιστικών ταµείων,
δηλαδή το κοµµάτι των ταµείων από το οποίο παίρνεις µε
βάση ό,τι έχεις δώσει.
9η παγίδα: Ο διαχωρισµός παλιών-νέων
Μερικοί παλιοί πούλησαν του νέους των ταµείων τους
έχοντας την αυταπάτη ότι έτσι θα σώσουν το τοµάρι τους
(όπως έγινε και µε το ΤΣΜΕ∆Ε). ∆εν κατάλαβαν ότι, όταν

Μ Ι Σ Θ Ο Ι
Και ενώ οι διεκδικήσεις του Σωµατείου
Μισθωτών Τεχνικών για καλύτερες αποδοχές
δεν έχουν ακόµα ικανοποιηθεί, οι µηχανικοί,
και κυρίως οι νέοι, φαίνεται να αγνοούν
ακόµα και τα κεκτηµένα εργασιακά
δικαιώµατά τους, που παραβιάζονται κάθε
µέρα.
Η ελαστική µορφή απασχόλησης µε δελτίο
παροχής υπηρεσιών, που αποτελεί ένα
µοντέλο εξαρτηµένης σχέσης εργασίας, είναι
πολύ διαδεδοµένη εδώ και χρόνια στους
αρχιτέκτονες και ειδικότερα στους νέους. Με
την πρόσφατη δικαστική απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
αναγνωρίστηκε και νοµικά ότι η συλλογική
σύµβαση εργασίας, που ισχύει για τους
µισθωτούς τεχνικούς, ισχύει και για αυτούς
που αµείβονται µε ∆ελτίο Παροχής
Υπηρεσιών. Αυτό δίνει τουλάχιστον τη
δυνατότητα σε αυτούς, που αµείβονται µε
∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών να έχουν ένα
πλαίσιο διεκδικήσεων της αµοιβής τους,που
σήµερα έχει και νοµική ισχύ.
Πώς όµως αυτό µεταφράζεται στην
καθηµερινή µας ζωή;
1. Βασικό ωροµίσθιο:
Με βάση τον πίνακα της ισχύουσας

Κ Α Ι

συλλογικής σύµβασης το ελάχιστο
ωροµίσθιο για σταθερή απασχόληση, όταν
δεν καταβάλλονται χωριστά τα δώρα, µπορεί
να υπολογιστεί ως εξής:
Βασικός µισθός x (14/12)/167, όπου 167 οι
µέσες ώρες απασχόλησης το µήνα.
Το βασικό ωροµίσθιο προσαυξάνεται, κατά
περίπτωση, µε τα επιδόµατα, που
σηµειώνονται στον πίνακα της συλλογικής
σύµβασης.
Στο παραπάνω ωροµίσθιο περιλαµβάνονται
και το δώρο Χριστουγέννων (1 µισθός), του
Πάσχα (1/2 µισθός) και το επίδοµα αδείας
(1/2 µισθός).
Σηµειώνεται ότι µε το ίδιο ωροµίσθιο
πρέπει να πληρώνονται και οι µέρες της
άδειας x 8 ώρες τη µέρα.
Όταν καταβάλλονται χωριστά τα δώρα, το
ελάχιστο ωροµίσθιο είναι:
Βασικός µισθός (µε τα επιδόµατα)/167
2. Υπερεργασία - Υπερωρίες:
Πάνω από τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως για
πενθήµερη απασχόληση το ωροµίσθιο
προσαυξάνεται ως εξής:
έως 5 ώρες επιπλέον απασχόλησης: 25%
(υπερεργασία)
από 6 έως 120 επιπλέον ώρες: 50 %

θα είναι συνταξιούχοι, θα έχουν λιγότερες δυνατότητες
διεκδίκησης όχι µόνο λόγω αποκοπής από την παραγωγή,
αλλά και επειδή θα έχουν αποκοπεί από τους νεώτερους
που θα εργάζονται. Στους µελλοντικούς διαχειριστές του
µεγάλου κεφαλαίου θα είναι τότε ευκολότερο να µειώσουν
τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές ασφάλισης (όπως έγινε
ήδη µε το πρώτο παράδειγµα, το ΤΣΜΕ∆Ε).
Αυτή η παγίδα έχει και άλλη όψη: Να θεωρήσουν οι
νεώτεροι ότι κυρίως φταίνε οι παλιότεροι και όχι οι
διαχειριστές και συνδιαχειριστές του κεφαλαίου και της
πολιτικής εξουσίας του. Μια αντίθεση της κοινωνίας
ολόκληρης να παραµορφωθεί και να γίνει αντίθεση στο
εσωτερικό κάθε ταµείου.
∆εν θέλουµε βιώσιµα ταµεία, δεν θέλουµε
να διαχειριζόµαστε τα Ταµεία,
θέλουµε εργασία, ασφάλιση και σύνταξη.
Στην πραγµατικότητα κάθε γενιά παράγει όχι µόνο για τις
οικογένειές της αλλά και τους γερόντους της. ∆ηλαδή, οι
συνταξιούχοι ζουν από ένα µέρος της παραγωγής που
περισσεύει στην κάθε συγκεκριµένη φάση της ανάπτυξης
της κοινωνίας και της οικονοµίας, και όχι από τις όποιες
προ 35ετίας εισφορές τους. Όσο θα τείνει το περίσσευµα
αυτό να το πάρει όλο το κεφάλαιο, τόσο θα τείνει να
καταργηθεί η έννοια της σύνταξης και θα προωθείται η
ηθική της ευθανασίας. Το ίδιο ισχύει και µε την περίθαλψη,
τις αναρρωτικές άδειες, τα βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.
Καταγγέλλουµε τις µεθοδευµένες αναλογιστικές µελέτες,
που δεν παίρνουν (ούτε και µπορούν να πάρουν) υπ’ όψιν
τη µελλοντική παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά
παίρνουν υπ’ όψιν µόνο τη σηµερινή κερδοφορία
(ανταγωνιστικότητα) του κεφαλαίου.
∆εν αποδεχόµαστε να εξαρτάται η ασφάλισή µας από
επενδυτικές δραστηριότητες.
Η ασφάλιση είναι υποχρέωση της εργοδοσίας και του
κράτους της. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να µας πείσουν να
πληρώνουµε ξεχωριστά για την ασφάλισή µας, γιατί
πληρώνουµε κάθε µέρα για τα κέρδη του κεφαλαίου.
Σύνταξη και περίθαλψη δεν δικαιούται να έχει όποιος έχει
πληρώσει εισφορές, αλλά όποιος έχει εργασθεί, όποιος έχει
παραγάγει για την κοινωνία. Απαιτούµε από το κράτος, που
πρεσβεύει την «ελεύθερη» οικονοµία, τον ανταγωνισµό και
το καπιταλιστικό θαύµα, να εξασφαλίσει τώρα και όσο
ακόµα έχει τη διαχείριση της κοινωνίας αξιοπρεπή
διαβίωση εργαζοµένων και συνταξιούχων.
Ο διαχωρισµός των ασφαλισµένων θέλει µεγάλη προσοχή
και µόνο τους εργαζόµενους δεν συµφέρει. Πόσοι από τους
ελευθεροεπαγγελµατίες («αυτοαπασχολούµενους») είναι
στην πραγµατικότητα µισθωτοί και πόσοι εκτός από αυτούς
στην πραγµατικότητα είναι εργαζόµενοι, που αµείβονται µε
το κοµµάτι ή µε το τετραγωνικό µέτρο; Ένα µαζικό κίνηµα
που θα κατανοούσε τις παραπάνω παγίδες θα απαιτούσε να
υπαχθούν σε ένα ενιαίο κρατικό σύστηµα ασφάλισης όλοι
οι πολίτες, ακόµα και οι βιοµήχανοι και οι τραπεζίτες (για
να εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση σε όσους χάσουν τις
επιχειρήσεις τους σε προχωρηµένη ηλικία, λόγω του
ανταγωνισµού, ή του σοσιαλισµού). Όµως σήµερα, κάθε
συζήτηση για ενοποιήσεις µε βάση αναλογιστικές µελέτες
και διαχωρισµούς σε κατηγορίες, σε συνδυασµό µε
«αυτοδιαχείρηση», περικλείει όχι µόνο απειλή εξίσωσης
προς τα κάτω αλλά και ανάληψη ευθύνης για ένα
ασφαλιστικό σύστηµα, που θα είναι πάντα ελλειµατικό,
γιατί όσο το κεφάλαιο έχει την εξουσία και νοµοθετεί,
πάντα θα το αποµυζά, µε τους τρόπους που όλοι
γνωρίζουµε µέχρι σήµερα και άλλους που διαρκώς θα
επινοεί.
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(υπερωρία)
πάνω από 120 επιπλέον ώρες και Κυριακές:
75%
Σχετικά µε την κυριακάτικη απασχόληση
πρέπει να δοθεί αναπληρωµατική µέρα
ανάπαυσης µέσα στην επόµενη εβδοµάδα.
3. ΤΣΜΕ∆Ε:
Και στους µισθωτούς, που αµείβονται µε
∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, πρέπει να
καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά για το
ΤΣΜΕ∆Ε, ώστε να µπορούν οι συνάδελφοι
να πληρώσουν από αυτήν την εξαµηνιαία
συνδροµή τους στο ΤΣΜΕ∆Ε, για το οποίο
θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Στην περίπτωση της µισθωτής εργασίας µε
δελτίο παροχής υπηρεσιών, ο εργοδότης
κερδίζει από εργοδοτικές εισφορές, που δεν
καταβάλλει, ακόµα και στην περίπτωση που
πληρώνει όλη την εισφορά του εργαζοµένου
στο ΤΣΜΕ∆Ε.
Η παραπάνω ανάλυση ελπίζουµε να
χρησιµεύσει ως ένα διεκδικητικό εργαλείο
για τους µηχανικούς, που αµείβονται µε
∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Παρόλα αυτά
όµως ο αγώνας για σταθερή δουλειά µε
συλλογικές συµβάσεις πρέπει να είναι
συνεχής. Συνεχής επίσης πρέπει να είναι και
η προσπάθεια για την τήρηση των ελάχιστων

αµοιβών των µηχανικών, ανεξάρτητα µε τον
τρόπο πληρωµής, αφού ακόµα και στους
αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό πολλές φορές
δεν τηρείται η συλλογική σύµβαση και
ακόµα περισσότερο δεν πληρώνονται οι
υπερωρίες.
4. Παραθέτουµε ένα σύνηθες παράδειγµα
νέου µηχανικού µισθωτού
(πρώτης τριετίας):
α. Ώρες απασχόλησης: 10 ώρες την ηµέρα
και 6 ώρες τα Σάββατα.
Άρα 167/8 x 10 = 209 ώρες και 6 x 4 = 24
σύνολο 209 + 24 = 233 ώρες το µήνα
β. Μισθός: 1.000 € καθαρά
∆ιαιρώντας τον καθαρό µισθό µε τις ώρες,
χωρίς (!) να λάβουµε υπόψιν τις υπερωρίες
έχουµε ωροµίσθιο: 1000 / 233 = 4,30 €/ώρα
Λαµβάνοντας υπόψη τις υπερωρίες έχουµε:
233 – 167 = 66 ώρες υπερωρία
Άρα 167 + 66 x 1,5 = 167 + 99 = 266 ώρες
Το ωροµίσθιο λοιπόν είναι πραγµατικά:
1000 / 266 = 3,75 €/ώρα
Ενώ το ελάχιστο ωροµίσθιο, χωρίς µάλιστα
επιδόµατα, σύµφωνα µε τη σύµβαση είναι:
1195,35 x (14/12)/167=8,35 €/ώρα (µε τα
δώρα)
ΟΥ∆ΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!

