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περιοδική έκδοση
του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ VS ΒΟΛΕΜΑ
και συνδικαλιστική δηµοκρατία
Η µεγάλη παγκόσµια κρίση δεν λέει να υποχωρήσει,
βγάζοντας τη γλώσσα σε όσους αρέσκονται µε υπερβολική αυτοπεποίθηση να προφητεύουν σχετικά µε τις κοινωνικές εξελίξεις. Αντίθετα φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα να υποτροπιάσει, γελοιοποιώντας άλλη µια
φορά και µάλιστα σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο τα
περί αυτορρύθµισης της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η
χώρα µας, και ο λαός της, στο µάτι του κυκλώνα, φορτωµένη µε τις άγριες πολιτικές µονόπλευρης λιτότητας
και διάλυσης των δικαιωµάτων, δέχεται µετωπικά και το
προσφυγικό κύµα, που δηµιούργησαν οι εξοπλισµένες
συµµορίες και οι “εκδηµοκρατιστικοί” βοµβαρδισµοί των
µεγάλων οικονοµικών και στρατιωτικών δυνάµεων του
κόσµου για τον έλεγχο των δρόµων της ενέργειας και
των µεταφορών.
Ακριβώς τώρα που υπάρχει η µεγαλύτερη ανάγκη
για συλλογικό αγώνα, ο λαός µας µοιάζει να έχει χάσει

σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα της οργανωµένης δράσης και να παραδέρνει ανάµεσα σε σπασµωδικές χαοτικές αντιδράσεις, σε αδρανοποίηση, αναζήτηση άνωθεν
σωτήρων, αλλά και σε µηδενιστικά ξεσπάσµατα για
τους πραγµατικούς ή και φανταστικούς φταίχτες της
“κακής του µοίρας”. Όπως συµβαίνει και µε τους περισσότερους από τους µαζικούς φορείς, και ο Σύλλογος
µας παρουσιάζει φαινόµενα εντεινόµενου εκφυλισµού.
Για το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων, στοιχειώδης, όχι
βέβαια ικανή, προϋπόθεση οποιασδήποτε δράσης, που
θα ξεπερνάει τις ιδιοτελείς επιδιώξεις ή τις
“εξεγερσιακές” φαντασιώσεις ενός µικρού παρεϊστικου
περιβάλλοντος, είναι το ζήτηµα της αποκατάστασης της
οµαλής δηµοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου, αλλά
και της εξέλιξής της µε βάση τις νέες ανάγκες. Η τραγική
κατάληξη των τελευταίων δεκαετιών (και αυτό δεν αφορά µόνο στον χώρο µας) δείχνει ότι η µόνη χρήσιµη και
παραγωγική διαίρεση στον κλάδο και στον Σύλλογο εί-

ναι αυτή ανάµεσα σε δύο κατηγορίες: στους αρχιτέκτονες που ζουν ή θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους και
σ' αυτούς που επιδιώκουν να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να την βολέψουν.
Οι αντιθέσεις ανάµεσα στις δύο κατηγορίες είναι
αγεφύρωτες και η υπερίσχυση της δεύτερης κατηγορίας
πάνω στην πρώτη γίνεται µε τη σχεδόν ολοκληρωτική
έλλειψη κανόνων, την παραβίαση αποφάσεων και την
επικράτηση της αυθαιρεσίας των αυτοανακηρυγµένων
ως “πεφωτισµένων” και εντολοδόχων της “συλλογικής
εντολής”, ανεξάρτητα αν η σχετική πεποίθησή τους είναι
ειλικρινής ή υποκριτική. Τις αντιθέσεις ανάµεσα στους
συναδέλφους της πρώτης κατηγορίας µπορεί λίγο-πολύ
να τις λύσει η συνδικαλιστική δηµοκρατία. Εµείς αυτήν
έχουµε σήµερα ως προτεραιότητα. Χωρίς την κατάκτησή της όλες οι διακηρύξεις και τα προγράµµατα είναι
έωλα ή προσχηµατικά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
της 5ης Μαρτίου 2016
Τον Ιούλιο του 2014 στο Εκτός Σχεδίου αρ. 26 είχαµε κάνει µια συνόψιση
της δουλειάς και των εκτιµήσεων του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων για το ασφαλιστικό από το 1997 µέχρι τις µέρες µας.
(Το άρθρο αυτό όπως και πλήρη τα παλιότερα κείµενα βρίσκονται στο Εκτός
Σχεδίου και στο www.neokinima.gr). Είχαµε επίσης τότε προγραµµατίσει µια
ηµερίδα αφιερωµένη στο θέµα, η οποία
δεν έγινε δυνατό µέχρι σήµερα να πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν παραιτούµαστε.
Από την ανασκόπηση αυτή δεν φαίνεται
να έχουµε πέσει κάπου έξω, όµως είναι
φανερό ότι οι αναλύσεις µας και οι προτάσεις µας πρέπει να παίρνουν υπ' όψη
τις εξελίξεις και τον µεταβαλλόµενο συσχετισµό δυνάµεων, ανάµεσα στο διεθνές κεφάλαιο και την εργασία.
Ήδη το παγκόσµιο κρατικό και ιδιωτικό χρέος από 142 τρις δολ. το 2007,
ανήλθε στα 200 τρις δολ. στις αρχές του
2015 (Εφηµερίδα των Συντακτών
16/2/2016 σελ. 13). Πρόκειται για σχεδόν
το 3πλάσιο του παγκόσµιου ΑΕΠ! Είναι
φανερό ότι το χρέος αυτό, συγκεντρωµένο σε τελική ανάλυση σε ελάχιστα ιδιωτικά ιδρύµατα, δεν είναι δυνατόν να εξοφληθεί ούτε σε 100 χρόνια. Από εδώ φαίνεται ότι είναι όλο και πιο προβληµατική
η έννοια των “επαρκών αποθεµατικών”
των Ταµείων, αφού και αυτά αποτελούν
µε µια έννοια µέρος του χρέους που πρέπει υποτίθεται να εξοφληθεί. Τα αποθεµατικά ροκανίζονται από το µεγάλο κεφάλαιο εδώ και δεκαετίες µε διάφορους τρόπους. Στην περίπτωσή µας τις τελευταίες
αυταπάτες για την αξία τους στις συνθήκες του σύγχρονου καπιταλισµού τις διέλυσε το PSI.
Όπως και για την υγεία, έτσι και για
τη σύνταξη και τις υπόλοιπες κατά καιρούς και κατά περίπτωση απαραίτητες

παροχές, φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν
να δοθεί σήµερα µια αξιόπιστη λύση κοινωνικής ασφάλισης, παρά µόνο από το
κράτος για το σύνολο του πληθυσµού.
Στις σηµερινές συνθήκες όµως και µε τον
σηµερινό συσχετισµό δυνάµεων η λύση
αυτή είναι φανερά ουτοπική: ο καπιταλισµός δεν επιδιώκει ασφάλεια για τους
πληθυσµούς αλλά κέρδη για το όλο και
πιο συγκεντρωµένο κεφάλαιο µε κάθε
µέσο.
Αν µείνουµε µόνο σε γενικές διακηρύξεις, θα φαινόµαστε σαν να πετάµε στα σύννεφα ή να µη µας αφορούν,
για τον άλφα ή βήτα λόγο, τα προβλήµατα που απασχολούν τη µεγάλη
πλειοψηφία των συναδέλφων και εδώ
και µερικά χρόνια απαγορεύουν σε
όλο και πιο πολλούς να ασκούν το
επάγγελµα για το οποίο έχουν σπουδάσει. ∆εν παραιτούµαστε από τα διακηρυγµένα µείζονα αιτήµατά µας, που είναι
η διεκδίκηση καθολικού αποκλειστικά
δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος,
αναδιανεµητικού και όχι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, µε πρόβλεψη
για αξιοπρεπείς συντάξεις και προνοιακές παροχές, επίσης, δηµόσια υγεία και περίθαλψη για όλο τον λαό
χωρίς προϋποθέσεις. Όµως πρέπει να
ιεραρχήσουµε τα άµεσα προβλήµατα επιβίωσης και να συσπειρώσουµε τους συναδέλφους γύρω από αυτά.
ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Σήµερα το κύριο ζήτηµα είναι να
κρατηθούν οι συνάδελφοι στο επάγγελµα. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να
αποσυνδεθεί η άσκηση του επαγγέλµατος από την ασφάλιση, γιατί αυτό θα σηµαίνει προαιρετική και εποµένως ουσιαστικά ιδιωτική ασφάλιση. Πρέπει να αξιοποιηθεί η κατ' αρχήν θετική πρόταση του
ΕΤΑΑ, που υιοθετείται και από την κυ-

βέρνηση, για σύνδεση των ασφαλιστικών
εισφορών µε το εισόδηµα από το επάγγελµα, όπως και η πρόταση να επιβληθεί εισφορά στο “µπλοκάκι”.
Οι εργοδότες, µεγαλοµηχανικοί, µεγαλοδικηγόροι κ.λπ., πιέζουν ζητώντας
πλαφόν συνόλου εισφορών και φόρου
για τα µεγάλα εισοδήµατα. Εµείς αντίθετα
πρέπει αντί για “πλαφόν” δώρο στα ψηλά
εισοδήµατα, να απαιτούµε να µήν υπάρχει ελάχιστη εισφορά ανεξάρτητη από το
εισόδηµα. Οι εργοδότες, µεγαλοµηχανικοί, µεγαλοδικηγόροι κ.λπ. φυσικά ανατριχιάζουν στην ιδέα ότι θα µπορούσε να
επιβληθεί εισφορά στο "µπλοκάκι". Εµείς, µέχρι να καταργηθούν οι ελαστικές
µορφές απασχόλησης, πρέπει να επιδιώκουµε να µειώνουµε τα οικονοµικά ωφέλη που έχουν αυτές για του εργοδότες.
Τα µεγαλογραφεία ζητούν
“πλαφόν”, απορρίπτουν την εργοδοτική
εισφορά στο µπλοκάκι και συµφωνούν
στην "απόσυρση του νόµου Κατρούγκαλου". H πρόταση της κυβέρνησης βεβαίως δεν λύνει το ασφαλιστικό, περικλείει
δε σοβαρές απειλές, που προέρχονται
κυρίως από την ενοποίηση των ταµείων
σε συνθήκες σαν τις σηµερινές, αλλά και
από την προτεινόµενη διαχείριση της περιουσίας τους. Το αίτηµα της απόσυρσής
της όµως οδηγεί, ανεξάρτητα από προθέσεις, στη διατήρηση της υπάρχουσας καταστροφικής για χιλιάδες συναδέλφους
κατάστασης, που οφείλεται στους όρους
ασφάλισης. Κάθε άρνηση συζήτησης και
καθυστέρηση διεκδίκησης κάποιων µέτρων ανακούφισης, µήνα µε το µήνα θα
στέλνει επιπλέον εκατοντάδες επιστήµονες, βεβαίως και αρχιτέκτονες, που προέρχονται από τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα, στην εγκατάλειψη των πτυχίων τους και της ασφάλισής τους. Την
εργοδοσία αυτό την βολεύει. Μάλλον χα-

ροποιεί και τους αφελείς, που είναι η
πλειοψηφία όσων νοµίζουν ότι θα αντέξουν και θα επιβιώσουν παίρνοντας τη
δουλειά αυτών, που θα πεταχτούν έξω
από τα ελεύθερα επαγγέλµατα.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΣΧΕ∆ΙΟ)
Επιπλέον των παγίων αιτηµάτων µας,
που επιδιώκουν δηµόσια υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση µε αναδιανεµητικό
χαρακτήρα, στις διεκδικήσεις µας προστίθενται τα ακόλουθα συγκεκριµένα επιµέρους αιτήµατα:
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
H Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
θεωρεί ως θετική αρχή τη σύνδεση των
ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα
και µάλιστα µε προοδευτική (µε την έννοια της αριθµητικής προόδου) κλίµακα.
Στις σηµερινές συνθήκες, που δεν φαίνεται να βελτιώνονται, τουλάχιστο θεαµατικά, στο άµεσο µέλλον, είναι ο µόνος τρόπος για να σταµατήσει και να αναστραφεί
ο αποκλεισµός χιλιάδων συναδέλφων
από το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης είναι θετική η επιβολή εργοδοτικής
εισφοράς στο “µπλοκάκι”, διότι, ιδιαιτέρως σήµερα, η αποφυγή των ασφαλιστικών εισφορών είναι µια από τις βασικές
αιτίες, για τις οποίες οι εργοδότες αποφεύγουν την υπαλληλική σχέση. Ειδικότερα προτείνουµε:
1. Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για
µηδενικό εισόδηµα
2. Κλιµακωτές εισφορές για εισόδηµα
από 0 – 20.000€ µε κλίµακα 1% για
κάθε 1.000€ (για 1.000€ 1%, για
2.000€ 2%, για 3.000€ 3%... για
20.000€ 20%)
3. Σταθερό ποσοστό 20% για τα ψηλό(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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σελίδα 2

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

τερα εισοδήµατα χωρίς πλαφόν αθροίσµατος ασφαλιστικών εισφορών
και φόρων. Αντίθετα, και ενδεικτικά,
καθιέρωση προοδευτικής φορολογικής κλίµακας και επίσης επαναφορά
του αφορολόγητου για όλα τα χαµηλά εισοδήµατα ανεξαρτήτως πηγής.
4. Στο µπλοκάκι επιβολή µόνο εργοδοτικής εισφοράς 20%. Για απασχόληση άνω των 6 µηνών µε µπλοκάκι η
σύµβαση έργου να µετατρέπεται σε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.
5. 5. Το σύστηµα ασφάλισης να είναι
στο σύνολό του αναδιανεµητικό, µε
εύλογο “πλαφόν” στην ανώτατη σύνταξη.
Να επιβληθεί έλεγχος των ασφαλισµένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
και στην διαχείριση της περιουσίας των
Ταµείων.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ
(αυτός «ο νόµος µας πετάει στο δρόµο» ή µας έχουν πετάξει ήδη οι προηγούµενοι;)
Ετήσια
εισφορά

Μην.
µισθός

Εισφορά/
µισθό

∆ρχ. 1.800

∆ρχ. 4.500

0,4

Οι προ 93 το 2008 πλήρωναν
(Λαµβάνεται ως βάση ο µισθός ΣΣΕ 15ετίας χωρίς επιδόµατα

3.762 €

1.888 €

2,0

Νέοι έως 5ετία σήµερα
(5ετία χωρίς κατηγορίες)

2.760 €

700 €

3,9

Παλιοί 10ετίας σήµερα
(Κατεβασµένοι στην 1η κατηγορία µε τη ρύθµιση Στρατούλη)

3.378 €

700 €

4,8

Παλιοί 10ετίας σήµερα
(Στην 3η κατηγορία χωρίς τη ρύθµιση Στρατούλη)

5.400 €

700 €

7,7

Οι απόφοιτοι 1994
(Στην 8η κατηγορία χωρίς τη ρύθµιση Στρατούλη)

9.768 €

700 €

14,0

Οι προ 93 σήµερα

4.621 €

700 €

6,6

Όλοι το 1974 πλήρωναν

∆ηλαδή ανάλογα µε την πέρίπτωση, για να είναι κανείς ασφαλισµένος και να διατηρεί το δικαίωµα να
ασκεί επάγγελµα, πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο για την ασφάλισή του από 4 έως 14(!) µισθούς

Καταγγελία για την Biennale — Το χρονικό µιας µεθόδευσης
Το ΥΠΕΝ έλαβε την τολµηρή και θετική
ως έµπνευση απόφαση να ορίσει ως επίτροπο
της εθνικής συµµετοχής της φετινής Biennale
της Βενετίας τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ . Μετά από
µια κατ' αρχήν θετική απόφαση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία του ∆Σ (Α. ∆ηµητριάδης, Μ. ∆εσποτίδη, Ε. Σελιανίτη, Ν. Φιντικάκης, Κ. Γαλανός,
Γ. Πλατσάκης) για τη διαχείριση της ανάθεσης, ακολούθησε όργιο αυθαίρετων ενεργειών, που στηρίχθηκαν σε αντιδεοντολογική
απόφαση νέας πλειοψηφίας του ∆Σ (Ν. Φιντικάκης, Κ. Γαλανός, Γ. Πλατσάκης, Τ. Κατερίνη, Κεκάτος, Α. Χαλικιάς), η οποία δηµιουργήθηκε µε αλλαγή θέσης τριών µελών
του. Το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων από την
ηµέρα της ανατροπής της αρχικής απόφασης έχει καταγγείλει τις διαδικασίες που
ακολουθούνται και απέχει ολοληρωτικά από
αυτές απεκδυόµενο κάθε ευθύνης για τα αποτελέσµατά τους.
Παραθέτουµε τα κυριότερα και τα πιο
συγκεκριµένα από τα γεγονότα-ενέργειες που
µας οδήγησαν στην απόφαση αυτή, αλλά και
τα αποτελέσµατά τους, που σηµάδεψαν από
τότε τις εξελίξεις, επιφυλασσόµενοι για την
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη σκοπιµότητα των ενεργειών αυτών και τα συγκεκριµένα συµφέροντα που εξυπηρετήθηκαν.
1. Στις 14 Ιανουαρίου 2016 έγινε ανοιχτή
πρόσκληση προς τα µέλη του Συλλόγου
µε σκοπό µεταξύ άλλων να προκύψει
9µελής Επιστηµονική Επιτροπή (Ε.Ε.)
µετά από κλήρωση µεταξύ αυτών που θα
πληρούσαν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Στις 21 Ιανουαρίου 2016 και
ενώ έχει λήξει η προθεσµία της πρόσκλησης, το ∆Σ µετά από πρόταση της
Συσπείρωσης και µε τη νέα πλειοψηφία
αλλάζει τους όρους της πρόσκλησης,
καταργώντας την κλήρωση και καθιστώντας την πρόσκληση εκ των πραγµάτων παραπλανητική. Και µόνο αυτό καθιστά τη διαδικασία διαβλητή.
2. Το ∆Σ µε τη νέα πλειοψηφία αποφασίζει
να αποτελέσουν την Ε.Ε. και τα 22 µέλη
του Συλλόγου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η πρόεδρος του ∆Σ (Συσπείρωση), η
οποία περιλαµβανόταν στον κατάλογο
των 22, υπερψήφισε την απόφαση αυτή,
αποφεύγοντας την κλήρωση, διασφαλίζοντας έτσι κατά παράβαση των όρων της

3.

4.

5.

6.

πρόσκλησης τη συµµετοχή της στην επιτροπή.
Αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση της αλλαγής των όρων της πρόσκλησης, 5 συνάδελφοι που είχαν εµπρόθεσµα εκδηλώσει
ενδιαφέρον, µε ανακοίνωσή τους ή σιωπηρά αποσύρθηκαν από τον κατάλογο
των “µελών” της “Επιστηµονικής Επιτροπής”. Την ίδια ώρα 5 συνάδελφοι που
είχαν εκπρόθεσµα εκδηλώσει ενδιαφέρον
περιλήφθηκαν στην “Επιστηµονική Επιτροπή”.
Μπροστά στο ολοκληρωτικό σκάνδαλο
µικρότερη σηµασία έχει η χαλαρότητα
που επικράτησε ως προς την ικανοποίηση
του κριτηρίου που έδινε δικαίωµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η “Ε.Ε.”, αφού διατύπωσε το θέµα
(“Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης”),
υποκρίθηκε ότι εφαρµόζει την αρχική,
µόνη έγκυρη, απόφαση ως προς το
“ανοιχτό κάλεσµα για την υποβολή προτάσεων προκειµένου να συγκροτηθεί η
εθνική συµµετοχή στη Μπιενάλε”. Έτσι
στις 2 Φεβρουαρίου 2016 έχουµε την
πρώτη “δηµόσια” πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος µε προθεσµία υποβολής 3
εικοσιτετράωρα µετά, την 5η Φεβρουαρίου 2016! Είναι σκανδαλώδης η χωρίς
λογο ασφυκτική τριήµερη προθεσµία,
γιατί στην πραγµατικότητα ακυρώνει
στην πράξη το µόνο ανοικτό κάλεσµα
προς τους συναδέλφους για συµµετοχή
στη Biennale, εκµηδενίζοντας τον χρόνο
που είχαν για να σκεφτούν και να διαµορφώσουν τις προτάσεις τους.
Η πρόσκληση δεν ήταν στην πραγµατικότητα δηµόσια, και αυτό φαίνεται από το
ότι καλούνται οι συνάδελφοι να
“καταθέσουν εκ νέου” προτάσεις. Η πρόσκληση απευθύνθηκε στην πραγµατικότητα στους µυηµένους, που είχαν ήδη
καταθέσει προτάσεις για τη διαµόρφωση
του θέµατος και οι οποίοι θεωρήθηκαν
αυτόµατα ως συµµετέχοντες! Για να µην
υπάρχουν αυταπάτες σχετικά µε την οµοφωνία για ανοικτές διαδικασίες και διαφάνεια, σηµειώνουµε ότι κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών του ∆.Σ. του Συλλόγου για την αρχική και έγκυρη απόφαση, σε παρατήρηση µέλους του συµβουλίου: “για τη δηµόσια πρόσκληση συµφω-

νούµε όλοι” η πρόεδρος είπε : “ όχι, δε
συµφωνούµε όλοι” και ψήφισε λευκό!
7. Σε ιστοσελίδα της Μπιενάλε, που δηµιουργήθηκε µέσα από τις θολές αυτές
διαδικασίες, υπήρξε επιλεκτική ανάρτηση των προτάσεων για τη διαµόρφωση
του θέµατος. Π.χ.: παραλείφθηκε η πρόταση του Νεου Κινήµατος Αρχιτεκτονων
(Α.Π.60336 -12/01/2016). Εννοείται ότι η
πρόταση του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων έχει γενικώς εξαφανιστεί από όλα τα
υλικά της Biennale.
8. Για να παρουσιαστεί επίπλαστη ευρύτητα
συµµετοχής, σε ανακοίνωση για την “1η
συνάντηση εργασίας για όσους κατέθεσαν
πρόταση” στις 23/01/2016 στα γραφεια
του ΣΑ∆ΑΣ, αναφέρεται, όπως καταγγέλθηκε από τον ίδιο, η συµµετοχή απόντος
συναδέλφου που ζει στην Περιφέρεια, ο
οποίος µάλιστα εµφανίζεται και να έχει
“τοποθετηθεί”! Εννοείται ότι για τη συνάντηση αυτή δεν ενηµερώθηκε το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων, αν και είχε υποβάλει
πρόταση.
Η επιβεβαίωση των αρχικών µας ανησυχιών, ως απότελεσµα της µεθόδευσης που
προηγήθηκε, αποτυπώνεται στο “ψήφισµα
των µελών των επιτροπών της Biennale προς
∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ” της 16/2/2016. Στο
ψήφισµα αυτό ζητιέται η επικύρωση του άτυπου τρόπου λειτουργίας των επιτροπών της
Biennale και των “συµµετεχόντων”, πού
λειτουργούν σε συγχώνευση ως ένα
“σώµα” κρινόντων και κρινοµένων, που
ήταν όπως αποδείχθηκε και η αρχική επιδίωξη. Ο τρόπος λειτουργίας εννοείται ότι έτσι
κι αλλιώς αποκλείει κάθε συνάδελφο εκτός
κυκλώµατος και ασφαλώς τους συναδέλφους
που βρίσκονται µακρυά από τα 2-3 µεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας. Για εµάς η δηµοκρατία, η διαφάνεια και η πανελλαδική λειτουργία θα εξασφαλιζόταν στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό µε την αρχική απόφαση και
πρόσκληση του ∆Σ. Επειδή όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, άλλωστε ήδη οι αντιδράσεις
είναι πολλές, έχουµε την πεποίθηση ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεθοδευµένη διαβλητή διαδικασία. Από τη µεριά µας υποσχόµαστε ότι τίποτα σχετικά µε τη Biennale δεν
θα µείνει κρυφό. Θα επανέλθουµε.
16/02/2016
Η γραµµατεία του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων

Σχόλιο για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
Το θέµα των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων είναι ένα δύσκολο
και πολύπλευρο θέµα για το οποίο απαιτείται σοβαρή δουλειά.
∆υστυχώς ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων έχει δείξει µεγάλη ανευθυνότητα και κωλυσιεργία στο να εξετάσει το θέµα αυτό, ενώ αρκέστηκε στο να διανέµει προς συζήτηση κείµενο θέσεων του ΤΕΕ και
των πολυτεχνείων όπως λέει, αλλά που στην πραγµατικότητα κανείς δεν υπογράφει παρά την πρόεδρο και τον γραµµατέα του συλλόγου. Το κείµενο αυτό, παρά τα
θετικά του σηµεία, είναι πολύ
αναλυτικό στο θέµα των σπουδών

και ελλιπές στο θέµα τον επαγγελµατικών δικαιωµάτων που
είναι και το κύριο θέµα του, σε
αντίθεση µε συλλόγους άλλων
ειδικοτήτων. Η διασφάλιση των
επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων έχει µεγάλη σηµασία τόσο
από επαγγελµατική όσο και από
κοινωνική σκοπιά. Το ζήτηµα
τίθεται όχι µόνο για να διασφαλίσουν οι αρχιτέκτονες τη δουλειά
τους, αλλά και για το κατά το
δυνατό καλύτερο παραγόµενο
προϊόν το οποίο είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούµε, από το
σπίτι µέχρι την πόλη κ.ο.κ.

Ο σύλλογος οφείλει να αναλάβει
την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στους συναδέλφους και την
κοινωνία, και να υπερασπιστεί το
επάγγελµα και τον κοινωνικό ρόλο του αρχιτέκτονα µηχανικού
µέσα από σαφείς διατυπωµένες
θέσεις. Να υπερασπιστεί τις ενιαίες πενταετείς σπουδές, υψηλού
επιπέδου και χωρίς συλλογή διδακτικών µονάδων που ανοίγουν το
δρόµο προς διασπάσεις και να
εναντιωθεί σε καταρτίσεις και
πιστοποιήσεις που διασπούν το
αντικείµενο.

Τέλος να σηµειώσουµε ότι τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν
µπορούν να αποκτούνται βάση
εµπειρίας αλλά βάση ειδικότητας.
∆εν µπορούν λοιπόν οι συνάδελφοι πολιτικοί µηχανικοί να διεκδικούν δικαίωµα υπογραφής αρχιτεκτονικών σχεδίων σε διατηρητέα µνηµεία βάση εµπειρίας, όπως και οι αρχιτέκτονες δεν µπορούν να διεκδικούν αντίστοιχα το
δικαίωµα υπογραφής στατικών σε
µεγάλες κατασκευές βάση εµπειρίας.

Σηµειώσεις:
1. Εννοείται πως ο σηµερινός µισθός
τα 700 € αποτελούν αισιόδοξη παραδοχή.
2. Για όσους δεν έχουν έσοδα ή λεφτά
από τον µπαµπά τους η έξοδος από
επάγγελµα - µε τους νόµους που ισχύουν - είναι µονόδροµος, αφού
στις περιπτώσεις αυτές ο λόγος της
εισφοράς προς το µισθό τείνει στο
άπειρο.
Τον πίνακα έκανε ο Χρήστος Σελιανίτης,
εκπρόσωπος του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων στο ∆.Σ. του Τµήµατος Αττικής
του Συλλόγου.

ΒΙΒΛΙΑ
Πρακτικά της
ηµερίδας:

«Οι δηµόσιοι
χώροι
ως
κοινωνικό
αγαθό
σε κρίση»

Πρακτικά του Συνεδρίου:
«Μετασχηµατισµοί της
Ελληνικής Πόλης,
σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθηµερινή πράξη»
Συνεχίζει να κυκλοφορεί ο τόµος των πρακτικών
του τριήµερου Συνεδρίου. Οι συνάδελφοι µπορούν
να τον προµηθευτούν από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ:
Κείµενα για την πόλη, για τη γη, για
την αρχιτεκτονική.
Το βιβλίο «Κ. Μάρξ- Φ. Ένγκελς, Κείµενα: Για τις πόλεις, για τη γη, για την αρχιτεκτονική» σε αποδελτίωση-µετάφραση Νίκου
Τριάντη, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις
«Τυποεκδοτική», µε την επιµέλεια του Νέου
Κινήµατος Αρχιτεκτόνων. Μπορείτε να το
προµηθευτείτε από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.

Εκτός Σχεδίου
Περιοδική έκδοση του
Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
τηλ. 210 36.33.506
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