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Οι Απσιηέκηονερ ΔλΔΜ, Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο Κεραληθνί, αγσληδφκαζηε ζε
φια ηα κέησπα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ,
πξναζπίδνληαο ηελ επηζηεκνληθή ππφζηαζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ηαγκέλσλ ζηελ
άζθεζε απηήο ηεο ηέρλεο.
Νη ΔιΔΚ, κε ηνπο εθπξνζψπνπο καο, κεηαθέξακε ηελ αγσλία ησλ ζπλαδέιθσλ γηα
ηελ ζπλνιηθή θξίζε πνπ πθίζηαηαη ν ρψξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ θαηαζθεπψλ,
ππεξακπλφκαζηε κε θάζε δηαζέζηκν κέζν θαηά ηεο νινκέησπεο επίζεζεο πνπ
δέρεηαη ην ειεχζεξν επάγγεικα θαη ε παξνρή επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κεραληθνχ,
θαη αληηηαζζφκαζηε ζζελαξά ζηελ επαπεηινχκελε εμαθάληζε ησλ κηθξψλ γξαθείσλ
κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ππνηαγήο ηνπο ζε κεγάια κειεηεηηθά θαη εξγνιαβηθά
εηαηξηθά ζρήκαηα.

ΟΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΔ ΔλΔΜ,

Αλαδείμακε θαη απαηηήζακε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ην δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην,
πνπ νξηνζεηεί ζαθψο ην αλζξσπνγελέο θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαζνξίδεη ηελ
θηινζνθία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Δπεκβάζεσλ.

Ξηζηεχνπκε φηη ε ζέζε «η Απσιηεκηονική μόνον από Απσιηέκηονερ», απνηειεί ηνλ
αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πξνζπάζεηάο καο φπσο εθθξάζηεθε ζπλνιηθά θαη ζην πξφζθαην 11ν
Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην ζην νπνίν ζπκβάιιακε ελεξγά, ηφζν νξγαλσηηθά φζν
θαη κε πνιινχο εηζεγεηέο .

πνζηεξίμακε θαη ππνζηεξίδνπκε ην «άξξεθην ηξίπηπρν» ηεο έληαμεο ησλ θαηαζθεπψλ
ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηνπ λένπ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ ΓΝΘ θαη ηνπ επέιηθηνπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ ζπλδπαζκέλνπ κε
ηνλ αμηφπηζην έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ.

Εεηάκε ηελ απφζπξζε θάζε λνκνζεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ επηρεηξεί λα ζεζπίζεη
κνξθνινγηθνχο θαλφλεο θαη ζπληαγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε.
ΟΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΔ ΔλΔΜ αληηδξάζακε ζπληεηαγκέλα:

Πηνλ Λφκν 3919/10 πνπ καο ζεψξεζε «θιεηζηφ επάγγεικα» νξγαλψζακε θαηαιήςεηο
Ξνιενδνκηθψλ Γξαθείσλ γηαηί ήκαζηαλ ηειηθά νη κφλνη πνπ θαηαιαβαίλακε ηη επέξρεηαη.

Πηελ θαηάξγεζε ηεο ειάρηζηεο ακνηβήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ηξφπσλ αζηηθψλ
ζπκθσληψλ κε ηνπο πειάηεο καο, επηδηψμακε ψζηε ε πξφηαζε ηνπ ΡΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ λα δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ
αζχκκεηξεο αζηηθέο επζχλεο θαη απφ κειινληηθνχο αληηθαηηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο.

Πηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3316 γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ δεκνζίνπ θαη εθθξάζακε ηηο
δνκηθέο αληηξξήζεηο καο γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ.

Πηνλ λφκν πεξί απζαηξέησλ φπνπ, πέξαλ ησλ αληηξξήζεσλ καο γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ,
εληνπίζακε ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά ιάζε θαη δεηήζακε απφ ην ΡΔΔ άκεζε παξέκβαζε γηα
ηελ δηφξζσζή ηνπο.
Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο θνηλσλίαο:

διοπγανώζαμε θαη δηνξγαλψλνπκε ζεκαηηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη εθδειψζεηο
ελεκεξψλνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο (ρσξίο επηβάξπλζε).

ειζηγούμαζηε πξνηάζεηο ζε φια ηα βήκαηα πνπ βξίζθνπκε ή πνπ θαινχκαζηε, ζηελ
Αληηπξνζσπεία θαη ηελ ΓΔ ηνπ ΡΔΔ, ζηνλ ΠΑΓΑΠ–ΞΔΑ, ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη κε ηελ Ξνιηηεία.

δημοζιεύοςμε ηηο απφςεηο καο ζε έληππα θαη εθεκεξίδεο θαη κε ζπλερφκελε επηκνλή
ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ θαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΡΔΔ.

ςνάδελθοι,
Ρν ζπιινγηθφ καο φξγαλν, ν ΠΑΓΑΠ – ΞΔΑ, ζην πιαίζην αλνχζησλ θνκκαηηθψλ θαη
παξαηαμηαθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη επηειψλ ηαθηηθηζκψλ, κε απφιπηε επζχλε ησλ
θζαξκέλσλ θνκκαηηθψλ παξαηάμεσλ, κεηαβιήζεθε εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε πεδίν
«ζπλδηθαιηζηηθήο γπκλαζηηθήο», ή απαξάδεθηεο απξαμίαο κε απνηέιεζκα λα
βξίζθεηαη ζπρλά εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, ηελ ψξα πνπ θαηαηγηζκφο λνκνζεηηθψλ
αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ αιιάδεη άξδελ ην ηνπίν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.
Νη Απσιηέκηονερ ΔλΔΜ ζα θαηέβνπκε ζε απηέο ηηο εθινγέο ζηνρεχνληαο ζηε
αχμεζε ηεο δχλακήο καο (ηηεο δχλακήο ζαο) ζηα φξγαλα δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ, πξνβάιινληαο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο πνπ δελ
είλαη άιια απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξνηείλνληαο εθηθηέο ιχζεηο.

Συμμετείχαμε:
δημιουργικά ςτην επιτροπή Γ3
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ την οποία
επίμονα ςτηρίξαμε με πίςτη ςτον
ςημαντικό, ανεξάρτητο και άδολο
διαπαραταξιακό τησ χαρακτήρα.
ενεργά με ςυντεταγμένεσ
παρεμβάςεισ ςτην διαβούλευςη
για τον νέο τρόπο έκδοςησ
αδειών.
δυναμικά ςτην διαβούλευςη για
την αξιοκρατική και με διαφανείσ
διαδικαςίεσ ςυμμετοχή των
αρχιτεκτόνων ςτισ ΕΠΑΕ και ςτα
διάφορα άλλα ςυμβούλια (ΣΧΟΠ,
κλπ. ειδικέσ επιτροπέσ) πάντα
ενάντια ςτην δημιουργία
«κλειςτών παρα-επαγγελμάτων»
αορίςτου χρόνου, με αιωνόβιουσ
«επαετζήδεσ» και «ςχοπατζήδεσ».
ςυςτηματικά ςτην προςπάθεια
για την ςύςταςη αξιόπιςτων
Μητρώων Καταςκευαςτών
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ)
ταυτόχρονα με την πιςτοποίηςη
όλων των ςυντελεςτών
(ςυνεργείων και υλικών) και ενόσ
ουςιαςτικού τρόπου ςύνταξησ
τησ Ταυτότητασ των Κτηρίων.
Πανελλήνια Ένωςη Αρχιτεκτόνων

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ Πανελλαδικά
6 Νοεμβρίου 2011
Και για πρώτη φορά για το

ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υποψηφιότητεσ μζχρι 14/10ου
Νζα μζλη: Εγγραφή 10€
Μζχρι την Παραςκευή 14/10ου
Δικαίωμα ψήφου παλαιϊν μελϊν:
Καταβολή 50% των ςυνδρομϊν
κάτω τησ 5ετίασ 25% των ςυνδρομϊν

Η μαζική ςυμμετοχή όλων των
Ελευθέρων Επαγγελματιών
όχι μόνο ςτισ εκλογέσ αλλά και
μετά, ςτισ λοιπέσ λειτουργίεσ
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι ο μόνοσ
αςφαλήσ τρόποσ να τον
αναπροςανατολίςουμε ςτα
καυτά και ουςιαςτικά
προβλήματα του Αρχιτέκτονα.

ςνάδελθοι,
Ζ ζπκκεηνρή ζαο θαη ε ςήθνο ζαο ζηνπο ΔιΔΚ, ζα απνηειέζεη έλα ερεξφ ραζηνχθη ζε κίδεξεο δηαδηθαζίεο θαη ζε
παξσρεκέλεο λννηξνπίεο. Αλ κε ηα κηθξά πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζακε ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο θαηνξζψζακε, γηα
πξψηε θνξά, λα ζέζνπκε ηνλ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΑ ζην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ηνλ θιάδν ησλ κεραληθψλ, είκαζηε πηα
ζίγνπξνη φηη ηώπα, κε αζθάιεηα, κπνξείηε λα καο αθνινπζήζεηε ζηνλ δξφκν ηεο ξήμεο κε ην αλίαηα πάζρνλ παξειζφλ.
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Για να γίνει η ΚΡΙΗ, ΔΤΚΑΙΡΙΑ για ηην ανάπηςξη ηηρ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
Ππλάδειθνη,
Οι Απσιηέκηονερ ΔλΔΜ, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κεραληθνί, αγσληδφκαζηε ζε φια ηα επίπεδα γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ζηελ ζέζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ, πξναζπίδνληαο ηελ
επηζηεκνληθή ππφζηαζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ηαγκέλσλ ζηελ άζθεζε απηήο ηεο ηέρλεο.
Ρν ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ Αξρηηεθηφλσλ, ν ΠΑΓΑΠ–ΞΔΑ, ζην πιαίζην θνκκαηηθψλ θαη παξαηαμηαθψλ
αλνχζησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηαθηηθηζκψλ, κεηαβιήζεθε εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε πεδίν
ζπλδηθαιηζηηθήο γπκλαζηηθήο ή απαξάδεθηεο απξαμίαο κε απνηέιεζκα λα απνκαθξχλεη ηνπο λένπο
ζπλαδέιθνπο θαη λα βξίζθεηαη ζπρλά πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο, αληί λα ηηο νδεγεί. Ραπηφρξνλα, έλαο
θαηαηγηζκφο λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε ρξφληα αηηήκαηα
ηνπ θιάδνπ καο θαη αιιάδεη άξδελ ην ηνπίν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Ν ΠΑΓΑΠ νθείιεη λα
αλαπηχζζεη ηα ζεηηθά ζεκεία απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαη λα ζπζπεηξψλεη ηα κέιε ηνπ ελάληηα ζε φζα
θαηαζηξαηεγνχλ ηνλ ξφιν ησλ Αξρηηεθηφλσλ ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, κε επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε θαη αγσληζηηθή ζπλέπεηα. Ν ΠΑΓΑΠ φκσο επηιέγεη πξνζσπηθέο θαη παξαηαμηαθέο θνκκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε απνηέιεζκα λα ράλεη ην ζηνίρεκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ
ζπλαδέιθσλ, ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ζθαηξηθήο ελεκέξσζεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηεο καδηθήο
ζπλεηδεηνπνηεκέλεο αληίδξαζεο ζε φηη ζίγεη ην επηζηεκνληθφ θχξνο ηνπ θιάδνπ καο.
Κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ νη Αξρηηέθηνλεο ΔλΔΜ, κε ηνπο εθπξνζψπνπο καο, κεηαθέξνπκε ηελ
αγσλία ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ ζπλνιηθή θξίζε πνπ πθίζηαηαη ν ρψξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ
θαηαζθεπψλ, απνθξνχνπκε ηελ νινκέησπε επίζεζε πνπ δέρεηαη ην ειεχζεξν επάγγεικα θαη
εηδηθφηεξα ε παξνρή επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, αληηηαζζφκαζηε ζηελ επαπεηινχκελε εμαθάληζε ησλ
κηθξψλ γξαθείσλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ππνηαγήο ηνπο ζε κεγάια κειεηεηηθά θαη εξγνιαβηθά
εηαηξηθά ζρήκαηα θαη επηρεηξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηξφπνπο πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηελ θξίζε, ζε
επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ Διιάδα!
Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή:
 Αλαδείμακε θαη απαηηήζακε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ην δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην ηηο
Ππλζήθεο θαη Ππκβάζεηο, πνπ νξηνζεηνχλ ην αλζξσπνγελέο πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη
θαζνξίδνπλ ηελ θηινζνθία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Δπεκβάζεσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ Αξραηνινγηθή
δξαζηεξηφηεηα κφλν ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαζθαθήο.
 πήξμακε αξσγνί ζε φιεο ηηο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε γλψκνλα πάληα ηνλ νξζνινγηζκφ θαη ην θνηλσληθφ
ζπκθέξνλ, ππεξβαίλνληαο κηθξνζπληερληαθέο ζθνπηκφηεηεο.
Ξξνσζνχκε ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ ηεο Δπξψπεο
(ΑCΔ) γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο, κε έκθαζε ζηα "11 θξηηήξηα" πνπ πξέπεη λα
πιεξνχληαη γηα ηελ επάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, επεηδή ζεσξνχκε φηη, κφλνλ φηαλ ε
Αξρηηεθηνληθή γίλεηαη απφ Αξρηηέθηνλεο κπνξεί λα ζέζεη ην πνιηηηζηηθφ ηεο απνηχπσκα ζην
πεξηβάιινλ θαη λα εθπιεξψζεη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Ζ άπνςε απηή, γηα ηελ νπνία αγσληδφκαζηε,
«ε Αξρηηεθηνληθή κφλνλ απφ Αξρηηέθηνλεο», απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πξνζπάζεηάο καο
φπσο εθθξάζηεθε ζπλνιηθά θαη ζην πξφζθαην 11ν Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην, ζηε επηηπρή
δηνξγάλσζε ηνπ νπνίνπ ζπκβάιιακε ελεξγά, ηφζν νξγαλσηηθά φζν θαη κε πνιινχο εηζεγεηέο.
Ξηζηεχνπκε φηη ν ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα βήκαηα γηα λα αμηνπνηήζεη
ζην έπαθξν ηε δπλακηθή ηνπ Ππλεδξίνπ ηνπ, ψζηε λα αλαθηήζεη ν θιάδνο ησλ Αξρηηεθηφλσλ ηνλ
απηνζεβαζκφ ηνπ.
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Αγσληζηήθακε θαη αγσληδφκαζηε γηα ηελ θαζηέξσζε, επέθηαζε θαη βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ
Αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ.
πνζηεξίμακε θαη ππνζηεξίδνπκε ην «ηξίπηπρν» ηεο
έληαμεο ησλ θαηαζθεπψλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη
ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη
πνιενδνκηθψλ
εξγαιείσλ,
κέζσ
ηνπ
λένπ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ ΓΝΘ, απαιιαγκέλνπ απφ ηα γλσζηά
βαξίδηα ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη κέζσ ηνπ
επέιηθηνπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ ζπλδπαζκέλνπ κε ηνλ
αμηφπηζην έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ.
Εεηάκε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ΘΔΛΑΘ κε ηελ απάιεηςε
ησλ ππεξβνιψλ πνπ αθπξψλνπλ ηνλ βέιηηζην αξρηηεθηνληθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πιήξε απεκπινθή ηνπ απφ ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.
Εεηάκε ηελ απφζπξζε θάζε λνκνζεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ πξνζπαζεί λα ζέζεη κνξθνινγηθνχο
θαλφλεο θαη ζπληαγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα αξρηηεθηνλεί ε
Βνπιή ή ν εθάζηνηε ππνπξγφο.
Εεηάκε ηελ ελεξγνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 1337/83 θ.α. πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξέρνπζα
λνκνζεζία πεξί απζαηξέησλ, ζα δεκηνπξγήζνπλ λέα πεδία απαζρφιεζεο (κεηαθνξά ΠΓ,
ελνπνίεζε αθαιχπησλ, πξφηππεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο) ζεβφκελνη ην πεξηβάιινλ.
Δπηδηψθνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζηειηηεχνληαο φζνπο ππνθαζηζηνχλ ηα
επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Αξρηηεθηφλσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (είηε
πξφθεηηαη γηα άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ «ζπλζέηνπλ» ζην ρψξν, είηε γηα κέιε ΓΔΞ πνπ «βαθηίδνπλ»
ηηο κειέηεο «εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα»).

Οι Απσιηέκηονερ ΔλΔΜ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή δηαπηζηψζακε ηελ επεξρφκελε θξίζε – ιαίιαπα γηα
ηνλ ρψξν καο, θαη αληηδξάζακε ζπληεηαγκέλα:
 Πηνλ λφκν πνπ καο ζεψξεζε θιεηζηφ επάγγεικα θαη "απειεπζέξσζε ηηο ακνηβέο" θαζψο θαη ζηηο
αζπληφληζηεο αλαθαηαηάμεηο ηνπ Θαιιηθξάηε. Νξγαλψζακε θαηαιήςεηο Ξνιενδνκηθψλ Γξαθείσλ
γηαηί ήκαζηαλ (φπσο απνδείρζεθε) νη κφλνη πνπ θαηαιαβαίλακε ηη επέξρεηαη.
 Πηνλ Λ. 3919/10, πνπ θαηαξγεί ηελ ειάρηζηε ακνηβή θαη θαζνξίδεη λένπο ηξφπνπο αζηηθψλ
ζπκθσληψλ κε ηνπο πειάηεο καο. Πε απηφ ην ζεκείν θαηαβάιιακε κεγάιεο πξνζπάζεηεο ψζηε ε
πξφηαζε ηνπ ΡΔΔ ζηελ έθδνζε εηδηθνχ ΞΓ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ λα δηαζθαιίδεη, θαηά ην
δπλαηφλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ αζχκκεηξεο αζηηθέο επζχλεο
θαη απφ κειινληηθνχο αληηθαηηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηφρνο καο ππήξμε
ε δηαζθάιηζε ηεο ηζρχνο ηνπ ΞΓ 696/74, ζαλ κφλε βάζε ζπδήηεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
κνλαδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε επίπεδν ειάρηζηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θαη δεηήζακε κεησηηθνχο
ζπληειεζηέο ψζηε νη θξαηήζεηο λα παξακείλνπλ ίδηεο.
 Πηελ αλαζεψξεζε ηνπ Λ. 3316 γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ δεκνζίνπ εθθξάζακε ηηο αληηξξήζεηο
καο γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ.
 Πηνλ λφκν 4014/11 πεξί απζαηξέησλ φπνπ, πέξαλ ησλ αληηξξήζεσλ καο γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ,
εληνπίζακε ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά ιάζε θαη εληνπίζακε ηηο κεγάιεο επζχλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηελ ζχληαμή ηνπ, ζπλαδέιθσλ θαη κε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεηήζακε απφ ην ΡΔΔ άκεζε
παξέκβαζε γηα ηελ δηφξζσζή ηνπο θαη επηζηήζακε ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα
επηδεηρζεί ζην πεξηερφκελν ησλ βεβαηψζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο λνκίκνπ ακνηβήο.
Ππκκεηείρακε:
 δημιοςπγικά ζηελ επηηξνπή Γ3 ηνπ ΠΑΓΑΠ (ζεζκψλ γηα ηελ Ξνιενδνκία θαη ηελ Αξρηηεθηνληθή)
ηελ νπνία θαη ζηεξίμακε κε πίζηε ζηνλ ζεκαληηθφ, αλεμάξηεην θαη άδνιν διαπαπαηαξιακό ηεο
ραξαθηήξα θαη κε επηκνλή παξά ηελ επηδεηθηηθή αγλφεζε ησλ νκφθσλσλ θαη απνθάζεσλεηζεγήζεσλ ηεο Γ3 απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ.Π.
 ενεπγά κε ζπληεηαγκέλεο παξεκβάζεηο ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηνλ λέν ηξφπν έθδνζεο αδεηψλ.
Ξνιιέο απφ ηηο παξεκβάζεηο καο αθνξνχζαλ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο
αδεηψλ θαη ηα ζηνηρεία δηαθάλεηαο γηα ηνπο ειεγθηέο δφκεζεο. Ζ κεγάιε καο αληίξξεζε
αλαπηχρζεθε ζην θεθάιαην πεξί Αξρηηεθηνληθψλ Ππκβνπιίσλ, φπνπ ζχζζσκα απαηηήζακε ηελ
εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, φπσο ζσζηά ππέδεημε ν ΠΑΓΑΠ – ΞΔΑ, κε ηνλ απηνλφεην
ζηφρν λα κελ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηνπο φηαλ νη κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί απφ Αξρηηέθηνλεο.
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δςναμικά ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηελ αμηνθξαηηθή θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρή ησλ
αξρηηεθηφλσλ ζηηο ΔΞΑΔ θαη ζηα δηάθνξα άιια ζπκβνχιηα (ΠΣΝΞ, εηδηθέο επηηξνπέο θηι.) πάληα
ελάληηα ζηελ δεκηνπξγία «θιεηζηψλ εθβηαζηηθψλ παξαεπαγγεικάησλ» ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε
αησλφβηνπο ΔΞΑΔΡΕΖΓΔΠ θαη ΠΣΝΞΑΡΕΖΓΔΠ.
ζςζηημαηικά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ζχζηαζε αμηφπηζησλ Κεηξψσλ Θαηαζθεπαζηψλ
Ηδησηηθψλ Έξγσλ (ΚΖΘΗΔ) θαη ελφο νπζηαζηηθνχ ηξφπνπ ζχληαμεο ηεο Ραπηφηεηαο ησλ Θηεξίσλ.
ζπληεηαγκέλα ζηνλ έιεγρν ηνπ ΡΠΚΔΓΔ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έξρνληαη θάζε θνξά ζην πιαίζην
ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ ηεο Αζθαιηζηηθήο Λνκνζεζίαο θαη ζε ζρέζε κε ηηο θαηά θαηξνχο επηηαγέο
ηνπ Κλεκνλίνπ. Κε εληαηηθέο παξεκβάζεηο ζε φια ηα δεηήκαηα. Δηδηθφηεξα ζηα πην επίθαηξα, πνπ
αθνξνχλ αθελφο κελ ζην απνζεκαηηθφ θαη αθεηέξνπ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Ρακείνπ (ελφςεη
«θνπξέκαηνο»), αιιά θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ παξάινγν ηξφπν κε ηνλ νπνίν βάιινληαη νη
λένη ζπλάδειθνη απφ ην 1993 κέρξη ζήκεξα. Ηδηαίηεξα δε ζηνλ δηαθαηλφκελν δηπιαζηαζκφ ησλ
εηζθνξψλ ηνπο ν νπνίνο είλαη πέξαλ πάζεο ινγηθήο θαη ηζνλνκίαο θαη δειψλνπκε φηη δελ ζα
πεξάζεη ελ κέζσ κάιηζηα ηεο πνιχπιεπξεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο ηνπ θιάδνπ.
Γηα φια ηα απηά θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ηεο θνηλσλίαο:
 δηνξγαλψζακε θαη δηνξγαλψλνπκε εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη
εθδειψζεηο.
 εηζεγνχκαζηε πξνηάζεηο ζε φια ηα
βήκαηα πνπ βξίζθνπκε ή πνπ
θαινχκαζηε, ζηελ ΓΔ ηνπ ΡΔΔ
ζηνλ ΠΑΓΑΠ – ΞΔΑ, ζηηο
δηαβνπιεχζεηο
κε
ηνπο
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη κε



ηελ Ξνιηηεία.
γξάθνπκε ζε έληππα θαη εθεκεξίδεο θαη κε ζπλερφκελε επηκνλή ζην
πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ θαη ζην ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ηνπ ΡΔΔ.
Απηφ ην ΓΔΙΡΗΝ πνπ εθ πξνζέζεσο επί ζεηξά εηψλ νη δηνηθήζεηο ηνπ ΡΔΔ
ππνβάζκηζαλ θαζηζηψληαο ην δεκηνγφλν θαη ελ κηα λπθηί απνθάζηζαλ λα
ππνβαζκίζνπλ ζε κία δπζιεηηνπξγηθή, εηδηθφηεξα γηα ηνπο παιαηφηεξνπο
ζπλαδέιθνπο, ηζηνζειίδα, θαηαξγψληαο ηελ έληππε κνξθή ηνπ.

ςνάδελθοι,
Δλ φςεη ησλ πνιχπαζσλ δηαδηθαζηψλ ησλ εθινγψλ ηνπ ΠΑΓΑΠ – ΞΔΑ, πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ
ηνλ Λνέκβξην κε έλα λέν Ρκήκα, απηφ ηεο Αηηηθήο, πάιη φκσο ελ κέζσ θνκκαηηθψλ θαη παξαηαμηαθψλ
αληηπαξαζέζεσλ, απνιχησο πιένλ θνξηηζκέλσλ απφ ην γεληθφηεξν θιίκα χθεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη, θπξίσο, ε ζεζκηθή θξίζε, νη Αξρηηέθηνλεο ΔλΔΜ απνθάζηζαλ λα κείλνπλ
έμσ απφ απηέο ηηο παξαπιαλεηηθέο δηαδηθαζίεο.
Θα θαηέβνπκε ζε απηέο ηηο εθινγέο ςάρλνληαο ηξφπνπο λα κεηαηξέςνπκε ηελ θξίζε ζε επθαηξία θαη
πξνβάιινληαο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο, πνπ δελ είλαη άιια απφ ηα δεηήκαηα πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, ειπίδνληαο ζε κία ξαγδαία αχμεζε ησλ πνζνζηψλ καο θαη ηεο δχλακήο καο ζηα
φξγαλα δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηελ επίιπζή ηνπο.
Ζ ςήθνο ζαο ζηνπο Απσιηέκηονερ ΔλΔΜ, ζα απνηειέζεη έλα ερεξφ ραζηνχθη ζηηο κίδεξεο
δηαδηθαζίεο θαη ζε παξσρεκέλεο λννηξνπίεο. Γηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ηνλ ΠΑΓΑΠ – ΞΔΑ,
απφ έλα εμέρνλ ζπιινγηθφ επηζηεκνληθφ φξγαλν, ζε πεδίν άζιησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ.
Ξξαθηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνκκαηνθξαηία θαη ζηελ πξνβνιή πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ
αλζξψπσλ πνπ, κε ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηνπο, καο θαηάληεζαλ λα παιεχνπκε γηα ηα απηνλφεηα.
Αλ κε ηα κηθξά πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζακε ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο θαηνξζψζακε, γηα πξψηε
θνξά, λα ζέζνπκε ηνλ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΑ ζην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ηνλ θιάδν ησλ
κεραληθψλ, ηψξα είκαζηε ζίγνπξνη φηη κε αζθάιεηα κπνξείηε λα καο αθνινπζήζεηε ζηνλ δξφκν ηεο
ΟΖΜΖΠ ΚΔ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ θαη ηεο ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΡΖΠ ΘΟΗΠΖΠ ΠΔ ΔΘΑΗΟΗΑ.
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Για ηο ΣΜΔΓΔ
Νη ζέζεηο ησλ ΔιΔΚ γηα ην ΡΠΚΔΓΔ είλαη απφ ρξφληα γλσζηέο θαη ζαθψο δηαηππσκέλεο, ηφζν απφ
ηα ζηειέρε καο φζν θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο καο ζηα αξκφδηα φξγαλα. Ζ Αζθαιηζηηθή ιαίιαπα
πνπ μεθίλεζε ην 1993 θαη θνξπθψλεηαη ζήκεξα κε ην Κλεκφλην, ην Κεζνπξφζεζκν θαη ηα
«θνπξέκαηα» ήξζε λα δηθαηψζεη φρη κφλν ηηο πξνβιέςεηο καο αιιά θπξίσο, ηνπο αγψλεο πνπ έρεη
δψζεη ε παξάηαμε ζην ΡΔΔ, ζην ΡΠΚΔΓΔ, ζηνπο επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ
κεραληθψλ, αζθψληαο παληφο είδνπο πηέζεηο ζηνπο ηζχλνληεο θαη παξάιιεια ελεκεξψλνληαο ηνπο
ζπλαδέιθνπο κε φζε δχλακε θαη κέζα δηαζέηακε.
Ξαξά ηαχηα πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο λένπο
ζπλαδέιθνπο φηη ην ΡΠΚΔΓΔ, πέξα ηεο θξηηηθήο πνπ ηνπ αζθνχκε φινη καο θαηά θαηξνχο, απνηειεί
έλα απηνδχλακν θαη ζηηβαξφ ηακείν κάιηζηα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε έλα απνζεκαηηθφ ην νπνίν
θπκαίλεηαη ζηα 3,5 δηο €, απνηέιεζκα ηεο ζπληεξεηηθήο δηαρείξεζήο ηνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
κεραληθνχο πνπ ην δηνηθνχλ. Ρν ΡΠΚΔΓΔ νπδέπνηε ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά απφ θαλέλα πέξαλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ πνπ ζε αληίζεζε κε άιινπο, έρνπλ δελ έρνπλ εξγαζία, ππνρξενχληαη λα
θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο. Γελ ζηεξίρζεθε νχηε αθφκα φηαλ κε ηνλ λφκν Πηνχθα απφ ην 1992 πνπ
ην θξάηνο ππνρξενχην λα ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζην πιαίζην ηεο ηξηκεξνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα νθείιεη ζήκεξα ζην ΡΠΚΔΓΔ πάλσ απφ κηζφ δηο. €.
Νη ΔιΔΚ πξνβιέςακε εγθαίξσο ηελ θαηάζηαζε πνπ πξννηψληδε ν
δηαρσξηζκφο ησλ κεραληθψλ ζε ΛΔΝΠ θαη ΞΑΙΗΝΠ πνπ
ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζε αθφκε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζηνλ
ηνκέα ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ πξνζδνθφκελσλ
ζπληάμεσλ πνπ ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηξνκεξφ ξήγκα
ζηνπο θφιπνπο ηνπ θιάδνπ θαη ζα νδεγήζνπλ κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο εθηφο ΡΠΚΔΓΔ, πξάγκα πνπ ζα
απνηειέζεη ηελ ηαθφπιαθα ηεο αξρήο «αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ»
πνπ απνηειεί ηελ θνξσλίδα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ηδξχκαηνο θαη
φισλ ησλ πγεηψλ ηακείσλ ζηελ ρψξα.
Κε ηνλ Λέν Αζθαιηζηηθφ Λφκν ηνπ 2010, πνπ ζα εμπγίαηλε ην Αζθαιηζηηθφ Πχζηεκα ην ΡΠΚΔΓΔ
εληάρζεθε σο ηνκέαο ζην Λέν Αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΔΡΑΑ καδί κε ηα ηακεία ηνπ
ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ θαη λνκηθνχ θιάδνπ. Δκείο πξνεηδνπνηήζακε εγθαίξσο κε παξεκβάζεηο καο ζην
ΡΔΔ φηη ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ηακείνπ απνζθνπνχζε ζηελ εμσθιαδηθή δηαρείξηζε ηνπ
απνζεκαηηθνχ καο ε νπνία εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Θαη λα πνπ ην ζεκαληηθφηεξν απηφ δήηεκα
έξρεηαη ζήκεξα ζηελ επηθαηξφηεηα θαη αθνξά ζηελ ηχρε ηνπ απνζεκαηηθνχ καο, πνπ είλαη δηα λφκνπ
ππνρξεσηηθά θαηαηεζεηκέλν ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δλ φςεη ηνπ φπνηνπ «θνπξέκαηνο» ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο, πνηφο δηαζθαιίδεη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ Ρακείνπ, πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην
παξάγνληα ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ; Ζ Δπξσπατθή Έλσζε; Ρν ΓΛΡ; Ή ην θξάηνο;
Πεκεηψλνπκε γηα ηηο παιαηφηεξεο απηάξεζθεο απαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ θπβεξλφλησλ, πνπ θηλνχλην
ζηελ ινγηθή φηη είλαη αδηθαηνιφγεηε ε αλεζπρία ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ ηχρε ηνπ απνζεκαηηθνχ
ηνπ ηακείνπ αθνχ ηηο ζπληάμεηο νχησο ή άιισο ηηο εγγπάηαη ην θξάηνο, φηη πιένλ δελ επζηαζνχλ. Γηφηη
κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ, ην θξάηνο εγγπάηαη κφλν έλα πξνλνηαθφ επίδνκα ηεο
ηάμεο ησλ 360€, ην νπνίν βάθηηζε «Βαζηθή Πχληαμε» θαη ην νπνίν κάιηζηα, εηδηθφηεξα γηα ην
ΡΠΚΔΓΔ, ην εγγπάηαη ρσξίο λα ην θαηαβάιεη.
Δλ φςεη απηψλ ησλ εμειίμεσλ ΔΥΠ ΔΓΥ. ΡΔΙΔΗΥΠΑΛ ΡΑ ΤΔΚΑΡΑ, ζα επηδηψμνπκε κε θάζε ηξφπν:




Ρν ΡΔΔ θαη ΡΠΚΔΓΔ λα θηλεζνχλ λνκηθά ελαληίσλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζψο εκείο
θαηαζέζακε δεζηφ ξεπζηφ ηνπ χςνπο ησλ 3,5 δηο €, ην νπνίν νχηε πξνζηάηεςε σο φθεηιε γηα
θαηαζέζεηο ελφο αζθαιηζηηθνχ θνξέα νχηε θξφληηζε λα δηαζθαιίζεη κέζσ θάπνησλ
αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αιιά αληίζεηα ην κεηέηξεςε είηε ζε θνπξειφραξηα είηε ζε
ρνξεγήζεηο ππέξ ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ρν ΡΠΚΔΓΔ λα ζηακαηήζεη άκεζα, πξνζβάιινληαο ηνλ ζρεηηθφ λφκν, λα θαηαζέηεη ηηο εηήζηεο
απνηακηεχζεηο ηνπ ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο μεθηλψληαο απφ απηέο ηνπ 2011, σο αλίθαλε ή
επηθίλδπλε φρη κφλν ζην λα δηαρεηξηζηεί αιιά απιά ζην λα ηηο δηαθπιάμεη.
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Ξξέπεη λα αθπξσζνχλ ηα φπνηα ζρέδηα δηπιαζηαζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ ΛΔΥΛ ζπλαδέιθσλ,
πξάμε ε νπνία φρη κφλν δελ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ηίπνηε ζην Ρακείν ιφγσ ηεο αλεξγίαο πνπ
ζηνπο λένπο ππεξβαίλεη ην 40% αιιά κεζνπξφζεζκα ζα απνηειέζεη ηελ αηηία θαηάξξεπζήο ηνπ.
Ρελ ζχζηαζε ηνπ ΘΙΑΓΝ ΞΟΝΛΝΗΑΘΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ζην ΡΠΚΔΓΔ φπσο πξνβιέπεηαη ζην λφκν
θαη πνπ δπζηπρψο έκεηλε ζηα ραξηηά.

Πε απηά ηα κέησπα ζέινπκε ζήκεξα λα αληηπαξαηαρζνχκε ρσξίο θνκκαηηθέο ή ζπλδηθαιηζηηθέο
ηδενιεςίεο φρη ζαλ κηα κηθξή νκάδα αιιά κε ππθλσκέλεο ηηο ηάμεηο καο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο
δξάζεο καο ζηα γξαθεία, ζηα εξγνηάμηα, ζηνπο ζπιιφγνπο ησλ κεραληθψλ θαη ησλ αξρηηεθηφλσλ, ζην
ΡΔΔ, ζην ΡΠΚΔΓΔ. Κε ηελ δπλακηθή ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ πνπ
βάιινληαη πξσηίζησο, ζα έρνπκε απμεκέλε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο φπσο θάλακε
κέρξη ζήκεξα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη ην ζψκα ησλ κεραληθψλ.

Για ηοςρ απσιηεκηονικούρ διαγωνιζμούρ
Ρν ΞΔΘΑ πξνρψξεζε ζηελ ζεζκνζέηεζε απφθαζεο πεξί αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ, θάηη πνπ
αλακέλακε απφ 5εηίαο.
Ρν ΞΔΘΑ είρε ζηα ρέξηα ηνπ, νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ ΠΑΓΑΠ, πνπ πξνζπαζνχζε λα μεπεξάζεη
ηηο αγθπιψζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ζεζκφο, λα ηνλ θάλεη αμηφπηζην, θαη επέιηθην.
Γςζηςσώρ, ην ζρέδην απηφ, κε ην πξφζρεκα ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηνπ 3316/05 θαη ηεο δηεζλνχο
λνκνζεζίαο, διαηηπεί ηα πεπιζζόηεπα από ηα απνηηικά ζημεία πος οςζιαζηικά έσοςν
καηαπγήζει και απαξιώζει ζήμεπα ηοςρ απσιηεκηονικούρ διαγωνιζμούρ.
Ππγθεθξηκέλα:
1. Γελ πηνζεηεί έλαλ αλεμάξηεην θαη αμηφπηζην θνξέα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαγσληζκψλ.
2. Πηνρεχεη ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη φρη ζε ηειηθφ έξγν.
3. Γελ ζπζρεηίδεη ηνπο ζθνπνχο ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο) ζχκθσλα κε ην ζχληαγκα θαη ηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο.
4. Γηαηεξεί ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «αμηφινγνπ έξγνπ» απφ επηηξνπή, πνπ ρσξίο ηελ αξρηθή
αλαθνξά ζηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζα νδεγήζεη αζθαιψο, ζηελ
ζπλεζηζκέλε απφθαζε εμαίξεζεο.
5. πνβαζκίδεη ηα πξνζφληα ησλ θξηηψλ (1 δηάθξηζε κφλνλ) θαη αλνίγεη ηελ βάζε επηινγήο
θξηηψλ, εηζάγνληαο άηνκα, σο θξηηέο, πνπ είναι κςπίωρ δημόζιοι ςπάλληλοι θαη δελ
αζρνινχληαη ελεξγά κε ηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία, είλαη άηνκα πνπ ηππηθά ζπκκεηέρνπλ
ζε αξρηηεθηνληθέο εθδειψζεηο θαη πνιινί απφ απηνχο είλαη ππεχζπλνη, σο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί,
γηα επηινγέο πνπ απαμίσζαλ ηνπο δηαγσληζκνχο. Ηζνπεδψλεη ηνπο θξηηέο ζε κία θαηεγνξία θαη
δελ θάλεη δηάθξηζε θξηηψλ γηα κεγάινπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο κε απμεκέλεο δηαθξίζεηο θαη
πξνζφληα
6. Κε αλαθνηλψλνληαο εμ’ αξρήο ηελ νλνκαζηηθή ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο, θαηαζηξαηεγεί ηηο
αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ζπληεξεί ηηο ακθηβνιίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
κειψλ ησλ επηηξνπψλ, γηα επηινγέο θξηηψλ θαηά ην δνθνχλ, γηα κεζνδεχζεηο ζηηο απαληήζεηο
ησλ εξσηεκάησλ θαη ηειηθά θαηεπζπλφκελα απνηειέζκαηα.
Νη ΔιΔΚ απαηηνχλ απφ ην ΡΔΔ θαη ηνλ ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ λα αληηδξάζνπλ ζηα ζρέδηα ηνπ ΞΔΘΑ θαη λα
επηκείλνπλ ζηελ αλαηξνπή ηνπιάρηζηνλ ησλ πην πάλσ βαζηθψλ ζεκείσλ

Για ηην ΑΝΔΡΓΙΑ
Νη Αξρηηέθηνλεο ΔιΔΚ έρνπκε μεθηλήζεη αγψλα θαηά ηεο αλεξγίαο θαη ηεο πηψρεπζεο ηνπ ηερληθνχ
θφζκνπ θαη ζπκκεηείρακε ελεξγά ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ΡΔΔ θαη ηνπ ΠΑΓΑΠ.
Δίκαζηε ινηπφλ πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπκε ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο ζεκεξηλήο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έρνπκε ζηξαηεπζεί άκεζα καδί κε ηηο δπλάκεηο πνπ αγσλίδνληαη πξαγκαηηθά
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ δξακαηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Δίμαζηε λοιπόν μαζί με ηοςρ
 απηνπαζρνινχκελνπο θαη κηθξά γξαθεία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ αγσλίδνληαη ελάληηα
ζηελ πνιηηηθή απφθαζε πνπ ζέιεη λα ηνπο δηαιχζεη θαη λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε άλεξγνπο ή
λα ηνπο δηψμεη πξνο άιια επαγγέικαηα.
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εξγαδφκελνπο θαη κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θάζε θαηεγνξίαο, εθ' φζνλ θάλνπλ
ζσζηά ηελ δνπιεηά ηνπο καθξηά απφ ζπλζήθεο δηαπινθήο θαη αδηαθάλεηαο.
ππάιιεινπο ηνπ δεκνζίνπ πνπ θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ρσξίο δνγκαηηζκνχο θαη
ζηελνθέθαιεο αληηνηθνλνκηθέο αληηιήςεηο εηο βάξνο ηνπ πνιίηε
εξγαδφκελνπο ζπλαδέιθνπο (ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα) πνπ απην-νξγαλψλνληαη ζε
επηηξνπέο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαηά πεξίπησζε,
ρσξίο δηνξηζκέλνπο αξρεγνχο θαη θαη’ επάγγεικα ζπλδηθαιηζηέο
ζπληαμηνχρνπο πνπ έρνπλ δνπιέςεη κε αμηνπξέπεηα θαη ζπλέπεηα ηελ "ζεηεία" ηνπο θαη
αμίδνπλ λα ηνπο ζεβφκαζηε.
κηθξνβηνηέρλεο ή κηθξνεπηρεηξεκαηίεο πνπ αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ ζηηο ζεκεξηλέο
ηζνπεδσηηθέο ζπλζήθεο

Δίμαζηε όμωρ ανηίθεηοι με ηοςρ
 εθθξαζηέο ηνπ κεγάινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είλαη, θαηά ηελ γλψκε καο, ν
θχξηνο έλνρνο γηα ηελ δφιηα δεκηνπξγία ηεο ζεκεξηλήο "θξίζεο".
 εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαζψο θαη θάζε ινγήο αδηαθαλείο θνξείο, γξαθεία ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο, πνπ δνπιεχνπλ πξνο φθεινο ησλ θπξίαξρσλ, ζήκεξα, ειίη θαη καο
θπβεξλνχλ ιεηηνπξγψληαο ελάληηα ζηελ επηβίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
απηνπαζρνινχκελσλ.
 δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ δεκηνπξγνχλ γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη ζπλζήθεο
δηαπινθήο θαη ρξεκαηηζκνχ θαη φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ζέζεο ηνπο γηα λα
πθαξπάδνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ.
 Ππληαμηνχρνπο πξνλνκηνχρσλ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ πάξεη ζχληαμε απφ ηα 45 ηνπο θαη
δνπλ ρξφληα εηο βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαζψο θαη θαη ινηπέο θαηεγνξίεο
ζπληαμηνχρσλ κε επίπιαζην δηθαίσκα (δήζελ αλάπεξνπο, θιπ).
Δηδηθά γηα ηνλ θιάδν ησλ κεραληθψλ θαη ηνλ ηερληθφ θφζκν γεληθφηεξα, αλαγλσξίδνληαο ηελ
θξηζηκφηεηα ηεο ζεκεξηλήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ νδεγεί θαζεκεξηλά ζηελ απφγλσζε ρηιηάδεο
ζπλαδέιθνπο (ηδίσο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κηθξά γξαθεία θαη απηφ-απαζρνινχκελνπο)
πξνηείλνπκε άκεζα κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ησλ αλέξγσλ ζπλαδέιθσλ:
 Γεκηνπξγία Ρακείνπ Αλεξγίαο γηα ηνπο κεραληθνχο.
 Θαηάξγεζε νπνηνλδήπνηε επηβαξχλζεσλ ζηηο εηζθνξέο ΔΡΑΑ-ΡΠΚΔΓΔ πνπ θαζπζηεξνχλ
ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ησλ άλεξγσλ ζπλαδέιθσλ.










Γηαηήξεζε ησλ παξνρψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πξνο φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο.
Άκεζε πάηαμε θάζε κνξθήο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ εηο βάξνο ησλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ, είηε απηή πξνέξρεηαη απφ κεζνδεχζεηο Γεκφζησλ πάιιεισλ πνπ δελ
ζέβνληαη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο, είηε πξνέξρνληαη απφ Ξαλεπηζηεκηαθνχο κε δήζελ εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, είηε, ηέινο, απφ επαγγεικαηίεο αηψληα κέιε ζπκβνπιίσλ (ΔΞΑΔ, ΠΣΝΞ, θ.α.),
πνπ δεκηνπξγεί πξνλνκηνχρεο θαηαζηάζεηο, πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο
ζπλεπείο θαη
αμηνπξεπείο ζπλαδέιθνπο.
Θαζηέξσζε πξνηεηλφκελσλ ακνηβψλ γηα θάζε ηερληθή εξγαζία (Ππζηάζεηο ηδηνθηεζηψλ,
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηερληθέο εθζέζεηο θιπ.).
Ξξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Γηαγσληζκψλ γηα φια ηα δεκφζηα έξγα κε βάζε
έλα αδηάβιεην ζεζκηθφ πιαίζην, βαζηζκέλν ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.
Γηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ρξάπεδαο Αηηηθήο ζαλ ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ θαη κηθξψλ ζχληνκσλ έξγσλ( ζηα πξφηππα κηαο επηηπρεκέλεο ηλδηθήο ηξάπεδαο
γηα θησρνχο πνπ πήξε βξαβείν Λφκπει).
Ξξνψζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ απφ ηελ Ρξάπεδα Αηηηθήο κε θξηηήξηα
άκεζεο ζχλδεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Γηαζθάιηζε ζπλζεθψλ απζηεξήο ππεπζπλφηεηαο ζηνλ έιεγρν ησλ κεραληθψλ πνπ ζα
ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα ηελ έγθαηξε επηζηξνθή ησλ δαλείσλ ηνπο.
Γηεξεχλεζε ηεο πξννπηηθήο απεκπινθήο καο απφ λνζεξέο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαηαζηάζεηο
ψζηε, ηα ρξήκαηά καο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εληζρπηηθά γηα ηνλ θιάδν καο ζηεξίδνληαο ηα
ζεκειηψδε δεηήκαηα πγείαο θαη αλεξγίαο.

elem@tee.gr

seratheo@otenet.gr

facebook: Elem Tee

7

Ξξνψζεζε, κέζσ ηνπ ΡΔΔ, ηεο πγηνχο άπνςεο γηα ηνλ θιάδν ησλ νηθνδνκψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζζελαξή αληίδξαζε ζηηο πξαθηηθέο δπζθήκηζεο ηεο νηθνδνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο απ’ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη

ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΙ ΑΜΟΙΒΔ
Ρν επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα πνηέ δελ ήηαλ θιεηζηφ, αληίζεηα ήηαλ θαη είλαη "μέθξαγν ακπέιη"..
Ρελ Αξρηηεθηνληθή δηαηείλνληαη φηη αζθνχλ ινηπνί κεραληθνί, ππνκεραληθνί θαη αλζππνηίπνηα θαη
βέβαηα πνηέ δελ ίζρπζαλ ζηελ Διιάδα αξηζκεηηθνί, γεσγξαθηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί.
Κε ηνλ Λφκν 3919/11, θαηαξγήζεθε ή έλλνηα ηεο ειάρηζηεο ακνηβήο, ε ακνηβή ππνινγίδεηαη πιένλ κε
ην ΞΓ 696/74 θαη ακνηβή απηή είλαη ε λφκηκε ακνηβή, ν πξνυπνινγηζκφο επί ηνπ νπνίνπ ζα
ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο ζα είλαη ν πξαγκαηηθφο πνπ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 696/74 ζα πξνθχπηεη απφ
αλαιπηηθή επηκέηξεζε (δειαδή ην θφζηνο ηνπ έξγνπ) πξνβιέπεη επίζεο φηη γηα ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ηηκή δψλεο, ζε αλαινγία κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο θαη
ην θφζηνο. Νη θξαηήζεηο γηα ην ΡΔΔ ζα γίλνληαη επί ηεο "λνκίκνπ", ΦΞΑ επί ηεο ζπκθσλεζείζαο,
θνξνινγηθά επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Κε ηα δεδνκέλα απηά ζα έρνπκε κηα ηεξάζηηα αχμεζε (πεληαπιαζηαζκφ) ησλ "λνκίκσλ" ακνηβψλ
πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λέν ηξφπν θνξνιφγεζεο (θαηάξγεζε ζπληειεζηψλ) θαη ηεο θνξνινγηθήο
κειινληηθήο αβεβαηφηεηαο ζα νδεγήζεη ζε πιήξε αλαηξνπή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ζηνλ ρψξν καο
θαη ζην θιείζηκν πνιιψλ γξαθείσλ αλ δελ αλαζπληαρζνχλ.
Ξξνζπαζήζακε λα ζπκβάιινπκε ζηνλ εμνξζνινγηζκφ απηήο ηεο θαηάζηαζεο,
 Απνδερηήθακε ηνλ κνλαδηθφ πξνυπνινγηζκφ επί πξαγκαηηθήο βάζεο.
 Εεηήζακε ε ηηκή κνλάδαο (απφθαζε ππνπξγνχ) πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ κνλαδηθφ απηφλ
πξνυπνινγηζκφ λα είλαη ε κηθξφηεξε απνδεθηή πνπ λα κελ νδεγεί πεξηπέηεηεο αζηηθψλ
απνδεκηψζεσλ ηνλ κειεηεηή (ιφγσ αλαθξηβνχο πξνυπνινγηζκνχ).
 Εεηήζακε ηελ ζέζπηζε κεησηηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηηο θξαηήζεηο , ψζηε λα παξακείλνπλ ζηα
ίδηα κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα
 Εεηήζακε ε λφκηκε ακνηβή λα ππνινγίδεηαη επί πξνκειέηεο- νξηζηηθήο κειέηεο , ψζηε λα
έρνπκε πεξαηηέξσ κείσζε.
Πήκεξα ελ αλακνλή ηνπ ΞΓ (απφθαζε ππνπξγνχ) πνπ ζα θαζνξίδεη ηα δεδνκέλα απηά, είλαη ζίγνπξν
φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έρνπκε ζεκαληηθή νλνκαζηηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ, κε ν ηη απηφ
ζπλεπάγεηαη. Αλ ιάβνπκε ππ φςηλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Λ3843/10 πεξί
ηαπηφηεηαο θηεξίσλ ην αληηθείκελν ησλ ππνρξεψζεψλ καο έρεη αιιάμεη θαη ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή.!
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