
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Μέσα σε ένα ρευστό ασαφές  και  επικίνδυνο πολιτικό πλαίσιο που αλλάζει 
μέρα με τη μέρα, γίνονται οι εκλογές του συλλόγου.
Οι αρνητικές επιπτώσεις των μνημονίων, συνθλίβουν την ελληνική κοινωνία 
και έχουν δραματικές συνέπειες και στον επαγγελματικό μας κλάδο.
Η ανεργία, οι απολύσεις, η λιτότητα, τα τέλη και οι εισφορές, η φοροεπιδρομή 
χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο και  μαστίζουν τους συναδέλφους,  κυρίως 
τους  νέους,  αλλά  η  κρίση  εξαπλώνεται  πολύ  γρήγορα  και  στις  επόμενες 
γενιές, χωρίς καμιά εξαίρεση.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Οι  συνάδελφοι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  έχουν  φτάσει  σε  σημείο 
απόγνωσης.

Στον ιδιωτικό τομέα, το επάγγελμα έχει πλήρως συρρικνωθεί και η μοναδική 
δραστηριότητα που παρουσιάζεται είναι οι «νομιμοποιήσεις» αυθαιρέτων και 
ημιυπαιθρίων,  συνεχίζοντας  τον  ευτελισμό  του  επαγγέλματος  του 
αρχιτέκτονα.

Οι  συνάδελφοι  μελετητές  Δημοσίων  Έργων,  όχι  μόνο  είναι  από  πολύ 
χρόνο  χωρίς  καμιά  δουλεία,  αλλά  αντιμετωπίζουν  και  τη  «στάση 
πληρωμών»  του  Δημοσίου  για  μελέτες  που  έχουν  παραδοθεί  πριν  από 
μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  τις  οποίες  το  κράτος  «δεν  πληρώνει-δεν 
πληρώνει».

Οι συνάδελφοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκτός από την σημαντική μείωση των 
αποδοχών  τους,  αντιμετωπίζουν  το  φάσμα  της  «εφεδρείας»  και  της 
μελλοντικής απόλυσης  μαζί με την πλήρη απαξίωση του ρόλου τους.

Οι συνάδελφοι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, με όποιο καθεστώς και αν δουλεύουν 
(σύμβαση,  μπλοκάκι  κ.λ.π.)  αμείβονται    όταν  αμείβονται    με  αμοιβές 
πείνας και αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο της απόλυσής τους και 
της ανεργίας.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Συγχρόνως και  παράλληλα με  αυτή  την  κατάσταση,  κινδυνεύει  άμμεσα  το 
μέλλον του ασφαλιστικού μας ταμείου (ΤΣΜΕΔΕ).



Το  ταμείο  μας,  το  πλουσιότερο  ίσως  ταμείο  της  χώρας,  έχει  απαξιωθεί 
πλήρως και κινδυνεύει να καταρρεύσει, επειδή είχε το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεματικών του στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τα έχει επενδύσει σε 
ποσοστό 80%, σε ομόλογα του Δημοσίου, που έχουν «κουρευτεί».
Έχει ήδη νομοθετηθεί η αύξηση των εισφορών, η μείωση των συντάξεων και 
αναμένεται μεγαλύτερη συρρίκνωσή τους.

η ανάπτυξη
Θεωρούμε  ότι  ένας  βασικός  κινητήριος  μοχλός  της  ανάπτυξης  είναι  και  οι 
μηχανικοί.
Η ανυπαρξία όμως πολιτικής και προγραμμάτων ανάπτυξης από την Πολιτεία, 
μας  έχουν  υποβαθμίσει  σε  παθητικό  παρατηρητή  και  αμέτοχο  παράγοντα 
στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Το  ΕΣΠΑ  παρόλου  που  προσπαθεί  να  ενεργοποιηθεί  απορροφώντας  τα 
κονδύλια, δεν καταφέρνει να αποτελέσει παράγοντα της ανάπτυξης και αφορά 
σε ένα μικρό μόνο μέρος της δραστηριότητας των αρχιτεκτόνων.

επιστημονικός ρόλος του αρχιτέκτονα
Ο επιστημονικός ρόλος του Αρχιτέκτονα και της Αρχιτεκτονικής υποβαθμίζεται 
συνεχώς,  ενώ  αντίθετα  θα  πρέπει  να  αναδειχθεί  σαν  βασικό  στοιχείο 
συμβολής στην κοινωνική συνοχή και στην προάσπιση του περιβάλλοντος.
Στην κοινωνία ο ρόλος αυτός είναι τελείως άγνωστος, ενώ στον κλάδο μας το 
καθημερινό  πλέον  τρέξιμο  για  την  επιβίωση  δεν  αφήνει  περιθώρια  για 
επιστημονικές και κοινωνικές σκέψεις.
Αν όμως εγκαταλείψουμε τον επιστημονικό μας ρόλο, τότε χάνουμε ακόμα και 
την ψυχή μας και καλύτερα να κλείσουμε το «μαγαζί».

ο σύλλογος
Ο  σύλλογος  δεν  κατάφερε  να  ανταποκριθεί  στο  προορισμό  του  και  να 
αποκαταστήσει  στην πραγματική του αξία το ρόλο του αρχιτέκτονα και της 
αρχιτεκτονικής.
Ούτε  κατάφερε  να  εκπροσωπήσει  και  να  προωθήσει  τα  αιτήματα  των 
αρχιτεκτόνων  στα  επαγγελματικά,  στα  θεσμικά,  στα  ασφαλιστικά,  στα 
περιβαλλοντικά,  στα  πολεοδομικά  και  στα  άλλα  θέματα  με  τα  οποία 
ασχολήθηκε η Διοίκηση του.
Γνωρίζουμε, ότι η συγκυρία ήταν ίσως η δυσκολότερη των τελευταίων ετών, 
όμως  η  απερχόμενη  Διοίκηση  δεν  μπόρεσε  να  σταθεί  στο  ύψος  των 
περιστάσεων και της εποχής. Ταυτόχρονα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο 
σύλλογος με την έλλειψη χρηματοδότησης από το ΤΕΕ, δεδομένου ότι κόπηκε 
προς  το  ΤΕΕ  το  2%  και  το  1%  από  την  κυβέρνηση,  έχει  καταρρεύσει 
οικονομικά  με  αποτέλεσμα  να  αδυνατεί  να  ανταποκριθεί  στις  ανελαστικές 
ανάγκες λειτουργίας του. 

η παράταξη μας
Η  «Συνεργασία  Αριστερών  Αρχιτεκτόνων»,  είναι  μία  παράταξη,  που  με 
διάφορες  κατά  καιρούς  ονομασίες,  ασχολείται  με  τον  σύλλογο  των 
αρχιτεκτόνων από τη μεταπολίτευση και μετά.
Απαλλαγμένη από κομματικές αγκυλώσεις και δεσμεύσεις κινείται στο χώρο 
της ευρύτερης και πραγματικής ανανεωτικής αριστεράς.



Στο  ψηφοδέλτιό  μας  μετέχουν  παλιοί  πρόεδροι  του  συλλόγου,  γνωστοί 
αρχιτέκτονες,  έμπειροι  συνδικαλιστές,  αρκετοί  νέοι  και  μαχόμενοι 
αρχιτέκτονες.

γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές
Βεβαίως  δεν  έχουμε  αυταπάτες,  ότι  με  τις  σημερινές  συνθήκες  και  τις 
αναμενόμενες εξελίξεις, μπορούμε να αλλάξουμε δραματικά πολλά πράγματα 
στο σύλλογο, στο επάγγελμα, στα αιτήματά μας στον επιστημονικό μας ρόλο.
Θέλουμε όμως να συμβάλλουμε σημαντικά και ρεαλιστικά, σ’ αυτή τη δύσκολη 
περίοδο,  γιατί  θεωρούμε  ότι  αξίζει  τον  κόπο  αυτή  η  προσπάθεια,  την 
χρειάζεται ο κλάδος μας και η παράταξή μας διαθέτει κατάλληλους και ικανούς 
ανθρώπους που  μαζί με άλλους  θα μπορέσουν να κάνουν  μια απόπειρα 
επαναδραστηριοποίησης  του συλλόγου.

με τι θα ασχοληθούμε
• Θα  προσπαθήσουμε  να  μαζικοποιήσουμε  το  Σύλλογο  και  να 

προσελκύσουμε  στις  δραστηριότητές  του  συναδέλφους  που  μέχρι 
σήμερα δείχνουν αδιαφορία.

• Ιδιαίτερα θα απευθυνθούμε στους νέους συναδέλφους, προσπαθώντας 
να δημιουργήσουμε δράσεις και προγράμματα που τους ενδιαφέρουν, 
τόσο στο επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.
Πρέπει  να  καταφέρουμε  να  ασχοληθούν με  το  σύλλογο οι  νεότερες 
γενιές, ουσιαστικότερα και δυναμικότερα.

• Θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το κύρος και τον επιστημονικό 
ρόλο του Συλλόγου, συμβάλλοντας:

Στην προώθηση της τεχνικής αλλά και αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης 
και παιδείας από το πρωτοβάθμιο έως και το τριτοβάθμιο επίπεδο.

Στην  αναβάθμιση  του  Έλληνα  αρχιτέκτονα  και  της  Ελληνικής 
Αρχιτεκτονικής στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο περιβάλλον.

Στην  καταξίωση  της  επιστήμης  του  Αρχιτέκτονα  σαν  βασικό  και 
κύριο εργαλείο κοινωνικής συνοχής.

Στην  υποστήριξη  των  συναδέλφων  για  συμμετοχή  τους  σε 
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια προγράμματα

Στην υποστήριξη των νέων ιδιαίτερα συναδέλφων για συμμετοχή 
τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στην  προβολή  του  αρχιτεκτονικού  έργου  των  συναδέλφων   
επαγγελματικού  ,  επιστημονικού  και  ερευνητικού    στον  διεθνή 
τύπο, μέσω ειδικής ιστοσελίδας,

Για  τα  προβλήματα  της  απασχόλησης  και  της  ανεργίας,  θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε γνωστές στα μέλη μας, όσες ευκαιρίες 



απασχόλησης  υπάρχουν,  δημιουργώντας  ειδικό  γραφείο 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

Θα  παλέψουμε  για  την  προώθηση  των  επαγγελματικών  μας 
αιτημάτων που έχουν σχέση με την κατασκευή,  την πολεοδομία, 
τους  θεσμούς  και  το  περιβάλλον,  δίνοντας  ιδιαίτερο  βάρος  στην 
σωστή  λειτουργία  των  Πολεοδομικών  Γραφείων,  της  Δημόσιας 
Διοίκησης,  του  Πολεοδομικού  και  Χωροταξικού  σχεδιασμού,  τον 
σεβασμό στο περιβάλλον.

Θα αγωνιστούμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους Δημοσίους 
Υπαλλήλους  για  ένα  καλύτερο,  αποτελεσματικότερο  και 
λειτουργικότερο κράτος και μια αναβαθμισμένη Δημόσια Διοίκηση. 
Δεν συμφωνούμε με την κατεδάφιση της, την παραχώρησή της και 
το ξεπούλημα της στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος  θα  προσπαθήσουμε  να  αναβαθμίσουμε  τη  λειτουργία  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου,  ώστε  να  αποκτήσει  κύρος  και  φωνή  ο 
σύλλογος  για  να  υπολογίζεται  από  την  κεντρική  Διοίκηση,  τους 
φορείς και ολόκληρη την κοινωνία.

Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος και δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτά 
τα λίγα που συνοπτικά αναφέρουμε σε αυτό το κείμενο.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εύκολο να 
επιτευχθεί.

Όλες  οι  παρατάξεις  θα  πρέπει  αρμονικά  και  πρακτικά  να 
συνεργαστούν  μαζί  μέσα  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  που  θα 
προκύψει, του ΣΑΔΑΣ και του τμήματος Αττικής. Και η παράταξή 
μας θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να υπάρξει η συνεργασία.

Από  τη  δικιά  μας  πλευρά  είμαστε  διατεθειμένοι  να  διαθέσουμε 
ανθρώπους καταξιωμένους στους αγώνες, στο επάγγελμα και την 
επιστήμη,  είτε  μέσα  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  είτε  από  τις 
επιτροπές  του  Συλλόγου  που  θα  δουλέψουν  για  αυτούς  τους 
σκοπούς. 

Ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς για το κοινό 
καλό και όχι για την προσωπική τους ανάδειξη.

Θα αγωνιστούμε με όλα τα στελέχη μας  και όσο περνάει από το 
χέρι μας  να βγάλουμε το σύλλογο από το σημερινό τέλμα που 
βρίσκεται.

Ζητάμε  την  ψήφο  όλων  των  συναδέλφων 
σκεπτόμενων Αρχιτεκτόνων.


