
περιοδική έκδοζη 

ηοσ ΝΔΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ 

Βγαίνοσμε από ηα μνημόνια; Και λοιπόν;  

Βγαίλνπκε απφ ηα κλεκφληα θαη πάκε 

ζε ραιαξφηεξε επηηήξεζε. Βεβαίσο ζε - 

έζησ αθφκα ραιαξφηεξε - επηηήξεζε απφ 

ηε δηνξηζκέλε εμνπζία ησλ Βξπμειψλ βξί-

ζθνληαη φιεο νη ρψξεο (δηάβαδε: νη εξγαδφ-

κελνη) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η αλά-

θακςε, αλ πξάγκαηη εθδεισζεί θαη γίλεη 

ζεκαληηθά αηζζεηή ζην αληηθείκελν ηεο 

δνπιεηάο καο, ζα καο βξεη ζε ζπλζήθεο 

έιιεηςεο θψδηθα ακνηβψλ κειεηψλ θαη 

επηβιέςεσλ, απνπζίαο ζπιινγηθψλ ζπκβά-

ζεσλ γηα ηνπο κηζζσηνχο, ράνπο ζηνλ ην-

κέα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαη 

κε πεξηζσξηνπνηεκέλν πνιχ κεγάιν πνζν-

ζηφ ζπλαδέιθσλ απφ ηελ έιιεηςε επαγγει-

καηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ ζα καο 

βξεη κέζα ζε έλα πιέγκα δξακαηηθψλ γελη-

θφηεξσλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, κε κηα 

ρψξα θαηαρξεσκέλε θαη ππνζεθεπκέλε.  

Όπσο έρνπκε μαλαπεί, ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

θαη πξνσζεζεί απφ ηελ ΔΔ εδψ θαη δεθαε-

ηίεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Γελ δεκηνχξγεζε ε θξίζε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξακε, απνηέ-

ιεζε αθνξκή γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δεκη-

νπξγίαο ηνπο. Η φπνηα αλάθακςε ηίπνηα 

απφ απηά δελ ζα δηνξζψζεη. 

Ο δηεζλήο θαπηηαιηζκφο εκθαλίδεηαη 

ζήκεξα ρσξίο δηεζλή αληαγσληζηηθφ αληί-

παιν, φκσο ε εμσθξεληθή ζπγθέληξσζε 

ηνπ πινχηνπ ηνλ θάλεη αληηθεηκεληθά επά-

ισην. Τελ θξίζε θαη ηε κεγάιε χθεζε ηνπ 

2008, πνπ απφ κία άπνςε ζέξλεηαη αθφκε, 

ζα ηελ δηαδερηεί ε επφκελε θαη απηήλ ε 

επφκελε, φζν ην παξάινγν αλνξζνινγηθφ 

θαη αληη-θνηλσληθφ ζχζηεκα θαζνξίδεη ηηο 

ηχρεο καο. Όκσο ην δηεζλέο θεθάιαην, πα-

ξά ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ηνπ, είλαη 

θαιά νξγαλσκέλν.  

Η αληίζηνηρε νξγάλσζε ησλ δπλάκε-

σλ ηεο εξγαζίαο πζηεξεί δξακαηηθά, φκσο 

δελ είλαη δνπιεηά πνπ κπνξεί λα θάλεη ην 

Νέν Κίλεκα, νχηε νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε 

δνκή ηνπ καδηθνχ ρψξνπ. Οχηε ζα πεξηκέ-

λνπκε απιψο δηακαξηπξφκελνη λα σξηκά-

ζνπλ νη δηεζλείο ζπλζήθεο. Άιισζηε, αλ 

δελ κάζνπκε λα αγσληδφκαζηε γηα ηα  

“κηθξά” θαη ηα θαζεκεξηλά, πνηέ δελ ζα 

ηνικήζνπκε λα αγσληζηνχκε γηα ηα κεγά-

ια. Γνπιεηά ηνπ Νένπ Κηλήκαηνο είλαη λα 

πξνηείλεη ζηφρνπο, ηξφπνπο νξγάλσζεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ θαη δηαδηθαζίεο δηεθδίθε-

ζεο θαη απηφ ζα θάλεη. Φσξίο ηελ πηνζέηε-

ζε ελφο ηέηνηνπ αγψλα ε φπνηα αλάθακςε 

ζα σθειήζεη πάιη απηνχο ηνπο ιίγνπο πνπ 

σθέιεζε θαη ε θξίζε. 

Βαζικοί ζηότοι για ηη νέα θηηεία ζηον ΑΓΑ-ΠΔΑ 

 Η θξίζε γηα ηελ νπνία έρνπκε κηιήζεη από ηνλ Μάξ-

ηην ηνπ 2008 (Εθηόο Σρεδίνπ, θύιιν αξ.20, βι. ζην site 

ηνπ Νένπ Κηλήκαηνο: www.neokinima.gr) εγθαηαζηάζεθε 

θαη, καδί κε ηηο πνιηηηθέο “αληηκεηώπηζήο” ηεο, δεκηνύξ-

γεζε πεξηβάιινλ ζρεδόλ πνιεκηθήο θαηαζηξνθήο γηα ηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνύ, βεβαίσο θαη ησλ 

αξρηηεθηόλσλ. Τν Νέν Κίλεκα Αξρηηεθηόλσλ, κε ηελ επ-

θαηξία ησλ εθινγώλ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ έρνπλ ήδε 

παξνπζηαζηεί ζηνλ ζπλνπηηθό απνινγηζκό ηεο ηξηεηίαο 

2014-2018 (www.neokinima.gr), ζεσξεί αλαγθαίν λα 

πξνηείλεη ηελ επεμεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Σπιιόγνπ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηεξαξρεκέλσλ ζηόρσλ αλαθνύθηζεο ησλ 

αξρηηεθηόλσλ πνπ έρνπλ ζήκεξα πξαγκαηηθό πξόβιεκα 

επηβίσζεο.  

 Η θαηάζηαζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν γηα ηνπο αξρηηέ-

θηνλεο πνπ ζέινπλ λα κπνξνύλ λα δνπλ από ηε δνπιεηά 

ηνπο είλαη πνιύ επηβαξπκέλε όια ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Οη δνπιεηέο είλαη ιίγεο θαη γεληθά πεξηζσξηαθέο, νη ακνη-

βέο πνιύ κηθξέο θαη νη ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ επαγγέι-

καηνο πνιύ δύζθνιεο. Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ ηόζν γηα 

ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ζπλαδέιθνπο όζν θαη 

γηα όζνπο δνπιεύνπλ σο ππάιιεινη είηε κε κπινθάθηα 

είηε κε θαλνληθή πξόζιεςε. Η θξίζε ζηε ρώξα νδήγεζε 

πνιινύο ζπλαδέιθνπο ζηελ αλεξγία θαη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ππνινίπσλ ζε κηα θαηάζηαζε αζθπμίαο. Μέζα ζε 

απηό ην πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο λνκνζεηη-

θέο παξεκβάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ έρνπκε βξεζεί 

ζε κία πιήξσο απνδηνξγαλσκέλε αγνξά εξγαζίαο γηα 

ηνπο ζπλαδέιθνπο αλεμαξηήησο ηνπ πώο αζθνύλ ην 

επάγγεικα.  

 Με βάζε ηελ παξαπάλσ πνιύ άζρεκε θαηάζηαζε 

ζηνλ θιάδν αιιά θαη ηελ πνιύ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ ίδην ηνλ Σύιινγν, όπσο ηελ έρνπκε ήδε 

αλαιύζεη, πξνηείλνπκε σο άκεζν ζηόρν ηε δηαηύπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ γηα ηα θπξηόηεξα δεηήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπκε. Με βάζε ηα αηηήκαηα απηά ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα γίλεη ν Σύιινγνο κέζν δηεθδίθεζεο 

γηα ηέηνηνπ είδνπο επηκέξνπο  αηηήκαηα, ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ηηο θάζε θνξά εθηθηέο πιεηνςεθίεο αιιειεγγύεο 

σο κέζν ππέξβαζεο θάζε είδνπο ηδηνηειώλ ζπκπεξηθν-

ξώλ θαη επηδηώμεσλ: πνιηηηθνύ ή επαγγεικαηηθνύ θαξηε-

ξηζκνύ, απιήο απηνπξνβνιήο ή θαη ςηινβνιέκαηνο, 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη γεληθώο ηνπ αθξαίνπ αηνκηθη-

ζκνύ αθόκα θαη ακνξαιηζκνύ.  

 Φπζηθά ν Σύιινγνο είλαη αδηαλόεην λα εγθαηαιείςεη 

ηηο δηεθδηθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ην 

επηζηεκνληθό ηνπ αληηθείκελν, κε θύξην παξάδεηγκα ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Όκσο γηα λα είλαη 

ζηνηρεησδώο απνηειεζκαηηθόο, πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη 

ζηηο γξακκέο ηνπ κεγάιν πνζνζηό ησλ κειώλ ηνπ πνπ 

λα κπνξνύλ λα εξγάδνληαη θαη λα επηβηώλνπλ θαη λα κελ 

είλαη ππνβαζκηζκέλνο ζε ζθξαγίδα ή αθηηβίζηηθε νκάδα.  

 Οη άμνλεο κε ηνπο νπνίνπο θαηά πξνηεξαηόηεηα ζα 

αζρνιεζνύκε  κε βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθό είλαη: 

Δργαζία: δικαιώμαηα και αμοιβές. 

 Είλαη γλσζηό πόζν ρακειά έρνπλ πέζεη νη ακνηβέο 

ησλ αξρηηεθηόλσλ πνπ δνπιεύνπλ κε εμαξηεκέλε ζρέ-

ζε, αιιά θαη πόζν έρνπλ δπζθνιέςεη νη ζπλζήθεο εξγα-

ζίαο θαη πόζν αλίζρπξνη βξίζθνληαη λα είλαη απέλαληη 

ζηνπο εξγνδόηεο. Επίζεο είλαη γλσζηό πόζν ρακειά 

έρνπλ πέζεη νη ακνηβέο ησλ κειεηώλ όζνλ αθνξά ηνπο 

ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. Καηά ηε γλώκε καο πξέπεη 

λα νξηζζνύλ θαηώηαηα όξηα ακνηβώλ θαη ζπλζεθώλ εξ-

γαζίαο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σσκαηείν Μηζζσηώλ 

Τερληθώλ ν Σύιινγνο  λα απνηειέζεη αζπίδα πξνζηαζί-

αο θαη κέζν πίεζεο γηα ηε δηεθδίθεζή ηνπο από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Επίζεο πξέπεη λα πξνβιεζνύλ ηα ειάρη-

ζηα όξηα ακνηβώλ κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ, κε βάζε ηα 

νπνία είλαη εθηθηό αθελόο λα εθπνλεζνύλ ζύγρξνλεο 

αμηόπηζηεο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη αθεηέξνπ λα θαιύ-

πηνληαη από ηηο ακνηβέο απηέο νη αλαινγνύζεο αζθαιη-

ζηηθέο εηζθνξέο, επηηξέπνληαο ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε 

ησλ κεραληθώλ. Η επεμεξγαζία θαη δεκόζηα πξνβνιή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, όπσο θαη ε ζηνηρεηώδεο ε-

παλαζπζπείξσζε θαη ν ζπληνηνληζκόο ησλ αξρηηεθηό-

λσλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη επζύλε ηνπ Σπιιόγνπ 

θαη νθείιεη λα ηελ αλαιάβεη.  

Αζθαλιζηικό και θορολογικό:  

 Δηθαηώκαηα θαη δηαηύπσζε δηεθδηθήζεσλ κε βάζε 

ηνλ λέν αζθαιηζηηθό λόκν:  

Ο λένο αζθαιηζηηθόο λόκνο, ζπζρεηίδνληαο ηηο αζθα-

ιηζηηθέο εηζθνξέο κε ην εηζόδεκα, έρεη δηακνξθώζεη έλα 

ηειείσο λέν ηνπίν ζηνλ θιάδν. Πξέπεη λα αλαιπζνύλ νη 

λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη λα ελεκεξσ-

ζνύλ νη ζπλάδειθνη ζρεηηθά κε ην ηη ηζρύεη γηα ζέκαηα 

όπσο: αλεξγία, θάξηα ΟΑΕΔ, παύζε αζθαιηζηηθώλ εη-

ζθνξώλ γηα κεδεληθό εηζόδεκα, δηαθνπή εηζθνξώλ ρσ-

ξίο δηαγξαθή από ην ΤΕΕ, ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ 

εηζνθξώλ θαη ν ξόινο ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θνξν-

ινγεηένπ εηζνδήκαηνο θιπ, θαη λα δηαηππσζνύλ λέα 

αηηήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αξρηηεθηόλσλ πνπ 

ζέινπλ λα δνπλ από ηε δνπιεηά ηνπο. Θεκειηώδεο αδηα-

πξαγκάηεπηε επηδίσμε ηνπ Νένπ Κηλήκαηνο ζρεηηθά κε 

ην αζθαιηζηηθό παξακέλεη ε ππεξάζπηζε ηεο απνθιεη-

ζηηθά δεκόζηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε απνθάιπςε 

ηεο γεληθεπκέλεο, ζπρλά ππόγεηαο, εθζηξαηείαο δπζθή-

κηζεο, ππνβάζκηζεο θαη ηειηθά ζπξξίθλσζεο ή θαη θαηα-

ζηξνθήο ηεο (όπσο π.ρ. ζηηο ΗΠΑ) γηα όθεινο ησλ κν-

λνπσιίσλ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. 

 Μέηξα γηα ην θνξνινγηθό κε ειάρηζην θξηηήξην ηελ 

αμηνπξεπή επηβίσζε: 

 Πξέπεη λα απαηηεζεί ε απαιιαγή ησλ ζπλαδέιθσλ 

πνπ έρνπλ εηζόδεκα ίζν ή θάησ από ην επίπεδν αμην-

πξεπνύο επηβίσζεο από θάζε θνξνινγία εηζδήκαηνο 

(π.ρ. κε ηελ επαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ), ε 

θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ε επαλαθνξά 

ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγ-

γεικαηηθώλ δαπαλώλ (όπσο εμαγγέιζεθε ήδε γηα ηνπο 

αγξόηεο θαη ηζρύεη ζηαζεξά γηα ηνπο θαλνληθνύο κηζζσ-

ηνύο) ή ε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.    

Προβλήμαηα άζκηζης ηοσ επαγγέλμαηος -  

προβλήμαηα ζηις διαδικαζίες με ηις σπηρεζίες.  

 Με ηνλ θαηαηγηζηηθό ξπζκό αιιαγώλ ζηε λνκνζεζία 

αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη 

παξάιιεια κε ηε δξακαηηθή ππνζηειέρσζή ηνπο (πνπ 

δελ γηλεηαη εληνλα αληηιεπηή ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο δνπ-

ιεηάο), έρεη δηακνξθσζεί κηα πνιύ δύζθνιε θαηάζηαζε 

ζε απηό ην θνκκάηη άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο από ηε κεξηά ηνπ Σπιιόγνπ, 

γηα λα δηεπζεηεζνύλ δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο 

πνιύ ζπρλά  αμηνπνηνύληαη ζαλ πξόζρεκα γηα ππεξεζη-

αθή αδξάλεηα, αθόκα θαη γηα παξάλνκν πινπηηζκό. Οη 

δπζιεηηνπξγίεο απηέο δελ ηαιαηπσξνύλ θαζεκεξηλά κό-

λν ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη 

όζνπο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξε-

ζηώλ αγσλίδνληαη λα θάλνπλ επζπλείδεηα ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα νηθνδνκεζεί έλα 

πξαγκαηηθό κέησπν γηα πξνώζεζε ηεο απνηειεζκαηη-

θόηεηαο θαη ηεο εμπγείαλζεο. 

 Πηζηεύνπκε όηη όπνηνο ζέιεη λα εξγάδεηαη ηίκηα είλαη 

αλάγθε λα αγσλίδεηαη ζπιινγηθά, γηαηί ηα πξνβιήκαηα 

είλαη θνηλά θαη, όζνη ζέινπλ λα δνπλ από ηε δνπιεηά 

ηνπο έμσ από θπθιώκαηα, κόλν από θνηλνύ κπνξνύλ λα 

ηα αληκεησπίζνπλ. Άιισζηε ν ζπιινγηθόο αγώλαο γηα 

ηα θνηλά πξνβιήκαηα πηζηεύνπκε όηη είλαη ε βαζηθή α-

πάληεζε ζηνλ όιν θαη απμαλόκελν αηνκηθηζκό, πνπ επ-

λνεί ηνλ πόιεκν όισλ ελαληίνλ όισλ θαη νδεγεί ζηε θα-

ζηζηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. 
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Πιεξνθνξίεο:  www.neokinima.gr 
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σελίδα 2 Εκτός Σχεδίου, φύλλο 29, Φεβρουάριος 2018 

Πξηλ από 5 ρξόληα, κε ην θείκελό καο 

“9 παγίδεο γύξσ από ην αζθαιηζηη-

θό” (Εθηνο Σρεδίνπ αξ. 20, βι. 

www.neokinima.gr) ηνπνζεηεζήθακε 

ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα, κε θάπνηεο 

ζέζεηο πνπ έρνπλ θαη ζήκεξα αμία. Ο 

λένο αζθαιηζηηθόο λόκνο ζπζρέηηζε γηα 

πξώηε θνξά ην ύςνο ησλ εηζθνξώλ 

ησλ “ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ”, ησλ 

επαγγεικαηνβηνηερλώλ θαη  ησλ 

αγξνηώλ κε ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηόο 

ηνπο (όπσο ζπλέβαηλε πάληα κε ηνπο 

κηζζσηνύο ηόζν ηνπ ηδησηηθνύ όζν θαη 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα). Τα πςειά 

ε ηζ ν δ ήκ αη α  θ α η  ν η  ε ξγ ν δό ηε ο 

“ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο” πξνζπάζεζαλ 

λα μεζεθώζνπλ θηλεηνπνηήζεηο κε ζύλ-

ζεκα: “ότι ζηη διπλή θορολόγηζη” 

θαη ηελ εθιατθεπζή ηνπ: “δεν έτει ζημα-

ζία για ποιό ζκοπό μοσ ηα κραηούν, 

ζημαζία έτει πόζα μοσ μένοσν ζηην 

ηζέπη”. Μαδηθή θηλεηνπνίεζε δελ δεκη-

νπξγήζεθε, όκσο απηνί πνπ ηελ επηδίσ-

μαλ θέξδηζαλ λα κελ πξνζηίζεηαη αζθα-

ιηζηηθή εηζθνξά γηα ην ηκήκα ηνπ εηήζη-

νπ εηζνδήκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 

70.000€. 

 Ποιο είναι ζήμερα ηο προπα-

γανδιζηικό πακέηο ηων μεγαλοεπιτει-

ρημαηιών, ηων αζθαλιζηικών εηαι-

ρειών και ηων παπαγάλων ηοσς ζηον 

ηύπο και ηα ΜΜΔ; 

Η δνμαζία: “Τη λόεκα έρεη λα πιε-

ξώλνπκε ην Τακείν αθνύ δελ ζα 

πάξνπκε πνηέ ζύληαμε;”, πνπ ζε-

καίλεη απόιπηε παξάδνζε ζηελ 

επηζηξνθή ζηνλ απόιπην κεζαίσλα. 

Η ζεσξία: “Με απηά ηα ρξήκαηα 

θάλσ κηα ηδησηηθή αζθάιηζε”, πνπ 

δείρλεη απόιπηε άγλνηα γηα ηα πα-

ζήκαηα εθαηνκκπξίσλ πειαηώλ 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ ζηε ρώξα 

καο αιιά θαη δηεζλώο. Παξαιιαγή 

ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη θαη απηή 

ηνπ “επαγγεικαηηθνύ” ηακείνπ πνπ 

δελ πξόθεηηαη παξά γηα νκαδηθή 

ηδησηηθή αζθάιηζε.  

Η ζηαζεξή ζέζε ησλ κεγαινεπηρεη-

ξεκαηηώλ (δηεζλώο) γηα κείσζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ σο ζεκα-

ληηθνύ ζπζηαηηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ 

εξγαζηαθνύ θόζηνπο κε ζηόρν 

ηελ ... αλάπηπμε. 

Η ζηαζεξή ζέζε ησλ κεγαινεπηρεη-

ξεκαηηώλ (δηεζλώο) γηα κείσζε, 

εθηόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, 

θαη ηνπ θόξνπ, όρη ησλ πην θησ-

ρώλ, αιιά  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ πςειόηεξσλ εηζνδεκάησλ, γηα 

ιηγόηεξν θξάηνο θαη ηελ αλάζεζε 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, δει. ζηνπο ίδηνπο! 

Αξρηθά πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε όηη 

η αζθάλιζη είναι αναπόζπαζηο ημή-

μα ηοσ κόζηοσς ηης εργαζίας ηόζο 

ηοσ μιζθωηού όζο και ηοσ ελεύθεροσ 

επαγγελμαηία, πόζν κάιινλ πνπ ζηηο 
κέξεο καο ηα όξηα αλάκεζα ζηνπο δύν 

ξόινπο είλαη πνιύ αζαθή (επηθνπξηθά 

βιέπε, όπνπ παξαπάλσ, θαη ηελ “3ε 

παγίδα γύξσ από ην αζθαιηζηηθό”). Η 

εξγνδνζία επηκέλεη ζηε δηάθξηζε 

“κηζζνινγηθνύ” θαη “κε κηζζνινγηθνύ” 

θόζηνπο θαη κνλίκσο επηδηώθεη ηε κείσ-

ζε ηνπ δεύηεξνπ - δειαδή ησλ αζθαιη-

ζηηθώλ εηζθνξώλ - επεηδή ε επίπησζή 

ηεο δελ γίλεηαη άκεζα αηζζεηή ζηε δσή 

ηνπ εξγαδόκελνπ. Απηνί πνπ πξνζπα-

ζνύλ λα δήζνπλ από ηε δνπιεηά ηνπο, 

δει. ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, είλαη 

αδηαλόεην λα δεηνύλ μείωζη ησλ αζθα-
ιηζηηθώλ εηζθνξώλ, αληί λα δηεθδηθνύλ 

αμηνπξεπή ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ εξ-

γαζία ηνπο. Άιισζηε, δελ ήηαλ πνηέ 

αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ νύηε ε κείσζε 

γεληθώο ηεο θνξνινγίαο αιιά ε θάζε 

θνξά δικαιόηερη καηανομή ηεο κε 

πξννδεπηηθή ειάθξπλζε ησλ ρακειόηε-

ξσλ εηζνδεκάησλ.  

Η άζξνηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, όπσο 

είπακε παξαπάλσ, εμππεξέηεζε ηε κεί-

σζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ 

κεραληθώλ θαη ινηπώλ ειεύζεξσλ επαγ-

γεικαηηώλ θαη εξγνδνηώλ κε πνιύ πςε-

ιά εηζνδήκαηα. Οη κεραληθνί πνπ πξν-

ζπαζνύλ λα δήζνπλ από ηε δνπιεηά 

ηνπο δελ πξέπεη λα πέζνπλ ζηελ παγί-

δα ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ρώξνπ θαη 

ησλ αλζξώπσλ ηνπο. Πξέπεη κε νξγά-

λσζε θαη ζπληνληζκέλν αγώλα λα κεηα-

θέξνπλ ην βάξνο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ όρη ζε πην επάισηα ηκήκαηα 

εξγαδνκέλσλ, αιιά ζηελ εξγνδνζία, 

πνπ κέ ειαζηηθέο πιένλ κνξθέο εθκε-

ηαιιεύεηαη ηελ εξγαζία ηνπο. Δύζθνιν, 

αιιά αο κελ μερλάκε όηη ηίπνηα δελ ρα-

ξίδεηαη.  

 

Η δέκαηη παγίδα  

Εκηός τεδίοσ 

Πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ  

Νέοσ Κινήμαηος Αρτιηεκηόνων 

ηει. 210 36.33.506 

Φύλλο αρ. 29 - Φεβροσάριος 2018 

Υπεχζπλνο ζχκθσλα κε ην λφκν 

κλιάς Κώζηας 

Γαθλνκήιε 49Α, 11471 Αζήλα 

www.neokinima.gr 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΕΣΙΑ 2014-2017 

Τν βηβιίν «Κ. Μάξμ- Φ. Έλγθειο, 
Κείκελα: Γηα ηηο πόιεηο, γηα ηε γε, γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή» ζε απνδειηίσζε-
κεηάθξαζε Νίθνπ Τξηάληε, πνπ εθδόζεθε 
από ηηο εθδόζεηο «Τππνεθδνηηθή», κε ηελ 
επηκέιεηα ηνπ Νένπ Κηλήκαηνο Αξρηηεθηό-
λσλ. Μπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε από 
ην Νέν Κίλεκα Αξρηηεθηόλσλ.  

 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΔΝΓΚΔΛ:  

Κείμενα για ηην πόλη, για ηη γη, 
για ηην αρτιηεκηονική.  

Δίλαη πνιιά ρξφληα ηψξα πνπ ν απνιν-
γηζκφο ησλ ΓΣ ηνπ Σπιιφγνπ έρεη εθθπιη-
ζηεί ζε παξάζεζε πξάμεσλ θαη αλαθνηλψ-
ζεσλ (πνπ είλαη ηεο κφδαο λα απνθαινχ-
ληαη “δξάζεηο”), παξάζεζε ζηελ νπνία γηα 
ιφγνπο φγθνπ θαη εληππψζεσλ πεξηιακβά-
λνληαη θαη νη ηειείσο επνπζηψδεηο,  ρσξίο 
ίρλνο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπο ζε ζρέζε κε ην ςεθηζκέλν πξφγξακ-
κα ηνπ ΓΣ. Οη ςεπδεπίγξαθνη απηνί 
“απνινγηζκνί” δελ πεξηιακβάλνπλ νχηε 
θάπνηα απηνηειή εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο 
πνπ είραλ νη “δξάζεηο” απηέο ζηε δσή ησλ 
ρηιηάδσλ αξρηηεθηφλσλ πνπ πξνζπαζνχλ 
λα δήζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ή θαη έρνπλ 
ζρεδφλ εγθαηαιείςεη ηελ πξνζπάζεηα απηή. 
Γηα ηνπο ρηιηάδεο αξρηηέθηνλεο πνπ πξνα-
λαθέξακε απηνί νη αηέιεησηνη θαηάινγνη 
δελ έρνπλ θαη κεγάιε αμία, δελ ηνπο ελδηα-
θέξεη ηη έθαλεο, κάιηζηα αλ απηνί έρνπλ 
ήδε απνκαθξπλζεί απφ ηνλ Σχιινγν, αιιά 
ηη πέηπρεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ κε 
βάζε ην πξφγξακκα θαη ζε ηη απέηπρεο, κηα 
αμηνιφγεζε ρξήζηκε γηα ην κέιινλ.  

Όηαλ ην ΓΣ ζπλεδξίαζε γηα ην ζνβαξφ-
ηαην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκά-
ησλ, ην νπνίν αλαθηλήζεθε απφ ην ππνπξ-
γείν, κφλν ην Νέν Κίλεκα Αξρηηεθηφλσλ 
ππνζηήξημε φηη ζα έπξεπε λα απνξξίςνπκε 
σο Σχιινγνο απνιχησο ηελ θαηεγνξηνπνί-
εζε ησλ θηηξίσλ ζε κηθξά (έσο δηψξνθα 
θαη ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
150.000€!) θαη κεγάια,  πνπ είρε εηζαγάγεη 
ην ππνπξγείν θαη σο πξνο ηηο αξρηηεθηνλη-
θέο κειέηεο. Δπηπιένλ ζηελ αληίζηνηρε 
επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ ε πξφεδξνο ηνπ 
Σπιιφγνπ γηα αλεμήγεηνπο ιφγνπο απνρψ-
ξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε πξηλ ηε ζρεηηθή 
ςεθνθνξία αθήλνληαο ζηνπο εθπξνζψ-
πνπο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ ην πεδίν ε-
ιεχζεξν! 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε παξνχζα 
δηνίθεζε ηνπ Σπιιφγνπ, φπσο θαη απηή ηνπ 
Τκήκαηνο Αηηηθήο,  παξά ην φηη ηα θχξηα 
αμηψκαηα (θαη απηά ησλ πξνέδξσλ) ηα 

είραλ εθπξφζσπνη παξαηάμεσλ πνπ ζηεξί-
ρζεθαλ απφ ζπλαδέιθνπο, πνπ θαηά ηελ 
εθηίκεζή καο, ηνπιάρηζην θαηά πιεηνςεθί-
α, αλήθνπλ ζηε  ιεγφκελε επξχηεξε αξη-
ζηεξά, αθνινχζεζαλ απνιχησο ηελ πεπα-
ηεκέλε ησλ πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ. 
Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην φηη νη απεξρφ-
κελεο δηνηθήζεηο αξλήζεθαλ πεηζκαηηθά 
νπνηνλδήπνηε ελδηάκεζν απνινγηζκφ κε ηε 
δηθαηνινγία φηη απηφο δελ επηβάιιεηαη απφ 
ην θαηαζηαηηθφ (ελψ θπζηθά δελ απαγν-
ξεχεηαη). Έηζη νη ζπλάδειθνη ηεο Σπζπεί-
ξσζεο θαη ηεο ΑΚΔΑ, πνπ κέλνπκε κε ηελ 
εληχπσζε φηη είλαη θίινη ηεο άκεζεο δεκν-
θξαηίαο, απέθπγαλ ηε ζπλνιηθή ζπιινγηθή 
εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ηξηεηνχο ζεηείαο ηνπο (κφιηο έλα ρξφλν 
ιηγφηεξεο απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζεηεί-
α!). Σήκεξα 12 κέξεο πξηλ ηελ εθινγναπν-
ινγηζηηθή  Αληηπξνζσπεία, δελ έρεη ππν-
βιεζεί ζην ΓΣ ζαλ απνινγηζκφο νχηε ν 
ηππηθφο θαηάινγνο ελεξγεηψλ νχηε θάπνηνο 
νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο, ν νπνίνο ζα 
έπξεπε, πξηλ έιζεη ζηελ Αληηπξνζσπεία, λα 
έρεη ειεγρζεί θαη απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπη-
ηξνπή!  

Απνδείρζεθε φηη νη ζπλάδειθνη πνπ 
ζηήξημαλ απηή ηε δηνίθεζε ζεσξνχλ ηελ 
άκεζε δεκνθξαηία ιεηηνπξγία ησλ δηθψλ 
ηνπο απηφλνκσλ νκάδσλ θαη φζσλ δέρν-
ληαη “λα αθνκνησζνχλ” (δηαηππψζεθε α-
θξηβψο έηζη) κέζα ζ' απηέο, φπσο έγηλε θαη 
ζην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ δηαδη-
θαζηψλ ηεο Biennale, γηα ηελ νπνία 
ζεκεησηένλ φηη δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα 
πιήξεο θαη νξηζηηθφο νχηε νηθνλνκηθφο 
απνινγηζκφο. Γελ ζα ππήξρε θαλέλα 
πξφβιεκα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 
“δξάζεηο” απηέο, αλ ε πξαγκαηνπνίεζή 
ηνπο είρε γίλεη απφ φλησο απηφλνκεο 
ζπιινγηθφηεηεο. Όκσο ήηαλ απαξάδεθηε ε 
κεηαρείξηζε ηνπ Σπιιφγνπ κε απηφ ηνλ 
ηξφπν, κε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ, ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο, κε ζηφρν 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ απνκάθξπλζε θάζε 

αληηθξνλνχληνο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ΣΑΓΑΣ-ΠΔΑ θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ γηα ηδην-
ηειείο ζθνπνχο (ρηίζηκν βηνγξαθηθψλ, δε-
κφζηεο ζρέζεηο, πιεξσκέλα ηαμίδηα, δσ-
ξεάλ δηαθνπέο θ.ιπ.). Η ζηήξημε ηεο Δ-
ΛΔΜ ζηελ ηξηεηή απηή δηαδηθαζία δελ 
ρξεηάδεηαη ζρνιηαζκφ, γηαηί ε ΔΛΔΜ πάεη 
κε φινπο. 

Τν Νέν Κίλεκα Αξρηηεθηφλσλ κεηά 
απφ 7 ρξφλσλ άθαξπεο πξνζπάζεηεο θαη 
πξνηάζεηο ζπκπφξεπζεο, κε βάζε ηνλ λέν 
ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην μεθίλεκα ηεο 
ζεηείαο ηεο απεξρφκελεο δηνίθεζεο, ζεψ-
ξεζε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε 
ηε Σπζπείξσζε θαη ηελ ΑΚΔΑ (ε Παλεπη-
ζηεκνληθή, φπσο είλαη γλσζηφ, δελ ζπδε-
ηάεη ηέηνηα πξάγκαηα) γηα κηα πξνζπάζεηα 
αλαδσνγφλεζεο ηνπ Σπιιφγνπ θαη πξνζέι-
θπζεο ησλ ζπλαδέιθσλ πάιη ζ΄απηφλ. 
Σηνλ Παλειιήλην ε πξνζπάζεηα απέηπρε 
απφ ηελ αξρή. Σην ηκήκα Αηηηθήο γηα κεξη-
θνχο κήλεο ζηεξίμακε ην πξνεδξείν θαη 
ζπκκεηείρακε ζε απηφ. Μεηά απφ ζεηξά 
δηαβεκάησλ, πνπ δελ έηπραλ νχηε απάληε-
ζεο, δηαρσξίζακε ηε ζέζε καο. Δίρακε 
πιένλ βεβαησζεί φηη ε επηαεηήο  απνηπρία 
ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπφξεπζεο κε ηηο πα-
ξαηάμεηο, πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη επηδηψ-
θνπλ λα εθθξάζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 
ζέινπλ λα δνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο, δελ 
ήηαλ απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ. 
Οθεηιφηαλ ζε κηα επηθξαηνχζα απζηεξά 
παξαηαμηαθή αληίιεςε ζπζπείξσζεο θαη 
εμππεξέηεζεο νκντδεαηψλ θαη αθνκνίσ-
ζεο, ή αιιηψο απνθιεηζκνχ, ησλ αληηθξν-
λνχλησλ ή ακθηζβεηνχλησλ. Όκσο απηή 
θαηά ηελ άπνςή καο δελ είλαη δνπιεηά κα-
δηθνχ θνξέα, νχηε ζπλδηθαιηζκφο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ 
πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ήηαλ λα γίλεη 
πνιχ δχζθνιε ε απαξηία αθφκα θαη ζηα 
ΓΣ ηνπ Παλειιήληνπ θαη ηεο Αηηηθήο (1 
ζπλεδξίαζε ζηηο 2), ε Αληηπξνζσπεία ηνπ 
Σπιιφγνπ λα ζπξξηθλψλεηαη δηαξθψο πε-
ξηζζφηεξν, ε ΓΣ ηνπ Τκήκαηνο Αηηηθήο λα 
ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 4 δεθάδεο δηεξρφκε-

λνπο ζπλαδέιθνπο (σο ηφπνο ηεο νξηζηηθήο 
Γ. Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο  Αηηηθήο ηεο 
22/11/17 νξίζηεθε ε αίζνπζα ζπλεδξηάζε-
σλ ησλ ΓΣ ηνπ ζπιιφγνπ, ζηελ νπνία πα-
ξεπξέζεθαλ 22 ζπλάδειθνη!). Γελ είλαη 
πεξίεξγν βεβαίσο απηφ, φηαλ θαιείο αληη-
πξνζψπνπο απφ φιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη 
απφ ηελ Αηηηθή (ζηε ζπλέιεπζε ηνπ Τκή-
καηνο) γηα ελεκέξσζε, ηελ νπνία κπνξνχλ 
νη ζπλάδειθνη λα έρνπλ θαη απφ ην δηαδί-
θηπν, ρσξίο λα ηνπο δίλεηο ην δηθαίσκα λα 
ςεθίζνπλ, δειαδή λα θξίλνπλ ζπιινγηθά 
σο δηαπαξαηαμηαθφ ζψκα, ηηο δξαζηεξηφ-
ηεηέο ζνπ θαη ελδερνκέλσο λα ζνπ ππνδεί-
μνπλ λα ηξνπνπνηήζεηο ηελ πνξεία ζνπ.  

Καη θάηη πνπ μεπέξαζε θαη ηηο πην απαη-
ζηφδνμεο εθηηκήζεηο: Με πξφηαζε ηνπ Νέ-
νπ Κηλήκαηνο είρε πεξηιεθζεί ζην πξφ-
γξακκα ηνπ Τκήκαηνο Αηηηθήο κηα δηαδη-
θαζία απνθέληξσζεο θαη πεξηθεξεηαθήο 
νξγάλσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ κε βάζε έλα 
δίθηπν ζπληνληζηψλ θαη επηηξνπψλ ζηηο 7 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο. Η εμέιημε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 
επηβεβαίσζε ηνλ κεδεληζκφ ηνπ θχξνπο 
ηνπ Σπιιφγνπ: Σε πξφζθιεζε κέζσ email, 
πνπ ππέγξαθαλ ν Πξφεδξνο θαη ε Γ.Γ. ηνπ 
Τκήκαηνο Αηηηθήο πξνο πεξίπνπ 2.500 
κέιε, ε νπνία θαινχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο 
λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ζπληνληζηέο 
ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο, δελ αληαπνθξίζεθε 
θαλείο!  

Πηζηεχνπκε φηη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέ-
λα ζηνλ Σχιινγν πξνγξακκαηηθή ζπκθσ-
λία δελ κπνξεί λα ππάξμεη, φκσο πξέπεη λα 
γίλεη πξνζπάζεηα ν Σχιινγνο λα γίλεη κέζν 
δηεθδίθεζεο έζησ θαη κφλν γηα επηκέξνπο  
αηηήκαηα, κε βάζε ζπγθπξηαθέο πιεηνςε-
θίεο. Τν Νέν Κίλεκα ζα πξνηείλεη κία ζεη-
ξά αηηεκάησλ, πνπ κπνξνχλ πηζαλφλ λα 
εμαζθαιίζνπλ ζηήξημε ζηε κειινληηθή 
Αληηπξνζσπεία θαη ηα ππφινηπα φξγαλα 
ηνπ Σπιιφγνπ. Θα επηδηψμνπκε ηελ επξχ-
ηεξε δπλαηή θνηλνπνίεζε απηψλ ησλ αηηε-
κάησλ-ζηφρσλ δηεθδίθεζεο.    

ΒΙΒΛΙΑ  


