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Η ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  Ε.Ε. – ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ «ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ» ΣΑΚΙΖΕΙ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΑ! 

Απ’το ελλιανάκθ ςτον Κυριτςάκθ! Αφοφ το κακόγουςτο ςιριαλ με τον (πρϊθν, πλζον) πρόεδρο του 

ΕΣΑΑ τελείωςε επιτζλουσ, φαίνεται ότι ζνα άλλο είναι προ των πυλϊν για να (ξανα)ρχίςει. Ο 

επόμενοσ «κακόσ» για να’χουμε να αςχολοφμαςτε είναι ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, κ. 

Κυριτςάκθσ, που «ξαναηεςταίνει» με τισ δραςτθριότθτεσ του οργάνου του οποίου προΐςταται το 

κζμα των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των διαφόρων ειδικοτιτων των μθχανικϊν, ςε ςυνζχεια 

του νόμου 4254/14. 

Για να είμαςτε ακριβείσ, το ξαναηεςταμζνο ςιριαλ ζχει πιο προςεγμζνο cast «κακϊν» αυτι τθ φορά: 

ςτο παιχνίδι «παίηουν» ο εκπρόςωποσ του ΣΕΕ Θ. Παπαδόπουλοσ (πρόεδροσ του ΠΔΜ-Η) που δεν 

ενθμερϊνει για τισ κζςεισ που υποςτθρίηει ςτισ διαβουλεφςεισ, ο «ςυντεχνιακόσ» φλλογοσ 

Πολιτικϊν Μθχανικϊν (ενϊ, για παράδειγμα, ο ΑΔΑ δεν είναι…) και, καλά να’μαςτε, ςτθν πορεία 

ποιοσ ξζρει ποιοσ ι ποιοι κα βρεκοφν ακόμα. Αν προςκζςετε ςτο μείγμα και τισ πρόςφατεσ φιμεσ 

(που προσ το παρόν ζμειναν τζτοιεσ, μιασ και ςτο νομοςχζδιο για τθν Παιδεία που είναι προ των 

πυλϊν τθσ Βουλισ αυτζσ τισ μζρεσ δεν υπάρχει τίποτε) για νομοκζτθςθ τθσ διάταξθσ για τθν εξίςωςθ 

του διπλϊματοσ του μθχανικοφ με master, το «μενοφ» είναι ζτοιμο και τα’χει όλα: τον «καλό» 

(κυβζρνθςθ που «επιτζλουσ ικανοποιεί ζνα πάγιο αίτθμα»), τουσ «κακοφσ» (Κυριτςάκθδεσ, που 

επιμζνουν να εφαρμόηουν τα μνθμόνια και δεν ζχουν καταλάβει ακόμα τον Γιάν(ν)θ που τουσ λζει 

ότι πζκαναν (για να ξαναγεννθκοφν με άλλο όνομα) και τουσ «άςχθμουσ» (Παπαδόπουλουσ, ΠΜΕ 

κλπ.) που βοθκάνε τουσ προθγοφμενουσ ςτο τριςάκλιο ζργο τουσ. 

Σο μόνο που λείπει από τθ νζα ςαπουνόπερα είναι – ωσ ςυνικωσ – τα ςυμφζροντα των 

εργαηόμενων μθχανικών. Αλλά αυτά, ποιοσ νοιάςτθκε για να τα εκφράςει από όλον αυτό τον 

πολφχρωμο ςυρφετό; Σο μόνο που τουσ νοιάηει, πζρα από τουσ διαγκωνιςμοφσ για τθ μοιραςιά 

επιμζρουσ ςυμφερόντων (βλζπε διευκζτθςθ διακλαδικϊν δικαιωμάτων), είναι το πϊσ κα 

ςυςκοτιςτεί θ πραγματικι αιτία των προβλθμάτων, ποιοσ είναι ο πραγματικόσ αντίπαλοσ που πετά 

βίαια από το επάγγελμα χιλιάδεσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, ςυνκλίβοντασ παράλλθλα τα δικαιϊματα 

των υπόλοιπων και των μιςκωτϊν ςυναδζλφων τουσ και – φυςικά – ςε ποια κατεφκυνςθ πρζπει να 

αναηθτθκεί θ διζξοδοσ. 

Για όλα αυτά εμείσ ωσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ζχουμε πολφ ζγκαιρα τοποκετθκεί με τον πιο κακαρό 

τρόπο. Πίςω από τθν εξίςωςθ των ΣΕΙ και των κολλεγίων με τα πολυτεχνεία, από τουσ δυο κφκλουσ 



ςπουδϊν, από τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και τθν αποςφνδεςθ πτυχίου-επαγγζλματοσ, από τθν 

κατάργθςθ των ελάχιςτων αμοιβϊν, τα ςχζδια ΜΗΚΙΕ, τθ νομοκεςία για τα ζργα κλπ. βρίςκεται ο 

ίδιοσ αντίπαλοσ: θ ΕΕ, τα μονοπϊλια και θ εξουςία τουσ. Η λεγόμενθ πολιτικι τθσ απελευκζρωςθσ 

τθσ αγοράσ, είναι γραμμζνθ ςτο DNA τθσ ΕΕ, δεκαετίεσ πριν τθν κρίςθ και τα μνθμόνια, ιδθ από τθν 

υνκικθ του Μάαςτριχτ (για να μθν πάμε καν ςτισ οδθγίεσ 89/48 και 92/51 που είναι ακόμα 

προγενζςτερεσ). τακικαμε από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ςτθν πράξθ κι όχι ςτα λόγια, απζναντι τόςο ςτισ 

κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που εφάρμοςαν βιμα-βιμα αυτι τθν ςτρατθγικι κατεφκυνςθ, που 

αποςκοπεί ςτθ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ και ςτο άνοιγμα νζων πεδίων δράςθσ για τουσ 

ομίλουσ, όςο και ςτθν κοφφια, δικεν «αντίςταςθ» ςε αυτζσ, που κρυβόταν πίςω από το κακό για να 

μθν ζρκει το χειρότερο. Ποιοσ ζχει ξεχάςει τθν αλιςτου μνιμθσ «κεωρία» του «αριςτεροφ 

προζδρου» του ΣΕΕ κ. Αλαβάνου (με όλο τον γαλαηοπράςινο ςυρφετό να τον χειροκροτεί) ότι τα 

κυβερνθτικά νομοςχζδια «παραβιάηουν τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία»; Ποιοσ ζχει ξεχάςει τθν 

επζκταςθ αυτισ τθσ «κεωρίασ» από τον επόμενο πρόεδρο του ΣΕΕ και νυν υπουργό τθσ «αριςτερισ» 

κυβζρνθςθσ κ. πίρτηθ, ότι ςτισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ υπάρχουν κετικά ςτοιχεία και πρζπει να βαςιςτοφμε 

ςε αυτά για μπει μια τάξθ (τθν οποία το ΣΕΕ περιζγραφε ωσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, διαβακμιςμζνα 

επαγγελματικά δικαιϊματα και εγγραφι όλων των τεχνικϊν ςτο ΣΕΕ κλπ.) ςτθν αγορά; τον 

αντίποδα, βρεκικαμε ςτθν πρϊτθ γραμμι των κινθτοποιιςεων για τθ ματαίωςθ των εξετάςεων για 

τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ (πρόβα τηενεράλε για το επερχόμενο νζο «μοντζλο» πιςτοποίθςθσ), 

αναδείξαμε τθν κοροϊδία τθσ «παροχισ» του master που οδθγεί ςτθ νομιμοποίθςθ των δυο κφκλων, 

καλζςαμε με επιμονι ςε κοινό αγϊνα τουσ εργαηόμενουσ μθχανικοφσ και τεχνικοφσ ςε ΑΕΙ, ΣΕΙ και 

όπου αλλοφ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ. 

Όλοι κυμοφνται τα κλιβερά αποκαλυπτιρια τθσ δικεν «αντίςταςθσ» του ΣΕΕ και των δορυφόρων 

του ενάντια, τάχα, ςτθν κυβερνθτικι επίκεςθ. Όταν κζςαμε το ηιτθμα τθσ ανυπακοισ-απεικαρχίασ 

ςτισ κοινοτικζσ οδθγίεσ, όταν ηθτιςαμε από τθν Αντιπροςωπεία του ΣΕΕ να απαιτιςει από τθν 

κυβζρνθςθ τθν κατάργθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των κοινοτικϊν οδθγιϊν ςτο εκνικό δίκαιο (δθλ. τθσ 

Οδθγίασ 2005/36 και τθσ 2006/123 γνωςτισ και ωσ Μπολκενςτάιν), ειςπράξαμε ζνα 

μεγαλοπρεπζςτατο ΟΧΙ. Για να αποδειχκεί περίτρανα ότι θ θγεςία του ΣΕΕ και ο πολφχρωμοσ (δεξιόσ 

κι «αριςτερόσ») ςυρφετόσ που τθ ςυναπαρτίηει για το μόνο που ενδιαφζρονται είναι θ εξυπθρζτθςθ 

αυτισ τθσ πολιτικισ με παράλλθλθ διαςφάλιςθ ότι ο ρόλοσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ τουσ 

γραφειοκρατίασ κα αναβακμιςτεί ι, αν μθ τι άλλο, δε κα μειωκεί: να γιατί «ςκοτϊνεται» το ΣΕΕ να 

πάρει το «δικαίωμα» να διοργανϊνει αυτό τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, να αποδίδει αυτό τα 

επαγγελματικά δικαιϊματα, να γίνει αυτό ο «τροχονόμοσ» τθσ απελευκζρωςθσ. Είναι ολοφάνερο ότι 

όλα αυτά όχι μόνο δεν αποτελοφν «αντίςταςθ» ςτθν πολιτικι που ςυνκλίβει τα δικαιϊματα των 

εργαηόμενων μθχανικϊν, το αντίκετο, είναι απόδειξθ πλιρουσ ςυνενοχισ ςε αυτιν. 

Εν όψει του νζου γφρου ςτο χιλιοπαιγμζνο ςιριαλ «το ΣΕΕ ενάντια ςτθν απελευκζρωςθ του 

επαγγζλματοσ» προειδοποιοφμε: ΣΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ! Ζνασ μόνο δρόμοσ υπάρχει για τθν 

υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων μασ, ο δρόμοσ τθσ αντίςταςθσ και τθσ αντεπίκεςθσ ενάντια ςτθν ΕΕ, 

τα μονοπϊλια και τθν εξουςία τουσ. το πλαίςιο αυτό, θ κατάργθςθ των ΠΔ που ενςωματώνουν τισ 

κοινοτικζσ οδθγίεσ ςτο εκνικό δίκαιο και όλων των άλλων νόμων και διατάξεων που προωκοφν 

τθν απελευκζρωςθ (ςτισ αμοιβζσ, τον τρόπο άςκθςθσ των ζργων, τθν παιδεία κλπ.), είναι θ 



ελάχιςτθ προχπόκεςθ για να κινθκοφμε πραγματικά προσ μια κατεφκυνςθ ριηικισ αλλαγισ τθσ 

κατάςταςθσ. Με αφετθρία τθν πάλθ για τθν κατάργθςθ των κοινοτικϊν οδθγιϊν, να ξεδιπλϊςουμε, 

με πρωτοπόρα τθ δράςθ των εργατικϊν ςωματείων και των επιτροπϊν αγϊνα 

αυτoαπαςχολοφμενων, ςτο πλευρό του ταξικοφ κινιματοσ, του ΠΑΜΕ και τθσ ΠΑΕΒΕ, τθν πάλθ μασ 

για αιτιματα που απαντοφν ςτισ ανάγκεσ μασ. Αιτιματα που φωτίηουν το δρόμο για τθ μοναδικι 

φιλολαϊκι διζξοδο: τον άλλο δρόμο ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, το δρόμο τθσ κοινωνικοποίθςθσ των 

μονοπωλίων με το λαό ςτθν εξουςία, ζξω από τα δεςμά τθσ ΕΕ, χωρίσ το βραχνά του χρζουσ που 

είναι όλο άδικο και πρζπει να διαγραφεί. 

Να καταργηιεί το νομοιετικό πλαίςιο που τςακίζει τα δικαιώματά μασ! 
Κάτω η αντιλαϊκθ πολιτικθ ΕΕ-μονοπωλίων! 

 
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ:  
Πλιρθ ςτακερι εργαςία για όλουσ, κατάργθςθ των ελαςτικών μορφών απαςχόλθςθσ. 7ωρο-

5νκθμερο-35ωρο. Με αφετθρία τθν επαναφορά των κλαδικών μιςκών ςτα επίπεδα του 2009, 
υπογραφι κλαδικών ΣΣΕ με αυξιςεισ για τθν ικανοποίθςθ όλων των αναγκών των εργαηομζνων. 
Να καταργθκοφν άμεςα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τςακίηουν τισ ΣΣΕ. Κακολικι ιςχφσ και 
υποχρεωτικότθτα των ΣΣΕ. 

Ανατροπι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν «απελευκζρωςθ» των επαγγελμάτων ςε όφελοσ του μεγάλου 
κεφαλαίου. Αποκλειςτικά δθμόςια και δωρεάν ενιαία ανώτατθ εκπαίδευςθ με ζνα πτυχίο 5ετοφσ 
διάρκειασ ανά ειδικότθτα μθχανικοφ. Αντίςταςθ, απεικαρχία, ανυπακοι ςτισ επιταγζσ τθσ ΕΕ για 
τθν παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογι των οδθγιών τθσ ΕΕ, κατάργθςθ 
όλων των νόμων και ΠΔ που τισ ενςωματώνουν ςτθν εκνικι νομοκεςία. Κατάργθςθ κάκε μορφισ 
εξετάςεων για τθν απόκτθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, το ακαδθμαϊκό δίπλωμα μοναδικι 
προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ. Καμιά μετατόπιςθ τθσ «τεχνικισ ευκφνθσ» από το 
κράτοσ και τθν εργοδοςία ςτον εργαηόμενο. Κατάργθςθ του νόμου για τθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ, όχι ςτθ τηάμπα εργαςία τθσ μακθτείασ. Όχι ςτθν υποχρθματοδότθςθ Υγείασ-Παιδείασ-
Διμων. 

Κατάργθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου αναδιάρκρωςθσ των δθμόςιων ζργων και μελετών που 
επιταχφνουν τθ ςυγκζντρωςθ μελετών και ζργων ςτα χζρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, 
Συμβ.Παραχώρθςθσ, ΓΟΚ, αυκαίρετα, οικοδομικζσ άδειεσ κ.λπ.). Κατάργθςθ  του νόμου για το 
κτθματολόγιο, κατάρτιςθ Δαςικοφ Κτθματολογίου πριν το Εκνικό Κτθματολόγιο. Κατάργθςθ του 
αντιλαϊκοφ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ γθσ και των δαςικών εκτάςεων, 
του νεροφ, των φυςικών πόρων. Απόςυρςθ των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικοφ και Ειδικών) που 
υποτάςςουν τθ χριςθ γθσ ςτθν κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχφνουν τθν 
ιδιωτικι πολεοδόμθςθ. Ενιαίοσ κρατικόσ φορζασ καταςκευών για όλεσ τισ φάςεισ παραγωγισ 
ζργων, που κα κατοχυρώνει το δθμόςιο ζργο και τθ λαϊκι κατοικία ςαν κοινωνικά αγακά και όχι 
ςαν εμπορεφματα ςτο πλαίςιο τθσ λαϊκισ οικονομίασ. Απαίτθςθ ουςιαςτικισ αντιςειςμικισ 
κωράκιςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Κατάργθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου 
απελευκζρωςθσ τθσ ενζργειασ, τθλεπικοινωνιών και μεταφορών. Ενιαίοι κρατικοί φορείσ ςτουσ 
παραπάνω τομείσ, που κα αποτελοφν λαϊκι περιουςία και κα υπθρετοφν τισ ανάγκεσ των 
εργαηόμενων, ςτο πλαίςιο τθσ λαϊκισ οικονομίασ. 

 


