
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ανακοίνωση για τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που 

προωθεί την «απελευθέρωση»   

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ  

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΕΕ 

Σε ένα µόλις άρθρο και σε ένα «άσχετο» νοµοσχέδιο, η κυβέρνηση φέρνει κλιµάκωση της 
επίθεσης στα  επαγγελµατικά δικαιώµατα των εργαζόµενων µηχανικών. Συγκεκριµένα η νέα 
νοµοθετική ρύθµιση περιλαµβάνεται στο άρθρο 29 στο σχεδίου νόµου για τα εναλλακτικά 
καύσιµα και τα πρατήρια καυσίµων, νοµοσχεδίου που το φέρνει µε διαδικασίες τύπου 
κατεπείγοντος αποκλείοντας κάθε δυνατότητα διαλόγου και συζήτησης επάνω στο θέµα.  
Το βασικό περιεχόµενο του νέο νοµοσχεδίου:  
• Κωδικοποιεί µε έναν άµεσο και ξεκάθαρο τρόπο την αναγνώριση κολλεγίων 3τούς φοίτησης 
του εξωτερικού ως ισότιµες µε τις σχολές του εσωτερικού, στα πλαίσια της πλήρους εφαρµογής 
της οδηγίας 36/2006 της ΕΕ.  
• Προωθεί την κατάτµηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών εισάγοντας 
τέσσερις νέες κύριες ειδικότητες και κάνοντας λόγο για «απαιτούµενες εξειδικεύσεις» στην 
αντιστοίχηση δικαιωµάτων στις ειδικότητες, αφήνοντας τις λεπτοµέρειες σε µελλοντικό Π∆. 
Ουσιαστικά, οι «εξειδικεύσεις» στρώνουν το δρόµο για  κατοχύρωση στη πράξη δεκάδων νέων 
υποειδικοτήτων των κυρίων δραστηριοτήτων. 
• Κατακερµατίζει  τα επιστηµονικά γνωστικά  αντικείµενα µιλώντας για «πεδία γνώσης» που 
καθορίζονται  µε διάφορους τρόπους, απ’ το νοµοθετικό πλαίσιο ή απ’ τις σχολές εσωτερικού ή 
και του εξωτερικού, ανοίγοντας το δρόµο για πολλαπλά «γνωστικά πεδία» των διάφορων σχολών 
που θα αντιστοιχίζονται σε πολλαπλές υποειδικότητες, ειδικά όταν το εξετάσεις κανείς σε 
συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αναδιαρθρώσεις που προωθούνται, όπως το Μητρώο Τεχνικών 
Εργων.  
• Συγκεντρώνει το σύνολο των εκτελεστικών εξουσιών στην κεντρική διοίκηση, µε ρητό στόχο 
την άµεση, εντός εξαµήνου εφαρµογή του 

Ταυτόχρονα διαιωνίζεται το καθεστώς "µηχανικών δύο ταχυτήτων" πάνω στο ίδιο αντικείµενο, 
ώστε οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ (όπως και των κολλεγίων, των ξένων bachelor κλπ.) θα αξιοποιούνται ως 
θρυαλλίδα κατακερµατισµού και ισοπέδωσης προς τα κάτω των όρων άσκησης του επαγγέλµατος, 
τόσο των διπλωµατούχων µηχανικών, όσο και των ίδιων. Πολύ περισσότερο που η ισοπέδωση αυτή 
αποτελεί βασική επιδίωξη της οδηγίας 2005/36 και του Π∆ 38/2010, τα οποία όχι µόνο δεν 
καταργούνται, αλλά αναγορεύονται στον βασικό ρυθµιστή των όρων πρόσβασης στο επάγγελµα. Το 
σχέδιο νόµο επιταχύνει την πολυδιάσπαση των επιστηµονικών αντικειµένων των εργαζόµενων 
µηχανικών, µε τα πολλαπλά γνωστικά πεδία, τις νέες ειδικότητες και τις νέες υποειδικότητες που 
προβλέπει, ρητά ή άρρητα. Ούτε οι νέες ειδικότητες θα δουν κάποια βελτίωση µε το συγκεκριµένο 
σ/ν. Η "αναγνώρισή" τους ως βασικές ειδικότητες δε συνοδεύεται από κατοχύρωση επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων στο πτυχίο για όλους. Αντίθετα, θα µπουν και αυτές στο γενικό "καζάνι" των Π∆ που θα 
"µοιράσουν" κατακερµατισµένα δικαιώµατα µέσω πιστοποιήσεων, εξετάσεων κλπ. Η αντιµετώπιση 
του υπαρκτού προβλήµατος των νέων ειδικοτήτων αποτελεί ένα ακόµα πρόσχηµα για την κυβέρνηση, 
προκειµένου να επιταχύνει στο δρόµο της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος  

Κλιµακώνει την αντιλαική επίθεση ΕΕ – κεφαλαίου 



Η µοναδική αλήθεια των κυβερνητικών ισχυρισµών βρίσκεται στο ότι η νέα φάση επίθεσης δεν 
αποτελεί δική της πρωτοτυπία. Στη πραγµατικότητα πρόκειται για κλιµάκωση της πολιτικής της ΕΕ 
για την απελευθέρωση, η εφαρµογή της οποίας µετρά ήδη πολλά χρόνια και πολλούς σταθµούς, 
σηµαντικότεροι απ’ τους οποίους ήταν το Π∆ 38 /2010, και όλες τις αστικές κυβερνήσεις.  Στόχος 
αυτής της πολιτικής είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστηκότητας των 
µονοπωλιακών οµίλων, µέσα απ’ την διασφάλιση φθηνής εργατικής δύναµης και την επιτάχυνση της 
συγκέντρωσης της παραγωγής στα χέρια των οµίλων ώστε να βρουν κερδοφόρα διέξοδο. Αυτή τη 
κατεύθυνση υλοποιούν και οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις. ∆εµένες µε τις ανατροπές στο πλαίσιο 
άσκησης των τεχνικών έργων επιταχύνουν την προλεταρικοποίηση των µηχανικών και στρώνουν το 
έδαφος για εργαζόµενους µικρότερου χρόνου σπουδών, φθηνότερων, χωρίς πολλά δικαιώµατα.  

Όλο αυτό το διάστηµα, οι δυνάµεις που βρίσκονταν στην ηγεσία του ΤΕΕ καλλιεργούν την 
αυταπάτη πως δεν έχουν άλλο δρόµο απ’ το να αποδεχτούµε το αντιλαϊκό πλαίσιο της ΕΕ και να 
παζαρέψουµε την εφαρµογή του. Ο δρόµος αυτός είναι αδιέξοδος και οδηγεί από ήττα σε ήττα. ∆εν 
πρόκειται περί λάθους:   Στόχος αυτών των δυνάµεων είναι να προωθήσουν στο χώρο των 
µηχανικών, µε το µικρότερο δυνατό «κόστος» την πολιτική που έχουν ανάγκη οι µονοπωλιακοί 
όµιλοι.  Επιβεβαιώνεται ότι ο συντεχνιασµός αποτελεί όπλο στα χέρια των κυβερνήσεων και της 
άρχουσας τάξης, καθώς αξιοποιείται για να διασπά τον αγώνα των εργαζόµενων µηχανικών και να 
διευκολύνει τη βίαιη διάλυση των όρων άσκησης του επαγγέλµατος µε το πρόσχηµα της 
'τακτοποίησης' και της αντιµετώπισής του 

Φυσικά είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι τα ερείπια του προστατευτισµού που έχουν 
αποµείνει  µπορούν να ανακόψουν τη δράση των νόµων της καπιταλιστικής οικονοµίας. Στα 
πλαίσια του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, η πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της 
παραγωγής και του κεφαλαίου, η µονοπώληση και του κλάδου των κατασκευών είναι αντικειµενική 
διαδικασία. Αν η πάλη περιοριστεί στα στενά πλαίσια της αποτροπής απλά της µιας ή της άλλης 
επιµέρους ρύθµισης, ό,τι κερδίζουµε µε το …µισό χέρι, θα µας το παίρνουν πίσω µε το …ενάµισυ. 

Γι’ αυτό και οι σηµερινές διεκδικήσεις των εργαζόµενων µηχανικών για απόκρουση την 
προώθησης της πολιτικής της ΕΕ για την  απελευθέρωση θα αποκτήσουν νόηµα και δυναµική µόνο 
αν συµπορευτούν µε τον αγώνα του εργατικού κινήµατος. Αλλά και οι αγώνες των εργαζοµένων 
για πλήρη και σταθερή εργασία, προγραµµατισµό, πραγµατοποίηση και έλεγχο των έργων απ΄ το 
δηµόσιο µε γνώµονα τις κοινωνικές ανάγκες, πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, 
ουσιαστικές αυξήσεις, προσανατολισµό των επιθεωρήσεων εργασίας στον ουσιαστικό έλεγχο της 
εργοδοτικής ευθύνης, θα µπορούν να αποκτήσουν συνέχεια και προοπτική µόνο προς την ελπιδοφόρα 
κατεύθυνση της ανατροπής της εξουσίας των µονοπωλίων, του κεφαλαίου. 

Οργανώνουµε την αντεπίθεσή µας, απαιτώντας: 
   Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελµάτων σε όφελος του µεγάλου 

κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, 
καµιά εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόµων και Π∆ που τις ενσωµατώνουν στην εθνική 
νοµοθεσία. Κατάργηση κάθε µορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, το ακαδηµαϊκό 
δίπλωµα µοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος. Καµιά µετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το 
κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόµενο. Ενιαίο δηµόσιο δωρεάν σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς 
φραγµούς και αντιεπιστηµονικούς διαχωρισµούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυµάτων σε κατηγορίες. Να 
διαµορφώνει επιστήµονες µε υψηλή ειδίκευση και επαγγελµατική επάρκεια και γενικό µορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του 
πτυχίου µε το δικαίωµα στην επαγγελµατική κατοχύρωση. 

  Κατάργηση του νοµοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δηµόσιων έργων και µελετών που επιταχύνουν τη 
συγκέντρωση µελετών και έργων στα χέρια του µεγάλου κεφαλαίου (Σ∆ΙΤ, Συµβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, 
οικοδοµικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόµου για το κτηµατολόγιο, κατάρτιση ∆ασικού Κτηµατολογίου πριν το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νοµοθετικού πλαισίου για την εµπορευµατοποίηση της γης και των 
δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που 
υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόµηση. 
Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισµικής θωράκισης και αντιπληµµυρικής προστασίας. Κατάργηση του νοµοθετικού 
πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και µεταφορών. 

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της Επιτροπής Αγώνα 

Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών   που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα 

 


