
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ,  

 Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!! 
H απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για ίδρυση «τμήματος αποφοίτων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» 

σίγουρα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είναι συνέχεια μιας μακράς πορείας ετών,  στήριξης και 

προώθησης απ’ το ΤΕΕ της πολιτικής των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών για τις επαγγελματικές ισοτιμίες (πχ η 

οδηγία 36/2005, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 30/1010.) 

Η αλήθεια είναι ότι το ΤΕΕ, παρά τους κατά καιρούς κάλπικους «λεονταρισμούς» ποτέ δεν επιδίωξε 

την ουσιαστική σύγκρουση με την εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου που ισοπεδώνει και 

διαλύει μορφωτικά και εργασιακά  δικαιώματα των διπλωμάτων, αποσκοπώντας στη βίαιη 

συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου στον κλάδο των τεχνικών έργων σε λίγους 

ομίλους και τη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης. Αντίθετα, το ΤΕΕ, «είδε» στην 

εφαρμογή αυτού του πλαισίου την «ευκαιρία» που αναζητούσε για την ανάδειξή του ως «ρυθμιστική 

αρχή» με προφανές «αντάλλαγμα» την αναβάθμιση του ρόλου της πολιτικοσυνδικαλιστικής 

γραφειοκρατίας του ΤΕΕ που έχει υποστεί πλήγματα τα τελευταία χρόνια.   

Η δημιουργία του εν λόγω «τμήματος» ως αυτοτελούς, αυτοδιοίκητης δομής στο πλαίσιο του ΤΕΕ, 

ανεξάρτητα από τις «νομοτεχνικές» λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου που το διέπουν, 

αντικειμενικά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διεύρυνση του ΤΕΕ με την εγγραφή σε αυτό ως μελών, 

των αποφοίτων των Σχολών ΣΤΕΦ των ΑΤΕΙ, αποσκοπώντας και στην «υπερφαλάγγιση» της 

«αντίπαλης» ηγεσίας της ΕΕΤΕΜ. 

Η εγγραφή των αποφοίτων ΤΕ στο ΤΕΕ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τώρα ή στο μέλλον, δεν έχει 

καμία σχέση με το αντικειμενικό γεγονός της ανάγκης κατοχύρωσης των όρων άσκησης του 

επαγγέλματος όλων των αποφοίτων, τόσο των πολυτεχνικών σχολών, όσο και των ΑΤΕΙ. Η 

ανάγκη αυτή είναι σε ασυμφιλίωτη αντίθεση με το αντιδραστικό  θεσμικό πλαίσιο για την 

απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Μέσω της γενίκευσης της πιστοποίησης, των πολλαπλών 

εξετάσεων, των μητρώων συντελεστών τεχνικών έργων που ήδη επεκτάθηκαν και στα ιδιωτικά έργα, 

του θεσμικού πλαισίου για τις μελέτες και τις εργολαβίες κλπ., θα οδηγήσουν στην πλήρη αποσύνδεση 

πτυχίου-επαγγέλματος που πλήττει το ίδιο, τόσο τους αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο και των ΑΤΕΙ και το 

μόνο που πετυχαίνει είναι να εξασφαλίζει φτηνό, ευέλικτο επιστημονικό προλεταριάτο και 

συγκέντρωση της παραγωγής στους μεγάλους ομίλους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία μηχανικών 

και τεχνικών χάνει τη δυνατότητα αυτοτελούς άσκησης του επαγγέλματος, ενώ τα υπόλοιπα λαϊκά 

στρώματα θα πληρώνουν πανάκριβα «έργα» που είναι μακριά από την ικανοποίηση των αναγκών 



τους, μέσω των διαβόητων συμβάσεων παραχώρησης, των ΣΔΙΤ κλπ. Τους ίδιους στόχους υπηρετεί 

η εφαρμοζόμενη αστική πολιτική που τσακίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα, κλιμακώνει τη 

φοροληστεία και αποδιαρθρώνει μισθούς και εργασιακές σχέσεις.  

Απάντηση στα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και του λαού 

γενικότερα μπορεί να δώσει  μόνο η κοινή πάλη τους σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την 

πολιτική και τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων για θωράκιση της κερδοφορίας και της 

ανταγωνιστικότητάς τους, κόντρα στις ηγεσίες της ταξικής συνεργασίας, τους μηχανισμούς του 

κράτους, όπως το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ, το «τμήμα αποφοίτων ΑΤΕΙ» του ΤΕΕ, τις αστικές κυβερνήσεις 

που αναλαμβάνουν υλοποιήσουν αυτή την πολιτική, αξιοποιώντας ως εφαλτήριο :  

 την ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος,  

 την κατοχύρωση της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με άρση του διαχωρισμού ΑΕΙ-ΤΕΙ, με έναν 

ακαδημαϊκό τίτλο ανά επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο, μοναδική προϋπόθεση για την 

άσκηση του επαγγέλματος,  

Η οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων μηχανικών σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με το 

σύνολο της πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης- κυβερνήσεων, στο πλευρό του υπόλοιπου ταξικού 

εργατικού-λαϊκού κινήματος, του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και των άλλων ριζοσπαστικών 

συσπειρώσεων, οδηγεί σε νίκες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποφασιστική αναμέτρηση 

με τον πραγματικό αντίπαλο.  

 


