
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ» 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Η διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στο χώρο του κοινοβουλίου, που διοργάνωσε η 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Τόνια Μοροπούλου, από κοινού με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των 
παρατάξεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ στις 3 Φλεβάρη, ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο δίμηνο που επιχειρήθηκε να 
περάσει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ. Και αυτή η προσπάθεια αποκρούστηκε με τη μαζική 
μαχητική παρουσία των Σωματείων και Επιτροπών Αγώνα μισθωτών και αυταπασχολούμενων μηχανικών στη 
συγκέντρωση εκτός του κοινοβουλίου. Οι προωθούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αφορούν ουσιαστικά την αξιοποίηση 
του ΤΕΕ στην παραπέρα προώθηση της ευρωενωσιακής πολιτικής για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού, 
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Μπολόνια. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει και αυτή τη βρώμικη 
δουλειά που άφησαν ως εκκρεμότητα οι προηγούμενες κυβερνήσεις και επιχειρεί να το κάνει με τη διαδικασία του 
«κατεπείγοντος». Άλλωστε η παρουσία του ενορχηστρωτή των αλλαγών και πρώην προέδρου του ΤΕΕ,  υπουργού Χρ. 
Σπίρτζη στη διαδικασία της συνεδρίασης πείθει κάθε δύσπιστο για αυτό: Ενιαίο Μητρώο για Δημόσια και Ιδιωτικά έργα με 
ενσωματωμένες μεθόδους αξιολόγησης, ατομικός φάκελος προσόντων τεχνικού... και πολλά άλλα.  

 
Πτυχίο διαβατήριο για συνεχείς εξετάσεις 

 Το ΤΕΕ μετατρέπεται σε Φορέα Πιστοποίησης της άσκησης των τεχνικών δραστηριοτήτων και επί πληρωμή 
εκπαίδευσης, από το επίπεδο του τεχνίτη οικοδομής μέχρι του μηχανικού με «πτυχίο» ανώτερης κατηγορίας. Το σύνολο των 
μηχανικών θα πρέπει να πιστοποιηθούν για τη δουλειά που κάνουν, ενίοτε για δεκαετίες, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ για τις 
πιστοποιήσεις, και συγκεντρώνοντας βίαια την αγορά στα μεγάλα τεχνικά γραφεία που θα έχουν όλες τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις. Μετά τη δολοφονική φοροληστεία του αστικού κράτους και τις υψηλότερες ίσως ασφαλιστικές εισφορές 
στον πλανήτη, όσοι απέμειναν να «ασκούν το επάγγελμα» θα πεταχτούν έξω ως μη πιστοποιημένοι.  

 Κάτω από την κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της εγγραφής σε ένα ενιαίο “ΤΕΕ” όλων των αποφοίτων 
3ετούς, 4ετούς και 5ετούς εκπαίδευσης, κρύβεται η απαξίωση του συνόλου των τίτλων σπουδών σε απλά διαβατήρια για τη 
«διαβαθμισμένη πρόσβαση» με επί πληρωμή πιστοποιήσεις, μέσω σεμιναρίων εξετάσεων κ.ά. (όπως τεκμηριωμένη 
εμπειρία και μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα «δόκιμου μηχανικού» στις επαγγελματικές δραστηριότητες), δηλαδή 
την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος. 

 Κάτω από τον ευφημισμό της «ουσιαστικοποίησης των γραπτών εξετάσεων», κρύβεται το πέταγμα εκτός επαγγέλματος 
χιλιάδων αποφοίτων και η μετατροπή τους σε φθηνό εργατικό δυναμικό, σε «μη μηχανικούς» για το μεγάλο κεφάλαιο.  

 Κάτω από χοντροκομμένες «προτάσεις», όπως της θέσπισης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του 
πτυχίου, κρύβεται άλλος ένας ταξικός φραγμός και η δημιουργία φτηνού εργατικού δυναμικού μηχανικών για «μαθητεία» στους 
ομίλους. 

Η προώθηση της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος τσακίζει μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, με 
μοναδικούς κερδισμένους τους μεγάλους ομίλους που θα συγκεντρώσουν την αγορά και θα βρουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό. Γι’ αυτό και προωθείται απ’ όλες τις αστικές κυβερνήσεις, τώρα απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, και 
στηρίζεται απ’ όλες τις παρατάξεις τους μέσα και έξω απ’ το ΤΕΕ. 

 

TEE: Ακόμα πιο αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας 
Παράλληλα, το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ δεν είναι ουδέτερο. Η μεθόδευση της αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ 
αφορά το ρόλο του στην επόμενη μέρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό το «αναβαθμισμένο» ΤΕΕ: 

 Χρειάζεται ακόμα περισσότερο αποδυναμωμένα τα συλλογικά όργανα του. Για αυτό προτείνεται η απευθείας εκλογή του 
Προέδρου του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων, ώστε αυτός να είναι πλήρως ελεγχόμενος - χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις - 
από το εκάστοτε λόμπι μονοπωλιακών ομίλων. Γι’ αυτό προωθείται η υποβάθμιση του αποφασιστικού ρόλου των 
Αντιπροσωπειών, με την κατάτμησή τους σε θεματικές ενότητες. 

 Ταυτόχρονα μεθοδεύεται η μετατροπή του ΤΕΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με τη θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης Α.Ε. από το ΤΕΕ 
και τα ΠΤ, με σκοπό μεταξύ άλλων τη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων. 

Οι αντιδραστικές αλλαγές για τη ζωή των εργαζόμενων μηχανικών και για τη στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία του ΤΕΕ που 
προωθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΤΕΕ, παρά τις όποιες φραστικές αντιπαραθέσεις, εξηγούν τη μορφή που επέλεξαν για να 
τις προωθήσουν. 
Η επόμενη μέρα της αναιμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης «δεν χωρά» την πλειοψηφία των εργαζόμενων μηχανικών. Οι χιλιάδες 
μισθωτοί άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι που δέχονται την επίθεση διαρκείας στα εργασιακά – ασφαλιστικά – επαγγελματικά 



τους δικαιώματα προορίζονται να αποτελέσουν ένα επιστημονικό προλεταριάτο χαμηλής ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους 
ομίλους φθηνή εργατική δύναμη και έχουν το ΤΕΕ απέναντί τους. Το ΤΕΕ αποτελεί – σε τελευταία ανάλυση – μηχανισμό του 
αστικού κράτους και, άρα, προώθησης της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων. Άλλωστε αυτή η πορεία επιβάλλεται από τον ίδιο το 
χαρακτήρα του: ως μέλη του συνυπάρχουν μηχανικοί με διαμετρικά αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα και ο καταστατικός του ρόλος 
είναι αυτός του «τεχνικού συμβούλου» του κράτους. Η εκάστοτε ηγεσία του ΤΕΕ εκφράζει σαφώς τα συμφέροντα της κυρίαρχης 
τάξης και όχι μια «συνισταμένη» των θέσεων όλων των μηχανικών.  
 
Το κίνημα να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που φέρνει η σημερινή πρόταση αναθεώρησης. 
Απάντηση μπορεί να δώσει μονάχα η ανασύνταξη του κινήματος των εργαζόμενων μηχανικών που να σημαδεύει τον 
πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ. 
 

Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας, απαιτώντας: 

         Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών 
ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. 

         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 ΠΔ 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 (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). 
Κατάργηση του αστικού νομοθετικού πλαισίου που παραδίδει τη γη στο μεγάλο κεφάλαιο. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής 
θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. 

 

 


