
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ»  
 

Η «Παλεπηζηεκνληθή» θαιεί ηνπο θίινπο ηεο ζε ζύζθεςε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεο ησλ δπλέκεώλ ηεο ην 
επόκελν δηάζηεκα. Η Σύζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Μ. Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ 2009, ζηηο 19:30, ζηελ Αίζνπζα ηεο 
Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΔΔ, Καξαγηώξγε Σεξβίαο 4, ζηνλ 5ν όξνθν. 

 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΚΙΕ…  
 

Τν ζαββαηνθύξηαθν 4-5 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ, κε έλα εθ ησλ ζεκάησλ ην ΜΗΚΙΔ. Σε 
ζρέζε κε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε, ε κόλε «εμέιημε» ήηαλ όηη παξνπζηάζηεθε ζρέδην ΠΓ πνπ επεμεξγάζηεθε κηα «επηηξνπή 
εηδηθώλ», ην νπνίν, ππνηίζεηαη, δηεθδηθεί ην ΤΔΔ έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ην ΥΠΔΦΩΓΔ. Πέξα από 
νξηαθέο, ήζζνλνο ζεκαζίαο, δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην «θείκελν αξρώλ» πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζηελ πξνεγνύκελε 
ζπλεδξίαζε, ε θηινζνθία θαη απηνύ ηνπ θεηκέλνπ παξακέλεη ίδηα κε εθείλε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ππνπξγείνπ. Δπνκέλσο, ζηα βαζηθά 
ζεκεία ηζρύεη ε ηνπνζέηεζή καο, όπσο δεκνζηεύηεθε θαη ζε δύν πξνεγνύκελα ηεύρε ηνπ ΔΓ. Σην ζεκεξηλό ζεκείσκα, απιώο ζα 
ππελζπκίζνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο πιεπξέο ηνπ ζθεπηηθνύ καο. 

Κνηλόο – όζν θαη ππνθξηηηθόο – παξνλνκαζηήο ΤΔΔ θαη ΥΠΔΦΩΓΔ, ζε ζρέζε κε ην Μεηξών, είλαη ε «αζθάιεηα» θαη ε 
«πνηόηεηα» ησλ έξγσλ, νη νπνίεο απαηηνύλ, ηάρα, ηελ «πηζηνπνίεζε» όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπο. Λέεη, π.ρ. ην ΤΔΔ όηη πξέπεη 
λα «δηαρσξηζηεί ε θαηαζθεπαζηηθή από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα» θαη, επηπιένλ, «ε θαηαζθεπή λα γίλεη ζπλάξηεζε ηεο 
γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο». Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα; 

Πξώηνλ, ζηνλ θαπηηαιηζκό θαλέλαο εξγνιάβνο (είηε είλαη κεραληθόο, είηε όρη) δελ θαηαζθεπάδεη «γηα ηελ ςπρή ηεο κεηέξαο 
ηνπ», αιιά γηα λα πνπιήζεη. Γεύηεξνλ, θαη ζην ζεκεξηλό θαζεζηώο, πνπ δελ ππάξρεη ΜΗΚΙΔ, ηε κειέηε θαη ηελ επίβιεςε κηαο 
νηθνδνκήο δελ ηελ θάλεη ν νπνηνζδήπνηε, αιιά έλαο δηπισκαηνύρνο (ή ηερλνιόγνο) κεραληθόο κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα, 
αλάινγα ην είδνο ηεο κειέηεο θιπ. Τη ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε θαη γηαηί ε πνηόηεηα ησλ έξγσλ θαη ε αζθάιεηά ηνπο ππνβηβάδνληαη; 
Γηαηί, ζηελ πξάμε, ν «γλώζηεο», «έκπεηξνο» θιπ. Μεραληθόο είηε είλαη ν ίδηνο επηρεηξεκαηίαο θαη ζαλ ηέηνηνο ζθέθηεηαη πσο ζα 
κεηώζεη ην θόζηνο θαη ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο, είηε εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία-θαηαζθεπαζηή, ν 
νπνίνο ιεηηνπξγεί κε απηό ην θξηηήξην θαη, έηζη, «ππνθύπηεη» ζηηο πηέζεηο ηνπ. Ο δηαρσξηζκόο ηνπ θαηαζθεπάδεηλ από ην 
επηρεηξείλ είλαη κηα κεγάιε αλνεζία, ζηα ζεκεξηλά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πιαίζηα θαη, ζπλεπώο, ηα πεξί γλώζεο θαη 
εκπεηξίαο ερνύλ απιώο σο «επζεβείο πόζνη». 

Όζν γηα ηα «δάθξπα» πεξί κε πηζηνπνηεκέλσλ πιηθώλ θαη ησλ ειιηπώλ πξνδηαγξαθώλ, θαλέλα από ηα δεηήκαηα απηά δελ 
είλαη ζέκα ύπαξμεο κεηξώνπ, αιιά πνιηηηθήο (ηαμηθήο, ιέκε εκείο) βνύιεζεο. Οη αζηηθέο θπβεξλήζεηο, δηαρξνληθά, νύηε ήζειαλ, 
νύηε ζέινπλ, νύηε θαη κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε ζύγθξνπζε κε ηνπο κεγαινεηζαγσγείο ή/θαη κεγάινπο παξαγσγνύο δνκηθώλ πιηθώλ 
(θηάλεη θαλείο λα ζθεθζεί όηη ν θ. Παπαιεμόπνπινο ηνπ ΤΙΤΑΝΑ δηεηέιεζε γηα ρξόληα πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ θαη ζα θαηαιάβεη ην 
γηαηί…) θαη, θπζηθά, δελ ηνπο έθηαημε ζ’απηό ε κε ύπαξμε κεηξώσλ… 

Αο πάξνπκε, γηα λα θαλεί μαλά ην κέγεζνο ηεο ππνθξηζίαο, ηε ζέζε ηνπ ΤΔΔ όηη γηα ηελ πξόζβαζε ζηε Β’ βαζκίδα ηνπ 
«ΜΗΚΙΔ» (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ «ΜΔΚ Ιδησηηθώλ έξγσλ») πξέπεη λα έρεη θαλείο απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 500 κ2 θαηαζθεπήο 
ή 1000 κ2 επίβιεςεο. Τα 500 κ2 κε πεξίπνπ 1000 €/κ2 κέζν θόζηνο, καο θάλνπλ έλα ηδίξν 500000 € γηα ηελ επηρείξεζε. Δίλαη 
πξνθαλέο όηη έζησ θαη κε 20-30% ίδηα θεθάιαηα, κηιάκε γηα θεθάιαην ηεο ηάμεο ησλ 100-150 ρηι. €. Πνηα ε νπζηαζηηθή δηαθνξά 
κε ηελ αληίζηνηρε θιηκάθσζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ; Καη ηη ζρέζε έρεη εδώ ην αλ είλαη ν ίδηνο ν κεραληθόο ή θάπνηνο ηξίηνο ν 
επηρεηξεκαηίαο; Απιά, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, κηιάκε – απιώο – γηα ηε ζηειέρσζε κηαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, όπσο 
αθξηβώο ζηα δεκόζηα έξγα. Αλ πάιη κηιάκε γηα 1000 κ2 επίβιεςεο, ηόηε θαη πάιη, απιώο ζεζπίδεηαη κηα δεύηεξε, «ειαζηηθόηεξε» 
ίζσο, πξνϋπόζεζε γηα λα κπνξεί έλαο κεραληθόο λα ζηειερώλεη κηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηδησηηθώλ έξγσλ, ώζηε απηή λα 
αλαβαζκίζεη ηελ ηάμε ηεο. Κη εδώ θακία δηαθνξά κε ην ζρέδην ΠΓ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, επί ηεο νπζίαο… 

Γηα λα ην πνύκε απιά,  ε «εκπεηξία» θαη ε «γλώζε», ζηα θαπηηαιηζηηθά πιαίζηα δελ είλαη νπδέηεξεο έλλνηεο. Γελ έρεη ν 
θαζέλαο ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο λα απνθηήζεη «εκπεηξία», όηαλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ είλαη εκπνξεύζηκν πξνηόλ. Τέηνηεο 
αλνεζίεο, απιώο πξνζπαζνύλ κάηαηα λα ζπγθαιύςνπλ ηελ ακείιηθηε πξαγκαηηθόηεηα πνπ ιέεη όηη ζε κηα αγνξά πνπ 
νξγαλώλεηαη θαπηηαιηζηηθά, ζηαδηαθά ε παξαγσγή θαη ην θεθάιαην ζα ζπγθεληξσζνύλ ζε όιν θαη ιηγόηεξα ρέξηα. Απηή είλαη ε – 



θνηλή – ζηόρεπζε ησλ παξεκβάζεσλ ΤΔΔ θαη ΥΠΔΦΩΓΔ. Οη απηαπαζρνινύκελνη θαη κηθξνί επαγγεικαηίεο ζπλάδειθνη, όζν πην 
γξήγνξα ην θαηαλνήζνπλ, ηόζν ην θαιύηεξν γη απηνύο. 

Η «Παλεπηζηεκνληθή» δελ ηνπο θξύβεη ηελ αιήζεηα. Γελ πξνζπαζεί λα ηνπο μεγειάζεη κε ηαρπδαθηπινπξγηθά ηξπθ πνπ, 
ηάρα, κπνξνύλ λα ζηακαηήζνπλ ηε δξάζε ησλ λόκσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Η πξόηαζή καο, είλαη πξόηαζε αγώλα θαη 
δηεθδίθεζεο, πεκπηνπζία ησλ νπνίσλ απνηειεί ε ζέζε όηη κόλν ζε ζπλζήθεο παλεζληθνύ, θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο 
θαηαζθεπαζηηθήο (θαη νηθνλνκηθήο γεληθόηεξα) δξαζηεξηόηεηαο, κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νιόπιεπξα νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο 
θαη ε εκπεηξία ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο θαη λα δηαζθαιηζηεί ην πην πςειό θαη αμηνπξεπέο επίπεδν άζθεζεο ηνπ 
θνηλσληθνύ ηνπο έξγνπ. 

 

Εκ παπαδπομήρ, ζηο πποηγούμενο ηεύσορ ηος ΕΔ, δημοζιεύηηκε κείμενο ηηρ Δημοζιοϋπαλληλικήρ Ενόηηηαρ 
Μησανικών, ζηο οποίο ο «δαίμων» ηος πληκηπολογίος είσε ενζωμαηώζει ζηοισεία άζσεηα με ηο θέμα. Οι ζςνάδελθοι, 
μποπούν να βποςν ηο ακπιβέρ κείμενο ζηην ιζηοζελίδα ηηρ παπάηαξηρ. 


