
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΕΔΕ 

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ, 24 ΙΟΤΝΗ!!! 

  

Δ ΚΙΝΓΤΝΟ ΟΙ ΚΑΣΩΣΑΣΔ ΑΜΟΙΒΔ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ! 
 

Επηραίξνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δηάθνξνη εληφο θαη πεξί ηελ εγεζία ηνπ ΣΕΕ γηα ην ππνηηζέκελν «δψξν» ηεο θπβέξλεζεο, 
δειαδή ηελ εγθχθιην πνπ επηβάιιεη ζηηο πνιενδνκίεο λα ειέγρνπλ θαη΄αληηπαξαβνιή ηα φζα θαηαζέηνπλ νη κειεηεηέο κεραληθνί ζην 
θάθειιν ηεο άδεηαο, ζε ζρέζε κε φζα έρνπλ δειψζεη ζην ΣΕΕ γηα λα πάξνπλ ηνλ θσδηθφ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εηζπξάμνπλ ηελ 
ακνηβή ηνπο. Η θίλεζε απηή πξνβιήζεθε, πεξίπνπ, σο «δηθαίσζε» ηνπ ΣΕΕ γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο θαη σο 
ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα θίλεζε. Όηη ε εμέιημε απηή είλαη «κπφλνπο» πξνο ηελ εγεζία ηνπ ΣΕΕ, δε ρσξά ακθηβνιία. Δπζηπρψο, φκσο, γηα 
ηνπο απηαπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο κεραληθνχο, απηφ θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, αληίζεηα 
είλαη ζε ξήμε θαη αζπκθηιίσηε αληίζεζε καδί ηνπο. Η εμέιημε απηή πξέπεη λα ηνπο θάλεη  αθφκα πεξηζζφηεξν αλήζπρνπο γηα φ,ηη 
πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη θαη πνιχ θνβφκαζηε φηη είλαη αθφκα έλα ιηζαξάθη ζηελ πξνζπάζεηα θπβέξλεζεο-ΕΕ-εγεζίαο ΣΕΕ γηα 
θαιθίδεπζε θαη ηειηθά θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θαηψηαηεο ακνηβήο. 

Ωο γλσζηφλ, ην ηΕ έρεη απφ ην 2002 θαηαξγήζεη ηελ ΚΤΑ ηνπ 1989, κε ηελ νπνία ππνινγηδφηαλ ζπκβαηηθά ν θαηψηεξνο 
πξνυπνινγηζκφο (θαη βάζεη απηνχ ε θαηψηεξε ακνηβή), ππνδεηθλχνληαο σο λφκηκε ιχζε ηε ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 
θαη επί απηψλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ακνηβψλ, φπσο πξνέβιεπε ην ΠΔ 696/74. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζνβαξή εμέιημε θαη έρεη 
πεξάζεη «ληνχθνπ» κέρξη ζήκεξα. Γηα λα πνχκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, ην ΠΔ 696/74 πξνζδηνξίδεη ακνηβέο κεραληθνχ βάζεη 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΚΑΙ ΟΥΙ ΚΑΣΩΣΑΣΕ ακνηβέο. Μ’άιια ιφγηα, ρσξίο θαηψηαην φξην πξνυπνινγηζκνχ δελ ππάξρεη θαηψηαηε 
ακνηβή. Επνκέλσο, εθφζνλ ην ηΕ θαηήξγεζε ηνλ ζπκβαηηθά ππνινγηδφκελν θαηψηαην πξνυπνινγηζκφ, ην εξψηεκα είλαη αλ ππάξρεη 
άιινο ηξφπνο ζχληαμεο θαηψηαηνπ πξνυπνινγηζκνχ (θη φρη γεληθψο αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ιέεη ην ΣΕΕ, ζπζθνηίδνληαο 
ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο). Η αιήζεηα είλαη φηη λνκηθά θαηνρπξσκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ΚΑΣΩΣΑΣΟΤ πξνυπνινγηζκνχ 
ζήκεξα ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ. Σφζν ηα ηηκνιφγηα ηνπ Δεκνζίνπ, φζν θαη ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΠΔ 515/89 δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε θαηψηαην 
πξνυπνινγηζκφ. Σέηνηα ή παξφκνηα ηηκνιφγηα ππήξραλ θαη πξηλ ην 1989, αιιά ε ακείιηθηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο «πηάηζαο» ηα είρε ήδε 
απφ ηφηε μεπεξάζεη κε ηα γλσζηά θαη κε εμαηξεηέα θαηλφκελα ησλ εθπηψζεσλ, ηνπ «αζέκηηνπ» (ζεκηηφηαηνπ ζηνλ θαπηηαιηζκφ) 
αληαγσληζκνχ θιπ. ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ε – πξνζσξηλή κφλν, ελφςεη ΜΗΚΙΕ θαη επεξρφκελεο επέιαζεο ησλ κεγάισλ νκίισλ – 
επάλνδνο ζην θαζεζηψο απηφ, ζαθψο θαη ζα ρεηξνηεξέςεη ηελ θαηάζηαζε αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Καη εδψ απνθαιχπηεηαη ν ξφινο ηνπ ΣΕΕ. Αληηιακβαλφκελε ε εγεζία ηνπ, ηε ζεκαζία ηεο εμέιημεο κε ηελ απφθαζε ηνπ ηΕ θαη ην 
ηη ζα επαθνινπζήζεη, αληί λα απαηηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα ζεζπίζεη εθ λένπ θαηψηαην πξνυπνινγηζκφ (ζηα 105, ηα 110 €/κ2 ή ζε 
φπνηα άιιε ηηκή ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά φηη αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα), έζπεπζε ΕΝΣΕΛΩ ΑΤΘΑΙΡΕΣΑ λα 
ζεζπίζεη ε ίδηα σο θαηψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ, απηφ πνπ ππνινγίδεηαη κε ηηκή αθεηεξίαο ηα 110 €/κ2 (ζηελ νπζία ζεζκνζεηψληαο 
άιινλ έλαλ «ζπκβαηηθφ» πξνυπνινγηζκφ, ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ θαηάξγεζε ην ηΕ θαη κάιηζηα ρσξίο θαλέλα έξεηζκα ζε θάπνηα 
δηάηαμε λφκνπ) θαη δελ θάλεη δεθηνχο ηνπο ππνηηζέκελνπο αλαιπηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ππνβάιινπλ νη κειεηεηέο κεραληθνί, αλ 
δελ θαιχπηνπλ θαη’ειάρηζηνλ απηφ ην πνζφλ. Καη ιέκε «ππνηηζέκελνπο» δηφηη, ζηελ πξάμε, νη κεραληθνί θαλέλαλ αλαιπηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ δελ ππνβάιινπλ. Απιψο, απνδέρνληαη ηνλ ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ πνπ ππνδεηθλχεη ην ΣΕΕ σο «δηθφ ηνπο», 
«αλαιπηηθφ» δήζελ, πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο δε θαίλεηαη πνπζελά, νχηε ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα δεκφζηα αξρή. Σν ΣΕΕ «βγάδεη  ηελ 
νπξά ηνπ απ’έμσ» ζ’απηφ, πεηψληαο ηελ επζχλε ζηνλ κεραληθφ, ν νπνίνο ζα είλαη έθζεηνο γηα φ,ηη θη αλ ζπκβεί, κηαο θαη ν λφκνο 
αλαγνξεχεη ηνλ κεραληθφ σο ηνλ απνθιεηζηηθφ ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ν ζεζκφο ηεο θαηψηαηεο ακνηβήο είλαη ΕΝΣΕΛΩ ΣΟΝ ΑΕΡΑ. Δελ είλαη ηπραίν φηη, ηελ πεξίνδν πνπ ε 
Επηηξνπή Αληαγσληζκνχ βάιιεη θαηά ηεο θαηψηαηεο ακνηβήο, κε επηρείξεκα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ε θπβέξλεζε 
αξλείηαη λα ζεζπίζεη ε ίδηα θαηψηαηεο ακνηβέο γηα ηνπο κεραληθνχο, ηε ζηηγκή πνπ ηα ζρέδηα γηα ην ΜΗΚΙΕ μαλαβγαίλνπλ απφ ηε 
«λαθζαιίλε», έξρεηαη ην ΣΕΕ κε απηή ηελ ελέξγεηα λα «θαλεί» φηη ηνπο ππεξαζπίδεηαη, αιιά ζηελ νπζία λα βάιεη ηηο ακνηβέο ηνπο ζε 
ΘΑΝΑΙΜΟ ΚΙΝΔΤΝΟ. Αλνίγεη ν δξφκνο ζηνλ νπνηνλδήπνηε – θαη εηδηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ, νπφηε θαη δε ζα κπνξεί 
λα «γιηζηξήζεη» απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ δειψλνληαο ςεπδή ζηνηρεία, φπσο θαηά θφξνλ γηλφηαλ ην πξψην δηάζηεκα 
εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο – λα κπνξεί λα πξνζβάιιεη ζηα δηθαζηήξηα ην πιαθφλ-κατκνχ ησλ 110 €/κ2 ζπκπαξαζχξνληαο 
καδί ηνπ, ζηελ πξάμε, θάζε λνκηθφ πεξηνξηζκφ γηα ηνλ θαηψηαην πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη άξα γηα ηελ θαηψηαηε ακνηβή ηνπ 
κεραληθνχ. Η επεξρφκελε κνλνπψιεζε θαη ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ απφ ηνπο κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο, απφ ηε κηα 
ζα ζπλζιίςεη ηε κάδα ησλ απηαπαζρνινχκελσλ θαη κηθξνεπαγγεικαηηψλ θαη, αθεηέξνπ, ζα αμηνπνηήζεη ζηε ζπλέρεηα ην 
πθηζηάκελν πιαίζην γηα ηελ επηβνιή κνλνπσιηαθψλ ηηκψλ, πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ην δηθαίσκα ζηε ιατθή θαηνηθία ζε αθφκα 
πεξηζζφηεξν απιεζίαζην θαη παλάθξηβν φλεηξν, ζε ζρέζε κε ζήκεξα. 



Αλ ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ελδηαθεξφηαλ λα δηαζθαιίζεη θαη λα απμήζεη ηηο θαηψηαηεο ακνηβέο γηα ηνπο κηθξνχο κειεηεηέο, ηφηε ψθεηιε 
πξψηνλ, λα απαηηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα ζεζπίζεη θαηψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ (ζηε βάζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ηηκψλ κνλάδαο 
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ησλ εκεξνκηζζίσλ θιπ.) θαη δεχηεξνλ, λα απαηηήζεη, επί απηνχ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηε δηαζθάιηζε θαη αχμεζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ακνηβψλ ησλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ, κε ηελ αλάινγε θπζηθά 
ηηκαξηζκηθή επηθαηξνπνίεζε. Η «ακέιεηα» απηή ηνπ ΣΕΕ, θάζε άιιν παξά «αζψα» είλαη. Δείρλεη φηη ε ζηαζεξή ππμίδα ηεο πνιηηηθήο ηεο 
είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ππέξ ησλ 
κεγάισλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ζε βάξνο, ηφζν ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ, φζν θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ιατθή θαηνηθία. 

 


