
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΜΟΙΒΕ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Πεσ μου πωσ φτάςαμε ωσ εδϊ, ςτα ςφνορα του ζξω από ‘δω… 
 
Διαβάηοντασ τισ ςτιλεσ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου και τα Δελτία Σφπου του ΣΕΕ, δε μπορεί κανείσ να μθν εξοργιςτεί 
από το μζγεκοσ τθσ υποκριςίασ, αναφορικά με το ηιτθμα των ελάχιςτων αμοιβϊν. Κι επειδι δε μασ ζχει εγκαταλείψει 
θ μνιμθ και θ κρίςθ, καλό είναι να κυμθκοφμε οριςμζνα – αποκαλυπτικά για το ρόλο του ΣΕΕ – πράγματα… 
 
Ωσ γνωςτόν, το τΕ ζχει από το 2002 καταργιςει τθν ΚΤΑ του 1989, με τθν οποία υπολογιηόταν ςυμβατικά ο κατϊτεροσ 
προχπολογιςμόσ ενόσ ιδιωτικοφ οικοδομικοφ ζργου (και βάςει αυτοφ θ κατϊτερθ αμοιβι), υποδεικνφοντασ ωσ νόμιμθ 
λφςθ τθ ςφνταξθ των αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν και επί αυτϊν τον προςδιοριςμό των αμοιβϊν, όπωσ προζβλεπε το 
ΠΔ 696/74. Σο γεγονόσ αυτό είναι πολφ ςοβαρι εξζλιξθ και δεν ζχει τφχει ιδιαίτερθσ προςοχισ μζχρι ςιμερα. τθν 
πραγματικότθτα, το ΠΔ 696/74 προςδιορίηει αμοιβζσ μθχανικοφ βάςει του προχπολογιςμοφ και όχι, αφθρθμζνα, 
κατϊτατεσ αμοιβζσ. Η ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ είναι ευκφνθ του μθχανικοφ και προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ 
τισ μονάδεσ του φυςικοφ αντικειμζνου επί τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ, όπωσ αυτι προκφπτει από τα τιμολόγια που 
εκδίδει το (τζωσ) ΤΠΕΧΩΔΕ για τα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα και τισ αντίςτοιχεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, προκειμζνου 
για τθν αμοιβι των εργατοτεχνιτϊν. Τφίςταται επίςθσ ζνα ελάχιςτον πλαφόν αμοιβισ που αναπροςαρμόηεται βάςθ 
του γνωςτοφ «λ», ανά τρίμθνο. ιμερα, θ κατϊτατθ αυτι αμοιβι είναι ςτα 5000xλ (=5000x0.23253) δθλαδι ίςθ με 
1162,65€, θ οποία όμωσ αφορά το ςφνολο των μελετϊν του ζργου, δθλαδι επιμερίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτατικι, 
θλεκτρομθχανολογικι κλπ. μελζτεσ, αναλογικά προσ το επιμζρουσ μζγεκοσ κακεμιάσ, εφόςον το άκροιςμά τουσ 
υπολείπεται του πλαφόν αυτοφ. τθν πράξθ, όπωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, αυτό το πλαφόν «διαςφαλίηει» 
εξευτελιςτικά κατϊτατα όρια τθσ τάξθσ των 200-400 € ανά μελζτθ. 
 
Γιατί δθμιουργικθκε θ ανάγκθ να περάςουμε, το 1989, από το ςφςτθμα αυτό ςτο ςφςτθμα του ςυμβατικοφ ελάχιςτου 
προχπολογιςμοφ και, ςυνακόλουκα, τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ του μθχανικοφ; Γενικότερα, ιςχφει ακριβϊσ αυτό που 
ιςχφει και με τισ Ε ςτουσ μιςκωτοφσ. Ο κϊδικασ αμοιβϊν (όπωσ και θ Ε) κεςπίηει ζνα ελάχιςτο όριο, όμωσ θ τιρθςθ 
του ορίου αυτοφ ςτθ ηωι είναι ηιτθμα γενικότερου ςυςχετιςμοφ δυνάμεων, τθσ πορείασ του κλάδου και τθσ 
καπιταλιςτικισ οικονομίασ γενικότερα κλπ. Ζτςι, πολφ απλά, το 1989 το πραγματικό κόςτοσ των ζργων είχε αυξθκεί ςε 
τζτοιο ςθμείο που θ εφαρμογι των ςυντελεςτϊν αμοιβισ του ΠΔ 696/74 οδθγοφςε ςε πολφ υψθλζσ αμοιβζσ που 
εκτόξευαν ακόμα περιςςότερο το κόςτοσ τθσ οικοδομισ, κακιςτϊντασ το απαγορευτικό για μεγάλθ μερίδα των 
μικροϊδιοκτθτϊν. Η αμείλικτθ πραγματικότθτα τθσ «πιάτςασ» οδιγθςε ςτα  γνωςτά φαινόμενα των εκπτϊςεων, των 
πιςτωτικϊν ςθμειωμάτων, του «ακζμιτου» (κεμιτότατου ςτον καπιταλιςμό) ανταγωνιςμοφ κλπ., κακιςτϊντασ κενό 
γράμμα τισ διατάξεισ περί αμοιβϊν. Αν αυτι θ παρατιρθςθ ίςχυε μια φορά το 1989, ςιμερα ιςχφει αςφαλϊσ ςτο 
πολλαπλάςιο: με μζςο καταςκευαςτικό κόςτοσ περίπου 1000 €/m2 ςιμερα, αντιλαμβάνεται κανείσ ότι αν εφαρμοςτεί 
το ΠΔ 696/74 ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ κα οδθγιςει ςε τουλάχιςτον 5πλαςιαςμό των ονομαςτικϊν αμοιβϊν, τθ ςτιγμι 
που το «κατϊφλι ελζγχου» του ςυςτιματοσ αμοιβϊν που εφαρμόηει το ΣΕΕ είναι ςτα 118 €/m2.  
 
Η ςυνζχεια είναι ςε γενικζσ γραμμζσ γνωςτι: θ υποχρζωςθ του κράτουσ να αναπροςαρμόηει ςε εξαμθνιαία, μάλιςτα, 
βάςθ τθν τιμι αφετθρίασ για τον υπολογιςμό του κατϊτατου ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ, ζμεινε ςτα χαρτιά και θ 
τιμι αυτι ζμεινε «παγωμζνθ» από το 1989 ζωσ το 2006 ςτα 44 €/m2. Εξ αιτίασ αυτισ τθσ κατάςταςθσ, οι αμοιβζσ 
ζπεςαν ςε εξευτελιςτικά επίπεδα: θ ςυμμετοχι τθσ αμοιβισ τθσ μελζτθσ/επίβλεψθσ ςτο κόςτοσ μιασ ιδιωτικισ 
οικοδομισ είχε πζςει ςτα επίπεδα του 1% (όταν ο διεκνισ μζςοσ όροσ είναι κοντά ςτο 10%) και θ αγανάκτθςθ των 
αυταπαςχολοφμενων μθχανικϊν που απαςχολοφνται ςτθν μελζτθ/επίβλεψθ τθσ ιδιωτικισ οικοδομισ ζφταςε ςτο 
αποκορφφωμά τθσ, όταν ψθφίςτθκε και ο νόμοσ για τθν «ποινικοποίθςθ» του επαγγζλματοσ, που μετακφλθςε το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ κρατικισ και εργοδοτικισ ευκφνθσ ςτισ πλάτεσ του – γλίςχρα αμοιβόμενου εκτόσ όλων των 



άλλων – μθχανικοφ. Η κατάργθςθ το 2002 από το τΕ τθσ «ΚΤΑ Λιάςκα» του 1989 που προαναφζραμε, ιταν το 
«κεραςάκι ςτθν τοφρτα».  
υμπζραςμα. Η αλικεια είναι ότι ο κεςμόσ τθσ κατϊτατθσ αμοιβισ για τον μθχανικό ςτα ιδιωτικά οικοδομικά ζργα 
(πζραν του πλαφόν 5000xλ, το οποίο «διαςφαλίηει» αμοιβζσ πείνασ) είναι, νομικά και πρακτικά, ςτον «αζρα». Είναι 
επίςθσ φανερό ότι θ επιςτροφι ςτο ςφςτθμα αμοιβϊν του 1974 που επιτάςςει θ απόφαςθ του τΕ είναι εκτόσ 
πραγματικότθτασ: είχε ιδθ ξεπεραςτεί από τισ εξελίξεισ ςτον κλάδο των καταςκευϊν το 1989, πόςο μάλλον ςιμερα. 
Από τθν άλλθ, θ πολιτικι τθσ ΕΕ και του κεφαλαίου για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των υπθρεςιϊν πιζηει (πλζον 
και κεςμικά με τθν οδθγία 2006/123 και τθ μεταφορά τθσ ςτο εκνικό δίκαιο) για τθν κατάργθςθ των διατάξεων περί 
κατϊτατθσ αμοιβισ. Από αυτι τθ ςκοπιά, θ άρνθςθ των κυβερνιςεων ΠΑΟΚ και ΝΔ να κεςπίςουν ζνα νζο ςφςτθμα 
αμοιβϊν ςτθ κζςθ αυτοφ που κατάργθςε το τΕ (και το οποίο τυπικά, αλλά παράνομα εφαρμόηουν ακόμα οι 
πολεοδομίεσ), κάκε άλλο παρά τυχαία ι προϊόν αδράνειασ είναι. Η ανάγκθ διεκδίκθςθσ και νομοκετικισ κατοχφρωςθσ 
του δικαιϊματοσ του αυταπαςχολοφμενου και μικροφ επαγγελματία μθχανικοφ ςε ζνα ειςόδθμα που του επιτρζπει να 
ηει αξιοπρεπϊσ από τθ δουλειά του, είναι περιςςότερο επίκαιρθ από ποτζ. 

 
Η μεγάλθ απάτθ του ςυςτιματοσ του ΣΕΕ 

 
το προθγοφμενο τεφχοσ περιγράψαμε ςυνοπτικά τθν «ιςτορία» του ηθτιματοσ μζχρι ςιμερα. Αναδείξαμε το ςκόπιμο 
«τραγζλαφο» που χαρακτθρίηει το ςθμερινό τοπίο, με τισ πολεοδομίεσ να εφαρμόηουν, τυπικά, ζνα ςφςτθμα 
ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ που ζχει καταπζςει ςτο τΕ, ζνα ςφςτθμα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ από το 1974 που 
είχε καταντιςει κενό γράμμα ιδθ από το 1989 και τισ κυβερνιςεισ ΠΑΟΚ και ΝΔ να μθν ζχουν προχωριςει – 
ςυνειδθτά – ςτθ κζςπιςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ που να κατοχυρϊνει ζνα ελάχιςτο ειςόδθμα αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ 
για τουσ αυταπαςχολοφμενουσ μθχανικοφσ. Σι ζκανε το ΣΕΕ απζναντι ςε όλα αυτά; 
 
Η θγεςία του ΣΕΕ, αντί να απαιτιςει από τθν κυβζρνθςθ να κατοχυρϊςει νομικά το δικαίωμα του αυταπαςχολοφμενου 
ςε ειςόδθμα που να του επιτρζπει να ηει αξιοπρεπϊσ από τθν εργαςία του, προχϊρθςε – υπό τισ ςιωπθρζσ «ευλογίεσ» 
τθσ τότε κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ – ςτθ κζςπιςθ ενόσ ςυςτιματοσ (με το επιχείρθμα ότι ζχει εκ του νόμου τθν υποχρζωςθ 
να προςδιορίηει τισ αμοιβζσ για λογαριαςμό των μθχανικϊν και τεχνικϊν και να εγγυάται τθν είςπραξι τουσ) το οποίο 
υπολογίηει ζναν ςυμβατικό προχπολογιςμό με τιμι αφετθρίασ τα 118 €/m2 ςιμερα (το 2006 ξεκίνθςε από τα 105), αντί 
των 44 που ιταν όλα αυτά τα χρόνια, προκειμζνου να τον χρθςιμοποιιςει ωσ «κατϊφλι» (που εξαςφαλίηει, τάχα τθν 
«ποιότθτα των μελετϊν», όπωσ διατείνεται υποκριτικά) το οποίο πρζπει να ξεπερνά ο προχπολογιςμόσ που υποβάλλει 
ο μθχανικόσ για να προμθκευκεί τον κωδικό πλθρωμισ και να προχωριςει θ ζκδοςθ τθσ άδειασ. Αν ο μθχανικόσ ζχει 
κάποια αντίρρθςθ και επικυμεί να υποβάλλει μικρότερο προχπολογιςμό, το ΣΕΕ τον υποχρεϊνει να τεκμθριϊςει τθν 
ορκότθτα τθσ μελζτθσ του και, εφόςον αυτι είναι εντόσ των κανόνων και των προδιαγραφϊν, δε μπορεί παρά να τθν 
εγκρίνει κι αυτι. Δθλαδι, θ «αμοιβι του ΣΕΕ» δεν είναι, πρακτικά, υποχρεωτικι αλλά απλϊσ μια «ςφςταςθ» που 
υποτίκεται ότι διαςφαλίηει – ζνασ κεόσ ξζρει πωσ και γιατί – τθν «ποιότθτα». Άρα και το δεφτερο επιχείρθμα τθσ 
θγεςίασ του ΣΕΕ ότι δικεν, αν δεν προχωροφςε ςε αυτό το ςφςτθμα, κα ζπρεπε να επιςτρζψουμε ςτο πριν του 1989 
κακεςτϊσ που απζτυχε να διαςφαλίςει ζνα ςτακερό, αξιοπρεπζσ επίπεδο αμοιβισ για τουσ αυταπαςχολοφμενουσ 
μθχανικοφσ, είναι απλά μια φτθνι κοροϊδία… 
 
τθν πραγματικότθτα, κυβζρνθςθ και ΣΕΕ ζπαιξαν και παίηουν ςτισ πλάτεσ του μθχανικοφ ζνα άκλιο παιχνίδι και τον 
«περιμζνουν ςτθ γωνία»: θ πρϊτθ με το να μθν επιλφει – ςυνειδθτά – το νομικό «αλαλοφμ» που προκάλεςε θ 
απόφαςθ του τΕ και με το να αφινει ακόμα τισ πολεοδομίεσ να εφαρμόηουν τθν ΚΤΑ του 1989 και το δεφτερο με τθν 
αποδοχι τθσ de facto κατάργθςθσ τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ, παίρνοντασ για «αντάλλαγμα» τα αυξθμζνα ζςοδα για το 
ίδιο (από το 2% επί των αμοιβϊν) ςε ςχζςθ με ό,τι κα ζπαιρνε με βάςθ τα ιςχφοντα όλα αυτά τα χρόνια. Από τθν άλλθ, 
ο αυταπαςχολοφμενοσ είναι ο μόνιμα χαμζνοσ: αν ςυντάξει προχπολογιςμό με πραγματικζσ τιμζσ, αναλυτικό δθλαδι, 
θ αμοιβι που κα πρζπει να ειςπράξει είναι τόςο υψθλι που κανείσ δε κα βρεκεί να του τθ δϊςει. Αν πάλι ςυντάξει 
ςυμβατικό προχπολογιςμό με τθν τιμι αφετθρίασ του ΣΕΕ ι κι ακόμα χαμθλότερθ (με το «παράκυρο» που αναφζραμε 
παραπάνω) τότε, αφενόσ αυτό ςθμαίνει ότι ο ίδιοσ ηθτά τθ μείωςθ τθσ αμοιβισ του κάτω από αυτό που προςδιορίηεται 
νόμιμα, αφετζρου αναλαμβάνει όλθ τθν ευκφνθ για ο,τιδιποτε προκφψει. Ποιοσ π.χ. κατοχυρϊνει το μθχανικό ςτθν 
περίπτωςθ δικαςτικισ διζνεξθσ με τον κφριο του ζργου αναφορικά με το πραγματικό κόςτοσ τθσ καταςκευισ ςε ςχζςθ 
με τον προχπολογιςμό τθσ; Με βάςθ τθ ςθμερινι κατάςταςθ, οφτε θ αμοιβι του αυταπαςχολοφμενου είναι 
κατοχυρωμζνθ, αλλά και οι ευκφνεσ κυβζρνθςθσ–ΣΕΕ–μεγαλοκαταςκευαςτϊν–μονοπωλίων δομικϊν υλικϊν κλπ. 
«εξαφανίηονται» και ςτθ κζςθ τουσ αναδεικνφεται θ βολικότατθ «αντίκεςθ» ανάμεςα ςτον ιδιοκτιτθ και ςτο μθχανικό. 



Ενδεικτικό αυτοφ του τελευταίου είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ αιτιςεων που ζρχεται κάκε εβδομάδα ςτθ ΔΕ του ΣΕΕ για 
υπαγωγι αμοιβϊν μελετϊν και επιβλζψεων ςτο «παλιό» ςφςτθμα. 

 
Σο κυριότερο, όμωσ, είναι ότι με το φαινομενικό αυτό χάοσ (που μόνο τυχαίο δεν είναι) διευκολφνεται θ πλιρθσ 
απελευκζρωςθ του κλάδου, θ οποία εν πολλοίσ περνά και μζςα από τθν de facto αρχικά και ςτθ ςυνζχεια και κεςμικι 
κατάργθςθ τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ. Η ςυηιτθςθ ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ για το ςφςτθμα του ΣΕΕ ζχει, από τθν 
άποψθ αυτι, εντελϊσ αποπροςανατολιςτικό χαρακτιρα: ςτόχοσ δεν είναι το ίδιο το ςφςτθμα του ΣΕΕ το οποίο, ςε 
τελευταία ανάλυςθ, είναι ςφςτθμα ενδεικτικϊν κι όχι ελάχιςτων αμοιβϊν. τόχοσ είναι να αξιοποιθκεί θ «κόντρα» 
αποφοίτων ΑΕΙ-ΣΕΙ για το ςφςτθμα αυτό για να προωκθκεί πιο γριγορα και αποτελεςματικά θ κατεφκυνςθ τθσ 
απελευκζρωςθσ. τθν πραγματικότθτα, θ θγεςία του ΣΕΕ με το ςφςτθμα αυτό, από τθ μια αποδζχκθκε και 
νομιμοποίθςε τθν άρνθςθ των κυβερνιςεων ΠΑΟΚ και ΝΔ να προχωριςουν ςτθ κζςπιςθ ενόσ πλαιςίου που να 
διαςφαλίηει τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ των αυταπαςχολοφμενων και μικρϊν επαγγελματιϊν ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ 
και από τθν άλλθ, αξιοποιεί το ςφςτθμα αμοιβϊν τθσ για να αποδεχκεί τθ μετακφλιςθ τθσ τεχνικισ ευκφνθσ από το 
κράτοσ και τθν εργοδοςία ςτισ πλάτεσ του μθχανικοφ με «αντάλλαγμα» τθ διατιρθςι του. Η ςτάςθ αυτι, κάκε άλλο 
παρά τυχαία είναι. Δείχνει ότι θ ςτακερι πυξίδα τθσ πολιτικισ τθσ θγεςίασ του ΣΕΕ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ 
προϊκθςθσ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ και των αναδιαρκρϊςεων ςτον καταςκευαςτικό κλάδο, υπζρ των μεγάλων 
μονοπωλιακϊν ομίλων και ςε βάροσ, τόςο των εργαηόμενων μθχανικϊν, όςο και του δικαιϊματοσ ςτθ λαϊκι κατοικία. 

 
τον άλλο δρόμο ανάπτυξθσ βρίςκεται θ διζξοδοσ 

 
Κάπωσ ζτςι, όπωσ περιγράψαμε ςτα δυο προθγοφμενα μζρθ του αφιερϊματοσ ςτισ αμοιβζσ, φτάςαμε ωσ εδϊ. ιμερα, 
οι αυταπαςχολοφμενοι και μικροί επαγγελματίεσ ζρχονται αντιμζτωποι με νζα επειςόδια του «serial-killer» τθσ 
απελευκζρωςθσ. Κυβζρνθςθ και θγεςία του ΣΕΕ, διόλου τυχαία, επικεντρϊνουν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο ηιτθμα των 
αμοιβϊν. Σουσ βολεφει να αποκρφπτουν ότι πλευρζσ τθσ ίδιασ ακριβϊσ πολιτικισ είναι και:  

 τα κυβερνθτικά ςχζδια ΠΔ για τα ΣΕΙ και τθν πιςτοποίθςθ (ςτθν οποία πρωτοςτατεί το ΣΕΕ!),  

 θ κατεδάφιςθ του αςφαλιςτικοφ (τθν οποία υπθρζτθςε το ΣΕΕ από τθν Σράπεηα Αττικισ και τον 3518 μζχρι τθ 
ςιωπι για τισ ρυκμίςεισ του Λοβζρδου),  

 το φορολογικό-λαιμθτόμοσ με τθν κατάργθςθ του αφορολόγθτου, τθν περαίωςθ, τθν κατάργθςθ των μοναδικϊν 
ςυντελεςτϊν,  

 τα νομοςχζδια για τισ μελζτεσ και τισ ανακζςεισ των δθμοςίων ζργων που απελευκερϊνουν τισ εκπτϊςεισ και 
ανακζτουν ςε «ανεξάρτθτεσ» (και πλιρωσ εξαρτθμζνεσ από τουσ μεγάλουσ ομίλουσ) αρχζσ το ςχεδιαςμό και τθν 
εκτζλεςι τουσ, 

 θ γενίκευςθ των ΔΙΣ και των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςε ςθμείο πρόκλθςθσ, όπωσ θ πρόςφατθ ΚΤΑ του 
καλοκαιριοφ που εκχωρεί ςτθν ΕΓΝΑΣΙΑ Α.Ε. τισ αρμοδιότθτεσ του δθμοςίου ςτα ζργα των νθςιϊν του Αιγαίου. 

Και βζβαια, ο κατάλογοσ αυτόσ κα μποροφςε να ςυνεχιςτεί για πολφ ακόμα… 
 
Τπάρχει κανείσ που να αμφιβάλλει ότι θ υλοποίθςθ αυτϊν των κατευκφνςεων κα χειροτερεφςει ακόμα περιςςότερο 
τθν κατάςταςθ, τόςο για τουσ εργαηόμενουσ (μιςκωτοφσ και αυταπαςχολοφμενουσ, μικροφσ επαγγελματίεσ) του 
κλάδου, όςο και τα λαϊκά ςτρϊματα γενικότερα; Η ωσ τϊρα πείρα το αποδεικνφει. Και γι αυτό είμαςτε αντίκετοι και κα 
παλζψουμε να μθν προχωριςουν οι νζεσ αντιδραςτικζσ ρυκμίςεισ που προετοιμάηονται, ςτα ζργα, τισ μελζτεσ, τισ 
αμοιβζσ, τα επαγγελματικά δικαιϊματα. Δε κα παραιτθκοφμε από το αυτονόθτο δικαίωμα – ανάγκθ του 
αυταπαςχολοφμενου να ηει αξιοπρεπϊσ από τθ δουλειά του. Ωςτόςο, θ ικανοποίθςθ αυτισ τθσ απαίτθςθσ δεν είναι 
μόνο κζμα των αμοιβϊν. υνδζεται άμεςα και με τθν πάλθ ενάντια ςτθ φοροεπιδρομι (προ και ελζω μνθμονίου), ςτο 
χαράτςι τθσ περαίωςθσ, ςτθν κατάργθςθ του αφορολόγθτου,  ςτθν εκτόξευςθ των αντιλαϊκϊν ζμμεςων φόρων, του 
ΦΠΑ κλπ. υνδζεται άρρθκτα με τθν πάλθ ενάντια ςτθν κατεδάφιςθ του αςφαλιςτικοφ, όπωσ αυτι προωκείται μζςα 
από το αντιλαϊκό-αντιαςφαλιςτικό νομικό πλαίςιο που διαμόρφωςαν ΠΑΟΚ και ΝΔ (νόμοι ιοφφα-Ρζππα-Πετραλιά-
Λοβζρδου, 3518/06 κλπ.). Αν δεν παλζψουμε ενιαία ενάντια ς’αυτό τον αντιλαϊκό οδοςτρωτιρα, ο κίνδυνοσ να μασ 
παίρνουν με το ..ενάμιςι χζρι, όςα κα ηθτάμε να μασ αφινουν με το άλλο μιςό (κι ακόμα περιςςότερα) είναι όχι 
απλά ορατόσ, αλλά βζβαιοσ. 
 
Ειδικά ςε ό,τι αφορά τισ ρυκμίςεισ για το επάγγελμα, είναι αυταπάτθ να πιςτεφει κανείσ ότι τα ερείπια του 
προςτατευτιςμοφ που ζχουν απομείνει (μθτρϊα, τάξεισ πτυχίων, ελάχιςτεσ αμοιβζσ κλπ.), αλλά και οι νζεσ, τάχα, 
«αςπίδεσ» όπωσ θ πιςτοποίθςθ, μποροφν να ανακόψουν τθ δράςθ των νόμων τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ. Σο 



αντίκετο, κάποιεσ από αυτζσ (όπωσ ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το ΜΗΚΙΕ κλπ.) κα τθ βοθκιςουν να πάει και πιο γριγορα 
ακόμα. τα πλαίςια του καπιταλιςτικοφ δρόμου ανάπτυξθσ, θ πορεία ςυγκζντρωςθσ και ςυγκεντροποίθςθσ τθσ 
παραγωγισ και του κεφαλαίου, θ μονοπϊλθςθ και του κλάδου των καταςκευϊν είναι αντικειμενικι διαδικαςία. 
Πολφ περιςςότερο, ςιμερα, ςε εποχι κρίςθσ που θ πίεςθ των μονοπωλίων για ταχφτερο και πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ 
οικονομίασ αυξάνει κατακόρυφα, είναι δυο φορζσ ουτοπικό να ελπίηει κανείσ ότι μζςα ςτο γενικό πλαίςιο τθσ 
απελευκζρωςθσ, μποροφν να λειτουργιςουν, μακροπρόκεςμα, "αςπίδεσ" και "αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ" για τθν 
προςταςία των αυταπαςχολοφμενων και μικρϊν επαγγελματιϊν.  
 
Η μοναδικι διζξοδοσ προοπτικισ βρίςκεται ςτθν ζνταξθ του αγϊνα ενάντια ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν 
 «απελευκζρωςθ», ςτθ γενικότερθ πάλθ για τθ ςυνολικι ανατροπι τθσ πολιτικισ του ευρωμονόδρομου και τθ 
διεκδίκθςθ ενόσ άλλου δρόμου ανάπτυξθσ, ςε ριξθ με τθν εξουςία και τθν κυριαρχία των μονοπωλίων. Με 
κατοχφρωςθ τθσ κοινωνικισ ιδιοκτθςίασ ςτα ςυγκεντρωμζνα μζςα παραγωγισ μζςω κρατικϊν φορζων (π.χ. ςτισ 
καταςκευζσ, τθν ενζργεια, τισ μεταφορζσ, τισ τθλεπικοινωνίεσ κλπ.) που κα λειτουργοφν με κεντρικό ςχεδιαςμό και 
εργατικό ζλεγχο για τθν ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν, κατοχυρϊνοντασ πλιρωσ τα εργαςιακά, κοινωνικά, 
μορφωτικά κλπ. δικαιϊματα των εργαηομζνων ςε αυτοφσ. Και βζβαια, με τθν αποδζςμευςθ τθσ χϊρασ από τισ 
δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ, του ΔΝΣ και των άλλων ιμπεριαλιςτικϊν οργανιςμϊν (ΝΑΣΟ κλπ.). ε αυτι τθν πορεία και με 
αυτόν τον προςανατολιςμό καλοφμε τουσ αυταπαςχολοφμενουσ και μικροφσ επαγγελματίεσ μθχανικοφσ να 
αγωνιςτοφν, μαηί με τθν ΠΑΕΒΕ, το ΠΑΜΕ και τθν «Πανεπιςτθμονικι», για τθν αντεπίκεςθ και τθν ελπιδοφόρα 
προοπτικι που ζχουν ανάγκθ ςυνολικότερα οι εργαηόμενοι και τα λαϊκά ςτρϊματα, αλλά και οι ίδιοι ωσ τμιμα 
τουσ. 
 


