
 
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΜΖΧΑΝΗΚΩΝ 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΩΝ ΑΜΟΗΒΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 
 ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πνιπδηαθεκηζκέλεο “αχμεζεο” ησλ ακνηβψλ ησλ κειεηψλ θαη ησλ επηβιέςεσλ ζηα 

θηηξηαθά έξγα, ε “Παλεπηζηεκνληθή” θάλεη ηηο εμήο, πξψηεο επηζεκάλζεηο θαη ζα επαλέιζεη κε αλαιπηηθφηεξε 

ηνπνζέηεζε θαη επί ιεπηνκεξεηψλ: 

1. Η αλάιεςε, επηπιένλ, ηεο επζχλεο θαζνξηζκνχ ησλ ειάρηζησλ ακνηβψλ απφ ην ΣΕΕ, δίλεη ζηελ 

θπβέξλεζε ην άιινζη λα εκθαλίδεηαη “ακέηνρε” γηα ην ζέκα, λα απνζείεη ηηο πνιηηηθέο ηεο επζχλεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, δίλεη ζηελ εγεζία ηνπ ΣΕΕ ην ξφιν ελφο “θνηλσληθνχ ακνξηηζέξ” γηα ηελ εθηφλσζε, ρεηξαγψγεζε 

θαη ελζσκάησζε ηεο δίθαηεο δηακαξηπξίαο ρηιηάδσλ κηθξνεπαγγεικαηηψλ γηα ηελ ρξφληα θαζήισζε ησλ 

ακνηβψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηε ρεηξνηέξεπζή ηνπο ζην κέιινλ, ζην βαζκφ πνπ ζα πξνρσξάλε νη 

αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδφκελσλ 

κεραληθψλ είλαη πξψηα θαη θχξηα ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο θαη θακία “πξσηνβνπιία” 

θαλελφο δε κπνξεί λα ηελ αθπξψζεη. 

2. Οπζηαζηηθνί απνδέθηεο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο δελ πξφθεηηαη λα είλαη νη κηζζσηνί κεραληθνί (είηε 

ακείβνληαη κε κηζζφ, είηε κε Δειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ) πνπ εξγάδνληαη ζηα κειεηεηηθά γξαθεία θαη ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Απφ ηελ άιιε, νη απηναπαζρνινχκελνη θαη γεληθφηεξα νη κηθξνί κειεηεηέο δε 

κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε, ηα πιήγκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ ην ζχλνιν ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο (δεκφζηα έξγα, κειέηεο, ην “πξν ησλ ππιψλ” ΜΗΚΙΕ θιπ.), ε 

θαηεδάθηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη ξπζκίζεηο γηα ην ΣΜΕΔΕ, ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε 

θαηαλνκή ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ππέξ ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ησλ 

ηξαπεδψλ. Ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε ΔΕ ηνπ ΣΕΕ, δε κπνξεί λα εθηηκά φηη είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζνχλ απμήζεηο 

ζηηο ακνηβέο ησλ κειεηψλ έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη λα “πνηεί ηελ λχζζαλ”, ζε φ,ηη αθνξά ηηο Ε ησλ 

κηζζσηψλ κεραληθψλ – νη ηειεπηαίνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη νη πξαγκαηηθνί 

ζπληάζζνληεο ηηο κειέηεο απηέο. 

3. Η ηαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία απνθεχγεη λα πάξεη ζαθή θαη δεκφζηα ζέζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία, πέξαλ άιισλ πιεπξψλ (δηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ηαιαηπσξίαο θιπ.) εληζρχεη θαη 

ππνζάιπηεη ηηο ζπληερληαθέο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ δηπισκαηνχρσλ θαη πηπρηνχρσλ κεραληθψλ (κέζα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηνπο ηερλνιφγνπο κεραληθνχο), αιιά θαη ελδνθιαδηθά, κε ηελ επηιεθηηθή επηθέληξσζε ζηα 

θηηξηαθά έξγα. Σαπηφρξνλα, ε ζηάζε ηφζν ηνπ ΣΕΕ, φζν θαη ηεο ΕΕΣΕΜ είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε 

απηή ηελ ηαθηηθή: ην κελ πξψην επηρεηξεί λα εκθαληζηεί de facto σο ν κνλαδηθφο “εθπξφζσπνο ησλ ηερληθψλ 

επηζηεκφλσλ”, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί απφ κφλν ηνπ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ “θιεηζηψλ επαγγεικάησλ” πνπ πξνσζεί ε ΕΕ, αθεηέξνπ ε δεχηεξε “απαληά” κε ηελ πιήξε 

επζπγξάκκηζή ηεο πξνο ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή, ηεο νπνίαο ηελ άκεζε, “εδψ θαη ηψξα” εθαξκνγή θαη δεηά. 

Υακέλνη απφ ηελ “αληηπαξάζεζε” απηή – φπσο ζπλήζσο – νη απηαπαζρνινχκελνη θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο 

κειεηεηέο κεραληθνί (δηπισκαηνχρνη θαη πηπρηνχρνη) πνπ σζνχληαη ζηε κέγγελε ηεο Μπνιφληα. 

4. Παξά ηηο ζξηακβνινγίεο γηα ηελ ππνηηζέκελε θαηάξγεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ε εγεζία 

ηνπ ΣΕΕ εηζάγεη απιψο “απφ ην παξάζπξν”, απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηαξγείηαη. Απφ ηε κηα, κέζσ ηεο 

επηκειψο λεθειψδνπο έλλνηαο ηνπ “ειάρηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ”, φπνπ ζηελ νπζία, ην ΣΕΕ απιψο θαίλεηαη λα 

ηελ εθαξκφδεη αθξηβψο φπσο θαη ε ΤΑ ηνπ 1989 κε απμεκέλε ηηκή αθεηεξίαο (105 €/κ
2
 αληί 44 πνπ ήηαλ έσο 

ηψξα) θαη, αθεηέξνπ, ππνρξεψλνληαο ηνλ κειεηεηή λα ππνβάιιεη, σο “αλαιπηηθφ” πξνππνινγηζκφ άιινλ έλαλ 

ζπκβαηηθφ ηέηνην, ζην βαζκφ πνπ δελ ππάξρεη ΚΑΜΙΑ ζαθήο θαη ηεθκεξησκέλε πξνδηαγξαθή ζχληαμεο 

ηέηνησλ πξνυπνινγηζκψλ. Η απζαηξεζία ζηελ εθαξκνγή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αθήλεη νξζάλνηρηα ηα 

παξάζπξα ζε ζπλαιιαγέο (εηδηθά αλ ζπλππνινγίζνπκε ην “παξαζπξάθη” πεξί δπλαηφηεηαο έγθξηζεο κειεηψλ 

κε ρακειφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ πξνυπνινγηζκφ, θαηφπηλ “αηηηνιφγεζεο”) θαη αθήλεη έθζεηνπο, ζηελ νπζία, ηνπο 

κηθξνχο κειεηεηέο. Με ηε δηαδηθαζία απηή, ηα βάξε ηεο επζχλεο πεξλνχλ ζαθψο ζηνλ κειεηεηή, ν νπνίνο ξεηά 

θαηνλνκάδεηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ “θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο”, δειαδή εληειψο απζαίξεηα. Με πνηεο ηηκέο κνλάδνο ζα ππνινγηζηνχλ, γηα παξάδεηγκα, νη δηάθνξεο 

εξγαζίεο; Θα απνθαζίδεη ν κειεηεηήο θαηά ην δνθνχλ; Η θξαηηθή επζχλε δηαρέεηαη, αληίζεηα, ζην ΣΕΕ, ζηηο 



πνιενδνκίεο θιπ. θαη παξακέλεη επηκειψο αθαζφξηζηε θαη, γηα απηφλ ην ιφγν, ηειηθά ΑΝΤΠΑΡΚΣΗ. Σα 

απνηειέζκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ νη εξγαδφκελνη κεραληθνί ηα έρνπλ βηψζεη θαη ηα βηψλνπλ (βι. 

πνηληθνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ επαγγέικαηνο) θαζεκεξηλά... 

5. Είλαη θαλεξφ, φηη ε απνζπαζκαηηθή ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ακνηβψλ, μεθνκκέλα απφ έλαλ ξηδηθά 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζεψξεζεο φισλ ησλ θάζεσλ παξαγσγήο ησλ έξγσλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ, νδεγεί ζε 

αθφκα κεγαιχηεξα αδηέμνδα. Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ πξαγκαηηθψλ “παξαγσγψλ”, 

δειαδή ησλ κηζζσηψλ θαη απηαπαζρνινχκελσλ πξψηα-πξψηα κειεηεηψλ, κέζα απφ ηελ ππνγξαθή πιινγηθψλ 

πκβάζεσλ Εξγαζίαο γηα ηνπο πξψηνπο θαη πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ, δηαζθαιηζκέλε λνκνζεηηθά γηα 

ηνπο δεχηεξνπο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Απνδεηθλχεηαη – πάλσ απ’φια – φηη, 

ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηεο ππνηαγήο φισλ ησλ θάζεσλ παξαγσγήο ηεο ιατθήο 

θαηνηθίαο ζηνπο λφκνπο ηνπ θέξδνπο, δε κπνξεί λα ππάξμεη ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιατθψλ αλαγθψλ. Οπζηαζηηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ιατθή θαηνηθία, 

είλαη εθηθηή κφλν ζηα πιαίζηα ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζα αγθαιηάδεη ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ παξαγσγήο ησλ έξγσλ, ηε κειέηε, ηελ πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε θιπ. Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο, κε γλψκνλα θαη θξηηήξην 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη φρη ην θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο απαηηεί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ 

χπαξμε ελφο Εληαίνπ Κξαηηθνχ Φνξέα Καηαζθεπψλ, ν νπνίνο ζα απνηειεί ιατθή πεξηνπζία. Οη κηζζσηνί 

κεραληθνί, νη κηθξνί κειεηεηέο θαη εξγνιήπηεο, νη εξγαδφκελνη γεληθφηεξα έρνπλ θνηλφ ζπκθέξνλ λα παιέςνπλ 

ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, παιεχνληαο παξάιιεια θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

πινπνίεζήο ηεο, δειαδή ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ηε λίθε ζην επίπεδν ηεο εμνπζίαο. 
 

 


