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Μποιθελζηάηλ – Μποιώληα: δύο θησάρηα γηα ηολ ίδηο ιάθθο... 
 

Η πξόζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ην επόκελν δηάζηεκα ζην «άλνηγκα» ησλ ιεγόκελσλ «θιεηζηώλ» επαγ-γεικάησλ 
είλαη δηαθεξπγκέλε. Η εγεζία ηνπ ΤΕΕ, κεηαμύ άιισλ, εκθαλίδεηαη λα «αληηηίζεηαη» ζηελ πξόζεζε απηή, κε ηηο δήζελ «αλεζπρίεο» πνπ 
δηαηππώλεη ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην ηεο δηαβόεηεο νδεγίαο Μπνιθελζηάηλ (2006/123) γηα ηελ «απειεπζέξσζε 
ησλ ππεξεζηώλ». Φπζηθά, νη «αλεζπρίεο» απηέο είλαη θαη ππνθξηηηθέο θαη καθξηά από ηελ νπζία ηνπ πξάγκαηνο. Η εγεζία ηνπ ΤΕΕ 
θάλεη, ιεο θαη ε ππόζεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο «αγνξάο ππεξεζηώλ» ζηελ ΕΕ αρτίδεη θαη ηειεηώλεη κε ηελ οδεγία 
Μποιθελζηάηλ. Χεύδεηαη. Καη ην ςέκα απηό, κόλν πξντόλ παξαλόεζεο δελ είλαη. 

Η επηδίσμε ηεο ΕΕ γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο έρεη ζηξαηεγηθό ραξαθηήξα. Η άξζε ησλ ζεζκηθώλ θξαγκώλ ζην 
εζσηεξηθό θαη κεηαμύ ησλ εζληθώλ αγνξώλ ππεξεηεί κε ζπλέπεηα απηή ηελ επηδίσμε, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα ηόζν κε ηελ αλάγθε 
ζσξάθηζεο ηεο θεξδνθνξίαο, όζν θαη κε ηε δηαζθάιηζε όξσλ απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ ησλ επξσπατθώλ κνλνπσιίσλ έλαληη 
ησλ ακεξηθάληθσλ, ηαπσληθώλ θιπ. αληαγσληζηώλ ηνπο. Ήδε από ηελ ηδξπηηθή ηεο Σπλζήθε, ε ΕΕ θαηνρπξώλεη ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο 
ειεπζεξίεο θίλεζεο: θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ. Η δηακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ επηηξέπεη απηέο 
ηηο ειεπζεξίεο απνηειεί θεληξηθό άμνλα ηεο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ δηαρξνληθά θαη ήδε ππάξρεη έλα νιόθιεξν «νηθνδόκεκα» νδεγηώλ θαη 
θαλνληζκώλ πνπ αθνξά ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σην πιαίζην απηό, εηδηθόηεξα, εληάζζνληαη 
λνκνζεηήκαηα όπσο, ελδεηθηηθά:  

 Η νδεγία 2005/36/ΕΚ (ΠΔ 165/00, ΠΔ 385/02 θιπ.) γηα ην ζύζηεκα επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ θαη ηε ξύζκηζε ηεο πξόζβαζεο 
θαη άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ  

 Η νδεγία 1996/71/ΕΚ (ΠΔ 219/00) γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ πνπ απνζπώληαη γηα λα 
εξγαζηνύλ από έλα θξάηνο-κέινο ζε άιιν  

 Η νδεγία 2004/18/ΕΚ (ΠΔ 60/07) γηα ην ζπληνληζκό ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ  
θαη, βέβαηα, πιήζνο άιισλ νδεγηώλ, θαλνληζκώλ θαη δηαηάμεσλ. Είλαη, από απηή ηελ άπνςε, ραξαθηεξηζηηθό όηη ζην ίδην ην θείκελν 
ηεο νδεγίαο 2006/123 γίλεηαη πιήζνο ξεηώλ αλαθνξώλ ζηηο ζρέζεηο ηεο κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ θαη ζηηο εμαηξέζεηο 
ηνκέσλ δξαζηεξηνηήησλ από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο, επεηδή νη ηνκείο απηνί ξπζκίδνληαη σο πξνο ην πιαίζην απειεπζέξσζήο ηνπο 
από άιιεο δηαηάμεηο. 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη δπν. Απ’ηε κηα, ε παξαπέξα κείωζε ηες ηηκής ηες εργαηηθής δύλακες ζην 
εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο ΕΕ, κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε άιιε ρώξα-κέινο κε ζρεηηθά επλνηθόηεξεο δηαηάμεηο εξγααηηθνύ δηθαίνπ. Απ’ηελ άιιε, ε όμπλζε 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη νη αλάγθεο παξαπέξα ζσξάθηζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ νδεγνύλ ζηελ αλάγθε 
επηηάρπλζεο ηεο, νύησο ή άιισο αληηθεηκεληθήο, δηαδηθαζίαο ηεο ζσγθέληρωζες – ζσγθεληροποίεζες ηες παραγωγής θαη ηοσ 
θεθαιαίοσ ζε όιν θαη ιηγόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο, παξάιιεια κε ηνλ εθηοπηζκό θαη ηελ πξνιεηαξηνπνίεζε ζε 
εθηεηακέλν βαζκό ηκεκάηωλ ηωλ κεζαίωλ ζηρωκάηωλ πνπ παξαδνζηαθά δηαηεξνύζαλ απμεκέλν βάξνο ζπκκεηνρήο ζε κηα ζεηξά 
παξαδνζηαθνύο θιάδνπο ππεξεζηώλ (π.ρ. κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο ηδησηηθά ηερληθά έξγα, λνκηθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο 
θιπ.) θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (θαηαζθεπαζηηθά κνλνπώιηα, λνκηθέο θίξκεο, ηδησηηθά 
ηαηξηθά θέληξα θιπ.). 

Η απνζηώπεζε απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο από ηελ εγεζία ηνπ ΤΕΕ δελ είλαη δηόινπ ηπραία. Κη ν ιόγνο βξίζθεηαη ζην όηη ε 
εγεζία ηνπ ΤΕΕ επηθαιείηαη ην γεγνλόο ηες εθαρκογής ηες θοηλοηηθής λοκοζεζίας πνπ έρεη πξνεγεζεί σο ...ιόγν γηα λα 
«εμαηξεζεί», ηάρα, ν θιάδνο ησλ κεραληθώλ από ηελ νδεγία Μπνιθελζηάηλ(!). Φαξαθηεξηζηηθά, ηόζν ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
ΤΕΕ πξνο ηνλ πξώελ ππνπξγό Εζληθήο Οηθνλνκίαο θ. Παπαζαλαζίνπ (κε αθνξκή ην ζρέδην λόκνπ ηεο ΝΔ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 
νδεγίαο 2006/123 ζην εζληθό δίθαην), όζν θαη ζην πόξηζκα κηθηήο νκάδαο ΤΕΕ-Υπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Υπνδνκώλ θαη Δηθηύσλ γηα 
ην ίδην ζέκα, γίλνληαη αλαθνξέο, ηόζν ζηελ νδεγία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, όζν θαη ζηελ νδεγία ηεο Μπνιώληα (2005/36), σο 
πξνζδηνξηζηηθέο ηνπ επαγγέικαηνο ζηε ρώξα καο. Τν ΤΕΕ «θξύβεηαη» πίζσ απ’ηε Bologna γηα λα «πξνζηαηεπηεί» από ηελ 
Μπνιθελζηάηλ!!! Όκσο, ην ςέκα έρεη θνληά «πνδάξηα»... 

Σην θείκελν ηεο Οδεγίαο Μπνιθελζηάηλ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά όηη περηιακβάλεη ζηο πεδίο εθαρκογής ηες ηα αρτηηεθηοληθά 
γραθεία θαη ηης ηετληθές, κειεηεηηθές θαη θαηαζθεσαζηηθές εηαηρείες. Μ’άιια ιόγηα, ε κελ δηαδηθαζία ηεο Μπνιώληα 
απειεπζεξώλεη ηελ πξόζβαζε ζην επάγγεικα γηα όια ηα θπζηθά πξόζσπα κε έλα κίληκνπκ «επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ» κε ηηο 
γλσζηέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπκε πάκπνιιεο θνξέο αλαιύζεη, ε δε νδεγία Μπνιθελζηάηλ αλαιακβάλεη ην ίδην γηα ηα λνκηθά πξόζσπα, 
ηηο εηαηξείεο δειαδή, αλνίγνληαο ην δξόκν γηα ηελ από θνηλνύ «δξάζε» ησλ εγρώξησλ θαη ησλ επξσελσζηαθώλ νκίισλ κε ζηόρν ηνλ 
πιήξε έιεγρν ηεο πίηαο ησλ έξγσλ, δεκόζησλ ΚΑΙ ηδησηηθώλ ζηε ρώξα. Όζν γηα ηελ «αγσλία» ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ γηα ηε «ζσηεξία» 
ησλ θαηώηαησλ ακνηβώλ, νη δηαηάμεηο απηέο περηιακβάλοληαη ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο 2006/123, έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί θαη 
απνζηαιεί ζηα όξγαλα ηεο ΕΕ γηα αμηνιόγεζε κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηοσ ΤΕΕ ην νπνίν πξνηάζζεη, σο «θύιιν ζπθήο» γηα ηελ 
επαίζρπληε ζηάζε ηνπ, ηελ ππνηηζέκελε αξλεηηθή εηζήγεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ πξνο ηελ ΕΕ σο πξνο ηελ θαηάξγεζή ηνπο, 
εηζήγεζε πνπ έρεη κόλν γλσκνδνηηθό ραξαθηήξα θαη δε δεζκεύεη ζε ηίπνηε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή. 



Σπλεπώο, όρη κόλν ε κηα νδεγία (2005/36) δελ είλαη «αζπίδα» απέλαληη ζηελ άιιε (2006/123), αιιά θη οη δσο καδί ζθάβοσλ 
αθόκα βαζύηερα ηο ιάθθο γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. Η ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ γηα άιιε κηα θνξά 
απνδεηθλύεη πνπ νδεγεί ε γλσζηή ηαθηηθή ηεο δηνιίζζεζεο έλαληη ηνπ επεξρόκελνπ «ρεηξόηεξνπ θαθνύ» δειαδή ζηελ απνδνρή ηνπ 
βαζηθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη νη παιηόηεξεο θαη νη επεξρόκελεο ξπζκίζεηο. Οη εξγαδόκελνη κεραληθνί, καδί κε ην ηαμηθό 
εξγαηηθό θαη ην ξηδνζπαζηηθό θνηηεηηθό θίλεκα ζα πςώζνπλ ηείρνο αγσληζηηθήο αληεπίζεζεο ζ’απηή ηελ θαηαζηξνθηθή γξακκή. 
Αληεπίζεζεο πνπ, κπξνζηά ζηηο επεξρόκελεο εθινγέο ηνπ ΤΕΕ, κπνξεί θαη πξέπεη λα εθθξαζηεί θαη ζην επίπεδν ησλ νξγάλώλ ηνπ. 


