
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΚΤΛΛΑ (ΜΠΟΛΩΝΙΑ) Ή ΥΑΡΤΒΓΗ (ΜΠΟΛΚΔΝΣΑΪΝ); 

ΣΙΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΤΟ, ΑΝΣΔΠΙΘΔΗ! 
 

Δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα, ήδε από ηα κέζα ηνπ Ινύιε, ην λνκνζρέδην γηα ηελ ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην, ηεο 
θνηλνηηθήο νδεγίαο γηα ηελ «απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηώλ», ηεο γλσζηήο σο Οδεγίαο Μπνιθελζηάηλ. Η νδεγία απηή, 
επηβάιιεη ζηα θξάηε - κέιε λα θαηαξγήζνπλ θάζε πξνϋπόζεζε θαη πεξηνξηζκό πνπ ζέηεη ε εζληθή ηνπο λνκνζεζία γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο, θαηαξγώληαο θάζε εζληθό πεξηνξηζκό 
ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ ειεπζεξία θίλεζεο ησλ ππεξεζηώλ, κηα από ηηο 
ηέζζεξηο δηαβόεηεο ειεπζεξίεο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. Μέζα από ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο απηήο, ηηλάδνληαη ζηνλ αέξα 
ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, θαζώο επηηξέπεη ηελ αλάιεςε εξγαζηώλ ζε ρώξα - κέινο επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ από 
άιιε ρώξα - κέινο, κε ην θαζεζηώο ακνηβώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο όρη απηώλ πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα 
εγθαηάζηαζεο, αιιά ζηε ρώξα πξνέιεπζεο. Δίλεηαη δειαδή ε δπλαηόηεηα ζην θεθάιαην λα πξνρσξεί ζε ζύζηαζε 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ - ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ Οδεγία - κε έδξα ρώξεο ρακεινύ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, νη 
νπνίεο ζα εγθαζίζηαληαη θαη ζα αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο ζε ρώξεο κε πςειόηεξν επίπεδν ακνηβώλ θαη εξγαζηαθώλ 
θαηαθηήζεσλ, κε κηζζνύο θαη δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο. Πξόθεηηαη γηα αληηδξαζηηθό πξαμηθόπεκα ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο, θαζώο θαηαιύεηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία, ππνλνκεύνληαη ζηελ πξάμε νη 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ελώ ζα εληαζεί ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε θξηηήξην ην κηθξόηεξν κηζζό θαη 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ. Οη ρώξεο «ρακεινύ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο» ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 
επξσπατθό θεθάιαην ζαλ πνιηνξθεηηθόο θξηόο, κε ζηόρν ηε βίαηε ζπκπίεζε ησλ κηζζώλ ζε ρώξεο ζηηο νπνίεο ε εξγαηηθή ηάμε 
έρεη κεγαιύηεξεο θαηαθηήζεηο.  

Η εθαξκνγή ηεο ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πεδίσλ δξάζεο γηα ην κνλνπσιηαθό θεθάιαην, θαζώο απηό 
ζα δηεηζδύζεη ζε ρώξνπο «θιεηζηνύο», σο ζήκεξα, ώζηε λα ηνπο ζέζεη ππό ηνλ έιεγρό ηνπ, ζηελ πξννπηηθή ηεο αύμεζεο ηεο 
θεξδνθνξίαο ηνπ. Παξάιιεια, ζα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο ζπζζώξεπζεο, ελώ ζα εληαζεί ν θεθαιαηνθξαηηθόο 
αληαγσληζκόο γηα ηνλ έιεγρν ησλ λέσλ αγνξώλ. Απώηεξε επηδίσμε, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ απηναπαζρνινύκελνπ 
επαγγεικαηία από ηελ θεθαιαηνθξαηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία ν πξώηνο ζα πξνζηξέμεη λα εξγαζηεί σο κηζζσηόο. Η 
πξνιεηαξηνπνίεζε ησλ ζηξσκάησλ απηώλ ζα είλαη ην άκεζν θαη καθξνπξόζεζκν απνηέιεζκα. Εηδηθά ζηνλ ηερληθό θιάδν, 
όπσο είλαη παζίγλσζην, απηή ε δηαδηθαζία έρεη ήδε ηεζεί ζε θίλεζε εδώ θαη θαηξό θαη, ήδε, ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε κηα ζεηξά 
ηνκείο όπσο ζηα δεκόζηα έξγα, είλαη νινθάλεξα. Γηα ηνπο επηηειείο ησλ Βξπμειιώλ θαη ηνπο εγρώξηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, 
θαίλεηαη πσο ήξζε ε ώξα λα δνύκε ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθώλ έξγσλ... 

ύκθσλα κε ην επίζεκν θείκελν, πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Μπνιθεζηάηλ είλαη νη ηνκείο «ππεξεζηώλ γεληθνύ 
νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο». Μ' απηό ην λόζν επηρείξεκα, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο 
πνπ «αθνπκπάλε» ζε απηέο, ηζρπξίδνληαη όηη ε Οδεγία δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ηνκείο όπσο ε Τγεία θαη ε Παηδεία. Λέλε 
ςέκκαηα! Η Οδεγία Μπνιθεζηάηλ αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε θαη ππνβάζκηζή ηνπο, θαζώο ππεξεζίεο 
Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Παηδείαο παξέρνληαη ήδε έλαληη ακνηβήο ζηα θξάηε - κέιε ηεο ΕΕ θαη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηηο απαξαίηεηεο 
δηθνλνκηθέο δηεπθξηλίζεηο, ζα εληαζεί ε ηδησηηθνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο. 

Η εγεζία ηνπ ΣΕΕ, επζπγξακκηζκέλε ζε απηό ην ζθεπηηθό, επηθέληξσζε όιν ηεο ην «ελδηαθέξνλ» ζην ζέκα ησλ 
θαηώηεξσλ ακνηβώλ θαη δήισζε όηη ζα δηεθδηθήζεη ηελ εμαίξεζε ησλ κεραληθώλ από ην λνκνζρέδην, επεηδή... ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο άιιεο θνηλνηηθήο νδεγίαο! Πνηα είλαη απηή ε «άιιε νδεγία»; Μα θπζηθά, ε νδεγία 36/2005, ε πεξίθεκε νδεγία-
νδνζηξσηήξαο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα! Μ’άιια ιόγηα, ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ζην όλνκα ελόο θαθνύ πνπ έξρεηαη 
(Μπνιθελζηάηλ), θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο λα «ακπλζνύλ» κε «αζπίδα» ην ...θαθό πνπ ήδε εθαξκόδεηαη 
(Μπνιώληα)! Καιεί ηνπο κηζζσηνύο κεραληθνύο λα «δηαιέμνπλ» κέζσ πνηαο νδεγίαο ζα πξνρσξήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ε 
δηάιπζε ησλ εξγαζηαθώλ ηνπο ζρέζεσλ θαη δηθαησκάησλ. Καιεί ηνπο απηαπαζρνινύκελνπο θαη κηθξνύο επαγγεικαηίεο λα 
«δηαιέμνπλ» κέζσ πνηαο νδεγίαο ζα εθηνπηζηνύλ από ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο. Καιεί όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο 
κεραληθνύο λα δνπλ ην δέληξν θαη λα ράζνπλ ην δάζνο. Να δνπλ ηε κάρε θαηά ηεο νδεγίαο σο κηα επηκέξνπο δηεθδίθεζε 
απέλαληη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε «θαθή» δηάηαμε, αληί γηα ζπλνιηθή ζύγθξνπζε γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηαθώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ, ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δε καο εθπιήζζεη απηή ε ζέζε. Είλαη ε ίδηα 
πνπ καο θαινύζε λα «αληηπαιέςνπκε» ηε Μπνιώληα, κε βάζε... ηε ζπλζήθε ηεο Ρώκεο. Είλαη ε ίδηα πνπ καο θαινύζε λα 
«αληηπαιέςνπκε» ην λόκν Πεηξαιηά κε βάζε ...ηνλ 3518/06. Είλαη ε ινγηθή πνπ καο έρεη νδεγήζεη ζε κηα δηαξθή ήηηα, 
ζπξξίθλσζε δηθαησκάησλ, ρεηξνηέξεπζε ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο. ΦΣΑΝΔΙ ΠΙΑ! Οη εξγαδόκελνη κεραληθνί, δελ «ηζηκπάλε» 
ζηα θάιπηθα ςεπηνδηιήκκαηα πνπ ηνπο ζεξβίξεη θαη πάιη ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ. Αλάκεζα ζηε θύιια ηεο Μπνιώληα θαη 



ζηε Υάξπβδε ηεο Μπνιθελζηάηλ, δηαιέγνπλ, ρέξη-ρέξη κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο θαη ην ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό 
ηνπο θίλεκα, ην δξόκν ηεο ΑΝΣΔΠΙΘΔΗ! 


