
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Να ανατραπεί θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν «Απελευκζρωςθ» του Επαγγζλματοσ του 
Μθχανικοφ ςε όφελοσ του μεγάλου κεφαλαίου 

 
Το ςχζδιο τθσ Κυβζρνθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ «απελευκζρωςθσ» του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ δεν είναι καινοφργιο.  Ζχει ςτόχο τθν επιτάχυνςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςυγκζντρωςθσ τθσ παραγωγισ ζργων και μελετϊν ςτα χζρια μια μικρισ χοφφτασ μονοπωλίων ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ. Το 
Μνθμόνιο, θ τρόικα και θ κρίςθ που εμφανίηονται ωσ αιτίεσ, είναι απλά θ πρόφαςθ. Ο ίδιοσ ο Πρωκυπουργόσ απερίφραςτα διλωςε πωσ θ 
«απελευθζρωςη των κλειςτών επαγγελμάτων ήταν προεκλογική δζςμευςη του ΠΑΣΟΚ», ενϊ οι ίδιεσ δεςμεφςεισ αποτυπϊκθκαν ςχεδόν πανομοιότυπα 
και ςτο πρόγραμμα τθσ ΝΔ. Στθν πραγματικότθτα, θ «απελευκζρωςθ» του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ είναι μια διαδικαςία που ξεκίνθςε ιδθ από το 
1989  με μια ςειρά από ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ (οδθγία 89/48, 2005/36, Μπολκενςτάιν, Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων), ενϊ, ςτθν ίδια κατεφκυνςθ 
κινικθκε και  το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ για τθν παραγωγι δθμοςίων ζργων και μελετϊν, αλλά και θ διαδικαςία τθσ Μπολόνια, με τθν αποςφνδεςθ 
πτυχίου-επαγγζλματοσ και τισ αντιδραςτικζσ αναδιαρκρϊςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.  

Ποιοσ κερδίηει από τθν «απελευκζρωςθ»; 
Υπάρχει ιδθ πλοφςια πείρα απ’ τισ ςυνζπειεσ τισ «απελευκζρωςθσ»:  

 Οδθγεί ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ παραγωγισ μελετϊν και ζργων ςτα χζρια μονοπωλίων του κλάδου των καταςκευϊν και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
τεράςτια αφξθςθ του κόςτουσ τουσ για το λαό με τθν όποια «εξοικονόμθςθ» να καταλιγει ςτισ τςζπεσ των μονοπωλίων. Τα ζργα ιεραρχοφνται και 
καταςκευάηονται εκεί και ςτο βακμό που αυτό μεγιςτοποιεί τθν κερδοφορία των μονοπωλιακϊν ομίλων και όχι με γνϊμονα τισ λαϊκζσ ανάγκεσ… 

 Συμβαδίηει με τισ ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ και τουσ «οιονεί μιςκωτοφσ» με ΔΠΥ και οδθγεί ςτθν προλεταριοποίθςθ μιασ μεγάλθσ μάηασ 
μθχανικών που κα εργάηονται πλζον ωσ μιςκωτοί με άκλιουσ όρουσ εργαςίασ, οδθγϊντασ ζτςι τισ απολαβζσ των εργαηόμενων μθχανικϊν, μιςκωτϊν 
και αυτοαπαςχολοφμενων ςε ακόμα χαμθλότερα επίπεδα.  

Οι εργαηόμενοι μθχανικοί βγαίνουν χαμζνοι από τθν προώκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ απελευκζρωςθσ. Εξαναγκάηονται να πωλοφν τθν εργατικι τουσ 
δφναμθ με ολοζνα και χειρότερουσ όρουσ, ενώ θ ςυγκζντρωςθ τθσ παραγωγισ ζχει ωσ προαπαιτοφμενο τθν καταςτροφι χιλιάδων 
αυτοαπαςχολοφμενων μθχανικών. Εξίςου χαμζνα βγαίνουν τα λαϊκά ςτρώματα που πλθρώνουν  τθ γιγάντωςθ του κόςτουσ των τεχνικών ζργων, αλλά 
και τθν ευκυγράμμιςθ των προτεραιοτιτων των τεχνικών ζργων με τισ ανάγκεσ των καταςκευαςτικών ομίλων. Η κυβζρνθςθ υποκρίνεται ότι 
ενδιαφζρεται για τθν προςταςία του λαϊκοφ ειςοδιματοσ ενώ τθν ίδια ςτιγμι ενιςχφει τα καρτζλ των δομικών υλικών, του ςιδιρου και του τςιμζντου, 
τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ ςτισ καταςκευζσ, ςτισ τράπεηεσ, ςε κάκε τομζα τθσ οικονομίασ. 

Το ΤΕΕ ςτο ρόλο του πλαςιζ τθσ «απελευκζρωςθσ» 
Ο ςθμερινόσ ρόλοσ τθσ θγεςίασ του ΤΕΕ ςτθν κατάργθςθ των κατϊτατων αμοιβϊν αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ δράςθσ του ΤΕΕ ωσ μοχλοφ 
προώκθςθσ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ ςε όλα τα μζτωπα τθσ «απελευκζρωςθσ». Η κυβζρνθςθ προτείνει ςτθν ουςία το ςφςτθμα που εφαρμόηει ιδθ το ΤΕΕ 
με νομιμοποίθςθ τθσ ελεφκερθσ διαπραγμάτευςθσ που ωσ ςιμερα γινόταν «άτυπα», κάτι που κα οδθγιςει ςε αςφυξία τθν πλειοψθφία των 
αυτοαπαςχολοφμενων και μικρϊν επαγγελματιϊν μθχανικϊν. Ζτςι εξθγείται και θ ςπουδι τθσ θγεςίασ του ΤΕΕ να αποδεχκεί το κυβερνθτικό ςχζδιο ωσ 
βάςθ για ςυηιτθςθ και «διαπραγμάτευςθ»: ςτθν πράξθ, ζχει ιδθ ςυμφωνιςει από τα πριν και οι «κινθτοποιιςεισ»-μαϊμοφ που εξιγγειλε είναι για τα 
μάτια του κόςμου.  

Ο δρόμοσ τθσ λαϊκισ αντεπίκεςθσ  
Η παραπζρα προϊκθςθ τθσ απελευκζρωςθσ είναι βζβαιο ότι κα χειροτερεφςει ακόμα περιςςότερο τθν κατάςταςθ, τόςο για τουσ εργαηόμενουσ του 
κλάδου, όςο και τα λαϊκά ςτρϊματα γενικότερα. 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 
αυτοαπαςχολοφμενου να ηει αξιοπρεπώσ από τθ δουλειά του. Η ικανοποίθςθ αυτισ τθσ απαίτθςθσ δεν είναι μόνο κζμα των αμοιβϊν αλλά ςυνδζεται 
άμεςα και με τθν πάλθ ενάντια ςτθ φοροεπιδρομι, με τθν πάλθ ενάντια ςτθν κατεδάφιςθ του αςφαλιςτικοφ κ.ά.  
Ωςτόςο, είναι αυταπάτθ να πιςτεφει κανείσ ότι τα ερείπια του προςτατευτιςμοφ που ζχουν απομείνει μποροφν να ανακόψουν τθ δράςθ των νόμων τθσ 
καπιταλιςτικισ οικονομίασ. Στα 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. Η μοναδικι διζξοδοσ προοπτικισ βρίςκεται ςτθ ζνταξθ του 
αγώνα ενάντια ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν  «απελευκζρωςθ» ςτθν πάλθ για τθ ςυνολικι ανατροπι τθσ πολιτικισ του ευρωμονόδρομου και τθ 
διεκδίκθςθ ενόσ άλλου ριηικά διαφορετικοφ δρόμου ανάπτυξθσ, με κοινωνικοποίθςθ των ςυγκεντρωμζνων μζςων παραγωγισ και λειτουργία τουσ με 
κεντρικό ςχεδιαςμό και εργατικό ζλεγχο, και βζβαια με τθν αποδζςμευςθ τθσ χώρασ από τισ δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ, του ΔΝΣ και των άλλων 
ιμπεριαλιςτικών οργανιςμών (ΝΑΣΟ κ.λπ.). ε αυτι τθν πορεία και με αυτόν τον προςανατολιςμό, καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ  μθχανικοφσ να 
αγωνιςτοφν, μαηί με τθν ΠΑΕΒΕ, το ΠΑΜΕ και τθν «Πανεπιςτθμονικι», για τθ λαϊκι αντεπίκεςθ και τθν ελπιδοφόρα προοπτικι. 

 
Ανατροπι του νομοςχεδίου για τθν Απελευκζρωςθ των κλειςτών επαγγελμάτων! 

 
Ανατροπι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν «Απελευκζρωςθ» των επαγγελμάτων ςε όφελοσ του 

μεγάλου κεφαλαίου! 

 
ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΩΝ «ΚΛΕΙΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ, 
 Πζμπτθ 17.2 18.00 τθ Βουλι! 

 
ΟΛΟΙ ΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΜΕ,  

Σετάρτθ 23.2 11.00 ςτθν Ομόνοια!  


