Για τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Αντιπροςωπείασ ςτισ 2 Δεκζμβρθ και τθν αλλαγι του κεςμικοφ
πλαιςίου του ΤΕΕ
Ζχει πλζον δρομολογθκεί για το άββατο 2 Δεκζμβρθ 2017 θ ςυνεδρίαςθ τθσ αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ με
βαςικό κζμα τθν αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ του. Και παρόλο που θ ςυηιτθςθ αυτι ζχει
ξεκινιςει από τθν εποχι τθσ προεδρίασ πίρτηθ, αυτι τθν φορά οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ ςτο ΣΕΕ είναι
αποφαςιςμζνεσ να προχωριςουν ζωσ το τζλοσ.
Είναι ξεκάκαρο ότι ςτθν αντιπροςωπεία που προζκυψε από τισ εκλογζσ του Νοζμβρθ του 2016, ζχει
διαμορφωκεί ζνασ ςτιβαρόσ ςυςχετιςμόσ δυνάμεων που αποτελείται από τον ταςινό (ΔΚΜ) ζωσ τισ
δυνάμεισ του ΤΡΛΗΑ (ΡΠΜ), που ςυμφωνοφν ςτισ πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ που απαιτοφνται για το μζλλον
του ΣΕΕ και τθν διαμόρφωςθ του τοπίου ςτουσ μθχανικοφσ. Οι δυνάμεισ που προζρχονται από το ΠΑΟΚ
ςυμμετζχουν αναφανδόν ςτο μπλοκ. Μάλιςτα τον βαςικό κακοδθγθτικό ρόλο ζχει το «ακραίο
εκςυγχρονιςτικό κζντρο» με τθν πρόεδρο τθσ αντιπροςωπείασ Μοροποφλου να δίνει τον πολιτικό τόνο,
να «μαηεφει» τισ αποκλίνουςεσ διακζςεισ και να διαμορφϊνει το κοινό πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ
ςυμφωνίασ όλων αυτϊν των δυνάμεων. Όλεσ οι κακεςτωτικζσ παρατάξεισ λοιπόν, αναγνωρίηουν ότι ο
ρόλοσ του ΣΕΕ πρζπει να αλλάξει ςε ακόμα πιο αντιδραςτικι κατεφκυνςθ. Για να ςυμμετάςχει ςτθν
«μοιραςιά» των ζργων ωσ ςυλλογικόσ εκπρόςωποσ του μεγάλου καταςκευαςτικοφ κεφαλαίου, δρϊντασ
με βάςθ τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ τθσ ΕΕ και του ΔΝΣ.
Αυτό που επιδιϊκουν εντζλει οι πλειοψθφοφςεσ δυνάμεισ ςτο ΣΕΕ, είναι να δθλϊςουν «ιδιοκτιτεσ» των
βαςικϊν γραμμϊν μεταςχθματιςμοφ που επιβάλλονται από τθν ΕΕ αλλά και τισ ανάγκεσ του ελλθνικοφ
κεφαλαίου. το πλαίςιο τθσ «απελευκζρωςθ των επαγγελμάτων», που πλζον αποτελεί μνθμονιακι
υποχρζωςθ, το ΣΕΕ κζλει να ςυμβάλλει ςτθν αναδιάρκρωςθ α) τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτον τεχνικό κλάδο
β) τθσ ανϊτατθσ και μεςαίασ τεχνικισ εκπαίδευςθσ γ) του νομοκετικοφ πλαιςίου που κα αφορά τθν
παραγωγι των τεχνικϊν ζργων και τθν ολικι καταςτροφι του περιβάλλοντοσ ςτον βωμό τθσ ανάπτυξθσ.
Το τζλοσ εποχισ
τθν πραγματικότθτα οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ ςτο ΣΕΕ ζχουν ςυμφωνιςει να προωκιςουν τθν νζα
κατάςταςθ που κζλει να επιβάλλει ο ςφγχρονοσ καπιταλιςμόσ ςτουσ εργαηόμενουσ.


Θ εργαςία, θ παιδεία, θ γνϊςθ, απαξιϊνεται, πετιζται εκτόσ παραγωγισ με δραματικά
αυξανόμενουσ ρυκμοφσ. Οι νζεσ τεχνολογίεσ αντικακιςτοφν πλζον όχι μόνο τθν χειρωνακτικι
εργαςία αλλά τθν διανοθτικι εργαςία ςτο μελετθτικό γραφείο, ςτο software house, ςτισ
πωλιςεισ.



Οι νζεσ μορφζσ τθσ ςφγχρονθσ πλιρουσ ελαςτικισ εργαςίασ – βακζματοσ τθσ εκμετάλλευςθσ –
είναι το βαςικό ςυμπλιρωμα τθσ ςυνεχοφσ καινοτομίασ και τθσ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν
ςτθν παραγωγι.



τα πλαίςιο αυτό οι κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ που ζχτιςε το κεφάλαιο (και το κράτοσ του) με τα
λεγόμενα μεςαία ςτρϊματα ςε όλα τα επίπεδα, ζχουν πλζον ςπάςει.

Φυςικά δεν πρζπει να μασ διαφεφγουν δφο ςθμεία…

Σο πρϊτο είναι ότι θ πολφ-διάςπαςθ ςτο ςϊμα των μθχανικϊν με μαηικοφσ όρουσ ζχει πραγματοποιθκεί
εδϊ και δεκαετίεσ. Δεν είναι μόνο οι εργαηόμενοι μθχανικοί, κυρίωσ με μπλοκάκι αλλά και ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ αυτοαπαςχολοφμενων οι οποίοι εντάςςονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία με τουσ χειρότερουσ
όρουσ (π.χ. με το κακεςτϊσ τθσ μόνιμθσ υπεργολαβίασ, τθσ δουλειάσ με το κομμάτι κλπ)
Σο δεφτερο είναι ότι το ΣΕΕ αποτελεί ζναν εχκρικό μθχανιςμό για τα ςυμφζροντά μασ. Κυριαρχείται και
εκφράηει τα ςυμφζροντα των «ανϊτερων» μειοψθφικϊν ςτρωμάτων μεγαλομθχανικϊν- εργοδοτϊνμεγαλομετόχων και όχι τα δικαιϊματα τθσ πλθττόμενθσ πλειοψθφίασ.
Το «κλείςιμο» του επαγγζλματοσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτουσ μθχανικοφσ
Ιδθ τα κζματα τα οποία ζχουν μπει ςτθν θμεριςια διάταξθ είναι:
1. Θ εκ βάκρων αλλαγι τισ δομισ του ίδιου του ΣΕΕ με ολικι αναδιάρκρωςθ των οργάνων του, του
τρόπου λειτουργίασ, των ειδικοτιτων και των τμθμάτων του, και θ μετατροπι του ςε ζνα ακόμα
πιο «κλειςτό» και αντιδθμοκρατικό μθχανιςμό
2. Ευρεία αναδιάρκρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων. Σο ΣΕΕ από κοινοφ με τθν κυβζρνθςθ
διαμορφϊνει τα νζα προεδρικά διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιϊματα, τα οποία κα
κινοφνται ςτθν γνϊριμθ κατεφκυνςθ τθσ κζςπιςθσ φραγμϊν ςτουσ εργαηόμενουσ και
αυτοαπαςχολοφμενουσ μθχανικοφσ υπζρ των μεγάλων καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. Κα κινοφνται
δθλαδι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ζνταςθσ του κατακερματιςμοφ των επιςτθμονικϊν αντικειμζνων, του
βακζματοσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποιιςεων και εξετάςεων για κάκε επιμζρουσ επιςτθμονικό
τομζα (όπωσ πχ με τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ).
Σα προθγοφμενα χρόνια ζχει πραγματοποιθκεί ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν αναδιάρκρωςθ τόςο τθσ
αγοράσ εργαςίασ όςο και τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ που παράγει τουσ μθχανικοφσ. Βαςικοί παράγοντεσ
αυτισ τθσ αναδιάρκρωςθσ (εκτόσ από το αόρατο χζρι τθσ αγοράσ –δθλ του κεφαλαίου) ιταν θ ΕΕ που
ζδωςε τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ (ΚΕΧΑΕ, Μπολϊνια, Πράγα, Πιςτωτικζσ Μονάδεσ, κτλ), όλεσ οι
κυβερνιςεισ που νομοκετιςανε και το ΣΕΕ που μαηί με το κακθγθτικό κατεςτθμζνο ςτα Πολυτεχνεία,
ουςιαςτικά αποδζχτθκε και προϊκθςε ςτο μζτρο που μποροφςε τισ βαςικζσ αλλαγζσ.
Βαςικά ιδεολογιματα τθσ κυρίαρχθσ πολιτικισ αποτζλεςαν θ «απελευθέρωςη» των κλειςτϊν
επαγγελμάτων και θ «κινητικότητα». τθν πραγματικότθτα οι λζξεισ αυτζσ ςιμαιναν, όπωσ κα δοφμε και
παρακάτω, το ακριβϊσ αντίκετο.
Στθ πράξθ το «άνοιγμα» του επαγγζλματοσ ςθμαίνει: «κλειςτό» για όλουσ όςουσ ζχουν τισ ςπουδζσ, τισ
γνώςεισ για να το αςκιςουν. «Κλειςτό» για τουσ νζουσ μθχανικοφσ που δεν μποροφν οφτε ςτο ΣΕΕ να
εγγραφοφν. «Κλειςτό» ςτουσ μθχανικοφσ που δεν μποροφν να πλθρϊνουν τα ζξοδα των ςεμιναρίων και
των εξετάςεων. «Κλειςτό» για τθν πλειοψθφία των μθχανικϊν αφοφ θ κρίςθ δεν αφινει περικϊρια για
ζνα αξιοπρεπζσ ειςόδθμα και υποχρεϊνονται ςε μια απελπιςμζνθ προςπάκεια ενόσ ςκλθροφ
ανταγωνιςμοφ, όλοι εναντίον όλων.
Επίςθσ θ κατεφκυνςθ τθσ Ε.Ε., για «κινθτικότθτα» ςτθν απαςχόλθςθ τελικά ςιμαινε ότι όλοι μποροφν να
τα κάνουν όλα και ταυτόχρονα κανζνασ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτοί που κα αποφαςίηουν κα
είναι οι εργοδότεσ μασ.
Βαςικόσ πυλϊνασ των εξελίξεων ιταν ο Ενιαίοσ Χϊροσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτον οποίο θ ΕΕ ενζταξε
όλα τα ιδρφματα δθμόςια και ιδιωτικά που ακολουκοφν τθν Μζςθ Τποχρεωτικι Εκπαίδευςθ. Ο βαςικόσ
ςτόχοσ είναι: Θ διάρκεια ςπουδϊν, τα γνωςτικά αντικείμενα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, να
μετατραποφν ςε μια τεράςτια αγορά εκπαιδευτικϊν προςόντων από τθν οποία οι φοιτθτζσ κα μποροφν
να αγοράηουν ότι και όποτε κζλουν, τςιμπολογϊντασ γνϊςθ και προςόντα – με μονάδα μζτρθςθσ τισ
πιςτωτικζσ μονάδεσ, και οικοδομϊντασ ο κακζνασ ατομικά τον προςωπικό του φάκελο προςόντων.
τα πλαίςιο αυτό ςτθν Ελλάδα προχϊρθςε θ υποτικζμενθ Ανωτατοποίθςθ των ΣΕΛ χωρίσ να αλλάξει
τίποτα ουςιαςτικό ςτθν διάρκεια και ςτο περιεχόμενο των ςπουδϊν. Επίςθσ νομοκετικθκε θ εξίςωςθ των
προγραμμάτων ςπουδϊν 3τουσ διάρκειασ, με πολιορκθτικό κριό τθν ενςωμάτωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ
των αποφοίτων από αντίςτοιχα πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. Σα ιδιωτικά κολζγια ζγιναν μζροσ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν ςφραγίδα τθσ ΕΕ και του ελλθνικοφ κράτουσ. τα πολυτεχνεία

δθμιουργθκικανε διάφορα τμιματα με προγράμματα ςπουδϊν που αφοροφςαν ζνα μόνο μζροσ των
βαςικϊν ειδικοτιτων (μθχανικοί περιβαλλοντολόγοι, υλικϊν, διοίκθςθσ και παραγωγισ και τόςεσ άλλεσ
ειδικότθτεσ).
Σθν ίδια ςτιγμι ςτθν αγορά εργαςίασ ζγιναν οι πρϊτεσ «δοκιμζσ» απόςπαςθσ των επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων από το πτυχίο. Αυτόσ ιταν ο βαςικόσ ςτόχοσ που ικελε να επιβάλλει το νομοκετικό
κακεςτϊσ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν και των ελεγκτϊν δόμθςθσ που προωκικθκε τα τελευταία
χρόνια. Φυςικά οι ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ εμπλζκονται και με τθν ιδιωτικοποίθςθ των ελεγκτικϊν
μθχανιςμϊν του κράτουσ. Αλλά κατά βάςθ το μοντζλο ζχει τα εξισ βαςικά χαρακτθριςτικά: α) τθν αγορά
ανοφςιων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν από υποτυπϊδθ ιδιωτικά εκπαιδευτιρια (ΚΕΚ) και β) τθν
πιςτοποίθςθ με κάποιου είδουσ εξετάςεισ που ανοίγουν τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά εργαςίασ, γ) με τθν
ειςαγωγι αγγλοςαξονικϊν μονζλων προςόντων και διαπιςτεφςεων ςτθν αγορά εργαςίασ τθσ ΕΕ.
Πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτον τεχνικό κλάδο κα παίξουν και οι
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που αφοροφν το Μθτρϊο Σεχνικϊν Ζργων με τθν επζκταςθ του τρόπου με τον
οποίο γίνονται τα δθμόςια ζργα και ςτα ιδιωτικά. Ουςιαςτικά χωρίηει τουσ μθχανικοφσ ςε κάςτεσ
ανάλογα με τθν τάξθ του πτυχίου, επιφυλάςςοντασ τθν χειρότερθ μοίρα για τουσ νεότερουσ και όςουσ/εσ
δεν ζχουν πάρει ακόμα το πτυχίο τουσ.
ε αυτό το πλαίςιο και με απαίτθςθ των δανειςτϊν, είναι από πζρυςι ςε εξζλιξθ ο επαναπροςδιοριςμόσ
των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων ανά ειδικότθτα. Μάλιςτα τοποκετικθκε ςαφϊσ και θ αντιπροςωπεία
του ΣΕΕ ςτθν πρϊτθ τακτικι ςυνεδρίαςι τθσ.
Βαςικά ςθμεία τθσ απόφαςθσ είναι τα εξισ:


Σο ΣΕΕ ςυμμετζχει ενεργά ςτισ ςχετικζσ προπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ και ςτθν διαμόρφωςθ του
νομοςχεδίου. υνδιαλζγεται με τουσ κεςμοφσ για τθν κινθτικότθτα των αποφοίτων του



Αποδζχεται όλο το πλαίςιο που ζχει διαμορφωκεί ςχετικά με τισ νζεσ ειδικότθτεσ και τισ ςχολζσ
του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ που δεν είναι πενταετοφσ φοίτθςθσ.

Θ παραπάνω απόφαςθ είναι χαρακτθριςτικι των επιλογϊν που κάνει θ θγεςία του ΣΕΕ. Και θ αλλαγι του
κεςμικοφ πλαιςίου που κα ακολουκιςει ςτθν Αντιπροςωπεία του Δεκεμβρίου κα είναι θ φυςικι
ςυνζχεια.
Ζγινε ςαφζσ ότι το ΣΕΕ τοποκετείται υπζρ τθσ διάλυςθσ των πτυχίων, υπζρ τθσ ειςαγωγισ μοντζλων
ανταποδοτικότθτασ πτυχίων, υπζρ του φακζλου δεξιοτιτων και credits. Επανακακορίηει τα
επαγγελματικά δικαιϊματα μζςα από κφκλουσ ςεμιναρίων και ειδικεφςεων υποκθκεφοντασ το μζλλον
τόςο των εν ενεργεία μθχανικϊν όςο και τον αποφοίτων τα επόμενα χρόνια. Κάνει deal με ζργα εντόσ και
εκτόσ
Και τώρα ιρκε θ ώρα για το νζο ακόμα πιο αντιδραςτικό ΤΕΕ
Σο ΣΕΕ ςχεδιάηει τθν μετατροπι του ςε εξεταςτι, πιςτοποιθτι, φροντιςτι και επιτθρθτι όλων των
τεχνικϊν επαγγελμάτων (και όχι μόνο των μθχανικϊν) και μάλιςτα με το αηθμίωτο.
τθ προαναφερόμενθ μάλιςτα απόφαςθ για τα επαγγελματικά δικαιϊματα θ αντιπροςωπεία «εκτιμά ότι
θ δθμιουργία τμιματοσ πτυχιοφχων ΣΕΛ ςτο ΣΕΕ αποτελεί ζνα πρϊτο ςυντεταγμζνο βιμα ςτθν
κατεφκυνςθ αυτι».
Ασ δοφμε όμωσ μερικζσ ακόμθ βαςικζσ ιδζεσ που κυκλοφοροφν :


Οι εξετάςεισ πρόςβαςθσ ςτο επάγγελμα να γίνουν «ουςιαςτικζσ» όπωσ λζνε χαρακτθριςτικά.
Δθλαδι θ απόκτθςθ του πτυχίου δεν κα αποτελεί το ειςιτιριο πρόςβαςθσ ςτο επάγγελμα



Σα μζλθ του ΣΕΕ κα κατανζμονται ςε διάφορα επίπεδα επαγγελματικϊν προςόντων. Προβλζπεται
μια κατθγορία για τουσ νζουσ μθχανικοφσ - «δόκιμων μθχανικϊν» - χωρίσ ουςιαςτικά
επαγγελματικά δικαιϊματα. Θ κινθτικότθτα μεταξφ των διαφορετικϊν επιπζδων κα
πραγματοποιείται και με εξετάςεισ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα όργανα του ΣΕΕ δεν κα ζχουν όλα
τα μζλθ – ανάλογα με το επίπεδο που κα ανικουν.



Σο ΣΕΕ μετατρζπεται ςε φορζα πιςτοποίθςθσ των προςόντων των μελϊν και όλων των τεχνικϊν
επαγγελμάτων



Φυςικά τα παραπάνω ςυνδυάηονται αρμονικά με υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και ςεμιναρίων που κα
πρζπει το ΣΕΕ να παρζχει (πάντα επί πλθρωμι).



Επίςθσ το νζο ΣΕΕ πρζπει να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτά του. Για αυτό ζχουν κατατεκεί
διάφορεσ ιδζεσ που προτείνουν τθν δθμιουργία μόνιμων επιτροπϊν που πρζπει να
υποκαταςτιςουν τισ «δφςκολεσ» ςυνεδριάςεισ τθσ εκλεγμζνθσ Αντιπροςωπείασ.



Παρόμοιεσ προτάςεισ που αφοροφν τον αναβακμιςμζνο ρόλο τθσ Διοικοφςασ, τθν Περιφερειακι
διάρκρωςθ και γενικά τθν δομι και τθν λειτουργία του ΣΕΕ ζχουν κατατεκεί. Βαςικό
χαρακτθριςτικό ςε όλεσ είναι το δίπτυχο: λιγότερθ δθμοκρατία, περιςςότερθ αποτελεςματικότθτα
ςε βάροσ των δικαιωμάτων μασ.

Άραγε για ποιόν;
το πλαίςιο τθσ ςυδιαχειριςτικισ με τθν κυβζρνθςθ και το κεφάλαιο ςχζςθσ του, το ΣΕΕ πρωτοςτατεί ςτον
περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ςτο επάγγελμα όχι μόνο ςτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ αλλά και ςτουσ πιο
παλιότερουσ. Θ ζνταξθ των μθχανικϊν ςτα διάφορα επίπεδα προςόντων, κα προςδιορίηει και το τι
εργαςίεσ κα μπορεί να εκτελζςει κακζνασ. Θ δυνατότθτα των ςυναδζλφων να εκτελοφν κάποιεσ εργαςίεσ
δεν κα κρίνεται από τισ γνϊςεισ τουσ, τθν εμπειρία τουσ ι ακόμα και τθν δυνατότθτά τουσ να βρουν
δουλεία, αλλά κα υπάρχει ο τυπικόσ περιοριςμόσ των υποτικζμενων προςόντων που κα πιςτοποιοφν με
διάφορεσ διαδικαςίεσ ότι διακζτουν.
Σο αποτζλεςμα όλθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ δεν κα είναι άλλθ από τθν υποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ εργαςίασ
των μθχανικϊν ςτο ςφνολό τουσ, θ μείωςθ τθσ διαπραγματευτικισ τουσ ικανότθτασ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Φυςικά αυτόσ ακριβϊσ είναι και ο ςτόχοσ. Ζτςι κι αλλιϊσ θ δραςτικι μείωςθ του κόςτουσ τθσ εργαςίασ
είναι διακθρυγμζνοσ ςτόχοσ (από τον ΕΒ, τθν ΕΕ, τισ κυβερνιςεισ..) ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Και ςε ζνα
κλάδο που θ πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα είναι νομοκετικά κατοχυρωμζνθ, τι πιο απλό από το να ορκϊςεισ
διάφορα τυπικά εμπόδια ακριβϊσ ςε αυτι τθν πρόςβαςθ. Αυτό κζλει να επιτφχει θ διάλυςθ των
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων που ουςιαςτικά προωκείται με αυτι τθν πολιτικι. Και δεν είναι τυχαίο ότι
ςιμερα φαίνεται να ολοκλθρϊνεται μια πολφχρονθ προςπάκεια ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ τεράςτια
ανεργία ςτο κλάδο δθμιουργεί το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν δραςτικι προϊκθςθ των προαναφερόμενων
αλλαγϊν. Και αυτό γιατί το ζδαφοσ ενόσ τρομακτικοφ ανταγωνιςμοφ για τθν επιβίωςθ ςτον κλάδο,
κρίνεται πιο πρόςφορο για να βλαςτιςουν λφςεισ που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν ςυλλογικι
διαπραγμάτευςθ, αλλά ςτον πυρινα τουσ προβάλλουν τθν ατομικι λφςθ ςε βάροσ όλων των
«ανταγωνιςτϊν» (βλζπε ςυναδζλφων-μθχανικϊν-εργαηομζνων).
Σελικά θ αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου του ΣΕΕ αποτελεί το ςυμπλιρωμα των υπολοίπων νομοκετικϊν
πρωτοβουλιϊν που ςυνοπτικά αναφζραμε παραπάνω (επαγγελματικά δικαιϊματα, μθτρϊο τεχνικϊν
ζργων, αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ κλπ) με τελικό ςτόχο:
1) Τθ βίαιθ αναδιάρκρωςθ του τεχνικοφ κλάδου μζςω τθσ αποςφνδεςθσ του πτυχίου από τα
επαγγελματικά δικαιώματα, και τθν μετατροπι του ςε ατομικό φάκελο προςόντων.
2) Τθ ςυγκζντρωςθ του τεχνικοφ αντικειμζνου ςε λίγεσ μεγάλεσ εταιρείεσ και τθν καταςτροφι των
αυτοαπαςχολοφμενων και των μικρών γραφείων. Η προλεταριοποίθςθ ι το πζταγμα από το
επάγγελμα τθσ μεγάλθσ μάηασ των μθχανικών.
Η δικι μασ απάντθςθ
Οι εργαηόμενοι και άνεργοι μθχανικοί, οι αυτοαπαςχολοφμενοι όπωσ και οι φοιτθτζσ των πολυτεχνείων
και των ΣΕΛ πρζπει μζςα από τα δικά τουσ όργανα να προετοιμάςουν άμεςα τθν ςφγκρουςθ με τισ
παραπάνω επιλογζσ και το μπλοκάριςμα τθσ διαδικαςίασ.

ιμερα δεν χρειαηόμαςτε κανζνα ΣΕΕ, «τροχονόμο», «χωροφφλακα», εμπόδιο ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ.
Σο πτυχίο, οι ςπουδζσ μασ, οι γνϊςεισ μασ και θ εμπειρία μασ κα πρζπει να αποτελεί το μόνο εφόδιο για
αυτό. Επομζνωσ:


Όχι ςτθν διάλυςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων. Καμιά διάςπαςθ των πτυχίων βάςει
ειδικεφςεων, καταρτίςεων, πιςτοποιιςεων, εξετάςεων. Κατάργθςθ των εξετάςεων άδειασ για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ.



Όχι ςτο μθτρϊο ιδιωτικϊν ζργων, να αποςυρκεί το ςχετικό νομοςχζδιο. Καμία ςκζψθ για τθν
εφαρμογι κακεςτϊτοσ «δόκιμου» / «αςκοφμενου» μθχανικοφ με «μθδενικό πτυχίο».



Όχι ςτισ πολυδιάςπαςθ του πτυχίου τόςο όςον αφορά τθν διάρκεια φοίτθςθσ, όςο και το εφροσ
των βαςικϊν ειδικοτιτων.



Ζνα ενιαίο 5ετζσ πτυχίο ανά γνωςτικό αντικείμενο, με πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα ςε αυτό.
Ενιαία πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ, δθμόςια, δωρεάν. Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, ςτθν
επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία. Πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ.



Όχι ςτθν οδθγία Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χϊρο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και το Ευρωπαϊκό
Πλαίςιο Επαγγελματικϊν Προςόντων. Απεικαρχία ςτισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ! Όχι ςτθν αυτονόμθςθ ενόσ
μζρουσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του μθχανικοφ, με τον νομοκετικό περιοριςμό τθσ άςκθςθσ
του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Κατάργθςθ του κακεςτϊτοσ που δθμιουργικθκε για τουσ
Ενεργειακοφσ Επικεωρθτζσ και τουσ Ελεγκτζσ δόμθςθσ. Καμία εξζταςθ για πιςτοποίθςθ
επαγγελματικϊν προςόντων.



Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία. Προγράμματα κατάρτιςθσ
από τα πολυτεχνεία, με ελεφκερθ πρόςβαςθ για όλουσ τουσ μθχανικοφσ.

