Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 9:00πμ, πραγματοποιείται κινητοποίηση στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2, Χολαργός, κοντά στη στάση
«Εθνική Άμυνα» του μετρό) ενάντια στο ΠΔ 99/2018 και γενικότερα στο σχέδιο
διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των
μηχανικών/τεχνικών.
Στην κινητοποίηση καλούν το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με απόφαση της
Γενικής του Συνέλευσης, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ενώ παρουσία
αναμένεται να έχουν και φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικότητες μηχναικών.
Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε το παρακάτω ψήφισμα
Το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»,
αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα διαδοχικών αντιλαϊκών
ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης της τελευταίας 30ετίας, για την
«απελευθέρωση» του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της ΕΕ και του κεφαλαίου. Συνιστά ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση
του κλάδου των μηχανικών/τεχνικών σε βάρος όσων ζουν από τη δουλειά τους και σε
όφελος των μεγάλων τεχνικών εταιρειών, η οποία υλοποιείται υπό τον τίτλο της
«απελευθέρωσης» ή του «ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων».
Βασικός στόχος του ΠΔ 99/2018 είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων, η περιγραφή
του αντικειμένου τους (τα λεγόμενα «επαγγελματικά περιγράμματα» του
ν.4439/2016) και η κατάτμησή του κάθε επιστημονικού –επαγγελματικού
αντικειμένου σε επιμέρους «δραστηριότητες μηχανικής». Το επόμενο βήμα είναι η
απόσπαση όλων αυτών των δικαιωμάτων από τα πτυχία και η εξατομικευμένη
«διαβαθμισμένη πρόσβαση» σε ένα μόνο τμήμα αυτών. Κάτι τέτοιο θα
αποκτιέται με επί πληρωμή και δη ακριβά σεμινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις
πιστοποίησης, ξεκινώντας από τις αυστηρές εξετάσεις εγγραφής στο ΤΕΕ και
κυρίως την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας, με βασικό εργαλείο το ενιαίο
πλέον μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (νέο «ΜΗΤΕ»). Η υλοποίηση
των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δόκιμους μηχανικούς»
με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, το σύνολο των μηχανικών διαχωρισμένο σε
επίπεδα πρόσβασης στην «τεχνική πυραμίδα» ανάλογα με την τάξη του πτυχίου και
το ίδιο το πτυχίο «ατομικό φάκελο προσόντων».
Η πορεία της «απελευθέρωσης» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς την ενεργητική
στήριξη της ηγεσίας του ΤΕΕ και των Επιστημονικών Συλλόγων. Η ηγεσία του ΤΕΕ
μέχρι σήμερα πρόβαλε σταθερά τη λογική επιλογής του δήθεν «μικρότερου κακού»
προκειμένου να κάνει «εύπεπτο» στους μηχανικούς, συνδιαμορφώνοντάς το, το
θεσμικό πλαίσιο της «διαβαθμισμένης πρόσβασης». Το ΠΔ 99/2018, με ευθύνη των
ίδιων παρατάξεων και πολιτικών δυνάμεων της ηγεσίας του ΤΕΕ που προωθούν
αυτήν την πολιτική συνδιαμορφώνοντας με την κυβέρνηση τις ρυθμίσεις της
«απελευθέρωσης», ξανά πυροδοτεί μια συντεχνιακή διαμάχη μεταξύ των
ειδικοτήτων.
Λέμε όχι στη συντεχνιακή αντιπαράθεση. Αυτό που απαιτείται είναι ο κοινός αγώνας
των εργαζόμενων, άνεργων και αυταπασχολούμενων μηχανικών/τεχνικών
ενάντια στις αναδιαρθρώσεις οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή της

αυταπασχόλησης και στην κατεδάφιση των δικαιωμάτων της μισθωτής
εργασίας. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής θίγει αδιακρίτως κάθε μισθωτό και
αυταπασχολούμενο μηχανικό, ανεξαρτήτως πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
Η παραπέρα προώθηση της «απελευθέρωσης» είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσει
περισσότερο την κατάσταση. Παλεύουμε να μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές
ρυθμίσεις που ετοιμάζονται για έργα, μελέτες, αμοιβές, πιστοποίηση.
Είναι αυτονόητο το δικαίωμα του αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη
δουλειά του. Το δικαίωμα αυτό καταστρατηγεί η ανεργία και η μείωση του
επαγγελματικού αντικειμένου, η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και η μεταφορά
της ευθύνης στους μηχανικούς μέσω της ιδιωτικοποίησης του ελέγχου, η επιδρομή
στα εισοδήματα μέσω φόρων αλλά και ασφαλιστικών εισφορών με βάση το
αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο που διαμόρφωσαν ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και συνέχισε επάξια η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το έκτρωμα Κατρούγκαλου κ.ά. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν πολύ σημαντικότερα προβλήματα για τους εργαζόμενους και
αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς/τεχνικούς από το ζήτημα κατανομής των
επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των ειδικοτήτων που ρυθμίζει το ΠΔ 99/2018.
Επιπλέον, το εν λόγω ΠΔ αποτελεί ένα νομοθέτημα πλήρως εναρμονισμένο με την
πολιτική αναδιάρθρωσης του επαγγέλματος, αλλά και των ενιαίων κύκλων σπουδών.
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Απόσυρση του ΠΔ 99/2018 για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του
μηχανικού» το οποίο αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση της
αναδιάρθρωσης του κλάδου σε βάρος των συμφερόντων όλων των
μηχανικών που ζούνε από τη δουλειά τους.
Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης. 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με
αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμία
απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων
σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις
επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμία
εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις
ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων
για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα
μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Καμία μετατόπιση
της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο.
Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς
φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους
και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην
επαγγελματική κατοχύρωση.
Όχι στο μητρώο ιδιωτικών τεχνικών έργων, καμία σκέψη για την εφαρμογή
καθεστώτος «δόκιμου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».
Όχι στη διαδικασία της Μπολόνια, στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Κατάργηση του καθεστώτος των «ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων»
(Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ελεγκτές Δόμησης, κ.λπ.). Καμία εξέταση για
πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων
και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια
του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ. Παραχώρησης, ΝΟΚ, αυθαίρετα,
οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο,
κατάρτιση δασικού κτηματολογίου πριν το εθνικό κτηματολόγιο. Κατάργηση
του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης
και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των
Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, του fast track, των εφαρμοστικών νόμων του
ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου, που υποτάσσουν τις χρήσεις γης στην
κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική
πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και
αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου
απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
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