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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 24/01/11 

 
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες στο σύστημα παραγωγής τεχνικού έργου 

στην Ελλάδα και οι Μηχανικοί με τα συλλογικά τους όργανα είναι οι πρώτοι που έχουν θέσει το 

ζήτημα. Προβλήματα υπάρχουν, τόσο στον τομέα των ιδιωτικών μελετών και κατασκευών, όσο και 

των δημοσίων. Όπως επίσης υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες που προγραμματίζουν, 

αναθέτουν, επιβλέπουν, εγκρίνουν και αδειοδοτούν. Σε καμία περίπτωση όμως δε θα λυθούν με 

τη διάλυση του τεχνικού δυναμικού που επιχειρείται σήμερα. 

 

Η κυβέρνηση, με την ένοχη σιωπή της αντιπολίτευσης, επικαλούμενη τον εκσυγχρονισμό που τον 

συγχέει με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, μη μπορώντας παράλληλα να ξεφύγει από το λαϊκισμό και 

την ηθικολογία, που διατρέχει άλλωστε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει θέσει υπό διωγμό 

τους Μηχανικούς. Έτσι: 

   - Με την αποφασιστική συμβολή του κ. Πανάρετου εξισώνονται τα ΤΕΙ με τα ΑΕΙ (παρέλειψε τα 

ΙΕΚ) και οι τεχνολόγοι με τους Μηχανικούς προς δόξα της αξιοκρατίας και της γνώσης, που μάλιστα 

διακονεί ο κ. Πανάρετος, και αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο κατά κάποιους μάλλον 

αφελείς. Οι τελευταίοι ας πρόσεχαν. Η πλήρης δικαίωση της ήσσονος προσπάθειας που έχει πάρει 

ενδημικές διαστάσεις και αποχαυνώνει την ελληνική κοινωνία. 

   - Ανακαλύπτεται από το Υπουργείο Οικονομικών με την επιδοκιμασία του ΣΕΒ (που κατά τα άλλα 

εκθέτει την κυβέρνηση λέγοντας ότι η απελευθέρωση «δεν αποτελεί βέβαια το μαγικό κλειδί για την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη όπως ισχυρίζονται ορισμένοι») ότι οι Μηχανικοί ανήκουν στα 

«κλειστά επαγγέλματα» που απαιτείται να ανοίξουν και άρα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχετικό 

νομοσχέδιο διότι, όπως και για τους Γερμανούς συναδέλφους τους που το επάγγελμά τους όμως δεν 

είναι κλειστό, για τις αμοιβές τους έχουν θεσπιστεί κατώτερα όρια.  

  - Χρησιμοποιείται η δήθεν ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού καταδικάζοντας το ΤΕΕ για τη 

θέσπιση ελάχιστων αμοιβών, θυμίζοντας άλλες εποχές. 

  - Παρακολουθούμε το λυπηρό και συγχρόνως εξοργιστικό γεγονός ο υπουργός Οικονομικών να 

παίζει με την αγωνία των νέων για το αύριο λέγοντας ότι με την κατάργηση των κατώτερων αμοιβών 

θα αυξηθεί η απασχόληση και θα δοθούν ευκαιρίες στους νέους. Και όταν στριμώχνεται από 

δημοσιογράφο, να λέει ότι αν δεν συμβεί αυτό θα επιλέξουν άλλες σχολές και άλλα επαγγέλματα.  

 

Η κυβέρνηση με το πρόσχημα της κρίσης και των επιταγών του μνημονίου έχει αποδυθεί σε 

κυνήγι μαγισσών κατά του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και των Μηχανικών ειδικότερα. Στη 

γραμμή της εσωτερικής υποτίμησης που επιβάλλουν οι αγορές, επικρατώντας κατά κράτος στην 

αντεπίθεσή τους κατά της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κόστος 



της μελέτης αποσυνδέοντάς το από την ποιότητα, τόσο της ίδιας της μελέτης, αλλά και κατά συνέπεια 

του έργου, με τις αναπόφευκτες συνέπειες στην ασφάλεια καθώς και στο κατασκευαστικό και 

λειτουργικό κόστος αυτού. Επί πλέον ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό στην ασυδοσία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο αλώνει ραγδαία τον τομέα των κατασκευών, έτσι ώστε 

να επιβραβευθεί  για τη συμβολή του στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Εκτός και αν αυτός είναι ο 

στόχος οπότε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς ο ανορθολογισμός του συστήματος, όχι 

μόνο δεν αντιμετωπίζεται με τις επιχειρούμενες αλλαγές, αλλά προδιαγράφεται η ολοκληρωτική 

αποδόμησή του.  
   - Δεν είναι λύση η εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διαφορετικών βαθμίδων 

τεχνικών αντί της ορθολογικής διάρθρωσης μιας πυραμίδας τεχνικών επαγγελμάτων. 

   - Δεν αντιμετωπίζεται η διαφθορά με αστείες διατάξεις του τύπου «απαγορεύεται το λαδώνειν και 

λαδώνεσθαι» που περιλαμβάνονται στο νόμο για τα δημόσια έργα, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι 

μηχανισμοί αποφυγής και ελέγχου. 

   - Δε διασφαλίζεται η διαφάνεια στις αναθέσεις μελετών με κληρώσεις. Αφενός προκαλούν θυμηδία 

και συνειρμούς στο τζόγο, αφετέρου ευτελίζουν κάθε έννοια αξιοκρατίας. 

   - Δεν είναι απάντηση στο αίτημα των μελετητών για αξιοκρατικές αναθέσεις η πριμοδότηση και 

ενθάρρυνση των υπερβολικών εκπτώσεων, που από πουθενά δεν επιβάλλονται, ως μοναδικό 

κριτήριο, με δεδομένα τα καταστροφικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στα δημόσια έργα. 

 

Η κυβέρνηση θέλοντας να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που καλλιεργούν οι τρομολάγνοι των 

καναλιών στα πλαίσια της «τηλεοπτικής δημοκρατίας» που διανύουμε, ζητώντας και άλλο αίμα 

στην αρένα, εντάσσει και κάποιους δήθεν προνομιούχους όπως τους Μηχανικούς, σε αυτούς που 

πρέπει να πληρώσουν για την κρίση. Οι Μηχανικοί στο σύνολό τους είναι αυτοί που πληρώνουν κάθε 

μέρα την κρίση περισσότερο ίσως από πολλούς άλλους εργαζόμενους εξ’ αιτίας του παγώματος της 

οικοδομής, των Δημοσίων Επενδύσεων και της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει ο ευρύτερος 

δημόσιος τομέας αντιμετωπίζοντας στη ρίζα του το πρόβλημα των αμοιβών, χωρίς μέχρι σήμερα να 

ακουστεί η φωνή τους.  

 

Το ΥΠΟΜΕΔΙ μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να 

κρύβεται πλέον πίσω απ’ αυτό. Μετά από ένα και πλέον χρόνο προσχηματικού διαλόγου με τους 

φορείς των Μηχανικών πρέπει να προχωρήσει στην ουσιαστική συζήτηση των προβλημάτων 

εξορθολογισμού του συστήματος παραγωγής τεχνικού έργου με στόχους: 

 Την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών. 

 Τον εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών. 

 Τη διάρθρωση μιας τεχνικής πυραμίδας συντελεστών παραγωγής τεχνικού έργου που θα 

αξιοποιεί το σύνολο του τεχνικού δυναμικού κατόπιν πιστοποίησής του. 

 Τη θέσπιση αξιοκρατικών και αντιγραφειοκρατικών διαδικασιών στην ανάθεση, εκπόνηση και 

επίβλεψη μελετών και έργων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα, την οικονομία και την ταχύτητα 

παραγωγής τους. 



Τα υπόλοιπα είναι παραδοχή αδυναμίας επίλυσης προβλημάτων που συγκαλύπτεται από 

λαϊκίστικα και ηθικολογικά μέτρα, τα αποτελέσματα των οποίων υφιστάμεθα σήμερα. 

 

Ιδιαιτέρως δε για το πρόσφατο ζήτημα της κατάργησης του Κώδικα Αμοιβών των Μηχανικών η 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ νιώθει την υποχρέωση να εκφράσει τα εξής: 

 

Δεν αποτελεί λύση η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, το τελευταίο ανάχωμα στην απαξίωση του 

επαγγέλματος του Μηχανικού και στην ανεργία των νέων συναδέλφων που οδηγούνται στην 

εξαθλίωση, την ετεροαπασχόληση και την οικονομική μετανάστευση. Η κατάργηση του Κώδικα 

Αμοιβών των Μηχανικών αποτελεί πλήγμα κατά της ασφάλειας και της ποιότητας των 

κατασκευών. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή της με 

την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών, 

που πλήττει καίρια το δημόσιο συμφέρον. Ο Κώδικας Αμοιβών αποτελεί τη συλλογική σύμβαση των 

ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων Μηχανικών και δεν πρέπει να συγχέεται με υπέρογκες 

αμοιβές και πλούτη. Με την ύπαρξη ελάχιστων αμοιβών εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια 

των κατασκευών για όλους τους πολίτες και τη χώρα και η αποτελεσματική λειτουργία όλων των 

επαγγελματικών κλάδων της χώρας μας. Θεωρούμε ότι το ΤΕΕ πρέπει να ενημερώσει άμεσα και 

πολυποίκιλα όλους τους Μηχανικούς για την επιλογή της κυβέρνησης να ακυρώσει την ασφάλεια και 

την ποιότητα όλων των κατασκευών και ταυτόχρονα να οδηγήσει στη φτώχεια και στον 

αφανισμό τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών. Για να μην αναφερθούμε 

ακόμη και στην απώλεια εσόδων του Δημοσίου (Φ.Π.Α. και Φ.Ε.) και την κατάρρευση του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών δεν μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα η κατοχύρωση 

των ελάχιστων αμοιβών σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την πιστοποίηση όλων των τεχνικών 

επαγγελμάτων μπορεί να μειώσει τις στρεβλώσεις στην κατασκευή που τόσα χρόνια συντηρούν οι 

κυβερνήσεις για δικό τους πολιτικό όφελος. Στην κατεύθυνση αυτή δηλώνουμε ότι διαφωνούμε 

κάθετα με την οποιαδήποτε υπό όρους κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών που σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλεια και την ποιότητα των μελετών. Οποιαδήποτε άλλη 

πρόταση αποτελεί υποχώρηση από τα συμφέροντα των Μηχανικών, των πολιτών, της εθνικής 

οικονομίας και της χώρας γενικότερα. 

 

 

Το ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών έχουν προτάσεις και είναι έτοιμοι να τις καταθέσουν στο διάλογο. 

 


