
 
 
 
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
 

Η αλλαγή καταστατικού του ΠΣΔΑΤΜ δεν θα περάσει 

Η επίθεση στα δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας των αγρονόμων-τοπογράφων κλιμακώνεται, όπως αντίστοιχα η επίθεση στα 
δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων και του λαού. Κανόνας και όχι εξαίρεση είναι η ανεργία και η αναδουλειά, η κατάργηση του 
δικαιώματος στην ασφάλιση, οι μειώσεις στους μισθούς, η ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων, η φοροεπιδρομή. Ενώ ήδη 
σχεδόν το 50% των εργαζόμενων μηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές και δεν καλύπτεται ούτε 
καν ιατροφαρμακευτικά, η κυβέρνηση προωθεί νέες τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων για χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ, ενώ προγραμματίζεται νέα θυσία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ στη νέα αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. 
Την ίδια ώρα η πλειοψηφία της διοίκησης του Συλλόγου βάζει στην άκρη τα ζωτικά προβλήματα επιβίωσης μας και αντί να 
καλέσει σε μαζικές διαδικασίες ενημέρωσης ως αφετηρία οργάνωσης και κινητοποίησης των εργαζόμενων ΑΤΜ ανοίγει ως 
κεντρικό ζήτημα την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου και καλεί σε καταστατική γενική συνέλευση. Βεβαίως, κάποιος 
καλοπροαίρετος συνάδελφος μπορεί να αναρωτηθεί: «τι πρεμούρα τους έπιασε αυτήν την περίοδο να αλλάζουν καταστατικό στο 
Σύλλογο;» Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία ούτε πρέπει να προκαλεί εντύπωση. Επιδιώκουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το 
ρόλο του συλλόγου ως συνεπούς υπηρέτη της πολιτικής της Ε.Ε. και των μονοπωλίων. Επιχειρούν να προσαρμόσουν το 
Σύλλογο στο νέο τοπίο που διαμορφώνει η πλήρης «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και η αλλαγή δομής του ΤΕΕ με την μετατροπή 
του σε φορέα πιστοποίησης του συνόλου των τεχνικών δραστηριοτήτων με αρμοδιότητα ίδρυσης ΝΠΙΔ, μέσα από τη σχετική πρόσφατη 
νομοθετική ρύθμιση. Η νέα ρύθμιση επισφραγίζει την πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από την άσκηση του επαγγέλματος, την 
προώθηση και πλήρη εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ (συνθήκη Μπολόνια), αφού η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων θα 
απαιτεί πλέον όχι ακαδημαϊκό τίτλο, αλλά επαγγελματική πιστοποίηση, δηλαδή επαγγελματικές εξετάσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια με 
πληρωμή, επαγγελματική εμπειρία, πολλαπλές βαθμίδες άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  
Επιδιώκουν να κατοχυρώσουν και καταστατικά τον πλήρη έλεγχο του Συλλόγου, απομακρύνοντάς τον οριστικά από τα μέλη 
του μέσω του προτεινόμενου συστήματος διοίκησης μέσω «Αντιπροσωπείας», την οποία ορίζουν ως ανώτατο όργανο που θα 
εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Το σχέδιο καταστατικού καταργεί πλέον και τυπικά τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου ως ανώτατο και 
κυρίαρχο όργανο, τις οποίες έτσι κι’ αλλιώς η πλειοψηφία των Διοικήσεων των τελευταίων ετών έχουν συνειδητά υποβαθμίσει 
απομακρύνοντας το Σύλλογο από το καθήκον υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μελών του και μετατρέποντάς τον σε ιμάντα και 
στήριγμα εφαρμογής της Ευρωενωσιακής πολιτικής. Σχεδιάζουν ένα Σύλλογο ο οποίος θα εξυπηρετεί καλύτερα τις όποιες επιδιώξεις 
προώθησης της κυρίαρχης πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη 
διαιώνιση της αναπαραγωγής και την εξασφάλιση των ιδιαιτέρων συμφερόντων της γραφειοκρατικής αυτής ομάδας «αντιπροσώπων» 
που θα κάνει μπίζνες με την επιμόρφωση και πιστοποίηση και θα αναλαμβάνει εργολαβικά την προώθηση των όποιων αντιλαϊκών 
ρυθμίσεων της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η ίδια προσπάθεια αλλαγής καταστατικού εκτυλίσσεται 
ταυτόχρονα και σε άλλους επαγγελματικούς Συλλόγους Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων. 
Ταυτόχρονα η δηλωμένη επιδίωξή τους με την αλλαγή καταστατικού ο ΠΣΔΑΤΜ «να αποκτήσει ΑΦΜ» αποκαλύπτει το σχεδιασμό 
τους να μπουν ενεργά στην αγορά των προγραμμάτων κατάρτισης επί πληρωμή, να μετατρέψουν το Σύλλογο σε Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης πρωτίστως για τα μέλη του, με την προοπτική της συμμετοχής στην πιστοποίηση των τεχνικών 
δραστηριοτήτων, ως υπεργολάβος του ΤΕΕ. Αυτό άλλωστε επισημαίνεται στο Άρθρο 4ο του Σχεδίου νέου Καταστατικού στις 
παραγράφους (γ) και (δ): «γ. Με τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του μέσω σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
δ. Με την πιστοποίηση του γνωστικού- επαγγελματικού αντικειμένου του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού.» Αυτό αποδεικνύεται, 
επίσης, με την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης με τον ΑΣΤΙΕΤ που τρέχει αυτό το διάστημα. Την ίδια ώρα που το ΤΕΕ μέσω 
του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ είναι ο «εθνικός πρωταθλητής» στην υλοποίηση προγραμμάτων voucher, o ΠΣΔΑΤΜ μέσω της σύμπραξης ΑΣΤΙΕΤ, 
κομμάτι της οποίας είναι το ΤΕΕ, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και Ιδιωτική Εταιρεία, συμμετέχει στην υλοποίηση του επιδοτούμενου 
προγράμματος κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης για νέους άνεργους ή ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς 
(ΤΟΠΣΑ).  
Από την ίδια μας την πείρα γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ, οι παρατάξεις Νέα χάραξη, ΠΑΣΚ, ΔΗ.ΚΙ., 
Αλληλεγγύη, οι συνδικαλιστικοί εκφραστές των κομμάτων του νέου διπολισμού (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ) ομόφωνα 
αποφασίζουν σε όλα τα θέματα, προωθούν την πολιτική κυβέρνησης –Ε.Ε. -μονοπωλίων. Καλλιεργούν τη μοιρολατρία και 
συντεχνιακές αυταπάτες ότι ενώ θα ισοπεδώνονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι τοπογράφοι τάχα θα «ανθούν», εφόσον το 
Κτηματολόγιο θα αποτελέσει τη «Γη της Επαγγελίας» για τους Αγρονόμους-Τοπογράφους. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια 
αλλαγής του καταστατικού που στην ουσία καταργεί μαζικές διαδικασίες όπως οι γενικές συνελεύσεις και βοηθά ακόμη 
περισσότερο στην προώθηση μέσω του συλλόγου της πολιτικής της ΕΕ και της άρχουσας τάξης.  
Όχι άλλος χρόνος χαμένος! Είναι δικαίωμά μας να ζούμε αξιοπρεπώς από τη δουλειά μας. Κανένας συμβιβασμός. Ο αγώνας 
για την απόκρουση των νέων μέτρων που έρχονται και την ακύρωση αυτών που έχουν ήδη ληφθεί, ο αγώνας για την ικανοποίηση των 
αναγκών μας πρέπει να γίνει ακόμα πιο σκληρός, ακόμα πιο αποφασιστικός, να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια 
και την εξουσία τους, με προμετωπίδα τα ταξικά σωματεία στα οποία οργανώνονται μηχανικοί, με την επιτροπή αγώνα 
αυτοαπασχολουμένων μηχανικών, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, σε συντονισμό με το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και 
την ΠΑΣΕΒΕ. 
 



Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας διεκδικώντας: 
 Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με 

αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

 Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων/υποαπασχολούμενων ανεξάρτητα από τα χρέη τους προς τα ταμεία, 
με κάλυψη από το κράτος με χρηματοδότηση 100% συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους, επίδομα ανεργίας για όλους ανεξάρτητα 
από τον τρόπο πληρωμής (μισθός – ΔΠΥ). Άμεση επαναφορά του επιδόματος ανεργίας και άλλων κλαδικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2011 
ως βάση για μια γενναία αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Επίδομα ανεργίας για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας. Να θεωρούνται άνεργοι 
και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχ/κοί που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα 
καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα της 
ανεργίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους, να αποσυνδεθεί η ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση του επαγγέλματος, όσον αφορά μικρά 
έργα και μελέτες, ιδιωτικά και δημόσια. Χορήγηση στους ανέργους δωρεάν κάρτας απεριόριστων διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες. 
Επιδότηση ενοικίου στο 100% της αξίας του. Αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας 
που ανήκει κατά κυριότητα στον άνεργο, καθ' όλη τη διάρκεια της ανεργίας. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης 
και να βαρύνει το κράτος και τους εργοδότες. Μείωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, 
ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου. 

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ακύρωση της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία. 
Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. ΟΧΙ στην ανταποδοτικότητα και στην επιχειρηματικότητα στην κοινωνική 
ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υψηλού επιπέδου Υγεία και Πρόνοια. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
μαζί και των ν. 3518/06, 3655/08, 3863/2010 και των πρόσφατων ρυθμίσεων (μεσοπρόθεσμο). Μετατόπιση του κύριου βάρους των εισφορών 
στην εργοδοσία και το κράτος, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, στην κατεύθυνση της πλήρους απαλλαγής του εργαζόμενου από εισφορές. Με 
αφετηρία την κατάργηση των αυξήσεων των εισφορών των εργαζόμενων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, μείωση των εισφορών στα προ 
του 1992 επίπεδα, ειδικά για την πρώτη πενταετία έκπτωση 50%. Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών να καθοριστούν στη βάση της 
καταβολής των 2/3 από το κράτος και του 1/3 από τον ασφαλισμένο. Κατάργηση των εισφορών για τον κλάδο Υγείας και της συμμετοχής των 
ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη. Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου των απωλειών των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων. Αναπλήρωση όλων των επιπτώσεων του PSI με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Απόσυρση των αποθεματικών 
των Ταμείων από κάθε λογής "τζόγο". Αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής και το Χρηματιστήριο με πλήρη κάλυψη του συνόλου 
των απωλειών του ΤΣΜΕΔΕ από το χρηματιστήριο. Διεκδίκηση των απωλειών του αποθεματικού από την άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της 
Ελλάδας. Πλήρης κρατική κάλυψη των υποχρεώσεων των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών απ΄ τους φορείς που τους 
απασχολούν. Αναγνώριση των εργοδοτικών υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με ΔΠΥ. Σύνταξη μετά από 30 χρόνια 
δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Άμεση αύξηση των συντάξεων στο ύψος που προσδιορίστηκε με τις δικαστικές 
αποφάσεις. 

 Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με 
προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών 
Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Κατοχύρωση εργοδοτικής εισφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη του 
επαγγελματικού κινδύνου. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ. Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και 
φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), 
αντίστοιχα δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες. Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα 
τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους.  Καταβολή του επιδόματος τοκετού και στις γυναίκες που γεννούν στα δημόσια και στα συμβεβλημένα με τον 
ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά μαιευτήρια. 

 Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια, να πληρώσουν τώρα τα μονοπώλια. Να καταργηθεί το αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα. Να ανέβει άμεσα ο 
συντελεστής φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου στο 45%, για διανεμόμενα και μη κέρδη. Να αυξηθεί το οικογενειακό αφορολόγητο όριο στα 
40.000 €, συν 5.000 € επιπλέον για κάθε παιδί. Να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, 
υγείας και στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Για οικογενειακό εισόδημα τετραμελούς οικογένειας 
50.000€ και κάτω, διαγραφή όλων των χρεών από τόκους, μείωση του ύψους του χρέους κατά 50% για στεγαστικά δάνεια κάτω των 200.000€, για 
καταναλωτικά κάτω των 30.000€ και για πιστωτικές κάρτες κάτω των 20.000€. Για τους άνεργους, αναστολή πληρωμών για κάθε είδους δάνειο, 
απαγόρευση ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης συμβατικών τόκων για αυτό το διάστημα. 

 Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της 
ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά 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. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία 
στον εργαζόμενο. Κατάργηση του νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όχι στη τζάμπα εργασία της μαθητείας. Όχι στην υποχρηματοδότηση 
Υγείας-Παιδείας-Δήμων. 

 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, ΓΟΚ, 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 Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και 
Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Ενιαίος 
κρατικός φορέας κατασκευών για όλες τις φάσεις παραγωγής έργων, που θα κατοχυρώνει το δημόσιο έργο και τη λαϊκή κατοικία σαν κοινωνικά 
αγαθά και όχι σαν εμπορεύματα στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 

 Κατάργηση των ξένων βάσεων και όλων των διευκολύνσεων στο ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ. Να μη διατεθούν υποδομές ούτε και ελληνικές στρατιωτικές 
δυνάμεις σε νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Κατάργηση των εξοπλιστικών δαπανών για 
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Επιστροφή όλων των ελληνικών Σωμάτων, που χρησιμοποιούνται στους ιμπεριαλιστικούς στρατούς.  
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