
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ»!!! 
 

Η επανέναρξη της συζήτησης για τα ΠΔ για το επάγγελμα του μηχανικού  είναι το τελευταίο «επεισόδιο» που 
έρχεται να προστεθεί στο μακρόχρονο σήριαλ της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ. Από τη μια, η ηγεσία του ΤΕΕ παίζει το γνωστό παιχνίδι του «μικρότερου κακού»: να δεχθούμε – 
ακόμα καλύτερα να προτείνουμε οι ίδιοι – τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» με πιστοποιήσεις, εξετάσεις κ.λπ. στις 
επαγγελματικές δραστηριότητες (δηλαδή την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος) γιατί έτσι, τάχα, θα αποτραπεί η 
πλήρης απορρύθμιση και ισοπέδωση με τα ΤΕΙ, τα κολλέγια κ.λπ. Από την άλλη, αντικειμενικά έρχεται να συνδαυλίσει 
τις διακλαδικές συντεχνιακές αντιπαραθέσεις για τη «μοιρασιά δικαιωμάτων» πρόσβασης σε μια επαγγελματική πίτα 
που έχει σχεδόν εξανεμιστεί στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης και της τεράστιας ανεργίας. 

Στη πραγματικότητα, η απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη – 
όσον αφορά την αδειοδότηση – από το 1989  (οδηγία 89/48/ΕΟΚ) και ολοκληρώθηκε το 2005, με την οδηγία 
2005/36/ΕΕ, την οδηγία Μπολκενστάιν και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
εθνική νομοθεσία. Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση επιτάχυνσης της μονοπώλησης του κλάδου κινήθηκε και  το 
σύνολο της νομοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών, με τη νομοθεσία για τις αναθέσεις, τα 
κοστολόγια, τις συμβάσεις παραχώρησης, τα ΣΔΙΤ. Σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων, η απελευθέρωση είναι 
αναπόσπαστα δεμένη με τη διαδικασία της Μπολόνια, την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος αλλά και με τις 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις, που χειροτερεύουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού. Η λογική της απελευθέρωσης είναι στο σκληρό πυρήνα των αρχών της ΕΕ, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στις συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας, είναι η διασφάλιση όρων ελεύθερης κίνησης του 
κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των εργαζομένων και των υπηρεσιών σε όλη την έκταση της ευρωενωσιακής αγοράς. 
Τα Μνημόνια, η τρόικα/κουαρτέτο και η κρίση που εμφανίζονται ως αιτίες, είναι απλά η πρόφαση. Στόχος αυτής 
της πολιτικής είναι η φθηνότερη  εργατική δύναμη και η επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης της παραγωγής 
έργων και μελετών στα χέρια μια μικρής χούφτας μεγάλων ομίλων. 

 

Μύθοι και πραγματικότητα 
Η κυρίαρχη προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της ισχυρίζεται ότι η απελευθέρωση είναι προς το 
συμφέρον της κοινωνίας, θα οδηγήσει σε φθηνότερες υπηρεσίες. Η πραγματικότητα έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Η 
απελευθέρωση και η συγκέντρωση της παραγωγής μελετών και έργων στα χέρια μονοπωλίων του κλάδου είχε ως 
αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση του κόστους τους για το λαό. Τα έργα ιεραρχούνται και κατασκευάζονται εκεί και 
στο βαθμό που αυτό μεγιστοποιεί την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων (π.χ. οδικοί άξονες). Από την άλλη, 
απαραίτητα για τη λαϊκή οικογένεια τεχνικά έργα, όπως έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, 
αντισεισμικής θωράκισης, συνδυασμένης αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή 
μεγάλης κλίμακας κ.ά. δεν προκρίθηκαν γιατί η υλοποίηση τους δεν εξασφάλιζε ικανοποιητική κερδοφορία και δεν 
ήταν «ελκυστικά» για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η απελευθέρωση και η συγκέντρωση μελέτης και κατασκευής 
οδήγησε στην προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας μηχανικών που θα εργάζονται πλέον ως μισθωτοί με άθλιους 
όρους εργασίας, οδηγώντας έτσι τις απολαβές των εργαζόμενων μηχανικών, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε 
ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Και βέβαια καμία αύξηση των θέσεων εργασίας δε διασφαλίστηκε. Αντίθετα, η ελαστική 
εργασία με «μπλοκάκι», οι μειώσεις μισθών, οι απολύσεις και οι μεσαιωνικού τύπου εργασιακές σχέσεις (βλ. 
προώθηση συμβάσεων στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με βάση το αγγλικό δίκαιο) έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Τον 
ίδιο προσανατολισμό είχε και η προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια, με την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος 
και το σπάσιμο του 5ετούς κύκλου σπουδών. Τη δημιουργία, δηλαδή, ενός επιστημονικού προλεταριάτου χαμηλής 
ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους των κατασκευών φθηνή εργασία. 
 

Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι στο ρόλο των πλασιέ της απελευθέρωσης 
Η πορεία της απελευθέρωσης που περιγράψαμε όχι απλά δε συνάντησε την παραμικρή «αντίσταση» από το 

ΤΕΕ και τους Επιστημονικούς Συλλόγους, αντίθετα διευκολύνθηκε στο μέγιστο βαθμό από την ηγεσία τους. Δεν 
υπήρξε, στην κυριολεξία, ούτε ένα από τα «μέτωπα» προώθησης της απελευθέρωσης, στο οποίο το ΤΕΕ να μην παίξει 



το ρόλο του μοχλού προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Στο πεδίο των ισοτιμιών και της Μπολόνια κάνει τη νύχτα 
μέρα από τη μια υποκρινόμενο ότι υπερασπίζεται τα ενιαία 5ετή διπλώματα και αντιπαλεύει την ισοπέδωση προς τα 
κάτω, τη στιγμή που το ίδιο προωθεί τις γραπτές επαγγελματικές εξετάσεις, παζαρεύει ένα «ενιαίο ΤΕΕ» με 
τεχνολόγους, κολλέγια κ.λπ. φτάνει να έχουν «διαβαθμισμένα» επαγγελματικά δικαιώματα και να δοθεί το ΤΕΕ ο ρόλος 
του διαχειριστή τους. Η δήθεν «υπεράσπιση» των ακαδημαϊκών τίτλων και του επαγγέλματος, εξαντλείται στο 
πυροτέχνημα της ανακήρυξης της ισοτιμίας τους με τίτλους master, την οποία συμπεριέλαβε η κυβέρνηση στο 
νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που είναι υπό διαβούλευση. Η υλοποίηση αυτής της διάταξης, αναγνωρίζει «από το παράθυρο» 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και την κατάταξη των βαθμίδων εκπαίδευσης με βάση πιστωτικές μονάδες. 
Νομιμοποιεί την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο του «Bachelor», δηλαδή σε εκείνο των 3-
4ετών σπουδών (κολλεγίων, ΑΤΕΙ). Στα ζητήματα των μελετών και των έργων αποδέχθηκε και στηρίζει τα ΣΔΙΤ, τις 
συμβάσεις παραχώρησης, τις ρυθμίσεις για τις τάξεις πτυχίων και τις αναθέσεις που εκτοπίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους. Η δημιουργία του «τμήματος αποφοίτων ΤΕΙ» ως αυτοτελούς, αυτοδιοίκητης δομής στο 
πλαίσιο του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από τις «νομοτεχνικές» λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου που το διέπουν, 
αντικειμενικά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διεύρυνση του ΤΕΕ με την εγγραφή σε αυτό ως μελών, των αποφοίτων 
των Σχολών ΣΤΕΦ των ΑΤΕΙ, αποσκοπώντας και στην «υπερφαλάγγιση» της «αντίπαλης» ηγεσίας της ΕΕΤΕΜ. Η 
εγγραφή των αποφοίτων ΤΕ στο ΤΕΕ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τώρα ή στο μέλλον, δεν έχει καμία σχέση με το 
αντικειμενικό γεγονός της ανάγκης κατοχύρωσης των όρων άσκησης του επαγγέλματος όλων των αποφοίτων, τόσο των 
πολυτεχνικών σχολών, όσο και των ΑΤΕΙ, μιας και – στην πράξη – θα αποτελέσει μοχλό για την ισοπέδωση προς τα 
κάτω του συνόλου των δικαιωμάτων, τόσο των διπλωματούχων, όσο και των τεχνολόγων μηχανικών. 

Φυσικά, καμία έκπληξη δεν προκαλεί αυτό, μιας και είναι γνωστός ο ρόλος του ΤΕΕ, ως μηχανισμού του 
κράτους των μονοπωλίων και ως θεσμού προώθησης της ταξικής συνεργασίας στον κλάδο των μηχανικών. Η 
λογική του «μικρότερου κακού», που τη ζήσαμε χρόνια τώρα σε όλα τα μέτωπα, μόνο τον αντίπαλο εξυπηρετεί: 
αντικειμενικά, προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη ήττα, την επόμενη, ακόμα μεγαλύτερη θυσία 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων. 

Αλλά και η στάση της δήθεν «αντιπολίτευσης» ορισμένων Επιστημονικών Συλλόγων, όπως του ΣΑΔΑΣ, 
του ΠΣΔΑΤΜ κλπ. είναι κάλπικη και υποκριτική. Για παράδειγμα, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ παρά τη «γαρνιτούρα» περί 
υπεράσπισης του ενιαίου 5ετούς πτυχίου, του δημοσίου συμφέροντος, των αναγκών της κοινωνίας κλπ., αναγνωρίζει 
το σύστημα πιστωτικών μονάδων της ΕΕ – φτάνει το «ελληνικό» πτυχίο να αναγνωριστεί ως master με 300 ECTS, λες 
και αυτό φράζει το δρόμο στους 3ετείς και 4ετείς κύκλους σπουδών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ. 
Από την άλλη, δε θα βρούμε ούτε μισή λέξη για την κατάργηση των κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζουν την 
απελευθέρωση, ούτε φυσικά των ΠΔ που ενσωματώνουν την εφαρμογή τους στο εθνικό δίκαιο. Αντίθετα, θα βρούμε 
την «ευχή» η «αυτόματη αναγνώριση» μέσω του IMI να εξασφαλίζει «πλήρη δικαιώματα» στους αρχιτέκτονες 
μηχανικούς, χωρίς να λέει κουβέντα για την κατεύθυνση της πιστοποίησης ανά δραστηριότητα (βλέπε π.χ. τους 
ελεγκτές δόμησης) που αποσπά τμήματα του επαγγέλματος από το ακαδημαϊκό δίπλωμα, δείχνοντας το που οδηγεί τα 
πράγματα η πολιτική της ΕΕ. Στη θέση των «ηχηρών» διακηρύξεων ενάντια στις οδηγίες και στα υπό έκδοση ΠΔ, αυτό 
που απομένει στην πράξη είναι ο συντεχνιασμός και κάποιες «απειλές» περί «προσφυγής στη δικαιοσύνη»... ακόμα 
και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...  

Κοντολογίς, η στάση του μπλοκ δυνάμεων που συσπειρώνεται γύρω από αυτή τη λογική, είναι η γνωστή 
αντίληψη που υπόσχεται την απόκρουση της επίθεσης και την ανακούφιση των εργαζόμενων, τη «διάσωση» των 
αυταπασχολούμενων, χωρίς την ανατροπή του πλαισίου της αντιλαϊκής πολιτικής και χωρίς να σημαδεύει τον 
πραγματικό ένοχο, την άρχουσα τάξη, τους μονοπωλιακούς ομίλους και το κράτος τους, την ΕΕ. Τη λογική αυτή ο λαός 
και οι εργαζόμενοι μηχανικοί πρώτοι-πρώτοι, τη δοκίμασαν για χρόνια «στο πετσί» τους και είναι αυτή που έφερε το 
κίνημα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, να μη μπορεί να αποτρέψει την επίθεση και το λαό και τους εργαζόμενους 
να μετράνε τη μια απώλεια μετά την άλλη. 

Η πολιτικής της «απελευθέρωσης» υπηρετεί τα μονοπώλια! 

Η παραπέρα προώθηση της απελευθέρωσης είναι βέβαιο ότι θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση, τόσο για τους εργαζόμενους (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες) του κλάδου, 
όσο και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Η ως τώρα πείρα το αποδεικνύει. Και γι αυτό είμαστε αντίθετοι και θα 
παλέψουμε να μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοιμάζονται, στα έργα, τις μελέτες, τις 
αμοιβές, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δε θα παραιτηθούμε από το αυτονόητο δικαίωμα – ανάγκη του 
αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Όμως, είναι ψέμα ότι η ικανοποίηση αυτής της 
απαίτησης είναι θέμα περισσότερων ή λιγότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δε «γεννούν» 
δουλειές, αντίθετα η κρίση (όπως και η ανάπτυξη) του καπιταλισμού τις στερεί από τους 
αυτοαπασχολούμενους για να τις συγκεντρώνει στα μονοπώλια! Τα δικαιώματα δεν αυξάνουν τις αμοιβές, η 
αγορά, όμως, τις βυθίζει στα Τάρταρα της «ελεύθερης διαπραγμάτευσης»! Και βέβαια, κανένα δικαίωμα 
«υπογραφής» δε φράζει το δρόμο στην ποινικοποίηση (αντίθετα, την ενισχύει), στη φοροεπιδρομή (προ και 



ελέω μνημονίου), στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μέσα από το αντιλαϊκό-αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο 
που διαμόρφωσαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (νόμοι Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά-Λοβέρδου, 3518/06 κ.λπ.) και συνεχίζει 
«επάξια» η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική της. 

Είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι τα ερείπια του προστατευτισμού που έχουν απομείνει (τάξεις πτυχίων, 
ελάχιστες αμοιβές κ.λπ.), μπορούν να ανακόψουν τη δράση των νόμων της καπιταλιστικής οικονομίας. Στα πλαίσια του 
καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, η πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και του κεφαλαίου, 
η μονοπώληση και του κλάδου των κατασκευών είναι αντικειμενική διαδικασία. Αν η πάλη περιοριστεί στα στενά 
πλαίσια της αποτροπής απλά της μιας ή της άλλης επιμέρους ρύθμισης, ό,τι κερδίζουμε με το …μισό χέρι, θα μας το 
παίρνουν πίσω με το …ενάμισυ. 

Απάντηση στα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και του λαού γενικότερα 
μπορεί να δώσει  μόνο η κοινή πάλη τους σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική και τις ανάγκες 
των μονοπωλιακών ομίλων για θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, κόντρα στις 
ηγεσίες της ταξικής συνεργασίας, τους μηχανισμούς του κράτους, όπως το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ, το «τμήμα αποφοίτων 
ΑΤΕΙ» του ΤΕΕ, τις αστικές κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν υλοποιήσουν αυτή την πολιτική, αξιοποιώντας ως 
εφαλτήριο : 

· την ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, 
· την κατοχύρωση της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με άρση του διαχωρισμού ΑΕΙ-ΤΕΙ, με έναν ακαδημαϊκό τίτλο 

ανά επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, 
Η οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων μηχανικών σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με το σύνολο της 

πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης- κυβερνήσεων, στο πλευρό του υπόλοιπου ταξικού εργατικού-λαϊκού κινήματος, 
του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και των άλλων ριζοσπαστικών συσπειρώσεων, οδηγεί σε νίκες και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την αποφασιστική αναμέτρηση  και την ανατροπή του πραγματικού  αντίπαλου, της εξουσίας των 
μονοπωλιακών ομίλων, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων, των ιμπεριαλιστικών ενώσεων που τη στηρίζουν 
και την οικοδόμηση του ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με κοινωνική ιδιοκτησία στο σύνολο των 
συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της, που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές 
ανάγκες, μέσα σ’ αυτές τις ανάγκες του εργαζόμενου μηχανικού. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις, έξω απ’ τα τείχη της ΕΕ και της εξουσίας των μονοπωλιακών ομίλων, μπορεί να 
επιλυθεί σε φιλολαϊκή κατεύθυνση και το πρόβλημα της  συγκρότησης ενός σαφούς πλαισίου για το ποιος 
επαγγελματικός κλάδος και με ποια γνωστικά ή/και άλλα προσόντα θα αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα, 
καθώς και συγκεκριμένες περιγραφές των ευθυνών που συνεπάγεται η άσκησή της, ατομικά και συλλογικά, 
υιοθετώντας ενιαίους κανόνες και αρχές για τη ρύθμιση των διακλαδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, που θα 
διασφαλίζουν:  Το σεβασμό στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων της 
παραγωγής, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών  έργων  είναι σύνθετα έργα που απαιτούν σε όλες τις φάσεις 
τους τη συλλογική εργασία διαφορετικών ειδικοτήτων επιστημόνων και  τη διασφάλιση της σύνδεσης της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του κάθε κλάδου με το επιστημονικό της υπόβαθρο. Ξεδιπλώνουμε την 
αντεπίθεσή μας, απαιτώντας: 

         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. 

         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, 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. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς 
ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει 
επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην 
επαγγελματική κατοχύρωση. 

         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. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου 
απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. 
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