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ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ  

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Πριν από κάποια – λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία – χρόνια, όταν σπούδασες στο Πολυτεχνείο, προσδοκούσες 

σε ένα ακαδημαϊκό τίτλο με αξία. Σε έναν τίτλο που θα σου έδινε τη δυνατότητα να ασκήσεις το επάγγελμα 

που διάλεξες με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Που θα σου κατοχύρωνε το επιστημονικό και επαγγελματικό 

πεδίο για να μπορέσεις να προσφέρεις με τις γνώσεις σου στο λαό και τη χώρα σου, θα σε κατοχύρωνε ως 

επιστήμονα και ως επαγγελματία. 

Πολύ γρήγορα, βέβαια, η πραγματικότητα ξεθώριασε και διέλυσε τις προσδοκίες σου. Πολύ πριν φτάσουμε ως 

το ζοφερό σήμερα, η ζούγκλα της αγοράς και της «ελεύθερης οικονομίας» που επέβαλε η άρχουσα τάξη και 

στήριξε η ΕΕ, συγκέντρωσε την πίτα των έργων σε μια χούφτα μεγάλους ομίλους, καλλιέργησε το συντεχνιακό 

καυγά μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων – λες και δεν πήραν τις δουλειές σε όλους τους κλάδους τα ίδια 

ακριβώς μονοπώλια – ενώ η αξία της γνώσης και της δουλειάς σου καθημερινά υποτιμάται με την κατάργηση 

των ελάχιστων αμοιβών, τις οδηγίες της ΕΕ που εξίσωσαν το δίπλωμά σου με εκείνο των κολλεγίων και των 

3ετών bachelor, το ασφυκτικό ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο και όλα αυτά που τόσο καλά γνωρίζεις και 

βιώνεις στην καθημερινότητά σου. 

Και, κάπως έτσι, φτάσαμε και στην «επόμενη μέρα». Τη μέρα που σε καλούν (κυβέρνηση, ΤΕΕ, ΣΕΒ και άλλοι 

γνωστοί και μη εξαιρετέοι) να μάθεις, πια, να «ζεις» χωρίς κανένα θεσμοθετημένο δικαίωμα, που το πτυχίο 

σου θα είναι πια και τυπικά απλά ένα «διαβατήριο εξετάσεων», δηλαδή ένα σίγουρο εισιτήριο εκμετάλλευσης 

αν όχι ανεργίας. Στο όνομα της «ανάπτυξης» και της «ελεύθερης αγοράς» σου λένε: 

Οι γνώσεις που απόκτησες στις σπουδές σου – όσο κι αν υποβαθμίζονται με τον καιρό γιατί έτσι επιτάσσει η 

ανάγκη των ομίλων για φτηνό εργατικό δυναμικό – είναι και τυπικά «κενό χαρτί». Αν θες να δουλέψεις, θα 

πρέπει να πληρώσεις στα σεμινάριά τους, να πάρεις την πιστοποίησή τους και να δώσεις τις εξετάσεις τους. 

Μέχρι τότε, μπορείς απλά να είσαι ο «μικρός» του γραφείου, που θα βγάζει τη δουλειά με τρεις κι εξήντα, 

ανασφάλιστος με μπλοκάκι γιατί «πρέπει να μάθεις» και να «αναβαθμιστεί η ποιότητα των έργων». Κι αφού, 

κάποιοι καταφέρουν και «πιστοποιηθούν» μέχρι ένα επίπεδο, θα αρχίσουν τον αγώνα δρόμου για να 

ξαναπιστοποιηθούν στο επόμενο – κι όποιος αντέξει, δηλαδή μέχρι οι μεγάλες εταιρείες να ελέγξουν κάθε 

δραστηριότητα, πετώντας βίαια εκτός επαγγέλματος χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους, 

ισοπεδώνοντας αμοιβές, δικαιώματα, όρους εργασίας για όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς. 



Οι αναλυτικές μας θέσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας: http://www.dpk.tee.gr 

Επικοινωνία: email: dpkmix01@gmail.com, τηλ.: 6946799833, 6936775422, 6977806266  

Τώρα ξέρεις:  

Η «ελεύθερη οικονομία» τους και η «ανάπτυξή» τους, είναι η «ελευθερία» για τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα 

μικρά και τα πολύ μικρά, η «ελευθερία» για τους ομίλους να απομυζούν από το λαό υπερκέρδη, η 

«ελευθερία» για το μεγάλο κεφάλαιο να γίνεται πλουσιότερο πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων του λαού. 

Ενώ εσένα: 

Σε περιμένει η θηλιά της εφορίας, του ταμείου, της ανεργίας και της αναδουλειάς, της ποινικοποίησης του 

επαγγέλματος, η ζούγκλα του «ο θάνατός σου – η ζωή μου». 

Και το λαό: 

Τον περιμένει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση, καθώς στις πλάτες του θα φορτωθεί το κόστος των 

«ενεργειακών πιστοποιητικών», της «ταυτότητας του κτηρίου», των «χαρατσιών τακτοποίησης» κ.λπ. κ.λπ., 

χωρίς βέβαια να γίνεται λόγος για καλύτερες υπηρεσίες. Αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι η αγορά και το κυνήγι 

του κέρδους (ή της επιβίωσης) που οδήγησε στο σημερινό μαύρο χάλι του εμπορίου πιστοποιητικών έναντι 

του 50ευρου, θα λύσει το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε; 

Οι εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών που προκήρυξε το ΤΕΕ αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην 

αλυσίδα των μέτρων προώθησης της πολιτικής που θυσιάζει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. 

ΠΑΡΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ! 

Πάρε θέση στον αγώνα να εμποδίσουμε τα νέα μέτρα για τις πιστοποιήσεις που έρχονται. Αλλά αυτό από 

μόνο του δεν αρκεί. Αγωνίσου να ανατραπεί η πολιτική που σε συνθλίβει ως εργαζόμενο και ως 

επιστήμονα. Στρέψε την οργή σου ενάντια στον πραγματικό σου αντίπαλο, αυτόν που δε χρειάζεται να 

κατέβει στις εκλογές ή να βγει πρόεδρος του ΤΕΕ για να σου κάνει μαύρη τη ζωή με τα μέτρα που επιβάλλει 

να παίρνουν οι πολιτικοί υπηρέτες του. Πάλεψε με κριτήριο και ορίζοντα τις δικές σου ανάγκες κι όχι το «μη 

χείρον». Είναι αδιέξοδο να συμβιβαζόμαστε με όσα έχουμε ήδη χάσει για χάρη των υπερκερδών των 

τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών και απλά να παρακαλάμε να μη μας πάρουν κι άλλα – 

αυτός είναι ο σίγουρος δρόμος για να τα χάσουμε όλα. 

ΠΑΛΕΨΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ! 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ-ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΑΛΠ(Η)ΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, 

ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ, ΝΑ 

ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ! 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

http://www.dpk.tee.gr/

