
Ο αγϊνασ ενάντια ςτθν πολιτικι κυβζρνθςθσ -Ε.Ε. – μονοπωλίων 
για τθν «απελευκζρωςθ» του επαγγζλματοσ ςυνεχίηεται! 

Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΣΕΕ τθν Πζμπτθ 19 Ιοφνθ πραγματοποιικθκε 
παράςταςθ διαμαρτυρίασ από τθν Πανεπιςτθμονικι και εκπροςώπουσ Σωματείων εργαηόμενων που 
ςυςπειρώνουν μιςκωτοφσ Μθχανικοφσ και Συλλόγων Διπλ.Μθχανικών, για το ηιτθμα των εξετάςεων 
των Ενεργειακών Επικεωρθτών και γενικότερα τθσ επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ.  

Στθν κινθτοποίθςθ δθλώςαμε τθ ςυνολικι αντίκεςι μασ ςτο πλαίςιο «απελευκζρωςθσ» του 
επαγγζλματοσ και τθν αποφαςιςτικότθτά μασ να εμποδιςτοφν οι προωκοφμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 
για τθν πιςτοποίθςθ των τεχνικών δραςτθριοτιτων. Το ΤΕΕ από κοινοφ με τθν κυβζρνθςθ αλλά και με 
τθ ςτιριξθ των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και των παρατάξεών τουσ ςτο ΤΕΕ, που υποκλίνονται 
ςτθν πολιτικι Ε.Ε. και μονοπωλιακών ομίλων για τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ ςτιριξθ τθσ 
κερδοφορίασ του κεφαλαίου, προωκοφν ενεργά δεκαετίεσ τώρα αυτιν τθν πολιτικι. 

Η Πανεπιςτθμονικι ζκεςε ςε ψθφοφορία ςτθ ΔΕ ωσ άμεςο μζτρο να πάρει απόφαςθ για τθν άμεςθ 
διακοπι των εξετάςεων των Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν. Ακόμα και αυτι θ πρόταςθ καταψθφίςτθκε 
από το ςφνολο των εκπροςϊπων των άλλων παρατάξεων, ΠΑΟΚ –ΝΔ –ΕΛΕΜ και τον Πρωτονοτάριο 
ςτζλεχοσ του ΤΡΙΖΑ. 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ςυνεχίςουν τθ μαηικι αποχι από τισ εξετάςεισ και να διευρφνουν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ μαηικζσ παραςτάςεισ για τθν ενθμζρωςθ όςων προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ, 
ςτθν ζδρα του ΣΕΕ ςτθν Ακινα και ςε κάκε Περιφερειακό Σμιμα. 

Να καταργθκεί το νομοκετικό πλαίςιο για τθν πιςτοποίθςθ και τθν αποςφνδεςθ 
πτυχίου -επαγγζλματοσ! 

Παίρνουμε κζςθ ςτον αγώνα να εμποδίςουμε τα νζα μζτρα για τισ πιςτοποιιςεισ που ζρχονται. Αλλά 
αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Αγωνιηόμαςτε για τθ ςυνολικι ανατροπι τθσ πολιτικισ που μασ 
ςυνκλίβει ωσ εργαηόμενουσ και ωσ επιςτιμονεσ. Στρζφουμε τθν οργι μασ ενάντια ςτον πραγματικό 
αντίπαλο, αυτόν που δε χρειάηεται να κατζβει ςτισ εκλογζσ ι να αναδειχτεί ςτθν θγεςία του ΤΕΕ για να 
κάνει μαφρθ τθ ηωι μασ με τα μζτρα που επιβάλλει να παίρνουν οι πολιτικοί υπθρζτεσ του. Παλεφουμε 
με κριτιριο και ορίηοντα τισ δικζσ μασ ανάγκεσ κι όχι το «μθ χείρον». Είναι αδιζξοδο να 
ςυμβιβαηόμαςτε με όςα ζχουμε ιδθ χάςει για χάρθ των υπερκερδών των τραπεηιτών, των βιομθχάνων 
και των εφοπλιςτών και απλά να παρακαλάμε να μθ μασ πάρουν κι άλλα –αυτόσ είναι ο ςίγουροσ 
δρόμοσ για να τα χάςουμε όλα. 

ΠΑΛΕΨΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ, ΤΠΕΙΡΩΟΤ ΣΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΓΩΝΑ ΜΙΘΩΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ! 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΕ-ΑΡΧΟΤΑ ΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ! 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΙ ΟΧΙ ΣΗΝ ΚΑΛΠ(Η)ΚΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΟΤΜΕ ΕΜΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΣΟ ΛΑΟ, ΝΑ 

ΠΑΡΟΤΜΕ ΣΟ ΣΙΜΟΝΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΞΟΤΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑ ΜΑ ΧΕΡΙΑ! 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Οι αναλυτικζσ μασ θζςεισ είναι αναρτημζνεσ ςτην ιςτοςελίδα μασ: http://www.dpk.tee.gr 

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

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

