
ΑΝΣΙ ΑΠΑΝΣΗΗ... 
 

Είλαη πεξηηηό λα αζρνιεζνύκε κε ην 

ιηβειινγξάθεκα πνπ «θνζκεί» ηε ζειίδα ηεο 

Σπκπαξάηαμεο, ζην ηεύρνο 2493. Επεηδή, όκσο, νη 

άλζξσπνη πνπ γξάθνπλ εθεί πξνθαλώο κπέξδεςαλ 

ηνλ Μπξερη κε ηηο ΜΠΘΖΝΕΣ, δε βαξηέζαη), ζα 

ηνπο βνεζήζνπκε ιίγν λα μεδηαιύλνπλ ηελ πιάλε 

ηνπο... 

 

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΕ ΕΠΟΥΕ  

(Μπ. Μπρεχτ) 
 

Οη θαηλνύξγηεο επνρέο δελ αξρίδνπλ ακέζσο. 

Ο παππνύο κνπ δνύζε θηόιαο ζηελ θαηλνύξγηα 

επνρή 

Τν εγγόλη κνπ ζα δεη αθόκα ζηελ παιηά. 

Τν θαηλνύξγην θξέαο ηξώκε αθόκα κε ηα παιηά 

πεξνύληα. 

Δελ ήηαλ ηα νρήκαηα πνπ ηαμηδεύνπλ κόλα ηνπο 

Μήηε ηα ηαλθο 

Δελ ήηαλ η’αεξνπιάλα πάλσ απ’ηηο ζηέγεο καο 

Μήηε ηα βνκβαξδηζηηθά. 

Απ’ηηο θαηλνύξγηεο θεξαίεο καο ήξζαλ νη παιηέο 

βιαθείεο. 

Η αιήζεηα απιώλεηαη από ζηόκα ζε ζηόκα. 

 
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
 

ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΣΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΑ 

ΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ!!! 
 

πλαγεξκόο γηα ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ 
λέσλ απνθνίησλ θαη ησλ κειινληηθώλ γεληώλ ησλ εξγαδόκελσλ 
κεραληθώλ! Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ, ζηηο 5-6 Ινπιίνπ, ςήθηζε 
απόθαζε κε ηελ νπνία δίλεη ζηελ Δηνηθνύζα Επηηξνπή ην «πξάζηλν 
θσο» λα θέξεη πξόηαζε γηα αιιαγή ηνπ ηξόπνπ εμεηάζεσλ γηα ηελ 
απόθηεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. πγθεθξηκέλα, δίλεη ην 
«πξάζηλν θσο» ζηε Δ.Ε. λα θέξεη πξόηαζε γηα ΓΡΑΠΣΕ εμεηάζεηο ζε 
ύιε θαζαξά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ, δειαδή ζε ζέκαηα ηα νπνία 
πξνππνζέηνπλ ήδε κηαλ νξηζκέλε – θαη ζθόπηκα αζαθή – 
επαγγγεικαηηθή εκπεηξία. Σν γεγνλόο απηό ζεκαίλεη: 

 
Πξώηνλ, γηα ηε κεγάιε κάδα ηωλ λέωλ απνθνίηωλ ηε ξαγδαία 

ρεηξνηέξεπζε ηωλ όξωλ εηζόδνπ ζην επάγγεικα θαη ηελ εξγαζία. 
Πιάη ζηελ αλεξγία, ηελ ππναπαζρόιεζε θαη ηελ εηεξναπαζρόιεζε (πνπ 
ζε θάπνηεο εηδηθόηεηεο αγγίδπλ ην 50%), νη λένη απόθνηηνη ζα έρνπλ ηώξα 
λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην ζθόπειν ησλ εμεηάζεσλ ζε κηα ύιε πνπ εθ ησλ 
πξνηέξσλ είλαη γλσζηό όηη είλαη ...άγλσζηε. Δειαδή, έρνπλ ηελ κνλαδηθή 
«επηινγή» λα αλαδεηήζνπλ πξνζσξηλή εξγαζία, ηύπνπ πξαθηηθήο 
άζθεζεο, εθηόο ηνπ πηπρίνπ, ΥΧΡΙ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, 
δειαδή ρσξίο ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΛΤΦΗ, ηόζν ζε ό,ηη αθνξά ηα εξγαζηαθά, όζν 
θαη ηα (αλύπαξθηα) επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα, ώζηε θάπνηα ζηηγκή 

λα κπνξέζνπλ λα επηηύρνπλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο – πνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηε ζπγθπξία κπνξεί λα γίλνληαη 
απζηεξόηεξεο ή «ραιαξόηεξεο». Αιιά θαη νη ήδε εξγαδόκελνη, κόλν δεηλά έρνπλ λα πεξηκέλνπλ, θαζώο ε εμέιημε απηή ζα 
ζπκπηέζεη αθόκα πεξηζζόηεξν πξνο ηα θάηω ηνπο έηζη ή αιιηώο πεληρξνύο κηζζνύο θαη γεληθόηεξα, ζα ζπξξηθλώζεη όια ηα 
εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Η εγεζία ηνπ ΣΕΕ κ’άιια ιόγηα, επηδηώθεη λα πινπνηήζεη ηε ινγηθή ηνπ γαιιηθνύ λόκνπ γηα ηελ «πξώηε 
απαζρόιεζε» (CPE), πνπ ηόζν ρεηξνθξνηήζεθε από ηα κνλνπώιηα θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Μηα «κηθξή» ιεπηνκέξεηα: ην 
λνκνζρέδην απηό, νη εξγαδόκελνη θαη ε λενιαία κε ηνπο αγώλεο ηνπο, ην γύξηζαλ πίζσ θαη ην κεηέηξεςαλ ζε θόιαθν γηα ηε γαιιηθή 
θπβέξλεζε. Απηό, ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ θαη νη πνιηηηθνί ηεο πξντζηάκελνη, αο ην ζπκνύληαη θαιά... 

 
Δεύηεξνλ θαη εμίζνπ ζεκαληηθό, ε ηπρόλ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο ζα απνηειέζεη ην ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΟ ΥΣΤΠΗΜΑ γηα 

ηελ απνζύλδεζε ηωλ ηίηιωλ ζπνπδώλ από ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ «εμήγεζε» ηελ «πξεκνύξα» λα 
πξνρσξήζεη «κέρξη ην επηέκβξε ζε απόθαζε», γηαηί ην δήηεζε ν ππνπξγόο Παηδείαο απαληώληαο, «ζεηηθά» ηάρα, ζε δηακαξηπξίεο 
αληηπξνζσπείαο ηεο πνπ ηνλ επηζθέθζεθε γηα ην ζέκα ησλ ΣΕΙ. Η εγεζία ηνπ ΣΕΕ ζέιεη λα θέξεη ζηνπο κεραληθνύο κηαλ αθόκα 
ρεηξόηεξε παξαιιαγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ΑΕΠ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κηαο θαη αθνξά ηελ πξόζβαζε ζπλνιηθά ζην επάγγεικα θη όρη 
κόλν ζην Δεκόζην. Σν δίπισκα ηνπ κεραληθνύ ζπλεπώο, κεηαηξέπεηαη ζε απιό «εηζεηήξην» γηα ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ηνπ ΣΕΕ 
πνπ, αλ πινπνηεζεί ην ζρέδην ζε όιν ηνπ ην εύξνο, ζε ιίγν ζα είλαη έλα από ηα πνιιά παξόκνηα «εηζεηήξηα» (καδί κε ηα πηπρία ησλ 
ΣΕΙ, ησλ ΚΕ, ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο από επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζεκηλάξηα θιπ.) θαη, έηζη, ζηελ πξάμε, ζα εμηζσζεί κ’απηά 
ηζνπεδώλνληαο ηα όπνηα ππνιείκκαηα αμίαο έρεη δηαηεξήζεη κέρξη ζήκεξα. 

 
ηελ άζιηα απηή κεζόδεπζε, κέζα ζην θαηαθαιόθαηξν, ζπλεξγνί ήηαλ όινη νη «γλσζηνί-άγλσζηνη πιαζηέδεο» ηεο ΕΕ θαη ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Κη αλ γηα ηνπο γαιαδνπξάζηλνπο ζπλνδνηπόξνπο ήηαλ γλσζηό, όπσο θαη γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπληερληαθνύο 
«θσζηήξεο» ηύπνπ ΕΛΕΜ, Κξεκαιή θιπ., ηη λα πεη θαλείο γηα ην ξόιν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΤΝ θαη ηεο πκπαξάηαμεο. Αλ δελ ήηαλ ηόζν 
ζνβαξό ην ζέκα, ζα ήηαλ γηα γέιηα ε θαηάληηα ηνπο: νη κηζνί ήηαλ εθείλνη πνπ αλέιαβαλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξόηαζε, ελάληηα ζε εθείλε 
ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» (ήδε είλαη αλαξηεκέλε ζην site καο) θαη νη άιινη κηζνί (κεηαμύ απηώλ θαη ν πξόεδξνο) ςήθηζαλ ππνθξηηηθά θαη 
ηηο δύν! Φήθηζαλ δειαδή ΚΑΙ ηελ πξόηαζε πνπ πξνέβιεπε ηηο εμεηάζεηο ΚΑΙ ηελ πξόηαζε ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» πνπ – κεηαμύ 
πνιιώλ άιισλ – έζεηε ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο θάζε κνξθήο επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ θαη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 
επαλαζύλδεζε ηεο άδεηαο επαγγέικαηνο κε ηελ θηήζε ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ κεραληθνύ. ρηδνθξέλεηα ή ΑΠΟΘΕΩΗ ΣΗ ΤΠΟΚΡΙΙΑ 
θαη ηεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΤΡΣΙΑ; Μαθάξη λα ήηαλ ην πξώην, αιιά ηα γεγνλόηα δπζηπρώο βννύλ... 



 
πλάδειθνη εξγαδόκελνη κεραληθνί, εηδηθά λένη απόθνηηνη, ζπλάδειθνη θνηηεηέο, ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑ! Δε κπνξεί λα κείλεη αλαπάληεηε ε λέα αζιηόηεηα ζηελ νπνία πξνρσξνύλ καδί, ρέξη-ρέξη ε θπβέξλεζε (κε ηε 
ζσξεία ζρεδίσλ ΠΔ πνπ πξνσζεί θαη εμηζώλνπλ ηα δηπιώκαηα ησλ Πνιπηερλείσλ κε εθείλα ησλ ΣΕΙ-ΚΕ θιπ.), ην ΠΑΟΚ (πνπ κε 
επεξώηεζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ νκάδαο ζηεξίδεη εξγνιαβηθά ηηο θπβεξλεηηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο) θαη ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ κε 
αληάιιαγκα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηθνύ ηεο εγεηηθνύ ξόινπ ζηελ ππξακίδα ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ. ηνπο δξόκνπο ζα θξηζεί θαη πάιη ην 
δίθην! πλαγεξκόο – επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα γηα άκεζε θαη καδηθή αγωληζηηθή αληίδξαζε, ζα είλαη ε απάληεζε ζηελ 
πξόθιεζε. ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΤΟΤΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΑ! 

 

URL: www.dpk.tee.gr,                                                                           E-mail: dpkmix@gmail.com 

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