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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-09-2013 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επιστήμη ή εμπόριο; 

Δυστυχώς το είδαμε και αυτό. Εμπορικές ιστοσελίδες να μοιράζουν κουπόνια προσφοράς για την 
έκδοση επιστημονικών πιστοποιητικών και διανομείς στα φανάρια να μοιράζουν φυλλάδια του τύπου “όλα τα 
σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω” για τις υπηρεσίες μηχανικού. Σε λίγο θα δούμε και τελάληδες στις γειτονιές μας 
να διαλαλούν τον επιστημονικό μας κόπο ως πραμάτεια συνοικιακής λαϊκής αγοράς.  

Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε την τραγική -όντως- κατάσταση της πλειοψηφίας των συναδέλφων μας, 
πώς είναι δυνατόν όμως να απαιτούμε σεβασμό ως κλάδος, όταν μόνοι μας απαξιώνουμε το προϊόν μας;  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει επιτέλους να θυμηθούμε ότι το «μηχανιλίκι», είναι κατ’ αρχάς 
επιστήμη. Στα καθημερινά μας προβλήματα, κανένας (για σοβαρό τουλάχιστον λόγο) δεν θα επέλεγε κάποιον 
επαγγελματία-λειτουργό επειδή είναι φθηνός. Τουναντίον μάλιστα, οι περισσότεροι (εφόσον μπορούν 
οικονομικά) απευθύνονται μέχρι και σε καθηγητή πανεπιστημίου για να είναι σίγουροι ότι θα τύχουν 
καλύτερων υπηρεσιών και γνώσεων. 

Από την άλλη διατρανώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις την πεποίθηση ότι η εργασία μας είναι μίγμα 
φθηνής αντιγραφής και φασόν τυποποίησης, λησμονώντας να ενημερώσουμε τους “πελάτες” μας για το τι 
πραγματικά αντιπροσωπεύει το κάθε πιστοποιητικό που εκδίδουμε, ίσως γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε 
συνειδητοποιήσει. 

Είναι σαφές ότι δεν φταίει ο έλληνας μηχανικός για την κατάντια του ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης είναι σαφές ότι 
δεν φταίει ο έλληνας μηχανικός για τις αποτυχημένες επιλογές του ΥΠΕΚΑ να πιστοποιήσει το επιστημονικό 
υπόβαθρο των πιστοποιητικών που απαιτεί, υποβαθμίζοντάς τα έτσι σε φορολογικές αποδείξεις αμφίβολης 
έως και υποβολιμαίας σκοπιμότητας. Τέλος δεν φταίει ο έλληνας μηχανικός για τις, έως τώρα, ανεπαρκείς 
παρεμβάσεις του ΤΕΕ στα όσα τον απασχολούν. 

Φταίει όμως ο έλληνας μηχανικός όταν δεν ενημερώνεται για το ποιες είναι οι επαγγελματικές-
επιστημονικές του υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη και το κράτος και όταν ο ίδιος απαξιώνει τους 
επιστημονικούς φορείς του, με τη δικαιολογία της έλλειψης χρόνου και την επίκλιση του ωχαδερφισμού ως 
στάσης ζωής. 

Την ίδια αδιαφορία δυστυχώς παρατηρούμε και από μέρους του ΤΕΕ, το οποίο εγκλωβισμένο στα         
-δυστυχώς πάρα πολλά και όχι πάντα από δική του ευθύνη- προβλήματά του, καθίσταται πλέον ανεπαρκές 
ως διεκδικητικός μηχανισμός. 

Συνάδελφοι, δεν σας ζητάμε να “λιμοκτονήσετε” στα πλαίσια μίας ανεδαφικής δήθεν πολιτικής 
ελαχίστων αμοιβών, ζητάμε όμως να αναλογιστείτε σοβαρά το πραγματικό κόστος της δουλειάς σας και 
ακόμη και αν δεν μπορείτε ή αδυνατείτε να το διεκδικήστε να δώσετε σε όλους να καταλάβουν ότι η δουλειά 
σας αυτή αξίζει. Σε τελική ανάλυση οι προτεινόμενες αμοιβές που είχαν θεσπιστεί από το ΤΕΕ, ήταν 
αποτέλεσμα υπολογισμού του ελάχιστου παραγόμενου έργου, συναρτώμενου με την επιστημονική μας 
υπόσταση. 

Ακριβώς για το λόγο αυτό σας καλούμε  να σκεφτείτε τις πράξεις σας και να κοστολογήσετε 
πραγματικά το έργο σας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το έργο αυτό είναι πραγματικό και όχι τυποποιημένο 
βιοποριστικό πρόσοδο, γιατί στην περίπτωση αυτή θα μας βρείτε απέναντί σας και θα είμαστε εμείς που θα 
κινητοποιήσουμε το ΤΕΕ στην προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων μελετών, οι οποίες 
όσο πιο “φτηνιάρικες” είναι τόσο πιο επίφοβες καθίστανται. 

Τα πιστοποιητικά και οι άδειες που εκδίδουμε δεν είναι απλά χαρτάκια, κρύβουν πολλά πράγματα και 
γνώσεις από πίσω, όμως κυρίως κρύβουν πέντε χρόνια από τη ζωή σας. Πώς αλήθεια τα κοστολογείτε αυτά; 

για τον Σ.Π.Μ.Θ. 
ο Πρόεδρος 
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