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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:

Αποχή από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Από τη στιγμή που θεσπίστηκε ο θεσμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή και σε
συνάρτηση με τον τρόπο που θα γίνεται αυτό, ο ΣΜΗΒΕ εξέφρασε την αντίθεσή του,
τόσο ως προς την αντιεπιστημονικότητά του και τις προϋποθέσεις, αλλά και ως προς
την υποχρεωτική, έναντι αμοιβής, παρακολούθηση σεμιναρίων σε ιδιωτικά ΚΕΚ
αμφιβόλου ποιότητας. Εκτός των άλλων, η ουσιαστικά ακύρωση του ακαδημαϊκού
τίτλου φαινόταν ότι προοιώνιζε το τι θα ακολουθούσε, δηλαδή την εφ’ όλης της ύλης
γενικευμένη Πιστοποίηση και την αποσύνδεση των πτυχίων από τα επαγγελματικά
δικαιώματα, με άλλα λόγια την περίφημη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος,
ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρία περίπου χρόνια μετά την εφαρμογή του θεσμού του Προσωρινού Ενεργειακού
Επιθεωρητή και μετά την κατάργηση πρό καιρού των Ελαχίστων Αμοιβών, ο θεσμός
της Ενεργειακής Επιθεώρησης ουσιαστικά απαξιώθηκε στον κλάδο των μηχανικών
μέσα σε συνθήκες κανιβαλισμού και αθέμιτων ανταγωνισμών. Η ίδια απαξίωση είναι
επόμενο να έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπου φαίνεται σαν
ένας ακόμα εισπρακτικός μηχανισμός, απέναντι σε μία εφαρμογή, που θα μπορούσε,
στηριγμένη πάνω σε σωστές βάσεις και με την κατάλληλη κρατική υποστήριξη, να
συμβάλλει κατά πολύ στην καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων αλλά
και στη μέγιστη δυνατή βελτίωση όλου του κτιριακού δυναμικού. Αντί γι’ αυτό
κατέληξε να είναι μία διαδικασία, η οποία σε μεγάλο βαθμό υπονομεύεται από το ίδιο
το κράτος που, εφαρμόζοντας το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, έκανε προαιρετική την
αναγραφή του Πιστοποιητικού στο μισθωτήριο, παρ’ όλο που η ισχύουσα Νομοθεσία
το ορίζει ως υποχρεωτικό.
Αφού έχουν εκδοθεί ήδη πολλές χιλιάδες Ενεργειακών Πιστοποιητικών, ξεκινά μία
διαδικασία πιστοποίησης, με το ανάλογο παράβολο συμμετοχής, μέσα από εξετάσεις
που υποβαθμίζουν το κύρος και την επιστημονική υπόσταση των μηχανικών.
Στην όλη διαδικασία πιστοποίησης κυρίαρχο ρόλο έχει το ΤΕΕ, το οποίο, αντί να
στηρίζει με κάθε τρόπο τον κλάδο, προορίζεται να υλοποιήσει τη διαδικασία όλων
των Πιστοποιήσεων που θα βρίσκουμε στο εξής συνεχώς μπροστά μας, απλά σαν
ένας οργανισμός πιστοποιήσεων που θα μετράει κέρδη.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον εγκλωβισμό που δημιουργεί η
καθημερινότητά μας με όλες τις άθλιες συνθήκες που βιώνουμε στο εργασιακό μας
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περιβάλλον και να αντισταθούμε σε κάτι που μπορεί να φαίνεται ότι δημιουργεί
αντικείμενο και πεδίο εργασίας, που όμως ουσιαστικά μας υποβαθμίζει και μας
οδηγεί σε ανεπιθύμητες για εμάς επιλογές. Το μέλλον μας δεν πρέπει να αφήσουμε
να γίνει αυτό που θέλουν, δηλαδή μία μάζα φτηνού επιστημονικού δυναμικού.
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Μηχανικών και όλο τον τεχνικό κόσµο να απέχουν από κάθε τέτοια διαδικασία
που υποβαθμίζει τις σπουδές μας και τους καλούμε να δημιουργήσουμε
μέτωπο απέναντι σε όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης, μέσα από καθεστώς
εξετάσεων, που θα έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε.
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