
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Δέζπνηλα Σζηιίθε.  

Γελλήζεθε ην 1986 θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα, νπνύ θαη απνθνίηεζε από ηελ ζρνιή 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΕΜΠ ηνπ 2009. Μέζα από ηα ζρήκαηα ησλ ΕΑΑΚ θαη 

ηνλ Φνηηεηηθό ζύιινγν ησλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ζπκκεηείρε ζηελ ληθεθόξα 

κάρε ελάληηα ζηνλ λόκν πιαίζην ηεο Γηαλλάθνπ θαη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ πληάγκαηνο. Από ην 2009 θαη κεηά, ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ησλ ηερληθώλ, 

ζπκκεηείρε ζην σκαηείν Μηζζσηώλ Σερληθώλ πνπ κέζα από ην πληνληζκό 

Πξσηνβάζκησλ σκαηείσλ ήηαλ κπξνζηάξεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ελάληηα ζηα 

κλεκόληα αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή πάιε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ησλ ηερληθώλ. 

ήκεξα δεη θαη εξγάδεηαη ζηα Υαληά σο πσιήηξηα θαη κέζα από ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ αιιά 

θαη ην ζρήκα ησλ Μαρόκελσλ Μεραληθώλ, ζπκκεηέρεη ζηηο θαζεκεξηλέο κάρεο ηνπ 

θόζκνπ ηεο εξγαζίαο. 

ΑΠΟΨΕΙ 

Όζνη είκαζηε ζήκεξα θνληά ζηα 30, ζίγνπξα ζπκόκαζηε ην CPE, ην ζπκβόιαην 

πξώηεο απαζρόιεζεο θαη ην κεγαιεηώδε αγώλα ηεο γαιιηθήο λενιαίαο ελάληηα ζηελ 

ςήθηζε απηνύ ηνπ λόκνπ. Σόηε ππήξραλ αθόκα νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, κηινύζακε 

όκσο γηα ηελ αλεξγία ησλ λέσλ θαη ηε γεληά ησλ 700 επξώ. Κάπνηε καο ιέγαλε όηη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ΕΕ, ην λα αλήθνπκε ζηε Δύζε καο εμαζθαιίδεη ζηνηρεηώδε 

δηθαηώκαηα, ζσξαθίδεη ηε δεκνθξαηία. ήκεξα δηαπηζηώλνπκε, όηη ην λα αλήθνπκε 

ζηε Δύζε ζεκαίλεη γηα ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο Κηλεδνπνίεζε. ήκεξα 

δηαπηζηώλνπκε όηη ε ΕΕ, ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο δελ έρεη πξόβιεκα λα ππνζηεξίδεη 

αλνηρηά ηνπο λενλαδί πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ θπβέξλεζε θαη δνινθνλνύλ 

αλελόριεηνη ζηνπο δξόκνπο ηεο Οπθξαλίαο.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηερληθό θιάδν, ζα πξέπεη λα κελ μερλάκε όηη ήηαλ νη Επξσπατθέο 

Οδεγίεο πνπ νδήγεζαλ ζηνπο πξόζθαηνπο λόκνπο πεξί απαμίσζεο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ ησλ Πνιπηερλείσλ κέζσ από ηελ ηζνηίκεζε ηνπο κε Κνιιέγηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ. Ιδηαίηεξα γηα ηνλ θιάδν ησλ Η/Μ, πιένλ νξίδεηαη ζεζκηθά όηη ιίγν πνιύ 

όινη νη κεραληθνί πνπ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ όηη έρνπλ γλώζε ελόο θιάδνπ ησλ 

Η/Μ κπνξνύλ λα πάξνπλ πιήξε δηθαηώκαηα πξνζσξηλά θαζώο άκεζα ζα νξηζηνύλ 

ηα πξνεδξηθά δηάηαγκα πνπ ζα θαηαξγνύλ όια ηα δηθαηώκαηα θαη ζα νξίδνπλ ηηο 

εμεηάζεηο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν θαζέλαο/ν 

νπνηνζδήπνηε γηα λα κπνξέζεη λα αζθήζεη θνκκάηη ηνπ επαγγέικαηνο- αθξηβώο 

όπσο έρεη γίλεη ηόζν θαηξό κε ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο, ζα γεληθεπζεί γηα όια.  

Θα πξέπεη λα κελ μεράζνπκε πεγαίλνληαο ζε απηέο ηηο εθινγέο, όηη αλ είρακε 

δηαγξάςεη ην ρξένο θαη δελ ππνγξάθακε κλεκόληα, δελ ζα απμάλνληαλ νη εηζθνξέο 

ζην ηζκεδε, δελ ζα καο απεηινύζαλ κε θαηαζρέζεηο , δελ ζα είραλ θύγεη ηόζνη λένη 

γηα ην εμσηεξηθό. Φεθίδνπκε ΑΝΣΑΡΤΑ, γηα λα κπνξέζεη ν ηερληθόο θιάδνο αιιά 

θαη ζπλνιηθόηεξα ε ειιεληθή θνηλσλία, λα δείμεη όηη ηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα πάλε θη 

αιιηώο. 


