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“ΟΤΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΣΕΡΟΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ” 

Ζοφμε ςε μια εποχι που ο κλάδοσ των Μθχανικϊν πλιττεται από υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, 
ιδίωσ όςον αφορά ςτουσ νζουσ επαγγελματίεσ, χωρίσ εν τοφτοισ οι τελευταίοι να  περιλαμβάνονται 
μεταξφ των επίςθμα καταγραφόμενων ανζργων και τθν ϊρα που θ εγγραφι ςτο Ε.Σ.Α.Α.-
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικι και ςυνοδεφεται από πολφ υψθλζσ ειςφορζσ.  

Ο επαγγελματικόσ κλάδοσ των μθχανικϊν, αποτελεί τον κακ’ φλθν αρμόδιο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε κτίρια κι εγκαταςτάςεισ, όπωσ 
εκφράηεται με τθν προβλεπόμενθ ςφςταςθ και ςτελζχωςθ του ϊματοσ Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν 
και τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Η προοπτικι τθσ 
ζναρξθσ διαδικαςιϊν Ενεργειακϊν Επικεωριςεων είχε κεωρθκεί, από το ίδιο το ΣΕΕ, μεταξφ άλλων 
και ωσ μια από τισ ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ των 
Μθχανικϊν και ιδίωσ των νζων. Εν τοφτοισ, ςφμφωνα με το ςχετικό νόμο του Τ.ΠΕ.Κ.Α. δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ για εγγραφι ςτο μόνιμο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν κα ζχουν 
μόνο επαγγελματίεσ με τουλάχιςτον 4ετι “αποδεδειγμζνθ” εμπειρία. Μάλιςτα προκειμζνου να 
λειτουργιςει άμεςα ο κεςμόσ δόκθκαν άδειεσ προςωρινϊν Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν ςε 
μθχανικοφσ με εμπειρία άνω των 10 ετϊν. Η αντίφαςθ είναι ζντονθ από τθ ςτιγμι που θ πολιτεία 
ιδθ εμπιςτεφεται τουσ νζουσ επαγγελματίεσ για τθν εκπόνθςθ πολφ πιο ςφνκετων μελετϊν και 
γενικά τθ δραςτθριοποίθςθ ςε κζςεισ υψθλισ ευκφνθσ ςτον τεχνικό κλάδο, ενϊ το επίπεδο των 
γνϊςεων τουσ είναι εκ των πραγμάτων υψθλό και αναγνωριςμζνο. 

Η αντιπροςωπεία του ΣΕΕ αναγνωρίηει ότι θ ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, θ 
επιςτθμονικι αρτιότθτα και θ ευκφνθ του μθχανικοφ απζναντι ςτουσ πολίτεσ δε μπορεί και δεν 
πρζπει με κανζνα τρόπο να δεχκεί ςυμβιβαςμοφσ. Σαυτόχρονα όμωσ τονίηει ότι ςε καμία 
περίπτωςθ δε κα πρζπει το κράτοσ να αντιφάςκει και να νομοκετεί ςε βάροσ των νζων μθχανικϊν 
που προςπακοφν ςτθν ιδθ δφςκολθ επαγγελματικι πραγματικότθτα να εργαςτοφν με αξιοπρζπεια. 

το παραπάνω πλαίςιο θ αντιπροςωπεία του ΣΕΕ ηθτά να αρκεί άμεςα ο περιοριςμόσ που 
αφορά ςτθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ϊςτε ο κάκε ςυνάδελφοσ 
ςυμμετζχοντασ ςτα ςχετικά ςεμινάρια επιμόρφωςθσ και ςτθν εξζταςθ του αρμόδιου φορζα 
πιςτοποίθςθσ να ζχει δικαίωμα ςε κάτι που αυτονόθτα δικαιοφται. Να ελζγχει, δθλαδι, τθν 
ενεργειακι κατάςταςθ μιασ καταςκευισ, που ο ίδιοσ μπορεί κατά τα άλλα, με βάςθ τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία, να μελετιςει ενεργειακά και να επιβλζψει αντίςτοιχεσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ.  



τθν ιδθ αδιζξοδθ κατάςταςθ, είναι αναγκαίο κάκε βιμα που γίνεται να ζχει ωσ βάςθ τισ 
ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ για εργαςία. Η προαπαιτοφμενθ εμπειρία - όπωσ αποδεικνφεται ιδθ ςτθν 
πράξθ κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ του προςωρινοφ μθτρϊου ενεργειακϊν επικεωρθτϊν -   
δθμιουργεί, όχι νζεσ ευκαιρίεσ εργαςίασ, αλλά ζνα πεδίο εκμετάλλευςθσ και μαφρθσ απαςχόλθςθσ 
νζων μθχανικϊν με απαράδεκτα χαμθλζσ  απολαβζσ. 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, θ αντιπροςωπεία του ΣΕΕ ηθτά από τθν πολιτεία να 
καταργιςει τουσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ των νζων μθχανικϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ των 
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, να ςυνεχίςει να δζχεται αιτιςεισ για προςωρινοφσ ενεργειακοφσ 
επικεωρθτζσ εϊσ τθ λιξθ του ςχετικοφ μζτρου και ΚΤΡΙΩ να προχωριςει άμεςα ςτθ ςφςταςθ του 
φορζα πιςτοποίθςθσ, όπωσ και να μεριμνιςει ϊςτε να κακοριςκοφν και να ξεκινιςουν το 
ςυντομότερο οι διαδικαςίεσ επιμόρφωςθσ και οι απαιτοφμενεσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ με 
προτεραιότθτα ςτουσ κάτω τθσ 10ετίασ μθχανικοφσ, ϊςτε να μθ γίνει οφτε ζνασ ςυμβιβαςμόσ ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν. Γιατί το “προςωρινό” κα 
μετατραπεί - για άλλθ μία φορά - ςε “μόνιμο”. 


