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Ημερομθνία: 25 Ιουνίου 2015 

Θζμα: «Αίτθμα για ςυνάντθςθ» 

Αξιότιμε κφριε Τπουργζ,  

ε ςυνζχεια τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 4113/5-6-2105 επιςτολισ ςασ παρακζτουμε μερικά ςτοιχεία που 
προζκυψαν από τθν επίςθμθ απάντθςθ του Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ ςε ςχετικό μασ ερϊτθμα:  

1. Η δυναμικότθτα του ςυςτιματοσ εξετάςεων, που πραγματοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ, 
ανζρχεται ςε 750 εβδομαδιαίωσ με δυνατότθτα επζκταςθσ του και με γεωγραφικι κάλυψθ ςε όλθ 
τθν Ελλάδα. Λειτουργοφν 18 εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθν επικράτεια και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ 
εξισ πόλεισ: Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα, Κομοτθνι, Καβάλα, Κοηάνθ, Λάριςα, Βόλο, Λαμία, 
Ιωάννινα, Ρόδο, Ηράκλειο, Χανιά, Σρίπολθ, Κζρκυρα, Αγρίνιο,  Μυτιλινθ, Χαλκίδα.  

2. Σα ςτακμιςμζνα ποςοςτά επιτυχίασ για τα ειςαγωγικά  μακιματα είναι 74% ενϊ για τα κφρια 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ άςκθςθσ 81%. 

3. Ο ρυκμόσ προςζλευςθσ των εξεταηόμενων ιταν περίπου 56 άτομα/μινα πριν δοκεί παράταςθ,  
16 άτομα/μινα μετά τθν πρϊτθ και πριν τθ δεφτερθ, και 13 άτομα/μινα μετά τθ δεφτερθ 
παράταςθ. 

Σα ςυμπεράςματα που μπορεί να αποκομίςει κάποιοσ από τα παραπάνω δεδομζνα είναι ότι:  

1. το ΣΕΕ ζχει τθ δυνατότθτα να εξετάςει και να πιςτοποιιςει πολφ γριγορα πολφ μεγάλο αρικμό 
Επικεωρθτϊν ςε όλθ τθν επικράτεια εάν υπάρξει ανάγκθ, 

2. Σα ποςοςτά επιτυχίασ δεν υποδεικνφουν “προβλθματικό” εξεταςτικό ςφςτθμα αλλά αντικζτωσ 
προςδίδουν ζνα ςυναίςκθμα ςοβαρότθτασ, 

3. Όπωσ αποδεικνφεται και από τον ρυκμό προςζλευςθσ,  κάκε παράταςθ οδθγεί περιςςότερο κόςμο 
ςτθ νοοτροπία «ωχαδελφιςμοφ» και ενιςχφει τθν αίςκθςθ των ςυναδζλφων για τθν φπαρξθ ενόσ 
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μθ ςοβαροφ κρατικοφ μθχανιςμοφ που για άλλθ μια φορά ζκεςε καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ απλϊσ 
για να τισ μετακζςει όταν αυτζσ παρζλκουν. Μια επιπλζον παράταςθ το μόνο που κα κάνει κα είναι 
να μειϊςει περαιτζρω τθ διάκεςθ των ςυναδζλφων για να προςζλκουν να εξεταςτοφν. 

Κφριε Τπουργζ,  

Όπωσ εκτενϊσ αναλφςαμε και ςε προθγοφμενθ επιςτολι μασ θ ενεργειακι επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςθ 
ζχει πολλαπλό ρόλο. Δυςτυχϊσ όμωσ ζχει μια ςθμαντικι αδυναμία. Εάν εντόσ του ςυςτιματοσ 
παρειςφριςει μεγάλοσ αρικμόσ λανκαςμζνων πιςτοποιθτικϊν αυτόματα χάνουν  τθ ςοβαρότθτα τουσ και 
τα υπόλοιπα που είναι ορκά με αποτζλεςμα να τίκεται ςε κίνδυνο το ίδιο το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ. 
Θεωροφμε και ςασ προτείνουμε ωσ πιο τίμιο, εάν για λόγουσ τουσ οποίουσ δεν αντιλαμβανόμαςτε 
προτίκεςτε να παρατείνεται τισ άδειεσ των μθ πιςτοποιθμζνων επικεωρθτϊν, παράλλθλα να ςταματιςετε 
τθ διαδικαςία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν αφοφ το ςφςτθμα κα εξακολουκεί να τροφοδοτείται από πολλά 
λανκαςμζνα και επικίνδυνα “παλίοχαρτα”, όπωσ κα λζει ο κόςμοσ ςε λίγο καιρό, με κίνδυνο να μετατραπεί  
μια πολφ χριςιμθ διαδικαςία ςε κάτι άχρθςτο και επιβαρυντικό για τισ τςζπεσ των ιδθ οικονομικά 
εξουκενωμζνων ςυμπολιτϊν μασ. 

Σζλοσ ςασ επαναλαμβάνουμε  τθν επικυμία μασ να προβοφμε ςε ςυνάντθςθ μαηί  ςασ  το ςυντομότερο 
δυνατό  για να ςυηθτιςουμε τα κζματα που ςασ παρουςιάςτθκαν ςτθν πρϊτθ  και τθ δεφτερθ επιςτολι 
μασ  και να ςασ ενθμερϊςουμε αναλυτικά για τα προβλιματα του κλάδου μασ. Θεωροφμε ςκόπιμο ςτθν 
ςυνάντθςθ μασ να παραςτεί και εκπρόςωποσ του Σμιματοσ Επικεωρθτϊν Ενζργειασ τθσ Τπθρεςίασ 
Επικεωρθτϊν Νοτίου Ελλάδοσ.   

Με εκτίμθςθ 

Η προςωρινι Δ.Ε. 
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