
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Η μεγάλη (ππάζινη) απάηη ηηρ «ενεπγειακήρ 
εξοικονόμηζηρ ζηα κηίπια»... 

 

Σην θείκελν «ζρνιίσλ» ηνπ ΤΕΕ γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2010 – αιιά θαη ζε πιεζώξα δεκόζησλ 
ηνπνζεηήζεσλ ηεο εγεζίαο ηνπ – γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ αλάγθε ηόλσζεο ηεο απαζρόιεζεο σο «θάξκαθνπ», ηόζν 
γηα ηελ αλάπηπμε, όζν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθώλ. Πξνβάιινληαη νη «δηεθδηθήζεηο» γηα ηελ «επέθηαζε 
θαη αλαδηάξζξσζε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ (ΠΔΕ) θαη δίλεηαη εηδηθό βάξνο ζηελ εθαξκνγή, δηα ΠΔ ην 
νπνίν είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζύληαμεο, ηνπ λόκνπ πνπ ςήθηζε ε ΝΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο κε ηνλ 
ςεπδεπίγξαθν ηίηιν ηεο «ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο ζηα θηίξηα». 

Σε ό,ηη κελ αθνξά ην ΠΔΕ, ζα επαλέιζνπκε ζε επόκελα ηεύρε κε αλαιπηηθόηεξε ηνπνζέηεζε. Σην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο 
εμνηθνλόκεζεο ζηα θηίξηα, πάλησο, όρη κόλν δε κηιάκε γηα κηα έζησ αλεπαξθή θαη «ακπληηθή» δηεθδίθεζε – ξύζκηζε, αιιά 
γηα κηα αθόκα πξσηνβνπιία ζε αληηδξαζηηθή θαηεύζπλζε. Η θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα, πνπ αλαπαξάγεηαη απηνύζηα θαη 
από ηελ εγεζία ηνπ ΤΕΕ, επηρεηξεί λα εκθαλίζεη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο σο αλαγθαίν εθζπγρξνληζκό, πξάμε 
επζύλεο ζηα πιαίζηα ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο», επθαηξία γηα «δηεύξπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ύιεο» ησλ κεραληθώλ θιπ. 
Η εγεζία ηνπ ΤΕΕ δηαπξαγκαηεύεηαη κε ηελ θπβέξλεζε λα αλαιάβεη ην ΤΕΕ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 
ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ κε γξαπηέο εμεηάζεηο, ηε δηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ θιπ. Όκσο, ε επίθιεζε ηεο ππαξθηήο 
αλάγθεο λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηε ρώξα καο πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, είλαη ενηελώρ ςποκπιηική ζηελ 
πεξίπησζε απηή. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα; 

Ππώηον. Η «δηαδηθαζία» πνπ πξνθξίλεηαη είλαη ενηελώρ τεςδεπίγπαθη, αθνύ αλαζέηεη ζηελ αγνξά πνπ δεκηνπξγεί 
ην πξόβιεκα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίιπζή ηνπ. Με απιά ιόγηα: όπσο ν ζεζκόο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ δελ έιπζε ην 
πξόβιεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ζηα έξγα, όπσο ν ζεζκόο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο δε βειηίσζε ηηο ζπλζήθεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, έηζη θαη ν ζεζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή δελ πξόθεηηαη λα ιύζεη ην πξόβιεκα 
ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Από ηε ζηηγκή πνπ ε θαηαζθεπή γηλόηαλ θαη γίλεηαη κε ζηόρν ηελ πώιεζε θαη άξα 
ην θέξδνο, νη παξάκεηξνη ηεο πνηόηεηάο ηεο ζα ππνηάζζνληαη ζε απηό ηεο ην ραξαθηήξα. ΄Εηζη, ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε 
σο αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αλαπόθεπθηα ζα εθθπιηζηεί ζε έλα «εκπόξην πηζηνπνηεηηθώλ», κεηαμύ 
ησλ επηζεσξεηώλ θαη ησλ πειαηώλ ηνπο, θπξίσο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Δεύηεπον. Αληί ε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ (ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο δηαζθάιηζεο ηεο 
γεληθόηεξεο πνηόηεηάο ηνπο) λα απνηειεί αποκλειζηική κπαηική εςθύνη, απηή κεηαθπιίεηαη ζηηο πιάηεο ηνπ κεκνλσκέλνπ 
κεραληθνύ. Τν πνπ έρεη νδεγήζεη απηή ε ινγηθή ην έρνπκε δεη ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο: λα γίλεηαη ν κεραληθόο ην «εύθνιν ζύκα», ζηξηκσγκέλνο αλάκεζα ζηηο αζάθεηεο, ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο ησλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηελ αλππαξμία ησλ δεκόζησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, ηελ πίεζε – εηδηθά γηα ηνλ απηαπαζρνινύκελν θαη 
κηθξνεπαγγεικαηία – λα απμήζεη ηελ ύιε ηνπ κε θάζε ηξόπν γηα λα ηα βγάιεη πέξα... 

Τπίηον. Τν θόζηνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα επσκηζηνύλ γηα κηα αθόκε θνξά, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εκείνοι πος δεν 
έσοςν εςθύνη για ηο ππόβλημα. Ο εξγαδόκελνο πνπ έρεη ην δηακέξηζκά ηνπ ππνζεθεπκέλν ζηελ ηξάπεδα κέρξη λα 
εμνθιήζεη ην ζηεγαζηηθό δάλεην θαη δελ έρεη ηελ παξακηθξή επζύλε γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θαηαζθεπαζηήο, ηε 
δηαξξύζκηζε, ηηο ελεξγεηαθέο απώιεηεο από ηα παξάζπξα, ηα κπαιθόληα, ηνπο ιέβεηεο θιπ., εληνύηνηο ζα θιεζεί λα 
πιεξώζεη ην «πξάζηλν ραξάηζη», ελώ ε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε πνπ θεξδνζθόπεζε ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο ηεο 
θαηαζθεπήο ζα ηε «βγάδεη θαζαξή». 

Τέηαπηον. Η αλάζεζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο/κειέηεο ζηελ αγνξά, ζα νδεγήζεη λνκνηειεηαθά ζηε ζπγθέληξσζε 
ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο – ζηαδηαθά – ζε ιίγα επηρεηξεκαηηθά «ρέξηα», όπσο έγηλε κε ηηο ΕΞΥΠΠ ζην ρώξν ηεο πγείαο 
θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Η επίθιεζε ηεο απαζρόιεζεο είλαη ςποκπιηική. Έλα κπαηικό ζώμα ενεπγειακών 
επιθευπηηών, επαξθώο ζηειερσκέλν, κε κόληκεο θαη ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη αμηνπξεπείο ακνηβέο, ζα απνηεινύζε 
απείξσο νπζηαζηηθόηεξε ζπκβνιή ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ κεραληθώλ. 

Πέμπηον. Η αλάζεζε ζην ΤΕΕ ηεο επζύλεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ απνηειεί 
ζνβαξό βήκα ζηελ θαηεύζπλζε απνζύλδεζεο ηεο πξόζβαζεο ζην επάγγεικα από ηελ θηήζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. Πέξαλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο (γηα ηα παξάβνια ηεο εμέηαζεο θιπ.), κηιάκε γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ε ίδηα ε αγνξά (κέζα από 



ηε ζπκκεηνρή ησλ «θαηάιιεισλ αλζξώπσλ» ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο) ζα θαζνξίδεη πνηνο ζα έρεη 
πξόζβαζε ζ’απηή ηε δξαζηεξηόηεηα. Είλαη πξνθαλέο όηη ε κελ εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
πξέπεη λα είλαη αποκλειζηική εςθύνη ηυν πολςηεσνικών ζσολών ηεο Εληαίαο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο ε δε πξόζβαζε 
ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή ζα πξέπεη να καηοσςπώνεηαι μέζα ζηο δίπλυμα πνπ 
παξέρεηαη από απηέο, όπσο θαη ην ζύλνιν ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ. 


