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Υπουργό  Εργασίας  
        
                                                             Κοινοποίηση: 
                                                             Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 

                                                             &  Ναυτιλίας 

 

Κύριε  Υπουργέ 
                                                                    
                                   Στην προσπάθεια μας να συμβάλουμε στον περιορισμό των εξαιρετικά 
επικίνδυνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που κατασκευάζονται από κάθε είδους άσχετους 
 που αυτοχαρακτηρίζονται  « ηλεκτρολόγοι », αλλά και από κάποιους λίγους ασυνεπείς 
συναδέλφους,   που χρησιμοποιούν ανειδίκευτους και προπαντός ανασφάλιστους  Έλληνες και 
Αλλοδαπούς ,δημιουργώντας προϋποθέσεις αθέμιτου  ανταγωνισμού  από την εισφοροδιαφυγή 
ζητούμε από εσάς: 
                                   Σε  κάθε είδους  έργο ( Νέας κατασκευής- επισκευής – ανακαίνισης )  να 
είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πίνακα, όπως προβλέπεται από τον Νόμο (2874/ 2000 άρθρο 
16)  με τις καταστάσεις  προσωπικού  όλων των εμπλεκομένων στο έργο, με  την ειδικότητα 
κάθε εργαζομένου.  
                                  Τα ίδια στοιχεία ( της κατάστασης,  όνομα και ειδικότητα )  σε ταμπελίτσα 
σε εμφανές σημείο στην φόρμα του εργαζομένου. 
                                  Επισημαίνουμε ,  σε  ότι αφορά το επάγγελμα μας,  δηλαδή τους 
Ηλεκτρολόγους  Εγκαταστάτες, στα  φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχη  98- 112 & 
422  αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι, είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των Εσωτερικών Ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων αλλά και για την 
συντήρηση των Εγκαταστάσεων ,ως βοηθητικό Προσωπικό ,μόνο Ηλεκτροτεχνίτες ή Βοηθούς 
Ηλεκτροτεχνίτες , κατόχους  σχετικών αδειών.  
                                  Επίσης πρέπει να  απασχολήσει  την Πολιτεία ο τρόπος διακίνησης των 
υλικών των  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
                                 Σε άλλες  χώρες της  Ευρωζώνης , σημαντικές ,  οι έμποροι υλικού 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  είναι υποχρεωμένοι ,να συναλλάσσονται μόνο με ηλεκτρολόγους .      
                                Εάν η Πολιτεία , το εφαρμόσει , θα περιορίσει , κατά την γνώμη μας,  την 
δυνατότητα  των   « άσχετων»  με το επάγγελμα,  να κατασκευάζουν  επικίνδυνες  ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις.             
                                Επίσης θα περιορίσει, σε σημαντικό βαθμό και την φοροδιαφυγή.  
Για παράδειγμα,  το ελάχιστο κόστος που επιτρέπει η Πολιτεία,  σε  έναν  κατασκευαστή  ενός 
κτιρίου,  είναι πολύ χαμηλότερο από τα υλικά που απαιτούνται  για την κατασκευή του, όταν τα 
υλικά πολλές φορές, αποτελούν λιγότερο και από το 50% της συνολικής δαπάνης των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  . 
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Κύριε Υπουργέ , 
 
                       Βοηθήστε , με παρέμβαση σας , στην αυστηρή  εφαρμογή  των παραπάνω 
Νόμων που σας αναφέρουμε , αλλά και   διερευνήστε, εάν μπορούν να φανούν  χρήσιμες και οι 
άλλες προτάσεις μας .   
                      Εμείς,  δηλαδή τα 800 μέλη του Σωματείου μας ,  είμαστε διατεθειμένοι να 
βοηθήσουμε, στην προσπάθεια που κάνει η Πατρίδα μας , να  βγει από το Οικονομικό αδιέξοδο,  
γιατί ασφαλώς, καταλαβαίνετε ότι μας ενοχλεί,  όπως κάθε Έλληνα, η σημερινή εικόνα  που 
υποχρεώνει την πολιτική ηγεσία να παρακαλεί τους ενόχους (θύτες)  αυτής της κατάστασης 
σήμερα . 
                                      

Με  εκτίμηση 
 

Με εντολή Δ.Σ.  
  

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας   
 
 

Κωνστ. Πλευράκης                                     Ευαγ. Κλαπάκης  
 
 


