
Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομίας

Οι θέσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου
για το νέο φορολογικό νόμο

Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τη 
διαχείριση των αστικών αποβλήτων

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠ. 2008 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51

B



ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΙΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(Πρόεδρος)

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)

ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Μέλος)

ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Μέλος)

ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Μέλος)

ΘΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(Μέλος)

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Μέλος)

ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Μέλος)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Πρόεδρος)

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΚΕΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 22100 Τρίπολη
Τηλ.: 2710 226703, 241940, 241941
Fax: 2710 222127 - κωδικός 5364

Επιμέλεια Έκδοσης | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ
Νοταρά 87, 20100 Κόρινθος
Τηλ.: 27410 75355 & 75356

Fax: 27410 76548
Σελιδοποίηση | KLIK ART

της Χαρίκλειας Τσιώλη
Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Το φθινόπωρο ξεκινά με πολλά προβλήματα για τον χώρο 
των μηχανικών, αφού ύστερα από την διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ, 
έρχονται τα νέα πλέον φορολογικά μέτρα για να πλήξουν τον 
κλάδο μας και ιδιαίτερα τους εργολήπτες και τους ελευθέρους 
επαγγελματίες μηχανικούς. Μέτρα που έχουν κυρίως στόχο τις 
οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.
Η κατάργηση του αφορολογήτου ποσού, στην πλειοψηφία των 

Ασφαλιστικό - Φορολογικό. 
Αγώνας σε δύο μέτωπα

αυτοαπασχολούμενων προσθέτει νέα βάρη, καταστρατηγόντας παράλληλα τη συ-
νταγματική επιταγή που λέει ότι κάθε ένας συνεισφέρει στα κοινά, σύμφωνα με την 
φοροδοτική του ικανότητα.
Η καθίζηση στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση 
του αριθμού των νέων μηχανικών, επιφέρει υποαπασχόληση και μείωση των εισοδη-
μάτων μας. Το ΤΕΕ έχει δημιουργήσει τους μηχανισμούς που ελέγχουν τις αμοιβές 
μελετών ιδιωτικών έργων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φοροδιαφεύγουν οι 
διπλωματούχοι μηχανικοί.
Δυστυχώς όμως, με την πρόσθετη φορολόγηση που μας επιβάλλεται, θα συρρικνω-
θεί άμεσα και σοβαρά το ήδη συρρικνωμένο από την υποαπασχόληση εισόδημα 
των διπλωματούχων μηχανικών.
Όσο για το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό, βιώνει ήδη μια μακρά περίοδο απαξί-
ωσης, ανεργίας και υποαπασχόλησης, που καταγράφεται με την δραστική μείωση 
του εισοδήματος (αυτή που δεν δέχθηκε το υπουργείο Οικονομίας, θεωρώντας, 
κατά τρόπο παράλογο, ότι πρόκειται για φοροδιαφυγή!) και, κυρίως, με την σχεδόν 
γενικευμένη ανασφάλιστη εργασία (τα δελτία παροχής υπηρεσιών), στην οποία ανα-
γκαστικά προσχωρούν ιδίως οι νέοι μηχανικοί.
Αν η πολιτεία θέλει να πατάξει την φοροδιαφυγή, μπορεί να επικεντρώσει το ελεγκτι-
κό της έργο εκεί που σίγουρα γνωρίζει ότι υπάρχει παραβατική συμπεριφορά και 
όχι να εξαντλεί την αυστηρότητά της σε κλάδους για τους οποίους η ίδια καθορίζει, 
αμοιβές και κέρδη, εφαρμόζοντας μια ισοπεδωτική φιλοσοφία, πέρα για πέρα αντι-
συνταγματική, δημιουργώντας στρεβλώσεις αντί να θεραπεύει τις υπάρχουσες.
Την ίδια στιγμή, η κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ προκαλεί ήδη πολλά προβλήματα στην 
λειτουργία του νέου ενιαίου ταμείου, ενώ ήδη πρόβλημα ανέκυψε με την διακοπή 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ, λόγω της έναρξης λειτουργίας του 
νέου ενιαίου ταμείου, μέχρι αυτό να διευθετήσει τα οργανωτικά του θέματα. Γεγο-
νός που δημιουργεί αδυναμία συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς των 
μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές 
εγγυήσεις.
Με το νέο νόμο διακυβεύεται η βιωσιμότητα του υγιούς ταμείου μας, με το υψηλό 
αποθεματικό του, προερχόμενο από την επί πολλά χρόνια συνεισφορά των  μη-
χανικών. Αυτό για μια είναι η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε και 
δεν πρέπει, ως μηχανικοί να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια.
Στο ασφαλιστικό οι κινητοποιήσεις μας ήταν δυναμικές. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, 
με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την 
πορεία του νέου ενιαίου ταμείου, με στόχο να μην χαθούν οι κόποι που χρόνια 
έκαναν όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί για να στήσουν και να στηρίξουν το 
ΤΣΜΕΔΕ.
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κ. Υπουργέ,
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Πελοποννήσου εκφράζει 
την αντίθεσή της στα νέα φορολογικά μέτρα της Κυβέρ-
νησης όπως ψηφίστηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα σε 
ότι αφορά τον κλάδο των μηχανικών αναφέρουμε τα 
παρακάτω :    

Είναι γνωστό σε όλους ότι, οι διπλωματούχοι μηχανικοί 
μελετητές ή επιβλέποντες από τις συνθήκες και διαδικα-
σίες που επικρατούν κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
τους, δεν μπορούν να κρύψουν το ύψος των αμοιβών 
τους, είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό το-
μέα και φορολογούνται γι’ αυτές. Οι μηχανικοί ελεύθεροι 
επαγγελματίες φορολογούνται κανονικά για τα εισοδή-
ματα που με βάση συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις 
(π.χ. κώδικας αμοιβών μηχανικών), αποκτούν και τα οποία 
γίνονται φανερά στο κράτος καθώς οι αμοιβές τους 
κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η 
προκαταβολή φόρου στις Δημόσιες Οικονομικές Υπη-
ρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν φοροδιαφεύγουν. 
Επιπλέον το Κεντρικό ΤΕΕ, εδώ και περίπου δυο χρόνια, 
δημιούργησε ένα μηχανισμό προελέγχου των αμοιβών 
των μελετών των ιδιωτικών έργων, με τον οποίο εμμέσως, 
πλην σαφώς, ελέγχεται και αυτή η παράμετρος.

Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει ση-
μαντική μείωση στη εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έρ-
γων, με αποτέλεσμα χιλιάδες μηχανικοί να υποαπασχο-
λούνται. Η καθίζηση αυτή στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, 
σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση του αριθμού των 
νέων μηχανικών, είναι μοιραίο να επιφέρει υποαπασχό-
ληση και μείωση των εισοδημάτων τους, πραγματικότητα 
την οποία γνωρίζει και το Υπουργείο Οικονομίας. Με την 

πρόσθετη φορολόγηση των διπλωματούχων μηχανικών, 
την κατάργηση των αφορολόγητων ορίων καθώς και 
άλλες επίμαχες διατάξεις που  επιβάλλει το Υπουργείο με 
το νέο νόμο, θα μειωθεί άμεσα και σοβαρά το ήδη συρ-
ρικνωμένο και πενιχρό από την υποαπασχόληση αλλά 
και την πρόσφατη μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών, εισόδημα των μηχανικών.

Σοβαρότερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέ-
ρος κυρίως νέων  μηχανικών, οι οποίοι εμφανίζονται στα 
«χαρτιά» ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όμως πρόκειται 
στην πραγματικότητα για τους πλέον χαμηλόμισθους, 
που εργάζονται σε τεχνικά γραφεία, τεχνικές εταιρίες ή 
και στο δημόσιο, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Τελούν 
δηλαδή υπό ένα απαράδεκτο καθεστώς που τα τελευ-
ταία χρόνια τείνει να συνιστά τον κανόνα. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό σε όλους και κυρίως στο Υπουργείο Οικονο-
μίας, ότι στη σύγχρονη εποχή οι μηχανικοί δεν μπορούν 
να έχουν έναν και μόνο εργοδότη.
 
Ζητάμε από την Κυβέρνηση, να επανεξετάσει τις διατάξεις 
που πλήττουν ευθέως τον κλάδο μας και να προχωρήσει 
άμεσα στην τροποποιήσει ή και κατάργηση τους,  ώστε 
να απαλλαγεί το επάγγελμα του μηχανικού από νέα οι-
κονομικά πλήγματα που δημιουργούν ασφυκτικές συν-
θήκες για ένα κλάδο που φορολογείται με σκληρότερα 
κριτήρια από τους υπόλοιπους, ενώ το έργο τους είναι 
κοινωνικά αποδεκτό. Ακόμη και οι υποτιθέμενες «διορ-
θώσεις» που έγιναν γνωστές την τελευταία στιγμή, δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με 
τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων
Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Αγγελόπου-
λο, είχαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού 
τμήματος του TEE Πελοποννήσου, με σκοπό να ενημερωθούν σχετικά με τον προγραμματι-
σμό των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα, το Προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας, οι  Πρόεδροι των Ν.Ε. των νομών του 
Τμήματος, καθώς και μέλη της Ομάδας εργασίας που 
έχει συστήσει το Περιφερειακό τμήμα για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. Ο κ. Αγγελόπουλος ενημέρωσε 
τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, ότι ύστερα 
από συνεχείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς 
οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου σχετικά με τη διαχείριση των αστικών απο-
βλήτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού 
έχουν γίνει ενέργειες, όπως:
 Δρομολογείται η αποκατάσταση όλων των ανε-
νεργών Χ.Α.Δ.Α. της Περιφέρειας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2008, ενώ παράλληλα μέχρι την συγκεκριμένη ημερομη-
νία θα εξασφαλισθεί η παύση λειτουργίας του συνόλου 
των υφιστάμενων ενεργών Χ.Α.Δ.Α. και στους 5 νομούς 
της Περιφέρειας οι οποίοι ανέρχονται σε 88.
 Για τη διαχείριση των συλλεχθέντων απορριμ-
μάτων θα ακολουθηθεί η μέθοδος της δεματοποίησης 
με την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
12 δεματοποιητών σε ισάριθμες οργανωμένες μονάδες 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου.
 Διαμορφώνονται, οργανώνονται και εν συνεχεία 
θα αδειοδοτηθούν 8 επιλεγμένοι χώροι εντός της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου στους οποίους θα γίνεται η 
προσωρινή αποθήκευση των δεματοποιημένων απορ-
ριμμάτων για τα επόμενα δύο χρόνια. Σημειώνεται ότι 
η δεματοποίηση και περιτύλιξη των απαλλαγμένων από 
στραγγίδια απορριμμάτων αδειοδοτείται και συνάδει 
πλήρως με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νο-
μοθεσία περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Για την 
περαιτέρω διαχείριση των στραγγιδίων έχει ληφθεί μέρι-
μνα για επεξεργασία και διάθεση εν συνεχεία στις Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων που λειτουργούν στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ υπάρχει και η δυνατότη-
τα πλήρους επεξεργασίας και διάθεση προς άρδευση 
του τελικώς επεξεργασμένου ύδατος.
 Εξασφαλίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την 
κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αστι-
κών απορριμμάτων, δηλαδή παίρνει σάρκα και οστά μία 
πάγια θέση του Τ.Ε.Ε. περί ολοκληρωμένης διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες 
αντιλήψεις περί διαχείρισης οι οποίες επιτρέπουν την 

επιλογή από ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και πρακτικών. 
 Ο εξοπλισμός του οποίου η προμήθεια θα γίνει 
σε πρώτη φάση για την οργάνωση των μονάδων δεμα-
τοποίησης θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια ως πάγιος 
εξοπλισμός των συγκεκριμένων χώρων οι οποίοι θα λει-
τουργούν πλέον ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων (Σ.Μ.Α.). Με τον τρόπο αυτό θα είναι έτοιμο προς 
χρήση ένα δοκιμασμένο και άρτια εξοπλισμένο δίκτυο 
σταθμών μεταφόρτωσης που θα εξυπηρετεί τη μεταφο-
ρά των απορριμμάτων στη μονάδα ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης. 

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Όπως είναι σαφές από τα ανωτέρω και όπως εκφρά-
σθηκε και από τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε., κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, βρίσκεται πλέον σε φάση 
υλοποίησης μία σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις καταδικα-
στικές Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά 
με τις παραλήψεις του παρελθόντος οι οποίες στένε-
ψαν σημαντικά τα χρονικά περιθώρια εξεύρεσης λύσης 
αλλά και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί πλέον 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου θεωρεί ότι η ανάληψη της ευθύνης από τον 
γενικό γραμματέα της Περιφέρειας, αλλά και τα ορθο-
λογικά τεχνοκρατικά βήματα που έχουν έως σήμερα 
πραγματοποιηθεί, δημιουργούν αισιοδοξία αφενός για 
την αποκατάσταση όλων των Χ.Α.Δ.Α. της Περιφέρειας 
αφετέρου για την κατασκευή ολοκληρωμένης μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων. 
Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρί-
κλεια Τσιώλη, μέσα στο πλαίσιο των πάγιων θέσεων που 
έχει εκφράσει το Τεχνικό Επιμελητήριο ως σύμβουλος 
της Πολιτείας σε τεχνικά θέματα, “θα σταθεί αρωγός 
και συμπαραστάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 
κάθε βήμα που θα πραγματοποιηθεί προς την κατεύ-
θυνση οριστικής, νόμιμης και αποδεκτής λύσης του 
προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, θεω-
ρώντας ότι μόνο μέσω της οδού αυτής μπορεί να επι-
τευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου”.

Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Κ.Α.Σ.
και οι θέσεις της Ν.Ε. Αργολίδας

Προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Ναυπλίου

Παρέμβαση σχετικά με την λειτουργία και χρήση κτι-
ριακών εγκαταστάσεων στις θέσεις «Μπανιέρες» και 
«Ναυτικός Όμιλος» στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου, 
έκανε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με επιστολή που απέστειλε 
προς την γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου (Κ.Α.Σ.), την οποία μάλιστα κοινοποίησε και στον 
υπουργό πολιτισμού Μιχάλη Λιάπη.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η αναπομπή στο Κ.Α.Σ. 
του ιδιαίτερα ευαίσθητου θέματος που αφορά στη λει-
τουργία και χρήση των παραπάνω κτιριακών εγκαταστά-
σεων, «δημιούργησε ανησυχία στην τοπική κοινωνία του 
νομού Αργολίδας, συγχρόνως δε και στον κλάδο των 
μηχανικών, όπως εκφράστηκε στο τοπικό Νομαρχιακό 
όργανο του ΤΕΕ - Ν.Ε. Αργολίδας».
Τις θέσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Αργολίδας για το 
παραπάνω θέμα, απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Πε-
λοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), επισημαίνο-
ντας τα παρακάτω:
“Η αρχική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (αριθ. 
πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/41/01 - 19.12.2007), 
θεωρήθηκε απόφαση απόλυτης προστασίας για το 
ιστορικό αυτό τμήμα του Ναυπλίου, ικανοποιώντας τόσο 

τους μηχανικούς όσο και την κοινωνία του Ναυπλίου 
γενικότερα.
Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την ΑΝΑΠΟΜΠΗ του 
θέματος με το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/
Φ50/8905/410 - 21.4.2008 έγγραφο ΥΠ.ΠΟ., για γνω-
μοδότηση από το Κ.Α.Σ. γιατί η υπαναχώρηση δεν έχει 
νόημα και δεν θα πρέπει το θέμα να υποστεί την οποι-
αδήποτε ρύθμιση.
Η θέση μας παραμένει όπως και πριν, δηλαδή η απόλυ-
τη προστασία του χώρου «Μπανιέρες» και «Ναυτικός 
Όμιλος», προκειμένου να αναδειχθεί και προστατευτεί 
η Πολιτιστική Κληρονομιά, το Φυσικό κάλλος, το Κάστρο 
και ο Περιβάλλον Χώρος. Ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά τις 
χρήσεις, αυτές να παραμείνουν ήπιας μορφής, όπως 
και πριν, προς εκπλήρωση της Αναψυχής και του Αθλη-
τισμού των εκεί επισκεπτών (Αναψυκτήριο - Κολυμβητήριο 
- Ναυτικός Όμιλος Ναυπλίου - Περίπατος).
Για τους παραπάνω λόγους, η Ν.Ε. Αργολίδας του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου ζητά από το Κ.Α.Σ. να εισάγει τις θέσεις 
που προαναφέρθηκαν στην συνεδρίασή του, ζητώντας 
μάλιστα να παραστούν και μέλη της Δ.Ε. στη συνεδρίαση 
που θα γίνει επί του θέματος, ώστε να μεταφερθούν οι 
απόψεις των μηχανικών της Αργολίδας”.
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Τεχνική ημερίδα στο Λουτράκι
Υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι τεχνική 
ημερίδα με θέμα «Χάλυβες Οπλισμού: 
Νέοι Κανονισμοί και Εφαρμογές», πα-
ρουσία πολλών μηχανικών από το νομό 
Κορινθίας.
Την διοργάνωση της ημερίδας είχε η βι-
ομηχανία ΣΙΔΕΝΟΡ, ενώ κυρίως ομιλητής 
ήταν ο Δρ. Μιλτιάδης Χρονόπουλος, 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ καθηγητής 
στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέ-
ματος του ΕΜΠ. Χαιρετισμό απεύθυναν 
ο νομάρχης Κορινθίας Νίκος Ταγαράς 
και ο πρόεδρος της Ν.Ε. Κορινθίας του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου Γιάννης Παπαδάκης.
Στον χαιρετισμό που απέστειλε στην ημε-
ρίδα η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
Χαρίκλεια Τσιώλη, τόνισε ότι το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου ήταν και θα είναι πάντα αρω-
γός σε κάθε προσπάθεια ενημέρωσης 
ων μελών του, σε οτιδήποτε σύγχρονο, 

απαραίτητο στην άσκηση του επαγγέλματος και γενικά σε καθετί που θα βελτιώσει 
την ποιότητα των κατασκευών. Όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι ο χάλυβας, 
που σε συνδυασμό με το σκυρόδεμα αποτελούν τα δύο βασικά υλικά δόμησης των 
κατασκευών και θα οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από 
την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την μακροβιότητα των κατασκευών.

Υποχρεωτικά το 
σήμα CE πρέπει
να φέρουν τα 
δομικά προϊόντα

Βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 
89/106 όλα τα δομικά προϊόντα 
για να κυκλοφορούν ελεύθερα 
στις χώρες της Ε.Ε. πρέπει να φέ-
ρουν υποχρεωτικά το σήμα CE.
Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι τα 
προϊόντα καλύπτουν συγκεκριμέ-
νες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια των κατασκευών.
Στη χώρα μας έχει δημοσιευθεί η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ (ΦΕΚ 1557/Β/17.8.2007), σύμ-
φωνα με την οποία τα στοιχεία 
τοιχοποιίας από άργιλο (τούβλα) 
απαγορεύεται να κυκλοφορούν 
και να πωλούνται μετά την 17-8-
2008 χωρίς τη σήμανση CE, άλλως 
θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το νόμο κυρώσεις.
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE 
γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπό-
μενες διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1:2003, 
στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω 
ΚΥΑ.

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Mέλους της Διοικούσας Επιτροπής του περιφερειακού 
Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/σου

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπεί-
ας του Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/
σου αποτελούμενο από τους Για-
ξόγλου Γεώργιο Α.Μ. - Πρόεδρο, 
Μποζιονέλλο Σωτήριο Π.Μ. - Αντι-
πρόεδρο και Κελάρη Χρήστο Αγρ.
Τ. Μ. - Γ. Γραμματέα, συνήλθε σή-
μερα την 22/08/2008  και έχο-
ντας υπόψη:
1) την σχετική περί ΤΕΕ νομοθε-
σία
2) το αρθρ. 2 του κανονισμού 
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ. 
3) Την από 21/02/2007 και 
28/02/2007 πράξεις της Κεντρικής 
εφορευτικής επιτροπής ανακήρυ-
ξης επιτυχόντων των εκλογών του 
ΤΕΕ στις 26/11/2006.
4) Το τελικά αποτέλεσμα της μυ-
στικής ψηφοφορίας για την εκλο-
γή των μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής κατά την ειδική συνε-
δρίαση της Αντιπροσωπείας, την 
19/03/2007, και τη συνέχεια αυ-
τής την 26/03/2007 που πραγμα-
τοποιήθηκαν στα γραφεία του ΤΕΕ 
Πελ/σου στην Τρίπολη, όπως αυτά 
αναγράφονται στο πρακτικό, με 
την σειρά επιτυχίας των υποψη-

φίων κατά παρατάξεις και τους 
σταυρούς προτίμησης αυτών. 
5) το με αριθμ πρωτ. 
1527/18.08.2008 έγγραφο του 
ΤΕΕ Πελ/σου, καθώς και την συ-
νημμένη υπ’ αριθμ. 237/6-08-08  
απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του ΤΕΕ Πελ/σου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αντικατάσταση του μέλους 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
Πελ/σου Καραβά Σπύρο Π.Μ. από 
τον Λουκά Αθανάσιο Μ.Μ. επόμε-
νο σε σειρά προτίμησης από το 
ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚ - Σ. 

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος
Γιαξόγλου Γεώργιος

Ο Αντιπρόεδρος
Μποζιονέλλος Σωτήριος

Ο Γ. Γραμματέας   
Κελάρης Χρήστος 

Την πολύπλευρη δράση του για την 
ενημέρωση των μελών του και ευ-
ρύτερα της τοπικής κοινωνίας γύρω 
από θέματα που αφορούν τον κλά-
δο των μηχανικών, συνεχίζει το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου.
Το επόμενο διάστημα διοργανώνει 
μια σειρά από ημερίδες, παρέχοντας 
σημαντικές πληροφορίες σε όσους 
έχουν την ευκαιρία να τις παρακο-
λουθήσουν. Έτσι λοιπόν, το Περιφε-
ρειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ 
συνδιοργανώνει ημερίδα, με το πα-
ρατηρητήριο οδικής ασφάλειας του 
ΤΕΕ. Η ημερίδα θα διοργανωθεί στην 
Τρίπολη με θέμα: «Η οδική ασφά-
λεια στο δίκτυο της Πελοποννήσου 
οι σύγχρονές εξελίξεις».
Θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου, 
22 Νοεμβρίου 2008 στο αμφιθέατρο 
του Αποστολοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Τρίπολης.
  Το ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. παράρτημα Τρί-
πολης, διοργανώνει σεμινάριο Τε-
χνικών Ασφάλειας για απόφοιτους 
ΑΕΙ - ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών κατά 
το διάστημα από 21/01/2009 έως 
11/03/2009. Συμμετοχές γίνονται δε-
κτές έως και 17/11/2008.

Συνεχίζονται οι 
ημερίδες από το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ημερίδα με θέμα: ΄΄σχεδιασμός και κατασκευή΄΄
Μία ακόμα τεχνική ημερίδα, με θέμα “σχεδιασμός και κατα-
σκευή”, διοργανώνει στις 8 Νοεμβρίου 2008 το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου. Οι εργασίες της ημερίδας θα διεξαχθούν στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρίπολης (Ελ. Βενιζέλου 
39) και θα ξεκινήσουν στις 9:00 το πρωί με την προσέλευ-
ση και τις εγγραφές των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα 
της ημερίδας έχει ως εξής:
09.30 - 10.00 Πρότυπα και Τεxνικές Προδιαγραφές για τον 
Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος και για το Σκυρόδεμα 
Ειρήνη Κανιτάκη , ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος 
ΕΕ ΕΤΣ 
10.00 - 10.30 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος κατά 
τους Ευρωκώδικες 2 και 8 
Πλούταρχος Γιαννόπουλος , Δρ. ΠΜ, Καθηγητής ΕΜΠ , 
Μέλος ΕΕ ΕΤΣ 
10.30 - 11.00 Πρότυπο ΕΝ 206-1 για το Σκυρόδεμα : Μια 
γενική θεώρηση 
Θεόδωρος Δραγκιώτης, ΠΜ, Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος 
Επιστ. Έργου 
11.00 - 11.30 Υποχρεώσεις του Παραγωγού Ετοίμου Σκυ-
ροδέματος 
Ν. Νικολάου , Χ.Μ. Αν. Μέλος ΕΕ ΕΤΣ/ΤΕΕ 

11.30 - 12.00 Αδρανή Σκυροδέματος - Τυποποίηση - Μύ-
θος & Πραγματικότητα 
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη , Δρ Χ.Μ., Επίκ. Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Ε.Ε. 
Ε.Τ.Σ 
12.00 - 12.15 Συζήτηση 
12.15 - 12.30 Διάλειμμα-Καφές 
12.30 - 13.00 Αρχές σχεδιασμού των συνθετικών στοιχείων 
του φέροντος οργανισμού. 
Σταύρος Αναγνωστόπουλος , Δρ ΠΜ, Καθηγητής ΠΣΠΠ 
13.00 - 13.30 Σχεδιασμός - Επανασχεδιασμός και Απο-
κατάσταση του φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έρ-
γων. 
Ελευθέριος Πανταλέων , Δρ ΠΜ, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιμελη-
τής ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών
13.30 - 14.00 Επίδραση τοπικών εδαφικών συνθηκών και 
αλληλεπιδράσεις εδάφους-κατασκευής. 
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος , Δρ ΠΜ, Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Βρυξελλών, Καθηγητής της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων.
14.00 - 14.30 Δομοστατικά ιστορικών κατασκευών. 
Μανώλης Κορρές , Δρ ΑΜ, Καθηγητής ΕΜΠ
14.30 - 15.00 Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις - Συμπεράσματα.

Ο τεχνικός κόσμος συμμετέχει στην 
πανελλαδική - πανεργατική απεργία

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί 

όλους τους διπλωματούχους μηχα-

νικούς να απόσχουν από κάθε ερ-

γασία και να συμμετάσχουν μαζικά 

στις κατα τόπους συγκεντρώσεις και 

πορείς που οργανώνουν οι φορείς 

και οι σύλλογοί τους, η ΓΣΕΕ και η 

ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, δια-

δηλώνοντας κατά των κυβερνητικών 

αποφάσεων για το ασφαλιστικό, τα 

νέα φορολογικά μέτρα, τον αβάσιμο 

προϋπολογισμό του 2009, την δρα-

στική περικοπή του ΠΔΕ, την διάλυση 

των ΔΕΚΟ και τα μεγάλα προβλήματα 

απασχόλησης. 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ςςυπογραμ-

μίζει ότι τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι - 

στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα - και 

με οποιαδήποτε ιδιότητα (υπάλληλοι, 

ελεύθεροι επαγγελματίες, εργολάβοι) 

είναι ιδιαίτερα σοβαρά και τα περισ-

σότερα κοινά. 

Το ασφαλιστικό, τα νέα φορολογικά 

μέτρα, ο αβάσιμος προϋπολογισμός 

του 2009, με την δραστική περικοπή 

του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων και η διάλυση των ΔΕΚΟ, σε 

συνδυασμό με την ακρίβεια και την 

κερδοσκοπία που πλήττουν όλους 

τους πολίτες, αποτελούν την «κο-

ρυφή του παγόβουνου», που πλέον 

απειλεί άμεσα το σύνολο του τεχνι-

κού κόσμου, που άλλωστε, ήδη βι-

ώνει προβλήματα υποαπασχόλησης 

και ανεργίας.
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Απάντηση του ΕΔΙΣΥ για την κατάργηση του 
σιδηροδρομικού δικτύου
Ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ Α.Ε.) 
απάντησε στην επιστολή διαμαρτυρίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
για την δρομολογούμενη κατάργηση του σιδηροδρομικού δι-
κτύου Κορίνθου - Άργους - Τρίπολης.
Η απάντηση αναφέρει πως η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ 
Κορίνθου - Άργους - Τρίπολης συμπεριλαμβανομένου και του 
κάδους Άργους - Ναυπλίου, έχει ήδη παραδοθεί σε κυκλοφο-
ρία από τους δύο αναδόχους και έχουν ολοκληρωθεί οι δοκι-
μαστικές διελεύσεις συρμών. Προκειμένου όμως να γίνει έναρ-
ξη των δρομολογών στην παραπάνω γραμμή, θα πρέπει να 
εκτελεστούν κάποιες μικρές εξωσυμβατικές συμπληρωματικές 
εργασίες (εκσκαφές - επεκτάσεις λάκκων συντήρησης καθώς 
και επισκευή μηχανοστασίων, λόγω του μεγαλύτερου μήυκους 
των νέων συρμών), στους εκατέρωθεν τερματικούς σταθμούς, 
ώστε να γίνεται η συντήρηση του τροχαίου υλικού καθώς και 
ο απαραίτητος προδρομολογιακός έλεγχος, οι οποίες ήδη 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η επαναλειτουργία της εν λόγω ανακαινισμένης γραμμής, σε 
συνέχεια της νέας σιδηροδρομικ΄ςη γραμμής υψηλών ταχυτή-
των (Προαστιακός) μεταξύ Αθηνών - Κορίνθου, που ήδη δόθη-
κε στην κυκλοφορία, θα γίνει με σύγχρονους συρμούς και με 
άμεσο συνδυασμό με τον Προαστιακό, διαμέσω του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού της Κορίνθου σε δύο φάσεις.
Η πρώτη περιλαμβάνει την λειτουργία του βορείου τμήματος 
από Κόρινθο μέχρι την Τρίπολη, συμπεριλαμβανομένου και 
του κλάδου Άργους - Ναυπλίου. Αναμένεται να ξεκινήσει μετά 
την ολοκλήρωση των έργων υποδομών συντήρησης τροχαίου 
υλικού.
Η δεύτερη φάση, αναφέρεται στο νότιο τμήμα μεταξύ Τρίπολης 
- Καλαμάτας.
Η ανάπτυξη του δρομολογιακού πλέγματος της περιοχής, 
αναφέρει η ΕΔΙΣΥ Α.Ε., «εκπονείται σήμερα και θα καθοριστεί 
μετά την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της εταιρείας 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πληθυσμού 
και την βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών και του τροχαίου 
υλικού που της διατίθενται για την υλοποίηση του μεταφορι-
κού έργου». Ο Διαχειριστής τονίζει ότι έχει ήδη προβεί στην 
εκτέλεση έργων ανακαίνισης και συντήρησης γραμμών στο 
περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Αν. Πελοποννήσου, 
με σκοπό να αυξήσει το μεταφορικό του μερίδιο, να παρου-
σιάσει βελτιωμένες πληρότητες συρμών και να γίνει αγαπητό 
από τους επιβάτες.
 Όσον αφορά την γραμμή Κορίνθου - Τρίπολης - Κα-
λαμάτας, ο ΕΔΙΣΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν ευσταθούν τα περί κα-
τάργησής της, τονίζοντας ότι ήδη ο Οργανισμός προβαίνει 
στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό της εν λόγω γραμμής 
και των αναγκαίων εγκαταστάσεων με σημαντικά έργα, μέρος 
των οποίων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η απάντηση του Δι-
αχειριστή αναφέρει ότι η πρώτη εργολαβία από την Κόρινθο 
μέχρι την Ανδρίτσα (συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου 
Άργους - Ναυπλίου), είχε συμβατικό χρόνο περαίωσης 40 μή-
νες και συγκεκριμένα στις 25 Δεκεμβρίου 2007. λόγω όμως των 
καταστροφών από τις πλημμύρες, ως επακόλουθο των πυρκα-
γιών του καλοκαιρού, περαιώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2008 
και εκτελέστηκαν οι αναγκαίες δοκιμαστικές διελεύσεις συρμών. 
Τώρα, προκειμένου να γίνει η έναρξη των δρομολογίων στην 

γραμμή Κορίνθου - Άργους/Ναυπλίου - Τρίπολης, απαιτείται 
και η ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων στους εκατέρωθεν 
τερματικούς σταθμούς, στους οποίους θα γίνεται η συντήρη-
ση του τροχαίου υλικού και ο προδρομολογιακός έλεγχος.
Η δεύτερη εργολαβία από τον Ανδρίτσα μέχρι Καλαμάτα, συ-
μπεριλαμβανομένου του κλάδου Λεύκτρου - Μεγαλόπολης, 
είχε συμβατικό χρόνο περαίωσης 36 μήνες, δηλαδή στις 10 Σε-
πτεμβρίου 2006. Λόγω της πολύ κακής κατάστασης όμως της 
γραμμής, αποφασίστηκε αντί της μερικής συντήρησης μήκους 

58 χλμ, να γίνει πλήρης ανακαίνιση και προς τούτο, παρατά-
θηκε ο χρόνος περαίωσης μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2007.
Όμως, ο ΕΔΙΣΥ αναφέρει πως οι εκτεταμένες πυρκαγιές του 
Αυγούστου επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην ήδη ανακαι-
νισμένη υποδομή, ενώ οι μεγάλες πλημμύρες του Νοεμβρίου, 
επέφεραν πρόσθετες ζημιές.
Όμως το τμήμα Ανδρίτσα - Τρίπολη, που εξυπηρετεί Αργολί-
δα και Αρκαδία, περαιώθηκε τον περασμένο Απρίλιο και τώρα 
εκτελούνται δοκιμαστικές διελεύσεις συρμών.
Με την ολοκλήρωση των έργων των τερματικών σταθμών συ-
ντήρησης τροχαίου υλικού, ο Οργανισμός προγραμματίζει να 
προβεί στην δρομολόγηση:
· Οκτώ ζευγών αμαξοστοιχιών Κορίνθου - Άργους/
Ναυπλίου - Κορίνθου ημερησίως, δηλαδή συνολικά 16 δρο-
μολόγια.
· Τριών ζευγών αμαξοστοιχιών Κορίνθου - Τρίπολης - 
Κορίνθου ημερησίως, δηλαδή συνολικά έξι δρομολόγια, χωρίς 
βεβαίως διακοπή και μετεπιβίβαση στο Άργος.
· Τέλος, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επανεξετάζει συνολικά το όλο 
πλέγμα των δρομολογίων συμπεριλαμβανομένων και των δρο-
μολογίων της γραμμής Κορίνθου - Τρίπολης - Ναυπλίου ώστε 
τα δρομολόγια που θα καθιερωθούν να έχουν έναρξη από 14 
Δεκεμβρίου 2008.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου επιμένει στις θέσεις του 
για τον σιδηρόδρομο

Όπως αναφέραμε και στην επιστολή διαμαρτυρίας προς 
τον Υπουργό Μεταφορών, το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητά 
την αναβάθμιση γενικότερα των συγκοινωνιακών έργων 
στην Περιφέρεια, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και 
της οικονομίας της. Η Δ.Ε. τονίζει ότι ο τόπος μας έχει 
ανάγκη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, που 
διαρκώς θα επεκτείνονται και θα καλύπτει όλο και πε-
ρισσότερο και κατά τον καλύτερο τρόπο τις εμπορι-
κές και επιβατικές μεταφορές. Εκτιμά ότι η εγκατάλειψη 
υπαρχόντων περιφερειακών δικτύων, επειδή σήμερα δεν 
είναι ανταγωνιστικά, συνιστά πλήγμα για την αναπτυξια-
κή προσπάθεια.
Συντασσόμενοι με την θέση του γενικού ΤΕΕ, επισημαί-
νουμε ότι η περιφέρειά μας έχει ανάγκη ενός σύγχρο-
νου σιδηροδρομικού δικτύου, που διαρκώς θα επεκτεί-
νεται και θα καλύπτει όλο και περισσότερο και κατά τον 
καλύτερο τρόπο τις εμπορικές και επιβατικές μεταφορές. 
Η εγκατάλειψη υπαρχόντων περιφερειακών δικτύων, επει-
δή σήμερα δεν είναι ανταγωνιστικά, συνιστά πλήγμα για 
την αναπτυξιακή προσπάθεια και ταυτόχρονα έμμεση, 
πλην όμως, σαφέστατη εμμονή στην «πριμοδότηση» 
των αντιοικονομικών αλλά και - κατά μια έννοια- αντι-
κοινωνικών οδικών μεταφορών. Πρόκειται για πολιτική 
που βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από 
αυτή που στηρίζεται και συνεχώς προωθείται στα άλλα 
κράτη μέλη της Ε.Ε.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου θεωρεί τον σιδηρόδρομο βασι-
κό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο με κανέναν τρόπο 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκχωρηθεί στην ιδιωτική 
κερδοσκοπία. Μάλιστα, για να αναδείξουμε τι μπορεί να 
σημαίνει ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, αρκεί να 
αναφερθούμε στο δικό μας παράδειγμα. Για ένα πρό-
γραμμα συντήρησης στις 51 ισόπεδες διαβάσεις στην 
γραμμή Κορίνθου - Τρίπολης, το συνολικό κόστος, με 
χρησιμοποίηση του έμψυχου δυναμικού του ΟΣΕ, έφθα-
σε τα 150 - 180.000 ευρώ. Για αντίστοιχο έργο εκτελε-
σμένο από ιδιώτη, το κόστος ανά διάβαση υπολογίζεται 
στις 60.000 ευρώ.
Θεωρούμε ότι είναι πέραν κάθε λογικής η συστηματι-
κή απαξίωση του έργου του ΟΣΕ και των θυγατρικών 
εταιρειών, η υποβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων 
σε αυτές  καθώς και η διαρκείς αναφορά σε οικονομι-
κές ζημιές, που οι κυβερνήσεις έχουν προκαλέσει. Στην 
διακοπή των δρομολογών οδήγησαν οι ελλείψεις σε 
τροχαίο υλικό (καθυστέρηση προμηθειών, απουσία συ-
στηματικής και επαρκούς χρηματοδότησης, συντήρησης 
κ.λπ.), αλλά η εμπεδωμένη άποψη στο υπουργείο Μετα-
φορών ότι πολλά από αυτά ήταν ζημιογόνα, ενώ δεν 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με την παρέμβασή του για την δρομολογούμενη κατάργηση του σιδη-
ροδρομικού δικτύου Κορίνθου - Άργους - Τρίπολης, έρχεται να αναδείξει το θέμα της δια-
φαινόμενης διάλυσης του ΟΣΕ και της εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου, που παρατηρείται. 
Επιμένει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή χρειάζεται αναβάθμιση το σιδηροδρομικό δίκτυο 
της Πελοποννήσου και όχι κατάργηση δρομολογίων.

είχε γίνει προηγουμένως καμία προσπάθεια για ανάδειξή 
τους σε ελκυστικό μέσο μεταφοράς, εμπορευμάτων και 
επιβατών.
Καταλήγοντας, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου επαναλαμ-
βάνει ότι η αναβάθμιση του δικτύου είναι έργο στρατη-
γικής σημασίας για την κεντρική και νότια Πελοπόννησο, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες της 
περιφέρειάς μας.

Ποιος είναι 
ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε
Η ΕΔΙΣΥ Α.Ε ιδρύθηκε προκειμένου να ασκεί κατ’ 
αποκλειστικότητα τη διαχείριση και εκμετάλλευση 
της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων της η ΕΔΙΣΥ είναι υπεύθυνη:
Για τη συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής 
Υποδομής, 
Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, 
Μεριμνά για την βελτίωση και επέκταση της και φέ-
ρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επεν-
δύσεων, 
Υπολογίζει, τιμολογεί, επιβάλλει και εισπράττει το τέ-
λος χρήσης της οικείας υποδομής από της σιδηρο-
δρομικές επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν. 



10 11Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Πρόταση για την β1 φάση του Γ.Π.Σ. 
του δήμου Καλαμάτας
Με την μακροχρόνια έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού 
στην Χώρα μας, με την διαδικασία κατάρτισης και ολο-
κλήρωσης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων (Τουρισμού, 
ΑΠΕ, Βιομηχανίας, Παράκτιου και Ορεινού Χώρου) να 
βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και με την μη θεσμοθετη-
μένη ακόμα προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά 
περιοχών (Ταΰγετος, Νέδοντας), το ΓΠΣ (Γενικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο) του Δήμου Καλαμάτας, καλείται να αντι-
μετωπίσει πλήθος προβλημάτων. 
Η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου μαζί με την 
Μόνιμη Επιτροπή Πολεοδομίας και Χωροταξίας, επιμέ-
νοντας στην απαραίτητη ολοκλήρωση του χωροταξικού 
σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό, περιφερειακό, 
τοπικό) και στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμη-
σης με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα, μελετώντας 
την πρόταση του ΓΠΣ του Δήμου Καλαμάτας, επισημαί-
νει τα εξής:
Α. Για τον εξωαστικό χώρο.
Σωστά προτείνονται οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(Π0, Π1), για τις οποίες όμως πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη τα στοιχεία της ΕΠΜ (Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέ-
της) Ταϋγέτου, που βρίσκεται υπό έγκριση.
Στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα (Π.ΝΕΔ), στις επι-
τρεπόμενες λειτουργίες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες μεταποίησης και επεξερ-
γασίας προϊόντων, ακόμα και αν η πρώτη ύλη προέρ-
χεται αποκλειστικά από τον χώρο του πάρκου.
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η χωροθέτηση του Νεκρο-
ταφείου εντός του πάρκου, διότι αφενός αποτελεί μία 
ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή (περιοχή Natura) και 
αφετέρου, προτείνεται για δραστηριότητες ήπιας ανα-
ψυχής. 
Ορθώς η μελέτη δεν περιλαμβάνει στις επιτρεπόμενες 
λειτουργίες την δημιουργία χώρων στάθμευσης για 
τις ανάγκες του υπεραστικού ΚΤΕΛ, ενώ προτείνει την 
σταδιακή μεταφορά των συνεργείων του Δήμου στην 
περιοχή Ε3 (Περιοχή Κεντρικών Τεχνικών Υποδομών Πό-
λεως).
Προτείνουμε αντίστοιχες ζώνες πρασίνου να δημιουρ-
γηθούν εκατέρωθεν των ποταμών Παμίσου και Άρι. Ιδι-
αίτερα η ζώνη πρασίνου του ποταμού Άρι να συνδέει 
τον αρχαιολογικό χώρο (ΠΑΧ) με την ζώνη πρασίνου 
που προτείνουμε να περιβάλλει την περιοχή κεντρικών 
υποδομών (Ε3).
Στην προστατευόμενη περιοχή αρχαιολογικών χώρων 
(ΠΑΧ) δεν πρέπει στις επιτρεπόμενες χρήσεις να συ-
μπεριλαμβάνεται η δημιουργία αποθηκών έως 340μ2 
. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρόσφατο Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού προτείνεται η οριο-
θέτηση - θεσμοθέτηση ζωνών Α΄ απολύτου προστασίας 
και Β΄ προστασίας της περιβάλλουσας περιοχής των 
αρχαιολογικών τόπων.

Η περιοχή Ε3 (Περιοχή Κεντρικών Τεχνικών Υποδομών 
Πόλεως) να περιβάλλεται από ζώνη πρασίνου.
Επειδή η παράκτια αστικοποίηση «γραμμικού τύπου» 
(σε μικρή συνήθως απόσταση από την ακτή και παράλ-
ληλα με αυτή) επιφέρει σοβαρές αρνητικές χωρικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προτείνουμε να μειωθεί ση-
μαντικά το παράκτιο μέτωπο της περιοχής Τουρισμού 
Αναψυχής (ΤΑ).
Επιπλέον, στις επιτρεπόμενες χρήσεις να μην συμπερι-
λαμβάνεται η δημιουργία γηπέδων γκολφ.
Για τις υπόλοιπες εξωαστικές περιοχές (Περιοχή Κά-
μπου-ΠΑΓΡ, Περιοχή Ανάπτυξης Αγροτικού Ορεινού 
Χώρου και Αγροτουρισμού - ΑΤ, Περιαστικές Περιοχές 
ΠΠ1-ΠΠ2-ΠΠ3-ΠΠ4 ), δεν πρέπει να ισχύουν οι παρεκ-
κλίσεις, το όριο κατάτμησης να είναι 8 στρέμματα και 
για τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες να ισχύει το όριο αρτι-
ότητας των 4 στρεμμάτων.
α) Μετά την μεγάλη πολεοδομική επέκταση της 
Μ.Μαντίνειας, η περιοχή ΠΠ4 ανατολικά αυτής(στους 
πρόποδες του βουνού) δεν πρέπει να ισχύσει και στην 
θέση της να επεκταθεί η προστατευόμενη περιοχή Π1.
β) Να περιοριστεί σημαντικά η έκταση των περιοχών 
Ανάπτυξης Αγροτικού Ορεινού Χώρου και Αγροτουρι-
σμού (ΑΤ). Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η διάταξη που 
αφορά ειδικότερα τις πυρόπληκτες περιοχές και την 
δυνατότητα για εγκατάσταση επιπλέον χρήσεων (πέραν 
των προβλεπόμενων) με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέ-
ρειας, μετά από γνώμη του Δήμου.
γ) Επειδή πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί 
τμήμα του Εθνικού Οδικού άξονα με χρήσεις, που αφε-
νός προκαλούν μεγάλο αριθμό αστικών μετακινήσε-
ων και αφετέρου αποδυναμώνουν τις θεσμοθετημένες 
και προβλεπόμενες από το ΓΠΣ περιοχές, προτείνουμε  
στην περιοχή ΠΠ1, να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση 
«Υπεραγορών και Πολυκαταστημάτων». 
Ιδιαίτερα αυτή η περιοχή που γειτνιάζει με το ΣΧΟΟΑΠ 
του Δήμου Θουρίας, από το οποίο προβλέπεται εντός 
των ορίων του γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 
(περιοχή ειδικής προστασίας ελέγχου και περιορισμού 
δόμησης), θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πιο ήπιες 
μορφές ανάπτυξης.
Στην περιοχή παραγωγικών επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων έρευνας και τεχνολογίας (Ε.Π.Χ.) πρέπει να απο-
σαφηνιστούν οι προτεινόμενες χρήσεις γης και να συ-
γκεκριμενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει 
για την ανάπτυξη της. Η ΕΠΧ προτείνουμε να επεκταθεί 
βόρεια έως το μηχανοστάσιο του ΟΣΕ και την σιδηρο-
δρομική γραμμή. Η αντίστοιχη μείωση της οικιστικής 
πολεοδομικής επέκτασης που θα προκύψει από αυτή 
την αλλαγή, να προταθεί στην περιοχή δυτικά του Νέ-
δοντος και νότια της νέας εισόδου.
 

Β. Για τον αστικό χώρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης φαίνεται ικανοποι-
ητική και αρκετή η προτεινόμενη πολεοδομική οικιστική 
επέκταση για τις ανάγκες της περιοχής για την επόμενη 
20ετία. Άρα δεν μας βρίσκει σύμφωνους η όποια πρό-
σθετη επιπλέον επέκταση, εκτός και αν κρατηθεί ίδιο το 
ισοζύγιο της προς πολεοδόμηση οικιστικής περιοχής 
με την εκτός σχεδίου περιοχή. 
Η αστική περιοχή πρέπει να εμπλουτιστεί με ζώνες 
πρασίνου και αναψυχής. Σαν τέτοιες προτείνουμε τα 3 
αθλητικά γήπεδα που θα μεταφερθούν στο νέο αθλη-
τικό κέντρο στην Δυτική Πόλη (Εθνικό Στάδιο, Μεσση-
νιακού, Τέντας), την περιοχή του δυτικού κέντρου και 
τον χώρο του ΟΣΕ στον υπάρχοντα Σιδηροδρομικό 
σταθμό, με μεταφορά των αποθηκών σ’ άλλη θέση. 
Όλοι αυτοί οι χώροι μαζί με τους υπάρχοντες πρέπει 
να διασυνδέονται μεταξύ τους ώστε να αποτελέσουν 
το «δίκτυο πρασίνου» της πόλης.
Εκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις επικρα-
τούσες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, θεωρούμε ότι οι 
οικισμοί των Λαιΐκων και της Σπερχογείας πρέπει να 
πολεοδομηθούν.
Συμφωνώντας με την τουριστική ανάπτυξη στο τμήμα 
που εναπόμεινε στην ανατολική παραλία, αλλά συνεκτι-
μώντας την φέρουσα ικανότητα της παραλιακής ζώνης, 
προτείνουμε να δοθούν κατευθύνσεις ώστε να παρ-
θούν μέτρα για το μέγιστο αριθμό και την έκταση των 
εποχιακών (θερινών) χρήσεων νότια της οδού Ναυαρί-
νου. Μόνο έτσι θα έχει δικαίωμα απόλαυσης της όμορ-
φης παραλίας κάθε κάτοικος της πόλης.
Για τη βελτίωση των υποδομών υγείας και για την καλύ-
τερη λειτουργία του Νοσοκομείου θα πρέπει να προτα-
θεί Αστικό Κέντρο Υγείας Καλαμάτας(πρόταση για την 
περιοχή του παλαιού Νοσοκομείου).
Στις ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να 
συνυπολογίζονται οι υπάρχουσες και προβλεπόμενες 
υποδομές για ΑΕΙ και ΤΕΙ
Είναι γνωστό ότι οι πολεοδομικές λειτουργίες της πό-
λης είναι αλληλένδετες με τις συγκοινωνιακές. Γι αυτό 
η υιοθέτηση της πρότασης για τη μεταφορά των υπη-
ρεσιών του Δήμου στο παλαιό Νοσοκομείο, θα πρέπει 
άμεσα να συνοδευτεί με την αντίστοιχη κυκλοφοριακή 
μελέτη, η οποία θα προτείνει την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων για την βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας 
του κοινού και την εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης 
περιοχής και του συγκοινωνιακού δικτύου.
Να προταθούν πλην της πολιτικής στάθμευσης, χώροι 
στάθμευσης (περιμετρικά του κυκλοφοριακού δακτυλί-
ου της πόλης, του παραλιακού άξονα κτλ.) για να γίνει 
εφικτή η λειτουργία αυτών των κεντρικών περιοχών.

Γ. Για τις Υποδομές
Πιστεύουμε ότι η μελέτη πρέπει να προσεγγίσει την 
ενοτήτων των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές 
στην περιοχή, (εκτός των πυρκαγιών που εξετάζει) όπως 
σεισμοί - σεισμικό ρήγμα, πλημμύρες, κατακρημνίσεις, 
φαινόμενα ερημοποίησης και άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας.
Να προβλεφθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα η 
επέκταση του φυσικού αερίου στο Δήμο Καλαμάτας. 

Σημειώνεται ότι το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον τομέα των ενεργειακών 
υποδομών και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 
προτείνει την σύνδεση της Καλαμάτας με τον αγωγό 
φυσικού αερίου.
Θα πρέπει στο Γ.Π.Σ. να προβλεφθούν ζώνες καταλλη-
λότητας  για την χωροθέτηση αιολικών πάρκων (περι-
οχές ΠΑΚ), όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Ειδικό 
πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. καθώς 
και να προταθούν περιοχές για φωτοβολταϊκά πεδία.
Επίσης, θα πρέπει να αποτυπωθούν τα δίκτυα ενέργειας 
που προκαλούν επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανι-
σμό (π.χ. υποσταθμός ΔΕΗ, γραμμές μεταφοράς ρεύ-
ματος υψηλής τάσης) και να προταθούν οι κατάλληλες 
ρυθμίσεις εκατέρωθεν των αξόνων διέλευσης τους.
Αντίστοιχα πρέπει να αποτυπωθούν οι σημαντικές γεω-
τρήσεις και δεξαμενές νερού της περιοχής.
Η πρόταση δημιουργίας νέου εμπορευματικού λιμένα 
συσχετίζεται με τις μεταφορές ενός ευρύτερου γεω-
γραφικού χώρου (ευρωπαϊκού, μεσογειακού κτλ.) και 
την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ναυτιλι-
ακή πολιτική, ενώ έχει πολλαπλές χωροταξικές, περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Εφόσον 
δεν καταδειχθεί η σκοπιμότητα δημιουργίας του από τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και μελέτες (master - plan 
λιμένα Καλαμάτας κτλ.), προτείνουμε ο συγκεκριμένος 
χώρος στην δυτική παραλία να προβλεφθεί ως χώρος 
πρασίνου και αναψυχής.
Για το σιδηρόδρομο πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
αναγκαιότητα για άμεση λειτουργία των δύο γραμμών 
προς Κόρινθο και Πύργο και στην προοπτική να κα-
ταστεί ελκυστικός και ανταγωνιστικός προς το αυτοκί-
νητο. Πιστεύουμε ότι εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών 
γραμμών του προαστιακού (Καλαμάτα - Μεσσήνη - ΤΕΙ) 
πρέπει να προβλεφθούν ζώνες πρασίνου και να προτα-
θούν μελέτες ανάπλασης τους που να υποστηρίζει την 
διακριτή λειτουργία των διαφορετικών χρήσεων (παρά-
δρομος κτλ.)
Στην Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων (Π0) να γίνει 
σαφές ποιοι «δρόμοι θα πρέπει να παραμείνουν ως 
χωματόδρομοι» και να επισημανθούν στον αντίστοιχο 
συνοδευτικό χάρτη.
Στην επιλεχθείσα πρόταση ανάπτυξης, «ήπια παρέμβα-
ση ρεαλιστικό σενάριο», δεν μας βρίσκει σύμφωνους 
η παραδοχή μείωσης των δημόσιων επενδύσεων για 
την επίτευξη των στόχων που θέτει η μελέτη.
Η μελέτη πρέπει να αναγνωρίσει τη λειτουργία των συ-
γκοινωνιακών διασυνδέσεων της Καλαμάτας, της αε-
ροπορικής σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη και της σι-
δηροδρομικής/προαστιακής με την Μεσσήνη, ως 
υφιστάμενες και όχι ως προτεινόμενες. 
Στον τομέα των πολιτιστικών υποδομών, εκτιμώντας τις 
υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και λαμβάνοντας 
υπόψη τον αντίστοιχο πίνακα της μελέτης (πιν. Π.3.3.7.), 
προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη κατάλληλων και 
επαρκών χώρων για την φιλοξενία υπαίθριων πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων.
Η μελέτη θα πρέπει να προτείνει την αποκατάσταση -
ανάπλαση των εγκαταλελειμμένων  χώρων που λειτουρ-
γούσαν παλαιότερα ως λατομεία.
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Κατεδαφίσεις

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
  
Γίνεται ελεγχόμενη αποδόμηση του κτιρί-
ου είτε χειρονακτικά είτε με την χρήση μη-
χανολογικού εξοπλισμού ή εκρηκτικών.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φορτωτής, υδραυλική σφύρα, χειρονακτικά εργαλεία, φορτηγά
Εκτιθέμενοι: Χειριστές, οδηγοί, εργάτες, διερχόμενοι πεζοί, επιβλέποντες

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Κίνδυνος πτώσεων υλικών από ύψος -Έλεγχος των τμημάτων που καθαιρούνται και καθαίρεση των επισφαλών 
υλικών και στοιχείων του κτίσματος-Επισήμανση επισφαλών θέσεων ερ-
γασίας-Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτήριων 
πετασμάτων-Απομόνωση επικίνδυνων τομέων και ανοιγμάτων με περι-
φράξεις και κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας-Καλή κατασκευή δαπέ-
δων εργασίας-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων με μηχα-
νήματα

-Καλή ορατότητα του χειριστή-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς του φορ-
τωτή-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, 
οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. -Συντο-
νισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων από υπεύθυνο ή σημα-
τωρό-Χρήση ανακλαστικών γιλέκων-Διάδρομοι προσπέλασης εργαζομέ-
νων

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την μετακίνη-
ση των μηχανημάτων και οχημάτων

-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπι-
σθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. -Συντο-
νισμός κίνησης μηχανημάτων από υπεύθυνο ή σηματωρό-Διάδρομοι 
προσπέλασης εργαζομένων-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του 
εργοταξίου σύμφωνα και ρύθμιση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ  

Κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος -Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύπου-Επισήμανση πη-
γαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων διέλευσης και στάθμευσης και επέμ-
βαση με επιχώσεις με κατάλληλα προιόντα (αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) 
όπου απαιτούνται.
-Απαγορεύεται η υποσκαφή του μηχανήματος 
-Έλεγχος του εδάφους
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων του γερανού σε καθαρό έδαφος

Κίνδυνος απρόοπτων εκρήξεων και ηλε-
κτροπληξίας.

-Επισήμανση και διακοπή δικτύων ΟΚΩ
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την χρήση εκρηκτικών.

Υγεία και Ασφάλεια στις Οικοδομικές 
Εργασίες Εκτίμηση Κινδύνων

Κίνδυνος καταπλάκωσης εργαζομένων 
από υλικά

-Αντιστηρίξεις / υποστηλώσεις στοιχείων του υπό κατεδάφιση κτιρίου ή όμο-
ρων κτιρίων

Κίνδυνος τραυματισμών από εκτόξευση 
αντικειμένων και υλικών.

-Απομάκρυνση εργαζομένων και μηχανημάτων κατά την χρήση εκρηκτικών και 
απομόνωση της περιοχής
-Απομάκρυνση πριν από την έναρξη της κατεδάφισης εάν είναι δυνατόν των 
εύθρυπτων στοιχείων του κτίσματος όπως κουφωμάτων, υαλοπινάκων, κιγκλι-
δωμάτων κλπ.  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε θόρυβο. -Κλειστή καμπίνα χειριστή
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Χρήση ηχοπετασμάτων στα εργοτάξια
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση αντιθορυβικού τύπου μη-
χανημάτων

Έκθεση σε σκόνη. -Κλειστή καμπίνα χειριστή
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Συνεχής διαβροχή των υλικών
-Διαχείριση τυχόν επικίνδυνων υλικών όπως αμιάντου,  τοξικών κλπ.

Έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου σώματος 
(χειριστές) και άνω άκρων (εργαλεία ισχύος)

-Μηχάνημα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
-Σωστή συντήρηση μηχανημάτων 
-Χρήση Μ.Α.Π.-Eναλλαγή προσωπικού στην επιβαρυμένη εργασία 
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώμαλους δρόμους

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές θερμοκρασίες 
και σε ηλιακή ακτινοβολία

-Διαλείμματα σε κατάλληλο χώρο και λήψη υγρών
-Διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες.
-Επίσης πληρότητα ρουχισμού για την προστασία από τις βλαβερές συνέπειες 
του ήλιου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, αμιάντου

Επιθεώρηση εργασιών, των μέτρων πρόληψης και των περιφράξεων των ζωνών κινδύνου κατά την έναρξη και το 
τέλος της εργασίας.

Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης μηχανήματος

Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης

Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, μέσων (εργαλείων, υλικών,μηχανημάτων) και προσωπικού.

Εφαρμογή του ειδικού σχεδίου εργασίας αν υπάρχουν υλικά που περιέχουν αμίαντο

Αδαμάντιος Καρύδης

Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημονικό Προσωπικό ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.



Πιέζουν τα πολυτεχνεία για πτυχία ίσα με master
Εντείνονται οι πιέσεις των πολυτε-
χνείων της χώρας προς το υπουρ-
γείο Παιδείας, ώστε τα πτυχία τους, 
5ετών σπουδών, να αναγνωριστούν 
ως Master. Το υπουργείο Παιδείας 
εξετάζει την ικανοποίηση του αιτή-
ματος στο πλαίσιο μιας συνολικής 
ρύθμισης, η οποία θα περιλαμβά-
νει και τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των ΤΕΙ.
Ειδικότερα, η 6η συνάντηση πρυτά-
νεων των πολυτεχνείων και κοσμη-
τόρων των πολυτεχνικών σχολών 
της χώρας, η οποία έγινε το Σαβ-
βατοκύριακο στη Μήθυμνα της Λέ-
σβου, εξελίχθηκε σε οιονεί Σύνοδο 
Πρυτάνεων αφού εκπροσωπήθηκε 
η πλειονότητα των πανεπιστημίων. 
Ομόφωνα λοιπόν αποφασίστηκε 
ότι τα διπλώματα των πολυτεχνικών 
τμημάτων και των σχολών ενιαίου 
και αδιάσπαστου πενταετούς κύ-
κλου σπουδών (απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος) είναι ισοδύναμα με 
τα ευρωπαϊκά Master πενταετούς δι-
άρκειας ή 10 εξαμήνων εφόσον τα 
προγράμματα σπουδών τους διαρ-
θρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο. 
Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν τα 
Γεωπονικά και Δασολογικά Τμήματα, 
καθώς και η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών. «Είναι εμφανέστατη η αδι-
κία, η οποία γίνεται σε εκείνους των 
οποίων, ύστερα από 5ετείς σκληρές 
σπουδές στη Ελλάδα, το δίπλωμα 
θεωρείται από το ελληνικό κράτος 
ως υποδεέστερο των τίτλων ιδρυ-
μάτων του εξωτερικού, στα οποία η 
διάρκεια σπουδών είναι 3+1 έτη, εκ 
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μόνου του λόγου ότι το ονομάζουν 
Master», επισημαίνει ο πρύτανης 
του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνος Μουτζού-
ρης.
Επίσης, οι εκπρόσωποι των πολυτε-
χνείων και πολυτεχνικών σχολών ζη-
τούν από το υπουργείο Παιδείας να 
προχωρήσει σε εξορθολογισμό των 
εισακτέων στις πολυτεχνικές σχολές, 
με βάση τα αιτήματά τους, καθώς 
συνήθως οι μετεγγραφές αυξάνο-

Περιβάλλον. Σε ισχύ η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για την 
συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών
Από τις 6 Σεπτεμβρίου 2008 ισχύ-
ει η αναθεωρημένη κοινοτική νο-
μοθεσία που εξασφαλίζει την κα-
τάλληλη συλλογή και ανακύκλωση 
των χρησιμοποιημένων μπαταριών 
με στόχο την προστασία της αν-
θρώπινης υγείας και του περιβάλ-
λοντος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, με την οδηγία ανατίθεται 

επίσης στους παραγωγούς η ευ-
θύνη διαχείρισης των μπαταριών 
όταν μετατρέπονται σε απόβλητα. 
Τα κράτη μέλη όφειλαν το αργό-
τερο μέχρι σήμερα να μεταφέρουν 
στο εθνικό τους δίκαιο την αναθε-
ωρημένη οδηγία για τις μπαταρίες, 
που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
2006. Μέχρι στιγμής, επτά κράτη 

μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επι-
τροπή εθνική νομοθεσία για την 
πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας 
στο εσωτερικό δίκαιο.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον 
Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δή-
λωσε τα εξής: «Η αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις μπαταρίες αποτελεί 
ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς 
την επίτευξη του στόχου να γίνει η 

Ευρώπη μια κοινωνία ανακύκλωσης. 
Με τον καθορισμό στόχων συλλο-
γής και με την απαίτηση ανακύ-
κλωσης, η παρούσα νομοθεσία θα 
συμβάλει στην προστασία της υγεί-
ας των Ευρωπαίων πολιτών, όπως 
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
της κατανάλωσης και της παραγω-
γής στην ΕΕ. Όσα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία 
στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση».

Θέματα περιβάλλοντος και υγεί-
ας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 
μπαταρίες περιέχουν μια σειρά με-
τάλλων, που είναι επιβλαβή για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα 
μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυ-
ρος. Με τη συλλογή και την ανα-
κύκλωση των αποβλήτων μπαταρι-
ών αποφεύγεται η διάχυση των εν 
λόγω ουσιών στο περιβάλλον και 
εξοικονομούνται ενέργεια και φυ-
σικοί πόροι.
Με τη νέα οδηγία1 αναθεωρείται 
η οδηγία του 19912 για τις μπα-
ταρίες, η οποία δεν κατόρθωσε 
να περιορίσει αρκετά τους κινδύ-
νους που συνεπάγονται, ούτε να 
δημιουργήσει ενιαίο πλαίσιο για τη 
συλλογή και την ανακύκλωσή τους. 
Παραδείγματος χάριν, σχεδόν η 
μία στις δύο «φορητές» μπατα-
ρίες (μικρές, σφραγισμένες μπατα-
ρίες, σε αντιδιαστολή με τις μπα-
ταρίες βιομηχανίας ή αυτοκινήτων) 
που πωλήθηκαν στην ΕΕ των 15 το 
2002 κατέληξε για τελική διάθεση 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 
σε αποτεφρωτήρες, αντί να ανακυ-
κλωθεί μετά τη χρήση. Το ίδιο συ-
νέβη ακόμη και με μπαταρίες που 
είχαν συλλεγεί χωριστά στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους.

Η αναθεωρημένη οδηγία
Όπως αναφέρεται, σκοπός της 
αναθεωρημένης οδηγίας είναι να 
αποφευχθεί η τελική διάθεση των 
μπαταριών στο περιβάλλον, με την 
προώθηση της συλλογής και της 
ανακύκλωσης. Προβλέπονται επί-
σης περιορισμοί χρήσης ορισμέ-
νων βαρέων μετάλλων. Οι βασικές 

αλλαγές που εισάγονται είναι οι 
εξής:
- απαιτήσεις για τη συλλογή ή την 
παραλαβή όλων των τύπων μπα-
ταριών και καθορισμός εθνικών 
στόχων συλλογής για τις φορητές 
μπαταρίες. Επιβάλλεται για το 2012 
η συλλογή των φορητών μπαταρι-
ών που χρησιμοποιούνται ετησί-
ως σε κάθε κράτος μέλος να έχει 
φθάσει τουλάχιστον στο 25%, και 
το 2016 στο 45%. 

νται υπέρμετρα των αριθμών των 
κεντρικών σχολών, μειώνοντας των 
περιφερειακών. Τέλος, η ηγεσία του 
Πολυτεχνείου Κρήτης υπέβαλε αίτη-
μα για ίδρυση τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, ενώ η ηγεσία του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου προτείνει την 
ίδρυση πολυτεχνικής σχολής (ήδη 
λειτουργούν τα τρία τμήματα που 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την 
ίδρυση μιας σχολής).

- απαίτηση να ανακυκλώνονται 
όλες οι μπαταρίες που συλλέγο-
νται (με ενδεχόμενη εξαίρεση τις 
φορητές μπαταρίες που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες). 
- περιορισμός της χρήσης υδραρ-
γύρου σε όλες τις μπαταρίες και 
της χρήσης καδμίου στις φορητές 
μπαταρίες. 
- απαγόρευση της υγειονομικής 
ταφής ή της αποτέφρωσης μπατα-
ριών αυτοκινήτων και βιομηχανίας. 
- απαίτηση να ανταποκρίνονται οι 
διαδικασίες ανακύκλωσης διαφό-
ρων τύπων μπαταριών σε συγκε-
κριμένα επίπεδα απόδοσης. 
- απαίτηση, σύμφωνα με την αρχή 
της ευθύνης του παραγωγού, να 
χρηματοδοτούν οι παραγωγοί το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας 
και ανακύκλωσης των αποβλήτων 
μπαταριών. 
Η καθιέρωση των επιπέδων από-
δοσης της ανακύκλωσης είναι και-
νούργιο στοιχείο στην κοινοτική 

νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι 
σχετικοί με την απόδοση στό-
χοι θα προωθήσουν την καινο-
τομία και την εισαγωγή αποτε-
λεσματικότερων διαδικασιών και 
τεχνολογιών. Εντάσσονται στην 
«Πρωτοβουλία για πρωτοπόρους 
αγορές», που δρομολογήθηκε 
από την Επιτροπή στις αρχές τρέ-
χοντος έτους (βλ. IP/08/12). 
Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι 
μπαταρίες που έχουν διατεθεί νο-

μίμως στην κοινοτική αγορά μέχρι 
σήμερα δεν χρειάζεται να αποσυρ-
θούν, ούτε να αλλάξει η σήμανσή 
τους για να προσαρμοστεί στις 
νέες απαιτήσεις.
Εθνικές διατάξεις εφαρμογής
Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνο-
ντας ότι μέχρι στιγμής, επτά κράτη 
μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επι-
τροπή εθνική νομοθεσία για την 
πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας 
στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ άλλα 
τέσσερα την έχουν μεταφέρει εν 
μέρει. Ως θεματοφύλακας της Συν-
θήκης, η Επιτροπή θα αρχίσει αμέ-
σως να αξιολογεί αν η εκάστοτε 
εθνική νομοθεσία μεταφέρει ορθά 
τους στόχους της οδηγίας. Η Επι-
τροπή θα κινήσει τις απαιτούμενες 
διαδικασίες επί παραβάσει έναντι 
των κρατών μελών που δεν έχουν 
ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς 
στο εθνικό τους δίκαιο, εάν δεν 
προβούν συντόμως στις κατάλλη-
λες ενέργειες.
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Στο σημείο μηδέν η αγορά των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων

Τρία και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νο-
μοσχεδίου για τη γενναία κρατική επιδότηση των σχετι-
κών επενδύσεων, η αγορά των φωτοβολταϊκών συστημά-
των στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη στο σημείο μηδέν. 
Οι επενδυτές, έλληνες και ξένοι, μικροί και μεγάλοι, που 
έχουν κάνει αίτηση για να λάβουν άδεια για την ανάπτυ-
ξη δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης μορφής Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ) βρίσκονται σε αναμονή 
για το τι μέλλει γενέσθαι, μια και η κυβέρνηση δεν έχει 
ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της σχετικά με το τι τελικώς θα 
πράξει. Το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασε ένα προ-
σχέδιο νόμου, με το οποίο άλλαζε (προς το χειρότερο) 
τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής με την οποία θα 
πουλάνε οι επενδυτές στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΣΜΗΕ το παρα-
γόμενο ρεύμα, το οποίο ακόμη ωστόσο δεν έχει φτάσει 
προς ψήφιση στη Βουλή. Παράγοντες της αγοράς τονί-
ζουν ότι η κωλυσιεργία των τελευταίων χρόνων έχει διώ-
ξει πολλούς ξένους επενδυτές, οι οποίοι απογοητευμένοι 
εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους για την Ελλάδα.
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέρ-
γεια στον ελλαδικό χώρο αυξάνεται με γοργούς ρυθ-
μούς κάθε χρόνο- με ένα ποσοστό 3%-5%, το οποίο 
χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο. Δυστυχώς 
μόνο το 47% των αναγκών καλύπτεται και για το υπό-
λοιπο 53% απαιτείται εισαγωγή αργού πετρελαίου που 
είναι τρομερά επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Παρά το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι προικισμένη έχοντας 330 
ημέρες τον χρόνο σταθερή ηλιοφάνεια, έχουμε εγκα-
τεστημένη ισχύ μόνο 6 ΜW, κατέχοντας την τελευταία 
θέση στην Ευρώπη στον τομέα της εκμετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία με 
υποπολλαπλάσια επίπεδα ηλιοφάνειας έχει εγκατεστημένη 
ισχύ 6.000 ΜW. Βασικό αίτημα των φορέων της αγοράς 

των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη 
ανάπτυξή τους στη χώρα μας, αποτελεί η απλοποίηση 
της εγκατάστασής τους από τους ιδιώτες. Πρόκειται για 
μικρά συστήματα μικρότερα των 20 ΚW, τα οποία μπο-
ρούν να τοποθετηθούν σε κατοικίες, ωστόσο η νομο-
θεσία επιβάλλει το άνοιγμα βιβλίων γ΄ κατηγορίας για τη 
λειτουργία τους.
Οπως επισημαίνει ο κ. Κ.Λιάπης, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας Lion Εnergy, με ρύθμιση 
που θα κινείται προς την κατεύθυνση απλούστευσης των 
διαδικασιών για τους ιδιώτες, σε συνδυασμό με την επι-
χορήγηση από το κράτος μέρους του κόστους εγκα-
τάστασης των συστημάτων, μπορεί να δοθεί λύση στο 
ενεργειακό πρόβλημα της Αθήνας και να υπάρξει εξοικο-
νόμηση περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως από το υπάρχον 
δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση του 
κ. Λιάπη προβλέπει την εγκατάσταση 100.000 φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων, ισχύος 5 kW το καθένα, σε ιδιωτικές 
κατοικίες, με την επιδότηση κατά 50% από το κράτος 
του κόστους αγοράς τους, με στόχο στην επόμενη δε-
καετία να έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜW. Το υπό-
λοιπο 50% θα μπορεί να καλυφθεί με μακροπρόθεσμο 
τραπεζικό δανεισμό, με δεδομένο ότι η διάρκεια ζωής 
των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών ξεπερνά τα 25 έτη. Το 
συνολικό κόστος για το κράτος σε μια τέτοια περίπτωση 
θα έφτανε τα 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,5 δισ. ευρώ 
θα καλύπτονταν από τον κρατικό κορβανά.
Ο κ. Λιάπης μάλιστα σημειώνει ότι με ένα τέλος της τάξε-
ως των 0,03 ευρώ ανά λίτρο καυσίμου που καταναλώνε-
ται στη χώρα, το οποίο θα επιβαρυνόταν ο πολίτης που 
μολύνει με το αυτοκίνητό του το περιβάλλον, το κράτος 
θα έπαιρνε πίσω τα χρήματα αυτά σε λιγότερο από πέντε 
χρόνια.

Oδηγίες του Yπουργείου Aνάπτυξης

10+1 Απλοί Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας
1. Επιλέξτε ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή από-
δοση (κλιματιστικό, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο) και μειώστε 
έως και 60% την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείστε 
έως και 35 ευρώ το έτος στο κόστος λειτουργίας της κάθε 
συσκευής.
Αναζητήστε και διαβάστε προσεκτικά την ειδική ενεργειακή 
ετικέτα της συσκευής που αγοράζετε.
 
2. Επιλέξτε ηλεκτρονικές συσκευές με πιστοποιημένη χαμη-
λή ενεργειακή κατανάλωση (υπολογιστή, οθόνη υπολογιστή, 
τηλεόραση). Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε για την χαμηλή κα-
τανάλωση της συσκευής από τις ενεργειακές ετικέτες της. 
Με αυτή σας την επιλογή βεβαιώνεστε ότι οι ηλεκτρονικές 
συσκευές είναι σχεδιασμένες ώστε να καταναλώνουν την 
ελάχιστη απαραίτητη ενέργεια για να λειτουργήσουν.
 
3. Βελτιώστε την λειτουργία των κλιματιστικών σας και των 
καυστήρων σας
Αν δεν έχετε κάνει ποτέ πλήρες service στο κλιματιστικό ή 
τον καυστήρα σας, μπορεί να πληρώνετε 2 και 3 φορές πε-
ρισσότερο για ρεύμα και πετρέλαιο από όσο πρέπει. Κάντε 
πλήρες service στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού 
και μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς σας, ειδικά το 
καλοκαίρι. Πράξτε το ίδιο για τον καυστήρα, και θα δείτε 
σημαντική μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου.
 
4. Μειώστε τους βαθμούς στο θερμοστάτη σας
Ρυθμίστε το θερμοσίφωνα στους 50οC (αντί για τους 60οC) 
κερδίζοντας έως και 35E το χρόνο, το κλιματιστικό στους 
26οC βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20οC βαθμούς το 
χειμώνα, το ψυγείο σας στους 7οC, ενώ το καταψύκτη στους 
-18οC (αν δεν έχουν βαθμονόμηση σε βαθμούς Κελσίου, 
ρυθμίστε τα στην δεύτερη σκάλα ψύξης και επ΄ουδενί στο 
μέγιστο). 
Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση ρυθμίστε το θερμοστάτη σας 
στους 20οC και κερδίστε  έως και 10 ευρώ στο λογαριασμό 
σας. Υπολογίστε ότι για κάθε βαθμό μείωσης (το χειμώνα) 
ή αύξησης (το καλοκαίρι) του θερμοστάτη θα δείτε 7-10% 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
 
5. Κλείνετε τις συσκευές σας από τον κεντρικό διακόπτη (ON/
OFF και όχι από το τηλεχειριστήριο δηλαδή Stand-by) [Τηλε-
όραση, Στερεοφωνικό, Βίντεο, DVD] και κερδίστε. Υπολογίζε-
ται ότι κλείνοντας μόνο την τηλεόραση κερδίζετε έως και 17 
ευρώ το χρόνο. Φανταστείτε πόσα κερδίζετε κλείνοντας απλά 
όλες τις συσκευές σας από τον κεντρικό διακόπτη τους όταν 
δεν τις χρησιμοποιείτε. Για μεγαλύτερη ευκολία συνδέστε τις 
σε πολύμπριζο με διακόπτη ώστε με μία κίνηση να τις κλεί-
νετε όλες μαζί.

6. Επιλέξτε ηλιακό θερμοσίφωνα για να έχετε ζεστό νερό τις 
περισσότερες μέρες του χρόνου μειώνοντας το λογαριασμό 
του ηλεκτρικού κατά 20-25% (μέσο όρο). Συνδέοντας δε 
τον ηλιακό θερμοσίφωνα με πλυντήριο ρούχων και πιάτων 
διπλής παροχής κερδίζετε έως και 100 ευρώ το χρόνο.

7. Εγκαταστήστε ανεμιστήρα οροφής. Είναι μια αποτελεσματι-
κή λύση, που μας επιτρέπει να αισθανόμαστε άνετα μέχρι και 
τους 29οC λόγω ανάδευσης του αέρα, υγιεινή και ιδιαίτερα 
οικονομική καθώς οι ανεμιστήρες οροφής έχουν χαμηλό 

αρχικό κόστος, ενώ μόλις που καταναλώνουν την ενέργεια 
ενός κοινού λαμπτήρα.
 
8. Επιλέξτε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Αντικαταστή-
στε τους κοινούς λαμπτήρες με τους σύγχρονους χαμηλής 
κατανάλωσης και εξασφαλίστε 8-15 φορές μεγαλύτερη δι-
άρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες (πυρακτώσεως) 
καθώς και 4-5 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
 
9. Θερμομόνωση 
Η κατάλληλη θερμόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την 
προστασία κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη. 
Για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας μπορείτε:
- να τοποθετήσετε θερμομόνωση στην οροφή και στους 
εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου (ειδικότερα για κτίρια κατα-
σκευής πριν το 1980 που δεν έχουν μόνωση) και να αντι-
καταστήσετε τα μονά τζάμια με διπλά, εξασφαλίζοντας 15-
40% εξοικονόμηση ενέργειας.
- να κλείσετε τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με 
κατάλληλο μονωτικό υλικό, ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες του 
εμπορίου ή σιλικόνη.
- να κλείνετε τα εξώφυλλα (παντζούρια) και τις κουρτίνες τις 
κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα 
στο χώρο.
 
10. Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες στο χώρο σας
- αερίζετε τους χώρους του σπιτιού για λόγους δροσισμού 
και υγιεινής, με προτίμηση τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές 
ώρες.
- κατεβάζετε τις τέντες ή τις περσίδες τη θερινή περίοδο 
κυρίως σε νότιο και δυτικό προσανατολισμό.
- φυτέψτε στο δώμα ή στην ταράτσα φυτά. Προσφέρουν 
οξυγόνο, άριστη θερμομόνωση, ενώ βελτιώνουν και την αι-
σθητική του χώρου σας.
 
+ Κλείστε το κλιματιστικό σας για 10-15 λεπτά κάθε ώρα. Έτσι 
εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα αφού η συσκευή δεν 
λειτουργεί, χωρίς η θερμοκρασία του χώρου να μεταβάλλεται 
αισθητά.
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Ζητήματα δυσλειτουργίας και καθυστέρησης έχουν ήδη 
εμφανιστεί σε συνταξιοδοτικά θέματα του κλάδου των 
μηχανικών και οι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα στην είσπραξη των νοσηλίων και των ιατρικών 
δαπανών. Το νέο Ταμείο ξεκινά ενώ δεν έχει ακόμα ορ-
γανωθεί διοικητικά ενώ με δεδομένο την εξάντληση του 
αποθεματικού που υπήρχε γι’ αυτές τις δαπάνες, οι υπη-
ρεσίες του τέως ΤΣΜΕΔΕ αδυνατούν να τις καταβάλουν. 
Σοβαρό επίσης πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
οι εργολήπτες και οι μελετητές της περιφέρειας, που 
έχουν μικρομεσαίες ή ατομικές επιχειρήσεις και γραφεία 
και θα χρειαστούν τη χορήγηση των εγγυητικών επιστο-
λών για την ανάληψη μελετών και έργων. Οι σχετικές 
αιτήσεις απαιτείται να σταλούν στην Αθήνα για να εγκρι-
θούν, να εκδοθούν και να επιστρέψουν στην περιφέρεια, 
ώστε να χορηγηθούν στους αιτούντες.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητά για μια ακόμα φορά, 
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας, στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας των νέων 
Ασφαλιστικών Φορέων να επισπεύσει τις ενέργειες και να 
ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία εκχώρησης αρμοδιο-
τήτων στα αρμόδια Όργανα των Υπηρεσιών του Τομέα 
καθώς και τη διοικητική οργάνωση του νέου Ταμείου 
με σκοπό την άρση των καθυστερήσεων στη χορήγηση 
των παροχών (είσπραξη νοσηλίων -ιατρικών δαπανών, 
συντάξεων κ.λπ.)και στην έκδοση των εγγυητικών επιστο-
λών. 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος, με την ιδιότητα του Προέδρου της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής 
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συναντήθηκε σήμερα στην Τρίπολη, με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου Νίκο Αγγελόπουλο και τους εκπροσώπους των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των 
πέντε Νομών της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οριστικοποιήθηκε ειδικό 
σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
Σύμφωνα με αυτό, θα δημιουργηθούν οκτώ ειδικοί χώροι 
προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων της Περιφέ-
ρειας, όπου τα απορρίμματα θα αποθηκεύονται δεματο-
ποιημένα, περιτυλιγμένα και απαλλαγμένα από τα επιβλαβή 
στραγγίσματα που παράγουν.
Για τη δεματοποίηση των απορριμμάτων στους ειδικούς αυ-
τούς χώρους, θα γίνει προμήθεια 12 ειδικών μηχανημάτων 
(δεματοποιητών), συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ. Το 
κόστος της προμήθειας αυτής θα καλύψει το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε η άμεση εκπόνηση μελέτης για τη 
διερεύνηση της προσφορότερης μεθόδου για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων.
Η εφαρμογή όλων των παραπάνω στοχεύει στην παύση λει-
τουργίας των 88 ενεργών παράνομων χωματερών και στην 

αποκατάσταση όλων των ανενεργών παράνομων χωματερών 
μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς επίσης και στη μετάβαση 
της Περιφέρειας σε σύγχρονες μορφές επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων, το συντομότερο δυνατόν.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, μετά το τέλος της συνάντησης, 
μεταξύ άλλων δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρει-
ας και τους Προέδρους των Φορέων Διαχείρισης των πέντε 
Νομών της για τη συνεργασία τους, προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα των παράνομων χωματερών στην Πελοπόννησο.
Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρότασή τους 
και χρηματοδοτεί τη λύση που οι ίδιοι σήμερα υπέδειξαν. Η 
πρόοδος που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες είναι 
θεαματική. Παραλάβαμε 331 χωματερές και σήμερα βάλαμε 
νέο στόχο την εξάλειψη όλων των παράνομων χωματερών. 
Στόχος ο οποίος εάν είχε κατατεθεί προ εξαμήνου θα φά-
νταζε εξωπραγματικός.

Νέα από τη Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου

16 οριστικές εντάξεις στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, κ. Νίκου Αγγελόπουλου εντάχθηκαν οριστι-
κά στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 16 έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 3.598.720, 42 ευρώ, που 
αφορούν έργα ύδρευσης, βελτίωση αρδευτικών δικτύων, 
έργα οδοποιίας, απαλλοτριώσεις ακινήτων, κατασκευές 
και επεκτάσεις αποχευτικών έργων κλπ. Πιο συγκεκρι-
μένα έγινε η οριστική ένταξη των παρακάτω έργων:1.       
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πό-
λης του Κιάτου (Α τμήμα) στο Δήμο Σικυωνίων, προϋ-
πολογισμού 1.030.000 ευρώ2. Απαλλοτριώσεις ακινή-
των στο Δήμο Ναυπλίου, προυπολογισμού 934.822,88 
ευρώ3. Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
στο τοπικό διαμέρισμα Λαιίκων στο Δήμο Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 270.000 ευρώ4.  Οδοποιία στο Δήμο 
Σκάλας, προϋπολογισμού 259.512, 57 ευρώ5. Βελτίωση 
και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα τοπικά διαμε-
ρίσματα Μικρής Μαντίνειας και Βέργας στο Δήμο Καλα-
μάτας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ6.  Μηχανολογι-
κός εξοπλισμός στο Δήμο Σικυωνίων, προϋπολογισμού 
180.000 ευρώ7.  Διευθέτηση ρέματος Μαραθόπολης 
στο Δήμο Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 158.879,98 
ευρώ8. Σύνδεση δικτύων ύδρευσης δημοτικών διαμε-
ρισμάτων στο Δήμο Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 
153.077,44 ευρώ9.  Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 102.650 ευρώ10.    Μελέτη ΓΠΣ Δήμου 
Βοιών (Εκπόνηση β’ φάσης) στο Δήμο Βοιών, προϋπο-

λογισμού 68.848,22 ευρώ11. Αποκατάσταση Πνευματι-
κού Κέντρου «Μπαλούρδειο» Τοπικού Διαμερίσματος 
Κερπινής στο Δήμο Κλείτορος, προϋπολογισμού 50.000 
ευρώ12. Προμήθεια των τοπογραφικών υποβάθρων των 
μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, 
προϋπολογισμού 40.000 ευρώ13.  Αντικατάσταση δι-
κτύου ύδρευσης Δημοτικού Διαμερίσματος Έλικας στο 
Δήμο Βοιών, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ14.    Τσι-
μεντόστρωση δρόμου από διασταύρωση νεκροτα-
φείου έως Αγία Παρασκευή Δημοτικού Διαμερίσματος 
Κουρτακίου στο Δήμο Βουφράδος, προϋπολογισμού 
27.426,41 ευρώ15.    Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στο 
τοπικό διαμέρισμα Οιχαλίας στο Δήμο Οιχαλίας, προϋ-
πολογισμού 25.717,8016. Επιχειρησιακό Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης στο Δήμο Φαλαισίας, προϋπο-
λογισμού 14.608 ευρώ.

Η πορεία αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α.

Παραδοσιακά και διατηρητέα 
στο διαδίκτυο

Δύο διαδικτυακοί τόποι των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Πο-
λιτισμού αντίστοιχα, έρχονται να αναδείξουν τα όμορφα 
οικοδομήματα του παρελθόντος που εντυπωσιάζουν για 
την αρχιτεκτονική τους.
Το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα 
του ένα κατάλογο με διατηρητέα κτήρια, καθώς και πα-
ραδοσιακούς οικισμούς ανά την χώρα. Οι επισκέπτες 
της ηλεκτρονικής σελίδας του ΥΠΕΧΩΔΕ (http://www.
minenv.gr/) θα δουν πολλά ενδιαφέροντα,  καθώς αυτά 
αναδεικνύονται με κεντρικό banner που οδηγεί στην 
διεύθυνση: http://estia.minenv.gr/ με τους παραδοσια-
κούς οικισμούς και τα διατηρητέα.

Στο ΥΠ.ΠΟ.
Αντίστοιχο κατάλογο με κηρυγμένους αρχαιολογικούς 
χώρος και μνημεία, μπορεί κανείς να αναζητήσει στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στο 
internet (http://www.culture.gr/war/index.jsp) και ει-
δικότερα στο σημείο (http://odysseus.culture.gr/) όπου 
περιλαμβάνει τα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολο-
γικούς χώρους σε όλη την χώρα.

Έκδοση εγγυητικών
επιστολών
Η διοικούσα επιτροπή των Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων αποφάσισε ότι από την Τετάρτη, 8 
Οκτωβρίου 2008 θα εκδίδονται εγγυητικές επιστολές 
από την Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του 
Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Συντάξεων μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης αρ-
μοδιοτήτων στα αρμόδια όργανα των Υπηρεσιών του 
Τομέα, οι εγγυητικές επιστολές των περιφερειακών Γρα-
φείων θα εκδίδονται από τα κατά τόπους γραφεία και 
στην συνέχεια θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρε-
σία για υπογραφή και επιστροφή τους.
Για λόγους που αφορούν στην αναδιοργάνωση της λει-
τουργίας των εγγυητικών επιστολών, στο πλαίσιο του 
Ε.Τ.Α.Α. και στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, επισημαί-
νεται ότι πιθανό να υπάρχει καθυστέρηση στην παράδο-
ση των επιστολών αυτών. 

Ανακοίνωση της Ν.Ε./ΤΕΕ Λακωνίας

Στα γραφεία της Ν.Ε. Λακωνίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
υπάρχει σε βάση δεδομένων Access όλο το αρχείο των 
οικοδομικών αδειών της Λακωνίας, από το 1955 μέρι 
και το 1983.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθεύονται αντί-
γραφο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία 
της Νομαρχιακής (τηλ. Επικοινωνίας 2731023577). Ακό-
μα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) νομού Λακωνί-
ας, υπάρχει κωδικοποιημένο το αρχείο των οικοδομικών 
αδειών από το 1923 μέχρι και το 1950. οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν α απευθύνονται στα γραφεία των ΓΑΚ 
Λακωνίας (Βρασίδου 78, Σπάρτη. Τηλ. 2731022884) για 
την λήψη στοιχείων και αντιγράφων.

Οι αγγελίες σας το περιοδικό 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα»
Αναζητείται εργασία ή προσφέρεται εργασία. Το περιοδικό του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου «Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα» βρίσκεται στην 
διάθεση των συναδέλφων μηχανικών, για την παροχή και εύρε-
ση εργασίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση του 
περιοδικού, προκειμένου να καταχωρήσετε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία 
σας, γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιοδικό διαβάζεται από 
3.000 μηχανικούς στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου. Επικοινωνία: τηλ. 2741075355 φαξ. 2741076548).

Τις ανησυχίες που είχε διατυ-
πώσει το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
κατά την ψήφιση του νέου 
ασφαλιστικού νόμου, φαίνεται 
πως θα επιβεβαιώσει η έναρξη 
του Ενιαίου Ταμείου, που προ-
κύπτει με την συνένωση και του 
ΤΣΜΕΔΕ και ξεκινάει από την 1η 
Οκτωβρίου.
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«Ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας κατά την 
κατασκευή κτιριακών έργων από σκυρόδεμα»
Στο τεχνικό κείμενο  αυτό, θα δοθεί έμφαση στους ελάχιστους ελέγχους ποιότητας που πρέπει ένας κατασκευα-
στής Ιδιωτικών - Κτιριακών έργων να εκτελέσει, ώστε αφενός μεν να τηρηθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών και 
αφετέρου να αποφύγει κάποιο χονδροειδές σφάλμα που πιθανώς θα οδηγήσει σε αστοχία.
Οι έλεγχοι στοχεύουν στην ασφάλεια της κατασκευής, άρα είναι και έλεγχοι αντοχής και διασφάλισης της ανθε-
κτικότητας του σκυροδέματος, δηλαδή της αντοχής σε διάρκεια στο χρόνο. Όλα αυτά είναι και απαιτήσεις των 
νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ), όπως για το σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, για τους χάλυβες ΕΛΟΤ 1421-2, ΕΛΟΤ 
1421-3 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 100ΒΟ, των δομική άσβεστο ΕΝ 459-1 κ.λ.π.

του Νικ. Μαρσέλλου (Πολιτ. Μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc)

Τι κάνω πριν από την σκυροδέτηση

Κατ’ αρχήν πρέπει να προγραμματίσω τα μέτρα προστα-
σίας, αν έχω σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία (37ο-
38ο), ή χαμηλή θερμοκρασία (<5ο C). Τα μέτρα αυτά 
είναι:

Α) Στην υψηλή θερμοκρασία
- Μέτρηση θερμοκρασίας σκυροδέματος, ώστε να είναι 
κάτω από: 32οC, με ειδικά μεταλλικά θερμόμετρα.
- Αποφυγή σκυροδέτησης, όταν η θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος είναι >38ο C, η επιλογή «νυκτερινής» σκυροδέ-
τησης, ή πολύ πρωί (06-09 π.μ).
- Εντατική συντήρηση του διαστρωμμένου σκυροδέ-
ματος είτε με ψεκασμό με ειδικό χημικό υγρό (curing 
membzane)είτε με βρεγμένες λινάτσες, (3) φορές/ημέρα 
περίπου 1/2 -1 ώρα μετά το «τελείωμα» της επιφάνει-
ας.
- Τα άλλα ειδικά μέτρα όπως «σκίαση» της κατασκευής, 
αντι-ανεμικά, σκυρόδεμα με μείωση της θερμοκρασίας 
σκυροδέματος (ψύκτες νερού, νιφάδες πάγου κ.λ.π) είναι 
πολύ εξεζητημένα για μια μικρή κατασκευή:500-1000m3 
σε σκυρόδεμα. Ας  μην γίνει για 1-2 ημέρες η σκυροδέ-
τηση.

Β) Στην χαμηλή θερμοκρασία   
- Μέτρηση θερμοκρασίας σκυροδέματος: >10οC .
- Σκυροδέτηση της μεσημεριανές ώρες, όταν έχει ήλιο.
- «θερμομόνωση» της διαστρωθείσης επιφάνειας, κατ’ 
αρχήν με ένα  « νάϋλον», που θα κρατήσει την ζέστη 
μέσα, από την εξώθερμη αντίδραση του σκυροδέματος. 
Σκέπασμα με θερμομονωτικές πλάκες (φελιζόλ, Dow, κ.λ.π), 
και στερέωσή τους ώστε να μην τα πάρει ο άνεμος.
- Δοκίμια «έργου», με στόχο να δούμε αν στις 48 ώρες 
έχουν αντοχή τουλάχιστον: 5 MPa, ώστε να αποφύγω την 
παγοπληξία.
- Ειδικά μέτρα (θέρμανση ατμόσφαιρας κ.λ.π) δεν ενδεί-
κνυται για μικρού όγκου έργα, ως ανωτέρω.. Επίσης παίρ-
νω όλα τα μέτρα π.χ φωτισμός για νυχτερινή σκυροδέτη-
ση, ή για άλλες κλιματολογικές συνθήκες π.χ βροχή, χιόνι 
(αναβολή σκυροδέτησης κ.λ.π).

Γ) Το επόμενο θέμα που πρέπει να οργανωθεί είναι η σω-
στή παραγγελία, στην Μονάδα Έτοιμου Σκυροδέματος. 
Αν για παράδειγμα η παραγγελία είναι για 80m3 , C20/25, 
πρέπει οπωσδήποτε να παραγγείλουμε και την κατάλληλη 
εργασιμότητα (κάθιση-slump), στο Εργοστάσιο, και άρα 

να πληρώσουμε το επιπλέον:1-1,5 E/m3 που θα απαιτη-
θεί.
Για μια πλάκα, μια κατηγορία κάθισης:S3 (κάθιση: 10-
15cm) είναι αρκετή, με έμφαση στο : 14-15cm κάθιση 
επι-τόπου, που θα διασφαλίζεται με την προσθήκη υπερ-
ρευστοποιητικού. Εάν έχουμε δοκάρια, λεπτές διατομές 
με πυκνό οπλισμό (120-180 kg/m3) ή τοιχεία (20-22cm) 
με πολύ οπλισμό )150-220kg/m3), τότε είναι πιθανό να 
πρέπει να παραγγείλουμε «γαρμπιλομπετόν» (μεγ. Κόκ-
κος:16-18mm) με κατηγορία κάθισης:S4 δηλαδή επι-τό-
που κάθιση: 18-21c.
Αντίθετα σε μια στέγη κεκλιμμένη, μια κάθιση: S2 (8-10cm), 
αρκεί, ή σε ένα τοίχο αντιστηρίξεως (βαρύτητος), το ίδιο. 
Σε φρεατοπασσάλους, που σκυροδετούνται κάτω από 
νερό (tremie concrete),απαιτούνται καθίσης, άνω των 
20-22cm.
Τέλος μια λύση θα ήταν η επιλογή του «αυτοσυμπικνού-
μενου σκυροδέματος» (self-compacting concrete), με 
καθίσεις: S5 (22-25m), εξάπλωσης (flow): 65-70cm, γαρ-
μπιλόμπες συνήθως: C25/30 , και με κόστος: 5-10 E/m3 
περισσότερο.

Δ) Ένα σημείο επίσης που πρέπει να προσεχθεί είναι οι 
«επικαλύψεις οπλισμού», οι αποστατήρες. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι και είδη, μπαίνουν περίπου: 4-6 τεμ/m2, και 
διασφαλίζουν την κάλυψη με σκυρόδεμα: 2-3cm του σι-
δηροπλισμού ώστε να τον προστατέψουν από την διά-
βρωση. Ας μην ξεχνάμε:
- Για κάθε 5mm περισσότερη επικάλυψη οπλισμού, «κερ-
δίζω» περίπου: 20-25 παραπάνω χρόνια διάρκειας ζωής 
του οπλισμένου σκυροδέματος και προστασίας του από 
την διάβρωση.
- Το σκυρόδεμα αυτό αποτελεί την «επιδερμίδα’ (skin-
concrete) του σκυροδέματος, και το προφυλάσσει από 
τα χλωριόντα, τα θειϊκά, το διοξείδιο του άνθρακα, και την 
ενανθράκωση (carbonation) κ.λ.π.
Άρα:
- Σωστή παραγγελία, C20/25ή καλύτερα: C25/30 και ερ-
γατικότητα:S3 ή πιθανώς: S4.
- Χρήση αυτοσυμτηνούμενου σκυροδέματος, εάν υπάρ-
χει πολύ μεγάλη ποσότης σιδηροπλισμού(π.χ 240 Kg/m3) 
ή ανάγκη για μείωση κόστους εργατικών, ΙΚΑ, χρόνου 
σκυροδέτησης, υπερωριών, θεμάτων εργονομίας (απο-
φυγή δόνησης στο προσωπικό), περιβάλλον (θόρυβος 
δόνησης κ.λ.π)
- Σωστή επικάλυψη οπλισμού: π. 30mm ή ακόμη καλύτερα: 
35mm, με αποστατήρες.
- Μέτρα προστασίας: υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας.
- Προετοιμασία  για σωστή δόνηση/συμπύκνωση-συντή-

Μάχη για να σωθούν σπίτια - μνημεία στο Άργος
Τα σπίτια των αγωνιστών της Επανά-
στασης του 1821 και των πολιτικών 
που έγραψαν σελίδες της Νεώτερης 
Ιστορίας δίνουν στο Άργος τη μάχη 
της επιβίωσής τους, ενώ ένα επιστη-
μονικό συνέδριο ψηλαφίζει για πρώ-
τη φορά τα ίχνη της Ενετοκρατίας 
στην πόλη του Αγαμέμνονα 
Κάτω από τη σκιά της Λάρισας, του 
ψηλού κωνικού λόφου με το κάστρο 
και το μεγαλύτερο αρχαίο θέατρο 
της Ελλάδας, που δεσπόζει στην αρ-
γολική πεδιάδα, το μικρό και ταπει-
νό σπίτι του Στρατηγού Μακρυγιάν-
νη είναι σχεδόν ερείπια πλέον. Είναι 
το σπίτι όπου ο αγωνιστής έμαθε 
γράμματα στα γεράματα κι άρχισε 
να γράφει τα περίφημα Απομνημο-
νεύματά του. Ο σημερινός ιδιοκτή-
της του έκανε αγώνα για να το κα-
τεδαφίσει.
Στο κέντρο της πόλης, το διώροφο 
σπίτι του Σπυρίδωνος και του Χαρί-
λαου Τρικούπη, έπειτα από πολλές 
περιπέτειες, πρόκειται να μετατραπεί 
σε μουσείο αλλά κινδυνεύει. Το πίσω 
μπαλκόνι του έχει καταρρεύσει όπως 
λέει ο Βασίλης Δωροβίνης, δικηγό-
ρος και μαχητικός υπερασπιστής 
των δικαιωμάτων των ανυπεράσπι-
στων ιστορικών μνημείων και κτιρίων 
του Άργους εδώ και τριάντα χρόνια. 
«Πολλά μνημεία χάθηκαν, αλλά σή-
μερα το Άργος είναι η μόνη πόλη 
όπου σώζονται τα σπίτια των αγω-
νιστών του 1821», λέει ο κ. Δωρο-
βίνης, που επιτείνει τώρα τις προ-
σπάθειες ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τη γνώση της Ιστορίας του 
Άργους σε συνεργασία με τον δήμο 
της πόλης και το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βενετίας μέσα από τη διοργάνωση 
ενός συνεδρίου με τίτλο «Βενετία 
και Άργος» με δώδεκα εισηγητές 
Έλληνες και ξένους και ισάριθμες 
πρωτότυπες ανακοινώσεις που θα 
γίνουν στις 11-12 Οκτωβρίου.
Οι λεγόμενοι Στρατώνες του Καπο-
δίστρια είναι στη βάση τους βενετσι-
άνικο κτίριο, που χρονολογείται προ 
του 1715. Ιδρύθηκαν από το καθο-
λικό Τάγμα των Αδελφών του Ελέους. 
Επί Τουρκοκρατίας μετατράπηκαν σε 
Ταχυδρομείο και αγορά και επί Κα-
ποδίστρια στους πρώτους στρατώ-
νες του Ελληνικού Ιππικού.

Η επαναστατική κυβέρνηση και ο 
Βαρβάκης τους προόριζαν να γί-
νουν το πρώτο πανεπιστήμιο της 
Ελλάδας. Η απόφαση δεν υλοποι-
ήθηκε και πέρασαν από... σαράντα 
κύματα ώσπου να σωθούν από δι-
άφορα αναπτυξιακά σχέδια. Σήμερα 
ένα τμήμα τους έχει κατεδαφιστεί 
ήδη από το 1936 και είναι άλλο, η 
δυτική πτέρυγα, προορίζεται να αξι-
οποιηθεί ως Βυζαντινό Μουσείο της 
Αργολίδας.
Σημαντικό μνημείο που κινδυνεύει 
είναι και το παλιό τζαμί του 16ου 
αιώνα που μετατράπηκε επί Καπο-
δίστρια σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
και σήμερα λειτουργεί ως ναός του 
Αγίου Κωνσταντίνου. Τώρα είναι γε-
μάτο ρωγμές από τους σεισμούς 
του ΄81 Σε μουσείο- Αρχαιολογικό- 
έχει μετατραπεί το σπίτι του Δημήτρη 
Καλλέργη, ο οποίος έκανε μαζί με 
τον Μακρυγιάννη την Επανάσταση 
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ενώ το 
σπίτι του αγωνιστή Δημήτρη Τσόκρη, 
που όπως αναφέρεται από τους πε-
ριηγητές τον προπερασμένο αιώνα 
θύμιζε ιταλική βίλα του Κόμο, πήρε 
παλαιότερα την άδεια του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και χτί-
στηκε ο κήπος του.
Έχει αλλάξει κάτι στη στάση του κό-
σμου απέναντι στα ιστορικά κτίρια; 

«Τόσο οι κάτοικοι και ο δήμος σκέ-
πτονται πώς μπορεί να αξιοποιηθούν 
τα εναπομείναντα παλιά κτίρια», λέει 
ο κ. Δωροβίνης. 

Η εκκλησία που θα γινόταν νομισμα-
τοκοπείο 
Προς αποκατάσταση οδεύει και η 
αρχαιότερη εκκλησία του Άργους, η 
Παναγία του Βράχου, η Κατακεκρυμ-
μένη ή Πορτοκαλούσα, στον λόφο 
της Λάρισας, του 11ου αιώνα. Με 
επιχορήγηση του Ιδρύματος Λεβέντη 
η ετοιμόρροπη εκκλησία θα ανατεθεί 
τον αρχιτέκτονα Πέτρο Κουφόπου-
λο που θα ετοιμάσει και τη μελέτη 
αναστήλωσης, αρχίζοντας από το 
καμπαναριό. Σ΄ αυτήν την εκκλησία 
είχαν μεταφερθεί τα μηχανήματα για 
τη δημιουργία του πρώτου Νομι-
σματοκοπείου της ελεύθερης Ελλά-
δας, αλλά το σχέδιο δεν πραγμα-
τοποιήθηκε. Στα αξιόλογα κτίρια του 
Άργους συγκαταλέγεται και το σπί-
τι του στρατηγού Τόμας Γκόρντον 
(1829) που έγραψε μια Ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης- την οποία 
μετέφρασε ο Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης και πρόκειται τώρα να κυ-
κλοφορήσει για πρώτη φορά από το 
Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τρα-
πέζης. Σήμερα το σπίτι αυτό στεγάζει 
τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.



ρηση.
- Έλεγχος ικριωμάτων-ξυλοτύπων, λάδωμα ξυλοτύπων/με-
ταλλοτύπων (χωρίς να κολάνε σκόνες, ούτε να ψεκάσου-
με με λάδι και σίδερα!).
- Προετοιμασία/παραγγελία μέτρων για λήψη δοκιμίων!

Τι κάνω κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης

Κατ’ αρχήν προσπαθώ να τηρήσω αυτά που είχα προ-
γραμματίσει!
Α) Να έχω σταθερή ροή τροφοδοσίας σκυροδέματος, 
που αν έχω κολώνες μπορεί να είναι: 10m3/ώρα, αν έχω 
πλάκα: 30m3/ώρα και αν έχω κοιτόστρωση (ραντιέ) μπο-
ρεί να χρειάζεται: 60m3/ώρα!
Β) Η κάθιση του σκυροδέματος να είναι επιτόπου στα επί-
πεδα που είναι επιθυμητά (S3 ή S4 κ.λ.π), και να ρυθμίζεται 
επιτόπου με προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού. Να ελέγξω 
ότι θα γίνει ανάμειξη: 3-5, στις γρήγορες στροφές (8-10 
στροφές ανά λεπτό) στην βαρέλα.
Γ) Να γίνει λήψη των 6 δοκιμίων, για σκυροδέτηση έως 
150m3 ή 12 δοκιμίων για άνω των 150m3. Για μικρή 
σκυροδέτηση (έως 20m3), επιτρέπονται, μια ή 2 τριάδες 
δοκιμίων από 1 ή 2 βαρέλες. Μετράω την θερμοκρασία 
του σκυροδέματος.
Δ) Να γίνει η μεταφορά εντός 1,5 ώρας από την παρα-
γωγή του σκυροδέματος, άντληση και διάστρωση χωρίς 
απόμιξη, σε στρώσεις έως 60cm, και χωρίς «στάρωμα», 
που απαγορεύεται.
Ε) Συμπύκνωση του σκυροδέματος με δονητές, διαμέτρου 
π.χ 50-60mm, σε απόσταση: 30-40cm από κάθε βύθιση 
του δονητή στη μάζα του σκυροδέματος και για του-
λάχιστον: 5΄΄-10΄΄ δευτερόλεπτα ανά θέση, αναλόγος της 
εργασιμότητας του σκυροδέματος. Σκυρόδεμα με κάθιση: 
S4 (18-21cm) ή S5, θέλει ελάχιστη έως καθόλου δόνηση. 
Για κάθε 1% αέρα που μένει στο σκυρόδεμα χάνω περί-
που 5% από την αντοχή.
ΣΤ) Συντήρηση του σκυροδέματος, με νερό, με ψεκασμό 
με χημικές μεμβράνες (Curing membranes), προστασία 
από χαμηλές θερμοκρασίες (θερμομονωτικές πλάκες, 
νάϋλον) από υψηλές υερμοκρασίες (σκίαση, νυχτερινή 
σκυροδέτηση, ψεκασμός με νέφος σταγονιδίων κ.λ.π). Εάν 
αφήσουμε «ασυντήρητη» έστω για τις πρώτες 2-3 ημέ-
ρες μια πλάκα (π.χ Παρασκευή έως Δευτέρα), θα χάσω 
τουλάχιστον 5-6 MPa αντοχής (μια κατηγορία σκυροδέ-
ματος), εκτός από την ρηγμάτωση που θα προηγηθεί.

Άρα:     
- Ελέγχω την τροφοδοσία και την παραλαβή εντός 1,5 
ώρας του σκυροδέματος, ελέγχω το Δελτίο Αποστολής, 
για την ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου (270-330Kg/m3, 
αναλόγως τις συνθήκες περιβάλλοντος). Μέτρηση θερμο-
κρασίας του σκυροδέματος.
- Ρυθμίζω την εργασιμότητα με υπερ-ρευστοποιητικό επι-
τόπου.
- Ελέγχω την κάθιση, παίρνω 6ή 12 δοκίμια από διαφορετι-
κές βαρέλες ή 3 δοκίμια στις μικρές σκυροδετήσεις. Στέλνω 
τα δοκίμια στο Εργαστήριο σε 20-32 ώρες.
- Εποπτεύω την μεταφορά - άντλιση - διάστρωση - συμπύ-
κνωση - συντήρηση του σκυροδέματος ώστε να γίνει σε 
μικρές στρώσεις (<60m), με 2-3 δονητές, με τη συντήρηση 
μέσα σε 1/2 -1 ώρα από τη διάστρωση.  
- Παίρνω μέτρα προστασίας σε υψηλή/χαμηλή θερμοκρα-

σία. Παίρνω «δοκίμια του έργου», ιδιαίτερα σε προ-εντε-
ταμένο σκυρόδεμα, ή αν θέλω να ξεκαλουπώσω γρήγο-
ρα.
- Σε περίπτωση «αυτοσυμπυκνωμένου σκυροδέματος», 
δίνω ιδιαίτερη προσοχή στα καλούπια, στις πιέσεις που 
ασκούνται και στο ρυθμό σκυροδέτησης, και στον άμεσο 
ψεκασμό της επιφάνειας με υγρό συντήρησης, για απο-
φυγή ρηγμάτωσης λόγω συστολής ξηράνσεως/πλαστικής 
συρίκνωσης.

Τι κάνω μετά την σκυροδέτηση

Κατ’ αρχήν τηρώ τα μέτρα προστασίας, δηλαδή:
Α) Συντήρηση του σκυροδέματος για 7-14 η/και 28 ημέ-
ρες αναλόγως υψηλής θερμοκρασίας ή προστασία για 
3-4 ημέρες στην χαμηλή θερμοκρασία και αφού επιτόπου 
αντοχή δοκιμίων του έργου είναι πάνω από 5 MPa.
Β) Ακολουθεί η αφαίρεση των ξυλοτύπων, σύμφωνα με 
τον πίνακα: 11.6 του ΚΤΣ-97,σε 2ή 3 ημέρες και όχι την 
άλλη μέρα το πρωί.!! Καλύτερα να συμφωνηθεί μια επι-
πλέον αμοιβή του υπεργολάβου και να μείνουν άλλη μια 
μέρα τα καλούπια στην θέση τους να προστατεύουν το 
σκυρόδεμα.
Γ) Μεταφορά των 6ή 12 δοκιμίων στο Εργαστήριο, σε 20-
32 ώρες. Συντήρηση σε θάλαμο υγρασίας (90% σχετική 
υγρασία, 20±2οC θερμοκρασία) για 28 ημέρες, θραύση 
των δοκιμίων και αποστολή των αποτελεσμάτων στον Επι-
βλέποντα Μηχανικό, τον Κατασκευαστή και τον Ιδιοκτήτη.
Δ) Παράδοση των «πιστοποιητικών αντοχής» στον αγο-
ραστή έτοιμου διαμερίσματος ή οικοδομής. Τα πιστοποι-
ητικά αντοχής πρέπει να συνοδεύουν τους τίτλους κυρι-
ότητας του διαμερίσματος κατά την μεταβίβαση του (παρ. 
15.16 του ΚΤΣ-97).

Άρα: 
- Προσεκτική αφαίρεση ξυλοτύπων, μετά 2 ή 3 ημέρα.
- Επιμελημένη συντήρηση για 7-14-28 ημέρες.
- Μεταφορά, συντήρηση, θραύση δοκιμίων από το Εργα-
στήριο.
- Παράδοση των πιστοποιητικών αντοχής στον αγοραστή.
- Και... Πληρωμή!!!

Συμπεράσματα

Η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας σε μια κα-
τασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, οδηγεί σε διασφάλιση 
της ποιότητας, αυξημένη ασφάλεια της κατασκευής, και 
μελλοντικά σε ...χαμηλότερα ασφάλιστρα!! Εκτός από τη τις 
δειγματοληψίες σκυροδέματος, μπορεί να γίνουν και δειγ-
ματοληψίες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (περίπου 15 
δείγματα) και αποστολή τους στα Εργαστήρια του ΚΕΔΕ 
(Πειραιώς 166, τηλ. 210-3458918).  Άλλες δοκιμές όπως 
έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης του εδάφους θεμελίωσης 
η/και γεωτεχνική έρευνα υπεδάφους όπου αυτό είναι δυ-
νατόν, οδηγούς σε καλύτερη ασφάλεια και οικονομίας.
Στο κείμενο αυτό, επικεντρωθήκαμε σε καταλόγους ενεργει-
ών (check-lists), τι θα κάνουμε: πριν-κατά-μετά την σκυρο-
δέτηση, σε μια προσπάθεια υπενθύμισης των κυριοτέρων 
διατάξεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος: 
ΚΤΣ-97 (ΦΕΚ/315/Β/17-4-97).
Σε επόμενο σημείωμα θα επεκταθούμε και σε άλλα σημεία 
που είναι κρίσιμα στην ποιότητα κατασκευής.
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