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Δημιουργικό:
ΜΑΓΓΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται  στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60Η Ελλάδα βρίσκεται  στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60
χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά παγκόσμιο συχνά χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά παγκόσμιο συχνά 

περνάει απαρατήρητο. Ακόμα και αν υποστούμε τις συνέπειες παράλογων και περνάει απαρατήρητο. Ακόμα και αν υποστούμε τις συνέπειες παράλογων και περνάει απαρατήρητο. Ακόμα και αν υποστούμε τις συνέπειες παράλογων και περνάει απαρατήρητο. Ακόμα και αν υποστούμε τις συνέπειες παράλογων και 
αντιδημοκρατικών στόχων δεν θα μπορούμε να πετύχουμε την έξοδό μας απ’την αντιδημοκρατικών στόχων δεν θα μπορούμε να πετύχουμε την έξοδό μας απ’την αντιδημοκρατικών στόχων δεν θα μπορούμε να πετύχουμε την έξοδό μας απ’την αντιδημοκρατικών στόχων δεν θα μπορούμε να πετύχουμε την έξοδό μας απ’την 
κρίση.κρίση.κρίση.κρίση.

Τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων οίκων συγκρούονται με τις οικονομίες Τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων οίκων συγκρούονται με τις οικονομίες 
των κρατών και κυρίως έχουν βάλει σαν στόχο το Ευρώ και την Ε.Ε. των κρατών και κυρίως έχουν βάλει σαν στόχο το Ευρώ και την Ε.Ε. των κρατών και κυρίως έχουν βάλει σαν στόχο το Ευρώ και την Ε.Ε. των κρατών και κυρίως έχουν βάλει σαν στόχο το Ευρώ και την Ε.Ε. 

Εδώ τίθονται διάφορα ερωτήματαΕδώ τίθονται διάφορα ερωτήματα
Μόνο η  Ελλάδα είναι αυτή που τα προηγούμενα χρόνια δεν διαχειρίστηκε Μόνο η  Ελλάδα είναι αυτή που τα προηγούμενα χρόνια δεν διαχειρίστηκε 

σωστά τα οικονομικά της; Οι άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η σωστά τα οικονομικά της; Οι άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η σωστά τα οικονομικά της; Οι άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η σωστά τα οικονομικά της; Οι άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η  Μεγ.Βρεττανία τι έκαναν; Τα διαχειρίστηκαν σωστά;Πορτογαλία, η  Μεγ.Βρεττανία τι έκαναν; Τα διαχειρίστηκαν σωστά;Πορτογαλία, η  Μεγ.Βρεττανία τι έκαναν; Τα διαχειρίστηκαν σωστά;Πορτογαλία, η  Μεγ.Βρεττανία τι έκαναν; Τα διαχειρίστηκαν σωστά;

Ακόμη και η Γερμανία, μήπως εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται τα υπόλοιπα Ακόμη και η Γερμανία, μήπως εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται τα υπόλοιπα 
κράτη της Ε.Ε προωθώντας τους τα προϊόντα της; κράτη της Ε.Ε προωθώντας τους τα προϊόντα της; κράτη της Ε.Ε προωθώντας τους τα προϊόντα της; κράτη της Ε.Ε προωθώντας τους τα προϊόντα της; 

Ας έλθουμε όμως πάλι στην Ελλάδα.Ας έλθουμε όμως πάλι στην Ελλάδα.
Για ποια διαρθρωτικά μέτρα μας μιλούν οι πολιτικοί και τα κόμματα;  Για ποια διαρθρωτικά μέτρα μας μιλούν οι πολιτικοί και τα κόμματα;  
Και ποιος θα ήταν ο τρόπος διεξόδου απο την κρίση; Τι έχουν να πουν για το διογκωμένο Δημόσιο;Και ποιος θα ήταν ο τρόπος διεξόδου απο την κρίση; Τι έχουν να πουν για το διογκωμένο Δημόσιο;
Μήπως μονίμως φοβούνται να αγγίξουν το Δημόσιο που έφτιαξαν οι πολιτικές τους μέχρι σήμερα με το Μήπως μονίμως φοβούνται να αγγίξουν το Δημόσιο που έφτιαξαν οι πολιτικές τους μέχρι σήμερα με το 

να στέλνουν τους νέους έξω απο γραφεία Υπουργών και Βουλευτών;  να στέλνουν τους νέους έξω απο γραφεία Υπουργών και Βουλευτών;  να στέλνουν τους νέους έξω απο γραφεία Υπουργών και Βουλευτών;  να στέλνουν τους νέους έξω απο γραφεία Υπουργών και Βουλευτών;  
Ο Ιδιωτικός τομέας είναι τόσο εύρωστος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την Ο Ιδιωτικός τομέας είναι τόσο εύρωστος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την 

παρέμβαση του Κράτους;  Και ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από παρέμβαση του Κράτους;  Και ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από παρέμβαση του Κράτους;  Και ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από παρέμβαση του Κράτους;  Και ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από 
το Δημόσιο και να παραμείνουν υγιείς;   το Δημόσιο και να παραμείνουν υγιείς;   το Δημόσιο και να παραμείνουν υγιείς;   το Δημόσιο και να παραμείνουν υγιείς;   

Μήπως τελικά θα ήταν πιο σωστό να καθορισθούν κανόνες  οικονομικοί και αναπτυξιακοί για την περιβόητη Μήπως τελικά θα ήταν πιο σωστό να καθορισθούν κανόνες  οικονομικοί και αναπτυξιακοί για την περιβόητη 
επανίδρυση του κράτους;επανίδρυση του κράτους;επανίδρυση του κράτους;επανίδρυση του κράτους;

Μήπως θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση;Μήπως θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση;
Μήπως όμως η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα; Μήπως όμως η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα; 
Μήπως την περιορίζει η Τρόϊκα και το Ευρωπαϊκό νόμισμα;Μήπως την περιορίζει η Τρόϊκα και το Ευρωπαϊκό νόμισμα;

Ας προχωρήσουμε όμως στις λύσεις που έχει αποδεχθεί η Ελλάδα με το Μνημόνιο 1 και το Μεσοπρόθεσμο:  Ας προχωρήσουμε όμως στις λύσεις που έχει αποδεχθεί η Ελλάδα με το Μνημόνιο 1 και το Μεσοπρόθεσμο:  
Η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι στη σωστή κατεύθυνση Η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι στη σωστή κατεύθυνση Η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι στη σωστή κατεύθυνση Η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι στη σωστή κατεύθυνση 
αλλά δυστυχώς με απαράδεκτο τρόπο εφαρμογής με αποτέλεσμα να περάσουμε απ’το Μνημόνιο 1 στο αλλά δυστυχώς με απαράδεκτο τρόπο εφαρμογής με αποτέλεσμα να περάσουμε απ’το Μνημόνιο 1 στο αλλά δυστυχώς με απαράδεκτο τρόπο εφαρμογής με αποτέλεσμα να περάσουμε απ’το Μνημόνιο 1 στο αλλά δυστυχώς με απαράδεκτο τρόπο εφαρμογής με αποτέλεσμα να περάσουμε απ’το Μνημόνιο 1 στο 
Μεσοπρόθεσμο.Μεσοπρόθεσμο.Μεσοπρόθεσμο.Μεσοπρόθεσμο.

Με το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας  σε ξένους επενδυτές για να επιτευχθούν οι στόχοι του Με το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας  σε ξένους επενδυτές για να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Μεσοπρόθεσμου με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν να ξεπουλήσουμε και την Εθνική μας κυριαρχία Μεσοπρόθεσμου με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν να ξεπουλήσουμε και την Εθνική μας κυριαρχία Μεσοπρόθεσμου με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν να ξεπουλήσουμε και την Εθνική μας κυριαρχία Μεσοπρόθεσμου με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν να ξεπουλήσουμε και την Εθνική μας κυριαρχία 
αφού τελικά τα μέτρα δεν επαρκούν για να μας βγάλουν απο την κρίση. αφού τελικά τα μέτρα δεν επαρκούν για να μας βγάλουν απο την κρίση. αφού τελικά τα μέτρα δεν επαρκούν για να μας βγάλουν απο την κρίση. αφού τελικά τα μέτρα δεν επαρκούν για να μας βγάλουν απο την κρίση. 

 Ποιό τελικά θα είναι το επόμενο βήμα αφού όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν δεν υπάρξει κοινωνική ειρήνη  Ποιό τελικά θα είναι το επόμενο βήμα αφού όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν δεν υπάρξει κοινωνική ειρήνη 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως κοινωνική.δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως κοινωνική.δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως κοινωνική.δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως κοινωνική.

Κοινωνική ειρήνη δεν είναι δυνατόν να έχουμε με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με μειώσεις μισθών και Κοινωνική ειρήνη δεν είναι δυνατόν να έχουμε με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με μειώσεις μισθών και 
συντάξεων και με έκτακτες εισφορές που καθημερινά επιβαρρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.συντάξεων και με έκτακτες εισφορές που καθημερινά επιβαρρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.συντάξεων και με έκτακτες εισφορές που καθημερινά επιβαρρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.συντάξεων και με έκτακτες εισφορές που καθημερινά επιβαρρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μήπως τελικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική πολιτική προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας;Μήπως τελικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική πολιτική προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας;
Μιά πολιτική διεκδικητική και διαπραγματευτική με πιό ρεαλιστικές και ουσιαστικές λύσεις στο οικονομικό Μιά πολιτική διεκδικητική και διαπραγματευτική με πιό ρεαλιστικές και ουσιαστικές λύσεις στο οικονομικό 

μας πρόβλημα χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές τακτικές των κυβερνήσεων στην μας πρόβλημα χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές τακτικές των κυβερνήσεων στην μας πρόβλημα χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές τακτικές των κυβερνήσεων στην μας πρόβλημα χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές τακτικές των κυβερνήσεων στην 
Ελλάδα μας έχουν κάνει υπερκαταναλωτικούς και μη παραγωγικούς αφού ποτέ δεν στήριξαν τον Έλληνα Ελλάδα μας έχουν κάνει υπερκαταναλωτικούς και μη παραγωγικούς αφού ποτέ δεν στήριξαν τον Έλληνα Ελλάδα μας έχουν κάνει υπερκαταναλωτικούς και μη παραγωγικούς αφού ποτέ δεν στήριξαν τον Έλληνα Ελλάδα μας έχουν κάνει υπερκαταναλωτικούς και μη παραγωγικούς αφού ποτέ δεν στήριξαν τον Έλληνα 
επιχειρηματία, τον Έλληνα παραγωγό και τα ελληνικά προϊόντα. επιχειρηματία, τον Έλληνα παραγωγό και τα ελληνικά προϊόντα. επιχειρηματία, τον Έλληνα παραγωγό και τα ελληνικά προϊόντα. επιχειρηματία, τον Έλληνα παραγωγό και τα ελληνικά προϊόντα. 

Ηλθε η ώρα σ’αυτή τη χώρα να αλλάξουν τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα και οι πολιτικοί αλλά και ο Ηλθε η ώρα σ’αυτή τη χώρα να αλλάξουν τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα και οι πολιτικοί αλλά και ο 
λαός ο ίδιος...λαός ο ίδιος...λαός ο ίδιος...λαός ο ίδιος...

                           Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς
                        H ΠρόεδροςH Πρόεδρος
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 TO T.E.E.
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΙΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(Πρόεδρος)

ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(Αντιπρόεδρος)

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Γεν.Γραμματέας)

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Μέλος)

ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(Μέλος)

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Μέλος)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Μέλος)

ΣΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
(Μέλος)

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Μέλος)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Πρόεδρος)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(Γεν.Γραμματέας)

ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Γαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότηταςΓαίες Υψηλής παραγωγικότητας

Η ανωτέρω Κ.Υ.Α. 168040, όπως διευκρινίζεται και στην Κ.Υ.Α. 073710/4-3-2011 
(ΦΕΚ 555/τ.Β’/8-4-2011), εκδόθηκε με σκοπό τα περιγραφόμενα σε αυτήν κριτήρια να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο σαν βάση για το καθορισμό των γεωγραφικών 
ορίων της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α., όπως 
ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Ν 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α’) όπως 
το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Όμως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της 
καταχρηστικής εφαρμογής των κριτηρίων της Κ.Υ.Α. 168040 κατά τον χαρακτηρισμό 
αγροτεμαχίων, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τον καθορισμό ενός πολύ μεγάλου μέρους της 
επιφάνειας όλων των Νομών της Περιφέρειας μας ως Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. 
Ακόμα και εκτάσεις που είναι χρόνια ακαλλιέργητες (χέρσες), βραχώδεις ή με ελάχιστη 
φυτοκάλυψη «χαρακτηρίζονται» ως Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας μιας και που 
εσφαλμένα λαμβάνονται υπ’ όψη τα καθορισμένα κριτήρια κατά το χαρακτηρισμό. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το πρόβλημα που προκύπτει και από την ένταξη 
σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας γηπέδων στα οποία σήμερα ήδη λειτουργούν 
δραστηριότητες του δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα της οικονομίας ή ακόμα και 
γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κατοικίες, με συνέπεια βιοτεχνικές ή τουριστικές 
εγκαταστάσεις ή ακόμα και κατοικίες που προϋπήρχαν ακόμα και της εφαρμογής του Ν. 
2637/1998 να μην μπορούν σήμερα να επεκταθούν ούτε κατ’ ελάχιστο, οδηγώντας έτσι 
στον οικονομικό μαρασμό τις τοπικές κοινωνίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παραγράφου 6 του άρθρου 56 
του Ν. 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: α)«σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή 
του προορισμού τους και τη διάθεση τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων 
ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων σε αυτές, ..…αποτελεί 
εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε  ύστερα από άδεια της οικείας Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, …..» και β)«σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γ.Υ.Π. απαγορεύεται 
η κατάτμηση είτε με διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών είτε με πώληση…. μεταβιβάζονται 
δικαιώματα κυριότητας χωρίς προηγούμενη της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 
με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
……».

Είναι λοιπόν σαφές ότι η εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου υλοποιείται με την έκδοση και 
των δύο σχετικών Κ.Υ.Α. 

Επιστολή   προς τον   Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 

και τον  Υπουργό Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα και έχουν προκύψει 

πολλά προβλήματα, δυσλειτουργίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και έντονες καθημερινές 
διαμαρτυρίες πολιτών μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 168040/3-9-2010 (ΦΕΚ 1528/τ.Β’/7-9-
2010) που αφορά στο καθορισμό κριτηρίων ποιότητας και παραγωγικότητας και στη, σύμφωνα 
με αυτά, διαβάθμιση σε ποιότητες της γεωργικής γης και στη κατάταξή της σε κατηγορίες 
παραγωγικότητας. 



Το Προεδρείο της Το Προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας του Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/
σου αποτελούμενο από σου αποτελούμενο από 
τους Μουντανέα Παναγιώτη τους Μουντανέα Παναγιώτη 
– Πρόεδρο, Θεοχάρη – Πρόεδρο, Θεοχάρη 
Γεώργιο – Αντιπρόεδρο Γεώργιο – Αντιπρόεδρο 
και Μποζιονέλο και Μποζιονέλο 
Σωτήριο - Γ. Γραμματέα, Σωτήριο - Γ. Γραμματέα, 
συνήλθε σήμερα                συνήλθε σήμερα                
17/06/2011 και έχοντας 17/06/2011 και έχοντας 
υπόψη:υπόψη:
1.  τη σχετική περί του ΤΕΕ 1.  τη σχετική περί του ΤΕΕ 
νομοθεσία νομοθεσία 
2   τον κανονισμό 2   τον κανονισμό 
λειτουργίας της λειτουργίας της 
Αντιπροσωπείας των Αντιπροσωπείας των 
περιφερειακών Τμημάτωνπεριφερειακών Τμημάτων
3. την από 31-5-2010  3. την από 31-5-2010  
οριστική πράξη της οριστική πράξη της 
Κεντρικής Εφορευτικής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής ανακήρυξης Επιτροπής ανακήρυξης 
εκλεγέντων μελών των εκλεγέντων μελών των 
αιρετών οργάνων του Τ.Ε.Ε. αιρετών οργάνων του Τ.Ε.Ε. 
στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 
25-4-2010.25-4-2010.
4. την με αριθμ πρωτ. ΤΕΕ 4. την με αριθμ πρωτ. ΤΕΕ 
Πελ/σου 1377/14-06-2011 Πελ/σου 1377/14-06-2011 
δήλωση παραίτησης του δήλωση παραίτησης του 
μέλους της Αντιπροσωπείας μέλους της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ Πελ/σου του ΤΕΕ Πελ/σου 
συνάδελφου Διονυσίου Α. συνάδελφου Διονυσίου Α. 
Στεφανούρη Μηχανολόγου Στεφανούρη Μηχανολόγου 
Μηχανικού.  Μηχανικού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την αντικατάσταση του την αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος μέλους παραιτηθέντος μέλους 
της Αντιπροσωπείας του της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου κ. Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου κ. 
Διονυσίου Α. Στεφανούρη Διονυσίου Α. Στεφανούρη 
Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, 
από τον κ. Χριστόδουλο από τον κ. Χριστόδουλο 
Μακρή Αρχιτέκτονα Μακρή Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό που είναι ο Μηχανικό που είναι ο 
πρώτος επιλαχόν του ιδίου πρώτος επιλαχόν του ιδίου 
ψηφοδελτίου.  ψηφοδελτίου.  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέλους της Αντιπροσωπείας Μέλους της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου 

ο Μηχανικός
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Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Η αντιμετώπιση από την Πολιτεία ενός τόσο σοβαρού ζητήματος 

γίνεται βεβιασμένα, με εμφανώς ανορθολογικό, άκριτο και κοινωνικά 
άδικο τρόπο.   

Θεωρούμε ότι μεμονωμένες και αποσπασματικές κανονιστικές 
διατάξεις και απαγορεύσεις επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα και δε 
συμβάλλουν ούτε στο ελάχιστο στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων 
(εκτός σχεδίου δόμηση κλπ). 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου τονίζει την ανάγκη να δρομολογηθεί άμεσα 
η υλοποίηση ενός τεκμηριωμένου και εφαρμόσιμου χωροταξικού 
σχεδιασμού ο οποίος θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και θα 
συμβάλλει στη γεωργικά ανάπτυξη χωρίς να δυσχεραίνει ή να ακυρώνει 
άλλες μορφές ανάπτυξης οι οποίες σήμερα, περισσότερα από κάθε άλλη 
φορά, κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες στην Περιφέρειά μας.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως προβείτε στις σχετικές ενέργειες 
ώστε να γίνει εφικτή η σύνταξη χαρτών στους οποίους θα καθορίζονται 
με σαφήνεια και αξιοπιστία τα γεωγραφικά όρια της Αγροτικής Γης 
Υψηλής Παραγωγικότητας κάθε Νομού. Επισημαίνομε ότι για τη σύνταξη 
λεπτομερών και ενήμερων χαρτών είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ’ όψη 
η υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να μην κινδυνεύει να απαξιωθεί 
η περιουσία του κάθε πολίτη καθώς και τα κοινωνικά και αναπτυξιακά 
δεδομένα και απαιτήσεις της κάθε περιοχής.

Επιγραμματικά αναφέρομε θέματα τα οποία δεν πρέπει να  
παραβλεφθούν :

-τα εμπράγματα δικαιώματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί
-οι απαραίτητες επεκτάσεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών 

χώρων κλπ.
-κάθε μονάδα παραγωγής είναι ένας ζωτικός χώρος στον οποίο θα 

πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες επεκτάσεως 
-οι Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας πρέπει να συνοδεύονται από 

ειδικά έργα τα οποία θα εξασφαλίζουν την παραγωγή (αγροικίες, 
αποθηκευτικοί χώροι, γεωτρήσεις, επαγγελματικοί χώροι-ψυγεία κλπ.).

Επίσης, επειδή το όλο θέμα είναι σοβαρό και για πολλά χρόνια θα 
έχει εφαρμογή στην ελληνική ύπαιθρο, πρέπει ο καθορισμός των 
γεωγραφικών ορίων της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κάθε 
Νομού και η σύνταξη των χαρτών να είναι αποτέλεσμα συγκερασμού 
πολλών αξιόπιστων απόψεων. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη και 
επιβεβλημένη την παρουσία και συμμετοχή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. 
Πελοποννήσου στις επιτροπές της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης που θα 
προβούν στον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων. 

Μέχρι τότε, θα πρέπει να δοθούν άμεσες και σαφείς οδηγίες προς τις 
διάφορες Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολεοδομίες 
κλπ.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που 
έχουν ανακύψει από τη αποσπασματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
ταλαιπωρώντας Υπηρεσίες, Πολίτες και Μηχανικούς (έκδοση 
οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων) πλήττοντας 
ακόμα περισσότερο την οικοδομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις 
που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς 
μας

       Η Πρόεδρος
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ΚύριοιΥπουργοί,     
  
Τον τελευταίο καιρό όλοι 

μας θα έχομε παρατηρήσει 
τις αλλαγές που έχουν γίνει 
στις εισόδους-εξόδους των 
Τραπεζών με σκοπό την 
προστασία τους από κλοπές. 

Επίσης όλοι μας ήμασταν 
θεατές, έστω και εκ 
τηλεοράσεως, στο τραγικό 
συμβάν με τους θανάτους των 
εργαζομένων σε Τράπεζα της 
Αθήνας εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η Πολιτεία εκδίδει 
Υπουργικές Αποφάσεις οι 
οποίες αποβλέπουν μόνο στη 
διαφύλαξη των κερδών των 
Τραπεζών και στην μείωση του 
λειτουργικού τους κόστους, 
δίχως να υπολογίζουν την αξία 
της ανθρώπινης ζωής και την 
αξιοπρέπεια του πολίτη.

Συγκεκριμένα με την 
υπ. αρ. 3015/30/6 (ΦΕΚ 
536Β’/23-3-2009) απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, δίνεται η 
δυνατότητα στα πιστωτικά 
ιδρύματα να λάβουν πρόσθετα 
μέτρα για την προστασία 
τους από κλοπές, δίχως 
να λαμβάνονται υπ’ όψη η 
ασφάλεια των πολιτών που 
βρίσκονται εντός του κτιρίου 
και δίχως να προστατεύεται ο 
πολίτης από την αναγκαστική 
και κρυφή καταγραφή 
βιομετρικών δεδομένων, 
γεγονός το οποίο είναι 
παράνομο σύμφωνα με την 
αρχή προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Ο τρόπος λειτουργίας 
και κατασκευής των θυρών 
εισόδου και εξόδου, δεν 
ακολουθεί καμία προστατευτική 
διάταξη, αγνοεί προκλητικά 
τους ισχύοντες κανόνες περί 
πυροπροστασίας κτιρίων 
καθώς και τον κτιριοδομικό 

κανονισμό, 
παρανομώντας αφού οι 
οικοδομικές άδειες για τα 
κτίρια αυτά είναι γνωστό ότι 
έχουν εγκεκριμένες μελέτες 
πυροπροστασίας με οδεύσεις 
διαφυγής ανάλογα τον 
πληθυσμό και το εμβαδόν 
κτιρίου, ανάλογα με τις 
ισχύουσες πυροσβεστικές 
διατάξεις.

 Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στην διευκρινιστική 
Εγκύκλιο 38903 Φ.701.2/7-
9-2010 του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 
1β. δηλώνεται: «η υπηρεσία 
μας ουδέποτε κλήθηκε να 
διατυπώσει τις απόψεις της για 
τις ως άνω θύρες και έλαβε 
γνώση της 3015/30/6 (ΦΕΚ 
536Β’/23-3-2009) απόφασης 
μετά τη δημοσίευσή της».

Έτσι λοιπόν τα 
καταστήματα αυτά, 
χρησιμοποιώντας την απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, κάνουν όποιες 
επεμβάσεις και τροποποιήσεις 
θέλουν στα κτίρια, τις 
περισσότερες φορές δίχως 
εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις 
από Πολεοδομικά Γραφεία, 
ή Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 
αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο 
την ορθή λειτουργία του 
κτιρίου, η οποία είχε σχεδιασθεί 
από τον υπεύθυνο μελετητή και 
είχε εγκριθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κατ’ αρχήν άμεσος 
κίνδυνος σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή σεισμού, να 
εγκλωβισθούν οι ανυποψίαστοι 
πολίτες (υπάλληλοι και 
συναλλασσόμενοι «πελάτες»), 
εντός της αίθουσας ή να 
δημιουργηθεί πανικός λόγω 
των μειωμένων εξόδων 
διαφυγής, με συνέπεια την 

σωματική 
βλάβη ή ακόμα 
και την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών.

Σε όλα τα ανωτέρω θα 
πρέπει να προστεθεί ότι, οι 
Τράπεζες είναι καταστήματα τα 
οποία υποχρεωτικά πρέπει να 
επισκέπτονται οι εργαζόμενοι 
πολίτες ή συνταξιούχοι, αφού 
οι κυβερνήσεις μεθόδευσαν 
κάτι τέτοιο, προκειμένου να 
εισπράττουν τους μισθούς και 
τις συντάξεις τους.

 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
(δηλ. ανάπηροι με καροτσάκια) 
και μητέρες με παιδιά σε 
καροτσάκι, δεν μπορούν να 
εισέρχονται στις πιο πολλές 
Τράπεζες, αφού ο χώρος της 
καμπίνας δεν χωρά παρά 
μόνο ένα άτομο, του οποίου 
φωτογραφίζεται και σκανάρεται 
το πρόσωπο δίχως να το 
γνωρίζει.

 Η  απόφαση 3015/30/6 
(ΦΕΚ 536Β’/23-3-2009) 
του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών στο άρθρο 2 
παρ.2 (όροι ασφαλείας) ορίζει 
ότι υπεύθυνοι για τη «σωστή 
εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση και χρήση των 
συστημάτων ασφαλείας 
είναι οι διοικήσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και οι 
διευθυντές και υπεύθυνοι των 
καταστημάτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων». 

 Αντίθετα η διευκρινιστική 
Εγκύκλιος 38903 Φ.701.2/7-
9-2010 του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος 
αναφέρει ρητά τις ευθύνες 
του μελετητή και εγκαταστάτη 
μηχανικού ( άρθρο 6 παρ.δ & 
άρθρο 7) για τυχόν μη ορθή 
λειτουργία των μηχανισμών 
απελευθέρωσης των θυρών 
αυτών. 

Επισημαίνομε ότι η ανάθεση 

αυτής 
της 
ευθύνης γίνεται 
χωρίς να ορίζεται 
η κατ΄ ελάχιστον μηνιαία 
συντήρηση που απαιτείται 
κατά τη λειτουργία τέτοιων 
συστημάτων (π.χ. συντήρηση συστημάτων (π.χ. συντήρηση 
ανελκυστήρων).  

Παράλληλα με την εν 
λόγω διευκρινιστική Εγκύκλιο λόγω διευκρινιστική Εγκύκλιο 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ρητά αποποιείται τον έλεγχο 
λειτουργίας τους, αφού 
δεν πρόκειται για σύστημα 
πυροπροστασίας.

 Επισημαίνομε ότι οι 
ευθύνες αυτές αναφέρονται 
στο τμήμα εκείνο της 
διευκρινιστικής Εγκυκλίου που διευκρινιστικής Εγκυκλίου που 
περιγράφει τα επιβεβλημένα 
μέτρα.

 Αντίθετα η Εγκύκλιος 
απλά συνιστά (άρθρο 5 παρ.γ) απλά συνιστά (άρθρο 5 παρ.γ) 
την ύπαρξη εναλλακτικών 
οδεύσεων διαφυγής, που 
παραπέμπει στη μη ουσιαστική παραπέμπει στη μη ουσιαστική 
εφαρμογή της Πυροσβεστικής εφαρμογή της Πυροσβεστικής 
Διάταξης 3 της 8.10./19-1-
1981 ΦΕΚ 20Β’ και του Π.Δ. 
71/ 1988.

Είναι σαφές ότι το 
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 
Σώματος υπακούοντας στην 
κυβερνητική πολιτική, δεν 
χαρακτηρίζει σαν  υποχρεωτική 
την ύπαρξη εναλλακτικών 
οδεύσεων διαφυγής, γιατί η 
εφαρμογή αυτής της διάταξης 
πιθανόν να οδηγεί στον 
χαρακτηρισμό ως ακατάλληλων 
των περισσότερων κτιρίων που 
χρησιμοποιούν τέτοιας μορφής 
θύρες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω 
και με σκοπό τουλάχιστον την 

   Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων 
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   Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων    Ασφάλεια των πολιτών σε κτίρια Τραπεζών        και λοιπών κτιρίων   

αποφυγή 
ατυχημάτων 
και δυσάρεστων 
γεγονότων παρακαλούμε 
όπως άμεσα προβείτε στην 
τροποποίηση της Εγκυκλίου 38903 
Φ.701.2/7-9-2010 σύμφωνα με το προεκτεθέν 
σκεπτικό και συγχρόνως ζητήσετε την συμμόρφωση 
όλων των Τραπεζών και άλλων Δημοσίων ή ιδιωτικών 
κτιρίων, που χρησιμοποιούν θύρες με ανάλογους 
μηχανισμούς, έναντι των πολεοδομικών, κτιριοδομικών 
και πυροσβεστικών Διατάξεων ώστε να  διασφαλίζεται 
η ασφαλής λειτουργία των κτιρίων σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες μελέτες. 

      
Επισημαίνομε ότι η Εγκύκλιος πρέπει να 

προβλέπει:
• οι θύρες αυτές, θα πρέπει  υποχρεωτικά να 

μπορούν να λειτουργήσουν σαν θύρες όδευσης διαφυγής, 
έχοντας τις κατάλληλες διαστάσεις που προβλέπονται από 
τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων.

• υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
λοιπών Δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, που χρησιμοποιούν 
θύρες με ανάλογους μηχανισμούς, να ενημερώνουν τους 
σχετικούς φακέλους των Πολεοδομιών με τις αντίστοιχες 
μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ώστε να διασφαλίζεται 
η προστασία των πολιτών.

• οι μηχανισμοί χρονοκαθυστέρησης και λοιποί 
αυτοματισμοί απασφάλισης των εν λόγω θυρών θα πρέπει 
να ελέγχονται και να συντηρούνται μηνιαία ή σε άλλα 
τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπεύθυνους κατά το 
Νόμο μηχανικούς ή τεχνικούς και οι όποιες παρατηρήσεις 
να καταγράφονται σε θεωρημένο επίσημο βιβλίο ελέγχου.

• απαγόρευση του «σκαναρίσματος» των προσώπων 
των εισερχομένων στους χώρους αυτούς και λήψη άλλων 
μέτρων προστασίας των Τραπεζών τα οποία δεν θα θίγουν 
την προσωπικότητα των προσερχομένων. 

    Η ΠρόεδροςΗ Πρόεδρος

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Τεχνικός Ασφαλείας 
Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς 
Επικινδύνων Εμπορευμάτων (A.D.R.)

Σχεδον ολοι οι οδηγοι βγαινοντας απο το αυτοκινητο και αγγιζοντας την 
πορτα του αυτοκινητου εχουν αισθανθει ενα τρανταγμα που οφειλεται σε 
ηλεκτρικη εκκενωση λογω του στατικου ηλεκτρισμου.

Τα ηλεκτρικα στατικα φορτια δημιουργουνται κατα την τριβη των ρουχων 
του οδηγου με το καθισμα. Ιδιαιτερα οταν τα ρουχα ειναι μαλλινα και ο καιρος 
ψυχρος και ξηρος το φαινομενο ειναι εντονωτερο ,διοτι ευνοειται η δημιουργια 
ηλεκτρικων φορτιων.Οι ηλεκτρικες τασεις που δημιουργουνται φτανουν μεχρι 
και τα 10000 Volts ενω γινονται αισθητες πανω απο τα 4000 Volts.

Σε μια τετοια περιπτωση βγαινοντας ο οδηγος απο το αυτοκινητο και 
αγγιζοντας τα μεταλλικα μερη του αυτοκινητου δημιουργειται μια εκκενωση 
που προκαλει το τρανταγμα.Το φαινομενο ειναι πιο εντονο οταν ο οδηγος 
φορει παπουτσια με μονωμενες σολες π.χ. απο ελαστικο

Για να αποφευχθει αυτο πρεπει ο οδηγος να εκφορτισθει μερικα πιανοντας 
πχ το τζαμι η μια μικρη μεταλλικη επιφανεια , πριν αγγιξει τα μεταλλικα μερη 
οποτε θα εχουμε πληρη εκφορτηση .Aν και ο στατικος ηλεκτρισμος ειναι 
ακινδυνος , περα απο την μικρη ενοχληση , ειναι δυνατον να προκαλεσει 
αναφλεξη ατμων βενζινης.Πρεπει λοιπον να λαμβανονται μετρα ασφαλειας διοτι 
στην τεχνολογια συμφωνα με τον κανονα του Μερφι αν κατι δεν αποκλειεται 
να συμβει , θα συμβει.

Για την αποφυγή τετοιων κινδυνων προτεινονται τα κατωθι μετρα 
ασφαλειας:

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Οταν γεμιζετε το ρεζερβουαρ με βενζινη σβυστε την μηχανη , τα 

κινητα τηλεφωνα και καθε ηλεκτρονικη συσκευη πχ τα CD players.
• Mην καπνιζετε , μην αναβετε σπιρτα η αναπτηρες.
• Αν ειστε εξω απο το αυτοκινητο μην ξαναμπαινετε μεσα μεχρι να 

τελειωσει η διαδικασια της τροφοδοσιας.
• Μην γεμιζετε τελειως το ρεζερβουαρ για να αποφυγετε τις διαρροες
• Οι μονωτικες σολες των παπουτσιων εμποδιζουν την εκφορτιση των 

ηλεκτρικων φορτιων, καλο ειναι να αποφευγονται.
• Κρατηστε το προσωπο σας μακρια απο το πιστολι
• Σε περιπτωση πυρκαγιας αφηστε το πιστολι πανω στο ρεζερβουαρ 

και απομακρυνθητε.  Διακοψτε την παροχη του ηλεκτρικου ρευματος
• Οταν γεμιζετε πλαστικα η σιδερενια δοχεια με βενζινη (αν και 

απαγορευεται) να τα τοποθετειτε κατω στο εδαφος για να εκφορτιζονται και 
οχι πανω σε μονωμενες επιφανειες.Το πιστολι να ακουμπαει στο πωμα , να τα 
γεμιζετε σιγα σιγα και οχι τελειως (κενο 5% για διαστολες) Εχουν παρατηρηθει 
εκρηξεις και σε πλαστικα και σε μεταλλικα δοχεια. Δεν εχουν ομως παρατηρηθει 
εκρηξεις σε μεταλλικα δοχεια που πατανε πανω στο εδαφος.

• Μην χρησιμοποιειτε γυαλινα δοχεια.
• Η ηλεκτρικη γειωση του πιστολιου ειναι επιβεβλημενη.Η ηλεκτρικη γειωση του πιστολιου ειναι επιβεβλημενη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Για άλλη μια φορά 
το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί 
με προχειρότητες 
και αποσπασματικές 
κινήσεις να δώσει 
λύσεις σε προβλήματα 
πολεοδομικής φύσεως, 
με βασικό σκοπό 
την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων 
συμφερόντων που 
πιθανά βασίζονται 
σε πελατειακές 
σχέσεις βουλευτών 
χρησιμοποιώντας ως 
κάλυψη το γενικό 
συμφέρον.

 Πιο 
συγκεκριμένα 
όλοι γνωρίζουμε 
το τι συνέβη με τη 
«Δημόσια (υποτίθεται) 
Διαβούλευση»  
για το Νόμο της 
Βιοποικιλότητας.

Τελικά ο νόμος 
ψηφίσθηκε στη βουλή 
και δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 60 Α’/31-3-
2011. Στο σώμα του 
Νόμου προσαρτήθηκαν 
τελευταία στιγμή 
πολλά άρθρα τα οποία 
αναφέρονται είτε 
στα προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί 
από την εφαρμογή 
του Καλλικράτη (δηλ. 
αδυναμία συγκρότησης 
Αρχιτεκτονικών 
Επιτροπών – ΣΧΟΠ 
κλπ) είτε σε διάφορα 
άλλα θέματα όπως 
κατάργηση διατάξεων 
Ν.3212/2003, 
παρατάσεις 
παρεκκλίσεων Ν. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
 

Παραχωρήσεις δρόμων στους οικισμούς
 κάτω των 2000 κατοίκων 

3889/2010 (ΓΠΣ-
ΣΧΟΑΠ) κ.α.

Στα πλαίσια αυτά 
των προσθηκών της 
«τελευταίας στιγμής» 
είναι και το άρθρο 35, 
το οποίο αναφέρεται 
στην «κύρωση δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων 
οικισμών στερούμενων 
εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου»

Στην παράγραφο 
Β. του άρθρου 
αναφέρεται ότι 
«Εδαφικά τμήματα 
ακινήτων που μέχρι 
την Δημοσίευση του 
παρόντος, έχουν τεθεί 
σε κοινή χρήση με 
πράξεις παραχώρησης 
που έχουν μεταγραφεί 
αλλά δεν έχουν 
διαμορφωθεί ως 
κοινόχρηστοι χώροι 
του οικισμού μπορούν 
να ενταχθούν στο 
παραπάνω δίκτυο και 
διαμορφώνονται ως 
κοινόχρηστοι.»

Από την διατύπωση 
αυτή προκύπτει ότι 
από το 1985 που 
τέθηκε σε ισχύ το 
Π.Δ. της 3-5-1985 
(ΦΕΚ 181Δ’) οι 
παραχωρήσεις που 
έγιναν, με μήκος 
κάτω των 50μ (για τις 
οποίες δεν χρειάζονταν 
γνωμοδότηση 
ΣΧΟΠ και Απόφαση 
Νομάρχη) με 
συμβολαιογραφικά 
έγγραφα «ΔΗΛΩΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ» 

τα οποία τα 
υποθηκοφυλακεία 
είτε δεν δέχονταν 
να τα μεταγράψουν 
, είτε γιατί δεν είχε 
αποσαφηνισθεί 
από την κεντρική 
διοίκηση εάν αυτό 
ήταν υποχρεωτικό,  
και εφόσον κάποια 
τμήματα των χώρων 
αυτών δεν έχουν 
διαμορφωθεί ως 
κοινόχρηστοι χώροι 
(με την επιφύλαξη της 
ερμηνείας του όρου 
«διαμόρφωση χώρου 
ως κοινόχρηστος») 
σήμερα δεν μπορούν 
να εισαχθούν στις 
διατάξεις του άρθρου 
35.

Έτσι λοιπόν για 
τη χρονική διάρκεια 
1985 έως 1997 
περίπου όπου άρχισε 
η σύνταξη του εθνικού 
Κτηματολογίου απ’ 
το οποίο έγιναν 
διευκρινίσεις προς 
τους υποθηκοφύλακες 
για τη μεταγραφή 
των Δηλωτικών, 
τα οικόπεδα που 
δημιουργήθηκαν 
και μεταβιβάσθηκαν 
με απόδοση φόρων 
στο κράτος θα 
παραμείνουν μη 
οικοδομήσιμα.

Άρα το άρθρο 35 
θα έπρεπε να είχε 
παραλείψει τον όρο 
«μεταγραφή» εάν 
πραγματικά ήθελε 
να δώσει λύση στο 
πρόβλημα αυτό 
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Zητάμε μέχρι την αναθεώρηση του 
Π.Δ. να διευκρινισθούν άμεσα από 
το ΥΠΕΚΑ τα νέα προβλήματα που 
προέκυψαν με το άρθρο 35 :
-Εάν ισχύει το όριο της αρτιότητας 
των 12.00μ. πρόσωπο για τις 
κατατμήσεις που θα γίνουν σε ήδη 
αναγνωρισμένους-χαρακτηρισμένους  
δρόμους (π.χ. Επαρχιακούς-Εθνικούς 
κλπ) και σε δρόμους Δημοτικούς που 

προϋπάρχουν του έτους 1985 βάση 
συμβολαίων ή αυτό έχει καταργηθεί 
αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 
καταργήθηκε ολόκληρη η παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. της 24-4-1985.
-Εάν επιτρέπεται να γίνει κατάτμηση 
οικοπέδου σε επιμέρους άρτια 
και οικοδομήσιμα οικόπεδα 
πριν την κύρωση του δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων για 

περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν 
πρόσωπο σε αναγνωρισμένους 
-χαρακτηρισμένους δρόμους (π.χ. 
Επαρχιακούς-Εθνικούς κλπ) ή 
σε δρόμους που αποδεδειγμένα 
υπάρχουν πριν το 1985 βάση 
συμβολαίων και δεν έχουν προκύψει 
από παραχωρήσεις κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6 του Π.Δ. της 24-4-
1985.

άλλη μελλοντική 
προσφυγή για να μας 
το επισημοποιήσει 
και να θέσει σε 
καθεστώς ομηρίας 
όχι μόνο όσους 
όμηρους ιδιοκτήτες 
υπάρχουν σήμερα 
αλλά και άλλους που 
θα προκύψουν με την 
εφαρμογή του άρθρου 
35.

Το ΥΠΕΚΑ λοιπόν 
αντί να βρει μια νόμιμη 
και τεκμηριωμένη 
λύση σε συνεργασία 
με αρμόδιους 
φορείς και όργανα 
όπως το ΤΕΕ και 
συμβολαιογραφικοί 
σύλλογοι, που θα 
είναι συμβατή με 
το σκεπτικό του 
ΣΤΕ, επεμβαίνει με 
πυροσβεστικές λύσεις 
οι οποίες δημιουργούν 
περισσότερα 
προβλήματα και 
πιο σύνθετα από τα 
υπάρχοντα, μόνο και 
μόνο για να μπορέσει 
να δώσει ευκαιριακή 
λύση στις οικοδομικές 
άδειες οι οποίες δεν 
έχουν εκδοθεί απ’ 
τις Πολεοδομικές 
υπηρεσίες λόγω της 
απόφασης ΣτΕ και οι 
οποίες θα έπρεπε να 
είχαν επιστραφεί αφού 
το εννιάμηνο από την 
12-3-2010 έχει λήξη 
λήξει τουλάχιστον 3 
μήνες πριν την ψήφιση 
του Ν.3937/2011 
(ΦΕΚ 60Α/31-3-2011) 
σύμφωνα με το ΠΔ/8-

και οι ειδικοί που 
πρωτοστάτησαν 
στην προσθήκη του 
άρθρου θα έπρεπε να 
είχαν συμβουλευτεί  
τουλάχιστον τον 
επίσημο τεχνικό 
σύμβουλο της 
πολιτείας που είναι 
το ΤΕΕ , το οποίο έχει 
θέσεις και απόψεις για 
το εν λόγω θέμα .

Προφανώς όμως 
η πολιτική εξουσία 
χρησιμοποιεί τις 
απόψεις και τις θέσεις 
του ΤΕΕ μόνο όταν 
αυτές βολεύουν τους 
σκοπούς τους και τις 
επιδιώξεις τους. 

Επίσης η 
τεκμηρίωση του 
άρθρου 35 η οποία 
κατά την άποψή μας 
δεν ανατρέπει το 
σκεπτικό της υπ. αρ. 
1828/2008 απόφασης 
ΣτΕ και ειδικά της 
παρ. 12 σύμφωνα με 
το οποίο κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές οι 
διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 2 και 3.

Η κύρωση του 
δικτύου κοινοχρήστων 
χώρων με πράξη της 
Διοίκησης (η οποία 
σύμφωνα με το ΣτΕ 
δεν έχει αρμοδιότητα), 
οι οποίοι όμως χώροι 
έχουν προκύψει με 
αντισυνταγματικές 
κατά το ΣτΕ διατάξεις, 
δεν νομιμοποιεί την 
δημιουργία τους και 
θ’ αναμένουμε μια 

7-93 (ΦΕΚ795Δ/93) 
άρθρο 5 παρ. 8.

Γίνεται άμεσα 
αντιληπτό, πως 
η προσθήκη 
του άρθρου 35 
προφανώς αφορούσε 
στην έκδοση των 
κατατιθέμενων 
οικοδομικών αδειών, 
οι οποίες έπρεπε 
να εκδοθούν και 
όχι στην ουσία του 
προβλήματος, το οποίο 
χρειάζεται συνολική 
λύση με αναθεώρηση 
του Π.Δ. της 24-4-
1985 (ΦΕΚ 181Δ’)

Σαν ΤΕΕ ζητάμε , 
με κάθε επιφύλαξη 
πιθανής προσφυγής 
τρίτων στο ΣτΕ, κατ’ 
αρχήν να τροποποιηθεί 
το άρθρο 35 ή να 
διευκρινισθεί απ’ 
το ΥΠΕΚΑ, ότι 
στις διατάξεις του 
άρθρου 35 εμπίπτουν 
και τα Δηλωτικά 
παραχώρησης που δεν 
έχουν μεταγραφεί, 
για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, 
έτσι ώστε να υπάρξει 
έστω και φαινομενικά 
δίκαιη αντιμετώπιση 
των ιδιοκτησιών 
ενώ ταυτόχρονα το 
ΥΠΕΚΑ θα πρέπει 
άμεσα και δίχως άλλες 
καθυστερήσεις να 
αναθεωρήσει το Π.Δ. 
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Η Αντιπροσωπεία του Η Αντιπροσωπεία του 
Περιφερειακού τμήματος Περιφερειακού τμήματος Περιφερειακού τμήματος Περιφερειακού τμήματος 
Πελοποννήσου του Πελοποννήσου του Πελοποννήσου του Πελοποννήσου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας στην 6η τακτική Ελλάδας στην 6η τακτική Ελλάδας στην 6η τακτική Ελλάδας στην 6η τακτική 
συνεδρίαση της σχετικά με συνεδρίαση της σχετικά με συνεδρίαση της σχετικά με συνεδρίαση της σχετικά με 
την δημόσια διαβούλευση  την δημόσια διαβούλευση  την δημόσια διαβούλευση  την δημόσια διαβούλευση  
με τίτλο «Αρχές για με τίτλο «Αρχές για με τίτλο «Αρχές για με τίτλο «Αρχές για 
την Δημιουργία Ενιαίου την Δημιουργία Ενιαίου την Δημιουργία Ενιαίου την Δημιουργία Ενιαίου 
Επιμελητηριακού Φορέα Επιμελητηριακού Φορέα Επιμελητηριακού Φορέα Επιμελητηριακού Φορέα 
Μηχανικών» που γίνεται Μηχανικών» που γίνεται Μηχανικών» που γίνεται Μηχανικών» που γίνεται 
από την ιστοσελίδα του από την ιστοσελίδα του από την ιστοσελίδα του από την ιστοσελίδα του 
υφυπουργού Παιδείας, υφυπουργού Παιδείας, υφυπουργού Παιδείας, υφυπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης Δια Βίου Μάθησης Δια Βίου Μάθησης Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων κ. και Θρησκευμάτων κ. και Θρησκευμάτων κ. και Θρησκευμάτων κ. 
Πανάρετου, ψήφισε τα πιο Πανάρετου, ψήφισε τα πιο Πανάρετου, ψήφισε τα πιο Πανάρετου, ψήφισε τα πιο 
κάτω:κάτω:κάτω:κάτω:

1. Καταγγέλει την 1. Καταγγέλει την 
πολιτική που έχει πολιτική που έχει πολιτική που έχει πολιτική που έχει 
ακολουθηθεί από ακολουθηθεί από ακολουθηθεί από ακολουθηθεί από 
τις κυβερνήσεις της τις κυβερνήσεις της τις κυβερνήσεις της τις κυβερνήσεις της 
χώρας τις τελευταίες χώρας τις τελευταίες χώρας τις τελευταίες χώρας τις τελευταίες 
δεκαετίες  , με την οποία δεκαετίες  , με την οποία δεκαετίες  , με την οποία δεκαετίες  , με την οποία 
ιδρύθηκε πληθώρα ιδρύθηκε πληθώρα ιδρύθηκε πληθώρα ιδρύθηκε πληθώρα 
σχολών πανεπιστημιακού σχολών πανεπιστημιακού σχολών πανεπιστημιακού σχολών πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού και τεχνολογικού και τεχνολογικού και τεχνολογικού 
επιπέδου χωρίς αυτό να επιπέδου χωρίς αυτό να επιπέδου χωρίς αυτό να επιπέδου χωρίς αυτό να 
υπαγορεύεται από τις υπαγορεύεται από τις υπαγορεύεται από τις υπαγορεύεται από τις 
ανάγκες της εκπαίδευσης ανάγκες της εκπαίδευσης ανάγκες της εκπαίδευσης ανάγκες της εκπαίδευσης 
και της παραγωγής. Η και της παραγωγής. Η και της παραγωγής. Η και της παραγωγής. Η 
πολιτική αυτή είχε να κάνει πολιτική αυτή είχε να κάνει πολιτική αυτή είχε να κάνει πολιτική αυτή είχε να κάνει 
με εμπόριο ελπίδας προς με εμπόριο ελπίδας προς με εμπόριο ελπίδας προς με εμπόριο ελπίδας προς 
την εκάστοτε νεολαία με την εκάστοτε νεολαία με την εκάστοτε νεολαία με την εκάστοτε νεολαία με 
τις κυβερνήσεις να μην τις κυβερνήσεις να μην τις κυβερνήσεις να μην τις κυβερνήσεις να μην 

θέλουν ή να μην μπορούν  θέλουν ή να μην μπορούν  
να κατανοήσουν  το πόσο να κατανοήσουν  το πόσο 
ολέθρια θα απέβαινε αυτή η ολέθρια θα απέβαινε αυτή η 
πολιτική για τον λαό και τον πολιτική για τον λαό και τον 
τόπο.τόπο.

2. Καταγγέλει  την 2. Καταγγέλει  την 
συνέχιση παρόμοιας συνέχιση παρόμοιας 
πολιτικής με κύριο φορέα πολιτικής με κύριο φορέα 
το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων 
και ειδικότερα τον και ειδικότερα τον 
υφυπουργό κ. Πανάρετο υφυπουργό κ. Πανάρετο 
με την οποία προσπαθεί με την οποία προσπαθεί 
να εμπορευθεί την να εμπορευθεί την 
ελπίδα δεκάδων χιλιάδων ελπίδα δεκάδων χιλιάδων 
αποφοίτων των ΤΕΙ με αποφοίτων των ΤΕΙ με 
την πολιτική «απονομής» την πολιτική «απονομής» 
επαγγελματικών επαγγελματικών 
δικαιωμάτων σαφώς δικαιωμάτων σαφώς 
αναντίστοιχων με το αναντίστοιχων με το 
επίπεδο σπουδών τους επίπεδο σπουδών τους 
και με διάλυση του ΤΕΕ και με διάλυση του ΤΕΕ 
αγνοώντας όχι μόνο την αγνοώντας όχι μόνο την 
ιστορική αναγκαιότητα ιστορική αναγκαιότητα 
ύπαρξης του αλλά ύπαρξης του αλλά 
αλλάζοντας προκλητικά αλλάζοντας προκλητικά 
τον τίτλο του από Τεχνικό τον τίτλο του από Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας σε Επιμελητήριο Ελλάδας σε 
… Τεχνικό Επαγγελματικό … Τεχνικό Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο.Επιμελητήριο.

3. Θεωρεί ότι ειδικά 3. Θεωρεί ότι ειδικά 
το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων πρέπει Θρησκευμάτων πρέπει 

να κατανοεί πως το να κατανοεί πως το 
αποτέλεσμα που παράγει αποτέλεσμα που παράγει 
ο μηχανικός είναι προϊόν ο μηχανικός είναι προϊόν 
επιστήμης. Η σύνδεση επιστήμης. Η σύνδεση 
του τίτλου σπουδών με τα του τίτλου σπουδών με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματικά δικαιώματα 
είναι «εκ των ων ουκ άνευ» είναι «εκ των ων ουκ άνευ» 
σε κάθε κοινωνία που θέλει σε κάθε κοινωνία που θέλει 
να διοικείται ορθολογικά. Η να διοικείται ορθολογικά. Η 
πολιτική της προς τα κάτω πολιτική της προς τα κάτω 
εξομοίωσης των τεχνικών εξομοίωσης των τεχνικών 
της χώρας υπαγορεύεται της χώρας υπαγορεύεται 
από τις ανάγκες της από τις ανάγκες της 
διεθνούς ολιγαρχίας του διεθνούς ολιγαρχίας του 
χώρου των μελετών και της χώρου των μελετών και της 
κατασκευής. Οι συνέπειες κατασκευής. Οι συνέπειες 
αυτής της πολιτικής για αυτής της πολιτικής για 
τον τόπο θα είναι ολέθριες τον τόπο θα είναι ολέθριες 
αφού στα παραγόμενα έργα αφού στα παραγόμενα έργα 
–ιδιωτικά και δημόσια- –ιδιωτικά και δημόσια- 
θα ενσωματώνεται όλο θα ενσωματώνεται όλο 
και λιγότερη γνώση. και λιγότερη γνώση. 
Το ζητούμενο είναι η Το ζητούμενο είναι η 
συμπλήρωση όλων των συμπλήρωση όλων των 
επιπέδων της τεχνικής επιπέδων της τεχνικής 
πυραμίδας με εκείνες τις πυραμίδας με εκείνες τις 
ειδικότητες τεχνικών που ειδικότητες τεχνικών που 
έχει ανάγκη η παραγωγική έχει ανάγκη η παραγωγική 
διαδικασία και φυσικά με διαδικασία και φυσικά με 
προσδιορισμένη την γνώση προσδιορισμένη την γνώση 
που πρέπει να κατέχεται που πρέπει να κατέχεται 
ώστε να είναι δυνατή η ώστε να είναι δυνατή η 
ένταξη σε κάθε ένα τέτοιο ένταξη σε κάθε ένα τέτοιο 
επίπεδο. επίπεδο. 

Η λαϊκίστικη πολιτική Η λαϊκίστικη πολιτική 
πρέπει επιτέλους να πρέπει επιτέλους να 
εγκαταλειφθεί και να εγκαταλειφθεί και να 
οργανωθεί ουσιαστικός οργανωθεί ουσιαστικός 
διάλογος με τους φορείς διάλογος με τους φορείς 
που δημοκρατικά που δημοκρατικά 
εκπροσωπούν τους εκπροσωπούν τους 
επιστήμονες αν θέλουμε η επιστήμονες αν θέλουμε η 
πολιτική που θα προκύψει πολιτική που θα προκύψει 
να απαντά στα προβλήματα να απαντά στα προβλήματα 
του λαού. Η διαβούλευση του λαού. Η διαβούλευση 
στο διαδίκτυο ενδεχομένως στο διαδίκτυο ενδεχομένως 
να είναι ένα μέσο να είναι ένα μέσο 
ενημέρωσης όσων έχουν ενημέρωσης όσων έχουν 
πρόσβαση σε αυτό αλλά σε πρόσβαση σε αυτό αλλά σε 
καμιά περίπτωση δεν είναι καμιά περίπτωση δεν είναι 
διάλογος με την κοινωνία διάλογος με την κοινωνία 
αφού δεν διασφαλίζεται αφού δεν διασφαλίζεται 
η δημοκρατική της η δημοκρατική της 
εκπροσώπηση σε αυτόν.εκπροσώπηση σε αυτόν.

Το υπουργείο Παιδείας, Το υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων ας Θρησκευμάτων ας 
ασχοληθεί με τα του ασχοληθεί με τα του 
«οίκου του» τα οποία είναι «οίκου του» τα οποία είναι 
και πολλά και δύσκολα και πολλά και δύσκολα 
και ας αφήσει το Τεχνικό και ας αφήσει το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας να Επιμελητήριο Ελλάδας να 
συνεχίσει να πορεύεται συνεχίσει να πορεύεται 
παίζοντας τον ιστορικά παίζοντας τον ιστορικά 
καταξιωμένο ρόλο του καταξιωμένο ρόλο του 
ιδιαίτερα στην κρίσιμη  ιδιαίτερα στην κρίσιμη  
συγκυρία που βιώνει ο συγκυρία που βιώνει ο 
Ελληνικός λαός σήμερα.    Ελληνικός λαός σήμερα.    

       ΨΗΦΙΣΜΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Σχετικά με το υπό διαβούλευση κείμενο του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων με Σχετικά με το υπό διαβούλευση κείμενο του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων με 
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ο Μηχανικός
σήμερα
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1.1. Το ΤΕΕ Το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου είναι σαφώς Πελοποννήσου είναι σαφώς 
αντίθετο με το σχέδιο αντίθετο με το σχέδιο 
διαβούλευσης. Θεωρούμε διαβούλευσης. Θεωρούμε 
μικρό το διάστημα για μικρό το διάστημα για 
την πολυπλοκότητα του την πολυπλοκότητα του 
θέματος. Είναι βασικό θέματος. Είναι βασικό 
και απαραίτητο να δοθεί και απαραίτητο να δοθεί 
ουσιαστική παράταση στην ουσιαστική παράταση στην 
διαβούλευση προκειμένου διαβούλευση προκειμένου 
να ενημερωθούμε και να να ενημερωθούμε και να 
διαμορφώσουμε ουσιαστικές διαμορφώσουμε ουσιαστικές 
θέσεις. Δεν υπάρχει θέσεις. Δεν υπάρχει 
ουσιαστική ενημέρωση, ουσιαστική ενημέρωση, 
παρά το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι 
αναφέρεται στο κείμενο τι αναφέρεται στο κείμενο τι 
θα ακολουθεί. Εκτιμούμε θα ακολουθεί. Εκτιμούμε 
ότι το σχέδιο κατατίθεται ότι το σχέδιο κατατίθεται 
πρόχειρα και χωρίς τον πρόχειρα και χωρίς τον 
απαιτούμενο και ουσιαστικό απαιτούμενο και ουσιαστικό 
διάλογο.διάλογο.

2.2. H θέση μας ως H θέση μας ως 
Διπλωματούχοι Μηχανικοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
είναι ότι τα επαγγελματικά είναι ότι τα επαγγελματικά 
δικαιώματα προκύπτουν από δικαιώματα προκύπτουν από 
τους Ακαδημαϊκούς τίτλους τους Ακαδημαϊκούς τίτλους 
και, ως Διπλωματούχοι και, ως Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί Α.Ε.Ι., θέλουμε Μηχανικοί Α.Ε.Ι., θέλουμε 
και επιδιώκουμε να είμαστε και επιδιώκουμε να είμαστε 
αυτοί οι οποίοι μπορούμε να αυτοί οι οποίοι μπορούμε να 
εγγυηθούμε την αρτιότητα εγγυηθούμε την αρτιότητα 
και το μέγιστο επίπεδο των και το μέγιστο επίπεδο των 
κατασκευών σύμφωνα με κατασκευών σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης μας.της επιστήμης μας.

3.3. Θεωρούμε ότι Θεωρούμε ότι 
επιχειρείται δια της επιχειρείται δια της 
πλαγίας η εξομοίωση πλαγίας η εξομοίωση 
σπουδών 3ετίας ή 4ετίας σπουδών 3ετίας ή 4ετίας 
με τις σπουδές μας. με τις σπουδές μας. 
Θεωρούμε ότι χωρίς τη Θεωρούμε ότι χωρίς τη 
θεσμοθέτηση και τη σαφή θεσμοθέτηση και τη σαφή 
και αυστηρή οριοθέτηση και αυστηρή οριοθέτηση 
των επαγγελματικών των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων ανάμεσα δικαιωμάτων ανάμεσα 
σε Διπλωματούχους σε Διπλωματούχους 
Μηχανικούς Α.Ε.Ι. Μηχανικούς Α.Ε.Ι. 
και Υπομηχανικούς, και Υπομηχανικούς, 
Τεχνολόγους, αποφοίτους Τεχνολόγους, αποφοίτους 
Ι.Ε.Κ. και εμπειροτέχνες Ι.Ε.Κ. και εμπειροτέχνες 

είναι αδύνατη οποιαδήποτε είναι αδύνατη οποιαδήποτε 
συζήτηση για ενιαίο φορέα συζήτηση για ενιαίο φορέα 
όπως αποτυπώθηκε και στην όπως αποτυπώθηκε και στην 
σχετική απόφαση 678/ 2005 σχετική απόφαση 678/ 2005 
της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.. της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.. 

4.4. Επιχειρείται η Επιχειρείται η 
σαφής υποβάθμιση των σαφής υποβάθμιση των 
Διπλωματούχων Μηχανικών Διπλωματούχων Μηχανικών 
Α.Ε.Ι. αφού στο νέο φορέα Α.Ε.Ι. αφού στο νέο φορέα 
προφανώς θα αποτελέσουμε προφανώς θα αποτελέσουμε 
απόλυτη μειοψηφία με απόλυτη μειοψηφία με 
ότι αυτό συνεπάγεται και ότι αυτό συνεπάγεται και 
δεν προδιαγράφεται στο δεν προδιαγράφεται στο 
αποφασιστικό μέρος του αποφασιστικό μέρος του 
φορέα η βαρύτητα κάθε φορέα η βαρύτητα κάθε 
κλάδου ως προς το επίπεδο κλάδου ως προς το επίπεδο 
της εμπειρίας και των της εμπειρίας και των 
γνώσεων. γνώσεων. 

5.5. Πάγια θέση του Πάγια θέση του 
Τ.Ε.Ε. είναι ότι στην Τ.Ε.Ε. είναι ότι στην 
διοικητική διαβάθμιση διοικητική διαβάθμιση 
προηγούνται οι απόφοιτοι προηγούνται οι απόφοιτοι 
Α.Ε.Ι. έναντι κάθε άλλης Α.Ε.Ι. έναντι κάθε άλλης 
βαθμίδας και αυτό είναι βαθμίδας και αυτό είναι 
αδιαπραγμάτευτο για εμάς. αδιαπραγμάτευτο για εμάς. 
Μόνο με καθαρές λύσεις Μόνο με καθαρές λύσεις 
και διακριτούς ρόλους θα και διακριτούς ρόλους θα 
μπορέσει να δημιουργηθεί μπορέσει να δημιουργηθεί 
μια κοινωνία σύνθεσης που μια κοινωνία σύνθεσης που 
αποτελεί την κοινωνία του αποτελεί την κοινωνία του 
μέλλοντος. μέλλοντος. 

6.6. Ασφαλώς και Ασφαλώς και 
πρέπει να γίνει πιστοποίηση πρέπει να γίνει πιστοποίηση 
επαγγελματιών τεχνιτών επαγγελματιών τεχνιτών 
για να εξασφαλιστούν για να εξασφαλιστούν 
αρτιότερες κατασκευές αρτιότερες κατασκευές 
καθώς και να καθώς και να 
δημιουργηθούν μητρώα,  δημιουργηθούν μητρώα,  
αλλά όλα αυτά υπό την αλλά όλα αυτά υπό την 
αιγίδα του Τ.Ε.Ε. ως αιγίδα του Τ.Ε.Ε. ως 
αρμοδίου φορέα.αρμοδίου φορέα.

7.7. Το Τ.Ε.Ε., έχοντας Το Τ.Ε.Ε., έχοντας 
καθορισμένο θεσμικό ρόλο καθορισμένο θεσμικό ρόλο 
(Τεχνικός Σύμβουλος (Τεχνικός Σύμβουλος 
της Πολιτείας) λόγω της της Πολιτείας) λόγω της 
υψηλής τεχνογνωσίας που υψηλής τεχνογνωσίας που 
διαθέτουν τα μέλη του διαθέτουν τα μέλη του 
μετέχει ουσιαστικά στην μετέχει ουσιαστικά στην 

διαμόρφωση των βασικών διαμόρφωση των βασικών 
τεχνικών κατευθύνσεων τεχνικών κατευθύνσεων 
της Πολιτείας μέσω των της Πολιτείας μέσω των 
Ο.Ε. που συγκροτεί το Ο.Ε. που συγκροτεί το 
Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Ο ρόλος αυτός Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Ο ρόλος αυτός 
του Τ.Ε.Ε. επιχειρείται του Τ.Ε.Ε. επιχειρείται 
να εξαλειφθεί. Για το να εξαλειφθεί. Για το 
γεγονός αυτό είμαστε γεγονός αυτό είμαστε 
κάθετα αντίθετοι. Εφόσον κάθετα αντίθετοι. Εφόσον 
η Πολιτεία επιδιώκει η Πολιτεία επιδιώκει 
την τακτοποίηση και την τακτοποίηση και 
θέσπιση ενός ευρέος θέσπιση ενός ευρέος 
φάσματος επαγγελματικών φάσματος επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων και 
δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων, 
προτείνουμε να ακολουθήσει προτείνουμε να ακολουθήσει 
η Πολιτεία την απόφαση η Πολιτεία την απόφαση 
του Σ.τ.Ε. για τα του Σ.τ.Ε. για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματικά δικαιώματα 
και το Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ΥΠ.ΑΝ. και το Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ΥΠ.ΑΝ. 
και το Τ.Ε.Ε., από κοινού και το Τ.Ε.Ε., από κοινού 
ως Νομικά Πρόσωπα να ως Νομικά Πρόσωπα να 
καθορίζουν καταρχήν τα καθορίζουν καταρχήν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματικά δικαιώματα 
μέσω του θεσμικού πλαισίου μέσω του θεσμικού πλαισίου 
των Ο.Ε. και των σχετικών των Ο.Ε. και των σχετικών 
αποφάσεων της Πολιτείας.αποφάσεων της Πολιτείας.

8.8. Θεωρούμε Θεωρούμε 
ότι υπάρχουν ήδη ότι υπάρχουν ήδη 
θεσμοθετημένοι, όλοι οι θεσμοθετημένοι, όλοι οι 
φορείς και τα εκπαιδευτικά φορείς και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα με αναγνωρισμένο ιδρύματα με αναγνωρισμένο 
κύρος, που μπορούν να κύρος, που μπορούν να 
αναλάβουν κατά αντιστοιχία, αναλάβουν κατά αντιστοιχία, 
τα θέματα περί πιστοποίησης τα θέματα περί πιστοποίησης 
γνώσεων, διασφάλισης γνώσεων, διασφάλισης 
ποιότητας και δεοντολογίας. ποιότητας και δεοντολογίας. 
Αυτά είναι το Τεχνικό Αυτά είναι το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας Επιμελητήριο Ελλάδας 
(Τ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο (Τ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο 
Οικονομίας Κατασκευών Οικονομίας Κατασκευών 
(Ι.Ο.Κ.), οι Πανελλήνιοι (Ι.Ο.Κ.), οι Πανελλήνιοι 
Σύλλογοι Διπλωματούχων Σύλλογοι Διπλωματούχων 
Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Μηχανικών Α.Ε.Ι. και 
Πτυχιούχων Μηχανικών Πτυχιούχων Μηχανικών 
Τ.Ε., οι Πολυτεχνικές Τ.Ε., οι Πολυτεχνικές 
Σχολές και τα αντίστοιχα Σχολές και τα αντίστοιχα 
Τεχνολογικά Ιδρύματα της Τεχνολογικά Ιδρύματα της 
χώρας και πολλά άλλα. Είναι χώρας και πολλά άλλα. Είναι 
άλλωστε απολύτως θεμιτό άλλωστε απολύτως θεμιτό 
ο καθένας από εμάς να ο καθένας από εμάς να 

εξελίσσεται επιστημονικά και εξελίσσεται επιστημονικά και 
επαγγελματικά και να έχει επαγγελματικά και να έχει 
την αντίστοιχη πιστοποίηση. την αντίστοιχη πιστοποίηση. 
Σίγουρα υπάρχουν κενά Σίγουρα υπάρχουν κενά 
και δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες 
στην απόδοση των στην απόδοση των 
επαγγελματικών επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων και 
πιστοποιήσεων, αλλά αυτό πιστοποιήσεων, αλλά αυτό 
είναι απόρροια κυρίως είναι απόρροια κυρίως 
της μη θέσπισης των της μη θέσπισης των 
απαιτούμενων διαδικασιών απαιτούμενων διαδικασιών 
και νομοθετημάτων, και νομοθετημάτων, 
παρά της έλλειψης των παρά της έλλειψης των 
φορέων εκείνων που θα φορέων εκείνων που θα 
τις εφαρμόσουν. Στην τις εφαρμόσουν. Στην 
κατεύθυνση αυτή το Τ.Ε.Ε. κατεύθυνση αυτή το Τ.Ε.Ε. 
ως Ν.Π.Δ.Δ. και μοναδικός ως Ν.Π.Δ.Δ. και μοναδικός 
Τεχνικός Σύμβουλος του Τεχνικός Σύμβουλος του 
Κράτους, σε συνεργασία Κράτους, σε συνεργασία 
κατά περίπτωση με τα κατά περίπτωση με τα 
αρμόδια υπουργεία, θα αρμόδια υπουργεία, θα 
μπορούσε, να συμβάλλει μπορούσε, να συμβάλλει 
στη θέσπιση ενός στη θέσπιση ενός 
πλαισίου επαγγελματικών πλαισίου επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και στην δικαιωμάτων και στην 
κωδικοποίηση των κωδικοποίηση των 
απαραίτητων διαδικασιών απαραίτητων διαδικασιών 
πιστοποίησης των τεχνικών πιστοποίησης των τεχνικών 
δραστηριοτήτων. δραστηριοτήτων. 

9.9. Η σωστή διαδικασία Η σωστή διαδικασία 
λοιπόν είναι, πρώτα, λοιπόν είναι, πρώτα, 
το ξεκαθάρισμα και η το ξεκαθάρισμα και η 
αυστηρή οριοθέτηση αυστηρή οριοθέτηση 
των επαγγελματικών των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων ανάμεσα δικαιωμάτων ανάμεσα 
σε Διπλωματούχους σε Διπλωματούχους 
Μηχανικούς Α.Ε.Ι. Μηχανικούς Α.Ε.Ι. 
και Υπομηχανικούς, και Υπομηχανικούς, 
Τεχνολόγους, αποφοίτους Τεχνολόγους, αποφοίτους 
Ι.Ε.Κ. και εμπειροτέχνες, Ι.Ε.Κ. και εμπειροτέχνες, 
και στη συνέχεια, η και στη συνέχεια, η 
οποιαδήποτε συζήτηση για οποιαδήποτε συζήτηση για 
ενιαίο φορέα.ενιαίο φορέα.

Οι ανωτέρω θέσεις Οι ανωτέρω θέσεις 
των μονίμων επιτροπών των μονίμων επιτροπών 
απεστάλησαν προς τον απεστάλησαν προς τον 
Υφυπουργό κ.ΠανάρετοΥφυπουργό κ.Πανάρετο
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Στην 
Κόρινθο στις Κόρινθο στις 

17-6-2011 πραγματοποιήθηκε 
η 7η τακτική συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας του 
περιφερειακού τμήματος 
Πελοποννήσου του ΤΕΕ. 

Στην συνεδρίαση είχε 
κληθεί και συμμετείχε  ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος 
Σπίρτζης, ο οποίος ενημέρωσε 
την Α για την πορεία του ΤΕΕ 
και άκουσε τις τοποθετήσεις 
αρκετών μελών της  για τα 
θέματα που απασχολούν τους 
μηχανικούς.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
αναφέρθηκε στα εξής

 Το ΤΕΕ έχει  ανοίξει 
το θέμα προδιαγραφών και 
τις διαφορές που υπάρχουν 
ανάμεσα σε αυτές για τα 
δημόσια και αυτές για τα 
ιδιωτικά έργα. Είναι ανάμεσα 
στις πρώτες προτεραιότητες 
η έκδοση Τεχνικών οδηγιών 
από το ΤΕΕ σε πεδία για τα 
οποία δεν έχει υπάρξει έκδοση 
για περισσότερο από 30 
χρόνια. 

 Έχει γίνει 
ίδρυση φορέα 

μητρώων 

διαβάθμισης 
και 

πιστοποίησης 
τεχνικών επαγγελμάτων 

( μέχρι στιγμής αφορά τα 
στεγασμένα επαγγέλματα 
αλλά υπάρχει συμφωνία 
για να επεκταθεί σε όλα τα 
τεχνικά επαγγέλματα).

 Θεσμοθετήθηκε 
η ίδρυση παρατηρητήριου 
ποιότητας και τιμών των 
δομικών υλικών. Έχουμε 
διαπιστώσει την ύπαρξη 
κενού σε αυτόν το τομέα με 
αποτέλεσμα να ανεβαίνει 
το κόστος κατασκευής των 
οικοδομών με συνέπεια την 
περαιτέρω ύφεση.

 Διαπιστώθηκε η 
ανάγκη δημιουργίας  ενός 
μητρώου αντεπιστελλόντων 
μελών δηλαδή επιστημόνων 
που ασχολούνται με τεχνικά 
θέματα χωρίς να είναι μέλη 
του ΤΕΕ και έχει παρθεί η 
σχετική απόφαση

 Έχει συγκροτηθεί 
επιτροπή για την ίδρυση 
νέας ειδικότητας για τους 
αποφοίτους των διαφόρων 
νεοσύστατων τμημάτων 
του πολυτεχνείου ή των 
πολυτεχνικών σχολών πέραν 

των βασικών ειδικοτήτων που των βασικών ειδικοτήτων που 
υπάρχουν μέχρι τώρα.υπάρχουν μέχρι τώρα.

 Έχουμε θέσει  ως 
στόχο την απλοποίηση στόχο την απλοποίηση 
διαφόρων διαδικασιών που διαφόρων διαδικασιών που 
διεκπεραιώνουν οι μηχανικοί διεκπεραιώνουν οι μηχανικοί 
στοχεύοντας έτσι στην στοχεύοντας έτσι στην 
ευκολότερη άσκηση του ευκολότερη άσκηση του 
επαγγέλματος και κυρίως επαγγέλματος και κυρίως 
στην άρση σημαντικών στην άρση σημαντικών 
εμποδίων στην αναπτυξιακή εμποδίων στην αναπτυξιακή 
διαδικασία, όπως είναι:διαδικασία, όπως είναι:

α. αδειών δόμησης
β. αδειών λειτουργίας 

επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
γ. αδειών λειτουργίας 

διαφόρων εγκρίσεωνδιαφόρων εγκρίσεων
δ. γίνεται προσπάθεια 

η οποία βρίσκεται σε καλό                                                        η οποία βρίσκεται σε καλό                                                        
δρόμο ώστε να εκδίδει το δρόμο ώστε να εκδίδει το 
ΤΕΕ τις  άδειες λειτουργίας ΤΕΕ τις  άδειες λειτουργίας 
βιοτεχνιώνβιοτεχνιών

ε. έχουμε προγραμματική 
σύμβαση με το                                                        σύμβαση με το                                                        
ΥΠΕΚΑ για ίδρυση μητρώου ΥΠΕΚΑ για ίδρυση μητρώου 
ταυτότητας.ταυτότητας.

Στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης των αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της ισοτιμίας προβλημάτων της ισοτιμίας προβλημάτων της ισοτιμίας προβλημάτων της ισοτιμίας 
των σχολών και των 
επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των 
μηχανικών 

συγκροτήθηκε 
Επιτροπή για 
την καταγραφή 

των ακαδημαικών και   
επαγγελματικών τίτλων των 
χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με απώτερο στόχο 
την διευκόλυνση των 
αντιστοιχίσεων που έπονται..

Αποφασίστηκε να 
δεχόμαστε τις αποφάσεις 
του συμβουλίου 
αναγνώρισης επαγγελματικής 
ισοτιμίας(ΣΑΕΠ) και να 
εγγράφουμε στα μητρώα του 
ΤΕΕ τους ενδιαφερόμενους, 
ενώ ταυτόχρονα το ΤΕΕ για 
τις περιπτώσεις που διαφωνεί 
και θεωρεί ότι κακώς 
αναγνωρίστηκαν οι ισοτιμίες, 
θα τους χορηγεί τα αντίστοιχα θα τους χορηγεί τα αντίστοιχα 
επαγγελματικά  δικαιώματα 
και θα προσφεύγει στο Σ.τ.Ε

Έχουν δρομολογηθεί 
οι διαδικασίες για την 
δημιουργία προδιαγραφών 
των ψηφιακών αρχείων 
ηλεκτρονικής ταυτότητας 
κτηρίων.

Έγινε καταλυτική 
παρέμβαση του ΤΕΕ 
κατά κατά 

7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 7η Τακτική    Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας 

ο Μηχανικός
σήμερα

ο Μηχανικός
σήμερα
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την κατάρτιση του 
ΚΕΝΑΚ και την θέσπιση 
των διαδικασιών 
που αφορούν 
στις ενεργειακές 
επιθεωρήσεις αφού 
έγινε δεκτό το 
σύνολο σχεδόν 
των θέσεων μας τις 
οποίες φροντίσαμε 
να τεκμηριώσουμε 
επαρκώς.

Έχει αποφασιστεί 
η κατάρτιση μητρώου 
εκπροσώπων του 
ΤΕΕ σε Συμβούλια 
και Επιτροπές και 
η επιλογή των 
προσώπων να γίνεται 
με κλήρωση. Μένει η 
θεσμοθέτηση η οποία 
έχει δρομολογηθεί.

Διαπιστώσαμε ότι ο 
κώδικας δεοντολογίας 
δεν έχει μεταβληθεί 
τα τελευταία σχεδόν 
εξήντα χρόνια και 
αυτό τον καθιστά 

ανεφάρμοστο. Έτσι 
έχει συγκροτηθεί 
επιτροπή για σύνταξη 
νέου σλυγχρονου 
Κώδικα Δεοντολογίας 
και Αναμόρφωσης του 
θεσμικού πλαισίου 
των Πειθαρχικών 
Συμβουλίων στσ 
οποία έχουν κληθεί να 
μετέχουν οι εκλεκτοί 
συνάδελφοι  κ.κ.  
Θεοδόσιος Τάσιος, 
Κώστας Λιάσκας, 
Κοσμάς Σφυρίου 
και άλλα επιφανή ή 
ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.

Προωθείται η 
έκδοση Π.Δ. για 
τις αμοιβές  των 
Μηχανικών καθώς 
και Νόμος για 
την απλοποίηση 
των διαδικασιών 
υπολογισμού τους με 
την σύνταξη ενός και 
μόνο προϋπολογισμού 
του έργου. Επίσης 
προωθείται νέος Νόμος προωθείται νέος Νόμος 

για τα δημόσια 
έργα στον 

οποίο 

προσπαθούμε 

να ενσωματώσουμε να ενσωματώσουμε 
τις πάγιες απόψεις τις πάγιες απόψεις 
μας με τις οποίες μας με τις οποίες 
κατοχυρώνεται ο ρόλος κατοχυρώνεται ο ρόλος 
μας και τα επάγγελμα μας και τα επάγγελμα 
μας.

Στο ΤΕΕ το Στο ΤΕΕ το 
τελευταίο 
8μηνο έχει 8μηνο έχει 
ανατεθεί 
μία σειρά 
από 
νέες 

αρμοδιότητες αρμοδιότητες 
μέσα από 
τις οποίες 
αναβαθμίζεται ο ρόλος αναβαθμίζεται ο ρόλος 
του Μηχ/κού.του Μηχ/κού.

Έχουμε ως  ΤΕΕ Έχουμε ως  ΤΕΕ 
υποβάλει μίας σειρά υποβάλει μίας σειρά 
προτάσεων προς την προτάσεων προς την προτάσεων προς την προτάσεων προς την 
πολιτεία για έξοδο από πολιτεία για έξοδο από πολιτεία για έξοδο από πολιτεία για έξοδο από 
την κρίση.

Προωθείται η Προωθείται η 
δημιουργία συστήματος δημιουργία συστήματος 
πιστοποίησης των πιστοποίησης των 

προϊόντων και των προϊόντων και των 
υλικών στο οποίο υλικών στο οποίο 

κύριο ρόλο θα κύριο ρόλο θα 
έχει το ΤΕΕ.έχει το ΤΕΕ.

Σχετικά Σχετικά 
με το με το 
θέμα των θέμα των 

καμπινών καμπινών 
τραπεζών τραπεζών 

στο οποίο στο οποίο 

αναφέρθηκε αναφέρθηκε 
η Χ.Τσιώλη, η Χ.Τσιώλη, 

ο πρόεδρος του ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ είπε ότι τα ΤΕΕ είπε ότι τα 

τραπεζικά καταστήματα τραπεζικά καταστήματα 
δεν ελέγχονται από δεν ελέγχονται από 
την Πολεοδομία και την Πολεοδομία και 
την Πυροσβεστική την Πυροσβεστική 
διότι αδειοδοτούνται διότι αδειοδοτούνται 

από την ένωση 

τραπεζών. 
Δρομολογείται 
αλλαγή από τον αλλαγή από τον 
κ. Σηφουνάκη σε 
συνεργασία με το 
ΤΕΕ η αδειοδότηση 
αυτή να γίνεται μόνο 
αφού υπάρχουν 
πιστοποιητικά 
Πολεοδομίας και 
Πυροσβεστικής. Επίσης 
εκτός από τις τράπεζες 
πρέπει να δούμε και 
τα SUPER MARKET 
(τι άδειες έχουν λάβει 
και πως κ.λ.π) διότι 
και εκεί υπάρχουν 
ζητήματα ασφάλειας 
των πολιτών καθώς 
έχουμε διαπιστώσει ότι 
η λειτουργία αρκετών 
από αυτά δεν είναι 
συμβατή με τις άδειες 
τους.

Πρόστιμο 
υποβλήθηκε στο ΤΕΕ 
από την  Επιτροπή 
Ανταγωνισμού για το 
σύστημα των αμοιβών 
(θεωρώντας ότι είμαστε 
δήθεν καρτέλ ) το 

οποίο 
δεν πληρώσαμε. 
Στο άμεσο μέλλον 
θα θέσουμε τα 
θέματα που αφορούν 
στην πειτροπή 
ανταγωνισμού και τον 
ρό΄λο που παίζει όταν 
ενώ δεν ασχολείται 
με την τιμολογιακή 
πολιτική των εταιρειών 
εμπορίας βασικών 
οικοδομικών υλικών, 
ασχολείται με το ΤΕΕ 
και την εκ του νόμου 
αρμοδιότητα του για 
υπολογισμό αμοιβών 
των μηχανικών 
θεωρώντας το «ένωση 
επιχειρήσεων» ώστε 
να διευκολυνθεί να 
πάρει την πρωταφανή 
απόφαση της. (το 
πρωτοφανές είναι 
μπορεί να υπάρξει 
ένωση περισσοτέρων 
από εκατόν είκοσι 
χιλιάδων επιχειρήσεων) 

του  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθοτου  ΤΕΕ – Πελοποννήσου στην Κόρινθο
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ο Μηχανικός
σήμερα

Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση 
τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8τους ευρωκώδικες 2 &  8

Το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου 
οργάνωσε στην Τρίπολη 
στις 9 Απριλίου 2011 
ενημερωτική ημερίδα 
για τους ευρωκώδικες 
2 & 8. 

Κατά την έναρξη 
της ημερίδας και πριν 
τις επιστημονικές 
αναλύσεις των 
παρισταμένων ομιλητών 
για τα συγκεκριμένα 
θέματα, τον λόγο πήρε 
η Πρόεδρος Χαρίκλεια 
Τσιώλη και μεταξύ 
άλλων ανέφερε:

“Η σημερινή 
θεματολογία αφορά 
την μελέτη των 
κατασκευών με βάση 
τους Ευρωκώδικες,  
και συγκεκριμένα 
το σχεδιασμό 
των κτηριών από 
σκυρόδεμα σύμφωνα 
με τους Ευρωκώδικες 
2 & 8, που σκοπό 
έχει να βελτιώσει την 
ποιότητα των μελετών 
και κατασκευών 
και να οδηγήσει 
στο επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα που δεν 
είναι άλλο από την 
αξιοπιστία, ασφάλεια 
και μακροβιότητα των 
κατασκευών. 

Είναι γνωστό ότι 
κάθε χώρα είχε την 
δική της Νομοθεσία 
την οποία εφάρμοζε 
στο σχεδιασμό και τη 
μελέτη των φορέων και 
γενικά των τεχνικών 

έργων.

Σήμερα θεωρείται 
ότι οι Πανευρωπαικοί 

Κώδικες έχουν 
σημαντική επίδραση 
παγκοσμίως. Η 
δομή, η πληρότητα, 
η ομοιογένεια, η 
συνοχή και η συνέπεια 

τους είναι τέτοιες 
(παράδειγμα 

η συμβατότητά τους 
προς τους Κανονισμούς 

των Η.Π.Α. και της 
Ιαπωνίας λ.χ. για 
αντισεισμικά θέματα) 
ώστε ήδη άρχισαν 
να υιοθετούνται και 
από χώρες εκτός 

Ευρωπαικής Ένωσης, 
αλλά και να επηρεάζουν 
έντονα και ευθέως 
τους Κανονισμούς και 
άλλων χωρών όπως στη 
Λατινική Αμερική και 
στην Ασία.

Όλοι οι Ευρωκώδικες 
απαρτίζονται από 10 
κύρια Ευρωπαικά 
Πρότυπα και 
υποδιαιρούνται σε 58 
μέρη.

Οι Ευρωκώδικες 
2 & 8, που ισχύουν 
αντικαθιστώντας 
τους Εθνικούς μας 
Κανονισμούς ΕΚΩΣ 
& ΕΑΚ αντίστοιχα, 
έχουν εφαρμογή 
στον υπολογισμό της 
μηχανικής αντοχής 
των κατασκευαστικών 
έργων και των 
στοιχείων τους και 
καλύπτουν, κατά ένα 
σημαντικό μέρος, τη 
μελέτη και κατασκευή 
έργων από σκυρόδεμα 
και υπό σεισμικές 
συνθήκες. 

Για την υλοποίησή 
τους, όπως και 
των υπολοίπων 
Ευρωκωδίκων στην 
Ελλάδα, αντίστοιχα και 
σε κάθε κράτος-μέλος, 
εισάγεται η έννοια του 
Εθνικού Προτύπου.

Κάθε Εθνικό 
Πρότυπο εφαρμογής 
ενός Ευρωκώδικα 
συντίθεται από το 
πλήρες κείμενο του 
Ευρωκώδικα μαζί 

ο Μηχανικός
σήμερα

ο Μηχανικός
σήμερα
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ο Μηχανικός
σήμερα

Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση Σχεδιασμός κτιρίων                     σκυροδέματος με βάση 

με τα παραρτήματά 
του (όπως αυτό 
δημοσιεύτηκε από τη 
CEN και μεταφράσθηκε 
με μέριμνα της 
Εθνικής Επιτροπής 
Ευρωκωδίκων) καθώς 
και από το Εθνικό 
Προσάρτημα. 

Η υιοθέτηση της 
εισαγωγής του Εθνικού 
Προσαρτήματος 
είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας για το μέλλον 
και την ευστάθεια 
του συστήματος των 
Ευρωκωδίκων. 

Το Εθνικό Πρότυπο 
περιέχει αποκλειστικά 
και μόνο πληροφορίες 
για τις «Εθνικά 
Προσδιοριζόμενες 
Παραμέτρους», δηλ. τις 
παραμέτρους εκείνες 
που παραμένουν 
ανοικτές στον 
Ευρωκώδικα και 
προορίζονται για Εθνική 
επιλογή. 

Με άλλα λόγια, 
η κάθε χώρα έχει 
την δυνατότητα 
να κάνει κάποιες 
διαφοροποιήσεις σε 
κάποια προκαθορισμένα 
σημεία των 
Ευρωκωδίκων, οι οποίες 
επιβάλλονται από τις 
ιδιαίτερες συνθήκες 
της κάθε χώρας και 
έτσι εισάγονται κάποιοι 
συντελεστές ασφαλείας 
λόγω των κλιματικών, 
σεισμικών, γεωλογικών, 
οικονομικών κλπ. 

ιδιαιτεροτήτων του 
κάθε κράτους και  
που δεν πρέπει να 

αγνοούνται.  

Τέλος, με τη χρήση 
των ευρωκωδίκων 
μπορούμε ίσως 

να διευρύνομε τις 
επαγγελματικές μας 
δραστηριοτήτες και 

εκτός Ελληνικών 
συνόρων, ειδικά τις 
σημερινές δύσκολες 
εποχές, γιατί μέσω 
των Ευρωκωδίκων 

δίνεται μια ευκαιρία 
στον Έλληνα Μηχανικό 
να δραστηριοποιηθεί 
στον κατασκευαστικό 
χώρο της Ευρωπαικής 
΄Ενωσης, και όχι μόνο, 
ανταγωνιζόμενος με 
ίσους όρους τους 
ξένους Συναδέλφους 
του”.

 Η θεματολογία και οι 
ομιλητές είναι οι εξής:

Βασικές Αρχές 
Ευρωκωδίκων-
Δράσεις-Φορτίσεις
Γ. Πενέλης, 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Η Μετάβαση από 
τον ΕΚΩΣ στον EΚ2
Κ. Τρέζος, 
Επ. Καθηγητής 
Ε.Μ.Π.

H Μετάβαση από 
τον EAK στον ΕΚ8 Ι. 
Ψυχάρης, 
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κατασκευαστικές 
Λεπτομέρειες-
Κανόνες Όπλισης 
κατά EΚ2 και ΕΚ8 Θ. 
Ρουσάκης, 
Λέκτορας Δ.Π.Θ.

Αποτίμηση και 
Επεμβάσεις σε 
Υφιστάμενες
Κατασκευές με βάση 
ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Β. Μπαρδάκης, 
Δρ. Πολιτικός  
Μηχανικός
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Αθέμιτος ανταγωνισμός

και όχι μόνο...

Τον τελευταίο καιρό 
παρατηρείται όλα και 
πιο συχνά το φαινόμενο 
της άσκησης ιδιωτικού 
έργου από συνάδελφους 
Δημοσίους Υπαλλήλους.

Συνεχώς φτάνουν 
στο ΤΕΕ Πελ/σου 
καταγγελίες από πολλά 
σημεία της Περιφέρειας 
για τέτοιου είδους 
φαινόμενα. 

 Σύμφωνα με 
το Ν. 3528/9-2-
2007 – ΦΕΚ 26Α 
(Δημοσιοϋπαλληλικός 
κώδικας) Άρθρο 
31 §2, μπορεί να 
χορηγείται άδεια σε 
ένα Δημόσιο Υπάλληλο 
για συγκεκριμένο έργο 
ή εργασία μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη 
του υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

Όπως φαίνεται τα 
τελευταία χρόνια αυτή 
η παράγραφος έγινε 
΄΄λάστιχο΄΄ από 
κάποια υπηρεσιακά 
συμβούλια και τελείως 
καταχρηστικά δόθηκε 
σε πολλούς Δημοσίους 
Υπαλλήλους άδεια 

Θ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣΘ.Ι ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕΠολιτικός Μηχανικός- ΕΔΕ

Γ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ ΠελοποννήσουΓ.Γ.  ΔΕ ΤΕΕ Πελοποννήσου
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΄΄επ΄ αόριστον΄΄ για 
να ασκούν ιδιωτικό 
έργο με αμοιβή.  

Φυσικά κάτι τέτοιο 
είναι παράνομο. Ο 
νόμος είναι σαφής 
– μιλάει μόνο για 
συγκεκριμένο έργο. 
Και φυσικά μία 
διοικητική πράξη – π.χ. 
οικοδομική άδεια που 
εκδίδεται μέσω μιας 
παράνομης διαδικασίας, 
προφανώς και πάσχει 
νομικά.

Το πιο σημαντικό 
είναι ότι αυτοί 
οι μηχανικοί – 
Δημόσιοι Υπάλληλοι 
που παρανόμως 
ασκούν στην ουσία 
ελεύθερο επάγγελμα 
εκμεταλλευόμενοι 
τις παράνομες και 
καταχρηστικές άδειες 
που έχουν αποσπάσει 
από τα υπηρεσιακά 
συμβούλια, πέραν 
του ότι ΄΄κλέβουν΄΄ 
τη δουλειά από 
τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, 
΄΄εκβιάζουν΄΄ λόγω 
θέσης και ιδιότητας 
την ανάληψη των 

υποθέσεων από τους 
πελάτες. Και βέβαια 
διεκπεραιώνουν τις 
υποθέσεις αυτές σε 
ώρες που πληρώνονται 
από το Δημόσιο και τον 
Ελληνικό Λαό για να 
ασκούν τα καθήκοντά 
τους ως Δημόσιοι 
Υπάλληλοι και όχι για να 
ασκούν ιδιωτικό έργο με 
αμοιβή.

Μέχρι σήμερα το 
ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει 
αρκετές ενέργειες για 
να σταματήσει αυτό το 
φαινόμενο. Έχει στείλει 
επιστολές σε Υπηρεσίες, 
έχει παραπέμψει 
κάποιες υποθέσεις 
στους Ελεγκτές 
Δημόσιας Διοίκησης, 
έχει κάνει Παραστάσεις 
Διαμαρτυρίας στους 
Τοπικούς Άρχοντες, 
έχει γνωστοποιήσει 
τα προβλήματα τόσο 
στην ΕΜΔΥΔΑΣ όσο 
και στους Τοπικούς 
Επαγγελματικούς 
Συλλόγους Ελεύθερων 
Επαγγελματιών  .

Μην ξεχνάμε όμως 
ότι όλοι οι μηχανικοί 
είναι μέλη του ΤΕΕ, και 
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Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Πελ/σου έχει κάνει αρκετές ενέργειες για 

Υπηρεσίες, έχει παραπέμψει κάποιες υποθέσεις στους Ελεγκτές Υπηρεσίες, έχει παραπέμψει κάποιες υποθέσεις στους Ελεγκτές Υπηρεσίες, έχει παραπέμψει κάποιες υποθέσεις στους Ελεγκτές 

ο Μηχανικός
σήμερα

ο Μηχανικός
σήμερα

οι Δημόσιοι Υπάλληλοι 
και οι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες.

Προσωπική 
μου άποψη είναι 
ότι οι Τοπικοί 
Σύλλογοι Ελεύθερων 
Επαγγελματιών 
Μηχανικών πρέπει 
να ασχοληθούν 
ουσιαστικά με το θέμα 
διότι στην ουσία τα 
μέλη τους είναι που 
θίγονται.

Μέχρι σήμερα 
στο ΤΕΕ δεν ζήτησε 
τη συνεργασία μας 
κανένας Σύλλογος. 
Θα πρέπει όμως 
οι κατά τόπους 
Σύλλογοι Μηχανικών 
σε συνεργασία ίσως 
και με τις Ν.Ε. του 
ΤΕΕ να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες για να 
αποκαλυφθούν πόσες 
και ποιές τέτοιου 
είδους παράνομες 
και καταχρηστικές 
αποφάσεις 
Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων έχουν 
εκδοθεί τα τελευταία 
χρόνια για άσκηση 
ιδιωτικού έργου ΄΄επ΄ 

αόριστον΄΄   από 
Δημοσίους Υπαλλήλους 
Μηχανικούς και να τις 
καταγγείλουν, ώστε 
μαζί να απαιτήσουμε 
την άμεση ανάκλησή 
τους. 

Θα πρέπει και η 
ΕΜΔΥΔΑΣ με τη σειρά 
της να συμβάλλει σε 
αυτή την προσπάθεια, 
διότι αυτά τα ελάχιστα 
μέλη της αμαυρώνουν 
με τις παράνομες 
πράξεις τους και τις 
αθέμιτες τακτικές τους 
τον ίδιο τον κλάδο των 
Δημοσίων Υπαλλήλων 
Μηχανικών.

Τέλος θα πρέπει και ο 
ίδιοι οι παρανομούντες 
Δημόσιοι Υπάλληλοι 
Μηχανικοί να 
καταλάβουν ότι πέρα 
απ΄ όλα τα άσχημα 
αποτελέσματα που 
έχουν για το σύνολο 
των συναδέλφων αυτές 
οι παρανομίες, εκδίδουν 
παράνομες άδειες 
και για τους πελάτες 
τους, άδειες που 
μπορούν αυτοδίκαια να 
ανακληθούν ύστερα από 
μία απλή καταγγελία.
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Η διαχείριση αποβλήτων έχει υποστεί πολλές αλλαγές από την δεκαετία του ‘60 και έκτοτε. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές Η διαχείριση αποβλήτων έχει υποστεί πολλές αλλαγές από την δεκαετία του ‘60 και έκτοτε. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές 
είναι: η ανάπτυξη της ιεράρχησης των αποβλήτων σαν βάση στρατηγικής για τον σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, ένας είναι: η ανάπτυξη της ιεράρχησης των αποβλήτων σαν βάση στρατηγικής για τον σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, ένας 
νέος προσδιορισμός της έννοιας των αποβλήτων που καλύπτει όλα τα υλικά προς απόρριψη, η χρήση νέων και εξελιγμένων νέος προσδιορισμός της έννοιας των αποβλήτων που καλύπτει όλα τα υλικά προς απόρριψη, η χρήση νέων και εξελιγμένων 
τεχνολογιών, καθώς και μια σημαντική ανάπτυξη στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, με αύξηση των παραγόμενων τεχνολογιών, καθώς και μια σημαντική ανάπτυξη στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, με αύξηση των παραγόμενων 
αποβλήτων. Πίσω από τις αλλαγές αυτές, υπάρχουν πολλά νέα, κοινωνικά και επιστημονικά πρότυπα ανάπτυξης.αποβλήτων. Πίσω από τις αλλαγές αυτές, υπάρχουν πολλά νέα, κοινωνικά και επιστημονικά πρότυπα ανάπτυξης.

Παρατηρείται η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντική προστασία και την βελτιωμένη διαχείριση των Παρατηρείται η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντική προστασία και την βελτιωμένη διαχείριση των 
εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, η γρήγορη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της αστικοποίησης, η ανάγκη για εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, η γρήγορη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της αστικοποίησης, η ανάγκη για 
υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η στροφή προς καταναλωτικές κοινωνίες βασισμένη στην παγκοσμιοποίηση, υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η στροφή προς καταναλωτικές κοινωνίες βασισμένη στην παγκοσμιοποίηση, 
νέες καινοτομίες σε υλικά και προϊόντα και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών που επέτρεψε την άμεση διαθεσιμότητα νέες καινοτομίες σε υλικά και προϊόντα και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών που επέτρεψε την άμεση διαθεσιμότητα 
πληροφοριών στο κοινό. Ήδη κατά την δεκαετία του ’70, οι πιο ανεπτυγμένες, βιομηχανικά, χώρες ανταποκρίθηκαν πολιτικά πληροφοριών στο κοινό. Ήδη κατά την δεκαετία του ’70, οι πιο ανεπτυγμένες, βιομηχανικά, χώρες ανταποκρίθηκαν πολιτικά 
στα πρότυπα αυτά, εντάσσοντας την εξυγίανση και την περιβαλλοντική προστασία και κάποιες πρακτικές ανακύκλωσης και στα πρότυπα αυτά, εντάσσοντας την εξυγίανση και την περιβαλλοντική προστασία και κάποιες πρακτικές ανακύκλωσης και 
επανα-χρησιμοποίησης, στην σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων. Οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αποτελούν επανα-χρησιμοποίησης, στην σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων. Οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αποτελούν 
πλέον κλειδί για την επίτευξη της αειφορίας για όλες τις προηγμένες χώρες. πλέον κλειδί για την επίτευξη της αειφορίας για όλες τις προηγμένες χώρες. 
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  Σήμερα, παρά τις τόσες 
επιτεύξεις, διεθνώς, στον τομέα 
της διαχείρισης αποβλήτων, 
υπάρχουν ακόμα πολλές 
προκλήσεις που απαιτούν 
αντιμετώπιση. Μια σημαντική 
πρόκληση, αποτελεί η 
ενσωμάτωση της σύγχρονης 
διαχείρισης αποβλήτων στην 
γενικότερη διαχείριση των 
υλικών και ενεργειακών πηγών. 

Η νέα οδηγία πλαίσιο 
για τα Στερεά Απόβλητα, 
που εκκρεμεί να υιοθετηθεί 
και στο Εθνικό μας δίκαιο 
( η προθεσμία ήταν για το 
τέλος του 2010) θέτει νέους 
στρατηγικούς και ποσοτικούς 
στόχους, και αναδιαμορφώνει 
το τοπίο. Τίθεται στόχος 
ανακύκλωσης 50% μέχρι το 
2020. Θεσμοθετείται  διακριτή 
διαχείριση των οργανικών 
αποβλήτων (χωριστή συλλογή 

στην πηγή των οργανικών). 
Τίθενται κριτήρια τέλους ζωής 
των αποβλήτων (Τίθενται 
κριτήρια για το τι είναι 
απόβλητο). Ιεραρχείται η 
ενεργειακή αξιοποίηση πριν 
την ταφή (θερμική ή αναερόβια 
επεξεργασία). Προσδιορίζεται 
η αποτέφρωση με βάση την 
ενεργειακή απόδοση(>0,65 
για νέες εγκαταστάσεις). 
Θεσμοθετείται η ιεραρχία στη 
διαχείριση των απορριμμάτων, 
με πρώτο σκαλί την πρόληψη 
και, μάλιστα, μας ζητείται 
εθνική στρατηγική έως το 
2013. 

Η ιεράρχηση στην 
διαχείριση των αποβλήτων 
τοποθετεί την πρόληψή ως 
πρώτη προτεραιότητα και την 
τελική διάθεση υπολειμμάτων 
σε ΧΥΤΥ ως τελευταία. 
Η χωριστή διαλογή και η 

ανακύκλωση απορριμμάτων θα 
πρέπει να έχει προτεραιότητα, 
όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά 
και οικονομικά εφικτό. 
Τα εναπομείναντα υλικά, 
που δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή 
ανακυκλωθούν πλήρως, θα 
πρέπει να υποστούν την, 
δυνατόν φιλικότερη προς το 
περιβάλλον, επεξεργασία. Τα 
απόβλητα, αντί να στέλνονται 
προς ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), θα πρέπει να 
ανακτώνται και να εξυπηρετούν 
χρήσιμους σκοπούς, 
αντικαθιστώντας άλλους 
πόρους της ευρείας οικονομίας. 

Επιπλέον, δίδεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην χωριστή συλλογή 
τουλάχιστον για το χαρτί, 
μέταλλο, πλαστικό, γυαλί 
έως το 2015, όπου αυτό είναι 
τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά εφικτό και που 

αυτό είναι ενδεδειγμένο για 
να επιτευχθούν τα αναγκαία 
ποιοτικά πρότυπα στους 
αντίστοιχους τομείς.

Φαίνεται, με βάση τα νέα 
δεδομένα, ότι ο διαχωρισμός 
του ξηρού κλάσματος από 
τα λοιπά ρεύματα γίνεται 
απαραίτητος. Τα ανακυκλώσιμα απαραίτητος. Τα ανακυκλώσιμα 
θα πρέπει να συλλέγονται 
σε ξεχωριστό κάδο από τα 
οργανικά σε όλη την Ελλάδα.οργανικά σε όλη την Ελλάδα.

Έως το 2020 η ανακύκλωση 
των υλικών αποβλήτων, όπως 
τουλάχιστον: το χαρτί, το 
μέταλλο, το πλαστικό και το 
γυαλί από τα νοικοκυριά και 
παρόμοια με αυτά, πρέπει να 
αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 
50% ως προς το συνολικό 
βάρος.

Μια νέα διάσταση έχει λάβει 
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η Πρόληψη Αποβλήτων αφού 
απαιτείται να καταρτιστούν 
σχέδια πρόληψης παραγωγής 
αποβλήτων έως το 2013 με 
στόχους πρόληψης (ποιοτικούς 
και ποσοτικούς), καθώς 
και μέτρα πρόληψης, όπως 
π.χ. προώθηση πράσινων 
προμηθειών.

Μιλάμε για δύο βασικούς 
και διακριτούς άξονες, 
στην μείωση παραγωγής 
απορριμμάτων: την βιομηχανία 
και τον καταναλωτή. 

Είναι δύσκολο να 
μιλήσουμε για ποσοτικούς 
στόχους στην πρόληψη, 
όπως, για παράδειγμα, στην 
ανακύκλωση, διότι δεν 
έχουμε σαφή εικόνα για την 
ποσότητα των απορριμμάτων 
που παράγουν τα ελληνικά 
νοικοκυριά. 

Ωστόσο, αυτό που 
γνωρίζουμε είναι ότι πριν από 
την τωρινή, οικονομική κρίση, 
οι ποσότητες στην Ελλάδα 
αυξάνονταν κατά περίπου 3% 
ετησίως, κάτι που δεν μπορεί 
να συνεχιστεί αν θέλουμε να 
μιλάμε για αειφόρο διαχείριση. 

Στην βιομηχανία έχει 
επιτευχθεί πρόοδος στην 
μείωση, χωρίς να υπάρχει 
κεντρική εθνική πολιτική. Το 
δρόμο ανοίγουν οι πολυεθνικές 
εταιρείες που έχουν ήδη 
προχωρήσει σε αξιολόγηση του 
κύκλου ζωής των προϊόντων 
τους, ενώ αναζητούν υλικά 
πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
λόγω των κινήτρων που 
παρέχονται.

Η πολιτεία πρέπει να δώσει 
το σωστό σήμα στην αγορά. 
Δεν πρέπει να δοθεί βάση στον 
έλεγχο, αλλά κυρίως στην 
καθοδήγηση. 

Θα πρέπει για παράδειγμα, 
να μπούμε σε μια συζήτηση 
για το επίπεδο της οικονομικής 
εισφοράς μιας βιομηχανίας 
στη διαχείριση των αποβλήτων 
ανάλογα με την παραγωγή της 
ή για τη σταδιακή απαγόρευση 
των υλικών που είναι 
επικίνδυνα. 

Συνήθως ο Έλληνας 
καταναλωτής προτιμά να 
αγοράσει μια νέα συσκευασία, 
παρά ανταλλακτικό. Δεν έχει 
ακόμη ευαισθητοποιηθεί, να 
επιλέγει προϊόντα με βάση τον 
τύπο συσκευασίας και να μην 

επιλέγει προϊόντα με πολλές, 
αχρείαστες, συσκευασίες και 
περιβαλλοντικά μη αποδεκτές 
(π.χ. παγωτό ξυλάκι με 
χάρτινη συσκευασία και 
χαρτονένιο κουτί). 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα, 
στα οποία γλιτώνουμε τη 
συσκευασία, λόγω του τρόπου 
αγοράς. Αγοράζουμε, για 
παράδειγμα, χύμα τα προϊόντα 
από τη λαϊκή. Αυτή η πρακτική 
βέβαια κρύβει τον κίνδυνο να 
αγοράζουμε περισσότερα απ’ 
όσα χρειαζόμαστε.

Ένα μεγάλο κομμάτι 
σπατάλης που θα μπορούσε 
επίσης, στα πλαίσια αυτά, να 
αποφευχθεί είναι τα απόβλητα 
από το φαγητό, όπως επίσης 
τα προϊόντα που πετάμε χωρίς 
να έχουν χαλάσει, λόγω της 
ενδεικτικής ημερομηνίας 
κατανάλωσης (best before) 
στις συσκευασίες τους.

Συμπερασματικά, η 
οδηγία πλαίσιο είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς βάζει σε 
νομικά δεσμευτικό κείμενο 
πολλά ζητήματα που μέχρι 
τώρα είχαν υιοθετηθεί μόνο 
σε επίπεδο μη δεσμευτικών 
πολιτικών.

Ενώ συζητούσαμε, ως 
πρόσφατα, στην Ελλάδα 
για το πώς θα κλείσουμε 
τις χωματερές και θα τις 

αντικαταστήσουμε με 
χώρους υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ), αποδεικνύεται ότι 
ήδη η φιλοσοφία της ΕΕ 
έχει προχωρήσει προς την 
κατεύθυνση της ιεράρχησης 

της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, με την ταφή των 
απορριμμάτων να βρίσκεται 
τελευταία στην λίστα. Οι 
άλλες προηγμένες χώρες 
της Ε.Ε. ήδη προπορεύονται, 
τουλάχιστον μια δεκαετία. 

Τρέχουμε να προλάβουμε 
την Ευρώπη, αλλά είμαστε 
πίσω συνεχώς. 

Η πρόληψη δεν έχει 
αρχίσει να μας απασχολεί 
παρά μόνο ως ρητορική, 
η ανακύκλωση προχωρά, 
αλλά υπολείπεται των 
στόχων, ενώ η επεξεργασία 
των απορριμμάτων έχει 
«κολλήσει». 

Η υλοποίηση των 
Περιφερειακών Σχεδιασμών 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) έχει 
ουσιαστικά βαλτώσει, καθώς 
σχεδόν κανένα, άξιο λόγου 
έργο ,από όσα προβλέπονται, 
δεν έχει ολοκληρωθεί ή έστω 
προχωρήσει στις περισσότερες 
περιοχές της χώρας. 

Η Χωροθέτηση 
εγκαταστάσεων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων, οι τεχνολογίες 
επεξεργασίας τους και η 
χρηματοδότηση των σχετικών 
έργων, δεν έχουν ακόμη 
ξεκαθαριστεί ως θέματα από 
την κυβέρνηση. 

Είναι χαρακτηριστικά 
τα παραδείγματα της 
Πελοποννήσου όπου η 
πρόοδος υλοποίησης του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού 
(ΠΕΣΔΑ) είναι μηδενική, καθώς 
και της Αττικής, όπου, παρά 
το γεγονός ότι παράγει το 
μεγαλύτερο αριθμό αστικών 
απορριμμάτων στην χώρα, τα 
έργα του περιφερειακού της 
Σχεδιασμού προχωρούν με 
εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. 

Τα νέα δεδομένα που 
επιβάλλει ο «Καλλικράτης» 
είναι βέβαιο ότι θα εντείνουν 
τις καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ, ενώ 
ενισχύουν την αβεβαιότητα 
για την λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Οι εξελίξεις (και οι 
νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ) 
καθιστούν επιτακτική, πλέον, 
την ανάγκη να προχωρήσουν 
τα απαιτούμενα έργα για την 
Διαχείριση των απορριμμάτων 
στην χώρα μας, με βάση 
έναν νέο εθνικό σχεδιασμό, 
έτσι ώστε ως το 2013, οπότε 
και θα πρέπει ήδη, σύμφωνα 
με την οδηγία πλαίσιο για 
τους ΧΥΤΑ, να εκτρέπονται 
50% των βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων, να επιτύχουμε τον 
στόχο αυτόν. Διαφορετικά, 
νέα εξοντωτικά πρόστιμα 
(αντίστοιχα αυτών για τις 
ανεξέλεγκτες ανοικτές 
χωματερές - ΧΑΔΑ) μας 
περιμένουν από την ΕΕ. 

Κρίνοντας από την ως 
τώρα πορεία των έργων, 
δεν πρέπει να είμαστε πολύ 
αισιόδοξοι. Το μόνο που 
εμπνέει αισιοδοξία, είναι η 
εμπειρία μας με τα έργα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, όπου 
αποδείχτηκε - και μάλλον είναι 
χαρακτηριστικό της νοοτροπίας 
και του τρόπου λειτουργίας 
μας - ότι όταν η κατάσταση 
φθάνει στο απροχώρητο, τότε 
μόνο ενεργοποιούμαστε. Στον 
τομέα της Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων, η ώρα αυτή 
έχει φθάσει. 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Καίριο ρόλο στην προσαρμογή μπορεί να παίξει η 
λεγόμενη «πράσινη υποδομή», με την εξασφάλιση 
των αναγκαίων πόρων για κοινωνικούς και 
οικονομικούς σκοπούς σε ακραίες κλιματικές 
συνθήκες,. Η πράσινη υποδομή  αναφέρεται 
στην βελτίωση της ικανότητας του εδάφους 
να αποθηκεύει άνθρακα και νερό, καθώς και η 
διατήρηση υδάτων σε φυσικά συστήματα, ούτως 
ώστε να μετριάζονται οι επιπτώσεις ξηρασιών και να 
αποτρέπονται πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους 
και απερήμωση. «Πράσινη υποδομή» είναι το 
διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών περιοχών που 
περιλαμβάνουν ορισμένες γεωργικές γαίες, όπως οι 
«πράσινες» οδοί, οι υγρότοποι, τα πάρκα, τα δασικά 
πάρκα και οι αυτόχθονες φυτικές κοινότητες, καθώς 
και θαλάσσιες ζώνες που ρυθμίζουν κατά τρόπο 
φυσικό τις ροές που είναι αποτέλεσμα καταιγίδων, 
τις θερμοκρασίες, τους κινδύνους πλημμυρών και 
την ποιότητα του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα 
και των οικοσυστημάτων.

Οι  πολιτικές και οι 
δράσεις για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος 
εντάσσονται σε δύο τομείς. Ο 
ένας αφορά στον μετριασμό  
των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου και ο άλλος 
στα μέτρα προσαρμογής 
για να αντιμετωπίσουμε  τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις. 

Οι επιπτώσεις αυτές 
συνδέονται με τη μεταβολή 
των χερσαίων και θαλάσσιων 
θερμοκρασιών και  οδηγούν 
στη μεταβολή της συχνότητας 
και της κατανομής των 
βροχοπτώσεων, στην άνοδο 
της μέσης στάθμης των 
θαλασσών, στον κίνδυνο 
διάβρωσης των ακτών και 
στην αύξηση της έντασης των 
σχετιζομένων με τον καιρό 
φυσικών καταστροφών. 
Η  μεταβολή της στάθμης 
των υδάτων, η αλλαγή των 
θερμοκρασιών και των ροών 
θα έχουν, με τη σειρά τους, 
επιπτώσεις  στην παραγωγή  
τροφής, την υγεία, την 
βιομηχανία, τις μεταφορές, 
τα οικοσυστήματα κ.ά.  
Το σημαντικό είναι ότι 
ακόμη και εάν επιτύχουμε 
την συγκράτηση και, στη 
συνέχεια, τον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε παγκόσμιο 
επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνος 
για να ανανήψει ο πλανήτης 
από τις επιπτώσεις των αερίων 
θερμοκηπίου που βρίσκονται 
ήδη στην ατμόσφαιρα. Αυτό 
σημαίνει ότι οι επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος 
θα είναι αισθητές για 50 
τουλάχιστον χρόνια. 

Επομένως, είναι 
αναγκαίο να διαμορφωθεί 
μια στρατηγική προσέγγιση 
που θα διασφαλίσει την 
έγκαιρη και  αποτελεσματική 
λήψη μέτρων προσαρμογής, 
διασφαλίζοντας την συνοχή 
και αλληλουχία μεταξύ 
των διαφόρων τομέων 
και επιπέδων λήψης 
αποφάσεων.

Σύμφωνα με την 

Λευκή Βίβλο για το θέμα 
[1], «Η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή θα είναι 
μια μακρόχρονη, συνεχής 
και επίπονη διαδικασία, η 
οποία θα αναπτύσσεται σε 
όλα τα  επίπεδα και απαιτεί 
στενή συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων.  

Γιατί μας αφορά η  
προσαρμογή; 

Από γεωγραφικής άποψης 
από τις πλέον ευπαθείς στις 
επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής  περιφέρειες στην 
Ευρώπη είναι η Νότια 
Ευρώπη και η Μεσογειακή 
λεκάνη, άρα και η χώρα  
μας. Γεωμορφολογικά, οι 
επιπτώσεις θα πλήξουν 
ορεινές περιοχές, νησιά, 
παράκτιες και αστικές 
περιοχές καθώς και 
πυκνοκατοικημένες πεδιάδες 

που είναι ευάλωτες σε 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό  Οργανισμό  
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) [2], 
παρά το γεγονός ότι οι 
οικονομικές εκτιμήσεις του 
κόστους και των οφελών 
χαρακτηρίζονται από μεγάλο 
βαθμό αβεβαιότητας, 
οι αξιολογήσεις των 
δυνατοτήτων προσαρμογής 
υποδεικνύουν ότι η 
έγκαιρη εφαρμογή μέτρων 
προσαρμογής  είναι σκόπιμη 
από οικονομικής κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής 
άποψης, καθώς μπορεί 
να μειώσει σημαντικά τις 
πιθανές επιπτώσεις  και να 
αποβεί  πολλαπλά επωφελής 
συγκριτικά με την μη λήψη 
μέτρων. 

Τομείς προτεραιότητας
Η γεωργία, είναι ένας 

τομέας προτεραιότητας, 
καθώς οι προβλεπόμενες 

κλιματικές μεταβολές θα 
έχουν επιπτώσεις στις 

αποδόσεις, στη διαχείριση του 
ζωικού κεφαλαίου και στον 
γεωγραφικό προσανατολισμό 
της παραγωγής. Οι 
αυξανόμενες πιθανότητες 
εκδήλωσης ακραίων φυσικών 
φαινομένων θα αυξήσουν, με 
τη σειρά τους, τον κίνδυνο 
ζημιών στην συγκομιδή. Η 
κλιματική αλλαγή επηρεάζει 
το έδαφος, απομακρύνοντας 
τις οργανικές ύλες – βασικό 
παράγοντα της γονιμότητας 
των εδαφών, αλλά και τα 
δάση, όπου αναμένονται 
ενδεχομένως επιπτώσεις 
στην υγεία και την 
παραγωγικότητά τους και 
μεταβολές στη γεωγραφική 
εξάπλωση ορισμένων 
ειδών δένδρων. Η αλλαγή 
του κλίματος θα ασκήσει 
συμπληρωματική πίεση 
στους τομείς της αλιείας και 
των υδατοκαλλιεργειών. 

Στον τομέα της ενέργειας, 
η αλλαγή του κλίματος θα 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Καίριο ρόλο στην προσαρμογή μπορεί να παίξει η 
λεγόμενη «πράσινη υποδομή», με την εξασφάλιση 
των αναγκαίων πόρων για κοινωνικούς και 
οικονομικούς σκοπούς σε ακραίες κλιματικές 
συνθήκες,. Η πράσινη υποδομή  αναφέρεται 
στην βελτίωση της ικανότητας του εδάφους 
να αποθηκεύει άνθρακα και νερό, καθώς και η 
διατήρηση υδάτων σε φυσικά συστήματα, ούτως 
ώστε να μετριάζονται οι επιπτώσεις ξηρασιών και να 
αποτρέπονται πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους 
και απερήμωση. «Πράσινη υποδομή» είναι το 
διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών περιοχών που 
περιλαμβάνουν ορισμένες γεωργικές γαίες, όπως οι 
«πράσινες» οδοί, οι υγρότοποι, τα πάρκα, τα δασικά 
πάρκα και οι αυτόχθονες φυτικές κοινότητες, καθώς 
και θαλάσσιες ζώνες που ρυθμίζουν κατά τρόπο 
φυσικό τις ροές που είναι αποτέλεσμα καταιγίδων, 
τις θερμοκρασίες, τους κινδύνους πλημμυρών και 
την ποιότητα του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα 
και των οικοσυστημάτων.

έχει άμεσες επιπτώσεις στην έχει άμεσες επιπτώσεις στην 
προσφορά  και στη ζήτηση. 
Σύμφωνα με τις προβολές 
σχετικά με την συχνότητα των 
βροχοπτώσεων και  την τήξη 
των παγετώνων, η παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας θα 
μπορούσε να αυξηθεί  κατά 
5% τουλάχιστον στη Βόρεια 
Ευρώπη και να μειωθεί 
κατά 25% τουλάχιστον στη 
Νότια  Ευρώπη. Η μείωση 
των βροχοπτώσεων και τα 
κύματα καύσωνα αναμένεται, 
επίσης, να επηρεάσουν 
αρνητικά τη διαδικασία 
ψύξης των σταθμών 
η λ ε κ τ ρ ο π α ρ α γ ω γ ή ς . 
Από πλευράς  ζήτησης, 
ο πολλαπλασιασμός των 
αιχμών ζήτησης για σκοπούς 
ψύξης και οι επιπτώσεις 
των  ακραίων κλιματικών 
φαινόμενων θα επηρεάσουν 
ιδιαίτερα την διανομή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Θα 
θιγούν υποδομές όπως 
κτήρια, μεταφορές, παραγωγή 
ενέργειας και παροχή νερού. 
Ιδιαιτέρως απειλούνται 
οι πυκνοκατοικημένες 
περιοχές. Η κατάσταση θα 
μπορούσε να επιδεινωθεί 
με την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας. Θα χρειαστεί 
επομένως  μια στρατηγική 
και  πλέον μακροπρόθεσμη 
χωροταξική προσέγγιση, 
τόσο στις χερσαίες, όσο και 
στις θαλάσσιες περιοχές, 
συμπερ ι λαμβανομένων 
των μεταφορών, της 
περιφερειακής πολιτικής, της 
βιομηχανίας, του τουρισμού 

και της ενέργειας.και της ενέργειας.
Ο τουρισμός, πιθανόν να 

αντιμετωπίσει  επιπτώσεις 
λόγω των αυξανόμενων 
θερμοκρασιών στις 
μεσογειακές  περιοχές, και της 
μειούμενης χιονοκάλυψης 
των αλπικών περιοχών. Οι μη 
βιώσιμες μορφές τουρισμού 
ενδέχεται να επιτείνουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις  της 
αλλαγής του κλίματος.

Οι μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες θα έχουν 
επίσης σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου, 
των ζώων και των φυτών. Με 
την αύξηση της συχνότητας 
των ακραίων φαινομένων, 
ενδέχεται να αυξηθούν 
και τα σχετιζόμενα με το 
κλίμα κρούσματα  θανάτων 
και ασθενειών. Η αλλαγή 
του κλίματος θα μπορούσε 
επίσης να επηρεάσει 
την εξάπλωση σοβαρών 
λοιμωδών νόσων που 
μεταδίδονται μέσω φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ζωωνόσων. Η αλλαγή του 
κλίματος θα απειλήσει τις 
συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων και θα μπορούσε να 
έχει επιπτώσεις στην υγεία 
των φυτών, ευνοώντας 
την εξάπλωση νέων ή 
μεταναστευτικών επιβλαβών 
οργανισμών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά το εμπόριο ζώων, 
φυτών και των προϊόντων 
τους.

Η αλλαγή του κλίματος 
θα έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντικές αλλαγές στην 
ποιότητα και  διαθεσιμότητα 
των υδατικών πόρων, 
επηρεάζοντας πολλούς 
τομείς, όπως την παραγωγή  
τροφίμων, όπου το νερό 
διαδραματίζει καίριο ρόλο. 
Ποσοστό μεγαλύτερο του 
80% των γεωργικών γαιών 
αρδεύεται από τις βροχές. 
Επίσης, η παραγωγή 
τροφίμων εξαρτάται 
από τους διαθέσιμους 
για άρδευση υδατικούς 
πόρους. Ο περιορισμός 
της διαθεσιμότητας 
υδατικών πόρων αποτελεί 
ήδη πρόβλημα σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και 
η κατάσταση  ενδέχεται 
να επιδεινωθεί λόγω της 
αλλαγής του κλίματος, 
δεδομένου ότι αναμένεται 
ότι οι ζώνες της Ευρώπης 
όπου καταγράφονται 
ισχυρές πιέσεις στα υδάτινα 
αποθέματα θα  περάσουν 
από το 19% σήμερα στο 
35% τη δεκαετία του 2070. 
Αυτό θα μπορούσε επίσης να  
εντείνει τις μεταναστευτικές 
πιέσεις δημιουργώντας 
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ ς 
πρόσφυγες. 

Η αλλαγή του κλίματος 
θα είναι ολοένα και 
περισσότερο υπεύθυνη για 
την απώλεια βιοποικιλότητας 
και την υποβάθμιση 
των οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
γεγονός που θα βλάψει 
όχι μόνο τα είδη που 

διαδραματίζουν  καθοριστικό 
ρόλο στα οικοσυστήματα, 
αλλά και τις συνδεόμενες 
με αυτά υπηρεσίες, 
στις  οποίες στηρίζεται η 
κοινωνία. Τα οικοσυστήματα 
διαδραματίζουν άμεσο 
ρόλο στη ρύθμιση του 
κλίματος: οι υγρότοποι και 
τα πελάγη αποθηκεύουν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα. 
Επιπλέον, τα οικοσυστήματα 
των αλμυρών βάλτων και των 
θινών παρέχουν προστασία 
από τις καταιγίδες. Θα θιγούν 
και άλλες υπηρεσίες που 
παρέχουν τα οικοσυστήματα, 
όπως είναι η παροχή πόσιμου 
νερού, η παραγωγή τροφίμων 
και οικοδομικών υλικών, ενώ 
ενδέχεται να υποβαθμιστούν 
οι ωκεανοί μέσω της οξίνισης. 
Ορισμένες πρακτικές 
χρήσεων γης και χωροταξικές 
αποφάσεις (π.χ. οικοδόμηση 
σε πλημμυρικές ζώνες), 
καθώς και η μη βιώσιμη 
χρήση των θαλασσών (π.χ. 
υπεραλίευση), κατέστησαν 
περισσότερα εκτεθειμένα 
στην αλλαγή του κλίματος 
τα οικοσυστήματα και, ως 
εκ τούτου, μείωσαν την 
ικανότητα προσαρμογής 
τους.  

Αναμένεται να ενταθούν 
οι ρυθμοί διάβρωσης των 
ακτών και οι υπάρχουσες 
άμυνες ενδέχεται να 
αποδειχθούν ανεπαρκείς. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί 
στα νησιά και στις παράκτιες 
περιοχές.  
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 Το ΤΕΕ  Το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου Πελοποννήσου 
με σκοπό  την με σκοπό  την 
ισχυροποίηση ισχυροποίηση 
της διεκδίκησης της διεκδίκησης 
των οφειλών της των οφειλών της 
Γερμανίας προς την Γερμανίας προς την 
Ελλάδα λόγω των Ελλάδα λόγω των 
αποδεδειγμένων αποδεδειγμένων 
επιπτώσεων σε επιπτώσεων σε 
αυτήν από την αυτήν από την 
γερμανική κατοχή γερμανική κατοχή 
εκδίδει ψήφισμα εκδίδει ψήφισμα 
ζητώντας από την ζητώντας από την 
Ελληνική κυβέρνηση Ελληνική κυβέρνηση 
την προώθηση και την προώθηση και 
διεκδίκηση:διεκδίκηση:

1. Της επιστροφής 1. Της επιστροφής 
του κατοχικού δανείου του κατοχικού δανείου 
που οι κατοχικές που οι κατοχικές 
δυνάμεις υποχρέωσαν δυνάμεις υποχρέωσαν 
τη χώρα μας να τους τη χώρα μας να τους 
παράσχει πέραν των παράσχει πέραν των 
εξόδων συντήρησης εξόδων συντήρησης 
των κατοχικών των κατοχικών 
στρατευμάτων.στρατευμάτων.

2. Των γερμανικών 2. Των γερμανικών 
επανορθώσεων που επανορθώσεων που 
μας επιδίκασε η μας επιδίκασε η 
Διεθνής Διάσκεψη Διεθνής Διάσκεψη 
Ειρήνης των Ειρήνης των 
Παρισίων (1946) Παρισίων (1946) 
για τις καταστροφές για τις καταστροφές 
που προξένησαν τα που προξένησαν τα 
ναζιστικά στρατεύματα ναζιστικά στρατεύματα 
στην υποδομή της στην υποδομή της 
χώρας μας.χώρας μας.

3. Της επιστροφής 3. Της επιστροφής 
των αρχαιολογικών των αρχαιολογικών 
θησαυρών που θησαυρών που 
αφαίρεσαν αφαίρεσαν αφαίρεσαν 

τα γερμανικά τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής στρατεύματα κατοχής 
από τα μουσεία και από τα μουσεία και 
τους αρχαιολογικούς τους αρχαιολογικούς 
χώρους της χώρας χώρους της χώρας 
μας. μας. 

4. Των γερμανικών 4. Των γερμανικών 
αποζημιώσεων, αποζημιώσεων, 
δηλαδή των δηλαδή των 
αποζημιώσεων αποζημιώσεων 
προς τα θύματα προς τα θύματα 
της θηριωδίας της θηριωδίας 
των ναζιστικών των ναζιστικών 
στρατευμάτων στρατευμάτων 
κατοχής εις βάρος κατοχής εις βάρος 
των κατοίκων εκατό των κατοίκων εκατό 
(100) περίπου (100) περίπου 
ολοκαυτωμάτων ολοκαυτωμάτων 
πόλεων και χωριών πόλεων και χωριών 
της χώρας, αλλά της χώρας, αλλά 
και γενικότερα για και γενικότερα για 
τα εγκλήματα εις τα εγκλήματα εις 
βάρος του άμαχου βάρος του άμαχου 
πληθυσμού. πληθυσμού. 

Τέλος δηλώνει Τέλος δηλώνει 
ότι επιθυμεί τα ότι επιθυμεί τα 
οποιαδήποτε οποιαδήποτε 
σχετικά ποσά που σχετικά ποσά που 
θα επιστραφούν θα επιστραφούν 
στη χώρα από τη στη χώρα από τη 
Γερμανία να διατεθούν Γερμανία να διατεθούν Γερμανία να διατεθούν 
κατά προτεραιότητα κατά προτεραιότητα 
για τη δημόσια για τη δημόσια 
ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΥΓΕΙΑ 
και την υποστήριξη και την υποστήριξη 
του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

Το ΤΕΕ Το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου με Πελοποννήσου με 
το παρόν ψήφισμα το παρόν ψήφισμα 
καταδικάζει την καταδικάζει την 
ιμπεριαλιστική ιμπεριαλιστική 
επέμβαση στη Λιβύη επέμβαση στη Λιβύη 
και ζητά από την και ζητά από την 
Ελληνική κυβέρνηση να Ελληνική κυβέρνηση να Ελληνική κυβέρνηση να 
μην αναγνωρίσει τους μην αναγνωρίσει τους 
αντικαθεστωτικούς και αντικαθεστωτικούς και 
να αποσύρει τις όποιες να αποσύρει τις όποιες 
ελληνικές δυνάμεις ελληνικές δυνάμεις 
από το συνεχιζόμενο από το συνεχιζόμενο 
έγκλημα. Να σταματήσει έγκλημα. Να σταματήσει έγκλημα. Να σταματήσει 
τη βοήθεια που παρέχει τη βοήθεια που παρέχει τη βοήθεια που παρέχει 
με τη χρησιμοποίηση με τη χρησιμοποίηση 
των βάσεων από τους των βάσεων από τους 
ιμπεριαλιστές για να ιμπεριαλιστές για να 
μπορούν  ανεμπόδιστα μπορούν  ανεμπόδιστα 
να επιτίθενται σ΄ ένα να επιτίθενται σ΄ ένα 
ανεξάρτητο κράτος.ανεξάρτητο κράτος.

        Με το πρόσχημα         Με το πρόσχημα 
της καταπάτησης των της καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των εσωτερικών και των εσωτερικών 
προβλημάτων μιας προβλημάτων μιας 
χώρας επιτίθενται, χώρας επιτίθενται, 
υπερασπιζόμενοι δήθεν υπερασπιζόμενοι δήθεν 
τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, 
επιβάλλοντας το δίκιο επιβάλλοντας το δίκιο 
του ισχυρότερου του ισχυρότερου 
και εγκαθιστώντας και εγκαθιστώντας 
κυβερνήσεις ανδρίκελα κυβερνήσεις ανδρίκελα 
και κράτη προτεκτοράτα.και κράτη προτεκτοράτα.
              

 Έχοντας γνώση των  Έχοντας γνώση των 
εσωτερικών προβλημάτων εσωτερικών προβλημάτων εσωτερικών προβλημάτων 
της χώρας μας και την της χώρας μας και την 
προσπάθεια δημιουργίας προσπάθεια δημιουργίας 
προβλημάτων με προβλημάτων με 
μειονότητες από ξένους μειονότητες από ξένους 
παράγοντες, ζητάμε την παράγοντες, ζητάμε την 
ανάπτυξη φιλειρηνικής ανάπτυξη φιλειρηνικής 
πολιτικής με την άμεση πολιτικής με την άμεση 
αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος 
Χ. Τσιώλη, Ο 
Αντιπρόεδρος Αθ. 
Λουκάς και ο Γεν.
Γραμματέας κ. 
Θ.Κουτσούγερας  
προτρέπουν τους 
συναδέλφους 
μηχανικούς να  
αποστέλλουν άρθρα και 
εργασίες τους καθώς 
και πληροφορίες που 
αφορούν τον κλάδο 
που θα μπορούσαν  να 
δημοσιευθούν στον 
“Μηχανικό”.

ΨΗΦΙΣΜΑ  

για τις «Γερμανικές αποζημιώσεις” 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Να σταματήσει η ξένη επέμβαση στη Λιβύη

ο Μηχανικός
σήμερα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
προς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές 
και εργολάβους οικοδομικών έργων

6 Ιουλίου 2011

H εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που έφερε η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ αλλά και στις 
ίδιες τις σημερινές απαιτήσεις για τα κτίρια έχει από διετίας ξεκινήσει ένα ερευνητικό  πρόγραμμα σε 
συνεργασία με:
•	 το εργαστήριο θερμοφυσικών ιδιοτήτων της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
•	 το Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΚΑΠΕ)
•	 και εξειδικευμένους επιστήμονες

Σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει:
1. στην εξέλιξη 2 ειδών κεραμικής μάζας. Η πρώτη (clay type A) βασίζεται σε συγκεκριμένη 
Σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει:

στην εξέλιξη 2 ειδών κεραμικής μάζας. Η πρώτη (clay type A) βασίζεται σε συγκεκριμένη 
Σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει:

ορυκτολογική σύνθεση και κοκκομετρική διαβάθμιση επιλεγμένης αργιλικής α’ ύλης. Η κεραμική 
μάζα clay type A έχει πολύ βελτιωμένα χαρακτηριστικά θερμικής αγωγιμότητα προσφέροντας στα 
τούβλα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ μειωμένο συντελεστή λ περίπου κατά 40% σε σχέση με τα κοινά τούβλα 
της αγοράς. Η δεύτερη κεραμική μάζα (extra pore clay) βασίζεται στην προσθήκη φυτικού φλοιού 
τούβλα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ μειωμένο συντελεστή λ περίπου κατά 40% σε σχέση με τα κοινά τούβλα 
της αγοράς. Η δεύτερη κεραμική μάζα (extra pore clay) βασίζεται στην προσθήκη φυτικού φλοιού 
τούβλα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ μειωμένο συντελεστή λ περίπου κατά 40% σε σχέση με τα κοινά τούβλα 

συγκεκριμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης και προσφέρει εξαιρετικά μικρή θερμοαγωγιμότητα 
2. στο σχεδιασμό, με τη χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης, μιας νέας οικογένειας 
στοιχείων τοιχοποιίας. Πρόκειται για τα OIKOBLOCK PLUS ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ με ειδικό σχεδιασμό  
που παράγονται αποκλειστικά με την αργιλική μάζα extra pore clay. Τα στοιχεία OIKOBLOCK 
στοιχείων τοιχοποιίας. Πρόκειται για τα OIKOBLOCK PLUS ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ με ειδικό σχεδιασμό  
που παράγονται αποκλειστικά με την αργιλική μάζα extra pore clay. Τα στοιχεία OIKOBLOCK 
στοιχείων τοιχοποιίας. Πρόκειται για τα OIKOBLOCK PLUS ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ με ειδικό σχεδιασμό  

PLUS ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ έχουν εξαιρετικά μικρό λ και αυξημένη δυνατότητα φυσικής ρύθμισης 
που παράγονται αποκλειστικά με την αργιλική μάζα extra pore clay. Τα στοιχεία OIKOBLOCK 
PLUS ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ έχουν εξαιρετικά μικρό λ και αυξημένη δυνατότητα φυσικής ρύθμισης 
που παράγονται αποκλειστικά με την αργιλική μάζα extra pore clay. Τα στοιχεία OIKOBLOCK 

θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα

Τύπος τούβλου τιμή λ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ενδεικτική τιμή λ κοινών τούβλων βάσει ΤΟΤΕΕ
12οπο (πλάτος τοίχου 12 εκ.) 0,35 0,58
6οπο (πλάτος τοίχου 6 εκ.) 0,40 0,70
OIKOBLOCK PLUS (πλ. τοίχου 25 εκ.) 0,22 δεν υφίσταται

Ταυτόχρονα βέβαια τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τούβλων μας καλύπτουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων 
ποιότητας ΕΝ 772-16 (ανοχές διαστάσεων), ΕΝ 772-01 (μηχανική αντοχή), ΕΝ 772-13 (μικτή και καθαρή ξηρή 
πυκνότητα). Είναι άκαυστα αφού ανήκουν στην κατηγορία Α1 των υλικών που δεν διαδίδουν τη φωτιά, και φέρουν τη 
σήμανση CE σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προτύπου ΕΝ 771-1. Επίσης η κεραμοποιία Αφοί Αναγνωσταρά διαθέτει 
πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Τύπος τούβλου                                    τιμή λ     ενδεικτική τιμή λ 
κοινών             ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ                τούβλων βάσει ΤΟΤΕΕ
                            
12οπο (πλάτος τοίχου 12 εκ.)                           0,35                      0,58
6οπο (πλάτος τοίχου 6 εκ.)               0,40                      0,70
OIKOBLOCK PLUS (πλ. τοίχου 25 εκ.)          0,22            δεν υφίσταται



Επιστολή για το ανωτέρω θέμα 
απέστειλε η Ν.Ε. Μεσσηνίας προς 
τον  Δήμαρχο Καλαμάτας, 
τον Δ/ντή Κτηματικής  Υπηρεσίας  
του  Δημοσίου Μεσσηνίας και 
Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου 
Μεσσηνίας 

Επανερχόμαστε στην καταπάτηση του 
δημοσίου χώρου καθ΄ όλο το μήκος 
της γραμμής αιγιαλού στην παραλία 
Καλαμάτας. Κάθε χρόνο δυστυχώς η 
εικόνα χειροτερεύει: 

α) με την όλο και μεγαλύτερη 
επέκταση του χώρου που 
καταλαμβάνουν τα καταστήματα 
δίπλα στην θάλασσα, 

β) περιορίζονται οι δίοδοι και οι 
αναγκαίες ελάχιστες αποστάσεις προς 
και από την θάλασσα, 

γ) αυξάνονται οι χώροι ενοικίασης 
νότια της Ναυαρίνου χωρίς σχέδιο και 
περιορισμούς στο σύνολο της έκτασης 
που μπορεί να διατεθεί.

Όλα αυτά, που μέρος τους 
επισημαίνεται και σε πρόσφατο 
έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας, 
περιορίζουν πραγματικά και φτάνουν 
στο σημείο ακόμα και να αποκλείουν 
τη διάθεση του δημόσιου χώρου της 
παραλίας, σε κάθε δημότη-επισκέπτη 

που θέλει ν΄ απολαύσει τις ομορφιές 
της θάλασσας.
Θεωρούμε απαραίτητο να  
συντονιστούν οι αρμόδιες  Υπηρεσίες 
με σκοπό:

   -Ν΄ αποφασιστεί, ξεκινώντας στο 
συνολικό πρόσωπο της Ανατολικής 
παραλίας, η χωροθέτηση όλων των 
δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις 
αντοχές του χώρου με κύριο κριτήριο  
την ελεύθερη δημόσια  διάθεση της 
γης για κάθε δημότη.
   
-Λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη 
δυνατότητα ενοικίασης χώρων για 
ξενοδοχεία, καταστήματα κ.λ.π που 
προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο να οριοθετηθούν αυτοί οι 
χώροι και να  συγκεκριμενοποιηθούν 
τα μέσα που μπορούν να 
τοποθετηθούν (ομπρέλες, καθίσματα 
κ.λ.π).
  
 -Να είναι σαφώς οριοθετημένοι όλοι 
οι χώροι – διάδρομοι πρόσβασης 
από την οδό Ναυαρίνου προς την 
θάλασσα και να διασφαλιστεί και να 
ελέγχεται η ελάχιστη προβλεπόμενη 
απόσταση των χώρων ενοικίασης από 
την γραμμή της θάλασσας που σκάει 
το κύμα.
  
 -Να μην διατίθενται για ενοικίαση 
ο χώρος της παραλίας απέναντι από 

τους κάθετους δρόμους της οδού 
Ναυαρίνου σε όλο το πλάτος τους. 
Είναι απαράδεκτο να κόβεται η οπτική 
επαφή της λειτουργίας της πόλης με 
την θάλασσα (βλ. οδός Ηρώων).

  -Νότια της οδού Ναυαρίνου, πλην 
ελάχιστων ιδιωτικών χώρων που 
υπάρχουν και πρέπει να οριοθετηθούν 
αυστηρά με συγκεκριμένες χρήσεις, 
πρέπει να απαγορευτεί η στάθμευση 
των αυτοκινήτων.
  
 -Θα άξιζε να  ανακοινωθεί έστω 
και μία περίπτωση εφαρμογής του 
νόμου για  τα μέτρα που λήφθηκαν 
για αυτούς, που σαν πρώην 
χρήστες εγκαταλείπουν επικίνδυνες 
κατασκευές στην αμμουδιά (μπετά 
θεμελίωσης, σιδηροκατασκευές, 
πασσάλους κ.λ.π) 

Αξίζει σαν ελάχιστο σεβασμό στον 
διαθέσιμο αυτό πλούτο της πόλης, 
της παραλίας, να προβείτε σε 
συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα 
προστασίας της δημόσιας αυτής 
έκτασης, όπως σας τονίζουμε και στο 
περσινό συνημμένο έγγραφό μας ( 
35/5-7-2010).

Είμαστε στην διάθεσή σας σε κάθε 
προσπάθεια για αυτό το σκοπό.

  

«Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου «Καταπάτηση δημοσίου 
χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία χώρου στην παραλία 

Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»Καλαμάτας»

ο Μηχανικός
σήμερα

24242424

ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ο Μηχανικός
σήμερα

O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...O τύπος γράφει...
Θυμίζει   τα σύννεφα βροχή σε μια 
θυελλώδη ημέρα, σκοτεινές  λωρίδες σκόνης 
διασταυρώνονται στον γιγαντιαίο ελλειπτικό 
γαλαξία του Centaurus  Α.
Μια παγχρωματική λήψη του τηλεσκοπίου 
Hubble, που εκτείνεται από την υπεριώδη μέχρι  
σχεδόν υπέρυθρα μήκη κύματος, αποκαλύπτει 
την έντονη λάμψη των νέων, μπλε αστρικών  
σμηνών  και μια γεύση από τις περιοχές  που 
Κανονικά επισκιάζονται  από τη γαλαξιακή σκόνη 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. τηλ.2102583100/6977392590 Κα 
Σταμπουλή Δήμητρα, (αποστολή βιογραφικών 

fax:2102583107, email:sales@drak.gr)
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΤΙΑ

Ο πληθυσμός της γης υπολογίζεται σήμερα  να ανέρχεται 
σε 6,1 δισεκατομμύρια και υπολογίζεται το 2050 να φτάσει 
στα 9,3 δισεκατομμύρια.  Αυτό οφείλεται όχι στην αύξηση 
των γεννήσεων αλλά στη μείωση της θνησιμότητας.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

Μια τρομερά ισχυρή έκλαμψη ακτινοβολίας, τη 
μεγαλύτερη της τελευταίας τετραετίας, η οποία 

μπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνίες και τα δίκτυα 
ηλεκτρισμού σε ορισμένες περιοχές της Γης, καθώς 
συγκρούεται με το γήινο μαγνητικό πεδίο έστειλε 
προς την κατεύθυνση του πλανήτη μας ο ήλιος 

ξαφνικά, με ταχύτητα 900 χιλιομέτρων 
το δευτερόλεπτο.

Η έκρηξη, που πήγασε από μια ηλιακή κηλίδα 
στο νότιο ημισφαίριο του ήλιου, η οποία συνεχώς 

μεγαλώνει έκτοτε, καταγράφηκε από το διαστημικό μεγαλώνει έκτοτε, καταγράφηκε από το διαστημικό 
Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (SDO) της Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (SDO) της 

NASA. Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία εξέδωσε NASA. Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία εξέδωσε 
προειδοποιητικό σήμα για 
γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Το φαινόμενο, που ονομάζεται στεμματική Το φαινόμενο, που ονομάζεται στεμματική 
εκτίναξη μάζας, θα «χτυπήσει» τη μαγνητική εκτίναξη μάζας, θα «χτυπήσει» τη μαγνητική 

ασπίδα της Γης. Λόγω της καταιγίδας φορτισμένων ασπίδα της Γης. Λόγω της καταιγίδας φορτισμένων 
σωματιδίων, το Βόρειο Σέλας θα μπορούσε σωματιδίων, το Βόρειο Σέλας θα μπορούσε 
να κατέβει μέχρι τη Βρετανία. Η Κινεζική να κατέβει μέχρι τη Βρετανία. Η Κινεζική 

Μετεωρολογική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ήδη Μετεωρολογική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ήδη 
υπήρξαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στη 
Νότια Κίνα. Και συγκεκριμένα ότι προκλήθηκαν 

«απότομες ιονοσφαιρικές διαταραχές» και 
ακόλουθο μπλακ -άουτ στις ραδιοεπικοινωνίες 
βραχέων κυμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας.  
Η NASA ταξινομεί αυτές τις μαγνητικές εκρήξεις 
στις κατηγορίες A, B, C, M και Χ, με κάθε μια 
κατηγορία να έχει δεκαπλάσια ισχύ από την 

προηγούμενη. Το νέο φαινόμενο ανήκει στην 
ανώτατη και πιο ισχυρή κατηγορία Χ.
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ΚΛΑΔΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΛΑΔΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

Αδαμάντιος Καρύδης - Πολιτικός Μηχανικός
Επιστημονικό Προσωπικό ΕΛΙΝΥΑΕΕπιστημονικό Προσωπικό ΕΛΙΝΥΑΕ
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 TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TA MEΛH ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΕΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΕ
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΕ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΕ  
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ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
http://www.ggde.gr/index.phphttp://www.ggde.gr/index.php
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής
http://www.ypeka.gr/http://www.ypeka.gr/
Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα  /  Χάρτες
http://geodata.gov.gr/maps/http://geodata.gov.gr/maps/
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
http://www.ktimatologio.gr/ktima/http://www.ktimatologio.gr/ktima/
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspxhttp://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
Εθνικό Τυπογραφείο
http://www.et.gr/http://www.et.gr/
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ / 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/http://et.diavgeia.gov.gr/
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας
http://www.oasp.gr/http://www.oasp.gr/http://www.oasp.gr/






