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Το πρόβλημα των αυθαιρέτων έχει 
βασανίσει επί πολλές δεκαετίες τον 
τόπο μας.

Πολλές φορές η Πολιτεία με διάφορα 
Νομοθετήματα, τελευταίο εκ των οποίων 
ήταν ο Νόμος βάσει του οποίου τα αυθαί-
ρετα συνδέθηκαν με το δίκτυα ΟΚΩ, προ-
σπάθησε να βρει λύσεις. 
Οι αποσπασματικές ενέργειες, τα αναποτε-
λεσματικά πρόστιμα και οι άστοχες επεμ-
βάσεις στην Πολεοδομική Νομοθεσία δεν 
οδήγησαν δυστυχώς πουθενά, ενώ ποτέ 
δεν ασκήθηκαν έλεγχοι νομιμότητας για 
την διαπίστωση των προβλημάτων. Πρα-
κτικά όλες οι μέθοδοι δεν οδήγησαν που-
θενά. 
Και σήμερα που βρισκόμαστε;  
Στη χώρα μας υπάρχει τεράστιος αριθμός 
αυθαιρέτων που δεν έλυσαν τις στεγα-
στικές ανάγκες των πολιτών με το σωστό 
τρόπο, αυθαίρετα που έχουν αντιμετωπι-
στεί σαν νόμιμα κτίσματα, που έχουν «κα-
τοχυρώσει» εκτάσεις παραλίας, δασικές, 
φυσικού κάλους κλπ. 
Να επισημάνομε δε, ότι η καταστροφή του 
τοπίου, η υποβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος, η αυθαίρετη κάλυψη ρεμάτων, 
η ανυπαρξία κοινόχρηστων χώρων και 
δικτύων υποδομών, η εξαφάνιση συχνά 
κάθε έννοιας δημόσιου χώρου εγκατα-
στάσεων κοινής ωφέλειας καθιστούν τις 
περιοχές αυθαιρέτων τόπο χωρίς οικιστι-
κή ποιότητα και επανειλημμένως με μικρή 
πρόσβαση στις λειτουργίες ενός σωστού 
πολεοδομικά οικιστικού περιβάλλοντος. 
Δυστυχώς η συνενοχή κράτους-Πολίτη 
και η ανοχή της αυθαιρεσίας έχει φτάσει 
σε τέτοιο βαθμό που η αυθαίρετη δόμηση 
έγινε εθιμική πρακτική και τυγχάνει ευρεί-
ας αποδοχής. Με άλλα λόγια, χειρότερο 
αποτέλεσμα και συνέπεια από την ίδια 
την αυθαίρετη δόμηση,  είναι η παγίωση 
της απαράδεκτης νοοτροπίας πως το κα-
θεστώς της οικιστικής ανομίας αποτελεί 
καθημερινότητα και κοινή πρακτική χωρίς 
επιπτώσεις.
Η σημερινή Κυβέρνηση, θέλοντας να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα και αγνοώντας 

ή μάλλον χωρίς να ενδιαφέρεται για μια 
σειρά αιτίων που οδήγησαν στην αυθαί-
ρετη δόμηση, κατέφυγε πρόσφατα με το 
Ν.4014/2011 στην λύση της επιδίωξης 
είσπραξης εσόδων με μείωση του ύψους 
των προστίμων. 
Φυσικά η προσπάθεια αυτή στοχεύει ου-
σιαστικά στο να γεμίσουν τα άδεια Ταμεία, 
χωρίς να προκύπτει για τον αυθαιρετούντα 
οικιστή κάποια αντιπαροχή για τα χρήμα-
τα που θα δώσει. 
Οπωσδήποτε ο αυθαιρέτων οικιστής είτε 
πιεζόμενος από πραγματικές ανάγκες είτε 
επιδιώκοντας να προσθέσει πολυτέλεια 
στην ζωή του, γιατί υπάρχουν αναλόγως 
της περιοχής  και αυτές οι περιπτώσεις  
αυθαιρέτων, έχει δημιουργήσει σοβαρό 
πρόβλημα στο οικιστικό περιβάλλον και 
έχει ουσιαστικά βλάψει όλους τους συνέλ-
ληνές του.  Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν 
συνέπειες γι’ αυτήν την πράξη; 
Δυστυχώς υπό τις παρούσες συνθήκες, 
το μόνο που γίνεται είναι το σύνολο των 
εισπράξεων να πηγαίνει πρακτικά για κά-
λυψη κενουσών οπών που άφησε η κομ-
ματική σπατάλη στο Δημόσιο κορβανά. 
Συγχρόνως οι νομοταγείς πολίτες δεν 
έχουν, όπως θα έπρεπε, κανενός είδους 
αποζημίωση για τη βλάβη που έχει υπο-
στεί  το περιβάλλον στο οποίο ζούν. 
Οι νομοταγείς πολίτες χλευάζονται που 
δεν αυθαιρέτησαν και οι αυθαιρετούντες 
επιβραβεύονται για δεύτερη φορά μέσα 
σε τριάντα χρόνια. 
Η τότε Κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες 
να:«το δηλώσουν για να το σώσουν»  και η 
σημερινή Κυβέρνηση του ιδίου πολιτικού 
κόμματος καλεί τους πολίτες να:«το δηλώ-
σουν για να το μεταβιβάσουν». 
Ο τρόπο που διαχειρίζεται το όλο θέμα 
η Κυβέρνηση στην παρούσα φάση είναι 
αδόκιμος, γιατί ενώ πρακτικά έχει τη βάση 
δεδομένων και μπορεί κάλλιστα αξιοποι-
ώντας την να προχωρήσει σιγά-σιγά στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος, προ-
χωρά σε αποσπασματικές ενέργειες που 
οδηγούν και σε άλλα προβλήματα. Δυστυ-
χώς σταματά οποιαδήποτε δραστηριότη-
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τα γιατί ακόμα και για παραβάσεις του γείτονά του δεν μπορεί να 
προχωρήσει κάποιος που είναι σύννομος μέχρι σήμερα σε διάφο-
ρες συναλλαγές που επιθυμεί. Τι συμβαίνει λοιπόν;  Τιμωρείται και 
ο μη πταίσας; 
Η αυθαίρετη δόμηση  είναι ζήτημα πολιτικό και κοινωνικό. Με την 
αυθαίρετη δόμηση υποθηκεύεται η ποιότητα ζωής και το μέλλον 
της Χώρας μας.
Η συγκροτημένη και αξιόπιστη πολεοδομική λογική είναι η μόνη 
που μπορεί να δώσει λύσεις και διεξόδους αντιμετωπίζοντας τις 
στεγαστικές δαπάνες και το Δημόσιο χώρο ως κοινωνικό αγαθό. 
Ολοκλήρωση δασικών χαρτών, Κτηματολογίου, οριοθετήσεις ρε-
μάτων και αιγιαλού, απλοποίηση διαδικασιών σχεδίων πόλεων, εκ-
συγχρονισμός Δημοσίων Υπηρεσιών, καταγραφή του δομημένου 
περιβάλλοντος, χωροταξικός σχεδιασμός είναι θέματα που πρέπει 
να δούμε άμεσα και να προχωρήσει η Πολιτεία στις απαιτούμενες 
ενέργειες. 
Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός που θα αποτρέπει 
τη συστηματική υπονόμευση κάθε νομοθετικής επιταγής και η 
ενίσχυση των δημοσίων μηχανισμών ελέγχου της δόμησης θα εί-
ναι τα βήματα που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 
Ο εκσυγχρονισμός και η πρόοδος της Ελληνικής κοινωνίας απαιτεί 
να τραβήξουμε μια «κόκκινη γραμμή» στην αυθαιρεσία. 
Η Κυβέρνηση όμως έχει αυτή τη πολιτική βούληση και το πολιτικό 
θάρρος για να προβεί στις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέρ-
γειες που θα οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση; 
Νομίζω πως όχι. Τουλάχιστον έτσι αποδεικνύουν οι ενέργειες της 
Πολιτείας μέχρι σήμερα. 
Είναι εύκολο να ξεχωρίσομε το αυθαίρετο, σε ποιά θέση είναι και 
πως μπορεί να ενταχθεί στην πόλη…. 
Στο νέο Νόμο δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των αυθαιρέ-
των.
Μήπως τελικά ο μόνος λόγος του Νόμου είναι ο φοροεισπρακτι-
κός;; Μήπως είναι μόνο μία βεβιασμένη προσπάθεια είσπραξης 
χρημάτων  από τους πολίτες;  
Ο Ν.4014/11 ουσιαστικά αναθέτει σε εμάς τους Μηχανικούς να 
κάνομε τη δουλειά του Δημοσίου. Σε μία εποχή που δεν υπάρχει 
κατασκευαστική δραστηριότητα και ανάπτυξη, σε μία εποχή που 
έχομε μηδενικό εισόδημα, βρισκόμαστε στη δεινή θέση και επω-
μιζόμαστε το φορτίο να λειτουργήσομε ως Δημόσιες Υπηρεσίες.
Συνάδελφοι, 
Χρειάζεται από όλους εμάς τους Μηχανικούς υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και επαγγελματικής συνείδησης «στις ρυθμίσεις αυ-
θαιρέτων»!
Προσοχή, σε ότι υπογράφουμε στο που βάζουμε την σφραγίδα 
μας, σε  ότι βεβαιώνουμε να μην βοηθήσουμε ακούσια, μέσα 
από παραλείψεις ή λάθη, να υποθηκεύεται το μέλλον της χώ-
ρας μας!
Προσοχή στις επαγγελματικές πράξεις και ενέργειές μας ώστε 
να μην αδικήσομε τον Κλάδο μας, το Περιβάλλον, το Κοινωνικό 
Σύνολο, τους Εαυτούς μας!  

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 

Η  Πρόεδρος 
Χαρίκλεια  Δ. Τσιώλη

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

To TEE
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Κύριοι Υπουργοί,
Όπως είναι γνωστό, το Δημόσιο εδώ και πολύ καιρό έχει κηρύξει στάση πληρωμών όσον αφορά τα Δη-
μόσια έργα. Είναι πλήθος οι συνάδελφοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων σε όλη την Περιφέρεια της Χώρας 
που έχουν εκτελέσει, ολοκληρώσει και παραδώσει εδώ και χρόνια Δημόσια έργα και δε μπορούν να πλη-
ρωθούν.
Σας είναι γνωστές οι οφειλές από έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα, όπως ο «Θησέας», «Αλ. 
Μπαλτατζής» κ.α. καθώς ακόμη και από ΣΑΤΑ. 
Οι οφειλές από αυτά τα έργα, για τα οποία οι συνάδελφοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων έχουν πληρώσει 
ΦΠΑ και φόρους, καθώς και η ανυπαρξία νέων έργων τη σημερινή εποχή, έχουν φέρει τον τεχνικό κλάδο 
σε απελπισία, με τεράστιες οφειλές ακόμα και με κλείσιμο επιχειρήσεων. 
Επισημαίνομε δε ότι η τραγική οικονομική κατάσταση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στις τοπικές αγορές της Ελληνικής Περιφέρειας καθώς και στις τοπικές κοινωνίες και δε βοηθά 
στη ζητούμενη ανάπτυξη της Χώρας μας.

Κύριοι Υπουργοί,
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποπληρωμή των ανωτέρω 
ολοκληρωθέντων έργων και την καταβολή των οφειλών στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.
Προτείνομε την έκδοση απόφασης με την οποία να δίδεται η δυνατότητα στους φορείς όπως οι Δήμοι 
και οι Περιφέρειες ανά την επικράτεια, εφόσον έχουν αδιάθετα κονδύλια και κρίνουν ότι πρέπει να εξο-
φληθούν υποχρεώσεις έργων που χρονίζουν, να προβαίνουν στη σχετική εξόφληση χρησιμοποιώντας τα 
ανωτέρω κονδύλια. Συγχρόνως τις χρηματοδοτήσεις που εκκρεμούν για προγράμματα όπως ο «Θησέας» 
κλπ όταν τους αποδοθούν, να μπορέσουν να τις επαναξιοποιήσουν σε νέα έργα. 
                                                                                                                                                                    Η Πρόεδρος

Eπιστολή  προς    •Υπουργό Οικονομίας
                                  •Υπουργό Εσωτερικών 
                                  •Υφυπουργό Εσωτερικών 
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Η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το 
χωροταξικό σχεδιασμό των υδα-
τοκαλλιεργειών και το νομοσχέδιο 
έρχεται ουσιαστικά να υλοποιήσει 
τη λεγόμενη «πράσινη Βίβλο για 
την Αλιεία» της ΕΕ.

Τα κύρια αποτελέσματα των μέτρων και ρυθμίσε-
ων, που προβλέπει η υπό διαμόρφωση ΚΥΑ,  θα 
οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στον εξαφα-
νισμό των παράκτιων ψαράδων, στη γιγάντωση 
των μονοπωλιακών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
στην καταστροφή του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και  όσων τουριστικών δραστηριοτήτων τύχουν να 
γειτνιάζουν με τις περιοχές που αναπτύσσονται αυ-
τές.
Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει την δημιουργία οργάνου 

το οποίο αποφασίζει για το που θα δημιουργηθούν 
οι ΠΟΑΥ, κατά τη λογική των άμεσων επενδύσεων, 
παρακάμπτοντας οποιαδήποτε ενδιάμεση αρχή για 
την αδειοδότησή τους.
Το ΤΕΕ σαν Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας από 
το Δεκέμβριο του 2002 έβαζε θέμα αναστολής της 
χωροθέτησης νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
στην περιοχή, με στόχο τον προσδιορισμό «ειδι-
κών ζωνών υδατοκαλλιεργειών», ώστε να μη δημι-
ουργούνται πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού, ή 
σύγκρουσης μη συμβατών μεταξύ τους χρήσεων.  
Παρ΄  όλα αυτά οι κυβερνήσεις κώφευσαν.
Το ΤΕΕ είχε διαπιστώσει από δεκαετίας και πλέον ότι 
η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέ-
ρεια γίνεται άναρχα, χωρίς να καλύπτεται από ένα 
σαφές πλαίσιο πού να καθορίζει τις περιοχές όπου 

Θέσεις ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του Σχεδίου Κ.Υ.Α. 
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»
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αυτή δύναται να επιτραπεί, το εί-
δος της υδατοκαλλιέργειας αλλά 
και την δυναμικότητα την οποία 
δύναται κάθε περιοχή να αντέξει 
από περιβαλλοντική και χωροτα-
ξική άποψη.
Σημαντικό πρόβλημα είναι και 
αυτό των ιχθυογεννητικών σταθ-
μών, πού για προφανείς λόγους 
έπρεπε να κατασκευάζονται σε 
σταθερό έδαφος, (παραλιακή 
ζώνη ή νησίδες).
Υπάρχει επίσης πρόβλημα δια-
κίνησης των ψαριών πού παρά-
γονται και μάλιστα σε μεγάλες 
ποσότητες, απαιτώντας μεγάλο 
χώρο για την συσκευασία ή την 
φορτοεκφόρτωση, καθώς και  
ποσότητες υλικών συσκευασίας, 
πού πρέπει να διαχειριστούν.
Σημαντικό πρόβλημα προκύπτει 
και από τη διαχείριση από μέ-
ρους των παραγωγών, των  από-
βλητων και των ακατάλληλων 
προς βρώση προϊόντων (ψάρια 
που πεθαίνουν, απόβλητα από 
τον συχνό καθαρισμό των κλω-
βών και τη διαχείριση του γό-
νου). Για τις δύο αυτές παραπάνω 
περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται 
υλικά, κυρίως σε υγρή μορφή, 
υδατοδιαλυτά δηλαδή, τα οποία 
σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να είναι επικίνδυνα για την δη-
μόσια υγεία και το οικοσύστημα, 
(π.χ. φορμόλες).
Στην περιοχή που προβλέπεται η 
χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών, 
υπάρχει προ πολλού αναπτυγμέ-
νη τουριστική και παραθεριστική 
δραστηριότητα. Οι δράσεις αυτές 
είναι σαφές ότι δεν ελήφθησαν 
υπ΄ όψιν κατά τη διαμόρφωση 
της εν λόγω ΚΥΑ. Δεν εξετάσθη-
κε δηλαδή η πιθανή ασυμβατό-
τητα χρήσεων γης, η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν 
θεσμοθετηθεί κατά καιρούς και 
οι οποίες, αποτυπώνονται στο 
Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέ-

διο Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
(ΦΕΚ 1485/Β΄ / 14-10-2003). Επί-
σης, το εν λόγω υπό κρίση και 
διαβούλευση σχέδιο, δεν μπορεί 
να υπερκαλύπτει Ειδικά Χωρο-
ταξικά Σχέδια της περιοχής και 
σχέδια ΓΠΣ –ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία 
ευρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Ειδικότερα για ορισμένα σημεία 
της εν λόγω ΚΥΑ που μας αφο-
ρούν, έχουμε να επισημάνουμε 
τα εξής:
1. Στον πίνακα 2 του Παραρτή-
ματος, αναφέρονται κατά περιο-
χή της Ελλάδας οι προτεινόμενες 
υδατοκαλλιέργειες, και η προ-
τεινόμενη δυναμικότητα αυτών. 
Σημαντικό στοιχείο πού λείπει 
από τον πίνακα είναι αυτό πού 
αφορά τις έως τώρα υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις πού έχουν αδειο-
δοτηθεί. Το σημαντικό αυτό στοι-
χείο είναι απαραίτητο συγκριτικό 
προκειμένου να αιτιολογηθεί 
επαρκώς ή όχι, η κάθε προτεινό-
μενη εγκατάσταση τόσο ως προς 
το είδος, όσο και ως προς την πο-
σότητα πού προτείνεται. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση εκτιμάται ότι η 
αναφορά του πίνακα είναι εκτός 
από ελλιπής, και αυθαίρετη.
2. Όσον αφορά την εξειδίκευση 
επί των προτεινόμενων ζωνών 
ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών 
στον Νομό Αργολίδας, ειδικά για 
την περιοχή Νήσου Πλατειάς και 
Όρμου Βουρλιάς, παρατηρούμε 
ότι οι παραλίες Σαλαντίου, Φούρ-
νων και ο λιμένας της Κοιλάδας, 
με τον γειτνιάζοντα σε αυτόν 
Αρχαιολογικό χώρο Σπηλαίου 
Φράγχθι, προτείνονται να χω-
ροθετηθούν ως περιοχές ανά-
πτυξης της υδατοκαλλιέργειας. 
Από τη δυναμικότητα του πίνα-
κα 2 προκύπτει ότι η ανάπτυξη 
αυτών σε δυναμικότητα 4.050 
τόνων ανά έτος συνηγορεί στο 
γεγονός ότι οι παραλίες αυτές 

θα κλείσουν από εγκαταστάσεις. 
Λόγω της γεωγραφικής και φυσι-
κής τους διαμόρφωσης αυτές, θα 
αποκλειστούν από χρήση τουρι-
στική. Αυτό, θεωρείται μη συμ-
βατό με τις έως τώρα δράσεις 
για τον τουρισμό, και τα θέσφατα 
περί περιοχών φυσικού κάλλους 
και Αρχαιολογικής προστασίας. 
Όπως επίσης, θεωρούμε ότι είναι 
μη συμβατή η χωροθέτηση υδα-
τοκαλλιεργειών, στο λιμάνι της 
Κοιλάδας, όπου κινούνται δεκά-
δες αλιευτικά σκάφη.
3. Η περιοχή της Επιδαύρου, 
όπως και η περιοχή του Κόρφου 
και του Σελόντα είναι πολύ επιβα-
ρυμένες περιβαλλοντικά από τις 
ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας. Το γεγονός 
ότι μορφολογικά και ωκεανο-
γραφικά η περιοχή είναι εντελώς 
ακατάλληλη για ανάπτυξη δρα-
στηριότητας υδατοκαλλιέργειας 
εξαιτίας κυρίως της προβλημα-
τικής ανανέωσης του θαλάσσιου 
ύδατος της περιοχής (ύπαρξη 
ωκεανογραφικής μελέτης του 
1974 για το Σαρωνικό και κόλπο 
Επιδαύρου, η οποία αναφέρεται 
στην κίνηση των θαλάσσιων ρευ-
μάτων της περιοχής και καταλή-
γει στο γεγονός ότι λειτουργούν 
ως κλειστές θάλασσες. Επίσης δι-
απιστώνεται η ύπαρξη μεγάλου 
βάθους στον κόλπο Επιδαύρου 
και ο κόλπος λειτουργεί ως συλ-
λέκτης όλων των αιωρούμενων 
και μη αποβλήτων του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος της ευρύτε-
ρης περιοχής και νεκρώνεται) και 
οπωσδήποτε αυτή θα πρέπει να 
αποκλειστεί ως περιοχή χωροθε-
τησης υδατοκαλλιεργειών.
4. Για τις περιοχές Άστρους –Τυ-
ρού, οι οποίες έρχονται σε άμεση 
επαφή με τον Αργολικό κόλπο 
και την Αργολίδα, εκτιμούμε, και 
λόγω του ανάγλυφου της περιο-
χής, ότι πιο εύκολα θα αναπτυ-
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χθεί υδατοκαλλιέργεια εκεί, χω-
ρίς να επηρεάζει την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής και να 
δρα ασύμβατα με άλλες χρήσεις. 
Ένσταση υπάρχει, και μάλιστα 
σοβαρότατη, για την περιοχή 
πέριξ του Αρκαδικού Χωριού, 
θεσμοθετημένου και κατασκευ-
ασμένου για να προσελκύσει 
Ελληνοαμερικανούς επενδυτές. 
Θεωρούμε ότι η περιοχή αυτή 
πρέπει να αποκλειστεί, και να το-
νιστεί  ο χαρακτήρας της.
5. Στο σχέδιο χωροθέτησης, δεν 
βλέπουμε την μικρή ζώνη οστρα-
κοκαλλιέργειας η οποία έχει ανα-
πτυχθεί και λειτουργεί, με μικρή 
αλλά σημαντική δραστηριότητα 
και χωρίς προβλήματα, πλησί-
ον της Ν.Κίου Αργολίδας. Όπως 
επίσης, την λιμνοθάλασσα Βιβα-
ρίου, όπου λειτουργεί επί πολλά 
χρόνια το «βιβάρι», ιδιοκτησίας 
του Δημοσίου, για το οποίο έχει 
εκφραστεί κατά καιρούς η βού-
ληση να ενισχυθεί και το οποίο 
εντάσσεται και στο ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ 
Δήμου Ασίνης. 
Προτείνουμε την καταγραφή 
τους και την ακριβή τους χωρο-
θέτηση.
Με βάση τα παραπάνω αναφε-
ρόμενα το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
προτείνει την ανάκληση της 
προτεινόμενης ΚΥΑ και πριν την 
εκ νέου διατύπωσή της, προτεί-
νει: 
1. Τη μεταφορά των αρμοδιοτή-
των αδειοδότησης στις Περιφέ-
ρειες, με απαραίτητη προϋπό-
θεση για την έκδοση αδείας τη 
σύμφωνη γνώμη των αντίστοι-
χων Δημοτικών οργάνων.
2. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν 
να έχουν μόνο δημόσιο χαρακτή-
ρα και θα ελέγχονται από αιρετά 
όργανα των Δημοτικών αρχών 
στα οποία θα ανήκουν. Συνολι-
κά θα ελέγχεται η ανάπτυξη και 
ο σχεδιασμός των υδατοκαλλι-

εργειών παίρνοντας υπ΄ όψιν τις 
ανάγκες της λαϊκής οικονομίας 
και των κατοίκων των περιοχών.
3. Τη σύνταξη τεσσάρων (4) ξε-
χωριστών ειδικών περιβαλλοντι-
κών μελετών για ευρύτερη προ-
τεινόμενη από το νομοθέτημα 
περιοχή για ανάπτυξη της δρα-
στηριότητας υδατοκαλλιέργειας 
ώστε καταγραφούν οι δυναμικό-
τητες πού έχουν ήδη δηλωθεί ως 
εγκατεστημένες, οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον ως αθροιστικό 
αποτέλεσμα τόσο στο χώρο της 
παραλίας όσο και στο υδατικό 
σύστημα, (πυθμένας, θαλάσσιο 
ύδωρ), ένα αρχείο παρακολού-
θησης της κατάστασης του περι-
βάλλοντος με τακτικές δειγματο-
ληψίες στον περιβάλλοντα χώρο, 
προκειμένου να εκτιμηθεί το εύ-
ρος και ο βαθμός της επίδρασης 
της συνολικής δραστηριότητας 
στην κάθε περιοχή και με βάση 
τα παραπάνω να καθοριστεί η 
δυνατότητα αύξησης ή μείωσης 
ή κατάργησης της δυναμικότη-
τας της δραστηριότητας τοπικά 
αν διαπιστωθεί η υπέρμετρη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
της περιοχής ή την διατήρηση 
της δυναμικότητας στα σημερινά 
επίπεδα και συγκεκριμένα μία για 
κάθε περιοχή που αναφέρεται 
παρακάτω:
(Α.5) Νήσου Πλατειάς Αργολίδας 
- Όρμου Βουρλιά μέχρι την Κοι-
λάδα, Βιβαρίου Ασίνης- Τολού,  
(Α.4) Άστρους-Τυρού, λοιπών πα-
ραλιών Ν. Αρκαδίας,
(Α.6) Πλατειάς Κορίνθιας-Σοφι-
κού-Σελόντα και της ευρύτερης 
περιοχής δυτικού Σαρωνικού

Σκοπός των μελετών αυτών 
είναι:
α) η τεκμηρίωση της δυναμικό-
τητας υποδοχής των περιοχών 
αυτών σε υδατοκαλλιέργειες οι 
οποίες στο προτεινόμενο νομο-

θέτημα ορίζεται αυθαίρετα (πί-
νακας 2 του Παραρτήματος της 
προτ. ΚΥΑ).
β) ο καθορισμός ειδικών περι-
βαλλοντικών όρων για τις συγκε-
κριμένες περιοχές (αποστάσεις 
ασφαλείας από χρήσεις τουρι-
σμού, πλαζ, οικιστικά παράκτια 
σύνολα, απόσταση από την ακτή 
κτλ).
γ) η εισαγωγή τεχνολογικών 
όρων ώστε να προωθηθεί σύγ-
χρονη τεχνολογία υδατοκαλλιερ-
γειών φιλική προς το περιβάλλον 
και με συμβολή στην ασφάλεια 
και υγιεινή των παραγόμενων 
προϊόντων - τροφίμων.

Κατά τη σύνταξη των μελετών 
αυτών να ληφθούν υπόψη:
•  Οι υπάρχουσες αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιερ-
γειών των ευρύτερων περιοχών 
όπως είναι οι περιοχές λιμνοθά-
λασσας Βιβαρίου, Τολού, Νήσου 
Πλατειάς, Νήσου Ψιλής, οστρα-
κοκαλλιέργεια στην παράκτια 
ζώνη της Νέας Κίου.
• Το γεγονός ότι πρακτικά διαπι-
στώνεται πάντα υπέρβαση των 
αδειοδοτημένων δυναμικοτήτων 
στις υδατοκαλλιέργειες για οι-
κονομικούς λόγους επομένως ο 
ήδη υπάρχων φόρτος είναι μεγα-
λύτερος από τον αναμενόμενο.
• Οι άλλες αναπτυξιακές δραστη-
ριότητες των περιοχών, τα γενικά, 
περιφερειακά & ειδικά χωροτα-
ξικά σχέδια ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κτλ 
και τις ασυμβατότητες και τους 
ανταγωνισμούς των άλλων χρή-
σεων με αυτές των υδατοκαλλι-
εργειών.
• Ωκεανογραφικά χαρακτηριστι-
κά συμπεριφοράς & Μορφολογία 
των θαλάσσιων τμημάτων του 
Σαρωνικού & του Αργολικού κόλ-
που.
• Η ιδιαίτερη επιβάρυνση της πε-
ριοχής του Σαρωνικού κόλπου 
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από πάρα πολλά είδη δραστηρι-
οτήτων.
• Η πιθανότητα να εξαιρεθούν 
κάποια τμήματα αυτών των πε-
ριοχών από ανάπτυξη υδατο-
καλλιεργειών ή να μειωθεί η επι-
τρεπόμενη δυναμικότητα τους 
λόγω κορεσμού τους ή εξαιτίας 
της ήδη υπάρχουσας ανάπτυ-
ξης ασύμβατων χρήσεων (του-
ρισμός) ή διότι είναι περιοχές 
οικολογικά ευαίσθητες ή αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος όπως 
οι παράκτιες ζώνες Σαλαντίου 
και Φούρνων και ο λιμένας της 
Κοιλάδας (γειτνίαση με αρχαιο-
λογικό χώρο Σπηλαίου ΦΡΑΓΧΘΙ) 
που ανήκουν στην περιοχή (Α.5) 
όρμου Βουρλιά – νήσου Πλατει-
άς. Ο καθορισμός δυναμικότητας 
10.000 τόνων / έτος (πίνακας 2 
Παραρτήματος) σε αυτή την πε-
ριοχή θα οδηγήσει σε κατάληψη 

σε όλη την έκταση αυτής ζώνης 
από εγκαταστάσεις υδατοκαλ-
λιεργειών και στην ξηρά και στη 
παράκτια περιοχή της.
• Η πιθανότητα μείωσης της δι-
αθεσιμότητας του χώρου ανά-
πτυξης υδατοκαλλιεργειών που 
έχουν καθοριστεί από την προ-
τεινόμενη ΚΥΑ ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα περιοδικής μετακί-
νησης των εγκαταστάσεων στην 
κοντινή παράκτια ζώνη ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα στο φυσι-
κό θαλάσσιο περιβάλλον να αυ-
τοαναταχθεί (να επανέλθει στην 
αρχική του φυσική κατάσταση) 
μετά από κάποια περίοδο εντατι-
κής χρήσης.
• Οι κανονισμοί και η νομοθεσία 
ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων 
κατά την παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων και υλικών υδατοκαλ-
λιέργειας.
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Τα ανωτέρω προέκυψαν από τη διαμόρφωση απόψεων και θέσεων των Μ.Ε.Περιβάλλοντος 
- Αειφορίας των Ν. Αργολίδος - Αρκαδίας - Κορινθίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου και εστάλησαν 

προς τον αναπληρωτή υπουργό ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α.  προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τελικό 
κείμενο της υπο έκδοση Κ.Υ.Α.
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ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
στην 8η τακτική συνεδρίαση συζήτησε 
για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών όπως 
αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό νομο-

σχέδιο καθώς και για τις εξαγγελθείσες ρυθμίσεις 
για αυθαίρετα. Βάση για την συζήτηση αποτέλεσε 
η εισήγηση του πρόεδρου της Α Παν. Μουντανέα η 
οποία έγινε δεκτή από το σώμα κατά πλειοψηφία. 
Το κατωτέρω ψήφισμα απεστάλη προς τον Υπουρ-
γό ΥΠΕΚΑ και στον αρμόδιο Υφυπουργό

Α. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό 
τμήμα Πελοποννήσου (ΤΕΕ-ΠΤΠ) θεωρεί ότι το νο-
μοσχέδιο για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών επι-
λύει πολλά από τα προβλήματα των μηχανικών και 
γενικότερα των πολιτών αφού με αυτό:

1. Σε μεγάλο ποσοστό έργων, θα είναι δυνατός 
ο χρονικός προγραμματισμός των έργων αφού 
με τον νομοσχέδιο θεσπίζονται χρονικά όρια για 
την χορήγηση των εγκρίσεων
2. Θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος των κατασκευ-
ών που θα γίνονται με άδεια δόμησης και έτσι 
θα περιοριστεί σε αποδεκτό βαθμό η καθ’ υπέρ-
βαση άδειας αυθαίρετη δόμηση.
3. Αναβαθμίζει τον ρόλο του μηχανικού καταρ-
γώντας  τον έλεγχο των μελετών ως προς την 
ουσία τους και διατηρώντας τον ως προς την 
εφαρμογή των πολεοδομικών και των ειδικών 
διατάξεων.

Πέρα όμως από τα θετικά που προαναφέρθηκαν, 
εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις που αν παρα-
μείνουν στον νόμο που θα ψηφιστεί θα αποτελούν 
παράγοντα αναστολής της θετικής πλευράς. 
Έτσι το ΤΕΕ-ΠΤΠ για την πληρότητα του νόμου 
προτείνει να ενταχθούν στον νόμο διατάξεις για τα 
εξής:

1. Διάταξη για τις περιπτώσεις όπου παρά την 
επιταγή του νόμου, οι ΥΔΟΜ δεν θα τηρούν τις 
προθεσμίες των πέντε ημερών για τις εγκρίσεις 
δόμησης και των δύο ημερών για τις άδειες δό-
μησης.  
Προτείνεται  να προβλεφθεί προθεσμία αυτο-
δίκαιης έγκρισης των σχετικών αιτημάτων με 

συνευθύνη του φορέα (ΟΤΑ, ΥΔΟΜ) για ενδε-
χόμενη λάθος εφαρμογή των πολεοδομικών 
διατάξεων ως προς τα παραγόμενα αποτελέ-
σματα (υπέρβαση διατάξεων κλπ).
2. Διάταξη με την οποία θα θεσπίζεται αφενός 
διαδικασία «μιας στάσης» για τις εγκρίσεις άλ-
λων υπηρεσιών και αφετέρου ειδικές προθε-
σμίες εντός των οποίων θα είναι υποχρεωμένες 
οι διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου να χο-
ρηγούν τις εγκρίσεις αυτές. Χωρίς την θέσπιση 
αυτών των προθεσμιών ουσιαστικά ακυρώνεται 
ο νόμος αφού δεν θα είναι δυνατός ο χρονικός 
προγραμματισμός της έναρξης των έργων για 
τα οποία απαιτούνται τέτοιες εγκρίσεις. 
Προτείνεται  για όλες τις απαιτούμενες  εγκρί-
σεις, να προβλεφθεί διαδικασία υποβολής της 
μελέτης σε «μια στάση» και από εκεί προώθη-
σης της  στις υπηρεσίες που πρέπει για γνωμο-
δότηση ή έγκριση μέσα σε τακτή προθεσμία.  
Υπέρβαση αυτής της προθεσμίας για μη αντι-
κειμενικούς λόγους θα σημαίνει  αυτοδίκαιη 
έγκριση των  σχετικών αιτημάτων με αστική 
και ποινική συνευθύνη της δημόσιας υπη-
ρεσίας σε ενδεχόμενη λάθος εφαρμογή των 
ειδικών διατάξεων ως προς τα παραγόμενα 
αποτελέσματα (π.χ. κακή εφαρμογή τεχνικών 
προδιαγραφών, λάθος χαρακτηρισμός έκτα-
σης κλπ).
3. Διάταξη  με την οποία θα προβλέπεται  ότι 
έλεγχος των μορφολογικών στοιχείων θα γί-
νεται μόνο από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 
Στις περιπτώσεις που τα έργα γίνονται σε αρ-
χαιολογικούς χώρους για τους οποίους δεν 
θα έχει θεσπιστεί μορφολογικός τύπος και θα 
απαιτείται μορφολογικός έλεγχος  να προβλέ-
πεται η συμμετοχή στο συμβούλιο αρχιτέκτο-
να μηχανικού εκπροσώπου της αντίστοιχης 
εφορείας του ΥΠΠΟ με δικαίωμα εισήγησης.   

Σήμερα πολλές μελέτες κρίνονται μορφολογικά 
από:
• την ΕΠΑΕ
• την εφορεία  προϊστορικών και κλασικών     
         αρχαιοτήτων
• την εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και 
• την εφορεία νεωτέρων μνημείων 
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με την εν τέλει κρίση να ανήκει είτε στο τοπικό 
συμβούλιο είτε στο ΚΑΣ και έτσι να μην μπορεί 
κανένας να προγραμματίσει έργα που πολλές 
φορές αποτελούν βαθιά ανάσα για τις τοπικές 
οικονομίες. 
Τέλος όσο αναγκαία είναι η προστασία των μνη-
μείων τόσο αναγκαία είναι και η θέσπιση  κανόνα 
σύμφωνα με τον οποίο οι μελέτες θα κρίνονται 
από επιστήμονες με το γνωστικό υπόβαθρο και 
το επαγγελματικό δικαίωμα της σύνταξης τους.
4. Διάταξη με την οποία θα αποσαφηνίζεται 
ότι οι ελεγκτές δόμησης οφείλουν να πραγμα-
τοποιούν έλεγχο όχι μόνο ως προς την μελέτη 
αλλά και ως προς τις διατάξεις ώστε να καλύ-
πτεται η περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής 
τους κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
==> Πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι η ανα-
ζήτηση τρόπων ανάσχεσης του φαινομένου ή 
πιο απλά ελέγχου των κατασκευών την σωστή 
στιγμή ώστε να διασφαλίζεται το σύννομο των 
κατασκευών. Σε αυτό δεν αρκεί ο κατά στάδια 
έλεγχος των κατασκευών που θα εκτελούνται με 
νόμιμες άδειες αλλά φυσικά πρέπει να προβλε-
φθεί ποια κρατική αρχή θα επιφορτιστεί με το 
καθήκον του ελέγχου ΟΛΩΝ των κατασκευών 
για την ύπαρξη άδειας.  Πρέπει δηλαδή να ανα-
τεθεί σε κρατική ή δημοτική αρχή το καθήκον 
του αυτεπάγγελτου ελέγχου ύπαρξης άδειας 
για όλες τις κατασκευές με τρόπο που αν επι-
τευχθεί η κατασκευή οικοδομής χωρίς άδεια 
να υπάρχει συνυπευθυνότητα της αρχής αυ-
τής. 
==> Τα πρόστιμα που τελικώς επιβάλλονται σε 
αυθαίρετες κατασκευές εν όψει νομιμοποίησης 
τους να είναι αυτά που προέβλεπε η νομοθεσία 
του χρόνου κατασκευής τους. Είναι έξω από την 
λογική μας τόσο η αναδρομικότητα στην εφαρ-
μογή του νόμου όσο το «συγχωροχάρτι» έναντι 
χρημάτων. Θεωρούμε ότι η όποια ρύθμιση δεν 
πρέπει να αφορά στα πρόστιμα αλλά στην δια-
δικασία και το αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση 
η δυνατότητα που έχει η πολιτεία να εφευρί-
σκει και θεσπίζει τρόπους «νομιμοποίησης» ή 
«τακτοποίησης» αυθαιρέτων πρέπει να στα-
ματήσει με την επόμενη συνταγματική ανα-
θεώρηση, ώστε όποιος στο μέλλον ονειρευτεί 
αυθαίρετο να γνωρίζει ότι αυτό αέναα θα είναι 
κατεδαφιστέο και υποκείμενο σε πρόστιμα.
==> Η ιδέα του πράσινου ισοζυγίου μας βρίσκει 
σύμφωνους υπό την προϋπόθεση ότι θα προσ-
διορίζονται με σαφήνεια και ορθολογισμό τα γε-
ωγραφικά όρια μέσα στα οποία αυτό θα νοείται.  

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για 
ισοζύγιο ανάμεσα σε μια περιοχή εκτός σχεδίου 
και σε μια εντός σχεδίου ή ακόμα-ακόμα ανά-
μεσα σε δύο περιοχές του ίδιου ρυμοτομικού 
σχεδίου αλλά διαφορετικού τομέα συντελεστή 
δόμησης. Πράσινο ισοζύγιο θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ανάμεσα σε περιοχές με διαφο-
ρετικό συντελεστή δόμησης εάν η αριθμητική 
σχέση των συντελεστών δόμησης «περνούσε» 
και στην μεταφορά. 
Έτσι συμφωνούμε με την λογική του πράσινου 
ισοζυγίου:
Όταν αυτό λογίζεται μέσα στο ίδιο οικιστικό 
σύνολο και σε τομείς με τον ίδιο συντελεστή 
δόμησης
F Όταν αυτό λογίζεται μέσα στο ίδιο οικιστι-
κό σύνολο και σε τομείς με διαφορετικό συ-
ντελεστή δόμησης και η αναγωγή βασίζεται 
στην αριθμητική σχέση των συντελεστών δό-
μησης. 
F Όταν με αυτό ισοζυγίζονται ομοειδή μεγέ-
θη όπως είναι υπερβάσεις της δόμησης και 
οι  ανάλογες μειώσεις της δόμησης Σε καμιά 
περίπτωση ισοζύγιο δεν μπορεί να υπάρξει 
ανάμεσα σε υπερβάσεις της δόμησης και σε 
καταβολή χρημάτων για οποιοδήποτε σκοπό 
και τέλος 
F Όταν αποκλείονται από κάθε ρύθμιση τα 
μη άρτια οικόπεδα και από τα άρτια αυτά τα 
οικόπεδα ή γήπεδα η δόμηση των οποίων έχει 
παραβιάσει ουσιαστικές διατάξεις όπως από-
σταση από οριογραμμή αιγιαλού, απόσταση 
από άξονες οδών όπου επιβάλλεται,  ρυμο-
τομικές γραμμές και εν γένει κοινόχρηστους 
χώρους κλπ.

Το ΤΕΕ-ΠΤΠ διαφωνεί κάθετα:
3Με την νομιμοποίηση οποιασδήποτε κατα-
σκευής έγινε καθ’υπέρβαση διατάξεων εκτός 
και αν τεκμηριωμένα και ομόφωνα η υπέρβαση 
έχει χαρακτηριστεί από το αρμόδιο ΣΧΟΠ ήσσο-
νος σημασίας για το περιβάλλον
3Με κάθε διαδικασία ισοζυγίου βλαβών στο πε-
ριβάλλον με ωφέλειες , εκτός και αν αυτή γίνεται 
μέσα στην ίδια οικιστική μονάδα και σε τομείς 
με τον ίδιο ΣΔ και φυσικά με αξιολόγηση με κρι-
τήρια που μελετηθούν από το ΣΧΟΠ.
3Με κάθε διάταξη που θα κατατείνει σε νομι-
μοποίηση ή τακτοποίηση ή όπως αλλιώς το πει 
κανείς για να ρίξει στάχτη στα μάτια του ΣτΕ  εάν 
προηγουμένως η πολιτεία δεν έχει πάρει μέτρα 
παρεμπόδισης νέας γενιάς αυθαιρέτων και τα 
μέτρα αυτά έχουν δοκιμαστεί ότι αποδίδουν.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Με βάση σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου σχετικά με τη γνω-
μοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών  

Επιπτώσεων και  την  προσπάθεια για πιθανή εγκατάστα-
ση αιολικών πάρκων - ανεμογεννητριών στην περιοχή της 
Μάνης, η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην 8η  συνεδρίαση της στις  27 
Ιουλίου 2011, εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα 
και το απέστειλε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου:

1. Το ΤΕΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την τοπο-
θέτηση ανεμογεννητριών σε ολόκληρη την περιοχή της 
Μάνης.

2. Η επιχειρούμενη πρόθεση για δημιουργία αιολικών 
πάρκων στη Μάνη θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία μιας 
περιοχής που χαρακτηρίζεται ως  περιοχή  NATURA 
αλλά και από τα δικά της ιδιότυπα γεωμορφολογικά και 
ιστορικά δεδομένα και δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως 
ανοιχτό μουσείο  και  χώρος  μοναδικού  φυσικού  κά-
λους.

3. Μια περιοχή με το δικό της ιδιαίτερο παραδοσιακό 
χρώμα που δένει με το βραχώδες μοναδικό τοπίο αλλά 
και τις επιδράσεις του ήπιου ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος, δεν μπορεί παρά να έχει ένα εντελώς διαφο-
ρετικό πλαίσιο ανάπτυξης, που δεν συνάδει σε καμία 
περίπτωση με το «δάσος» των υπερκείμενων ανεμογεν-
νητριών που  θα  τοποθετηθούν  στην κορυφογραμμή  
αλλά και των συνοδών έργων των οδών πρόσβασης, 
που θα αλλοιώσουν το ανάγλυφο και θα  αλλάξουν την 
αρχιτεκτονική δομή και  την  αισθητική ολόκληρου του 
χώρου.

4. Καλεί την πολιτεία, να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτη-
τα μέτρα που απαιτούνται για να στηριχθεί η ανάπτυξη 
και η τοπική οικονομία του ξεχασμένου αυτού  άκρου  
της  Ελληνικής  γης, απέναντι στις ποικιλώνυμες εγκλη-
ματικές παρεμβάσεις αλλοίωσης των  μορφολογικών  
χαρακτηριστικών και που δεν προσφέρουν καμία προ-
στιθέμενη αξία στην περιοχή, ενώ αντίθετα δημιουρ-
γούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο τοπίο αλλά και στη 
γενικότερη φυσιογνωμία ολόκληρης  της  Μάνης.

5. Τέλος ξεκαθαρίζει πως σε σχέση με τις ΑΠΕ, ο χώρος 
εγκατάστασης πρέπει να προσδιορίζεται μέσα από χω-
ροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό  και όχι αποσπα-
σματικά και μόνο με τεχνοοικονομικά κριτήρια, είτε 
πρόκειται για αιολικό πάρκο είτε πρόκειται για πάρκο 
φωτοβολταικών συστημάτων. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ-
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011



12

Οι άδειες δόμησης σήμερα 
εκδίδονται με έναν τρόπο 
που καθορίστηκε με ΠΔ, την 

χρονιά που  το επαναστατικό  λει-
τουργικό σύστημα MS-dos γιόρταζε  
τα δεύτερα γενέθλια του. 
Το ms dos έχει εγκαταλειφτεί εδώ 
και έντεκα σχεδόν χρόνια αλλά η 
χώρα μας, σε σχέση με τον τρόπο 
έκδοσης αδειών δόμησης, εξακο-
λουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω κα-
θόσον δεν έχει γίνει καμία ουσιώδης 
αλλαγή στον τρόπο έκδοσης αδει-
ών από το 1983. Εξαίρεση βεβαίως 
είναι ο νόμος 3212/2033 ο οποίος 
όμως αμέσως μετά την ψήφιση του 
τέθηκε σε διαδοχικές αναστολές μέ-
χρι την κατάργηση του με τον νόμο 
3399/2005.
Με αυτήν την παρατήρηση κατά νου 
δεν μπορούμε παρά να καλοδεχτού-
με την αλλαγή του τρόπου έκδοσης 
των αδειών, που εξήγγειλε πρόσφα-
τα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.
Όπως ίσως σας είναι γνωστό επίση-
μα δεν έχει δοθεί το σχετικό προ-
σχέδιο νόμου στην δημοσιότητα και 
ενδεχομένως δεν θα δοθεί σε χρόνο 
που θα είναι δυνατή η σύγκλιση της 
Α λόγω της συνήθειας μας να μην γί-
νεται συνεδρίαση το Αύγουστο.  Έτσι 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στην Α να εκφραστεί για αυτό το 
τεράστιας σημασίας για του μηχα-
νικούς που ασχολούνται με άδειες 
θέμα, αποφασίστηκε εκ μέρους μου 
να συζητηθεί το θέμα παρόλο που 
το κείμενο που έχουμε στην διάθεση 
μας, δεν έχει επίσημα δημοσιοποιη-
θεί. Το προσχέδιο επί του οποίου 
συζητάμε κυκλοφόρησε από παρα-
τάξεις που λειτουργούν στο ΤΕΕ και 
θεωρήσαμε ότι είναι έγκυρο.

ΓΕΝΙΚΑ
Η λογική που ακολουθήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια σε ότι αφορά στην 
εφαρμογή του αντισεισμικού κα-

νονισμού και του κανονισμού τε-
χνολογίας σκυροδέματος, ακολου-
θείται με το προσχέδιο νόμου και 
για την  εφαρμογή των υπολοίπων 
κανονισμών και Τεχνικών Οδηγιών, 
απαλλάσσοντας έτσι τις υπηρεσί-
ες δόμησης (ΥΔΟΜ) των δήμων 
από την ευθύνη των ελέγχων και 
καθιστώντας τον μελετητή μηχανι-
κό αποκλειστικά υπεύθυνο για την  
εφαρμογή τους στο επίπεδο της με-
λέτης. 
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στο 
επίπεδο της κατασκευής όπου σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις του προ-
σχεδίου νόμου η πολιτεία αναλαμ-
βάνει την ευθύνη της κατά στάδια 
επίβλεψης τους με την ίδρυση ενός 
σώματος ελεγκτών, επιφορτισμένων 
με αυτό το καθήκον. Έτσι διασφα-
λίζεται ότι θα κατασκευάζονται τα 
έργα σύμφωνα με τις μελέτες τους 
αφού θα γίνεται έλεγχος κατά στάδια 
με πρώτο αυτό της θεμελίωσης πριν 
την σκυροδέτηση.
Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται 
ως προς τις μελέτες αλλά και ως 
προς τις διατάξεις ώστε να καλύ-
πτεται η περίπτωση εσφαλμένης 
εφαρμογής τους κατά την μελέτη.

Με το σχέδιο αυτό ικανοποιούνται 
δύο βασικές απαιτήσεις του ΤΕΕ:
1. Θέσπιση μέγιστου χρόνου ικανο-
ποίησης αιτήματος για έκδοση άδει-
ας, που έτσι μας απαλλάσσει από τις 
ατέλειωτες ώρες αναμονής σε δια-
δρόμους και γραφεία και μας δίνει 
την δυνατότητα του προγραμματι-
σμού των έργων αφού κάθε χρονο-
διάγραμμα εξαρτάται απόλυτα από 
τον χρόνο έναρξης των εργασιών 
(π.χ. άλλος χρόνος εκσκαφών τον 
χειμώνα με τις περισσότερες ακα-
τάλληλες ημέρες, άλλος το καλοκαί-
ρι, άλλος αν είμαστε σε τουριστική 
περιοχή κλπ).
2. Θέσπιση του δημόσιου ελέγχου 

των κατασκευών με τον οποίο απαλ-
λάσσει τους μηχανικούς από το δίλ-
λημα του να «καρφώσουν» τον πελά-
τη ή να κάνουν στραβά μάτια αφού 
πλέον το ποιος θα κάνει τον έλεγχο 
θα γίνεται γνωστό την προηγούμενη 
του ελέγχου ημέρα. 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η πρόβλεψη της χορήγησης 
έγκρισης δόμησης σε πέντε ημέρες 
και άδειας δόμησης σε δύο είναι ελ-
λιπής εάν η ίδια διάταξη νόμου δεν 
προβλέπει τι θα γίνεται στις περι-
πτώσεις όπου θα παραβιάζονται οι 
χρόνοι αυτοί. Η παραβίαση των χρό-
νων μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη 
προσωπικού μπορεί όμως και να 
οφείλεται σε ελλιπή  απόδοση του 
προσωπικού.
 Επειδή είναι αυτονόητο ότι πριν την 
ψήφιση του νόμου πρέπει να έχουν 
επιλυθεί αυτά τα ζητήματα, ως ΤΕΕ 
οφείλουμε να τα έχουμε επισημάνει 
και υπεύθυνα να προτείνουμε θερα-
πείες.
Η επιβολή ποινών σε φυσικά πρό-
σωπα δεν μπορεί να είναι μέσα στην 
λογική μας για πολλούς λόγους: 

==> Η επιβολή ποινής δεν ση-
μαίνει τίποτα για τον πολίτη που 
δεν έλαβε την άδεια στον προ-
καθορισμένο χρόνο αφού στην 
πραγματικότητα δεν του λύνει 
κανένα πρόβλημα.
==> Δεν είναι δυνατό να διαπι-
στωθεί η πραγματική αιτία της 
παραβίασης του χρόνου και τέ-
λος επειδή 
==> το νομικό μας σύστημα έχει 
φροντίσει τέτοιες υποθέσεις να 
μην τελεσιδικούν σχεδόν ποτέ. 

Έτσι η διερεύνηση πρέπει να ανα-
ζητά προβλέψεις που θα επιλύουν 
το πρόβλημα της μη τήρησης των 
χρόνων αφήνοντας το κομμάτι των 
επιπτώσεων στις ισχύουσες διατά-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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ξεις αφού αυτό που μας ενδιαφέρει 
είναι η τήρηση των χρόνων και όχι η 
τιμωρία των υπευθύνων. 
Μια πρώτη σκέψη είναι η θέσπιση 
κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η μη 
χορήγηση της έγκρισης ή της άδειας 
δόμησης εντός της νόμιμης προθε-
σμίας σε αίτημα που υποβλήθηκε 
θα ισοδυναμεί με αποδοχή του αι-
τήματος και εν προκειμένω με την 
χορήγηση του αιτούμενου (έγκρισης 
ή άδειας). 

2. Είναι θετική η κατάργηση των 
ΕΠΑΕ με την σημερινή τους μορφή 
και η θέσπιση των Συμβουλίων Αρ-
χιτεκτονικής  τα οποία θα έχουν αρ-
μοδιότητα ελέγχου στις περιπτώσεις 
που ενώ υπάρχουν μορφολογικοί 
τύποι, ο μελετητής θέλει να μην τους 
ακολουθήσει. Έτσι ο Αρχιτεκτονικός 
έλεγχος  απομακρύνεται από το πε-
δίο των υποκειμενικών κριτηρίων 
των μελών των ΕΠΑΕ και πλησιάζει 
το πεδίο των αντικειμενικών κριτη-
ρίων των μορφολογικών τύπων. 
3. Απουσιάζει πλήρως από το προ-
σχέδιο πρόβλεψη χρονικών ορίων 
για τις εγκρίσεις από άλλες υπηρεσί-
ες. Έτσι ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες 
είναι αναγκασμένες να χορηγούν τις 
άδειες σε ελάχιστους χρόνους οι άλ-
λες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν στο ίδιο με σήμερα πλαί-
σιο και με τους ίδιους ρυθμούς.
Θεωρούμε ότι πρέπει να προβλέπε-
ται χρόνος και για τις γνωμοδοτήσεις 
ή εγκρίσεις των άλλων υπηρεσιών 
(τουρισμού, δασαρχείων, αρχαιολο-
γιών κλπ).
Σχετικά με τις εγκρίσεις ή γνωμοδο-
τήσεις άλλων υπηρεσιών έχουμε να 
επισημάνουμε τα εξής:

==> Η περιφερειακή υπηρε-
σία Τουρισμού Πελοποννήσου  
(ΠΥΤ) του ΕΟΤ για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα έχει «ξεμείνει» 
από μηχανικό με αποτέλεσμα 
να διαβιβάζονται φάκελοι στην 
Αθήνα, να αποσπώνται υπάλ-
ληλοι στην Τρίπολη για κάποιες 
ημέρες της εβδομάδας και γε-
νικά να βρίσκονται λύσεις της 
στιγμής. Θεωρούμε ότι η στελέ-
χωση της ΠΥΤ Πελοποννήσου σε 
πιο μόνιμη βάση είναι εκ των ων 
ουκ άνευ καθόσον ένα μεγάλο 
κομμάτι της ανάπτυξης της περι-

φέρειας αυτής σχετίζεται με τον 
τουρισμό. Όσο αναγκαία είναι η 
θέσπιση χρονικών ορίων για την 
χορήγηση των εγκρίσεων, τόσο 
αδύνατη είναι εάν δεν λυθεί το 
πρόβλημα της στελέχωσης.
==> Η διεύθυνση περιβαλλο-
ντικού και χωρικού σχεδιασμού 
της αποκεντρωμένης διοίκησης 
είναι και αυτή υποστελεχωμένη 
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη 
η θέσπιση χρονικών ορίων στις 
ενέργειες και αυτής της υπηρεσί-
ας.
==> Ο χαρακτηρισμός από τα 
δασαρχεία των εκτάσεων πρέ-
πει ν αναθεωρηθεί. Σήμερα, είτε 
πρόκειται για έκταση με πρό-
σφατα αποκτηθέντα δασικό χα-
ρακτήρα, είτε για έκταση ανέκα-
θεν γεωργική, είτε για δασική, η 
ακολουθούμενη διαδικασία είναι 
η ίδια. Το αποτέλεσμα είναι να 
είναι αδύνατος ο χρονικός προ-
γραμματισμός καθώς και στις 
πιο «καθαρές» περιπτώσεις δεν 
μπορούμε να δώσουμε στους 
υποψήφιους επενδυτές τις πλη-
ροφορίες που χρειάζονται για 
να λάβουν τις αποφάσεις τους. 
Η επίλυση αυτού του προβλήμα-
τος και η θέσπιση χρόνου που αν 
παρέλθει η έκταση θα θεωρείται 
μη δασική είναι υψηλής προτε-
ραιότητας θέμα καθώς σχετίζε-
ται με τον  προγραμματισμό των 
επενδύσεων και με την λήψη των 
αρχικών αποφάσεων. 
==> Η γνωμοδότηση των αρ-
χαιολογικών υπηρεσιών είναι 
ως σήμερα ένα θέμα «ταμπού» 
αφού κανείς δεν έχει καν προ-
σπαθήσεις να θεσπίσει κανόνες. 
Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για 
βελτίωση του επενδυτικού κλί-
ματος και για ανάπτυξη εάν δεν 
υπάρξουν σαφείς κανόνες. 

• Κανόνες ως προς το ποια εφο-
ρεία  έχει την κύρια αρμοδιότητα 
ώστε ο μηχανικός να επικοινωνεί 
μόνο με αυτή και αυτή όταν κρί-
νει αναγκαίο να ζητά την γνώμη 
των υπολοίπων.
• Κανόνες ως προς το επιστημονι-
κό προσωπικό που θα χειρίζεται 
τα θέματα. Όσο σαφές και αυτο-
νόητο είναι ότι θέματα που σχε-

τίζονται με τις αρχαιότητες και τα 
μνημεία πρέπει να τα χειρίζονται 
αρχαιολόγοι, τόσο σαφές και 
αυτονόητο είναι ότι ο έλεγχος 
των μορφολογικών στοιχείων 
πρέπει να πάψει να ασκείται από 
αρχαιολόγους και να ασκείται 
μόνο από τα συμβούλια αρχιτε-
κτονικής στα οποία προφανώς 
πρέπει να συμμετέχουν αρχιτέ-
κτονες, εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ. 
Εννοείται ότι όλα αυτά αφορούν 
στον έλεγχο μελετών και την 
χορήγηση γνωμοδοτήσεων εν 
όψει πραγματοποίησης επεν-
δύσεων και όχι στον έλεγχο των 
χωματουργικών που θεωρούμε 
ότι  είναι αποκλειστική αρμο-
διότητα των αρχαιολόγων  των 
εφορειών   και   την ευθύνη για 
την γνωστοποίηση της  έναρξης 
των εργασιών   στους ιδιοκτήτες. 
Θεωρούμε ότι πρέπει να επικρα-
τήσει κανόνας σύμφωνα με τον 
οποίο οι μελέτες θα κρίνονται 
από επιστήμονες με το γνωστικό 
υπόβαθρο και το επαγγελματι-
κό δικαίωμα της σύνταξης τους. 
Είναι αναγκαίο με την ευκαιρία 
της αλλαγής του τρόπου έκδοση 
των αδειών να διορθωθούν και 
εξορθολογιστούν όλες οι σχετι-
κές διαδικασίες που έχουν σχέση 
με αυτές ώστε ο μηχανικός να 
μπορεί να παίξει σωστά τον προ-
δήλως ουσιαστικό ρόλο που έχει 
στην αναπτυξιακή διαδικασία.
• Γενικά η κάθε περίπτωση που 
για την έκδοση της έγκρισης ή 
της άδειας  δόμησης απαιτείται 
έγκριση μελετών ή γνωμοδότη-
ση άλλων υπηρεσιών, πρέπει να 
εξεταστεί και να συγχωνευθούν 
όλες αυτές οι διαδικασίες σε 
σύστημα «μιας στάσης» για τον 
πολίτη.

Το τεχνικό επιμελητήριο, ως τεχνικός 
σύμβουλος της πολιτείας οφείλει  να 
συγκροτήσει διεπιστημονική ομάδα 
εργασίας με την συμμετοχή στελε-
χών του από όλες τις περιφέρειες η 
οποία θα μελετήσει την νομοθεσία 
και θα προδιαγράψει ένα σύστημα 
«μιας στάσης» με το οποίο εύκολα 
και σε προδιαγεγραμμένο χρόνο θα 
χορηγούνται όλες οι εγκρίσεις και 
γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται. 
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Δεδομένου ότι πέρα από εξαγ-
γελίες γενικού τύπου και από 
διαρροές στον τύπο θέσεων 

και προθέσεων δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο κείμενο επί του οποί-
ου θα μπορούσαμε να τοποθετη-
θούμε.
Έτσι θα περιοριστούμε στην δια-
τύπωση γενικών θέσεων τις οποίες 
θα προωθήσουμε στους αποδέκτες 
που εμείς νομίζουμε  ότι πρέπει.
Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι 
ο μεγάλος όγκος των αυθαιρέτων 
οφείλεται στο ότι η Ελληνική πο-
λιτεία δεν φρόντισε να οργανώσει 
τον χώρο με τους σχεδιασμούς που 
έπρεπε (πολεοδομικούς, χωροταξι-
κούς) ώστε να είναι δυνατό να γίνει 
εκτόνωση της εκάστοτε πολεοδομι-
κής πίεσης, με νόμιμο τρόπο. 
Στην συνέχεια η Ελληνική πολιτεία 
χρησιμοποίησε το εφεύρημα της 
«νομιμοποίησης» των αυθαιρέτων 
με το οποίο πέρα από τα όποια θετι-
κά για τους πολίτες -που απλά αυθαι-
ρέτησαν για να καλύψουν υπαρκτές 
στεγαστικές τους ανάγκες μέσα στα 
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτή-
των τους- «διαπαιδαγώγησε» την Ελ-
ληνική κοινωνία στο αξίωμα «φτιάξε 
ένα αυθαίρετο  και κάποια στιγμή θα 
το νομιμοποιήσεις».
Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ δεν μπο-
ρεί παρά προσδιορίσει τα σημεία 
που θα αποτελούν την βάση της 
όποιας συζήτησης για το θέμα των 
αυθαιρέτων:

==>Πρωταρχικό μέλημα πρέπει 
να είναι η αναζήτηση τρόπων 
ανάσχεσης του φαινομένου ή 
πιο απλά ελέγχου των κατασκευ-
ών την σωστή στιγμή ώστε να 
διασφαλίζεται το σύννομο των 
κατασκευών. Σε αυτό δεν αρκεί 
ο κατά στάδια έλεγχος των κα-
τασκευών που θα εκτελούνται 
με νόμιμες άδειες αλλά φυσικά 
πρέπει να προβλεφθεί ποια κρα-
τική αρχή θα επιφορτιστεί με 
το καθήκον του ελέγχου ΟΛΩΝ 

των κατασκευών για την ύπαρ-
ξη άδειας.  Πρέπει δηλαδή να 
ανατεθεί σε κρατική ή δημοτική 
αρχή το καθήκον του αυτεπάγ-
γελτου ελέγχουν ύπαρξης άδειας 
για όλες τις κατασκευές με τρόπο 
που αν επιτευχθεί η κατασκευή 
οικοδομής χωρίς άδειας να 
υπάρχει συνυπευθυνότητα της 
αρχής αυτής. 
==>Οι προβλέψεις του νομοσχε-
δίου για τον νέο τρόπο έκδοσης 
αδειών δόμησης που αφορούν 
στους ελέγχους είναι πλήρεις και 
μας βρίσκουν απόλυτα σύμφω-
νους.
==>Τα πρόστιμα που τελικώς 
επιβάλλονται σε αυθαίρετες κα-
τασκευές εν όψει νομιμοποίησης 
τους να είναι αυτά που προέ-
βλεπε η νομοθεσία του χρόνου 
κατασκευής τους. Είναι έξω από 
την λογική μας τόσο η αναδρο-
μικότητα στην εφαρμογή του 
νόμου όσο το «συγχωροχάρτι». 
Θεωρούμε ότι η όποια ρύθμιση 
δεν πρέπει να αφορά στα πρό-
στιμα αλλά ίσως στην διαδικα-
σία και το αντικείμενο. Σε κάθε 
όμως περίπτωση η δυνατότητα 
που έχει η πολιτεία να θεσπίζει 
τρόπους «νομιμοποίησης» αυ-
θαιρέτων πρέπει να σταματήσει 
με την επόμενη συνταγματική 
αναθεώρηση, ώστε όποιος στο 
μέλλον ονειρευτεί αυθαίρετο να 
γνωρίζει ότι αυτό αέναα θα εί-
ναι εκτός νόμου. Το πιο λαμπρό 
παράδειγμα για αποφυγή είναι 
ο τρόπος «τακτοποίησης» των 
ΗΧ με τον οποίο  δικαιώθηκαν 
όλοι εκείνοι οι μηχανικοί που 
ενσυνείδητα σχεδίαζαν ΗΧ για 
να κλειστούν, όλοι εκείνοι οι κα-
τασκευαστές που τους έκλεισαν 
για να «πουλήσουν» και να κερδί-
σουν με την πολιτεία να στέλνει  
τον λογαριασμό στους τελικούς  
καταναλωτές που απλώς αγόρα-
σαν ένα διαμέρισμα λίγο μεγαλύ-

τερο από «όσο λένε τα χαρτιά».  
Εν όψει νέων ρυθμίσεων πρέπει 
ως ΤΕΕ να τοποθετηθούμε στο 
μεγάλο θέμα των ευθυνών των 
μελών μας στα φαινόμενα της 
αυθαίρετης δόμησης και να ανα-
ζητήσουμε τρόπους αυτοκάθαρ-
σης. 
==>Η δρομολόγηση του σχεδι-
ασμού  που είναι απαραίτητο να 
γίνει για την αύξηση των δομή-
σιμων επιφανειών (ΣΧΟΑΠ, πο-
λεοδομήσεις, οριοθετήσεις κλπ) 
είναι μια βασική ένδειξη καλής 
διάθεσης από την πολιτεία. Το 
ΤΕΕ έχει φυσική ευθύνη να πείσει 
την πολιτεία για την αναγκαιότη-
τα αυτών των σχεδιασμών   και 
για το πώς  η έλλειψη τους είναι 
από τα αίτια των οικοδομικών 
αυθαιρεσιών.
==>Εφόσον γίνουν δεκτά τα 
προεκτεθέντα και μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρ-
ξει νέα γενιά αυθαιρέτων είμα-
στε έτοιμοι να συμφωνήσουμε 
με ρυθμίσεις που θα επιλύουν το 
πρόβλημα οριστικά. 
==>Η ιδέα του πράσινου ισο-
ζυγίου μας βρίσκει σύμφωνους. 
Αρκεί να προσδιορίζονται με 
σαφήνεια και ορθολογισμό 
τα γεωγραφικά όρια μέσα στα 
οποία αυτό θα νοείται καθώς εί-
ναι προφανές ότι δεν μπορούμε 
να μιλάμε για ισοζύγιο ανάμεσα 
σε μια περιοχή εκτός σχεδίου 
και σε μια εντός σχεδίου ή ακό-
μα-ακόμα ανάμεσα σε δύο πε-
ριοχές του ίδιου ρυμοτομικού 
σχεδίου αλλά διαφορετικού το-
μέα συντελεστή δόμησης. Πρά-
σινο ισοζύγιο θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ανάμεσα σε περι-
οχές με διαφορετικό συντελεστή 
δόμησης εάν η αριθμητική σχέ-
ση των συντελεστών δόμησης 
«περνούσε» και στην μεταφορά.

Β. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Με θέμα:  
«Κλιματική Αλ-
λαγή και Επιχει-
ρηματικότητα», 
ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε 

ημερίδα, από το ΤΕΕ Πελοποννή-
σου και το Εθνικό Κέντρο Περι-
βάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης (ΕΚΠΑΑ),  στην  Τρίπολη στις 2 
Ιουλίου 2011. 
Στόχος της ημερίδας ήταν να 
αναδειχθούν επιτυχημένες  επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες, που 
σχετίζονται με δράσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής, στον τομέα της μείωσης 
των εκπομπών των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και 
σε θέματα προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή. 
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος 
Χ. Τσιώλη, αναφέρθηκε στη συ-
νεργασία με το ΕΚΠΑΑ για την 
ανάδειξη του θέματος της επιχει-
ρηματικότητας στον τομέα της 
αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και στη ανάγκη να ενη-
μερωθεί και να ενεργοποιηθεί  η 
τοπική κοινωνία, οι μηχανικοί και 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το 
θέμα.
Στην ημερίδα ακούστηκαν από 
εκπροσώπους επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται ή έχουν 
εντάξει  την προστασία του πε-
ριβάλλοντος  στην επιχειρηματι-
κή τους δράση, για το ποια ήταν 
τα κίνητρα, ποια ήταν τα ρίσκα 
αν υπήρξαν, ποια είναι τα κέρδη 
(οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοι-
νωνικά) από αυτού του είδους τις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
Τις απόψεις τους εξέφρασαν επί-
σης εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ και 
της Greenpeace. 

Bασικά συμπεράσματα της 
ημερίδας: 
• οι δράσεις μας πρέπει να εμπε-
ριέχουν την αλλαγή του υφιστά-
μενου αναπτυξιακού μοντέλου, 

προς την κατεύθυνση μιας βιώ-
σιμης οικονομίας χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα με τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 
• Το κόστος του περιορισμού των 
εκπομπών μπορεί να φαίνεται 
αρχικά υψηλό, αλλά είναι πολύ 
χαμηλό σε σύγκριση με το κό-
στος που θα αναγκαστούμε να 
καταβάλουμε λόγω απραξίας. 
• Κανένας τομέας δεν μπορεί να 
παρακολουθεί αμέτοχος τα τε-
κταινόμενα, πόσο μάλλον ο επι-
χειρηματικός αφού  επηρεάζεται 
άμεσα η ανταγωνιστικότητα και η 
κερδοφορία του. 
• Συμμετοχή σε εθελοντικά σχή-
ματα με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών  και την προώθηση 
καθαρών ενεργειακών επιλογών, 
εφαρμογή ενδοεταιρικών ευέλι-
κτων μηχανισμών για τη μείωση 
των εκπομπών, εφαρμογή μέ-
τρων εξοικονόμησης ενέργειας, 
επενδύσεις σε ΑΠΕ, είναι μερικοί 
από τους τρόπους που πρέπει να 
κινηθούμε. 

Εν τέλει  αυτό που χρειάζεται εί-
ναι θέληση, τόλμη και επιχειρη-
ματικό θάρρος. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH & EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ
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Με θέμα:  «Κλιμα-
τική Αλλαγή και 
Επιχειρηματι-
κότητα», οργα-
νώθηκε ημερί-

δα, από το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλ-
λοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΚΠΑΑ),  στην  Τρίπολη στις 2 
Ιουλίου 2011. 
Στόχος της ημερίδας ήταν να 
αναδειχθούν επιτυχημένες  επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες, που 
σχετίζονται με δράσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής, στον τομέα της μείωσης 
των εκπομπών των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου 
και σε θέματα προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. 
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος 
Χ. Τσιώλη, αναφέρθηκε στη συ-
νεργασία με το ΕΚΠΑΑ για την 
ανάδειξη του θέματος της επιχει-
ρηματικότητας στον τομέα της 
αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και στη ανάγκη να ενη-
μερωθεί και να ενεργοποιηθεί  η 
τοπική κοινωνία, οι μηχανικοί και 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το 

θέμα.
Στην ημερίδα 
α κ ο ύ σ τ η κ α ν 
από εκπροσώ-
πους επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται ή έχουν εντάξει  την 
προστασία του περιβάλλοντος  
στην επιχειρηματική τους δρά-
ση, για το ποια ήταν τα κίνητρα, 
ποια ήταν τα ρίσκα αν υπήρξαν, 
ποια είναι τα κέρδη (οικονομι-
κά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) 
από αυτού του είδους τις επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες. Τις 
απόψεις τους εξέφρασαν επίσης 
εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ και της 
Greenpeace. 

Bασικά συμπεράσματα της 
ημερίδας: 
• οι δράσεις μας πρέπει να εμπε-
ριέχουν την αλλαγή του υφιστά-
μενου αναπτυξιακού μοντέλου, 
προς την κατεύθυνση μιας βιώ-
σιμης οικονομίας χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα με τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 
• Το κόστος του περιορισμού των 
εκπομπών μπορεί να φαίνεται 

αρχικά υψηλό, αλλά είναι πολύ 
χαμηλό σε σύγκριση με το κό-
στος που θα αναγκαστούμε να 
καταβάλουμε λόγω απραξίας. 
• Κανένας τομέας δεν μπορεί να 
παρακολουθεί αμέτοχος τα τε-
κταινόμενα, πόσο μάλλον ο επι-
χειρηματικός αφού  επηρεάζεται 
άμεσα η ανταγωνιστικότητα και 
η κερδοφορία του. 
• Συμμετοχή σε εθελοντικά σχή-
ματα με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών  και την προώθηση 
καθαρών ενεργειακών επιλογών, 
εφαρμογή ενδοεταιρικών ευέλι-
κτων μηχανισμών για τη μείωση 
των εκπομπών, εφαρμογή μέ-
τρων εξοικονόμησης ενέργειας, 
επενδύσεις σε ΑΠΕ, είναι μερικοί 
από τους τρόπους που πρέπει να 
κινηθούμε. 

Εν τέλει  αυτό που χρειάζεται εί-
ναι θέληση, τόλμη και επιχειρη-
ματικό θάρρος. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗ  2 Ιουλίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Με  θέμα  την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την  
εφαρμογή  του  ΚΕΝΑΚ  την βιοκλιματική  αρ-
χιτεκτονική, την διαδικασία  ενεργειακών  επι-

χειρήσεων και το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ΄ οίκον 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα από το  ΤΕΕ Ελλάδας τμήμα 
ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη στο Αποστολοπού-
λειο  πνευματικό κέντρο  στις  15-7-2011. Την  ημερίδα  
χαιρέτησε η πρόεδρος Χ. Τσιώλη, δήλωσε πως στόχος 
της ημερίδας  είναι να  εμπλουτιστούν οι γνώσεις γύρω 
από τα παραπάνω θέματα και να επαναπροσδιοριστούν 
οι αρχές, οι αξίες και οι  πολιτικές ανάπτυξης  έτσι ώστε 
το σύγχρονο μοντέλο που θ΄ ακολουθηθεί, να στηρίζετε  
στην αειφορία, στην  ορθολογική  χρήση και την σωστή 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα 
είπε: ‘‘Οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την ανάπτυξή τους 
σε κυρίαρχες λογικές για οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, 
περιορισμούς και κανόνες βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, 
συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 
Αποτέλεσμα των στρεβλών αυτών αναπτυξιακών πολιτι-
κών είναι η γενικευμένη σήμερα περιβαλλοντική κρίση, οι 
συνέπειες της οποίας  αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, 
έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορροπία των φυσι-
κών οικοσυστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο κόστος για 
την οικονομία και την κοινωνία. 
Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την Πολιτεία να επαναπροσ-
διορίσει τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανάπτυξης. 
Έτσι την σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης 
των κοινωνιών στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα 
και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθη-
σία και γενικά στην άνθηση των ανθρώπινων κοινωνιών με 
ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχε-
ση της περιβαλλοντικής κρίσης’’. 

Ομιλητές  ήταν η κ.  Καραβασίλη  Ειδική Γραμ-
ματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενερ-
γείας   ΥΠΕΚΑ 

Ο κ. Αθανασίου Δημήτρης ειδικός Συνεργά-
της  Ειδικής  Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας  ΥΠΕΚΑ.
Ο κ. Οικονομίδης Γρηγόρης Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών  Ενέργειας  ΥΠΕΚΑ.

Στην  ομιλία της η κ. Καραβασίλη ανέπτυξε τα πα-
ρακάτω  θέματα

«Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και ΚΕΝΑΚ: 
Οι ριζικές αλλαγές στην οικοδομή & στην 

αγορά ακινήτων». 
1. Οι εξελίξεις στον τομέα της οικοδόμησης
2. Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στην οικοδόμηση 
αειφόρων κτιρίων και οικισμών.   

Συνέντευξη  του δημοσιογράφου 
Ν. Νικολόπουλου με την 

κ. Καραβασίλη  Μαργαρίτα
Ερώτηση: Ποιος είναι σήμερα ρόλος της αρχιτεκτονικής στην 
οικοδόμηση αειφόρων κτιρίων και οικισμών;
Απάντηση: Η αρχιτεκτονική. μπορεί και πρέπει να είναι στην 
Πράξη Οικολογική εφόσον μπορεί να ξεπερνά τα όρια και πρό-
τυπα που επιβάλλει σήμερα η οικονομική σκέψη στη δημιουρ-
γία οικοδομικών έργων. 
Βασικός σκοπός της αρχιτεκτονικής  πρέπει να παραμένει η 
οργάνωση του περιβάλλοντος του ανθρώπου, με τρόπο ώστε 
να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του για την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων του στο χώρο. Η αρχιτεκτονική μόνο έτσι 
εκπληρώνει μια σημαντική κοινωνική λειτουργία.

Ερώτηση: Μιλήστε μας   για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων  
και τι μέτρα προτίθεται να πάρει ο ΥΠΕΚΑ;
Απάντηση: Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και των εθνικών ενεργει-
ακών στόχων για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) προχώρησε αποφασιστικά στην εφαρμογή της νομο-
θεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στη χώρα μας, 
προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν από δέκα έξι χρόνια, προ-
κειμένου να εφαρμοστεί στη χώρα η πρώτη σχετική κοινοτική 
οδηγία (93/76/ΕΟΚ), εκπονώντας ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα με τίτλο 
«Ενέργεια 2001» και τον πρώτο ενεργειακό κανονισμό Ορθο-

3. Προς το αειφόρο κτίριο του αύριο  
Β1. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: 
Εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ  
Β2. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕ-
ΝΑΚ)
1.1.  Ενεργειακοί Επιθεωρητές
1.2. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕ-
ΠΕΝ)

Τα οφέλη - Eκτίμηση επιπτώσεων

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: 
ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΑΚ 

1. Πότε θα εκδοθεί ανακοίνωση για την χρήση της διορ-
θωτικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010;
Όταν βγει ο σχετικό ΦΕΚ έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ.

2. Στην καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ 
στα συστήματα Ζ.Ν.Χ. γιατί είναι υποχρεωτική η χρήση 
ηλεκτρικού τοπικού θερμαντήρα (του οποίου η ενέργεια 
παραγωγής του είναι ο ηλεκτρισμός) κατά τους θερινούς 
μήνες ενώ υπάρχει η χρήση συστήματος διπλής ενέργει-
ας (λέβητας ηλιακός θερμοσίφωνας) με αποτέλεσμα να 
πολλαπλασιάζουμε τις εκπομπές ρύπων του κτιρίου μας;
Το λογισμικό αφαιρεί την ενέργεια του ηλιακού συλλέκτη 
από αυτή που θα κατανάλωνε το συμβατικό σύστημα αν 
ήταν σε λειτουργία. 

3. Στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ στη φόρμα των βοηθητικών συ-
στημάτων θέρμανσης γιατί εμφανίζεται συνεχώς κατά 
την συμπλήρωση της το μήνυμα ελέγχου εγκυρότητας 
της τιμής που δώσαμε;
Η ειδοποίηση αυτή δεν είναι πρόβλημα του λογισμικού, 
ούτε υπάρχει πάντα πρόβλημα στην εισαγωγή δεδομέ-
νων για τα βοηθητικά συστήματα. Η ειδοποίηση αυτή 
έχει ενσωματωθεί προκειμένου να αποφεύγετε η λάθος 
εισαγωγή δεδομένων από τους χρήστες σε τιμές Watt 
αντί για kW.

4. Η ισχύς του κυκλοφορητή είναι η αναγραφόμενη πάνω 
σε αυτόν;
Σωστά.

5. Στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ, στη φόρμα οπού συ-
μπληρώνουμε τα αδιαφανή στοιχεία (κουφώματα) δεν 
υπάρχει η επιλογή επάλληλα κουφώματα ενώ στις ΤΟΤΕΕ 
αναφέρονται στους πίνακες και άλλα είδη κουφωμάτων.
Δεν χρειάζεται η επιλογή επάλληλα, εφόσον εισάγονται 
τα σωστά δεδομένα για τα επάλληλα κουφώματα.

6. Στην περίπτωση που γίνεται επιθεώρηση σε ένα κτίριο 
το οποίο έχει ως μοναδικό σύστημα θέρμανσης ξυλόσο-

μπα ή τζάκι χωρίς στοιχεία ποιά θα είναι η ισχύς της:
Ότι αναφέρετε στην ΤΟΤΕΕ  20701-1/2010. 

7. Στην περίπτωση που γίνεται επιθεώρηση σε ένα διαμέ-
ρισμα πολυκατοικίας και ο κοινόχρηστος χώρος έστω κλι-
μακοστάσιο είναι επιφανείας άνω του 10% θα περιγράφει 
ως δικός του μη θερμαινόμενος χώρος;  Aν όχι πότε θα 
περιγραφεί αυτός ο κοινόχρηστος χώρος;
Περιγράφεται ως κοινόχρηστος μη θερμαινόμενο χώ-
ρος.

8. Για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού απόδοσης 
της μονάδας παραγωγής Θέρμανσης (ngen) χρησιμοποι-
ούμε τον εξής τύπο: ngen =ngm* ng1* ng2 πως προκύ-
πτει το ngm;
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.tee.gr υπάρχουν κείμενα 
με “Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Θέματα Εφαρ-
μογής του ΚΕΝΑΚ”, όπου δίνεται αναλυτικά η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό όπως και σε πολλά από τα υπόλοιπα 
ερωτήματά σας.  Ο συντελεστής ngm είναι ο θερμικός 
βαθμός απόδοσης του μονάδας θέρμανσης λέβητα-καυ-
στήρα όπως προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων 
για τα υφιστάμενα κτήρια ή όπως προκύπτει από το κα-
τασκευαστεί για τα νέα κτήρια.

9. Στο έντυπο πρότασης παρέμβασης που συμπληρώ-
νεται για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον ,στην 
περιγραφή τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη μας ζητείται 
το ποσοστό % φορτίου για Ζ.Ν.Χ. που θα καλύπτουν οι 
ηλιακοί συλλέκτες. Ποιό είναι το τυπολόγιο το οποίο 
χρησιμοποιούμε;
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, παράγραφο 
5.3.1.2.

10. Εφόσον κάποια προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν 
στην αγορά και είναι πιστοποιημένα από το ΥΠΕΚΑ., για 
την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση ενός κτιρίου, πρέπει 
στο τέλος να “περνάει” από την μηχανή του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ;
Τα λογισμικά της αγοράς δεν είναι πιστοποιημένα, αλλά 

λογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), 
χωρίς ωστόσο να τεθεί ποτέ σε εφαρμογή.

Σήμερα η προσπάθεια ετών ενσαρκώνεται μέσα από ένα 
πλήρες πακέτο σχετικών νομοθετικών και θεσμικών ρυθ-
μίσεων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και του 
νόμου 3661/2008, αλλά και των αναγκαίων υποστηρικτι-
κών δράσεων για την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης κατά τη μελέτη και κατασκευή 
των νέων και των ριζικά ανακαινιζόμενων υφιστάμενων 
κτιρίων. 

Ήδη, η αγορά ακινήτων προσαρμόζεται στις αλλαγές που 
επιφέρει η ζήτηση, αλλαγές που έχουν σημαντικά οφέλη 
σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντι-
κό, ενώ υποστηρίζεται σημαντικά από την Πολιτεία, με τη 
διαμόρφωση κατάλληλων μέσων και εργαλείων, ώστε η 
αντίδραση της αγοράς να είναι ορθή και να ευνοήσει τη 
διείσδυση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών και κατα-
σκευαστικών προϊόντων, την αναβάθμιση του υφιστάμε-
νου κτιριακού αποθέματος και τη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας, αλλά και περισσότερη οικονομική ευμάρεια 
και προστασία του περιβάλλοντος.    
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αξιολογημένα από την ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ 
ως προς την σωστή συνεργασία τους με τον πυρήνα 
υπολογισμών του ΤΕΕΚΕΝΑΚ, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται και από το buildingcert προκειμένου για την ενερ-
γειακή πιστοποίηση και κατάταξη του κτηρίου.

11. O αερισμός που γίνεται από το τζάκι η από τις θυ-
ρίδες εξαερισμών προστίθενται σαν κ.μ. αέρα κατά 
τον υπολογισμό της διείσδυσης αέρα από τις χαραμά-
δες των κουφωμάτων, ή ενημερώνεται αυτόματα το 
σύστημα από τις αρχικές φόρμες που “κλικάρουμε”; 
Το προσθέτει αυτόματα το λογισμικό με τον καθορι-
σμό του αριθμού των θυρίδων.

12. Σύμφωνα με τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-
1/2010 για τον υπολογισμό σκιασμού, την περίπτωση 
ύπαρξης τέντας ουσιαστικά ο συντελεστής σκίασης 
είναι 0-0;
Οι τιμές που λαμβάνονται είναι από τον πίνακα 3.19 
για οριζόντιους προβόλους και για γωνία β≥90ο

13. Στην φόρμα οπού συμπληρώνεται η κατηγορία δι-
ατάξεων ελέγχου κι αυτοματισμών οι επιλογές είναι με 
μορφή συνδυασμών συστημάτων που δεν υπάρχει η 
εναλλακτική ολοκληρωτική επιλογή. Π.χ. στην τελευ-
ταία κατηγορία Δ διαθέτω την υποκατηγορία 2. αλλά 
όχι την υποκατηγορία1., όπως επίσης στην κατηγορία 
Γ διαθέτω τις υποκατηγορίες 1.,3.,5. και δεν διαθέτω 
τις υποκατηγορίες 2.,4..
Όπως αναφέρετε στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, για να 
ανήκεις σε μια κατηγορία  διατάξεων αυτομάτου 
ελέγχου πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, 
αλλιώς το σύστημα κατατάσσεται στην αμέσως δυ-
σμενέστερη.

14. Τις συνθήκες θερμικής,  οπτικής και ακουστικής 
άνεσης τις ορίζουμε σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ;
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης δεν είναι μεγέθη που 
μετρούνται κατά την επιθεώρηση και συγκρίνονται 
με κάποιες τιμές, αλλά δηλώνει ο ιδιοκτήτης ή χρή-
στης ή διαχειριστής ένα πληρούνται.
 

15. O πίνακας 4.3 στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2010 για τον 
συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης ng1 μονάδας 
λέβητα –καυστήρα δεν είναι διευκρινιστικός για την 
περίπτωση που πρέπει να επιλέξουμε.

Υπάρχει ασάφεια στην περιγραφή η οποία θα διορ-
θωθεί στο κείμενο με τις διευκρινίσεις-προσθήκες της 
ΤΟΤΕΕ που πρόκειται να εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ. 

 

16. Εφόσον τα προγράμματα που υπάρχουν στο εμπό-
ριο έχουν πιστοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ, για την ενερ-
γειακή επιθεώρηση και μελέτη, δεν έχουν ενημερώσει 
τα λογισμικά τους με την διορθωτική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., διότι 
δεν έχει τεθεί σε ισχύ και δεν έχει αναρτηθεί η έγκρι-
ση του ΥΠΕΚΑ και η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ενώ το 
λογισμικό του ΤΕΕ απαιτεί την εφαρμογή της διορθω-
τικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. προκειμένου να εξάγει αποτελέσματα 
και επομένως υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση της 
μελέτης μεταξύ των λογισμικών εμπορίου και ΤΕΕ.
Κανένα λογισμικό ούτε του εμπορίου ούτε του ΤΕΕ, 
δεν έχει εφαρμόσει τις αλλαγές από την ΤΟΤΕΕ.

17. Στις περιπτώσεις χώρων συνάθροισης κοινού 
ποια θεωρούνται κύρια δωμάτια για το υπολογισμό 
Ζ.Ν.Χ.;(Ποιο τυπολόγιο χρησιμοποιείται για τον υπο-
λογισμό αυτού);
Η κατανάλωση ΖΝΧ είναι ανά τετραγωνικό μέτρο της 
συνολικής επιφάνειας των χώρων του κτηρίου.

18. Σύμφωνα με την Τ.ΟΤ.Ε.Ε. 20701-1/2010 για τον 
u965 υπολογισμό του αερισμού λόγω της ύπαρξης 
χαραμάδων (διείσδυση αέρα) μας δίνονται δυο επι-
λογές:
α) με την σχέση Vinf=Σ(Ια)*R*H, οπού χρησιμοποιού-
νται οι πίνακες 3.23,3.24,3.25 και β)με την χρήση του 
πίνακα 3.26 οπού δίνονται τυπικές τιμές αερισμού 
λόγω ύπαρξης χαραμάδων ανά μονάδα κουφώματος. 
Παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα στον υπολογι-
σμό διείσδυσης αέρα ενός κουφώματος και με τους 
δύο τρόπους είχαν διαφορά με προσαύξηση διπλά-
σιου αερισμού. Ποιά είναι η βέλτιστη επιλογή για τον 
υπολογισμό διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες των 
κουφωμάτων;
Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης 
του κτηρίου, εφαρμόζονται μόνο οι τιμές του πίνακα 
3.26.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr υπάρχουν κείμενα με 
“Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Θέματα Εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ”.

Προσανατολισμός επιφάνειας

ΠερίοδοςΓωνία β

θέρμανσης
≥90ο

Ψύξης

Ν ΝΑ και ΝΔ Α και Δ ΒΑ και ΒΔ Β

0,10 0,12 0,17 0,27 0,33

0,24 0,19 0,18 0,22 0,30

Σχέση πραγματικής προς υπολογιζόμενη ισχύ
μονάδα θέρμανσης (PM/Pgan

Συντήρηση βαρύτητα
Πgl

Λέβητας με διπλάσια ισχύ και άνω από τη μέγιστη υπολογιζόμενη

Λέβητας με ισχύ μεγαλύτερη από 50% μέχρι και 100% μεγαλύτερη 
ισχύ από τη μέγιστη υπολογιζόμενη

Λέβητας με ισχύ μεγαλύτερη από 25% μέχρι και 50% μεγαλύτερη 
ισχύ από τη μέγιστη υπολογιζόμενη

Λέβητας με ίση ή μικρότερη ισχύ μέχρι και 25% μεγαλύτερη
 από τη μέγιστη υπολογιζόμενη

0,75

0,85

0,95

1,00
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Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, παρότι απο-
τελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο για την 
ορθολογική δόμηση δεν έχει αντιμετωπιστεί 
στη χώρα μας με τη δέουσα σημασία. Οι έννοιες 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, της οικολογικής δόμησης δεν κατάφεραν να ενσω-
ματωθούν στην πράξη στον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε 
τα κτίρια μας. Η αλήθεια είναι ότι στην πληθώρα των περι-
πτώσεων, το ελληνικό κτίριο απλά ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού Θερμομόνωσης (του 1979), ο οποίος έχει 
στην ουσία μετατραπεί σε μια υπόθεση ρουτίνας, χωρίς να 
προβληματίζει το μηχανικό για την ουσία του θέματος που 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ποιότητα της ζωής 
των ενοίκων εντός των κτιρίων.
Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με την έννοια που η 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία επιβάλλει, αποτελούσε 
υποχρέωση που έπρεπε να εφαρμόζεται στη χώρα μας 
από το 2006. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, η πολιτεία 
κατόρθωσε μόλις πρόσφατα να θεσπίσει τις απαραίτητες 
κανονιστικές ρυθμίσεις και τα  κατάλληλα εργαλεία, με τα 
οποία ξεκίνησε και στην Ελλάδα η εφαρμογή της ενεργει-
ακής απόδοσης. Μια υπόθεση για την οποία η χώρα είχε 
παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπό την απειλή 
υψηλότατων προστίμων (από 32.000 ευρώ την ημέρα).   
Στην πράξη, όταν αναφερόμαστε στην ενεργειακή απόδο-
ση των κτιρίων, μιλάμε για την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/
ΕΚ (Energy Performance Building Directive - EPBD) η οποία 
εναρμονίστηκε με το νόμο 3661/2008. Για την εφαρμογή 
του νόμου 3661/2008 εκδόθηκαν ο Κανονισμός Ενεργει-
ακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και το προεδρικό 
διάταγμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το νέο πλαίσιο 
αναμένεται να αλλάξει αρκετά το τοπίο στον κτιριακό το-
μέα, καθώς θέτει ελάχιστες απαιτήσεις για το σχεδιασμό 
των κτιρίων, για τα στοιχεία του δομικού κελύφους, αλλά 

και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Καθώς, από τον Οκτώβριο του 2010 έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή οι παραπάνω ρυθμίσεις και έως ένα βαθμό δεν 
αποτελούν άγνωστες πλέον έννοιες για τους μηχανικούς, 
αλλά και επειδή ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο, όπως 
κάθε φορά επικαιροποιείται αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), θεωρείται σκόπιμο να μην γίνει λεπτο-
μερής αναφορά του νομικού πλαισίου, αλλά να αποσα-
φηνισθούν ορισμένα κρίσιμα σημεία που ενδεχομένους 
απασχολούν τους μηχανικούς. 
1.Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Από τις 13 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2010 όλοι 
οι μηχανικοί της χώρας με δεκαετή και άνω εμπειρία είχαν 
δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση προ-
σωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών. Η υιοθέτηση 
της λύσης των προσωρινών επιθεωρητών είχε αποκλειστι-
κό σκοπό την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η χώρα είχε παραπεμ-
φθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Έχουν κατατεθεί 7035 αιτήσεις, οι οποίες εξετάστηκαν 
στο σύνολό τους από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΓΕΠΕΕ) 
και ήδη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν 
αναρτηθεί περίπου 5.415 προσωρινοί ενεργειακοί επιθε-
ωρητές. 
Το βασικό κριτήριο για την ένταξη στο Μητρώο είναι η 
δεκαετής εμπειρία σε κτιριακά έργα , που σημαίνει ότι για 
δέκα διαφορετικά έτη πρέπει να προσκομιστούν αντίστοι-
χα παραστατικά εμπειρίας. Οι αιτήσεις εξετάστηκαν με σει-
ρά προτεραιότητας και για όσες απορρίφθηκαν υπάρχει 
δικαίωμα υποβολής ένστασης. 
Καθώς δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιθεω-
ρητών πρέπει να γίνει σαφές ότι η πρόθεση της πολιτείας 
είναι να υπάρχουν όσο το δυνατό περισσότεροι ενεργεια-

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

του Δημήτρη Αθανασίου, Ειδικού Συνεργάτη Ειδικής Γραμματείας 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΚΑ

Η επόμενη μέρα
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κοί επιθεωρητές, ικανοί ωστόσο και πρόθυμοι να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις της ενεργειακής επιθεώρησης.
Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία για τη 
χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών 
(δηλαδή σε μηχανικούς τετραετούς εμπειρίας, οι οποίοι 
οφείλουν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα και να πετύχουν σε αντίστοιχες εξετά-
σεις), η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, ολοκληρώνει μια σειρά ενεργει-
ών, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η εκπαίδευση 
των νέων μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που 
ήδη συντονίζονται σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το ΚΑΠΕ 
είναι οι παρακάτω: 
- Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ν. 3851/2010) όπου καθορίζονται τα ειδικό-
τερα θέματα εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών, 
όπως οι ελάχιστες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που 
πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα 
των εκπαιδευτών, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρό-
πος των εξετάσεων, η αξιολόγηση των υποψηφίων και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για συγκρότηση εξε-
ταστικής επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 
100/2010) προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η 
ισοτιμία και η διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας.
- Έκδοση εκπαιδευτικού εγχειριδίου που θα αφορά στο 
απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που απαραιτήτως πρέπει 
να διδάσκονται από τους φορείς εκπαίδευσης.
- Ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης (ΑΕΙ και πιστοποι-
ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και συντονι-
σμός τους για την ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση 
του συστήματος εκπαίδευσης. 
- Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ώστε η εξετα-
στική διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά.  
 Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν 
εντός του Σεπτεμβρίου 2011, ώστε άμεσα (εντός του 
Οκτωβρίου 2011) να ξεκινήσει η εκπαίδευση των ενδιαφε-
ρομένων μηχανικών, ενώ εντός του 2011 προβλέπεται και 
η υλοποίηση των πρώτων εξετάσεων από το ΤΕΕ. 
Ήδη το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει ανοιχτή πρόσκληση ενδι-
αφέροντος για την επιλογή των φορέων εκπαίδευσης των 
ενεργειακών επιθεωρητών. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
πλέον των 50 φορέων σε όλη την επικράτεια. Έχει επιση-
μανθεί από το ΥΠΕΚΑ ότι τα σεμινάρια που ενδεχομένως 
ήδη πραγματοποιούνται, πριν την ανακοίνωση της ορι-
στικής διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, δεν υποκαθιστούν την 
υποχρέωση παρακολούθησης του επίσημου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος από τους εγκεκριμένους φορείς. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2010, η διάρκεια ισχύος των 
προσωρινών αδειών λήγει στις 6.10.2011 εξετάζεται η χο-
ρήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος των προσωρινών 
αδειών για χρονικό διάστημα, στο οποίο θα έχει χορηγηθεί 
ικανός αριθμός οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρη-

τών (αντίστοιχος με τον αριθμό των προσωρινών αδειών, 
περίπου 5.000). Η παράταση των προσωρινών αδειών 
θεωρείται επιβεβλημένη για να μην προκληθούν προβλή-
ματα στη διαδικασία  εύρεσης ενεργειακού επιθεωρητή 
και έκδοσης ΠΕΑ. Διευκρινίζεται ότι με την παράταση της 
διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών, θα βρίσκονται 
σε παράλληλη ισχύ τόσο οι προσωρινές όσο και οι νέες 
άδειες που θα χορηγούνται.

2. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Ήδη έχει προχωρήσει και η έκδοση Πιστοποιητικών Ενερ-
γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), καθώς από 9 Ιανουαρίου 2011 η 
έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για αγοραπωλησίες κτιρί-
ων και μισθώσεις (νέες συμβάσεις μίσθωσης) ενιαίων κτι-
ρίων, ενώ για τμήματα κτιρίων η υποχρέωση ξεκινάει από 
9 Ιανουαρίου 2012. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 
43.500 ΠΕΑ, και συγκεκριμένα: 
ΠΕΑ (Σύνολο)...........................................
ΠΕΑ (Πώληση).................................................. 
ΠΕΑ (Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον)...........
ΠΕΑ (Ενοικίαση)............................................... 
ΠΕΑ (Νέα Κτίρια).............................................
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην Ειδική Γραμματεία Επι-
θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ έχει 
συσταθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥ-
ΕΠΕΝ). Η ΕΥΕΠΕΝ είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρα-
κολούθηση όλου του συστήματος και της νομοθεσίας που 
αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς επί-
σης και για τη διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επι-
θεωρητών και του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων. Καθώς 
η στελέχωσή της ξεκίνησε, έχουν αρχίσει και οι πρώτοι 
έλεγχοι των εκδιδομένων ΠΕΑ και η διαδικασία επιβολής 
των αντίστοιχων κυρώσεων. 
Τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2011 και η διαδι-
κασία για την ενεργειακή επιθεώρηση των λεβήτων, εγκα-
ταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. 

3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
Από την 1η Οκτωβρίου 2010 ουσιαστικά καταργήθηκε ο 
Κανονισμός Θερμομόνωσης και αντικαταστάθηκε από τον 
ΚΕΝΑΚ και κατ΄ επέκταση έγινε υποχρεωτική η εκπόνηση 
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σε περίπτωση 
κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφισταμέ-
νου κτιρίου. Η μελέτη αυτή αποτελεί διακριτή μελέτη και 
υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για 
την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα με αυτή κάθε 
κτίριο πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
τίθενται για το σχεδιασμό, το κτιριακό κέλυφος και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα 
η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειάς του να 
είναι μικρότερη ή ίση από αυτή του κτιρίου αναφοράς . Η 
κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στην προ-
απαιτούμενη από το νόμο μέγιστη δυνατή κατανάλωση 
(ενεργειακή κατηγορία Β). 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

43.451
25.606
14.242
2.377
381
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Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία απαιτεί συνυ-
πολογισμό των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολο-
γικών στοιχείων, πρέπει να συνυπογράφεται από δύο ή 
περισσότερους μηχανικούς, ενώ δικαίωμα υπογραφής της 
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου έχουν οι νο-
μιμοποιούμενοι να υπογράφουν τις αντίστοιχες μελέτες. 
Επίσης με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιήθη-
κε το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 
380/Δ/1997) και πλέον η απαίτηση εκπόνησης μελετών 
υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
επεκτείνεται σε όλα τα κτίρια άνω των 50 τμ.  
Επισημαίνεται ότι για την αποσαφήνιση  σημαντικών θε-
μάτων εφαρμογής έχουν ήδη εκδοθεί δύο Εγκύκλιοι, διευ-
κρινιστικά έγγραφα και πίνακας με τις συνηθέστερες ερω-
τοαπαντήσεις. Επίσης, το ΤΕΕ σε συνεργασία  με το ΥΠΕΚΑ, 
προκειμένου να διευκολύνει μηχανικούς και πολεοδομίες 
προετοίμασε αναλυτικό υπόδειγμα Μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης που αφορά σε ένα κτίριο πολυκατοικίας (σύντο-
μα θα αναρτηθούν και άλλα παραδείγματα που αφορούν 
σε κτίρια διαφόρων χρήσεων). Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
έχουν αναρτηθεί επίσης συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις 
σε θέματα εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, ενώ στο teekenak@tee.
gr παρέχονται πληροφορίες σχετικά με θέματα εφαρμο-
γής του ΚΕΝΑΚ. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι από την πλευρά του Υπουργεί-
ου γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση και 
επικοινωνία. Ειδικά για τις περιπτώσεις των συναδέλφων 
μηχανικών των πολεοδομικών γραφείων της χώρας, έχει 
προγραμματιστεί ταχύρρυθμη ενημέρωση τους σε όλη τη 
χώρα. Ωστόσο, έχοντας επίγνωση της επιβάρυνσης που 
έχει επιφέρει η τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων, 
αλλά και της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει το νέο 
«Καλλικρατικό» πλαίσιο, δεν είναι δυνατό να μην εκδίδο-
νται οικοδομικές άδειες, στη βάση της άγνοιας του ΚΕΝΑΚ, 
ταλαιπωρώντας άδικα συναδέλφους μηχανικούς και πολί-
τες. Ο ΚΕΝΑΚ είναι νόμος του κράτους, η εφαρμογή του 
είναι υποχρεωτική και όποια ερωτήματα προκύπτουν για 
την εφαρμογή του (όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους 
υπόλοιπους κανονισμούς – ΓΟΚ, ΕΑΚ, Κτιριοδομικός κλπ) 
πρέπει να κατατίθενται και να απαντώνται αρμοδίως.   
Σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και ιδιαί-
τερα για τον κατασκευαστικό κλάδο που διανύει μια έντο-
νη περίοδο ύφεσης, τόσο ο ΚΕΝΑΚ όσο και η διαδικασία 
των ενεργειακών επιθεωρήσεων αντί να αντιμετωπίζονται 
ως τροχοπέδη για το μηχανικό πρέπει να θεωρούνται μια 
νέα ευκαιρία που θα συμβάλλει στην αναθέρμανση της οι-
κοδομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των καθαρών τεχνολογιών.
Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι ρυθμίσεις 
αυτές δεν αποτελούν απλά ποιοτική ή αισθητική παρέμ-
βαση στα κτίρια. Αντιθέτως, αποτελούν ζήτημα ορθού 
σχεδιασμού και συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες μελέ-

τες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κτιρίου, προ-
σθέτοντας αξία, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και 
εξυπηρετώντας τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. 
Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελε-
σμάτων από τον έλεγχο των ΠΕΑ, αλλά και των επιθεω-
ρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η αναβάθμιση του 
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στη λήψη 
περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώ-
σεις του κτιριακού τομέα.
Με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκ-
δοση των ΠΕΑ των κτιρίων, η αγορά ακινήτων εφοδιάζεται 
με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία 
του ακινήτου. Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτημα-
ταγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, 
καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμε-
νης ή μη αξίας επί του ακινήτου.  
Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και ιδίως η εκ-
πόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης έχει προκα-
λέσει μία σχετική σύγχυση στον τρόπο έκδοσης των οι-
κοδομικών αδειών. Τόσο οι ιδιώτες μηχανικοί όσο και οι 
ελέγχοντες μηχανικοί των πολεοδομικών γραφείων έχουν 
έρθει αντιμέτωποι με ένα νέο και αρκετά πιο σύνθετο και 
πολύπλοκο κανονισμό, που ωστόσο εφαρμόζεται σε όλες 
τις σύγχρονες χώρες. 
Το βασικότερο όμως πρόβλημα εκτιμάται ότι είναι η έλλει-
ψη ενεργειακής παιδείας στη δόμηση. Η μη ύπαρξη σχε-
τικού κανονιστικού πλαισίου συνέτεινε στη διαμόρφωση 
μιας νοοτροπίας στην οποία ο ενεργειακός παράγοντας 
ελάχιστα λαμβάνονταν υπόψη. 
Ουσιαστικά, με τις ρυθμίσεις του ΚΕΝΑΚ τίθενται οι βάσεις 
για τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση των κτιρίων μας 
και τη συνεπακόλουθη βελτίωση στην ποιότητα ζωής των 
ενοίκων τους. Ο στόχος εξάλλου, όπως εκφράζεται από τη 
νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των 
Κτιρίων (2010/31/ΕΕ), θέτοντας ταυτόχρονα και το επίπεδο 
της νοοτροπίας που πρέπει να υιοθετήσουμε, είναι ότι έως 
τις 31.12.2020, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να αποτελούν 
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Η αρχή είναι πάντα δύσκολη και ενδεχομένως να προκλη-
θεί μια σχετική αναστάτωση έως ότου αντιληφθούμε όλοι 
την προφανή αναγκαιότητα (περιβαλλοντική, οικονομική, 
ποιοτική, κοινωνική) της άμεσης και ορθής εφαρμογής 
του ΚΕΝΑΚ. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ειδικά στη 
συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, που δεν επιτρέπει 
ολιγωρίες και συμβιβασμούς, πρέπει να κάνουμε τεράστια 
άλματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ενεργειακή βελτί-
ωση του κτιριακού τομέα αποτελεί μία από τις σημαντικές 
προοπτικές για την άσκηση περιβαλλοντικής αλλά και οι-
κονομικής, αναπτυξιακής πολιτικής, με οφέλη και για την 
απασχόληση.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχεδιασμός  Κτιρίων Σκυροδέματος  
με βάση τους Ευρωκώδικες  2 &  8

Ημερίδα με θέμα  «σχεδιασμός  κτιρίων σκυροδέματος  με βάση τους ευρωκώδικες  2 &  8»
οργανώθηκε  από το ΤΕΕ Πελοποννήσου , τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 

[Σ.Π.Μ.Ε.] και τον Οργανισμό  Αντισεισμικού  Σχεδιασμού και Προστασίας , 
στην   Σπάρτη στις 9-7- 2011 στο αμφιθέατρο πανεπιστημίου  Σπάρτης.

Κύριοι ομιλητές  ήταν ο κ. Ν. Μαλακάτας  Πολιτικός Μηχανικός  ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 
«Βασικές  Αρχές Ευρωκωδίκων-Δράσεις –φορτίσεις».

Ο κ. Χ .  Μουζάκης  Επ. Καθηγητής  Ε.Μ.Π.  ο οποίος ανέπτυξε το θέμα :
«Η Μετάβαση από τον ΕΑΚ  στον ΕΚ8».

Και ο κ. Σ. Δρίτσας   Καθηγητής Π. Πατρών, όπου ανέπτυξε το θέμα : 
«Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕΚ8  και τον ΚΑΝ. ΕΠΕ».
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

H Διάσκεψη Rio+20

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη «Διάσκεψη κορυφής για 
τη Γη» το 1992, μολονότι έχει συντελεστεί ικανοποιητική 
πρόοδος στην πορεία εκρίζωσης της φτώχειας και στην 
εξάλειψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, υπάρχουν 

ακόμη σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Αρκετοί από τους ανα-
πτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (MDG) έχουν εκτροχιαστεί σοβα-
ρά. 

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε 
συνθήκες άκρας πενίας και το ένα έκτο του πληθυσμού του πλανήτη 
υποσιτίζεται. Οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται, ενώ εξακολουθούν να 
αυξάνουν οι παγκόσμιες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων. 

Έχοντας αυτά υπόψη, οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο 2012 για την 4η Διάσκεψη κορυφής για 
τη Γη αυτού του είδους, ώστε να σηματοδοτηθεί η 20ή επέτειος της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών το 1992 σχετικά με το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη και η 10η επέτειος της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κο-
ρυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 με αντικείμενο την αειφόρο 
ανάπτυξη. 

Η Διάσκεψη Ρίο+20 θα εστιαστεί σε δύο διασυνδεόμενα θέματα: 

• την πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
και της εκρίζωσης της φτώχειας  και 

• το θεσμικό πλαίσιο για αειφόρο ανάπτυξη. 

Η Διάσκεψη Rio+20 μπορεί να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας 
πλανητικών διαστάσεων μετάβασης προς μια παγκόσμια οικονομία 
που θα συνδέει το περιβάλλον με την  ανάπτυξη. 

Θέματα-κλειδιά εν όψει της Διάσκεψης RIO 2012 : 
1. Επενδύσεις σε καίριας σημασίας πόρους και φυσικό κεφάλαιο: 
πρόκειται για τα εξής: νερό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θαλάσσι-
οι πόροι, βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος, αειφόρος 
γεωργία, δάση, απόβλητα και ανακύκλωση. Στους τομείς αυτούς 
στηρίζονται εκατομμύρια ζωών και μπορούν να βοηθήσουν στην 
άμβλυνση της φτώχειας. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομείς οι-
κονομικής ανάπτυξης και παγκόσμιων αγορών στο μέλλον.

2. Συνδυασμός αγοραίων και κανονιστικών μέσων: οικολογικοί φό-
ροι, κατάργηση των περιβαλλοντικώς επιβλαβών επιδοτήσεων, κι-
νητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, επέν-
δυση σε δεξιότητες και πράσινες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να 
αναπτυχθούν δείκτες που αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη αίσθηση 
προόδου (περιβαλλοντικής όπως και κοινωνικής), οι οποίοι μπορούν 
να λειτουργήσουν παράλληλα με το ΑΕΠ.

3.Βελτίωση της διακυβέρνησης και ενθάρρυνση της εμπλοκής του 
ιδιωτικού τομέα: ενίσχυση και απλούστευση των ισχυουσών διεθνών 
δομών διακυβέρνησης (για παράδειγμα με την αναβάθμιση του 
προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)). Η 
πολύ ευρύτερη εμπλοκή και ανάμιξη των επιχειρήσεων και της κοι-
νωνίας των πολιτών είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας.

Της Δρ. Χριστίνας Θεοχάρη
Περιβαλλοντολόγος- ΠΜ

Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Του Αδαμαντίου Καρύδη

Π. Μ., Παράρτημα Τρίπολης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Γίνεται εφαρμογή των επιχρισμάτων (σοβάς, 
μαρμαροκονία) στις τοιχοποιίες της οικοδομής. 
Κατόπιν γίνονται στοκαρίσματα και οι επιφάνει-
ες είναι έτοιμες για χρωματισμό. Επίσης γίνονται 
γύψινες κατασκευές (σκωτίες, σοβατεπιά, διακο-
σμήσεις κ.λ.π.). 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΥΨΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Εργαλεία τριβής, μεταφοράς και φόρτωσης (χειρονακτικά και 
ισχύος), φορητές σκάλες, γερανοί, φορτηγά, μίξερ και σιλό έτοιμων κονιαμάτων, εκτοξευτές κονι-
αμάτων, αναβατόρια, πύργοι και καβαλέτα
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, διερχόμενοι πεζοί, χειριστές, επιβλέποντες

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
• Ασφαλείς θέσεις εργασίας, στέρεες φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-
περάσματα με ανθεκτικά δάπεδα και κουπαστές. Να μην τοποθετού-
νται καβαλέτα σε εξώστες.
• Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
• Να μην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας.
• Καταασκευή ικριώματος εργασίας (ή αναρτόμενου) με δίχτυ προ-
στασίας διευκολύνοντας και εξασφαλίζοντας την κίνηση προσωπικού 
και υλικών γύρω από τον ξυλότυπο (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο 
ικριωμάτων)
• Προστασία από πτώση περάτων πλακών, ξυλοτύπων, ανοιγμάτων 
με περιφράγματα
• Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτήριων 
πετασμάτων
• Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού και όχι 
¨πάσες¨,  φθαρμένα σαμπάνια/συρματόσχοινα και κύκλους γερανού 
πάνω από επιικίνδυνα σημεία  
• Οι πύργοι να πληρούν τις προδιαγραφές ευστάθειας και να έχουν 
πλήρη προστασία με κουπαστές και φρένα σε όλους τους τροχούς.

Κίνδυνος καταπλακώσεων από πτώσεις,
υλικών και ατόμων από ύψος. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

• Καλή ορατότητα του χειριστή
• Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων
• Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων από υπεύθυ-
νο ή σηματωρό
• Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, 
οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
• Προσοχή στην κίνηση του γερανού και της αντλίας.
• Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών γερανών ανύψω-
σης υλικών και τα αναβατόρια να είναι σταθερά συνδεδεμένα με το 
κτίριο. 
• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων με 
μηχανήματα κατά την μετακίνηση 
υλικών, εξοπλισμού και μηχανών 
που χρησιμοποιούνται στην περιοχή 
εργασίας 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 
μετακίνηση των μηχανημάτων.

• Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, 
οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
• Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργοταξίου και ρύθμι-
ση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  

Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων από τον 
ασβέστη των επιχρισμάτων τοιχοποιίας

• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
• Περίφραξη του ¨λάκκου του ασβέστη¨

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας πυρκαγιάς 
και τραυματισμού από μηχανολογικό 
εξοπλισμό και εργαλεία.

• Κατασκευή προστατευτικού σανιδώματος από εναέρια δίκτυα 
ηλεκτροδότησης
• Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD 
πριν την έναρξη των εργασιών καθημερινά.
• Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών πινάκων στε-
γανού τύπου.
• Επάρκεια και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου του εργοταξίου 
(μονώσεις και καλωδιώσεις αντοχής, γειώσεις κλπ.)
• Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
• Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Να μην αφαιρούνται από τα εργαλεία διατάξεις ασφαλείας, καλύμ-
ματα, να είναι πιστοποιημένα και να συντηρούνται τακτικά.
• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
• Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
• Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα και 
άχρηστα υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών για να μην 
εμποδίζουν 
• Επαρκείς φωτισμός και αερισμός του χώρου.
• Έλεγχος σωλήνων υπό πίεση και του εκτοξευτή κονιαμάτων.
• Εμπειρία χρήσεως του εξοπλισμού από το προσωπικό και να ακο-
λουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση και φύ-
λαξη του.

• Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύπου.
• Επισήμανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων διέλευ-
σης και στάθμευσης και επέμβαση με επιχώσεις με κατάλληλα 
προιόντα (αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) όπου απαιτούνται.
• Ασφαλής έδραση των πελμάτων των μηχανημάτων (με τά-
κους και όχι με ετερόκλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

• Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους 
• Πολύωρη έκθεση σε επίπονες στάσεις εργασίας κατά την 
εφαρμογή των επιιχρισμάτων
• Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς βά-
ρους.

Έκθεση σε μυοσκελετικές 
καταπονήσεις.

Έκθεση σε θόρυβο πλησίον 
μηχανημάτων

 • Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

Έκθεση σε σκόνη και υγρασία
• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ 
• Χρήση διατάξεων απαγωγής σκόνης.
• Επαρκείς αερισμός χώρου

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

• Μηχάνημα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
• Σωστή συντήρηση μηχανημάτων 
•Μείωση της ταχύτητας σε ανώμαλους δρόμους

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή 
ακτινοβολία 
(εργαλεία ισχύος)

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

•Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σκόνης

•Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών ή ανεξάρτητα 
μία φορά την εβδομάδα ή μετά από κακοκαιρία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από αρμό-

διο πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών

•Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης μηχανήματος

•Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης 

•Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

•Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

•Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

•Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

•Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

•Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, 
μέσων (εργαλείων, υλικών, μηχανημάτων) και προσωπικού.
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓIΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο του Νίκου Πατσαρίνου

Π. Μ., μέλους της ‘‘Α’’ του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
& Προέδρου της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Μελετώντας το πρόσφατο σχέ-
διο Νόμου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος  Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕ-

ΚΑ), για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων η 
πρώτη εντύπωση που σου μένει είναι ότι 
αποτυπώνεται « καθρεφτίζεται » σ’ αυτό η 
κατάντια τής χώρας μας και οι προτεραιό-
τητες που έχουν μπει, μέχρι σήμερα, από 
τις  μέχρι τώρα Κυβερνήσεις. Αγνοώντας 
προκλητικά ότι σ’ αυτόν τον κόσμο πρέπει 
να υπάρχουν διαχρονικά αξίες και κανόνες, 
κυριαρχεί μόνο η αντίληψη της «αρπα-
χτής», της συγκέντρωσης χρημάτων χω-
ρίς δέσμευση και χωρίς καμία προοπτική. 
Έτσι ζητήματα περιβάλλοντος ισονομίας, 
δικαιοσύνης, διαφάνειας, κοινωνικής προ-
όδου, αντικειμενικότητας και ανθρωπιάς 
αγνοούνται και πετιούνται για να περάσει 
το μήνυμα, για πολλοστή φορά, ότι όλα 
δικαιολογούνται και γίνονται αποδεκτά, 
σ’ αυτόν τον κόσμο. με μόνο κριτήριο το 
χρήμα και την συγκέντρωση πόρων. Όλα 
τα κριτήρια ακόμα και σε αυτό το πονε-
μένο, και δυστυχώς ταλαιπωρημένο θέμα 
της διαχείρισης των αυθαιρέτων κτισμά-
των είναι μόνο οικονομικά, διεκδικώντας 
σαν χώρα την αρνητική  πρωτοπορία με-
ταξύ των χωρών της Ευρώπης και ίσως 
του κόσμου.
‘Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και «νομιμο-
ποιεί» ή αποδέχεται τη διατήρηση των αυ-
θαιρέτων για τα επόμενα τουλάχιστον 40 
χρόνια με τις  εξής σοβαρές εκκρεμότητες, 
ασάφειες και αντιφάσεις.
1) Χωρίς να έχει ολοκληρώσει χρόνια τώρα, 
όπως όφειλε το κράτος, τους δασικούς 
χάρτες, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο, 
ζητά να μην κατατίθενται και να μην γίνο-
νται αποδεκτά τα αυθαίρετα σ’ αυτές τις  
περιοχές. Σε ποία βάση, ποιος θα ελέγχει 
τι; Αντίστοιχα  τα ίδια ερωτήματα ισχύουν 
γι’ αυτά τα αυθαίρετα που υπάρχουν στα 
ρέματα, στους αιγιαλούς και στις παραλίες 
όπου ελάχιστα έως μερικώς, έχουν αυτά 
οροθετηθεί στην χώρα μας. Προκαλεί δε, 
όταν δεν κάνει καμία αναφορά στο τι θα 
ισχύει στις περιβαλλοντικά προστατευό-
μενες περιοχές ( Natura κ.α.).
2) Επικαλείται επανειλημμένα στο σχέδιο 
νόμου τον σεβασμό και την τήρηση των 

χρήσεων γης, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι 
αυτές ισχύουν κύρια και συντεταγμένα με 
το Χωροταξικό και Πολεοδομικά σχεδια-
σμό που, όχι τυχαία, αυτός έχει ξεχαστεί 
στην χώρα μας ή αντιμετωπίζεται σαν 
τελευταία προτεραιότητα ή για την εξυπη-
ρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων (βλ. 
Τοπικά θέματα).
3) Με δεδομένα τα παραπάνω που δη-
μιουργούν χαώδες περιβάλλον εύκο-
λα ορίζει μεγάλες ποινές και πρόστιμα 
στους εμπλεκομένους επιστημονικούς 
κλάδους,(μηχανικούς, δικηγόρους, συμβο-
λαιογράφους, υποθηκοφύλακες, υπαλλή-
λους κτηματολογικών  γραφείων), στοχο-
ποιώντας  ως συνήθως επαγγελματικούς 
χώρους μετακυλίοντας τις ευθύνες της και 
ψάχνοντας να βρει θύματα στην αλόγιστη 
πρακτική της. Αντίθετα μειώνει σημαντικά 
πάνω από 50% τα πρόστιμα που ίσχυαν 
μέχρι τώρα (ειδικό και διατήρησης) επι-
βραβεύοντας τους παράνομους και γε-
λοιοποιώντας αυτούς που προσπαθούσαν 
χρόνια τώρα να σέβονται τους κανόνες και 
τους νόμους. Φτάνει δε η εισπρακτική της 
πολιτική σε τέτοιο βαθμό, που συναντάμε 
τις ακόλουθες ακραίες συμπεριφορές:
α) Υποθέσεις αυθαιρέτων που έχουν φθά-
σει στα Δικαστήρια, αν πληρώσεις, αγνο-
ούνται και πάνε στο Αρχείο(σεβασμός 
στους θεσμούς !)
β) Για να μαζέψει χρήματα μειώνει το πρό-
στιμο κατά 50% για τα παλαιά κτίσματα 
(πριν της 1-1- 1983) αν και βαρύνουν το 
περιβάλλον χρόνια τώρα.
γ) Αποδέχεται για τα εκτός σχεδίου ακί-
νητα τις κατατμήσεις άρτιων και οικοδο-
μήσιμων οικοπέδων σε μη άρτια και μη 
οικοδομήσιμα αρκεί να εξυπηρετούν την 
εισπρακτική λογική.
4) Κάνει αποδεκτά ακόμα και τα αυθαίρε-
τα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση 
κατασκευής τους μιας και στο όνομα της 
υγείας, της αισθητικής, της αποκατάστα-
σης , της συντήρησης και της χρήσης τους, 
μπορούν να εκδοθούν άδειες ολοκλήρω-
σής τους. Έτσι στέλνει πολλαπλώς το μή-
νυμα « Θέλεις να δικαιωθείς και να κερδί-
σεις στην ζωή σου ξεκίνα όποτε θέλεις ένα 
αυθαίρετο».
5) Προκύπτουν αντιφάσεις με το πρόσφα-

το σχέδια νόμου για τον τρόπο έκδοσης 
οικοδομικών αδειών, όταν εκεί καταργεί 
τις Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(ΕΠΑΕ) στον Νομό και εδώ τις επικαλείται 
(Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτο-
νικού Ελέγχου). Όταν στην προηγούμενη 
εισηγητική του έκθεση το Υπουργείο έχει 
ξεφτιλίσει τις δικές του Υπηρεσίες τις Πο-
λεοδομίας, βγάζοντας όλες διεφθαρμένες 
και άχρηστες και εδώ τους δίνει σημαντι-
κό ρόλο όπως κατ’ αρχάς έλεγχο τυπικό-
τητας, προσωρινή και οριστική θεώρηση 
προστίμου, βεβαίωση περαίωσης, τήρηση 
ηλεκτρονικού αρχείου και έλεγχο στα 5% 
των κατατιθέμενων αυθαιρέτων. Για το 
τελευταίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι 
πρέπει και επιβάλλεται αφ’ ενός για λόγους 
διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ισοτι-
μίας να ξεκαθαριστεί πως θα επιλέγεται 
αυτά το ποσοστό των αυθαιρέτων που 
θα ελέγχονται και αφετέρου πρέπει να 
απασχολήσει την Πολιτεία ο τρόπος ελέγ-
χου όλων των αυθαιρέτων, μιας και δεν 
υφίσταται ελεγκτικός μηχανισμός αφού 
τον όποιον υπήρχε με την στάση τους οι 
Κυβερνήσεις του διέλυσαν τον αποδυνά-
μωσαν ή τον έφθειραν.
6) Η ενεργοποίηση του «Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου»  στο δημιουργούμενο πράσινο 
Ταμείο δεν πρέπει να αφεθεί στις βουλές 
των Υπουργών. Πρέπει να συγκεκριμε-
νοποιηθεί, αφού θα υπάρχει καταγραφή, 
το ακριβές ποσοστό που θα επιστρέψει 
στους Δήμους για να καλύπτουν άμεσα 
ανάγκες προστασίας  και διασφάλισης των 
κοινοχρήστων χώρων (βλ. πρόσφατο πρό-
βλημα με Πλατεία Ελευθερίας ή διανοίξεις 
βασικών οδών κλπ.).
Με όλα τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς 
τις προτεραιότητες που έχουν βάλει αφε-
νός οι μέχρι τώρα Κυβερνήσεις  ( θα δούμε 
στη Βουλή την πλειοδοσία των κομμάτων 
εξουσίας στο θέμα της υποτίμησης της 
προστασίας του περιβάλλοντος), αλλά 
αφετέρου και των   «ευαίσθητων» Ευρω-
παίων που σε τέτοια ακραία Νομοσχέδια 
«ποιούν την νίσσα»!. Ίσως διαμορφώνο-
νται συνθήκες για την ληστεία του Δημο-
σίου πλούτου της χώρας μας. Αλίμονο στα 
μηνύματα που στέλνουμε στις επόμενες 
γενιές!!.
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ο τύπος έγραψε

Την πρώτη Οκτωβρίου 1985 καταγράφηκαν στα 
βρετανικά παράλια θεμροκρασίες σχεδόν 30 βαθ-
μών Κελσίου.

Οι βρετανικές παραθαλάσσιες πόλεις, ιδίως στο 
Νότο, κατοικούνται, ξανά, με τουρίστες κατά τις τε-
λευταίες μέρες, την ώρα που η θερμοκρασία είναι 
σαφώς υψηλότερη της εποχικής, ενώ πολλά φυτά... 
ανθίζουν για δεύτερη φορά το φετινό χρόνο.

“Ξεγελιούνται τα φυτά και...ξανανθίζουν”, δήλωσε 
στο BBC, ο κορυφαίος βοτανολόγος κ. Τιμ ‘Εντγου-
ϊστλ.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι “το φθινόπωρο, φέτος, τα 
φυλλώματα λόγω της μεγαλύτερης ηλιοφάνειας 
θα είναι κατά πολύ φωτεινότερα”.

Παρά το ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αι-
σθητά, μετά από λίγες ημέρες, οι μετεωρολόγοι, 
όταν ρωτήθηκαν απ το Γερμανικό πρακτορείο, 
αποφάνθηκαν ότι, “ο φετινός Οκτώβριος πιθανό-
τατα θα είναι ο πιό ζεστός μετά απ το 
1985, στη Βρετανία”.

H Ελβετία αποσύρει την 
πυρηνική ενέργεια

Παρόμοια με τους 
γερμανούς μετά την 
καταστροφή της Φου-
κουσίμα, έτσι και το 
ελβετικό κοινοβούλιο 
ενέκρινε σχέδια για 
σταδιακή κατάργηση 

των πυρηνικών σταθμών μέχρι το 2034.

Μετά από εισήγηση της κυβέρνησης και ψήφιση 
από την κάτω βουλή, στις 28 Σεπτεμβρίου η ελ-
βετική Γερουσία έδωσε το πράσινο φως για την 
σταδιακή απόσυρση της πυρηνικής ενέργειας, 
ενώ παράλληλα έχουν παγώσει τα σχέδια νέων 
κατασκευών.

Η Ελβετία ακολουθεί τα βήματα της Γερμανίας, 
που αποφάσισε τον Μάιο ότι θα κλείσει 
όλους τους πυρηνικούς

Τα λουλούδια τρελάθηκαν... 

Η απώλεια όζοντος πάνω από 
την Αρκτική ήταν τόσο σο-
βαρή φέτος, που για πρώτη 
φορά οι επιστήμονες έκαναν 
λόγο για την ύπαρξη «τρύπα 
όζοντος», αντίστοιχης αυτής 
πάνω από την Ανταρκτική.
Η αρκτική «τρύπα» στο μέγι-
στο σημείο της έφθασε να έχει μέγεθος 2 εκατομμυρίων τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή μια έκταση περίπου πεντα-
πλάσια της Γερμανίας.
Η έκταση αυτή, κατά πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη που έχει 
υπάρξει ποτέ πάνω από την Αρκτική, είναι περίπου ίδια με το 
μέγεθος που είχε η «τρύπα» του όζοντος της Ανταρκτικής στα 
μέσα της δεκαετίας του ΄80.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που βασίστηκαν σε δορυφορικές 
μετρήσεις, υπήρξε σημαντική απώλεια όζοντος σε υψόμετρο 
15 - 23 χιλιομέτρων, ενώ σε ύψος 18 - 20 χιλιομέτρων από το 
έδαφος, τουλάχιστον το 80% του όζοντος χάθηκε.
Ο μήνας με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν ο Μάρτιος του 
2011. Ως αιτία προβάλλεται ο ασυνήθιστα κρύος καιρός σε 
αυτό το υψόμετρο στην αρκτική στρατόσφαιρα, ο οποίος ευ-
νόησε τη δημιουργία χημικών ουσιών του χλωρίου, οι οποίες 
καταστρέφουν το όζον.
Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι η κλιματική αλλαγή έχει παί-
ξει ρόλο για αυτή την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στη 
στρατόσφαιρα της Αρκτικής.
Οι ερευνητές από πολλές χώρες, με επικεφαλής επιστήμονες 
του Εργαστηρίου Αεριοπροώθησης της NASA στις ΗΠΑ υπό 
την Γκλόρια Μάνεϊ, που δημοσίευσαν τη σχετική εργασία στο 
περιοδικό ‘’Nature’’, σύμφωνα με το BBC, το Γαλλικό Πρακτο-
ρείο και το ‘’New Scientist’’, θεωρούν αδύνατο, προς το παρόν, 
να προβλέψουν με βεβαιότητα αν τόσο μεγάλες απώλειες 
όζοντος θα επαναληφθούν.
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι, ανάλογα με τις αρκτικές στρατο-
σφαιρικές συνθήκες, το μέγεθος και η θέση της «τρύπας» του 
όζοντος πάνω από την Αρκτική μεταβαλλόταν διαχρονικά, με-
τακινούμενη πάνω από την βόρεια και ανατολική Ευρώπη, τη 
Ρωσία και την Μογγολία.
Μερικοί σταθμοί παρατήρησης στη βόρεια Ευρώπη και τη 
Ρωσία κατέγραψαν αυξημένα επίπεδα υπεριώδους-Β ηλιακής 
ακτινοβολίας, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό συνεπάγεται αυ-
ξημένο κίνδυνο για την υγεία.
Στο μεταξύ, η «τρύπα» του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική 
έχει παραμείνει σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια.

Οι χημικές ενώσεις του χλωρίου διατηρούνται επί δεκαετί-
ες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, συνεπώς 

δεν αναμένεται το επίπεδο του όζοντος 
να αποκατασταθεί στα προ-βιομη-

χανικά επίπεδά του πριν τα μέσα 
του αιώνα μας.

Απώλεια όζοντος στην Αρκτική 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του προς τα μέλη του και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσχέρειες, ενημερώνει 

ότι στο εξής η τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού «Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ» 
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο περιοδικό 

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ, να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας μας 

την παρούσα σελίδα με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας.

Κάθε νέα ανάρτηση του περιοδικού μας θα σας γνωστοποιείται με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη 221 00, 

τηλ.: 2710226703,  2710241940 

Fax : 2710222127

e-mail : tee_trip@tee.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

e-mail
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Τ ην Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 
2011, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο 
Κορίνθου, η Ημερίδα με θέμα 

«ο Κορινθιακός Κόλπος ως φυσικό ερ-
γαστήριο παγκόσμιας σημασίας για τη 
μελέτη των σεισμών» που διοργάνωσαν 
η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, σε 
συνεργασία με το ΤΕΕ Πελοποννήσου. Η 
Ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με 
θέμα «Ενεργός Τεκτονική, Γεωλογία Σει-
σμών, Αρχαιολογία Σεισμών και Σεισμική 
Μηχανική» και συμμετείχαν σε αυτό δια-
κεκριμένοι επιστήμονες από 27 χώρες.
Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας, Γ. Δέδες, αφού 
ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και 
τους εισηγητές, δήλωσε πως στόχος του 
Συνεδρίου είναι να εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας γύρω από θέματα σεισμο-
λογίας και γεωλογικών φαινομένων στην 
περιοχή μας. Τόνισε ότι ο Κορινθιακός 
Κόλπος είναι μία κλειστή και ευαίσθητη 
θάλασσα που έχουμε χρέος να υπερα-
σπιστούμε από τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους που σήμερα την απειλούν. 
Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης δήλω-
σε πως ο Κορινθιακός βρίσκεται σήμερα 
στο επιστημονικό και ερευνητικό μικρο-
σκόπιο επιστημόνων διεθνούς κύρους 
από όλο τον πλανήτη και αυτό το υπαρ-
κτό ρεύμα επιστημονικού τουρισμού, θα 
πρέπει με πρωτοβουλία της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου και της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας να οργανωθεί, 
να διευρυνθεί και να διασυνδεθεί με τις 
Περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές 
ανάγκες. 

Ο εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτρο-
πής του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κ. Π. Χρυσι-
κός, μετέφερε μήνυμα – χαιρετισμό της 
Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κας 
Χ. Τσιώλη και τόνισε το ενδιαφέρον των 
ερευνητών για την Ελλάδα, λόγω της 
έντονης σεισμικότητας που παρουσιά-
ζει, εστίασε δε και στον Κορινθιακό Κόλ-
πο τον οποίο και χαρακτήρισε «ζωντανό 
εργαστήριο φυσικής ιστορίας». Τέλος, 
τόνισε ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου με αί-
σθημα ευθύνης στους μηχανικούς και 
στην κοινωνία γενικότερα, συμμετέχει 
πάντα και στέκεται αρωγός σε τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες και δράσεις.
Σύμφωνα με τη θεματολογία της Ημερί-

δας, πρώτος εισηγητής ήταν ο Διδάκτωρ 
Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, κ. Γ. Παπανικολάου, ο οποί-
ος εξήγησε πως η έντονη σεισμικότητα 
που χαρακτηρίζει τον Κορινθιακό Κόλ-
πο, είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτός 
αποτελεί ένα εργαστήριο παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, ο καθη-
γητής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής 
Εργαστηρίου Μελέτης και Διαχείρισης 
Φυσικών Καταστροφών, κ. Δ. Παπανι-
κολάου, παρουσίασε με λεπτομέρειες 
τη γεωλογική Ιστορία και εξέλιξη του 
Κορινθιακού Κόλπου με το πέρασμα 
των χρόνων και τέλος, ο καθηγητής 
του Πολυτεχνείου RWTH Aachen, κ. Κ. 
Μεσκούρης εξήγησε με την προβολή 
διαφανειών τη συμπεριφορά διάφορων 
κατασκευών στους σεισμούς.

Ύστερα από την ολοκλήρωση των ειση-
γήσεων των Ελλήνων Καθηγητών, υπήρ-
ξε μικρής διάρκειας συζήτηση με το 
κοινό και στη συνέχεια το λόγο πήραν 
οι ξένοι καθηγητές κκ. Rodriguez Pascua 
και Gerald Roberts, οι οποίοι απευθυνό-
μενοι στο αγγλόφωνο ακροατήριο, πα-
ρουσίασαν τις απόψεις τους για τα Ιερά 
σεισμικά ρήγματα στο Μεξικό και τους 
σεισμούς στον πλανήτη Άρη αντίστοιχα, 
θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέ-
ρον του κοινού μιας και η παρουσίασή 
τους αποτελεί μία από τις πρώτες πα-
ρουσιάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκδήλωση έκλεισε με διάλογο ανάμε-
σα στο κοινό και το επιστημονικό προ-
σωπικό, προκειμένου να καλυφθούν οι 
απορίες του ακροατηρίου σε θέματα 
σεισμολογικού ενδιαφέροντος. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
Τ. Αποστολόπουλου και του ΤΕΕ Πελοποννήσου πραγμα-

τοποιήθηκε στην Τρίπολη μετά από αίτημα που υπέβαλε το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν, εκτός από την 
Χ. Τσιώλη, τα μέλη της Δ.Ε. Α. Λουκάς (αντιπρόεδρος), Θ. Κου-
τσούγερας (γεν. γραμματέας), Α. Αγγελής, Δ. Καρούντζος και Τ. 
Σελλής (μέλη) καθώς και το προεδρείο της «Α» Π. Μουντανέας 
(πρόεδρος), Γ. Θεοχάρης (αντιπρόεδρος) και Σ. Μποζιονέλος 
(γενικός γραμματέας).
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα των Μη-
χανικών της Πελοποννήσου, τα εντοπισμένα προβλήματα των 
Κρατικών Υπηρεσιών λόγω της εφαρμογής του προγράμματος 
“Καλλικράτης” καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις προκειμένου 
να διευκολυνθεί το έργο των Μηχανικών και οι πολίτες να εξυ-
πηρετούνται πιο εύκολα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι πολλά προβλήματα στη λειτουρ-
γία των Υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή του 
“Καλλικράτη” και επιβάλλεται η αναδιάρθρωση και η ουσιαστι-
κή αναβάθμιση αυτών. Το ΤΕΕ Πελοποννήσου κατέθεσε σχετι-
κό υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας άκουσε με προσοχή 
τα θέματα που του έθεσαν οι Μηχανικοί και τη σημασία που 
έχει η στενότερη συνεργασία με το ΤΕΕ Πελοποννήσου ως επί-
σημου τεχνικού συμβουλευτικού οργάνου του Κράτους. Ζήτη-
σε την επέκταση των προγραμματικών συμβάσεων, σε επίπεδο 
Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να διευθετηθούν, όπως είπε, οι εκ-
κρεμείς υποθέσεις σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
υδάτων. Τέλος υπογράμμισε τη σημασία της ανάρτησης των 
δασικών χαρτών, που προωθείται με γοργούς ρυθμούς από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τονίζοντας ότι θα διευκολύνει 
πολύ τη δουλειά του τεχνικού κόσμου της Περιφέρειας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα υπό έγκριση γενικά πολεοδομικά 
σχέδια των Δήμων της Πελοποννήσου, στις διαδικασίες προ-
ώθησης των σχεδίων οικιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυ-
ξης των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Ξυλοκάστρου ενώ για το 
θέμα του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Άργους-
Μυκηνών συμφωνήθηκε να γίνει μία ξεχωριστή συνάντηση 
στην οποία θα συμμετάσχουν ο Δήμος και εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγής.
Μετά τη συνάντηση Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τ. Αποστολόπουλος δή-
λωσε: «Θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι στην παρούσα 

φάση η βοήθεια του τεχνικού κόσμου της Περιφέρειας είναι 
πολύ σημαντική και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου για την πρωτοβουλία που πήρε και συναντηθήκαμε. 
Παράλληλα ευελπιστώ σε μελλοντική στενή συνεργασία με το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε 
πράξη την ανάπτυξη στον τόπο μας».

Η πρόεδρος Χ. Τσιώλη, αμέσως μετά τη σύσκεψη, δήλωσε την 
ικανοποίησή της για τη συνάντηση και τόνισε ότι το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου είναι έτοιμο να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε τεχνι-
κή διαδικασία μέσω των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων 
εργασίας που διαθέτει και ζήτησε την εκπροσώπηση του Τμή-
ματος σε όλες τις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης. Τέλος εξέφρασε την ελπίδα της για μια γόνιμη 
και δημιουργική συνεργασία με το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
http://www.ggde.gr/index.php

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
http://www.ypeka.gr/

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / ΧΑΡΤΕΣ
http://www.geodata.gov.gr/maps

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
http://www.ktimatologio.gr/ktima

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

http://www.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
http://www.et.gr/

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://www.diavgeia.gov.gr/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΙΕΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
http://www.oasp.gr/

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
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Αγαπητέ κ. Πατεράκη, πριν λίγους μήνες 
η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ παρουσίασε ένα 
νέο προϊόν, το FillFloor, αποτέλεσμα 
των εργασιών της Διεύθυνσης Έρευνας & 
Ανάπτυξης του οποίου είστε επικεφαλής. 
Τι άλλα καινοτόμα προϊόντα προσφέρετε 
και τι μπορούμε να περιμένουμε για το 
μέλλον;
Στα τέλη του 2010 η εταιρεία μας παρου-
σίασε το FillFloor, το οποίο αποτελεί συ-
νέχεια του σχεδιασμού, της παραγωγής 
και προώθησης στην αγορά, νέων καινο-
τόμων προϊόντων όπως το Διαπερατό 
Σκυρόδεμα και το GeoCrete. Κοινή συ-
νισταμένη για όλα τα νέα προϊόντα μας 
είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον, 
η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους το-
ποθέτησης και ανθεκτικότητας στο χρό-
νο, καθώς επίσης και η συμβολή τους 
στη βελτίωση των έργων υποδομής και 
αρτιότερων βοηθητικών κατασκευών. 
Για το μέλλον, ως Διεύθυνση Έρευνας & 
Ανάπτυξης έχουμε θέσει υψηλούς στό-
χους, με κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και 
την παραγωγή σύγχρονων - καινοτόμων 
προϊόντων σκυροδέματος που θα συμ-
βάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου μας.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία του κάθε 
προϊόντος;
Και τα τρία προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ 
έχουν σχεδιασθεί με βάση τη φιλο-
σοφία της εταιρείας για προσφορά 
προϊόντων ανώτερης ποιότητας (High 
Perfomance). 
Το Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious 
Concrete) είναι ένα υψηλού πορώδους 
«πράσινο» σκυρόδεμα με χονδρόκοκκο 
μίγμα, που επιτρέπει την εύκολη αποχέ-
τευση του νερού της βροχής στο έδα-
φος με μείωση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων κατά την εκροή των υδά-
των της καταιγίδας. Το προϊόν βρίσκει 
εφαρμογή ως υλικό οδόστρωσης δαπέ-
δων σε εξωτερικούς χώρους στάθμευ-
σης αυτοκινήτων αντί για άσφαλτο και 
σε εξειδικευμένες χρήσεις ως υλικό για 
υδραυλικές κατασκευές αποστράγγισης, 
όπου επιτρέπει την απορρόφησή του νε-
ρού και στη συνέχεια απόδοσή του φιλ-
τραρισμένο στον υδροφόρο ορίζοντα.
Το «GeoCrete» είναι ένα πολύπλευρο 
υλικό λόγω των πολλαπλών εφαρμογών 

του. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά για 
την πλήρωση ορυγμάτων τοποθέτησης 
καλωδίων οπτικών ινών σε έργα του 
Ο.Τ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Κοριν-
θίας καθώς και σε άλλες εφαρμογές πλη-
ρώσεων σε δύσκολες προσπελάσιμες 
εσοχές αντί για το συμβατικό σκυρόδε-
μα Πρόκειται για ένα έτοιμο, υπέρρευ-
στο τσιμεντοειδές μίγμα, με ελεγχόμενα 
ρεολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστι-
κά. Η μοναδική του ιδιότητα της μεγάλης 
Ρεοπλαστικότητας (αυτοεπιπεδούμενο) 
και της μελλοντικής επανασκαψιμότητας 
το αναδεικνύει κυρίαρχο προϊόν για γε-
μίσματα σε εκσκαφές τάφρων αντί του 
κοινού προβληματικού παραδοσιακού  
επιχώματος, με κύρια εφαρμογή την 
πλήρωση ορυγμάτων αγωγών - καλωδί-
ων, υλικό επισκευών σε έργα οδοποιίας 
αλλά και για προσωρινά έργα. Μέχρι σή-
μερα έχουμε διαθέσει περισσότερα από 
5.000 κυβικά του συγκεκριμένου προ-
ϊόντος. Τέλος, το FillFloor, το νεότερο 
προϊόν της εταιρείας μας ,αποτελεί την 
εξέλιξη στην κατηγορία των τσιμεντο-
κονιαμάτων εξομάλυνσης δαπέδων. Έχει 
σταθερότητα όγκου με μειωμένο βάρος  
και ελεγχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
που επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή 
του με συμβατική αντλία σκυροδέματος 
ή και ειδική αντλία κονιαμάτων,  προ-
σφέροντας άριστη πρόσφυση στην επι-
φάνεια του δαπέδου από σκυρόδεμα. 
Το FillFloor μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως έτοιμο υλικό εξομάλυνσης εσωτε-
ρικών   δαπέδων  πριν την  επίστρωση 
πλακιδίων, μαρμάρων ή άλλων επιστρώ-
σεων παρέχοντας εξοικονόμιση χρόνου, 
προσωπικού διάστρωσης, με οικονομικό 
όφελος. 

Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ, είναι παραδοσι-
ακά από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκ-
μετάλλευσης λατομείων και του έτοιμου 
σκυροδέματος. Ποιοι είναι οι στόχοι σας 
για το μέλλον;
Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε, συμπληρώνει 
40 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας μια 
από τις δυναμικότερες και ταχύρυθμα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο 
εκμετάλλευσης λατομείων και έτοιμου 
σκυροδέματος. Στόχος μας είναι να συ-
νεχίσουμε αυτήν την παράδοση με βα-
σικό άξονα της φιλοσοφίας μας, τη μέχρι 

σήμερα διαδρομή μας, στην παραγωγή 
υλικών και προϊόντων που έχουν χαρα-
κτηριστεί στην αγορά «υλικά πρώτης 
ποιότητας», στο σεβασμό στους συνερ-
γάτες μας και στο περιβάλλον που απο-
τελεί προτεραιότητα στη λειτουργία του 
Ομίλου μας. 

Συνέντευξη του  Άγγελου Πατεράκη  Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας – Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ποιότητας

Βιογραφικό
Ο Άγγελος Πατεράκης κατέχει τη θέση του 
Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας - 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας Σκυ-
ροδέματος του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και 
ορίσθηκε από τη Διοίκηση ως Εκπρόσωπος 
για τον έλεγχο του συστήματος παραγωγής 
με CE του Λατομείου Αθικίων. Επίσης από 
το 2010 είναι μέλος της Διοικούσας Ομάδας 
του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο του σκυ-
ροδέματος  και των αδρανών υλικών και 
της τήρησης των Συστημάτων ποιότητας 
αδρανών και σκυροδέματος. Έχει λάβει μέ-
ρος ως Εισηγητής με ομιλίες  σε ημερίδες 
ενημέρωσης γύρω από την Ποιότητα και 
τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
σε διάφορους Νομούς της χώρας καθώς 
και  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  με εργασίες σε Συνέδρια 
του Τ.Ε.Ε. (13ο- 16ο ) σε Ελλάδα και Κύπρο 
και του 1ου Συνεδρίου Φοιτητών Πολιτικών 
Μηχανικών Πάτρας. Έχει εργασθεί στον 
όμιλο εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Κλά-
δο Σκυροδέματος  έως 2003 ως Διευθυντής 
Ποιοτικού Ελέγχου και Διαχείρισης Συστη-
μάτων Ποιότητος. Έχει συμμετάσχει σε επι-
τροπές και έχει εκδόσει τεχνικά εγχειρίδια 
σε θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
Στην ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. εργάζεται από τον 
Ιούλιο 2006 έως σήμερα.
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