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Όχι στην υποβάθμιση των Α.Ε.Ι.
Ναι στην αναβάθμιση:

• του επιπέδου της Ανώτατης παιδείας
• της ποιότητας παραγωγής τεχνικού έργου
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο νόμος για τα ΤΕΙ (περί «ρύθμισης θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, του υπουργείου παιδείας), που ψηφίστηκε προσφάτως από
την βουλή, βρίσκει αντίθετο το σύνολο των μηχανικών της χώρας.
Ο νόμος αυτός δημιουργεί συγκρούσεις, προσβάλλει την αξιοπρέπεια των μηχανικών, γεννά προβλήματα στην άσκηση των
επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, ενώ δημιουργεί τάσεις
απαξίωσής τους στην υπόλοιπη κοινωνία.
Συμφωνούμε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, λαμβάνοντας όμως υπόψη την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Πρέπει να οροθετηθούν τα
επαγγελματικά δικαιώματα των βασικών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις σπουδές, την
εμπειρία και την δεοντολογία κάθε κλάδου. Είναι δηλαδή απαραίτητη η προώθηση
στην ελληνική κοινωνία ενός συνόλου πολιτικών, αρχών και βέλτιστων πρακτικών που
θα αναδείξουν την επιστημονική ταυτότητα των μηχανικών και θα συμβάλλουν στην
ενημέρωση και την συνειδητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τα οφέλη της δράσης
των μηχανικών.
Ο νόμος που ψηφίστηκε από την Βουλή, αντί να προχωρεί προς την κατεύθυνση του
ξεκαθαρίσματος των ρόλων, επιτείνει τη σύγχυση αντιγράφοντας ξεπερασμένα πρότυπα κοινωνιών διαφορετικής κλίμακας και οικονομικού μεγέθους.
Είμαστε λοιπόν, αντίθετοι στην λογική άκριτης διασποράς Πανεπιστημιακών Σχολών ανά την ελληνική επικράτεια, χωρίς την ύπαρξη σαφών κριτηρίων χωροταξικής
κατανομής του είδους και του περιεχομένου σπουδών και των παραγωγικών αναγκών
για την ίδρυση νέων ΑΕΙ. Είμαστε αντίθετοι στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, για
την καθ’ υπέρβαση των γνώσεων και της λογικής, απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους ΤΕΙ, όπως προωθεί το υπουργείο παιδείας, με λογική ισοπέδωσης
προς τα κάτω και απαξίωσης των σπουδών και του ρόλου των αποφοίτων ΑΕΙ.
Είμαστε ακόμα αντίθετοι, στην εμπορευματοποίηση της παιδείας, θεωρώντας ότι
η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του εκτεταμένου πια φαινόμενου είναι η
θωράκιση και η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να
μην υπάρχουν κενά και ανεπάρκειες.
Είναι λοιπόν η ώρα, η πολιτεία να αφουγκραστεί (προτείνουμε διάλογο από μηδενική βάση) τους κλάδους των τεχνικών και να αποδεχθεί ανεξάρτητα από το πολιτικό
κόστος, την οριζόντια και κατακόρυφη αποσαφήνιση των ρόλων για τα επαγγέλματα
του σχεδιασμού και της οικοδομής.
Τα Πανεπιστημιακά και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα πρέπει να αποκτήσουν παραπληρωματικούς ρόλους προς ένα κοινό στόχο και όχι να καθίστανται ανταγωνιστές σε ένα
αντικείμενο που πολιτικά συρρικνώνεται αντί να διευρύνεται με τολμηρές και σαφείς
πολιτικές.
Το ΤΕΕ διατυπώνει ολοκληρωμένη πρόταση για το ρόλο, το παρόν και το μέλλον,
που μπορεί και πρέπει να αποκτήσουν τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και οι πολυάριθμοι
απόφοιτοί τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας, διαπιστώνοντας
την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα μια γενναία μεταρρύθμιση στον χώρο της Τεχνικής
Εκπαίδευσης.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι ρόλοι των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι και
πρέπει να παραμείνουν απολύτως διακριτοί. Τα μεν Πανεπιστήμια έχουν ως στόχο την
επιστημονική έρευνα με την παραγωγή νέας γνώσης και την εκπαίδευση των επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ την εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών και την τεχνολογική έρευνα.
Πιστεύουμε ότι τόσο Πανεπιστημιακός φορέας, όσο και ο Τεχνολογικός τομέας πρέπει να διασφαλίσουν τους σαφείς και διακριτούς στόχους τους με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ανώτατης παιδείας και της ποιότητας παραγωγής του Τεχνικού Έργου
στην χώρα μας που είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για το συμφέρον της κοινωνίας και
την πρόοδο του τόπου μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η πρόεδρος
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Επιμέλεια Έκδοσης | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ
Νοταρά 87, 20100 Κόρινθος
Τηλ.: 27410 75355 & 75356
Fax: 27410 76548
Σελιδοποίηση | KLIK ART
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τους υπουργούς Παιδείας και ΠΕΧΩΔΕ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου αντιδρά στο νομοσχέδιο «για τη
ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Κύριε υπουργέ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά
του αναφορικά με το νομοσχέδιο που
αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
Το υπόψη σχέδιο νόμου που πρόκειται να συζητηθεί στο θερινό τμήμα της
Βουλής, θεωρούμε ότι συνιστά μία αποσπασματική παρέμβαση του ΥΠΕΠΘ σε
επιμέρους θέματα λειτουργίας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Επιχειρεί για
μία ακόμη φορά μία στρατηγικού χαρακτήρα παρέμβαση στη δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το 1999-2000
για την κατ’ απονομή «Ανωτατοποίηση
των ΤΕΙ» και αναλαμβάνει την ευθύνη
για την απώλεια και αυτής της ευκαιρίας ουσιαστικής αναβάθμισης των ΤΕΙ
καθώς και του συνόλου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
Επισημαίνουμε ενδεικτικά και μόνο
δύο από τα σημεία στα οποία πάσχει τα
μέγιστα το συγκεκριμένο Ν/Σ:
άρθρο 18: Η διάταξη αυτή παρακάμπτει τον υφιστάμενο, σήμερα, έλεγχο
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
πτυχιούχων ΤΕΙ από τα, κατά περίπτωση, συναρμόδια υπουργεία, ενώ αφαιρεί τόσο από τα Πανεπιστήμια, όσο και
από τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς το δικαίωμα έκφρασης
γνώμης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα χορηγούνται και καθορίζονται από
τους Επιστημονικούς Φορείς όπως το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι οποίοι είναι σε θέση να ελέγχουν και να πιστοποιούν τα προσόντα για την άσκηση
επαγγέλματος, να επιβάλλουν Πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη τους και να διαβαθμίζουν τα προσόντα των μελών τους.
άρθρο 19: Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ ομοειδών Τμημάτων Πανεπι-

στημίων και ΤΕΙ για την από κοινού
διοργάνωση και διεξαγωγή συστατικών
στοιχείων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, μεταξύ των εμπλεκομένων ιδρυμάτων. Η σκοπιμότητα της
ρύθμισης αυτής παραμένει δυσδιάκριτη, ιδίως επειδή περιορίζεται στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ
Τμημάτων ιδρυμάτων διαφορετικών
τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης,
δηλαδή της πανεπιστημιακής και της
τεχνολογικής. Παράλληλα ανοίγει νέα
μέτωπα αντιπαράθεσης Πανεπιστημίων
– ΤΕΙ και των αποφοίτων τους και καθιστά διάτρητα τα διπλώματα των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετών σπουδών
που δεν μπορούν να ισοτιμηθούν με τα
πτυχία ΤΕΙ διάρκειας τριών ετών.
Κύριε Υπουργέ,
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ρόλοι
των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι
και πρέπει να παραμείνουν απολύτως
διακριτοί. Τα μεν Πανεπιστήμια έχουν
ως στόχο την επιστημονική έρευνα με
την παραγωγή νέας γνώσης και την εκπαίδευση των επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ

την εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών και την τεχνολογική έρευνα.
Πιστεύουμε ότι τόσο ο Πανεπιστημιακός φορέας όσο και ο Τεχνολογικός
τομέας πρέπει να διασφαλίσουν τους
σαφείς και διακριτούς στόχους τους με
σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου
Ανώτατης Παιδείας και της ποιότητας
παραγωγής του Τεχνικού Έργου στη
χώρα μας που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το συμφέρον της κοινωνίας
και την πρόοδο του τόπου μας.
Φρονούμε ότι το υπό ψήφιση Ν/Σ
αντιστρατεύεται τα ανωτέρω, εντείνει
τα αρνητικά ζητήματα, οξύνει τα προβλήματα και κανένα κρίσιμο θέμα δεν
επιλύει.
Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν αυτών ζητάμε την άμεση
απόσυρση του Ν/Σ, τη μετάθεση της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής
αφού προηγηθεί φυσικά ο απαιτούμενος, για τόσο σοβαρά θέματα Παιδείας,
εκτενής διάλογος.
Η Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Π.Τ ΠΕΛ/ΣΟΥ
Όπως είναι γνωστό το ΤΕΕ μετά από αιτήσεις ενδιαφερομένων διενεργεί τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, διορίζοντας μηχανικό της ανάλογης ειδικότητας
ως πραγματογνώμονα, ο οποίος και αμείβεται.
Καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να
αναλάβουν πραγματογνωμοσύνες να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την
γραμματεία του Π.Τ Πελοποννήσου (Ηρώων Πολυτεχνείου 19-22100 Τρίπολη,
τηλ 2710241940, 241941 φαξ 2710222127) έτσι ώστε να υπάρχει ευχέρεια διορισμού τους.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναγνώριση των διπλωμάτων πενταετούς φοίτησης
Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την
στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», που συζητείται
την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στο Β΄ θερινό Τμήμα της Βουλής, έχουμε εκφράσει ήδη την έντονη αντίδρασή
μας με την υπ’ αριθμ. 1506/21.7.2009 επιστολή μας.
Για άλλη μια φορά οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ρόλοι
των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι και πρέπει να παραμείνουν απολύτως διακριτοί. Τα μεν Πανεπιστήμια έχουν
ως στόχο την επιστημονική έρευνα με την παραγωγή νέας
γνώσης και την εκπαίδευση των επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ την
εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών και την τεχνολογική
έρευνα.
Πιστεύουμε ότι τόσο ο Πανεπιστημιακός φορέας όσο και
ο Τεχνολογικός τομέας πρέπει να διασφαλίσουν τους σαφείς
και διακριτούς στόχους τους με σκοπό την αναβάθμιση του
επιπέδου Ανώτατης Παιδείας και της ποιότητας παραγωγής
του Τεχνικού Έργου στη χώρα μας που είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για το συμφέρον της κοινωνίας και την πρόοδο
του τόπου μας.
Φρονούμε ότι το υπό ψήφιση Ν/Σ αντιστρατεύεται τα
ανωτέρω, εντείνει τα αρνητικά ζητήματα, οξύνει τα προβλήματα και κανένα κρίσιμο θέμα δεν επιλύει.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Βρίσκουμε θετική την τροπολογία η οποία αφορά την

αναγνώριση των Διπλωμάτων 5/ετους φοίτησης Ελληνικών
Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όπως
αυτή προωθείται και την οποία πρόκειται να εισηγηθείτε
κατά τη συζήτηση του ανωτέρω Ν/Σ και ζητάμε την υπερψήφιση αυτής και μόνον αυτής από τη Βουλή.
Η θεσμοθέτηση αυτής της αντιστοιχίας, έστω και μετά
από τουλάχιστον δώδεκα χρόνια παραστάσεων και διαμαρτυριών προς την Πολιτεία, πιστεύουμε ότι αποτελεί την
καθαρά Ελληνική λύση με την οποία θα κατοχυρώσουν τα
Πολυτεχνεία της χώρας μας τη σημερινή τους θέση στην
υφιστάμενη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πραγματικότητα
και γενικά στο διεθνές τεχνολογικό γίγνεσθαι.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Ας μην ξεχνάμε, ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι
από τους βασικούς συντελεστές που οδήγησαν και οδηγούν την ανάπτυξη της χώρας και ότι όχι μόνο διαθέτουν
ανανεώσιμη επιστημονική και τεχνολογική γνώση αλλά και
γνωρίζουν να «ίστανται» ως επιστήμονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες και επαγγελματίες
προσφέροντας αμέριστη και αποτελεσματική συμβολή στην
κάλυψη των επιστημονικών, κατασκευαστικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών
της χώρας μας κατά προτεραιότητα αλλά και της διεθνούς
κοινότητας.
Η Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Π.Τ ΠΕΛ/ΣΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του Ν.Δ 783 της 31/31.12.1970 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπό τυο
τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρούμενης πειθαρχικής διαδικασίας» και προκειμένου να συμπληρωθεί από την
Αντιπροσωπεία του Τμήματος ο πίνακας εισηγητών του πειθαρχικού συμβουλίου των μελών του Π.Τ ΤΕΕ,
Καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων που έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια από την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προς την γραμματεία της Αντιπροσωπείας, στα γραφεία του Π.Τ.Πελοποννήσου Ηρώων Πολυτεχνείου 19-22100 Τρίπολη, τηλ 2710241940, 241941 φαξ 2710222127.
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Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Η

Ομιλητής
της εκδήλωσης
ήταν ο Καθηγητής
του Ε.Μ.Π. κ.
Κωνσταντίνος
Σπυράκος, Δ/
ντής Εργαστηρίου
Αντισεισμικής
Τεχνολογίας
Ε.Μ.Π.

ημερίδα έγινε στο Ναύπλιο το Σάββατο
26 Σεπτεμβρίου 2009 στην αίθουσα της
Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αργολίδας με ιδιαίτερη επιτυχία και την παρακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι
Μηχανικοί. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε
ενημερωτικό cd με περιεχόμενο το υλικό της παρουσιάσης.
Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής
του Ε.Μ.Π. κ. Κωνσταντίνος Σπυράκος, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. το
οποίο θεωρείται ένα από τα πέντε καλύτερα στον
κόσμο σε δυνατότητες έρευνας και το οποίο έχει
υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.
Η παρουσίαση αφορούσε τον «προσεισμικό
έλεγχο των κατασκευών», ο οποίος σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία είναι υποχρεωτικός για
Δημόσια και όχι μόνον, κτίρια (συνάθροισης κοινού, θέατρα, νοσοκομεία κλπ).
Παρουσιάστηκαν μέθοδοι εφαρμογής του προσεισμικού ελέγχου και αποκατάστασης των κατασκευών, προκειμένου αυτές να συμβαδίζουν με
τους νέους εγκεκριμένους κανονισμούς. Τα τρία

Η βυζαντινή εκκλησία στη Γλυφάδα
πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα αφορούσαν :
Το 1ο : Έλεγχο και αποκατάσταση του συγκροτήματος των παλαιών καπνοαποθηκών στην οδό
Λένορμαν-Αθήνα εμβαδού 9000 τ.μ. από σκυρόδεμα του 1928, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση της βιβλιοθήκης της
Βουλής.
Το 2ο : Έλεγχο και αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου (του 1890 περίπου) από φέρουσα τοιχοποιΐα στο Αίγιο το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες
κατά το σεισμό του 1995. Εξετάζεται η σεισμική
συμπεριφορά του, προτείνονται κατάλληλες επεμβάσεις και μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών και
ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους.
Το 3ο : Έλεγχο και αποκατάσταση Βυζαντινής
εκκλησίας στη Γλυφάδα με σύγχρονα υλικά και μη
καταστροφικές μεθόδους. Αντικείμενο της μελέτης
απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας
του φέροντος οργανισμού του Ναού, καθώς και
η ενίσχυσή του για την ανάληψη φορτίων, όπως
ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, με
απόλυτη διατήρηση της μορφής και των διαστάσεων των στοιχείων του.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

Παρεμβάσεις για τις μεταβατικές διατάξεις
των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009
«ρυθμίσεις για ημιυπαίθριους χώρους…»
Κύριε υπουργέ
Με τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου
3775/2009, που αφορούν τις ρυθμίσεις
για ημιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται
εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του
όγκου του κτιρίου, επέρχονται και τροποποιήσεις στον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό
Κανονισμό, τροποποιήσεις που, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτό, θα
ισχύουν για τις οικοδομικές άδειες που θα
υποβάλλονται στις Πολεοδομικές υπηρεσίες μετά τη δημοσίευση του Νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (η οποία μπορεί και να έχει συντελεστεί).
Όμως για την υποβολή και την παραλαβή (μετά τον σχετικό προέλεγχο) του φακέλου της οικοδομικής αδείας απαραίτητο
στοιχείο πέραν της Αρχιτεκτονικής μελέτης
και της μελέτης Πυροπροστασίας (είναι τα
ελάχιστα απαιτούμενα για την υποβολή)
είναι και:
• Η εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική μελέτη
από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.
• Οι εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα μελέτες για τα ειδικά κτίρια.
Αυτό σημαίνει ότι πολύ πριν υποβληθεί
φάκελος στην Πολεοδομία έχουν συνταχθεί οι Αρχιτεκτονικές μελέτες και έχουν
υποβληθεί είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΥΠΠO (Εφορείες Κλασσικών, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ή Νεότερων) είτε στους
φορείς που ελέγχουν τη λειτουργικότητα των ειδικών κτιρίων (ΕΟΤ, Υπουργείο
Ανάπτυξης - υπαγωγή στον αναπτυξιακό
Νόμο, κλπ). Και φυσικά οι μελέτες συντάσσονται από τους συναδέλφους μηχανικούς
με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κατά
τον χρόνο υποβολής της μελέτης στους ως
άνω φορείς.
Οι εγκρίσεις αυτές, και ιδίως αυτές από
το Υπουργείο Πολιτισμού, στους Νομούς

της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθυστερούν πολλούς μήνες.
Κατόπιν αυτών γίνεται κατανοητό ότι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εν
θέματι νόμο, όλες οι μελέτες που είχαν συνταχθεί συννόμως και με βάση το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, κατά τον χρόνο υποβολής τους στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες
της Ελληνικής Πολιτείας, θα πρέπει να επανασυνταχθούν και επανυποβληθούν στις
υπηρεσίες για έγκριση.
Θα πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι
δεν έχει ληφθεί καμιά μέριμνα για τα εργολαβικά που έχουν ήδη υπογραφεί και
έχουν στηριχθεί σε Αρχιτεκτονικές μελέτες
που συντάχθηκαν με το θεσμικό πλαίσιο
που ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής
τους.
Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι θα πρέπει
να ξαναδείτε τα σοβαρά αυτά προβλήματα
που έχουν προκύψει και να προβείτε στην
τροποποίηση των προβλεπόμενων μεταβατικών διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη
και τα ανωτέρω.
Η Πρόεδρος

Προσεχή
σεμινάρια –
ημερίδες
‣‣ Σεμινάριο με θέμα
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ–
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ θα πραγματοποιηθεί στην Σπάρτη (9 &
10/10/2009) και στο Ναύπλιο (16 & 17/10/2009).
‣‣ Σεμινάριο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα (16 και
17/10/09), στην Σπάρτη
(13 και 14/11/09).
‣‣ Ημερίδα ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
– ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) θα
πραγματοποιηθεί στην
Κόρινθο (7/11/09), καθώς
επίσης στην Τρίπολη, την
Σπάρτη και την Καλαμάτα
μέσα στο Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο του 2009.

Επιμορφωτικά
σεμινάρια
‣‣ Το ΤΕΕ Πελοποννήσου
σε συνεργασία με το
Παράρτημα της Τρίπολης
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. προτίθεται να διοργανώσει
σεμινάριο επιμόρφωσης
Τεχνικών Ασφάλειας για
μηχανικούς, διάρκειας
100 ωρών και εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής
διάρκειας (Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου,
Περονοφόρα Οχήματα,
Εργονομία, Α’ Βοηθειών).
‣‣ Αιτήσεις γίνονται δεκτές
καθημερινά στα γραφεία
τον ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαμπράκη και
Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ.
Κολοκοτρώνη) ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://www.elinyae.gr
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Η αδυναμία αντιμετώπισης
των πυρκαγιών
Η ανασυγκρότηση των καμένων
εκτάσεων, που πλέον στην χώρα
μας γίνονται όλο και περισσότερες,
θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη
προτεραιότητα της πολιτικής της
κυβέρνησης και του νεοσύστατου υπουργείου Περιβάλλοντος.
Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΕ
έχει καταθέσει τις προστάσεις του,
ζητώντας άμεσα να ληφθούν μέτρα,
ενώ σε αυτή την προσπάθεια έχουμε
δείξει θεσμικά την διάθεση προσφοράς και συμμετοχής.

Σ

τόχος μας άλλωστε είναι η αποτελεσματική από την μια αντιμετώπιση του θέματος και σίγουρα η τόνωση της απασχόλησης των
μηχανικών σε νέα πεδία. Θα πρέπει
παράλληλα να θυμίσουμε ότι το ΤΕΕ
Πελοποννήσου, έχοντας συνείδηση
του επιστημονικού και κοινωνικού
του ρόλου, από την πρώτη στιγμή
βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειάς μας, συνεργάστηκε με
τις αρμόδιες υπηρεσίες, βοήθησε στο
συντονισμό και τις άμεσες δράσεις, κατέγραψε καταστάσεις και έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη και ως
δεδομένο ότι η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης, πρότεινε
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
δράσεις. Δράσεις που κατά την γνώμη μας θα βοηθούσαν στην αποκατάσταση από την μεγάλη τραγωδία των
πυρκαγιών, οδηγώντας τον τόπο μας
σε ένα καλύτερο αύριο.
Εμείς προτείναμε την δημιουργία
ενός αρμοδίου συντονιστικού κεντρικού οργάνου, με έδρα την Τρίπολη, το

οποίο θα συνεργάζεται με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις όλης της Πελοποννήσου. Σε αυτό το Όργανο θέσαμε
ως απαραίτητη προϋπόθεση την συμμετοχή των Περιφερειακών Επιστημονικών Φορέων της χώρας, όπως το
ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ.
Ως γνωστό οι καταστροφές που
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, τον
Αύγουστο του 2007 στην Πελοπόννησο, ήταν οι μεγαλύτερες που παρατηρήθηκαν ποτέ. Ανάλογη όμως εικόνα
είχαμε το περασμένο καλοκαίρι και
στην Αττική, όπου ένα ακόμα πλήγμα ήρθε να προστεθεί στην τεράστια
καταστροφή του περιβάλλοντος της
χώρας μας και των δασών μας. Το χειρότερο είναι πως είχαμε καταστροφές
οικισμών, ενώ στην περίπτωση της
Πελοποννήσου το 2007, χάθηκαν και
ανθρώπινες ζωές.
Ως πρώτο βήμα, χρειάζεται πλέον η
δημιουργία ενός Συντονιστικού Φορέα
Δασοπροστασίας, όπως έχει προτείνει
το ΤΕΕ, στον οποίο θα μετέχουν όλοι
οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσί-

ες (Πυροσβεστική, Δασαρχείο, ΟΤΑ,
εθελοντικές ομάδες, στρατός). Αυτός
ο Φορέας θα ασχολείται με τον σχεδιασμό, την πρόληψη, την καταστολή
και την κινητοποίηση ανθρώπινων
και υλικών πόρων. Ο Φορέας μπορεί
να εποπτεύεται από το νεοσύστατο
υπουργείο Περιβάλλοντος.
Στόχος, είναι η εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων και η θεσμοθέτηση των απαραίτητων εργαλείων
στα οποία παραπέμπουν, δηλαδή ο
Χωροταξικός Σχεδιασμός, οι Δασικοί
Χάρτες, το Δασολόγιο και το Εθνικό
Κτηματολόγιο. Παράλληλα, γίνεται
πιο επιτακτική η ανάγκη να προταχθούν στην κτηματογράφηση οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικά
δάση, όπως και να ληφθούν υπόψη οι
περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται
παράνομη οικιστική ανάπτυξη.
Απαιτείται ακόμα ένας ολοκληρωμένος, μακρόπνοος σχεδιασμός με
υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης και την σύνδεση αυτού με το
πρόγραμμα καταπολέμησης της Ερη-
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μοποίησης και το πρόγραμμα αντιμετώπισης της Κλιματικής
Αλλαγής. Καθώς επίσης, η οργάνωση της πρόληψης, με την
αρχή ότι αυτή είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την
προστασία των δασών και του περιβάλλοντος.
Το δεύτερο βήμα, είναι η δημιουργία ενός
Εθνικού, Ενιαίου, Φορέα αποκατάστασης
και ανασυγκρότησης από φυσικές καταστροφές. Αυτός ο Φορέας θα τεθεί
επικεφαλής και θα κινητοποιήσει τους
επί μέρους φορείς και τις υπηρεσίες της
Κεντρικής Διοίκησης, της Περιφέρειας
και της Αυτοδιοίκησης, στην υλοποίηση
ολοκληρωμένων κατά περίπτωση προγραμμάτων Πρόληψης, Αποκατάστασης και
Ανασυγκρότησης.
Τέλος, θα πρέπει άμεσα να λάβουμε μέτρα, ώστε:
Να κηρυχθούν τα καμένα δάση αναδασωτέα, χωρίς παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις, με την τήρηση πλέον της νομοθεσί-

ας από την κεντρική εξουσία, από την περιφερειακή διοίκηση και τους ΟΤΑ.
να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες που έχουν ήδη
συνταχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου μέσα στο 2008.
να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν
ηλεκτρονικά συστήματα άμεσου εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας
έρευνες και μεθόδους που ήδη έχουν
αναπτυχθεί στην χώρα μας.
Για την επιτυχία αυτών είναι απαραίτητη η εκπαίδευση σε κάθε ΟΤΑ των
υπευθύνων πολιτικής προστασίας, η ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων
και των νομαρχιών με τεχνικό προσωπικό και η
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των νομών
που επλήγησαν με πιστωτικές διευκολύνσεις.
Η Πρόεδρος

Τέλος εποχής
για τους συμβατικούς λαμπτήρες
Η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά, μέσα στα
επόμενα τρία χρόνια, τους συμβατικούς
λαμπτήρες για να προωθήσει τη χρήση
λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας νέας
γενιάς.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που
θα αρχίσουν να ισχύουν από το Σεπτέμβρη, οι παραγωγοί και εισαγωγείς δεν θα
μπορούν πλέον να πωλούν στην ΕΕ διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης των 100 Watt
και άνω. Τα καταστήματα όμως μπορούν
να συνεχίσουν να πωλούν τους λαμπτήρες
που έχουν ήδη σε στοκ.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας και καταπολέμησης
της κλιματικής αλλαγής, η απαγόρευση θα
επεκταθεί το Σεπτέμβριο 2011 και 2012 και
στους διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης
λιγότερων Watt. Επίσης, θα καταργηθούν
σταδιακά και οι ημιδιαφανείς λαμπτήρες
καθώς και οι ενεργοβόροι λαμπτήρες αλογόνου.
Μέχρι το 2020, τα μέτρα αυτά θα έχουν
επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας ίση με την
ετήσια κατανάλωση ενέργειας 23 εκατομμυρίων νοικοκυριών, όσο δηλαδή η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Βελγίου.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 32 εκατομμύρια τόνους ετησίως, που
ισοδυναμεί με το ένα δέκατο των ετήσιων

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.
Οι συμβατικοί λαμπτήρες πυράκτωσης,
που χρησιμοποιούνται εδώ και 130 χρόνια, μετατρέπουν σε φώς μόνο το 5% της
ενέργειας που καταναλώνουν. Το υπόλοιπο χάνεται υπό μορφή θερμότητας. Είναι
πολύ πιο ενεργοβόροι από τους νεότερους
λαμπτήρες, όπως οι συμπαγείς λαμπτήρες
φθορισμού (CFL) και οι λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ή
άλλα νέα προϊόντα, όπως οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED).
Οι λαμπτήρες με την υψηλότερη αυτή τη
στιγμή ενεργειακή απόδοση στην ευρωπαϊκή αγορά, οι λαμπτήρες φθορισμού, καταναλώνουν 65-80% λιγότερη ενέργεια από
τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Πολλοί όμως

καταναλωτές διστάζουν ακόμα να τους χρησιμοποιήσουν, επειδή τους θεωρούν ακριβούς, ανθυγιεινούς και αντιαισθητικούς.
Οι λαμπτήρες φθορισμού κοστίζουν
στην αρχή περισσότερο, τελικά όμως είναι
φθηνότεροι γιατί, εκτός του ότι καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, διαρκούν πολύ περισσότερο. Η ΕΕ εκτιμά ότι ένα νοικοκυριό
μπορεί να εξοικονομεί ετησίως τουλάχιστον
50 ευρώ στο λογαριασμό του ηλεκτρικού
ρεύματος, αν στη θέση των παλιών χρησιμοποιεί τους λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας.
Ο Επίτροπος Ενέργειας Άντρις Πίμπαλγκς πιστεύει ότι οι καταναλωτές τελικά θα πειστούν. “Πολλές φορές οι μεγάλες
ιδέες χρειάζονται χρόνο για να πείσουν,”
έγραψε πρόσφατα σε σχετικό ιστολόγιο .
Προβλέπει δε ότι η απαγόρευση θα δώσει
το έναυσμα για νέες βελτιώσεις όσον αφορά τον φωτισμό.
Για να βοηθήσει τη μετάβαση στη χρήση
των λαμπτήρων αυτών, η Επιτροπή επεξηγεί τις σχετικές αλλαγές σε 22 γλώσσες στο
δικτυακό τόπο της. Οι ρυθμίσεις αφορούν
μόνο τους μη κατευθυντικούς λαμπτήρες
(που εκπέμπουν φως εξίσου προς όλες τις
κατευθύνσεις). Ανάλογες ρυθμίσεις για
τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, όπως οι
προβολείς, αναμένεται να εγκριθούν το
2010.
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Έτοιμο το Πρώτο
Ενεργειακό
Δημόσιο Κτήριο
στην Κόρινθο
Παραδόθηκε προς χρήση το πρώτο δημόσιο κτήριο, διασυνδεδεμένο
με φωτοβολταϊκό σύστημα στο νομό
Κορινθίας. Είναι το κτήριο του 3ου
Λυκείου και 4ου Γυμνασίου Κορίνθου, το οποίο θα παράγει περίπου 9
MWh ανά έτος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Κορινθίων, έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές,
καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες
για την αδειοδότηση του συγκεκριμένου συστήματος και τη σύνδεσή
του με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα καλύψει όλες τις ανάγκες του
σχολικού συγκροτήματος, επιφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη,
αφού η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να
αγοράζει όλο το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, στο κτήριο

τοποθετήθηκε και μετεωρολογικός
σταθμός, του οποίου οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από το
δήμο, θα ακολουθήσει η εγκατάσταση παρόμοιων συστημάτων και σε
άλλα δημόσια κτήρια.

Πρόγραμμα κατάρτισης» e-μηχανικοί»

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα με τίτλο
«Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
Το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί από Σεπτέμβριο 2009,
έργο με τίτλο «Εκπαίδευση
Μηχανικών σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Το έργο, που
χρηματοδοτείται κατά 80%
από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ και
20% από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας», αφορά στην
εκπαίδευση των μελών του
ΤΕΕ όλης της χώρας και των
τακτικών μελών του Τμήματος
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-ΤΕΕ), πάνω σε
σύγχρονα και εξειδικευμένα
επιστημονικά πεδία σχετικά
με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περι-

λαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές
προς το περιβάλλον.
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τα οποία κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξειδικευμένες δεξιότητες που
θα αναπτύξει το ΤΕΕ και θα
διαθέσει στους φορείς εκπαίδευσης προς υλοποίηση. Για
τα προγράμματα αυτά, το ΤΕΕ
θα αναπτύξει και θα διαθέσει όλο το απαραίτητο υλικό
στους φορείς εκπαίδευσης,
οι οποίοι, εφόσον τεκμηριώσουν την ικανότητά τους να
τα παρέχουν και αξιολογη-

θούν θετικά, θα μπορούν να
τα παρέχουν στους καταρτιζόμενους μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου
αφού τα δικαιώματα χρήσης
και εμπορικής εκμετάλλευσης
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανήκουν αποκλειστικά
στο ΤΕΕ. Μετά την ολοκλήρωσή τους, ο καταρτιζόμενος θα
υποβάλλεται σε εξεταστική
διαδικασία και εφόσον επιτύχει, θα λαμβάνει το αντίστοιχο
πιστοποιητικό από το ΤΕΕ.
Κατηγορία 2: Εκπαιδευτικά
προγράμματα που προσφέρουν οι φορείς εκπαίδευσης
πάνω σε εξειδικευμένες δεξιότητες τα οποία θα πρέπει να
οδηγούν σε πιστοποίηση των

καταρτιζομένων μέσω εξεταστικής διαδικασίας (λήψη
πιστοποιητικού από αναγνωρισμένους φορείς χορήγησης
πιστοποιητικών) και να αφορούν επιστημονικά πεδία συναφή με το αντικείμενο των
Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και των ΤΠΕ.
Το Τμήμα μας συμβάλει
στην προσπάθεια που καταβάλει ο φορέας εκπαίδευσης
των μηχανικών το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου και τη διεξαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων σεμιναρίων στην
Περιφέρειά μας.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η
φάση εγγραφής όσων συναδέλφων εκδήλωσαν ενδιαφέρον και η οποία εξελίχθηκε σε
τρεις κύκλους προσκλήσεων.
Στη συνέχεια αναμένεται η διεξαγωγή συγκεκριμένων τίτλων προγραμμάτων ανάλογα
με τη συμμετοχή και την προτίμηση των συμμετεχόντων
ανά τίτλο. Στην περιφέρειά
μας έχουν υποβληθεί συνολικά 27 αιτήσεις.
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ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι τραγικές επιπτώσεις
του καπνίσματος στον άνθρωπο
Η κατανάλωση τσιγάρων αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες αιτίες πρόωρων θανάτων
και ανίατων νόσων στις αναπτυγμένες χώρες. ΟΙ ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την
χρήση του καπνού είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και οι χρόνιες αποφρακτικές
πνευμονοπάθειες, όπως η χρόνια βρογχίτιδα και το πνευμονικό εμφύσημα.

Η

διεθνής καπνοβιομηχανία θα σκοτώσει τα επόμενα
50 χρόνια 500 εκ. άτομα από τον παγκόσμιο πληθυσμό, νούμερο που είναι 8 φορές μεγαλύτερο από το
μέγιστο υπολογιζόμενο αριθμό νεκρών κατά το 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Στην Ελλάδα καπνίζει το 45% του πληθυσμού,
δηλαδή 5 εκ. Έλληνες. Ημερησίως καταναλώνονται
περίπου 30 εκ. τσιγάρα. Οι Έλληνες καπνιστές
–κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των Ευρωπαίων- καταναλώνουν το χρόνιο 4.131 τσιγάρα
ανά άτομο και οι θάνατοι που αποδίδονται στο
βλαπτικό παράγοντα του καπνού πλησιάζουν
τους 15.000 το χρόνο.
Στο παγκόσμιο συνέδριο για το κάπνισμα και
την δημόσια υγεία αναφέρθηκε ότι έως το έτος
2030 θα πεθάνουν 10 εκ. άτομα από ασθένειες που
σχετίζονται με το κάπνισμα.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
μέσα από μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν αποκαλύπτεται το ενδιαφέρον της χώρας μας στον έλεγχο της χρήσης
του καπνού για την αποφυγή των επιπτώσεών του στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το πρώτο βασικό διάταγμα για
την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, το
εξέδωσε η Βασίλισσα Αμαλία το 1856, ενώ ακολούθησε πλήθος οδηγιών και νόμων που αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν

λόγω της εναρμόνισής τους με το διεθνές νομικό και κοινοτικό
δίκαιο. Στις 20 Ιουνίου του 2003 η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση για τον έλεγχο της χρήσης του καπνού αναγνωρίζοντας
τους επικείμενους κινδύνους του στη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον.
την 1η Ιουλίου 2009, το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας έθεσε σε ισχύ το ν.
3730/2008 ακολουθώντας το δρόμο των ευρωπαϊκών χωρών που απαγόρευσαν το κάπνισμα
σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους,
συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της υγείας
καπνιστών και μη καπνιστών.
Αντικρίζοντας τα γεγονότα από οικονομική
σκοπιά στην ελληνική αγορά, η τάση κατανάλωσης τσιγάρων παρουσιάζει διαρκώς αυξητική πορεία
από το 1997. Η ετήσια κατανάλωση τσιγάρου, που το 1997
ήταν 29,9 δισεκατομμύρια τσιγάρα, το έτος 2002 ανήλθε σε
33,3 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 11%.
Η κατά κεφαλή κατανάλωση πλησίασε τα 3.010 τσιγάρα
ετησίως και ήταν η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Επιδιώκοντας ακόμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, οι
εταιρείες διακίνησης τσιγάρων σημείωσαν άνοδο της τάξης
του 18% μέσα στο 2003 και διατηρήθηκαν στην κορυφή της
Ε.Ε. με κέρδη 437 εκ. ευρώ, σε αντίθεση με το ποσό των 370
εκ. ευρώ που παρουσίασαν το 2002.

Τα σημαντικότερα γεγονότα σχετικά με τον καπνό στην Ελλάδα
1909: Εισάγονται οι πρώτες σιγαροποιητικές μηχανές από τους βιομηχάνους Βάρκα και
Καραβασίλη.
1913: Ιδρύεται στο Αγρίνιο η Ομόρρυθμος Καπνεμπορική Εταιρεία «Αφοί Παπαστράτου».
1931: Κυκλοφορεί η πρώτη διαφήμιση εταιρείας
τσιγάρων.
1939: Αρχίζει η μείωση της κατανάλωσης αρωματικών καπνών. Τα «λαϊκά τσιγάρα» παρά τη
νέα φορολογία και την οικονομική κρίση
αποκτούν μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό.
1940: Κατασκευάζονται τσιγάρα «AERA» με σκοπό τη ενίσχυση του φρονήματος των Ελλήνων στρατιωτών.

κάπνισμα σε δημόσιους και ιδιωτικούς
1950: Κυκλοφορεί το πρώτο τσιγάρο με φίλτρο.
χώρους εργασίας, τα μέσα μεταφοράς, νο1971: Κυκλοφορεί το πρώτο Marlboro light.
σοκομειακούς και άλλους χώρους υγείας,
1978: Ο τότε υπουργός υγείας, Σπύρος Δοξιάδης,
όπως και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ξεκίνησε τη πρώτη αντικαπνιστική εκστρα2003: Η Παπαστράτος Α.Ε. γίνεται Philip Morris
τεία.
International.
1980: Από τις αρχές της δεκαετίας παρασκευάζονται στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι ξένες 2008: Ψηφίζεται ο ν. 3730/2008, σύμφωνα με τον
οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα (καθώς
μάρκες τσιγάρων και παύουν σταδιακά να
και η κατανάλωση προϊόντων καπνού με
εισάγονται.
άλλους τρόπους), σε όλους τους χώρους
1995: Κυκλοφορεί η μάρκα President σε μια πρωεργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιτοποριακή μορφή πακέτου 30 τσιγάρων.
ωτικο΄8ι), σταθμούς μεταφοράς, ταξί και
1996: Υπερψηφίζεται ο ευρωπαϊκός νόμος για την
επιβατικά πλοία, όπως και σε όλους τους
απαγόρευση της διαφήμισης του καπνίσμακλειστούς δημόσιους χώρους (συμπεριτος με την ψήφο του τότε υπουργού Υγείας
λαμβάνονται και οι χώροι για νυχτερινή
Κ. Γείτονα.
διασκέδαση).
2002: Ψηφίζεται ο νόμος που απαγορεύει το
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Έως το 2012 η κρίση στα ακίνητα

Στο συμπέρασμα ότι η κρίση στην αγορά ακινήτων θα διαρκέσει ως το 2012 καταλήγει έρευνα του Τμήματος Στατιστικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
για την κτηματαγορά, η οποία αποτυπώνει
τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς από
όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, καθηγητή του Τμήματος
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Επαμ. Πανά, «η ελληνική
κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από χαμηλή
ζήτηση. Επίσης, οι τιμές των ακινήτων
είναι ακόμη πολύ υψηλές, υπάρχει υπερπροσφορά ακινήτων, τα νοικοκυριά είναι
χρεωμένα».
Το βασικό ερώτημα που απασχολεί
τους εμπλεκομένους στην κτηματαγορά είναι η διάρκεια αυτής της κρίσης. Κατ’ αρχήν, η διεθνής οικονομική κρίση βλάπτει
όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους και

ασφαλώς και την κτηματαγορά.
Δεύτερον, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κτηματαγορά είχε ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα, λόγω του μεγάλου αριθμού της
υπερπροσφοράς των νεόδμητων ακινήτων
και των σχετικά υψηλών τιμών τους.

Ένα έως τρία χρόνια

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας,
το 61,6% (αθροιστικά) των ειδικών της
κτηματαγοράς εκτιμά ότι η κρίση θα διαρκέσει από ένα ως τρία χρόνια. Στον αντίποδα, μόλις το 8,8% εκτιμά ότι η κρίση στην
αγορά κατοικίας θα διαρκέσει λιγότερο
από έξι μήνες.
Όσον αφορά την επίπτωση της κρίσης
στις τιμές των ακινήτων, αν και το 52,6%
των ειδικών αναμένει ότι η κρίση θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των τιμών
των ακινήτων, δεν αναμένουν ουσιαστική
υποχώρηση των τιμών.

Ειδικότερα, Το 35,7% των ειδικών της
κτηματαγοράς προσδοκά ότι θα «υπάρξει
σχετική μείωση» στις τιμές των κατοικιών
στους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό πολύ
μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο της
προηγούμενης συγκυρίας (66,7%).
Αυτή η εκτίμηση δεν είναι και πολύ
μακριά από αντίστοιχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), σύμφωνα με
την οποία «η μέση διάρκεια της κρίσης
στις τιμές των ακινήτων είναι τεσσεράμισι
χρόνια και η μείωση της αξίας φτάνει το
30%».
Πάντως, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει
σημαντικό πλεόνασμα απούλητων νεόδμητων διαμερισμάτων, φαίνονται τα πρώτα σημάδια βελτίωσης του κλίματος στην
αγορά, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει
ότι έχει έλθει η ανάκαμψη: Απλώς το κλίμα
σταμάτησε να επιδεινώνεται.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου

Εστίες 32.000 ετών

Το υπέροχο κτίριο του 1713 ανακαινίστηκε, ενώ η έκθεση των πολύτιμων συλλογών
του αναβαθμίστηκε: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου άνοιξε πάλι τις πόρτες του στο
κοινό ύστερα από πέντε χρόνια.
Ένα μουσείο που το παλαιότερο έκθεμά
του χρονολογείται από το 32.000 π.Χ., είναι
ένα σύμπλεγμα εστιών της Παλαιολιθικής
εποχής που βρέθηκε στην Κλεισούρα και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό.
Είναι άγνωστο ποιος ήταν ο ρόλος των
τεσσάρων πήλινων μορφών με όψη χοίρου,
που εκτίθενται στο Μουσείο. Ίσως να ήταν
τελετουργικά προσωπεία, λένε. Ίσως να τα
χρησιμοποιούσαν οι ιερείς κατά τη διάρκεια
τελετών μύησης των νέων. Μπορεί να τα
φορούσαν στο πρόσωπο ή μπορεί να ήταν
στερεωμένα στην άκρη ενός κονταριού που
κρατούσαν στο χέρι. Ίσως όμως και να μην
ήταν τίποτε από τα παραπάνω... Γιατί μόνον
υποθέσεις μπορεί κανείς να κάνει σήμερα. Το
μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά τα προσωπεία του
7ου αιώνα π.Χ., τα οποία είχαν βρεθεί κατά
τις ανασκαφές στην Τίρυνθα, είναι μοναδικά.
Παρόμοιά τους δεν υπάρχουν. Και κανείς δεν
θέλησε- ή δεν τόλμησε; ακόμη να τα μελετήσει σε βάθος. Το μυστήριο έτσι συνεχίζεται.
Δίνοντας ένα επιπλέον στοιχείο μοναδικότητας και σπουδαιότητας στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ναυπλίου που τα φυλάσσει μαζί με
άλλα εξαιρετικής τέχνης και σπανιότητας αρχαία αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από
την περιοχή της Αργολίδας. Τον τόπο όπουπερισσότερο ίσως από άλλους- ο μυκηναϊκός

νο δοχείο από την Τύρινθα της εποχής του
Χαλκού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
εκθέματα του Μουσείου. Πρόκειται για δύο
δοχεία, το ένα μέσα στο άλλο, για την διατήρηση ψυχρού νερού κατά την επικρατέστερη άποψη, ή κατά άλλη για την προστασία
μελιού, που αποθηκευόταν στο εσωτερικό
δοχείο, από τα μυρμήγκια. Κάτι που επιτυγχανόταν με την πλήρωση του εξωτερικού δοχείου με νερό.

Η πανοπλία

πολιτισμός βρήκε τις άριστες συνθήκες για
να ανθήσει γράφοντας ένα μεγαλειώδες κεφάλαιο στην ιστορία του ελλαδικού χώρου.
Η έκθεση : Περί τις 2.000 είναι τα αρχαία
αντικείμενα που παρουσιάζει στη νέα του
έκθεση το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου.
Από αυτά 1.500 περίπου βγαίνουν για πρώτη
φορά στο φως από τις αποθήκες όπου βρίσκονταν - θαμμένα για δεύτερη φορά μετά την
ανακάλυψή τους- μεταφέροντας μνήμες αιώνων από την Τίρυνθα, τη Μιδέα, τα Δενδρά,
την Ασίνη, το Φράγχθι, τους Αλιείς (σημερινό
Πόρτο Χέλι), την Ερμιόνη, την Κλεισούρα, το
Μπερμπάτι, την Παλαιά Επίδαυρο.

Ο ψυκτήρας
Ένα μοναδικό για όλο το Αιγαίο πήλι-

Κορυφαία και εμβληματικού χαρακτήρα
για το Μουσείο Ναυπλίου είναι η πανοπλία
των Δενδρών του 15ου αιώνα π.Χ. Η μοναδική ως σήμερα που έχει βρεθεί ακέραιη, κατά
τις ανασκαφές του 1960 στο μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών.
Εξαιρετικά και μοναδικά επίσης αντικείμενα είναι οι δύο πήλινες αναθηματικές ασπίδες
που φέρουν παράσταση αμαζονομαχίας και
άλλες μυθολογικές σκηνές, ευρήματα ενός
αποθέτη σε ιερό της Τίρυνθας του 7ου αιώνα
π.Χ. (στον ίδιο αποθέτη είχαν βρεθεί και τα
πήλινα προσωπεία.) Σημαντικά και τα τρία
μεγάλα σιδερένια κλειδιά του 4ου αιώνα π.Χ.
από τον ναό του Απόλλωνα στους Αλιείς,
τα οποία βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα- εκεί
όπου κείτεται πλέον λόγω της ανόδου της
στάθμης της θάλασσας ολόκληρος ο ναόςκαι παρέμειναν συσσωματωμένα λόγω της
οξείδωσής τους. Η επιγραφή ΤΑΠΟΛΛΩΝ στο
μεσαίο από αυτά δεν άφησε αμφιβολία για
την προέλευσή τους.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΕ

Έκδοση οικοδομικής άδειας
εργασιών μικρής κλίμακας
Το κείμενο της επιστολής του ΤΕΕ
Πελοποννήσου προς το κεντρικό ΤΕΕ
αναλυτικά αναφέρει:
Σύμφωνα με την Απόφαση 5219/302-2004 (ΦΕΚ – 114/Δ/04) δίνεται στον
Πολίτη η δυνατότητα κατασκευής συγκεκριμένων εργασιών μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί της έκδοσης
οικοδομικής αδείας, εκδίδεται έγκριση
εργασιών Μικρής κλίμακας. Αυτές είναι 17 περιπτώσεις εργασιών αρκετά
διαφορετικές μεταξύ τους.
Πιο αναλυτικά: Υπάρχουν εργασίες
που προβλέπονταν έτσι κι αλλιώς από
το άρθρο 22 του ΓΟΚ/2000 όπως οι
εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων, η
αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο
άνοιγμα ή οι επισκευές όψεων χωρίς
χρήση ικριωμάτων.
Υπάρχουν εργασίες που είναι λογικό να μην απαιτείται οικοδομική άδεια
όπως είναι η κατασκευή ξύλινης πέργολας, εστιών, τζαμιών κ.λ.π, οι μικρές
διαμορφώσεις +/-0,30m του εδάφους,
ή οι δοκιμαστικές τομές για την Αρχαιολογία. Υπάρχουν και εργασίες που
ίσως επιτρέπονται για κοινωνικούς
λόγους όπως η τοποθέτηση Προκατ
κατοικιών μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους ομογενείς Ποντίους.
Υπάρχουν όμως κάποιες εργασίες
που μέχρι το 2004 απαιτείτο οικοδομική άδεια και τώρα δεν απαιτείται καταστρατηγώντας την κείμενη Πολεοδομική Νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα:

1) Αντικατάσταση στέγης εφόσον
έχει πλάτος < 7,50m και ύψος <2,00m,
μετά από έγκριση ΕΠΑΕ. Η στέγη όμως
θεωρείται φέρων οργανισμός και η ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη απαιτεί Στατική μελέτη. Καμία ΕΠΑΕ δεν ελέγχει,
ούτε και μπορεί την Στατική Επάρκεια
του ξύλινου ζευκτού.
2) Περιτοίχιση από λιθοδομή 1,00m
σε εκτός σχεδίου περιοχές. Πολλές
φορές δίνονται από τις Πολεοδομίες
τέτοιες εγκρίσεις χωρίς Τοπογραφικά,
χωρίς Δασαρχείο, χωρίς Συμβόλαιο,
μόνο με ένα Σκαρίφημα!
3) Λιθόκτιστη αποθήκη 15,00m2 σε
καλλιεργούμενα αγροκτήματα, μετά
από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, χωρίς να απαιτείται ούτε καν άρτιο και
οικοδομήσιμο οικόπεδο!
Όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει με πέτρινες κατασκευές που ξεκίνησαν ως
αγροτικές αποθήκες και μετά έβγαλαν
άδειες μικρής κλίμακας για ΄΄περίφραξη, επισκευή όψεων, αντικατάσταση
κουφωμάτων, αντικατάσταση στέγης,
ξύλινη πέργολα, BBQ, μικρές διαμορφώσεις +/-0,30m του φυσικού
εδάφους΄΄, ώστε να υπάρχει το προκάλυμμα, έγιναν και οι απαραίτητες
παράνομες προσθήκες αφού είχαν
ρευματοδοτηθεί
οι … ΄΄αποθήκες΄΄
και … έτοιμο το εξοχικό και μάλιστα
σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο!!
Και βέβαια δεν φτάνει που αυξά-

νονται αλματωδώς οι αυθαίρετες κατασκευές τέτοιου είδους, αλλά πλέον για
να ανακαινίσει έστω νόμιμα κάποιος το
σπίτι του δεν πληρώνει ούτε στο ΙΚΑ,
ούτε στο Ελληνικό Δημόσιο και φυσικά
κανένα Διπλ. Μηχανικό.
Ζητάμε από το Κεντρικό ΤΕΕ να
παρέμβει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και να ζητήσει
– και μάλιστα σε εποχές οικονομικής
κρίσης – την αυστηρότερη αναθεώρηση της παραπάνω εγκυκλίου διότι όλες
οι Πολεοδομίες έφτασαν να εκδίδουν
πολλαπλάσιες άδειες μικρής κλίμακας
από τις κανονικές οικοδομικές άδειες,
επισημαίνοντας και την μεγάλη εισφοροδιαφυγή που προκαλείται σε βάρος
του Δημοσίου και των ασφαλιστικών
ταμείων αλλά και την επικινδυνότητα του να κατασκευάζονται στέγες και
λιθόκτιστες οικοδομές χωρίς καμία μελέτη. Και βέβαια να επισημάνουμε το
γεγονός ότι επίλυση ζευκτού κάνουν
πλέον οι εμπειροτέχνες και οι βιοτεχνίες ξυλείας!
Εμείς οι Διπλ. Πολ. Μηχανικοί είμαστε περιττοί, όπως είναι περιττοί και
οι Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στις κεντρικές θερμάνσεις και
στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2/όροφων μονοκατοικιών και στις υδραυλικές μελέτες ισογείων κτιρίων.
Για την Ελληνική Πολιτεία αρκούν
οι Υδραυλικοί και οι Ηλεκτρολόγοι
εγκαταστάτες και οι κάθε είδους εμπειροτέχνες.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Έκθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος
της Ε.Ε. για τους Οικότοπους της χώρας μας
Το ελληνικό κράτος αγνοεί σε ποια
κατάσταση βρίσκονται οι περισσότεροι
οικότοποι της χώρας που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία
και τα είδη που έχουν εγκατασταθεί,
σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η έκθεση που υπάγεται στην αρμοδιότητα του επιτρόπου Σταύρου
Δήμα (περιβάλλον) και περιγράφει
την κατάσταση διατήρησης άνω των
1.150 ειδών και 200 τύπων οικοτόπων
που προστατεύονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας στην Ευρώπη των
27 αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Συνολικά, περίπου στο 13% των περιφερειακών αξιολογήσεων οικοτόπων και στο 27% των περιφερειακών
αξιολογήσεων ειδών, η κατάσταση
χαρακτηρίστηκε «άγνωστη». Ο αριθμός των χαρακτηρισμών «άγνωστη»
ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για είδη της
Νότιας Ευρώπης, με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία
να χαρακτηρίζουν ως «άγνωστη» την
κατάσταση διατήρησης των αξιολογηθέντων ειδών στην επικράτειά τους σε
ποσοστό άνω του 50%.
»Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει
το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου στο

57% των αξιολογήσεων θαλάσσιων
ειδών και στο 40% περίπου των αξιολογήσεων θαλάσσιων οικοτόπων η
κατάσταση διατήρησης χαρακτηρίζεται
ως «άγνωστη»...
»Αλλά και γενικά στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι «σε ένα μικρό ποσοστό των
ευπρόσβλητων αυτών οικοτόπων και
ειδών έχει επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» και «τα
κράτη-μέλη θα πρέπει να εντείνουν
τις προσπάθειές τους προκειμένου να
βελτιωθεί η κατάσταση αυτή». Στην
έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο
2001-2006, επισημαίνεται ότι τις μεγαλύτερες απειλές αντιμετωπίζουν οι λειμώνες, οι υγρότοποι και οι παράκτιοι
οικότοποι, λόγω της υποβάθμισης των

παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών,
της τουριστικής ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η εικόνα δεν
είναι παντού ζοφερή, καθώς ορισμένα
μεγαλύτερα, εμβληματικά είδη, όπως ο
λύκος, ο ευρωπαϊκός λύγκας, ο κάστορας και η ενυδρίδα αρχίζουν να επανεγκαθίστανται στην παραδοσιακή ζώνη
εξάπλωσής τους. Πολλά κράτη-μέλη
κατέβαλαν σύντονες προσπάθειες για
τη διενέργεια της λεπτομερούς παρακολούθησης και, παρά την ύπαρξη κενών, το όλο εγχείρημα στέφθηκε από
μεγάλη επιτυχία».
Για τον Σταύρο Δήμα, η έκθεση
δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.
Χρειάζονται, είπε, χρόνος και σημαντικές προσπάθειες για την επαναφορά
των ευπρόσβλητων οικοτόπων και ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση. Και
πρόσθεσε: «Η νομοθεσία της Ε.Ε. για
τη φύση και το δίκτυο Natura 2000 είναι τα καίρια στοιχεία για την επίτευξη
των στόχων μας όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ε.Ε.
Καθώς το χερσαίο τμήμα του δικτύου
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μπορούμε
να αναμένουμε σημαντική βελτίωση
της κατάστασης τα επόμενα 10 έως 20
χρόνια».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ (Υ.Α.Σ. – Τ.Α.Π.)

Αποκατάσταση κτισμάτων στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου
Τα στατιστικά στοιχεία για την μέχρι σήμερα αποκατάσταση των κτισμάτων στις πυρόπληκτές περιοχές των νομών
Αρκαδίας και Κορινθίας, έδωσε στην δημοσιότητα η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και ο αντίστοιχος Τομέας του νομού Αρκαδίας (Τ.Α.Π.).
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των παραπάνω υπηρεσιών,
έχει μέχρι σήμερα δοθεί επιδότηση ενοικίου συνολικού ποσού 52.680 € σε πυρόπληκτους των δύο νομών, που καταστράφηκαν οι κατοικίες τους από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι
του 2007. Παρακάτω, παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία
που αφορούν τις ανακατασκευές και τις επισκευές, σε κατοικίες και λοιπά κτίσματα, καθώς και τα εγκεκριμένα ποσά:
Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αιτήσεις 131 - Καθορισμένοι Δικαιούχοι Δωρεάν Κρατικής Αρωγής 109 - Εγκεκριμένο Ποσό 5.498.977,19 € (συ-

μπεριλαμβανομένης και της αμοιβής μηχανικού)
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Αιτήσεις 270 - Εγκεκριμένες Αδειες 202 - Περαιωμένες Αδειες 122 - Εγκεκριμένο Ποσό 9.613.071,73 €
Β. ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αιτήσεις 42 - Καθορισμένοι Δικαιούχοι Δωρεάν κρατικής
Αρωγής 31 - Εγκεκριμένο Ποσό 300.516,49 €
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η καταγραφή της καταστροφής
από τις πυρκαγιές του 2007, έχει δώσει τα εξής στοιχεία:
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (κατοικίες)
425
ΟΛΟΣΧ. ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ 		
131
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ (λοιπά κτίσματα)		
566
ΟΛΟΣΧ. ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ 		
78
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Προβλήματα φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σημαντικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με τις παράνομες χωματερές αφού παρά τις
ανακοινώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για περίπου του 50% αυτών, εξακολουθεί να γίνεται χρήση των υπολοίπων χωματερών. Παρά
το γεγονός ότι ως χώρα είχαμε την υποχρέωση
για την πλήρη εξάλειψη των χωματερών μέχρι
την 31.12.2008, εντούτοις εννέα μήνες μετά τη δεσμευτική αυτή ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί
η αποκατάσταση όλων αυτών των χώρων και δεν
μας είναι γνωστός κάποιος προγραμματισμός ολοκλήρωσης. Το μέγεθος του προβλήματος παραμένει επομένως σημαντικό και η οριστική επίλυσή
του θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα
πέρα από την όποια απαίτηση για εξασφάλιση
κρατικών δαπανών. Σημαντικότερη όμως τροχοπέδη στην αποκατάσταση των χωματερών αποτέλεσε η έλλειψη σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αφού δεν
είναι δυνατή η εξάλειψη όλων των παράνομων
χώρων διάθεσης αν πρώτα δεν δημιουργηθεί η
υποδομή για ανακύκλωση και επεξεργασία των
στερεών αποβλήτων. Πάγια θέση του ΤΕΕ/Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου είναι πως η
μόνη λύση του περιβαλλοντικού πλέον προβλή-

ματος της διάθεσης των στερεών αποβλήτων είναι
η ολοκληρωμένη διαχείριση. Στα πλαίσια αυτής το
ΤΕΕ/Π.Τ. Πελοποννήσου συνέδραμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Περιφερειακό Σχεδιασμό που εγκρίθηκε το 2005 ενώ διατηρεί σε πλήρη δραστηριότητα ομάδα εργασίας για το θέμα, η
οποία αξιολογεί τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρά το
γεγονός ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος από
πλευράς τεχνολογίας προσφέρει τη δυνατότητα
αρκετών επιλογών, ανάλογα με τα κριτήρια που
μπορούν να τεθούν για το είδος και τις ποσότητες
προς επεξεργασία, το σημαντικότερο πρόβλημα
παρουσιάστηκε στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Υπεύθυνοι φορείς σύμφωνα με
την υφιστάμενη νομοθεσία είναι οι Φο.Δ.Σ.Α.
(Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) κάθε
νομού. Η δραστηριότητα και το έργο των φορέων
αυτών δεν έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα αφού εκτός από την έλλειψη πόρων δεν
είναι στελεχωμένοι με επιστημονικό προσωπικό
και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να γίνουν κοινωνοί των σύγχρονων τεχνολογιών που εφαρμόζονται πλέον σε διεθνές επίπεδο. Η εφαρμογή της
λύσης που πρότεινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου
ως προσωρινή (ως φορέας που εποπτεύει τους
Φο.Δ.Σ.Α. σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων) με την εγκατάσταση και λειτουργία των
δεματοποιητών δεν προχώρησε με τους ρυθμούς
που σχεδιάσθηκε αρχικά αφού η επιλογή και η
αδειοδότηση των χώρων εγκατάστασής τους συνάντησε τεχνικά προβλήματα ενώ και οι κάτοικοι
των περιοχών εγκατάστασης δεν πείσθηκαν για
τον προσωρινό χαρακτήρα της λύσης. Η λύση
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αυτή αξιολογήθηκε αρνητικά και από
την «Α» του ΤΕΕ/Π.Τ. Πελοποννήσου
η οποία δέχθηκε ως ορθή την άποψη
που πλειοψήφισε στην ειδική για το
θέμα ομάδα εργασίας του Τμήματος.
Βασικό μειονέκτημα της καθυστέρησης στην εξεύρεση λύσεων αποτέλεσε
η έλλειψη σχεδιασμού και προοπτικής
από πλευράς των αρμόδιων φορέων με
αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται δυσπιστία σχετικά με τις αποφάσεις
που λαμβάνονται παρά το γεγονός ότι
οι κάτοικοι της περιφέρειας έχουν αντιληφθεί το μέγεθος και την σημασία του
προβλήματος.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)

Πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων και
των αντίστοιχων Ε.Ε.Λ. σε όλους τους
Δήμους που με βάση την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία
έχουν πληθυσμό που υπερβαίνει τους
2.000 κατοίκους. Ειδικότερα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 θα πρέπει να
εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για
συγχρηματοδότηση των έργων αυτών.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
– ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Α.Π.Ε.)
Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσφέρει τη δυνατότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια). Λαμβάνοντας υπόψη το
μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως
είναι οι υφιστάμενες μονάδες της Δ.Ε.Η.
Α.Ε. στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, προβάλλει ως επιτακτική η ανάγκη για την
αντικατάσταση των συμβατικών αυτών

πηγών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι επίσης γεγονός ότι οι διαθέσιμες προς εκμετάλλευση ποσότητες
λιγνίτη εξαντλούνται και πρέπει να
υπάρξει σχεδιασμός για την μετά λιγνίτη περίοδο. Στα πλαίσια αυτά η υιοθέτηση της χρήσης φυσικού αερίου και η
εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές παρουσιάζεται ως μονόδρομος.
Με την αλλαγή αυτή θα βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα της ατμόσφαιρας
συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση
των βασικών δεικτών του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των
ευρυτέρων περιοχών.
ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ
Η ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
μιάς Περιφέρειας με ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό περιβάλλον, με ορεινές
και παραλιακές τουριστικές περιοχές,
με πλούσιο απόθεμα αρχαιολογικών
χώρων και τόπων καθώς και παραδοσιακών οικισμών, γίνεται άναρχα και
απρογραμμάτιστα. Η βασική αιτία που
συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν υπάρχει
η απαραίτητη πολεοδομική πολιτική
προστασίας, τόσο από τους κρατικούς
φορείς όσο και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έλλειψη αυτή
αποδεικνύεται από το ότι: i)Tα ΓΠΣ και
τα ΣΧΟΟΑΠ όπου έχουν ξεκινήσει δεν
έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σε κρίσιμες
περιοχές δεν έχουν ούτε καν ξεκινήσει.
ii)Σε κρίσιμες, αναπτυσσόμενες σήμερα
περιοχές δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις καθορισμού ορίων και όρων δό-

μησης με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές
να δομούνται με τα Π.Δ. των «στάσιμων» οικισμών και στη καλύτερη περίπτωση με το Π.Δ. των οικισμών προ
του 1923.
Σε σχέση με το θέμα θα περιοριστούμε να παρατηρήσουμε:
Οι αρμόδιες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν κατάλαβαν την ανάγκη
ή κατάλαβαν αλλά δεν τόλμησαν να
συγκρουστούν με μικροσυμφέροντα
και να οριοθετήσουν τους οικισμούς
ιεραρχώντας τους με πολεοδομικά κριτήρια με αποτέλεσμα οι όποιες οριοθετήσεις γίνονται να είναι περιβαλλοντικά
ουδέτερες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι η
αρχή αλυσίδας προβλημάτων τα οποία
όσο συσσωρεύονται στο εγγύς μέλλον
θα συμβάλλουν, αν μη τι άλλο, στην
υποβάθμιση των τουριστικών περιοχών στις οποίες αναφερόμαστε.
Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ με ανάλογη
λογική και φοβίες πολιτικού κόστους
δεν προχωρούν με τους ρυθμούς που
πρέπει ή παγώνουν εντελώς τα ΣΧΟΑΠ
που είναι σε εξέλιξη.
Τέλος η πολιτεία δεν κατάλαβε ή
κατάλαβε αλλά δεν αποτέλεσε προτεραιότητα της η λύση του προβλήματος και έτσι άφησε να εξαθλιωθούν με
την έλλειψη προσωπικού οι αρμόδιες
υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομίες, ΠΕΧΩ
Περιφέρειας) και να υποβαθμισθεί το
επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτές με αναντίστοιχες του
έργου που παράγουν αμοιβές και με
ανύπαρκτα ή πενιχρά μέσα.
Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και
την αυθαίρετη δόμηση (υπέρβαση αδειών ή διατάξεων σε κτίρια με άδειες), η
οποία είναι ανεξέλεγκτη, έχουμε μια γενική εικόνα του προβλήματος που είναι
οι σημαντικές αλλοιώσεις και αρνητικές
παρεμβάσεις στο φυσικό και οικιστικό
περιβάλλον της Περιφέρειάς μας. Χωρίς ιδιαίτερη καταγραφή αλλά με βάση
όσα μακροσκοπικά αντιλαμβανόμαστε
ο κανόνας έχει γίνει η υπέρβαση αφού
δεν υπάρχει δημόσιος μηχανισμός αυτεπάγγελτου ελέγχου αλλά το κράτος
έχει βασιστεί για την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας στην «καλή θέληση του γείτονα».
Σημ. Το ανωτέρω άρθρο αποτελεί
θέσεις της Μόνιμης Επιτροπής
Περιβάλλοντος - Αειφορίας του ΤΕΕ
Πελοποννήσου
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

«Ο τίτλος του Μηχανικού»
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
υλοποιώντας απόφαση του Περιφερικού Τμήματος Πελοποννήσου άσκησε ποινική δίωξη εναντίον προσώπου
που ασκούσε το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα χωρίς να έχει την σχετική άδεια
και φυσικά τον απαιτούμενο τίτλο
σπουδών.
Σε ότι αφορά στο ίδιο το γεγονός
είμαστε εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι η παριστούσα την Αρχιτέκτονα
μηχανικό δεν μπήκε καν στον κόπο να
…διαλέξει την σχολή στην οποία «έκανε» τις σπουδές της από τις υπαρκτές
αλλά έβαλε στην σφραγίδα της Αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών το
οποίο είναι γνωστό ότι δεν είχε ποτέ,
δεν έχει και δεν πρόκειται να ιδρύσει
τέτοια σχολή μιας και η ανάγκη στην
Αθήνα καλύπτεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το ίδιο το γεγονός της αντιποίησης
του επαγγέλματος του μηχανικού καθώς και οι πράξεις της διωκόμενης από
το ΤΕΕ θα αξιολογηθούν από την δικαιοσύνη και θα αποδοθούν οι ευθύνες
που υπάρχουν. Αυτό που θέλουμε να
αναδείξουμε με αυτό το άρθρο είναι
το περιβάλλον μέσα στο οποίο έλαβε
χώρα η πράξη αυτή. Για να γίνει αυτό
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως για
να ονομαστεί κάποιος ιατρός ή δικηγόρος πρέπει να κατέχει πτυχίο ιατρικής ή
νομικής πανεπιστημιακής σχολής αντίστοιχα, έτσι και για να ονομαστεί μηχανικός (ανεξάρτητα από ειδικότητα π.χ.
Αρχιτέκτονας, πολιτικός, τοπογράφος
κλπ) πρέπει να κατέχει δίπλωμα του
πολυτεχνείου ή μιας των πολυτεχνικών
σχολών που λειτουργούν στα Ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια και φυσικά να
έχει λάβει από το ΤΕΕ την σχετική άδεια
άσκησης του επαγγέλματος.
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελέστηκε η συγκεκριμένη αντιποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού
είναι το εξής:
Ο τίτλος μηχανικός χρησιμοποιείται
με διάφορους τρόπους (επιγραφές έξω

από γραφεία, καταχωρήσεις σε τηλεφωνικούς καταλόγους κλπ) από άτομα
που δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα και
αυτά είναι :
• Απόφοιτοι του μικρού πολυτεχνείου
στους οποίους έχει από την πολιτεία
απονεμηθεί ο τίτλος του υπομηχανικού.
• Απόφοιτοι των σχολών ΚΑΤΕΕ
• Απόφοιτοι ΤΕΙ και σε κάποιες περιπτώσεις
• Απόφοιτοι σχολών εργοδηγών
Ο τίτλος του Αρχιτέκτονα μαζί με
επιθετικούς προσδιορισμούς «τοπίου», «κήπου» κλπ χρησιμοποιείται από
απόφοιτους σχολών πανεπιστημιακού
ή χαμηλότερου επιπέδου οι οποίες δεν
είναι αρχιτεκτονικές σχολές πολυτεχνείου ή πανεπιστημίου και προφανέστατα δεν παράγουν αρχιτέκτονες.
Εάν σε αυτές τις περιπτώσεις προσθέσουμε και τις ευτυχώς ολίγες περιπτώσεις μηχανικών, υπομηχανικών
και εργοδηγών που ενώ εργάζονται
στον δημόσιο τομέα ασκούν ιδιωτικό
επάγγελμα χρησιμοποιώντας την υπογραφή κάποιων ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι τους την εκχωρούν
άτυπα και προφανώς με αντάλλαγμα ,
συναλλασσόμενοι έτσι με πολίτες των
οποίων υποθέσεις προωθούν ακόμα
και στην ίδια την υπηρεσία τους, τότε
έχουμε σχηματίσει μια εικόνα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε και ενδεχομένως συνεχίσει
να δραστηριοποιείται η κατά τα άλλα
θρασύτατη κυρία.

Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα άτομα παρανομούν χωρίς να είναι δυνατή η δίωξη τους και ίσως χωρίς να
είναι δυνατή και η καταγραφή τους.
Αυτό συμβαίνει διότι τα τελευταία
χρόνια αποδυναμώνεται ο δημόσιος
τομές είτε με την έλλειψη προσωπικού
είτε με την οικονομική εξαθλίωση του
προσωπικού που υπηρετεί σε αυτόν
και πάντως με την σχεδόν ανυπαρξία
δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού ο
οποίος θα πρέπει να ισχυροποιηθεί
με θεσμικές προβλέψεις σε διάφορους
τομείς (νομιμότητα παρόχων επιστημονικών υπηρεσιών, έλεγχο αυθαιρέτων
κλπ). Έως ότου αποκτήσουμε δημόσιους μηχανισμούς ελέγχου της νομιμότητας και δεδομένης της ακραίας
απαισιοδοξίας μας για μια τέτοια εξέλιξη ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο
πλέον σύντομος τρόπος να πληροφορηθούν αν κάποιος είναι μηχανικός ή
…παριστάνει τον μηχανικό είναι από
το μητρώο των μηχανικών που είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
στην διεύθυνση www.tee.gr την όποια
μπορούν να επισκεφθούν σε κάποιο
ΚΕΠ εάν οι ίδιοι δεν διαθέτουν αυτήν
την δυνατότητα.
Τελειώνοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι ο τίτλος του μηχανικού ανέκαθεν –από την αρχαιότητα - ήταν συνδεδεμένος με την επιστημονική γνώση
του πυρήνα των θετικών επιστημών
(μαθηματικά, φυσική, χημεία κλπ) και
των κλάδων της μηχανικής (στατική,
στερεού σώματος, ρευστών, δικτύων,
συστημάτων κλπ) στο επίπεδο που
αυτοί κάθε εποχή είχαν αναπτυχθεί.
Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι ζούμε και χτίζουμε σε σεισμογόνο χώρο κάνει ζήτημα ουσίας
την άσκηση του κάθε ρόλου ή επαγγέλματος από πρόσωπα που έχουν την
σχετική άδεια από την πολιτεία γιατί το
αντίθετο εκτός από παράνομο είναι και
επικίνδυνο με διακύβευμα όχι μόνο
την ποιότητα των έργων αλλά την περιουσία και σε κάποιες περιπτώσεις την
ίδια την ζωή των χρηστών των έργων.
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Τα ιδιωτικά συμφωνητικά (γενικώς)
του Θ. Γ. Βουδικλάρη
Η σύναψη ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού που θα ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μεταξύ
εργοδότη και εργολάβου ή υπεργολάβου,
είναι μια ανάγκη σχεδόν καθημερινή. Ο
μηχανικός είτε ενεργεί ως κατασκευαστής
ή επιχειρηματίας μιας οικοδομής, είτε
ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος κάποιου
πελάτη του (πέρα από τα όρια της επίβλεψης), είναι πολύ συχνά υποχρεωμένος να
καταχωρίσει τη συμφωνία σε ένα κείμενο,
έτσι ώστε να καθορίζονται τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
μερών και να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, με τρόπο σαφή και πλήρη, που
δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει τις παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει
τις παράλογες απαιτήσεις. Η σύνταξη των
Συμφωνητικών είναι μάλλον δουλειά δικηγόρου, η έλλειψη όμως τεχνικών γνώσεων
σ’ αυτόν κάνει απαραίτητη τη συμμετοχή
(τουλάχιστον) του μηχανικού.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ως βάση
κάθε συμφωνίας πρέπει να είναι η καλή
πίστη και ότι, αν αυτή λείπει, όσους τόμους και αν περιλαμβάνει η Σύμβαση, οι
Συμβαλλόμενοι θα καταλήξουν στο τέλος
αντίδικοι. Παρά ταύτα η ανάγκη συνυπογραφής ενός σύντομου και όσο το δυνατόν
περισσότερο περιεκτικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Έστω και αν ενεργεί ως υπομνηστικό
της συμφωνίας ή ως ανασχετικό της αυθαιρεσίας, μπορεί να παίξει το ρόλο του και
να μας προφυλάξει από ταλαιπωρίες και
περιπέτειες.
Ο μηχανικός (ο επιβλέπων μηχανικός
συνήθως) πρέπει επομένως να γνωρίζει τις
αρχές συντάξεως ενός τέτοιου Συμφωνητικού, ώστε να είναι ικανός να παράσχει τις
υπηρεσίες του αποδοτικά και με πληρότητα. Η ποικιλία των οικοδομικών εργασιών
είναι μεγάλη (μπετόν, τούβλα, επιχρίσματα, δάπεδα, κουφώματα, υδραυλικά κλπ.),
κάθε μια απ’ αυτές έχει τις ιδιαιτερότητές
της, και το πλήθος των δυνατοτήτων συμφωνίας την κάνει ακόμα μεγαλύτερη (με τα
υλικά ή “φατούρα”, κατ’ αποκοπήν ή με
διάφορους τρόπους επιμετρήσεως, πληρωμής κλπ.).
Στα επόμενα Κεφάλαια θα δίνεται ένα
υπόδειγμα Συμφωνητικού, για τον συνη-

Πολιτικού Μηχανικού

ΜΕΡΟΣ Α΄

θέστερο τρόπο εκτελέσεως της εργασίας
του αντικειμένου που πραγματεύεται το
Κεφάλαιο αυτό. Εδώ όμως θα επισημανθούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να
συνθέτουν ένα Συμφωνητικό, ώστε κάθε
συνάδελφος να μπορεί να συντάξει το δικό
του ή να επέμβει στα υποδείγματα που θα
ακολουθήσουν, για να τα τροποποιήσει,
να τα συμπληρώσει, να τα περιορίσει ή
να τα επεκτείνει, σύμφωνα με τη δική του
αντίληψη, τις ειδικές απαιτήσεις και το μέγεθος του συγκεκριμένου έργου που τον
απασχολεί.
Έτσι ένα σχετικά πλήρες Συμφωνητικό
θα πρέπει να περιλαμβάνει :
1. Τον τόπο και τον χρόνο συντάξεως της
συμφωνίας, καθώς και τα πλήρη στοιχεία
των συμβαλλομένων (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, ιδιότητα, ΑΦΜ κλπ.). Αν κάποιος από αυτούς ενεργεί ως εκπρόσωπος
Εταιρείας ή Οργανισμού ή άλλου Νομικού
Προσώπου, πρέπει επίσης να αναγράφεται
ο τίτλος και η έδρα της Εταιρείας, καθώς
και ότι ο υπογράφων ενεργεί για λογαριασμό της και ως νόμιμος εκπρόσωπός
της, κατόπιν νομίμου αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της. Σε μερικές
περιπτώσεις ενδείκνυται και η αναγραφή
του “τίτλου νομιμοποιήσεως” του εκπροσώπου και ίσως και ο έλεγχός του. Σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος είναι μια
άτυπη “σύμπραξη” (π.χ. δυο αδέλφια), ή
μία Κοινοπραξία, πρέπει να αναγραφεί
στο Συμφωνητικό ότι οι συμπράττοντες ή
κοινοπρακτούντες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ετέρου
μέρους (π.χ. ιδιοκτήτη) για την τήρηση της
συμφωνίας.
2. Το αντικείμενο της συμφωνίας (θέση,
έκταση, είδος εργασιών, ίσως προϋπολογισμός ή πλαφόν κλπ.) με τρόπο σαφή και
πλήρη. Είναι παράξενο πόσα Συμφωνητικά
υπάρχουν, από τα οποία ο τρίτος (που μπορεί όμως να είναι διαιτητής ή δικαστής) δεν
μπορεί να καταλάβει αν π.χ. η συμφωνία
αφορούσε κατασκευή έργου με τα υλικά
ή κατά το σύστημα φατούρας. Να μην ξεχνάμε ότι στο Συμφωνητικό ισχύουν πάντα
αυτά που γράφονται και όχι αυτά που είχαμε στο μυαλό μας όταν το συντάσσαμε.
3. Τις τιμές μονάδος ή την κατ’ αποκο-

πήν τιμή, με τις οποίες θα γίνει η καταβολή της αμοιβής. Παρά το ότι υπάρχουν
και άλλοι τρόποι συμφωνίας για τον υπολογισμό της αμοιβής, στα ιδιωτικά έργα
εφαρμόζονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα οι δύο αυτοί τρόποι και μάλιστα πολύ
συχνότερα ο πρώτος. Είναι δυνατόν, το
αντίστοιχο άρθρο να αναφέρεται στις τιμές
της Προσφοράς του εργολάβου, οπότε η
Προσφορά γίνεται αναπόσπαστο τμήμα
του Συμφωνητικού.
Ακόμα πρέπει να διευκρινίζεται αν οι
τιμές θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή όχι.
Το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα αναφέρεται στην μεταβολή των συνθηκών με
βάση τις οποίες καταρτίσθηκε η συμφωνία.
Έτσι αν οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση, είναι αναγκαίο να υπάρχει στο Συμφωνητικό η δήλωση ότι οι Συμβαλλόμενοι
παραιτούνται του δικαιώματος που πηγάζει από το άρθρο αυτό. Από το άλλο μέρος
ο εργολάβος θα μπορούσε να αποδεχθεί
να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού υπό
όρους, π.χ. υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρξει καθυστέρηση πληρωμών ή σημαντική μετάθεση του χρόνου ενάρξεως ή
εκτελέσεως των εργασιών, μη οφειλόμενη
σε δική του υπαιτιότητα. Υπάρχει και η
άποψη ότι το άρθρο 388 αποτελεί κανόνα
αναγκαστικού δικαίου, από τον οποίο δεν
μπορεί να υπάρξει απόκλιση, ότι και αν
γράφει το Συμφωνητικό.
Ο εργολάβος θα μπορούσε, από την
πλευρά του, να απαιτήσει να αναγραφούν
στο Συμφωνητικό κάποιες προϋποθέσεις
(π.χ. οι προαναφερθείσες) υπό τις οποίες
θα εδικαιούτο να καταγγείλει τη Σύμβαση
και να απαλλαγεί των εξ αυτής υποχρεώσεών του, αποζημιούμενος ή όχι από τον
εργοδότη.
Είναι σκόπιμη και η αναφορά στο
άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα κατά το
οποίον, αν ο εργολάβος εγγυηθεί την ακρίβεια της προσφοράς του, δεν μπορεί εκ
των υστέρων να επικαλεσθεί υπερτίμηση
των προϋπολογισθεισών εργασιών. Είναι
επίσης σκόπιμο να δηλώσει ο εργολάβος
ότι έχει γνώση των συνθηκών του έργου,
ώστε να μην μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια
π.χ. δυσχερειών προσπελάσεως ή κακής
ποιότητας εργασίας του προηγουμένου ερ-
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γολάβου κλπ. για να προβάλει απαιτήσεις
αυξήσεως της αμοιβής του ή της προθεσμίας αποπερατώσεως του έργου.
4. Τον τρόπο επιμετρήσεως κάθε εργασίας, αν το έργο είναι επιμετρούμενο, με
τιμές μονάδος. Στην ουσία ο τρόπος επιμετρήσεως είναι “διευκρίνιση” της τιμής
μονάδος και μπορεί να περιληφθεί στο
αντίστοιχο άρθρο. Η επιμέτρηση είναι η
συνηθέστερη πηγή διαφωνιών και αντιδικιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Παρά
ταύτα στα περισσότερα Ιδιωτικά Συμφωνητικά δεν γίνεται μνεία του τρόπου επιμετρήσεως, με συνέπεια την επίκληση στο
τέλος του έργου αορίστων εθίμων ή δήθεν
πείρας ή άλλων συλλογισμών, ως προφάσεων προβολής κάθε λογής παραλόγου
αιτήματος. Ο πιο απλός, πιο σίγουρος και
πιο «τίμιος» τρόπος επιμετρήσεως είναι σε
πραγματικές ποσότητες (όγκους, επιφάνειες κλπ.), αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να
υπερνικήσει κανείς το έθιμο.
Την πληρέστερη δυνατή περιγραφή του
συμβατικού αντικειμένου, με συμβατικά
τεύχη και σχέδια, αν το έργο θα πληρωθεί
με μια κατ’ αποκοπήν τιμή. Η περιγραφή
μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά σε σχέδια ή τεύχη μελέτης ή και επιθυμητές ιδιότητες και ικανότητες του έργου κλπ. Σ’ αυτόν τον τρόπο συμφωνίας της αμοιβής, οι
συνήθεις διαφωνίες προκύπτουν από τον
ατελή προσδιορισμό του συμβατικού αντικειμένου, δηλαδή για το αν μια εργασία
πρέπει να πληρωθεί ιδιαιτέρως ή η αμοιβή
της περιλαμβάνεται στο συμφωνημένο κατ’
αποκοπήν τίμημα.
5. Την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που θα προσδιορίζουν τον τρόπο εκτελέσεως της κάθε δουλειάς και θα καθορίζουν την επιθυμητή
(και συμφωνούμενη) ποιότητα ή/και πολυτέλεια του έργου. Στο άρθρο αυτό μπορεί
να γίνεται απλώς αναφορά σε υπάρχοντες
Κανονισμούς και Κρατικές Προδιαγραφές
ή να γίνεται παραπομπή στο τεύχος υπάρχουσας μελέτης (σχεδίων και οικονομικών
τευχών) ή να γίνεται στοιχειώδης (τουλάχιστον) περιγραφή κάθε εργασίας, που σε
συνδυασμό με την τιμή μονάδος θα αποτελεί ένα είδος άρθρου “Περιγραφικού Τιμολογίου” ή να συνδυάζονται μερικές από τις
προαναφερθείσες δυνατότητες.
6. Τον τρόπο πληρωμής της αμοιβής,
που θα προσδιορισθεί από τις συμφωνημένες τιμές μονάδος (αν η συμφωνία έχει
γίνει με αυτό το σύστημα) και τις ποσότητες της επιμετρήσεως. Στα ιδιωτικά έργα,
η επικρατούσα συνήθεια στην πράξη (για
την αποφυγή των πολλών, προσωρινών,
τμηματικών επιμετρήσεων) είναι να γίνεται
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η πληρωμή των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών κάθε εβδομάδα (ή δεκαπενθήμερο) και η εξόφληση μετά την τελική
επιμέτρηση ή την παραλαβή του έργου (αν
προβλέπεται παραλαβή ή χρόνος εγγυήσεως). Είναι βέβαια ερευνητέο, ποιο είναι σε
κάθε χρονική περίοδο το πραγματικό ύψος
ημερομισθίου (τα ημερομίσθια δεν είναι
πάντα ίδια για όλους τους εργαζόμενους,
ακόμα και της αυτής ειδικότητας) και τι
γίνεται στην (όχι πολύ σπάνια) περίπτωση
που οι πληρωμές των ημερομισθίων ξεπερνούν το ύψος αμοιβής που καθορίζεται
από τις τιμές μονάδος. Η θεωρητικά σωστή
λύση είναι η σύνταξη τμηματικών επιμετρήσεων σε μικρά (εβδομαδιαία;) χρονικά
διαστήματα και η πληρωμή με βάση την
επιμέτρηση. Παρεμφερής λύση είναι η επιμέτρηση ολοκληρωμένων τμημάτων έργου
(π.χ. ορόφων).
Αυτό όμως προϋποθέτει εργολάβο που
έχει την οικονομική δυνατότητα (και την
διάθεση) να αναλάβει εκείνος το βάρος της
πληρωμής των ημερομισθίων στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και που δεν θα
εγκαταλείψει το έργο σε περίπτωση που θα
διαπιστώσει ανεπάρκεια των τιμών μονάδος που προσέφερε.
Είναι σκόπιμο, ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός να έχουν κάνει μια προσεκτική προμέτρηση του έργου κατά τμήματα
(π.χ. ορόφους) ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και την οικονομική εξέλιξή
του. Σκόπιμο είναι επίσης να προβλέπει
το Συμφωνητικό μια κράτηση εγγυήσεως,
τουλάχιστον 10% του λογαριασμού πληρωμής, για την εξασφάλιση της τηρήσεως
των προθεσμιών, της αποκαταστάσεως των
πιθανών κακοτεχνιών και γενικώς της ορθής τηρήσεως των όρων του Συμφωνητικού, ιδιαίτερα αν δεν προβλέπεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως
(πράγμα πολύ σπάνιο για ιδιωτικό έργο).
Αυτή η προμέτρηση (ή εκτίμηση) του
έργου κατά τμήματα, είναι επίσης απαραίτητη όταν ο εργολάβος πληρώνεται με μια
συνολική κατ’ αποκοπήν τιμή. Η τμηματική καταβολή του συμφωνημένου ολικού
τιμήματος γίνεται τότε με εκτίμηση του
ποσοστού του έργου που έχει εκτελέσει
στη χρονική στιγμή συντάξεως του λογαριασμού. Συνήθως έχει συνταχθεί εκ των
προτέρων ένας Πίνακας Πληρωμών, στον
οποίο αναγράφεται το ποσοστό του συνολικού τιμήματος που αντιπροσωπεύει κάθε
κομμάτι δουλειάς (π.χ. τα χωματουργικά,
τα σκυροδέματα, οι οπτοπλινθοδομές, τα
επιχρίσματα κλπ. αν πρόκειται για γενική
εργολαβία, ή οι εκσκαφές, η θεμελίωση,
η πλάκα οροφής υπογείου κλπ. αν πρό-

κειται μόνο για εργολαβία σκυροδέματος)
και που χρησιμοποιείται για την πληρωμή.
Αυτό όμως συνιστά μόνο την συμφωνημένη, συμβατική, προσεγγιστική, τμηματική
καταβολή της κατ’ αποκοπήν αμοιβής, και
όχι εξόφληση του εκτελεσθέντος έργου σε
περίπτωση διακοπής του έργου ή διαλύσεως της Συμβάσεως.
Στην περίπτωση όμως που η καταβολή
της αμοιβής γίνεται με τμηματικές πληρωμές, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κάθε
πληρωμή σημαίνει παραλαβή από τον εργοδότη του αντιστοίχου τμήματος έργου,
κατά το άρθρο 694 του Αστικού Κώδικα.
Αν αυτό δεν είναι επιθυμητό θα πρέπει να
γίνει σχετική μνεία στο συμφωνητικό ή να
ορισθεί ο τρόπος παραλαβής του συνολικού έργου.
7. Στα εκτελούμενα με επί μέρους εργολαβίες («υπεργολαβίες») έργα, υπάρχουν
περιπτώσεις (είδη εργασιών) στις οποίες η
χορηγούμενη προθεσμία (όπως αυτή προκύπτει από την πορεία των εργασιών) και,
εμμέσως, ορίζεται στο Συμφωνητικό είναι
πολύ μεγαλύτερη από τον απαιτούμενο
χρόνο για την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος έργου και στις οποίες ένα
σχετικά σημαντικό χρηματικό ποσό χορηγείται στον εργολάβο ως προκαταβολή
για την προαγορά υλικών (κυρίως για την
αποφυγή των υπερτιμήσεων) και παραμένει στα χέρια του για ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα. Για παράδειγμα θα αναφερθούν
τα κουφώματα αλουμινίου. Η συμφωνία
γι’ αυτά γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή των πλινθοδομών (στην αρχή του
οικοδομικού έργου δηλαδή) αφού πρέπει
να τοποθετηθούν οι ψευτόκασσες πριν να
γίνουν τα επιχρίσματα.
Στη συνέχεια τα κουφώματα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του εργολάβου και
τοποθετούνται στην οικοδομή πολύ μεταγενέστερα, όταν αυτή βρίσκεται στο τέλος
της. Έτσι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης βρίσκεται εκτεθειμένος σε
οικονομικό κίνδυνο, αφού πληρώνει πολύ
νωρίς για την προαγορά αλουμινίου και
παίρνει στο έργο πολύ αργότερα το είδος
που πλήρωσε.
Για προστασία του ιδιοκτήτη είναι σκόπιμο, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, να γράφεται στο Συμφωνητικό ή και στην Απόδειξη
πληρωμής, ότι τα υλικά θα αγοράζονται
στο όνομα του ιδιοκτήτη ή για λογαριασμό
του, και θα βρίσκονται σε παρακαταθήκη
του στα χέρια του εργολάβου, που ενεργεί
ως θεματοφύλακας, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 822 ως 829 του Αστικού Κώδικα.
Έτσι τα αγοραζόμενα υλικά βρίσκονται
στην ιδιοκτησία του κυρίου του έργου και
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ο θεματοφύλακας - εργολάβος έχει και ποινική ευθύνη (θεωρείται υπεξαίρεση) σε περίπτωση αρνήσεως αποδόσεώς τους στον
ιδιοκτήτη και χρησιμοποιήσεώς τους για
δικό του όφελος. Επισημαίνεται ότι κατά το
άρθρο 822 του Α.Κ., δύναται να απαιτηθεί
αμοιβή θεματοφυλακής μόνον αν συμφωνήθηκε ή συνάγεται εκ των περιστάσεων.
Προφανώς υπάρχει και η δυνατότητα χορηγήσεως ισόποσης εγγυητικής επιστολής
προκαταβολής, που όμως δεν γίνεται συχνά στα συνήθη ιδιωτικά έργα. Η λύση της
ισόποσης εγγυητικής επιστολής (εγγυήσεως ακριβέστερα) είναι πάντως η μοναδική
λύση στην γενική περίπτωση χορηγήσεως
προκαταβολής, αν προβλέπεται κάτι τέτοιο
από τη Σύμβαση. Προφανώς, είναι δυνατόν να γίνει άλλη σύμβαση για τις ψευτόκασσες και άλλη για το κυρίως κούφωμα,
μόνο που τότε χάνεται η ενιαία ευθύνη.
Παρεμφερές πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στις συμφωνίες που αφορούν τις
εργολαβίες ωπλισμένου σκυροδέματος με
τα υλικά, στις οποίες ο εργολάβος αναλαμβάνει τόσο το να προμηθευτεί εκείνος τον
χάλυβα και το σκυρόδεμα όσο και το να
εκτελέσει την εργασία διαμορφώσεως και
πλήρους κατασκευής.
Συμβαίνει μερικές φορές, μετά την
εξόφληση του εργολάβου, να εμφανίζεται
στον ιδιοκτήτη η Εταιρία Ετοίμου Σκυροδέματος (σπανιώτερα ο προμηθευτής του χάλυβα), να επιδεικνύει τα Δελτία Αποστολής
σκυροδέματος στο έργο του (που τον αναφέρουν ως παραγγέλλοντα) και να απαιτεί
την πληρωμή τους, αδιαφορώντας για τη
σχέση ιδιοκτήτη – εργολάβου. Για την αποφυγή τέτοιων εκπλήξεων, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάρει τα μέτρα του, ενδεχομένως
κάποιο από τα επόμενα :
Πριν από την πληρωμή των τμηματικών
λογαριασμών θα ζητεί από τον εργολάβο
να του προσκομίσει βεβαίωση της Εταιρείας Σκυροδέματος ότι έχει πληρωθεί την
αξία του υλικού που έχει στείλει στο υπ’
όψη έργο ή έχει ρυθμίσει την πληρωμή του
από τον ίδιο (τον εργολάβο)
Με την έναρξη του έργου και πριν από
την πρώτη πληρωμή, θα ζητήσει από τον
εργολάβο να του προσκομίσει δήλωση
του εργοστασίου σκυροδέματος, ότι το
εργοστάσιο γνωρίζει την υποχρέωση του
εργολάβου να πληρώσει εκείνος την αξία
του υλικού και δεν θα προβάλλει απαιτήσεις προς τον ιδιοκτήτη
Με την προσκόμιση του πρώτου φορτίου σκυροδέματος, θα πληροφορήσει το
εργοστάσιο παραγωγής, ενδεχομένως με
αποστολή εξωδίκου εγγράφου, με το οποίο
θα γνωστοποιεί τη μορφή της σχέσεώς του

με τον εργολάβο και θα δηλώνει ότι δεν θα
αναγνωρίσει καμμιά δική του υποχρέωση
για την πληρωμή του υλικού, αφού αυτό
είναι υποχρέωση του εργολάβου
8. Την προθεσμία εκτελέσεως του συμφωνημένου έργου, που καλό είναι να
είναι εύλογη και σύμφωνη με την επιδιωκόμενη ποιότητα, τις δυσχέρειες ή ειδικές
απαιτήσεις του έργου και τις πραγματικές
δυνατότητες του εργολάβου. Σε σχετικά μεγάλα έργα είναι σκόπιμο να ορίζονται και
τμηματικές προθεσμίες (για τμήματα του
έργου) ή και χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως.
Οι τμηματικές προθεσμίες αποδεικνύονται
πολύ χρήσιμες όταν η πορεία των εργασιών δεν είναι καλή και προκύπτουν προϋποθέσεις εκπτώσεως του εργολάβου, γιατί
χρησιμοποιούνται τότε ως σταθμός ενδιαμέσου ελέγχου της προόδου του έργου.
9. Την ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται
στον εργολάβο σε περίπτωση παραβιάσεως των τμηματικών ή της ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου (υπερημερία).
Η ποινική ρήτρα δεν πρέπει να είναι παράλογα μεγάλη, ο εργολάβος δικαιούται,
κατά το άρθρο 409 του Αστικού Κώδικα,
να ζητήσει δικαστικώς τον περιορισμό της
στο “προσήκον μέτρον”. Ως μέτρο καθορισμού της λαμβάνεται συνήθως η ζημιά
(π.χ. απώλεια ενοικίων) που υφίσταται ο
ιδιοκτήτης από την καθυστέρηση. Άλλο μέτρο μπορεί να είναι η αξία του “ημερήσιου
έργου”, κατ’ αναλογίαν προς τα ισχύοντα
στα Δημόσια Έργα. Στα Δημόσια Έργα (ΠΔ
609 / 1985, αρθρ. 36 , πργρ. 9) η μέση ημερήσια αξία έργου ορίζεται ως το πηλίκον
της διαιρέσεως του συνολικού ύψους του
συμβατικού προϋπολογισμού προς τον
αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας (π.χ. για συμβατικό ύψος 10 000 000
€ και συνολική προθεσμία 1000 ημερών,
η ημερησία αξία έργου είναι 10 000 €). Η
ποινική ρήτρα στα Δημόσια Έργα (ύστερα
από τον Ν 3263/2004) ορίζεται σε 15% της
μέσης ημερησίας αξίας έργου, για κάθε
ημέρα καθυστερήσεως και για αριθμό
ημερών ίσον προς το 20% της συνολικής
συμβατικής προθεσμίας (στο παράδειγμα
1.500 € την ημέρα για τις πρώτες 200 μέρες), που επαυξάνεται σε 20% τις επόμενες
μέρες, μέχρις ακόμα 15% της συνολικής
προθεσμίας (2.000 € για τις επόμενες 150
μέρες).
Στην περίπτωση των ιδιωτικών έργων
που μας απασχολεί εδώ, η μέση ημερησία αξία έργου είναι κατά κανόνα αισθητά
μικρότερη απ’ ότι στα Δημόσια Έργα, γι’
αυτό είναι λογικό η ποινική ρήτρα να ορίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό (και πάντως
στο “προσήκον μέτρον”), ώστε να μην

καταλήγει ασήμαντη και τελείως ανώδυνη
για τον εργολάβο. Και στα ιδιωτικά έργα
ορίζεται συχνά διπλασιασμός της ποινικής
ρήτρας όταν η καθυστέρηση υπερβεί κάποιον αριθμό ημερών.
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας προϋποθέτει υπαιτιότητα του εργολάβου. Σε
περίπτωση καθυστερήσεως των εργασιών
λόγω ανωτέρας βίας (μνημονεύονται ενδεικτικά πόλεμος, απεργία, σεισμός κλπ.)
ή ευθύνης του εργοδότη, ο εργολάβος δεν
υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας.
Η ιδιαιτερότητα της ποινικής ρήτρας ως
ποινής υπερημερίας, είναι ότι δεν απαιτείται απόδειξη προκλήσεως ζημιάς για την
επιβολή της.
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποινική
ρήτρα και εις βάρος του ιδιοκτήτη, όταν
εκείνος ευθύνεται για την καθυστέρηση
(π.χ. τροποποίηση μελέτης ή μη έγκαιρη
χορήγηση υλικών σε περίπτωση συμφωνίας φατούρας ή μη πληρωμή λογαριασμού
κλπ.).
10. Επιβολή εκπτώσεως στον εργολάβο
προβλέπεται όταν αυτός εγκαταλείψει το
έργο για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
παραβιάσει τμηματική ή την ολική προθεσμία ή το χρονοδιάγραμμα περισσότερο
από ορισμένο αριθμό ημερών (συνήθως
το 30 ως 50% της συνολικής προθεσμίας)
ή και για άλλους λόγους που αναφέρονται
στο Συμφωνητικό (καθυστέρηση ενάρξεως, κακοπιστία, αδιαφορία για την τήρηση των Νόμων, των κανόνων ασφαλείας
ή των όρων του Συμφωνητικού, προφανή
αδυναμία για την έντεχνη και εμπρόθεσμη
εκτέλεση της εργασίας και την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος, παραβίαση αποκλειστικής τμηματικής ή της συνολικής προθεσμίας κλπ.). Το Συμφωνητικό πρέπει επίσης να προβλέπει την διαδικασία επιβολής
και κοινοποιήσεως της εκπτώσεως. Είναι
σκόπιμη η προειδοποίηση του εργολάβου
πριν από την έκπτωση, κατά την έννοια της
“ειδικής προσκλήσεως” των Δημοσίων
Έργων. Η έκπτωση του εργολάβου είναι
πάντως μια πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει
να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή.
Η έκπτωση, εκτός των άλλων, συνεπάγεται την κατάπτωση των εγγυήσεων (αν
υπάρχουν) ή και των κρατήσεων των λογαριασμών υπέρ του ιδιοκτήτη, και το δικαίωμα γι’ αυτόν να συνεχίσει την κατασκευή
του έργου εις βάρος και για λογαριασμό
του έκπτωτου εργολάβου.
Η πτώχευση του εργολάβου επιφέρει τη
διάλυση της εργολαβίας.
συνέχεια στο επόμενο

21

22

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο τύπος έγραψε
Eξωγήινη ζωή
στον «Εγκέλαδο»;
Βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη ωκεανού υγρού νερού κάτω από
την επιφάνεια του δορυφόρου του
Κρόνου, «Εγκέλαδου», κάτι που
μπορεί παράλληλα να σημαίνει ότι
υπάρχουν πιθανότητες ανεύρεσης
εξωγήινης ζωής αποκαλύπτει μία
νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό «Nature».
Ο «Εγκέλαδος» είναι έτσι ένα
από τα πιο υποσχόμενα μέρη του
ηλιακού συστήματος για τον εντοπισμό ζωής έξω από τη Γη.
Η έρευνα έγινε από τον Φρανκ Πόστμπεργκ του Ινστιτούτου
Πυρηνικής Φυσικής Μαξ Πλανκ και του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, και τους συνεργάτες του.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν την ύπαρξη μικρών ποσοτήτων αλάτων νατρίου (2% περίπου της συνολικής μάζας) σε μερικά από τα παγωμένα σωματίδια που μεταφέρουν οι τεράστιοι θερμοπίδακες (γκέιζερ) υδρατμών που ανακαλύφθηκαν για
πρώτη φορά το 2005 και εκτοξεύονται θεαματικά από τέσσερις
τεράστιες σχισμές (τις λεγόμενες «ραβδώσεις της τίγρης») στο
νότιο πόλο του δορυφόρου.
Τα σωματίδια αναλύθηκαν από το διαστημικό σκάφος
«Cassini», καθώς πέρασε μέσα από τους πίδακες.
Η ύπαρξη νατρίου, κατά τους γερμανούς επιστήμονες, αποτελεί σαφή ένδειξη (την καλύτερη που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα) ότι βαθιά κάτω από τους επιφανειακούς πάγους υγρό νερό
έρχεται σε επαφή με βράχους με άλατα. Όπως είπαν, τα ορυκτά
άλατα φαίνεται πως «ξεπλένονται» από τα υπόγεια βράχια του
«Εγκέλαδου», όπως στη Γη οι ωκεανοί απορροφούν άλατα και
με το πέρασμα του χρόνου έγιναν αλμυροί.

Ο γύρος του κόσμου
με ηλιακό αεροπλάνο
Το
Solar
Impulse
έχει
άνοιγμα φτερών
ενός
Boeing 747, ζυγίζει όμως όσο
ένα αυτοκίνητο.
Πρόκειται για
ένα ηλιακό αεροπλάνο που θα επιχειρήσει να κάνει
το γύρω του κόσμου (με πέντε ενδιάμεσες στάσεις)
το 2012.
Το ελικοφόρο αεροπλάνο αντλεί ενέργεια από
12.000 ηλιακές κυψέλες και μπορεί να πετά μέρα και
νύχτα χάρη στις μπαταρίες λιθίου βάρους 400 κιλών
που αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ενέργεια. «Χθες
ήταν όνειρο. Σήμερα είναι αεροπλάνο. Αύριο θα είναι πρεσβευτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
δήλωσε ο Ελβετός εμπνευστής του Solar Impulse,
Μπερτράν Πικάρ, ο οποίος έγινε διάσημος το 1999
όταν έκανε με αερόστατο το γύρο της υδρογείου χωρίς στάση.
Η Deutsche Bank, η εταιρεία ρολογιών Omega
και η μεγάλη ελβετική εταιρεία χημικών Solvay καλύπτουν μεταξύ άλλων το κόστος των €70 εκατ. για
την ανάπτυξη του αεροπλάνου.
Χρειάστηκαν έξι χρόνια δουλειάς από μια ομάδα
70 ανθρώπων για να κατασκευαστεί αυτό το αεροπλάνο από ανθρακόνημα, το οποίο έχει άνοιγμα
φτερών 63,4 μ και βάρος 1.600 κιλά. Αποδίδει ισχύ
μόλις 40 ίππων και σχεδιάστηκε να πετά με μέση ταχύτητα μόλις 70 χλμ/ώρα.
Έπειτα από μια δοκιμαστική πτήση στην Ελβετία
που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ως τα
τέλη του χρόνου, μια πρώτη νυχτερινή πτήση προβλέπεται για το 2010.

Ηλεκτρισμός …εις στον αφρο της θάλασσας
Το πρόγραμμα Wave Hub, όπως
ονομάζεται, αφορά τη δημιουργία
ενός τεράστιου υποθαλάσσιου δικτύου καλωδίων που θα είναι τοποθετημένο στον πυθμένα της θάλασσας
σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων (16
χιλιόμετρα) από τις ακτές της Κορνουάλης και το οποίο θα συνδέεται με
συσκευές μετατροπής της κυματικής
ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Το σύνολο
της θαλάσσιας περιοχής που θα καλύπτεται από συσκευές θα είναι της
τάξεως των 4.000Χ2.000 μέτρων. Συγκεκριμένα ένα υδάτινο «κομβικό σημείο» το οποίο θα αποτελείται από μια
μονάδα διανομής καλωδίων θα βρί-

σκεται στον πυθμένα και θα συνδέεται
με την ενδοχώρα με ένα υποθαλάσσιο
καλώδιο. Το όλο δίκτυο θα φέρει μια
μονάδα διανομής των καλωδίων συνδεδεμένη με συστοιχίες συσκευών
μετατροπής της κυματικής ενέργειας
σε ηλεκτρισμό. Οι συσκευές αυτές θα
επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασ-

σας ή θα βρίσκονται λίγο κάτω από
αυτήν. Όλος ο υποθαλάσσιος εξοπλισμός αφορά γνωστές τεχνολογίες οι
οποίες χρησιμοποιούνται ήδη στην
βιομηχανία πετρελαίου και αερίου.
[…]φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα, το
οποίο, σύμφωνα με τους δημιουργούς
του, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
αλλά αντιθέτως το εκμεταλλεύεται κατάλληλα για το καλό της ανθρωπότητας, έλαβε χρηματοδότηση της τάξεως
των περίπου 11 εκατ. ευρώ (9,5 εκατ.
στερλίνες) από τη βρετανική κυβέρνηση ενώ αναμένεται να μετατρέψει τη
συγκεκριμένη περιοχή σε επίγειο παράδεισο εναλλακτικής ενέργειας.
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Η Γη σε υψηλή
ανάλυση

Στο Διαδίκτυο
ο ακριβέστερος
τοπογραφικός χάρτης

Διαθέσιμος για δωρεάν κατέβασμα
από το Διαδίκτυο είναι ο Παγκόσμιος Ψηφιακός Υψομετρικός Χάρτης, ο
οποίος παρέχει τα ακριβέστερα μέχρι
σήμερα τοπογραφικά για το 99% της
επιφάνειας της Γης.
Ο χάρτης, αποτελείται από 1,3 εκατομμύρια εικόνες τις οποίες συνέλεξε
το ιαπωνικό ραδιόμετρο θερμικής
εκπομπής και ανάκλησης (Aster) του
δορυφόρου Terra της ΝΑΣΑ. Τα εκατομμύρια σημεία μέτρησης απείχαν
μεταξύ τους μόλις 30 εκατοστά. «Πρόκειται για τα πληρέστερα και συνεπέστερα παγκόσμια υψομετρικά δεδομένα που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα
στον κόσμο. Αυτό το μοναδικό σύνολο δεδομένων θα εξυπηρετήσει χρήστες και ερευνητές από ένα μεγάλο εύρος (ακαδημαϊκών) τομέων» δήλωσε
ο Γιούντι Τέρνερ της ΝΑΣΑ, ερευνητής
της αποστολής Aster. Μέχρι σήμερα,
ο ακριβέστερος υψομετρικός χάρτης
της Γης προερχόταν από εικόνες ραντάρ που συγκέντρωσε το διαστημικό
λεωφορείο Endeavour σε μια ενδεκαήμερη αποστολή το Φεβρουάριο του
2000, καλύπτοντας το 80% της επιφάνειας του πλανήτη. Τον δορυφόρο
Terra που προσέφερε το νέο χάρτη
διαχειρίζεται το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της ΝΑΣΑ στην Καλιφόρνια.
Η αποστολή χαρτογράφησης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιαπωνικό
υπουργείο εμπορίου.

ΒΥΘΟΣ: Κάθε 30 λεπτά
χάνει…ένα γήπεδο
Το ένα τρίτο των θαλάσσιων λιβαδιών σε 215 περιοχές του κόσμου, τα
οποία επιτελούν σπουδαίες οικοσυστηματικές λειτουργίες όπως η υψηλή
πρωτογενής παραγωγικότητα (βιομάζα), η απορρόφηση και αποθήκευση
θρεπτικών συστατικών, η παραγωγή οξυγόνου κ.λ.π χάθηκε τα τελευταία
130 χρόνια. Κάθε μισή ώρα χάνεται περιοχή έκτασης ίσης με ένα γήπεδο
ποδοσφαίρου.
Ενώ πριν το 1940 ο ρυθμός απώλειας αυτού του ζωτικού θαλάσσιου ενδιαιτήματος (βιοτόπου) ήταν μικρότερος από 1% τον χρόνο κατά μέσο όρο,
μετά το 1990 υπολογίζεται σε περίπου 7% κατά έτος. Ο ρυθμός αυτός, σημειώνουν οι ερευνητές, είναι συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο ρυθμό απώλειας των κοραλλιογενών υφάλων και των τροπικών ομβρόφιλων δασών και
θέτει τα θαλασσινά λιβάδια στη λίστα με τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα
στον πλανήτη. Και καταλήγουν ότι η απώλεια αυτή σηματοδοτεί μια μείζονα
παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση για τα παράκτια οικοσυστήματα. Τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν σε λίγες ημέρες στην έγκυρη επιθεώρηση «Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ»,
μια έρευνα επιστημόνων από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία και άλλες
χώρες, η οποία για πρώτη φορά ποσοτικοποιεί το ρυθμό εξαφάνισης των
θαλάσσιων λιβαδιών σε παγκόσμια κλίμακα. Τα αποτελέσματα της έρευνας
προκαλούν σοκ και οδήγησαν το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας της Ισπανίας (CSIC) σε έκδοση σχετικής με το θέμα ανακοίνωσης.

Η Σαχάρα θα φωτίζει την Ευρώπη
Ο ήλιος της Σαχάρας και της Μέσης Ανατολής «συλλαμβάνεται» από χιλιάδες
κοίλα κάτοπτρα, μετατρέπεται σε ενέργεια και με ένα δίκτυο καλωδίων υψηλής
τάσης μεταφέρεται στην Ευρώπη. Οι βάσεις αυτού του φιλόδοξου σχεδίου με
την ονομασία Desertec τέθηκαν στο Μόναχο από μια κοινοπραξία στην οποία
συμμετέχουν ενεργειακοί και οικονομικοί γίγαντες της Γηραιάς Ηπείρου. Στο
σχέδιο συμμετέχουν δώδεκα εταιρείες –μ από τη γερμανική πολυεθνική Ζίμενς
και τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού Eon και RWE μέχρι τη Ντόιτσε Μπανκ και το
γερμανικό κολοσσό ασφαλίσεων Μιούνιχ Ρε – οι εκπρόσωποι των οποίων υπέγραψαν στο Μόναχο ένα σχετικό μνημόνιο. Η ιδέα πρωτοδιατυπώθηκε από τον
γερμανικό κλάδο του «Κλαμπ της Ρώμης», μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης
που ειδικεύεται στην αειφόρο ανάπτυξη:
Εάν στην μεγαλύτερη έρημο στον κόσμο δημιουργηθεί ένα «χαλί» από ηλιακά κάτοπτρα, η Ευρώπη θα μπορούσε να καλύψει έως το 2025 το 15% των ενεργειακών αναγκών της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα αποθέματα ενέργειας αναμένεται να φτάσουν στην Γηραιά Ήπειρο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια,
ενώ το κόστος θα φτάσει τα 400 δις ευρώ. Το σχέδιο έχει τύχει θερμής πολιτικής
υποστήριξης, καθώς θετικά έχουν εκφραστεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, αλλά και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο. Οι ειδικοί εκτιμούν
ότι θα αρκούσε το 0,3% του
ηλιακού φωτός που πέφτει
στην έρημο της Σαχάρας και
της Μέσης Ανατολής για να
ικανοποιηθούν εξολοκλήρου οι ενεργειακές ανάγκες
της Ευρώπης.
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Πόσο ανταποδοτικό θα είναι
το ΕΣΠΑ 2007-2013;
Κωνσταντίνος Γαλιώτος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. U.K.
Από την προενταξιακή περίοδο της Ελλάδας
στην ΕΟΚ μέχρι σήμερα που διανύουμε την 4η
Δημοσιονομική Περίοδο της ΕΕ, η χώρα μας έχει
ευνοηθεί πολύ από τις καθαρές εισροές ευρωπαϊκών πόρων.
Στο δούναι και λαβείν με την ΕΕ η Ελλάδα
είναι λήπτρια χώρα, δηλαδή στη χώρα εισρέουν
περισσότεροι πόροι από αυτούς οι οποίοι εκρέουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών υποχρεώσεων της Ελλάδας ως κράτους
– μέλους της ΕΕ.
Πρόκειται για έναν πολυετή κοινοτικοδιαιτισμό στο πλαίσιο των ΜΟΠ (1986-1993),
του Α΄ ΚΠΣ (1989-1993), του Β΄ΚΠΣ (1994-1999),
του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006) και σήμερα του ΕΣΠΑ
(2007-2013). Στους πόρους θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι πρόσθετες καθαρές εισροές από τα
Προγράμματα Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών, τα
Προγράμματα Πλαίσια, τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Περιφερειακά Προγράμματα Καινοτόμων Ενεργειών, τα
Προγράμματα για την εξυπηρέτηση των Εξωτερικών Πολιτικών και της Διεθνούς Συνεργασίας της
ΕΕ, κ.α. Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν
και οι καθαρές εισπράξεις κατά την προενταξιακή
περίοδο καθώς και την περίοδο 1981-1985 πριν
από την έναρξη των ΜΟΠ.
Οι ευρωπαϊκοί πόροι συνιστούν πρωταγωνιστικό παράγοντα της συνεχούς αύξησης του ΑΕΠ
της Ελλάδας. Τόσο ένεκα λογιστικών εγγραφών
στο δημόσιο λογιστικό (κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πόρων από ΕΕ που συγκρατούν το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας) όσο και από την πλευρά της καταλυτικής
συμβολής που οι πόροι εκλύουν σε προστιθέμενες αξίες, πολλαπλασιαστικά οφέλη, εξωτερικές
οικονομίες, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση
της Επιχειρηματικότητας και αναδιανεμητικές κατανομές από τα έργα που υλοποιούνται.
Εκτιμάται ότι για τo 2006 από τα κοινοτικά
κονδύλια η ελληνική οικονομία είχε καθαρά
έσοδα περίπου 5 δις ευρώ. Δηλαδή συνολική
καθαρά ωφέλεια ίση με το 2,68% του ΑΕΠ. Για
το 2007 το καθαρό όφελος είναι της τάξης των
5,4 δις ευρώ. Το Β’ ΚΠΣ επιτάχυνε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας κατά 2,16%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι από τους κοινοτικούς πόρους
η Ελλάδα θα έχει αύξηση στο εγχώριο εισόδημα
κατά 4,4% περισσότερο απ’ ό,τι αν δεν είχε το Γ’
ΚΠΣ. Από άλλες μελέτες συνάγεται ότι για κάθε
ένα ευρώ κοινοτικών πόρων η Ελλάδα κέρδιζε
ΑΕΠ ίσο με 0,66 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το Γ΄ ΚΠΣ έχει κλείσει πλην
όμως, ένεκα αναθεωρήσεων, διατηρεί in vivo
δράσεις ενώ έχει ληφθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εκτέλεση έργων στις

περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007.
Στη νέα Προγραμματική Περίοδο, η Ελλάδα
εξασφάλισε κοινοτικούς πόρους 20,4 δισ. ευρώ
τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή αθροίζονται σε 32,2 δισ. ευρώ. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται η ιδιωτική συμμετοχή και τα περίπου
5,3 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του Προγράμματος Αλιείας. Ο
συνολικός προϋπολογισμός κοινοτικών πόρων
για την περίοδο 2007-2013, εάν συνυπολογιστούν οι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη και
την αλιεία, ανέρχονται σε 37,3 δισ. ευρώ, ενώ
εάν συνυπολογιστούν και οι ιδιωτικοί πόροι θα
κυμανθούν στα 40 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ πρόκειται να υλοποιηθούν οκτώ τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα, που αντιστοιχούν
στο 61,1% των πόρων και πέντε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα οποία κατανέμεται το 38,9% της δημόσιας χρηματοδότησης.
Το Ελληνικό ΕΣΠΑ εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 283-2007, ενώ τον Νοέμβριο του 2007 εγκρίθηκαν
τα 13 τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καθαρό αποτέλεσμα για την
ελληνική οικονομία από τη σωστή υλοποίηση
του ΕΣΠΑ, μπορεί να επιφέρει: Ετήσια αύξηση
που θα φτάνει το 0,55% του αναθεωρημένου
ΑΕΠ στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης μέχρι
το 2010, και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
που θα προσθέτουν περίπου 1,1% στο ΑΕΠ μέχρι και το 2020.
Όπως συνέβη τη μεταβατική περίοδο μεταξύ
Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ έτσι και τώρα με το τέχνασμα των
έργων – γεφυρών πόροι του Γ΄ ΚΠΣ μετακυλίονται στο ΕΣΠΑ. Τούτο σημαίνει ότι χάνονται πόροι
από το Γ΄ ΚΠΣ και το ισόποσο χάνεται επίσης από
το ΕΣΠΑ αφού οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για
παλιά και όχι για νέα έργα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η αποτελεσματικότητα της τεράστιας
αυτής χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία
δεν έχει αποδώσει σωρευτικά τα θεωρητικώς
αναμενόμενα ανταποδοτικά οφέλη (value for
money).
Με άλλα λόγια η επιτελεστικότητα των πόρων
είναι ελλειμματική και ατελής.
Αναγνωρίζεται, ότι η χώρα απέκτησε υποδομές (δρόμους, γέφυρες, αποχετεύσεις, σχολικά
κτίρια, νοσοκομεία κ.λπ.) που ουδέποτε θα μπορούσε να έχει χωρίς τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Σε καμία όμως περίπτωση αυτές οι υποδομές, ούτε σε όγκο ούτε σε ποιότητα, αντιστοιχούν
στον όγκο των επισήμων χρηματοδοτήσεων (2025% απόκλιση μεταξύ φυσικού αντικειμένου και

απορροφηθέντων πόρων χωρίς να συνεκτιμώνται οι μελλοντικές δαπάνες για τις επισκευές και
τις αποκαταστάσεις των βλαβών).
Μια γρήγορη ερμηνεία του ελλείμματος ανταποδοτικότητας και επιτελεστικότητας των πόρων
στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκφάνσεις:
1. Oι πόροι διαρρέουν ή δεν αξιοποιούνται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (εσφαλμένη προσέγγιση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης, άστοχος σχεδιασμός, κακή διαχείριση πόρων, αδυναμία προγραμματισμού και
τεκμηρίωσης προτάσεων, ανεπάρκεια ελέγχων,
χαοτική γραφειοκρατία, κ.λπ.).
2. Oι πόροι κατευθύνονται σε έργα τα οποία
δε μπορούν να εξουδετερώσουν τα φαινόμενα
οικονομικής πόλωσης μεταξύ των δυνάμεων της
αγοράς που τείνουν να αυξάνουν τις υπάρχουσες
ανισότητες. Δηλαδή οι πόροι ευνοούν τις δυνάμεις της αγοράς που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε οι μητροπόλεις και οι δυναμικές
περιοχές να βελτιώνουν συνεχώς την ευημερία
τους ενώ οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
να καθηλώνονται στη μιζέρια της αναπτυξιακής
υστέρησης.
3. Oι πόροι εκφυλίζονται σε πράξεις οι οποίες δεν έχουν μακρόπνοη εμβέλεια, βιωσιμότητα, ανταποδοτικότητα και ανατροφοδοτούμενο
πολλαπλασιαστή δημιουργώντας εκτρωματικές
δομές και θνησιγενή έργα «μιας χρήσης».
4. Πόροι της Τεχνικής Βοήθειας χάνονται σε
μελέτες που δε διαβάζει, δεν αξιολογεί ή δεν
καταλαβαίνει και δεν αξιοποιεί κανείς, σε επαναλαμβανόμενες μελέτες μαζικής κατανάλωσης
χωρίς αντίκρισμα, κ.λπ.
5. Σε μερικά εξειδικευμένα προγράμματα οι
ωφελούμενοι (πολίτες, επιχειρήσεις) για τους
οποίους υποτίθεται ότι σχεδιάζονται οι δράσεις,
λαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των πόρων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό διαρρέει προς άλλες κατευθύνσεις.
6. Oι πόροι εκφυλίζονται σε μεταβιβαστικές
πληρωμές εισοδηματικών ενισχύσεων ή οιονεί
ταμείων ανεργίας ή υποβοηθούμενης προσωρινά ρηχής επιχειρηματικότητας που δημιουργούν
νοοτροπία ραθυμίας, εξάρτησης και αδράνειας,
παροπλίζουν την ευγενή άμιλλα και τον υγιή συναγωνισμό, αδρανοποιούν τις συμπεριφορές και
μειώνουν την καινοτομική διάθεση του παραγωγικού δυναμικού.
7. Μεγάλο μέρος των πόρων επιστρέφει στις
περισσότερο προηγμένες χώρες της ΕΕ με τη
λογική των ενδοκοινοτικών εισαγωγών τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, royalties, προϊόντων,
υπηρεσιών καθώς και ως επιστροφές κερδών και
κεφαλαίων.
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8. Πόροι χάνονται από αδυναμία πραγματικής και ουσιαστικής απορρόφησης.
9. Πόροι μεγάλης αξίας επιστρέφονται ως παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντες.
10. Δε λείπουν οι παραβατικές πρακτικές στη
μεταφορά των κονδυλίων και οι συγκαλύψεις
από το ίδιο το κράτος, λ.χ. ελλιπή στοιχεία ποιότητας και αποδοτικότητας (π.χ. κόστος δρόμου
ανά χιλιόμετρο σε σχέση με την ποιότητα της
κατασκευής), λογιστικά «τρικ» όπου εθνικά έργα
«βαφτίζονται» κοινοτικά, ανολοκλήρωτα έργα
που έμειναν «στα χαρτιά», αλλοίωση της ουσίας
των σοβαρών έργων με καταστρατηγήσεις που τα
υποβαθμίζουν σε έργα ρουτίνας, βιτρίνας, κ.ο.κ.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν
προς την άποψη ότι ο κοινοτικο-διαιτισμός δεν
έχει μέχρι σήμερα αποδώσει τα αναμενόμενα
οφέλη σε επίπεδο επίτευξης των στόχων της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000, αναθεώρηση
2005) και του Γκετεμποργκ (2001), της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, της Πολιτικής Συνοχής και της Περιφερειακής Σύγκλισης.
Η χώρα συνεχίζει να εμφανίζει μεγάλες διαρθρωτικές αδυναμίες, ατέλειες και ελλείμματα σε
επίπεδο μακροοικονομικών επιδόσεων, οικονομικού δυαδισμού, ισόρροπης οικονομικής μεγέθυνσης (με τομεακές και κλαδικές ανισορροπίες),
επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας, απασχόλησης, φτώχειας, ανισομέρειας του πλούτου και ανισοδιανομής των εισοδημάτων, περιβαλλοντικής προστασίας, περιφερειακής ανάπτυξης (με ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές ασυμμετρίες), έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας (όπου η χώρα μας - δημόσιος τομέας και ακόμη περισσότερο ο ιδιωτικός-)
παραμένει ουραγός και μετεξεταστέα.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο πλαίσιο
των Δημοσιονομικών Προοπτικών 2007-2013
όπως αυτές αποτυπώνονται στην Πολιτική Συνοχής (Περιφερειακή Πολιτική), η χώρα συνολικά
και οι 13 διοικητικές περιφέρειες (κατά περίπτωση) εμφανίζουν αναπτυξιακές υστερήσεις και ελλείμματα σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης
(επιλεξιμότητα χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία) των οποίων η αρχιτεκτονική
ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες κατανομής
κονδυλίων ανά περιφέρεια και ανά κράτος – μέλος:
Στόχος 1: Σύγκλιση. Χρηματοδοτείται από το
ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).
Στόχος 2: Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση. Χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
και το ΕΚΤ.
Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
Χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Για τηνεπιλεξιμότητα των κρατών μελών1
και κατά περίπτωση των περιοχών (NUTS II και
NUTS III) ανά Στόχο και Χρηματοδοτικό Μέσο,
ένεκα διεύρυνσης της ΕΕ με κράτη μέλη λιγότερο
αναπτυγμένα που κατεβάζει το μέσο όρο της ανάπτυξης της ΕΕ 27 σε σχέση με την ΕΕ 25 και ακόμη
πολύ περισσότερο σε κλίμακα αξιολόγησης της
ΕΕ 15 (στατιστικό φαινόμενο), ισχύουν νέα κριτήρια, όπως λ.χ. είναι:
Κράτη μέλη με Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
(ΑΕΕ) < 90% του μέσου όρου (μ.ο.) της ΕΕ 25 για
την περίοδο 2001-2003.

Κράτη μέλη με ΑΕΕ > 90% του μ.ο. της ΕΕ 25
και ΑΕΕ< 90% του μ.ο. της ΕΕ 15 (μεταβατική στήριξη) για την περίοδο 2001-2003.
Περιοχές με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) < 75% του μ.ο. της ΕΕ 25 για την περίοδο
2000-2002. Οι ελληνικές περιφέρειες που εμπίπτουν στον Στόχο «Σύγκλιση» είναι: Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια
Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο και Κρήτη.
Περιοχές με ΑΕΠ > 75% του μ.ο. της ΕΕ 25 και
ΑΕΠ < 75% του μ.ο. της ΕΕ 15 (στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης) για την περίοδο 20002002. Οι ελληνικές περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» από τον Στόχο «Σύγκλιση» είναι η Αττική, η
Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία.
Δυο μόνον περιφέρειες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
συγκαταλέγονται στις περιφέρειες «σταδιακής εισόδου» στο Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» γιατί: (α) δεν εμπίπτουν
στο Στόχο «Σύγκλιση», και (β) πρόκειται για περιοχές που μέχρι το 2006 ενέπιπταν στον Στόχο 1,
αλλά το ΑΕΠ τους υπερβαίνει το 75% του μέσου
όρου της ΕΕ των 15, κατά συνέπεια δεν είναι πλέον επιλέξιμες στον Στόχο «Σύγκλιση».
Από εκτιμήσεις προκύπτει το συμπέρασμα
ότι σε γενικές γραμμές για κάθε 1 ευρώ καθαρών
ευρωπαϊκών πόρων που δόθηκαν στην ελληνική
οικονομία, η Ελλάδα είχε κατά μέσο όρο πραγματικό πολλαπλασιαστικό όφελος σε όρους ανάπτυξης μόνο 1,07 ευρώ αντί για 2,80 ευρώ που
θα περίμενε κανείς in abstracto (θεωρητικά) να
υπάρχει.
Το ΕΣΠΑ, το οποίο κατήρτισαν οι εταιρείες
συμβούλων με τη συμμετοχή, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων, των εκπροσώπων των κοινωνικών
εταίρων υπό την εποπτεία της πολιτικής εξουσίας, είναι ένα πόνημα το οποίο, κατά την άποψή
μας, αξιολογείται σε γενικές γραμμές ως εξής:
Από πλευράς περιεχομένου, μεθοδολογίας
προσέγγισης και διάρθρωσης της ύλης είναι ένα
έργο ρουτίνας με αναδιατύπωση των προηγουμένων ΚΠΣ κατ΄ ανάγκη προσαρμοσμένου στις
νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ και στις
αλλαγές των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Αποτελεί ένα τεχνοκρατικό κείμενο, δυσνόητο για τους μη εξοικειωμένους το οποίο έχει γραφτεί στη ξύλινη γραφειοκρατική γλώσσα (αργκό)
των Βρυξελλών.
Είναι ατελές σε ότι αφορά στη μετα-

αξιολογηση των πεπραγμένων, στην αποτίμηση
των αποτελεσμάτων των προηγουμένων προγραμματικών περιόδων, στον επιμερισμό και
στον καταλογισμό των ευθυνών. Λείπουν επίσης
οι απολογισμοί σε επίπεδο θετικών και αποθετικών ζημιών, σχέσης κοινωνικού κόστους /
κοινωνικής ωφέλειας, εναλλακτικού κόστους ή
κόστους ευκαιρίας, κ.ο.κ.
Είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό επειδή
προβλέπει τη δημιουργία πολλών πρόσθετων
ειδικών υπηρεσιών, ενδιαμέσων φορέων διαχείρισης, ανωνύμων εταιρειών με τη λογική
των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας,
του ΔΗΜΟΥ Α.Ε., του ΝΟΜΟΥ Α.Ε., Εταιρειών
Συμβούλων Παρακολούθησης, κ.λπ. Τούτο σημαίνει χρονοτριβές, εμπλοκές, τριβές, νέους «διορισμούς», νέες «αναθέσεις έργων», νέες «προσλήψεις παρόχων υπηρεσιών» και πολύ μεγάλες
δαπάνες σύστασης και λειτουργίας.
Η δημιουργία των 5 υπερ-περιφερειών προγραμματισμού στην ουσία συγκαλύπτει έντεχνη
πριμοδότηση του Αθηνοκεντρικού και Θεσσαλονικοκεντρικού κράτους σε βάρος της υπόλοιπης
περιφέρειας. Το 80% των πόρων που προορίζονται για την περιφέρεια είναι υποχρέωση της
χώρας βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών που
διέπουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων
στο πλαίσιο της νέας Περιφερειακής Πολιτικής
(Πολιτική Συνοχής). Τα τομεακά προγράμματα
που υλοποιούνται στην περιφέρεια προσμετρούνται στη λογική του 80%.
Κατά την προσωπική μας άποψη, αν δε ληφθούν έγκαιρα τα σωστά μέτρα διορθωτικών
παρεμβάσεων και ανασχεδιασμού, εγκυμονεί ο
κίνδυνος το ΕΣΠΑ να έχει την ίδια τύχη με αυτή
των ΜΟΠ και των ΚΠΣ. Μακάρι όμως να διαψευστούμε από τις μελλοντικές εξελίξεις. Άλλωστε
«Ων πρόχειρος ή δι΄ έργων πείρα, περί τούτων
πάς λόγος περιττός εστίν», Αισώπου Μύθοι.
________________________________________
1. Οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 της ΕΕ ξεκίνησαν την άνοιξη
του 2004 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του
2005. Απασχόλησαν συνολικά τέσσερις διαδοχικές προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:την
Ιρλανδική, την Ολλανδική, τη Λουξεμβουργιανή
και τη Βρετανική. Τα ξημερώματα της 17ης Δεκεμβρίου 2005, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Tony
Blair ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία επί
των δημοσιονομικών προοπτικών.Οι διαβουλεύσεις καθορισμού της νέας επιλεξιμότητας των κρατών – μελών και των περιφερειών για τη μετά το
2013 περίοδο θα ξεκινήσει το 2010.
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ!
του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώση,
Πρόεδρου Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Λέκτορα ΕΜΠ
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων έχουν
να κάνουν με τον κίνδυνο για την υγεία των
πολιτών από αιωρούμενη σκόνη και μικροοργανισμούς, με κίνδυνο για τον υδροφόρο
ορίζοντα και με επακόλουθη την μόλυνση της
τροφικής αλυσίδας, καθώς και με βλάβη στην
ατμόσφαιρα και επιδείνωση των κλιματικών
αλλαγών από το μεθάνιο που εκπέμπεται από
την ανεξέλεγκτη διάθεση. Επίσης, με μόλυνση
των παρακείμενων καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων, και με εξάντληση των
φυσικών πόρων.
Τόσα χρόνια γνωρίζουμε, μελετούμε και
σχεδιάζουμε. Το αποτέλεσμα; Ακόμα παλεύουμε να κλείσουμε τους εκατοντάδες, αν όχι
ακόμη χιλιάδες, παράνομους ΧΑΔΑ (Χώρους
Ανεξέλεγκτης Διάθεσής Απορριμμάτων). Επίσημα στοιχεία δείχνουν σήμερα 600 ΧΑΔΑ.
Στους ΧΑΔΑ που κλείνουν δεν γίνεται πάντα η
καλύτερη αποκατάσταση. Οι νέοι ΧΥΤΑ κατασκευάζονται με καθυστέρηση, οπότε την θέση
των παλαιών ΧΑΔΑ παίρνουν συχνά νέοι.
Επικρατεί το φαινόμενο ΝΙΜΒΥ (όχι στον
αυλόγυρό μου – Not In My Backyard) για τις
νέες επενδύσεις σε έργα Περιβάλλοντος. Η δε
καθυστέρηση στην δημιουργία νέου Χωροταξικού Πλαισίου συντελεί σε αυτό, καθώς και η
συχνή απειρία των φορέων που εμπλέκονται.
Στα χρόνια προβλήματα της Αττικής δεν έχει
δοθεί ακόμη λύση, την ώρα που η ανακύκλωση έχει μεν προχωρήσει, αλλά αυτό δεν
είναι αρκετό. Πρόβλημα υπάρχει και με την
διαχείριση των αδρανών, των βιοαποδομήσιμων και κάποιων άλλων ειδικών ρευμάτων. Η
Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει ακόμη το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία (αν και έχουμε
σημαντική πρόοδο) και από την στιγμή που
ένα έργο εγκρίνεται, καθυστερεί 4-5 χρόνια
λόγω παραπομπών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χάθηκαν ήδη σημαντικές ευκαιρίες
διότι επιδιώξαμε στο παρελθόν κυρίως απορρόφηση και όχι αξιοποίηση κονδυλίων.
Σε σημαντικό βαθμό, επιδιώξαμε την
απορρόφηση και όχι την αξιοποίηση των
σχετικών κοινοτικών κονδυλίων και έτσι ως
τώρα έχουν κατασκευαστεί μόνο έργα ΧΥΤΑ,

κάποιοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης και
3 εργοστάσια Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας / Κομποστοποίησης χωρίς όμως να
έχουν σαν βάση έναν ολοκληρωμένο Εθνικό
Σχεδιασμό. Την προηγούμενη 25ετία, επειδή όλες οι σχετικές δράσεις είχαν πολιτικό
κόστος, επικρατούσε πέραν του φαινομένου
ΝΙΜΒΥ (Not In My Backyard – κάντε οτιδήποτε, αλλού και το υποστηρίζω – μόνο όχι
στην περιοχή μου) και το σύνδρομο Not in
My Tenure (να γίνουν όλα, μόνο ας γίνουν
από την επόμενη πολιτική θητεία / μετά τις
εκλογές για να μην υπάρχει πολιτικό κόστος).
Όσον αφορά την διάθεσή των απορριμμάτων,
η μόνη πολιτικά αποδεκτή λύση, ήταν μετά
την συνήθη μέθοδο της ανεξέλεγκτης απόρριψης, οι ΧΥΤΑ και εκεί σταματούσαν όλα. Κάθε
μέθοδος ενεργειακής αξιοποίησης ήταν για
πολλά χρόνια δαιμονοποιημένη ή ταμπού για
λόγους ιδεολογικούς, πολιτικούς ή συντεχνιακών συμφερόντων. Βέβαια το επιχείρημα,
ούτε καν να συζητείται η ενεργειακή αξιοποίηση σαν εναλλακτική, ήταν για όλα αυτά τα
χρόνια κυρίως περιβαλλοντικό. Θεωρείτο ότι
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενεργειακής αξιοποίησης θα ήταν ανεξέλεγκτες και οι
παραγόμενοι, κάθε φύσης, ρύποι θα επιβάρυναν δυσανάλογα το περιβάλλον.
Σημαντικό είναι, συνεπώς, να προχωρήσουν άμεσα οι ειλημμένες αποφάσεις του
κράτους και των περιφερειακών σχεδιασμών
για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Θα πρέπει να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης με την χρήση τεχνοοικονομικά βέλτιστων τεχνολογιών & τρόπων
αξιολόγησης, χωρίς αποκλεισμούς και αγκυλώσεις. Οι ΧΥΤΑ θα πρέπει να λειτουργούν
συμπληρωματικά σαν ΧΥΤΥ (Χωροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων) και να εφαρμοστεί
η Οδηγία για την ταφή (Landfill Directive
99/31) που αφορά τον περιορισμό στην ταφή
μόνο ήδη επεξεργασμένων απορριμμάτων με
μείωση των βιοαποδομησίμων κατά 30% έως
το 2012, την ευρεία εφαρμογή της ανακύκλωσης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το
κάθε υλικό, καθώς και την υιοθέτηση μεθό-

δων λιπασματοποίησης.
Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, νέα
πρόστιμα αναμένονται από την Ε.Ε. Ακόμα
θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι
περιφέρειες και να δοθεί η αναγκαία σημασία
στο ζήτημα από το κράτος. Η δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτό.
Πλέον θα πρέπει να επιδιώξουμε την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και όχι την
μεταβίβαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις επόμενες γενεές.
Βέβαια, μια σύγχρονη προσέγγιση θα έχει
σαν αποτέλεσμα την αναγκαστική αύξηση του
κόστους της διαχείρισης ανά τόνο απορριμμάτων, έτσι ώστε να είναι οικονομικά εφικτές
υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις. Θα πρέπει να
υπάρξουν ανταποδοτικά οικονομικά κίνητρα
για τους πολίτες, κατόπιν αποτύπωσης της
πλήρους, επιμέρους κοστολόγησης της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους
και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ανταποδοτικότητα του κόστους για τους πολίτες
και όλους του εμπλεκόμενους, θα πρέπει να
επιμερίζεται, στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Είναι σημαντικό να συμμετέχει ο ιδιωτικός φορέας στην προσπάθεια βελτίωσης του
τρόπου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Οι Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) θα συμβάλουν στην βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και θα επιταχύνουν την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων.
Παράλληλα, η αλλαγή καταναλωτικών
προτύπων και τρόπων παραγωγής, η προώθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και
πληροφόρησης των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων πάνω στα προβλήματα, καθώς
και η υιοθέτηση βέλτιστων σύγχρονων τεχνολογιών (ΒΑΤ) σε συνδυασμό με μεθόδους επιλογής των τεχνολογικά εφικτών και βέλτιστων
λύσεων για την κάθε περίπτωση, μπορούν να
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Υπολογισμός αξίας ασφάλτου και πληρωμή δαπάνης ασφάλτου απολογιστικά
Προς
-Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(δια της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
ελέγχου Ν.Αρκαδίας)
- ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Νομοθ. Συντ/σμού
& Κωδ/σης)
Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από διαβήματα
συναδέλφων Ε.Δ.Ε που αφορούσαν τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ασφάλτου που
ενσωματώνεται στα εκτελούμενα έργα έγινε
σχετική ενημερωτική και διευκρινιστική συνάντηση εκπροσώπων του συλλόγου μας με
τον Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Τ.Ε.Ε της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας.
Στην συνάντηση αυτή έγινε κοινά αποδεκτό ότι για τον υπολογισμό της αξίας της
ασφάλτου πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των αριθμ. 21/02-10-08 και 11/27-04-09
Εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ως ακολούθως:

Α) Προσδιορισμός (ανά ημέρα εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών) της ποσότητας
ασφάλτου των ασφαλτικών στρώσεων, η
οποία προκύπτει από τα ποσοστά ασφάλτου
που προσδιορίζονται από τις σχετικές εγκεκριμένες από την αρμόδια Υπηρεσία μελέτες
συνθέσεως ασφαλτομίγματος ασφαλτικών
στρώσεων και τις ποσότητες του ασφαλτομίγματος ασφαλτικών στρώσεων που ενσωματώνονται στο έργο τη συγκεκριμένη ημέρα όπως
αυτές παραλαμβάνονται και επιμετρούνται
με τα νόμιμα σχετικά παραστατικά (Π.Π.Α.Ε,
Πρωτόκολλα Ζυγίσεως) από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (σχετ. Ε21/02-10-08 Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ)και έτσι συντάσσεται και το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής και ενσωματώσεως
ασφάλτου.
Β) Προσδιορισμός (ανά ημέρα εκτέλεσης
ασφαλτικών εργασιών της τιμής ασφάλτου)
όπως αυτή λαμβάνεται από το σχετικό επίσημο site του Υπουργείου Ανάπτυξης (ημερήσιο
δελτίο) και υπολογίζεται βάσει των Ε21/0210-08 και Ε11/27-04-09 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Γ) Με δεδομένα την τιμή και την ποσότητα της ασφάλτου όπως έχουν προκύψει

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
προς: Όλες τις Υ.Δ.Ε.
κοιν: Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημ. Έργων ν. Αρκαδίας

Υπολογισμός δαπάνης ασφάλτου
Κατόπιν του εγγράφου της Υ.Δ.Ε. στο ν. Αρκαδίας, αριθ. 6693/178-2009, αναφορικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 21/2-10-2008 του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά
την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων», σας κοινοποιούμε τα έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. αριθ. Δ17α/234/9/ΦΝ437/16-92009 και Δ17α/244/3/ΦΝ437/30-9-2009. στα οποία αναφέρεται ότι για
τον υπολογισμό και για την πληρωμή της ασφάλτου λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρωτόκολλο υπολογισμού της παρ. 4 της εγκυκλίου αριθ.
21/2008 (όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο αρ. 11/2009) και ότι η
όλη ρύθμιση δεν ακολουθεί κατά γράμμα τις διατάξεις του άρθρου 55
του ν. 3669/08.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ως ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη και τις
λοιπές οδηγίες Ε21/02-10-08 και Ε11/27-0409 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπολογίζεται η αξία της
ασφάλτου και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου
το οποίο συνοδεύεται από τα ανωτέρω σχετικά επαρκή και αναγκαία παραστατικά.
Σύμφωνα δε με την Ε21/02-10-08 η δαπάνη ασφάλτου που προκύπτει από το πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας της ασφάλτου μεταφέρεται στη σχετική πιστοποίηση την οποία
και συνοδεύει για την πληρωμή της.
Εξ όλων αυτών συνάγεται και είναι σαφές
ότι το πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας της
ασφάλτου μαζί με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και ενσωμάτωσης ασφάλτου έργου
καθώς και τις επίσημες τιμές του Υπουργείου
Ανάπτυξης αποτελούν τα αναγκαία, επαρκή
και νόμιμα παραστατικά ήτοι τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής της δαπάνης ασφάλτου
(απολογιστικά) τα οποία επισυνάπτονται και
συνοδεύουν την σχετική πιστοποίηση ώστε
να είναι δυνατή η έκδοση του αντίστοιχου
χρηματικού εντάλματος και η πληρωμή του
αναδόχου, ως ορίζεται από τις Ε21/02-1008 και Ε11/27-04-09 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και
απαιτούνται από το αρθ.55 τουΝ.3669/08
(Κ.Δ.Ε) το οποίο αντικατέστησε το αρθ.42 του
Π.Δ.609/85.
Θεωρούμε ότι η απαίτηση τιμολογίων και
δελτίων αποστολής μπορεί να προκαλέσει
μεγαλύτερα προβλήματα από όσα πιθανόν
προσδοκά να επιλύσει η αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς, για μια προβληματική
ομάδα εργασιών, σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη
περίοδο για τον κατασκευαστικό κλάδο, απαιτούνται έγγραφα και παραστατικά που θα
προκαλέσουν περαιτέρω αναστάτωση και δυσχέρειες στον κλάδο και την αγορά εν γένει.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα
προς επιβεβαίωση ή επικύρωση των ανωτέρω, σύμφωνα με το πνεύμα και γράμμα των
οικείων διατάξεων προκειμένου να επιλυθεί
το ζήτημα που ανέκυψε, να εξοφληθούν οι
σχετικοί λογαριασμοί των συναδέλφων Ε.Δ.Ε
του Νομού μας, ειδικά την σημερινή ιδιαιτέρως δύσκολη για τον κατασκευαστικό κλάδο
περίοδο.
Ο Πρόεδρος Πέτρος Αναστασόπουλος
Η Γεν. Γραμματέας Παρασκευή Τσιώλη
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αγγελίες σας δωρεάν στο
περιοδικό «ο μηχανικός» Επικοινωνία: τηλ. 2741075355 φαξ.
2741076548).
Σχεδιάστρια με πολυετή εμπειρία
σε
Αρχιτεκτονικό
γραφείο,
αναλαμβάνει την προετοιμασία
μελετών πολεοδομίας καθώς και
φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις
έργων
μικρής
και
μεγάλης
κλίμακας σε ΤΕΚΤΩΝ και AUTOCAD. Παράδοση σε ηλεκτρονική
μορφή. Δυνατότητα συνεργασίας με
Πελοπόννησο. τηλ. : 6974 770747
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