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• Οι Μηχανικοί του
ΤΕΕ Πελοποννήσου
συμμετέχουν
στις απεργιακές
κινητοποιήσεις
αντιδρώντας
στις μεθοδεύσεις
που οδηγούν
στην κατάρρευση
του ΤΣΜΕΔΕ.
• Επίσκεψη
Χαλκίδη στο ΤΕΕ
Πελοποννήσου.
• Πορεία
στην Βουλή για
τον σιδηρόδρομο.
• Αφιέρωμα.
Παγκόσμια ημέρα
Περιβάλλοντος
(5 Ιουνίου).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΜΕ.
•
•

Νέα Διοίκηση στο ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2010

Συνεχίζουμε μαζί την πορεία που
χαράξαμε στο ΤΕΕ Πελοποννήσου
Στις 25 Απριλίου 2010 έγιναν
οι εκλογές του ΤΕΕ για την ανάδειξη των νέων οργάνων. Η συμμετοχή των Μηχανικών της Πελοποννήσου ήταν πολύ μεγάλη (καταγράψαμε το μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετοχής πανελληνίως). Στις 17 Ιουνίου 2010 το ΤΕΕ
Πελοποννήσου μέσω της Αντιπροσωπείας του ανέδειξε τα νέα
του όργανα.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
όλους τους Μηχανικούς- μέλη
του Τμήματος, αλλά και όλα τα
μέλη της Αντιπροσωπείας του
Τμήματος, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την μεγάλη τιμή που μου έκαναν να
με επιλέξουν και να μου αναθέσουν να τους εκπροσωπήσω για
άλλη μια φορά από την υψηλότερη βαθμίδα των οργάνων Διοίκησης, δηλαδή από την θέση
του Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου. Εκτός από τιμητική, η θέση αυτή είναι για εμένα μια θέση ευθύνης, μια θέση
προσφοράς όχι μόνο προς τους
Μηχανικούς, αλλά και προς την
ίδια την κοινωνία.
Η ανησυχία για το αύριο, ενώ
η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον
για τους μηχανικούς, δημιουργεί την ανάγκη η χώρα μας να
στραφεί πλέον σε μια αναπτυξιακή πορεία. Θα είναι η μόνη διέξοδος να ξεφύγουμε από αυτό το
οικονομικό περιβάλλον που βρισκόμαστε, αφού τα οικονομικά
μέτρα πιέζουν το εισόδημα όλων
και δεν αφήνουν περιθώρια για
κάθε θετικό στην αγορά και κατά
συνέπεια στην οικοδομή και στα
μεγάλα έργα.
Το ΤΕΕ έχει κάθε λόγο να

πρωταγωνιστήσει σε αυτή την
προσπάθεια, με στοχευμένες
δράσεις και ενέργειες, ώστε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και
τις προκλήσεις των καιρών. Την
ίδια στιγμή όμως, παραμένουν
ανοιχτά μεγάλα για ‘μας ζητήματα, που έχουν να κάνουν με
το ασφαλιστικό, το φορολογικό,
τα επαγγελματικά δικαιώματα,
την οικοδομική δραστηριότητα
κ.ο.κ. Θέματα όπως, το άνοιγμα
των κλειστών επαγγελμάτων, η
προστασία του ανθρωπογενούς
και φυσικού περιβάλλοντος, ο
χωροταξικός σχεδιασμός, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μελετών και παραγωγής δημοσίων
έργων, καθώς επίσης και η προώθηση των ΑΠΕ, μας κρατούν σε
εγρήγορση, καθώς γνωρίζουμε
ότι έχουμε κάθε δυνατότητα και
υποχρέωση, να παρέμβουμε θεσμικά και ουσιαστικά, ως σύμβουλος της πολιτείας, μέσα από
σταθερούς κανόνες διαφάνειας
και αξιοκρατίας.
Έχουμε ακούσει τόσο καιρό τις ανησυχίες των μηχανικών (νέων και παλαιοτέρων) για
το ΔΝΤ, το ασφαλιστικό και τις
συντάξεις. Τον προβληματισμό
τους για τις αλλαγές στην φορολογία, τους φόβους για την απασχόληση. Έχουμε ακούσει συζητήσεις για τα κολλέγια και τα ΤΕΙ,
τα επαγγελματικά δικαιώματα, το
μέλλον των εργοληπτικών εταιρειών, τον ΚΕΝΑΚ και τους ενεργειακούς επιθεωρητές, τους ημιυπαίθριους, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις ΣΔΙΤ,
τη νέα συνεργασία του ΤΕΕ με
την ΕΤΕ για τα πράσινα σπίτια και
την προνομιακή χρηματοδότηση
μηχανικών.
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ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

Για όλα αυτά τα θέματα, θα
κληθούμε ως νέα όργανα της Διοίκησης του ΤΕΕ Πελοποννήσου
να πάρουμε θέσεις και να υποβάλουμε τις προτάσεις μας το
επόμενο διάστημα στο ΤΕΕ και
στην πολιτεία. Θα κληθούμε να
παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο
στους τομείς υποδομών, περιβάλλοντος, ενέργειας, χωροταξίας αλλά και στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης (τοπικής και περιφερειακής) και της προόδου του τόπου μας.
Προτιθέμεθα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στους
σκοπούς και τον ρόλο μας, που
δεν είναι άλλος από την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας, την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των μηχανικών με
σύγχρονη προαγωγή της σχετικής επιστήμης, απορρίπτοντας
προσωπικές στρατηγικές, πολιτικές και ιδιοτελείς επιδιώξεις για
ένα ΤΕΕ Πελοποννήσου συλλογικό, δημοκρατικό, διεκδικητικό,
που θα είναι συνεχώς στην υπηρεσία των Μηχανικών και της
Κοινωνίας.
Βιώσαμε τα τελευταία χρόνια
την υποβάθμιση της θέσης του
Μηχανικού και του ρόλου του
γενικότερα, ενώ η οικονομική
κρίση ήρθε να προκαλέσει ένα
ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα.
Ως διοίκηση του ΤΕΕ Πελοποννήσου, έχουμε υποχρέωση,
σύμφωνα με τον ρόλο που αναλάβαμε, να είμαστε κοντά στην
επαγγελματική και κοινωνική καθημερινότητα όλων των Μηχανικών, οι οποίοι αξιώνουν από
τον φορέα τους να πρωταγωνιστεί και να παίζει ρόλο διεκδικη-

τικό και απαιτητικό στην σημερινή κοινωνία. Εμείς συγχρόνως
μπορούμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ Πελοποννήσου,
ανέδειξε πρόσωπα καταξιωμένα, όχι μόνο στον χώρο των Μηχανικών, αλλά επιστήμονες που
έχουν διαγράψει λαμπρή επαγγελματική και κοινωνική πορεία.
Η συγκρότηση των νέων οργάνων με όλα αυτά τα πρόσωπα,
αποτελεί την καλύτερη εγγύηση
για την πορεία του Τμήματός μας
και για την καλύτερη εκπροσώπηση του κλάδου στα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.
Δέσμευσή μου, είναι ότι η νέα
Διοίκηση θα είναι απαιτητική, διεκδικητική και θα κινηθεί μακριά
από κόμματα, χωρίς σκοπιμότητες με στόχο την προάσπιση των
συμφερόντων των Μηχανικών
της Περιφέρειας και την ανάπτυξη αυτής, μέσα σε ένα πολύ βαρύ
πλέον οικονομικό περιβάλλον.
Ευχαριστώ και πάλι, όλους
αυτούς που μας τίμησαν και
μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο
τους, δίνοντας σε μας, τα μέλη
της Διοίκησης, την ευκαιρία
να υπηρετήσουμε τον κλάδο
και μαζί να προσπαθήσουμε να
ανταποκριθούμε όσο το δυνατό
καλύτερα στις προκλήσεις που
δημιουργεί το τρίπτυχο «Επάγγελμα-Επιστήμη-Ανάπτυξη».
Με συναδερφικούς
χαιρετισμούς
Η πρόεδρος
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Αποτελέσματα εκλογών ΤΕΕ
της 25ης Απριλίου 2010
Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την επόμενη τριετία τόσο σε Πανελλαδικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο.
Σε αντίθεση με τη μείωση που παρατηρήθηκε στην Αθήνα σε σχέση με το 2006 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προσήλθαν περισσότεροι μηχανικοί από την αντίστοιχη τελευταία εκλογική διαδικασία.
Συγκεκριμένα για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ
Πελ/σου ψήφισαν 1390 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων στα 6 εκλογικά Τμήματα της περιφέρειας μας.
Πρώτη δύναμη στις εκλογές του ΤΕΕ στην Πελοπόννησο , για
την εκλογή των 56 μελών της περιφερειακής Αντιπροσωπείας, αναδεικνύεται η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) με ποσοστό
43,69%. Ακολουθούν η ΠΑΣΚ Μηχανικών (ΠΑΣΚ-Μ) η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση και η Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελ/σου με ποσοστά 23,07% και 13,65% και 12,39% αντίστοιχα,
οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) με 5,19% και ο Πελοποννησιακός Συναγερμός με 2,00%,
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την περιφέρεια Πελοποννήσου
και ανά νομό ξεχωριστά έχουν όπως παρακάτω στους σχετικούς πίνακες.
Επίσης παραθέτουμε συνολικά τα αποτελέσματα του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του ΤΕΕ Πελ/σου.

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΓΚΥΡΑ
1348
ΑΚΥΡΑ
28
ΛΕΥΚΑ
14
ΣΥΝΟΛΟ
1390
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
167
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
589
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 184
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 70
ΠΑΣΚ - Μ
311
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
27
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΓΚΥΡΑ
289
ΑΚΥΡΑ
1
ΛΕΥΚΑ
2
ΣΥΝΟΛΟ
292
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
155
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 12
ΠΑΣΚ - Μ
69
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
1
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΓΚΥΡΑ
216
ΑΚΥΡΑ
9
ΛΕΥΚΑ
5
ΣΥΝΟΛΟ
230
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9

12,39%
43,69%
13,65%
5,19%
23,07%
2,00%

9,34%
53,63%
8,65%
4,15%
23,88%
0,35%

4,17%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
98 45,37%
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 52 24,07%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 2
0,92%
ΠΑΣΚ - Μ
54 25,00%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
1
0,46%
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΓΚΥΡΑ
275
ΑΚΥΡΑ
5
ΛΕΥΚΑ
3
ΣΥΝΟΛΟ
283
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
13
4,73%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
91 33,09%
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 69 25,09%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 26
9,45%
ΠΑΣΚ - Μ
76 27,64%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
0
0,00%
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΓΚΥΡΑ
145
ΑΚΥΡΑ
0
ΛΕΥΚΑ
1
ΣΥΝΟΛΟ
146
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9
6,21%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
79 54,48%
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
2,76%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 4
2,76%
ΠΑΣΚ - Μ
43 29,66%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
6
4,14%
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΥΡΑ :212
ΕΓΚΥΡΑ :211
423
ΑΚΥΡΑ 7
ΑΚΥΡΑ 6
13
ΛΕΥΚΑ 2
ΛΕΥΚΑ 1
3
ΣΥΝΟΛΟ 221
ΣΥΝΟΛΟ 218
439
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
109 25,77%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
166 39,24%
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 34
8,04%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 26
6,15%
ΠΑΣΚ - Μ
69 16,31%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
19
4,49%
Β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΓΚΥΡΑ
1229
ΑΚΥΡΑ
87
ΛΕΥΚΑ
71
ΣΥΝΟΛΟ
1387
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
93
7,57%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
472 38,41%
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 153 12,45%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) 181 14,73%
ΠΑΣΚ - Μ
330 26,85%
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ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Α. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νομός Αρκαδίας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Θεόδωρος Ι. (Π)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
ΤΣΙΩΛΗ Χαρίκλεια Δ. (Π)
ΣΑΣΣΑΛΟΣ Ιωάννης Γ. (Η)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Γ. (Π)
ΜΑΝΩΛΗΣ Κων/νος Α. (Μ)
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Παναγιώτης Ι. (Α)
ΤΣΙΑΚΟΣ Ευθύμιος Ν. (Μλ)
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ Κων/νος Γ. (Π)
ΠΑΣΚ – Μ
ΛΟΥΚΑΣ Αθανάσιος Χ. (Μ)
ΓΙΩΝΑ Αλεξάνδρα Κ. (Π)
Νομός Αργολίδας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΡΖΕΚΟΣ Χρήστος Γ. (ΧΠ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Γεώργιος Σ. (Π)
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος Λ. (Μ/Η)
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΛΟΣ Σωτήριος Ι. (Π)
ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ Χρήστος Ε. (Π)
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΚΟΝΗΣ Κων/νος Γ. (Π)
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος Ε. (Αγρ.Τ)
ΠΑΣΚ – Μ
ΣΕΛΛΗΣ Τρύφων Η. (Π)

ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος Δ. (Π)
Νομός Κορινθίας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
ΚΩΣΤΗΡΗΣ Γεώργιος Χ. (Π)
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Απόστ. Ε. (Αγρ.Τ, Π)
ΣΟΪΜΟΙΡΗΣ Αθανάσιος Γ. (Π)
ΘΩΔΗΣ Κων/νος Ι. (Α)
ΤΣΟΓΚΑΣ Γεώργιος Δ. (Η)
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ Κων/νος Δ. (Π)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Χ. (Χ)
ΤΣΑΜΑΝΤΑ Μαρία (Μαριλένα) Α. (Α)
ΦΡΟΝΙΜΑΔΗ-ΜΑΤΑΤΣΗ Μαργ.Σ. (Α)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Π. (Α)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Παύλος Κ. (Μ)
ΠΑΣΚ – Μ
ΔΕΔΕΣ Γεώργιος Α. (Π)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης Κ. (Α)
ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γεώργιος Σ. (Η)
ΚΑΡΑΒΑΣ Σπυρίδων Β. (Π)
Νομός Λακωνίας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γεώργιος Β. (Π)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
ΒΕΡΟΥΤΗΣ Θεόδωρος Ν. (Π)
ΓΚΙΩΝΗΣ Σπυρίδων Λ. (Μ/Η)

ΒΕΡΟΥΤΗΣ Βασίλειος Ν. (Μ)
ΠΑΣΚ – Μ
ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ Γεώργιος Δ. (Π)
ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ Ιωάννης Γ. (Αγρ.Τ)
Νομός Μεσσηνίας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ Νικόλαος Γ. (Π)
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ν. (Χ)
ΤΡΟΧΑΤΟΣ Δημήτριος Κ. (Μ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ Διονύσιος Α. (Μ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΔΚΜ)
ΑΓΓΕΛΗΣ Αναστάσιος Ι. (Π)
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Α. (Μλ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία
(Νατάσσα) Κ. (Π)
ΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης Κ. (Π)
ΑΛΟΥΠΗΣ Παναγιώτης Γ. (Π)
ΚΑΥΚΑ-ΤΖΙΝΑΕΤΗ Ευγενία Ι. (Α)
ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ Παναγιώτα Ι. (Α)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ηλίας Α. (Π)
ΠΑΣΚ – Μ
ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ Παναγιώτης Γ. (Π)
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Γεώργιος Δ. (Μ)
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική Σ. (Η)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΒΟΥΡΝΑΣ Ιωάννης Χ. (Π)

Β. ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
Τακτικά Μέλη
ΠΑΠΑΛΗΛΙΟΥ Γεώργιος (Π)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Αγρ.Τ)
Αναπληρωματικά μέλη
ΣΚΟΥΦΗΣ Ιωάννης (Π)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. (Π)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)
Τακτικό Μέλος
ΜΑΚΡΗ Χαρίκλεια (Π)
Αναπληρωματικό Μέλος
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος (Α)

ΔΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τακτικό Μέλος
ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ Δημήτριος (Αγρ.Τ)
Αναπληρωματικό Μέλος
ΖΕΡΒΑΣ Παναγιώτης (Η)

ΠΑΣΚ – Μ
Τακτικό Μέλος
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Ιωάννης (Αγρ.Τ)
Αναπληρωματικό Μέλος
ΚΥΒΕΛΟΥ Βασιλική (Π)

5

6
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Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Νέα Διοικούσα Επιτροπή και νέο Προεδρείο
Αντιπροσωπείας στο ΤΕΕ Πελοποννήσου
Στις 17 Ιουνίου 2010, συνήλθε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
Πελοποννήσου αποτελούμενη από τα 56 νεοεκλεγέντα μέλη
και εξέλεξε τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος για την τριετία 2010-2013.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προεδρείο

Πρόεδρος: Χαρίκλεια Τσιώλη (Δ.Κ.Μ. Αρκαδία).
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Λουκάς (ΠΑΣΚ Αρκαδία).
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Κουτσούγερας (Α.Σ. Αρκαδία).

Μέλη
Αναστάσιος Αγγελής (Δ.Κ.Μ. Μεσσηνία).
Σπυρίδων Γκιώνης (Δ.Κ.Μ. Λακωνία).
Δημήτριος Καρούντζος (Δ.Κ.Μ. Αργολίδα).
Θεόδωρος Παπαδόπουλος (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Κορινθία).
Γεώργιος Πουλοκέφαλος (ΠΑΣΚ Λακωνία).
Παύλος Χρυσικός (ΕΛΕΜ Κορινθία).

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μουντανέας (ΠΑΣΚ Μεσσηνία).
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Θεοχάρης (Α.Σ. Αρκαδία).
Γενικός Γραμματέας: Σωτήριος Μποζιονέλος (Δ.Κ.Μ. Αργολίδα).

ΑΦΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
(16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010)
ΤΙΤΛΟΣ
1

2

Η Ιστορία των Δημοσίων Αερομεταφορών
στην Ελλάδα
Η Αρχιτεκτονική και η Πολεοδομία του
Μεσοπολέμου στην Πόλη του Αγρινίου
ΑΝΕΜΟΜΥΛΙΚΑ ΙΙ Αγκίστρι, Αίγινα,

3

Αστυπάλαια, Σαλαμίνα,Σπέτσες, Σύμη, Χίος,
Ψαρά

4
5

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Αντώνης Γ. Βασάκης
Ευθύμιος Ε. Ανδρικόπουλος Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Δρ ΕΜΠ

Ιωάννης Ν. Κουμανούδης Δρ Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Υφηγητής ΕΜΠ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Αντωνία Μοροπούλου Δρ Χημικός
Μηχανικός, Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΔΙΟΛΚΟΣ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΕΕ / ΕΜΑΕΤ

Ημερίδα ΜΚΕ 6ο Εθνικό Συνέδριο της
6

Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών

ΕΛΕΜΚΕ

Ελέγχων Αθήνα 2008
7

8

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Civil Engineering Heritage in Europe18th –
21st Century

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

European Council of Civil Engineers
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ασφαλιστικο ωρα μηδεν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προτάσεις –
τροποποιήσεις επί
του ασφαλιστικού
Νομοσχεδίου
που αφορούν το
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
Κύριοι βουλευτές.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στο
ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση από την Κυβέρνηση και ειδικότερα στις διατάξεις που αφορούν τον κλάδο του
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
Επειδή το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ είναι
αναμφισβήτητα βιώσιμο ταμείο και
η μέχρι τώρα πορεία του αποδεικνύεται από τους χρηματοοικονομικούς του δείκτες, νομίζουμε ότι
πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα για
οποιαδήποτε Νομοθετική ρύθμιση.
Για τους λόγους αυτούς σας αποστέλλουμε τις σχετικές θέσεις του
ΤΕΕ μαζί με συγκεκριμένες αιτιολογημένες τροποποιήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο οι οποίες αφορούν το ΕΤΑΑ και ειδικότερα το
ΤΣΜΕΔΕ, όπως κατατέθηκαν στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής.
Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα δίκαια αιτήματά μας και αποδείξετε με την ψήφο
σας στην σχετική ψηφοφορία ότι το
πρωταρχικό μέλημα των εκπροσώπων των Μηχανικών και κατ’ επέκταση των Πολιτών της περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι η στήριξη και προστασία των κοινωνικών και ατομικών
δικαιωμάτων και όχι η ισοπέδωση
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και των εργασιακών σχέσεων.
Η πρόεδρος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Όπως απεστάλησαν στους βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
Ι. (Αφορά την ειδική προσαύξηση)
Στο άρθρο 4 παρ. 3 του νομοσχεδίου
προστίθεται δεύτερη παράγραφος και
διατυπώνεται ως εξής:
α) Για θέματα που δεν ρυθμίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του Ν. 2084/1992 (Α
165), όπως ισχύουν.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3516/2006 παραμένουν σε ισχύ.
ΙΙ. Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου
μετά τη λέξη Οργανισμού προστίθενται οι λέξεις «και δεν είναι συναφής
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μηχανικών». Το άρθρο αυτό
αναδιατυπώνεται ως εξής:
3. Όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
πριν την 1.1.1993 και είναι σήμερα
ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας
ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ,
υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ασκούν
δραστηριότητα που υπάγεται στην
ασφάλιση του Οργανισμού και δεν
είναι συναφής με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μηχανικών. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταργείται.
ΙΙ. Στο άρθρο 27 παρ. 2 μετά τη
β βαθμίδας προστίθενται οι λέξεις
«πλην των μηχανικών που ασκούν
υπηρεσία σχετική με την ιδιότητά
τους ως μηχανικών».
IV. Στο άρθρο 37 του νόμου διαγράφονται οι λέξεις «πλην των ΕΤΑΑ»
και η διάταξη να αναδιατυπώνεται ως
εξής:
Από 1.1.2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ, πλην
των ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του συστήματος
ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ. Το
ποσό αυτό επιμερίζεται στους οργανισμούς ανάλογα με τον αριθμό των
δικαιούχων και των ποσών που καταβάλλονται.
V. Στο άρθρο 46 με αρ. Γ στη δεύτερη παρ. με αρ. 9.
α) μετά τη λέξη «Φορείς» διαγράφονται οι λέξεις «ή Κλάδοι ή Τομείς».
β) μετά τις λέξεις «σύμφωνη γνώμη των» διαγράφονται οι λέξεις «εκπροσώπων των φορέων»
γ) μετά τις λέξεις «Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον έχουν αναλογιστικό πλεόνασμα». Η διάταξη αυτή αναδιατυπώνεται ως εξής:
«9. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους οι ΦΚΑ δύνανται να διαθέτουν εκ των διαθεσίμων τους ποσά για τη χορήγηση δανείων προς ασφαλισμένους συνταξιούχους και υπαλλήλους, σύμφωνα
με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.
Επίσης με παρόμοιες αποφάσεις, οι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύνανται, μετά τη σύμφωνη γνώμη των
κλάδων ή τομέων να διαθέτουν έντοκα δάνεια προς άλλους φορείς ή κλάδους ή τομείς κοινωνικής ασφάλισης,
εφόσον έχουν αναλογιστικό πλεόνασμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ......».
VI. Στο άρθρο 45
προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής:
«Η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και
Πιστοδοσίας του τομέα μηχανικών του ΕΤΑΑ εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ΝΔ 2724/1953, του άρθρου 7 του Ν.
440/1945 και ασκεί τις αρμοδιότητές
της καλυπτόμενη από τις καταθέσεις
του Τομέα μηχανικών στην Τράπεζα
της Ελλάδος και τις κινητές αξίες που
διαχειρίζεται για λογαριασμό του η
Τράπεζα αυτή».
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Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΤΕΕ
Πελοποννήσου συμμετέχουν στις απεργιακές
κινητοποιήσεις αντιδρώντας στις μεθοδεύσεις
που οδηγούν στην κατάρρευση του ΤΣΜΕΔΕ
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου εκφράζει
την έντονη αντίθεση του στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και καλεί τα μέλη του Διπλωματούχους μηχανικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί με τους άλλους κοινωνικούς, επιστημονικούς
και συνδικαλιστικούς φορείς.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου
για το ασφαλιστικό διακυβεύονται
πολλά περισσότερα από όσα κατακτήθηκαν μετά από δεκαετίες αγώνων,
απειλείται πάνω από όλα το κοινωνικό κράτος, καθώς και το μέλλον τόσο
των εργαζομένων, όσο και των συνταξιούχων του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα.
Όπως τονίζει η πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη «με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό
ανατρέπονται πλήρως όσα ίσχυαν έως
σήμερα, κατεδαφίζεται το ασφαλιστικό σύστημα, εκφράζεται μια συντονισμένη ισοπεδωτική πολιτική της κυβέρνησης η οποία ήδη έχει φανεί με
την εφαρμογή της ανεξέλεγκτης φορολογικής επιδρομής, με την βίαιη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στις
εργασιακές σχέσεις και τις αποδοχές.
Το μέχρι πρότινος ανεξάρτητο ΤΣΜΕΔΕ που έχει χαρακτηριστεί πρότυπο
αυτοδιοικούμενο Ταμείο, μακροχρόνια βιώσιμο, όπως αποδεικνύεται από
τα χρηματοοικονομικά του δεδομένα
και δείκτες, οδηγείται στο αφανισμό.
Η κυβέρνηση χωρίς να λάβει υπ’
όψη της τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη δημιουργία του ΕΤΑΑ
σε θέματα μείωσης προσωπικού, υποστελέχωσης υπηρεσιών, καθυστέρησης ελέγχου καταβολής νοσηλείων

και συντάξεων, μεγέθυνσης της ταλαιπωρίας των συναλλασσόμενων, χωρίς να σεβαστεί ότι το Ταμείο μας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και κεφάλαια των ασφαλισμένων του, διατηρήθηκε λόγω των υψηλών εισφορών των μελών του και επειδή οι Μηχανικοί εργάζονται πολύ περισσότερα
χρόνια σε σύγκριση με άλλους εργαζομένους και χωρίς να λάβει ως οδηγό για οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση το ΤΣΜΕΔΕ, προχωρά σε περαιτέρω ενοποιήσεις των ασφαλιστικών
Ταμείων.
Επειδή πιστεύομε και αγωνιζόμαστε για μια πολιτική αξιοκρατίας και
δικαιοσύνης, για μια πολιτική όπου
η ισοπέδωση και η απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι το σωστό μέτρο για τη θεραπεία των στρεβλώσεων, την κάλυψη των ελλειμμάτων και την αναδιανομή του πλούτου, αντιδρούμε στα μέτρα της κυβέρνησης που σκοπό έχουν την αδικαιολόγητη και δυσανάλογη τιμωρία
των εργαζομένων –ασφαλισμένων με
υψηλότερες αποδοχές και υψηλότερες εισφορές και που συνεισφέρουν
στο σύστημα και καλούμε όλους τους
συναδέλφους μας να συμμετάσχουν
στις απεργιακές κινητοποιήσεις και σε
όποιες άλλες ενέργειες ακολουθήσουν
σε συνεργασία με τους λοιπούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς στην προσπάθεια
διάσωσης του Ταμείου μας και του
δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών
στην κοινωνική ασφάλιση. Επίσης ζητάμε από την κυβέρνηση για άλλη μια
φορά να συμπεριλάβει στο σχέδιο
νόμου που θα ψηφιστεί στη Βουλή τα
βασικά αιτήματα μας –τροποποιήσεις

που έχουμε ήδη καταθέσει εντός του
Ιουνίου 2010 για το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ:
-η βασική σύνταξη να επιβαρύνει για
λόγους ίσης μεταχείρισης, όπως
ισχύει και για τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι το ΕΤΑΑ το οποίο άλλωστε δεν έχει σημαντικούς κοινωνικούς πόρους
-να θεσπισθεί ότι θα εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις της ειδικής
προσαύξησης (Ν.3518/06), η κατάργηση της οποίας οδηγεί σε ετήσια μείωση των συντάξεων μας έως
και 62%
-να υπάγονται αποκλειστικά και μόνο
στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ οι μισθωτοί Μηχανικοί που απασχολούνται
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
-να μη ισχύει η πολλαπλή ασφάλιση
για τους παλιούς ασφαλισμένους
που ασκούν δραστηριότητα συναφή με την άσκηση της δραστηριότητας τους ως μηχανικοί
-να κατοχυρωθεί και διασφαλισθεί ο
θεσμός της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ. Η επιχειρούμενη κατάργηση
του κλάδου εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας αποτελεί πλήγμα στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα
των Μηχανικών και πλήρη υποταγή στο τραπεζικό σύστημα και στον
τραπεζικό δανεισμό
-να διαχωριστούν λογιστικά και οικονομικά οι πόροι του Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ που είναι διαφορετικοί από τα έσοδα με τα οποία
χρηματοδοτείται η αναλογική σύνταξη και αυτό να γίνει σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των αποθεματικών μας».
Η Πρόεδρος
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Διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε
ημερίδα στο Ναύπλιο το Σάββατο 10
Απριλίου 2010 με θέμα: «Διαχείριση
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
στην εποχή της κλιματικής αλλαγής».
Στην ημερίδα ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αργολίδας του
ΤΕΕ Δημήτρης Καρούντζος αναφέρθηκε στη δράση του ΤΕΕ Τμήματος Πελοποννήσου στα θέματα διαχείρισης
των υδατικών πόρων και στην αναγκαιότητα διοργάνωσης της εκδήλωσης.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Νομάρχης Αργολίδας Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο Δήμαρχος Ναυπλίου Παναγιώτης Αναγνωσταράς, ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης ο οποίος κήρυξε και την έναρξη
εργασιών της ημερίδας.
Ο Θεόδωρος Δραγκιώτης, Σύνδεσμος της ΔΕ του ΤΕΕ με τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ), αναφέρθηκε σε
θέματα πολιτικής προστασίας σε σχέση
με την κλιματική αλλαγή.
Η Δρ Χριστίνα Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος ΠΜ, Επιμελήτρια της
ΜΕΠΑΑ, αναφέρθηκε στη συνέχεια
στη διαχείριση των υδατικών πόρων
στην εποχή της κλιματικής αλλαγής,
ενώ ακολούθησε παρουσίαση από τον
Πρόεδρο της Ν.Ε. Αργολίδας του έργου ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τη
διαχείριση των υδατικών πόρων στην
Αργολίδα, και την επάρκεια υδατικών
αποθεμάτων πού είναι ανεκμετάλλευτα ακόμη.
Ο Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής
ΕΜΠ και μέλος της ΜΕΠΑΑ, παρουσίασε τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων στη διαχείριση εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων.
Η Δρ Μαρία Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ και μέλος της

ΜΕΠΑΑ, αναφέρθηκε σε προβλήματα
ποιότητας των υπογείων νερών, καθώς και στην υφαλμύρινση.
Ακολούθως παρουσιάσθηκε από
τον Λάμπρο Καρούντζο, μέλος της
Μ.Ε. Περιβάλλοντος Αργολίδας το
έργο ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα τη μαθηματική ανάλυση μετρήσεων της περιεκτικότητας
σε χλώριο των υδάτων της πηγής Αναβάλου.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα
θέματα που παρουσίασαν οι εισηγη-

τές.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απόφαση όλων, το ΤΕΕ, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστροφή της τάσης στην
Αργολίδα, να προτείνει και προωθήσει
από κοινού με το ΥΠΕΚΑ την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης
της ποιότητας και της ποσότητας των
διαθεσίμων υδάτων, ώστε η περιοχή,
εξασφαλίζοντας το βασικό φυσικό της
πόρο, το νερό, να ανακτήσει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης πού δικαιούται να έχει.
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Βιομηχανική κληρονομιά
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ημερίδα με θέμα: «Βιομηχανική κληρονομιά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» διοργανώθηκε στις 15 Μαΐου 2010 στην Τρίπολη (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο), την οποία διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για την Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομίας (TICCIH).
Στην ημερίδα συμμετείχαν μηχανικοί
από όλη την Πελοπόννησο, που εκδήλωσαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την θεματολογία
που ανέπτυξαν οι εισηγητές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου,
στον χαιρετισμό που απηύθυνε επεσήμανε
την πολύ σοβαρή και αποτελεσματική δουλειά που κάνει εδώ και 17 χρόνια το Ελληνικό Τμήμα της (TICCIH) στην χώρα μας. Εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στο Ελληνικό
Τμήμα της TICCIH, «γιατί με τις παρεμβάσεις και τις μελέτες που κάνει, σε κάθε γωνιά της χώρας, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων μας για την προστασία και την
ανάδειξη της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως
πολιτιστικού αγαθού στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς».
Στον χαιρετισμό της η Χαρ. Τσιώλη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν και σήμερα η
υπόθεση της προστασίας των μνημείων έχει
εισέλθει σε μία δύσκολη εποχή, όπου ο πολιτισμός δεν αξιολογείται ως δημόσιο αγαθό αλλά με βάση την εμπορικότητά του, το
παράδειγμα των ανθρώπων της Επιτροπής
για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς δείχνει ότι υπάρχει φως στην άκρη
του τούνελ, δείχνει ότι υπάρχουν ελπίδες
διάσωσης της πλούσιας κληρονομιάς μας.
Σήμερα έχομε αρχίσει να κατανοούμε
και να εκτιμάμε την κληρονομιά μας συνειδητοποιώντας ότι «λαός που δεν ξέρει και
δε σέβεται τις ρίζες του αυτοκαταδικάζεται σε εξαφάνιση από το παγκόσμιο γίγνεσθαι».
Η κληρονομιά μας αποτελεί μία αναντικατάστατη έκφραση του πλούτου και της
ποικιλίας του πολιτισμού μας, μία ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος μας και ένα

κοινό αγαθό για όλους τους Έλληνες.
Να επισημάνομε δε, ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, βασική αρχή της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι
ότι «η συνύπαρξη παλαιών και σύγχρονων
κτηρίων συμβάλλει στην ιστορική συνέχεια,
στη διατήρηση της ταυτότητας της πόλης
και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της».
Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα ιστορικά βιομηχανικά κτήρια, ή πιο ορθά, τα βιομηχανικά μνημεία αποτελούν χωρίς αμφιβολία μοναδικά δείγματα της βιομηχανικής μας κληρονομιάς από αρχιτεκτονική,
κατασκευαστική και τεχνολογική άποψη και
αναπόσπαστο τμήμα της «συλλογικής μνήμης» των πόλεων.
Δεν πρόκειται μόνο για κτήρια, μηχανές,
εγκαταστάσεις, εργαλεία κλπ.
Μέσα σε αυτά είναι συσσωρευμένες
μνήμες, γεγονότα, κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές σχέσεις, τρόποι επικοινωνίας και
γενικά μία ολόκληρη παραγωγική καθημερινότητα των προγόνων μας.
Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν
την ανθρώπινη εργασία, τις δεξιότητες, τις
τεχνολογίες και την τεχνογνωσία μιάς εποχής, τις εμπορικές σχέσεις, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις, την πα-

ραγωγή νέων προϊόντων.
Πρόκειται για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, για τη γεωργική και βιομηχανική εκμετάλλευση, για τις σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας μέσα στην παραγωγική δραστηριότητα.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια,
τα βιομηχανικά μνημεία στην Ελλάδα έχουν
πάρει μία σαφώς πιο αναγνωρίσιμη θέση
μεταξύ των μνημείων του πολιτισμού μας.
Συνήθως αυτά τα μνημεία αντιμετωπίζονται
με περισσότερο σεβασμό από ότι πριν από
λίγα χρόνια.
Σε πολλές Ελληνικές πόλεις βλέπομε να
έχουν ολοκληρωθεί ήδη σημαντικά έργα
υψηλής ποιότητας στον τομέα αυτό.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεχωρίζουν το Μουσείο Υδροκίνησης στους νερόμυλους της Δημητσάνας και το Μουσείο Ελιάς στο παλιό ηλεκτρικό σταθμό της
Σπάρτης.
Είμαι σίγουρη ότι δεκάδες άλλα τέτοια
μνημεία παραμένουν σιωπηλά και αναξιοποίητα σε όλους τους Νομούς της Πελοποννήσου.
Με τη βοήθεια της Διεθνούς Επιτροπής
για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς και την αξιοποίηση της πολύχρο-
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νης εμπειρίας των ανθρώπων του Ελληνικού Τμήματος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
μπορεί να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί τις
άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της Βιομηχανικής της κληρονομιάς και να ενισχύσει έτσι
σημαντικά και το τουριστικό προϊόν της.
Η σημερινή εκδήλωση πιστεύω ότι είναι
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους μας.
Μία ευκαιρία για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων
της Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών
αλλά και εμάς των Μηχανικών για τα βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτήρια σε σχέση με την
ιστορική τους καταβολή, τη διάσωση, την
ανάγκη προστασίας και αξιοποίησής τους.
Μία ευκαιρία για την ανάδειξη του πολιτισμού μας αλλά και μία ευκαιρία για το
μέλλον του τόπου μας γιατί επειδή η γνώση της κληρονομιάς μας, πέρα από τη διατήρησή της, είναι και οδηγός για το αύριο,
επειδή η πρόοδος σε όλους τους τομείς βασίζεται υποχρεωτικά στα προηγούμενα επιτεύγματα και παραδείγματα, επειδή η εξέλιξη και η ανάπτυξη επιτυγχάνονται αφού
προστεθεί κάποιο λιθαράκι σ’ αυτό που

ήδη υπάρχει, ώστε να δημιουργηθεί το νέο,
που οπωσδήποτε θα είναι καλλίτερο από το
προηγούμενο, η σημερινή εκδήλωση μπορεί ίσως να γίνει και έναυσμα για προβληματισμό από όλους τους φορείς σχετικά με
πιθανές δράσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της κάθε περιοχής, που τόσο
την έχουμε ανάγκη στην εποχή μας».

Οι ομιλητές
Στην ημερίδα μίλησαν σημαντικοί επιστήμονες και καθηγητές, αναπτύσσοντας τις
ενότητες. Στην 1η ενότητα μίλησαν οι:
Γιώργος Γιαξόγλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
Π.Τ./Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, με θέμα: «Βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στις αρχές του 20ού αιώνα στις πρωτεύουσες των
νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Απόστολος Παπαφωτίου, Αγρ. Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Αντιπροσωπείας Π.Τ./ Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, με θέμα:
«Η διώρυγα της Κορίνθου. Ένα θαύμα της τεχνολογίας του 19ου αιώνα».
Αναστασία Μαργιέ, Αρχιτέκτονας Μη-

χανικός Α.Π.Θ. – M.Sc. Αναστήλωσης
Α.Π.Θ. και Φωτεινή Χαλβαντζή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Μ.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π. , με θέμα: «Ιταλικά βιομηχανικά
συγκροτήματα στο νησί της Ρόδου».
Στην 2η ενότητα, τα θέματα ανέπτυξαν οι:
Κώστας Αδαμάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός – επίκ. καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Θ. – Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος
TICCIH. Θέμα: «Επανάχρηση βιομηχανικών
κτιρίων στο Βόλο. Μια πορεία 25 ετών ολοκληρώνεται».
Ασπασία Λούβη - Διευθύντρια Π.Ι.Ο.Π.
Θέμα: «Το Δίκτυο θεματικών τεχνολογικών
μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς».
Όλγα Βογιατζόγλου - Αρχαιολόγος ΥΠΠΟΤ. Θέμα: «Η βιομηχανική εγκατάσταση
παράμετρος της αστικής εγκατάστασης στη
Νέα Ιωνία Αττικής»
Η ημερίδα έκλεισε, όπως πάντα, με συζήτηση επί των θεμάτων και παρεμβάσεις
από τους παριστάμενους μηχανικούς.
Ακολουθούν μερικές από τις εισηγήσεις
περιληπτικά.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΦΡΕΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ Δ. ΜΕΛΗΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2710.237367, 243190, 222177 - FAX: 2710.243191
e-mail: melisni@otenet.gr, url: www.melisblock.gr
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ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ. ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 25 ΕΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Του Κώστα Αδαμάκη, Αρχιτέκτονος
Από την 10ετία του 1980, ξεκίνησαν
στον Βόλο, οι συζητήσεις για το μέλλον
των βιομηχανικών μονάδων που διάσπαρτες στον πολεοδομικό ιστό μαρτυρούσαν το ένδοξο βιομηχανικό παρελθόν της περιοχής.
Με θαυμαστή ομοφωνία οι τοπικοί φορείς, διέγνωσαν το πόσο σημαντικό θα ήταν για μια πόλη σαν τον
Βόλο, που καταστράφηκε αρχικά από
τους σεισμούς του 1955 και στην συνέχεια από την λαίλαπα της αντιπαροχής
(1960 -70), να διασώσει και αξιοποιήσει τα παλιά εργοστάσια.
Πρωτοπόροι στην προσπάθεια
αυτή ο Δήμος του Βόλου, ο Δήμος Ν.
Ιωνίας, το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (1984) και στην συνέχεια η
Νομαρχία Μαγνησίας.
Ιστορικές βιομηχανίες της πόλης,
διεσώθηκαν, αποκαταστάθηκαν και
εντάχθηκαν στις οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες της
πόλης.
Σημαντικό συστατικό για την επιτυχία, η ποικιλία των επιλεγέντων χρήσεων, που ξεκίνησαν αφ’ ενός μεν από
τις ελλείψεις και ανάγκες της πόλης, αφ’
ετέρου δε από την αξιολόγηση και την
διεπιστημονική προσέγγιση των δυνατοτήτων των υπαρχόντων βιομηχανικών κελυφών.
Καπνοβιομηχανία «Ματσάγγου,
Μεταλλουργία «Παπαρήγα», Μεταξουργεία «Ετμεκτζόγλου», Βαμβακουργεία «Μουρτζούκου», Καπναποθήκη «Σπίρερ», πλινθοκεραμοποιεία
«Τσαλαπάτα» και πολλές άλλες γνωστές
βιομηχανίες, αποτελούν τα νέα σημεία
αναφοράς της πόλης.
Πανεπιστημιακά κτίρια, πολιτιστικά κέντρα, ιστορικά βιομηχανικά μουσεία, γραφειακοί χώροι, μικτές χρήσεις
πολιτισμού, συνεδρίων, εκθέσεων και

αναψυχής, σχολεία κ.λ.π., προσφέρουν
στην πόλη διαθέσιμο χώρο για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της.
Παράπλευρο σημαντικό πολεοδομικό όφελος η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, που επί χρόνια
παρέμειναν ανενεργές, πολεοδομικά

κενά, σκοτεινά σημεία στην λειτουργία
της πόλης και του πολεοδομικού ιστού.
Η πόλη, οι τοπικοί φορείς και οι
κάτοικοί της κέρδισαν το στοίχημα για
την διάσωση και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής.
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Η βιομηχανική εγκατάσταση
των προσφύγων στη Νέα Ιωνία παράμετρος
της αστικής εγκατάστασης
Της Όλγας Δακουρά –Βογιατζόγλου ,  Αρχαιολόγου Α’ ΕΠΚΑ
Η βιομηχανική εγκατάσταση στην Νέα Ιωνία σηματοδοτείται από την εγκατάσταση στο χώρο των Ποδαράδων μικρασιατών προσφύγων από την Σπάρτη της Πισιδίας, γνωστό ταπητουργικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Ο ουσιαστικά
άγνωστος στην Ελλάδα κλάδος της ταπητουργίας θεωρήθηκε ως «πανάκεια» για την λύση του προβλήματος της επαγγελματικής αποκατάστασης των προσφύγων. Η Νέα Ιωνία
ορίστηκε ως κέντρο αυτής της δραστηριότητας που έδειξε
από την αρχή ότι οι πρόσφυγες με την εργατικότητά τους, τις
νέες ιδέες, την εμπειρία τους στις εμπορικές συναλλαγές και
την τραπεζική πίστη ήταν προορισμένοι να αποτελέσουν ένα
από τα σημαντικότερα κεφάλαια της χώρας. Το κτήμα των
Ποδαράδων οριοθετήθηκε από την ΕΑΠ και χωρίστηκε σε
δύο τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα αποτέλεσε τον οικιστικό
χώρο και ένα μικρότερο, στην περιοχή της Ελευθερούπολης,
ορίστηκε αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση όπου τα βιομηχανικά οικόπεδα παραχωρούνταν με διαλυτικούς όρους.
Η πορεία της Ταπητουργίας στην Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή αλλά σύντομη. Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929
της έδωσε το καίριο κτύπημα. Η βιομηχανική ζώνη της Ελευθερούπολης επιβίωσε με καθολική στροφή στη βαμβακουρ-

γία όπου επιβλήθηκαν με την παρουσία τους: Η υφαντουργική Εταιρεία «Μουταλάσκη», η Υφαντουργία Συνάνογλου,
η εριουργία «Τρία Άλφα», η «Ιωνική Υφαντουργία».
. Στο χώρο όμως των Ποδαράδων υπήρχε μια πρόδρομη
της έλευσης των προσφύγων βιομηχανική εγκατάσταση. Στο
συνοικισμό του Περισσού, όπου τα σωζόμενα βιομηχανικά
κελύφη εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα, ο γνωστός βιομήχανος Νικόλαος Κυρκίνης, ιδρυτής της μεγάλης «Ελληνικής Εριουργίας» στα Πατήσια, είχε ήδη από το 1918 δημιουργήσει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το 1919 είχε ιδρύσει την Ελληνική Μεταξουργία η οποία το 1923, όταν τα κύματα των προσφύγων κατέκλυσαν τον ελληνικό χώρο έγινε
Ανώνυμη Εταιρεία. Κύριος παράγοντας της ανάπτυξης της
Μεταξουργίας στην Ελλάδα ήταν η συνεισφορά των προσφύγων που με την τεχνογνωσία τους και κυρίως, τα φθηνά εργατικά χέρια, έδωσαν μεγάλη ώθηση στην ελληνική βιομηχανία μεταξιού. Ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Νικόλαος
Κιρκίνης δημιούργησε στην Νέα Ιωνία μια ολόκληρη βιομηχανική πόλη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το «μικρό Manchester», όπως έμεινε γνωστό.
Τα εργοστάσια με την ώθηση των προσφυγικών εργατικών χεριών εξακτινώθηκαν από τη Νέα Ιωνία στον ευρύτερο χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνα, Νέο Ηράκλειο, Πατήσια με αποκλειστικό αντικείμενο την Κλωστοϋφαντουργία.
Εν τω μεταξύ η ανάπτυξη της βιομηχανίας στη Νέα Ιωνία συμβάδισε με εκείνη του συνοικισμού και η σχέση κατοικίας και εργασίας έμεινε για πολλά χρόνια στενή. Η εμφάνιση του Μποδοσάκη, μετά το 1935, στη διεύθυνση της « ΑΕ
Ελληνικής Εριουργίας» και η παράλληλη ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης της Ελευθερούπολης φανερώνει ότι έκτοτε ολόκληρη η βιομηχανική εξέλιξη της Νέας Ιωνίας συνυφασμένη με την κλωστοϋφαντουργία στηρίχθηκε στα χέρια
των μικρασιατών προσφύγων που μέσα σε μύριες δυσκολίες και σε ένα περιβάλλον πολλές φορές εχθρικό έδωσαν το
δικό τους στίγμα.
Η βιομηχανική κληρονομιά της Νέας Ιωνίας, ως πολιτιστικό αγαθό, είχε δυστυχώς μια θλιβερή τύχη στα χέρια
των εκάστοτε δημοτικών αρχών, που ως αποδέκτες αυτής
της κληρονομιάς λειτούργησαν με έλλειμμα ευαισθησίας και
οράματος για την ιστορία της πόλη τους και την ιστορική της
παρακαταθήκη.
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Ιταλικά βιομηχανικά
συγκροτήματα στο νησί της Ρόδου
Της Μαργιέ Αναστασίας, Αρχιτέκτονος Μηχανικού Α.Π.Θ. - Μsc Αναστηλωτής Α.Π.Θ.
& της Χαλβαντζή Φωτεινής, Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Μ.Π. - Μsc Αναστηλωτής Ε.Μ.Π.
Η εισήγηση αναφέρεται στη βιομηχανική κληρονομιά της Ρόδου και ειδικότερα στα ιταλικά βιομηχανικά συγκροτήματα,
που ανεγέρθηκαν με πρωτοβουλία Ιταλών
επιχειρηματιών στο νησί της Ρόδου την περίοδο της Ιταλοκρατίας (1912-1946).

Ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικο –
οικονομικές συνθήκες
Με την εδραίωση της Ιταλικής Κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα το 1923, ξεκινά μια
περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλόπνοες πολεοδομικές και κτηριακές
επεμβάσεις. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού
τομέα ήταν πρωταρχικός στόχος των Ιταλών κατακτητών, ως μέσο επικράτησης του
ιταλικού στοιχείου στην οικονομική ζωή
των νησιών. Έμφαση δόθηκε κυρίως στο
νησί της Ρόδου, με την κατασκευή αξιόλογων βιομηχανικών κτηρίων, που βασίζονταν σε μελέτες της Διεύθυνσης Δημοσίων
Έργων. Οι επιχειρήσεις που άκμασαν ήταν
αυτές της αγγειοπλαστικής, της αρωματοποιίας, της βυρσοδεψίας, της ελαιουργίας,
της οινοποιίας, της σαπωνοποιίας, των σιδηρουργείων, της ταπητουργίας, της αλευροβιομηχανίας και της επεξεργασίας σπόγγου και καπνού.

Κυρίαρχα αρχιτεκτονικά ρεύματα
Σε μορφολογικό επίπεδο, τα πρώτα βιομηχανικά κτήρια απηχούν τις επιρροές του
Εκλεκτικισμού. Κυρίαρχο αρχιτεκτονικό
ρεύμα της δεύτερης περιόδου, από το 1924
έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930, ήταν το
«Διεθνές Στυλ» ή μοντέρνα αρχιτεκτονική.
Η τελευταία περίοδος της Ιταλικής Κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα (1936 -1946) διακρίνεται για την προσπάθεια επιβολής της φασιστικής ιδεολογίας, μέσω των κοινωνικοπολιτικών μέτρων και την επιβολή των αρχών της «Ρασιοναλιστικής» αρχιτεκτονικής.

Βιομηχανική ζώνη Κόβα
Η συγκέντρωση των βιομηχανικών

εγκαταστάσεων στην πόλη της Ρόδου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η βιομηχανική ζώνη οριοθετήθηκε βάσει του ιταλικού ρυθμιστικού σχεδίου το 1926 στην
περιοχή Κόβα, και εκτείνεται από το λιμάνι της Ακαντιάς μέχρι την περιοχή Ζέφυρος. Περιελάμβανε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κτήρια συνοδείας, όπως είναι
οι τράπεζες και οι αποθήκες που υποστήριζαν τη λειτουργία τους. Σήμερα, τα περισσότερα έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ όσα από
αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, είτε διατηρούν την αρχική τους χρήση είτε φιλοξενούν νέες.

Μετασχηματισμός
περιοχής Κόβα
Όπως φανερώνουν οι εξελίξεις και
τα σύγχρονα κοινωνικά-οικονομικάπολεοδομικά δεδομένα, η περιοχή Κόβα
με την πλούσια βιομηχανική κληρονομιά
αλλάζει χαρακτήρα. Οι αλλαγές που συντελούνται απορρέουν από τη χάραξη μιας
στρατηγικής ανάπτυξης που φιλοδοξεί να
μετασχηματίσει την περιοχή από ανενεργή και υποβαθμισμένη νησίδα σε νέο ισχυρό οικονομικό-τουριστικό άξονα της πόλης
της Ρόδου.
Στην περιοχή προβλέπεται η κατασκευή
μεγάλων έργων με σκοπό την οικονομική
και τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Τα
σημαντικότερα από αυτά είναι το λιμάνι της
Ακαντιάς, ο περιμετρικός δρόμος της πόλης
και η νέα μαρίνα.

Δράσεις του ΤΕΕ-Τμήμα Δωδεκανήσου για την καταγραφή – διάσωση της βιομηχανικής κληρονομίας της Δωδεκανήσου
Με αφορμή τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στην περιοχή Κόβα το ΤΕΕ Τμήμα
Δωδεκανήσου συνδιοργάνωσε με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Τ.Ε.Δ.Κ.
Δωδεκανήσου τον Σεπτέμβριο του 2008
στη Ρόδο τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Η
Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδεκανήσου». Το Μάιο του 2009 διοργανώθηκε
ακόμη μία ημερίδα από τους ίδιους φορείς
με τίτλο «Η προβιομηχανική - βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου – Η περίπτωση της Κω». Οι 45 εισηγήσεις συμπεριλήφθηκαν σε έναν τόμο 335 σελίδων με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που συνοδεύτηκε από DVD με τα 6 video που προβλήθηκαν στο συνέδριο. Για το νομό της
Δωδεκανήσου, το συνέδριο αυτό απετέλεσε την απαρχή διαλόγου για τη διάσωση
της βιομηχανικής της κληρονομιάς και έθεσε τις βάσεις για τη σύσταση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας που θα ασχοληθεί
ενδελεχώς με την Βιομηχανική Κληρονομιά
της Δωδεκανήσου. Στόχος της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι, όχι μόνο η
καταγραφή – καταλογοποίηση των εν λόγω
κτηρίων, αλλά και προτάσεις – πιλοτικές
δράσεις για τη δημιουργία ενός συνολικού
σχεδίου διαχείρισής τους. Τέλος, τέθηκαν
επίσης οι βάσεις διαλόγου για τη δημιουργία ναυτικού – ναυπηγικού μουσείου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ ΣΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα προβλήματα των μηχανικών στον
υπεύθυνο Δημοσίων Έργων της Ν.Δ.

Σ

υνάντηση με την πρόεδρο Χαρ.
Τσιώλη και τη νέα διοίκηση του
ΤΕΕ Πελοποννήσου, καθώς επίσης και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ν. Αρκαδίας, είχε ο υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης Δημοσίων Έργων της
Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Χαλκίδης, ο οποίος βρέθηκε στις αρχές Ιουνίου στο νομό Αρκαδίας.
Ο βουλευτής της Ν.Δ. και το κλιμάκιο που τον συνόδευε ξεκίνησαν νωρίτερα την επίσκεψή τους από τη νομαρχία Αρκαδίας, όπου ενημερώθηκαν για
την εξέλιξη των αναπτυξιακών έργων
στην Πελοπόννησο και το νομό Αρκαδίας. Ειδικότερα, ο Μ. Χαλκίδης ενημερώθηκε για την κατασκευή του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη, ενώ ζήτησε την υλοποίηση μιας σειράς έργων,
όπως η κατασκευή της οδού Τρίπολης
– Άστρους, η παράκαμψη Λαγκαδίων
και το τμήμα Κυβέριου – Λεωνιδίου.
Στις παρατηρήσεις του ζήτησε περισσότερα χρήματα για την αποπεράτωση
των έργων στην Πελοπόννησο.
Κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του ΤΕΕ, υπήρξε συνάντηση με
την πρόεδρο και τη Δ.Ε.,. καθώς και
με το Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε. Αρκαδίας. Όπως επισημάνθηκε από την
πρόεδρο του ΤΕΕ, η σημερινή κατάσταση είναι τραγική, αφού δεν λαμβάνονται μέτρα ανάπτυξης, ενώ ιδιωτικά τεχνικά γραφεία κλείνουν, περαιωμένα
δημόσια έργα παραμένουν ανεξόφλητα, εργοληπτικές εταιρείες πτωχεύουν
και τεχνίτες στην οικοδομή και τα δημόσια έργα οδηγούνται στην ανεργία.
Η Χ.Τσιώλη ανέφερε πως η μόνη διέξοδος από την κρίση είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, που βασικός της μοχλός είναι ο τομέας των κατασκευών.
Ζήτησε τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ

και την αναβάθμιση – ενίσχυση του
ΠΔΕ, με ορθολογισμό και δίκαιη κατανομή των πόρων και συγκεκριμένα με
ενίσχυση και αύξηση του μεριδίου της
πίτας των περιφερειακών έργων για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Η πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως ο
κλάδος των κατασκευών συμμετέχει
ενεργά και διαχειρίζεται σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ και μεγάλο ποσοστό
της απασχόλησης (κοντά στο 12% με
15%). Σημείωσε πως τα μέτρα της δημοσιονομικής πολιτικής που λαμβάνονται σήμερα, αφορούν τη μείωση μόνο
της δημόσιας δαπάνης, ενώ διατηρούν
την χώρα σε ύφεση αντί να δημιουργούν ανάπτυξη. Ανάκαμψη, είπε, σημαίνει δημόσιες επενδύσεις, κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων με
ενίσχυση μέσω επιδοτήσεων και δανείων.
«Ζητάμε ανάπτυξη με επενδυτικές δράσεις. Δεν ζητάμε δάνεια, αλλά
μια σταθερή εφαρμογή κατασκευαστικών έργων» ανέφερε χαρακτηριστικά
η πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου, σημαίνει υποδομές, αναπλάσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, δίκτυα αποχέτευσης

κ.λπ. Σημαίνει ακόμα, κρατικές επενδύσεις, αξιοποίηση άμεσα της συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους,
κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις για
επισκευές, ανακαινίσεις, έργα αντισεισμικής θωράκισης κτηρίων, ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, ΑΠΕ και έμφαση στην αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος. Επίσης, απαλλαγή φορολογίας σε ιδιοκτήτες, επιδοτήσεις νοικοκυριών, στήριξη δανειοληπτών με χαμηλότοκα δάνεια.
Ανάπτυξη σημαίνει αξιοποίηση του
ΕΣΠΑ και απεμπλοκή του από τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις αγκυλώσεις που φρενάρουν κάθε έργο ενίσχυσης του Π.Δ.Ε.,
άνοιγμα του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την αυτοδιοίκηση, αξιοποίηση προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων όπως το Jessica & Jeremy κ.α.
Όλα αυτά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, φέρνοντας επενδύσεις και τονώνοντας την αγορά εργασίας, σε αντίθεση
με την ακολουθούμενη σήμερα δημοσιονομική πολιτική, του αποπληθωρισμού μειώνοντας τις δαπάνες και το έλλειμμα και οδηγώντας στην ύφεση χωρίς κανένα πρόγραμμα ανάκαμψης και
διαρθρωτικών αλλαγών».
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Στο πόδι η Πελοπόννησος για το σιδηρόδρομο
Τη διατήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, την
κανονικοποίηση της γραμμής του μετρικού V και τη στήριξη των προαστιακών δρομολογίων σε όλους τους
νομούς της Πελοποννήσου, ζήτησαν
η Παμπελοποννησιακή Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα για τη σωτηρία του
σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο και
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), με ψήφισμα – απόφαση προς όλα τα κόμματα και προς
το υπουργείο Μεταφορών, τα οποία
κατέθεσαν στις 24/6/2010 στη Βουλή μετά την πορεία διαμαρτυρίας που
πραγματοποίησαν.
Στη συνέντευξη τύπου μίλησαν ο
νομάρχης Μεσσηνίας και πρόεδρος
της ΕΝΑΕ Δημήτρης Δράκος, ο πρόεδρος της ΠΟΣ Νίκος Κουτσούκης, ο
Κώστας Φασούλας από τον Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου, η πρόεδρος του ΤΕΕ Χαρίκλεια Τσιώλη, ο
δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο αντινομάρχης Ηλείας Ευγένιος
Μπαλκάμος, ο νομάρχης Αργολίδας
Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γιώργος Καραμπάτος, ο επικεφαλής της
“Συνεργασίας“ Θανάσης Πετράκος, ο
δήμαρχος Θουρίας Γιώργος Σκαλαίος
και ο νομαρχιακός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς.
Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν οι
βουλευτές Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς και Νάντια Γιαννακοπούλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Μουλόπουλος και μέλη των Οικολόγων Πράσινων (Παρασκευόπουλος, Χρυσόγελος, Διάκος).
Ακολούθησε πορεία 250 περίπου
ατόμων με πανό, από την οδό Ακαδημίας στη Βουλή. Οι συγκεντρωμένοι
παρέμειναν μπροστά από τη Βουλή,
στη Βασ. Σοφίας, ενώ αντιπροσωπεία
μπήκε στο Κοινοβούλιο και παρέδωσε

το ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής
Φίλιππο Πετσάλνικο και στους εκπροσώπους των κομμάτων, Στάθη Κουτμερίδη (ΠΑΣΟΚ), Σταύρο Καλαφάτη
(ΝΔ), Θανάση Παφίλη (ΚΚΕ), Αστέριο
Ροντούλη (ΛΑΟΣ), Βασίλη Μουλόπουλο, Ευαγγελία Αμμανατίδου και Ηρώ
Διώτη (ΣΥΡΙΖΑ).
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία πήγε
στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Χαριλάου Τρικούπη και Λεωφόρος Αλεξάνδρας), όπου όμως λόγω
της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου απουσίαζαν και οι υφυπουργοί Νίκος Σηφουνάκης και Γιάννης Μαγκριώτης. Κανονίστηκε τέλος ραντεβού με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημ. Ρέππα.

Εισήγηση της προέδρου
Η πρόεδρος στην συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου αποτελεί σοβαρή παρακαταθήκη πολιτισμού για ‘μας τους Πελοποννήσιους. Πριν 100 περίπου χρόνια, ο οραματιστής Χαρ. Τρικούπης ξεκίνησε την γραμμή Πειραιάς – Αθήνα
– Πελοπόννησος, η οποία άλλαξε την
οικονομική και κοινωνική πορεία της
Πελοποννήσου. Από τότε πολλά άλλαξαν, έγιναν και γίνονται, οι οδικοί άξονες, οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά το τρέ-

νο παραμένει ένα φιλικό, παραδοσιακό και καθημερινό μέσο μεταφοράς
επιβατών και αγαθών που εξυπηρετεί
πολλά χωριά και ιδιαιτέρως τα ορεινά. Είναι ζωτικής σημασίας για την Πελοπόννησο και έτσι το αντιμετωπίζουμε».
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην
απόφαση της διοίκησης του ΟΣΕ το
2003 να διακόψει τελείως τα δρομολόγια, με σκοπό τη συντήρηση και αναβάθμιση του μετρικού δικτύου, απόφαση που φάνηκε ότι ήταν η αρχή της
κατάληξης μιας φθίνουσας πορείας.
Ακολούθησαν μεγάλες καθυστερήσεις
και έχουμε φθάσει στο 2010 ενώ τα
έργα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
Οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης
του έργου, τα αραιά δρομολόγια που
ξεκίνησαν αραιά, η πλημμελής σήμανση, ήταν θέματα που απασχόλησαν και
απασχολούν έως σήμερα τις τοπικές
κοινωνίες, τους φορείς και τα Επιμελητήρια μέχρι σήμερα, με συνεχείς διαμαρτυρίες προς την πολιτεία και πάγιο
αίτημα τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο".
Κατόπιν, η Χαρ. Τσιώλη τόνισε πως
η ανάπτυξη της χώρας είναι στόχος
όλων μας και πως σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.
«Οι χερσαίες μεταφορές είναι ένα κομ-

ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2010

μάτι της ανάπτυξης, που πρέπει όμως να ακολουθούν συγκεκριμένο σχεδιασμό και συγκεκριμένη στρατηγική» υπογράμμισε.

Πορεία ανάπτυξης
«Πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης και μάλιστα
επίκαιρη, όχι στρατηγική που διώχνει υπηρεσίες που συντελούν σε ποιοτικούς δείκτες πολιτισμού, όχι στρατηγική
που δεν σέβεται την κληρονομιά του τόπου, που δεν σέβεται το περιβάλλον, που δεν στηρίζεται σε οικονομική διαχείριση των φυσικών πόρων» είπε παρακάτω. Στρατηγική
που στηρίζεται σε:
• αποσυμφόρηση δρόμων,
• μη ρυπογόνες μεταφορές,
• μείωση καυσαερίων με χρήση οικολογικών μέσων,
• φθηνό κόστος χωρίς διόδια,
• αναβάθμιση ποιότητας ζωής των πόλεων και των πολιτών,
• ελάφρυνση της αστυφιλίας,
• μείωση της οικιστικής πίεσης.
Καταλήγοντας τόνισε ότι μέσα σε αυτή την στρατηγική
ανάπτυξης εντάσσεται και ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία.

Προτάσεις για ένα βιώσιμο σιδηρόδρομο
Καταθέτοντας τις προτάσεις της για την αξιοποίηση του
σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, η πρόεδρος
του ΤΕΕ τόνισε ότι πρέπει να εστιαστούμε στην προαστιακή
μορφή του σιδηρόδρομου και να αξιολογηθεί η σημασία
του δικτύου της Πελοποννήσου σε προαστιακή αξιοποίηση:
Να ενισχυθεί η προαστιακή λειτουργία του δικτύου με

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ακτινικές διαδρομές συνδέοντας τις πρωτεύουσες των νομών
με την ενδοχώρα, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση οικιστικής πίεσης, ελάφρυνση αστυφιλίας και φθηνό κόστος μεταφοράς.
Συγχρόνως το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει με άλλα
σχήματα συνδυασμένης εκμετάλλευσης, όπως είναι η τουριστική αξιοποίηση ως υπηρεσία του Προαστιακού (π.χ.
επίσκεψη στο Ναύπλιο, διαδρομή Τρίπολη – ορεινά χωριά Αρκαδίας και Μεσσηνίας μέχρι Διαβολίτσι, μια διαδρομή με πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία του σιδηροδρόμου κτίρια, γέφυρες κ.λ.π., με πολύ ωραία φυσικά τοπία και χωριά
ιστορικά). Έτσι θα τονωθεί και η ύπαιθρος και οι οικισμοί
που κινδυνεύουν να ερημώσουν. Είναι λοιπόν σαφές ότι
υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει ζωντανός ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη
γραμμή, η οποία όπως έχουν σήμερα τα πράγματα δεν είναι αποδοτική αλλά επειδή πρέπει να το δούμε με άλλο πρίσμα, γι’ αυτό προτείνουμε το πρίσμα του Προαστιακού με
σύγχρονη τουριστική αξιοποίηση.
Καταλήγοντας, η πρόεδρος ζήτησε από την πολιτεία:
α) να εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις του ΤΕΕ.
β) να αντιμετωπίσει τον σιδηρόδρομο Πελοποννήσου ως
μοχλό ανάπτυξης και να μην τον απαξιώσει περαιτέρω.
γ) να προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση του σιδηροδρόμου.
«Ας δείξει τώρα η κυβέρνηση την ευρωπαϊκή αντίληψη
που δεν έδειξε όταν έπρεπε πριν μερικά χρόνια. Ας δείξει
ότι σέβεται τον Μοριά, τον οποίον εξαίρεσε κάποτε από τον
κατάλογο των προτεραιοτήτων εκσυγχρονισμού του δικτύου της χώρας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να επικαλούμεθα ότι η Πελοπόννησος έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και
προόδου».

Διαφημιστείτε στο περιοδικό
του ΤΕΕ Πελοποννήσου
Τηλ.: 2710 226703, 241940, 241941
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5η ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα
Περιβάλλοντος , επαναφέρει σταθερά κάθε χρόνο στην επικαιρότητα τα
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και τα θέματα συνετής και
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, των υδατικών πόρων, της
αναγκαιότητας υιοθέτησης φιλικών
προς το περιβάλλον αναπτυξιακών δι-

αδικασιών, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ενίσχυση των παραγόντων που
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή
του πλανήτη. Σήμερα πρωτεύον στοιχείο μιας εναλλακτικής στρατηγικής,
που έχει αναδειχθεί ως αναγκαία για
τη χώρα, είναι ο σχεδιασμός πολιτικής
για την άμβλυνση και αντιμετώπιση
της απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, επανέρχονται στο προσκήνιο ζητήματα που σχετίζονται με
την λήψη και την εφαρμογή νομοθετικών και άλλων μέτρων για την επίτευξη όλων των παραπάνω και της αναγκαιότητας ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και της ουσιαστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η πρόεδρος

Οι 15 προγραμματισμένες δράσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον
Το Μάρτιο η ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα δράσης της μέσα στο οποίο καταγράφονται οι νέες
Οδηγίες και έγγραφα εργασίας τα οποία θα δείξουν τους νέους στόχους και κατευθύνσεις προς τις οποίες προγραμματίζει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει φυσικά όλο
το φάσμα ενδιαφερόντων της Επιτροπής, αλλά όσον αφορά
τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι αναφορές
που γίνονται είναι περιληπτικά οι πιο κάτω:

Για το 2010 προγραμματίζεται:
1. Η ετοιμασία Άσπρης Βίβλου για το μέλλον των Δημοσίων
Μεταφορών του 2020 και η σχέση με τους στόχους που
έχουν τεθεί σε σχέση με τις Κλιματικές Αλλαγές
2. Προγραμματισμό για τις επενδύσεις ούτε ώστε να διασφαλίζονται οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες το 2020/30.
Για το 2010 και μετά, προγραμματίζεται:
Κλιματικές αλλαγές
3. Προτάσεις για τη στρατηγική και δράση που θα πρέπει να
αναπτυχθεί για προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα πολιτικές για γεωργία, ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, βιομηχανία, υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, έρευνα και ανάπτυξη, υγεία, νερό, θάλασσα, αλιεία, οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα.
4. Ανάλυση και ετοιμασία πρακτικών προτάσεων που να
αποβλέπουν στην μείωση 30% των εκπομπών ρύπων σε
σχέση με το 20% που ήδη έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
5. Πιθανή Οδηγία για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 30% αντί στο 20% που είναι

τώρα μέχρι το 2020.
6. Ετοιμασία οδικού χάρτη για δραματική μείωση των ρύπων μέχρι το 2050.
7. Αναθεωρήσεις Οδηγιών για αντιμετώπιση και μετριασμό
των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές.
Ενέργεια
8. Εντοπισμό σημαντικών μέτρων για να πετύχει ο στόχος
της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.
9. Αναθεώρηση της Οδηγίας για τα πυρηνικά απόβλητα.
10. Ετοιμασία Οδηγίας για τα έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας που θα περιλαμβάνει και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
11. Εισαγωγή Οδηγίας για τη φορολόγηση ενεργειακών
προϊόντων με βάση την ενεργειακή τους δυνατότητα και
την τις εκπομπές ρύπων.
Περιβάλλον:
12. Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά αφού αυτή πρέπει να αναθεωρείται κάθε
4 χρόνια και επόμενη αναθεώρηση πρέπει να γίνει το
2011.
13. Εισαγωγή νέας Οδηγίας για την αποδοτική χρήση νερού στα κτήρια μέσω τεχνολογιών και πρακτικών που
ήδη έχουν εντοπιστεί από προηγούμενες μελέτες και οι
οποίες μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού μέχρι και 40%
14. Νέα Οδηγία για την υγεία των ζώων και επιπλέων μελέτες για τη μεταφορά των ζώων.
15. Μετά από τις συζητήσεις που έγιναν θα γίνει προετοιμασία διαδικασιών που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να
αποφασίσουν τα ίδια αν θα επιτρέψουν τη καλλιέργεια
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στα εδάφη τους.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2010

Η διαχείριση των υδατικών πόρων
την εποχή της κλιματικής αλλαγής
της Δρ. Χριστίνας Θεοχάρη
Περιβαλλοντολόγου- Πολιτικού Μηχανικού, Επιμελήτριας ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ
1. Το νερό ως κοινωνικό αγαθό
Το νερό αποτελεί πολύτιμο κοινωνικό αγαθό και το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η χρόνια έλλειψή του σε εκτεταμένες περιοχές του πλανήτη οδηγεί ή/και συντηρεί την ακραία φτώχεια, επιδεινώνει
τις συνθήκες ζωής και απειλεί την ίδια
την επιβίωση.
Η κατάσταση στον Πλανήτη από
πλευράς προστασίας του υπέρτατου
αυτού ανθρώπινου δικαιώματος είναι
ανησυχητική, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι και στον ανεπτυγμένο κόσμο δεν
υπάρχουν προβλήματα. Με την διαφορά ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες
οι συνθήκες είναι τραγικές. Οι αριθμοί
μιλάνε από μόνοι τους, καθώς:
• 1,1 δισ. ανθρώπων έχουν αδυναμία πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό,
• 2,4 δισ. άτομα στερούνται της αποχέτευσης και κινδυνεύουν από την
έλλειψη βασικών προϋποθέσεων
υγιεινής,
• 1,8 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν
κάθε χρόνο εξαιτίας λοιμώξεων
που συνδέονται με το ακατάλληλο
νερό και
• η κατάσταση του υδατικού περιβάλλοντος1, ευθύνεται για το 2025% των θανάτων παγκοσμίως.
Εκατομμύρια γυναίκες χάνουν καθημερινά πολλές ώρες αναζητώντας
νερό, ενώ εκατομμύρια κάτοικοι των
τενεκεδουπόλεων το πληρώνουν πέντε έως δέκα φορές ακριβότερο σε

1. Απειλή για τους υδατικούς
πόρους αποτελούν η ρύπανση και ο
ευτροφισμός των εσωτερικών νερών.

σχέση με τους κατοίκους των σωστά
ανεπτυγμένων αστικών περιοχών.
Για όλους αυτούς τους λόγους στα
σχολεία καταγράφονται 450 εκατομμύρια ημερών απουσίας των μαθητών.
Εξαιτίας της έλλειψης νερού η Αφρική χάνει κάθε χρόνο το 5% του ΑΕΠ
της.

2. Οι στόχοι της χιλιετίας
Το 2000 ο ΟΗΕ δεσμεύθηκε για την
μείωση στο μισό των ανθρώπων που
δεν έχουν πρόσβαση στα ζωτικά αυτά
αγαθά έως το 2015. Ο στόχος αυτός
είναι ένας από τους στόχους της Χιλετίας για την επίτευξη του οποίου ο ΟΗΕ
ζήτησε από τα κράτη να θεωρήσουν
κορυφαία προτεραιότητα την πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση, καθώς επίσης και να διπλασιάσουν την
διεθνή βοήθεια χορηγώντας άλλα 4
δισ. δολάρια ετησίως.

3. Η γεωστρατηγική
διάσταση του νερού
Το νερό ακριβώς λόγω της ζωτικής
του σημασίας χρησιμοποιείται ως γεωστρατηγκό μέσο επιβολής εξουσίας
και οδηγεί σε πολεμικές εντάσεις ενίοτε συγκαλυμμένες από άλλες αιτίες.
(Παλαιστίνη-Ισραήλ, Τουρκία-Συρία,
Ιράκ, Νταρφούρ, Ζιμπάμπουε κ.ά.)

4. Ζήτηση-υποβάθμισηκλιματική αλλαγή
α. Η αύξηση της ζήτησης: Η κατανάλωση νερού σε παγκόσμιο επίπεδο
διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια, αναπτυσσόμενη με διπλάσιους ρυθμούς
απ΄ ότι η αύξηση του πληθυσμού και
αποτελεί έναν από τους βασικούς
δείκτες του επιπέδου ανάπτυξης των

κοινωνιών, καθώς η βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης προϋποθέτει την αύξηση της υδατικής κατανάλωσης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της βιομηχανικής παραγωγής υπήρξε σημαντική
αύξηση της ζήτησης. Στην Ευρώπη,
από το 1955 μέχρι τις μέρες μας, η
συνολική κατανάλωση νερού αυξήθηκε από 100 σε 660 κυβικά χιλιόμετρα τον χρόνο.
β. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού: εξ αιτίας των παντός είδους ρυπάνσεων από απόβλητα, από την γεωργική δραστηριότητα κ.ά.
γ. Η κλιματική αλλαγή: Η πλειονότητα
των επιπτώσεων της υπερθέρμανης
λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου συνδέεται άμεσα με το νερό
και αφορά:
• στην μείωση των αποθεμάτων γλυκού νερού λόγω της αύξησης των
ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηρασία- βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας και μεγάλης έντασης, φαινόμενα που οδηγούν στην μείωση
των αποθεμάτων νερού με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και την παραγωγή τροφίμων, στην οικιακή και βιομηχανική χρήση.
• στην τήξη των παγετώνων που τροφοδοτούν με νερό εκατομμύρια ανθρώπων που εξ αυτού του γεγονότος μπορεί να μετατραπούν σε περιβαλλοντικούς πρόσφυγες,
• στην εξάπλωση των μολυσματικών
ασθενειών μέρος των οποίων συνδέονται με το ακατάλληλο νερό,
• στις διαταραχές στην βιοποικιλότητα η οποία φιλοξενείται στο νερό
και συντηρείται από αυτό,
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Από πολλές μελέτες προκύπτει ότι
ο,τιδήποτε σχετίζεται με το νερό θα
γνωρίσει στο μέλλον μεγάλες αλλαγές. Αλλού το μέσο ύψος της βροχής
θα αυξηθεί σημαντικά, όπως αναμένεται να συμβεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλού, όπως στις χώρες
του νότου η ανομβρία θα ενταθεί, θα
αλλάξει η κατανομή των βροχοπτώσεων στο χρόνο, καθώς θα έχουμε συχνότερη εναλλαγή ξηρών και υγρών
περιόδων.

5. Η περιοχή της Μεσογείου
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες
του ΟΗΕ, στην περιοχή της Μεσογείου οι κλιματικές αλλαγές συντελούνται
με μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά
με άλλες περιοχές του πλανήτη.
Στο εξής, τα διαστήματα έντονης ξηρασίας και παρατεταμένου καύσωνα,
αναμένεται να εναλλάσσονται συχνότερα με υγρές περιόδους που θα χαρακτηρίζονται από ισχυρές καταιγίδες,
προκαλώντας αλλού πυρκαγιές στα
δάση, αλλού φαινόμενα λειψυδρίας κι
αλλού καταστροφές λόγω πλημμύρας.
Η βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί κατά 27%, ενώ τα καλοκαίρια θα
είναι ιδιαίτερα δύσκολα στην Ιταλία,
τις ακτές της Αδριατικής, την Ισπανία,
την Ελλάδα και την Βόρεια Αφρική. Οι
βροχές αναμένεται να αυξηθούν κατά
16% στην Βόρεια Ευρώπη.
Η θερμοκρασία της Μεσογείου, αυξάνεται με διπλάσιους ρυθμούς από
αυτή των ωκεανών. Και η πρόβλεψη
είναι ότι στα επόμενα 90 χρόνια θα αυξηθεί μεταξύ 2,2 και 5,1 οC.

6. Η Ελλάδα
Στη χώρα μας στο εξής, ακόμη κι αν
δεχόμαστε συνολικά, σε ετήσια βάση,
τα ίδια ύψη βροχής σε σχέση με το παρελθόν, - κάτι πάντως που για την ώρα
διαψεύδεται από τις μετρήσεις των μετεωρολόγων οι οποίοι μιλούν για μείωση των βροχοπτώσεων - η κατανομή
του νερού θα είναι τέτοια, ώστε να μην
ευνοεί όπως παλιά τον εμπλουτισμό
των φυσικών δεξαμενών του νερού.
Το έδαφος, ως γνωστό, δεν προλαβαίνει να διηθήσει το νερό όταν αυτό έρχεται με βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης. Με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του νερού να απορ-

ρέει αναξιοποίητο και να χάνεται. Μ’
άλλα λόγια στην περιοχή μας, εκείνο
που είναι βέβαιο, είναι ότι θα περιοριστεί σημαντικά η ικανότητα των φυσικών δεξαμενών του νερού να εμπλουτίζονται και να ανανεώνουν τα αποθέματά τους.
Οι φυσικοί κίνδυνοι της λειψυδρίας
και της πλημμύρας όμως, αναμένεται
να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και
ως αποτέλεσμα μιας σειράς παράπλευρων απωλειών των ακραίων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή.
Οι δασικές πυρκαγιές και τα συχνότερα φαινόμενα πλημμυρικών απορροών, σε συνδυασμό με την προχωρημένη αστικοποίηση της υπαίθρου, θα
προκαλούν στο εξής εντονότερη διάβρωση των εδαφών, ενισχύοντας την
επέκταση του κινδύνου της ερημοποίησης, γεγονός που θα αποδυναμώσει
ακόμη περισσότερο την ικανότητα των
εδαφών να συγκρατούν το νερό της
βροχής και του χιονιού.
Οι τομείς της οικονομίας που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο
από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στους υδατικούς πόρους είναι:
• η γεωργία (αυξημένη ανάγκη
ύδρευσης),
• η ενέργεια (μείωση ποσότητας διαθέσιμου νερού για ψύξη και μειωμένη υδροηλεκτρική ενέργεια),
• η υγεία (ποιότητα νερού),
• η αναψυχή (τουρισμός).

7. Υδατική πολιτκή
Το πρόβλημα του νερού στη νέα
εποχή της κλιματικής απορρύθμισης
θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά

μόνο μέσα από το σχεδιασμό και την
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, ενταγμένης σε μια ευρύτερη στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον. Για να είναι
μια πολιτική νερού βιώσιμη, θα πρέπει να διασφαλίζει διαχρονικά:
• Την οικονομική ανάπτυξη, με την
ικανοποίηση των αναγκών των οικονομικών δραστηριοτήτων σε
νερό,
• Την περιβαλλοντική προστασία, με
τη διατήρηση της υγείας και της
ακεραιότητας των υδατικών συστημάτων, καθώς και
• Την κοινωνική ευημερία, με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης
όλων σε νερό καλής ποιότητας και
ικανής ποσότητας.
Το νέο εναλλακτικό αειφορικό πολιτικό μοντέλο της ισόρροπης οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής ανάπτυξης, θα εξασφαλίσει μια ανάπτυξη που θα απαντά στα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και ταυτόχρονα και περιβαλλοντικά αδιέξοδα. Μια
ανάπτυξη που θα δεν θα είναι μόνο
οικονομικά αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη, αλλά θα είναι και οικολογικά εφικτή, επειδή ακριβώς θα είναι
συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα της
γης.
Η απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε πολλές περιοχές της χώρας και έχει συσσωρεύσει
προβλήματα και αδιέξοδα. Τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονται κατά προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες, από την
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άποψη του υδατικού ισοζυγίου περιοχές, όπως είναι τα νησιά, οι παράκτιοι υγρότοποι και υδροφορείς, είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεγάλα υδάτινα σώματα όπως ο Αξιός, ο
Νέστος, ο Έβρος, οι Πρέσπες, η Βιστωνίδα αντιμετωπίζουν προβλήματα από
ευτροφισμό μέχρι ρύπανση από σκουπίδια και μεταφερόμενη ρύπανση. Άλλες περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων ρύπανσης είναι η Κορώνεια, ο
Ασωπός, ο Πηνειός κ.ά.
Οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε
κατάρρευση των δραστηριοτήτων που
υποστηρίζουν όπως τον τουρισμό, την
αναψυχή αλλά και την παραγωγή τροφίμων, ποτών με νερό από ρυπασμένες περιοχές. Ήδη έχει τεθεί το θέμα
της χρήσης του νερού από την υδατική λεκάνη του Ασωπού στην άρδευση
και στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών της περιοχής.
Το νερό, καθορίζει δηλαδή την δυνατότητα ή την αδυναμία ανάπτυξης
και επέκτασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζοντας πολλές φορές
και αυτήν την αποδοτικότητά τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου δημιουργία των προϋποθέσεων
για τη τήρησή του.
• Άμεση ενίσχυση του προσωπικού
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
και των Διευθύνσεων Υδάτων των
Περιφερειών. Είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και να ενισχυθούν
οι υπάρχουσες κρατικές δομές π.χ.
ΙΓΜΕ στην κατεύθυνση της δημιουργίας βάσεων δεδομένων με την
χρήση των νέων τεχνολογιών για
μια αξιόπιστη και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. Σε πολλές περιπτώσεις φορείς
με τεχνογνωσία και συσσωρευμένη
εμπειρία απαξιώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε έωλα πρόσκαιρα σχήματα και τελικά η χώρα
μένει χωρίς τα αναγκαία εργαλεία.
• Συντονισμός και αλληλοενημέρωση των υπηρεσιών που διενεργούν
μετρήσεις και συλλέγουν στοιχεία
που σχετίζονται με τους υδατικούς
πόρους ώστε να διασφαλισθεί η

•

•

•

•

συστηματικότητα των μετρήσεων, η
αποθήκευση και η εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία.
Τα μέτρα για την λειψυδρία, η οποία
αντιμετωπίζεται κυρίως με την διαχείριση της ζήτησης νερού, πρέπει
να εξειδικεύονται σε επίπεδο περιφέρειας ή υδατικού διαμερίσματος,
ή και σε μικρότερη κλίμακα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ανάλυση των στοιχείων ανά τομέα
(γεωργία, οικιακή χρήση, βιομηχανία, αναψυχή) για να υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς η κάθε δραστηριότητα επηρεάζει την ποσότητα, ή την ποιότητα του νερού.
Η επαναχρησιμοποίηση του νερού στη βιομηχανία είναι μεγάλης
σημασίας καθώς σήμερα το νερό
που χρησιμοποιεί μια βιομηχανία
παροχετεύεται ανεπεξέργαστο σε
φυσικούς αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες κλπ) προκαλώντας τη ρύπανσή τους, ενώ είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί ακόμη και τριάντα φορές ύστερα από τον απαραίτητο καθαρισμό του. Η χρήση περιβαλλοντικών προτύπων διαχείρισης από τις βιομηχανίες τύπου ISO
14000 και EMAS ΙΙ αποτελούν εργαλεία ελέγχου της επίτευξης προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού
από την βιομηχανία.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών. Συνεπής και συνεχής
περιβαλλοντική παιδεία σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρέπει
να ξεκινήσει μια συστηματική ενη-

μέρωση του κοινού για την ανάγκη
εξοικονόμησης νερού ύδρευσης σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
• Ενίσχυση της υδατικής έρευνας.
• Πρέπει ακόμη να υπάρξει άμεσα
μια συστηματική και συντονισμένη
προσπάθεια συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης από τις ΔΕΥΑ, ώστε
να περιορισθούν οι απώλειες νερού ύδρευσης που σε πολλές πόλεις μπορεί να φτάσει το 40% του
καταναλισκόμενου νερού.

Στον τομέα της άρδευσης :
• Πρακτικά μέτρα εξοικονόμησης νερού, με καλύτερη διαχείριση ή νέες
τεχνολογίες, εξειδικευμένα για κάθε
περιοχή, για τα οποία υπεύθυνες
πρέπει να είναι οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Υδάτων.
• Συστηματικές δράσεις ενημέρωσης
των αγροτών, σε συνεργασία και με
τους ΟΤΑ και τις λοιπές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Περιορισμός των απωλειών των δικτύων και άμεσες και στοχευμένες
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε νερό
διαφόρων περιοχών.
Όλα αυτά είναι επιμέρους κομμάτια
μιας αναγκαίας ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής με χρονοδιαγράμματα
και πόρους απώτερο σκοπό την διατήρηση σε καλή κατάσταση των υδατικών πόρων, την προστασία της δημόσιας υγείας και των οικοσυστημάτων.
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Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας
του Γεωργίου Λώλου, Γεωπόνου Περιβαλλοντολόγου M.Sc., ENVIROPLAN A.E.
Την 22α Μαΐου του 2010 ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται
σε ολόκληρη την υφήλιο, μελέτες καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα – η πλούσια ποικιλία ζωής στον πλανήτη αυτό
– μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Μια καινοτόμος εκστρατεία της ΕΕ1, με στόχο να τονίσει το μήνυμα αυτό, κινητοποιεί χιλιάδες άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
και πέρα από αυτή. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Είναι θαυμάσιο να βλέπει κανείς πώς η εκστρατεία αυτή προσελκύει τόσους ανθρώπους. Πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή και
να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον αυτό σε πραγματική δράση
και σε πραγματικές πολιτικές για να διασφαλιστεί η πλούσια
ποικιλία ζωής στη Γη.» Η εκστρατεία έχει ως άξονα το σύνθημα «Βιοποικιλότητα – είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι» και
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα
της απώλειας της βιοποικιλότητατας και καταδεικνύει τις συνέπειες των απωλειών αυτών στην καθημερινή μας ζωή.
Πρακτικά, μπορούν να διακριθούν τέσσερα διαφορετικά
επίπεδα βιοποικιλότητας, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική σημασία αλλά στην πράξη, αποτελεί κομμάτι αναπόσπαστο ενός ενιαίου συνόλου.
Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της γενετικής βιοποικιλότητας η οποία εκφράζει το εύρος των κληρονομικών καταβολών ενός συγκεκριμένου είδους.
Το δεύτερο επίπεδο βιοποικιλότητας είναι αυτό της βιοποικιλότητας των ειδών φυτών και ζώων η οποία εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) των ειδών φυτών και ζώων που
απαντούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Το τρίτο επίπεδο βιοποικιλότητας, γνωστό ως βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων ή φυτοκοινωνιών (habitats), εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) των συνδυασμών ειδών
φυτών και ζώων (οικοσυστημάτων) που συναντώνται σε μια
συγκεκριμένη περιοχή.
Το τέταρτο επίπεδο βιοποικιλότητας είναι εκείνο της βιοποικιλότητας των τοπίων, το οποίο εκφράζεται με τον αριθμό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εμφανίζονται σε μια
περιοχή ή σε μια χώρα.
Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι εξαιρετικά υψηλή για
τα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος
της παραμένει ακόμα άγνωστο. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στη γεωγραφική της τοποθέτηση, στα όρια τριών ηπείρων
και δύο κύριων βιογεωγραφικών περιοχών, στον πλούσιο
οριζόντιο και κάθετο διαμελισμό της και στο μεγάλο εύρος
των ενδιαιτημάτων που προσφέρει.
Ενδεικτικά βασικά στοιχεία από την περίληψη της εθνικής

1. Διακτυακός τόπος εκστρατείας και βίντεο κλιπ: www.
weareallinthistogether.eu

έκθεσης της Ελλάδας που υπεβλήθει στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 17
της οδηγίας των οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) συνοψίζονται στα επόμενα σχήματα.
Ακολούθως, στην κατεύθυνση που συμφωνήθηκε κατά
την 9η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (COP9, Βόννη, 19-30 Μαΐου 2008),[2] η Ελλάδα εκπόνησε και έθεσε σε διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Η σύνταξη της στρατηγικής πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με κατευθύνσεις από το Τμήμα Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ). Το τελικό κείμενο ανασκοπήθηκε ομάδα εργασίας στελεχών του ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικών επιστημόνων. Κατόπιν τέθηκε σε διαβούλευση με ανακοίνωση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την 4η Φεβρουαρίου 2009.[3]
Πρόκειται για ένα συνεκτικά δομημένο κείμενο στρατηγικής που αναγνωρίζει την παρούσα κατάσταση και τις τάσεις
εξέλιξης, λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο αρχών και υποχρεώσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και διαμορφώνει ένα πλέγμα στόχων και δράσεων που διαφαίνεται ότι
μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Στην κορυφή της στοχοθεσίας που διατυπώνει η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα βρίσκεται το όραμα
μιας Ελλάδας «που διατηρεί την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της, προστατεύει τα τοπία και τα οικοσυστήματά της, σέβεται τα δάση, τους υγροτόπους, τις ακτές και τη θάλασσα,
φροντίζει τις πόλεις και τα χωριά της και διδάσκει την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση και τα γεννήματα του πολιτισμού.».
Ως συνολικός σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής τίθεται η
ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Η επιδίωξη αυτή εξειδικεύεται σε γενικούς σκοπούς,
όπως η ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης σε πλευρές
που άπτονται της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της
εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και της νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα.
Κατά την εξειδίκευση αυτή, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και τη
διατήρηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν σε αυτές, καθώς και στο ρόλο

2. Πρόκειται για την απόφαση IX/8, διαθέσιμη στο http://
www.cbd.int/decision/cop/?id=11651.
3. Η ανακοίνωση, το πλήρες κείμενο, καθώς και ένα
συνοπτικότερο έγγραφο που επικεντρώνεται στους
γενικούς σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα διατίθεται στον τομέα των ανακοινώσεων
του www.minenv.gr.
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που καλούνται να διαδραματίσουν οι Φορείς Διαχείρισης
αλλά και οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων στο συγκεκριμένο θέμα.[4]
Προς την κατεύθυνση αυτή, το σχέδιο νόμου για την
προστασία της βιοποικιλότητας παρουσιάστηκε πρόσφατα

4. Στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η επιστημονική
εποπτεία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών και να τεθούν οι σωστές βάσεις για
τη διαφύλαξη και διαχείριση τους, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
προχώρησε στη συγκρότηση της «Επιτροπής Φύση
2000», όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της
KYA 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄1289/28.12.1998). Τα μέλη της Επιτροπής
θα ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή της
Οδηγίας 92/43 που αφορά στην προστασία των ειδών και
των οικοτόπων της χώρας.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα
(Ιούνιος 2010) στο
Υπουργικό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο
επιχειρεί με ολοκληρωμένο τρόπο
την προστασία της
βιοποικιλότητας ως
εθνικού κεφαλαίου
και κρίσιμης παρακαταθήκης της χώρας για το μέλλον.
Το νομοσχέδιο συντονίζει τις διατάξεις περί προστασίας της βιοποικιλότητας με τη δασική
νομοθεσία και κρατά τα στοιχεία που
ενισχύουν την προστασία ενώ προσαρμόζεται στις διεθνείς συμβάσεις και
προδιαγραφές (π.χ.
την κατηγοριοποίηση των προστατευομένων περιοχών
της Διεθνής Ένωση Διατήρησης της
Φύσης- IUCN) προσαρμοσμένες στο
ελληνικό
δίκαιο.
Απλοποιεί επίσης
τις διαδικασίες χαρακτηρισμού περιοχών προστασίας,
αλλά και αποσαφηνίζει τι επιτρέπεται
και τι αποκλείεται από αυτούς τους σημαντικούς θύλακες βιοποικιλότητας και φυσικών πόρων. Επιπλέον, το νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει κενά που αφορούν για παράδειγμα στην προστασία των μικρών υγροτόπων και στα μέτρα διαχείρισης και προστασίας των περιοχών του κοινοτικού δικτύου Natura 2000.
Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη
ανακήρυξαν το 2010 «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας»5. Το
Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα στη διατήρηση της ζωής στη Γη.
Επίσης, ο εορτασμός του Διεθνούς στόχου συμπίπτει με τον
παγκόσμιο στόχο του 2010 για σημαντική μείωση του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας την σημαντικότητα της αποτελεσματικότητας των δράσεων μας για
την επίτευξη του στόχου αυτού.

5. Η βιοποικιλότητα είναι η ζωή μας www.cbd.int/2010
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ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Του Αδαμάντιου Καρύδη
Πολιτικού Μηχανικού,  Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Γίνεται εφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία
του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα ή αμμοβολή ή υδροβολή του
σκυροδέματος, του οπλισμού, της πέτρας, των παλαιών αρμολογημάτων, αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων, εφαρμογή νέων επιστρώσεων και επισκευαστικών υλικών (ρητίνες)
πάνω στις επιφάνειες ενδιαφέροντος. Γίνονται επίσης εργασίες αδιατάρακτης κοπής, τσιμεντενέσεων, εκτοξευόμενου
σκυροδέματος με πλέγματα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Εργαλεία
διατρήσεως, κοπής (χειρονακτικά και ισχύος), φορητές
σκάλες, φλόγιστρα, συμπιεστές, αντλίες, εκτοξευτές
αμμοβολής, γερανοί, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης
(χειρονακτικά και ισχύος), ικριώματα, συγκολλήσεις,
φορτηγά, πύργοι, καβαλέτα, εργοεξέδρες.
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, επιβλέποντες

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

-Ασφαλείς θέσεις εργασίας, φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-περάσματα και ικριώματα
με ανθεκτικά καθαρά δάπεδα και κουπαστές (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο ικριωμάτων). Να μην τοποθετούνται καβαλέτα σε εξώστες.
-Να μην χρησιμοποιούνται μηχανήματα για προσωρινές θέσεις εργασίας σε ύψος και να
μην χειριζόμαστε επικίνδυνα εργαλεία πάνω σε φορητές σκάλες.
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και ζωνής εργαλείων
-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Προστασία από πτώση των περάτων πλακών, ανοιγμάτων, στεγών με περιφράγματα και
χρήση ζωνών ασφαλείας από τους εργαζόμενους.
-Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτήριων πετασμάτων.
Κίνδυνος καταπλακώσεων από πτώ-Ακόμα σε στέγες με εύθραστες επικαλύψεις πρέπει να κατασκευάζονται προστατευμέσεις χωμάτων, υλικών και ατόμων από
νες διαβάσεις
ύψος.
-Παράλληλη κατασκευή ικριώματος προσόψεως με δίχτυ προστασίας που διευκολύνει
και εξασφαλίζει την κίνηση προσωπικού και υλικών γύρω από το κτίριο (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο ικριωμάτων)
-Έλεγχος των μετώπων εκσκαφής της θεμελίωσης και αποκοπή των επισφαλών όγκων.
-Δεν γίνεται απόθεση υλικών και στάθμευση μηχανημάτων στο ¨φρύδι¨ του ορύγματος
σε απόσταση μικρότερη των 2,00μ.
-Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών γερανών ανύψωσης υλικών.
-Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού και όχι ¨πάσες¨, φθαρμένα σαμπάνια/συρματόσχοινα και κύκλους γερανού πάνω από επιικίνδυνα σημεία.
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2010

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

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

-Καλή ορατότητα του χειριστή
-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων
-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων από υπεύθυνο ή σηματωρό
-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των μηχανημάτων.
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθοπορείας, πέΚίνδυνος σύγκρουσης κατά την μετα- δησης και προειδοποίησης των μηχανημάτων.
-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργoταξίου και ρύθμιση της κυκλοφορίας
κίνηση των μηχανημάτων/οχημάτων.
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων

-Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύπου.
-Επισήμανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων διέλευσης και στάθμευσης και
επέμβαση με επιχώσεις με κατάλληλα προιόντα (αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) όπου
απαιτούνται.
-Έλεγχος του εδάφους
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων του γερανού (με τάκους και όχι με ετερόκλητα ξύλα)
σε καθαρό έδαφος

-Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD πριν την έναρξη των
εργασιών καθημερινά.
-Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών πινάκων στεγανού τύπου.
-Επάρκεια, συντήρηση και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου και των ηλεκ. μηχανημάτων του εργοταξίου (μονώσεις, ανθεκτικές καλωδιώσεις, γειώσεις κλπ.)
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Να μην χρησιμοποιούνται προβληματικά εργαλεία
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων
-Να μην αφαιρούνται από τα εργαλεία διατάξεις ασφαλείας καλύμματα να είναι πιστοποιημένα και να συντηρούνται τακτικά
Οι εργαζόμενοι δεν καπνίζουν σε εύφλεκτο περιβάλλον
Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
έκρηξης και τραυματισμού από τον εξο-Έλεγχος ακροφυσίων σαλμών, βαλβίδας φλόγιστρου, φιαλών αερίων, σωλήνων υπό πίπλισμό.
εση, εκτοξευτών αμμοβολής, καλωδίων και γεννήτριων ηλεκτροσυγκόλλησης και χρήση
ηλεκτροδίων μόνο όσων έχουν βεβαίωση ασφάλειας.
-Έλεγχος για εναπομείναντες σπινθήρες έως και μισή ώρα μετά την εργασία συγκόλλησης ή κοπής.
-Απομόνωση της θέσης εργασίας συγκολλήσεων από άλλους εργαζόμενους
-Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα και άχρηστα υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών, εργαλείων και παρελκόμενων για να μην εμποδίζουν
-Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
-Κατασκευή προστατευτικού σανιδώματος από εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης
-Εμπειρία χρήσεως τουκατάλληλου για κάθε εργασία εξοπλισμού από τους εργαζόμενους
και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση και φύλαξη του.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε μυοσκελετικές καταπονήσεις.

-Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους και εναλλαγές προσωπικού κατά την πολύωρη λειτουργία βαρέως φορητού εξοπλισμού
-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς
βάρους.

Έκθεση σε καπνό

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Να μην σκύβει ο εργαζόμενος πάνω από το σημείο συγκόλλησης.
-Κατάλληλος αερισμός του χώρου.
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε μυοσκελετικές καταπονήσεις.

-Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους και εναλλαγές προσωπικού κατά την πολύωρη λειτουργία βαρέως φορητού εξοπλισμού
-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς
βάρους.

Έκθεση σε καπνό

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Να μην σκύβει ο εργαζόμενος πάνω από το σημείο συγκόλλησης.
-Κατάλληλος αερισμός του χώρου.

Έκθεση σε αναθυμιάσεις από μονωτικά υλικά, χημικά
πρόσμικτα κλπ.

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Οι εργαζόμενοι δεν τρώνε στο χώρο εργασίας

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

-Μηχανήματα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
-Σωστή συντήρηση μηχανημάτων
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώμαλους δρόμους

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές θερμοκρασίες και σε ηλιακή ακτινοβολία

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σωματιδίων καπνού, χημικών παραγόντων
Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης μηχανήματος
Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών και ανεξάρτητα μία φορά την εβδομάδα και μετά από βροχοπτώσεις καθώς και σύνταξη σχετικής
έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών
Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης
Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ
Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ
Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου
Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση
Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, μέσων (εργαλείων, υλικών,μηχανημάτων) και προσωπικού.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα
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Ο τύπος έγραψε
«Κάθετες» οάσεις στην πόλη!

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναστήλωσης κυβερνητικών κτιρίων της πόλης του Πόρτλαντ, ύψους
109 εκατ. ευρώ, η ομοσπονδιακή υπηρεσία των
ΗΠΑ General Services Αdministration (GSΑ) ετοιμάζεται να τοποθετήσει σε προσόψεις ειδικές κατασκευές οι οποίες θα φιλοξενούν «κάθετους» κήπους.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια τέτοια φυσική
μόνωση θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων η οποία θα αγγίζει ως και το
65%. Η συντήρηση των κάθετων οάσεων μάλιστα
θα γίνεται με βρόχινο νερό ή ακόμη με ανακυκλωμένο νερό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εντός κτιρίου.
Σε πρώτη φάση, οι αρχιτέκτονες θα δοκιμάσουν να εφαρμόσουν την ιδέα τους με κληματαριές ή άλλα αναρριχώμενα φυτά, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε σχέση με το ιδιαίτερο κλίμα της συγκεκριμένης περιοχής. Το τολμηρό σχέδιο αναμένεται
να ολοκληρωθεί ως το 2013, ενώ το λαμπρό πράσινο παράδειγμα δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και ιδιώτες.

«Αιολικό» κινητό!
Ένα οικολογικό
κινητό τηλέφωνο το
οποίο λειτουργεί με
τη βοήθεια
της... αιολικής ενέργειας δημιούργησε η βιομηχανική σχεδιάστρια Σαϊρίν Κιάμκο. Το
μικρό, εύχρηστο Αeolus- όπως ονομάζεται- διαθέτει το
σχήμα ανάποδης σταγόνας και φέρει στο επάνω μέρος
ένα μικρό αλλά παρ’ όλα αυτά αρκετά ευαίσθητο ανεμιστηράκι, το οποίο κατά την κίνησή του παράγει την
απαραίτητη ενέργεια για την πλήρη λειτουργία της συσκευής.
Σύμφωνα με την Κιάμκο, ο συγκεκριμένος τρόπος
εναλλακτικής φόρτισης αποδεσμεύει τον χρήστη από
την ανάγκη φόρτισης της συσκευής του με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς με ένα απλό φύσημα μπορεί να τη
φορτίσει οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Ακριβώς κάτω
από το ανεμιστηράκι, η συσκευή φέρει μια ευδιάκριτη οθόνη LCD, ενώ κάτω από αυτήν υπάρχουν τα απαραίτητα πλήκτρα. Ακόμη, παρά την ονομασία του, το
Αeolus είναι εξοπλισμένο στο πίσω μέρος με μικροσκοπικές ηλιακές κυψέλες για τη συμπληρωματική συλλογή ηλιακής ενέργειας. Με τη βοήθεια μιας ειδικής βάσης που θα υποβοηθά την παραγωγή αιολικής ενέργειας, η μικρή «πράσινη» σταγόνα θα μπορεί να τοποθετηθεί στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στο τιμόνι του ποδηλάτου.
Το ανατρεπτικό Αeolus θα μπορούσε, κατά την επινοήτριά του, να κατασκευαστεί από ανακυκλωμένα υλικά, γεγονός που θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον οικολογικό χαρακτήρα του.

«Πράσινα» όλα τα κτίρια από το 2020
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ισοζύγιο (διοξειδίου του)
άνθρακα θα πρέπει να έχουν όλα τα καινούργια κτίρια που θα κατασκευάζονται
στην Ε.Ε. μετά το 2020 σύμφωνα με τα
νέα ενεργειακά πρότυπα που ενέκρινε
χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευρωπαϊκή εντολή για κτίρια με «σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας» θα τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα νέα δημόσια
κτίρια στην Ε.Ε. από το 2018 και για όλες
τις νέες κατοικίες και τα γραφεία δύο
χρόνια αργότερα.
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Κατασκευαστών, ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρώπης απασχολεί
άμεσα 14 εκατομμύρια εργαζομένους
και συνεισφέρει περίπου το ένα δέκα-

το του ΑΕΠ της Ε.Ε. «Δεδομένου ότι τα
κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε.,
η βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για
την πλήρωση των στόχων που έχει θέσει
η Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Πράσινος
ευρωβουλευτής Κλοντ Τιρμ.
Μείωση των ρύπων: Οι «27» σχεδιάζουν να μειώσουν έως το 2020 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,
ενώ συζητούν επί του παρόντος το ενδεχόμενο ενίσχυσης αυτού του στόχου. Οι
οικολογικές οργανώσεις καλωσόρισαν
τα νέα ενεργειακά πρότυπα που εγκρί-

θηκαν για τα κτίρια, επισημαίνοντας
παράλληλα πως θα έπρεπε να τεθούν
σε εφαρμογή πιο σύντομα και επιπλέον πως δεν ενθαρρύνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση,
τον λόγο έχει εφεξής ο εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε., η Κομισιόν, η οποία θα
αναλάβει να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα
κτίρια για να φέρουν ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα.
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Ένα κάστρο στον… αέρα!

Πώς φορολογούσαν οι
αρχαίοι
Εάν οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν μάστορες στην επιβολή και την είσπραξη φόρων, σήμερα ίσως να μην υπήρχε ο Παρθενώνας. Υπερβολή; Κι όμως, χάρη στο
χαράτσι που πλήρωναν οι άλλες πόλεις
κατά την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία -ειδικότερα από το 454 π.Χ., το ένα εξηκοστό του
ετήσιου φόρου πήγαινε υπέρ της... θεάς
Αθηνάς- ο Περικλής εξοικονόμησε τα χρήματα για να χτιστεί ο περίφημος ναός.
Πριν από 2.500 χρόνια τα κρατικά ταμεία
της Αθήνας ήταν γεμάτα, χωρίς τη βοήθεια
των οικονομολόγων του Χάρβαρντ. Η οικονομική κρίση ήταν άγνωστη λέξη και το
πλεόνασμα έφτανε σε τέτοιο ύψος που αν
το είχε σήμερα ο Γ. Παπακωνσταντίνου θα
έκλαιγε από χαρά. Και τότε όμως, χωρίς
την πίεση των ευρωπαίων εταίρων, έμπαιναν φόροι με διάφορες ονομασίες, τακτικοί και έκτακτοι, άμεσοι και έμμεσοι, για
δημόσια έργα, για στρατιωτικό εξοπλισμό,
κ.λπ. Ουδείς διέφευγε. Πλήρωναν οι έχοντες και κατέχοντες, πλήρωναν όμως και
οι μέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή, πλήρωναν
και οι πόρνες! Οι αρχαίοι φόροι έμπαιναν με την έγκριση της Βουλής. Όσο για
τη διαφάνεια, τα ονόματα όσων πλήρωναν αναγράφονταν στους φορολογικούς
καταλόγους της εποχής, που βρίσκονταν
σε κοινή θέα. Πάνω σε πέτρινες πλάκες και
στήλες δηλαδή, σαν αυτές που υπάρχουν
στο Επιγραφικό Μουσείο, ένα γνωστόάγνωστο αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο
στην οδό Τοσίτσα 1, που αναδεικνύει και
τεκμηριώνει κομμάτια της Ιστορίας. Εκεί
βρήκαμε τη μνημειώδη «Στήλη της εξηκοστής», έναν λίθινο φορολογικό κατάλογο ύψους 3,5 μέτρων όπου είναι καταγεγραμμένες κατά γεωγραφικές ενότητες οι
καταβολές των συμμάχων της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας την περίοδο 454/3-440/39
π.Χ., προκειμένου να υπάρχει μια «καβάντζα» για να αντιμετωπιστούν οι Πέρσες.
Οι εισφορές ήταν ανάλογες με την οικονομική κατάσταση των 265 συμμάχων. Βλέπουμε δηλαδή από τους Ίωνες οι Κυμαίοι να πληρώνουν 12 τάλαντα (6.000 δραχμές) και οι Νισύριοι μόλις ένα, ενώ από τη
Θράκη οι Μενδαίοι έδιναν εννέα τάλαντα
και οι Θάσιοι 30!

Ένα «ιπτάμενο» υδάτινο κάστρο, το
οποίο θα βασίζεται στη λογική ενός γιγάντιου σιντριβανιού, οραματίστηκαν οι αρχιτέκτονες της γαλλικής εταιρείας Αtelier
Ramdam Αrchitects. Το κομψό αρχιτεκτόνημα, το οποίο προορίζεται για την ιταλική
πόλη Λατίνα, διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος του νερού το οποίο συνδυάζει την εξάτμιση με την ατμοποίηση, εξοικονομώντας έτσι νερό. Στο κάτω μέρος του φαινομενικά «αιωρούμενου»
κάστρου θα πραγματοποιείται η ατμοποίηση. Στη συνέχεια, χάρη σε μια λίμνη που
θα βρίσκεται στη βάση του, θα συγκεντρώνονται εκ νέου οι υδρατμοί και θα ρευστοποιούνται από την αρχή. Παρά το γεγονός ότι η επάνω επιφάνεια του πρωτότυπου κτιρίου μοιάζει αποκομμένη από τη βάση, εν τούτοις τα δύο μέρη συνδέονται
μέσω μιας κυλινδρικής κατασκευής η οποία καλύπτεται από το νερό και κρύβει στο
εσωτερικό της έναν ανελκυστήρα, που συνδέει τη βάση με την υπερυψωμένη όαση.
Στην κορυφή, σύμφωνα με τους επινοητές, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν τη μαγευτική θέα από την τεράστια καταπράσινη βεράντα η οποία
στο κέντρο θα φέρει μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού.
Το εξωπραγματικό έργο υπολογίζεται ότι θα απλώνεται σε συνολικά 2.000 τ.μ.,
με τη βάση να περιβάλλεται από εντυπωσιακούς κήπους. Οι αρχιτέκτονες παρ΄ όλα
αυτά δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημο ως προς το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του.

Υπό αμφισβήτηση οι «κλιματικές αλλαγές»
Πριν από 80.000 χρόνια, όταν η Γη βρισκόταν στην αρχή
της τελευταίας περιόδου των παγετώνων, η στάθμη της Μεσογείου ανέβηκε μυστηριωδώς και έφτασε ένα μέτρο ψηλότερα από ότι βρίσκεται σήμερα, επιβεβαιώνει μελέτη που έγινε στη Μαγιόρκα. Η ανακάλυψη, ίσως αναγκάσει τους επιστήμονες να αναθεωρήσουν τα μοντέλα τους για τις περιοδικές μεταβολές στο κλίμα της Γης. Προηγούμενες μελέτες έχουν
δείξει πέραν από κάθε αμφιβολία ότι κάθε 100.000 χρόνια η
Γη εισέρχεται σε μια περίοδο παγετώνων. Το περιοδικό αυτό
φαινόμενο δεν έχει εξηγηθεί οριστικά, πιθανώς όμως οφείλεται σε περιοδικές μεταβολές του
άξονα περιστροφής και της τροχιάς του πλανήτη.Η τελευταία παγετώδης περίοδος ξεκίνησε
πριν από περίπου 125.000 χρόνια και έληξε πριν από περίπου 11.000 χρόνια, οπότε άρχισε
να υποχωρεί το παχύ κάλυμμα πάγου που έφτανε μέχρι την κεντρική Ευρώπη.Οι πάγοι που
σκέπαζαν τον πλανήτη για όλο αυτό το διάστημα συγκρατούσαν αρκετό νερό, ώστε να ρίξουν τη στάθμη της θάλασσας έως και 100 μέτρα, εκτιμούσαν οι επιστήμονες.
Όμως η νέα έρευνα δείχνει ότι πριν από 80.000 χρόνια η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει
απότομα, αντί να συνεχίσει να πέφτει, αναφέρει η ομάδα του Δρ. Τζέφρι Νροράλ του Πανεπιστημίου της Αϊόβα στις ΗΠΑ.
Ο Ντοράλ εξέτασε αποθέσεις ασβέστη πάνω σε σταλακτίτες που βρέθηκαν σε μια παράκτια σπηλιά στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Οι αποθέσεις αυτές, κατάλοιπα του θαλασσινού νερού, αποκαλύπτουν ότι η στάθμη ίσως ανυψωνόταν με τον απίστευτο ρυθμό των δύο μέτρων ανά αιώνα.Κανένας γνωστός μηχανισμός δεν επαρκεί για να εξηγήσει αυτή την απότομη μεταβολή, επισημαίνουν οι ερευνητές. Το φαινόμενο υπάρχει περίπτωση να μην οφείλεται σε μεταβολές του κλίματος, αλλά σε μετακινήσεις των τεκτονικών πλακών που ανύψωσαν
τη Μαγιόρκα. Αν όμως διαψευστεί και αυτή η υπόθεση, οι επιστήμονες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το πώς ερμηνεύουν το αρχείο με τις καταγραφές της στάθμης από το μακρινό παρελθόν έως σήμερα.

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2010

Oικονομική κρίση και αγορά
Του Παναγιώτη Λιαργκόβα
Καθηγητή & Προέδρου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Παν/μίου Πελ/σου
Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Ουσιαστικά
βιώνουμε την ιστορική αποτυχία του μεταπολιτευτικού μοντέλου
ανάπτυξης, ενός μοντέλου που βασίστηκε στον εκτεταμένο κρατισμό, στην αδυναμία των θεσμών, στην ατολμία λήψης διαρθρωτικών μέτρων και τη διαπλοκή, στη διαφθορά και την ανομία.
Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό που αφήνουμε πίσω μας και
θα έρθω σε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.

Α. Το χτες

Ο εκτεταμένος κρατισμός

Πιστεύω βαθύτατα ότι το κράτος γενικά πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Ιδιαίτερα, το κράτος οφείλει να
παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις εκεί που αποτυγχάνει η αγορά,
όπως για παράδειγμα στη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα κλπ,
αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την αγορά. Θα πρέπει να ρυθμίζει τους κανόνες της αγοράς, αλλά να μην είναι το ίδιο το κράτος παίκτης στην αγορά. Στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων
παρακολουθήσαμε το κράτος σε διάφορους ρόλους:
• Να συμμετέχει στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων (σεντονιών, όπλων, χημικών, υποβρυχίων) αλλά και υπηρεσιών (αερομεταφορές, σιδηροδρομικές
μεταφορές, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, καζίνο, τραπεζικές υπηρεσίες)
• Να καθορίζει ανώτατες τιμές
• Να ελέγχει την είσοδο νέων επιχειρηματιών σε ορισμένα
επαγγέλματα
Οι διοικούντες τις κρατικές επιχειρήσεις ήταν (και είναι) συνήθως αποτυχημένοι πολιτευτές, οι οποίοι διοικούσαν όχι με κριτήρια αποτελεσματικότητας, αλλά με πολιτικά κριτήρια με σκοπό την επανεκλογή τους στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Για το λόγο αυτό άλλωστε διόριζαν κόσμο από την εκλογική τους
περιφέρεια.
Μέχρι πρόσφατα, έννοιες όπως ανταγωνισμός, επιχειρηματικότητα, επάρκεια, αποτελεσματικότητα, κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα ήταν απαγορευμένες στο δημόσιο λεξικό και εάν κάποιος τις ανέφερε, αμέσως θα είχε το ανάθεμα και τον δηκτικό
χαρακτηρισμό «νεοφιλελεύθερος»
Η αδυναμία των θεσμών
Πρώτα-πρώτα υπάρχουν θεσμοί που είναι κακώς σχεδιασμένοι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Τυπικά παραδείγματα:
• η ΕΣΥΕ (ως πρόσφατα τουλάχιστον) που είχε μετατραπεί σε
εργαλείο χειραγώγησης στοιχείων
• Το εκλογικό σύστημα και ειδικότερα ο θεσμός της σταυροδοσίας
• Η απόλυτη ευχέρεια της εκάστοτε πλειοψηφίας να αλλάζει
τους φορολογικούς νόμους
• Η μονιμότητα και άλλες ακαμψίες στο δημόσιο (ατιμωρησία
δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών του ΕΣΥ κ.α.),

• Οι μηχανισμοί λογοδοσίας (υπουργών)
• Το πλέγμα κανόνων χωροταξίας (χωροΑταξίας)
• Η απονομή δικαιοσύνης, που επιβαρύνει την οικονομία και
συχνά καταλήγει σε αρνησιδικία
• Το δημοσιοϋπαλληλικό ΕΣΥ
• Το καθεστώς των ΜΜΕ!
Δεύτερον όμως, ακόμη και καλοί τυπικοί θεσμοί είτε δεν
εφαρμόζονται, είτε αλλοιώνονται στην πράξη.
• Π.χ. Οι διατάξεις του Συντάγματος για τις απαλλοτριώσεις. Η
μη εφαρμογή τους συνεισφέρει σε μια γενική ρευστότητα των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (και ανομία!) που με τη σειρά
της φυσικό είναι να επηρεάζει τουλάχιστον την ποιότητα των
επενδύσεων.
• Άλλο παράδειγμα: Η αξιολόγηση των ΑΕΙ.
• Ο έλεγχος της εφαρμογής του προϋπολογισμού από τη Βουλή.
• Η δημόσια οικονομία προσφέρει ίσως το πιο χτυπητό παράδειγμα της διάστασης ανάμεσα σε τυπικούς θεσμούς και
πραγματικότητα.
Μετά το Μάαστριχτ βέβαια, οικοδομήθηκε ένα πλέγμα θεσμών και ποσοτικών περιορισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμευθήκαμε τυπικά να τους εφαρμόσουμε ή να τους τηρήσουμε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις:
• «δεσμεύθηκαν» να πετύχουν τους ποσοτικούς στόχους του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το 3%), που λειτουργούν ως «οιονεί συνταγματικοί περιορισμοί», συμμετέχουν στις διαδικασίες «αμοιβαίας παρακολούθησης» και παρέχουν τα σχετικά στοιχεία στη Eurostat,
• συντάσσουν τριετή ΠΣΑ, που «επικαιροποιούνται» συνεχώς,
• συντάσσουν προσχέδια προϋπολογισμών κ.α.
Αλλά τι έγινε μετά το Μάαστριχτ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Εκτεταμένη χρήση της δημιουργικής λογιστικής και (παρά ταύτα) επίμονη ελλειμματικότητα. Προφανώς,
πρώτον, οι θεσμοί της χώρας ήταν ακατάλληλοι για να διασφαλίσουν τη τήρηση των δεσμεύσεων. Αλλά και, δεύτερον, την οικονομική πολιτική επηρέασαν οι άτυποι «θεσμοί» και πολιτικές
πρακτικές. Ένα πολιτικό σύστημα που βασίστηκε για δεκαετίες
σε πελατειακές αξίες και εξωθεσμικές διευθετήσεις αντιστέκεται
από τη φύση του σε σταθερούς κανόνες του παιγνιδιού και σε
καινοτόμους θεσμούς. Το πελατειακό μας σύστημα πολλαπλασιάζει τον αριθμό των τυπικών-θεσμικών και άτυπων «αρνησίκυρων παικτών» (veto-players), περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες
αλλαγής πολιτικής. Σε ένα τέτοιο σύστημα η εξωτερική βοήθεια
καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις, γιατί, ανάμεσα σε άλλα, ενθαρρύνει την προσοδοφόρα και έναν «πόλεμο τριβής» των οικονομικών συμφερόντων. Το πελατειακό σύστημα συνυφαίνεται επίσης με μια διάχυτη δυσπιστία έναντι της αγοράς και του ανταγωνισμού (antimarket bias) που νομιμοποιεί αντιδράσεις εναντίον
κάθε μεταρρύθμισης.
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Η ατολμία λήψης διαρθρωτικών
μέτρων και η διαπλοκή

Όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε
ατολμία στη λήψη διαρθρωτικών μέτρων
γιατί οι πολιτικοί συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, λειτουργούν ορθολογικά, συνεπώς υπηρετούν πρωτίστως το δικό τους
συμφέρον και βρίσκονται σε μια συνεχή
συνδιαλλαγή με πάσης φύσεως οργανωμένα συμφέροντα που επίσης τείνουν να
παραβλέψουν το "γενικό συμφέρον". Στη
διαιώνιση της τρέχουσας κατάστασης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στενή διαπλοκή επιχειρηματικότητας και κρατικής παρέμβασης. Στη σχέση αυτή οι ωθήσεις δεν
προέρχονταν από πάνω, ως προϊόν αναπτυξιακών στοχεύσεων των κυβερνήσεων, αλά πήγαζαν ολοένα και περισσότερο από τα κάτω με τη μορφή αιτημάτων
για επιλεκτική προστασία ή στήριξη επιχειρηματικών μονάδων ή κλάδων για εγγυήσεις ότι θα καλύπτονταν τα ελλείμματα
στις δημόσιες επιχειρήσεις, για ειδικές παροχές στο πλαίσιο ενός άναρχα αναπτυσσόμενου κοινωνικού κράτους. Έτσι οι επιχειρήσεις βολεύτηκαν με μια διεκδικητική
στάση για τη διατήρηση του status quo. Η
αντίδραση ήταν η χειρότερη δυνατή στην
πορεία ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις
της δεκαετίας του '80 έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στην εδραίωση και νομιμοποίηση
αυτής της κατάστασης οι οποίες καλλιέργησαν επίσης την ψευδαίσθηση ότι η κρατική στήριξη και προστασία θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον, με άλλα
ίσως μέσα.

Η Διαφθορά και η ανομία

Ένα άλλο μελανό σημείο της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας της χώρας μας
είναι η διαφθορά. Η κατηγορία ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι λαβαίνουν αποφάσεις υπηρετώντας εντελώς προσωπικά οικονομικά συμφέροντα συνόδευε εξ αρχής
τη μεταπολεμική οικονομική και πολιτική
ζωή του τόπου. Καθώς επεκτεινόταν μάλιστα ο ρόλος του κράτους, η πολιτική διαφθορά οδηγούσε σε αναποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Οι πηγές
του φαινομένου της πολιτικής διαφθοράς
βρίσκονται βαθύτερα, δηλαδή στον κρατικό παρεμβατισμό που επεκτάθηκε γρήγορα μετά το 1974 και πρόσφερε απέραντες ευκαιρίες για συναλλαγή, στο πελατειακό σύστημα, στις θεσμικές ατέλειες, στην
ποιότητα της νομοθεσίας και στην άγνοια
των επιπτώσεων της διαφθοράς, που στηρίζει την επιείκεια με την οποία η κοινή
γνώμη αντιμετωπίζει τις σχετικές επιπτώ-

Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

σεις. Ο εκτεταμένος παρεμβατισμός, σε
συνδυασμό με μια νομοθεσία που κατοχυρώνει τη διακριτική ευχέρεια των πολιτικών υπευθύνων σε διάφορους τομείς να
ερμηνεύουν τους νόμους κατά την εφαρμογή τους, διευρύνει το πεδίο και τις ευκαιρίες για πιθανή συναλλαγή. Το πελατειακό σύστημα επίσης διαιωνίζει τη διαφθορά σε πολιτική και δημόσιο. Στην Ελλάδα το πελατειακό σύστημα άλλαξε χαρακτήρα, κατά το βαθμό που, εκτός τις ατομικές διευθετήσεις εκτός αγοράς, περιέλαβε σε αυξανόμενο βαθμό τις σχέσεις ανάμεσα σε κομματικό μηχανισμό, πολιτικούς
αξιωματούχους και οργανωμένα συμφέροντα εντός και εκτός του κράτους. Έπαψε
να είναι "φεουδαρχικό" και έγινε "γραφειοκρατικό". Η διεύρυνση του κράτους συμβάδισε με τον πολλαπλασιασμό των συντεχνιών που επιζητούν να εξασφαλίσουν
ειδικά οφέλη. Ο ρόλος τους δυναμώνεται
σε ένα κατά βάση δικομματικό σύστημα,
στο οποίο μετρά η υποστήριξη κάθε μικρής και οργανωμένης ομάδας. Έτσι ωφελείται ένας στενός κύκλος ευνοουμένων ή
πελατών ή στηριγμάτων, ενώ το κόστος θα
το πληρώσει ολόκληρη η κοινωνία, π.χ. με
τη μορφή "εθνικών χρεών". Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν οι ιστορικά διαμορφωμένοι θεσμοί, η υπαγωγή της δικαστικής στην κυβερνητική εξουσία με ευφάνταστους τρόπους, που αποδυναμώνει
ένα ισχυρό ανάχωμα στη διαφθορά, η ευρύτατη διακριτική ευχέρεια με την οποία
προικίζονται οι υπουργοί για την εφαρμογή των νόμων, η ατιμωρησία για μη εφαρμογή από μέρους τους τελεσίδικων αποφάσεων των δικαστηρίων κλπ. Η "θεσμική παντοδυναμία" που απόκτησε, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός το 1985 δημιουργούσε ουσιαστικά ευκαιρίες, κίνητρα
και ασφάλειες για να γίνει κάποιος "πολιτικός επιχειρηματίας".

Β. Το αύριο

Η τρέχουσα οικονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες «δημιουργικής καταστροφής»
• Μας αναγκάζει να πραγματοποιήσουμε
έναν δημοσιονομικό άθλο: μείωση του
πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος (αυτού που δεν περιλαμβάνει
τις πληρωμές τόκων) κατά 11% μέσα
σε 3,5 χρόνια. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΔΝΤ, στα τελευταία 40
χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών του κόσμου, 31 επιτυχημένες (σε διαφορετικό
βαθμό η κάθε μία) προσπάθειες δραστικής μείωσης των δημοσιονομικών

ελλειμμάτων, πάντα με την υιοθέτηση,
μεταξύ άλλων και μέτρων 'δημοσιονομικής πειθαρχίας'. Ο μέσος όρος της
μείωσης του πρωτογενούς ελλείμματος
για όλες τις επιτυχημένες προσπάθειες
ήταν 8,3%, δηλαδή κατά 2,7% μικρότερος από το στόχο της Ελλάδας και το
μέσο διάστημα στο οποίο αυτή επετεύχθη 7,2 χρόνια, δηλαδή κατά 119% μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχει δοθεί
στην Ελλάδα. Έτσι, η Ελλάδα καλείται
να ισοφαρίσει το Ισραήλ (το μόνο στον
κόσμο που πέτυχε μείωση του ελλείμματος κατά 11,1% σε 3 χρόνια (198183)) στη μεγαλύτερη μείωση κρατικού
πρωτογενούς ελλείμματος σε διάστημα
3,5 ετών, από το 1970 και μετά και να
ξεπεράσει το προσωπικό της ρεκόρ πετυχαίνοντας ό,τι και από το 1990 μέχρι
το 1995, στο μισό, σχεδόν χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, αυτή τη φορά χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της υποτίμησης του νομίσματος της, χωρίς τη δυνατότητα δανεισμού από την 'ελεύθερη' αγορά ομολόγων ανάλογα με τις
ανάγκες της, με τον πληθυσμό της δημογραφικά ασθενέστερο (πιο 'γερασμένο΄ και άρα με μικρότερες δυνατότητες και περισσότερες ανάγκες απ' ότι
το 1990) και εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων 80
ετών.
• Μας αναγκάζει να πάρουμε διαρθρωτικά μέτρα που θα δημιουργήσουν ένα
ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία των επιχειρήσεων
• Μας αναγκάζει να ξαναδούμε τους θεσμούς. Από τις λύσεις στο θεσμικό
πρόβλημα θα εξαρτηθούν πολλά: Αν
οποιαδήποτε μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα είναι διατηρήσιμη, αν θα γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αν θα έχουμε διατηρήσιμη
ανάπτυξη.
• Δεν είναι το μείζον αν   αυτή ή εκείνη
η απόφαση για κάποιο συντελεστή φόρου ή κάποια κρατική δαπάνη είναι
σωστή ή όχι (αν και σε αυτά υπάρχουν
απαντήσεις).
Εάν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε το δημοσιονομικό άθλο, να κάνουμε
πραγματικές μεταρρυθμίσεις (ουσιαστικό άνοιγμα των αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις) και ένα δεν υιοθετήσουμε σταθερούς, καλά σχεδιασμένους θεσμούς -που θα εφαρμόζονται- θέτοντας οριστικά την ανομία και την παρανομία στο «χρονοντούλαπο» της ιστορίας,
θα οδεύσουμε στο δρόμο της χρεοκοπίας
με ολέθριες συνέπειες για το έθνος.
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Οι κατ΄ ελάχιστον προϋποθέσεις
για τον ομαλό μετασχηματισμό των
Καποδιστριακών σε Καλλικράτειους Δήμους
Του Κωνσταντίνου Γαλιώτου
Πολ. Μηχανικού Ε.Μ.Π., M.Sc. U.K.
Θέση του ζητήματος: Alea jucta est
(ο κύβος ερρίφθη). Ο Νόμος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Προγράμματος Καλλικράτης επικυρώθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων και οι Δημοτικές
Εκλογές είναι ante portas (Νοέμβριος
2010) [1]. Αν κρίνει κανείς από τη δυσφορία και τις διαμαρτυρίες των πολιτών και πιο πολύ από τις απόψεις που
διατυπώνουν οι παροικούντες ες Ιερουσαλήμ, τίθενται επί τάπητος δυο εύλογα και πολύ καυτά ερωτήματα: (α) Κατά
πόσον οι ατελείς και ανολοκλήρωτοι
Καποδιστριακοί Δήμοι (κεντρικός μηχανισμός, δορυφορικές δομές) του χθες
είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για να
προσαρμοστούν έγκαιρα και ομαλά στο
«βαρύ» θεσμικό ρόλο που τους επιβάλλει η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, και (β) ποιες είναι οι κατ΄ ελάχιστον τεχνοκρατικές προϋποθέσεις έτσι,
ώστε ένας Καποδιστριακός Δήμος να
απεμπολήσει τις κακές συνήθειες του
παρελθόντος για να μπορέσει να δρομολογήσει τη φυγή προς τα εμπρός. Δηλαδή με ποια εργαλεία και με ποιους
μηχανισμούς θα καταφέρει να μεταβεί
στη νέα εποχή για να αντιμετωπίσει τις
υψηλές απαιτήσεις και τις μεγάλες προκλήσεις του νέου αυτοδιοικητικού περιβάλλοντος της χώρας. Και τούτο γιατί
το Πρόγραμμα Καλλικράτης, με τη χωρική και τη διοικητική διεύρυνση, την
επαύξηση και την εμβάθυνση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και τους αυστηρούς διαχειριστικούς ελέγχους, ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη των πολιτικών,
θεσμικών, επιχειρησιακών, οργανωτικών, λειτουργικών, διαχειριστικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και γενικότερα των τεχνοκρατικών απαιτήσεων
για τους Δήμους που έρχονται. Ο σκεπτικισμός επιβαρύνεται από το γεγονός
ότι οι Δήμοι που φεύγουν είναι χαοτικές και προβληματικές οντότητες κα-

θυποταγμένες σε αποτυχημένα και κοινωνικά επιζήμια μοντέλα τοπικού κυβερνητισμού. Εκτός από την παθογένεια του ελλειμματικού πολιτικού πολιτισμού, οι ΟΤΑ υποφέρουν από σημαντικές αδυναμίες σε ότι αφορά στο Επιστημονικό Δημόσιο Μάνατζμεντ. Εμφανίζουν συστημικά ελλείμματα οργανωτικο-διοικητικής και δομο-λειτουργικής
συγκρότησης. Παρουσιάζουν ανεπαρκή ικανότητα τεχνομάθειας και αδυναμία στη χρήση των νέων τεχνολογιών υποστήριξης της διοίκησης. Υποφέρουν από αποκλίνοντα συμπεριφορισμό, άκρατο ερασιτεχνισμό και αναχρονιστική οργανωσιακή κουλτούρα. Χαρακτηρίζονται από τεχνοκρατικό αγνωστικισμό και επιστημονικο-τεχνολογική
υστέρηση [2], [3]. Σκοπός του άρθρου
είναι να παρουσιάσει μια δέσμη «των
minimum προαπαιτουμένων» που συνιστούν την εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση Διαχείρισης της Αλλαγής έτσι,
ώστε οι Καλλικράτειοι Δήμοι, ως καθολικοί διάδοχοι των Καποδιστριακών, να μπορέσουν να σταθούν αξιοπρεπώς στα πόδια τους για να αντιμετωπίσουν τις ιστορικο-κοινωνικές εξελίξεις της νέας εποχής στο σύντομο διάστημα προσαρμογής των 31/2 ετών
που απομένει μέχρι τις επόμενες εκλογές του 2014. Στο περιορισμένο πλαίσιο
που εκτείνεται εκ των πραγμάτων το άρθρο, οι minimum προαπαιτούμενοι μηχανισμοί Διαχείρισης της Αλλαγής θεω-

ρούνται οι ακόλουθοι: ο πολιτικός προσανατολισμός στη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη (ΒΤΑ), το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΟΕΣ), τα Διαχειριστικά
Συστήματα (ΔΣ) και η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων (ΧΔΥΔΚ).
Πολιτικός προσανατολισμός στη Βιώσιμη, Ενδογενή και Ισόρροπη Τοπική Ανάπτυξη [4], [5]: Πρόκειται για το
όραμα στο πλαίσιο του οποίου ένας
Δήμος θα πρέπει να χαράξει στρατηγική, να υλοποιήσει πολιτικές, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ασκήσει δράσεις με προσανατολισμό στην ταυτόχρονη και σταθμισμένη επίτευξη πολλαπλών ιεραρχημένων στόχων, όπως
είναι: Η οικονομική μεγέθυνση (αύξηση ΑΕΠ) της χωρικής και διοικητικής
ενότητας διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο
μιας διαφανούς και ανόθευτης Τοπικής
Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη συνεργασία της Κοινωνίας των Πολιτών.
Οι ΟΤΑ θα πρέπει να προσπαθήσουν να
θεραπεύσουν τις διαρκείς διαρθρωτικές
αδυναμίες, την παθογένεια, την υστέρηση, τις ελλειμματικές επιδόσεις, τις δομικές παραμορφώσεις και τις συστημικές στρεβλώσεις από τις οποίες διαχρονικά υποφέρουν. Θα πρέπει εκτός από
τα ζητήματα «χαμηλής πολιτικής ρουτίνας πρώτης γενεάς» με τα οποία ασχολούνται μέχρι σήμερα, να στραφούν
προς πολιτικές μεγάλου ειδικού βάρους
και επιστημοσύνης με υψιπετή στοχοθεσία. Θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Εξωστρέφειας, στην καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος για την (υγιή) Επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση σοβαρών Επενδύσεων. Να βελτιώσουν τις πολιτικές που δίνουν Διαρκές
Πολλαπλασιαστικό Όφελος στην τοπι-

31

32

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
σήμερα

Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

κή κοινωνία και να ελαχιστοποιήσουν
τις ενέργειες που προκαλούν κοινωνικό κόστος και γεννούν κόστος ευκαιρίας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής
Συνοχής, της Προστασίας και της Αλληλεγγύης (χωρίς δυαδισμό, ανισομέρεια,
φτώχεια, ανισοδιανομή του πλούτου
και των εισοδημάτων), της Περιβαλλοντικής Προστασίας, των Μακροοικονομικών Επιδόσεων (χωρίς τρικ και δημιουργική λογιστική), της Απασχόλησης
(χωρίς τις γνωστές αλχημείες), της Ενδογενούς Χωρικής Ανάπτυξης (χωρίς
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ασυμμετρίες), της Ισόρροπης Οικονομικής Μεγέθυνσης (χωρίς τομεακές
και κλαδικές ανισορροπίες), της Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας και της
Παιδείας. Όλα αυτά σημαίνουν συμβατότητα με την Πολιτική Συνοχής (Περιφερειακή Πολιτική), εναρμόνιση με το
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προσαρμογή στο Γενικό και στα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια και εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΟΕΣ) [6]: Η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να γίνει με
τον ερασιτεχνισμό και τις ναΐφ πρακτικές του παρελθόντος. Το εγχείρημα θα
πρέπει να σχεδιαστεί, να μελετηθεί και
να προγραμματιστεί στο πλαίσιο ενός
Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που περιλαμβάνει Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και μεσοχρόνια Ειδικά Προγράμματα Δράσης. Ένα ΟΕΣ επιμερίζεται σε
άξονες προτεραιότητας, μέτρα, ενέργειες, πράξεις και δράσεις. Λειτουργεί
ως Συμβόλαιο με το Δημότη και Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Πολίτη. Οι
στόχοι του ΟΕΣ επικεντρώνονται: Στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και
των συνθηκών διαβίωσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, στην προστασία και στην ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ενίσχυση του
πολιτισμού, της παιδείας και του αθλητισμού, στην καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τοπική επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, στη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου, στην
πραγμάτωση της Τοπικής Δημοκρατίας
διαμέσου της Διαφάνειας, του Πολιτοκεντρισμού, της Αυτοδιοικητικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Συμμετοχικής

Δημοκρατίας, στη διασφάλιση της οικονομικής ανταποδοτικότητας των πόρων και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ψηφιακός Δήμος).
Στο συνημμένο Πίνακα παρουσιάζεται
διαγραμματικά η διάρθρωση ενός ΟΕΣ.
Διαχειριστικά Συστήματα [7]: Σκοπεύουν στην αντιμετώπιση του διαρκούς ελλείμματος Επιστημονικού Δημόσιου Μάνατζμεντ (Public Management)
τόσο σε επίπεδο corpus (σώμα, μόρφωμα, σχηματισμός, διεργασίες, διαδικασίες, ροές, οργανόγραμμα, κ.λπ.) όσο
και σε επίπεδο animus (ανθρώπινοι πόροι, έμψυχο δυναμικό, συμπεριφορισμός, οργανωσιακή κουλτούρα, κ.λπ.)
των αυτοδιοικητικών φορέων. Τα κατ΄ελάχιστον απαραίτητα επιστημονικοτεχνολογικά εργαλεία για την εμπέδωση
ορθής, αποτελεσματικής, ανταποδοτικής, διαφανούς και χρηστής διοίκησης
εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των Διαχειριστικών Συστημάτων και γενικότερα για τη λειτουργία
του Δήμου στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας που επιβάλλει το Πρόγραμμα Καλλικράτης, είναι η δρομολόγηση των διεργασιών αξιοποίησης των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το μετασχηματισμό
ενός Δήμου σε «Ψηφιακό Δήμο» της
Νέας Εποχής. Τούτο σημαίνει το σχεδι-

ασμό και την εφαρμογή ενός πλέγματος
ενεργειών, όπως είναι: Η ηλεκτρονική
διασύνδεση όλων των διοικητικών μονάδων που είναι διεσπαρμένες στη χωρική ενότητα του Δήμου και η ηλεκτρονική επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον που αφορά στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους πολίτες, με
τις επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση, με
τις δημόσιες επιχειρήσεις και με τους
οργανισμούς. Η πορεία του Δήμου στο
δρόμο της Κοινωνίας της Γνώσης πρέπει επιπλέον να εμπλουτιστεί: (α) με την
κατασκευή Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών, (β) τη διασύνδεση με Διαδημοτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα, (γ) τη συνεργασία με Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,
(δ) την κατασκευή διαδραστικής ιστοσελίδας (Δικτυακής Πύλης), και (ε) τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού στα
ζητήματα της ΤΠΕ [8].
Από τυπικής απόψεως, πλην όμως
όχι ουσιαστικής, είναι απαραίτητο ο
Δήμος να προσπαθήσει να αποκτήσει
Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας που επιτρέπει την ανάληψη και την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων [9]. Πρόκειται για προσχηματική
πράξη η οποία ουδεμία σχέση έχει με
την πραγματική διαχείριση της ποιότητας στους Δήμους. Εξυπηρετεί τυπικά
τη σκοπιμότητα να μπορούν οι Δήμοι
ως δικαιούχοι να τρέξουν ευρωπαϊκά
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προγράμματα τα οποία σχεδιάζουν, συντονίζουν και υλοποιούν εταιρείες συμβούλων. Τούτο θέτει προς συζήτηση το
σοβαρό ζήτημα της ανάγκης συγκρότησης Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
και Προγραμμάτων στους Δήμους με
στόχο την εξουδετέρωση του «ευρωπαϊκού αναλφαβητισμού». Είναι αυτονόητο ότι η σύσταση δε θα αφορά σε «εικονική, πλασματική και virtual reality»
αλλά σε μια πραγματική δομή του οργανογράμματος με διαφανή και αξιοκρατική στελέχωση.
Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων [10]: Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου του
Προγράμματος Καλλικράτης, οι νέοι
Δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν και να
εφαρμόσουν Χάρτα δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.
Η Χάρτα είναι ο πρακτικός σύμβουλος και ο οδηγός του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δήμο. Για τη Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωτική δέσμευση
προς τους δημότες για την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξασφάλιση της δημοκρατίας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και
της διαφάνειας καθώς και μηχανισμός
που υπηρετεί τον πολίτη για να μπορέσει ο ίδιος να διακριβώσει την ανταποδοτικότητα των πόρων οι οποίο δαπανώνται από τις Δημοτικές Αρχές. Οι θεμελιώδεις Αρχές της Χάρτας είναι: Νομιμότητα, Διαφάνεια, Πληροφόρηση,
Συμμετοχή του δημότη και Διαβούλευση, Φιλικότητα, Χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση, Ανταπόκριση στις ανάγκες
των δημοτών, Αποτελεσματικότητα, Τήρηση της νομοθεσίας και της δεοντολογίας. Ένα τυπικό παράδειγμα των Περιεχομένων μιας Χάρτας είναι το εμφανιζόμενο στο συνημμένο Πίνακα.
Ένα καυτό ερώτημα που μπορεί να
θέσει ο αναγνώστης είναι με ποιο έμψυχο δυναμικό θα μπορέσει ένας «μετεξεταστέος» Καποδιστριακός Δήμος
του χθες να σχεδιάσει και να εφαρμόσει
τους προαναφερθέντες mimimum μηχανισμούς Διαχείρισης της Αλλαγής στο
σύντομο διάστημα της γρήγορης προσαρμογής που επιβάλλει το Πρόγραμμα
Καλλικράτης. Η απάντηση στο ερώτημα περιλαμβάνει δυο σκέλη [11]: (α) την
προσφυγή σε υπηρεσίες outsourcing.
Δηλαδή σε εταιρείες συμβούλων και
παρόχων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, τη μελέτη, τον προγραμματισμό
και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των προσαρμογών μέχρις ότου
η τεχνογνωσία και η λειτουργική ικανότητα μεταβιβαστεί στο μόνιμο προσω-

πικό, και (β) την αξιοκρατική πρόσληψη Γενικού Γραμματέα που θα έχει το διπλό καθήκον: (i) Του Γενικού Διοικητή
για το συντονισμό, τη διοίκηση, την οργάνωση και τον έλεγχο των δρώμενων,
και (ii) Του think tank (δεξαμενή σκέψης) για τη σύλληψη, το σχεδιασμό, τη
μελέτη, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των αλλαγών σε συνεργασία με τη
δημοτική εξουσία. Με το ανάλογο που
ισχύει στις μεγάλες Ανώνυμες Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ο Γ.Γ. θα είναι
στο Δήμο ένας οιονεί Διευθύνων Σύμ-

βουλος, ο Δήμαρχος θα διαδραματίζει
το ρόλο του Προέδρου και οι Αντιδήμαρχοι τους ρόλους των μελών του Δ.Σ.
της Α.Ε. Για τη μεθοδολογία της αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής Γενικού Γραμματέα Δήμου σύμφωνα με
τους Κανόνες και τη Δεοντολογία της
Επιστήμης της Διοίκησης, όπως επιβάλλει η Δημοκρατία και το Σύνταγμα της
Ελλάδος, ο αναγνώστης μπορεί να βρει
πλήρη ανάλυση στο [12].
Αναφορές:
[1] Το νέο Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα
Καλλικράτης: μηχανισμός χωρικής αναδιάρθρωσης και διοικητικής ανάπλασης της χώρας. «Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», Έκδοση ΤΕΕ Πελοποννήσου, Τεύχος 57, Μάρτιος 2010.
[2] Το άδοξο τέλος του Καποδίστρια και το
αβέβαιο μέλλον του Καλλικράτη. Καθημερινά
Νέα, Τρίπολη, 05/05/2010.
[3] Πηγές πληροφόρησης για την παθογένεια των ΟΤΑ: Σχέδιο Νόμου Προγράμματος
Καλλικράτης. Αιτιολογική Έκθεση και την Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης των συνεπειών της νέας ρύθμισης σε σχέση με τα πεπραγ-
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μένα (και την απραξία) της περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος Καποδίστριας. Αιτιολογική Έκθεση του Δημοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2006). Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν επιχειρήθηκε το
2008 να θεσπιστεί ο Καποδίστριας ΙΙ. Άλλες
πηγές ενημέρωσης: μέτρηση των απόψεων
της Κοινής Γνώμης και των απόψεων των Ειδικών (έρευνες focus group discussion), αρθρογραφία, προγράμματα των Πολιτικών
Κομμάτων και των Δημοτικών Παρατάξεων,
Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και του
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, εμπειρογνωμοσύνες, αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.ο.κ.
[4] Πόσο ανταποδοτικό θα είναι το ΕΣΠΑ
2007-2013; «Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», Έκδοση ΤΕΕ
Πελοποννήσου, 7-8-9/2009, Αρ. 55.
[5] Νέες υποχρεώσεις και προκλήσεις για
τους ΟΤΑ, Περιοδικό «εν Τριπόλει», Τεύχος
4, Απρίλιος 2009.
[6] Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων: εργαλείο για τη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη, Καθημερινά Νέα, Τρίπολη, 18/08/2009.
[7] Διοίκηση με Στόχους και Μέτρηση
Απόδοσης: εργαλείο εκσυγχρονισμού των
Δημοσίων Υπηρεσιών, Καθημερινά Νέα, Τρίπολη, 31/08/2009.
[8] Ο Δήμος Τρίπολης στο δρόμο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Καθημερινά Νέα, Τρίπολη, 28/04/2010.
[9] Διαχείριση Ποιότητας και Διαχειριστική Επάρκεια των Δήμων, Καθημερινά Νέα,
Τρίπολη, 19/08/2009.
[10] Οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων. Καθημερινά Νέα,
Τρίπολη, 20/05/2010.
[11] Χωρίς Γενικό Γραμματέα επιλεγμένο με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, είναι αδύνατο να επιβιώσουν οι Καλλικράτειοι Δήμοι. Καθημερινά Νέα, Τρίπολη,
27/05/2010.
[12] Αναξιοκρατικοί διορισμοί μάνατζερ
στις ΔΕΚΟ, Άρθρο, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ,
Τεύχος 2163, Δευτέρα 27 Αυγούστου 2001.
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Η Διώροφη κατοικία…
του Nicolas Lorimy, Dr. sc. tech. ETH, Αρχιτέκτονας, διπλ. ΕΤΗ-Zurich
Είτε πρόκειται για μονοκατοικία, είτε για ξενώνα, ξενοδοχείο ή επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα, η διώροφη
κατοικία αποτελεί ένα κατάλληλο αντικείμενο για την εξέλιξη μιας «αξιοπρεπούς αρχιτεκτονικής». Τι εννοώ ή μάλλον
πρώτα τι δεν εννοώ με αυτό;
Δεν εννοώ οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό στιλ, όπως για παράδειγμα το μοντέρνο, το νεοκλασικό ή το δήθεν παραδοσιακό, ούτε αναφέρομαι σε κάποιο ρεύμα που μοναδικός στόχος του είναι να παρουσιάζει «κάτι άλλο» με ή χωρίς αβανγκαρντίστικες αποχρώσεις.
Εννοώ απλώς την λογική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής
δημιουργίας που έχει σαν κύριους στόχους την λειτουργικότητα (utilitas), την επιλογή αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών μέσων που εξασφαλίζουν την σταθερότητα του οικοδομήματος (firmitas) και ταυτόχρονα χαρίζουν στον χώρο
άνεση και χάρη (venustas).
Η αναφορά στον Βιτρούβιο δεν είναι τυχαία. Κάτι ήξερε,
όχι μόνο αυτός, αλλά και οι παλιοί μάστορες, σε μια εποχή
που το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων δεν κατασκευάζονταν
από τους μηχανικούς, αλλά από τους εργολάβους του τότε,
που δεν είχαν βεβαία καμία σχέση με τους εργολάβους του
σήμερα. Αυτοί οι πρώτοι όμως χάθηκαν, και μας μείνανε οι
δεύτεροι … Τι κάνουμε;
«Και τι να κάνεις;» - «εκεί που φτάσανε τα πράγματα, ξέχνα το, δεν γίνεται τίποτα, ας το κι΄όπου πάει…»

… ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
Να όμως που η διώροφη κατοικία μας ενδιαφέρει ως πεδίο μάχης για την αξιοπρεπή δραστηριότητα του αρχιτέκτονα. Αφού χάθηκαν – για πάντα; - οι παλιοί αρχιμάστορες
μαζί με τα συνεργία από την Ήπειρο και την Αχαΐα, που έχτισαν τα χωριά, τα διάφορα κτίρια και της παραγωγικές μονάδες που θαυμάζουμε σήμερα – όσα μείνανε -, πέφτει αναγκαστικά στον αρχιτέκτονα να σηκώσει το γάντι μέχρι να ξαναμπούν τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτός είναι σήμερα ο
καταλληλότερος να μας οδηγήσει, σταθερά και αποτελεσματικά, προς την χαμένη ποιότητα και αξιοπρέπεια του οικοδομήματος. Μόνος του; Όχι βέβαια!
Οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν την μονομαχία
και τον Δονκιχοτισμό. Μαζί με τους συνεργάτες από όλους
τους κλάδους της οικοδομής – μηχανικούς, κατασκευαστές,
επιστήμονες, προμηθευτές – θα προσπαθήσει να παράγει
κτίρια που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ανάλογα με τις συνθήκες, το πρόγραμμα και τον εργοδότη.
Η ποιότητα έχει ένα κόστος, το οποίο μπορεί σε πρώτη
ματιά να θεωρηθεί ψηλό, σε βάθος χρόνου ωστόσο η σχέση ποιότητας/κόστους αλλάζει και το οικονομικό ζήτημα τί-

θεται τελείως διαφορετικά. Θα μου πεις: «πιο βάθος χρόνου; Ποιος ενδιαφέρεται; Το σπίτι μου το θέλω για τώρα, και
μάλιστα σε χαμηλή τιμή». Και πραγματικά, από την στιγμή
που όλοι κυνηγάμε το άμεσο, δεν υπάρχει θέμα περί βάθους
χρόνου και δεν μας μένει παρά να δεχτούμε την προχειρότητα – ούτως ή άλλως, περαστικοί είμαστε σε αυτή την γη!
Εμείς φεύγουμε, τα κτίρια όμως μένουν – είπαμε: firmitas.
Ο σοβαρός εργοδότης το αναγνωρίζει και αναγκαστικά βλέπει το έργο σε βάθος χρόνου και το θέμα του κόστους σε
σχέση όχι μόνο με την κατασκευή, αλλά και με την
λειτουργία του κτιρίου. Την επιβάρυνση της τάξης του
25% με 30% του αρχικού προϋπολογισμού σε σχέση με το
σημείο «ποιότητα μηδέν», θα την αντιμετωπίσει σαν «συν»
για την τσέπη του και όχι σαν «μείον». Και ποιος ξέρει εάν
στο άμεσο μέλλον, με την βοήθεια της τεχνολογίας, την θετική επέμβαση της πολιτείας και προπαντός μέσα από μια ευρύτερη βελτίωση των μεθόδων στον τομέα της κατασκευής,
η ποιοτική αρχιτεκτονική δεν θα είναι πιο οικονομική από
την συμβατή όχι μόνο σε βάθος χρόνου, αλλά και από πλευράς κόστους κατασκευής.

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ …
Μπαίνουμε σε μια περίοδο αναγκαστικής ανακατάταξης
των πραγμάτων. Παράδειγμα.
1. Δεν φτάνει πια να καταργήσουμε τον αμίαντο για
να εξασφαλίζουμε την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό
χώρο. Χρησιμοποιούμε πολλά υλικά που εκπέμπουν συνέχεια στους χώρους που μεγαλώνουν και κυκλοφορούν τα
παιδιά μας, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια την τοξικότητα
των υλικών αυτών. Μπορεί το κτίριο να αντέξει στον σεισμό,
αυτό όμως θα συμβεί 2 ή 3 φορές, ενώ καθημερινά αναπνέουμε ένας θεός ξέρει τι. Κόψε το τσιγάρο! Ευχές έργον θα
ήτανε να έφταιγε μόνο το τσιγάρο.
2. Μα τι ωραία μπαλκόνια! Φαρδιά να μπορεί να κάθεται όλη η οικογένεια! Να που όμως αυτή η τεράστια μάζα
από τσιμέντο που προβάλλεται τόσο επιβλητικά και ποικιλόμορφα στον εξωτερικό χώρο μεταφέρει την ζέστη και το
κρύο μέσα στις «φέτες» που ονομάζουμε εσωτερικούς χώρους διαμονής. Δεν πειράζει: βάλε ψύξη και θέρμανση για
να δαμάζεις το κακό. Μήπως θα ήτανε πιο σωστό να μην γίνει το κακό εξ αρχής;
Παλεύουμε συνεχώς το ένα κακό με ένα άλλο, μας γίνεται
συνήθεια μέχρι που το βλέπουμε σαν κάτι το «φυσικό», και
αυτή η αλυσίδα από το κακό στο χειρότερο μεγαλώνει και
μεγαλώνει … μέχρι πότε;
3. Ο άλλος θέλει πισίνα; - Σε νησί, παρακαλώ. Ε τότε,
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αφού είναι ωραίος και έχει σκοπό να
το δείξει, ας φτιάξει την δική του ιδιωτική εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ηλιακή ενέργεια. Και
κάτι άλλο: το νερό της πισίνας παρακα-

λώ χωρίς χλώριο, υπάρχουνε και άλλες λύσεις.
4. Πισίνα στον κάμπο; Μη βάλεις
ακριβά πλακάκια για να εντυπωσιάσεις
τους γείτονες, αλλά χρησιμοποίησε

αυτά τα χρήματα για να φτιάξεις την πισίνα για τον δροσισμό του εξωτερικού
χώρου σε συνδυασμό με μια εγκατάσταση σκίασης και μια υπόγεια δεξαμενή όπου θα μαζεύεις τα όμβρια ύδατα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ
2008/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ (3) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (1)

Με δυο λόγια, θες ένα καλό και άνετο σπίτι, μη κολλάς στην «αισθητική»,
αλλά πρόσεξε πρώτα από όλα αυτό το
50% της αρχιτεκτονικής που είναι αόρατο: πρώτα την λειτουργικότητα –
ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι -,

το σωστό προσανατολισμό του κτιρίου
και των χώρων, τη καλή μόνωση και
θερμοδυναμική συμπεριφορά του κελύφους, το φυσικό αερισμό και δροσισμό, τη σωστή διαχείριση της ενέργειας κλπ κλπ. Αυτό το αόρατο μισό της

αρχιτεκτονικής δεν είναι μόνο εγγύηση
για την άνεση των χώρων και την καλή
λειτουργία του συνόλου, άλλα είναι και
προϋπόθεση – εκ των ων ουκ άνευ για την πραγματική ποιότητα και ομορφιά στην αρχιτεκτονική γενικώς.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3ΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ 2008/2009
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΛΗ ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
- ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΟ
- ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΦΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
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Αντί λοιπόν να ξεφυλλίσουμε τόνους περιοδικών με την απελπισμένη ελπίδα να μας έρθει η έμπνευση, ας
εξασφαλίσουμε πρώτα σε κάθε έργο
την καλή οργάνωση του χώρου και τον
ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής
των υλικών, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που έχουμε, και όχι τρέχοντας πίσω από κάθε fata morgana που
συναντάμε στον δρόμο μας.
Πως το καταφέρνανε παλιά; Με λίγα
μέσα, με οικονομία σε υλικά και εργασία και με πλήρη συνείδηση του σκοπού που είχε το κτίσμα, βάζανε ψυχή
στο οικοδόμημα, ενώ εμείς οι προοδευμένοι φτιάχνουμε τόσα και τόσα
φτηνά και ακριβά κλουβιά που καλύπτουν μερικές πρώτες ανάγκες του ανθρώπου αφήνοντας έξω τόσες και τόσες άλλες. Να μην λέμε για τα αισθητικά αποτελέσματα που - ευτυχώς με σημαντικές εξαιρέσεις – ποικίλουν κάπου
μεταξύ καθαρής ασχήμιας και απίστευτου κιτσαριού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο αρχιτέκτονας λοιπόν χωρίς πολλά
λόγια και θεωρίες πρέπει σιγά σιγά να
γεμίζει το κενό που άφησαν οι πρόγονοί του όταν εγκατέλειψαν την σκηνή.
Ο εργοδότης όμως πρέπει από την δική
του μεριά να αρχίσει να ωριμάζει και

να καταλάβει επιτέλους ότι το θέμα του
οικονομικού δεν είναι απλά συνάρτηση του άμεσου κέρδους, αλλά του κέρδους σε βάθος χρόνου. Και ότι οι κατοικία δεν είναι παιχνίδι να την φτιάξει όποιος να΄ναι και όπως του κατέβει.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνει
αμέτοχος, αντίθετα : μέσα από τον διάλογο με τον αρχιτέκτονα, ο οποίος υποτίθεται γνωρίζει το αντικείμενό του, και έχοντας μπροστά του ένα
σύνολο σοβαρών προτάσεων, θα είναι
σε θέση να συμμετάσχει στην εύρεση
της λύσης που ταιριάζει καλύτερα στις
ανάγκες και τις επιθυμίες του με την εγγύηση ότι η λύση αυτή θα είναι βιώσιμη από κάθε άποψη.
Είναι ταυτόχρονα πολύ απλό και
αρκετά δύσκολο. Για αυτό θα ήθελα
κλείνοντας να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου και να τους παρακαλέσω θερμά να μην υποτιμάνε τις γνώσεις και την δουλειά τους και να παλεύουν για την σχετική αναγνώρισή τους
και από τον νομοθέτη και από τους εργοδότες τους, τόσο στο δημόσιο, όσο
και στον ιδιωτικό τομέα.
Όταν π.χ. για την μελέτη ανάπλασης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου
η αμοιβή του αρχιτέκτονα πέφτει στο
1/2 της αμοιβής του μηχανολόγου ή
του τοπογράφου, κάτι δεν πάει καλά,

λες και ο νομοθέτης εκτιμά την αξία
της αρχιτεκτονικής επέμβασης για την
διαμόρφωση μιας πλατείας με κριτήρια από μια άλλη κατηγορία μελετών,
όπως π.χ. αυτή ενός αρδευτικού δικτύου.
Σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω όταν έμπειροι αρχιτέκτονες χρεώνουν για μια οικοδομική άδεια, με
γνώμονα τον ανταγωνισμό, όσο ο πολιτικός μηχανικός ή ο τοπογράφος,
των οποίων η παιδεία είναι άσχετη με
πολλές βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής. Εκτός και αν θέλουμε να χτίζουμε επ΄άπειρο τσιμεντένιους πολυγωνικούς σκελετούς! Παρακαλώ τους εργοδότες να μην βγάλουν το συμπέρασμα ότι ο αρχιτέκτονας είναι «ακριβός» όταν δεν ακολουθεί αυτή την αυτοκαταστροφική τακτική. Η αλήθεια είναι ότι οι υπηρεσίες του δεν έχουν καμία σχέση με τις υπηρεσίες των συναδέλφων από άλλους κλάδους – τουλάχιστόν δεν θα έπρεπε, και αυτό μπορεί
ο εργοδότης να το καταλάβει από τον
τρόπο έκφρασης και επαγγελματικής
συμπεριφοράς του κάθε αρχιτέκτονα.
Αγαπητέ συνάδελφε, ψηλά το κεφάλι! Είθε να μη ακούσουμε ποτέ πια το
ανέκδοτο: «έλα, τρεις γραμμές είναι,
φτιάξε μου ένα σχεδιάκι για το σπίτι!».
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Κριτήρια επιλογής προμηθευτών σκαλωσιάς και
μεταλλοτύπου για έργα Πολιτικού Μηχανικού
Του Α. Ι. Μακρυγιάννη , Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, MSc.
1. Γενικά
H αγορά τόσο των των ικριωμάτων προσόψεως όσο και
των μεταλλοτύπων έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
Νέες επιχειρήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, συχνά
με τεχνολογικά βελτιωμένα προϊόντα.
Τα προϊόντα αυτά αφορούν ευρεία ομάδα χρηστών, είτε
μηχανικούς (επιβλέποντες και κατασκευαστές) είτε επαγγελματίες με δραστηριότητα στα τεχνικά έργα.
Στο σημερινό περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και δυσκολιών του κατασκευαστικού κλάδου υπάρχει ανάγκη πολύπλευρης ενημέρωσης των μηχανικών σχετικά με τα νέα
προϊόντα και τεχνικές που εμφανίζονται στην αγορά, ώστε
ο χρήστης να επιλέγει με ορθολογισμό τον προμηθευτή που
μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις του έργου.
Το σύντομο αυτό σημείωμα καταγράφει τα βασικά κριτήρια επιλογής των σχετικών προμηθευτών – υπεργολάβων,
με στόχο να βοηθήσει την τελική απόφαση του υπεύθυνου
του έργου.

2. Ικριώματα – Τα χαρακτηριστικά του κλάδου
Παρά τις αλλαγές που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 30
χρόνια όπου η χρήση των μεταλλικών ικριωμάτων έχει γενικευτεί, ο τομέας της σκαλωσιάς εξακολουθεί διαχρονικά να
χαρακτηρίζεται από :
• την ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων
• την έλλειψη σοβαρών επενδύσεων σε εξοπλισμό και
τεχνογνωσία
• την έντονη συμπίεση των τιμών ενοικίασης
• τα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία υποθάλπονται από την ελλειπή επίβλεψη καθώς και την
απουσία ελέγχων των αρχών.
2.1 Κριτήριο 1 : Εμπειρία και φήμη εργολάβου τοποθέτησης
Η εμπειρία του εργολάβου ικριωμάτων αποδεικνύεται
από τη διαχρονική παρουσία του και κυρίως :
• τα έργα που έχει εκτελέσει (καλό είναι να ζητούμε φυλλάδια και φωτογραφίες)
• τη φήμη που τον ακολουθεί, πράγμα για το οποίο συνι-

•
•

στάται να ζητήσουμε τη γνώμη κάποιων έμπειρων συναδέλφων.
την ανάληψη όχι μόνο συνηθισμένων αλλά και «ειδικών» έργων
τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας του με τεχνικές
εταιρίες ή μεγάλους πελάτες

2.2 Κριτήριο 2 : Γενική εικόνα εταιρείας ενοικίασης
και εγκαταστάσεων
Πριν την υποβολή προσφοράς, συνιστάται επίσκεψη του
έργου με τον υπεύθυνο της εταιρίας σκαλωσιάς, προκειμένου αυτός να εκτιμήσει τις επιτόπου συνθήκες και να δώσει προσφορά που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στο έργο,
Συνιστάται παράλληλα στον μηχανικό να αφιερώσει λίγο
χρόνο για επιτόπου επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό αξιολογούνται :
• Η γενικότερη εικόνα της εταιρίας σκαλωσιάς και του
εκπροσώπου της (τεχνικές γνώσεις, πρόταση τεχνικών
λύσεων)
Η δυνατότητα να παρασχεθούν σχέδια για σημεία του
ικριώματος με τεχνική απαίτηση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι
συνήθως :
• Σκαλωσιές «μεγάλου» ύψους (άνω των 30 m)
• Ακανόνιστες κατόψεις κτιρίων (αποτμήσεις, κυκλικές
επιφάνειες, πρόβολοι, δυσκολίες στην έδραση)
• Κτίρια με δυσκολίες στο «δέσιμο» της σκαλωσιάς
Η εικόνα των υλικών της αποθήκης, η οποία μπορεί να
δώσει χρησιμότατες πληροφορίες. Τα υλικά της αποθήκης
πρέπει :
• Να είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς εμφανείς και
εκτεταμένες σκουριές
• Τα δάπεδα εργασίας να είναι κατά προτίμηση μεταλλικά, γαλβανισμένα. Τα ξύλινα μαδέρια να είναι σε καλή
κατάσταση απαλλαγμένα από εγκάρσιες μεγάλες ρωγμές
• Οι σύνδεσμοι και σφιγκτήρες να έχουν καλή όψη
• Η εικόνα των γραφείων, που πρέπει να δίνουν μια εικόνα τάξης και καθαριότητας, με προσωπικό πρόθυμο
και καταρτισμένο.
• Η ύπαρξη επαρκών πληροφοριών με τη μορφή εταιρικών φυλλαδίων (προσπέκτους) ή CD, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη, τεχνικά και όχι μόνο διαφημιστικά,
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μ2

μ3

μ4
Μεταλλότυποι

μ7

Μ2 = Πολλά διαφορετικά
συστήματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά
περίπτωση (εδώ : κυκλικός μεταλλότυπος για καλούπωμα δεξαμενής)
Μ3 = Ο σχεδιασμός με κατάλληλο λογισμικό προσφέρει τη βέλτιστη αξιοποίηση των προϊόντων
Μ4 = Μεταλλότυπος τοιχίων, κατάλληλος για μικρότερο έργο (κατασκευή
κατοικιών)
Μ7 = Σε πιο σύνθετες επιφάνειες, η ταυτόχρονη
χρήση εξαρτημάτων από
ξύλο προσφέρει ευελιξία
και μειώνει το κόστος
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και να περιέχουν οδηγίες συναρμολόγησης
2.3 Κριτήριο 3 : Διαθεσιμότητα
συνεργείων – χρόνοι παράδοσης
Η δυνατότητά της εταιρίας σκαλωσιάς να υποστηρίξει την έγκαιρη υλοποίηση του έργου με επαρκή αριθμό
τεχνιτών πρέπει να τεθεί σαν απαίτηση
και να διασφαλιστεί στο συμφωνητικό
ενοικίασης με συγκεκριμένη αναφορά
στο χρονοδιάγραμμα, αφού :
• Η παρουσία των ικριωμάτων επηρεάζει άμεσα το χρονοδιάγραμμα
του έργου.
Συχνά απαιτούνται αρκετές μετέπειτα επεμβάσεις στο σκελετό της σκαλωσιάς, όπως αλλαγές θέσης, ενισχύσεις
δαπέδων, αποξηλώσεις μικρών περιοχών κ.α., οι οποίες απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό και πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται από την ίδια την εταιρεία συναρμολόγησης.
Το σημείο αυτό είναι σημαντικό σε
περιπτώσεις ικριωμάτων για εργασίες επισκευών, ή ενισχύσεων ή ανακαινίσεων, οι οποίες μένουν στο έργο για
μήνες ή και χρόνια.

σ1

σ4

σ5

Σκαλωσιά
Σ1 = Με τυποποιημένο τρόπο συναρμολόγησης, οι σκαλωσιές μπορούν
να φτάσουν σε μεγάλα ύψη (εδώ : 44 m)
Σ4 – Σ5 (ενιαία λεζάντα) = σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης, η καλή κατάσταση των δαπέδων, μεταλλικών ή ξύλινων

2.4 Κριτήριο 4 :
Εργοστάσιο κατασκευής
Το εργοστάσιο παραγωγής των
ικριωμάτων δεν ταυτίζεται πάντα με
την εταιρεία τοποθέτησης.
Έτσι, είναι καλό ο επιβλέπων να
αναζητεί τη βιομηχανία κατασκευής
μέσω internet ή από τεχνικά φυλλάδια.
Ως βιομηχανικά προϊόντα, τα ικριώματα έχουν σχετικά απλή τεχνογνωσία,
οπότε τα βασικά τους στοιχεία μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν από
μικρούς σιδηροκατασκευαστές με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και απουσία
ποιοτικού ελέγχου.
Έτσι, είναι καλό να προτιμούμε τις
γνωστές βιομηχανίες του χώρου, οι
οποίες εξασφαλίζουν ελεγχόμενη ποιότητα κατασκευής. Τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν αρκετές στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη,αλλά σπανίζουν στην περιφέρεια.
Οι εισαγόμενες σκαλωσιές (κυρίως
από την κεντρική Ευρώπη) είναι εξίσου
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καλές επιλογές, αφού συνήθως έχουν
υποστεί εκτεταμένους ελέγχους πριν
διατεθούν στην αγορά. Εννοείται βέβαια ότι τα υλικά τους πρέπει να είναι
σε πολύ καλή κατάσταση, κατά προτίμηση γαλβανισμένα εν θερμώ και με
μεταλλικά δάπεδα εργασίας.
2.5 Κριτήριο 5 :
Βεβαίωση εξέτασης τύπου
Η βεβαίωση εξέτασης τύπου (ΒΕΤ),
δηλ. η πιστοποίηση της σκαλωσιάς
όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία
(Υπ. Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93)
είναι πολύ βασικό κριτήριο, τυπικά και
ουσιαστικά, αφού η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση σκαλωσιάς ελληνικής
κατασκευής, όταν αυτή δεν είναι εφοδιασμένη με τη ΒΕΤ.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει ήδη νομοθετικά από το 1993 οπότε οι μεγαλύτερες και παλιότερες εταιρίες - βιομηχανίες κατασκευής ικριωμάτων
έχουν εδώ και χρόνια μεριμνήσει για
την πιστοποίηση των προϊόντων τους
με βάση τη νομοθεσία.
Η ΒΕΤ πρέπει να ζητείται από τον
εργολάβο σκαλωσιάς, πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμφωνητικού,
δεδομένου ότι σε συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού και έλλειψης σοβαρών
ελέγχων δεν είναι απίθανο κυρίως μικρότερες εταιρίες να έχουν παραβεί
την υπόψη νομοθεσία, με δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια των κατασκευών τους.
2.6 Κριτήριο 6 : Τιμές παροχής
υπηρεσίας (ενοικίαση – τοποθέτηση)
Οι τιμές εργασίας και ενοικίασης
υλικού είναι σίγουρα βασικός παράγοντας στην τελική απόφαση μας.
Υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης στην κατασκευή, ο κατασκευαστής
μπορούν να βρεί, με την κατάλληλη
έρευνα, ελκυστικές τιμές ενοικίασης,
ταυτόχρονα όμως και μεγάλες αποκλίσεις τιμών.
Βασικοί λόγοι στις αποκλίσεις που
παρουσιάζονται είναι :
• Ο έντονος ανταγωνισμός και η
σημαντική συμπίεση των τιμών
ενοικίασης, οι οποίες σε μερικές
περιπτώσεις είναι «παγωμένες»

για αρκετά χρόνια
Ποικίλοι παράγοντες τιμών, όπως
ενδεικτικά η «εμπορική» θέση
της σκαλωσιάς σε σημείο μεγάλης
προβολής, όπου η δυνατότητα διαφημιστικής αξιοποίησης ισοφαρίζει τη χαμηλή τιμή ενοικίου, η
διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων υλικού, οι οποίες πρέπει να
αξιοποιηθούν κλπ.
Δυστυχώς, σε περιόδους κατασκευαστικής ύφεσης, πολλές αποφάσεις
λαμβάνονται με μόνο κριτήριο την οικονομική διάσταση, το οποίο όμως συχνά οδηγεί στον λάθος προμηθευτή.
Είναι σημαντικό η οικονομική προσφορά να συνεκτιμάται με όλους τους
υπόλοιπους παράγοντες αξιολόγησης
που αναφέραμε, καθώς και να ζητείται
αιτιολόγηση των ακραίων (πολύ υψηλών ή πολύ χαμηλών) τιμών.
•

3. Μεταλλότυποι –
τα πλεονεκτήματά τους
Το προϊόν αυτό, τουλάχιστον σε ευρεία έκταση χρήσης σε έργα, έχει σχετικά ολιγόχρονη παρουσία στην Ελλάδα.
Αναπτύχθηκε σοβαρά μόλις κατά
την τελευταία 15ετία και η χρήση του
είναι σήμερα σχετικά γενικευμένη στά
λεγόμενα «μεγάλα» έργα.
Παρ’ όλα αυτά, η χρήση μεταλλοτύπων αναπτύσσεται δυναμικά και σε μικρότερης κλίμακας έργα και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην κατασκευή.
Οι μεταλλότυποι παρουσιάζουν μια
σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα,
όπως :
• Τη δυνατότητα μεγάλης επιτάχυνσης του έργου
• Την αυξημένη ασφάλεια στην εργασία
• Τη δυνατότητα εξοικονόμησης εργατοτεχνικού προσωπικού
• Την επίτευξη ακρίβειας διαστάσεων και ποιότητας επιφανειών
μπετόν
Το τυπικό δίλημμα που τίθεται στην
αρχή του έργου είναι αν θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος σκυροδέματος.
Η χρήση υπεργολάβου είναι η κατά
πολύ συνηθέστερη περίπτωση, αφού
προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασί-

ας με έναν ειδικευμένο επαγγελματία
στη βάση «κλειστής» τιμής, με εκχώρηση των βασικών ευθυνών, μεταξύ των
οποίων δεσπόζει η προμήθεια μεταλλοτύπου.
Η επιλογή αυτή είναι η ευκολότερη
λύση, όχι όμως απαραίτητα και η καλύτερη, αφού οι σημερινές εξελιγμένες
τεχνικές δυνατότητες και η τυποποίηση
των καλουπιών επιτρέπουν στα συνεργεία του κατασκευαστή να αναλάβουν
την τοποθέτηση χωρίς την παρουσία
υπεργολάβου, με βελτιωμένη ταχύτητα
υλοποίησης αλλά και κόστος.
Σε κάθε περίπτωση, αυτός που θα
επωμιστεί την ευθύνη των μεταλλοτύπων θα πρέπει να αξιολογήσει τα δεδομένα των παρακάτω παραγράφων.
3.1 Κριτήριο 1 : Παρουσία Εταιρείας στην Ελλάδα
Με λίγες εξαιρέσεις, τα προϊόντα μεταλλοτύπου προέρχονται κυρίως από
βιομηχανίες του εξωτερικού, κυρίως από χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση στο χώρο.
Για τον κατασκευαστή είναι σημαντικό να συνεργαστεί με επιχείρηση με
σταθερή παρουσία στην Ελλάδα (θυγατρική εταιρεία ή οργανωμένο γραφείο
- αντιπροσωπεία), για τους παρακάτω
βασικούς λόγους :
• Χτίσιμο συνεργασίας σε βάθος
χρόνου
• Υψηλότερο τεχνικό επίπεδο και
τεχνογνωσία
• Δυνατότητα σχεδιασμού κατάλληλων τεχνικών λύσεων
• Επαρκής τεχνική υποστήριξη στο
έργο
• Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του έργου σε εξοπλισμό
• Καλύτερες τιμές λόγω όγκου εργασιών
3.2 Κριτήριο 2 :
Ποικιλία συστημάτων
Οι διάφοροι φορείς από σκυρόδεμα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στο
καλούπωμα.
Έτσι, απαιτείται συχνά να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα
μεταλλοτύπου και η επιλογή μας εξαρτάται από παραμέτρους όπως :
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•
•
•
•
•

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κατασκευής
Απαιτήσεις της τελικής επιφάνειας μπετόν
Διαθεσιμότητα ή όχι ανυψωτικού εξοπλισμού ή γερανού
Διαθεσιμότητα συστήματος στο στοκ του προμηθευτή

Οι σοβαρότερες επιχειρήσεις του χώρου προσφέρουν
μια πλήρη γκάμα συστημάτων μεταλλοτύπου, με τα οποία
μπορούν να δοθούν τεχνικές λύσεις σε όλα τα ζητήματα
που προκύπτουν.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η πρότερη αποτύπωση σε σχέδιο και η έγκριση της τεχνικής λύσης που θα
επιλεγεί.
3.3 Κριτήριο 3 : Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού
Λόγω των σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό και
χώρους που απαιτούνται, δυνατότητα ενοικίασης προσφέρουν μόνο περιορισμένοι σε αριθμό προμηθευτές.
Πάντως, η δυνατότητα ενοικίασης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τον κατασκευαστή, ειδικά σε περιπτώσεις σύντομων έργων.
Η ενοικίαση δίνει στον κατασκευαστή τη δυνατότητα,
με μικρή εκταμίευση ρευστού, να αποκτήσει την τεχνογνωσία προηγμένων προϊόντων αμεταλλοτύπου, χωρίς να
αναλαμβάνει το ρίσκο μεγάλης επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό.
3.4 Κριτήριο 4 : Δυνατότητες παράδοσης - ανταπόκρισης
Σε κάθε εργοτάξιο μπορούν να παρουσιαστούν απρόβλεπτες ανάγκες σε εξοπλισμό, οφειλόμενες σε αλλαγές της
μελέτης ή την επιτάχυνση των εργασιών.
Για το λόγο αυτό, ο προμηθευτής των μεταλλοτύπων
πρέπει να έχει εγγυημένη δυνατότητα έγκαιρης παράδοσης εξοπλισμού, καθώς και μικροϋλικών ή αναλωσίμων
Αυτό προϋποθέτει σοβαρή οργάνωση του προμηθευτή, κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο και οικονομική επάρκεια. Και στην περίπτωση αυτή, μια έγκαιρη επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του μπορεί να προσφέρει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
3.5 Κριτήριο 5 : Υποστήριξη στο σχεδιασμό και στατική του έργου
Το αντικείμενο των μεταλλοτύπων έχει ιδιαίτερα υψηλές
τεχνικές απαιτήσεις, σε θέματα τόσο σχεδιασμού όσο και
επιτόπου υλοποίησης.
Είναι σημαντικό για τον κατασκευαστή να απολαμβάνει τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή του, σε θέματα όπως :
• λεπτομερή σχέδια και προμετρήσεις υλικών

•
•

βελτιστη αξιοποίηση των συστημάτων που ήδη υπάρχουν στο εργοτάξιο
σχεδίαση τεχνικών λύσεων για «δύσκολα» σημεία
του έργου.
εκπόνηση στατικών υπολογισμών σε θέματα πχ βαρέων υποστυλώσεων, υψηλών τοιχίων, αναρριχωμένων συστημάτων γεφυροποιίας κ.α.

3.6 Κριτήριο 6 : Υποστήριξη με τεχνικό συναρμολόγησης επιτόπου του έργου
Σε ένα προϊόν σε μεγάλο βαθμό «καινούργιο» , τα συνεργεία συχνά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία
για να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο τα σύγχρονα συστήματα καλουπιών.
Έτσι, η επιτόπου τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτη με έμπειρο τεχνικό - εργοδηγό δίνει λύση σε πολλές περιπτώσεις.
Ο εργοδηγός μεταλλοτύπων έχει τα παρακάτω βασικά
καθήκοντα :
• Επιβλέπει την έναρξη της εργασίας, εφαρμόζοντας το
καλούπι με βάση την τυποποίησή του και τα σχέδια,
με τρόπο ώστε να κυλήσουν ομαλά οι πρώτες φάσεις
σκυροδέτησης.
• Εκπαιδεύει το προσωπικό του κατασκευαστή, προκειμένου αυτό να εξοικειωθεί με τα συστήματα που χειρίζεται και να διδαχθεί την βέλτιστη, οικονομικότερη,
και ασφαλέστερη χρήση
Σημειώνεται ότι συνήθως η παρουσία τεχνικού δεν είναι απαραίτητη πέρα από 7-10 ημέρες, μέσα στις οποίες τα
συνεργεία έχουν εξοικειωθεί με τα συστήματα του μεταλλοτύπου και έχουν αρχίσει να αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματά τους.
Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι η υποστήριξη αυτή συχνά
προσφέρεται από τον προμηθευτή χωρίς κόστος, πράγμα
που την κάνει πέρα από πολύ χρήσιμη, και ιδιαίτερα ελκυστική.
3.7 Κριτήριο 7 : Τιμές πώλησης – ενοικίασης
Η γενικά υψηλή στάθμη των βασικότερων προμηθευτών της αγοράς κάνει την τελική τιμή τον κρισιμότερο παράγοντα απόφασης.
Το κόστος αγοράς και ενοικίασης δεν έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει όμως υψηλό για
τον μέσο κατασκευαστή, δεδομένου ότι αφορά βιομηχανικά υλικά υψηλής ποιότητας, εισαγόμενα από χώρες της
Ευρώπης.
Παρά τον περιορισμένο αριθμό σοβαρών προμηθευτών, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ανταγωνιστριών εταιριών για το ίδιο προϊόν, και παρουσιάζονται ευκαιρίες, ειδικά όταν έχει προηγηθεί καλή έρευνα αγοράς.
Η έρευνά μας πρέπει να έχει σαν στόχο την σε βάθος
ενημέρωση για τα συστήματα και τις τεχνικές τους δυνατότητες, και τελικά την επιλογή του προμηθευτή με προοπτική κυρίως μακρόχρονης συνεργασίας,
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Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών
της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου –
Σύνθεση νέου Δ.Σ.
Μετά τις πρόσφατες εκλογές στις
5/5/2010 των Διπλ. Μηχανικών του
Δημοσίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κεντρικής &
Νότιας Πελοποννήσου) συνήλθε το
νέο 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και
μετά από μυστική ψηφοφορία εξέλεξε
τα νέα όργανα του.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:
• Πρόεδρος αναδείχθηκε   ο Διδασκάλου Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Ναυπλίου του Ν.
Αργολίδας )
• Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε   ο Βερούτης Θεόδωρος (Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Θεραπνών του
Ν. Λακωνίας )

• Γεν. Γραμματέας   αναδείχθηκε   η  
Κυριακοπούλου Αναστασία (Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Θουρίας του Ν. Μεσσηνίας)
• Ταμίας   αναδείχθηκε   ο Μπεσσής
Δημήτριος (Πολιτικός Μηχανικός
της Νομαρχίας Λακωνίας)
• Αν . Γεν. Γραμματέας  αναδείχθηκε    
Κατσώλας Περικλής (Τοπογράφος
Μηχανικός του Δήμου Σπάρτης του
Ν. Λακωνίας)
Ενώ παρέμειναν μέλη οι:
•   Πλουμπίδου Αικατερίνη (Χημικός  
Μηχανικός της Περιφέρειας Πελοποννήσου)
•    Διονυσόπουλος   Γεώργιος   (Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος της Νο-

μαρχίας Μεσσηνίας )
Το νέο Δ.Σ. θέλει να ευχαριστήσει
τους συναδέλφους μηχανικούς για
την συμμετοχή τους στις εκλογικές
διαδικασίες και την στήριξη τους και
να δηλώσει ότι θα εργαστεί με όλες
τις δυνάμεις του, καταβάλλοντας κάθε
δυνατή προσπάθεια, για την προώθηση της προστασίας και την προαγωγή
των επαγγελματικών και οικονομικών
συμφερόντων των μηχανικών του Δημοσίου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Περιφερειακή Διοίκηση) καθώς και για
την βελτίωση της οργάνωσης και της
λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2010 ομόφωνα: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ με αγανάκτηση και ζητά την απόσυρση του Π.Δ. που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας με το οποίο :
1. Αυξάνονται τα όρια των ομαδικών απολύσεων
2. Καταργείται το κατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους εργαζόμενους
3. Μειώνεται στο 50% η αποζημίωση των απολύσεων
4. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΚΑΛΕΙ τους εργαζόμενους ν’ αντιταχθούν σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και σ’ αυτούς που την στηρίζουν.

Ανακοινώσεις
Χάρτες Γ.Π.Σ. Άργους
Υπεγράφη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Άργους και το
Τμήμα μας διαθέτει στα γραφεία του, στην Τρίπολη, σε ηλεκτρονική μορφή, επίσημα αντίγραφα των χαρτών ως έχουν εγκριθεί. Αν
επιθυμείτε μπορείτε να τα προμηθευτείτε.

Απόκτηση προσωρινής άδειας Ενεργειακού
Επιθεωρητή
Σας ενημερώνουμε ότι για την επιτάχυνση των διαδικασιών
που απαιτούνται για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει
την πρόθεση να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Προσωρινή
Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Οι Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους
μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική
εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτηρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους
και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.buildingcert.gr
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