
2013



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σήμερα
ο Μηχανικός

2

Η Πολιτεία, εφαρμόζοντας τις εντολές της 
«Τρόικας» συνεχώς παίρνει επαχθή μέτρα 
κατά των Μηχανικών, ειδικά σήμερα που 
βρισκόμαστε στη δυσκολότερη οικονομική 
και κοινωνική συγκυρία για την Ελλάδα των 
μεταπολεμικών χρόνων. 
Το αποκορύφωμα ήταν τα απαράδεκτα μέ-
τρα που πάρθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου, 
μέτρα που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω 
εξαθλίωση τους Μηχανικούς και τον κλάδο 
στον αφανισμό και αφορούσαν το ασφα-
λιστικό σύστημα και τους πόρους του ΤΕΕ 
έπεται και το φορολογικό.
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στα μέτρα που 
αποτελούν πράξη διάλυσης του ασφαλιστι-
κού συστήματος της χώρας και του κοινω-
νικού ιστού και είναι η παράλογη και αναί-
τια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
των Μηχανικών, η ένταξη του κλάδου Υγεί-
ας των Μηχανικών στον ΕΟΠΠΥ που σκοπό 
έχει την υφαρπαγή των αποθεματικών του 
ΕΟΠΠΥ και το «κούρεμα» των αποθεμα-
τικών του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Συγχρόνως έρχεται η κατάργηση 
του αφορολόγητου και η επιβολή ενιαίου 
φορολογικού συντελεστή που οδηγεί στον 
αφανισμό τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες επιστήμονες. Τέλος η κατάργηση 2% 
υπέρ ΤΕΕ, που είναι μεθοδευμένη ενέργεια 
κάποιων να μετατραπεί το ΤΕΕ, ο Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας, από ΝΠΔΔ σε 
επαγγελματικό φορέα των Μηχανικών-
επαγγελματική ένωση.

● Επανειλημμένως έχομε τονίσει ότι αυτά 
είναι:
Μέτρα Κοινωνικής Εξαθλίωσης, Μέτρα 
Κατάργησης του Κοινωνικού Κράτους-του 
Κράτους Δικαίου, Μέτρα Πλήρους Χρεοκο-
πίας Αντί Εθνικής Σωτηρίας. 
● Επιχειρείται συνεχώς με όλα αυτά: Περι-
θωριοποίηση, Ισοπέδωση, Εξαθλίωση των 
Μηχανικών και γενικά των Ελλήνων Επιστη-
μόνων, Απώλεια του ρόλου μας στην οικο-
νομική και παραγωγική διαδικασία.
● Όσα γίνονται είναι μεγάλο χτύπημα την 
ώρα που ο κλάδος είναι σε Τραγική Κατά-
σταση:Ανεργία, Μετανάστευση των Επι-
στημόνων στο εξωτερικό, Υποαπασχόλη-
ση, Ανύπαρκτη Οικοδομική Δραστηριό-

τητα, τεράστιες οι οφειλές του Δημοσίου 
προς τους ΕΔΕ κ.λ.π.
● Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, μαζί με τους Μη-
χανικούς όλης της χώρας αντέδρασε- αγω-
νίστηκε & θα συνεχίσει να το πράττει 
ενάντια:στην κατάρρευση του ασφαλιστι-
κού μας Ταμείου, στην μη κάλυψη της ανερ-
γίας μας, στην αθλιότητα των καθημερινών 
μας προβλημάτων, στους φόρους, στις πε-
ρικοπές, στον αφανισμό του κλάδου των 
Μηχανικών, στις αδιέξοδες πολιτικές της 
ύφεσης και του Μνημονίου που οδηγούν 
στη φτώχεια, στη διάλυση του επιστημονι-
κού δυναμικού και του παραγωγικού ιστού 
της χώρας και την ίδια τη χώρα σε αντιανα-
πτυξιακά αδιέξοδα.
● Γι΄ αυτό, καταγγέλλοντας την Ευθεία 
Κλοπή που γίνεται εις βάρος του Ασφα-
λιστικού Ταμείου των Μηχανικών από το 
Ελληνικό Δημόσιο,   διεκδικήσαμε τα Κε-
κτημένα μας και το Δίκιο μας με σκοπό την 
ανατροπή της περαιτέρω απαξίωσης , ισο-
πέδωσης , εξαθλίωσης των Μηχανικών και 
της επιχειρούμενης διάλυσης του ΤΕΕ του 
φορέα των Ελλήνων Επιστημόνων- Μηχα-
νικών και προάσπιση του θεσμικού ρόλου 
του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.

Οι κινητοποιήσεις έγιναν γιατί ήταν πλέον 
ο μόνος τρόπος αντίδρασης και πολέμου 
που είχαμε κατά των επαχθών μέτρων. Δεν 
υπήρχε άλλος τρόπος πίεσης προς μια κυ-
βέρνηση η οποία δείχνει ότι συνεχώς στο-
χοποιεί τους Μηχανικούς και έχει θέσει στο 
επίκεντρο της πολιτικής της την ισοπέδω-
ση και διάλυση του κλάδου μας.  
Οι κινητοποιήσεις στηρίχθηκαν από εμάς, 
δημοσιοποιούσαμε τις θέσεις και προτά-
σεις μας για να πείσομε την Κυβέρνηση και 
την Κοινή Γνώμη για το δίκαιο των αιτημά-
των μας και για να τους ενημερώσομε για 
τις τεράστιες επιπτώσεις (αρνητικές φυσι-
κά) που θα έχει η εφαρμογή αυτών των μέ-
τρων στους Μηχανικούς αλλά και στην ίδια 
την χώρα.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, το διάστημα Οκτω-
βρίου-Νοεμβρίου, πρωτοστάτησε στις κι-
νητοποιήσεις. Φυσικά, είχαμε και δυσκολί-
ες, δεχθήκαμε πιέσεις για την τήρηση των 
αποφάσεων περί αναστολής παροχής των 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

σήμερα
ο Μηχανικός
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 68  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Εκδότης  - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο • ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

Επιμέλεια Έκδοσης
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΣΑΛΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2710 226703, 241940, 241941

Fax: 2710 222127 - κωδικός 5364

Τηλ./Fax: 27410 75725
e-mail: m.nikolopoulou7@gmail.com

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σήμερα
ο Μηχανικός

2

Η Πολιτεία, εφαρμόζοντας τις εντολές της 
«Τρόικας» συνεχώς παίρνει επαχθή μέτρα 
κατά των Μηχανικών, ειδικά σήμερα που 
βρισκόμαστε στη δυσκολότερη οικονο-
μική και κοινωνική συγκυρία για την Ελ-
λάδα των μεταπολεμικών χρόνων. 
Το αποκορύφωμα ήταν τα απαράδεκτα 
μέτρα που πάρθηκαν στις αρχές Νοεμβρί-
ου, μέτρα που θα οδηγήσουν στην περαι-
τέρω εξαθλίωση τους Μηχανικούς και τον 
κλάδο στον αφανισμό και αφορούσαν το 
ασφαλιστικό σύστημα και τους πόρους 
του ΤΕΕ έπεται και το φορολογικό.
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στα μέτρα 
που αποτελούν πράξη διάλυσης του 
ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και 
του κοινωνικού ιστού και είναι η παράλο-
γη και αναίτια αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών των Μηχανικών, η ένταξη του 
κλάδου Υγείας των Μηχανικών στον ΕΟΠ-
ΠΥ που σκοπό έχει την υφαρπαγή των 
αποθεματικών του ΕΟΠΠΥ και το «κούρε-
μα» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγχρόνως 
έρχεται η κατάργηση του αφορολόγη-
του και η επιβολή ενιαίου φορολογικού 
συντελεστή που οδηγεί στον αφανισμό 
τους ελεύθερους επαγγελματίες επιστή-
μονες. Τέλος η κατάργηση 2% υπέρ ΤΕΕ, 
που είναι μεθοδευμένη ενέργεια κά-
ποιων να μετατραπεί το ΤΕΕ, ο Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας, από ΝΠΔΔ σε 
επαγγελματικό φορέα των Μηχανικών-
επαγγελματική ένωση.

● Επανειλημμένως έχομε τονίσει ότι αυτά 
είναι:
Μέτρα Κοινωνικής Εξαθλίωσης, Μέτρα 
Κατάργησης του Κοινωνικού Κράτους-
του Κράτους Δικαίου, Μέτρα Πλήρους 
Χρεοκοπίας Αντί Εθνικής Σωτηρίας. 
● Επιχειρείται συνεχώς με όλα αυτά: Πε-
ριθωριοποίηση, Ισοπέδωση, Εξαθλίωση 
των Μηχανικών και γενικά των Ελλήνων 
Επιστημόνων, Απώλεια του ρόλου μας 
στην οικονομική και παραγωγική διαδι-
κασία.
● Όσα γίνονται είναι μεγάλο χτύπημα την 
ώρα που ο κλάδος είναι σε Τραγική Κατά-
σταση:Ανεργία, Μετανάστευση των Επι-

στημόνων στο εξωτερικό, Υποαπασχόλη-
ση, Ανύπαρκτη Οικοδομική Δραστηριό-
τητα, τεράστιες οι οφειλές του Δημοσίου 
προς τους ΕΔΕ κ.λ.π.
● Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, μαζί με τους 
Μηχανικούς όλης της χώρας αντέδρασε- 
αγωνίστηκε & θα συνεχίσει να το πράτ-
τει ενάντια:στην κατάρρευση του ασφα-
λιστικού μας Ταμείου, στην μη κάλυψη 
της ανεργίας μας, στην αθλιότητα των 
καθημερινών μας προβλημάτων, στους 
φόρους, στις περικοπές, στον αφανισμό 
του κλάδου των Μηχανικών, στις αδιέξο-
δες πολιτικές της ύφεσης και του Μνη-
μονίου που οδηγούν στη φτώχεια, στη 
διάλυση του επιστημονικού δυναμικού 
και του παραγωγικού ιστού της χώρας 
και την ίδια τη χώρα σε αντιαναπτυξιακά 
αδιέξοδα.
● Γι΄ αυτό, καταγγέλλοντας την Ευθεία 
Κλοπή που γίνεται εις βάρος του Ασφα-
λιστικού Ταμείου των Μηχανικών από το 
Ελληνικό Δημόσιο,   διεκδικήσαμε τα Κε-
κτημένα μας και το Δίκιο μας με σκοπό 
την ανατροπή της περαιτέρω απαξίωσης 
, ισοπέδωσης , εξαθλίωσης των Μηχανι-
κών και της επιχειρούμενης διάλυσης του 
ΤΕΕ του φορέα των Ελλήνων Επιστημό-
νων- Μηχανικών και προάσπιση του θε-
σμικού ρόλου του ως Τεχνικού Συμβού-
λου της Πολιτείας.

Οι κινητοποιήσεις έγιναν γιατί ήταν πλέον 
ο μόνος τρόπος αντίδρασης και πολέμου 
που είχαμε κατά των επαχθών μέτρων. 
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος πίεσης προς 
μια κυβέρνηση η οποία δείχνει ότι συνε-
χώς στοχοποιεί τους Μηχανικούς και έχει 
θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της 
την ισοπέδωση και διάλυση του κλάδου 
μας.  
Οι κινητοποιήσεις στηρίχθηκαν από 
εμάς, δημοσιοποιούσαμε τις θέσεις και 
προτάσεις μας για να πείσομε την Κυβέρ-
νηση και την Κοινή Γνώμη για το δίκαιο 
των αιτημάτων μας και για να τους ενημε-
ρώσομε για τις τεράστιες επιπτώσεις (αρ-
νητικές φυσικά) που θα έχει η εφαρμογή 
αυτών των μέτρων στους Μηχανικούς 
αλλά και στην ίδια την χώρα.
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Υπηρεσιών μας, περί αποχών σε εκπροσωπήσεις, αλλά 
σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Υπήρχαν καθη-
μερινές επικοινωνίες με συναδέλφους, άλλοι διαμαρτύ-
ρονταν, άλλοι ρωτούσαν με αγωνία για το σύστημα, οι 
περισσότεροι όμως συνάδελφοι του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
πίστεψαν  στον αγώνα μας και στις κινητοποιήσεις του 
κλάδου που πρώτη φορά διήρκησαν τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Βέβαια οι καταστάσεις μας ανάγκασαν κάποιες 
φορές να κινηθούμε εκτός του θεσμικού  μας ρόλου γιατί 
αναλάβαμε επανειλημμένως να έχομε και συνδικαλιστικό 
ρόλο προσπαθώντας να στηρίξομε τις συνδικαλιστικές- 
επαγγελματικές οργανώσεις και τους συλλόγους. Συχνά 
χρειάστηκε να προτρέψομε συνδικαλιστικές οργανώσεις 
σε κινητοποιήσεις, συνεργαστήκαμε μαζί τους, άλλες φο-
ρές έχοντας ανταπόκριση και μαζικότητα και άλλες φορές 
πλήρη άρνηση και αντίδραση ή ολιγωρία από αυτούς. Ίσως 
για πρώτη φορά το ΤΕΕ χρειάστηκε να έχει διασταλτικό χα-
ρακτήρα και να αναλάβει συγχρόνως το ρόλο του επιστη-
μονικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού φορέα.   
Στο τέλος, με ένα πολυνομοσχέδιο, από εκείνα που ονομά-
ζονται «σκούπα», η Κυβέρνηση με το Άρθρο 1-Μόνο μας 
ενέταξε υποχρεωτικά στον ΕΟΠΠΥ και κατήργησε τους πό-
ρους του ΤΕΕ.
Δεν θα ήθελα να πιστεύομε ότι αποτύχαμε. Θεωρώ ότι εί-
χαμε την στήριξη και κατανόηση της κοινωνίας και φυσικά 
αναδείξαμε την μαζικότητα-συλλογικότητα των Μηχανι-
κών αλλά συγχρόνως την αγωνία τους για το μέλλον αυτού 
του τόπου.

Τα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, 
πρέπει να βάλουν σε σκέψεις και εμάς αλλά και την κε-
ντρική μας Διοίκηση: πως φτάσαμε ως εδώ; μήπως υπήρξε 
ολιγωρία από την κεντρική Διοίκηση και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
όταν ψηφίστηκε ο Νόμος που περιελάμβανε το άρθρο 
44; μήπως δεν έπρεπε οι διοικούντες να εμπιστευθούν 
την τότε Κυβέρνηση και την τότε Αντιπολίτευση, μήπως 
έπρεπε να είχαμε έτοιμες εναλλακτικές προτάσεις; μήπως 
φταίμε και εμείς κάπου; μήπως δώσαμε το δικαίωμα να μας 
βάλουν στο περιθώριο; μήπως παραλείψαμε να διεκδική-
σουμε; μήπως δεν είχαμε παρεμβατικό και επιστημονικό 
έλεγχο; Πολλές φορές τα έχομε πει αυτά, και με την κατά-
θεση προτάσεων, στην κεντρική Διοίκηση.

Σήμερα όμως, και μετά από όσα συνέβησαν, επειδή απο-
δεικνύεται ότι οι εποχές των αγώνων έχουν αλλάξει, επειδή 
ζούμε σε μια χώρα που τα πάνω έρχονται κάτω και τα κάτω 
έρχονται πάνω, σε μια χώρα όπου τα μέτρα στοιβάζονται 
το ένα πάνω στο άλλο και όλα μαζί στις πλάτες των Μηχα-
νικών-των πολιτών, δεν θέλω να σταθούμε άλλο στα μέτρα 
που ψήφισαν οι 153 βουλευτές αλλά να προχωρήσομε, να 
αναθεωρήσομε κάποια πράγματα, να προβούμε σε συγκε-
κριμένες ενέργειες και να κοιτάξομε μπροστά. 
Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να αναπροσαρμόσομε και 
να αναδείξομε το ρόλο του ΤΕΕ, το θεσμικό ρόλο του Τε-
χνικού Συμβούλου της Πολιτείας και του Επιστημονικού 
φορέα των Μηχανικών, και συγχρόνως να συνεχίσομε να 
αντιστεκόμαστε στις πολιτικές φτωχοποίησης και εξαθλίω-
σης, στις πολιτικές καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας και διάλυσης του κράτους δικαίου και του παραγω-
γικού ιστού. 

Σε ένα περιβάλλον υπό κατάρρευση, μπορούμε να αντι-
δρούμε δυναμικά με κινητοποιήσεις αλλά ταυτόχρονα 
πρέπει να συνεχίσομε σταθερά και χωρίς παρεκκλίσεις το 
δρόμο μας που έχει απώτερο στόχο την ανάπτυξη της χώ-
ρας. 
Σήμερα στο σημείο καμπής που βρισκόμαστε η Κυβέρνη-
ση πρέπει να επικεντρώσει τις επόμενες κινήσεις της στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης. Και μια χειροπιαστή ελπίδα για 
ανάκαμψη διαφαίνεται: Είναι καιρός να γίνει κατανοητό 
από τους Κυβερνώντες ότι πρέπει να αρχίσουν τα έργα και 
οι επενδύσεις, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες θα δείξουν 
τον πατριωτισμό τους. 
Προς την κατεύθυνση αυτή πρωτεύον-βασικός τομέας που 
μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα την οικονομία είναι τα έρ-
γα-η κατασκευαστική βιομηχανία. Ας μην ξεχνάμε ότι στην 
μεγάλη κρίση του 1929, οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν 
τον τρόπο καταπολέμησαν την καταστροφή και γύρισαν 
μέσα σε δύο χρόνια την οικονομία. 
Τα έργα τονώνουν την αγορά, είναι πηγές μαζικής και ποι-
κίλης απασχόλησης, το κάθε εργοτάξιο είναι εντάσεως ερ-
γασίας και με τις πλήθος θέσεις εργασίας που προσφέρει, 
βοηθά πολύ στον περιορισμό της ανεργίας, που σήμερα 
είναι πρόβλημα μεγαλύτερο και από τον περιορισμό των 
εισοδημάτων μας.  
Ο δικός μας τεχνικός κλάδος είναι αυτός που υπήρξε η ρα-
χοκοκαλιά της χώρας, που στήριξε την απασχόληση και 
την ανάκαμψη μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα.
Οι Κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι η 
Παραγωγή και η Ανάπτυξη της χώρας πρέπει να περάσει 
από τα δικά μας χέρια και από τα δικά μας σχεδιαστή-
ρια.  
Εμείς οι Μηχανικοί είμαστε παρόντες με: Ενότητα-Αλλη-
λεγγύη-Στήριξη, με: Σύμπνοια-Διεκδικητικότητα-Αγω-
νιστικότητα, γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσει ο κλάδος μας, 
θα τραβήξομε μπροστά και θα προσφέρομε στην κοινωνία 
και κατ΄ επέκταση σε εμάς τους ιδίους γιατί Ευημερία της 
Κοινωνίας συνεπάγεται Ευημερία των Μηχανικών.
Εμείς οι Μηχανικοί ήμασταν και θα είμαστε πρωτοπόροι 
στους αγώνες του Έθνους, πάντα έτοιμοι και συστρατευ-
μένοι στην κατεύθυνση της προόδου και ζητάμε από την 
Πολιτεία να στραφεί σε εμάς με στοργή και εμπιστοσύνη 
γιατί τονίζομε για πολλοστή φορά ότι ανάπτυξη δεν γίνε-
ται χωρίς τους Μηχανικούς. 

Ολόθερμες και Ειλικρινείς Ευχές σε Όλες και Όλους σας 
για καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, δημιουργία. 
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε ας κρατήσομε το 
κεφάλι ψηλά ατενίζοντας τη νέα χρονιά με τόλμη και 
αισιοδοξία, ας δυναμώσομε τις ελπίδες μας για αναγέν-
νηση και νέα αρχή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, 
πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις. Φυσικά, είχαμε και 
δυσκολίες, δεχθήκαμε πιέσεις για την τήρηση των αποφά-
σεων περί αναστολής παροχής των Υπηρεσιών μας, περί 
αποχών σε εκπροσωπήσεις, αλλά σταθήκαμε στο ύψος 
των περιστάσεων. Υπήρχαν καθημερινές επικοινωνίες με 
συναδέλφους, άλλοι διαμαρτύρονταν, άλλοι ρωτούσαν με 
αγωνία για το σύστημα, οι περισσότεροι όμως συνάδελφοι 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου πίστεψαν  στον αγώνα μας και στις 
κινητοποιήσεις του κλάδου που πρώτη φορά διήρκησαν 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια οι καταστάσεις μας 
ανάγκασαν κάποιες φορές να κινηθούμε εκτός του θεσμι-
κού  μας ρόλου γιατί αναλάβαμε επανειλημμένως να έχο-
με και συνδικαλιστικό ρόλο προσπαθώντας να στηρίξομε 
τις συνδικαλιστικές- επαγγελματικές οργανώσεις και τους 
συλλόγους. Συχνά χρειάστηκε να προτρέψομε συνδικα-
λιστικές οργανώσεις σε κινητοποιήσεις, συνεργαστήκαμε 
μαζί τους, άλλες φορές έχοντας ανταπόκριση και μαζικότη-
τα και άλλες φορές πλήρη άρνηση και αντίδραση ή ολιγω-
ρία από αυτούς. Ίσως για πρώτη φορά το ΤΕΕ χρειάστηκε 
να έχει διασταλτικό χαρακτήρα και να αναλάβει συγχρό-
νως το ρόλο του επιστημονικού, επαγγελματικού και συν-
δικαλιστικού φορέα.   
Στο τέλος, με ένα πολυνομοσχέδιο, από εκείνα που ονομά-
ζονται «σκούπα», η Κυβέρνηση με το Άρθρο 1-Μόνο μας 
ενέταξε υποχρεωτικά στον ΕΟΠΠΥ και κατήργησε τους πό-
ρους του ΤΕΕ.
Δεν θα ήθελα να πιστεύομε ότι αποτύχαμε. Θεωρώ ότι εί-
χαμε την στήριξη και κατανόηση της κοινωνίας και φυσικά 
αναδείξαμε την μαζικότητα-συλλογικότητα των Μηχανι-
κών αλλά συγχρόνως την αγωνία τους για το μέλλον αυτού 
του τόπου.

Τα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, 
πρέπει να βάλουν σε σκέψεις και εμάς αλλά και την κε-
ντρική μας Διοίκηση: πως φτάσαμε ως εδώ; μήπως υπήρξε 
ολιγωρία από την κεντρική Διοίκηση και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
όταν ψηφίστηκε ο Νόμος που περιελάμβανε το άρθρο 44; 
μήπως δεν έπρεπε οι διοικούντες να εμπιστευθούν την τότε 
Κυβέρνηση και την τότε Αντιπολίτευση, μήπως έπρεπε να 
είχαμε έτοιμες εναλλακτικές προτάσεις; μήπως φταίμε και 
εμείς κάπου; μήπως δώσαμε το δικαίωμα να μας βάλουν 
στο περιθώριο; μήπως παραλείψαμε να διεκδικήσουμε; 
μήπως δεν είχαμε παρεμβατικό και επιστημονικό έλεγχο; 
Πολλές φορές τα έχομε πει αυτά, και με την κατάθεση προ-
τάσεων, στην κεντρική Διοίκηση.

Σήμερα όμως, και μετά από όσα συνέβησαν, επειδή απο-
δεικνύεται ότι οι εποχές των αγώνων έχουν αλλάξει, επειδή 
ζούμε σε μια χώρα που τα πάνω έρχονται κάτω και τα κάτω 
έρχονται πάνω, σε μια χώρα όπου τα μέτρα στοιβάζονται 
το ένα πάνω στο άλλο και όλα μαζί στις πλάτες των Μηχα-
νικών-των πολιτών, δεν θέλω να σταθούμε άλλο στα μέτρα 
που ψήφισαν οι 153 βουλευτές αλλά να προχωρήσομε, να 
αναθεωρήσομε κάποια πράγματα, να προβούμε σε συγκε-
κριμένες ενέργειες και να κοιτάξομε μπροστά. 
Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να αναπροσαρμόσομε και 
να αναδείξομε το ρόλο του ΤΕΕ, το θεσμικό ρόλο του Τεχνι-
κού Συμβούλου της Πολιτείας και του Επιστημονικού φο-
ρέα των Μηχανικών, και συγχρόνως να συνεχίσομε να αντι-

στεκόμαστε στις πολιτικές φτωχοποίησης και εξαθλίωσης, 
στις πολιτικές καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και διάλυσης του κράτους δικαίου και του παραγωγικού 
ιστού. 

Σε ένα περιβάλλον υπό κατάρρευση, μπορούμε να αντι-
δρούμε δυναμικά με κινητοποιήσεις αλλά ταυτόχρονα 
πρέπει να συνεχίσομε σταθερά και χωρίς παρεκκλίσεις το 
δρόμο μας που έχει απώτερο στόχο την ανάπτυξη της χώ-
ρας. 
Σήμερα στο σημείο καμπής που βρισκόμαστε η Κυβέρνη-
ση πρέπει να επικεντρώσει τις επόμενες κινήσεις της στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης. Και μια χειροπιαστή ελπίδα για 
ανάκαμψη διαφαίνεται: Είναι καιρός να γίνει κατανοητό 
από τους Κυβερνώντες ότι πρέπει να αρχίσουν τα έργα και 
οι επενδύσεις, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες θα δείξουν 
τον πατριωτισμό τους. 
Προς την κατεύθυνση αυτή πρωτεύον-βασικός τομέας που 
μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα την οικονομία είναι τα έρ-
γα-η κατασκευαστική βιομηχανία. Ας μην ξεχνάμε ότι στην 
μεγάλη κρίση του 1929, οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν 
τον τρόπο καταπολέμησαν την καταστροφή και γύρισαν 
μέσα σε δύο χρόνια την οικονομία. 
Τα έργα τονώνουν την αγορά, είναι πηγές μαζικής και ποι-
κίλης απασχόλησης, το κάθε εργοτάξιο είναι εντάσεως ερ-
γασίας και με τις πλήθος θέσεις εργασίας που προσφέρει, 
βοηθά πολύ στον περιορισμό της ανεργίας, που σήμερα 
είναι πρόβλημα μεγαλύτερο και από τον περιορισμό των 
εισοδημάτων μας.  
Ο δικός μας τεχνικός κλάδος είναι αυτός που υπήρξε η ρα-
χοκοκαλιά της χώρας, που στήριξε την απασχόληση και 
την ανάκαμψη μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα.
Οι Κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι η Πα-
ραγωγή και η Ανάπτυξη της χώρας πρέπει να περάσει από 
τα δικά μας χέρια και από τα δικά μας σχεδιαστήρια.  
Εμείς οι Μηχανικοί είμαστε παρόντες με: Ενότητα-
Αλληλεγγύη-Στήριξη, με: Σύμπνοια-Διεκδικητικότητα-
Αγωνιστικότητα, γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσει ο κλάδος 
μας, θα τραβήξομε μπροστά και θα προσφέρομε στην 
κοινωνία και κατ΄ επέκταση σε εμάς τους ιδίους γιατί Ευ-
ημερία της Κοινωνίας συνεπάγεται Ευημερία των Μη-
χανικών.
Εμείς οι Μηχανικοί ήμασταν και θα είμαστε πρωτοπόροι 
στους αγώνες του Έθνους, πάντα έτοιμοι και συστρατευ-
μένοι στην κατεύθυνση της προόδου και ζητάμε από την 
Πολιτεία να στραφεί σε εμάς με στοργή και εμπιστοσύνη 
γιατί τονίζομε για πολλοστή φορά ότι ανάπτυξη δεν γίνε-
ται χωρίς τους Μηχανικούς. 

Ολόθερμες και Ειλικρινείς Ευχές σε Όλες και Όλους σας 
για καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, δημιουργία. 
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε ας κρατήσομε το 
κεφάλι ψηλά ατενίζοντας τη νέα χρονιά με τόλμη και 
αισιοδοξία, ας δυναμώσομε τις ελπίδες μας για αναγέν-
νηση και νέα αρχή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Το ΤΕΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤ/ΠΕΙΑΣ

ΤΣΙΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(Πρόεδρος)

ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Μέλος)

ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(Μέλος)

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(Μέλος)

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Μέλος)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Μέλος)

ΣΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
(Μέλος)

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Πρόεδρος)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του 
περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου, έχοντας υπόψη:
1) τη σχετική περί του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ισχύουσα Νομο-
θεσία. 
2) την από 14/07/2010 πράξη του Προ-
εδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
Πελ/σου για την ανακήρυξη των μελών 
των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ 
Πελ/σου.
3) την με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ Πελ/σου 
1513/6-09-2012 αίτηση παραίτησης του 
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΪΜΟΙΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Π.Μ. από τη θέση του μέλους της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας  του ΤΕΕ 
Πελ/σου.
4) την με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ Πελ/σου 
1574/19-09-2012 αίτηση παραίτησης 
του κ. ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Μ. από 

τη θέση του μέλους της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Κορινθίας του ΤΕΕ Πελ/σου.
5) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για 
την εκλογή νέων μελών της Νομαρχια-
κής Επιτροπής Κορινθίας του ΤΕΕ Πελ/
σου, που έγινε κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμή-
ματος την 03-10-2012 στην Τρίπολη.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
νέα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Κορινθίας του ΤΕΕ Πελ/σου τους παρα-
κάτω:
1. ΙΕΡΟΘΕΟ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Π.Μ.
2. ΧΡΗΣΤΟ ΓΡΙΣΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Α.Μ.     
  
Για την Αντιπροσωπεία του Περιφερεια-
κού Τμήματος  ΤΕΕ Πελοποννήσου

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΩΝ Ν.Ε. ΚΟΡΙΝθΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η «Α» του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην 
13η τακτική συνεδρίαση της συζή-
τησε για την κατάσταση των τεχνι-
κών υπηρεσιών του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα της 
Πελοποννήσου. 
Βάση για την συζήτηση αποτέλεσε 
η εισήγηση του Προέδρου της «Α» 
η οποία έγινε δεκτή από το σώμα. 
Η ληφθείσα απόφαση η οποία απε-
στάλλει προς τον πρωθυπουργό και 
τους αρμόδιους υπουργούς αναφέ-
ρει τα εξής:
«Στην περιφέρεια Πελοποννήσου 
ο πρωτογενής και ο δευτερογενής 
τομέας της παραγωγής έχουν συρ-
ρικνωθεί τόσο που μάλλον η μόνη 
ή η ρεαλιστικότερη προοπτική ανά-
πτυξης (μεσοβραχυπρόθεσμα) είναι 
στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα 
στις διάφορες υπηρεσίες του τουρι-
σμού –κλασικού ή εναλλακτικού. Η 
πραγματοποίηση επενδύσεων κυρί-
ως σε αυτούς τους τομείς αλλά και 

στους άλλους απαιτεί μια σειρά από 
εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις από υπη-
ρεσίες του δημόσιου τομέα η λήψη 
των οποίων γίνεται ολοένα και πιο 
δύσκολη και χρονοβόρα. 
Έτσι ο μηχανικός δεν είναι δυνατό 
να απαντήσει κρίσιμα ερωτήματα 
των υποψήφιων επενδυτών όπως 
«πότε θα μπορώ να αρχίσω να κατα-
σκευάζω», «πόσο θα μου κοστίσει το 
έργο» και άλλα που έχουν σχέση με 
την παραγωγικότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών.
Αυτό κατά την γνώμη μας οφείλεται 
σε δύο παράγοντες:
 Ανυπαρξία σχεδιασμού για την 
στελέχωση των υπηρεσιών, ιδίως 
μετά τον νόμο Καλλικράτη, με το 
υφιστάμενο προσωπικό με αποτέ-
λεσμα σε κάποιες υπηρεσίες το προ-
σωπικό να πλεονάζει και σε άλλες να 
ελλείπει 
 Ανυπαρξία ή μη τήρηση προθε-
σμιών εντός των οποίων κάποιες 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατάσταση τεχνικών υπηρεσιών Δημοσίου 
και ευρύτερου Δημόσιου τομέα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την αριθ. 699/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ), η Πελοπόννησος θεωρείται κορεσμένη περιοχή για 
την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας προς παραγωγή και διάθεση της ενέργειας πού θα προκύψει 
στο Εθνικό σύστημα μεταφοράς και διανομής.
Όπως προκύπτει από το εισηγητικό της ΡΑΕ, η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ-Ι 
149055/9-1-2012.
Από το εισηγητικό μέρος της απόφασης προκύπτει, ότι το δίκτυο 
της Πελοποννήσου δεν έχει προσαρμοστεί στο υπόλοιπο Ελλαδικό 
δίκτυο των 400 KW και ως εκ τούτου εξακολουθεί να παραμένει σε 
λειτουργία με την τάση των 150 KW πού λειτουργεί έως σήμερα. 
Μάλιστα δε, όλοι διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην κατασκευή 
των απαραίτητων έργων προσαρμογής του δικτύου.
Όπως προκύπτει από το εισηγητικό της ΡΑΕ, ενώ η δυνατότητα 
εφαρμογής ΑΠΕ στην Πελοπόννησο ανέρχεται σε 2.200 MW (και 
με την σχετικά μεγάλη διασπορά πού παρατηρείται ίσως και μεγα-
λύτερου μεγέθους από αυτό) σήμερα να είναι σχετικά επισφαλής 
και η ανάπτυξη και εφαρμογή 1.600 MW ισχύος από το σύνολο των 
ΑΠΕ.
Διαπιστώνουμε από όλα αυτά, ότι οι αρμόδιοι φορείς για την ενέρ-
γεια, η κρατική διοίκηση και οι Υπουργοί πού εμπλέκονται με τα θέ-
ματα των ΑΠΕ, γνώριζαν πολύ καιρό πριν την πραγματικότητα, την 
αδυναμία δηλαδή του συστήματος της Πελοποννήσου να απορ-

ροφήσει ανάλογη ενέργεια από ΑΠΕ από αυτήν πού απορροφάται 
στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα πλέον για 
τον τρόπο με τον οποίο η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ και η Κεντρική Κυβέρνη-
ση διαχειρίστηκαν το θέμα των ΑΠΕ στην Πελοπόννησο.
Προκύπτουν για όλους εμάς, αμείλικτα ερωτήματα. Θεωρούμε δε 
ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να ελεγχθούν για παραλείψεις, αδιαφορία 
και αμέλεια.
- Δε νοείται η Πελοπόννησος να παραμένει υποανάπτυκτη σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη Ελλάδα στον τομέα των ΑΠΕ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡγΟ Π.Ε.Κ.Α.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πελοποννήσου

υπηρεσίες οφείλουν να διεκπεραιώνουν αιτήματα των 
πολιτών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:
1. Η ΠΕΧΩ Πελοποννήσου είναι αρμόδια για τις οριοθε-
τήσεις ρεμάτων πέντε νομών, για τις εισηγήσεις για όλα 
τα θέματα αρμοδιότητας τους σε πέντε ΣΥΠΟΘΑ – ένα 
για κάθε περιφερειακή ενότητα- όπως αναγνωρίσεις 
δρόμων, κύρωση οδικών δικτύων κλπ, για την διεκπε-
ραίωση των ΣΧΟΑΠ όλων των δήμων της περιφέρεις και 
άλλα πολλά. Στην υπηρεσία αυτή υπηρετούν δύο μηχανι-
κοί οι οποίοι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις υπο-
χρεώσεις αυτές.
2. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Πελοπον-
νήσου είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για την χορήγηση 
εγκρίσεων καταλληλότητας οικοπέδων για την δημιουρ-
γία τουριστικών εγκαταστάσεων, για την έγκριση αρχιτε-
κτονικών μελετών και προσφάτως με τον ν. 4030/2011 
για την έκδοση αδειών δόμησης τουριστικών εγκατα-
στάσεων. Σε αυτή την υπηρεσία τα τελευταία χρόνια 
υπηρετεί ένας μηχανικός για μικρά χρονικά διαστήματα 
και για τα μεγαλύτερα κανένας.
3. Κάθε μελέτη σε μεγάλες περιοχές της περιφέρειας 
πρέπει να λαμβάνει έγκριση από το ΥΠΠΟ. Διακρίνονται 
δύο ειδών προβλήματα:
1. Ο έλεγχος των μορφολογικών στοιχείων γίνεται όχι με 
βάση πρότυπα (αφού τέτοια δεν έχουν θεσπιστεί) αλλά 
με βάση την προσωπική αντίληψη για τα πράγματα των 

εισηγητών που συχνά είναι επιστήμονες χωρίς το επαγ-
γελματικό δικαίωμα σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών 
(αρχαιολόγοι). Αυτό οδηγεί συχνά σε αντιφατικές απαι-
τήσεις σχεδιασμού και σε προση λώσεις σε απόψεις που 
η αρχιτεκτονική έχει ξεπεράσει όπως π.χ. η χρήση του 
σκυροδέματος ή των μεταλλικών στοιχείων. 
2. Η κάθε μελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε τρεις δια-
φορετικές εφορίες (κλασικών, βυζαντινών και νεοτέρων 
μνημείων) κάθε μία εκ των οποίων κάνει ξεχωριστή ει-
σήγηση στο τοπικό συμβούλιο μνημείων με αποτέλεσμα 
ο χρόνος λήψης της έγκρισης να είναι απροσδιόριστος 
και σε αρκετές περιπτώσεις να υπερβαίνει το ένα έτος, 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι παράμετροι υλο-
ποίησης των έργων έχουν μεταβληθεί δραστικά και απα-
γορευτικά για την υλοποίηση των επενδύσεων.
Ζητάμε από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να 
δουν το πρόβλημα και να εργαστούν στην κατεύθυνση 
της εξεύρεσης λύσεων καθώς χωρίς αυτές το επενδυτι-
κό κλίμα δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Γνωρίζουμε ότι το 
έργο αυτό είναι δύσκολο αφού ο όποιος σχεδιασμός θα 
περιλαμβάνει και συγκρούσεις με «κεκτημένα». Πρέπει 
όμως να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένα όριο δυνατής 
αναστροφής το οποίο αν δεν το έχουμε περάσει, είμα-
στε επάνω του. Το ΤΕΕ Πελοποννήσου δεν θέτει απλώς 
το πρόβλημα αλλά μπορεί να συμβάλλει στην λύση του 
με προτάσεις προς τους συναρμόδιους φορείς της πολι-
τείας.
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- Δε νοείται οι μικροεπενδυτές να μην γνωρίζουν εκ των προτέρων 
μέχρι πού φτάνει η οροφή των επενδύσεων ΑΠΕ και ξαφνικά, ενώ 
νομίζουν ότι το δίκτυο δύναται να απορροφήσει 2.200MW, να ενη-
μερώνονται ότι πλέον και τα 1.100 MW είναι πολλά γι’ αυτό.
- Δε νοείται πριν από δύο έτη να καλούνται οι αγρότες να επενδύ-
σουν σε ΑΠΕ, και μάλιστα έως το 10% της αγροτικής τους γης, να 
προβαίνουν σε ενέργειες εγκρίσεων φακέλων, να πληρώνουν γρα-
φεία και μελέτες, να αλλάζουν στρατηγική εργασίας και τελικά να 
μαθαίνουν ότι όλα αυτά είναι επισφαλή για τους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους.
- Δε νοείται η ΡΑΕ πού γνώριζε, όπως προκύπτει, το πρόβλημα πολύ 
πριν το 2012, να μην έχει φροντίσει να ενημερώσει στοιχειωδώς 
τους πολίτες, τους φορείς και γενικά τους επενδυτές, και να λαμβά-
νει ξαφνικά μία απόφαση, καταδικαστική για όλους μας.
- Δε νοείται ο ΔΕΣΜΗΕ να γνωρίζει το πρόβλημα της Πελοποννή-
σου και τις καθυστερήσεις στο έργο προσαρμογής και να μην ενη-
μερώνει έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους.
Τώρα με τον νέο νόμο αφενός δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις και 
αφετέρου όσες αιτήσεις δεν έχουν πάρει όρους σύνδεσης πάλι δεν 
προχωράνε.
Θα μπορούσε ο ΑΔΜΙΕ  να δέχεται νέες αιτήσεις, ενημερώνοντας 
τον υποψήφιο ότι  δεν είναι βέβαιο αν θα εγκριθεί λόγω της πεπερα-
σμένης δυναμικότητας του υφιστάμενου δικτύου, γιατί υπάρχουν 
μεγάλες πιθανότητες, εξαιτίας της ανάκλησης των όρων σύνδεσης 
μετά την παρέλευση του 9μηνου, να προκύψει διαθέσιμη ισχύς. 
Είναι λοιπόν εύλογο το επιχείρημα  για ανάκληση του μέτρου της 
οριστικής απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών ή μπλοκαρίσματος 
των υφιστάμενων αιτήσεων που δεν έχουν πάρει όρους σύνδεσης 
και αντικατάστασή του με την υπό όρους χωρητικότητας δικτύου, 

αποδοχή νέων αιτήσεων ή συνέχιση των ήδη υποβληθέντων έως 
σήμερα.
Όσον αφορά τις στέγες, τονίζομε για άλλη μια φορά, ότι δεν πρέπει 
να υφίσταται καμία απαγόρευση καθώς δεν επηρεάζουν τη χωρη-
τικότητα του δικτύου.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
Σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την Πελοπόννησο, τα όσα 
συμβαίνουν στον τομέα της ενέργειας επιδρούν αρνητικά στην 
προσπάθεια για ανάπτυξη.
Η Πελοπόννησος, με τα όσα μεγάλα φυσικά πλεονεκτήματα για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει, σήμερα φαίνεται καταδικασμένη.
Ακόμη και αν εξαιρεθούν οι επενδύσεις των 10KW πού αφορούν τα 
Φ/Β στη στέγη, όπως προσπάθησε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ να αποσα-
φηνίσει ότι θα επιτρέψει και όπως όψιμα μερικοί πολιτικοί ευαισθη-
τοποιήθηκαν να διεκδικήσουν, δεν λύνεται το πρόβλημα.
Πλέον, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, η Πελοπόννησος πρέπει να 
διαγράψει έναν από τους λίγους στρατηγικούς στόχους πού έχει για 
την ανάπτυξή της : το στρατηγικό στόχο των ΑΠΕ.
Απευθυνόμενοι προς όλους τους φορείς καλούμε σε κοινή δράση 
για την ανατροπή της δυσμενούς αυτής εξέλιξης για την Πελοπόν-
νησο και δηλώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα χρησιμοποι-
ήσει όλα τα μέσα πού διαθέτει, επιστημονική γνώση, εμπειρία και 
βούληση, προκειμένου άμεσα να δοθεί λύση για την ανάπτυξη της 
Πελοποννήσου, με το ειδικό βάρος πού αντιστοιχεί στην εφαρμογή 
και ανάπτυξη των ΑΠΕ.       
Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε να έχομε άμεσα συνάντηση μαζί σας 
για σχετική ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες. 

Η Πρόεδρος

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1583/20-09-2012 εγγράφου 
μας, επισημαίνουμε τα παρακάτω :
1) Θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια του Υπουργείου 
σας να μην συμπεριλάβει στον νέο προσωρινό κατάλογο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών τους ήδη καταρτισμένους μέσω 
της διαδικασίας που προβλέπεται.
2) Η ένταξη τους στον νέο προσωρινό κατάλογο ήταν εύκο-
λη και άμεση αφού το Υπουργείο διαθέτει πλήρη στοιχεία 
των καταρτισμένων, και βεβαιώσεις των ΚΕΚ για την κατάρ-
τιση τους.
3) Οι καταρτισμένοι συνάδελφοι υποχρεωθήκαν σε κατα-
βολή σημαντικού ποσού, με βάση τα σημερινά οικονομικά  
δεδομένα, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης επάρ-
κειας, με σκοπό την απόσβεση της δαπάνης αυτής καις την 
συνέχεια, της εξασφάλισης κάποιων πόρων για την επιβίω-
ση τους. Αντ΄ αυτού, το Υπουργείο εθελοτυφλεί, δημιουρ-
γώντας εκτός από το πρόδηλο οικονομικό πρόβλημα, και 
τεράστια ζητήματα.
4) Πολλοί από τους καταρτισμένους, εκπαιδευτήκαν προ 
8μήνου και με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου, θα 
υποστούν εξετάσεις τον Ιανουάριο 2013, μετά από σχεδόν 

ένα(1)  έτος από την κατάρτιση τους. Είναι προφανές ότι 
γνώσεις που δεν χρησιμοποιούνται στην πράξη εξασθε-
νούν. Οι συνάδελφοι μας θα βρεθούν, εκτός του οικονομι-
κού αδιεξόδου, και προ ετέρου, υποβαλλόμενοι σε επιπλέ-
ον κόπο.
5) Σας υποβάλλουμε την αμφιβολία μας, κατά πόσο θα είναι 
σύννομο, μετά τον Ιανουάριο του 2013 οπότε και θα εξε-
τασθούν οι καταρτισμένοι, να υπάρχουν δύο πίνακες, και 
μονίμων, και προσωρινών επιθεωρητών. Σε ενδεχόμενη 
προσφυγή  ενός εκ των μονίμων, έχουμε την υποψία ότι ο 
κατάλογος των προσωρινών, πρέπει να καταργηθεί, με ότι 
αυτό συνεπάγεται.
Για τους παραπάνω λόγους, και υπολογίζοντας το γεγονός 
ότι ο κλάδος μας υφίσταται τρομακτική πίεση και ηθική  και 
επαγγελματική και οικονομική, σας καλούμε άμεσα να εκ-
δώσετε απόφαση, συμπλήρωσης του καταλόγου προσωρι-
νών ενεργειακών επιθεωρητών  και με τους αναρτημένους, 
με παράλληλη προσαρμογή του χρόνου των εξετάσεων 
τους.   

Η Πρόεδρος 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡγΟ Π.Ε.Κ.Α. 
& ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ γΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

Ενεργειακοί Επιθεωρητές
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Το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει τους μηχανι-
κούς ότι: 
«Με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 
4087/2012 (ΦΕΚ Α196/16-10-12) παρέχεται η δυνα-
τότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του 
δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, 
να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανο-
νισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 § Α1 του 
Ν. 3943/11, με έκπτωση 40% επί του κάθε είδους 
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επι-
βαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/07/2012 
οφειλής τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση αίτησης έως 
31/122012 και να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέ-
χουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01/08/2012 και 
εφεξής.
Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την 
31/12/2012 δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί 
των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 
31/07/2012 οφειλής.
Δυνατότητες ρύθμισης.
Α) Εφάπαξ καταβολή ή σε  6 δόσεις έκπτωση 100% 
στα πρόσθετα τέλη. 
Β) 7-10 δόσεις έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη. 
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπά-
γεται  έκπτωσης από την παρούσα ρύθμιση. 
Η ρύθμιση εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη 
υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν. 
Δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότη-
τα ρύθμισης  στην άλλη. 
Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ. 
Οι οφειλέτες δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού-
σας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υπο-
βολή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη 
υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης.
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 
εκατό (100,00 €).
- Αρμόδια όργανα για την έγκριση της ρύθμισης όρ-
γανα για την έγκριση του είναι τα του άρθρου 54 & β 
του Ν.3863/10.
- Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας 
δύο (2) μηνών . 
- Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
- Οφειλή που υπερβαίνει τις 80.000,00€ θα ρυθμίζε-
ται μετά από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής».

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο 3 του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 
196/2012) περί  «ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλι-
στικών εισφορών»:

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος 
συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η 
διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων εί-
σπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον:

i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
ii) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό 
της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφο-
ρών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του 
άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερο-
μηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτω-
ση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου 
μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 
5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του 
ελέγχου, και
iii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστι-
κές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 
31.12.2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής τους 
και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακα-
νονισμού, κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 
48 του ν. 3943/2011, με έκπτωση 40% επί των κάθε 
είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών 
επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Εάν 
η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως 
άνω ημερομηνία, δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% 
επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 
31.7.2012 οφειλής.
Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό του 
ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφίου  της παρ. 
Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, λαμβάνεται υπόψη 
ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου τρι-
μήνου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του 
ν. 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής και κα-
ταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμη-
νιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες 
εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρό-
σθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσο-
στού 100% και

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ θΕΜΑΤΩΝ

Νέος προσωρινός διακανονισμός 
οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών
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ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 
ποσοστού 75%.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγε-
ται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/
2010  εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθ-
μιση.

Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε 
όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς 
σε αυτήν.
1. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των δυνα-
τοτήτων ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυ-
τού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία δυνατότητα 
ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στην 
άλλη.
2. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας 
ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.
3. Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνα-
τόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν 
από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν 
ήδη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φο-
ρέα.
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. A4 του άρ-
θρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με συνολικό 
ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο 
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, 
μικρότερο των 5.000.00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας 
καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαι-
οποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.»
5. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύου-
σες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών:

α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγ-
γραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοι-
χείων των οφειλετών,
β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,
γ) δεν ανακαλούνται:
31.3.2013. οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων 
ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί 
πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ 
εξόφληση της οφειλής,
31.3.2014. οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρί-
των οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της 
πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, 
ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν 
δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται 
σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.
6. Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής 
ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ.
1γ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) παρατείνεται 
μέχρι την 31.12.2013.
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 
4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μη-
νυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων 
τελών ή προσαυξήσεων.»
8. Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) 
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέ-
της είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του χορηγείται 
ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού μίας 
(1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, 
όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου ορ-
γάνου του ασφαλιστικού φορέα.»

Ενημερωθείτε από την Ιστοσελίδα μας. 

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Καθημερινή ενημέρωση 

σε επίκαιρα επαγγελματικά θέματα

(Νόμους, Π.Δ., Υ.Α., Εγκυκλίους, Έγγραφα κλπ.)

με συνδέσμους / απευθείας αναρτήσεις, στο

www.teetrip.tee.gr
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H «Α» του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην 14η τακτική συνεδρί-
αση αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την παρουσίαση από τον επιμελητή της Μόνιμης Επι-
τροπής περιβάλλοντος Μεσσηνίας του πορίσματος της 
επιτροπής για το θέμα της εξόρυξης λιγνίτη στην περιο-
χή Χωματερού Μεσσηνίας 
2. Το γεγονός ότι το πόρισμα που παρουσιάστηκε είναι 
προϊόν διεξοδικής και διεπιστημονικής θεώρησης του 
θέματος από τη μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος σε δύο 
κοινές συνεδριάσεις της με την Νομαρχιακή επιτροπή 
ΤΕΕ Μεσσηνίας και με τη συμμετοχή σε αυτές μηχανικών 
διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων (χημικών, μηχα-
νολόγων, αρχιτεκτόνων-πολεοδόμων, μεταλλειολόγων, 
τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κ.α.) 
3. Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμε-
τάλλευση από την οποία διαπίστωσε ότι: 
 Η δράση αφορά στην εκμετάλλευση ενός μικρού 
ποσοστού του κοιτάσματος και δεν γίνεται αναφορά στο 
σύνολο του. Επίσης δεν έχει μελετηθεί ο υπαρκτός κίνδυ-
νος καταστροφής του υπολοίπου κοιτάσματος από ενδε-
χόμενη εισροή υπόγειων υδάτων σε αυτό και δεν προτεί-
νονται μέτρα ή έργα αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού. 
 Δεν αξιοποιείται η εμπειρία από παλαιότερες εκμε-
ταλλεύσεις του κοιτάσματος βάσει στοιχείων του ΙΓΜΕ 
και δεν γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου εισροής στο 
κοίτασμα ποσοτήτων θαλάσσιου νερού. 
 Δεν αναφέρεται τίποτα για τα υπόλοιπα ορυκτά που 
υπάρχουν (Καολίνης, Άργιλος κλπ) και για την αξιοποίη-
ση τους.
 Δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς το σπουδαίο ζήτημα 
της ευστάθειας των πρανών των ορυγμάτων, αφού οι 
κλίσεις που θεωρεί η μελέτη είναι τέτοιες που μόνο μετά 
από γεωτεχνική έρευνα και διαπίστωση αυξημένων μη-
χανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν. 
 Δεν υπάρχει υδραυλική μελέτη απορροής των επιφα-
νειακών υδάτων ούτε μελέτη οριοθέτησης της φυσικής 
λειτουργίας του ρέματος που εμπίπτει στον χώρο επέμ-
βασης.
 Δεν αναφέρεται στην μελέτη ποιος θα είναι ο κατα-
ναλωτής του λιγνίτη. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο 
για την εκτίμηση του συνόλου των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων της εξόρυξης και των συνοδών δράσεων. 
 Δεν έχει μελετηθεί το θέμα της μεταφοράς του λιγνί-
τη από τις θέσεις απόληψης στον προορισμό του και δεν 
έχουν προσδιοριστεί τα προβλήματα που θα επιφέρει 
ο πρόσθετος κυκλοφοριακός φόρτος, λόγω αυτών των 
μεταφορών στις περιοχές που διασχίζει το οδικό δίκτυο 
που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης, δεν έχουν αξιολογηθεί 
οι επιπτώσεις της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου 
με βαριά οχήματα και χαμηλές ταχύτητες στον συνολικό 

φόρτο και η ενδεχόμενη υποβάθμιση του επιπέδου εξυ-
πηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου. 
 Δεν έχει γίνει επαρκής αναφορά στις διανοίξεις οδών 
για την πρόσβαση στο ορυχείο ούτε υπάρχει περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση για αυτές.
 Δεν γίνεται αναφορά στα ζητήματα της τροφοδο-
σίας και της συντήρησης του στόλου των μηχανημάτων 
εξόρυξης και μεταφοράς ούτε προσδιορίζεται με όρους 
οργάνωσης εργοταξίου ο αριθμός και το είδος τους. 
 Δεν εντοπίζεται ο αποθεσιοθάλαμος των αδρανών 
προϊόντων εκσκαφών.
 Δεν γίνεται ειδική αναφορά στην γειτνίαση με την 
περιοχή Natura ούτε στο γεγονός της ύπαρξης κηρυγμέ-
νου αρχαιολογικού χώρου σε απόσταση μικρότερη των 
χιλίων μέτρων. 
 Δεν έχει αξιολογηθεί το γεγονός ότι η ευρύτερη περι-
οχή του ορυχείου αξιοποιείται στον πρωτογενή και στον 
τριτογενή τομέα της παραγωγής (γεωργία, τουρισμός) σε 
ικανοποιητικό βαθμό και με καλές προοπτικές ούτε έχει 
εξετασθεί το μείζον ζήτημα της συμβατότητας της δρά-
σης του λιγνιτωρυχείου με τις δράσεις αυτές. 
 Δεν αναλύεται και δεν τεκμηριώνεται η τήρηση του 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που είναι εκ των ων ουκ 
άνευ, όταν πρόκειται για τέτοιας κλίμακας και είδος δρά-
σης. Ως δράση δεν εννοείται μόνο η εξόρυξη του λιγνίτη, 
αλλά και η μεταφορά καθώς και η καύση του. 
4. Την απουσία από τη μελέτη πιστοποιητικών ενδιαφέ-
ροντος της ΔΕΗ για αγορά του λιγνίτη και άρα της ασά-
φειας ως προς τον προορισμό και τον τόπο και τρόπο 
καύσης.
5. Το γεγονός ότι ο υφιστάμενος χωροταξικός σχεδιασμός 
της περιφέρειας Πελοποννήσου και της περιφερειακής 
ενότητας Μεσσηνίας δεν προβλέπει την συγκεκριμένη 
χρήση γης για αυτήν την περιοχή και έτσι δεν διασφα-
λίζεται η συμβατότητα με τις δεδομένες και υπάρχουσες 
προοπτικές ανάπτυξης συνολικά της ευρύτερης περι-
οχής, που είναι η γεωργική παραγωγή και ο κάθε μορ-
φής τουρισμός ( κλασικός, εναλλακτικός, αγροτουρισμός 
κλπ).
6. Το γεγονός ότι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας αντι-
δρούν καθολικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και άρα εκτός 
από το αυτονόητο της απουσίας κοινωνικής συναίνεσης 
θα υπάρξουν αλληλοδιάδοχες προσφυγές κατά της δρά-
σης οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην ζωή των πολιτών 
και θα διαταράξουν την κοινωνική γαλήνη, στοιχείο απα-
ραίτητο σε φάση ενδεχόμενης ανάκαμψης. 

Γνωμοδοτεί αρνητικά για την λειτουργία λιγνιτωρυχείου 
στην περιοχή Χωματερού Μεσσηνίας, όπως αυτή προ-
διαγράφεται στην σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή Χωματερού Μεσσηνίας
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Το τελευταίο διάστημα στόχος του μνημονίου έγιναν 
οι μηχανικοί και το ΤΕΕ. 
Άρθρο 1 σελ. 216: ένα άλλο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» 
πέρασε από τη Βουλή, το μνημόνιο ΙΙΙ. Το μνημόνιο ΙΙΙ 
με το οποίο σαρώνονται οι αμοιβές, συντάξεις, θέσεις 
απασχόλησης, εργασιακές σχέσεις και σχεδόν ότι απέ-
μεινε από τη λαίλαπα της τρόικα. Μεταξύ των άλλων 
συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση του κλάδου υγείας 
των μηχανικών στον καταχρεωμένο ΕΟΠΠΥ και η κα-
τάργηση των πόρων υπέρ ΤΕΕ. Προ αυτού είχε ενεργο-
ποιηθεί και η εφαρμογή του άρθρου 44 του περσινού 
μνημονιακού νόμου για την αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών των μηχανικών. 

Το χρονικό των κινητοποιήσεων...
Στις αρχές Οκτωβρίου το ΤΕΕ Πελοποννήσου κάλεσε 
τους μηχανικούς και όλο τον τεχνικό κόσμο να συμμε-
τάσχουν μαζικά στις πολύμορφες κινητοποιήσεις που 
εξήγγειλε το κεντρικό ΤΕΕ καθώς και στις απεργίες και 
συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ. 
Η «Α» του TEE Πελοποννήσου: «καταγγέλλει την από-
φαση της κυβέρνησης για τις αυξήσεις των ασφαλιστι-
κών μας εισφορών που φθάνουν στα 423 Ευρώ το μήνα 
για τους ασφαλισμένους πάνω από 5ετία και μέχρι τα 
650 Ευρώ για τους ασφαλισμένους πάνω από 15ετία. Η 
απόφαση αυτή οδηγεί σε αδυναμία αποπληρωμής των 
εισφορών και πρακτικά στην κατάργηση της ασφαλι-
στικής μας κάλυψης.
Η απόφαση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά 
αποτελεί φυσική συνέχεια της πολιτικής της ανταπο-
δοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή της 
μεταφοράς των ασφαλιστικών βαρών από το κράτος 
και την εργοδοσία στις πλάτες των εργαζομένων με 
μια σειρά νόμους, με αποκορύφωμα για το ΤΣΜΕΔΕ, 
το νόμο 3518/2006.
Η απόφαση αυτή είναι κομμάτι της συνολικής επίθε-
σης που δέχονται τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, 
κορωνίδα της οποίας είναι η αύξηση των ορίων συ-
νταξιοδότησης στα 67 για όλους, ενώ την ίδια στιγμή 
μειώνονται δραστικά οι εργοδοτικές εισφορές, αποκα-
λύπτοντας πώς μοναδικός ωφελημένος είναι το μεγά-
λο κεφάλαιο. Είναι τμήμα της συνολικής επίθεσης στα 
εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματά μας, που κλιμα-
κώνεται από τις κυβερνήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Αντιπροσωπία του TEE Πελοποννήσου πιστεύει ότι 
η δράση μας δεν πρέπει να περιορίζεται με τουφεκιές 
στον αέρα. Σήμερα είναι περισσότερο επιβεβλημένο 
από ποτέ να βάλλουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό 

αντίπαλο, την πολιτική της ΕΕ και της άρχουσας τάξης, 
πολιτική που εφαρμόζει η τρικομματική κυβέρνηση 
και θυσιάζει τα δικαιώματά μας στο βωμό της κερδο-
φορίας των ομίλων.
Ο αγώνας για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι 
αγώνας όλων των εργαζόμενων μηχανικών, όλων αυ-
τών που τσακίζονται από την πολιτική αυτή. Προμε-
τωπίδα όμως του αγώνα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΕ 
όπως το ξέρουμε και το ζούμε, στο οποίο έχει καταλυ-
τική επίδραση το μεγάλο κεφάλαιο, που αντικειμενικά 
ωφελείται από την πολιτική αυτή ποικιλότροπα. Προ-
μετωπίδα των αγώνων μας πρέπει να είναι το ΤΕΕ στο 
οποίο θα βρίσκει έκφραση η μεγάλη μάζα των μηχανι-
κών και τα σωματεία όπου οργανώνονται οι μισθωτοί 
και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το 
Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, η ΕΜΔΥΔΑΣ, και οι  Επι-
τροπές Αγώνα Αυτοαπασχολουμένων Μηχανικών.
παλεύουμε για:
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που 
διαλύουν τα δικαιώματά μας.
- Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυ-
τόχρονη αύξηση των εργοδοτικών.
- Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Πε-
ρίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ 
ανεξάρτητα από τα χρέη προς το ταμείο.
- Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις 
γυναίκες. Αύξηση των συντάξεων. Πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη των ανέργων μηχανικών, με επίδομα ανεργίας 
1.120 Ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής ( 
μισθωτός- ΔΠΥ ).
- Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά. Έξω από την 
Τράπεζα Αττικής – χρηματιστήριο – ομόλογα. Πλήρης 
κάλυψη από το κράτος των απωλειών του αποθεματι-
κού.
- Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση».
Μετά από απόφαση της «Α» έγιναν παντεχνικές συγκε-
ντρώσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειά μας 
όπου αναλύθηκαν τα θέματα, ενημερώθηκαν οι συνά-
δελφοι και λήφθηκαν οι αποφάσεις για κλιμάκωση του 
αγώνα. 
H «Α» σε επόμενη συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε:
«Τα προωθούμενα μέτρα για το ασφαλιστικό και την 
φορολογία θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση τους μηχα-
νικούς, αφού οι νέες απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφο-
ρών και φορολόγησης είναι τέτοιες  που οι μηχανικοί 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θα δύνανται να 
καταβάλλουν ακόμα και σε ενδεχόμενη «ανάπτυξη».

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ γΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

Οι μηχανικοί και το ΤΕΕ αντιστέκονται στις πολιτικές εξαθλίωσης 
και ισοπέδωσης του κλάδου
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πρέπει να συνεχίσει 
την αδρανοποίηση των λειτουργιών του και την αποχή 
των μελών του από επιτροπές και εκπροσωπήσεις, μέ-
χρι η κυβέρνηση να αλλάξει την παρούσα πολιτική  με 
την οποία διακυβεύεται το «αύριο» των μηχανικών.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου:
1) Διαπιστώνει την ανάγκη νέας πολιτικής σε ότι αφο-
ρά στα ασφάλιστρα με δραστική μείωση των πάγιων 
εισφορών και θέσπιση αναλογικότητας ιδιαίτερα για 
τους νέους μηχανικούς οι οποίοι με τις ακολουθούμε-
νες πολιτικές δεν θα μπορούν πλέον να ασκήσουν το 
επάγγελμα του μηχανικού ως αυτοαπασχολούμενοι 
αλλά ως υπάλληλοι της ολιγαρχίας των κατασκευών 
παρέχοντας επιστημονικές υπηρεσίες στις εταιρείες 
του χώρου σε μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς αμει-
βόμενοι και ασφαλιζόμενοι σαν ανειδίκευτοι εργάτες.
2) Ζητάει από το ΤΕΕ να αναδείξει σε βασικό αίτημα  
την έξοδο μας από τον ΕΟΠΥΥ  και να αγωνιστεί για 
την ικανοποίηση του όχι με «άσφαιρα πυρά» αλλά με 
τέτοιες δράσεις που θα αναγκάζουν την κυβέρνηση να 
μας πάρει στα σοβαρά. 

3) Ζητάει από το ΤΕΕ να προχωρήσει σε άμεση αντι-
κατάσταση των εκπροσώπων του στην διοίκηση του 
ΕΤΑΑ οι οποίοι ψήφισαν θετικά για τα μέτρα που εξα-
φανίζουν το επάγγελμα (αυξήσεις εισφορών, τριετίες 
κ.λ.π.) και την παραπομπή τους στο πειθαρχικό καθώς 
η στάση τους ελέγχεται ως αντιδεοντολογική και κατα-
στροφική για το επάγγελμα συνολικά.
4) Ζητάει από το ΤΕΕ να καταρτίσει  λίστα με του βου-
λευτές μηχανικούς και να προωθήσει προσωπική επα-
φή με καθέναν από αυτούς σε κεντρικό ή σε τοπικό 
επίπεδο (Περιφερειακό Τμήμα για τους βουλευτές της 
περιφέρειας) με σκοπό την πλήρη ενημέρωση τους για 
τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυ-
βέρνηση και την ανάγκη αλλαγής της προτρέποντας 
τους σε αρνητική ψήφο για τα μέτρα που μας θίγουν 
και απαιτώντας σε κάθε τόνο την ανταπόκριση τους 
στις προτροπές ενημερώνοντας την κοινή γνώμη με 
δελτία τύπου για αυτές τις επαφές.
5) Ζητάει από το ΤΕΕ να απαιτήσει άμεσα από το ΕΤΑΑ 
– ΤΣΜΕΔΕ τη λήψη ανακουφιστικών μέτρων για τους 
ασφαλισμένους (χρόνος ισχύος ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας, διακανονισμοί οφειλών κλπ).
6) Στηρίζει τις συντονισμένες δράσεις των Νομαρχια-
κών Επιτροπών στην Πελοπόννησο με τους κατά τό-
πους κλαδικούς συλλόγους στα πλαίσια αποφάσεων 
που λαμβάνονται σε κάθε νομό καθώς και τις δράσεις 
των όποιων συντονιστικών επιτροπών αγώνα συγκρο-
τήθηκαν ή συγκροτηθούν.
7) Αναθέτει στην Διοικούσα Επιτροπή σε συνεργασία 
με τις Νομαρχιακές Επιτροπές και δικηγορικούς συλ-
λόγους ή δικηγορικά γραφεία να διερευνήσει την δυ-
νατότητα νομικής προσφυγής κατά της Τράπεζας της 
Ελλάδος  με αίτημα την αντικατάσταση  των αποθεμα-
τικών του ταμείου μας τα οποία «χάθηκαν» με το PSI 
αφού η διοίκηση του ταμείου αφενός δεν είχε την δυ-
νατότητα να καταθέτει τα αποθεματικά σε άλλη τρά-
πεζα και αφετέρου ποτέ δεν συμφώνησε με την αγορά 
ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου από τα αποθεμα-
τικά  αυτά.
8) Αναθέτει στις Νομαρχιακές Επιτροπές να επισκε-
φθούν μαζί με τους φορείς των μηχανικών τους το-
πικούς βουλευτές και να τους εξηγήσουν αφενός ότι 
τα μέτρα αυτά  «καταργούν» τον αυτοαπασχολούμενο 
μηχανικό και οδηγούν σε «λουκέτο» την μεγάλη μάζα 
των τεχνικών γραφείων παρουσιάζοντας τους τα σχε-
τικά στοιχεία (αριθμός πλήρων ειδοποιητηρίων ΕΤΑΑ, 
μείωση αδειών άσκησης επαγγέλματος κλπ) και αφετέ-
ρου ότι οι  συνέπειες της  απουσίας των αυτοαπασχο-
λούμενων μηχανικών από την παραγωγική διαδικασία 
των ιδιωτικών αλλά και δημόσιων έργων της περιφέ-
ρειας θα είναι ολέθριες όχι μόνο για την ποιότητα και 
την ασφάλεια των έργων αλλά και για την τοπική οικο-
νομία και  κοινωνία».
Όλο το διάστημα των κινητοποιήσεων (8/10/12-
11/11/12) οι μηχανικοί της Πελοποννήσου με αμείωτη 
ένταση και πάθος συμμετείχαν στις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην 
Αθήνα, έκαναν συμβολικές καταλήψεις των κατά τό-
πους γραφείων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας 
Ελλάδος και έδωσαν έναν αξιοπρεπή και σπουδαίο 
αγώνα ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές και τα συ-
νεχή εισπρακτικά μέτρα που έχουν αρνητικό αντίκτυ-
πο στον κλάδο.

Με διεκδικητικό πλαίσιο που περιελάμβανε: 
• Τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών. 
• Την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους.
• Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Ειδικών - Προ-
νοιακών Παροχών και την κάλυψη της ανεργίας την 
οποία ήδη επιδοτούμε.
• Την αποτροπή ένταξης του κλάδου ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης των Μηχανικών στον ΕΟΠΥΥ και την 
παραμονή στο ΕΤΑΑ.
• Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των 
αποθεματικών του, την ανατροπή του Ν.2469/1997 
που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν 
τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Την αναπλήρωση των περίπου 2 δις ευρώ που απώ-
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Mε επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδίου& Προστασίας

με θέμα:

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
ΦΕΚ  42/Β 20-1-2012»

Εισηγητές  ήταν : 1) ο Στέφανος  Δρίτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, αναπτύσσοντας  τα θέματα:  ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 
στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων-Βασικές Αρχές.

2) ο Μιλτιάδης Χρονόπουλος, Επιστ. Συνεργάτης  Ε.Μ.Π. αναπτύσσοντας τα θέματα: 
Ανάλυση  Κτιρίου Πριν και Μετά την  Επέμβαση.

3)ο Βασίλειος Μπαρδάκης, Δρ. Πολιτικός  Μηχανικός, αναπτύσσοντας τα θέματα:
Έλεγχοι  Ασφάλειας.

4) Βασίλειος Μώκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ, αναπτύσσοντας τα θέματα: Απαιτούμενα Περιεχόμενα Μελέτης - 
Κατασκευή, Διασφάλιση Ποιότητας, Συντήρηση.

Το τελευταίο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΑΡΤΗ 
στο « ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

λεσε το Ταμείο από την αναδιάρθρωση των Ομολόγων 
και τις παράνομες αλχημείες που συνεχίζει η Τράπε-
ζα της Ελλάδος καθώς και την καταβολή της οφειλής 
του Κράτους, από την τριμερή χρηματοδότηση του 
Ν.2084/1992, προς το Ταμείο μας, ύψους πλέον των 
600 εκ. ευρώ.
• Την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης 
του εργασιακού πλαισίου και της οριζόντιας άδικης 
και συνεχούς φορολόγησης.
• Τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαί-
ωση του άδικου ενιαίου φορολογικού ποσοστού 35% 
για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ.
• Την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχε-
δίου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την 
αύξηση του ΠΔΕ με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες.
• Το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των 
επιστημόνων με τις συνεχείς μειώσεις μισθών και τα 
άδικα και οριζόντια χαράτσια.

• Την ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυ-
σης των φορέων των Ελλήνων Επιστημόνων και προ-
άσπιση του απολύτως κατοχυρωμένου θεσμικού, πα-
ρεμβατικού ρόλου τους ως επίσημων επιστημονικών 
συμβούλων της Πολιτείας.

...και η συνέχεια
Στην ψήφιση του μνημονίου το ΤΕΕ απαντά με δυνα-
μική συνέχεια. Απέναντι στο άρθρο μόνο: της εξαθλί-
ωσης, της συνεχιζόμενης ύφεσης, της προσπάθειας 
απορρύθμισης και απαξίωσης του επαγγέλματος του 
μηχανικού, τονίζει ότι ο φορέας των μηχανικών είναι 
και θα παραμείνει εδώ ακλόνητος, θα συνεχίσει τη 
δράση του ενάντια στη στοχοποίηση και στη μεθο-
δευμένη συνεχή απόπειρα διάλυσής του, θα συνεχίσει 
τον αγώνα του ενάντια στην ύφεση και τη φτώχεια με 
σκοπό το μέλλον του κλάδου και την ανάπτυξη της χώ-
ρας.
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Το διάστημα 3-6 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Πανε-
πιστημιακή Σχολή Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
το 3ο Συμπόσιο της Αρχαιολογικής Έρευνας και των Νέων Τεχνο-
λογιών (ARCH_RNT) το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο 
Αρχαιομετρίας. Αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια και μετεξέλιξη της 
σχετικής Ημερίδας του Μαΐου 2008 (1ο) με την τότε συμμετοχή 12 
προσκεκλημένων ομιλητών και του Συμποσίου του Οκτωβρίου 
του 2010 (2ο) με την ανακοίνωση 45 επιστημονικών εργασιών από 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. 
Στο φετινό 3ο Συμπόσιο της σειράς παρουσιάστηκαν 61 εργασίες 
από 110 εγγεγραμμένους συνέδρους προερχόμενους κύρια από 
φορείς της χώρας αλλά και από σημαντικό αριθμό αλλοδαπών 
ομάδων, οριοθετώντας ένα επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαι-
δευτικό βήμα διεθνούς εμβέλειας, στο χώρο της έρευνας και εφαρ-
μογών στον πολιτισμό. 
Η τρίτη συνεχή πραγματοποίησή του σηματοδοτεί την καθιέρωσή 
του στην επιστημονική κοινότητα, ειδικότερα στο χώρο των νέων 
ερευνητικών και τεχνολογικών τάσεων στις θεματικές της αρχαι-
ολογικής έρευνας, αρχαιομετρίας και των εφαρμοσμένων επιστη-
μών στην πολιτισμική κληρονομιά.
Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν αναφέρονται στις γεωφυσικές 
διασκοπήσεις αρχαιολογικών και δομημένων χώρων, τις εφαρμο-
γές των ΓΠΣ και υπολογιστικών συστημάτων, τις απόλυτες χρονο-
λογήσεις, τον χαρακτηρισμό, αναλύσεις αντικειμένων και υλικών 
και στις σύγχρονες προσεγγίσεις των επιστημών μηχανικού σε ζη-
τήματα συντήρησης, ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την σύμπραξη του Εργαστη-
ρίου Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τα ΤΕΙ 
και το Δήμο Καλαμάτας και ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτισμού, του ΤΕΕ – Περιφε-
ρειακού Τμήματος Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσ-
σηνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλειονότητα των ανακοινώ-

σεων συμμετείχαν μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων γεγονός που 
αφενός χαρακτηρίζει την πολυεπίπεδη παρουσία και ενασχόληση 
των μηχανικών σε υλικά και έργα πολιτισμού αλλά και την παράλ-
ληλη αναγνώριση της αναγκαίας συνέργειας των ανθρωπιστικών 
επιστημόνων με τους μηχανικούς για ζητήματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης.

Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χ. Τσιώ-
λη ανέφερε:
«Οφείλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για τη σπουδαία θεματο-
λογία του Συνεδρίου, θεματολογία, η οποία αποδεικνύει ουσιαστι-
κά ότι η προσέγγιση, η μελέτη και η διαχείριση των πολιτισμικών 
αγαθών πρέπει να γίνεται με διεπιστημονικές μεθόδους αξιοποιώ-
ντας όλες τις συναφείς επιστήμες.
Μόνον με τέτοιες προσεγγίσεις θα έχομε πλήρη εικόνα των αγα-
θών, του τρόπου που δημιουργήθηκαν αυτά, του τρόπου με τον 
οποίον συντηρήθηκαν και δέχθηκαν τις επεμβάσεις του χρόνου 
επάνω τους.
Έτσι τα ιστορικά συμπεράσματα, τα οποία θα προκύψουν για το 
χώρο, για τον τόπο και για τη διαδρομή των αγαθών αυτών, θα είναι 
ολοκληρωμένα, θα είναι εκφράσεις της κοινωνίας και των δομών 
αυτής και θα προσεγγίζουν στην βεβαιότητα της εποχής τους.
Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και όλος ο τεχνικός κόσμος έχει νωρίς ανα-
γνωρίσει τη σπουδαιότητα των καινούργιων μεθόδων, της αρχαι-
ομετρίας, των υπολογιστικών συστημάτων, των νέων τεχνολογιών 
και κάνει χρήση όλων αυτών των μεθόδων στα πρακτικά προβλή-
ματα του γνωστικού αντικειμένου της επιστήμης των Μηχανικών. 
Θερμά συγχαρητήρια και πάλι στους διοργανωτές του Συμποσίου 
και ιδιαίτερα στην Επιστημονική Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου,  και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Τ.Ε.Ε. Πελο-
ποννήσου θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης σε τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες που προάγουν την Επιστήμη, την Τεχνολο-
γία, τον Πολιτισμό μας».

3ο Συμπόσιο Αρχαιολογίας και Νέων Τεχνολογιών
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία 2012, η οποία διεξήχθη από τις 22 έως τις 
26 Οκτωβρίου, έδωσε έμφαση στο δίπτυχο του ισχυρού 
επιτελικού ρόλου της διοίκησης και της ενεργού συμμετο-
χής των εργαζομένων με στόχο τη διασφάλιση της ασφά-
λειας, της υγείας και της παραγωγικότητας στους χώρους 
εργασίας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εβδομάδας, η 
οποία διοργανώθηκε από τον EU-OSHA και τους εταίρους 
του, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την 
Ευρώπη με στόχο τη στήριξη της εκστρατείας για τους 
ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με θέμα «Πρόληψη 
των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων».
«Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφο-
ρά όλους. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας απαιτείται συ-
νεργασία», εξηγεί η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια 
του EU-OSHA. «Πρόσφατο καλό παράδειγμα επιτυχούς 
συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων αποτε-
λεί η κατασκευή του ολυμπιακού πάρκου του Λονδίνου 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012, το μεγαλύτερο έργο 
υποδομής στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίου συμ-
μετείχαν περίπου 36.000 εργαζόμενοι. Κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο 
ατύχημα - για πρώτη φορά στην ιστορία της κατασκευής 
ολυμπιακών σταδίων - χάρη στον ισχυρό επιτελικό ρόλο 
της διοίκησης του έργου, στη σαφή επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων και στη συμμετοχή του προ-
σωπικού και των εταίρων σε θέματα υγείας και ασφάλει-
ας», προσθέτει.

Η Ελλάδα, όπως κάθε φορά, συμμετέχει ενεργά στην Ευ-
ρωπαϊκή Εκστρατεία 2012-2013 προγραμματίζοντας και 
υλοποιώντας σε εθνικό επίπεδο σειρά δράσεων ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες απευθύνονται 
αφενός σε όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέ-

ματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) και αφε-
τέρου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Ήδη, στο πλαίσιο του 1ου έτους της δίχρονης Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας, από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και τον Εθνικό Εστιακό 
Πόλο Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ, σε στενή συνεργα-
σία με τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για 
θέματα ΑΥΕ και τους κοινωνικούς εταίρους, υλοποιήθη-
καν ως τώρα με ιδιαίτερη επιτυχία και αυξημένη συμμε-
τοχή: η οργάνωση ημερίδας στην Αθήνα (23 Μαϊου 2012) 
στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της εκστρατείας, η 
οργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων στην Αθήνα (6η 
Ιουλίου 2012) και στην Πάτρα  (8 Οκτωβρίου 2012) αντί-
στοιχα. 
Στο πλαίσιο κορύφωσης των δράσεων κατά τον εορτα-
σμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ΑΥΕ 2012 (22 ως 
26 Οκτωβρίου 2012) ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη 
της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας:
- η οργάνωση της κεντρικής ημερίδας ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
σε εθνικό επίπεδο, για το 1ο έτος της εκστρατείας  (Θεσ-
σαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2012), 
- η διανομή θεματικού ενημερωτικού φακέλου σε επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς, 
με σχετικό υλικό πληροφόρησης σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή,
-  η υποστήριξη της οργάνωσης σχετικών δράσεων από 
άλλους φορείς, 
- ο συντονισμός εκστρατείας  προβολής και ενημέρωσης 
μέσω του δικτύου των δημόσιων μέσων μαζικής μετα-
φοράς στην Αθήνα (μετρό, τρένο, τραμ, λεωφορεία και 
τρόλεϋ). 
Ανάλογες δράσεις προγραμματίζονται ήδη και για το 
2013, δεύτερο έτος της δίχρονης Ευρωπαϊκής Εκστρατεί-
ας 2012-2013 «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με 
τη συμμετοχή όλων».

Ενημερωτικό υλικό
Ο πρακτικός οδηγός για τον επιτελικό ρόλο της διοίκησης 
στην ΕΑΥ παρέχει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους βελτίω-
σης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μέσω του 
αποτελεσματικού επιτελικού ρόλου της διοίκησης, της 
συμμετοχής των εργαζομένων και της συνεχούς αξιολό-
γησης και ελέγχου.

Ο οδηγός για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΑΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥγΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡγΑΣΙΑΣ 2012-13

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
των εργαζομένων με τη διοίκηση για την πρόληψη των κινδύνων
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Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων

παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμε-
νοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, προκει-
μένου να συνεργαστούν ενεργά με τη διοίκηση, με στόχο 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους 
εργασίας. Παράλληλα, περιγράφει τους αντίστοιχους ρό-
λους, τις αρμοδιότητες και τις νομικές υποχρεώσεις των 
εργαζομένων, των εκπροσώπων τους και των εργοδοτών.

Οι οδηγοί περιλαμβάνουν, επίσης, χρήσιμους καταλό-
γους ελέγχου για τους εργοδότες, τους εργαζομένους και 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Το υλικό αυτό επεκτείνεται και σε νέα μέσα, με την εφαρ-
μογή iPad όσον αφορά στην εκστρατεία για τους ασφα-

λείς και υγιείς χώρους εργασίας «Πρόληψη των κινδύνων 
στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», η οποία περιλαμ-
βάνει πολύτιμα εργαλεία και πηγές τόσο για τους εργαζό-
μενους όσο και για τη διοίκηση.
 Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπι-
στη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχε-
τικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευ-
ρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και έχει την έδρα του στο 
Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρα-
τών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των ερ-
γαζομένων, καθώς και κορυφαίους ειδικούς από το σύνο-
λο των 27 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγ-
γισης της Ευρώπης για τη διαχείριση των κινδύνων στην 
εργασία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ανάλυση των εργα-
σιακών διαδικασιών µε σκοπό τον εντοπισµό βραχυπρό-
θεσµων και µακροπρόθεσµων κινδύνων και στη συνέχεια 
λήψη µέτρων για την εξάλειψη ή τον µετριασµό τους. 
Με απλά λόγια, η πρόληψη αφορά στη διαχείριση των 
κινδύνων που σχετίζονται µε την εργασία, µε απώτερο 
στόχο τη µείωση του αριθμού και την εξάλειψη των εργα-
τικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. 
Αν και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σηµειωθεί βελτιώ-
σεις στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας των ευρω-
παίων εργαζοµένων, ωστόσο τα ατυχήµατα, οι ασθένειες 
και οι θάνατοι που συµβαίνουν στους χώρους εργασίας 
εξακολουθούν να απειλούν σοβαρά τους εργαζόμενους 
της Ευρώπης. 
Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας απαιτείται η στενή συνεργασία 
της διοίκησης και των εργαζοµένων, για την από κοινού 
εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήµατα. 
Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων στην 
εργασία ανήκει στους εργοδότες και στα ανώτερα διευ-

θυντικά στελέχη, αλλά οι προσπάθειές τους είναι καταδι-
κασµένες να αποτύχουν χωρίς την ενεργό συµµετοχή των 
εργαζοµένων. 
Για τους εργαζοµένους, στόχος είναι η µέριµνα για την 
πρόληψη των βλαβών που μπορεί να υποστούν και οφεί-
λονται στην εργασία τους. 
Για τους εργοδότες, προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση 
βοήθειας για τον προσδιορισµό των πραγματικών προ-
βλημάτων, την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων και την πα-
ροχή κινήτρων στο εργατικό δυναµικό. 
Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πανευρωπαϊκή εκ-
στρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-13 
µε κεντρικό θεµατικό αντικείµενο την «Πρόληψη των 
κινδύνων στην εργασία µε την συµµετοχή όλων», έχει ως 
βασικό στόχο: 
α) να ενηµερώσει για τη σηµασία των ηγετικών (επιτελι-
κών) ικανοτήτων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών/
εργοδοτών παράλληλα µε την ενεργό συµµετοχή των ερ-
γαζοµένων και 
β) να ενθαρρύνει τις διοικήσεις, τους εργαζόμενους, τους 
εκπροσώπους των εργαζόμενων και άλλα ενδιαφερόµενα 
µέρη να ενώσουν τις δυνάµεις τους για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, µέσω της πρόλη-
ψης των ατυχηµάτων και των ασθενειών που συνδέονται 
µε την εργασία. 
Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
2012-13, 
• συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το ∆ίκτυο των Εθνι-
κών Εστιακών Πόλων και άλλους εταίρους στα 30 κράτη 
µέλη της ΕΕ, 
• στηρίζει ένα ευρύ φάσµα δράσεων ενηµέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο και 
• απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή οργανισµούς 
και φυσικά πρόσωπα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, (περιλαµβάνονται όλοι οι εργαζόµενοι του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, διευθυντικά στελέχη, 
προϊστάµενοι, επιβλέποντες και εργαζόµενοι, συνδικαλι-
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ΣΥΛΛΟγΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΟΡΙΝθΙΑΣ

Ανοικτή επιστολή

στικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του τοµέα της ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία, όλες οι επιχειρήσεις ή οι 
οργανισµοί και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία 
κ.α). 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες κατά την διάρκεια της εκστρα-
τείας:

• Έναρξη της εκστρατείας: 18 Απριλίου 2012 
• Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην 
Εργασία: Οκτώβριος 2012 
• Τελετή απονοµής Βραβείων Καλής Πρακτικής: Απρίλιος 
2013 
• Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην 
Εργασία: Οκτώβριος 2013 
• Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Ερ-
γασίας»: Νοέµβριος 2013 

Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία 
Μπορείτε να συµµετάσχετε στην εκστρατεία: 

• διαδίδοντας και δηµοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό 
για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης 
ή του οργανισµού σας όσο και µεταξύ των συνεργατών 
σας, (µέσω του διαδικτυακού τόπου της εκστρατείας 
www.healthy-workplaces.eu µπορείτε να έχετε δωρεάν 

πρόσβαση στη µεγάλη ποικιλία του υλικού της εκστρα-
τείας που διατίθεται σε 24 γλώσσες), 
• οργανώνοντας τις δικές σας δράσεις, όπως κατάρτιση 
όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στον τοµέα της ασφά-
λειας και της υγείας στην εργασία, συνέδρια και εργαστή-
ρια, διαγωνισµούς και παιχνίδια ερωτοαπαντήσεων (κου-
ίζ), υποβολή προτάσεων, διαφηµιστικές εκστρατείες και 
συνεντεύξεις Τύπου, 
• λαµβάνοντας µέρος στον διαγωνισµό των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Καλής Πρακτικής, στο πλαίσιο του οποίου απο-
νέµονται βραβεία σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις ή ορ-
γανισµούς που έχουν ανακαλύψει καινοτόµους τρόπους 
για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην ερ-
γασία. 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισες, φίλες/οι ,

Με την ευκαιρία της «2ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ» που διοργάνωσε ο Σύλλογος µας από 06¬22 
Ιουλίου 2012 στην Κόρινθο κυκλοφορήσαμε βιβλίο µε 
τα έργα όλων των συναδέλφων που παρουσίασαν το 
έργο τους στην Έκθεση. 
Στο βιβλίο συµµετέχουν 22 αρχιτέκτονες του Συλλόγου 
µας µε 104 μελέτες τους στην Κορινθία, στην υπόλοιπη 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό (συµµετοχή σε γραφεία του 
εξωτερικού). Το βιβλίο είναι διαστάσεων 24x29 έγχρω-
μο 256 σελίδων. Ελάχιστο δείγμα σας στέλνουμε στο 
συνηµµένο pdf. 

ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το βιβλίο το διαθέτει ο Σύλλογος 
µας προς 30.00 ευρώ [+ 5.00 ευρώ έξοδα αποστολής 
µε ACS (όπου καλύπτεται απ΄ αυτή) ή ταχυδρομικά µε 
τα ΕΛΤΑ]. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Παραγγελία μπορεί να γίνεται 
στα τηλέφωνα 2742023756 ή 6972874787 ή στο email: 
sakorinthias@gmail.com γράφοντας ονοµατεπώνυµο, 
διεύθυνση, κάποιο τηλέφωνο για επικοινωνία. Στην συ-

νέχεια κατάθεση των 35.00 ευρώ στο λογαριασμό της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 787/701853¬34 (ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣ-
ΜΟΥ GR4201107870000078770185334) για να σας 
αποσταλεί το βιβλίο. 
 

Ο Πρόεδρος 
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Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που ξεκίνησε την «οικοδομική του 
δράση», προσπάθησε να ανέβει τους ουρανούς, μέσω των κα-
τασκευών του. 
Μαζί με τον θρύλο του πύργου της Βαβέλ κληροδότησε στις 
επόμενες γενιές κτίσματα -«θαύματα», Τα κολοσσιαία μνη-
μεία της αρχιτεκτονικής υπάρχουν στην οικουμένη ήδη από 
την αρχαιότητα, που για την εποχή τους παραμένουν πρωτο-
ποριακά και εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα: οι νεολιθικές 
μεγαλιθικές κατασκευές, οι πυραμίδες στην Αίγυπτο και στην 
Αμερική (Maya), οι γοτθικοί ναοί και οι κινεζικές παγόδες, ο 
γνωστός πύργος του Eiffel, και οι σύγχρονοι ουρανοξύστες εί-
ναι δείγματα έντονης θέλησης του ανθρώπινου γένους να ανέ-
βει πιο ψηλά από τη γη. Έχοντας  νικήσει ολοκληρωτικά τους 
αδυσώπητους  νόμους της φύσης, το ανθρώπινο είδος χτίζει 
το μέλλον του εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος. 
Το ύψος φαίνεται να έχει έναν χαρακτήρα μυστικιστικό, που 
αρχικά συνδέθηκε άμεσα με τη λατρεία των Θείων, αλλά και 
την τάση του ανθρώπου για κυριαρχία και πρόοδο. Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι ουρανοξύστες, που εμφανίστηκαν για πρώτη 
φορά γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αμερική, εξελί-
χθηκαν σε σύμβολα αίγλης και ισχύος, φθάνοντας σήμερα να 
διαμορφώνουν τις κορυφογραμμές των σύγχρονων μεγαλου-
πόλεων. 
Αυτή η τάση για δημιουργία όλο και υψηλότερων κατασκευών 
συνεχίζεται με πάθος και στις μέρες μας. Σε αυτήν  την μάχη 
επιστρατεύονται οι πιο φημισμένοι μηχανικοί και οι πιο πρω-
τοποριακοί καλλιτέχνες, στήνοντας ουρανοξύστες με την τε-
λευταία λέξη της τεχνολογίας
Ας γνωρίσουμε λοιπόν μερικά από τα πιο ψηλά κτίρια του που 
κοσμούν τον πλανήτη μας.

Burj Khalifa

Ύψος 828 μ.
Η κατασκευή του ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2004, και ολο-
κληρώθηκε το 2009. Σήμερα κατέχει  το ρεκόρ για την ψηλό-

τερη ανθρώπινη κατασκευή 
του  κόσμου. Περιλαμβάνει 
163 ορόφους με 46 κατοικί-
ες,  επίπεδα συντήρησης και 
2 υπόγεια γκαράζ. Το κτίριο 
κόστισε περίπου 1,5 δισεκα-
τομμύρια δολάρια και απο-
τελεί το στολίδι όχι μόνο του 
κρατιδίου των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, αλλά 
και του πλανήτη ολόκληρου.
Το κτίριο αποτελεί μέρος 490 
στρεμμάτων, κοντά στην κύ-
ρια εμπορική περιοχή του 
Ντουμπάι. Ο Adrian Smith 

ήταν ο επικεφαλής αρχι-
τέκτονας, και ο Bill Baker 
ο επικεφαλής μηχανικός. 
Εκτός από το deal με τους 
Άραβες του Ντουμπάι, ο 
Γιώργος Ευσταθίου (Έλλη-
νας αρκαδικής καταγωγής) 
υπήρξε ο επικεφαλής της 
ομάδας των αρχιτεκτόνων 
και των μηχανικών που 
εμπνεύστηκαν και υλο-
ποίησαν το μεγαλειώδες 
project. «Δεν ήταν το ύψος 
η μόνη δυσκολία που έπρε-
πε να αντιμετωπίσει, αλλά 
και το γεωλογικό ρήγμα 
που βρίσκεται κοντά, καθώς 
και οι ισχυροί άνεμοι που 
συχνά πλήττουν την περιο-
χή», ανέφερε σε πρόσφατη 
συνέντευξη του και συμπλή-
ρωσε ότι «για τον λόγο αυτό, 
ο σχεδιασμός του κτιρίου 
πέτυχε να εισαγάγει πρωτο-
φανείς τεχνικές, αφού έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σύνθετες 
υλικοτεχνικές μέθοδοι». Η βαρύτητα, η σεισμικότητα της περι-
οχής, ο αέρας, η θερμοκρασία και η υγρασία ήταν παράγοντες 
που δυσκόλευαν το έργο.  Το Ντουμπάι ξεπέρασε τον εαυτό 
του τον Ιανουάριο του 2010, όταν εγκαινίασε τον ουρανοξύ-
στη Burj Dubai.  
Η δόξα, ωστόσο, του πύργου έμελλε να επισκιαστεί από τη 
δυσχερή οικονομική πραγματικότητα, αφού η κρατική κα-
τασκευαστική που έχτισε τον Burj Dubai δεν μπορούσε να 
πληρώσει τα χρέη της και ο πύργος μετονομάστηκε, λοιπόν, 
σε Burj Khalifa, από το όνομα του σεΐχη Khalifa bin Zayed al-
Nahyan, πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που 
έστειλε στο Ντουμπάι οικονομική βοήθεια 10 δισ. δολαρίων...

 Taipei 101

Περιοχή: Ταϊβάν
Έτος ολοκλήρω-
σης: 2004
Όροφοι: 101
Ύψος: 508 μέτρα

Μελετήθηκε από 
την Evergreen 
Consultants.
Ο σχεδιασμός 
του Taipei 101 

Τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο

Burj Khalifa

Burj Khalifa

Burj Khalifa
Παρατηρητήριο

 Taipei 101

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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δανείζεται σε 
μεγάλο βαθμό 
από την κινεζική 
κουλτούρα. Τόσο 
το εσωτερικό, 
όσο και εξωτε-
ρικό του κτιρίου 
ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι 
την κινεζική πα-
γόδα και το σχή-
μα των μπαμπού 
λουλουδιών.  Ο 
τυχερός αριθμός 
οκτώ, που σημαί-
νει ανθοφορία ή 
επιτυχία, αντιπρο-
σωπεύεται από 
τα οκτώ τμήματα 
με σαφήνεια στο 
εξωτερικό του κτι-
ρίου (εξαιρετικά πρωτότυπο). Παράτολμο εγχείρημα, κα-
θώς η περιοχή μαστίζεται από παρανοϊκούς τυφώνες και 
καταστρεπτικούς σεισμούς. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε, ώστε να 
αντέχει ανέμους ταχύτητας μέχρι και 210 χλμ. /ώρα και την 
μεγαλύτερη ένταση σεισμού που έχει καταγραφεί σε διά-
στημα 2500 ετών.
To 2004 βραβεύτηκε με το Εmporiο Skycraper Award ως 
ένα απο τα 7 νέα θαύματα του κόσμου, σύμφωνα με το πε-
ριοδικό Newsweek.
Βρίσκεται στο κέντρο της συνοικίας Xinyi, συνδυάζει κλα-
σικά ασιατικά με μεταμοντέρνα ευρωπαϊκά στοιχεία. Το 
εμπορικό κέντρο που καλύπτει πολλούς ορόφους του κτι-
ρίου φιλοξενεί εκατοντάδες καταστήματα, εστιατόρια και 
μπαρ. Μέχρι τώρα, διαθέτει το ταχύτερο ασανσέρ του κό-
σμου (60.6 χιλιόμετρα την ώρα), το μεγαλύτερο ηλιακό ρο-
λόι στην οροφή του και το μεγαλύτερο ρολόι, που εμφανί-
ζεται μια φορά κάθε Χριστούγεννα να μετρά ανάποδα.

Shanghai World 
Financial Center

Ύψος  ουρανοξύστη : 
492 μ. - Αριθμός ορό-
φων:101. 
Σχεδιάστηκε από την 
Kohn Pedrsen Fox 
και αναπτύχθηκε από 
την Ιαπωνική εταιρεία 
Mori Building 
Κόστος κατασκευής: 
1.20 δις δολάρια
Η κατασκευή του ξεκι-
νάει το 1997 και ολο-
κληρώνεται το 2008
Περιοχή: 
Shanghai, Κίνα
Το ονόμασαν και γιο-
φύρι της Άρτας Νούμε-

ρο δύο. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 1997, 
αλλά λίγο αφότου 
έπεσε το μπετόν της 
θεμελίωσης, ξέσπασε 
η μεγάλη ασιατική οι-
κονομική κρίση και το 
project δεν είχε τη δυ-
νατότητα εκτέλεσης 
του έργου.  Χρηματο-
δότες δεν βρίσκονταν, 
αγοραστές και μελλο-
ντικοί ενοικιαστές δεν 
υπήρχαν κι έτσι το 
όλο σχέδιο σκάλωσε 
μέχρι το 2003, όταν 
οι κατασκευαστές 
αποφάσισαν να συνε-
χίσουν, αυξάνοντας 
μάλιστα τον αριθμό 
των ορόφων. Στις 28 
Αυγούστου του 2008, 
το κτίριο δόθηκε σε 
χρήση – και δυο μέ-
ρες μετά δόθηκε σε 
χρήση  το περίφημο 
παρατηρητήριο στην 
κορυφή, η σχεδίαση 
του οποίου έγινε ολόκληρο σήριαλ. Στην αρχή το κτίριο είχε 
ένα κυκλικό άνοιγμα, μια τρύπα στην κορυφή του, σύμφω-
να με τις θεωρίες Feng-Sui αλλά και την κινεζική μυθολογία. 
Μέχρι που ο δήμαρχος της πόλης αντέδρασε, επειδή κατά 
τη γνώμη του έμοιαζε με τον κύκλο της σημαίας των μιση-
τών Ιαπώνων. Τελικά ο κύκλος μετετράπη σε τραπεζοειδές 
άνοιγμα κι όλοι ηρέμησαν, εκτός από τους υπόλοιπους αρ-
χιτέκτονες, που σχολίασαν ειρωνικά πως τώρα το κτίριο 
μοιάζει με πελώριο ανοιχτήρι για μπύρες…

Οι Πύργοι Petronas
 
Ύψος 451,9 μ.
Αριθμός  
ορόφων:88
Κόστος : 2 δις $

Η κατασκευή 
τους χρηματο-
δοτήθηκε από 
τη διεθνή εται-
ρεία πετρελαίου 
(από την οποία 
πήραν και το 
όνομά τους)
 Οι πύργοι έχουν 
σχεδιαστεί από 
τον αρχιτέκτο-
να αργεντινής 
κ α τ α γ ω γ ή ς 

Shanghai 
World 
Financial 
Center

Πύργοι
Petronas

Shanghai 
World 
Financial 
Center

 Taipei 101

 Taipei 101
damper ball
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César Pelli, και τον ινδονησιακής καταγωγής αρχιτέκτονα 
Achmad Murdijat. 
  Επέλεξαν ένα διακριτικό μεταμοντέρνο στυλ για τη δη-
μιουργία των πύργων του 21ου αιώνα.  Ο σχεδιασμός για 
την Petronas Towers άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1992 και 
ολοκληρώθηκε επτά χρόνια μετά. 
Πριν κάποια χρόνια ήταν τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο 
– κι αν το θυμάστε, τα εγκαίνιά τους ήταν …κινηματογρα-
φικά, καθώς αποτελούσαν τη βασική ατραξιόν στην ται-
νία Entrapment, με τον Sean Connery και την Catherine 
Zeta Jones. Κατέχουν ωστόσο και σήμερα το ρεκόρ των 
υψηλότερων διδύμων πύργων διεθνώς. Το δημιούργημα 
του διάσημου Αργεντινού César Pelli, «βλέπει» αφ’ υψη-
λού την πίστα Φόρμουλα 1 της πόλης. Αντιμετωπίστηκαν 
δυσκολίες στην κατασκευή λόγω της σαθρής σύστασης 
του υπεδάφους και για να σηκωθούν τα δυο μεγαθήρια 
χρειάστηκε να μπουν τα βαθύτερα θεμέλια που έχουν 
μπει ποτέ,  σε βάθος 120 μέτρων, με χιλιάδες τόνους τσι-
μέντου στο έδαφος. Λόγω έλλειψης χάλυβα, οι δυο πύρ-
γοι δεν είναι κατασκευασμένοι με σιδηροκολόνες, όπως 
όλοι οι ουρανοξύστες, αλλά με μπετόν – γεγονός που τους 
καθιστά διπλάσιους σε βάρος. Φαντασμαγορική εικόνα 
για τον επισκέπτη είναι η γέφυρα μεταξύ 41ου και 42ου 
ορόφου, που ενώνει τα δυο κτίρια. Στην κορυφή τού κάθε 
πύργου βρίσκεται μια πυραμίδα  73,5 μέτρων (241 πόδια).  
Οι πυραμίδες ήταν κάτι περισσότερο από τις τελευταίες 
πινελιές στο ύψος των πύργων και κατασκευάστηκαν στην 

Ιαπωνία και  στην Κορέα.  Κάθε πυραμίδα αποτελείται από 
50 μοναδικά μέρη που απαρτίζουν τα κύρια συστατικά: το 
κωδωνοστάσιο, κατάρτι μπάλα και μπάλα δαχτυλίδι.  Μαζί 
αυτά τα μέρη ζυγίζουν 176 τόνους.   Οι πυραμίδες  είναι 
ένα αισθητικό χαρακτηριστικό των πύργων, των οποίων 
ενισχύουν την παρουσία και το ύψος, διαδραματίζουν λει-
τουργικό ρόλο ως προειδοποιητικά φώτα αεροσκαφών 
και τέλος αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στη συνολική  
ισλαμική σχεδίαση.

Greenland Financial Center

Περιοχή: 
Nanjing, Κίνα
Έτος ολοκλήρωσης: 
2009
Όροφοι: 89
Ύψος: 450 μέτρα
Η αρχιτεκτονική 
εταιρεία Skidmore 
και Merrill σχεδία-
σε το κτίριο  με επι-
κεφαλής τον Adrian 
Smith. 
Η απίστευτη, απρό-
σκοπτη θέα προς 
τον ποταμό Γιανκτζέ 
και τις δυο παρακεί-
μενες λίμνες είναι 
η εξτραβαγκάντζα 
που προσφέρει στο 
παρατηρητήριο τού 
72ου ορόφου του 
το καμάρι της πόλης 
Ναντζίνγκ. 
Ωστόσο, πάνω από 
το παρατηρητήριο 
εκτείνονται άλλοι 17 
όροφοι. 
Oι υπεύθυνοι κα-
τασκευής  Αrshall 
Strabala και Adrian 
Smith, βρίσκονται 
πίσω από την κατα-
σκευή και του Burj 
Dubai. 
Σύμφωνα με τη λο-
γική που επικρατεί 
σε όλους τους μο-
ντέρνους πύργους 
του Άιφελ, τα κάτω 
πατώματα έχουν 
νοικιαστεί ως χώροι 
γραφείων και κατα-
στημάτων, ενώ οι 
τελευταίοι όροφοι 
έχουν γίνει εστιατό-
ρια και lounge bars.

Πύργοι Petronas

Greenland 
Financial 

Center

Greenland 
Financial 
Center

Πύργοι Petronas
Κωδωνοστάσιο
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Της Δρ Χριστίνας Θεοχάρη
Περιβαλλοντολόγου – Πολ. Μηχανικού

1. Εισαγωγή
Η αρχή του 21ου αιώνα σημαδεύεται από δύο κρίσεις 
την οικονομική και την κλιματική. Ο οικονομολόγος 
Nikolas Stern το 2008 έλεγε ότι “η οικονομική κρίση μπο-
ρεί να ξεπερασθεί όπως και τόσες άλλες στο παρελθόν. 
Η κλιματική κρίση όμως αν δεν ληφθούν μέτρα, μπορεί 
να είναι μη αναστρέψιμη”. Και ενώ για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης επιβάλλονται αυστηρά χρονοδια-
γράμματα υπό την πίεση των αγορών, για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής οι αποφάσεις μετατίθενται, 
αναβάλλονται  ή ακόμα και αναιρούνται, όπως έγινε  στην  
πρόσφατη Συνδιάσκεψη των Μερών για το κλίμα (COP18, 
Ντόχα από 27 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2012), όπου 
η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς υπανεχώρησαν 
από το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο παρατάθηκε έως 
το 2020 και φυσικά με τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία να 
είναι εκτός. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ  η φύση έχει δείξει 
πόσο απειλητική μπορεί να γίνει για τις ανθρώπινες ζωές, 
την οικονομία και την κοινωνία.

2. Γιατί αφορά την χώρα μας 
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή;
Η προσαρμογή πέραν της προστασίας  που  μπορεί να προ-
σφέρει αν υλοποιηθεί, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα  και 
μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάκαμψη με την 
αναγκαία πρόληψη των επιπτώσεων  από αστάθμητους  
παράγοντες που εμπεριέχει η αλλαγή του κλίματος. Από 
γεωγραφικής άποψης από τις πλέον ευπαθείς περιφέρειες 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη εί-
ναι η Νότια Ευρώπη και δη η Μεσογειακή λεκάνη, άρα και 
η χώρα  μας.  Στην ετήσια έκθεση 2012 του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Μετεωρολογίας του ΟΗΕ, http://www.wmo.
int/pages/index_en.html, γίνεται αναφορά στα ακραία 
καιρικά φαινόμενα  που έπληξαν την περιοχή της Μεσο-
γείου το 2011, όπως ισχυρές  καταιγίδες που προκάλεσαν 
εκτεταμμένες πλημμύρες στην Ιταλία. 

Γένοβα, Νοέμβριος, 2011
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίσθηκαν και το 2012  
στην περιοχή της Μεσογείου. Με πιο πρόσφατες τις κατα-
στροφικές πλημμύρες στην Τοσκάνη και άλλες περιοχές 
της Ιταλίας.  
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η χώρα μας συμπεριλαμ-
βάνεται στις 18 πιο τρωτές περιοχές του πλανήτη σε ό,τι 
αφορά στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.  Γεω-
μορφολογικά, οι επιπτώσεις θα πλήξουν ορεινές περιοχές, 
νησιά, παράκτιες και αστικές περιοχές, καθώς και πυκνο-
κατοικημένες πεδιάδες που είναι ιδαίτερα ευάλωτες σε 
πλημμυρικά φαινόμενα.  Από μελέτη  του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου και του WWF Ελλάς, προκύπτει ότι τα μεσογεια-

κά οικοσοστήματα θα είναι πιο εύφλεκτα κατά τα επόμενα 
χρόνια. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη αυξημένης επιφυλακής 
όλο το χρόνο. Φέτος την άνοιξη, ενώ οι καιρικές συνθήκες 
δεν ευνοούσαν την πρόκληση πυρκαγιών, καταγράφηκαν 
περίπου 3 χιλιάδες φωτιές σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιακά 
υψηλές ήταν οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες στο σταθμό 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου  Αθηνών τον Ιούνιο κα Ιού-
λιο του 2012. Ο Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας από το 
1897, με μέση μέγιστη θερμοκρασία  36,9ο C και  θετική 
απόκλιση  4,6° C  από την κλιματική τιμή του μήνα. 

3. Οι δύο πυλώνες  για τη αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής: μετριασμός εκπομπών  
και προσαρμογή
Σε ότι αφορά στον μετριασμό των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου, στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. έχουν θε-
σμοθετηθεί μέτρα για την κατά 20% μείωση των εκπο-
μπών κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020, ενώ  
το ποσοστό μείωσης μπορεί να φθάσει το 30% αν υπάρ-
ξει διεθνής συμφωνία που να προβλέπει τη δέσμευση και 
ανεπτυγμένων χωρών για συγκρίσιμες μειώσεις εκπομπών 
και επίσης αν οι πλέον οικονομικά προηγμένες χώρες θα 
συνεισφέρουν ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητές 
τους. Ωστόσο, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται οι συγκε-
ντρώσεις των σημαντικότερων αερίων του θερμοκηπίου  
διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και μονοξείδιο του αζώ-
του εκτινάχθηκαν σε νέο ρεκόρ  το 2011, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO) του ΟΗΕ. Η 
συγκέντρωση CO2 είναι πλέον υψηλότερη κατά 140%  εν 
σχέσει με τα προβιομηχανικά επίπεδα του 1750, όπως ση-
μειώνει στην ετήσια έκθεσή του. 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/
documents/GHG_Bulletin_No.8_en.pdf

4. Μακροχρόνιες επιπτώσεις 
Το σημαντικό είναι ότι ακόμη και εάν επιτύχουμε την συ-

ΠΡΟΣΑΡΜΟγΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑγΗ

Μια  περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική ανάγκη
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γκράτηση και, στη συνέχεια, τον περιορισμό των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, 
θα χρειαστεί χρόνος για να απαλλαγεί ο πλανήτης από τις 
επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου που βρίσκονται ήδη 
στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της αλ-
λαγής του κλίματος θα είναι αισθητές για 50 τουλάχιστον 
χρόνια. Επομένως, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια 
στρατηγική προσέγγιση που θα διασφαλίσει την έγκαιρη 
και  αποτελεσματική λήψη μέτρων προσαρμογής, διασφα-
λίζοντας την συνοχή και αλληλουχία μεταξύ των διαφόρων 
τομέων και επιπέδων λήψης αποφάσεων για την άμβλυνση 
των επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις αυτές συνδέονται με τη με-
ταβολή των χερσαίων και θαλάσσιων θερμοκρασιών που 
οδηγούν στη μεταβολή της συχνότητας και της κατανομής 
των βροχοπτώσεων, στην άνοδο της μέσης στάθμης των 
θαλασσών, στον κίνδυνο διάβρωσης των ακτών και στην 
αύξηση της έντασης των σχετιζομένων με τον καιρό φυσι-
κών καταστροφών. Η μεταβολή της στάθμης των υδάτων, 
η αλλαγή των θερμοκρασιών και των ροών θα έχουν, με τη 
σειρά τους, επιπτώσεις: στην παραγωγή  τροφής, την υγεία, 
την βιομηχανία, τις μεταφορές, τα οικοσυστήματα κ.ά.  

5. Ορισμός της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή 
Ως προσαρμογή (adaptation) σύμφωνα με την Διακυβερ-
νητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), 
ορίζεται: η προσαρμογή των φυσικών ή ανθρωπογενών 
συστημάτων στα τωρινά ή στα αναμενόμενα κλιματικά 
γεγονότα ή στις επιπτώσεις τους, η οποία μετριάζει τις ζη-
μιές ή εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Ως δυνατότητα προ-
σαρμογής (adaptive capacity) ορίζεται η ικανότητα ενός 
συστήματος να προσαρμόζεται επιτυχώς στις κλιματικές 
διακυμάνσεις και αλλαγές, και να περικλείει τις ανάλογες 
προσαρμογές, τόσο στη συμπεριφορά και στους πόρους, 
όσο και στις τεχνολογίες. Η προσαρμογή υποδηλώνει επί-
σης την ανάγκη πρόβλεψης των μελλοντικών αλλαγών, με 
απώτερο σκοπό την αποτελεσματική μείωση του ρίσκου 
και των ζημιών, ελαχιστοποιώντας το κόστος δράσης και 
μεγιστοποιώντας τα όποια δυνατά οφέλη σε κοινωνικούς, 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Σε κάθε περί-
πτωση, η προσαρμογή είναι απαραίτητο να συνιστά μια 
οργανωμένη κοινωνικά, οικονομικά, επιστημονικά και 
θεσμικά διαδικασία. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εί-
ναι διαρκής, πολύπλευρη, συμμετοχική και να στηρίζεται 
στην ενσωμάτωση της έννοιας «προσαρμογή» σε μια σει-
ρά από επιμέρους πολιτικές. Η IPCC ορίζει την τρωτότητα 
(vulnerability) ως τον βαθμό στον οποίο ένα σύστημα είναι 
ευάλωτο, και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις μη αναστρέ-
ψιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβά-
νοντας τις διακυμάνσεις του κλίματος και τα ακραία φαι-
νόμενα. 

6. Διαμόρφωση εθνικού σχεδιασμού 
για την προσαρμογή
Η δημιουργία του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή απαιτεί 
περισσότερη πρωτογενή έρευνα, ενημέρωση, διεργασίες 
διαλόγου και συμμετοχής, καθώς και αλλαγές σε θεσμικό 
επίπεδο. Πιο ειδικά, η έρευνα, βρίσκεται ακόμα σε εμβρυ-

ακό στάδιο στην Ελλάδα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις ανά τομέα 
και είδος δραστηριότητας και στη συνέχεια να αξιολογη-
θούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άμβλυνσή τους. Υπό 
συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, όμως, η 
αδράνεια, έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και ανάλυση 
πρωτογενών δεδομένων, δεν μπορεί να αποτελέσει επιλο-
γή, ή δικαιολογία. Έως τότε, η Ελλάδα οφείλει να λάβει τα 
πρώτα μέτρα προσαρμογής της χώρας, βάσει της αρχής 
της προφύλαξης. Η Ελλάδα οφείλει, επιπλέον, να ολοκλη-
ρώσει και να εφαρμόσει τομεακά μέτρα που αποτελούν 
μέρος προηγούμενων περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

7. Τομείς προτεραιότητας 
Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι υδατικοί πόροι, η φύση 
και βιοποικιλότητα, οι παράκτιες περιοχές, η θάλασσα, τα 
δάση, η ερημοποίηση και το έδαφος, η  γεωργία, ο του-
ρισμός, η ενέργεια, η υγεία, το αστικό περιβάλλον και οι 
υποδομές.

8. Ζητούμενο  η ενσωμάτωση της προσαρμογής 
στις επιμέρους πολιτικές 
Η προσαρμογή πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο των 
πολιτικών. Σε κάθε τομέα πολιτικής, πρέπει να απαντηθούν 
τα ακόλουθα καίρια ερωτήματα:
• Ποιες είναι οι πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος στον συγκεκριμένο τομέα;
• Ποιο είναι το κόστος της δράσης /αδράνειας;
• Πως επιδρούν και αλληλεπιδρούν με τις πολιτικές σε άλ-
λους τομείς τα προτεινόμενα μέτρα;

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε  μέτρα προσαρμογής 
τα οποία αναμένεται να έχουν κοινωνικά ή /και οικονομι-
κά οφέλη και σε μέτρα τα οποία είναι επωφελή, τόσο για 
τον μετριασμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπί-
ου, όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Τα προσεχή χρόνια είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν, εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων κλάδων, στρατηγικές και να 
γίνουν  εκτιμήσεις του κόστους των μέτρων προσαρμογής, 
προκειμένου οι εν λόγω παράμετροι να ληφθούν υπόψη 
στις μελλοντικές δημοσιονομικές αποφάσεις. Το ΥΠΕΚΑ 
πρέπει να εκπονήσει την εθνική στρατηγική όπως έχουν 
κάνει ήδη αρκετές χώρες, όχι όμως και η χώρα μας. 
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Απόστολος Ευθυµιάδης,
∆ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., ∆ρ. Μηχ., 

µέλος του ∆.Σ του ΠΣΜ∆-Η
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής 

Μηχανολόγων του ΤΕΕ

1 Τις πταίει διά την συνεχιζόµενην κρίσιν 
εις την οικοδοµήν;

Ποίος είναι ο ένοχος για την συνεχιζόµενη παρατεταµένη 
κρίση στην οικοδοµή και την κατακόρυφη κάµψη των πω-
λήσεων νέων κατοικιών και των αδειών νέων οικοδοµών; 
H εύκολη απάντηση στο ερώτηµα αυτό την οποία δίδει το 
πολιτικό σύστηµα της χώρας καθώς και οι διάφοροι αυτο-
αποκαλούµενοι κατασκευαστές είναι: η οικονοµική κρίση. 
Και αυτό είναι ως ένα βαθµό αληθές. Όµως είναι γεγονός 
ότι οι κατοικίες οι οποίες προσφέρονται εµπορικά στην 
χώρα µας, διατίθενται σε υψηλότατες τιµές, συχνά χωρίς 
αποχέτευση, χωρίς επαρκή θερµοµόνωση, µε πλήθος θερ-
µογεφυρών, µε χηµικά µη διαπνεόµενα οικοδοµικά υλικά, 
χωρίς πρόσβαση στον ήλιο και τον άνεµο, ή συχνά το αντί-
θετο, µε περιορισµένη ηλιοπροστασία. Σπίτια τα οποία δεν 
είναι «ορεκτά» και «επιθυµητά» κατ’ Αριστοτέλη. Σπίτια για 
τα οποία η ζήτηση είχε ήδη αρχίσει να κάµπτεται, πριν την 
έναρξη της οικονοµικής κρίσης.
Οι ανάγκες όµως για σύγχρονη κατοικία στην χώρα µας πα-
ραµένουν σηµαντικές. Με την σταδιακή υποβάθµιση πολ-
λών αστικών περιοχών της πρωτεύουσας, µε την γήρανση 
των διαµερισµάτων του 50 και του 60, µε την ραγδαία και 
εκτός ελέγχου εισβολή των «µεταναστών», µε την διαφαινό-
µενη τάση επιστροφής στην επαρχία, δηµιουργούνται νέες 
προϋποθέσεις για την διατήρηση της ζήτησης για σύγχρο-
νη κατοικία. Σήµερα υπάρχουν πολλοί συµπολίτες µας που 
επιθυµούν να ανοικοδοµήσουν την κατοικία τους. 
Όµως στην µεγάλη κλίµακα, η ανάκα ψη της οικοδοµικής 
δραστηριότητας δεν είναι δυνατόν να γίνει µε την παλαιά 
«συνταγή» της µαζικής και ανεξέλεγκτης κατασκευής αυ-
θαιρέτων κατοικιών µε χηµικά υλικά, αλλά µε την προσφορά 
νέων οικολογικών κατοικιών, υψηλοτάτων προδιαγραφών, 
οι οποίες έχουν τις ιδιότητες του «ακινήτου κινούντος» κατ’ 
Αριστοτέλη.

2 Τι µας διδάσκει λοιπόν ο Αριστοτέλης

Στο βιβλίο Λ των  «Μετά τα Φυσικά», ο µέγιστος φιλόσοφος 
µας διδάσκει: 
έστι τι ό ου κινούµενον κινεί, αΐδιον και ουσία και ενέργεια 
ούσα. κινεί δε ώδε το ορεκτόν και το νοητόν: κινεί ου κι-
νούµενα. τούτων τα πρώτα τα αυτά. επιθυµητόν µεν γαρ 
το φαινόµενον καλόν, βουλητόν δε πρώτον το όν καλόν: 
ορεγόµεθα δε διότι δοκεί µάλλον ή δοκεί διότι ορεγόµεθα: 
αρχή γαρ η νόησις
Σε δική µας απόδοση «υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο κινεί 

µη κινούµενο, πάντοτε ίδιο και όντας ουσία και ενέργεια. 
Με τον ίδιο τρόπο κινεί και το ορεκτό και το νοητό: κινεί 
χωρίς να κινείται: Αυτών δε οι πρώτες αιτίες είναι οι ίδιες: 
διότι επιθυµητό µεν είναι το φαινοµενικά καλό, όµως αυτό 
που τελικώς θέλουµε είναι το καλό. ∆ιότι η όρεξη είναι µάλ-
λον προϊόν της γνώµης παρά η γνώµη της όρεξης. ∆ιότι εν 
αρχή είναι ο νόηση». 
Στην ανωτέρω παράγραφο, ο Αριστοτέλης συνοψίζει τις 
ιδιότητες του «θείου», δηλαδή τις ιδιότητες εκείνες του 
«ακινήτου κινούντος» οι οποίες προκαλούν την κίνηση των 
πάντων γύρω του. Οι ιδιότητες αυτές µας δίδουν το κλειδί 
για την κατανόηση των απαιτούµενων ιδιοτήτων ενός προ-
ϊόντος, τις οποίες πρέπει να διαθέτει, προκειµένου να κι-
νήσει την «αγορά» γύρω του : πρέπει να είναι επιθυµητό, 
ορεκτό, όντας καλό και νοητό. ∆ηλαδή το καλό πρέπει να 
γίνεται νοητό (κατανοητό) προκειµένου να γίνει ορεκτό και 
επιθυµητό. Το σπίτι πρέπει να είναι κατ’ ουσία σπίτι και να 
έχει θετική ενέργεια. Να είναι ευάερο, ευήλιο, υγιεινό µε 
καθαρό εσωτερικό αέρα και µε ελάχιστη κατανάλωση ενέρ-
γειας. Πρέπει να δηµιουργεί µία ευχάριστη φυσική θαλπω-
ρή και να προστατεύει τους κατοίκους από τοξικές ουσίες 
και ηλεκτρο-µαγνητικές ακτινοβολίες, τόσο τεχνητές όσο 
και φυσικές (γεωµαγνητικές ακτινοβολίες και ραδιενέργεια 
ραδονίου). 
Αντίθετα το κακό σπίτι δεν είναι κατ’ ουσία σπίτι και δεν έχει 
θετική ενέργεια. Περιβάλλεται από τοξικά, µη διαπνεόµενα 
υλικά τα οποία εγκλωβίζουν την υγρασία και συνεπώς υπο-
θάλπουν τις αναπνευστικές παθήσεις. Περιβάλλεται από 
ηλεκτρικές και µαγνητικές ακτινοβολίες και επηρεάζει αρ-
νητικά τους ενοίκους. Καταναλώνει µεγάλα ποσά ενέργει-
ας χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζει µία στοιχειώδη άνεση 
για τους κατοίκους. 
Το κακό δεν είναι ποτέ ορεκτό και επιθυµητό, ακόµα και 
όταν οι τιµές του κατρακυλήσουν. Η σχεδόν πλήρης ανα-
στολή της οικοδοµικής δραστηριότητας, δεν είναι δυνατόν 
να αποδοθεί µόνο στην οικονοµική κρίση, διότι η οικονοµία 
της χώρας δεν υπέστη αντίστοιχη καθίζηση. ∆ιότι οι πολίτες 
πλέον γνωρίζουν πολύ καλά τι επιζητούν. Έχουν πλέον ευ-
αισθητοποιηθεί σε θέµατα ενέργειας, οικολογικών υλικών, 
πτητικών ενώσεων και αρωµατικών υδρογονανθράκων, σε 
θέµατα ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών. Η οικιστική δό-
µηση και πρακτική της περασµένης τριακονταετίας, έχει 
πλήρως απαξιωθεί και δεν έχει πλέον µέλλον. Ακόµα και 
χωρίς την οικονοµική κρίση, είναι βέβαιον ότι η αγορά ακι-
νήτων θα αντιµετώπιζε πολύ µεγάλη κάµψη.

3 Μία πρώτη απάντηση: τα παθητικά σπίτια 
µε ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

Σήµερα στην Κεντρική Ευρώπη γίνεται µία επανάσταση 
στην οικιστική δόµηση. Μέ βάση το πρότυπο του Γερµανι-
κού Ινστιτούτου Passiv Haus Institut, κατασκευάζονται πλέ-
ον σπίτια µε ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, όπως αυτή 

Το µέλλον της οικιστικής δόµησης: 
Ολιστικά – παθητικά σπίτια

του Απόστολου Ευθυμιάδη
Μηχ/γου-Ηλ/γου Μηχανικού, Δρ. Μηχ.,

μέλους του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η
μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής

Μηχανολόγων του ΤΕΕ
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προδιαγράφεται από το Ινστιτούτο : 
• Ετήσια απαίτηση θέρµανσης : <15 kWh/m2 
• Ετήσια απαίτηση ψύξης/κλιµατισµού: <15 kWh/m2 
• Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας: <120 kWh/
m2
• Αεροστεγανότητα σε παρασιτικό αερισµό: <0,6 αλλαγές 
αέρα ανά m3. 
Τρία είναι τα «µυστικά» για την επίτευξη των κριτηρίων για 
το παθητικό σπίτι:
α) Η ύπαρξη άριστης θερµοµόνωσης του κελύφους του 
κτιρίου, η οποία να καλύπτει και το µεγαλύτερο µέρος των 
θερµογεφυρών. Αυτή επιτυγχάνεται π.χ. µε εξωτερική θερ-
µοµόνωση πάχους περί τα 7 εκατοστά και θερµικής αγω-
γιµότητας < 0,035 W/(m. °C). Για την χώρα µας συνήθως 
απαιτείται η τοποθέτηση υαλοπινάκων µε συντελεστή θερ-
µοπερατότητας της τάξεως του 1,8 W/m2 K, ήτοι αρκετά 
χαµηλότερου του υποδεικνυοµένου από τον ισχύοντα κα-
νονισµό (ΚΕΝΑΚ)
β) Εξασφάλιση πολύ καλής αεροστεγανότητας του κτιρίου 
µε την αποφυγή χαραµάδων και της πληµµελούς στεγάνω-
σης των κουφωµάτων.
γ) Προσαγωγή και απαγωγή αέρα θέρµανσης/κλιµατισµού 
µε αεραγωγούς. Εγκατάσταση εναλλάκτη θερµότητας µε 
τον οποίο ανακτάται η ενέργεια του απορριπτόµενου αέρα
Με το πρώτο «µυστικό» διασφαλίζεται ότι οι πραγµατικές 
ανάγκες του κτιρίου για θέρµανση και κλιµατισµό περιορί-
ζονται στο ελάχιστο. 
Με το δεύτερο «µυστικό» ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 
λόγω παρασιτικού (ανεπιθύµητου) αερισµού και παρέχεται 
η δυνατότητα πλήρους εκµετάλλευσης του τρίτου «µυστι-
κού» το οποίο συνίσταται στην εγκατάσταση συστήµατος 
ανάκτησης θερµότητας.  Μία τυπική διάταξη αεραγωγών 
και εναλλάκτη σε ένα παθητικό σπίτι δίδεται στο σχήµα που 
ακολουθεί.

Οι χώροι του παθητικού κτιρίου κλιµατίζονται µε θερµό/
ψυχρό αέρα (χειµώνας/θέρος) µε την προσαγωγή κλιµατι-
σµένου αέρα σε όλους τους χώρους κυρίας χρήσης (χώροι 
υποδοχής, τραπεζαρίες, γραφεία, κλπ) και µε την απαγωγή 
αέρα από την κουζίνα και τους χώρους υγιεινής. 
Οι αεραγωγοί έχουν τυπικές διαστάσεις  220 x55 mm2  και 
προσάγουν αέρα τουλάχιστον ίσο µε 1 m3/h ανά τετραγω-
νικό µέτρο κλιµατιζόµενου χώρου.  Η παροχή αυτή είναι η 

ελάχιστη απαιτούµενη για την εξασφάλιση συνθηκών υγιει-
νής και ανέσεως.
Μία λεπτοµέρεια παροχής, προσαγωγής και απαγωγής 
αέρα δίδεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

Στο παθητικό σπίτι δεν υπάρχει ανακυκλοφορία του απαγό-
µενου αέρα ο οποίος απορρίπτεται κατά 100%. Με τον τρό-
πο αυτό εξασφαλίζεται συνεχώς νωπός αέρας  σε όλους 
τους κλιµατιζόµενους χώρους, παρέχοντας έτσι στους κα-
τοίκους ένα υγιεινό περιβάλλον και αντίστοιχα υψηλή αί-
σθηση ανέσεως.

4 Η θερµοµόνωση στο ολιστικό σπίτι

Η θερµοµόνωση στο παθητικό σπίτι κατά PassivHaus µπο-
ρεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό. Οµως στο προτεινό-
µενο από εµάς κτίριο, η θερµοµόνωση πρέπει να είναι από 
διαπνεόµενα φυσικά ή οικολογικά υλικά όπως το φυτική 
ίνα, το µαλλί προβάτου (παράπλευρη φωτογραφία), ο ανα-
κυκλωµένος πολυεστέρας, ο φελλός ή το ξυλόµαλλο. Το 
τελευταίο υλικό πρέπει να τοποθετείται σε µεγάλα πάχη 
(άνω των 20 cm) λόγω αυξηµένης θερµικής αγωγιµότητας 
(περί τα 0,09 W ανά m2 και ανά °C. 

Στο παθητικό σπίτι 
συνήθως απαιτείται η 
εξάλειψη των θερµο-
γεφυρών σε µεγάλο 
βαθµό. Αυτό δύναται 
να επιτευχθεί ευκό-
λως είτε µε εξωτερική 
θερµοµόνωση είτε µε 
αεριζόµενη θερµο-
πρόσοψη. Η απλού-
στερη λύση σε αυτό 
είναι η τοποθέτηση 
εξωτερικής οικολογι-
κής θερµοµόνωσης 
µε την βοήθεια µε-
ταλλικού πλέγµατος ή 
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υαλοπλέγµατος, όπως φαίνεται στο παράπλευρο σχήµα.  
Η τοποθέτηση γίνεται µε κατάλληλα βύσµατα, µε την το-
ποθέτηση του πλέγµατος και τέλος µε την επίστρωση µε 
εναλλακτικά διαπνεόµενα κονιάµατα. Η τεχνική αυτή έχει 
πλήρως επιδειχθεί στην χώρα µας και είναι απολύτως δό-
κιµη. 
Μία ακριβότερη λύση, αλλά ασφαλέστερη από πλευράς 
ρηγµατώσεων σε περίπτωση σεισµού, είναι η εξωτερική 
θερµοπρόσοψη. Με την τεχνική αυτή, η τοποθέτηση της 
θερµοµόνωσης γίνεται στο ενδιάµεσο κενό µεταξύ των 
εξωτερικών πλακών και του τοίχου. Ένα τυπικό παράδειγµα 
εξωτερικής θερµοπρόσοψης µε ορθοµαρµάρωση δίδεται 
στο σχήµα που ακολουθεί. Η θερµοµόνωση πάχους 10 cm 
τοποθετείται κάτω των διατοµών στήριξης τα οποία είναι 
συνήθως από ανοξείδωτο χάλυβα. Η µόνωση στερεώνεται 
στον τοίχο µε ειδικό µεταλλικό πλέγµα τύπου νεβροµετάλ.

5 Ο εναλλάκτης θερµότητας στο παθητικό σπίτι

Κεντρική διάταξη στο παθητικό σπίτι για την επίτευξη των 
κριτηρίων αυτών, είναι ο εναλλάκτης  θερµότητας, ο οποίος 
τοποθετείται είτε στο υπόγειο είτε την σοφίτα το σπιτιού. 
Στον εναλλάκτη θερµότητας προσέρχεται ο εξωτερικός αέ-
ρας εισαγωγής κατά την διάρκεια του χειµώνα και προθερ-
µαίνεται έως τους 15 έως και τους  18°C µε την θερµότητα 
το εξερχόµενου ρεύµατος αέρα που απορρίπτεται στο πε-
ριβάλλον (βλέπε σχήµα που ακολουθεί)

Οι σύγχρονοι εναλλάκτες αέρα/αέρα για εφαρµογές στα 
παθητικά σπίτια έχουν βαθµό απόδοσης της τάξεως του 
95%. Ο βαθµός απόδοσης ορίζεται είτε µε την θερµοκρα-
σία είτε την ενθαλπία των ρευµάτων του αέρα. Με βάση την 
θερµοκρασία, ο βαθµός απόδοσης ισούται µε:

Βαθµός απόδοσης εναλλάκτη θερµότητας =  (θ2 – θ1) /
(θ3 – θ1) = 

Μεταβολή θερµοκρασίας κλιµατιζόµενου ρεύµατος /
διαφορά θερµοκρασιών εισόδου των δύο ρευµάτων

Για το ανωτέρω σχήµα, ο βαθµός απόδοσης ισούται µε: 

(15 – 0) / (20 – 0) = 75%
Με ένα σύγχρονο εναλλάκτη µε β.α. 95%, η θερµοκρασία 
προθέρµανσης του προσαγόµενου κρύου αέρα θα φθάσει 
τους 19°C διότι :

19/20 = 95%.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι µε την ύπαρξη του εναλ-
λάκτη θερµότητας µε βαθµό απόδοσης 95% διασφαλίζεται 
ότι ο συνεχής αερισµός του κτιρίου δεν προκαλεί πρόσθετη 
ενεργειακή επιβάρυνση, λόγω της ανάκτησης θερµότητας 
του απορριπτόµενου αέρα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζονται 
συνθήκες υγιεινής µε την πλήρη εξάλειψη του στάσιµου 
αέρα και την συνεχή εισαγωγή νωπού αέρα.
  
6 Η θέρµανση µε την εγκατάσταση αέρα

Στα παθητικά σπίτια, απαιτείται θέρµανση µόνο για την 
κάλυψη των θερµικών απωλειών (αγωγή + συναγωγή) 
του κτιριακού κελύφους. Απώλειες αερισµού πρακτικά 
δεν υπάρχουν διότι αυτές καλύπτονται από την ανάκτηση 
θερµότητας του απορριπτόµενου αέρα. Και τούτο παρά το 
γεγονός ότι στα παθητικά σπίτια ο αερισµός µε νωπό αέρα 
είναι συνεχής. 
 Για τις ανάγκες της θέρµανσης, ο προσαγόµενος αέρας, 
µετά τον εναλλάκτη θερµότητας, οδηγείται σε θερµαντικό 
στοιχείο όπου θερµαίνεται περαιτέρω έως του 48°C κατά 
µέγιστο. Μεγαλύτερη θερµοκρασία από αυτή, δεν ενδεί-
κνυται διότι δεν βοηθά στην οµοιόµορφη κατανοµή του 
θερµού αέρα εντός του κλιµατιζόµενου χώρου. 
Εάν ληφθεί βαθµός απόδοσης του εναλλάκτη ίσος 75%, 
τότε ο αέρας προθερµαίνεται µε τον εναλλάκτη στους 
15°C. Η θερµική ισχύς που απαιτείται για την περαιτέρω 
θέρµανση ενός κυβικού αέρα την ώρα, κατά ∆Τ = 30°C, 
έως τους 48°C ισούται µε: 
 

1 (m3/h) x 1,2 (kg/m3) x 1000 J/(kg °C) x 30 °C / (3600 s/h)  = 10 W
όπου,  είναι η παροχή αέρα σε kg/s,   η παροχή αέρα 
σε m3/s, ρ είναι η µέση πυκνότητα του αέρα (1,2 kg/m3) 
και cp η θερµοχωρητικότητα του αέρα ίση µε 1000 J/(kg 
°C) . Εποµένως η απαιτούµενη θερµική ισχύς ισούται µε 10 
W ανά ένα παρεχόµενο κυβικό µέτρο αέρα την ώρα (m3/h) 
Επειδή η ελάχιστη παροχή αερισµού σε ένα παθητικό σπίτι 
ισούται µε 1 m3/h ανά τετραγωνικό µέτρο κλιµατιζόµενου 
χώρου, τότε η τυπική προσφορά θερµότητας µε τους αε-
ραγωγούς ισούται µε 10 W/m2. Εάν απαιτηθεί µεγαλύτερη 
προσφορά τότε θα πρέπει να αυξηθεί η παροχή του αέρα 
προσαγωγής.
Όµως προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος ετήσιας απαίτη-
σης θέρµανσης: <15 kWh/m2 είναι απαραίτητο η θέρµαν-
ση του κτιρίου να περιοριστεί κάτω των 10 W/m2, άλλως η 
επίτευξη του εν λόγω κριτηρίου καθίσταται δυσχερέστατη. 
Π.χ. ένα σπίτι 100 m2 για να είναι παθητικό δεν θα πρέπει 
συνολικά να έχει απαιτήσεις για εγκατάσταση θέρµανσης 
µεγαλύτερη των 1000 W ήτοι 860 kcal/h! Συγκριτικά µε ένα 
σπίτι του ΚΕΝΑΚ, οι απαιτήσεις αυτές είναι πολύ χαµηλό-
τερες.
Αυτό συµβαίνει διότι στις απαιτήσεις θέρµανσης λαµβά-
νονται υπ’ όψιν και τα θερµικά κέρδη από τον ήλιο, την 
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παρουσία των ανθρώπων και την λειτουργία των συσκευ-
ών. Όµως ο υπολογισµός αυτός δεν µπορεί να γίνει µε τις 
συµβατικές µεθόδους υπολογισµού της θέρµανσης, όπως 
αυτές δίδονται στην ΤΟΤΕΕ 2421 «Εγκαταστάσεις σε κτί-
ρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση 
κτιριακών έργων».  Ο υπολογισµός γίνεται µόνο µε τεχνικές 
που προτείνονται από το PassivHaus Institute. 
Σύµφωνα τις πρώτες µελέτες που εκπονήσαµε για παθητι-
κά σπίτια που κατασκευάζονται στην χώρα µας, διαπιστώ-
νεται ότι σε ένα καλά θερµοµονωµένο σπίτι, µε µονώσεις 
περίπου αυτές που προβλέπονται από τον ΚΕΝΑΚ, είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί ανέτως το κριτήριο των 15kWh/m2.
 
7 Ο κλιµατισµός µε την εγκατάσταση αέρα

Αντίστοιχα φαινόµενα συµβαίνουν κατά την διάρκεια του 
θέρους. Εάν υποτεθεί ότι η θερµοκρασία του εξωτερικού 
αέρα είναι 38°C ενώ η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία 
είναι 26°C, τότε ένας εναλλάκτης θερµότητας µε βαθµό 
απόδοσης 92% θα εξασφάλιζε προκλιµατισµό του εισερχό-
µενου αέρα έως τους 27 °C. 
Για τον υπολογισµό της ψυκτικής ικανότητας του εισερχό-
µενου ρεύµατος, προσδιορίζεται η κατώτατη θερµοκρασία 
θ2 στην οποία αυτό θα ψυχθεί µε την βοήθεια ψυκτικού 
στοιχείου. Λαµβάνοντας θ2 = 14 °C τότε : 

1 ( m3/h ) x 1,2 (kg/m3) x 1000 (J/(kg °C) x (27 - 14 )°C / (3600 s/h)  = 
4,33 W = 14,8 Btu/h 

Εάν θ2 = 12°C, τότε η ψυκτική ικανότητα αυξάνει στα 
= 4,95 W.
Επειδή αυτή η ψυκτική ικανότητα είναι µάλλον χαµηλή για 
τα δεδοµένα της Νοτίου Ελλάδος, συνήθως απαιτείται ο 
διπλασιασµός έως τριπλασιασµός της παροχής αέρα προ-
σαγωγής στα 2 ή και 3 m3/(h . m2). Στις περιπτώσεις αυτές 
και για θ2 ίσο µε 12 °C, η ψυκτική ικανότητα φθάνει στα 10 
έως 15 W/m2. Π.χ. για ένα σπίτι 100 m2, η συνολική ψυκτι-
κή ικανότητα µπορεί να φθάσει στο 1 έως 1,5 kW, ήτοι στα 
3412 έως 6824 Btu/h. Η απόδοση αυτή είναι ικανοποιητική 
για ένα σπίτι µε πλήρη ηλιοπροστασία και µε ενεργειακά 
αποδοτικές συσκευές φωτισµού.

8 Συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης: 
το βιοδυναµικό τζάκι

Ως πηγή θέρµανσης για την κά-
λυψη των θερµικών απωλειών 
δύναται να εφαρµόζεται µία βιο-
δυναµική εστία µικρής θερµικής 
ικανότητας (1-5 kW), η οποία 
πέραν της προσφερόµενης θαλ-
πωρής, θα παρέχει ζεστό νερό 
θέρµανσης, προς το θερµαντικό 
στοιχείο των αεραγωγών. Εναλ-
λακτικά το τζάκι µπορεί να πα-
ρέχει απ’ ευθείας θερµό αέρα 
στον χώρο. Η θερµότητα αυτή 
ανακυκλώνεται σε όλους τους 

χώρους µέσου των αεραγωγών και του εναλλάκτη θερµό-
τητας. Εποµένως τα παθητικά σπίτια συνδυάζονται άριστα 
µε το τζάκι ή άλλη εστία µε καύσιµη βιοµάζα όπως οι πελέ-
τες (συσσωµατώµατα ξύλου).

9 Οι συµπληρωµατικές πηγές θέρµανσης – 
το ηλιοθερµικό

Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά, δύναται να εγκαταστα-
θεί µία ηλιοθερµική µονάδα υψηλής τεχνολογίας η οποία 
δύναται να υποδέχεται το νερό θέρµανσης τόσο από τους 
ηλιακούς συλλέκτες, όσο και από τις άλλες πηγές θερµότη-
τας (βιοδυναµική εστία, γεωθερµική αντλία θερµότητας), 
Τα βασικά στοιχεία του ηλιοθερµικού συστήµατος περιλαµ-
βάνουν: 
• Πεδίο ηλιακών συλλεκτών καθαρής επιφάνειας 10 έως 
20m2 ανά κατοικία
• Ένα θερµοδοχείο αποθήκευσης θερµότητας συνολικής 
χωρητικότητας 200 έως 1.000 λίτρα
• Εσνωµάτωση ηλιακής µονάδας αυτοµάτου ελέγχου και 
µονάδας ανατιστάθµισης της θερµοκρασίας του νερού 
Στο Σχήµα που ακολουθεί δίδεται µία γενικότερη σχηµατι-
κή διάταξη του ηλιοθερµικού η οποία περιλαµβάνει επίσης 
τυχόν θερµαντικά σώµατα καθώς και την κλιµατιστική µο-
νάδα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας.

Το θερµοδοχείο διαθέτει επίσης εισόδους για τις βοηθη-
τικές πηγές θερµότητας (βιοδυναµική εστία ή γεωθερµική 
αντλία θερµότητας). Από το θερµοδοχείο αναχωρούν οι 
παροχές νερού θέρµανσης τόσο για τα τυχόν θερµαντικά 
σώµατα του κτιρίου (πανέλα θερµοκρασίας 50 °C) καθώς 
και για την κεντρική κλιµατιστική µονάδα η οποία διαθέτει 
εναλλάκτη θερµότητας µεταξύ των ρευµάτων προσαγω-
γής και επιστροφής αέρα. Το θερµοδοχείο διαθέτει επίσης 
και εσωτερικό σπειροειδή εναλλάκτη θερµότητας για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).  Παροχές ΖΝΧ 
θα αναχωρούν από το θερµοδοχείο και θα οδηγούνται σε 
όλους τους χώρους µαγειρικής και υγιεινής. 

10 Αντλίες θερµότητας για ψύξη/θέρµανση

Εναλλακτικά των ανωτέρω συστηµάτων θέρµανσης, είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί µία αντλία θερµότητας για ψύξη/
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θέρµανση. Αυτό είναι δυνατόν διότι η απαιτούµενη θερµα-
ντική ισχύς για τα παθητικά σπίτια είναι εξαιρετικά µικρή. 
Π.χ. για ένα σπίτι 100 m2, µία κοινή αερόψυκτη αντλία θερ-
µότητας ισχύος 7000 Btu/h., επαρκή πλήρως για την κάλυ-
ψη των φορτίων ψύξης θέρµανσης.
 Εναλλακτικά για καλύτερες αποδόσεις, είναι δυνατόν να 
γίνει χρήση γωθερµικής αντλίας θερµότητας, η οποία περι-
λαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Γεωθερµικός εναλλάκτης θερµότητας, ο οποίος περι-
λαµβάνει την διάνοιξη µερικών κατακόρυφων γεωτρήσεων, 
έκαστη εκ των οποίων φέρει δύο διπλά κυκλώµατα κατα-
κόρυφων σωλήνων (τέσσερις σωλήνες) µε διάµετρο 35mm 
και βάθος έως 100 µέτρων. 
β) ∆ίκτυο σωληνώσεων κυκλώµατος πηγής. Το δίκτυο αυτό 
περιλαµβάνει συγκρότηµα κυκλοφορητών, συλλέκτες προ-
σαγωγής και επιστροφής καθώς και δοχείο αποθήκευσης 
υγρού πηγής, χωρητικότητας 200 έως 600 λίτρων. 
γ) Αντλία θερµότητας µε θερµαντική/ψυκτική  ικανότητα 
από 3 έως 5 kW 
Η διαστασιολόγηση των αντλιών θερµότητας γίνεται µετά 
από αναλυτική µελέτη των φορτίων θέρµανσης/κλιµατι-
σµού του κτιρίου µε βάση τα κριτήρια του PassivHaus. 
Οι αντλίες αυτές έχουν αυξηµένο βαθµό απόδοσης έναντι 
των συµβατικών ψυκτών :
• Βαθµός απόδοσης (COP) κατά την θέρµανση: ˜4,2 
• Βαθµός απόδοσης (COP) κατά την ψύξη: ˜5  (έναντι 2,5 
του συµβατικού ψύκτη)
∆) Κύκλωµα διασύνδεσης των αντλιών θερµότητας µε το 
σύστηµα θέρµανσης/ψύξης του κτιρίου. Το κύκλωµα αυτό 
περιλαµβάνει κυκλοφορητές, συλλέκτες προσαγωγής και 
επιστροφής καθώς δοχείο αδρανείας συνολικής χωρητικό-
τητας 200 έως 600λίτρων για την αποθήκευση του νερού 
που κυκλοφορεί στο κύκλωµα.
Στο Σχήµα που ακολουθεί δίδεται µία τυπική σχηµατική 
παράσταση της προτεινόµενης διάταξης του κυκλώµατος 
του γεωθερµικού πεδίου, των αντλιών θερµότητας και των 
δοχείων αδρανείας.

11 Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίου

Το παθητικό σπίτι µπορεί να σχεδιάζεται και ως βιοκλιµατι-
κό σπίτι και να ικανοποιεί στο µέγιστο δυνατόν τα ακόλου-
θα κριτήρια:

• Άµεσα ηλιακά κέρδη από τα νότια ανοίγµατα, τα 
οποία καταλαµβάνουν περί 60% της επιφανείας των τοί-
χων
• Εξωτερικά σκίαστρα µε πέργολες ή µε κινητές 
περσίδες, τα οποία σκιάζουν πλήρως τα υαλοστάσια κατά 
την διάρκεια του θέρους
• Ηλιακές καµινάδες οι οποίες διευκολύνουν πλή-
ρως την φυσική κυκλοφορία του αέρα εντός του κτιρίου, 
ακόµα και σε συνθήκες άπνοιας
• Φυτοκάλυψη του οικοπέδου, η οποία περιλαµ-
βάνει την φύτευση φυλλοβόλων δένδρων έµπροσθεν των 
ανατολικών και δυτικών όψεων του κτιρίου, παρέχοντας 
πρόσθετη σκίαση  αλλά και δροσιά κατά το θέρος, λόγω 
της εξατµισοδιαπνοής των φυτών
• Φυτεµένο δώµα, στο πρόσθιο µέρος της στέγης, 
δια την εξασφάλιση του πρόσθετου δροσισµού του ορό-
φου, λόγω της εξατµισοδιαπνοής της φυτοκάλυψης κατά 
το θέρος
Με τις ανωτέρω πρόνοιες αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό 
η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία τον χειµώνα ενώ αντί-
θετα παρέχεται πλήρης ηλιοπροστασία και παθητικός δρο-
σισµός κατά το θέρος.

12 Η τελική λύση: το ολιστικό σπίτι

Τα θέµατα γεωβιολογίας, ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολι-
ών καθώς και οικολογικών υλικών έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 
παλαιότερες δηµοσιεύσεις µας. Στο παρόν άρθρο δίδεται 
µεγαλύτερη έµφαση στα θέµατα του ενεργειακού σχεδια-
σµού µε βάση τις αρχές του παθητικού σχεδιασµού.
Από τα ανωτέρω καταδείχθηκε επαρκώς η αναγκαιότητα 
επιλογής της ολιστικής προσέγγισης. Το Αριστοτελικώς 
«καλό» σπίτι µπορεί και πρέπει να είναι ολιστικό, δηλαδή να 
συνδυάζει αρµονικά  τις ιδιότητες του παθητικού, του βιο-
κλιµατικού, του οικολογικού, και πρωτίστως του υγιεινού 
σπιτιού, παρέχοντας συνθήκες άνεσης και υγιεινής. Κάθε 
µονοµερής προσέγγιση πέραν της ολιστικής, δεν οδηγεί σε 
σπίτια άριστα, ήδιστα, ορεκτά και επιθυµητά. 
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ο τύπος έγραψε

Τα σύννεφα-«μαστοί» 
(Mammatus cloud)

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο 
«mammatocumulus» για να περιγράψουν 
τις «σακούλες» που φαίνονται ορισμένες φο-
ρές να κρέμονται κάτω από τα σύννεφα. 
Δόθηκε η ονομασία αυτή στο φαι-
νόμενο λόγω του σχήματός 
τους, που θυμίζει γυ-
ναικείο μαστό.

Το φαινόμενο αυτό που συχνά αποκαλείται και 
«διάβολος φωτιάς», περιγράφει τη δημιουργία 
μιας γλώσσας φωτιάς που αναπτύσσεται κάθετα 

σε σχέση με το έδαφος, θυμίζοντας πύρινη 
κολώνα και σχηματίζει στρόβιλο. 

Ελάχιστες φορές έχει απο-
τυπωθεί στο φωτο-

γραφικό φακό.

Οι νεροδίνες θυμίζουν 
τους στροβίλους φωτιάς, 
μόνο που αποτελούνται 
από νερό. Σχηματίζονται 
όταν ισχυροί άνεμοι ή ανε-
μοστρόβιλοι σηκώνουν 
μεγάλες ποσότητες ύδα-
τος από μια έκταση νερού 
προς τον ουρανό.

Στρόβιλοι φωτιάς 
(Fire Whirls)

Νεροδίνες 
(Waterspout)
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ KAI ΔΑΠΕΔΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
PHOTO:  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαλεία κοπής, τριβής, λείανσης (χειροκίνητα και ισχύος), 
αεροσυμπιεστές, εκτοξευτές ελαφρών κονιαμάτων, φορητές σκάλες, γερανοί, φορτηγά, πύργοι 
και καβαλέτα
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, επιβλέποντες

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

Κίνδυνος από πτώσεις υλικών και ατόμων 
από ύψος.  

-Ασφαλείς θέσεις εργασίας, φορητές σκάλες και 
γεφυρώσεις-περάσματα και ικριώματα με ανθεκτικά 
καθαρά δάπεδα (που να μην υπερφορτώνονται) και 
κουπαστές. Να μην τοποθετούνται καβαλέτα σε 
εξώστες.
-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Τοποθέτηση μικρών γερανών ή βαρούλκων/
παλάγκων για την ανύψωση υλικών σε θέσεις 
επαρκούς αντοχής. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Απαγορεύεται η χρήση φθαρμένων σαμπανιών/
συρματόσχοινων στους γερανούς
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.
-Οι πύργοι να πληρούν τις προδιαγραφές ευστάθειας 
και έχουν πλήρη προστασία με κουπαστές και φρένα 
σε όλους τους τροχούς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Του Αδαμαντίου Καρύδη

Πολιτικού Μηχανικού, Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αρχικά εφαρμόζονται τα υποστρώματα και 
στη συνέχεια γίνονται επιστρώσεις δαπέδων 
και τοίχων με ξύλο, πλακίδια φυσικούς 
λίθους ή άλλα υλικά. Γίνεται επεξεργασία 
βιομηχανικών δαπέδων. 
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

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

-Καλή ορατότητα του χειριστή.
-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων και 
των εργοδοτούμενων.
-Ηχητικά και οπτικά σήματα στα μηχανήματα. 
-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και 
εργοδοτούμενων από υπεύθυνο ή σηματωρό.
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.
-Κατά την λειτουργία των μηχανημάτων να μην 
αφαιρούνται τα προστατευτικά καλύμματα 
κινούμενων μερών (παρά μόνο για συντήρηση και 
με προσοχή) και να μην παρακάμπτονται διατάξεις 
ασφαλείας. 
-Συντήρηση ακολουθώντας τις διαδικασίες και 
οδηγίες του κατασκευαστή 

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 
μετακίνηση των μηχανημάτων

-Ηχητικά και οπτικά σήματα στα μηχανήματα. 
-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του 
εργοταξίου και ρύθμιση της κυκλοφορίας 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 προϊόντα όπου απαιτείται.
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων του γερανού (με 
τάκους και όχι με ετερόκλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος  

Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς 
και τραυματισμού από μηχανολογικό 
εξοπλισμό και εργαλεία.

-Εγκατάσταση και έλεγχος της λειτουργίας του 
αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD πριν την έναρξη 
των εργασιών καθημερινά.
-Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών 
πινάκων στεγανού τύπου.
-Επάρκεια και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου του 
εργοταξίου (μονώσεις και καλωδιώσεις αντοχής, γειώσεις 
κ.λ.π.)
-Οι μπαλαντέζες να είναι χαμηλής τάσης με 
μετασχηματιστή.
-Τα εργαλεία να είναι πιστοποιημένα και να συντηρούνται 
τακτικά.
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
-Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα 
και άχρηστα υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών, 
εργαλείων και παρελκόμενων για να μην εμποδίζουν.
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.
-Έλεγχος σωλήνων υπό πίεση του εκτοξευτή κονιαμάτων 
και των αεροσυμπιεστών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ KAI ΔΑΠΕΔΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) 
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
-

Έκθεση σε μυοσκελετικές καταπονήσεις 
(εργασία στα γόνατα, χειρωνακτική 
μεταφορά)

-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς 
βάρους.
-Εναλλαγή εργοδοτούμενων  σε επίπονες εργασίες
-Χρήση ανυψούμενης πλατφόρμας εργασίας για τοποθέ-
τηση πλακιδίων

Έκθεση σε σκόνη, σε χημικά 
παρασκευάσματα για την επεξεργασία 
υλικών επίστρωσης

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Ετικέτες στις χημικές ουσίες
-Ύπαρξη δελτίων δεδομένων ασφάλειας 

Έκθεση σε θόρυβο -Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση 
αντιθορυβικού τύπου μηχανημάτων

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

-Μηχανήματα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
-Εργονομικό (αντικραδασμικό) κάθισμα καμπίνας 
χειριστή.
-Σωστή συντήρηση μηχανημάτων 

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή ακτινοβολία

-Διαλείμματα σε κατάλληλο σκιερό χώρο ή στέγαστρα 
και λήψη νερού.
-Οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται όταν οι 
θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
-Επίσης πληρότητα ρουχισμού για την προστασία από 
τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου. 
- Διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σκόνης, χημικών παραγόντων

 Επιθεώρηση εξοπλισμού πριν από την έναρξη των εργασιών 

 Ενημέρωση του βιβλίου  συντήρησης μηχανήματος

 Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης 

 Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

 Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούμενων και οργάνωση φαρμακείου

 Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

 Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

 Επανεκτίμηση μετά την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ KAI ΔΑΠΕΔΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)  
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
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Προς τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας 
ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νομό Αρκα-
δίας τους τελευταίους μήνες, λόγω της έλλειψης Επιτρόπου 
στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Αρκαδίας. Από τις 16-
08-2012 η Υπηρεσία στερείται Επιτρόπου, καθώς και Προϊστα-
μένου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλη-
μα στη λειτουργία της, το οποίο έχει σοβαρότατες επιπτώσεις 
στην οικονομική λειτουργία των φορέων και των επαγγελματι-
ών της περιοχής.
Λόγω της έλλειψης αυτής, στην Υπηρεσία προσέρχεται μόνο 
μία φορά την εβδομάδα αναπληρωτής Επίτροπος από το Νομό 
Κορινθίας, ο οποίος, όπως είναι φυσικό, δεν προλαβαίνει να 
προβεί στους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις δαπανών 
που εκκρεμούν. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να 
κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να διακοπούν δημόσια έργα που 
υλοποιούν οι Δήμοι, να μην μπορούν να γίνουν προμήθειες 
ούτε καν ειδών σίτισης και καυσίμων στους παιδικούς σταθ-
μούς της περιοχής και γενικότερα υπάρχει τεράστιο πρόβλη-
μα στη διαχείριση των Δήμων και των υπολοίπων φορέων που 
υπάγονται σε έλεγχο, λόγω της μη έγκρισης των απαραίτητων 
ενταλμάτων πληρωμής. 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν 
εν μέσω μίας τεράστιας οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ όλων των προβλημάτων που 
έχουν να αντιμετωπίσουν, βρίσκονται και αντιμέτωπες με κα-
θυστερήσεις που οφείλονται σε θέματα οργάνωσης και λει-
τουργίας μίας υπηρεσίας, από την οποία πολλές επαγγελμα-
τικές ομάδες εξαρτώνται για την εξόφληση των οφειλών του 
Δημοσίου προς αυτές. Θα θέλαμε επίσης να θέσουμε υπόψη 
σας ότι στις 31-12-2012 κλείνει το οικονομικό έτος για Δήμους 
και λοιπούς φορείς και σε περίπτωση που οι οφειλές τους δεν 
έχουν εξοφληθεί μέχρι τότε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο νέο προϋπολογισμό των Δήμων, γεγονός που σημαίνει 
ότι οι πληρωμές μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι και το Μάιο 
του επόμενου έτους, ενδεχόμενο καταστροφικό για εμάς και 
όλους τους άλλους επαγγελματίες του Νομού μας.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως λάβετε 
σοβαρά υπόψη και εξετάσετε άμεσα το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει η Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Αρκαδίας, έδρας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ούτως ώστε να βρεθεί το συντο-
μότερο δυνατό μία λύση, για να μην περιέλθουν οι τοπικές 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που ήδη πλήττονται με το 
σφοδρότερο τρόπο, σε ακόμα δυσχερέστερη θέση.
Βέβαιοι για την άμεση ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Προβλήματα στη λειτουργία 
της Υπηρεσίας Επιτρόπου 

στο νομό Αρκαδίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟγΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/12/2012, η 
ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλω-
ματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Περιφερειακού 
Τμήματος Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΚΑΥ-
ΚΑΣ Α.Ε. και ΕΛΕΜΚΟ στο ξενοδοχείο «PHARAE PALACE» 
στην Καλαμάτα, με θέμα:

«Διατάξεις Γειώσεων, 
Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας και 
Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
– Ηλεκτρολόγων Περιφερειακού Τμήματος Μεσσηνίας, θα 
συνεχίσει να επενδύει στην επιστημονική παιδεία των με-
λών του διοργανώντας αντίστοιχες εκδηλώσεις σε επίκαι-
ρα θέματα που αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ




