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της Χαρίκλειας Τσιώλη
Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο χρόνος που φεύγει μας αφήνει μεγάλες ανοιχτές 
πληγές, με κυριότερη την οικονομική κρίση, που ανα-
πόφευκτα πλήττει τον κλάδο μας και την καθημερινό-
τητά μας. Κρίση που προβληματίζει έντονα τον τεχνικό 
κόσμο και πολύ περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις του τόπου μας, που σε τέτοιες στιγμές είναι 
περισσότερο ευάλωτες.

Η κρίση πλήττει τον κλάδο
της κατασκευής

Ο κατασκευαστικός κλάδος κινδυνεύει με κατάρρευση και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι αυτές που θα πληρώσουν την κρίση. Εκεί θα πρέπει να 
σταθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει τον κατασκευαστικό κλάδο 
και τον τεχνικό κόσμο, μέσα από τα μέτρα στήριξης που έχει αποφασίσει 
τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι τράπεζες έχουν κλείσει πλέον τις «στρόφιγγες» δανεισμού των κατα-
σκευαστικών επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στον χώρο 
της οικοδομής και κατά συνέπεια στον τεχνικό κόσμο. Η κρίση θα ξεπε-
ραστεί για τον χώρο των κατασκευών μόνο με την ενίσχυση των Περιφε-
ρειακών Προγραμμάτων και την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσιών 
Επενδύσεων. Ένα πρόγραμμα που σύμφωνα και με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Γ. Σουφλιά, το 2009 εμφανίζεται μειωμένο  σε σχέση με την χρονιά που 
φεύγει, ενώ μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε το τριετές «πάγωμα» ως μέτρο 
περιορισμού του ελλείμματος.
Όπως έχει διαπιστώσει το ΤΕΕ, στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 
2009 φαίνεται πως δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου Οικονο-
μίας η επένδυση στην ανάπτυξη της χώρας. Από την άλλη, υπάρχει η 
ανησυχία μας ότι θα επαναληφθεί το φαινόμενο, προκειμένου να μην 
χαθούν πόροι του ΕΣΠΑ, να αρχίσουμε να εντάσσουμε σε αυτό έργα, τα 
οποία ουδεμία σχέση θα έχουν με την αρχικά επιλεγείσα στρατηγική ή 
να προσφεύγουμε σε διάφορες νόμιμες αιτιάσεις, να καθυστερούμε την 
απορρόφηση και τότε βεβαίως το αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία σχέση 
με τον προγραμματισμό.
Επίσης, οι αυξήσεις των τιμών σε όλα τα δομικά υλικά, που ξεπερνούν 
κατά μέσο όρο το 15%, με τους προμηθευτές να επικαλούνται τη άνοδο 
της τιμή του πετρελαίου, δείχνει μια προσπάθεια κερδοσκοπίας σε βάρος 
της οικοδομής και πλήττει τον κλάδο των κατασκευών.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να υλοποιηθεί ένα συνολικό πρόγραμμα δημοσιών 
επενδύσεων, στο οποίο θα εντάσσονται λειτουργικά και θα αξιοποιού-
νται ουσιαστικά οι κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ συμπληρωματικά και μετά 
από ενδεχελή μελέτη του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους, θα είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν και οι ΣΔΙΤ. Τέλος, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο 
να χρηματοδοτηθούν τα έργα του Γ’ ΚΠΣ, που κινδυνεύουν με απένταξη 
και να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους οι τράπεζες, με την εγγύηση του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ).

� Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπόμνημα του ΤΕΕ Πελοποννήσου για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο ασφαλιστικό
Κυρία Υπουργέ

Με την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολουμένων, προέκυψαν και στα πρώτα 
σοβαρά προβλήματα, που επιβεβαιώνουν τις προβλέ-
ψεις του ΤΕΕ και των συνδικαλιστικών φορέων των μη-
χανικών, για περίοδο “χάους” εξαιτίας της συνένωσης 
του ΤΣΜΕΔΕ με τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία των επι-
στημόνων που έγινε βιαστικά και απρογραμμάτιστα.

Ζητήματα δυσλειτουργίας και καθυστέρησης έχουν 
ήδη εμφανιστεί σε συνταξιοδοτικά θέματα του κλάδου 
μας και οι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα 
στην είσπραξη των νοσηλίων και των ιατρικών δαπα-
νών. Καθώς το νέο Ταμείο δεν έχει ακόμα οργανωθεί 
διοικητικά και δεδομένου της εξάντλησης του αποθε-
ματικού που υπήρχε γι’ αυτές τις δαπάνες, οι υπηρεσί-
ες του τέως ΤΣΜΕΔΕ αδυνατούν να τις καταβάλουν.
Σοβαρό επίσης πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εργολή-
πτες και οι μελετητές της περιφέρειας, που έχουν μι-
κρομεσαίες ή ατομικές επιχειρήσεις και γραφεία, αφού 
η χορήγηση των εγγυητικών επιστολών για την ανά-
ληψη μελετών και έργων καθυστερεί υπέρμετρα. Οι 
σχετικές αιτήσεις απαιτείται να σταλούν στην Αθήνα 
για να εγκριθούν, εκδοθούν και επιστρέψουν στην πε-
ριφέρεια, ώστε να χορηγηθούν στους αιτούντες.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας και την δυσαρέσκειά 
μας για την καθυστέρηση έκδοσης εγγυητικών επιστο-
λών από το ΤΣΜΕΔΕ από 01/10/08, λόγω της έναρ-
ξης λειτουργίας του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΤΑΑ), μέχρι  
αυτό να διευθετήσει τα οργανωτικά του θέματα.
Το παραπάνω γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την αδυ-
ναμία συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς 
των μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές εγγυήσεις. Ακόμα και 
αν αυτές οι εργοληπτικές επιχειρήσεις   πληρούν τα 
τραπεζικά κριτήρια για να λάβουν εγγυητικές επιστο-
λές, χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η υποβολή 
των δικαιολογητικών και η καταγραφή  των περιουσι-
ακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι  την έκδοση 
των εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ, οι διαγωνι-
σμοί των Δημόσιων έργων θα πραγματοποιούνται με 
περιορισμένη συμμετοχή (ανταγωνισμός) σε βάρος 
της πλειοψηφίας των εργοληπτών  και του δημόσιου 
συμφέροντος.
Και στις δυο περιπτώσεις αιτία των προβλημάτων εί-
ναι η μη έγκαιρη οργανωτική και διοικητική προετοι-
μασία του ΕΤΑΑ. Αναγνωρίζουμε ότι κάποια από τα 
παραπάνω προβλήματα, ίσως και άλλα που μπορεί να 
εμφανιστούν στη συνέχεια, οφείλονται σε αντικειμενι-

κούς και δύσκολο να προβλεφθούν λόγους, ωστόσο 
θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν το αρμόδιο 
Υπουργείο είχε λάβει υπόψη του τις προειδοποιήσεις 
και προτάσεις του ΤΕΕ και των άλλων Επιστημονικών 
φορέων για παράταση της λειτουργίας των Ταμείων 
τους και επίλυσης μιας σειράς ζητημάτων μετά από 
εξαντλητικό και ειλικρινή διάλογο.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  στο μετα-
βατικό στάδιο  λειτουργίας  των νέων Ασφαλιστικών 
Φορέων να επισπεύσει τις ενέργειες και να  ολοκλη-
ρώσει άμεσα τη διαδικασία εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
στα αρμόδια Όργανα των Υπηρεσιών του Τομέα κα-
θώς και τη διοικητική οργάνωση του νέου Ταμείου με 
σκοπό την άρση των καθυστερήσεων στη χορήγηση 
των παροχών (είσπραξη νοσηλίων - ιατρικών δαπα-
νών, συντάξεων κ.λπ.)και στην έκδοση των εγγυητικών 
επιστολών.

Επίσης δηλώνουμε ότι για άλλη μια φορά  εμμένουμε 
στις δίκαιες  και πάγιες θέσεις μας για:
- Άμεση συνέχιση εκδόσεως των εγγυητικών επιστο-
λών από το ΤΣΜΕΔΕ με το ίδιο καθεστώς που ίσχυε 
πάντα στα πλαίσια της  διατήρησης της αυτοτελούς 
και αυτόνομης λειτουργίας του Ταμείου μας μέσα στο 
Ε.Τ.Α.Α.
- Προάσπιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσα στη 
λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α.
- Προάσπιση των αποθεματικών του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. μέσα 
στην λειτουργία του κλάδου Πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α.
- Άμεση σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του 
κλάδου Ειδικών Παροχών που θεσπίστηκε με το Ν. 
3518/06 με προτεραιότητα την ενίσχυση των οικονο-
μικά ασθενέστερων.
- Άμεση ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων σε προσω-
πικό των Περιφερειακών Γραφείων και όχι μετακίνηση 
σημαντικού ποσοστού αυτών στις κεντρικές υπηρεσίες 
των Ε.Τ.Α.Α.  
- Πάγωμα των εισφορών.
- Ανασύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του κλά-
δου Υγείας με στόχο την πλήρη κάλυψη των Ιατρο-
φαρμακευτικών και Νοσηλευτικών αναγκών των ασφα-
λισμένων.
- Άμεση ισχύ της τριμερούς χρηματοδότησης τόσο 
στην κύρια σύνταξη όσο και στην ειδική προσαύξη-
ση.
- Ομογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισμένων σε 
επίπεδο εισφορών αλλά και συντάξιμων παροχών.

Η Πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Έκδηλα τα προβλήματα από την 
ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ
Κύριε πρόεδρε διαπιστώνουμε ότι μετά την ενοποίη-
ση του Ταμείου του ΤΣΜΕΔΕ με τα άλλα ασφαλιστικά 
Ταμεία και τη λειτουργία του ενιαίου Ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.) 
έχουν δημιουργηθεί προβλήματα τόσο στην οργάνωση 
όσο και στην επάρκεια των υπαρχόντων χώρων για την 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, πριν την 
ενοποίηση των Ταμείων, το υποκατάστημα ΤΣΜΕΔΕ της 
Καλαμάτας στεγαζόταν και λειτουργούσε στα από 15ετί-
ας ιδιόκτητα γραφεία του. Σήμερα, μετά την ενοποίηση,  
μεταφέρθηκε στον χώρο αυτό η λειτουργία και ενός 
άλλου Ταμείου του ενιαίου φορέα. Ο υπάρχων χώρος 
των γραφείων δεν επαρκεί για την φιλοξενία σε αυτόν 
όλων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τα ενο-
ποιημένα ταμεία με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται 
οι ασφαλισμένοι μηχανικοί ούτε στον ελάχιστα αποδεκτό 
βαθμό.
Προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 
νέου Ταμείου, τουλάχιστον στα προ της ενοποίησης επί-
πεδα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, το ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου προτείνει την ενοικίαση παρακείμενου ενδεικνυ-
όμενου χώρου γραφείων, ο οποίος διατίθεται σήμερα 
ελεύθερος.
«Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμε-
νες ενέργειες για την ανωτέρω ενοικίαση, η οποία θα 
δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και 

θα εξασφαλίσει χώρους που θα καλύπτουν πλήρως τις 
ανάγκες του ενιαίου Ταμείου» αναφέρει η αίτηση προς 
τους παραπάνω αποδέκτες του Ε.Τ.Α.Α. Η αίτηση κατα-
λήγει:
«Επειδή, θα θέλαμε να αποφύγομε ανάλογα πρόβλημα 
δυσλειτουργίας με αυτό του Υποκαταστήματος της Κα-
λαμάτας  στα γραφεία του Ταμείου μας στην Τρίπολη, το 
οποίο ας μην ξεχνάμε ότι εξυπηρετεί τρεις τουλάχιστον 
Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρακαλούμε 
όπως άμεσα προβείτε σε ενέργειες προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, εξασφαλίζοντας χώρους που θα καλύπτουν 
στο ελάχιστο δυνατό τις όποιες ανάγκες των ασφαλι-
σμένων αλλά και των  εργαζόμενων.
Τέλος, επανερχόμαστε στο πάγιο αίτημα όλου του κλά-
δου των Μηχανικών, για το οποίο είχαν δοθεί και οι 
ανάλογες υποσχέσεις από την Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και 
συμπεριλαμβάνονταν στο οργανόγραμμα του Ταμείου 
μας, για τη δημιουργία γραφείων Ασφάλισης του κλά-
δου μας σε όλες τις Πρωτεύουσες των Νομών. Η υλο-
ποίηση του αιτήματος αυτού θεωρούμε ότι  σήμερα με 
την ενοποίηση γίνεται επιτακτικότερη και  άμεσης  προ-
τεραιότητας από εσάς».

Η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου
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Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου ζητά την κατάργηση των διοδίων 
στον Εθνικό άξονα Κορίθου - Τρίπολης Καλαμάτας
Στην Πελοπόννησο έχει ήδη ξεκινήσει η 

εκτέλεση ενός από τα μεγαλύτερα έργα 

υποδομής στη χώρα μας. Πρόκειται για 

τον οδικό άξονα Κορίνθου - Τρίπολης 

- Καλαμάτας που με η ολοκλήρωσή 

του θα προσφέρει στην Περιφέρειά 

μας έναν υψηλών προδιαγραφών αυ-

τοκινητόδρομο.

Οι τοπικές κοινωνίες όμως, που κατά 

κύριο λόγο, εξυπηρετούνται από τον 

αυτοκινητόδρομο Τρίπολης - Κορίν-

θου, διαμαρτύρονται έντονα, για τα 

«τσουχτερά» διόδια που υποχρεού-

νται να πληρώνουν το τελευταίο χρο-

νικό διάστημα, κατά τη διέλευση τους 

από τον οδικό αυτό άξονα.

Η Ανάδοχος Κατασκευάστρια Εταιρεία 

με την έναρξη των έργων υποδομής 

(κατασκευής σηράγγων, διαπλάτυνσης 

της οδού και λοιπών βελτιώσεων αυ-

τής) αύξησε και το τέλος των διοδίων 

για τους χρήστες της οδού.

Θεωρώντας ότι η είσπραξη του τιμή-

ματος από τα διόδια είναι ένα καθα-

ρά ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση 

ολοκληρωμένου έργου και ότι ο οδη-

γός-χρήστης θα πρέπει να πληρώνει 

για ένα δίκτυο που θα του εξασφαλίζει 

υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, άνεσης και 

ασφάλειας, διαφωνούμε ριζικά με την 

«προείσπραξη» αυτού του τέλους των 

διοδίων,  σε μία οδό που στην παρού-

σα χρονική περίοδο είναι ένα συνεχές 

εργοτάξιο. Ένα εργοτάξιο σε μήκος 

πολλών χιλιομέτρων ανά κατεύθυνση, 

με μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας 

σε μία μόνο και με συνεχείς κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εκτός των 

άλλων προκαλούν αναπόφευκτα καθυ-

στερήσεις στους χρήστες, αυξάνουν 

την επικινδυνότητα της οδού, μειώνουν 

την οδική ασφάλεια και γενικά δημι-

ουργούν δύσκολες και επικίνδυνες κυ-

κλοφοριακές συνθήκες.

Κατόπιν αυτών και επειδή πιστεύουμε 

ότι πρέπει να πρυτανεύσει η κοινή λο-

γική και η μέριμνα προς το κοινωνικό 

σύνολο, ζητάμε από την Πολιτεία να 

παρέμβει άμεσα ώστε να απαλλαγούν 

τα διερχόμενα οχήματα από το τέλος 

των διοδίων, έως ότου δοθεί σε κυκλο-

φορία τουλάχιστον όλο το οδόστρω-

μα του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου 

- Τρίπολης.
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Μείωση κατά 15,5% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, κατά 
15,9% στην επιφάνεια και κατά 
14,8% στον όγκο καταγράφηκε 
στο σύνολο της οικοδομικής δρα-
στηριότητας (ιδιωτικής και δημόσι-
ας) το χρονικό διάστημα Ιανουα-
ρίου - Σεπτεμβρίου 2008 σε σχέση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του 2007. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστι-
κή Υπηρεσία της Ελλάδος ΕΣΥΕ , με 
εξαίρεση την περιφέρεια του νοτί-
ου Αιγαίου, στην οποία σημειώθηκε 
αύξηση κατά 3,3% της οικοδομικής 
δραστηριότητας, σε όλες τις άλλες 
περιφέρειες καταγράφηκε μείωση. 
Η μεγαλύτερη μείωση στην οικο-
δομική δραστηριότητα σημειώθηκε 
στην περιφέρεια Αττικής (23,2%), 
στην περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης (19,8%) και 
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας (18,1%). 

ΥΠΕΧΩΔΕ: Συνεπής 
στις υποχρεώσεις 
για περιβάλλον
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύμα-
τα που αναφέρονται σε εκτιμήσεις 
δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων 
για την επίδοση των κρατών στον 
τομέα του περιβάλλοντος το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ επισημαίνει τα εξής:
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πε-
ριβάλλοντος 
-του πλέον αξιόπιστου φορέα για 
το περιβάλλον- που ανακοινώθηκε 
στις 16 Οκτωβρίου 2008, για την 
εκπομπή των αερίων του θερμο-
κηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ελλάδα περιλαμβάνεται:
1. Μεταξύ των μόλις τεσσάρων 
χωρών που βρίσκονται ήδη μέσα 
στον στόχο του Κιότο. Οι άλλες 
χώρες είναι η Σουηδία, η Γαλλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
2. Μεταξύ των τεσσάρων χωρών 
που θα πετύχουν τον στόχο του 
Κιότο μέχρι το 2012 με το πρό-
γραμμα που εφαρμόζουν, χωρίς 
να λάβουν πρόσθετα μέτρα. Οι άλ-
λες χώρες είναι η Σουηδία, η Γερ-
μανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στον «πάγο» οι αιτήσεις για αιολικά 
στην Πελοπόννησο
Προσωρινό μπλόκο βάζει η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας στην αξιολόγηση αιτή-
σεων για αιολικά πάρκα στην Πελοπόν-
νησο. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, 
οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα δεν πρόκειται να αξιολογηθούν 
τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο του 
2009.
Τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
σχετική μελέτη του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα 
καταδείξει πόσα αιολικά μπορούν να 
ενταχθούν χωρίς επιπτώσεις για το σύ-
στημα. Ειδικότερα η μελέτη θα προσδι-
ορίσει επακριβώς τις δυνατότητες που 
υπάρχουν να απορροφηθεί αιολική 
ισχύς στην Πελοπόννησο ανάλογα με 
την υφιστάμενη υποδομή, τις επεκτά-
σεις και ενισχύσεις των θερμικών μο-
νάδων κλπ. Η ίδια η ΡΑΕ δηλώνει αδυ-
ναμία αξιολόγησης των αιτήσεων που 
έχουν υποβληθεί μέχρι την ολοκλήρω-
ση της μελέτης, με βάση το κριτήριο 
της ασφάλειας του συστήματος και του 
δικτύου.
Η συγκεκριμένη απόφαση δεν «αγγί-
ζει» τις άδειες για αιολικά που έχουν 
μέχρι σήμερα χορηγηθεί από την Αρχή 
για την Πελοπόννησο και φτάνουν τα 
1811,05 μεγαβάτ (συνολικά 96 πάρκα). 
Αντίθετα, σε εκκρεμότητα παραμένει η 

αξιολόγηση 122 αιτήσεων για χορήγη-
ση άδειας ή για τροποποιήσεις ή επε-
κτάσεις υφιστάμενων αδειών. Οι εκκρε-
μείς αιτήσεις αφορούν 3.283 μεγαβάτ. 
Επίσης στη ΡΑΕ έχουν διαβιβαστεί για 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμη-
ση και αξιολόγηση 22 αιτήσεις ισχύος 
537,6 μεγαβάτ. Οι παραπάνω  αιτήσεις, 
οδηγούνται σε πάγωμα, μέχρι να ολο-
κληρωθεί η μελέτη.
Σημειώνεται ότι με βάση έγγραφο του 
ΔΕΣΜΗΕ που εστάλη στις 22 Οκτωβρίου 
προς τη ΡΑΕ, ο διαχειριστής εκτιμά ότι 
μπορεί να εκδώσει προσφορές σύν-
δεσης για αιολικά πάρκα στην Πελο-
πόννησο, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 
1.100 μεγαβάτ, δηλαδή σημαντικά μι-
κρότερη ισχύ από τις ήδη υφιστάμενες 
άδειες!
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 
της ΡΑΕ, θα πρέπει πρώτα να ολοκλη-
ρωθεί η μελέτη του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα 
προσδιορίσει επακριβώς τις δυνατότη-
τες απορρόφησης αιολικών στο σύ-
στημα. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται 
προφανές ότι ακόμη και εάν η μελέτη 
αυξήσει (υπό προϋποθέσεις) το όριο 
της εγκατεστημένης ισχύος,  η πιθανό-
τητα να ικανοποιηθεί έστω και μικρός 
αριθμός νέων αιτήσεων, είναι μικρή.

Μείωση 40% στον αριθμό των νέων 

στεγαστικών δανείων  
Η χρηματοπιστωτική κρίση φέρνει βουτιά στην αγορά ακι-
νήτων, η οποία εκδηλώνεται με πτώση τιμών και πρωτο-
φανή καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητα [...]. Οι 
ενδείξεις της κρίσης είναι ορατές παντού: Στα λιγότερα 
κατά 40% νέα στεγαστικά δάνεια που εξέδωσαν οι τρά-
πεζες τον Αύγουστο (ο ρυθμός αύξησης νέων χορηγή-
σεων υποχώρησε στο 15,5% έναντι 23,5% τον Αύγουστο 
2007), πολλά από τα οποία μάλιστα ήταν επισκευαστικά. 
Στα συμβόλαια που φτάνουν έπειτα από παζάρια και δια-
πραγματεύσεις στο στάδιο της υπογραφής και τα οποία 
αφορούν πολύ συγκεκριμένους τύπους ακινήτων, ειδικό-
τερα δυάρια και τρυάρια παλαιότητας άνω των 10 ετών 
και αξίας όχι άνω των 200.000-300.000 ευρώ. Για τα ακρι-
βότερα ακίνητα (μεζονέτες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα 
μεγάλης επιφάνειας) το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι 
εξαιρετικά περιορισμένο. Στη συνεχιζόμενη βουτιά της οι-
κοδομικής δραστηριότητας, η οποία το πρώτο επτάμηνο 
του έτους μειώθηκε 15,2% κατ’ όγκο, αλλά τον Ιούλιο 
έπεσε κατά 20% έναντι του ίδιου μήνα πέρσι. Ειδικά στην 
Αττική που μαζί με τη Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύουν το 
80% της αγοράς πανελλαδικά, η μείωση έφτασε σε 24% 
το επτάμηνο. Η μείωση της οικοδομής επηρεάζει το ΑΕΠ 
και αντανακλάται στη βουτιά κατά περίπου 900 εκατ.ευρώ 
(-6,8%) των επενδύσεων που έγιναν συνολικά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους στην οικονομία. Όπως λένε οι κατα-

Παραδοσιακά και 
διατηρητέα στο 
διαδίκτυο
Μείωση κατά 15,5% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, κατά 
15,9% στην επιφάνεια και κατά 
14,8% στον όγκο καταγράφηκε 
στο σύνολο της οικοδομικής δρα-
στηριότητας (ιδιωτικής και δημόσι-
ας) το χρονικό διάστημα Ιανουα-
ρίου - Σεπτεμβρίου 2008 σε σχέση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του 2007. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστι-
κή Υπηρεσία της Ελλάδος ΕΣΥΕ , με 
εξαίρεση την περιφέρεια του νοτί-
ου Αιγαίου, στην οποία σημειώθηκε 
αύξηση κατά 3,3% της οικοδομικής 
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δραστηριότητας, σε όλες τις άλλες 
περιφέρειες καταγράφηκε μείωση. 
Η μεγαλύτερη μείωση στην οικο-
δομική δραστηριότητα σημειώθηκε 
στην περιφέρεια Αττικής (23,2%), 
στην περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης (19,8%) και 
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας (18,1%).

Ο ΣΕΒ ζητεί 
υπουργείο 
Περιβάλλοντος

Τη δημιουργία υπουργείου Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος πρότεινε 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκα-
λόπουλος σε εκδήλωση του Συνδέ-

σμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τις κλιματικές αλλαγές. Όπως είπε, η 
προστασία του περιβάλλοντος είναι 
κάτι πολύ ουσιαστικότερο από τις 
προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρα-
τείας, τα κατά καιρούς πρόστιμα 
που επιβάλλονται για λόγους εντυ-
πώσεων και την καθυστέρηση των 
επενδύσεων και των αδειοδοτήσε-
ων με πρόσχημα την απαίτηση για 
πληρέστερες περιβαλλοντολογικές 
μελέτες. Κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο sir Nicholas Stern, συντάκτης της 
έκθεσης του 2006 για τις συνέπει-
ες της κλιματικής μεταβολής στην 
οικονομία, ο οποίος τόνισε ότι το 
κόστος της αδράνειας ξεπερνά 
κατά πολύ το κόστος των όποιων 
παρεμβάσεων.

Σημαντική μείωση 
της οικοδομικής 
δραστηριότητας 

Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 
16.1%, παρουσίασαν στο εννεά-
μηνο οι εξαγωγές δομικών υλικών, 
οι οποίες και αποτελούν το 17% 
της αξίας των συνολικών εξαγωγών, 
φθάνοντας στα 2,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει 
σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΠΕ, τα 
οποία και βασίζονται στα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, τη μεγαλύτερη αύξηση 
(78,9%) σε ότι αφορά στις εξαγω-
γές δομικών υλικών, παρουσίασαν 
οι σωλήνες και εξαρτήματα από σί-
δηρο ή χάλυβα, με την αξία τους 
να φθάνει στα 245,6 εκατ. ευρώ και 
ακολούθησαν με αύξηση 50,1% οι 
ράβδοι και είδη από σίδηρο ή χά-
λυβα, με την αξία των εξαγωγών να 
φθάνει στα 255,4 εκατ. ευρώ.
Οι κυριότερες χώρες προορισμού 
των ελληνικών εξαγωγών είναι η Ιτα-
λία που βρίσκεται στην 1η θέση, η 
Γερμανία στην 2η και η Βουλγαρία 
στην 3η. Σημαντική αύξηση παρου-
σιάζουν οι εξαγωγές στην Ιταλία 
κατά 14%, στη Βουλγαρία κατά 

ΟΠΕ: Μεγάλη αύξηση 
κατά 16.1% στις 
εξαγωγές δομικών 
υλικών

23%, στις ΗΠΑ κατά 13%, στη Ρω-
σία κατά 31% και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα κατά 34%.

Στο σκαμνί του ευρωπαϊκού δικα-
στηρίου λόγω περιβάλλοντος η 
Ελλάδα. Η Κομισιόν θα κινήσει δι-
αδικασίες για παραβίαση της κοι-
νοτικής νομοθεσίας σε ζητήματα 
που αφορούν την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλ-
λοντος.
Ειδικότερα θα αποσταλεί γραπτή 
προειδοποίηση, για τη μη δημιουρ-
γία της απαιτούμενης υποδομής για 
συλλογή και επεξεργασία λυμάτων 
σε 12 ελληνικές πόλεις. Ακόμη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθύνει 
τελική προειδοποίηση σχετικά με την 
λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ Δυτικής 
Αττικής στη Φυλή.

Στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο η Ελλάδα 
για το περιβάλλον

σκευαστές, «αν δεν είχαμε βάλει φρένο στην ανέγερση 
νέων οικοδομών, η υπερπροσφορά θα ήταν τεράστια και 
επομένως η βουτιά των τιμών δεδομένη».

ΕΜΠ: Προσφυγή κατά των Κολεγίων

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποφάσισε ομοφώνως χθες να 
αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να μην ανα-
γνωριστούν τα πτυχία των κολεγίων και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων τους, την ίδια ώρα που στη 
Θεσσαλονίκη ομάδα φοιτητών εισέβαλε στην αίθουσα 
όπου συνεδρίαζε η Σύγκλητος του ΑΠΘ, απαιτώντας να 
ληφθεί απόφαση κατά των κολεγίων και υπέρ της δω-
ρεάν διανομής των συγγραμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν 
ο πρύτανης να διακόψει τις εργασίες της Συγκλήτου. 
«Το Πολυτεχνείο αισθάνεται βαριά την ευθύνη να μπει 
μπροστά προκειμένου να μην εφαρμοστεί η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα κολέγια». Δήλω-
σε στην «Η», ο πρύτανης του ΕΜΠ, Κων. Μουτζούρης. 
Έτσι, το Πολυτεχνείο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με 
το σκεπτικό ότι υποβαθμίζονται τα πτυχία των ελληνικών 
πανεπιστημίων και, παράλληλα, θα προχωρήσει σε πο-
λύμορφες κινητοποιήσεις [...] «Σύμμαχοι» του ΕΜΠ είναι 
άλλα ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και 
το ΤΕΕ το οποίο θα στηρίξει εμπράκτως τους μηχανικούς 
Πολυτεχνικών Σχολών. Το ΤΕΕ αποφάσισε να αναγνωρί-
ζει ότι το δίπλωμα των μηχανικών - μελών του, με 5 έτη 
σπουδών, είναι επαγγελματικά τουλάχιστον ισοδύναμο 
με Μάστερ.

ο Τύπος έγραψε...
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Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε εκτροπές από τους πα-
ραδοσιακούς τρόπους παραγωγής δημοσίων έργων σε 
ζητήματα που αφορούν και στην μελέτη αλλά και στην 
κατασκευή των δημοσίων έργων. 
Ως παραδοσιακός τρόπος νοείται η ανάθεση της μελέ-
της του έργου σε μελετητική ομάδα και στην συνέχεια 
η ανάθεση της κατασκευής σε εργοληπτική επιχείρηση, 
φυσικά μέσα από τις διαδικασίες των δύο βασικών θε-
σμικών πλαισίων: του νόμου για τις μελέτες και του νό-
μου για τις κατασκευές.
Με τον νόμο Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα»  καθορίζεται το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο οφείλουν να κινούνται οι συμπράξεις του δημό-
σιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νόμο,  ΣΔΙΤ μπορούν να 
γίνουν για οποιοδήποτε έργο ανήκει στην αρμοδιότητα 
του δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΑΕ που το σύνολο των 
μετοχών τους ανήκει σε κάποιον από τους παραπάνω 
φορείς ή σε άλλη ΑΕ που ανήκει σε κάποιον από τους 
παραπάνω φορείς. Εξαιρούνται φυσικά (προς το παρόν;) 
όσα έργα αφορούν σε αποκλειστικές αρμοδιότητες του 
κράτους όπως είναι η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η 
απονομή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών 
που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια.
Αυτή η ολέθρια γενίκευση της εφαρμογής οφείλεται στο 
ότι  ποτέ μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν αντιμετώπι-
σε την παραγωγή δημοσίων έργων με την απαιτούμενη 
σοβαρότητα απαντώντας στο θεμελιακό ερώτημα για το 
αν το Δημόσιο έργο αποτελεί κοινωνικό αγαθό ή εμπό-
ρευμα.
Η διαδικασία υπαγωγής ενός έργου ή μιας δραστηρι-
ότητας στον νόμο αυτό είναι πολύπλοκη και για την 
διεκπεραίωση της απαιτείται η εμπλοκή πολλών φορέων 
με το κέντρο λήψης της τελικής απόφασης να βρίσκε-
ται στην Αθήνα, με ότι αυτό «λέει» στον καθένα από 
εμάς.
Η εκτέλεση του έργου όταν τελικά ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία, μέρος της οποίας είναι και οι - όπως έχει 
αποδειχθεί στην πράξη εξαιρετικά χρονοβόρες -  δια-
πραγματεύσεις με τον ανάδοχο γίνεται με χρήματα του 
αναδόχου ο οποίος εισπράττει το αντάλλαγμα εφάπαξ ή 
τμηματικά από το δημόσιο ή από τους τελικούς χρήστες 
του έργου.  

Πρώτη εμπειρία
Το κύριο επιχείρημα αυτών που τοποθετούνται θετικά 
απέναντι στο νέο για την χώρα μας σύστημα, είναι ότι 
οι συμπράττοντες ιδιώτες «αναλαμβάνουν ουσιώδες 
μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδό-
τηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του 
αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων 
όπως, ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυ-

νο» ενώ δεν υποβαθμίζουν το οικονομικό όφελος του 
δημοσίου από τις συμπράξεις αυτές.
Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η φράση «ουσιώδες 
μέρος» μπορεί να πάρει όποιο περιεχόμενο της δοθεί 
την κρίσιμη στιγμή και ο καθένας καταλαβαίνει, ιδίως 
μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, πόσο εύκολο είναι να 
γίνει μετακύλιση  των κινδύνων στο δημόσιο (εμπειρία Μ. 
Βρετανίας, απόσυρση δύο ΣΔΙΤ για νοσοκομεία).
Η μικρή εγχώρια εμπειρία που υπάρχει έδειξε το πώς η 
διατύπωση αυτή του νόμου είναι μόνο για «εξωτερική 
κατανάλωση» ενώ στο εσωτερικό των συμβάσεων «εκ 
των ων ουκ άνευ», είναι η κατοχύρωση των συμφερό-
ντων των ιδιωτικών φορέων. Η ΣΔΙΤ του αυτοκινητοδρό-
μου της Πελοποννήσου εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία 
που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε ως αρνητικά, πε-
ριέχει διατάξεις περί ζωνών επιρροής του έργου. Αυτό 
σημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να εκτελέσει οδικά 
έργα βελτίωσης ή συμπλήρωσης του δικτύου εάν αυτά 
τα έργα μπορεί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά με το 
υπό εκμετάλλευση έργο. Κατά τα λοιπά ο νομοθέτης 
λέει ότι η ανάληψη ρίσκου αφορά και στην ζήτηση του 
έργου. Αυτό όμως ανήκει στο δεύτερο πλάνο της σύμ-
βασης. Ενδεικτικότερα  του αποικιοκρατικού χαρακτήρα 
που μπορεί να πάρει μια «νόμιμη» ΣΔΙΤ είναι τα εξής: 
Στην Πελοπόννησο όταν εκχωρήθηκε σε ιδιώτη ο Αυτοκι-
νητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη, την επόμενη μέρα αυ-
ξήθηκαν τα τέλη διοδίων από 2,00e σε 2.90e πριν καλά-
καλά ολοκληρωθούν οι μελέτες βελτίωσης της οδού. Εδώ 
και αρκετούς μήνες και μέχρι σήμερα ο δρόμος υπολει-
τουργεί αφού η μία από τις δύο ανά κατεύθυνση λωρί-
δες κυκλοφορίας, έχει ενταχθεί στο εργοτάξιο, η στάθμη 
εξυπηρέτησης και τα επίπεδα ασφάλειας κυκλοφορίας 
είναι απαράδεκτα  ενώ συντελούνται και οι εξής πρωτο-
τυπίες: εισπράττονται διόδια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 
το έργο και δεν υπάρχει καμιά πληροφοριακή πινακίδα 
περί του τι έργο εκτελείται, με ποιον ανάδοχο και ποιον 
προϋπολογισμό παρά μόνο μια Λακωνίζουσα επιγραφή 
«ΥΠΕΧΩΔΕ, προσοχή εκτελούνται έργα».

Ταχύτητα και ποιότητα
Ένα άλλο επιχείρημα είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των έρ-
γων, η ποιότητα κατασκευής και η περιστολή της δι-
αφθοράς που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα δημόσια 
έργα.
Παρά τα αυθόρμητα χαμόγελα θα επιχειρηθεί μια σύ-
ντομη αναφορά σε αυτές τις παραμέτρους. 
Εάν ορίσουμε ως χρόνο κατασκευής τον συνολικό χρό-
νο από την ημέρα που ο φορέας προγραμματίσει το 
έργο έως την αποπεράτωση του, τότε θα πρέπει να προ-
σμετρήσουμε και τα «δίμηνα» των προθεσμιών της 1ης 
απόφασης της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ  και τον 
χρόνο των διαπραγματεύσεων με τον ή τους αναδό-
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χους και τον χρόνο κατασκευής. Με τέτοιο υπολογισμό 
μάλλον το σύστημα ΣΔΙΤ είναι πιο χρονοβόρο από το 
παραδοσιακό. Η εμπειρία των σχολείων που ενώ οι πρώ-
τες αποφάσεις κατασκευής τους ελήφθησαν προ πεντα-
ετίας η αποπεράτωση τους θα γίνει το 2012, δείχνει ότι 
πρέπει τουλάχιστον να τηρήσουμε μια επιφυλακτικότητα.
Σε ότι αφορά στην περιστολή της διαφθοράς θα επιση-
μάνουμε ότι στην διαδικασία των ΣΔΙΤ χωρεί η διακίνη-
ση αρκετά μεγάλων ποσών δημόσιου χρήματος (ειδικοί 
σύμβουλοι με «ειδικές» αμοιβές, αναθέσεις προπαρα-
σκευαστικών μελετών απευθείας κλπ) . Αυτό από μόνο 
του αφήνει, αν όχι τα ίδια, μεγαλύτερα περιθώρια πα-
ράνομων συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και δημόσιων λει-
τουργών. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι το «φά-
σμα» των δημόσιων λειτουργών... 
Βεβαίως είμαστε οι τελευταίοι που θα λέγαμε ότι με το 
παραδοσιακό σύστημα τα έργα ολοκληρώνονται σύντο-
μα, χωρίς προβλήματα και χωρίς... διαφθορά.
Είμαστε όμως οι πρώτοι που πρέπει να πούμε ότι για 
αυτά δεν ευθύνεται το σύστημα αλλά η ολοένα εντεινό-
μενη εξαθλίωση των τεχνικών υπηρεσιών των δημόσιων 
φορέων. Εξαθλίωση που έχει να κάνει πρώτα και κύρια 
με την στελέχωση αλλά και με τον εξοπλισμό, τις υποδο-
μές και φυσικά τις άθλιες αποδοχές των μηχανικών που 
υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές.
Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να πούμε ότι με την γενί-
κευση της εφαρμογής του συστήματος ΣΔΙΤ και με την 
προς αυτό το σκοπό «πακετοποίηση» των έργων, η 
εξαθλίωση των δημόσιων υπηρεσιών θα ενταθεί, λόγω 
περιορισμού του ρόλου τους ενώ θα επεκταθεί και στις 
μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες 
τελικά θα οδηγηθούν σε εξαφάνιση. Τα πρώτα σημάδια 
έχουν φανεί σε όσους  μικρομεσαίους δραστηριοποι-
ούμαστε στο κατασκευαστικό τομέα από την δραστική 
μείωση των προς εκτέλεση έργων, από την μείωση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που πρέπει να 
αποτελεί τον κύριο κορμό εκτέλεσης έργων  και βεβαίως 
όταν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες 
υπέρογκες εγγυητικές επιστολές από τράπεζες και δά-
νεια για την κατασκευή των έργων.

Ποιο είναι το όφελος;
Μετά από αυτά αναρωτιέται κανείς ποιο είναι το όφελος 
από τις ΣΔΙΤ; Μήπως το κόστος για το δημόσιο είναι 
μικρότερο; Υπάρχει ένας κανόνας στην οικονομία που 
λέει ότι ο υγιής ανταγωνισμός επιφέρει συμπίεση του 
κόστους.
Είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που καταρ-
γήθηκε ο «μαθηματικός τύπος» και επανήλθε το σύ-
στημα της μειοδοσίας. Όταν όμως ο ανταγωνισμός γί-
νεται ανάμεσα σε λίγους και οικονομικά πανίσχυρους 
τότε χάνονται τα χαρακτηριστικά του και διαμορφώνο-
νται νέα, στα οποία το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει 
ακόμα και αν το θελήσει... (δες καρτέλ γαλακτοκομικών 
προϊόντων κλπ).
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι  είμαστε αντίθετοι συνολικά 
με τον νέο θεσμό γιατί πράγματι υπάρχουν έργα που 
πρέπει να υλοποιούνται μέσα από αυτόν. Τέτοια έργα 
είναι έργα μεγάλης κλίμακας με ανταποδοτικό χαρακτή-
ρα που ενώ είναι απαραίτητο να γίνουν, δεν υπάρχουν 

οι πόροι.
Η γενίκευση όμως του συστήματος ΣΔΙΤ σε όλα τα έργα 
αν και εκτός από τα παραπάνω σημαίνει και άλλα πολλά 
πράγματα, ένα είναι αυτό που πρέπει να υπερτονιστεί: 
η μετακύλιση του κόστους κατασκευής των έργων στις 
επόμενες γενιές. Αυτή η διαδικασία μετακύλισης του κό-
στους στους φορολογούμενους του μέλλοντος, με δε-
δομένο ότι μέρος των δαπανών θα καλύπτεται ετησίως 
από τον κρατικό προϋπολογισμό κάποια στιγμή θα οδη-
γήσει σε μια κατάσταση που, οι επόμενες γενιές δεν θα 
μπορούν να προγραμματίσουν έργα ή δράσεις απλά 
διότι θα πρέπει να πληρώνουν για αυτά που «εκτελέσα-
με» εμείς και τα οποία βεβαίως θα έχουν «παλιώσει» 
και θα χρήζουν αντικατάστασης ή αναβάθμισης. 
Κλείνοντας την αναφορά στην γενίκευση εφαρμογής 
του συστήματος ΣΔΙΤ, δηλώνουμε ότι μπαίνουμε σε έναν 
μεγάλο πειρασμό: να πιστέψουμε  ότι η μετακύλιση του 
κόστους στις επόμενες γενιές είναι και ο πραγματικός 
λόγος θεσμοθέτησης του συστήματος. 

Πέρα από αυτά όμως, οδηγηθήκαμε στην αντίθεση με 
τον νόμο που γενικεύει την εφαρμογή ΣΔΙΤ επειδή:
 υπάρχουν λόγοι αρχής:  Με ξένα κόλλυβα, δεν είναι 
σωστό να κάνουμε μνημόσυνο. 
Υπάρχουν λόγοι ιδεολογικοί: Η εμπορευματοποίηση βα-
σικών κοινωνικών αγαθών μέσω ΣΔΙΤ όπως είναι του Νε-
ρού, της υγείας, της παιδείας κλπ. θα οδηγήσει τους 
πολίτες στην εξαθλίωση αφού πέρα από φορολογούμε-
νοι θα είναι και επιπλέον υπόχρεοι προς τον ιδιώτη και 
ως χρήστες.
Υπάρχουν λόγοι κοινωνικής συνείδησης: Οι νόμοι είναι 
εργαλεία που ρυθμίζουν τις σχέσεις κράτους και πολι-
τών και των πολιτών μεταξύ τους. Ως τέτοια και δεδομέ-
νης της κυρίαρχης αντίθεσης στην κοινωνία έχουν στο 
εσωτερικό τους την λειτουργία της κατοχύρωσης της 
μιας ή της άλλης όχθης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο συ-
γκεκριμένος νόμος υπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα 
της ολιγαρχίας του χώρου των κατασκευών σήμερα και 
των υπηρεσιών αύριο.
Θεωρούμε ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει υποχρέωση 
να φωτίσει το θέμα και να συμβάλει έτσι στο να βρεθεί η 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα έργα που πρέπει να 
γίνονται με το νέο σύστημα και σε αυτά που δεν πρέ-
πει, εγκαταλείποντας την παθητική στάση που επιδεικνύει 
μέχρι σήμερα. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου 
σχετικά με το θέμα σαφώς και μας καλύπτουν όμως δεν 
είναι αυτό που θα θεωρούσαμε «δράση ΤΕΕ».
Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν θα έμεναν ασυ-
γκίνητες μπροστά στις συνέπειες από την γενίκευση 
εφαρμογής του συστήματος των ΣΔΙΤ. Θεωρούμε ότι 
πρέπει να βοηθήσουμε στο να συνεννοηθούν αυτές οι 
δυνάμεις και να δεσμευτούν απέναντι αλλήλων ώστε το 
εργαλείο αυτό να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοι-
νωνίας των πολλών και όχι των ολίγων.
Με όσα εκτέθηκαν πιο πάνω και κυρίως με τον «επίλο-
γο» ξέρουμε ότι άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφω-
νούν. Όλοι όμως θα συμφωνήσουν ότι τα δημόσια έργα 
πρέπει είναι υπόθεση της κοινωνίας και των μηχανικών 
και αυτό στοιχειοθετεί την  ευθύνη που έχουμε ως ΤΕΕ, 
να φωτίσουμε το θέμα.

Εισήγηση του τμήματος στην κοινή σύσκεψη των Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. 
που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης 31/10, 1&2/11 2008

Η θέση του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τις 
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
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σμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008. Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421 Μέρη 2, 3 εισάγουν σημαντι-
κές αλλαγές και αντικατέστησαν τα ισχύοντα Πρότυπα 
χαλύβων ΕΛΟΤ 971 και ΕΛΟΤ 959. Κατηγορίες ποιότη-
τας χαλύβων οπλισμού που ως τώρα ικανοποιούσαν τα 
κριτήρια σήμερα δεν τα πληρούν.
Για τις απαιτήσεις όσον αφορά τους Χάλυβες Οπλι-
σμού Σκυροδέματος κατά τους   Ευρωκώδικες 2 και 
8, μίλησε ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Π. Γιαννόπουλος. 
Αναπτύχθηκαν οι απαιτήσεις των μηχανικών ιδιοτήτων 
των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, που επηρεά-
ζουν την αντοχή και την πλαστιμότητά τους σύμφωνα 
με τα νέα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και τους Ευρωκώ-
δικες 2 και 8.
Επίσης παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις των Ερωκωδίκων 
όσον αφορά τις ιδιότητες των Χαλύβων Οπλισμού Σκυ-
ροδέματος για τον Σχεδιασμό κτιρίων Χαμηλής, Μέσης 
και Υψηλής πλαστιμότητας
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε εκτενέστερα το  Πρότυπο  
ΕΝ 206-1 για το Σκυρόδεμα καθώς και το εθνικό προ-
σάρτημα του από τον κ. Θεόδωρο Δραγκιώτη, πολιτι-
κό μηχανικό, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ και υπεύθυνο Επι-
στημονικού Έργου. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 206 -1 “Σκυρόδεμα - Μέρος 1ο: Προδιαγραφή, 
Απόδοση, Παραγωγή και Συμμόρφωση” φέρνει πολλές 
νέες καινοτομίες στο χώρο σχεδιασμού, παραγωγής, 
μεταφοράς και ελέγχου του σκυροδέματος.
Παρουσιάστηκαν ακόμα οι Υποχρεώσεις του Παραγω-
γού Ετοίμου Σκυροδέματος από τον κ. Ν. Νικολάου, 
χημικό μηχανικό, αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε.  ΕΤΣ/ΤΕΕ. 
Όπως εξήγησε το πρότυπο ΕΝ 206 / 1 ορίζει με πολ-
λές λεπτομέρειες τις υποχρεώσεις του παραγωγού στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Δελτίο παραγγελίας.
2) Δελτίο αποστολής.
3) Παράδοση νωπού σκυροδέματος.
4) Έλεγχος παραγωγής.
5) Έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης.

6) Για τα αδρανή σκυροδέματος και την τυποποίηση 
«Μύθος & Πραγματικότητα», μίλησε η κα Μ. Μπεά-
ζη - Κατσιώτη, Δρ χημικός μηχανικός, Επίκουρη Κα-
θηγήτρια στο ΕΜΠ και Μέλος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ. Αναπτύχθηκαν 
τα προβλήματα του κλάδου, η υπάρχουσα κατάσταση, 
οι αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο ΕΛΟΤ 12620, τα 
Ευρωπαικά πρότυπα αδρανών, τα πρότυπα μεθόδων 
ελέγχου, η εκτίμηση συμμόρφωσης, η σήμανση CE και 
τα συστήματα αξιλόγησης συμμόρφωσης.
7) Οι αρχές σχεδιασμού των συνθετικών στοιχείων του 
φέροντος οργανισμού, αναπτύχθηκαν από τον κ. Σταύ-
ρο Αναγνωστόπουλο, Δρ πολιτικό μηχανικό, Καθηγητή 
ΠΣΠΠ. Βασικό χαρακτηριστικό του αντισεισμικού σχεδι-
ασμού, σημείωσε, είναι η ανάγκη αντιμετώπισης βασι-
κών αβεβαιοτήτων που προέρχονται από:
- Τα χαρακτηριστικά της μελλοντικής σεισμικής κίνησης 
σε σχέση με τα φορτία του Κανονισμού.
- Την αξιοπιστία του μαθηματικού μοντέλου σχεδια-
σμού και ανάλυσης.
- Την αξιοπιστία ανάλυσης ( ανελαστική συμπεριφορά, 
ανάλυση ελαστική )
- Την ποιότητα κατασκευής (ποιότητα υλικών, κατασκευ-
αστικές λεπτομέρειες, πιστή εφαρμογή μελέτης κλπ. )

ΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Ημερίδα για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή
Το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Πελοποννήσου, στα πλαίσια 
της ενημέρωσης - επιμόρφωσης των μηχανικών και με 
την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος ΤΕΕ και ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών 
ΤΕΕ, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα: 
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη το Σάββατο 
8 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 9:00 το πρωί στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και την παρακολού-
θησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλοί Μηχανικοί κυρί-
ως από το ν. Αρκαδίας καθώς και εκλεγμένοι συνάδελ-
φοι στα όργανα του Τμήματος. Επίσης παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και Δημοτικής Αρχής κα-
θώς και εκπρόσωποι φορέων. Μετά από κάθε Συνεδρία 
έγινε ζωηρός και εποικοδομητικός διάλογος.

Τα θέματα
Η ημερίδα είχε δυο διακριτές θεματικές ενότητες :
- Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν από τους ομιλη-
τές τα νέα πρότυπα και οι ισχύουσες Τεχνικές Προδια-
γραφές για τα δυο υλικά που συνθέτουν το Ωπλισμένο 
σκυρόδεμα τον Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος και 
το Σκυρόδεμα.
- Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν από τους ομιλη-
τές οι αρχές σχεδιασμού μιας κατασκευής έναντι σει-
σμού τόσο στην ανωδομή όσο και στο επίπεδο της 
θεμελίωσης.
Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη η οποία τόνισε ότι η 
ημερίδα έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας τόσο 
των μελετών όσο και των κατασκευών. «Στόχος μας 
είναι αφ’ ενός να γίνει αντιληπτό το συνεκτικό πλέγμα 
που δημιουργούν στην άσκηση του επαγγέλματος τα 
νέα εναρμονισμένα πρότυπα και κανονισμοί και αφ’ 
ετέρου να γίνει σαφές ότι μία σειρά απλών κανόνων 
στο σχεδιασμό μπορεί να έχει ιδιαιτέρως θετική επίπτω-
ση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των έργων μας» 
σημείωσε η πρόεδρος.
«Στη χώρα μας, όπου ο σεισμός είναι η σημαντικότερη 
φόρτιση που έχει προκαλέσει καταρρεύσεις κτιρίων με 
υλικές ζημιές και θύματα, πρέπει να είναι βασικός σκο-
πός μας κτίρια με ικανοποιητική και επιθυμητή αντισει-
σμική συμπεριφορά» ανέφερε ακόμα η πρόεδρος.

Πρότυπα και Τεxνικές Προδιαγραφές
Η πρώτη εισηγήτρια, κα Ειρήνη Κανιτάκη (πολιτικός μη-
χανικός), είναι επιστημονική συνεργάτης του ΕΜΠ και 
Πρόεδρος της Ε.Ε. Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος. 
Στην ημερίδα μίλησε για τα πρότυπα και τις τεxνικές 
προδιαγραφές για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδέμα-
τος και για το σκυρόδεμα.
Όπως ανέφερε, για το Χάλυβα οπλισμού σκυροδέμα-
τος παρουσιάστηκαν τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 
και ΕΛΟΤ 1421 Μέρη 2, 3 καθώς και ο νέος Κανονι-

- Τις πολλαπλές καταπονήσεις από μετασεισμούς.
Ο κ. Λευτέρης Πανταλέων (Δρ πολιτικός μηχανικός, Κα-
θηγητής ΕΜΠ, Επιμελητής ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευ-
ών), αναφέρθηκε στον σχεδιασμό, τον επανασχεδιασμό 
και την αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού κτι-
ριοδομικών έργων. Παρουσιάστηκαν με πολύ εποπτικό 
τρόπο, μέσω διαφανειών, τα συνηθέστερα σφάλματα 
τα οποία γίνονται κατά την διάρκεια της κατασκευής 
ενός κτιριοδομικού έργου, και ποιές οι επιπτώσεις τους 
στην συμπεριφορά της κατασκευής. Δόθηκαν ακόμα 
οδηγίες για το πώς να αποφεύγονται.
Η Ημερίδα έκλεισε με την πολύ ενδιαφέρουσα παρου-
σίαση με τίτλο «Επίδραση τοπικών εδαφικών συνθη-
κών και αλληλεπιδράσεις εδάφους-κατασκευής» από 
τον κ. Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, Δρ πολιτικό μηχανικό, 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Βρυξελλών και Καθηγητή 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Αναπτύχθηκε αναλυτικά 
και με πολύ παραστατικές διαφάνειες πώς οι σεισμικές 
κινήσεις που καταγράφονται στην επιφάνεια εδαφών 
μεγάλου πάχους είναι εν γένει εντονότερες εξαιτίας του 
φαινομένου της ενίσχυσης και υπάρχει διαφοροποίηση 
των βλαβών εις βάρος των κατασκευών θεμελιωμένων 
σε εδάφη έναντι εκείνων σε βράχο.

OKT. - ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2008

ΥΠΕΧΩΔΕ: Παράταση στις επανακρίσεις πτυχίων
Το αίτημα των κατασκευαστικών εταιρειών για παράταση στην 
διαδικασία επανάκρισης των πτυχίων τους ικανοποιεί το υπουρ-
γείο ΠΕΧΩΔΕ καθώς με τροπολογία που κατέθεσε στην βουλή 
δίνει εξάμηνη παράταση στην διαδικασία έως το τέλος Ιουνίου 
του 2009, η οποία αρχικώς επρόκειται να γίνει στις αρχές του 
έτους.
Έως τότε οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέ-
σουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να επανακριθούν 
και να καταταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ), είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική τάξη σε σχέση με αυτή 
που ανήκουν σήμερα.
Η παράταση δόθηκε, μετά και από σχετικό αίτημα που κατέθεσε 
το σύνολο του εργοληπτικού κόσμου ενώ όπως σημειώνεται 
από την πλευρά του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η επανάκριση αυτή 
τη στιγμή είναι ουσιαστικά αδύνατη καθώς η οικονομική κρίση 
έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις, 
χωρίς η κατάστασή όπως αποτυπώνεται σήμερα να είναι και η 

αντικειμενική.
Μάλιστα αν η επανάκριση γίνονταν τώρα, υπό το δυσμενές 
κλίμα είναι εξαιρετικά πιθανόν ένας αριθμός εταιρειών να μην 
κατάφερνε να πάρει πάλι τα πτυχίο που κατέχει. Στην τροπολο-
γία του υπουργείου σημειώνεται ότι απαιτείται να επανακριθεί η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων κατάταξης 
και κυρίως των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Ως κριτήρια για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
ορίζονται:
- η εμπειρία με βάση των κύκλο εργασιών της τελευταίας τρι-
ετίας.
- τα ίδια κεφάλαια.
- τα πάγια στοιχεία (ακίνητα).
- ο μηχανολογικός εξοπλισμός.
- ο δείκτης βιωσιμότητας (όπως προκύπτει από έσοδα, έξοδα, 
κύκλο εργασιών και γενικότερα τον ισολογισμό της κάθε εται-
ρείας).
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Την ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη το Σάββατο 

22 Νοεμβρίου 2008 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τριπόλε-

ως, παρακολούθησαν πλήθος Μηχανικών κυρίως από το νομό 

Αρκαδίας καθώς και εκλεγμένοι συνάδελφοι στα όργανα του 

Τμήματος. Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Νομαρχιακής 

και Δημοτικής Αρχής καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Πριν από 

το κλείσιμο της ημερίδας έγιναν παρεμβάσεις και ερωτήσεις από 

τους παρευρισκόμενους και εξήχθηκαν τα τελικά συμπεράσματα 

και προτάσεις. 

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Τμήματος 

Χαρίκλεια Τσιώλη, στόχος της εκδήλωσης ήταν να διερευνή-

σει τις σημερινές συνθήκες Οδικής Ασφάλειας στο δίκτυο της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και να γίνει μία ουσιαστική 

ενημέρωση των συναδέλφων Μηχανικών και των λοιπών εμπλε-

κομένων φορέων της Πολιτείας στις σύγχρονες εξελίξεις της 

Οδικής Ασφάλειας και στην αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατόν 

της τελευταίας τεχνογνωσίας, που εφαρμόζεται στις προηγμένες 

χώρες, στον τομέα αυτό.

«Κατά την τελευταία δεκαετία, στις προηγμένες στην Οδική 

Ασφάλεια χώρες, έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που αντιμε-

τωπίζεται το πρόβλημα των οδικών ατυχημάτων» παρατήρησε η 

πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι σύμφωνα με 

τις σύγχρονες αντιλήψεις «απαιτείται δραστικός περιορισμός 

των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι ελαχιστοποίησής τους».

Τα θέματα
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα, κατά εισηγητή, εί-

ναι τα εξής:

Βασίλειος Ψαριανός, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Γεν. Συντονιστής Π.Ο.Α.- 

ΤΕΕ.

«Κατευθυντήριες οδηγίες αναβάθμισης-αποκατάστασης της 

οδικής ασφάλειας των ισόπεδων κόμβων»

Κωνσταντίνος Σπέντζας, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τεχνολογίας Οχήμα-

τος, Υπεύθυνος Οχημάτων Π.Ο.Α.-ΤΕΕ.

«Η εξέλιξη των οχημάτων και η οδική ασφάλεια»

Αντώνιος Καστής, Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων, Ειδ. Συ-

ντονιστής Π.Ο.Α.-ΤΕΕ.

«Συμπεράσματα της μελέτης επικίνδυνων σημείων και βραχυ-

πρόθεσμων μέτρων στους άξονες Τριπόλεως-Καλαμάτας, Τσα-

κώνας-Καλού Νερού-Μεθώνης»

Γεώργιος Συριανός, Γεν. Διευθυντής «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.».

«Η μετατροπή σε Α/Δ του άξονα Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα 

και Λεύκτρο Σπάρτης. Η πρόοδος του Έργου. Η επίδραση του 

στην οδική ασφάλεια»

Ιωάννα Καρακαϊδού, Δ/ντρια Συντήρησης Εγνατίας Οδού Α.Ε., 

Συντονίστρια Έργου Π.Ο.Α.-ΤΕΕ.

«Το καθεστώς της συντήρησης οδικού δικτύου»

Εύα Κασάπη, Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφοριακής Τεχνικής 

Δ.Μ.Ε.Ο. του ΥΠΕΧΩΔΕ.

«Τυποποίηση σήμανσης ισόπεδων κόμβων και η σημασία της 

για την οδική ασφάλεια»

Γεώργιος Παπαηλίου, Διευθυντής Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου και  Ανάργυρος Χαραλαμπόπουλος, Διευθυντής Δ.Ε.Σ.Ε. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

«Εθνικό Οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Παναγιώτης Παναγάκης, Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε. Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας 

και Κωνσταντίνος Πανουκλιάς, Διευθυντής Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Αρκαδίας.

«Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Γεώργιος Κοπανάς, Αστυνομικός υποδιευθυντής, Διοικητής 

Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας.

«Η τροχονομική Αστυνόμευση στο οδικό δίκτυο της Πελοπον-

νήσου. Προβλήματα - Προτάσεις»

Σταμάτης Μπακόπουλος, Ιατρός Ε.Κ.Α.Β. Τρίπολης.

«Η οδική ασφάλεια μέσα από το Ε.Κ.Α.Β.»

Κύρια χαρακτηριστικά
Τα κύρια χαρακτηριστικά στην ημερίδα ήταν:

1. Η παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων στα θέματα οδικής 

ασφάλειας και η ενημέρωση των υπηρεσιών και των συναδέλ-

φων μηχανικών, καλύπτοντας πολλά κενά της αναγκαίας σήμε-

ρα συνεχούς επιμόρφωσης των μηχανικών.

2. Η εστίαση στα θέματα που αφορούν στο οδικό δίκτυο της 

Πελοποννήσου, αποφεύγοντας τις συνήθεις γενικές αναφορές 

τέτοιων ημερίδων.

3. Η παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης για την εξέλιξη του 

μεγάλου έργου παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου ανατολι-

κής Πελοποννήσου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο 

- Σπάρτη.

4. Η αναγνώριση της φυσικής συνέπειας, ότι η κατασκευή των 

αυτοκινητοδρόμων θα προκαλέσει «μετανάστευση» των τρο-

χαίων ατυχημάτων στο λοιπό οδικό δίκτυο.

5. Η ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός -προγραμ-

ματισμός για το λοιπό οδικό δίκτυο, με ιεράρχηση:

- Των οδικών αξόνων που απαιτούν νέα χάραξη.

- Των οδικών αξόνων που χρήζουν αναβάθμισης, βελτίωσης και 

διαπλάτυνσης.

·- Των οδικών αξόνων που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα μέτρων 

LIFE (δηλ. βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας στα μελανά σημεία του δικτύου).

·- Των οδικών αξόνων που χρήζουν παρεμβάσεων ήσσονος 

σημασίας.

Συμμετείχαν δύο διακεκριμένοι καθηγητές του ΕΜΠ, οι Β. Ψαρι-
ανός και Κ. Σπεντζάς, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, ο 

πρώτος για τις κρίσιμες παραμέτρους της οδικής ασφάλειας 

στους ισόπεδους κόβμους και ο δεύτερος για τις σύγχρονες 

εξελίξεις στον τομέα των οχημάτων. Ο ειδικός συντονιστής του 

ΠΟΑ, μελετητής Αντώνης Καστής, παρουσίασε στοιχεία της με-

λέτης εντοπισμού Μελανών σημείων (επικίνδυνων θέσεων), βάση 

της οποίας στα οδικά τμήματα Τρίπολη - Καλαμάτα και Τσακώνα 

- Καλό Νερό, παρουσιάζονται 1 Black Spot κάθε 2,8 χλμ, ενώ 

στον οδικό άξονα Καλό νερό -Μεθώνη 1 Black Spot κάθε 3,0 

χλμ. 

Η Ι. Καρακαΐδου, διευθύντρια συντήρησης της Εγνατίας Οδού, 

ανέλυσε το καθεστώς συντήρησης των οδικών έργων στην Ελ-

λάδα, ενώ η προϊσταμένη της ΔΜΕΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε. Κατόπιν, ανέ-

πτυξε τα θέματα κατακόρυφης σήμανσης των κόμβων. Τέλος, 

ο γενικός διευθυντής της Κξιας ΜΟΡΕΑΣ, Γ. Συριανός, έδωσε 

τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του.

Στο δεύτερο μέρος, τα διευθυντικά στελέχη της περιφέρειας 

κ. Παπαηλιού και Χαραλαμπόπουλος, έδωσαν την εικόνα του 

εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών, σε ότι αφο-

ρά τις κατασκευές, καθώς και τη συντήρηση του δικτύου. Με 

πολύ μελανά χρώματα, παρουσίασαν την εικόνα του επαρχιακού 

δικτύου, οι δύο διευθυντές τεχνικών Υπηρεσιών της Αρκαδίας 

και της Λακωνίας, κ. Πανουκλιάς και Παναγάκης. Οι ανάγκες 

του επαρχιακού δικτύου απαιτούν τεράστια ποσά προκειμένου 

να βελτιωθεί αποτελεσματικά η οδική ασφάλεια.

Τέλος, ο διευθυντής τροχαίας κ. Κοπανάς προσδιόρισε τα θε-

άματα οδικής ασφάλειας από πλευράς τροχαίας και ο γιατρός 

κ. Μακόπουλος εκ μέρους του ΕΚΑΒ.

Συμπεράσματα
Στα βασικά συμπεράσματα της Ημερίδας αναφέρθηκαν τα προ-

βλήματα του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου είναι πολλά 

σε επίπεδο θεσμικό, οργανωτικό, χρηματοδοτικό, εξειδικευμένου 

προσωπικού, εξοπλισμού κ.α. Παράλληλα η συναρμοδιότητα 

Φορέων όπως Υπηρεσίες Συντήρησης, Περιφέρεια, Νομαρχία, 

Δήμοι, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΜΕΕΠ, Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική δημιουρ-

γούν ένα πλέγμα παραγόντων που απαιτεί κατάλληλο συντο-

νισμό προσπαθειών και ενεργειών ώστε να βελτιωθεί ουσιω-

δώς  το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας. Έχει γίνει αντιληπτό από 

όλους τους εμπλεκόμενους ότι η Οδική Ασφάλεια αποτελεί ένα 

σύνθετο διεπιστημονικό διακλαδικό αντικείμενο που απαιτεί από 

όλους τους εμπλεκόμενους κοινή ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Θα 

έχουμε κερδίσει ένα σημαντικό στοίχημα, αν υπάρχει συστημα-

τική και συνεχής συνεργασία των συναρμοδίων Υπηρεσιών με 

τακτική μηνιαία συνάντηση των στελεχών των Υπηρεσιών.

Η κατασκευή και ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ανατολι-

κής Πελοποννήσου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, Λεύκτρο 

- Σπάρτη της οποίας το χρονοδιάγραμμα παρατίθεται καθώς 

και ο Αυτοκινητόδρομος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου θα αλ-

λάξουν εντυπωσιακά  τα δεδομένα της οδικής επικοινωνίας και 

θα δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις για το λοιπό οδικό δίκτυο.

Το ΤΕΕ προτείνει τη σύνταξη πλήρους ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ που θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα 

και θα ιεραρχήσει το λοιπό οδικό δίκτυο με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια:

- Καθορισμός οδικών αξόνων ή τμημάτων οδών που χρήζουν 

Νέας Χάραξης.

- Καθορισμός των οδικών αξόνων που χρήζουν Αναβάθμισης 

- Βελτίωσης ή Διαπλάτυνσης.

- Οδικοί Άξονες ή τμήματα που χρήζουν παρεμβάσεων LIFE*, 

δηλαδή βραχυπρόθεσμων μέτρων βελτίωσης της Οδικής Ασφά-

λειας στις επικίνδυνες θέσεις.

- Ένταξη όλων των τμημάτων  των έργων των παραγράφων 1, 2 

και 3 στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Όλες οι Υπηρεσίες Μελετών- Κατασκευών και Συντήρησης οφεί-

λουν να γνωρίζουν ότι απαιτείται η Σύνταξη Μελέτης Σήμανσης-

Ασφάλισης για κάθε οδικό Έργο. Παράλληλα οι υφιστάμενοι ση-

μαντικοί οδικοί άξονες πρέπει να αξιολογηθούν να σημανθούν 

κατάλληλα και να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος εξοπλισμός. Τα 

παραπάνω μέτρα εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην 

βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.

Τέλος, καταδεικνύεται ότι επιστημονικές εκδηλώσεις με στοχευ-

μένη θεματολογία και εφαρμοσμένες εισηγήσεις και προτάσεις 

είναι ιδιαίτερα επιτυχείς και δίνουν εκ νέου στο ΤΕΕ τον ουσιαστι-

κό ρόλο που κατέχει σαν Τεχνικός - Επιστημονικός Σύμβουλος 

της πολιτείας.

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με στοχευμένες εισηγήσεις στα προβλήματα 
που αφορούν το οδικό μας δίκτυο
Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενημέρωσης 
- επιμόρφωσης των μηχανικών και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 
(Π.Ο.Α.) του ΤΕΕ, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα: «Η Οδική Ασφάλεια στο 
δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Οι σύγχρονες εξελίξεις».
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Εισήγηση στην ημερίδα οδικής ασφάλειας
Συμπεράσματα της μελέτης επικίνδυνων σημείων και 
βραχυπρόθεσμων μέτρων στους άξονες Τριπόλεως - 
Καλαμάτας, Τσακώνα - Καλού Νερού - Μεθώνης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΗΣ
Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων, 
Ειδ. Συντονιστής Π.Ο.Α. - Τ.Ε.Ε.

Εισαγωγή
- Τα τελευταία 15 χρόνια στις προ-
ηγμένες χώρες πραγματοποιείται 
ένα νέο είδος Μελετών και Έργων 
βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας με 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.

- Τα μέτρα αυτά ονομάστηκαν και 
LIFE από τα αρχικά (L)ow
           (I)nvestment
           (F)ast
           (E)ffective

- Η χώρα μας από το 2003 υιοθέ-
τησε αυτή την πρακτική με τον τίτλο 
“Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις βελ-
τίωσης της Οδικής Ασφάλειας στις 
Επικίνδυνες θέσεις (Black Spots) του 
οδικού δικτύου”.
Ψ Τμήματα μιας τέτοιας μελέ-
της θα παρουσιάσουμε σήμερα για 
τους Οδικούς Άξονες:
•Τρίπολη - Καλαμάτα
•Τσακώνα - Καλό Νερό 
•Καλό Νερό - Μεθώνη.

Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
- Συνολικό μήκος οδού 84 ΧΛΜ
ΔΕΥΤΕΡΕYΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΜΗΚ 2010 

Κύρια Χαρακτηριστικά της οδού:
- Στο συνολικό τμήμα των 85 ΧΛΜ 
εντοπίζονται 3 περιοχές χαμηλής γε-
ωμετρίας:

•Περιοχή Καλογερικού
•Στροφές Μεγαλόπολης
•Στροφές Τσακώνας

- Οι δύο πρώτες περιοχές παρου-
σιάζουν ανάλογα γεωμετρικα χα-
ρακτηριστικά ενώ η Τρίτη (Τσακώνα) 
λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων 
παρουσιάζει πιο βελτιωμένα γεωμε-
τρικά χαρακτηριστικά.

1� 1�Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου

- Ενδιαμέσως των τμημάτων αυτών 
εντοπίζονται τμήματα  τεταμένη χά-
ραξη συνεπώς και ανάπτυξη ταχυ-
τήτων. 

- Για το τμήμα από Τσακώνα μέχρι 
Καλαμάτα πρέπει να πούμε ότι δι-
ασχίζει συνεχόμενα οικισμούς και 
χωριά. Τούτο σε συνδυασμό και με 
την ιδιαίτερα τεταμένη χάραξη, δημι-
ουργεί συνθήκες μεγάλης επικινδυ-
νότητας.      

Διατομή της οδού
Το επικρατούν πλάτος του οδοστρώ-
ματος είναι περί τα 8,00μ.ασφαλτο-
στρωμένου πλάτους με αύξηση κατά 
τμήματα που φτάνει τα 11,00μ. δια-
θέτοντας συνήθως 1+1 λωρίδες με 
πλάτος
3,50 x 2 = 7,00μ. 
και Λωρίδα Πολλαπλής Χρήσης κυ-
μαινόμενη από 0,25 - 0,50μ. μέχρι 
1,50μ. 
ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

-Βασικοί Ισόπεδοι Κόμβοι: 5 
-Δευτερεύοντες Ισόπεδοι Κόμβοι: 25
Σύνολο: 30

- Μέση κατανομή 1 Ισόπεδος Κόμ-
βος ανά 2,7χλμ

- Βασική Παρατήρηση
 Έχει καταγραφεί ότι περίπου το 30% 
των ατυχημάτων εντοπίζονται στους 
Ισόπεδους Κόμβους. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ
•Κακή ή λανθασμένη γεωμετρική δι-
αμόρφωση.

•Απουσία λωρίδων αριστερών στρο-
φών (χοάνες).

•Χαμηλή ως ανύπαρκτη ορατότητα.

•Έλλειψη η ανυπαρξία οδοφωτι-
σμού.

•Κατεστραμμένη ή και λανθασμένη 
Κατακόρυφη και Οριζόντια Σήμαν-
ση.
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•Έντονη βλάστηση / αυτοφυία που 
μειώνει παραπέρα την ορατότητα και 
καλύπτει την Κατακόρυφη Σήμανση.

•Ημικατεστραμμένα ή ελλείποντα 
στηθαία Ασφαλείας.

•Άκρως επικίνδυνα πλευρικά εμπό-
δια (Ιστοί Φωτισμού, Κολώνες ΔΕΗ, 
Διαφημιστικές Πινακίδες κ.λπ.).

• Απουσία αποχέτευσης-απο-
στράγγισης οδού.

2ος Ισόπεδος Κόμβος Μεγαλόπο-
λης:
 Μελέτη και ανακατασκευή
Ισόπεδος κόμβος με μειωμένη ορα-
τότητα - ισχυρή μηκοτομική κλήση 
της δευτερεύουσας οδού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Η Κατάσταση του οδοστρώματος 
κυμαίνεται από μέτρια μέχρι κακή. 
Ειδικά σε περιοχές ημιορεινές-ορει-
νές όπου η επίδραση χιονιού-πάγου 
είναι έντονη. Ιδιαίτερα λακκούβες, 
αλιγατορικές ρηγματώσεις ή τρο-
χαυλακώσεις εμφανίζονται κατά τό-
πους έντονα. Επίσης ο βαθμός αντι-
ολισθηρότητας τουλάχιστον οπτικά 
εμφανίζεται αρκετά μειωμένος. Είναι 
σαφές ότι η επέμβαση στα οδοστρώ-
ματα ανήκει στη βαριά ή προγραμ-
ματισμένη συντήρηση και αποτελεί 
δαπανηρή επένδυση.    

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗ-
ΜΑΝΣΗ
- Ενώ υπάρχει αριθμός πινακίδων 
ιδιαίτερα Ρυθμιστικών και Επικίνδυ-
νων θέσεων κατά ΚΟΚ εμφανίζουν 
έντονα μειωμένη ανακλαστικότητα.
- Οι πληροφοριακές πινακίδες πα-
ρουσιάζουν σημαντικές αστοχίες και 
ελλείψεις και δεν υπακούουν σε συ-
γκεκριμένες ενιαίες προδιαγραφές 
ενώ κάποιες είναι πλήρως καλυμμέ-
νες από αυτοκόλλητα. 
- Εν προκειμένω η απουσία προδι-
αγραφών Σήμανσης Ισόπεδων Κόμ-
βων είναι εμφανής.
- Σε ότι αφορά την οριζόντια δια-
γράμμιση σε πολλά τμήματα εμφα-
νίζεται ιδιαίτερα αδύνατη δημιουρ-
γώντας προβλήματα στη νυχτερινή 
οδήγηση.
Ανυπαρξία αποκλεισμένης επιφάνει-
ας (διαγράμμιση ‘zebra’) λόγω έναρ-

ξης νησίδας
Έντονη βλάστηση καλύπτει τις πινα-
κίδες
Έντονη βλάστηση με αποτέλεσμα την 
κάλυψη πινακίδων
Υπερπληροφόρηση στις πληροφορι-
ακές πινακίδες
(5 προορισμοί)
Υπερπληροφόρηση στις πληροφορι-
ακές πινακίδες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ
- Αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα 
σημεία για την οδική ασφάλεια. Κύ-
ρια Χαρακτηριστικά είναι:

•Κατεστραμμένα στηθαία

•Ελλείψεις στηθαίων

•Ακατάλληλα στηθαία

•Απουσία Στηθαίων έναντι πλευρι-
κών εμποδίων και ιδιαίτερα έμπρο-
σθεν Ιστών Φωτισμού, Στύλων ΔΕΗ, 
Ιστών ΟΤΕ, κορμών δένδρων, διαφη-
μιστικών πινακίδων.
Κόμβος Μελιγαλά - έλλειψη στηθαί-
ων έμπροσθεν Ιστών Φωτισμού
Πλευρικό εμπόδιο σε κόμβο
Τα ακρόβαθρα είναι επικίνδυνα πλευ-
ρικά εμπόδια.
Τοίχος, κολόνες ως πλευρικά εμπό-
δια
Πλήθος πλευρικών εμποδίων πάνω 
σε καμπύλη που διασχίζεται με υψη-
λές ταχύτητες
Στροφές Μεγαλόπολης -Πετρόκτιστα
Πλευρικά εμπόδια - στηθαία ασφα-
λείας
Στροφές Μεγαλόπολης -Πετρόκτιστα 
Πλευρικά εμπόδια - στηθαία ασφα-
λείας
Τοίχος και ακρόβαθρα - πλευρικά 
εμπόδια

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
- Υπάρχει εκτός οικισμού αριθμός 
κυκλοφοριακών συνδέσεων που κατά 
βάση διαθέτουν την προβλεπόμενη 
γεωμετρική διαμόρφωση. Όμως, οι 
εκτελούμενες αριστερές είσοδοι και 
έξοδοι, οι οποίες απαγορεύονται, 
αποτελούν βασική πηγή ατυχημάτων 
και, μάλιστα, με σφοδρότητα σε ότι 
αφορά στο αποτέλεσμα.

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
- Η εξεταζόμενη οδός λόγω και της 
παλαιότητάς της παρουσιάζει διέλευ-

ση μέσω μεγάλου αριθμού οικισμών 
ή χωριών. Η διέλευση αυτή αυξάνει 
τα προβλήματα Οδικής Ασφάλειας. 
Στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα:
 α. Αφενός η χάραξη είναι τεταμένη 
και
  β. Αφετέρου ορισμένοι οικισμοί εί-
ναι συνεχόμενοι. 
- Οι οδηγοί κινούνται με πολύ υψη-
λότερες ταχύτητες από το προβλε-
πόμενο αστικό Όριο Ταχύτητας των 
50km/h. 

Οι προσβάσεις στα σπίτια εμποδί-
ζουν την απρόσκοπτη ροή του νε-
ρού.
Προσβάσεις
Προσβάσεις - Ιστός Φωτισμού

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Οι πηγές προσδιορισμού θέσεων 
ΜΟΑ (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) 
είναι 3:
•κίτρινες: Αυτές που προέρχονται 
από τη βάση        ατυχη-
μάτων της Τροχαίας.
Το σύνολό τους είναι:                            
16
•πράσινες: Αυτές που προέρχονται 
από υποδείξεις                   των 
αρμόδιων υπηρεσιών ΔΕΣΕ -                  
Τροχαίας - Τοπικών Φορέων.
Το σύνολό τους είναι:                           
8
•κεραμιδί: Θέσεις που προέκυψαν 
από αυτοψίες.
Το σύνολό τους είναι:                               
6
               
- Γενικό Σύνολο Άξονα 84 χλμ:                     
30
- Μέση κατανομή 1 ΜΟΑ ανά 2,8 
ΧΛΜ

ΚΟΜΒΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ/ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
- Καθ’ υπέρβαση όλων των παρα-
πάνω μελετήθηκε η Φωτεινή Σημα-
τοδότηση του κόμβου αυτού λόγω 
σοβαρών ατυχημάτων. 
- Όμως απαιτείται μια νέα μελέτη που 
αφορά σε:

Διαμόρφωση μεγάλου Round about, 
ή Διαμόρφωση Ανισόπεδου Κόμβου.
Κόμβος Ζαφειρίου 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
•Το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα θα 
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παραμείνει σε χρήση και μετά την 
κατασκευή του Α/Δ είτε ως Service 
Road είτε για την εξυπηρέτηση των 
οικισμών. Συνεπώς, για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων εντός των 
οικιστικών ιστών απαιτείται ειδική με-
λέτη αστικού χαρακτήρα σε συνερ-
γασία με τις τοπικές αρχές αφού θα 
πρέπει να θιγούν αρκετά κακώς κεί-
μενα. Τα πλευρικά εμπόδια επί των 
πεζοδρομίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμα.
•Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους 
Ισόπεδους Κόμβους, καθώς μία 
ορθή γεωμετρική διαμόρφωση θα 
απαιτήσει και μικρές απαλλοτριώσεις, 
δυνατότητα που εμείς δεν είχαμε.
•Τα στηθαία Ασφαλείας θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται στα προβλεπό-
μενα από το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ1317.
•Τα προβλήματα αποχέτευσης - 
αποστράγγισης στο τμήμα Τσακώ-
να - Καλαμάτα θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν με μία πλήρη μελέτη 
δεδομένου ότι το πεδινό του εδά-
φους διαμορφώνει συνθήκες συ-
χνών πλημμυρών.
•Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα 
είναι φανερό ότι η προαστιακή περι-
οχή της Τρίπολης, αλλά και η μικρή 
παράκαμψη Μεγαλόπολης, θα πρέ-
πει να συνεχίσει να αποτελεί τμήμα 
ιδιαίτερης φροντίδας.
•Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι 
η χαμηλή συντήρηση λόγω της συ-
νακόλουθης έλλειψης πιστώσεων 
δημιουργεί και μεγάλο αριθμό ΜΟΑ, 
αλλά επιλέον ανάγκη παρεμβάσεων 
στα λοιπά τμήματα του Οδικού Άξο-
να. 

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΤΣΑΚΩΝΑ 
Γενικά
- Πρόκειται για οδικό άξονα μήκους 
31χλμ κατασκευής της δεκαετίας του 
’60 με γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
αρκετά καλά για την εποχή του. Η 
διατομή της οδού κυμαίνεται περί τα 
8.00μ, ενώ για τμήμα 4χλμ διατηρεί-
ται το γνωστό “στερεό εγκιβωτισμού” 
που στην πράξη λειτούργησε πολύ 
αρνητικά για την Ο.Α. Η ολισθηρό-
τητά του, ιδιαίτερα σε βροχόπτωση, 
χρεώνεται ως υπεύθυνη για αρκετά 
τροχαία ατυχήματα.
- Η διατομή του Άξονα στο συντριπτι-
κό της τμήμα θα αποτελέσει τη βάση 
του Α/Δ της Β/Δ Πελοποννήσου που 

στο τμήμα αυτό θα είναι διαχωρι-
σμένο οδόστρωμα πλάτους 17.50μ 
και εφόσον όλα πάνε κατ’ευχήν στις 
Αρχές Αυγούστου του 2014 θα πα-
ραδοθεί στην κυκλοφορία ως Α/Δ 
διαχωρισμένων οδοστρωμάτων.
- Σύμφωνα με τη μελέτη Δοξιάδη η 
πρόβλεψη για την ΕΜΗΚ του 2010 
θα είναι στις 6.859 από 2.874 του 
2000.
ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
- Εντοπίζονται 2 βασικοί ισόπεδοι 
Κόμβοι Αρχής (Τσακώνα) και Τέλους 
(Πύλος) με σχετικά καλή Γεωμετρι-
κή Διαμόρφωση, ενώ υπάρχουν 13 
Δευτερεύοντες Ισόπεδοι Κόμβοι. Οι 
Κόμβοι αυτοί έχουν σημαντικές ελ-
λείψεις και αδυναμίες, κακή γεωμε-
τρική διαμόρφωση, έλλειψη λωρίδων 
αριστερών στροφών και ελλιπή κα-
τακόρυφη σήμανση. Αν εξετάσουμε 
την αναλογία θα δούμε ότι:
•31χλμ : 15 Ισόπεδους Κόμβους.
•Μέση κατανομή :1 Κόμβος ανά 2 
χλμ
Κακή συμβολή Ισόπεδου Κόμβου
ΚΟΚΛΑ
Κακή γεωμετρική συμβολή υπό οξεία 
γωνία - έλλειψη ορατότητας
Απουσία διαμόρφωσης ισόπεδου 
κόμβου - ιδιαίτερα επικίνδυνη η 
ασφαλτική “αλάνα”
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
- Γενικά θα τη χαρακτηρίζαμε μέτρια 
με εξαίρεση τα πρώτα 2,50χλμ όπου 
το οδόστρωμα είναι σε κακή κατά-
σταση με πολλές φθορές και πλή-
θος από λακκούβες.

- Το τμήμα των 4χλμ με “στερεό 
εγκιβωτισμού” καθώς και τα τμήματα 
όπου ο νέος ασφαλτοτάπητας πα-
ρουσιάζει διαφορική καθίζηση εκα-
τέρωθεν του “στερεού εγκιβωτισμού” 
με θραύση του οδοστρώματος απο-
τελούν ιδιαίτερα προβληματικές πε-
ριπτώσεις.   
Νέα ασφαλτόστρωση με πολλές 
ρηγματώσεις - πρόβλημα στο ‘στε-
ρεό εγκιβωτισμού’ 
Υφιστάμενο ‘στερεό εγκιβωτισμού

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗ-
ΜΑΝΣΗ
- Ελλιπή, χαμηλή και κατά σημεία 
άστοχη θα χαρακτηρίζαμε την κατα-
κόρυφη σήμανση στα σκέλη:
•Ρυθμιστικές πινακίδες
•Πινακίδες Επικίνδυνων θέσεων

•Πληροφοριακές πινακίδες
- Τούτο γίνεται ιδιαίτερα έντονο στις 
θέσεις των ισόπεδων κόμβων όπου 
οι παραπάνω αδυναμίες γίνονται 
καθοριστικές. Η οριζόντια διαγράμ-
μιση θα μπορούσε εν γένει να χα-
ρακτηρισθεί ως φθαρμένη και αδύ-
νατη, με εξαίρεση τα τμήματα νέων 
οδοστρωμάτων.
Ανυπαρξία αποκλεισμένης επιφάνει-
ας (διαγράμμιση ‘zebra’) λόγω έναρ-
ξης νησίδας
Συνέχεια λωρίδας πολλαπλής χρή-
σης - πρόσκρουση στο πεζοδρόμιο 
της γέφυρας
Μικρό parking, απουσία λωρίδων 
επιτάχυνσης και επιβράδυνσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ
-ν Στηθαία ασφαλείας εντοπίζονται 
κυρίως στις ημιορεινές περιοχές και 
εν μέρει στους ισόπεδους κόμβους. 

-Ωστόσο μπροστά από σημαντικά 
πλευρικά εμπόδια και ιδίως Ιστούς 
Φωτισμού δεν υπάρχουν στηθαία 
ασφαλείας. 

- Τα υπάρχοντα στηθαία είναι κατά 
βάση παλαιά χωρίς λειτουργία των 
ανακλαστήρων, ενώ σε μεγάλα μήκη 
καλύπτονται από βλάστηση.

- Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι τα 
στηθαία των γεφυρών που είναι ενι-
σχυμένα κιγκλιδώματα και απέχουν 
κατά πολύ  από κάθε σύγχρονη 
προδιαγραφή.
 
- Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι 
ότι η όποια υπάρχουσα Λ.Π.Χ. ‘προ-
σκρούει’ σε πεζοδρόμιο επί των γε-
φυρών με συνέπεια την πρόκληση 
ατυχημάτων.

- Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι 
και οι δύο παραπάνω επισημάνσεις 
χαρακτηρίζονται μείζονες για την 
Οδική Ασφάλεια.
Τοίχος αντιστήριξης σε αριστερή 
στροφή
Πλευρικό εμπόδιο σε περίπτωση 
εκτροπής αυτοκινήτου
Άκρως επικίνδυνο πλευρικό εμπόδιο 
- κίνδυνος για τους πεζούς
Ανυπαρξία απόληξης στηθαίου γέ-
φυρας
Ανάγκη για προστασία μεταξύ δρό-
μου και σιδηροδρομικής γραμμής

Καμπύλη - συχνές εκτροπές - ανά-
γκη τυπικού στηθαίου ασφαλείας -
Χ.Θ.25+000
Ανυπαρξία στηθαίων έμπροσθεν 
ιστών φωτισμού και κορμών δέ-
ντρων

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
- Τρεις είναι οι βασικοί οικισμοί που 
διασχίζει η όδος:
• Καλλιρόη περί τη Χ.Θ. 8+000
• Βασιλικό περί τη Χ.Θ. 11+600
• Κοπανάκι περί τη Χ.Θ. 20+000

- Είναι αρκετά μικρός ο αριθμός 
τους σε σχέση με άλλους Ελληνι-
κούς οδικούς άξονες.

- Παρόλα αυτά μέσα σε αυτούς 
τους οικισμούς είναι τυπικά τα ατυ-
χήματα με πεζούς, αφού δε διαθέ-
τουν ασφαλείς πεζοδιαβάσεις και 
πεζοδρόμια με στηθαία, κλπ.
Απουσία πεζοδιαβάσεων εντός οικι-
σμού
Ανάγκη για κιγκλίδωμα προστασίας 
στα πεζοδρόμια

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ 
- Με βάση τα προεκτεθέντα:
- Κίτρινες θέσεις: Στατιστική ανάλυση 
βάση δεδομένων                                            
- Αριθμός θέσεων:9
 - Πράσινες θέσεις: Αρμόδιες Υπη-
ρεσίες  
- Αριθμός θέσεων: 1
- Κεραμιδί θέσεις: Αυτοψία
 Αριθμός θέσεων: 1
 Σύνολο: 11  
- Κατά Μέσο όρο υπάρχει ένα ΜΟΑ 
ανά 2.8χλμ.
- Το πλέον ‘θρυλικό’ ΜΟΑ είναι στη 
Χ.Θ. 26+000 ή γνωστή και ως στρο-
φή «Αρκουδέα». Δυστυχώς, η κακή 
γεωμετρία τόσο σε οριζοντιογραφία 
όσο και σε μηκοτομή κάνουν τα πε-
ριθώρια παρεμβάσεων εξαιρετικά 
περιορισμένα. Απαιτείται αλλαγή χά-
ραξης στοιχείο που είναι έξω από 
τέτοιου είδους μελέτη.
 
Στροφή “Αρκουδέα”. Το πιο επικίνδυ-
νο σημείο

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Σε γενικές γραμμές η γεωμετρία 
της οδού είναι σχετικά ικανοποιητική 
με εξαίρεση τις περιοχές από τη Χ.Θ. 

20 έως τη Χ.Θ. 26 (στροφή «Αρκου-
δέα») όπου η γεωμετρία της οδού 
μειώνεται ουσιωδώς.
 - Ως μείζονα θέματα της οδού μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν:
- Η γεωμετρική διαμόρφωση των 
δευτερευόντων Ισόπεδων Κόμβων η 
οποία θα συνοδεύεται με πλήρη Σή-
μανση, Ηλεκτροφωτισμό, Αποχέτευση 
ομβρίων, βελτίωση ορατότητας, κ.λπ. 

- Η αντιμετώπιση των στηθαίων 
ασφαλείας στις γέφυρες με τα προ-
βλεπόμενα σύγχρονα στηθαία απο-
τελεί μείζον πρόβλημα. 
- Ταυτόχρονα οι απολήξεις Στηθαί-
ων και οι μεταβάσεις από άκαμπτα 
σε εύκαμπτα στηθαία είναι από τα 
σοβαρά θέματα Οδικής Ασφάλειας.
- Τα πλευρικά εμπόδια και ιδιαίτερα 
οι ιστοί Φωτισμού στους Κόμβους 
αποτελούν κρίσιμα σημεία.

- Τέλος, οι πλευρικές τάφροι κατα-
σκευάζονται συνεχόμενες σε τοίχους 
αντιστήριξης και αποτελούν σοβαρή 
αιτία τροχαίων ατυχημάτων.

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΜΕΘΩ-
ΝΗ

Τμήμα Φιλιατρά - Πύλος: Περιοχή 
Λαγγούβαρδου 
Κορυφάσιο: Κακός ισόπεδος κόμβος
Περιορισμένο οδόστρωμα - αδυνα-
μία συνάντησης οχημάτων
Γαργαλιάνοι-Πύλος
Απουσία ερείσματος αριστερά - επι-
κίνδυνη κλίση της τάφρου στο χείλος 
της ασφάλτου
Πλευρικό εμπόδιο (Σπίτι)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜ-
ΒΩΝ.
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΝ1317.
- ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ. 
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝ-
ΣΗ.
- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙ-
ΚΤΩΝ.
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.
- ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗ-
ΤΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/0/769/
ε/107 /30.01.2008.
- ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΒΛΑΣΤΗΣΗ-ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.
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Ημερίδα «Αρχιτεκτονικά-Ιστορικά Μνημεία του Ναυπλίου»

Η Ν.Ε. Αργολίδας του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Πελο-
ποννήσου σε συνεργασία με το Δήμο 
Ναυπλίου και τη ΔΕΠΑΝ, διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα : 
«Αρχιτεκτονικά Μνημεία Ναυπλίου - 
Ναυπλιακά Ανάλεκτα». 
Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Ναύπλιο την 
Παρασκευή 28.11.2008 και ώρα 8:00 το 
βράδυ στην αίθουσα του Βουλευτικού 
και την παρακολούθησαν με αμείωτο  
ενδιαφέρον πλήθος πολιτών και συνα-
δέλφων μας μηχανικών, πού ξεπέρα-
σαν τους 200. Επίσης παρευρέθησαν ο 
ιερέας του Γενεσίου της Θεοτόκου, ως 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο Πρό-
εδρος της ΔΕΠΑΝ, δικηγόρος Κώστας 
Χελιώτης, εκπροσωπώντας το Δήμο.
Ο πρόεδρος της Ν.Ε., Δημήτηρς Κα-
ρούντζος, εκ μέρους της Νομαρχια-
κής, αφού ευχαρίστησε τους παριστά-
μενους πολίτες αλλά και μηχανικούς, 
αναφέρθηκε στον ρόλο του ΤΕΕ ως 
συμβούλου της Πολιτείας, και κάλεσε 
όλους να συνδράμουν τις προσπάθει-
ες του Τεχνικού Επιμελητηρίου για ορ-
γάνωση των πόλεων με στόχο την ανά-
πτυξή τους και την βελτίωση της ζωής 
των πολιτών, τις προσπάθειες για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφόρο ανάπτυξη. Θεώρησε δε καθή-
κον να δηλώσει ότι το ΤΕΕ όπως και στο 
παρελθόν, αλλά και σήμερα, στέκεται 
μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές 
ομάδες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
πρωτεργάτης των ενεργειών αυτών.
Η θεματολογία που αναπτύχθηκε στην 
ημερίδα, τα θέματα της οποίας περιέ-
χονται σε CD, την έκδοση του οποίου 
επιμελήθηκε η Ν.Ε. Αργολίδας, εστιάστη-
κε κυρίως στα Αρχιτεκτονικά-Ιστορικά 
κτίρια του Ναυπλίου και παρουσιάζεται 
συνοπτικά παρακάτω κατά εισηγητή.
Ο Δήμος του Ναυπλίου εκδίδει από το 
1992 τα «ΝΑΥΠΛΙΑΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ»
Στις εκδόσεις αυτές, πολίτες του Δήμου, 
παρουσιάζουν εργασίες, θέματα και 
πονήματα τα οποία δεν έχουν αλλού 
δημοσιευτεί.
Στο πρώτο τεύχος των Αναλέκτων, ο 
πατέρας του νυν Δημάρχου Παναγιώτη 
Αναγνωσταρά, ο Γιώργος Αναγνω-
σταράς, εργολάβος, πού σήμερα δεν 
ευρίσκεται στη ζωή, δημοσίευσε ένα 
πόνημα πού αφορούσε τις εδράσεις 
των παλαιών κτιρίων στο Ναύπλιο, σε 
εδάφη βαλτώδη, κτιρίων πού σήμερα 
έχουν ιστορική και αρχιτεκτονική αξία 
και έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρη-
τέα.
Η εργασία αυτή εμπεριείχε ιστορικά 
στοιχεία για παλιούς μαστόρους πού 

μετέφεραν την τέχνη τους στους εντό-
πιους και νεώτερους.
Σήμερα, η μέθοδος αυτή εξελίχθηκε και 
μετατράπηκε σε μέθοδο πασαλοφρεά-
των.
Οι τρείς επόμενοι ομιλητές, συνάδελφοί 
μας Αρχιτέκτονες, παρουσίασαν θέμα-
τα από το ιστορικό Ναύπλιο. Ειδικότερα, 
το κτίριο του Γυμνασίου, (σήμερα 1ου 
Λυκείου) Ναυπλίου, το οποίο θεωρείται 
διατηρητέο νεώτερο μνημείο, σχεδια-
σμένο από τον Αρχιτέκτονα Καραντινό.
Αναφέρθηκε η συνάδελφος κ. Παριώτη 
στην φιλοσοφία του προσανατολισμού 
του κτιρίου, θεωρώντας το ως «έξυ-
πνο» κτίριο, πού εξοικονομούσε ενέρ-
γεια και παρείχε καλές συνθήκες θερ-
μοκρασίας, αερισμού και διαβίωσης για 
τους μαθητές του.
Ο συνάδελφος Βαγγέλης Μαστέλλος, 
παρουσίασε με μεγάλο   ενδιαφέρον, 
το ιστορικό του κτιρίου του Γενεσίου 
της Θεοτόκου, (Παναγία ή Άγιος Ανα-
στάσιος), ως κτίριο πού με την ευκαιρία 
της επισκευής του, αποκάλυψε πολλές 
φάσεις της ζωής του Ναυπλίου, συνδυ-
ασμένες με τις περιόδους κατοχής του 
από τους Τούρκους, τους Ενετούς και 
τους Έλληνες.
Σκιαγραφήθηκε πλήρως μια άγνωστη 
πτυχή των ιστορικών κτιρίων του Ναυ-
πλίου πού, από φαινομενικά άσημα, 
αναδεικνύονται ως πολύτιμα ιστορικά.
Ο συνάδελφος κ. Παπαθεοδώρου 
συνδύασε με επιτυχία την αντιμετώπιση 
δύο πόλεων ιστορικών και με αρχιτε-
κτονική κληρονομιά.
Της Ρόδου και του Ναυπλίου, αναδει-
κνύοντας διαφορές και ομοιότητες, 
παραλληλίζοντας ταυτόχρονα την χρή-
ση κτιρίων και ελεύθερων χώρων στις 

δύο αυτές πόλεις, σήμερα.
Η κυκλοφορία, οι χρήσεις των κτιρίων, 
οι χρήσεις πεζοδρομίων και ελεύθε-
ρων χώρων, θεωρούνται θέματα ζωτι-
κής σημασίας για τις πόλεις αυτές, και 
αποτελούν αφετηρία συζήτησης για την 
βιωσιμότητά τους.
Τέλος, η Ν.Ε. του ΤΕΕ παρουσίασε την 
πόλη δίπλα στην πόλη.
Το ιστορικό προάστιο του Ναυπλίου, 
την Πρόνοια, η οποία κτίστηκε με διά-
ταγμα του Καποδίστρια, πού για πολ-
λούς είναι το πρώτο διάταγμα Πολεο-
δόμησης.
Το Ιπποδάμειο σύστημα εφαρμόστηκε 
εκεί, κτίστηκαν σπίτια πού αποτέλεσαν 
την στέγη των άστεγων και πενήτων 
αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστα-
σης πού, με την απελευθέρωση έμειναν 
άστεγοι.
Το προάστιο πού πρόσφατα ενισχύθηκε 
μέσω προγράμματος ενίσχυσης υπο-
βαθμισμένων περιοχών δίπλα σε αστικά 
κέντρα, παρουσιάζει μεγάλη ιστορική 
αξία, υπάρχουν δε κτίρια ακόμη, πού 
αποτυπώνουν στο πέρασμά τους, την 
ιστορική πορεία του Ναυπλίου, και τα 
οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
και επιμέλειας.
Η Πρόνοια διέπεται ακόμη από ειδικό 
διάταγμα χρήσεων γης και Πολεοδόμη-
σης, το οποίο χρήζει επικαιροποίησης.
Τέλος, κατατέθηκε η θέση των παρευρι-
σκομένων και η Ν.Ε. Αργολίδας του ΤΕΕ 
ανέλαβε σε συνεργασία με τον Δήμο 
να συστήσει Ομάδα Εργασίας για να 
εξετάσει τα ιστορικά κτίρια της Πρόνοι-
ας, το διάταγμα της Πρόνοιας και να 
προτείνει λύσεις ανάπλασης της περιο-
χής και αξιοποίησης του ανθρώπινου 
και κτιριακού δυναμικού της.

Ενημερωτική ημερίδα. Σεισμός, Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές

Σε μία κατάμεστη αίθουσα πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα 
ενημέρωσης στο Πνευματικό Ίδρυ-
μα «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα 
Ζαφείρη», στο Άστρος Αρκαδίας, 
που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχεί-
ρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρό-
τοπου Μουστού, το Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, 
το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, στο 
πλαίσιο του τοπικού προγράμμα-
τος Leader+.
Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ενη-
μέρωση τόσο των απλών πολιτών 
όσο και των τοπικών αρχών σχετι-
κά με το φαινόμενο του σεισμού, 
τις συνέπειες και τους τρόπους 
αντιμετώπισής του. Αναπτύχθηκαν 
θέματα τα οποία προάγουν τη με-
λέτη, έρευνα, ενημέρωση και επι-
μόρφωση για το φαινόμενο του 
σεισμού, στοχεύοντας κατ’ εξοχήν 
στην ανάπτυξη και εμπέδωση κοι-
νωνικής αντισεισμικής συνείδησης 
και συμπεριφοράς. 
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, 

Γιώργος Χατζηγιάννης, μεταξύ 
άλλων επεσήμανε: «Με τις διαλέ-
ξεις των διακεκριμένων προσκεκλη-
μένων ομιλητών μας θα προσεγ-
γίσουμε το σεισμικό κίνδυνο στον 
Ελλαδικό χώρο αλλά και στην πε-
ριοχή μας ειδικότερα, το θέμα της 
πρόγνωσης των σεισμών και της 
διαχείρισης των δυσμενών επιπτώ-
σεών τους στο δομημένο περιβάλ-
λον. Συγχρόνως η εκδήλωση αυτή 
στοχεύει στην εξοικείωση όλων μας 
με το φαινόμενο αυτό και στην 
ευαισθητοποίησή μας για θέματα 
αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η Πελοπόν-
νησος έχει δεχτεί μεγάλα κτυπήμα-
τα τα τελευταία χρόνια από τους 
σεισμούς, με πρόσφατη την εμπει-
ρία των 6,2 ρίχτερ από το σεισμό 
του Λεωνιδίου και ευελπιστούμε 
η ανάπτυξη της θεματολογίας να 
δώσει απαντήσεις σε πολλά θέμα-
τα που απασχολούν το σύνολο της 
κοινωνίας μας».
Οι ομιλητές που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του Φορέα Διαχείρι-
σης Όρους Πάρνωνα και Υγρό-
τοπου Μουστού και τα θέματα 

που ανέπτυξαν είναι οι Μαρίνος 
Μπερέτσος, Διευθυντής της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. 
«Δράσεις του τοπικού προγράμ-
ματος Leader+ αναφορικά με το 
περιβάλλον», Βασιλική Κουσκου-
νά - Τσιμπιδάρου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών  
«Αρκαδία και Σεισμοί», Κωνστα-
ντίνος Μακρόπουλος, καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α.,  
Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π. «Το  σεισμι-
κό πρόβλημα της χώρας μας και 
μέτρα προστασίας», Βασίλειος 
Παπαζάχος, Ομότιμος Καθηγητής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης «Η πρόγνωση των 
σεισμών», Παναγιώτης Καρύδης, 
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνίου «Η σει-
σμική προστασία», Παναγιώτης 
Μπαζίγος, Γενικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου «Τε-
χνολογίες αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών», Ιωάννης Κουκου-
βέλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεωλογίας του Πανεπιστήμιο Πα-
τρών «Η προσέγγιση και η εκτίμη-
ση των επιπτώσεων των σεισμών με 
γεωλογικές μεθόδους».
Το συμπέρασμα στο οποίο συμφώ-
νησαν όλοι οι ομιλητές αλλά και 
όσοι παρακολούθησαν την ημε-
ρίδα είναι ότι η ενεργή συμμετο-
χή του κοινωνικού συνόλου στην 
αντισεισμική προστασία της χώ-
ρας αποτελεί προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
σεισμικού κινδύνου και την ελαχι-
στοποίηση των καταστροφικών επι-
πτώσεων των σεισμών.
Τέλος επισημάνθηκε η αναγκαιότη-
τα να αποκτήσουν οι απλοί πολίτες 
κοινωνική επίγνωση του κινδύνου 
του σεισμού στα πλαίσια πρακτικών  
σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευ-
σης από τους αρμόδιους φορείς.
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Άμεσο ζητούμενο είναι λοιπόν να επιτευχθεί μείωση των εκπο-
μπών αερίων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Πρωτόκολλο του 
Κιότο, και ο κλάδος των μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει ση-
μαντικά σα αυτή την προσπάθεια.
Κρίσιμος είναι ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα βι-
οκαύσιμα αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα που δημιουργούν 
τα αέρια του θερμοκηπίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά στόχους που σχε-
τίζονται με τη χρήση των βιοκαυσίμων στον κλάδο μεταφορών 
των χωρών - μελών της έως το 2020. Αυτό το μέτρο εντάσσεται 
σε μια συνολικότερη προσπάθεια αύξησης της παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές, με απώτερο στόχο το ποσοστό 
της να ανέλθει στο 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, κάθε κράτος - μέλος της 
Ε.Ε καλείται να καταστρώσει το δικό του Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Τα βιοκαύσιμα παράγονται σε βιομηχανική κλίμακα στην Ευρώπη 
από τη δεκαετία του 1990, ωστόσο η παραγωγή αυτή επιταχύν-
θηκε και συστηματοποιήθηκε από τις αρχές του 2000, ως απόρ-
ροια της μεγάλης ανόδου της τιμής του πετρελαίου.
 Τα βιοκαύσιμα προωθούνται από την Ε.Ε ως μέρος μιας ευρύ-
τερης στρατηγικής ενθάρρυνσης της εκμετάλλευσης των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα 
στοιχεία, η εξάπλωσή τους είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά το βιοντίζελ 
αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ ακολουθεί η παραγωγή 

αιθανόλης.
Συγκεκριμένα, το βιοντίζελ αποτελεί το 80% της ευρωπαϊκής πα-
ραγωγής βιοκαυσίμων ενώ η αιθανόλη το υπόλοιπο 20%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός 
βιοντίζελ στον κόσμο, κι αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η 
Ευρώπη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στα αυτοκίνητα που κα-
ταναλώνουν ντίζελ. Η πιο σημαντική πρώτη ύληπαραγωγής βιο-
ντίζελ στην Ε.Ε είναι η ελαιοκράμβη. Παρά την παραγωγή ενός 
σημαντικού μεριδίου του παγκόσμιου βιοντίζελ και την αύξηση 
της παραγωγής των βιοκαυσίμων για χρήση στις μεταφορές, η 
Ε.Ε αντιμετωπίζει διάφορες σημαντικές προκλήσεις τα ερχόμενα 
χρόνια.
Η σημαντικότερη είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα καλλιεργή-
σιμων εδαφών που θα απέφεραν αύξηση της παραγωγής ελαιο-
κράμβης και επομένως βιοντίζελ. Η ένταξη στην Ε.Ε  της Ουκρανί-
ας, του άλλοτεσιτοβολώνα της Σοβιετικής Ένωσης, θα μπορούσε 
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Μια άλλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε είναι το γε-
γονός ότι παρά τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών πα-
ραγωγής, τα βιοκαύσιμα που παράγονται στην Ε.Ε δεν μπορούν 
να ανταγωνιστούν από άποψη κόστους τα ορυκτά καύσιμα. Νέες 
σοδειές καθώς και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής 
θα μπορούσαν να καταστήσουν τα βιοκαύσιμα ανταγωνιστικό-
τερα.

Αλλαγές στους κανονισμούς των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Αλλαγές στους κανονισμούς και τις διαδικασίες υλοποίη-
σης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-
2013, με στόχο την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων και την 
αποτελεσματικότερη στήριξη των τομέων οι οποίοι πλήττο-
νται από την παγκόσμια οικονομική κρίση αποφασίστηκαν 
στην άτυπη υπουργική σύνοδο της Ε.Ε. που πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεμβρίου στη Μασσαλία με τη 
συμμετοχή της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, 
κ. Danuta Hubner.
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Επίτροπος 
αφορούν: 
1) Τις κρατικές ενισχύσεις, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών, οι 
οποίες αφορούν τις προκαταβολές που δίνονται στους 
δικαιούχους. Οι προκαταβολές αυτές θα μπορούν να 
φθάσουν έως το 100% του συνόλου της ενίσχυσης.
2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει 
εντός του 2009 πιθανές αλλαγές στόχων και προτεραι-
οτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με 
στόχο την επιτάχυνση των δαπανών σε συγκεκριμένους 
τομείς, οι οποίοι υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες της 
διεθνούς κρίσης.
3) Τη δυνατότητα επέκτασης της υλοποίησης των προ-
γραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006, έως έξι μήνες 
μετά την προβλεπόμενη τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας 
(30 Ιουνίου 2009), για όσα κράτη - μέλη το ζητήσουν και 
αφού τεκμηριωθεί συγκεκριμένα το αίτημα, σε σχέση με 
την οικονομική κρίση.
4) Τη διεύρυνση της χρήσης του χρηματοδοτικού εργα-
λείου JASPERS που αφορά έργα αστικών αναπλάσεων. Συ-

γκεκριμένα προβλέπεται αύξηση της τεχνικής βοήθεια κατά 
25% από το 2009.
5) Την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προ-
σφέρονται από την πρωτοβουλία JEREMIE, με διεύρυνση 
του φάσματος των χρηματοδοτικών μηχανισμών για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Τα μεγάλα έργα
Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, δίνεται το πράσινο φως 
στα κράτη - μέλη για αιτήσεις δήλωσης δαπανών, πριν 
ακόμα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός 
που θα ενισχύσει τη χρηματοδότησή τους από το 2009.  
Επίσης, με στόχο την απλοποίηση της οικονομικής διαχεί-
ρισης των έργων, δίνεται η δυνατότητα για τη δήλωση λει-
τουργικών δαπανών, μέσα από συμφωνημένη με τα κράτη 
- μέλη ευέλικτη διαδικασία.

Πρώτη η Ε.Ε. στην παραγωγή βιοντίζελ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αγγελίες σας δωρεάν στο περιοδικό  «ο μηχανικός» 
Επικοινωνία: τηλ. 2741075355 φαξ. 2741076548).

- Σχεδιάστρια με πολυετή εμπειρία σε Αρχιτεκτονικό γραφείο, 
αναλαμβάνει την προετοιμασία μελετών πολεοδομίας καθώς 
και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις έργων μικρής και μεγάλης 
κλίμακας σε ΤΕΚΤΩΝ και AUTOCAD. Παράδοση σε ηλεκτρονική 
μορφή. Δυνατότητα συνεργασίας με Πελοπόννησο.
τηλ. επικοινωνίας : 6974 770747

- Αναλαμβάνεται από Ομάδα Σχεδιαστών, η σχεδίαση 
πλήρους Αρχιτεκτονικού φακέλου για Πολεοδομία καθώς και 
κατασκευαστικών και λοιπών σχεδίων (2D, 3D, φωτορεαλιστικές 
απεικονίσεις) με τα προγράμματα AUTOCAD, ΚΤΙΡΙΟ, ΤΕΚΤΩΝ. 
Εφικτή συνεργασία με Πελοπόννησο.
τηλ. επικοινωνίας : 6974 393457

Μειώσεις τιμών κατοικιών
σε κορεσμένες περιοχές

Μειώσεις τιμών σε περιοχές με μεγάλη προσφορά ακινήτων 
καταγράφονται πλέον στην κτηματαγορά, ενώ επανέρχονται... 
τα γραμμάτια, σε μια προσπάθεια των κατασκευαστών να 
αναζωπυρώσουν τη ζήτηση και να προσελκύσουν πελάτες.
Η κρίση άρχισε από τα τέλη του 2005, όταν οι κατασκευ-
αστές εν όψει της επιβολής ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 
2006 έσπευσαν να αγοράσουν οικόπεδα, πληρώνοντας 
πολύ υψηλές αντιπαροχές χωρίς να έχουν κάνει έρευνα 
αγοράς, κατά πόσον η προσφορά τόσο πολλών οικοδομών 
ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Αυτές οι ατυχείς επιχειρηματικές 
επιλογές σε συνδυασμό με τη χρηματοπιστωτική κρίση που 
ξέσπασε από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μετά, προκάλεσαν 
στις εν λόγω περιοχές τη δημιουργία «αποθέματος» από 
χιλιάδες καινούργια διαμερίσματα και μεζονέτες και όπως 
ήταν φυσικό επιδεινώθηκε η κατάσταση. Χαρακτηριστική είναι 
η κατάσταση στην Ανατολική Αττική, όπου το 2004 αμέσως 
μετά την ένταξη χιλιάδων στρεμμάτων στο σχέδιο πόλεως 
άρχισε έντονη ανοικοδόμηση, σε μια περίοδο όμως κατά 
την οποία είχαν αρχίσει ήδη να καταγράφονται οι πρώτες 
ενδείξεις κόπωσης στην κτηματαγορά. Πλέον αρκετοί κατα-
σκευαστές αρχίζουν να καταφεύγουν στις άτοκες δόσεις, 
εφόσον πλέον οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα του 
δανεισμού και δεν χρηματοδοτούν παρά μόνο για μέρος 
της αξίας του ακινήτου, αντί για ολόκληρο το ποσό όπως 
παλαιότερα. Αρκετές τεχνικές εταιρείες προσφέρονται να με-
σολαβήσουν για την αποπληρωμή μέχρι και του 30% της 
τελικής αξίας μιας κατοικίας, μέσω της σύναψης ιδιωτικών 
συμφωνητικών- με συναλλαγματικέςόπως ακριβώς συνέβαινε 
τις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80!

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
Δημιουργώντας μια «Έξυπνη 
Πόλη»
Αν επιχειρήσουμε να προσαρμόσουμε στην πόλη, το βασι-
κό οικονομικό αξίωμα για «μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με 
το μικρότερο δυνατό κόστος», οδηγούμαστε σε αυτό που 
εύστοχα ονομάστηκε «έξυπνη πόλη».
Ο όρος «έξυπνη πόλη», είναι η απάντηση στο διαρκώς 
επίκαιρο ερώτημα: Τι επιζητεί η διοίκηση, ο πολίτης, ο περι-
στασιακός επισκέπτης, από μια πόλη την οποία καθημερινά 
ή περιστασιακά βιώνει, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής;
Οι έξυπνες πόλεις, συνιστούν μέρος της μετάβασης στην 
κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Η αξία τους 
βασίζεται στο βέλτιστο συνδυασμό τριών συνιστωσών: του 
ανθρώπινου δυναμικού, των θεσμών καινοτομίας και των 
ευρυζωνικών εφαρμογών.
Εξειδικεύοντας στην τρίτη συνιστώσα, με τον όρο «Ευρυ-
ζωνικότητα» εννοείται το προηγμένο και καινοτόμο περι-
βάλλον, από κοινωνική και τεχνολογική άποψη. Ευρυζωνικά 
δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που εγγυώνται σε κάθε 
εποχή την απρόσκοπη και διαφανή πρόσβαση όλων των 
πολιτών στην πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, 
για την εκπλήρωση των αναγκών τους. Η επίτευξη λοιπόν, 
του στόχου της «έξυπνης πόλης», βασίζεται εν πολλοίς 
στην ανάπτυξη και διάχυση της ευρυζωνικότητας ακόμα και 
στην πιο απομακρυσμένη γωνιά κάθε τόπου.
Στην πράξη όμως, τι σημαίνουν τα παραπάνω και πως μπο-
ρεί η πόλη, οι δημόσιες υπηρεσίες της και οι πολίτες, να 
επωφεληθούν από την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων οπτικών 
ινών; Ας δούμε ορισμένες εφαρμογές:
1. Ταχύτερο  και φθηνότερο Internet και δυνατότητα τηλε-
φωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα με πρακτικά 
μηδενικά κόστος.
2. Ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, τράπεζες, οργανισμούς, επιχειρήσεις πολύ γρή-
γορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το 
γραφείο (eGeovernment) . Το πιο απτό παράδειγμα βελτίω-
σης στην ποιότητα της επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες, 
είναι η δυνατότητα παραλαβής οποιουδήποτε εγγράφου 
μέσω Internet, με πλήρη νομική ισχύ.
3. Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων: α) τηλε-εργασί-
ας, β) τηλε-ιατρικής, γ) τηλε-εκπαίδευσης.
4. Ενημέρωση και ψυχαγωγία: Εικονικές επισκέψεις σε μου-
σεία της πόλης, αρχείο ψηφιοποιημένων βιβλιοθηκών, πα-
ρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5. Λύσεις βελτίωσης της κινητικότητας: ενημέρωση για την 
κυκλοφορία, σε οδικές αρτηρίες, για το χρόνο αναμονής 
στις στάσεις των ΜΜΜ, για τις ελεύθερες θέσεις parking και 
πληρωμής στάθμευσης μέσω κινητού κ.λ.π.
6. Εφαρμογή ευρύτερου συστήματος γεωγραφικών πληρο-
φοριών, με πλήρη οδηγό της πόλης για ξενοδοχεία, φαρ-
μακεία, ιατρεία, διασκέδαση κ.λ.π.
Η ευρυζωνικότητα συνεπώς, αποτελεί το άνοιγμα της κοι-
νωνίας στη γνώση και στην πληροφόρηση και η οπτική ίνα 
είναι το τεχνικό μέσο για αυτό το άνοιγμα.
Σε όλα τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί ως παράπλευρη 
επίδραση της ευρυζωνικότητας μέσω οπτικών ινών η συμβο-
λή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη. 
Λιγότερες μετακινήσεις, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, 
μείωση κυκλοφοριακών φόρτων, αποτελούν μόνο ορισμέ-
νες από τις εμφανείς θετικές επιπτώσεις των οποίων ο πο-
λίτης μπορεί να καταστεί δέκτης.
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ « ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ» ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η Μόνιμη Επιτροπή Πολεοδομίας και Χωροταξίας του 
Νομού Αρκαδίας του Τμήματος του  ΤΕΕ Πελοποννή-
σου, εξετάζοντας την νέα έκδοση του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ), που αρχικώς τέθηκε σε δη-
μόσια διαβούλευση την Άνοιξη του 2007, επανέρχεται 
να διατυπώσει τις απόψεις της, όπως είχε κάνει και 
στην αρχική έκδοση και να συμβάλλει με τον τρόπο 
αυτό στην επίτευξη του ουσιαστικού στόχου, που δεν 
είναι άλλος από την ανάπτυξη της τουριστικής δρα-
στηριότητας στη χώρα μέσα στο πλαίσιο των αρχών 
της αειφορίας και της ισορροπημένης οικονομικής 
ανάπτυξης.
Για μια ακόμα φορά θα πρέπει να τονιστεί ότι η προ-
σπάθεια της πολιτείας να οργανώσει σε επίπεδο χωρο-
ταξικού σχεδιασμού την τουριστική δραστηριότητα στη 
χώρα είναι σε κάθε περίπτωση θετική και στην κατεύ-
θυνση αυτή οφείλουν να συμβάλλουν όλοι οι κοινωνι-
κοί φορείς. Οι ευθύνες όλων στην επιδίωξη αυτή είναι 
δεδομένες και μεγάλες, καθώς η σημασία του Τουρι-
σμού για την Ελληνική οικονομία είναι αυτονόητη και 
το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε ιδιαίτερα κρίσιμο, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Τουρισμός αποτελεί μια ανθρώπινη δραστηριότητα 
που πηγάζει από ανώτερες κοινωνικές και πολιτισμικές 
αξίες που οδηγούν στην επιδίωξη προσωρινής αλλα-
γής του τόπου και του τρόπου διαβίωσης στη διάρκεια 
του ελεύθερου χρόνου. Στην Ελλάδα το τουριστικό 
προϊόν συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα του φυ-
σικού περιβάλλοντος και τον πλούτο της πολιτισμικής 
κληρονομιάς. Τις αξίες αυτές έρχεται να προστατεύ-
σει το πλαίσιο αρχών που ονομάζουμε αειφορία, έτσι 
ώστε το προϊόν του τουρισμού να μην απαξιώνεται 
στο χρόνο. Το ΕΠΧΣΑΑΤ έρχεται ως εργαλείο στρατη-
γικής να θέσει τις βάσεις ανάπτυξης του τουρισμού 
μέσω της ρύθμισης των χωρικών του παραγόντων.
Έκφραση και υλοποίηση κάθε στρατηγικής αποτελούν 
οι διάφορες τακτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζο-
νται. Και ενώ το όποιο σφάλμα τακτικής μπορεί να δι-
ορθωθεί με μικρό σχετικά κόστος, σφάλμα στην στρα-
τηγική θα κοστίσει τον ίδιο τον στόχο.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο βασίστηκαν οι αντιρρήσεις 
μας στο παρελθόν κατά την πρώτη παρουσίαση του 
ΕΠΧΣΑΑΤ και σε αυτό εξακολουθούν να είναι. Η νέα 
έκδοση του ΕΠΧΣΑΑΤ παρουσιάζει ορισμένες τροπο-
ποιήσεις σε επίπεδο τακτικής - ρύθμισης χωρίς όμως 
να διαφοροποιείται σε επίπεδο στρατηγικής. Έτσι η νέα 
κατηγοριοποίηση των περιοχών της χώρας δεν θεω-
ρούμε ότι είναι καλλίτερη από την προηγούμενη κα-
θώς και πάλι θα προκληθούν στρεβλώσεις με την κοινή 
αντιμετώπιση ανόμοιων χώρων, ενώ η αλλαγή στις πυ-
κνότητες με την αύξηση του αριθμού των κλινών ανά 

Τον προβληματισμό τους για την 
ενδεχόμενη κατάργηση των «κάτω 
ορίων» συμμετοχής των μεγάλων 
τεχνικών εταιριών στους διαγωνι-
σμούς μικρότερων δημοσίων έργων, 
μεταφέρουν στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Γιώργο Σουφλιά, οι πρόεδροι οκτώ 
περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.
Με έγγραφό τους προς τον κ. Σου-
φλιά, το οποίο εστάλη κατόπιν πρω-
τοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οκτώ πρό-
εδροι υπενθυμίζουν ότι τα «κάτω 
όρια» διευκολύνουν την επιβίωση 
των μικρών και μεσαίων εταιριών. 
Προσθέτουν δε, ότι η ενίσχυση των 
«μικρών» σημαίνει ταυτόχρονα και 
στήριξη πολλών νέων επιστημόνων 
και μηχανικών στις πρώτες τους επι-
χειρηματικές προσπάθειες.
Κατά τους ίδιους, εν μέσω οικονομι-
κών κρίσεων, όπως η τρέχουσα, που 
πιέζουν περισσότερο τις μικρές επι-
χειρήσεις, κάθε μέτρο που ενισχύει 
τη βιωσιμότητα τους πρέπει να δια-
τηρηθεί.
Την παρακάτω επιστολή, εκτός από 
την πρόεδρο του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
Χαρίκλεια Τσιώλη, υπογράφουν ακό-
μα οι πρόεδροι των ΤΕΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονί-
ας, Δυτικής Μακεδονίας, Νομού Μα-
γνησίας, Θράκης, Αιτωλοακαρνανίας 
και Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. 

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου, 
ακολουθεί:
«Πληροφορηθήκαμε ότι το ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ προτίθεται να καταργήσει άμεσα 
τα «κάτω όρια» συμμετοχής των 
μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών σε 
διαγωνισμούς μικρότερων τεχνικών 
έργων.
Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια του 
θεσμικού πλαισίου για την αναδι-
άρθρωση και εκσυγχρονισμό των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων υπήρξαν 
προβλέψεις που στοχεύουν να δημι-
ουργήσουν ένα «πλαίσιο προστα-
σίας του κλάδου από τη δημιουργία 
ολιγοπωλιακών φαινομένων» και 
στην  «διασφάλιση  του ζωτικού 
χώρου και ρόλου όλων των επιχει-
ρήσεων του κλάδου και ιδίως των 
μικρών και των μεσαίων που αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της περιφέρει-
ας», όπως εύστοχα συνοψίζεται  και 
στην  εισηγητική έκθεση που συνο-
δεύει τον νόμο 2940/2001.
Η βασική πρόβλεψη του νομοθέτη 
προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η 
θέσπιση των κάτω ορίων στους προ-
ϋπολογισμούς των έργων, τα οποία 
επιτρέπεται να αναλάβουν εργολη-
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ 2ης τάξης και άνω.
Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 

κλάδου και  ιδιαίτερα αυτές που 
εδρεύουν στην περιφέρεια, να αντι-
μετωπίσουν την έντονη πίεση και τον 
ανταγωνισμό των μεγαλύτερων τε-
χνικών εταιριών, να διεκδικήσουν ένα 
μέρος των δημοσίων έργων που θα 
εξασφαλίσει την βιωσιμότητα τους 
και την παραπέρα ανάπτυξη τους.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η ενίσχυ-
ση των μικρών τεχνικών εταιρειών σε 
μεγάλο βαθμό σημαίνει την ταυτό-
χρονη ενίσχυση  ενός δυναμικού 
νέων  επιστημόνων και μηχανικών 
στις πρώτες τους επιχειρηματικές 
προσπάθειες σε συνθήκες έντονου 
ανταγωνισμού.
Κύριε υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι πολύ περισσότερο 
σήμερα, στις συνθήκες της έντονης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία 
πιέζει περισσότερο τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, κάθε μέτρο που ενισχύ-
ει την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων πρέπει 
να διατηρηθεί. Τα Περιφερειακά Τμή-
ματα του ΤΕΕ, που απευθυνόμαστε 
με την παρούσα σε εσάς, δηλώνου-
με ότι είμαστε στην διάθεσή σας να 
συμμετάσχουμε, με τις απόψεις μας 
και τις προτάσεις μας, σε οποιαδή-
ποτε πρωτοβουλία αναλάβετε προς 
αυτή την κατεύθυνση».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και επτά Περιφερειακά Τμήματα απέστειλαν 
επιστολή για τα όρια προϋπολογισμού έργων που επιτρέπεται να 
αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.

«Σήμερα, εν μέσω κρίσης, κάθε μέτρο που ενισχύει την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να διατηρηθεί»

στρέμμα είναι και πάλι αυθαίρετη και ισοπεδωτική.
Όσα λοιπόν είχαμε επισημάνει αρχικά με την κριτι-
κή που ασκήθηκε από το Τμήμα Πελοποννήσου στην 
πρώτη έκδοση του ΕΠΧΣΑΑΤ εξακολουθούν να ισχύ-
ουν. Επιγραμματικά, επαναλαμβάνεται ότι το σχέδιο 
εξακολουθεί αντιμετωπίζει ως επιδιωκόμενο τον μαζικό 
τουρισμό και να αναζητά περιοχές με δυνατότητα ανά-
πτυξής του, ενώ θα έπρεπε να προτείνει νέες μορφές 
και εναλλακτικές δυνατότητες στις κορεσμένες περιο-
χές περιορίζοντας παράλληλα τους παράγοντες που 
συντελούν στον κορεσμό. Είναι σαφές ότι η έννοια της 
ανάπτυξης συγχέεται συστηματικά με την έννοια της 
μεγέθυνσης και αυτό συμβαίνει τόσο σε χωρικό όσο 
και σε οικονομικό επίπεδο. Εναλλακτικά του μαζικού 
τουρισμού αναφέρεται και ο εναλλακτικός που όμως 
διαχωρίζεται του πρώτου χωρικά χωρίς πρόβλεψη συν-
δυαστικών μοντέλων.
Η υιοθέτηση πρακτικών που αφορούν σε δραστηρι-
ότητες του real estate δεν μπορεί να εντάσσονται 
στο πλαίσιο της τουριστικής δραστηριότητας, ως τρίτη 
μορφή τουρισμού ονομαζόμενος «σταθερός παρα-
θερισμός» καθώς αφορούν κατ’ ουσία διαφορετικούς 
τομείς της οικονομίας. Το μόνο που ουσιαστικά θα 
υλοποιηθεί με τις «σύνθετες και ολοκληρωμένες ανα-
πτύξεις τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερι-
σμού» είναι η δυναμική ανάπτυξη της εκτός σχεδίου 
δόμησης καθ’ υπέρβαση ακόμα και των ισχυουσών δι-
ατάξεων, όταν στο θεσμοθετημένο πλέον Γενικό Πλαί-
σιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
τίθεται ως στόχος ο περιορισμός της.
Κατά την άποψή μας η ουσιαστική υιοθέτηση των αρ-
χών της αειφορίας και της ισορροπημένης ανάπτυξης 
σε συνδυασμό με την επανεκτίμηση των σύγχρονων 
δεδομένων της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής 
κατάστασης είναι οι αναγκαίες ενέργειες που θα οδη-
γήσουν σε ουσιαστική αναθεώρηση των στόχων του 
ΕΠΧΣΑΑΤ που θα αποτελούν πλέον την εθνική στρατη-
γική της χώρας για τον τουρισμό και θα προτείνουν 
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό οφείλει 
να αντιμετωπίζει τα υπαρκτά προβλήματα της τουριστι-
κής ανάπτυξης, να προσφέρει διεξόδους στα ζητήματα 
κορεσμού και υποβάθμισης, να παρεμβαίνει ήπια στο 
φυσικό περιβάλλον και να εναρμονίζεται με το ανθρω-
πογενές και ασφαλώς να είναι συμβατό με τις επιλογές 
των ανώτερων επιπέδων σχεδιασμού της χώρας.

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής που συνεργάστηκαν 
για τις παραπάνω θέσεις είναι οι Στυλιανός Σπανός 
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, Σωτηρία Κόνιαρη Πολιτικός Μηχανικός, 
Μαρίνα Ζαφειροπούλου Πολιτικός Μηχανικός.     
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Ψήφισμα για το θάνατο του 
Ευάγγελου Κατσογιάννου

H Διοικούσα Επιτροπή του Tεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας/ Τμήμα Πελοποννήσου με την είδηση του θα-
νάτου του συναδέλφου μας και μέλους του Τμήματος 
μας Ευάγγελου Κατσογιάννου, πολιτικού μηχανικού - 
προϊσταμένου Πολεοδομικού Γραφείου Άργους ν. Αρ-
γολίδας, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εκφράζει εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος 
μας  την οδύνη για την ξαφνική απώλεια ενός διακε-
κριμένου και εκλεκτού συναδέλφου.

Ενός άξιου ανθρώπου και αγαπητού συναδέλφου, που 
πρόσφερε με τις γνώσεις του πολλές και μεγάλες υπη-
ρεσίες στο νομό Αργολίδας υπηρετώντας σε θέσεις ευ-
θύνης της Νομαρχίας Αργολίδας.
Ενός συναδέλφου που το Τμήμα μας του ανέθεσε επα-
νειλημμένα την εκπροσώπησή του σε διάφορα Συμβού-
λια και Επιτροπές με άριστα αποτελέσματα. 
Ενός συναδέλφου που είναι άδικο που άφησε τόσο 
πρόωρα την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους 
τους οικείους του.
2. Να καταθέσει στεφάνι στην νεκρώσιμη ακολουθία.   
3. Να παραστούν στην κηδεία του εκπρόσωποι από τη 
Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος.
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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕ :

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Το Τ.Ε.Ε. Πελ/σου μετά από την επίσκεψή του στον Περι-
φερειάρχη εξέδωσε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο 
«Παίρνει σάρκα και οστά μια πάγια θέση του ΤΕΕ περί 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμ-
φωνα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις περί διαχεί-
ρισης οι οποίες επιτρέπουν την επιλογή από ένα ευρύ 
φάσμα μεθόδων και πρακτικών».
Από το δελτίο τύπου ενημερωθήκαμε για τον τρόπο που 
επιχειρείται να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο και σημα-
ντικό έργο.
Μας προβληματίζει όμως και μας δημιουργεί ερωτημα-
τικά ο τρόπος που τελικά επιλέγεται για να επιλυθεί το 
πρόβλημα αυτό και μάλιστα με την συγκατάθεση των 
αρμόδιων φορέων όπως λέγεται και ιδιαίτερα του Τ.Ε.Ε. 
αρμόδιου τεχνικού και επιστημονικού φορέα.
Τα ερωτηματικά που μας προβληματίζουν και τα θέτουμε 
προς απάντηση είναι:
1. Για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. μέχρι 31/12/08 
υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη μελέτη για όλους 
τους νομούς: οι πληροφορίες μας λένε ότι στην Αργο-
λίδα δεν υπάρχει. 
Μπορεί να γίνει αποκατάσταση χωρίς εγκεκριμένη με-
λέτη;
2. Η δεματοποίηση αν και δεν αποτελεί μέθοδο δια-
χείρισης απορριμμάτων θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκρι-
μένο μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να ολοκληρωθεί 
η κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας των 
απορριμμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως όλα 
είναι θεωρητικά και στον αέρα. Φοβούμαστε ότι τα δύο 
χρόνια είναι πολύ λίγος χρόνος για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση του έργου, αφού ακόμη δεν υπάρχει με-
λέτη, με συνέπεια η αποθήκευση των δεματοποιημένων 
σκουπιδιών να μας πνίξουν. 
Το παράδειγμα εφαρμογής στα Χανιά, με άλλες προ-
ϋποθέσεις που μάλλον    απέτυχε, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη.
3. Γιατί η επιλογή των 8 χώρων για την προσωρινή απο-
θήκευση των δεματοποιημένων απορριμμάτων για τα 
επόμενα δύο χρόνια έγινε χωρίς μελέτη; Πως είναι δυ-
νατόν πρώτα να επιλέγονται οι χώροι, να διαμορφώνο-
νται και να οργανώνονται και στη συνέχεια να ζητείται η 
αδειοδότησή τους; 
Το Τ.Ε.Ε. γιατί αποδέχεται αυτή την τακτική;
4. Όταν η Περιφέρεια επιλέγει αυθαίρετα και χωρίς μελέτη 
ως χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων περιοχή του 
Αχλαδοκάμπου, έχει υπόψη της τη μελέτη σκοπιμότητας 
του ΙΓΜΕ προς την ΤΕΔΚ Αργολίδας για την ύδρευση 
όπου συμπερασματικά προτείνει:
«Η όλη έκταση του καρστικού υδροφόρου συστήμα-
τος της Δυτικής Αργολίδας να χαρακτηριστεί ως περιοχή 
υψίστης σημασίας και να προστατευτεί από ρυπογόνες 
εστίες όπως η εγκατάσταση μεγάλων κτηνοτροφικών μο-
νάδων, μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης απορ-
ριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κ.λ.π.) και μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων, χρήση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, παρα-
σιτοκτόνων και λιπασμάτων διάθεση αστικών λυμάτων 
κ.λ.π.»;
Φαντάζεστε τις τραγικές συνέπειες για την Αργολίδα μια 
ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου και των πηγών 
της Δυτικής Αργολίδας (Λέρνης, Αναβάλου κ.λ.π.) από μία 
τέτοια δραστηριότητα;
Ποιος θα έχει την ευθύνη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Γιατί απαξιώνεται η επιστήμη και η επιλογή των χώρων 
δεν έγινε κατόπιν ολοκληρωμένης μελέτης;
5. Αναφέρεται ότι τα απορρίμματα θα δεματοποιούνται 
απαλλαγμένα στραγγιδίων.
Τα στραγγίδια τι θα γίνουν; Πως θα καθαρίζονται σε 
πρώτο βαθμό;
Έχει ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή ειδικού βιολογι-
κού καθαρισμού που θα αποδέχεται τα στραγγίδια;
Με ποια μελέτη; σε ποιο χώρο, με ποιο κόστος; σε ποιο 
χρόνο;
Ξέρετε ότι αν τα στραγγίδια διοχετευτούν αυτούσια 
στους βιολογικούς καθαρισμούς αστικών λυμάτων εν-
δέχεται να αδρανοποιήσουν όλη τη διαδικασία επεξερ-
γασίας;
6. Προγραμματίζεται ο εξοπλισμός δεματοποίησης να 
χρησιμοποιηθεί και ως εξοπλισμός των μελλοντικών 
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).
Μα πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα που λει-
τουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο και ο εξοπλι-
σμός του ενός είναι ασύμβατος με τον εξοπλισμό του 
άλλου.
7. Το Τ.Ε.Ε. είναι αντίθετο στην εφαρμογή της πυρόλυσης 
ως μεθόδου διαχείρισης γιατί είναι ρυπαντικά επικίνδυνη 
και αντιοικονομική.
Γιατί δεν ζήτησε από την Περιφέρεια να δεσμευτεί ότι 
δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης με την μέθοδο της πυρόλυσης;
8. Ποιος ο φορέας διαχείρισης;
Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να ανατεθεί η κατασκευή 
και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών 
απορριμμάτων σε ιδιώτη ή να γίνει μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.;
9. Ποιο είναι το τελικό κόστος που θα καλείται να πλη-
ρώσει ο πολίτης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων με τον προτεινόμενο τρόπο;

Αν για όλα τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν ικανο-
ποιητικές απαντήσεις, τότε πράγματι πρόκειται για την 
επίλυση ενός χρόνιου και σοβαρού προβλήματος.
Διαφορετικά οι συνέπειες και οι ευθύνες ορισμένων είναι 
τεράστιες.

Ναύπλιο 20/10/08
Για την Παρέμβαση

Κώστας Γκόνης
Πολ/κός Μηχ/κός

Τι αλλάζει στο νομοθετικό πλαίσιο για τους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς

Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από Φ/Β ή 
για έκδοση απόφασης εξαίρεσης που είχαν υποβληθεί ως τις 
31/5/2007 πρέπει να αξιολογηθούν ως τις 31/12/2008, όσες εί-
χαν υποβληθεί ως τις 30/6/2007 ως τις 30/4/2009 και τέλος όσες 
είχαν υποβληθεί ως τις 29/2/2008 πρέπει να αξιολογηθούν ως τις 
31/12/2009.
Από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου απαγορεύεται η μεταβί-
βαση αδειών παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης για την παρα-
γωγή ηλεκτρισμού από Φ/Β πριν αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός.
Ως τον Αύγουστο του 2010 οι εγγυημένες τιμές για την ενέργεια 
από  φωτοβολταϊκά διατηρούνται στα 400, 450 και 500 ευρώ/mwh 
ανάλογα με τη συνολική ισχύ του σταθμού και το αν είναι συν-
δεδεμένος στο δίκτυο ή όχι. Από τον Αύγουστο του 2010 ξεκινά 
η αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία τερματίζεται το 2014, καθώς 
από το 2015 η τιμολόγηση συνδέεται με την Οριακή Τιμή του 
Συστήματος.
Η αποκλιμάκωση αρχίζει με μείωση της τιμής 1,99%, καθώς από 
τα 400, 450 και 500 ευρώ/mwh του Ιουλίου 2010, ο Αύγουστος 
ξεκινά με τιμές 392,04, 441,05 και 490,05 ευρώ/mwh.
Τον Φεβρουάριο του 2011 οι τιμές υποχωρούν στα 372,83, 419,43 
και 446,03 ευρώ/mwh (πτώση εξαμήνου 4,9%0, τον Αύγουστο 
του 2011 πέφτουν στις 351,01 - 394,88 και 438,76 ευρώ/mwh 
και συνεχίζουν να μειώνονται κάθε εξάμηνο ως τον Αύγουστο του 
2014, οπότε τερματίζεται η αποκλιμάκωση στα 260,97, 293,59 και 
326,22 ευρώ/mwh.
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι τιμές αναπροσαρμόζονται 
κάθε χρόνο κατά ποσοστό ίσο με το 25% του δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε περίπτωση που η τελική τιμή (μαζί με την αναπροσαρμογή βάσει 
του δείκτη τιμών καταναλωτή) είναι μικρότερη της μέσης Οριακής 
Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) του προηγούμενου έτους προσαυ-
ξημένης κατά 30%, 40% και 50% ανάλογα με την κατηγορία του 
φωτοβολταϊκού σταθμού, τότε η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τη 
μέση ΟΤΣ του προηγούμενου χρόνου, προσαυξημένη κατά τους 
αντίστοιχους συντελεστές.
Από το 2015
Από το Φεβρουάριο του 2015 η τιμολόγηση της παραγόμενης 
ενέργειας θα γίνεται με βάση τη μέση οριακή τιμή του συστήματος 
του προηγούμενου χρόνου πολλαπλασιαζόμενη με ένα συντελε-
στή. Ο συντελεστής αυτός είναι 1,3 - 1,4 και 1,5 ανάλογα με την 
κατηγορία του φωτοβολταϊκού. Η σύμβαση πώληση της ενέργειας 
θα είναι 20 έτη.
Οι παραγωγοί που ήδη έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης και 
λειτουργούν τους σταθμούς, μπορούν είτε να τροποποιήσουν τη 
σύμβαση, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (τιμή αναφοράς του Φε-
βρουαρίου 2009 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που 
υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση  των σταθμών σε λειτουρ-
γία), είτε να συνεχίσουν με την υφιστάμενη σύνδεση.
Όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις πώλησης ενέργειας για σταθ-
μούς που δεν έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ή δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους ως την έναρξη ισχύος του νέου 
νόμου, υποχρεώνονται να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νό-
μου.

Δεν προχωρούν οι ΑΠΕ στην  Ελλάδα
Οι νέες αδειοδοτήσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθυ-
στερούν στη χώρα μας και παρεκλίνουν από το πρόγραμμα που 
έχει υιοθετήσει η Ε.Ε το οποίο προβλέπει το 20% ενέργειας που θα 

καταναλώνεται το 2020 να προέρχεται από ανανεώσιμα.
Οι καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν γίνουν εντονότερες την τελευ-
ταία διετία όπου και εφαρμόζεται ο νόμος, οφείλονται κυρίως στο 
γεγονός ότι δεν υπάρχει  χωροταξικό σχέδιο με αποτέλεσμα, 9 
στα 10 επενδυτικά σχέδια να αδυνατούν να λάβουν άδειες, με το 
μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις πολεοδομίες.
Η έλλειψη χωροταξικού δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις αδειο-
δοτήσεις και ενδεχόμενα θα φέρει και δικαστικές περιπέτειες.
Οι επενδυτές του τομέα των ΑΠΕ, επισημαίνουν ότι οι μπλοκαρισμέ-
νες επενδύσεις εξαιτίας του αφιλόξενου αδειοδοτικού περιβάλλο-
ντος ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ 
για τα νέα αιολικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα 
μόνο 30 μεγαβάτ έχουν προστεθεί από την αρχή του χρόνου μέ-
χρι τον Ιούλιο, όταν πέρσι το ίδιο διάστημα οι νέες εγκαταστάσεις 
ξεπερνούν τα 80 μεγαβάτ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο επτάμηνο του 2007 από τα 
551,76 (Ιανουάριος) αυξήθηκαν στα 636,76 μεγαβάτ (Ιούλιος), ενώ 
μέχρι το τέλος του έτους προστέθηκαν ακόνη 30 μεγαβάτ. Φέτος ο 
ρυθμός φαίνεται ότι φθίνει καθώς στο επτάμηνο η ισχύς των εγκα-
τεστημένων αιολικών αυξήθηκε από τα 666,76 μόλις στα 696,56 
μεγαβάτ (δεν περιλαμβάνονται τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Οι ΑΠΕ στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ψηφίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή ITRE (Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για τις Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με 50 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Η 
Οδηγία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά νομοθετήματα του πακέ-
του «Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή», με το οποίο η Ε.Ε επιδιώκει να 
περικόψει τις εκπομπές του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 
για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
Το βασικό σημείο τριβής υπήρξε το καθεστώς των βιοκαυσίμων 
και γενικότερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις μεταφο-
ρές. Πολλές πρόσφατες εκθέσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μπροστά σε μια ανεξέλεγκτη 
καταφυγή στα βιοκαύσιμα για τη μερική αντικατάσταση των ορυ-
κτών καυσίμων, λόγω των προβλημάτων που θα δημιουργήσει μια 
τέτοια εξέλιξη τόσο στις διεθνείς τιμές των τροφίμων, όσο και στην 
προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας του πλανήτη.
Με τη σύμφωνη ψήφο του ευρωβουλευτή κ. Νίκου Βακάλη, τα-
κτικού μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας 
(ITRE) προκρίθηκε η εξής λύση: Κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να 
διασφαλίσει έναν ενδιάμεσο και έναν τελικό στόχο. Ως ενδιάμεσος 
στόχος ορίζεται ότι το 5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ έως το 
2015, ενώ ως τελικός στόχος ορίζεται αντιστοίχως η επίτευξη ενός 
ποσοστού 10% έως το 2020.
Πέραν του τομέα των ΑΠΕ για τις οδικές μεταφορές, η Οδηγία για 
τις ΑΠΕ προβλέπει επίσης μια σειρά από καινοτομίες στους τομείς 
ηλεκτροπαραγωγής και θέρμανσης-ψύξης από ΑΠΕ. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται η διεύρυνση των λεγόμενων «μηχανισμών ευελιξί-
ας» που επιτρέπουν σε δυο ή περισσότερα Κράτη Μέλη να συ-
νεργασθούν για την από κοινού επίτευξη του στόχου του καθενός 
για το μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ (ο στόχος 
για την Ελλάδα είναι 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 
ΑΠΕ έως το 2020).
Τέλος, θεσπίζεται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση των ΑΠΕ στο δί-
κτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Κράτους 
Μέλους, εφόσον βεβαίως το επιτρέπει η ευστάθεια και η ασφάλεια 
του δικτύου.
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Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μ.Ε.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΛΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ/Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΛΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ -
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΕΛΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

Μ.Ε.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ -
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ/Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΛΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μ.Ε.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
-ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μ.Ε.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΡΟΥΛΑ ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΥΛΑ ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.Ε.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
-ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΓΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΥΛΑ ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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