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Η Παγκόσµια Ηµέρα για το Περιβάλλον αποτελεί µια καλή 
πρώτη ευκαιρία για όλους µας, προκειµένου να σκεφτούµε την 
κατάσταση του περιβάλλοντος πρώτα σε τοπικό, στη συνέχεια 
σε εθνικό αλλά και …πλανητικό επίπεδο.

Η Παγκόσµια Ηµέρα θα πρέπει να αποτελέσει µια αρχή, για 
µια προσωπική πρόκληση για καθένα και καθεµία από ‘µας, 
ώστε µε τις δράσεις µας πλέον, µε τις ενέργειές µας και τις πρά-
ξεις µας, να συµβάλουµε στην προστασία του πλανήτη. Αρκεί 
να αναλογιστούµε την καθηµερινή µας ευθύνη σε αυτή την επί-
δραση στη Γη και να δραστηριοποιηθούµε έτσι ώστε να βελτι-
ώσουµε τη συµπεριφορά µας απέναντι στο περιβάλλον µας και 
στο φυσικό κόσµο.

Μάθαµε ότι µε την φλόγα που έκλεψε από τον Όλυµπο, ο 
Προµηθέας έφερε στον άνθρωπο το δώρο της φωτιάς. Με τη 

φωτιά έφερε όµως και τον καπνό και τις λεγόµενες «ανθρωπογενείς εκποµπές δι-
οξειδίου του άνθρακα».

Από την εποχή εκείνη λίγα έχουν αλλάξει στον τρόπο που παράγουµε την ενέρ-
γεια που µας χρειάζεται. Το µεγαλύτερο µέρος εξακολουθεί να παράγεται από την 
καύση ορυκτών καυσίµων. Αυτό που διαφέρει σήµερα, είναι η τεχνολογία και η 
κλίµακα.

Η σύγχρονη κοινωνία καλείται να λύσει δύο µεγάλα προβλήµατα χωρίς να στα-
µατήσει η πρόοδος και ο πολιτισµός. Να βρει καθαρή ενέργεια και παράλληλα να 
προστατέψει το περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια και η ενέργεια του ανέµου µπο-
ρούν να µετατραπούν σε ηλεκτρική και να καλύψουν τις ανάγκες µας χωρίς την 
παραγωγή ρύπων.

Οι σηµαντικές επιπτώσεις στον πλανήτη από την αλλαγή του κλίµατος, είναι τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα, η ερηµοποίηση, οι µετακινήσεις πληθυσµών, οι αρρώ-
στιες και η εξάλειψη ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Η άναρχη µεγέθυνση σε συνδυασµό µε τη µαζική αστικοποίηση του πληθυ-
σµού, χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο και οργανωµένο χωροταξικό πλαίσιο, επέσυρε τα 
προβλήµατα που βιώνουµε καθηµερινά, στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στα 
οικοσυστήµατα, ακόµα και στα µνηµεία.

Σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιµης αειφόρου, 
φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης είναι η θέσπιση περιβαλλοντικών κανονι-
σµών αλλά και ο έλεγχος της τήρησής τους. Η χώρα µας διαθέτει πλέον ένα ση-
µαντικό περιβαλλοντικό θεσµικό πλαίσιο, ως απόρροια της εναρµόνισης µε την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Όµως στην Ελλάδα η ελλιπής εφαρµογή των διαδικασιών 
ελέγχου, η αδυναµία των περιβαλλοντικών δοµών πολιτείας και αυτοδιοίκησης 
και η υστέρηση στην ανάπτυξη της προσωπικής και συλλογικής περιβαλλοντικής 
ευθύνης καθιστούν πολλές φορές τη νοµοθεσία κενό γράµµα.

Εποµένως, χρειαζόµαστε µια νέα αντίληψη της πολιτικής, στο πλαίσιο της οποία 
θα συνεργούν οι επιµέρους πολιτικές για το περιβάλλον, την οικονοµία και την 
κοινωνία. Εάν πράγµατι επιθυµούµε να µετριάσουµε τις δυσµενείς επιπτώσεις πρέ-
πει η πολιτεία να λάβει πραγµατικά υπόψη το περιβάλλον, ως συνιστώσα ισότιµη 
µε την κοινωνία και την οικονοµία και οι κυβερνήσεις να στραφούν στην εξοικο-
νόµηση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Το ΤΕΕ εκπληρώνοντας τον ρόλο του τεχνικού συµβούλου, θα σταθεί και σε 
αυτή την προσπάθεια αρωγός, υποδεικνύοντας µεθόδους, διαδικασίες και σύγ-
χρονες πρακτικές.

της Χαρίκλειας 
Τσιώλη
Προέδρου του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου
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Ηπροστασία του περιβάλ-
λοντος έχει καθοριστική 
σηµασία για την ποιότητα 

ζωής των σηµερινών και των µελ-
λοντικών γενεών. Ο άνθρωπος 
αποτελεί ένα ζωντανό οργανισµό 
που ζει µέσα στο περιβάλλον, 
δέχεται ερεθίσµατα από αυτό και 
ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια.

Ο Ιπποκράτης είπε ότι «το πε-
ριβάλλον ρυθµίζει την υγεία του 
ανθρώπου». Στη σύγχρονη εποχή 
ο ρόλος του περιβάλλοντος στη 
ζωή και την ανάπτυξη των ανθρώ-
πων όχι µόνο δεν απορρίφθηκε, 
αλλά ενισχύεται από επιστήµες, 
όπως η βιολογία και η ψυχολο-
γία. Η προοδευτική συσσώρευση 
ποικίλων φυσικών και χηµικών 
ρύπων στο περιβάλλον µας έχει 
καταστροφικές συνέπειες για την 
ανθρώπινη υγεία. Τρώµε, πίνουµε 
και αναπνέουµε χιλιάδες τοξικές 
ουσίες ενώ παράλληλα πυρηνικά 
ατυχήµατα, πειράµατα και δοκιµές 
φορτίζουν το περιβάλλον µε απί-

στευτες ποσότητες ραδιενεργών 
καταλοίπων.

Μέσα από την περίφηµη τρύπα 
του όζοντος η υπεριώδης, αλλά 
και η υπέρυθρος ακτινοβολία, 
ανενόχλητες πλέον, βοµβαρδίζουν 
ακατάπαυστα τον ανθρώπινο ορ-
γανισµό καταστρέφοντας πρόωρα 
το δέρµα, που αποτελεί τη φυσική 
µας ασπίδα και αυξάνοντας σηµα-
ντικά τη συχνότητα του καρκίνου 
του δέρµατος.

Αν σ’ όλα αυτά προσθέσουµε 
και την µε δραµατικό ρυθµό αυ-
ξανόµενη τις τελευταίες δεκαετίες, 
ηχορύπανση τότε είναι να απορεί 
κανείς για την ανθεκτικότητα του 
ανθρώπινου είδους. Οι τοξικές 
ουσίες είναι αναρίθµητες και ήδη 
έχουν συνταχθεί ατέλειωτοι κατά-
λογοι µε τοξικές ουσίες που µας 
περιβάλλουν. Μέχρι σήµερα έχει 
περιγραφεί ένας σηµαντικός αριθ-
µός παθήσεων που είναι απότοκες 
τοξικών δράσεων γνωστών αλλά 
και αγνώστων ουσιών. Οι παθή-

 «Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο, στις 5 Ιουνίου 
και αποτελεί το κύριο όχηµα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενηµέρωση του παγκό-

σµιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα». 

 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 – ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρειάζεται έµπρακτο ενδιαφέρον
η προστασία του πλανήτη
Μετά την πολυσυζητηµένη Α’ 

∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον, 

το 1972, στη Στοκχόλµη, που 

διοργανώθηκε µε την ευθύνη 

του OΗΕ, καθιερώθηκε και ο 

εορτασµός, κάθε 5 Ιουνίου, 

της Παγκόσµιας Ηµέρας για το 

Περιβάλλον.

Από τότε και κάθε χρόνο, 

δίνεται και άλλη µια ευκαιρία 

σε όλους, φορείς και πολίτες, 

για να εκφράσουν την άποψή 

τους για όσα συµβαίνουν 

στον πλανήτη και σχετίζονται 

ιδιαίτερα µε τη διαχείριση 

Περιβάλλοντος, τη ρύπανση, 

τη διατήρηση και σωτηρία της 

πανίδας και της χλωρίδας σε 

κάθε µήκος και πλάτος κ.λπ. 

Όλο και περισσότερο, όµως, 

βασικό µέληµα των επιστηµο-

νικών ενώσεων, των οικολο-

γικών οργανώσεων αλλά και 

των κυβερνήσεων αποτελεί 

πια και η εξασφάλιση ενός 

ανώτερου επιπέδου ζωής για 

τους κατοίκους των πόλεων 

και, πιο πολύ, των µεγάλων 

αστικών κέντρων.
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σεις για τις οποίες έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζουν έξαρ-
ση, συνεπεία της µόλυνσης του περιβάλλοντος, τις τελευ-
ταίες δεκαετίες είναι: αλλεργικές και τοξικές δερµατίτιδες, 
στείρωση, αλλεργικές ρινίτιδες και βρογχίτιδες, κολίτιδες, 
άσθµα, νεφρολιθιάσεις, διάφοροι τύποι καρκίνων.

Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος να διαφυλάσσει το περιβάλ-
λον του και να το εκµεταλλεύεται µε σύνεση: διακυβεύεται 
η υγεία του, ακόµη και η ίδια η επιβίωσή του.

Τον ∆εκέµβριο στην Κοπεγχάγη
Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 

γιορτάστηκε φέτος ακριβώς σε διάστηµα 
180 ηµερών πριν από τη Σύνοδο για 
το Κλίµα το ∆εκέµβριο στη Κοπεγ-
χάγη, όπου οι ηγέτες ολόκληρου 
του πλανήτη θα ξεκινήσουν τις δι-
απραγµατεύσεις για µια δεσµευτική 
συµφωνία που θα αντικαταστήσει 
το Πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο 
λήγει το 2012. Έτσι λοιπόν, η Παγκό-
σµια ηµέρα Περιβάλλοντος σηµατοδό-
τησε φέτος την έναρξη της ενηµερωτι-
κής εκστρατείας του ΟΗΕ µε τίτλο «Κλείστε 
τη Συµφωνία». Στόχος της εκστρατείας είναι 
να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να φτάσουν σε µια 
δίκαιη, ισορροπηµένη και αποτελεσµατική συµφωνία για 
την κλιµατική αλλαγή στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, που θα 
πραγµατοποιεί από τις 7 έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2009.

Η οικονοµική κρίση που µαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη 
προειδοποιεί ότι ο κόσµος χρειάζεται δραστικές αλλαγές, 

ώστε να βελτιωθούν τα παλιά σχέδια ανάπτυξης και να γίνει 
µια µετάβαση σε µια εποχή πιο πράσινη, που θα συνεισφέ-
ρει στην οικονοµική ανάκαµψη, δήλωσε ο γραµµατέας του 
ΟΗΕ Ban Ki-moon. Ο Ban Ki-moon τόνισε ότι η Γη αντιµετω-
πίζει τη σοβαρή απειλή της αλλαγής του κλίµατος, προσθέ-
τοντας ότι όλες οι χώρες θα πληγούν, ενώ οι φτωχότερες θα 
υποστούν τις µεγαλύτερες συνέπειες.

Ο Έλληνας επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον Σταύρος 
∆ήµας δήλωσε ότι επιβάλλεται η υπογραφή παγκόσµιας 

συµφωνία για το κλίµα κατά τη σύνοδο της Κο-
πεγχάγης, καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία 

για να αποτραπεί η αλλαγή του κλίµατος. 
«Ο χρόνος δεν είναι µε το µέρος µας», 

συµπλήρωσε ο κ. ∆ήµας.
Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες 

δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ηµένοι σε ζητήµατα που αφορούν 
το περιβάλλον, τη διάσωση του 
πλανήτη και την κλιµατική αλλαγή. 

Σηµειώνεται ότι πρόσφατα συµµε-
τείχαν µε µεγάλο ποσοστό στην Ώρα 

της Γης, που στόχευε στην ενηµέρωση 
του κόσµου και στη υπόδειξη τρόπων για 

την εξοικονόµηση ενέργειας. Παράλληλα, τα 
τελευταία χρόνια διεξάγονται προσπάθειες και από 

τα πολιτικά κόµµατα και τους τοπικούς φορείς για την ευ-
αισθητοποίηση των ελλήνων στο πλαίσιο της παγκόσµιας 
προσπάθειας για πράσινες τεχνολογίες, εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, ανακύκλωση και µείωση των εκποµπών των αερίων 
του θερµοκηπίου.

Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει πως 
λαµβάνει υπόψιν του, στις αγορές του, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, 
σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο για τη στά-
ση των Ευρωπαίων στα θέµατα της βιώσι-
µης κατανάλωσης και παραγωγής.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 
Έλληνες κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό, 
καθώς το 92% δηλώνει πως εξετάζει τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων 
που αγοράζει, ενώ αυτοί που συνυπολογί-
ζουν λιγότερο τη συγκεκριµένη παράµετρο 
στις αγορές τους είναι οι Τσέχοι, σε ποσοστό 
62%.

Όσον αφορά στο ρόλο των των οικολογι-
κών σηµάτων (σχετικά µε τη φιλική προς το 
περιβάλλον προέλευσή τους, τη δυνατότητα 
ανακύκλωσης κλπ) των προϊόντων που αγο-
ράζουν, το 47% των Ευρωπαίων απάντησε 
ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αγορές 
του, ενώ το 51% δήλωσε ότι είτε τα αγνοεί 
είτε δεν διαδραµατίζουν κανέναν ρόλο στις 
αποφάσεις αγοράς. Και σε αυτή την περί-

πτωση στην πρώτη θέση είναι οι Έλληνες 
(64%) και στην τελευταία οι Τσέχοι (22%).

Επιπλέον, το 72% των Ευρωπαίων θεω-
ρεί πως τα σήµατα αποτυπώµατος άνθρακα 
ενός προϊόντος θα πρέπει να γίνουν υπο-
χρεωτικά, µε το υψηλότερο ποσοστό να 
καταγράφεται στην Ελλάδα όπου το 90% 
επιθυµεί την υποχρεωτική αναγραφή των 
εν λόγω στοιχείων και το χαµηλότερο στην 
Τσεχία (22%). Το σήµα αποτυπώµατος του 
άνθρακα θα απεικονίζει τη συνολική ποσό-
τητα αερίων θερµοκηπίου - συµπεριλαµβα-
νοµένου του διοξειδίου του άνθρακα - που 
εκπέµπεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός 
προϊόντος, από την παραγωγή έως και τη 
διοχέτευσή του στα απόβλητα. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε το Ευρωβα-
ρόµετρο,  η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ευρωπαίων δήλωσε πως αγνοεί το ευρωπα-
ϊκό οικολογικό σήµα στα προϊόντα, καθώς 
µόλις το 19% των Ευρωπαίων γνωρίζει την 
ύπαρξή του ή το έχει αναγνωρίσει κατά την 

αγορά ενός προϊόντος.
Σε σχέση δε, µε την προώθηση των φι-

λικών προς το περιβάλλον προϊόντων από 
τις λιανικές επιχειρήσεις, το 49% των πο-
λιτών της Ε.Ε. ζητά να γίνει εµφανέστερη η 
παρουσία τους στα ράφια των επιχειρήσεων 
λιανικής πώλησης ή να προβλεφθεί µια ει-
δική γωνία για τα οικολογικά προϊόντα στα 
συγκεκριµένα καταστήµατα. Άποψη µε την 
οποία διαφωνεί το 59% των Ελλήνων, που 
τάσσεται υπέρ της επιβολής δεσµευτικής νο-
µοθεσίας.

Τέλος, το 46% των πολιτών της Ε.Ε. θεω-
ρεί ως καλύτερο τρόπο προώθησης των οι-
κολογικών προϊόντων τη µείωση των φόρων 
σε αυτά και την αύξηση της φορολόγησης 
για τα επιβλαβή προς το περιβάλλον προϊ-
όντα. Μάλιστα, πλειονότητα των Βρετανών 
(65%) είναι υπέρ ενός τέτοιου συστήµατος 
διπλής φορολογίας, ενώ µόνο το 28% των 
Μαλτέζων υποστηρίζουν την εφαρµογή του. 
Θετικά βλέπουν το σύστηµα διπλής φορο-
λόγησης και οι Έλληνες, σε ποσοστό 50%. 

Περιβάλλον και Ευρωπαϊκή Ένωση
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Η Ν. Υόρκη, υπεύθυ-
νη για την παραγωγή του 
0,25%τω παγκόσµιων εκπο-
µπών αερίων του θερµοκη-
πίου, έχει καταρτίσει σχέδιο 
δράσης για τη µείωση των 
συγκεκριµένων εκποµπών 
σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 30%. Ο πρώτος άξονας 
του συγκεκριµένου σχεδίου 
δράσης αφορά στον περιο-
ρισµό της αστικής διάχυσης 
και περιλαµβάνει επιµέρους 
δράσεις για την βελτίωση 
της λειτουργικότητας και της 
ελκυστικότητας των αστικών 
περιοχών (οικονοµικά προ-
σιτές κατοικίες, πάρκα γει-
τονιάς, βελτίωση ΜΜΜ,κα), 
προκειµένου να υπάρξει 
προσέλκυση 900.000 κατοί-
κων σε υφιστάµενες αστικές 
συγκεντρώσεις έως το 2030. 
Κάτι τέτοιο εκτιµάται ότι 
θα έχει ως αποτέλεσµα την 
αποφυγή της έκλυσης 15,6 
εκατοµµυρίων τόνων. CO2. 
Ο δεύτερος άξονας αφορά 
στη βελτιστοποίηση του συ-
στήµατος παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας της Νέας 
Υόρκης, ο τρίτος στα ενερ-
γειακά αποδοτικά κτίρια και 
ο τελευταίος, στην προώθη-

ση της αειφορίας στον τοµέα 
των µεταφορών.

Οµοίως, σχέδιο δράσης 
για τη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου και 
κυρίως του διοξειδίου CO2 
εφαρµόζεται και στο Λονδί-
νο, το οποίο παράγει το 8% 
των συνολικών εκποµπών 
CO2 του H.B. Το σχέδιο 
δράσης περιλαµβάνει πολλά 
επιµέρους προγράµµατα, 
όπως το «Πρόγραµµα του 
∆ηµάρχου για τις Πράσινες 

Κατοικίες» (επιδότηση της 
τοποθέτησης µονώσεων, 
ενηµέρωση – ευαισθητοποί-
ηση πολιτών, εκπαίδευση 
για την εγκατάσταση ΑΠΕ 
µικρής κλίµακας σε κτήρια, 
κ.α), το Πρόγραµµα για τον 
περιορισµό των εκποµπών 
αερίων ρύπων στον τοµέα 
των µεταφορών (φόρος άν-
θρακα για οχήµατα µε υψη-
λές εκποµπές CO2 και προώ-
θηση της χρήσης ΜΜΜ κ.α) 
κλπ».

Όσο και αν µας φαίνεται περίεργο, οι δράσεις 
πρέπει να ξεκινήσουν από εµάς. Μια µικρή αλ-
λαγή στις καθηµερινές µας συνήθειες, µπορεί να 
προκαλέσει µεγάλες, διακρατικές αλλαγές σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, ώστε να παραδώσουµε ένα πιο 
υγιές περιβάλλον στις γενεές που έρχονται µετά 
από εµάς:

Χρησιµοποιούµε όσο λιγότερο µπορούµε 
το αυτοκίνητο. Παίρνουµε τα µέσα µαζικής µε-
ταφοράς ή και το ποδήλατό µας. Αυξάνονται τα 
ποδήλατα στους δρόµους σε καθηµερινή βάση. 
Μπορείς να είσαι και εσύ ένας από αυτούς.

Φροντίζουµε να επιλέγουµε ηλεκτρικές συ-
σκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης. Μικρότερη 
κατανάλωση ρεύµατος σηµαίνει λιγότερος καµέ-
νος λιγνίτης και λιγότερα επιβλαβή αέρια στην 
ατµόσφαιρα.

Ελέγχουµε τις ποσότητες νερού που  κατανα-
λώνουµε. ∆εν σπαταλάµε το νερό. Καθηµερινά 
πεθαίνουν 20.000 παιδιά από ζητήµατα που σχε-
τίζονται µε τη λειψυδρία και τις ελλιπής συνθήκες 
υγιεινής.

Ανακυκλώνουµε µε υπευθυνότητα. ∆εν ανα-
κυκλώνονται όλα τα υλικά. Φροντίζουµε να ενη-
µερωνόµαστε από τους δήµους µας σχετικά µε τα 
προγράµµατα ανακύκλωσης που «τρέχουν».

Προτιµάµε τα προϊόντα που έχουν οικολογική 
σήµανση. Μπορεί να είναι ελαφρώς πιο ακριβά, 
αλλά είναι λιγότερο βλαβερά για το περιβάλλον 
µας.

Ενηµερωνόµαστε, ενηµερωνόµαστε και τέλος 
ενηµερωνόµαστε. Ποια είναι τα δικαιώµατα αλλά 
και οι υποχρεώσεις µας. Τι πρέπει και τι δεν πρέ-
πει να κάνουµε.

Τα δραµατικά 
στοιχεία
της Γης 
σήµερα

Το 20% του πληθυσµού 
στη Γη καταναλώνει το 80% 
των παγκόσµιων πόρων.
Ο κόσµος ξοδεύει 12 φορές 
περισσότερα χρήµατα σε 
στρατιωτικές δαπάνες παρά 
σε εκστρατείες βοήθειας για 
τις αναπτυσσόµενες χώρες.
5.000 άνθρωποι χάνουν τη 
ζωή τους καθηµερινά από 
την κατανάλωση µολυσµέ-
νου νερού.
1 δις. Άνθρωποι δεν έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό, 
πόσιµο νερό.
Περίπου 1 δις. Άνθρωποι 
σήµερα πεινούν.
Πάνω από το 50% των 
σιτηρών που υπάρχουν στο 
εµπόριο παγκοσµίως δια-
τίθενται για την τροφή των 
ζώων και τα βιο-καύσιµα.
Το 40% των καλλιεργή-
σιµων εκτάσεων, έχουν 
υποστεί σοβαρές ζηµιές και 
απαιτούνται πολλά χρόνια 
για την αποκατάστασή 
τους.
Κάθε χρόνο, 13 εκατοµ-
µύρια εκτάρια δασικής 
περιοχής εξαφανίζονται.
1 στα 4 θηλαστικά, 1 στα 
8 πτηνά, 1 στα 3 αµφίβια 
απειλούνται µε εξαφάνιση. 
Τα είδη του ζωικού βασιλεί-
ου εξαφανίζονται µε ρυθµό 
1.000 φορές µεγαλύτερο 
από τον φυσιολογικό.
Τα του θαλάσσιου εδά-
φους είναι εξαντληµένα ή 
επικίνδυνα µειωµένα.
Η µέση θερµοκρασία των 
τελευταίων 15 ετών είναι 
η µεγαλύτερη που έχει 
σηµειωθεί ποτέ στη Γη.
Η επιφάνεια του πάγου 
είναι 40% πιο λεπτή από 
ότι 40 χρόνια πριν.
Υπολογίζεται ότι θα 
υπάρχουν 200 εκατοµ-
µύρια πρόσφυγες λόγω 
κλιµατικών αλλαγών µέχρι 
το 2050.

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τα σχέδια δράσης της Ν. Υόρκης
και του Λονδίνου

Ας προσέξουµε λίγο τις καθηµερινές µας συνήθειες

Η Νέα Υόρκη επιδιώκει να προσελκύσει 900.000 κατοίκους σε υφιστάµενες αστικές 
συγκεντρώσεις, µέχρι το 2030. κάτι τέτοιο εκτιµάται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή 

έκλυσης 15,6 εκατ. τόνων CO2. Στο Λονδίνο το «Πρόγραµµα του δηµάρχου για τις πράσινες 
κατοικίες» επιδοτεί την τοποθέτηση µονώσεων, ενώ το «Πρόγραµµα για τον περιορισµό αέρι-

ων ρύπων» επιβάλει φόρο στα οχήµατα µε υψηλές εκποµπές CO2. Στην Ελλάδα, η υστέρηση 
δεν εντοπίζεται σε πολιτικές και ιδέες, όσο στον συντονισµός τους και στην πολιτική, κυρίως, 

βούληση για τη ρήξη µε το παλαιό και για την ενσωµάτωση του νέου.
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Αλ Γκορ 
(Αµερικανός πολιτικός)

«Ο αγώνας για 
να σώσουµε το 
παγκόσµιο περι-
βάλλον είναι κατά 
κάποιον τρόπο 

πολύ δύσκολος από τον αγώνα 
που δόθηκε για τη νίκη κατά του 
Χίτλερ, γιατί αυτή τη φορά, ο πό-
λεµος δίνεται εναντίον ηµών των 
ίδιων. Εµείς είµαστε ο εχθρός 
και από την άλλη, µπορούµε να 
έχουµε µόνο τους εαυτούς µας 
ως συµµάχους».

Ζακ Ιβ Κουστώ (1910-1997, 
Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής, 
συγγραφέας)
«Η θάλασσα είναι ο παγκόσµιος 
υπόνοµος».

Γεώργιος Σεφέρης (ποιητής)
«Ο θαλασσινός άνεµος κι η δρο-
σιά της αυγής υπάρχουν χωρίς 
να το ζητήσει κανένας».

Μοχάντας (Μαχάτµα) Γκάντι
(1869-1948 Ινδός πολιτικός, επανα-
στάτης)
1. «Υπάρχει επάρκεια αγαθών 

στον κόσµο για τις ανάγκες του 
ανθρώπου, αλλά όχι για την 
απληστία του».
2. «Αυτά που κάνουµε στα δάση 
του πλανήτη είναι µια ανάκλαση 
αυτών που  κάνουµε στον εαυτό 
µας, αλλά και αυτών που κάνου-
µε στους άλλους».

Καρλ Σαγκαν (1934-1996, Αµερικα-
νός αστρονόµος, αστροφυσικός)
«Το σύµπαν δεν απαιτείται να 
βρίσκεται σε τέλεια αρµονία µε 
την ανθρώπινη  φιλοδοξία».

Αλµπερτ Αϊνστάιν (1879-
1955,Γερµανός φυσικός)

1. «Θα χρεια-
στούµε έναν 
πολύ διαφορε-
τικό νέο τρόπο 
σκέψης, αν 
θέλουµε να επι-

βιώσει το ανθρώπινο είδος»
2. «Το ανθρώπινο πλάσµα είναι 
τµήµα ενός συνόλου, που απο-
καλείται από εµάς Σύµπαν, ένα 
τµήµα περιορισµένο στο χρόνο 
και το χώρο. Βιώνει τον εαυτό 
του, τις σκέψεις και τα συναι-
σθήµατά του διαχωρισµένα από 

το υπόλοιπο σύµπαν – µε ένα 
είδος οπτικής παραίσθησης της 
συνείδησής του. Αυτή η παραί-
σθηση είναι ένα είδος φυλακής 
για εµάς, που µας περιορίζει στις  
προσωπικές µας επιθυµίες και 
στη στοργή για να κοντινότερα 
σε εµάς άτοµα. Πρέπει να απε-
λευθερώσουµε τους εαυτούς µας 
από αυτή τη φυλακή, διευρύνο-
ντας τον κύκλο της συµπόνιας 
µας, ώστε να συµπεριλάβει όλα 
τα ζωντανά πλάσµατα και το 
σύνολο της φύσης µέσα στην 
οµορφιά της (1950).

Θίοντορ Ρούζβελτ (1858-1919, 
Αµερικανός πολιτικός)

1. «Το να κατα-
σπαταλάµε, το να 
καταστρέφουµε
τους φυσικούς 
πόρους µας, το 
να απογυµνώ-

νουµε και να εξαντλούµε τη γη, 
αντί να τη χρησιµοποιούµε µε 
τρόπο που µπορεί να αυξήσει 
τη χρησιµότητά της, θα έχει ως 
αποτέλεσµα να µειώσουµε – στις 
ηµέρες των παιδιών µας- αυτήν 
ακριβώς την ευηµερία, που 
υποτίθεται ότι έπρεπε να τους 
παραδώσουµε αναβαθµισµένη 
και ανεπτυγµένη» 
2. «Μια χώρα χωρίς παιδιά θα 
είχε µπροστά της ένα µέλλον 
χωρίς ελπίδα. Μια χώρα χωρίς 

δέντρα την ίδια απελπισία έχει 
περίπου».

Τόµας Φούλερ (1608-1661, Βρετα-
νός ιστορικός, ιεροκήρυκας)
«Ποτέ δεν ξέρουµε την αξία 
του νερού, µέχρι το πηγάδι να 
στερέψει».

Κινέζικη παροιµία (1)
«Το ρόδο έχει αγκάθια µόνο γι΄ 
αυτούς που θα επιχειρήσουν να 
το κόψουν»

Κινέζικη παροιµία (2)
«∆εν βρίσκεις δέντρο για σκιά, 
Μη ρίχνεις το φταίξιµο στον 
ήλιο, στον εαυτό σου να το 
ρίξεις».

Ινδιάνικη προφητεία (Φυλή Κρι)
«Μόνον όταν το 
τελευταίο δέντρο 
έχει πεθάνει και 
το τελευταίο πο-
τάµι έχει δηλη-
τηριαστεί και το 
τελευταίο ψάρι 
έχει πιαστεί, θα 

καταλάβουµε ότι δεν µπορούµε 
να φάµε τα χρήµατα».

Ινδιάνικο γνωµικό
«Πρέπει να διδάξετε τα παιδιά 
σας ότι η Γη είναι µάνα τους{…} 
Αν οι άνθρωποι φτύσουν τη γη, 
φτύνουν τον εαυτό τους».

Πράσινα ∆ώµατα
Η µικρή έκταση των δηµοσίων χώρων 

πρασίνου στον αστικό ιστό και η διαρκής 
συρρίκνωσή τους, από άλλες λειτουργίες, 
καθιστά τα φυτεµένα δώµατα έναν από 
τους λιγοστούς εναποµείναντες τρόπους 
επαναφοράς της βλάστησης στον αστικό 
χώρο. «Τα πράσινα δώµατα αποτελούνται 
από φυτά που αναπτύσσονται στα δώµα-
τα των κτιρίων και έτσι αντικαθιστούν την 
πράσινη επιφάνεια του εδάφους που κατα-
στράφηκε όταν τα κτίρια κτίστηκαν.

Ένα πράσινο δώµα αποτελείται από τρία 
επιµέρους τµήµατα. Το δοµικό τµήµα, το 
οποίο αποτελεί το υπόβαθρο της κατασκευ-
ής, το κηπευτικό τµήµα το οποίο είναι ου-
σιαστικά ο κήπος της στέγης και το φυτικό 
τµήµα το οποίο περιλαµβάνει τα φυτά. 

Τα τρία αυτά τµήµατα µπορεί να είναι 
ανεξάρτητα και να αποτελούνται από τελεί-
ως διαφορετικά υλικά και σύσταση, στην 
ουσία όµως εξαρτώνται άµεσα το ένα από 
το άλλο.

Τα συστήµατα φύτευσης που έχουν 
αναπτυχθεί ανάλογα µε την αντοχή και τη 

στατική επάρκεια ενός κτιρίου, µπορούν να 
διαχωριστούν εξής τρεις τύπους: εκτατικός 
τύπος, ηµιεντατικός τύπος και εντατικός 
τύπος.

Οι πολιτικές και οι δράσεις, για τη δι-
άδοση και την προβολή της πρακτικής της 
φύτευσης των δωµατίων στην Ελλάδα θα 
µπορούσαν να είναι: 

Η θέσπιση άµεσων οικονοµικών κινή-
τρων για τους ιδιώτες.
Η υποχρεωτική φύτευση συγκεκριµένου 
ποσοστού της επιφάνειας του δώµατος 

σε νέες κτιριακές κατασκευές, ανάλογα 
µε την περιοχή και τις κλιµατικές συν-
θήκες (µέσω της προσθήκης σχετικής 
οδηγίας στον Οικοδοµικό Κανονισµό).
Η διαµόρφωση πράσινων δωµάτων σε 
όλα τα δηµόσια κτίρια ιδιαίτερα στα 
εκπαιδευτικά κτίρια (σχολεία, πανεπι-
στήµια), τα οποία θα λειτουργήσουν 
εκπαιδευτικά για τους νέους και πα-
ραδειγµατικά για όλους τους πολίτες, 
µέσω της πολλαπλότητας λύσεων και 
χρήσεων τους.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τ ο Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kWp, στο 
δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων των στε-
γάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιµοποιείται 

για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων, σε όλη 
την Επικράτεια µε εξαίρεση τα νησιά. ∆ικαίωµα ένταξης στο 
Πρόγραµµα θα έχουν φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα 
- επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επι-
χειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον 
οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα.

Σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπε-
ται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος. 
Για τις πολυκατοικίες το ένα σύστηµα που 
µπορεί να τοποθετηθεί ή θα αφορά όλους 
τους ιδιοκτήτες και η διανοµή ανά διαµέρι-
σµα θα γίνεται µέσω των κοινοχρήστων ή θα 
ανήκει σε έναν από τους ιδιοκτήτες αν του πα-
ραχωρηθεί η χρήση από τους υπόλοιπους.

Τα 9 βήµατα
Αναλυτικά η διαδικασία για την εγκατάσταση οικιακού 

φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι η εξής:
1. Ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου και έρευνα αγοράς για 

αναζήτηση τεχνικής εταιρείας που θα αναλάβει τη µελέτη 
και εγκατάσταση. Αυτό µπορεί να γίνει και µέσω internet 
από το µητρώο του ΥΠΑΝ.

2. Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου, συµπλήρωση τεχνι-

κών φυλλαδίων, αίτηση στη ∆ΕΗ, εκπόνηση τεχνικής µε-
λέτης. Το κόστος ανέρχεται από 500 έως 1000 € ανάλογα 
µε την τεχνική εταιρεία.

3. Κατάθεση αίτησης για προσφορά σύνδεσης στην τοπική 
υπηρεσία δικτύου της ∆ΕΗ. Η υπηρεσία πρέπει να απα-
ντήσει µέσα σε 20 µέρες.

4.  Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από την Πολεοδο-
µία. Θα πρέπει να γίνεται σε 5 µέρες.

5. Εξασφάλιση δανειοδότησης.
6. Αίτηση σύµβασης σύνδεσης στην τοπική υπη-

ρεσία δικτύου της ∆ΕΗ και υλοποίηση των 
έργων σύνδεσης µέσα σε χρονικό διάστηµα 
20 ηµερών. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να 
πληρώσει για τα έργα σύνδεσης ποσό από 
300 έως 500 ευρώ.

7. Ολοκλήρωση εγκατάστασης εξοπλισµού 
από την τεχνική εταιρεία.

8. Υπογραφή σύµβασης πώλησης µε την τοπική 
υπηρεσία εµπορίας της ∆ΕΗ, η οποία γίνεται µέσα σε 

15 µέρες.
9. Ενεργοποίηση της σύνδεσης από την τοπική υπηρεσία 

δικτύου της ∆ΕΗ, το πολύ σε 10 ηµέρες.
∆ηλαδή, πρακτικά, απαιτούνται 9 βήµατα, το κόστος των 

διαδικασιών κυµαίνεται στα 300 έως 500 € (έργο σύνδε-
σης), το κόστος της µελέτης από τα 500 έως τα 1000€, ενώ 
το κόστος της εγκατάστασης από 4000 έως 5000€/KW.

Τα 9 βήµατα για να βάλετε 
φωτοβολταϊκά στις στέγες

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε 
το νέο θεσµικό πλαίσιο για την «οικιακή» παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος από φωτοβολταϊκά.

Πρόγραµµα επιδοτήσεων για ποσό 
µέχρι και 20.000 ευρώ, για την αγορά 
ή την συµπλήρωση του εξοπλισµού, θα 
διαθέσει στους µηχανικούς το υπουρ-
γείο Οικονοµίας, µέσω του ΕΣΠΑ.

Στόχος των επιδοτήσεων είναι να 
δηµιουργηθεί ή και κατά περίπτωση 
να συµπληρωθεί ο απαραίτητος τεχνο-
λογικός εξοπλισµός, είτε αυτός αφορά 
µηχανήµατα (Hardware), είτε λογισµι-
κό (Software), ώστε κάθε ελεύθερος 

επαγγελµατίας µηχανικός να έχει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. Ενδει-
κτικά, στο πρόγραµµα αναφέρεται για 
έναν µηχανολόγο η αγορά ενός Η/Υ µε 
υπολογιστική ισχύ ικανή για ηλεκτρο-
νικό σχεδιασµό µε παράλληλη αγορά 
του απαραίτητου λογισµικού (CAD) 
και την αγορά ενός εκτυπωτή σχεδί-
ων (plotter). Να αναφέρουµε ότι από 
τις επιδοτήσεις έχουν αποκλειστεί από 

µιας αρχής οι αγορές επίπλων , χαλιών 
ή ακόµα και εταιρικών αυτοκινήτων 
για την λειτουργία της επιχείρησης του 
ελεύθερου επαγγελµατία.

Να αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα 
σκοπεύει να επιδοτήσει 70.000 µηχα-
νικούς, 60% νέους (µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος από 1 έως 5 έτη) και 
40% παλιούς (δηλ. µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος παραπάνω από 5 έτη 
εγκεκριµένης πρότασης.

Επιδοτήσεις για µηχανικούς από το ΕΣΠΑ
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Μ ε τη συµµετοχή πλήθους µηχανικών 
της Περιφέρειάς Πελοποννήσου πραγ-
µατοποιήθηκε στην αίθουσα του Απο-

στολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου 
Τρίπολης, στις 9 Μαΐου 2009, ενηµερωτική ηµε-
ρίδα µε θέµα: «Χαλύβδινες και Σύµµεικτες Κατα-
σκευές».

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, η 
Πρόεδρος του Τµήµατος Χαρίκλεια Τσιώλη απηύ-
θυνε χαιρετισµό λέγοντας : 

«Επειδή στο ΤΕΕ Πελοποννήσου, όπως και επα-
νειληµµένως έχω τονίσει, επιδιώκοµε να ανταπε-
ξέλθοµε µε συνέπεια στη θεσµική µας υποχρέωση 
για υποστήριξη των Συναδέλφων Μηχανικών στο 
σηµαντικό επαγγελµατικό, κοινωνικό και παρα-
γωγικό  έργο σας στη χώρα µας, θεωρούµε πρω-
ταρχικό µας µέληµα την διαρκή Ενηµέρωση και 
Κατάρτιση όλων των µελών µας σε τεχνικά θέµα-
τα, σε οτιδήποτε σύγχρονο που θα ενισχύσει το 
επιστηµονικό µας υπόβαθρο και θα είναι απαραί-
τητο στην άσκηση του επαγγέλµατός µας.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουµε και την ση-
µερινή επιµορφωτική Ηµερίδα εδώ στην Τρίπολη 
για τις  κατασκευές από δοµικό χάλυβα, η θεµα-
τολογία της οποίας στόχο έχει, µε τις γνώσεις που 
θα µας προσφέρει, να βελτιώσει την ποιότητα των 
µελετών και των κατασκευών και να οδηγήσει στο 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που δεν είναι άλλο από 

την αξιοπιστία, ασφάλεια και µακροβιότητα των 
κατασκευών µας.

Στην Ελλάδα ξέροµε ότι το µεγαλύτερο µέρος 
των κατασκευών µέχρι σήµερα είναι µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα, αφ’ ενός γιατί η κατασκευή του θεω-
ρείται πιο εύκολη και πιο φιλική στη µεγάλη µάζα 
των τεχνιτών και αφ’ ετέρου γιατί είναι σχετικά 
φθηνότερη.

Τα τελευταία βέβαια χρόνια, υπάρχει σχετική 
ανάπτυξη των µεταλλικών κατασκευών, αν και 
είµαστε ακόµη πίσω σε ποσοστό χρήσης χάλυβα 
συγκριτικά µε  τις άλλες ∆υτικοευρωπαικές χώ-
ρες.

Οι κατασκευές από δοµικό χάλυβα, είτε αµι-
γείς είτε ως σύµµικτες (µε οπλισµένο σκυρόδεµα), 
έχουν αρχίσει να γνωρίζουν “άνθηση” και στη 
χώρα µας όσον αφορά µεγάλα ∆ηµόσια έργα, 
π.χ. τα έργα στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώ-
νων αλλά και Ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα, 
ξεφεύγοντας επιτέλους από την επί σειρά δεκαε-
τιών “καθήλωση” στο πλαίσιο των βιοτεχνικών 
και βιοµηχανικών κτιρίων, γενικώς ισογείων και 
απλών, παρά τα µεγάλα ανοίγµατα και ύψη.

Όσο οι κατασκευές µεγαλώνουν ή γίνονται πιο 
ιδιότυπες ή χρειάζονται για να καλύψουν ειδικές 
ανάγκες, όπως λ.χ. αίθουσες µε µεγάλα ανοίγµα-
τα, τότε η µεταλλική κατασκευή γίνεται όλο και 
πιο ελκυστική για την αντιµετώπιση τέτοιων πε-
ριπτώσεων.

Η µεταλλική κατασκευή έχει κάποια βασικά 
πλεονεκτήµατα απέναντι στις κατασκευές σκυρο-
δέµατος, έχει πολύ µικρότερο βάρος άρα αντι-
µετωπίζει και πολύ µικρότερες σεισµικές επιβα-
ρύνσεις. Η απόσβεση της σεισµικής επιβάρυνσης 
γίνεται ευκολότερα, οι τυχόν ζηµίες είναι εύκολα 
ανιχνεύσιµες και επισκευάσιµες και γενικώς ο χά-
λυβας έχει καλύτερη αντισεισµική συµπεριφορά 
από το σκυρόδεµα, δεδοµένα πολύ σηµαντικά για 
τις κατασκευές στην Ελλάδα που ο σεισµός είναι η 
σηµαντικότερη φόρτιση και το µεγάλο ζητούµενο 
είναι κτίρια µε ικανοποιητική και επιθυµητή αντι-
σεισµική συµπεριφορά.

Επίσης, η ισοτροπία του υλικού οδηγεί σε κα-
λύτερα προβλέψιµες συµπεριφορές και αυτό κά-
νει δυνατό εξαιρετικά οραµατικές και προκλητικές 
κατασκευές.

Βεβαίως, η µελέτη και κατασκευή “ελαφρών” 
κτιρίων, µε κυρίαρχο υλικό το δοµικό χάλυβα, 

Χαλύβδινες και Σύµµεικτες Κατασκευές

Οι κατασκευές 
από δοµικό χάλυβα,  
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Ολυµπιακών Αγώνων 

αλλά και Ιδιωτικά 
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Ελλάδα.
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απαιτεί πρόσθετες γνώσεις και πρόσθετη ικανότητα, εκπαί-
δευση και εµπειρία.

Οπωσδήποτε η επιλογή χρησιµοποίησης των µεταλ-
λικών κατασκευών στα συνήθη έργα δεν είναι η συνήθης 
λύση. Η γνώση όµως γύρω από το θέµα αυτό, και αναγκαία 
είναι, δεδοµένου των εξελίξεων της τεχνικής, αλλά και χρή-
σιµη, ακόµα και για καλύτερη κατανόηση πιο συµβατικών 
κατασκευών.

Η καθιέρωση των Ευρωκωδίκων για τις κατασκευές από 
δοµικό χάλυβα αποτελεί σηµαντικό βήµα, όχι µόνο για λό-
γους ασφαλείας και συµπεριφοράς, αλλά και για λόγους 
διάχυσης της γνώσεως σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσµο 
(Μελετητές, Κατασκευαστές, Τεχνικούς, Εργοστάσια διαµόρ-
φωσης, Συνεργεία συναρµολόγησης και ανέγερσης κλπ).

Ιδιαίτερα θέµατα προέρχονται από ενδεχοµένως κρίσι-
µες φορτίσεις, όπως είναι ο αέρας ή το χιόνι, που για τις 
συµβατικές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα δεν συ-
νιστούν πρόβληµα.

Επιπλέον, τα ζητήµατα αντοχής στο χρόνο ή στην πυρ-
καγιά επιβάλλουν ιδιαιτερότητες και ίσως πρόσθετα µέτρα, 
πέραν της “λογικής” που ισχύει για το οπλισµένο σκυρόδε-
µα, όπου το σκυρόδεµα -µέσω κατάλληλων προβλέψεων 
και διατάξεων- “προστατεύει” (µπορούµε να πούµε) τους 
σιδηροπλισµούς».

Όλα αυτά τα θέµατα και άλλα πολλά αναλύθηκαν στην 
σηµερινή µας Ηµερίδα, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αφ΄ ενός γιατί θα συµβάλλει στη ενηµέρωση των Συναδέλ-
φων και την διάχυση των γνώσεων, των σύγχρονων αντι-
λήψεων και κανονιστικών διατάξεων για το σχεδιασµό και 
την κατασκευή, αφ΄ ετέρου όµως γιατί το αντικείµενο των 
“Χαλύβδινων και Σύµµικτων Κατασκευών” αναπτύχθηκε 
από τους πλέον σηµαντικούς και εξειδικευµένους στην Ελ-
λάδα και διεθνώς Καθηγητές µας του Ε.Μ.Π. τους κ.κ. Ερµό-
πουλο, Ιωαννίδη, Βάγια και άλλους. 

Αναλυτικά τα θέµατα που αναπτύχθηκαν από τους υφη-
γητές είναι:

Ι. Ερµόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
1. «Κατασκευές από χάλυβα στις Ολυµπιάδες της Αθήνας 

(2004) και του Πεκίνου (2008)».
2. «Ευρωκώδικας ΕΝ1-1991 : Μέρος 1-3, Φορτία Χιονιού 

και Μέρος 1-4, ∆ράσεις Ανέµου, Παραδείγµατα».
Γ. Ιωαννίδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

1. «Μόρφωση µονορόφων κτιρίων».
2. «Συµπεριφορά κατασκευών από χάλυβα σε υψηλές 

θερµοκρασίες».
Ι. Βάγιας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

1. «Χαλύβδινα κτίρια στην Ελλάδα».
2. Αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων από χάλυβα».
Χ. Γαντές, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

1. «Ευστάθεια µελών».
2. «Μόρφωση και ανάλυση συνδέσεων».

Το αντικείµενο των 
“Χαλύβδινων και 
Σύµµικτων Κατασκευ-
ών” αναπτύχθηκε 
από τους πλέον 
σηµαντικούς και 
εξειδικευµένους στην 
Ελλάδα και διεθνώς 
Καθηγητές του Ε.Μ.Π. 
τους κ.κ. Ερµόπουλο, 
Ιωαννίδη, Βάγια.
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Σ
εισµός και κατασκευές, ήταν το 
θέµα ηµερίδας που πραγµατοποι-
ήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στην 
Τρίπολη, και την παρακολούθη-
σαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολ-

λοί Μηχανικοί της περιφέρειάς µας.
Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της 

Νοµαρχιακής και ∆ηµοτικής Αρχής καθώς και 
εκπρόσωποι φορέων. Στους συµµετέχοντες 
διανεµήθηκε ενηµερωτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. 
και κατά την εξέλιξή της έγιναν συζητήσεις 
και διευκρινίστηκαν απορίες και ερωτήµατα. 
Όπως τόνισε στην έναρξη η πρόεδρος «ο Ελ-
ληνικός χώρος έχει ιδιαίτερα υψηλή σεισµικό-
τητα, επειδή ένα µεγάλο µέρος του ευρίσκεται 
πολύ κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλα-
κών Ευρώπης-Αφρικής. Με τον τρόπο αυτό 
εξήγησε την αναγκαιότητα τέτοιων ενηµερω-
τικών συναντήσεων, ενώ υπογράµµισε πως 
η Πελοπόννησος ιδιαίτερα, µαζί µε τα Ιόνια 
Νησιά είναι από τις πιο επιβαρυµένες περιο-
χές της Ελλάδας.

Σε µία χώρα που βιώνει τακτικά τα ξε-
σπάσµατα του Εγκέλαδου, όλοι οι πολίτες, ο 
καθένας από τη δική του θέση, θα πρέπει να 
είναι  διαρκώς σε εγρήγορση. Ειδικά εµείς οι 
Μηχανικοί οφείλοµε αφενός να είµαστε ενή-
µεροι για τις εξελίξεις της Επιστήµης και για 
τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται στο 
πεδίο των κανονισµών και αφετέρου να συ-
νεργαζόµαστε µε την Πολιτεία και τους φορείς 
αυτής που ασχολούνται µε τα θέµατα αντισει-
σµικής προστασίας.

Όσον αφορά τον ρόλο των µηχανικών 
στις αντισεισµικές κατασκευές, τόνισε ότι στη 
χώρα µας ο σεισµός είναι η σηµαντικότερη 
φόρτιση που έχει προκαλέσει καταρρεύσεις 
κτιρίων µε υλικές ζηµιές αλλά και θύµατα 
και πως ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο βασικός 
σκοπός των µηχανικών πρέπει να είναι κτίρια 
µε ικανοποιητική και επιθυµητή αντισεισµική 

συµπεριφορά. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι 
µέληµα του Μηχανικού είναι η όσο το δυνα-
τόν καλύτερη µόρφωση ενός αντισεισµικού 
δοµικού συστήµατος καθώς και οι µελέτες 
και κατασκευές προσεισµικών ενισχύσεων 
των υφισταµένων κτιρίων, µε άλλα λόγια η 
πρόληψη.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνοµε συνεχώς 
ενηµερωτικά σεµινάρια και προωθούµε το 
πρόγραµµα ΕΠΑΝΤΥΚ για την προσεισµική 
ενίσχυση των κατασκευών.

Η ηµερίδα εξυπηρετεί τους στόχους που 
έχουµε θέσει ως ΤΕΕ Πελοποννήσου  και δι-
οργανώνεται µαζί µε τον ΟΑΣΠ, τον αρµόδιο 
φορέα που σχεδιάζει και εκτελεί την αντισει-
σµική θωράκιση της χώρας µας και παρεµβαί-
νει στη φάση της αντιµετώπισης των φυσικών 
καταστροφών και της διαχείρισης των κατα-
στάσεων εκτάκτων αναγκών».

Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε µε τον 
ΟΑΣΠ και σκοπός της ήταν να βοηθήσει στο 
έργο µας που είναι η δηµιουργία ασφαλών 
κατασκευών, οι οποίες συνεισφέρουν στην 
προώθηση  µιας ολοκληρωµένης αντισεισµι-
κής πολιτικής και στην ανάπτυξη της χώρας.

Η θεµατολογία που παρουσιάστηκε κατά 
οµιλητή εξελίχτηκε ως εξής:
· Χαιρετισµός Προέδρου ΟΑΣΠ - Το σεισµικό 

πρόβληµα της χώρας µας και µέτρα προ-
στασίας. ∆ρ. Μακρόπουλος Κων/νος, Καθ. 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

· Ο προσεισµικός έλεγχος και οι προσεισµι-
κές ενισχύσεις των υφιστάµενων κτιρίων. 
Βλάχος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός,
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. στο ∆Σ ΟΑΣΠ.

· Κανονισµός για τη Μελέτη Επισκευών και 
Ενισχύσεων των Κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ). ∆ρ. 
∆ρίτσος Στέφανος, Αναπλ. Καθ. Πανεπιστη-
µίου Πατρών.

· Νοµικά και επαγγελµατικά θέµατα που 
σχετίζονται µε τις προσεισµικές ενισχύσεις. 

Βλάχος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Εκ-
πρόσωπος Τ.Ε.Ε. στο ∆Σ ΟΑΣΠ.

· Οδηγίες συµπλήρωσης δελτίου προσεισµι-
κού ελέγχου δοµικής τρωτότητας κτιρίων. 
∆ρ. Μώκος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανι-
κός ΟΑΣΠ.

Οι εισηγήσεις
Ο  Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ∆ιευθυντής 

του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Αστερο-
σκοπείου Αθηνών Καθηγητής Σεισµολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνος
Μακρόπουλος ανέπτυξε το θέµα «Του σει-
σµικού προβλήµατος της χώρας µας και των 
µέτρων προστασίας». 

Ο καθηγητής αναφέρθηκε, αρχικά στη 
δοµή της γης και του στερεού φλοιού της,

στη συνέχεια δε αναφέρθηκε στα είδη 
των σεισµών, τα κύρια χαρακτηριστικά του 
σεισµού, τα όργανα µέτρησης των σεισµών, 
σηµείωσε ιδιαιτέρως την διαφορά µεταξύ του 
µεγέθους του σεισµού, το οποίο µετράται 
στην κλίµακα RICHTER και αποτελεί µέτρο της 
εκλυόµενης ενέργειας στην εστία του σεισµού 
και της έντασης του σεισµού που είναι µέτρο 
της καταστροφικότητας του σεισµού σε κάθε 
θέση, µετράται δε στην κλίµακα MERCALLI – 
SIEBERG, επισηµαίνοντας τις συγχύσεις που 
γίνονται συχνά από τα ΜΜΕ µεταξύ των πα-
ραπάνω εννοιών.

Ακολούθως έκανε ιστορική αναδροµή  
στους σεισµούς του Ελληνικού χώρου,  ανα-
φέρθηκε στις θεωρίες γένεσης των σεισµών, 
την σεισµικότητα της Μεσογείου, ειδικότερα 
δε στην σεισµικότητα της Ελλάδας, σε διά-
φορες περιόδους από την αρχαιότητα ως 
σήµερα, πρόβαλε εικόνες των σεισµικών 
ρηγµάτων και καταστροφών από σεισµούς 
στον Ελληνικό χώρο και κατέληξε µε τις ζώνες 
σεισµικής επικινδυνότητας, τόσο αυτές που 
ίσχυαν µέχρι 31-12-2003, όσο και αυτές που 

Σεισµός και 
Κατασκευές
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ισχύουν από 1-1-2004 µέχρι σήµερα.
Τόνισε ότι ο σεισµικό κίνδυνος (Κ) εκφρά-

ζεται από το ακόλουθο γινόµενο,
Κ=Ε*Τ*Α
όπου Ε= η σεισµική επικινδυνότητα, 
         Τ= η τρωτότητα των κατασκευών, 
         Α= η αξία υπό διακινδύνευση.
Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι 

για την µείωση του σεισµικού κινδύνου είναι 
απαραίτητη η µείωση της τρωτότητας των κα-
τασκευών, αφού οι άλλοι δύο παράγοντες δεν 
επιδέχονται παρέµβαση.

Προς τη κατεύθυνση αυτή, της µείωσης 
της τρωτότητας των κατασκευών, εργάζεται 
συνεχώς ο ΟΑΣΠ, τόσο µε την επεξεργασία 
νέων κανονισµών, όσο και προτείνοντας µέ-
τρα πρόληψης τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο 
και σε ατοµικό επίπεδο.

Παράλληλα ο ΟΑΣΠ ασχολείται µε την 
προώθηση όλων των θεµάµατων εφαρµο-
σµένης έρευνας σε θέµατα, σεισµοτεκτονικής, 
αντισεισµικής τεχνολογίας και κοινωνικής 
αντισεισµικής άµυνας. ασχολείται µε την 
προώθηση όλων των θεµάµατων εφαρµο-
σµένης έρευνας σε θέµατα, σεισµοτεκτονικής, 
αντισεισµικής τεχνολογίας και κοινωνικής 
αντισεισµικής άµυνας καθώς και µε δραστη-
ριότητες εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του 
πληθυσµού. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται από τον 
ΟΑΣΠ στην εκπαίδευση, τόσο του γενικού 
πληθυσµού όσο και των µαθητών µε ειδικά 
για κάθε περίπτωση προγράµµατα.

Η εκπαίδευση και ενηµέρωση περιλαµβά-
νει τόσο τις αναγκαίες ενέργειες, πριν από το 
σεισµό, κατά την διάρκεια του σεισµού καθώς 
και µετά το σεισµό, όσο και ενηµερώσεις σε 
εξειδικευµένα θέµατα.

Η σηµερινή ηµερίδα που εντάσσεται στο 
πλαίσιο των ενηµερωτικών δραστηριοτήτων 

του ΟΑΣΠ και ειδικότερα των επιστηµόνων 
της χώρας µας, χαιρετίζεται ιδιαιτέρως από 
τον Oργανισµό ο οποίος και συµµετέχει µε 
στελέχη του.

Ο Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Βλάχος 
εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ∆Σ του ΟΑΣΠ, που 
ακολούθησε στο βήµα, ανέπτυξε το θέµα « 
Ο προσεισµικός έλεγχος και οι προσεισµικές 
ενισχύσεις των υφισταµένων κτιρίων».

Ο οµιλητής αρχικά έκανε αναφορά στην 
ιστορική εξέλιξη των Ελληνικών Αντισεισµι-
κών Κανονισµών. Ξεκινώντας από Αντισει-
σµικό Κανονισµό (ΑΚ) Κορίνθου – Λουτρα-
κίου του 1928 που είχε τοπική µόνον ισχύ, 
έφθασε µέχρι τον ΕΑΚ 2000 ο οποίος µετά 
από τροποποιήσεις κατέληξε στην σήµερα 
ισχύουσα µορφή από την    1-1-2004. Τόνισε 
ότι κάθε αλλαγή  ΑΚ δηµιουργεί µια νέα  γε-
νιά δοµηµάτων µικρότερης τρωτότητας, αλλά 
αυτόµατα θέτει και το ερώτηµα, τι γίνεται µε 
τα υφιστάµενα δοµήµατα.

Έτος σταθµός στην πορεία αυτή θεωρεί-
ται έτος 1985 οπότε άρχισε η υποχρεωτική 
εφαρµογή των πρόσθετων διατάξεων στον 
ΑΚ του 1959, όµως, µε βάση τα στοιχεία της 
απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ του 2000, µόνο 
το 20% των κτιρίων της χώρας µας έχει κα-
τασκευασθεί µετά το 1985. Το στοιχείο αυτό 
και µόνο αποδεικνύει ότι ένας γενικευµένος 
προσεισµικός έλεγχος είναι ανέφικτος και συ-
νεπώς είναι απαραίτητος ο καθορισµός προ-
τεραιοτήτων. Πρώτης προτεραιότητας είναι 
βέβαια τα κτίρια δηµόσιας και κοινωφελούς 
χρήσης, αλλά και µεταξύ των κτιρίων της κα-
τηγορίας αυτής είναι αναγκαίος ο καθορισµός 
προτεραιοτήτων.

Αφού αναφέρθηκε στις σχετικές µελέτες 
που ανέθεσε ο ΟΑΣΠ από την ίδρυση του 

τόνισε ότι ο προσεισµικός έλεγχος που µε 
πρόταση του ΟΑΣΠ έχει υιοθετηθεί από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε περιλαµβάνει τρία διαδοχικά βή-
µατα εκ των οποίων το πρώτο συνίσταται 
τόσο στον έλεγχο της δοµικής τρωτότητας µε 
τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο, όσο και στον έλεγχο 
της µη δοµικής τρωτότητας. Το δεύτερο βήµα 
συνίσταται στην προσεγγιστική αποτίµηση 
της σεισµικής ικανότητας των κτιρίων, ενώ 
το τρίτο βήµα που περιλαµβάνει τόσο την 
αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας όσο και 
τις αναγκαίες επεµβάσεις σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στον ΚΑΝΕΠΕ αποτελεί και µόνον τον 
ουσιαστικό προσεισµικό έλεγχο, ενώ τα δύο 
πρώτα βήµατα είναι καταγραφές των δοµικών 
χαρακτηριστικών που οδηγούν και µόνο στον 
καθορισµό των προτεραιοτήτων για τον πα-
ραπέρα βήµα.

Άλλη  µεθοδολογία εκτίµησης της τρωτό-
τητας υφισταµένων κτιρίων είναι αυτός που 
βασίζεται στην ταξινόµηση των κτιρίων σε ένα 
δοµικό τύπο κτιρίων και την εκτίµηση της µέ-
σης τρωτότητας κάθε τύπου για τις διάφορες 
σεισµικές διεγέρσεις. 

Η µεθοδολογία αυτή έχει χρησιµοποιηθεί 
στο πρόγραµµα ΕΠΑΝΤΥΚ του ΤΕΕ στο οποίο 
σηµαντικότατη και πρωτοποριακή είναι η 
συµβολή του περιφερειακού τµήµατος της 
Πελοποννήσου.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών Στέφανος ∆ρίτσος, ανέπτυξε 
το θέµα «Κανονισµός για τη Μελέτη Επισκευ-
ών και Ενισχύσεων Κτιιρίων (ΚΑΝΕΠΕ)».

Ο καθηγητής αρχικά αναφέρθηκε στην 
εννεαετή προσπάθεια της συντακτικής επι-
τροπής που ορίσθηκε από τον ΟΑΣΠ και στα 
βήµατα που ακολουθήθηκαν µέχρι την κατά-
ληξη στο τελικό σχέδιο (3) το οποίο έχει ήδη 

«Η ηµερίδα εξυπηρετεί τους 
στόχους που έχουµε θέσει 
ως ΤΕΕ Πελοποννήσου  και 
διοργανώνεται µαζί µε τον 
ΟΑΣΠ, τον αρµόδιο φορέα 
που σχεδιάζει και εκτελεί 
την αντισεισµική θωρά-
κιση της χώρας µας και 
παρεµβαίνει στη φάση της 
αντιµετώπισης των φυσικών 
καταστροφών και της δια-
χείρισης των καταστάσεων 
εκτάκτων αναγκών», τόνισε 
στην έναρξη η πρόεδρος του 
ΤΕΕ κ. Χαρ. Τσιώλη
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αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ  (www.
oasp.gr) και έχει τεθεί σε δηµόσιο διάλογο 
µέχρι 31-12-2009. 

Στη συνέχεια επεσήµανε και ανέλυσε τις 
ακόλουθες καινοτοµίες που εισάγει ο ΚΑΝΕ-
ΠΕ.
1. Στάθµες και τους στόχοι Επιτελεστικότητας, 

ή επιλογή των οποίων θα γίνεται µε την 
συµµετοχή του ιδιοκτήτη, µε την προϋπό-
θεση βεβαίως ότι θα είναι ανώτερες  από 
τα ελάχιστα όρια που θα ορισθούν από την 
πολιτεία για κάθε περίπτωση. 

2.  Στάθµες Αξιοπιστίας ∆εδοµένων
3.  Έλεγχος δράσεως σχεδιασµού ή επανε-

λέγχου (Sd) και αντίστασης  σχεδιασµού ή 
επανελέγχου (Rd) ώστε  Sd Rd, ο οποίος 
θα γίνεται σε όρους δυνάµεων για ψα-
θυρές αστοχίες (διάτµηση) και σε όρους 
παραµορφώσεων για πλαστικές αστοχίες 
(κάµψη)

4.  Συνυπολογισµός των τοιχοπληρώσεων
5.  Ελαστική ανάλυση µε χρήση τοπικών δει-

κτών συµπεριφοράς (m) 
6.  Εκτίµηση του ∆είκτη Συµπεριφοράς (q) σε 

υφιστάµενες κατασκευές
7.  Ανελαστικές αναλύσεις
8.  ∆υνατότητα διάκρισης των φερόντων 

στοιχείων σε πρωτεύοντα και δευτερεύο-
ντα (σεισµικώς)  στοιχεία. 

9.  Μέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης των κα-
τασκευών.

10. Υπολογιστικό υπόβαθρο για τον έλεγχο 
των επεµβάσεων.
Καταλήγοντας τόνισε ότι ο ΚΑΝΕΠΕ απο-

τελεί ένα πολύτιµο βοήθηµα για το Μηχανικό 
της πράξης και σήµερα ακόµη πριν την θε-
σµοθέτηση του ως Κανονισµού, προέτρεψε 
δε όλους τους Μηχανικούς να συµµετάσχουν 
στον δηµόσιο διάλογο, ο οποίος έχει αρχί-
σει.

Ο Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Βλάχος 
ανέπτυξε στη συνέχεια το θέµα «Νοµικά και 
επαγγελµατικά θέµατα που σχετίζονται µε τις 
προσεισµικές ενισχύσεις».

Ο οµιλητής  ανέφερε ότι διατάξεις του 
άρθρου 286 του Π.Κ. οι οποίες επικρέµο-
νται πάνω από το κεφάλι των Μηχανικών ως 
δαµόκλειος σπάθη αφού η παραγραφή των 
σχετικών πράξεων αρχίζει από την ηµέρα της 
επέλευσης του αποτελέσµατος τους, όµως στις 
περιπτώσεις των επεµβάσεων ο καθορισµός 
των ευθυνών γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος, 
η απειλή είναι ιδιαιτέρως µεγαλύτερη.

Για την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας 
αυτής, 3 από τα συνολικά 11 κεφάλαια του 
ΚΑΝΕΠΕ καλύπτουν τα θέµατα, των υποχρε-
ώσεων και ευθυνών των παραγόντων σχεδι-
ασµού – εκτέλεσης των επεµβάσεων καθώς 
και των χρηστών και λοιπά νοµικά θέµατα, 
τα απαιτούµενα περιεχόµενα των µελετών, 
καθώς και τα

απαιτούµενα προσόντα των µελετητών, 
επιβλεπόντων, αναδόχου κατασκευαστή, την 
διασφάλιση ποιότητας που περιλαµβάνει και 
τον έλεγχο των µελετών και την συντήρηση 
των έργων. 

Παράλληλα έγινε αναφορά στις προτάσεις 
που διατυπώθηκαν από την σχετική Οµάδα 
Μελέτης του προγράµµατος ΕΠΑΝΤΥΚ / ΤΕΕ 
για τα παραπάνω θέµατα.

Ακόµη αναλύθηκαν, τα νοµικά θέµατα 
που προκύπτουν στις περιπτώσεις επεµβά-
σεων ιδίως όταν υπάρχουν συνιδιοκτησίες, 
τα θέµατα αµοιβών των µελετών και των 
πραγµατογνωµοσυνών, και έγινε αναφορά 
στις προτάσεις που διατυπώθηκαν από την 
σχετική Οµάδα Μελέτης του προγράµµατος 
ΕΠΑΝΤΥΚ / ΤΕΕ για τα θέµατα αυτά.

Ο ∆ρ. Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχα-

νικός του Ο.Α.Σ.Π. ανέπτυξε το θέµα «Οδη-
γίες συµπλήρωσης δελτίου προσεισµικού 
ελέγχου δοµικής τρωτότητας κτιρίων» Εκτός 
από τις οδηγίες συµπλήρωσης δελτίου προ-
σεισµικού ελέγχου δοµικής τρωτότητας κτιρί-
ων, αναπτύχθηκε από τον οµιλητή, ο τρόπος 
καταχώρισης των στοιχείων στη βάση δεδο-
µένων που έχει δηµιουργηθεί στον ΟΑΣΠ, 
και εξήγησε ότι αν τα στοιχεία που καταχω-
ρούνται δεν είναι σωστά τότε παραµένουν 
µεν στην βάση, αλλά το αντίστοιχο κτίριο δεν 
βαθµονοµείται και συνεπώς δεν αξιοποιού-
νται τα στοιχεία περαιτέρω. Εποµένως έχει 
ιδιαίτερη σηµασία η ορθή συµπλήρωση του 
δελτίου. Επισηµάνθηκαν από τον οµιλητή οι 
συνηθέστερες περιπτώσεις στις οποίες γίνο-
νται λάθη κατά τη συµπλήρωση του δελτίου 
και είναι οι ακόλουθες.

Εάν το κτίριο έχει κατασκευασθεί µετά το 
1995, εκτός από το τετραγωνίδιο που αντι-
στοιχεί στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητα 
της περιοχής σηµειώνεται συχνά και το τε-
τραγωνίδιο που υπάρχει ακριβώς από πάνω 
που όµως αντιστοιχεί στις προ του 1995 κα-
τασκευές.

Στην περίπτωση που η κατηγορία εδάφους 
είναι άγνωστη, αντί του ορθού τετραγωνιδίου 
που ακολουθεί, σηµειώνεται  συχνά το αµέ-
σως από πάνω τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί 
στην κατηγορία εδάφους Α του ΕΑΚ.

Ακόµη επισηµάνθηκε η ανάγκη το σχετικό 
πεδίο του δελτίου, που συντάχθηκε το 2001, 
να εναρµονισθεί µε τις αλλαγές των ζωνών 
σεισµικής επικινδυνότητας που έγιναν το 
2003.

Καταλήγοντας έκανε έκκληση  προς όλους 
τους Μηχανικούς να καταβάλουν κάθε προ-
σπάθεια για να προχωρήσει η συµπλήρωση 
των δελτίων ταχέως προσεισµικού ελέγχου 
που αντιστοιχούν στα κτίρια του φορέα τους.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Να µην χάσει το πρόγραµµα ενίσχυσης
ελευθέρων επαγγελµατιών κανένας µηχανικός

Κοινή επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας, Φάνη Πετραλιά, απέστειλαν δώδεκα 
Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ, µεταξύ αυτών και της Πελο-
ποννήσου, σχετικά µε το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ που αφορά 
την επιχορήγηση «Νέων ελευθέρων επαγγελµατιών – Νέων 
επιστηµόνων έτους 2009».

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση, µέσω της 
οικονοµικής ενίσχυσης των νέων επιστηµόνων, να ασκήσουν 
το επάγγελµα µε τη δηµιουργία της δικής τους µικρής επιχεί-
ρησης παροχής υπηρεσιών. Μια πολύ σηµαντική βοήθεια εκ 
µέρους της πολιτικής του Υπουργείου σας, που αξίζει κάθε 
έπαινο. Να αναφέρουµε ότι δικαιούχοι του προγράµµατος εί-
ναι επαγγελµατίες και νέοι επιστήµονες που έχουν κάνει έναρ-
ξη επιτηδεύµατος υποχρεωτικά από την 02/01/2009 και µετά.

Στην επιστολή τους προς την υπουργό, οι πρόεδροι των 12 
ΤΕΕ επισηµαίνουν το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, καθώς 
η παραπάνω προϋπόθεση, αφήνει απ’ έξω τους νέους Επιστή-
µονες Μηχανικούς, µέλη του ΤΕΕ, που έχουν κάνει έναρξη το 
2008 και δεν υπήρξε ανάλογο πρόγραµµα ενίσχυσης, παρά 
µόνο τα έτη 2006 και 2007. 

Τα Περιφερειακά Τµήµατα των ΤΕΕ ζήτησαν την παρέµβαση 
της υπουργού, ώστε το πρόγραµµα του 2009, να έχει αναδρο-
µική ισχύ, για να ενταχθούν σε αυτό οι έχοντες κάνει έναρξη 
επιτηδεύµατος το 2008.

«Παρακαλούµε πολύ να το επανεξετάσετε το δίκαιο αυτό 
αίτηµα µε τη δέουσα ευαισθησία, γιατί διαφορετικά ένας µε-
γάλος αριθµός µελών µας, µένει έξω από τη ρύθµιση και είναι 
άδικο γι’ αυτούς» κατέληξε η επιστολή.
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Μ
προστά στην επιτακτική ανά-
γκη καταπολέµησης της Κλι-
µατικής Αλλαγής, µέσω µέ-
τρων ενεργειακής απόδοσης 
και χρήσης ΑΠΕ, ειδικότερα 

στον τοµέα των κτιρίων, το Περιφερειακό 
Τµήµα Πελοπονήσσου του ΤΕΕ διοργάνωσε 
το Σάββατο 25 Απριλίου στην Τρίπολη, ειδική 
Ηµερίδα µε σκοπό την ενηµέρωση και επι-
µόρφωση των µηχανικών για τις αλλαγές που 
επιφέρει στην µελέτη και κατασκευή κτιρίων, 
στην αγορά ακινήτων και στην ποιότητα ζωής 
µας η εφαρµογή του νόµου 3661/08 για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε 
ένας µεγάλος αριθµός µηχανικών της περι-
φέρειας Πελοπονήσσου που παρακολούθη-
σαν µε εξαιρετικό ενδιαφέρον τους προσκε-
κληµένους εκλεκτούς οµιλητές, τον κύριο 
Γιώργο Αγερίδη, ∆ιευθυντή Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ, την κυρία Μαργαρίτα 
Καραβασίλη, αρχιτέκτονα d.p.l.g. – πολεοδό-
µο, επιστηµονική σύµβουλος του ∆ιεθνούς 
Προγράµµατος UIA-ΑRES και µέλος της Τεχνι-
κής Επιτροπής ΚΑΠΕ, που επεξεργάστηκε τις 
κανονιστικές ρυµίσεις για την εφαρµογή του 
Νόµου 3661/08 και τον κύριο Χρυσόστοµο 
Χρηστίδη, µέλος της Ελληνικής Επιτροπής 
Φωτισµού και τ. ∆ιευθυντή της ∆ΕΗ

Εκ µέρους της ∆ιοίκησης, τους οµιλητές 
και συµµετέχοντες, καλωσόρισε η Πρόεδρος 
του Τµήµατος Χαρίκλεια Τσιώλη, η οποία στο 
χαιρετισµό που απηύθυνε ανέφερε χαρακτη-
ριστικά:

«Οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την 
ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες λογικές για οικο-
νοµική µεγέθυνση χωρίς όρια, περιορισµούς 
και κανόνες βασιζόµενες κυρίως σε εντατική, 
συνεχή και άνευ όρων εκµετάλλευση των φυ-
σικών πόρων. 

Αποτέλεσµα των στρεβλών αυτών ανα-
πτυξιακών πολιτικών είναι η γενικευµένη σή-
µερα περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της 
οποίας  αγγίζουν όλους τους τοµείς της ζωής, 
έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορ-
ροπία των φυσικών οικοσυστηµάτων καθώς 
και δυσβάσταχτο κόστος για την οικονοµία 
και την κοινωνία. 

Τα δεδοµένα αυτά ανάγκασαν την Πολι-
τεία να επαναπροσδιορίσει τις αρχές, τις αξίες 
και τις πολιτικές ανάπτυξης. 

Έτσι την σηµερινή εποχή το παγκόσµιο 
µοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών στηρίζεται 
στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβα-
σµό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαι-

σθησία και γενικά στην άνθηση των ανθρώ-
πινων κοινωνιών µε ορθολογική χρήση και 
σωστή εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και 
ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης. 

Στα πλαίσια αυτά η στροφή της ενεργειακής 
πολιτικής προς την εξοικονόµηση ενέργειας, 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
τη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι 
πλέον η αναγκαία συνθήκη για την αειφόρο 
ανάπτυξη, την πρόοδο και γενικά την ευηµε-
ρία και βιωσιµότητα της ανθρωπότητας.

Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί 
λοιπόν σηµαντική παράµετρο για τη δέσµη 
µέτρων και πολιτικών που απαιτούνται. 

Ειδικά η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται ση-
µαντικά από τις εισαγωγές ενέργειας (κυρίως 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο) σε ποσοστό πε-
ρίπου 50%, και σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
αν δεν ληφθούν µέτρα σε 65% το 2030, είναι 
αναγκασµένη να αναπροσαρµόζει συνέχεια 
την ενεργειακή πολιτική της, λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τις αυξηµένες τιµές του πετρελαίου, 
την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, την 
προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε να 
βελτιωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης και να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι για 
κλιµατικοί αλλαγή.

Βασικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή πολι-
τική είναι η εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία 
ήταν και η ουσιαστική διέξοδος για την Ευ-
ρώπη τα τελευταία 35 χρόνια, µετά δηλ. από 
την πρώτη πετρελαική κρίση και η ενεργειακή 
απόδοση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της πολιτικής της.

Έχοντας σαν στόχο τη µείωση της ενερ-
γειακής έντασης σε ποσοστό 1,8% ετησίως, η 
Κοινότητα έχει προωθήσει την εξοικονόµηση 
ενέργειας µέσω Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
για την κλιµατική αλλαγή µε µιά σειρά Κα-
νονισµών, Σχεδίων ∆ράσης, Αποφάσεων και 
Οδηγιών µεταξύ των οποίων είναι και η Οδη-
γία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή αποδοτι-
κότητα των κτιρίων. 

Ο κεντρικός σκοπός της Οδηγίας είναι η 
εξοικονόµηση ενέργειας µέσα από τον κτιρι-
ακό τοµέα.

Ο κτιριακός τοµέας, είτε αφορά καινούρ-
γιες κατασκευές είτε υφιστάµενα κτίρια, έρχε-
ται αντιµέτωπος λοιπόν µε νέες τεχνολογίες, 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και δεσµεύσεις 
µε σκοπό: 
· την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότη-

τας, δηλαδή το περιορισµό των απωλειών 
και της ενεργειακής κατανάλωσης των κτι-

ρίων, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 45% 
της συνολικής τελικής ενέργειας σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο 

· τον περιορισµό των παραµέτρων που ενι-
σχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και 
προκαλούν την αλλαγή του κλίµατος που 
απειλεί τον πλανήτη µας, σηµειώνοντας 
εδώ ότι σήµερα η ενέργεια που  καταναλώ-
νεται στις κατοικίες στις Ευρωπαϊκές πόλεις   
συµβάλλει σε περίπου 50% των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων 
στην ατµόσφαιρα

· και τέλος την εξασφάλιση ανεκτών και ποι-
οτικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 
των πολιτών.

Με βάσει λοιπόν τις ενεργειακές και περι-
βαλλοντικές οδηγίες και σύµφωνα µε την Ευ-
ρωπαϊκή πολιτική εξεδόθη και στη χώρα µας 
ο Ν. 3661/2008, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για 
την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων 
για να επιτευχθούν οι κοινοτικοί και εθνικοί 
ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι . 

Ο νόµος αυτός επιβάλλει την υποχρεωτική 
εφαρµογή κανόνων συνολικής αναβάθµισης 
και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων µέσω δράσεων εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, όπως στην οικονοµία καυσίµων θέρ-
µανσης αλλά και στην οικονοµία ενέργειας 
για την ψύξη, τον κλιµατισµό, το φωτισµό, 
τον αερισµό και την παραγωγή ζεστού νερού, 
οι οποίες δράσεις µαζί µε τις ΑΠΕ δίνουν νέα 
ώθηση στην απασχόληση των Μηχανικών και 
του τεχνικού κόσµου γενικότερα. 

Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, απο-
φασίσαµε και τη διοργάνωση της σηµερινής 
άκρως ενδιαφέρουσας ηµερίδας και είµαι 
σίγουρη ότι στο τέλος της ηµέρας θα είµαστε 
πιο πλούσιοι σε γνώσεις σε θέµατα εξοικο-
νόµησης ενέργειας και νέων τεχνολογιών, 
και θα έχοµε αποκτήσει τις γερές βάσεις που 
χρειαζόµαστε για να ανταπεξέλθοµε στις προ-
κλήσεις της εποχής, και να διευρύνοµε και να 
επεκτείνοµε τις επαγγελµατικές µας δραστηρι-
ότητες».

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
Στη συνέχεια, οι εισηγητές κράτησαν 

αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού αναπτύσ-
σοντας σε βάθος τόσο το περιεχόµενο του 
νόµου 3661/08, όσο και του Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, αλλά και την 
διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης και έκ-
δοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

Η εφαρµογή του ν.3661/08 για
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων
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κτιρίων, από πιστοποιηµένους ενεργειακούς 
επιθεωρητές, καθώς και την συµβολή του βι-
οκλιµατικού – ενεργειακού σχεδιασµού στον 
σχεδιασµό και την κατασκευή ενεργειακά 
αποδοτικών κτιρίων.

Ο κ. Γιώργος Αγερίδης ανέπτυξε ζητήµατα 
σχετικά µε την εθνική ενεργειακή πολιτική και 
τον τοµέα των κτιρίων τονίζοντας ότι έχουµε 
τα πιο σπάταλα ενεργειακά κτίρια στην Ευρώ-
πη, που συµβάλλουν στην παραγωγή πολλών 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα, του αερίου, 
που ευθύνεται κατεξοχήν για το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου και τις κλιµατικές αλλαγές. 
∆υστυχώς οι «επιδόσεις» αυτές της χώρας 
µας είναι µεγαλύτερες από αυτές όλων των 
άλλων µεσογειακών χωρών, αλλά και πολλών 
βορειότερων, όπως η Νορβηγία, η Γερµανία, 
η Αυστρία και η Βρετανία! 

Αναφέρθηκε στα γενικότερα µέτρα που 
έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίµα 
και την ενέργεια, όπου περιλαµβάνονται στό-
χοι µείωσης κατά 20-20-20% της κατανάλω-
σης ενέργειας και των εκποµπών αερίων θερ-
µοκηπίου, καθώς και αυξηµένο µερίδιο των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για το 2020 
προκειµένου να αντιµετωπίσει η Ευρώπη 
πιο δραστικά τα διογκούµενα επιστηµονικά 
στοιχεία για την κλιµατική αλλαγή, τις υψηλές 
τιµές της ενέργειας καθώς και την αυξανό-
µενη εξάρτηση από εισαγόµενη ενέργεια και 
τις πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις από την 
εξάρτηση αυτή. Τόνισε ότι η µείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας µπορεί σαφώς να συµβάλ-
λει σηµαντικά στην επίτευξη των εν λόγω στό-
χων, ιδιαίτερα στον κτιριακό τοµέα, ο οποίος 
παρέχει πολλές οικονοµικά συµφέρουσες ευ-
καιρίες για δράση ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει 
και στην ευηµερία των πολιτών της ΕΕ.

Στην χώρα µας, µε το νόµο 3661/08, εν-
σωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 
2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, η οποία έπρεπε να τεθεί σε εφαρµο-
γή από τον Ιανουάριο του 2006, αλλά, παρά 
το γεγονός ότι η χώρα έλαβε παράταση τριών 
χρόνων (έως τον Ιανουάριο του 2009) για την 
εφαρµογή, ακόµη αναµένουµε τη θέσπιση 
σειράς προβλεπόµενων διατάξεων, µε απο-
τέλεσµα να καταδικασθεί η χώρα, σε πρώτο 
βαθµό, από το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ο εν 

λόγω νόµος προβλέπει τη θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα νέα 
κτίρια, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των υφιστάµενων κτιρίων άνω των 1.000 τ.µ. 
όταν γίνεται ριζική ανακαίνιση και την ενερ-
γειακή πιστοποίηση των κτιρίων.

Η ενεργειακή ταυτότητα θα καθορίσει σε 
βάθος χρόνου την αγοραστική δύναµη των 
κτιρίων, κυρίως όµως τις συνθήκες ζωής στο 
αστικό περιβάλλον. Μελέτες κτιριακής ανα-
βάθµισης του ΚΑΠΕ την τελευταία δεκαετία 
έδειξαν ότι µια µετριοπαθής βελτίωση ενός 
κτιριακού συνόλου στην Αθήνα θα µείωνε 
την κατανάλωση ενέργειας κατά 25%. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά, ωστόσο, 
ότι παρά τις δράσεις που έχουν ήδη αναλη-
φθεί, ένα τεράστιο δυναµικό οικονοµικώς 
συµφέρουσας εξοικονόµησης ενέργειας πα-
ραµένει ανεκµετάλλευτο. Αυτό σηµαίνει ότι 
δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί µεγάλο µέρος 
από τα δυνάµει κοινωνικά, οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη σε εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο, λόγω της πολυπλοκότητας του 
τοµέα και αδυναµιών της αγοράς ή ορισµένων 
περιορισµών που έχει θέσει η διατύπωση και 
το πεδίο εφαρµογής ορισµένων διατάξεων 
της ισχύουσας Οδηγίας. Από την έως σήµερα 
εκτίµηση της εφαρµογής της στα κράτη µέλη 
έχει εκτιµηθεί η ανάγκη αναθεώρησής της, µε 
τη θέσπιση ισχυρότερων µέτρων, διεύρυνση 
του πεδίου εφαρµογής της και τη θέσπιση οι-
κονοµικών και φορολογικών κινήτρων προ-
κειµένου να ενθαρρυνθεί η αποτελεσµατική 
χρήση των πόρων. 

Η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη ανα-
φέρθηκε αρχικά στην κατάσταση των κτιρίων 
στην Ελλάδα, όπου το 88% των κτιρίων έχει 
κατασκευασθεί πριν από το 1980, ηµεροµη-
νία εφαρµογής του Κανονισµού Θερµοµόνω-
σης (και ως εκ τούτου είναι θερµικά εντελώς 
απροστάτευτα) και ενώ υπάρχει ανεκµετάλ-
λευτο µεγάλο δυναµικό εξοικονόµησης ενέρ-
γειας από τα κτίρια, δεν έχουµε, µέχρι σήµερα, 
να επιδείξουµε αποτελέσµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας, παρά το γεγονός ότι είχαµε ενσω-
µατώσει στο εθνικό δίκαιο και την παλιότερη 
σχετική οδηγία 93/76/ΕΟΚ χωρίς ωστόσο να 
προχωρήσουµε σε εφαρµογή. Έτσι, εξακο-
λουθούµε να καταναλώνουµε µεγάλες ποσό-

τητες ενέργειας για να ζεστάνουµε, να δροσί-
σουµε και να φωτίσουµε τους χώρους, στους 
οποίους ζούµε & εργαζόµαστε. Οι συνήθεις 
µαύρες τρύπες των κτιρίων είναι η απουσία 
µόνωσης στο κέλυφος και την οροφή, η κακή 
ποιότητα κουφωµάτων και τζαµιών, η µη αε-
ροστεγανότητα, η κακή συντήρηση του λέβη-
τα και η έλλειψη θερµοστατικού ελέγχου. 

Η υπερκατανάλωση αυτή ενέργειας είναι 
αποτέλεσµα της στρεβλής ανάπτυξης των 
αστικών κέντρων, αλλά και της αυξανόµενης 
θερµικής υποβάθµισης, λόγω του φαινόµε-
νου της θερµικής αστικής νησίδας και της 
εµµονής στη χρήση εµπειρικών και ξεπερα-
σµένων τεχνικών σχεδιασµού του αστικού 
χώρου και της µεγάλης έλλειψης αστικού και 
περιαστικού πρασίνου. 

Τόνισε ότι οι χώροι που ζούµε και εργα-
ζόµαστε, αλλά και οι πόλεις µας, είναι δυνα-
τόν να µας προσφέρουν θαλπωρή και άνετη 
διαβίωση χωρίς σπατάλη ενέργειας και χρη-
µάτων, αρκεί να εφαρµόσουµε ορισµένες πα-
µπάλαιες αρχές που παραπέµπουν στον ορθό 
σχεδιασµό, οι οποίες επανέρχονται σήµερα 
στο προσκήνιο, επανεισάγοντας την βιοκλι-
µατική αντίληψη. Έτσι τα κτίριά µας, αξιοποι-
ώντας στο µέγιστο τις ευνοϊκές παραµέτρους 
του κλίµατος και την φυσική ενέργεια, αλλά 
και τους δροσερούς άνεµους, το τοπικό κλί-
µα, την µορφολογία του εδάφους, τον πε-
ριβάλλοντα χώρο, κλπ., µπορούν να γίνουν 
ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικά 
συνεισφέροντας στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στο αστικό περιβάλλον, σύµφωνα και µε 
την θεµατική στρατηγική της ΕΕ που επιδιώκει 
µιαν αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα συστήµα-
τα εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και η ορθή ενεργειακή δια-
χείριση εφαρµόζονται σε µεγάλη κλίµακα στα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και σε όλο και περισσότερα κτίρια του ιδι-
ωτικού και δηµόσιου τοµέα στην χώρα µας, 
καθώς υπάρχει πλέον τεχνογνωσία, αλλά και 
σηµαντική εµπειρία και έτσι η ένταξη της βι-
οκλιµατικής αντίληψης στον σχεδιασµό τείνει 
να γενικευθεί και να ενταχθεί στην ευρύτερη 
οικοδοµική πρακτική.

Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική σε συν-

Έχοντας σαν στόχο τη µείω-
ση της ενεργειακής έντασης 
σε ποσοστό 1,8% ετησίως, 
η Κοινότητα έχει προωθήσει 
την εξοικονόµηση ενέργειας 
µέσω Ευρωπαϊκού Προ-
γράµµατος για την κλιµατική 
αλλαγή µε µιά σειρά Κανονι-
σµών, Σχεδίων ∆ράσης, 
Αποφάσεων και Οδηγιών 
µεταξύ των οποίων είναι 
και η Οδηγία 2002/91/ΕΚ 
για την ενεργειακή αποδοτι-
κότητα των κτιρίων. 
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δυασµό µε τον ορθό και ενεργειακά αποδο-
τικό  σχεδιασµό των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
συνθέτουν σήµερα αυτό που ονοµάζεται 
ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων και που 
συµβάλλουν στην διασφάλιση αποδεκτών 
εσωκλιµατικών συνθηκών και σωστής θερ-
µικής συµπεριφοράς του κτιρίου - χειµώνα 
καλοκαίρι - και συνεπώς περιορίζουν την 
κατανάλωση συµβατικής ενέργειας, µε όλα τα 
οφέλη που αυτό συνεπάγεται, οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά.

O παραπάνω στόχος, στην περίπτωση της 
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, επιτυγχάνε-
ται µε καθαρά σχεδιαστικούς χειρισµούς ή/
και µε διάφορες τεχνικές και συστήµατα που 
εντάσσονται στην κατασκευή του κελύφους, 
περιορίζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την εξάρτη-
ση από το µηχανολογικό εξοπλισµό για θέρ-
µανση και ψύξη των κτιρίων. Η βιοκλιµατική 
προσέγγιση εστιάζεται στην αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας και των δροσερών ανέµων, 
συµβάλλοντας στη µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας τη χειµερινή περίοδο, περιορίζο-
ντας τις θερµικές απώλειες του κτιρίου και µε-
γιστοποιώντας τα θερµικά ηλιακά κέρδη. Πα-
ράλληλα, για την θερινή περίοδο επιδιώκεται 
ο φυσικός δροσισµός του κτιρίου µε ελαχι-
στοποίηση των θερµικών κερδών και θερµική 
αποφόρτιση του κτιρίου µέσω του αερισµού 
και άλλων µέτρων φυσικού δροσισµού. Oι 
θερµικές απώλειες και τα θερµικά κέρδη θα 
πρέπει να συνθέτουν ένα ισορροπηµένο θερ-
µικό ισοζύγιο (η διαφορά θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατό µικρότερη). Όταν οι θερµικές 
πρόσοδοι τη χειµερινή περίοδο δεν επαρκούν 
για να καλύψουν τις θερµικές απώλειες (µη 
θερµοµονωµένα συµβατικά κτίρια) προσά-
γεται στους εσωτερικούς χώρους θερµότητα 
µέσω της εγκατάστασης θέρµανσης, έτσι ώστε 
να καλυφθεί η διαφορά στο ισοζύγιο. 

Η κα Καραβασίλη ανέπτυξε στη συνέχεια 
τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
εισάγονται στον σχεδιασµό των κτιρίων από 
τον σχετικό Κανονισµό και τις παραµέτρους 
που πρέπει να ακολουθηθούν για έναν ολο-
κληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό, όπου 
ιδιαίτερο ρόλο παίζει η βιοκλιµατική προσέγ-
γιση στην αρχιτεκτονική µελέτη (ανάλυση το-
πικού κλίµατος, επιλογή βέλτιστου προσανα-
τολισµού, σχήµατος και µορφής του κτιρίου, 
επιλογή κατασκευαστικών υλικών, διαστασι-
ολόγηση ανοιγµάτων, λειτουργική οργάνω-
ση των χώρων,  ισχυροποίηση της θερµικής 
προστασίας των συµπαγών δοµικών στοιχεί-
ων του κελύφους, πέραν της συµβατικής, που 
αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά µέτρα 
για τον περιορισµό των θερµικών απωλειών 
τη χειµερινή περίοδο και την διατήρηση των 
πιθανών θερµικών ηλιακών κερδών για µεγά-
λο διάστηµα στους εσωτερικούς χώρους, κλπ. 
Εφόσον έχουν διασφαλιστεί όλα τα µέτρα για 
την περιστολή των θερµικών απωλειών στα 
κτίρια και κυρίως ο νότιος προσανατολι-
σµός και οι ισχυρές µονώσεις στο κέλυφος 

του κτιρίου, ο µελετητής θα µπορούσε να 
προχωρήσει και να προτείνει την κατασκευή 
ειδικών συστηµάτων για την περαιτέρω εκµε-
τάλλευση των ηλιακών κερδών, όπως νότια 
προσανατολισµένα ανοίγµατα (άµεσο ηλιακό 
κέρδος), προσαρτηµένο θερµοκήπιο, τοίχο 
µάζα ή θερµικής αποθήκευσης, αεριζόµενο 
τοίχο Trombe, ηλιακό αίθριο, θερµοσιφωνικό 
πανέλο.

Συνθετότερα συστήµατα, όπως οι αερο-
συλλέκτες που απαιτούν δίκτυο σωληνώσεων 
ειδικά µελετηµένων και διαστασιολογηµένων, 
που ενσωµατώνονται στα δάπεδα ή τις οροφές 
για τη µεταφορά της συλλεχθείσης θερµότη-
τας σε αποµακρυσµένους χώρους, οι οροφές 
θερµικής αποθήκευσης, ή ακόµη ο συνδυα-
σµός συστηµάτων (παθητικά συστήµατα, φω-
τοβολταϊκά και ζεστού νερού χρήσης) κ.ά., 
αποτελούν αναµφισβήτητα δοκιµασµένες και 
αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις, η εφαρ-
µογή των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, σω-
στή εκτίµηση των απαιτούµενων φορτίων και 

βέβαια προσεγµένη κατασκευή. 
Για την περίοδο του χειµώνα, όπου εµφα-

νίζονται συχνά διαστήµατα συννεφιάς που 
διαρκούν πάνω από δύο συνεχόµενες µέρες 
και η διάχυτη από τα σύννεφα ηλιακή ακτι-
νοβολία δεν αρκεί για να θερµάνει τα κτίρια, 
προκύπτει η ανάγκη συµπληρωµατικής θέρ-
µανσης. Πριν να καταφύγουµε στο πετρέλαιο 
µπορούµε να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες 
θέρµανσης από άλλες ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας: την αιολική, τη γαιοθερµική και τη 
βιοµάζα.

Για την αποφυγή υπερθερµάνσεων την 
περίοδο του καλοκαιριού, από τα πλέον 
αποτελεσµατικά µέτρα που θα µπορούσε να 
προβλέψει κανείς ή και να ενισχύσει κατά το 
δυνατό περισσότερο αφορούν στη βελτίωση 
των µικροκλιµατικών συνθηκών µε την κα-
τάλληλη φύτευση για σκίαση και εξατµιστι-
κό δροσισµό, στην επιλογή επιστρώσεων µε 
υλικά µεγάλης ανακλαστικότητας, στην πρό-
βλεψη υδάτινων επιφανειών για ενίσχυση και 
πάλι του εξατµιστικού δροσισµού, αλλά και 
κυρίως στην επιλογή κατάλληλων ηλιοπρο-
στατευτικών διατάξεων, ανάλογα µε τον προ-
σανατολισµό των όψεων (οριζόντιες διατάξεις 
στο Νότο, κατακόρυφες στην Ανατολή και 

∆ύση µε σωστή κλίση σε σχέση µε την πορεία 
των ηλιακών ακτίνων), ειδικών κρυστάλλων 
στα παράθυρα και τις πόρτες (που µειώνουν 
την διαπερατότητα της ηλιακής ακτινοβολίας), 
κλπ. Σηµαντικό µέτρο ελέγχου της υπερθέρ-
µανσης του κτιρίου αποτελεί ο διαµπερής αε-
ρισµός των χώρων και ο νυχτερινός αερισµός 
τους, ιδιαίτερα στα µεσογειακά κλίµατα.

Στην περίπτωση που το µέτρο αυτό δεν 
µπορεί να ικανοποιηθεί από τα υπάρχοντα 
ανοίγµατα στις όψεις του κτιρίου, τότε η 
χρήση ανοιγµάτων στην οροφή του κτιρίου, 
ή η κατασκευή ηλιακής καµινάδας για την 
επιτάχυνση απαγωγής του θερµού αέρα από 
το κτίριο, ή ανεµόπυργου για την εξαναγκα-
σµένη κίνηση του αέρα, θα αποτελούσαν µε-
ρικές από τις δοκιµασµένες στην πράξη απο-
τελεσµατικές τεχνικές. Κάθε φορά όµως είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν 
υλικά µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα (χρονι-
κή καθυστέρηση µετάδοσης θερµότητας σε 
ώρες που µπορεί να υπολογιστούν, έτσι ώστε 
να συµπίπτουν µε τη µείωση των εξωτερικών 
θερµοκρασιών τις βραδινές ώρες), να προ-
τιµούνται ανοιχτόχρωµα επιχρίσµατα (ελα-
χιστοποίηση της απορροφώµενης ηλιακής 
ακτινοβολίας και µεγιστοποίηση της ανακλώ-
µενης) και να ενισχύεται ο φυσικός φωτισµός 
των χώρων (περιορισµός χρήσης τεχνητού 
φωτισµού και συνεπώς και των εσωτερικών 
θερµικών φορτίων). 

Τη σηµασία της εξασφάλισης φυσικού 
φωτισµού, αλλά και της ορθολογικής χρήσης 
της ενέργειας για τον τεχνικό φωτισµό τόνισε 
ιδιαίτερα ο κύριος Χρυσόστοµος Χρηστίδης,
που µε πλήθος παραδειγµάτων από πρόσφα-
τες εφαρµογές επιβεβαίωσε τις πολλαπλές δυ-
νατότητες που παρέχει σήµερα ο σχεδιασµός 
και η τεχνολογία για την εξοικονόµηση µεγά-
λων ποσών ενέργειας.   

Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στα ζητή-
µατα ενεργειακής πιστοποίησης και των επι-
θεωρητών και οι οµιλητές προσπάθησαν να 
δώσουν όλες τις απαντήσεις στη βάση των 
διατάξεων που προβλέπονται σε σχετικό σχέ-
διο προεδρικού διατάγµατος που έθεσε σε 
διαβούλευση το Υπουργείο Ανάπτυξης τέλη 
2008, αλλά και στην υποστήριξη που πρέπει 
να υπάρξει από την Πολιτεία για να δώσει 
ώθηση σε µια ευρύτατη εφαρµογή µέσω πο-
λιτικής κινήτρων. 

Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές είναι µε-
ρικά από τα µέτρα που εφαρµόζουν µε επιτυ-
χία από χρόνια πολλές ευρωπαϊκές χώρες και 
έχουν απογειώσει την εφαρµογή της οδηγίας 
στα υφιστάµενα κυρίως κτίρια (διαδικασία 
ανακαίνισης) και έχουν αποφέρει σηµαντικά 
κέρδη, δεδοµένου ότι όπως υπολογίζει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα κτίρια πετυχαίνουν 
έως και 60% εξοικονόµηση ενέργειας σε σχέ-
ση µε αυτά που είχαν κατασκευαστεί πριν από 
την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ‘70, 
ενώ αυτή η µείωση φθάνει στο 28% σε σχέση 
µε οικοδοµές που έχουν χτιστεί πριν το 1985.
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Μ ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν στην 
Μεσσηνία και την Αργολίδα, οι πρώτες 
σε περιφερειακό επίπεδο πανελληνίως 

επιστηµονικές ηµερίδες µε θέµα «Σχεδιασµός 
Φορέων από Σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώ-
δικα 2», τις οποίες διοργάνωσε το Περιφερειακό 
Τµήµα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, µε την επιστηµο-
νική υποστήριξη του Ελληνικού Τµήµατος Σκυρο-
δέµατος Τ.Ε.Ε.

Και στις δύο ηµερίδες, υπήρξε µεγάλη προσέ-
λευση µηχανικών οι οποίοι παρακολούθησαν µε 
ενδιαφέρον την πλούσια θεµατολογία που ανα-
πτύχθηκε από τους εισηγητές. Την έναρξη των  
εκδηλώσεων κήρυξε η Πρόεδρος του Τµήµατος 
Χαρίκλεια Τσιώλη, η οποία εκ µέρους της ∆ιοίκη-
σης απηύθυνε χαιρετισµό καλωσορίζοντας τους 
παρευρισκόµενους:

«Θεωρούµε ότι η σηµερινή ηµερίδα είναι 
πολύ σηµαντική γιατί θα συµβάλλει στην ενηµέ-
ρωσή µας, στην ενίσχυση του επιστηµονικού µας 
υποβάθρου και συνεπώς στην αναβάθµιση όλων 
των εµπλεκοµένων στο κύκλωµα της µελέτης και 
κατασκευής των έργων είτε ηµών των ιδίων, είτε 
µέσω ηµών, των κατασκευαστών – των επιχειρή-
σεων και βιοµηχανιών και τέλος στην διεύρυνση 
ίσως των επαγγελµατικών µας δραστηριοτήτων, 

γιατί πρέπει να τονίσω, ότι µέσω των Ευρωκωδί-
κων, δίνεται µια ευκαιρία στον Έλληνα Μηχανικό 
να δραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό χώρο 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και όχι µόνο, και να 
ανταγωνίζεται µε ίσους όρους τους ξένους Συνα-
δέλφους του. 

Οι ηµερίδες έγιναν στο πλαίσιο των στόχων 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου, για διαρκή ενηµέρωση 
των µελών του και κατάρτιση σε τεχνικά θέµα-
τα, σε νέες εξελίξεις και αλλαγές της τεχνολογίας 
και της Νοµοθεσίας σχετικές µε το Επάγγελµα του 
Μηχανικού.

Είναι γνωστό ότι κάθε χώρα έχει την δική της 
Νοµοθεσία που εφαρµόζει στις µελέτες των κτι-
ρίων και γενικά των τεχνικών έργων. Όµως οι 
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων 
Εθνικών Κανονισµών διαπιστώθηκε ότι δηµιουρ-
γούσαν δυσκολίες και εµπόδια στην ελεύθερη 
και ενιαία άσκηση του επαγγέλµατος του Πολι-
τικού Μηχανικού εντός των χωρών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Έτσι, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης των Ευ-
ρωκωδίκων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους 
Εθνικούς Κανονισµούς, και θα διευκολύνουν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τοµέα έρ-
γων Πολιτικού Μηχανικού σε όλη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για ένα εναρµονισµένο σύστηµα 
γενικών κανόνων. Η παραπάνω διαδικασία ξεκί-
νησε περίπου πριν 30χρόνια και αισίως τελείωσε 
το 2006. τόνισε δε, ότι στις διάφορες επιτροπές 
για τη σύνταξη των Ευρωκωδίκων είχαν ισχυρή 
παρουσία και συµµετοχή δικοί µας Έλληνες Επι-
στήµονες.

Σήµερα οι Ευρωκώδικες ισχύουν παράλληλα 
µε τους Εθνικούς Κανονισµούς και από 1-1-2010 
θα υπάρχει πλήρης και αποκλειστική εφαρµογή 
τους µε απόσυρση συγχρόνως όλων των Εθνικών 
Κανονισµών. Θεωρείται ότι οι Πανευρωπαϊκοί 
Κώδικες έχουν σηµαντική επίδραση παγκοσµίως 
γιατί π.χ. η συµβατότητά τους προς τους Κανο-
νισµούς των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας (λ.χ. για 
αντισεισµικά θέµατα) είναι δεδοµένη αλλά επη-
ρεάζουν έντονα και ευθέως τους Κανονισµούς 
και άλλων χωρών όπως στη Λατινική Αµερική 
και στην Ασία. Οι Ευρωκώδικες που θα εφαρ-
µοστούν, καλύπτουν τη µελέτη και κατασκευή 

Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα
µε βάση τον Ευρωκώδικα 2

Οι ηµερίδες έγιναν 
στο πλαίσιο των στόχων 

του ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου, για διαρκή 

ενηµέρωση των µελών 
του και κατάρτιση σε 

τεχνικά θέµατα, σε νέες 
εξελίξεις και αλλαγές 

της τεχνολογίας και της 
Νοµοθεσίας σχετικές 
µε το Επάγγελµα του 

Μηχανικού.
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έργων από σκυρόδεµα, χάλυβα, τοιχοποιία, ξύλο, 
αλουµίνιο και την µελέτη του εδάφους. Έτσι υπεισέρ-
χονται στο σχεδιασµό κτιρίων, γεφυρών, πύργων, 
αγωγών, καπνοδόχων κλπ. έναντι στατικών και σει-
σµικών φορτίσεων καθώς και έναντι πυρκαγιάς».

Οι παρουσιάσεις
Οι Οµιλητές της κάθε ηµερίδας, έκαναν πλήρη 

ανάλυση και παρουσίαση του Ευρωκώδικα 2 για 
το σκυρόδεµα, το βασικό υλικό των κατασκευών. Η 
πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου καλωσόρισε την 
Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Ελληνικού Τµήµατος 
Σκυροδέµατος κ. Κανιτάκη, τους Καθηγητές κ. Γιαν-
νόπουλο, Καττή και Χρονόπουλο, καθώς και τους κ. 
∆ραγκιώτη (µέλος της ∆. Ε. Τ.Ε.Ε.) και Μακρυκώστα 
(αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Σ.). Τα θέµατα αναπτύχθηκαν 
από τους εισηγητές ως εξής:

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες. Ειρήνη Κανιτάκη, 
Π.Μ., Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΕΕ. 
Ε.Τ.Σ.
Ανθεκτικότητα – Επικαλύψεις. Θεόδωρος ∆ρα-
γκιώτης, Π.Μ., Μέλος της ∆Ε Τ.Ε.Ε., Υπεύθυνος 
Επιστ. ‘Εργου.
Στατική Ανάλυση. Ευάγγελος Μακρυκώστας, 
Π.Μ., Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.
Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάµψης µε 
ή χωρίς ορθή δύναµη. Πλούταρχος Γιαννόπου-
λος, ∆ρ Π.Μ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Ε. 
Ε.Τ.Σ.
Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι ∆ιάτρησης - 
Στρέψης - ∆ιάτρησης. Μαρίνος Καττής, ∆ρ Π.Μ., 
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας : Ρηγµάτω-
ση - Παραµορφώσεις. Μιλτιάδης Χρονόπουλος, 
Π.Μ., Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Λεπτοµέρειες 
Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες ∆ο-
µικών Στοιχείων. Ειρήνη Κανιτόκη, Π.Μ., Επιστ. 
Συνεργάτης Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.

Ασφάλεια και Υγεία 
των εργαζοµένων στα 
οικοδοµικά και τεχνικά έργα

Ηµερίδα µε θέµα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζο-
µένων στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα, διοργάνωσε το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, στις 8 Απριλίου, στην Σπάρτη. Η παρουσίαση 
της κατάστασης σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στα οικοδοµικά 
και τεχνικά έργα στον νοµό Λακωνίας, έγινε από τον κ. Γιώργο 
∆εληγιάννη, Τεχνικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ Αργολίδας. Στη συνέ-
χεα, ο κ. Αντώνιος Βούρτσης (Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυ-
νος τµήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ) 
και η κ. Μαριάντζελα Νοµικού, (Ειδικός Ιατρός Εργασίας στην 
Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ) κατέθεσαν την εµπειρία τους, από τα έργα οδο-
ποιίας της Ε.Ο. Κορίνθου - Τρίπολης – Καλαµάτας, για θέµατα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στα τεχνικά έργα.

Στη συνέχεια της ηµερίδας, ο κ. Αδαµάντιος Καρύδης, (Πο-
λιτικός Μηχανικός, Επιστηµονικό προσωπικό ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), 
αναφέρθηκε στους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα. Τελευταία 
οµιλήτρια, η κ. Παναγιώτα Πανούση, (Μηχανολόγος Μηχα-
νικός, Υπεύθυνη Παραρτήµατος Τρίπολης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), η 
οποία αναφέρθηκε στην εκπαίδευση των τεχνικών ασφάλει-
ας, ως σηµαντικός παράγοντας για την προώθηση των θεµά-
των ασφάλειας και υγείας στα τεχνικά έργα.

Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε τις ερωτήσεις και τις παρεµ-
βάσεις των µελών που την παρακολούθησαν.

Σεµινάριο βιοκλιµατικού
και ενεργειακού σχεδιασµού

Σεµινάριο µε θέµα βιοκλιµατικός και ενεργειακός σχε-
διασµός, διοργανώνει στην Καλαµάτα και την Κόρινθο το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου το προσεχές διάστηµα.

Η πρώτη µέρα αφορά την κατασκευή και τα κτήρια 
στην εποχή της αειφόρου ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά 
στο νόµο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτη-
ρίων (ν.3661/08) και στον κανονισµό ενεργειακής από-
δοσης των κτηρίων.  Η δεύτερη µέρα, αφορά την ρόλο 
της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της βιοκλιµατικής 
διαµόρφωσης των ελεύθερων – ακάλυπτων χώρων. Ει-
σηγήτρια θα είναι η κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, αρχιτέ-
κτων d.p.lg., M.Sc. Πανεπιστηµίου Paris IV Sordonne.
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Πράσινο λίφτινγκ 
µε επιδότηση 50% 
σε διαµερίσµατα και 
µονοκατοικίες

Το «πράσινο φως» από την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου πήρε η κοινοτική επιδότηση του προ-
γράµµατος για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων 
στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για τις εργασίες αποκατάστασης χιλιάδων 
ακινήτων µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, εργασί-
ες οι οποίες θα καλύπτονται κατά ένα µεγάλο ποσοστό 
από το κράτος µέσω των κονδυλίων της Ε.Ε.

Το πρόγραµµα σχεδιάζεται από το υπουργείο Ανά-
πτυξης να ξεκινήσει περίπου τον Νοέµβριο. Οι πρώτες 
εκτιµήσεις για το κόστος των εργασιών που θα απαιτού-
νται είναι για διαµέρισµα σε πολυκατοικία 1.200 τ.µ. πε-
ρίπου 6-7 χιλιάδες ευρώ, µε κάθε νοικοκυριό να πληρώ-
νει το µισό ποσό αν η επιδότηση φτάσει το 50%. 

Η απόσβεση από την εξοικονόµηση ενέργειας εκτι-
µάται ότι θα γίνει σε 4-5 χρόνια. Για µια µονοκατοικία, 
κυρίως παλαιά, οι δαπάνες µπορεί να φτάσουν τα 30.000 
ευρώ, δηλαδή 15.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη µε χρόνο 
απόσβεσης τα 8 χρόνια.

Σύµφωνα µε παράγοντες της οικοδοµής και των ακι-
νήτων, το πρόγραµµα της ενεργειακής απόδοσης κτηρί-
ων µπορεί να δώσει δουλειά σε χιλιάδες εργαζόµενους 
που κινδυνεύουν να µείνουν άνεργοι. Επισηµαίνουν ότι 
αν η επιδότηση ξεπεράσει το 50% θα αποτελέσει κίνητρο 
για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Οι βασικές εργασίες που θα απαιτούνται είναι θερ-
µοµόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και στέγης, αντι-
κατάσταση παλαιών κουφωµάτων, µε νέας τεχνολογίας 
διπλά τζάµια, νέοι καυστήρες, τοποθέτηση ηλιακού θερ-
µοσίφωνα, ειδικά σκίαστρα κ.λπ.

Ευρωπαϊκά δορυφορικά 
τηλεσκόπια

Ένας πύραυλος ΑΡΙΑΝ 5, µετέφερε στις 14 Μαΐου 
στο διάστηµα τα δορυφορικά τηλεσκόπια Χέρσελ και 
Πλανκ.

Πρόκειται για µια από τις πιο σηµαντικές αποστο-
λές –και η πιο ακριβή- στην ευρωπαϊκή διαστηµική 
ιστορία, η οποία ενσωµατώνει προωθηµένη τεχνολο-
γία και τα πιο εξελιγµένα επιστηµονικά όργανα.

Τα δύο τηλεσκόπια, συνολικού κόστους € 1,8 δισ. 
Θα µεταδίδουν επί πολλά χρόνια πληθώρα νέων πο-
λύτιµων αστρονοµικών πληροφοριών. Το Χέρσελ 
είναι το µεγαλύτερο τηλεσκόπιο που έχει ποτέ τοπο-
θετηθεί στο διάστηµα, καθώς το κάτοπτρό του είναι 
διαµέτρου 3,5 µέτρων.

Το Πλανκ θα χαρτογραφήσει τον ουρανό στο τµή-
µα µικροκυµάτων του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
και ελπίζεται ότι θα παρέχει την αναλυτικότερη µέχρι 
σήµερα µέτρηση της λεγόµενης κοσµικής ακτινοβολί-
ας υποβάθρου, του αρχαιότερου φωτός, κατάλοιπου 
από το «Μπινγκ Μπανγκ». Σύµφωνα µε τον ελληνικής 
καταγωγής ερευνητή του Πλανκ Γιώργο Ευσταθίου, 
από το πανεπιστήµιο Κέµπριτζ της Βρετανίας, το τηλε-
σκόπιο αναµένεται να κάνει θεµελιώδεις νέες ανακα-
λύψεις και δεν απέκλεισε «να βρούµε ακόµα και ένα 
ίχνος από το Μπινγκ Μπανγκ ή το ίχνος ενός άλλου 
σύµπαντος, οπότε θα έχουµε πλέον εµπειρικά στοι-
χεία ότι αποτελούµε µέρος ενός πολυσύµπαντος».

Πρόβληµα µε την τουαλέτα προέκυψε στο ∆ιαστηµικό Σταθµό
Να βρίσκεσαι στο διάστηµα και ν’ 

αντιµετωπίζεις πρόβληµα µε την τουα-
λέτα σου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όταν, 
µάλιστα, η φύση στο απόλυτο κενό δεν 
προσφέρεται τόσο απλόχερα για τη 
χρησιµοποίησή της ή, ακριβέστερα, για 
την κατάχρησή της. 

Σ’ αυτή την ασυνήθιστα δύσκολη 
θέση βρίσκονται από χθες οι αστροναύ-
τες του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού 
(ISS) αφού η κεντρική τουαλέτα χάλα-
σε. Αν και είναι εκπαιδευµένοι να επι-
διορθώνουν ζηµιές που σχετίζονται µε 
εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας, µε το 

WC του Σταθµού τα βρήκαν… σκούρα. 
Για την ακρίβεια σηµειώνεται ως WHC 
(Τµήµα Αποβλήτων και Υγιεινής, είναι 
η κυριότερη του ISS και συνδέεται µε 
το σύστηµα λυµάτων και ανακύκλωσης 
του Σταθµού). 

Αντιµετωπίζοντας τη δύσκολη κατά-
σταση που προέκυψε, ο Χαλ Γκέτσελµαν, 
από τον Έλεγχο Αποστολής, αναγκάστη-
κε να δώσει σ’ ένα µέλος του πληρώµα-
τος την πρωτότυπη εντολή:«Βάλε πινα-
κίδα µε την ένδειξη ‘‘Εκτός λειτουργίας’’ 
στο WHC».

Το εµπόδιο εµφανίστηκε τη χειρό-

τερη εποχή. Τώρα, που συνωστίζονται 
στο ∆ιαστηµικό Σταθµό 13 άτοµα µε 
αποτέλεσµα να σχηµατίζεται ουρά έξω 
από τις εφεδρικές εγκαταστάσεις του 
ρωσικού τοµέα και του διαστηµικού 
λεωφορείου Endeavour. Μάλιστα, το 
πρόβληµα επιτείνεται καθώς η NASA 
έχει περιορίσει τη χρήση της τουαλέτας 
στο διαστηµικό λεωφορείο. ∆εν µπορεί 
ν’ αδειάσει τα λύµατα έξω, όπως κάνει 
κατά τη διάρκεια των πτήσεων, επειδή 
κινδυνεύει να µολυνθεί η ολοκαίνουρ-
για εξέδρα επιστηµονικών πειραµάτων 
του σταθµού. 
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Κάθε πέρσι…
και καλύτερα

Μηδενικές ή πενιχρές αυξήσεις θα δώσουν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους 
τους. Ποσοστό 14% των µη εισηγµένων στο 
χρηµατιστήριο εταιρειών, δηλώνουν ότι δεν 
πρόκειται να προχωρήσουν σε καµία αύξηση. 
Το 65% των εταιρειών, προτίθεται να κάνει αυ-
ξήσεις αλλά και αυτές θα κινηθούν στα όρια του 
πληθωρισµού ο οποίος τον Ιούνιο διαµορφώ-
θηκε στο 0,5%.

Η εικόνα είναι ζοφερή και σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Σύµφωνα µε την έρευνα International 
Business Report της συµβουλευτικής εταιρείας 
Grant Thornton που βασίζεται σε στοιχεία του 
2008, πάνω από µια στις πέντε µη εισηγµένες 
επιχειρήσεις (21%) ανά τον κόσµο παγώνει τις 
µισθολογικές αυξήσεις των εργαζοµένων ενώ 
περίπου το 3% θα προχωρήσει σε µειώσεις 
αποδοχών.

Οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις προέρχο-
νται από τους εργοδότες στις χώρες της Ασίας 
(περιοχή Ειρηνικού), όπου το 29% των µη ει-
σηγµένων επιχειρήσεων δε θα προχωρήσουν 
σε καµία αύξηση στις αποδοχές των εργαζοµέ-
νων τους. Στην χειρότερη θέση βρίσκονται οι 
εργαζόµενοι στην Ταϊβάν όπου το 72% των µη 
εισηγµένων επιχειρήσεων της χώρας ανέφεραν 
ότι δε θα χορηγήσουν καθόλου αυξήσεις στο 
προσωπικό τους φέτος.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Σκανδιναβικές 
χώρες  καθώς το 82% των ερωτηθέντων ανα-
φέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν µισθολογικές 
αυξήσεις βάσει πληθωρισµού ή περισσότερο. Η 
∆ανία βρίσκεται πρώτη στη λίστα µε 91% και 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις στη Φινλανδία 
(89%) και την Σουηδία (74%). 

Σύµφωνα µε τον Alex MacBeath, global 
leader of privately held business services της 
Grant Thornton International «το πιο ανησυ-
χητικό για τους εργαζόµενους είναι ότι το 54% 
των εργοδοτών σκοπεύουν να χορηγήσουν 
αυξήσεις µόνο συναρτήσει του πληθωρισµού. 
Αλλά µε τον πληθωρισµό να µειώνεται παγκο-
σµίως, η οποιαδήποτε αύξηση στις αποδοχές 
βάσει αυτών των ποσοστών δε δύναται να ανα-
κουφίσει τους εργαζοµένους που ήδη έχουν 
επηρεαστεί από την ύφεση». 

Αντισεισµικός «µανδύας»
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φρέσνελ της Μασσαλίας (Γαλλία) τον αποκαλούν 

«αντισεισµικό µανδύα». Ουσιαστικά αποτελεί την εφαρµογή των αρχών που διέ-
πουν τους «αόρατους µανδύες», για άλλο σκοπό: να κάνει αντικείµενα «αόρατα» 
σε σεισµούς και παλιρροϊκά κύµατα (τσουνάµι).

Τα σεισµικά κύµατα ενός σεισµού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτά τα 
οποία µεταδίδονται µέσω της Γης, και αυτά των οποίων η µετάδοση γίνεται µόνο 
µέσω της επιφάνειας.

Η οµάδα, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Στεφάν Ενόχ, είχε να επιλέξει ανάµεσα 
στις εξής δύο κατευθύνσεις: τον έλεγχο των κυµάτων που µεταδίδονται µέσω της 
Γης ή αυτών που µεταδίδονται µέσω επιφανείας. Καθώς ο έλεγχος των πρώτων 
θεωρήθηκε ως κάτι εξαιρετικά περίπλοκο για να επιτευχθεί, ο έλεγχος των κυµά-
των επιφανείας (που είναι άλλωστε και πιο καταστρεπτικά) είναι εντός των δυνα-
τοτήτων της σηµερινής τεχνολογίας.

Ο «µανδύας» αποτελείται από έναν αριθµό µεγάλων, οµόκεντρων πλαστικών 
δακτυλίων οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στην επιφάνεια της γης. Η ελαστικότητά 
τους ελέγχεται, έτσι ώστε τα προαναφερθέντα κύµατα επιφανείας να περνούν οµα-
λά στο υλικό και να µη διασκορπίζονται. Όταν τα κύµατα αυτά περνούν µέσα από 
τον «αντισεισµικό µανδύα», συµπυκνώνονται σε µικρές διακυµάνσεις όσον αφο-
ρά την πίεση και την πυκνότητα του υλικού. Από εκεί και πέρα, οι διακυµάνσεις 
αυτές κατευθύνονται εκτός της περιοχής που προστατεύεται από το «µανδύα». 
Μόλις εξέλθουν, αποκτούν το παλιό τους «µέγεθος». Αντίθετα µε κάποιους από 
τους «αόρατους µανδύες», οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να καµπυλώσουν τις 
ακτίνες φωτός συγκεκριµένων συχνοτήτων, η εν λόγω τεχνολογία είναι «ευρυζω-
νική» : µπορεί να χειριστεί κύµατα ενός µεγάλου εύρους συχνοτήτων.

Αυτό είναι δυνατόν µέσω της κατάλληλης ρύθµισης των δακτυλίων που απαρ-
τίζουν το «µανδύα» έτσι ώστε να χειρίζονται κύµατα διαφορετικών συχνοτήτων: 
τα κύµατα επιφανείας περνούν ανενόχλητα από τους δακτυλίους που δεν προο-
ρίζονται για αυτά.

«Οι εξωτερικοί δακτύλιοι µένουν ακίνητοι, αλλά αυτοί που είναι ρυθµισµένοι 
στη συχνότητα του κύµατος κινούνται, λυγίζοντας και ανεβοκατεβαίνοντας» είπε 
ο Σεµπαστιέν Γκουενώ, µέλος της οµάδας από το πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ. 
«Για κάθε εύρος συχνότητας, υπάρχουν οι κατάλληλοι δακτύλιοι». Η οµάδα πει-
ραµατίστηκε µε «µανδύες» που διέθεταν µέχρι και 100 δακτυλίους- πολύ περισ-
σότερους από αυτούς που θα απαιτούνταν για προστασία απέναντι στα πιο κοινά 
κύµατα επιφανείας.

Όσον αφορά την εγκατάσταση του «µανδύα» σε κτίρια, θα µπορούσε να το-
ποθετηθεί στα θεµέλια, ενώ δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να κατασκευαστούν 
κτίρια σχεδιασµένα για να τον ενσωµατώνουν. Για ένα κτίριο πλάτους 10 µέτρων, 
κάθε δακτύλιος θα έπρεπε να έχει 1-10 µέτρα διάµετρο και πάχος 10 εκατοστών.

Ακόµη χρειάζεται δουλειά για να εξακριβωθεί κατά πόσο ισχύουν τα προανα-
φερθέντα σε συνθήκες «πραγµατικού κόσµου», ωστόσο, όπως ανέφερε ο Ουλφ 
Λέοναρντ, φυσικός του πανεπιστηµίου του Σαιντ Άντριους (ο οποίος δε συµµε-
τείχε στην έρευνα), ίσως οι αρχές που οδήγησαν στη δηµιουργία των πειραµατι-
κών πρωτοτύπων των «αόρατων µανδυών», ίσως τελικά να δουν την πρώτη τους 
πρακτική εφαρµογή στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας: «Πιστεύω ότι είναι 
φανταστικό- µου αρέσει το γεγονός ότι ιδέες οι οποίες προήλθαν από την Οπτική 
βρίσκουν το δρόµο τους σε άλλες εφαρµογές» είπε σχετικά.
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Εισαγωγή
Οι νιτροαρωµατικές ενώσεις είναι ουσί-

ες µε εκτεταµένη εφαρµογή ως ενδιάµεσα 
στη σύνθεση παρασιτοκτόνων, φαρµάκων, 
πλαστικών, εκρηκτικών, και βιοµηχανικών 
διαλυτών. Απελευθερώνονται στο περιβάλ-
λον κυρίως µέσω ανθρωπογενών δραστηρι-
οτήτων και εµφανίζονται συχνά ως ρυπογόνα 
του αέρα, του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων. Αποτελούν πολύ τοξικούς ρύπους 
για το περιβάλλον καθώς και για σχεδόν όλα 
τα έµβια όντα. Ιδιαίτερα στον άνθρωπο έχουν 
κατηγορηθεί ότι µπορούν να προκαλέσουν 
από απλό ερεθισµό και απώλεια βάρους, 
µέχρι µεταλλάξεις και καρκινογενέσεις. Για 
τους λόγους αυτούς έχουν θεσµοθετηθεί κα-
νονισµοί που περιορίζουν τα επιτρεπτά όρια 
της συγκέντρωσής τους στο περιβάλλον. Η 
µικροβιακή αποικοδόµηση των ξενοβιοτικών 
αυτών ουσιών µπορεί να αποτελέσει µία πολύ 
αποτελεσµατική µέθοδο για την άµβλυνση 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
προκαλεί η χρήση τους.

Αποτελέσµατα
Στο πρώτο στάδιο της παρούσας µελέτης 

που περιελάµβανε την αναζήτηση µικροβια-
κών στελεχών µε δυνατότητα αποικοδόµησης 
νιτροαρωµατικών ενώσεων, δόθηκε ιδιαίτερη 
έµφαση στην εξέταση µικροοργανισµών που 
µεταβολίζουν ρύπους µε χλωρο- υποκατε-
στηµένο φαινολικό δακτύλιο. Παρά την εκτε-
ταµένη εφαρµογή διαφορετικών συνθηκών 
όπου µεταβάλλονταν παράµετροι, όπως η 
συγκέντρωση του υποστρώµατος (1 έως 500 
mg.l-1), η προσθήκη ή µη πηγής αζώτου στο 
µέσο ανάπτυξης και η παρουσία γλυκόζης ως 
συνµεταβολίτη, σε κανένα από τα εξεταζόµενα 
βακτήρια που αποικοδοµούν χλωροφαινόλες 
δεν παρατηρήθηκε ικανότητα αποικοδόµη-
σης της παρα- νιτροφαινόλης (pNP). Πρέπει 
να σηµειωθεί εδώ, ότι για την ταυτόχρονη 

αποικοδόµηση νιτρο- και χλωρο- υποκατα-
στάτων της φαινόλης απαιτείται συνδυασµένη 
δράση διαφορετικών µικροβιακών στελε-
χών (Beunink και Rehm, 1990). Η παρουσία 
της νιτροφαινόλης στο µέσο ανάπτυξης είχε 
παρεµποδιστική δράση στην ανάπτυξη των 
βακτηρίων. Το µόνο στέλεχος από αυτά που 
εξετάστηκαν, που µπόρεσε να αναπτυχθεί 
παρουσία pNP, ήταν το βακτήριο P. putida 
DSM 12448, το οποίο επελέγη για τη µελέτη 
των παραγόντων που επιδρούν στην αποικο-
δόµηση του τοξικού αυτού ρύπου. Η εξαγω-
γή συµπερασµάτων βασίστηκε κυρίως στον 
προσδιορισµό της κυτταρικής ανάπτυξης και 
της συγκέντρωσης των καταναλωθέντων υπο-
στρωµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 
εκτίµηση των απελευθερούµενων από τη δι-
άσπαση της νιτροφαινόλης νιτρωδών ιόντων, 
καθώς και στη µέτρηση της κατανάλωσης των 
ιόντων αµµωνίου που προέρχονται από την 
παρουσία πρόσθετων πηγών αζώτου.

Με βάση τα πειραµατικά αποτελέσµατα 
το βακτήριο P. putida DSM 12448 αποικοδό-
µησε επιτυχώς την pNP σε ένα µεγάλο εύρος 
συγκεντρώσεων (32 έως 675 mg.l-1). Η τιµή 
αυτή αποτελεί τη µέγιστη συγκέντρωση pNP 

για την οποία έχει παρατηρηθεί µικροβιακή 
βιοαποικοδοµητική δραστηριότητα σε συν-
θήκες διαλείποντος έργου (Gemini V.L. et al, 
2005 - Rehman A. et al, 2007). Σε συγκεντρώ-
σεις pNP µεγαλύτερες από 100 mg.l-1 παρα-
τηρήθηκε παρεµπόδιση στην ανάπτυξη των 
κυττάρων του P. putida DSM 12448, ενώ σε 
πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις υποστρώµατος 
(729 mg.l-1) δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξή 
του. Η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή του µέγι-
στου ειδικού ρυθµού κυτταρικής ανάπτυξης 
(0.304 και 0.186 h-1) παρατηρήθηκαν σε συ-
γκεντρώσεις pNP ίσες µε 86 mg.l-1 και 644 
mg.l-1, αντίστοιχα (Σχήµα 1Α). Η διάρκεια 
της λανθάνουσας φάσης που παρατηρήθηκε 
ακόµη και σε µικρές συγκεντρώσεις pNP, ήταν 
σηµαντική (πάνω από 12 h). Η εξάρτηση της 
χρονικής διάρκειας της λανθάνουσας φάσης 
από τη συγκέντρωση της pNP µπορεί να πε-
ριγραφεί µε εκθετική σχέση (Εξ. 1). Η αύξηση 
της συγκέντρωσης του υποστρώµατος έχει ως 
επακόλουθο την αύξηση του ρυθµού αποικο-
δόµησης της pNP (r pNP) από το βακτήριο P. 
putida DSM 12448, και ακολουθεί µια σχέση 
υπερβολής (Εξ. 2) που τείνει ασυµπτωτικά σε 
µία µέγιστη τιµή (Σχήµα 1B).

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΝΙΤΡΟΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μανιάτη Παναγιώτα, Χηµικός Μηχανικός, ΕΜΠ

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού 
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Σχήµα 1: Μεταβολή (Α) του µέγιστου ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (µmax) (Β) της λανθάνουσας φάσης (tlag) ( ) και 
ρυθµού αποικοδόµησης (rpNP) (  )συναρτήσει της συγκέντρωσης pNP 
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Κατά την εξέταση της επίδρασης της πηγής αζώτου στην ανάπτυξη 
του βακτηρίου, προέκυψε ότι ο υψηλότερος ειδικός ρυθµός κυττα-
ρικής ανάπτυξης (µmax ) παρατηρήθηκε όταν στο µέσο προστέθηκε 
εκχύλισµα ζύµης ως πηγή αζώτου και ο µικρότερος αντίστοιχα σε συν-
θήκες απουσίας πρόσθετης πηγής αζώτου. Ο ρυθµός κατανάλωσης της 
pNP (r pNP) µεγιστοποιήθηκε παρουσία ιόντων χλωρίου (προσθήκη 
NH4Cl), συνθήκη στην οποία παρατηρήθηκε επίσης η ελάχιστη διάρ-
κεια της λανθάνουσας φάσης και πολύ υψηλός ρυθµός κυτταρικής 
ανάπτυξης (Πίνακας 1). 

Η προσθήκη νιτρωδών ιόντων προκάλεσε σηµαντική υστέρηση 
στην κυτταρική ανάπτυξη του βακτηρίου. Η παρουσία νιτρικών ιό-
ντων, ως αποκλειστική πρόσθετη πηγή αζώτου, συνοδεύτηκε από ση-
µαντική µείωση του ρυθµού κυτταρικής ανάπτυξης, ενώ η προσθήκη 
ουρίας οδήγησε σε υψηλότερους ρυθµούς κυτταρικής ανάπτυξης από 
εκείνους που παρατηρήθηκαν όταν ως πηγή αζώτου χρησιµοποιήθη-
καν νιτρώδη ή νιτρικά ιόντα.

Ο προσδιορισµός των ελεύθερων νιτρωδών ιόντων στο µέσο ανά-
πτυξης επιβεβαίωσε ότι το βακτήριο P. putida DSM 12448, σε κάποιο 
από τα αρχικά στάδια του µεταβολισµού της pNP «απονιτροποιεί» τον 
αρωµατικό δακτύλιο. Στη συνθήκη κατά την οποία απουσίαζε κάποια 
πρόσθετη πηγή αζώτου, η συγκέντρωση των νιτρωδών µειώθηκε εντυ-
πωσιακά (1.5% των νιτρωδών που περιέχονταν στην pNP) υποδεικνύ-
οντας ολική αφοµοίωση από τα βακτηριακά κύτταρα. Κατά την αποικο-
δόµηση της pNP σε αντίστοιχο περιβάλλον έλλειψης ελεύθερης πηγής 
αζώτου, αναφέρθηκε αφοµοίωση των νιτρωδών ιόντων ίση περίπου 
µε 30% (Loser C. et al, 1998). Η παρουσία πρόσθετων πηγών αζώτου 
δεν ανέστειλε τη βιοµετατροπή των νιτρωδών ιόντων, που απελευθε-
ρώνονται από τη διάσπαση της pNP. 

Σχήµα 2: Αποικοδόµηση pNP κατά την ανάπτυξη του βακτηρίου P. putida DSM 12448.
Συνθήκες: συγκέντρωση pNP 120 mg.l-1, αρχικό pH=6.9, πηγή 

αζώτου: (NH4)NO3. Σύµβολα: ( ) pNP, ( ) ΟD (600 nm), ( ) αµµω-
νιακά και ( ) νιτρώδη.pNP 

Η τελική συγκέντρωση των νιτρωδών ιόντων παρουσίασε εξάρτη-
ση από την πηγή αζώτου που χρησιµοποιήθηκε. Κατά τη βιοαποικο-
δόµηση της pNP παρουσία ΝaNO3, η χαµηλή τελική συγκέντρωση των 
νιτρωδών παραπέµπει και εδώ σε πλήρη αφοµοίωση των νιτροµάδων 
του υποστρώµατος. Με βάση τη συγκέντρωση των αµµωνιακών ιό-
ντων οι στοιχειοµετρικοί συντελεστές που υπολογίστηκαν για την κα-
τανάλωση του αζώτου ήταν για το (NH4)2SO4 0.155 g/g υποστρώµα-
τος, για το (NH4)NO3 0.145 g/g υποστρώµατος και για το NH4H2PO4 
0.105 g/g υποστρώµατος. 

Πίνακας 1: Επίδραση πηγών αζώτου στην αποικοδόµηση της pNP 
από το βακτήριο P. putida DSM 12448.

Το βακτήριο P. putida DSM 12448 µπόρεσε να αναπτυχθεί σε όλες 

τις τιµές του αρχικού pH (6.5 – 7.7) που εξετάστηκαν. Σε όλες τις συν-
θήκες που µελετήθηκαν, το pH του µέσου ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 
της αποικοδόµησης της pNP παρέµεινε σχετικά σταθερό. Η αύξηση του 
αρχικού pH οδήγησε σε µεγαλύτερες τιµές του µέγιστου ειδικού ρυθ-
µού κυτταρικής ανάπτυξης (µmax ) (Σχήµα 3) του βακτηρίου κάτι που 
συµφωνεί απόλυτα µε ότι αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Kulkarni M. 
& Chaudhari Α., 2006). Κατά τη µεταβολή της τιµής του αρχικού pH 
παρατηρήθηκε µικρή µόνο επίδραση στη διάρκεια της λανθάνουσας 
φάσης, η οποία κυµάνθηκε µεταξύ 10.5 και 8.5 ωρών. Κατ’ αντιστοι-
χία, ο ρυθµός κατανάλωσης της pNP (r pNP) από το βακτήριο φαίνεται 
ότι δεν επηρεάζεται από τη µεταβολή του pH.

Σχήµα 3: Μεταβολή του µέγιστου ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (µmax) συναρτήσει του pH

Συµπεράσµατα
Σε κανένα από τα βακτηριακά στελέχη που αποικοδοµούν χλω-

ροφαινόλες δεν παρατηρήθηκε ικανότητα αποικοδόµησης νιτροαρω-
µατικών. Το βακτήριο P. putida DSM 12448 αποικοδόµησε επιτυχώς 
την pNP σε ένα µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων που περιλαµβάνει τη 
µέγιστη συγκέντρωση (675 mg.l-1) για την οποία έχει παρατηρηθεί 
µικροβιακή αποικοδόµησή της σε συνθήκες διαλείποντος έργου. Σε 
συγκεντρώσεις υποστρώµατος µεγαλύτερες από 100 mg.l-1 παρατη-
ρήθηκε µείωση του ρυθµού κυτταρικής ανάπτυξης: η µέγιστη και η 
ελάχιστη τιµή µmax σε συγκεντρώσεις ίσες µε 86 και 644 mg.l-1, αντί-
στοιχα και προέκυψε πως η εξάρτηση της χρονικής διάρκειας της λαν-
θάνουσας φάσης από τη συγκέντρωση της pNP µπορεί να περιγραφεί 
µε εκθετική σχέση. Αύξηση του αρχικού pH του µέσου καλλιέργειας 
ευνοεί την αποικοδόµηση του pNP και την ανάπτυξη του βακτηρίου P. 
putida DSM 12448. Το βακτήριο P. putida DSM 12448, σε κάποιο από 
τα αρχικά στάδια του µεταβολισµού της pNP «απονιτροποιεί» τον αρω-
µατικό δακτύλιο. Η παρουσία πρόσθετων πηγών αζώτου δεν ανέστειλε 
τη βιοµετατροπή των νιτρωδών ιόντων, που απελευθερώνονται από τη 
διάσπαση της pNP και αποτελούν δευτερογενείς ρύπους.
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Τον προβληµατισµό του τεχνικού 
κόσµου της Πελοποννήσου και την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
Περιφέρεια σε αυτή την δύσκολη οι-
κονοµική περίοδο, έθεσε υπόψη του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
Γ. Παπαθανασίου, η πρόεδρος του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου Χαρ. Τσιώλη, κατά την 
επίσκεψη του πρώτου στην Τρίπολη (11 
Απρ. 2009.

Στη συνάντηση του υπουργού µε τις 
παραγωγικές τάξεις του νοµού Αρκαδί-
ας και τους εκπροσώπους των επιµελη-
τηρίων της Πελοποννήσου, η πρόεδρος 
του Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ 
κατέθεσε σχετικό υπόµνηµα, ζητώντας 
άµεσα µέτρα για την τόνωση του κατα-
σκευαστικού κλάδου. 

Τόνισε ότι χρειάζονται µέτρα και κί-
νητρα ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύ-
σεις, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, 
να µειωθεί η απήχηση της κρίσης στον 
κατασκευαστικό τοµέα και να ενισχυθεί 
µακροπρόθεσµα η ανάπτυξή του. Σηµεί-
ωσε η πρόεδρος πως ο τεχνικός κόσµος 
είναι πάντα από τους πλέον παραγωγι-
κούς στην χώρα µας. Όµως, συνέχισε, 
αυτή την περίοδο δοκιµάζεται σκληρά, 
αντιµετωπίζοντας το κλείσιµο των επι-
χειρήσεων, ενώ το πρόβληµα πρόσθε-
σε, είναι εντονότερο στην Περιφέρεια.

Ζήτησε λοιπόν άµεσα την αναθεώρηση 
του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων, µε την αύξηση του µεριδίου της πίτας 
σε έργα περιφερειακά, για την διάσωση 
και την επιβίωση των υγειών µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 

που πλήττονται δραµατικά τον τελευταίο 
καιρό, µη έχοντας αντικείµενο εργασι-
ών και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. 
Πρότεινε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε 
έργα ταχείας υλοποίηση και γενικότερα 
σε έργα υποδοµής, εκσυγχρονισµού δι-
κτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιο-
λογικών καθαρισµών, καθώς επίσης σε 
έργα ανάπλασης και σε έργα δοµηµένου 
και φυσικού περιβάλλοντος.

Τόνισε ακόµα ότι είναι απαραίτητη η 
διασπορά πολλών έργων (µικρών περι-
φερειακών και αυτοδιοικητικών άµεσης 
υλοποίησης), καθώς και η ενθάρρυνση 
και η τόνωση της οικοδοµικής δραστη-
ριότητας από την οποία εξαρτώνται πα-
ράλληλα επαγγέλµατα και επαγγελµατι-
κοί κλάδοι. Ζήτησε επίσης:

που έχουν εκτελεστεί.
-

σεων του Γ’ ΚΠΣ.

οι οποίες αφενός µπορεί να απορρο-
φήσουν αναξιοποίητους πόρους και 
αφετέρου να ετοιµάσουν ώριµα έργα 
για ένταξη και εκτέλεση στο ΕΣΠΑ ή 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων.

που αφορούν εγκρίσεις και αποπλη-
ρωµένες εκτελεσµένων έργων, χρη-
µατοδοτούµενων από το Γ’ ΚΠΣ. Είναι 
δηλαδή ανάγκη να υπάρξει απλού-
στευση των διαδικασιών µε διακρι-
τούς ρόλους, χωρίς να υφίσταται το 
φαινόµενο της επικάλυψης αρµοδιο-
τήτων µεταξύ διαχειριστικών αρχών 
και αρµοδίων φορέων για τον έλεγ-
χο και την εκτέλεση των δηµοσίων 
έργων, σύµφωνα µε την ειδική αυτή 
νοµοθεσία.
Αυτό είναι αναγκαίο καθώς συχνά η 
επέµβαση των ∆ιαχειριστικών Αρχών 
µπλοκάρει την οµαλή εκτέλεση των 
έργων.

Επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών στην Τρίπολη

Παρουσίαση του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού (HE.PO.S.)

Ηµερίδα ενηµέρωσης για τους µηχανικούς της Πελοποννήσου, όπου παρουσιάστηκε το 
Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού (HE.PO.S.), πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου, στην Τρίπολη, την Σπάρτη και την Καλαµάτα.

Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού (HE.PO.S.) είναι ένα σύστηµα το οποίο σχεδιάζει, υλο-
ποιεί και λειτουργεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για να παρέχει υπηρεσίες προσδοροσισµού θέ-
σης αξιοποιώντας το υφιστάµενο παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού (GPS – Global 
Positioning System).

Να αναφέρουµε ότι ανάλογες παρουσιάσεις θα γίνουν µέσα στο προσεχές διάστηµα, στην 
Κόρινθο και στο Ναύπλιο.
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Απάντηση του ΕΤΑΑ
– Τοµέας Μηχανικών
και Ε.∆.Ε.

Έγγραφο διαµαρτυρίας του ΤΕΕ Πελοποννή-
σου για καθυστέρηση στην καταβολή Συντάξεων 
από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε.

Η µεγάλη καθυστέρηση απονοµής συντάξεων 
οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό, στο ότι τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού στο Τα-
µείο και ειδικά στο τµήµα εισφορών, καθυστερεί 
ο έλεγχος των εισφορών των συνταξιοδοτικών 
φακέλων. Επίσης, οφείλεται στο µεγάλο αριθµό 
υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς και 
στο Ν. 3607/01.11.07 ( ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
80%). Η Υπηρεσία είχε ενηµερώσει σχετικά το ∆.Σ 
του ΤΣΜΕ∆Ε, ότι υπάρχει πλήρη αντικειµενική 
αδυναµία χορήγησης των προσωρινών συντάξε-
ων, καθότι υπάρχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού. 
Πέραν αυτού είχε προηγηθεί και ο Ν. 3518/06 
περί αναδιάρθρωση, µε νέους κλάδους, ειδικά µε 
την κατάργηση του ΕΛΠΠ και την αντικατάστασή 
του από την Ειδική Προσαύξηση. Επίσης, το τµή-
µα απονοµής κύριας σύνταξης έπρεπε πλέον να 
εκδίδει κοινή απόφαση Κύριας Σύνταξης & Ειδι-
κής Προσαύξησης.

Επιπρόσθετα, αναφέρουµε ότι το ∆.Σ του 
ΤΣΜΕ∆Ε µε την υπ΄αρ. 827/15.11.07 απόφασή 
του, απεφάνθη να ενισχυθεί το τµήµα απονοµής 
κύριας σύνταξης µε 3 υπαλλήλους για τη χορή-
γηση προσωρινής σύνταξης, το οποίο ουδέποτε 
υλοποιήθηκε.

Σας αναφέρουµε ότι ήδη υπάρχοντα προβλή-
µατα έχουν επιδεινωθεί µε την Ενοποίηση των 
ταµείων ΤΣΜΕ∆Ε – ΤΣΑΥ – ΤΑΝ που προβλέπει 
ο Ν. 3655/03.04.08. Προστέθηκαν λοιπόν τερά-
στια προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία 
του ΤΣΜΕ∆Ε π.χ εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων κλπ. 
Ακόµη σας ενηµερώνουµε ότι ήδη υπάρχουν 140 
οργανικές θέσεις υπαλλήλων κενές δηλ. πάνω 
από το 1/3 των υπηρετούντων.

Η υπηρεσία µας παρά τις µεγάλες δυσκολίες 
που υπάρχουν στην χορήγηση των συντάξεων, 
καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να 
συντοµεύσει τον χρόνο χορήγησης των συντάξε-
ων και µεταξύ των άλλων µέτρων διαµέσου των 
∆ιοικήσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων πρό-
τεινε σχετικές παρεµβάσεις στην διαδικασία των 
συντάξεων και ήδη έχουν ληφθεί σχετικές απο-
φάσεις (αποφ. ∆.Ε 110/14-1-09, καθώς και την 
αποφ. 111/14-1-09) που αφορούν στον έλεγχο τω 
εισφορών των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµέ-
νων οι οποίες ελπίζουµε ότι σύντοµα θα έχουν ως 
αποτέλεσµα την συντόµευση του χρόνου χορήγη-
σης των συντάξεων. Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία είµαστε στη διάθεσή σας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 
ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κύριε Νοµάρχα,
Στην συνεδρίαση της 8-5-09 του 

Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµο-
σίων Έργων µε θέµα την ανανέωση 
και αναβάθµιση εµπειροτεχνικών 
πτυχίων, ελήφθησαν υπ΄ όψη για 
την αναβάθµιση αυτών, έγγραφα τα 
οποία δεν αντιστοιχούν σε αυτά που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία. Η δε απόφαση ελήφθη µε 
ισοψηφία και µε την ψήφο του προέ-
δρου να µετράει διπλή σύµφωνα µε 
τον κανονισµό της λειτουργίας του 
νοµαρχιακού συµβουλίου ∆ηµοσί-
ων Έργων.

Η συγκεκριµένη σύνθεση του 
Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των εµπειροτεχνικών 
ήταν εξαµελής εκ των οποίων οι (πέ-
ντε) 5 τεχνικοί και ένας ∆ιοικητικός. 
Οι τρεις τεχνικοί εισηγήθηκαν να 
µην γίνουν δεκτά τα συγκεκριµένα 
έγγραφα ως παραβαίνοντα τον νόµο 
περί ∆ηµοσίων Έργων µεταξύ αυτών 
και ο εκπρόσωπός µας του ΤΕΕ Ν.Ε /
Νοµού Μεσσηνίας.

Συγκεκριµένα τα έγγραφα που 
προσκοµίστηκαν από τους ενδιαφε-

ρόµενους δεν µπορούν να χαρακτη-
ριστούν πιστοποιητικά Εκτέλεσης 
Έργων που να αποδεικνύουν την 
εµπειρία των επιχειρήσεων ως προς 
την κατασκευή και οµαλή αποπερά-
τωση των έργων καθ΄ ότι δεν υπάρ-
χουν συµβάσεις, µελέτες που να 
αναφέρουν µε ποιες τεχνικές προδι-
αγραφές θα εκτελεστούν τα συγκε-
κριµένα έργα (εάν είναι έργα και όχι 
εργασίες) και το σηµαντικότερο δεν 
υπάρχει επίβλεψη από τεχνικούς και 
τεχνικές υπηρεσίες οι οποίοι είναι 
επιφορτισµένοι από το Νόµο και την 
πολιτεία να εκδίδουν κάθε είδους 
πιστοποιητικών που αφορούν τα 
∆ηµόσια Έργα. 

Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα 
δεν αναγράφουν εάν έχουν γίνει τα 
προβλεπόµενα από την παρ.7 του 
άρθρου 105 του Ν.3669/08 δηλαδή 
α) πιθανή έκπτωση του αναδόχου, 
β)πιθανή χορήγηση παράταση χω-
ρίς αναθεώρηση γ) εάν υπήρξαν 
πιθανές κακοτεχνίες για τις οποίες 
τηρήθηκαν οι διαδικασίες αποκα-
τάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 60 
του συγκεκριµένου Νόµου.

Μετά τα ανωτέρω, που σας 
κάνουµε γνωστά, τα έγγραφα που 
έγιναν δεκτά από το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την 
οριακή διπλή ψήφο του Πρόεδρου, 
δεν είναι σύννοµα µε την νοµοθεσία 
περί ∆ηµοσίων Έργων και ως εκ 
τούτου το ΤΕΕ είναι αντίθετο και δεν 
µπορεί να δεχθεί την συγκεκριµένη 
αναβάθµιση των εµπειροτεχνικών 
πτυχίων που έγινε στην συγκεκρι-
µένη συνεδρίαση της 8-5-09 και 
επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δι-
καιώµατός του.

Το ΤΕΕ ως τεχνικός σας σύµβου-
λος µε την ισχύουσα νοµοθεσία σας 
καλεί να επαναφέρετε την συγκεκρι-
µένη απόφαση του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και η 
απόφαση αναβάθµισης ανανέωσης 
να ληφθεί µε τα νόµιµα δικαιολο-
γητικά δηλαδή πιστοποιητικά Εκτέ-
λεσης έργων αρµοδίως συνταχθέντα 
από µηχανικούς και Υπηρεσίες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΟΣ
ΑΝ. ΑΓΓΕΛΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σύµφωνα µε τον Ν. 1337/83 αυθαίρετες κα-
τασκευές που βρίσκονται σε Αρχαιολογικούς 
Χώρους δεν εξαιρούνται από την κατεδάφιση 
και δεν νοµιµοποιούνται. Αυτή η αρχή επιβεβαι-
ώνεται και από την υπ΄αριθµόν 341/2005 γνωµο-
δότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Πολι-
τισµού. Η εφαρµογή όµως αυτής της γνωµοδό-
τησης, και η ερµηνεία της από τις Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες, δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα 
στην νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, 
την έκδοση οικοδοµικών αδειών αλλά και στη 
µεταβίβαση ακινήτων από τη στιγµή που δεν 
προσδιορίζει  επακριβώς τα όρια των Αρχαιολο-
γικών Χώρων που η συγκεκριµένη γνωµοδότη-
ση έχει ισχύ.

Ο Νόµος 1337/83 ορθά ορίζει στο άρθρο 15, 
παράγραφος 2, ότι δεν νοµιµοποιούνται αυθαί-
ρετες κατασκευές πέραν των άλλων περιπτώσε-
ων και σε Αρχαιολογικούς Χώρους και στη συ-
νέχεια στην ερµηνευτική εγκύκλιο 90/6.7.83 που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του, καθορίζει ότι 
Αρχαιολογικοί Χώροι που έχει ισχύ ο Νόµος εί-
ναι οι περιφραγµένοι και απαλλοτριωµένοι από 
το Υπουργείο Πολιτισµού.

Όµως στη συνέχεια οι Αρχαιολογικές Υπη-
ρεσίες στηριζόµενες στην προαναφερθείσα 

γνωµοδότηση αρνούνται την νοµιµοποίηση των 
αυθαίρετων κατασκευών θεωρώντας ότι Αρχαιο-
λογικοί Χώροι είναι όλες οι περιοχές της Χώρας 
τις οποίες ελέγχουν, δηλαδή όλες οι πόλεις και 
οι οικισµοί και οι χώροι, για την δόµηση των 
οποίων απαιτούνται εγκρίσεις των Υπηρεσιών 
του ΥΠΠΟ και µάλιστα σε τµήµατα που δεν εµπί-
πτουν στην αρµοδιότητα τους. Έτσι σε περιοχές 
που οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν µόνον 
τις εκσκαφές και τα θεµέλια, εν τούτοις αρνού-
νται π.χ την νοµιµοποίηση ηµιυπαίθριου χώρου 
υπερκείµενου ορόφου.

Επειδή η ερµηνεία που δίδεται από τις κατά 
τόπους Αρχαιολογικές Υπηρεσίες στη γνωµο-
δότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
βρίσκεται έξω από το πνεύµα και τις αρχές του Ν. 
1337/83 και άρα είναι καταχρηστική δηµιουργώ-
ντας πρόβληµα σε όλες τις περιοχές όπου απαι-
τείται η έγκριση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ για 
έκδοση οικοδοµικών αδειών, παρακαλούµε να 
διευκρινισθούν από τα συναρµόδια Υπουργεία 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΠΟ, τα όρια των Αρχαιολογι-
κών Χώρων του Νοµού Λακωνίας για τους οποί-
ους έχει ισχύ η ως άνω γνωµοδότηση, καθώς και 
η διαδικασία καθορισµού και οριοθέτησής τους.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠ. ΠΑΥΛΑΚΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών 
εντός Αρχαιολογικών Χώρων

Επιστολή προς το νοµάρχη Μεσσηνίας
για την ανανέωση και αναβάθµιση 
εµπειροτεχνικών πτυχίων 
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ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ν.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

Οι θέσεις της Ν.Ε. Αργολίδας επί εγγρά-
φων «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙ-
∆ΑΣ» του ΤΕΕ Πελοποννήσου. 

Η Ν.Ε. Αργολίδος, αφού έλαβε υπ’ όψιν 
της τα κατά καιρούς έγγραφα που η παράτα-
ξή της «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» απευθύνει προς την 
∆.Ε. και την Αντιπροσωπεία για την Ν.Ε. Αρ-
γολίδος αλλά και τα Όργανα του ΤΕΕ, αλλά 
και το έγγραφο 77/6-6-08 του Μανιαδάκη 
Νίκου προς την ∆.Ε και την Α. , έγγραφο για 
το οποίο η Ν.Ε ζήτησε συγκεκριµένες θέσεις 
από την ∆.Ε. µε βάση την 96/29-8-08 απόφα-
σή της, να καλύψει δηλ. στην ουσία την Ν.Ε 
ηθικά αλλά και τυπικά, για όσα το έγγραφο 
αυτό καταµαρτυρούσε για τα µέλη της (θυ-
µίζουµε ότι η ∆.Ε ζήτησε την ανάκληση του 
εγγράφου ως απαράδεκτου, η δε Α. κατήγ-
γειλε τη στάση αυτή της «Παράµβασης» σε 
συνεδρίαση της και ζήτησε και αυτή την ανά-
κληση του εγγράφου, το οποίο και ουδέποτε 
ανακλήθηκε), αλλά και την όλη κατά καιρούς 
στάση της «Παρέµβασης» προς την Ν.Ε Αρ-
γολίδος, (παραιτήσεις των µελών της από 
τοπικά συµβούλια και επιτροπές του νοµού, 
έγγραφα εναντίον της Ν.Ε κ.λ.π.), µετά από 
διαλογική συζήτηση, αποφασίζει:
1) Να καταγγείλει την συµπεριφορά αυτή 

της παράταξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…», απένα-
ντι στην Ν.Ε, τα µέλη της αλλά και τα Όρ-
γανα του ΤΕΕ, ως υβριστική, απαράδεκτη 
και αντίθετη στους κανονισµούς λειτουρ-
γίας των Οργάνων του ΤΕΕ.

2) Ζητά από την ∆.Ε. να απαιτήσει  την εφαρ-

µογή των κανονισµών διοίκησης και λει-
τουργίας του ΤΕΕ, προς κάθε κατεύθυν-
ση.

3) Όλο αυτό το διάστηµα η Ν.Ε και κάθε 
µέλος µας ξεχωριστά, µε σύνεση και νη-
φαλιότητα, τιµώντας το ρόλο µας στα Όρ-
γανα του ΤΕΕ όπου είµαστε εκλεγµένοι, 
αλλά και µε γνώµονα το συµφέρον των 
συναδέλφων µας µηχανικών, δεν ακο-
λουθήσαµε σε αντιπαράθεση τον ολισθη-
ρό δρόµο που ακολούθησαν µέχρι σήµε-
ρα οι της «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ…» , παρά µόνο 
ορθώνοντας πολιτικό και συνδικαλιστικό, 
λόγο. Οι πράξεις όµως των συγκεκριµέ-
νων, (µε βάση όσα αναφέρθηκαν πριν), 
δείχνουν την ενόχλησή τους κατ΄ αρχήν, 
για το έργο της Ν.Ε (επισηµαίνουµε την 
παντελή  αδράνειά τους και απουσία τους 
από τα δρώµενα της Ν.Ε) στο τέλος δε, ότι 
οι ίδιοι είναι αµετανόητοι. Ως εκ τούτου, 
η Ν.Ε ζητά για τελευταία πλέον φορά, να 
ανακληθεί το τελευταίο έγγραφο τους ως 
υβριστικό και απαράδεκτο, δηλώνοντας 
(τα παρόντα µέλη της Ν.Ε), που τους αφο-
ρά και το παραπάνω έγγραφο προσωπικά, 
ότι προτιθέµεθα να χρησιµοποιήσουµε το 
έσχατο µέσο που διαθέτει και δικαιούται 
κάθε πολίτης, δηλαδή την δικαστική συν-
δροµή, προκειµένου να προστατεύσουµε 
την προσωπικότητά µας, την επαγγελµα-
τική µας υπόσταση και το κοινωνικό µας 
πρόσωπο.
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Η Παρέµβαση Μηχανικών Αργολίδας στο 
ΤΕΕ Πελοποννήσου, είναι παράταξη του ΤΕΕ που 
δραστηριοποιείται και εκφράζεται στην Αργολί-
δα.

Σήµερα εκπροσωπείται µε τρία µέλη στην 
αντιπροσωπεία «Α» του τµήµατος και ένα στην 
∆.Ε. Η Παρέµβαση Μηχανικών Αργολίδας έχει 
µια συνεχή και ενεργή παρουσία στο ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου, µέσα από διάφορα σχήµατα, από 
την ίδρυσή του µέχρι σήµερα. Συνεχής είναι η 
παρουσία της παράταξής µας και στην κοινωνία 
της Αργολίδας µε πολλές παρεµβάσεις της για 
διάφορα ζητήµατα που την αφορούν. Η τελευ-
ταία παρέµβασή της αφορούσε το πρόβληµα της 
διαχείρισης των απορριµµάτων. Συγκεκριµένα:

Στις 25/9/08 η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου εξέδωσε ∆ελτίο Τύπου, σύµφωνα µε το 
οποίο το ΤΕΕ υιοθετούσε και ευθυγραµµιζόταν 
µε τις προτάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννή-
σου στον τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων 
της περιφέρειας µε τη δεµατοποίηση.

Στις 20/10/08 η παράταξή µας µε επιστολή 
της προς όλα τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ ζη-
τούσε απαντήσεις σε µια σειρά ερωτηµάτων 
που δηµιουργούσε ο τρόπος αντιµετώπισης του 
προβλήµατος των απορριµµάτων που επέλεξε ο 

περιφερειάρχης. Το ΤΕΕ µέχρι σήµερα δεν έδω-
σε καµία απάντηση στα ερωτήµατα αυτά. Με το 
πρόβληµα να έχει γίνει εκρηκτικό, τουλάχιστον 
για τους δήµους της Αργολίδας. Πήραµε την 
πρωτοβουλία και προχωρήσαµε σε πρόσκληση 
– σύσκεψη µε τους φορείς του νοµού για ενηµέ-
ρωση και ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκρι-
µένο θέµα στα γραφεία της Ν.Ε. Αργολίδας του 
ΤΕΕ στο Ναύπλιο την 1/12/08.

Η σύσκεψη έγινε µε µεγάλη επιτυχία παρου-
σία πολλών φορέων, δηµάρχων, πολιτών και εκ-
δόθηκε σχετική ανακοίνωση. Η δραστηριότητα 
αυτή της παράταξής µας ενόχλησε αφόρητα τα 
στελέχη της ∆.Κ.Μ. µέλη της «Α» του ΤΕΕ και της 
Ν.Ε. Αργολίδας µε πρώτο τον πρόεδρο ∆ηµ. Κα-
ρούντζο και συνοδοιπόρους τους Γ. ∆ιδασκάλου 
και ∆. Λαµπρόπουλο.

Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αναλάβει καθώς 
φαίνεται εργολαβικά να εµποδίζουν µε κάθε 
τρόπο την δραστηριότητα της παράταξης µας µε 
στόχο να την αφανίσουν. Αυτό εκφράζον µέσα 
από την έκδοση µιας κατάπτυστης, συκοφαντι-
κής και φασιστικής έµπνευσης επιστολή προς 
την πρόεδρο και την ∆.Ε. του τµήµατος του ΤΕΕ 
όπου µε περισσό θράσος,

Κατηγορούν και συκοφαντούν την παράτα-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ξή µας ότι αντιποιείται την αρχή του ΤΕΕ µε το 
εξωφρενικό επιχείρηµα ότι στον τίτλο της ανα-
φέρεται ΤΕΕ. Αλήθεια, από πότε θεωρούν το ΤΕΕ 
ιδιοκτησία τους;

ζητάνε να µην δοθεί άδεια για χρήση των 
γραφείων τους. αλήθεια, από πότε τα γραφεία 
της Ν.Ε. Αργολίδας του ΤΕΕ είναι γραφεία τους;

ζητάνε να απαγορευτεί το δικαίωµα έκφρα-
σης διαφορετικής άποψης από αυτή που εκ-
φράζουν τα όργανα του ΤΕΕ. Αλήθεια, από πότε 
έχουν µπερδέψει την λειτουργία του κόµµατός 
τους µε την λειτουργία του ΤΕΕ;

Ζητάνε να ενηµερώσει το ΤΕΕ τους φορείς 
που προσκάλεσε η παράταξή µας στην σύσκεψη 
µε το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει παράταξη και 
αντί αυτής είναι η ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. µια τεχνική 
εταιρεία µε τα στελέχη και τους συνεργάτες της 
µηχανικούς που δρα υποκαθιστώντας το ΤΕΕ. 
Νοµίζουµε ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει το µέ-
τρο. Η βλακεία τους δεν έχει όριο, είναι κοινοί 
συκοφάντες. Αυτό βέβαια, µένει να το επιβεβαι-
ώσει και η δικαιοσύνη.

Το ποιο εξωφρενικό είναι βέβαια που ζη-
τάει ο κύριος πρόεδρος Καρούντζος µε τους 
συνοδοιπόρους του είναι να µας αναγκάσετε 
σε παραίτηση από τα όργανα του ΤΕΕ. Και έχει 
το θράσος να απευθύνεται σε όλους εσάς και 
τις παρατάξεις σας που όλα αυτά τα χρόνια όχι 
µόνο ανεχθήκατε την απαράδεκτη συµπεριφορά 
του κ. προέδρου αλλά τον επιβραβεύσατε µε το 
να αποδεχθείτε τον εξαναγκασµό σε παραίτηση 
από τις ενέργειές του των µελών της παράταξής 
µας στη Ν.Ε. Αργολίδας τόσο στην προηγούµενη 
θητεία των συναδέλφων Ιστικοπούλου και Τσα-
κλάνου όσο και στην τωρινή του συναδέλφου 
Γκόνη.

Το θράσος τους όµως έχει και συνέχεια. Σας 
ζητάνε να κινήσετε τις διαδικασίες αποµάκρυν-
σής µας από τα όργανα του ΤΕΕ, αν οι εκβιασµοί 
σας δεν µας οδηγήσουν σε οικιοθελή παραίτη-
ση. Αλήθεια, µε τίνος τις πλάτες αποθρασύνονται 
τόσο αυτοί οι κύριοι; Η ∆.Κ.Μ. της οποίας είναι 
στελέχη και εκπρόσωποι της υιοθετεί τέτοιες 
πρακτικές; Γιατί δεν βγαίνει να τις καταδικάσει;

Ως παράταξη υπερασπίζουµε την δηµοκρα-
τική λειτουργία και δράση του ΤΕΕ. Υπερασπιζό-
µαστε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες µας και 
δεν επιτρέπουµε σε κανένα να εκφράζει τέτοιες 
επικίνδυνες απόψεις µέσα στους κόλπους του 
ΤΕΕ.

Καλούµε όλες τις παρατάξεις να πάρουν 
θέση και να καταδικάσουν τις απόψεις που 
εκφράζουν στο κατάπτυστο κείµενο οι κύριο 
αυτοί. Ζητάµε από τα όργανα του ΤΕΕ µε συγκε-
κριµένη απόφασή τους να προστατεύσουν την 
ελεύθερη έκφραση της παράταξής µας. Να υπε-
ρασπίσουν τον δηµοκρατικό τρόπο λειτουργίας 
του ΤΕΕ καταδικάζοντας τον απαράδεκτο, συκο-
φαντικό και φασιστικής έµπνευσης κείµενο των 
συγκεκριµένων  µελών της ∆.Κ.Μ. Αργολίδας 
µελών της «Α» και µελών της Ν.Ε. Αργολίδας 
του ΤΕΕ.

Τέλος, πιστεύουµε ότι ο συντάκτης αυτού 
του κειµένου δεν µπορεί να εξακολουθεί να εί-
ναι πρόεδρος στη Ν.Ε. Αργολίδας του ΤΕΕ.
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Αφιέρωµα στην έκδοση του βιβλίου της κ. Χρύσας Μελκίδη, 
Αρχιτέκτονος Μηχανικού ∆ρ. Τουρκολόγου

Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 στο Αµφιθέατρο της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Σερρών πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µε θέµα την παρουσίαση του βιβλίου της Αρχιτέκτονος 
Μηχανικού και ∆ιδάκτορος Τουρκολογίας κ. Χρύσας Μελκίδη «Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της 
Ξάνθης» (Έκδοση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος). Η παρουσίαση αποτέλεσε αφορµή για 
µια ουσιαστική συζήτηση για την ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησης της Οθωµανικής Κληρονο-
µιάς των Σερρών. 

Παρουσία του Νοµάρχη Σερρών κ. Στέφανου Φωτιάδη που χαιρέτησε την εκδήλωση, µελών 
του Νοµαρχιακού συµβουλίου, εκπροσώπων των συνδιοργανωτών φορέων και πλήθους κόσµου, 
το θέµα αναπτύχθηκε από την κυρία Θεανώ Γεωργιάδου Αρχιτέκτονα Πολεοδόµο, την κυρία Ευ-
αγγελία Κ. Χατζητρύφωνος Αρχιτέκτονος Μηχανικού, ∆ιδάκτορα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και 
Προέδρου της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Εταιρείας «ΑΙΜΟΣ» για τη µελέτη της Μεσαιωνικής Αρχιτε-
κτονικής των Βαλκανίων και την συγγραφέα κ. Χρύσα Μελκίδη. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο ∆ιευθυντής Πολιτισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών κ. Βαφειάδης Βασίλης. 

Συγκεκριµένα η συγγραφέας του βιβλίου κ. Χρύσα Μελκίδη τόνισε µεταξύ άλλων:
Οι τουρκολογικές σπουδές στην Ελλάδα, παρά την προτεραιότητα πρώτης 

γραµµής στην εξασφάλιση επιστηµονικών εργαλείων, που απαιτούν τα συµφέρο-
ντα της χώρας, βρίσκονται σε πολύ χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης.

Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσµου έχει πολύ µικρή γνώση για το Ισλάµ και 
µη αντικειµενική, επιστηµονική γνώση για την οθωµανοκρατία. Ο όρος «τουρκοκρα-
τία» αναφέρεται πάντα µε ενδόµυχη αποστροφή, ακριβώς επειδή η βάση της γνώσης 

µας για τους Τούρκους δεν καθορίζεται από 
την επιστηµονική γνώση, αλλά είναι συναι-
σθηµατική, που ανακυλώνεται ως τέτοια από 
τα κάθε φορά αρνητικά δεδοµένα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων. 

Αγνοείται συστηµατικά η ιστορική αλήθεια, 
ότι ο οθωµανικός πολιτισµός είναι το αποτέλε-
σµα της σύνθεσης των παλαιότερων παραδόσεων 
των σελτζούκων τούρκων, µε τα σηµαντικότερα 
επιτεύγµατα του βυζαντινού πολιτισµού σε όλα τα 
επίπεδα. Σύνθεση φυλετική, πολιτική, θρησκευτική, 
µε την δηµιουργία του ισλαµοχριστιανικού ρεύµατος 
του µπεκτασσισµού µέχρι και στην ιθύνουσα οθωµα-
νική τάξη, στις επιστήµες, π.χ. στο δίκαιο και φυσικά 
στον πολιτισµό. Ενδεικτικά σας αναφέρω την µουσική, 
όπου η ισλαµική µουσική του µυστικιστικού τάγµατος 
των µεβλεβήδων επιρρέασε την λόγια, την επώνυµη δηλ. 
µεταβυζαντινή µουσική, τις επιδράσεις της οποίας ακού-

µε όλοι µας σήµερα στο ρεµπέτικο. Επίσης αναφέρω την 
αρχιτεκτονική, που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική: Π.χ. το παλιό τουρκικό σελτζουκικό τζαµί δεν 
έχει τρούλλο, τον απέκτησε µετά την κατάκτηση του Βυζαντίου. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο τρούλλος 
των οθωµανικών τζαµιών δεν είναι τουρκική επινόηση, αλλά αποτελεί την δική µας συµµετοχή, 
όπως και συχνά η δοµική τεχνολογία, οι αναλογίες και οι γενικότερες αρετές, στην δηµιουργία 
της οθωµανικής αρχιτεκτονικής. Έτσι, στην συνείδησή µας δεν έχουµε εντάξει στην ιστορία µας 
την οθωµανική περίοδό της, όπως κάναµε π.χ. µε την ρωµαϊκή. Ταυτίζουµε κάθε τι ισλαµικό ή 
οθωµανικό µε το «κακό τουρκικό», εκχωρώντας τα όλα στους Τούρκους, 

Η νοοτροπία αυτή διατρέχει διαχρονικά όλες τις βαθµίδες της ελληνικής κοινωνίας, από την 
χαµηλότερη µέχρι την κορυφή, είναι καταστροφική και εκφράζεται σε ορισµένα σηµεία. Ένα απ’ 
αυτά είναι η διαχείριση των µνηµείων, για την οποία θα σας πω παρακάτω. Το σηµαντικότερο 
όµως και γενικότερο είναι ότι, αυτό που πιστεύουµε εµείς (ότι κάθε ισλαµικό ή οθωµανικό είναι 
τουρκικό), το λέει και η τουρκική προπαγάνδα στους µη τουρκογενείς µουσουλµάνους της Θρά-
κης (Ποµάκους και Ρωµά). Το αποτέλεσµα είναι να τους δηµιουργεί εθνική τουρκική συνείδηση 
και έτσι να συγκροτεί εκ των πραγµάτων εθνική τουρκική µειονότητα στην Θράκη. Πάνω σε αυτό 
θεµελιώνουν και τις εδαφικές τους διεκδικήσεις στην περιοχή, εξουδετερώνοντας και µέσα από το 
κοινοτικό δίκαιο την συνθήκη της Λωζάνης (που µιλά για θρησκευτικές και όχι εθνικές µειονότητες 
στις δύο χώρες). Αυτό δεν φαίνεται άµεσα εδώ, αφού δεν υπάρχει µουσουλµανική µειονότητα, 
φαίνεται όµως παντού στην χώρα στην απειλή της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας, 
στις αµυντικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού που πληρώνουµε όλοι, στους πόρους που 
στερεί από την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, τις δηµόσιες επενδύσεις, τον πολιτισµό 
κ.λπ., καθώς και σε όποιο κόστος µπορεί να συνεπάγεται η εξέλιξη του προβλήµατος. 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τα µουσουλµανικά µνηµεία της Ξάνθης δεν 
είχαν ως τώρα µελετηθεί. ‘Ενας λόγος είναι η 
χρόνια έλλειψη επιθετικών αναπτυξιακών κριτη-
ρίων στη διαχείριση της πολιτισµικής ιδιαιτερό-
τητας της περιοχής. ‘Ενας δεύτερος είναι ο δικός 
µας, των Ελλήνων µελετητών, αρνητικός τρόπος 
σκέψης και στάσης απέναντι στο επιστηµονικό
αντικείµενο. Όπως στους περισσότερους ‘Ελ-
ληνες, ο τρόπος αυτός χαρακτηρίζεται από τη 
συναισθηµατική βάση της γνώσης µας για τους 
Οσµανλήδες και την άγνοια ή την άρνηση να 
αποδεχθούµε τον ιστορικό µας ρόλο στη συνδι-
αµόρφωση του οθωµανικού πολιτισµού. ‘Ετσι, 
τα εκχωρήσαµε όλα, και εντελώς ανιστόρητα, 
στους Τούρκους.

Η µελέτη των µου-
σουλµανικών µνηµεί-
ων της Ξάνθης είναι 
µια πρόκληση. Συµ-
βάλλει σ’ αυτό που 
σήµερα αποκαλού-
µε «διαπολιτισµική
προσέγγιση», δί-
νοντας στο βιβλίο 
εξαιρετική επικαι-
ρότητα.

Η µεθοδολο-
γία είναι πρωτό-
τυπη και εισά-
γει, για πρώτη 
φορά στην 
επιστηµονική 
π ρ α κ τ ι κ ή , 
µια µακρο-
σ κ ο π ι κ ή 

µέθοδο «ολιστικής 
ανάλυσης και πολλαπλής προσέγγισης», 

πέρα από τα ως τώρα καθιερωµένα για την τεκ-
µηρίωση των αρχιτεκτονικών έργων. Χρησιµο-
ποιήθηκε ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών ειδών 
πηγών, πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
επίπεδα και κριτήρια θεώρησης, µε αξιοποίηση 
στοιχείων και από άλλες επιστήµες ή κλάδους.

Η αρχιτεκτονική των µουσουλµανικών µνη-
µείων της Ξάνθης έχει την σφραγίδα της κοινής 
ιστορίας, ειδικότερα όµως, της αλλαγής των πα-
ραγωγικών σχέσεων του τέλους του 19ου αιώνα 
στην πόλη και της αναπτυξιακής της πορείας, 
στην οποία συµµετείχαν όλες οι άλλες πληθυσµι-
ακές οµάδες του τόπου, που χαρακτηρίζονταν 
από διαφορετικές πολιτισµικές φυσιογνωµίες 
(Έλληνες ορθόδοξοι, καθολικοί, Εβραίοι, Αρ-
µένιοι, νέγροι απόγονοι παλιών δούλων και 
γύφτοι).

Γι’ αυτό, συνιστούν κοινή για όλους µας 
πολιτιστική κληρονοµιά, αποπνέοντας, όπως 
πάρα πολλά µνηµεία, µια αίσθηση ανθρώπινου 
µεγαλείου, επειδή ενσαρκώνουν την ατοµική 
υπέρβαση και την αλληλεπίδραση διαφορετικών 
πολιτισµών, µε αυθόρµητο και ειρηνικό τρόπο. 




