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Ένας νέος χρόνος αρχίζει  με όλα τα προβλήματα να βρί-
σκονται και πάλι μπροστά μας. 

Προβλήματα που μεγαλώνουν όλο και περισσότερο μετά 
τη διαπίστωση από όλους μας ότι η χώρα μας αντιμετωπίσει 
μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η έξοδος από την οποία 
όπως φαίνεται θα αργήσει. Μια κρίση  που έχει πλήξει όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και επαγγέλματα, κυρίως δε, έχει προ-
καλέσει τεράστιο κόστος στο επάγγελμα των μηχανικών.

Πολλά μέτωπα είναι ανοικτά και ζητήματα όπως το ασφα-
λιστικό, η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, το φορολογικό, η ανεργία, η τεχνική εκπαί-
δευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ), το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ο χωροταξικός 
σχεδιασμός, το κτηματολόγιο και η αυθαίρετη δόμηση, καθώς και θέματα που 
έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική 
αλλαγή, είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και που οφείλουμε να αναδεί-
ξουμε μέσα τον ρόλο μας που θεσμικά έχουμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο απέναντι 
στην κοινωνία.

Συγχρόνως υπάρχουν και επιμέρους θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, 
όπως η τεχνική εκπαίδευση και η δημιουργία νέων πολυτεχνικών  σχολών, οι 
πτυχιούχοι νέων ειδικοτήτων που ζητούν εγγραφή στο ΤΕΕ, τα επαγγελματικά 
δικαιώματα, οι αναθέσεις μελετών και η υλοποίηση έργων, η λειτουργία των 
Πολεοδομικών Γραφείων και των Τεχνικών Υπηρεσιών τα οποία ζητούν και αυτά 
άμεση λύση.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και 
της εκάστοτε Κυβέρνησης, έχει τη δυνατότητα, μέσα από τις θέσεις του και τις 
προτάσεις που διατυπώνει, να βοηθήσει στην ανάδειξη και την επίλυση των προ-
βλημάτων. Στην παρούσα δε κατάσταση και με δεδομένο το οξύ οικονομικό και 
κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι 
πιο σημαντικός και μπορούμε να βοηθήσουμε με τη συνεισφορά μας, ώστε να 
δρομολογηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση μερικά από τα πιο πάνω ζητήματα, 
να ξεπεραστεί η δύσκολη παρούσα κατάσταση και να ανακάμψει η χώρα μας. 

Ζητάμε από την νέα κυβέρνηση και την Πολιτεία  να αφουγκράζεται το ΤΕΕ και 
τους  επιστημονικούς φορείς στο διάλογο που πρέπει να κάνει μαζί τους για τα 
επιτευχθούν τα παραπάνω.

Τονίζουμε δε, για άλλη μια φορά ότι, μέσα από τις συγκεκριμένες θέσεις και 
προτάσεις που διατυπώνουμε και που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
συστηματικής μελέτης και επεξεργασίας από όλους, είμαστε έτοιμοι να προσέλ-
θουμε σε διάλογο και να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που αφορούν την 
ανάπτυξη της χώρας και φυσικά τον τεχνικό κόσμο.

Με τις θερμότερες ευχές μου για μία νέα χρονιά
γεμάτη υγεία, δημιουργικότητα, προκοπή, και επαγγελματική επιτυχία 

Η πρόεδρος 
Χαρίκλεια Δ. ΤσιώληΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα
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Αναστολή στο σύνολό τους των αλλαγών
στο ΓΟΚ του 1985 και όχι μόνο της 

«τακτοποίησης» των κλειστών ημιυπαίθριων
και άλλων χώρων ζητά το ΤΕΕ Πελοποννήσου

Κυρία Υπουργέ
Με πρόσφατη πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου την οποία εκδώσατε 
και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, αναστέλλεται για 
έξι μήνες το άρθρο 40, παράγραφος 
2, τμήμα α, β, γ, δ, του Ν. 3775/2009 
που αφορά τους ημιυπαίθριους χώ-
ρους και το άρθρο 41, παράγραφος 
5, που αφορά αλλαγή χρήσης σε γκα-
ράζ και αποθήκες, ενώ παραμένουν 
εν ισχύ οι υπόλοιπες διατάξεις οι 
οποίες τροποποιούν ουσιώδεις δια-
τάξεις του ΓΟΚ του 1985.

Η απόφαση αναστολής της «τακτο-
ποίησης» των κλειστών ημιυπαίθριων 
χώρων κρίνεται θετική και είναι από-
λυτα σύμφωνη με τις θέσεις και του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου, θέσεις οι οποίες 
προήλθαν από ομόφωνη απόφαση 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου, απεστάλησαν το Μάρτιο 
2009 στην τότε αρμόδια πολιτική ηγε-
σία και σας τις υποβάλλομε συνημμέ-
να με την παρούσα επιστολή μας.

Η παραμονή όμως εν ισχύ των 
υπολοίπων διατάξεων που τροποποι-
ούν ουσιώδεις διατάξεις του ΓΟΚ του 
1985 μας βρίσκει αντίθετους, επειδή:

1. Η τροποποίηση των διατάξεων 
αυτών είναι μια μεγάλη και σοβαρή 
οπισθοδρόμηση στο σχεδιασμό των 
οικοδομών. Οι πρόσφατες αλλαγές 
στο ΓΟΚ που αφορούν στη γεωμε-
τρία των ημιυπαίθριων χώρων, στη 
προσμέτρηση των χώρων στάθμευ-

σης, στο συντελεστή δόμησης και στο 
υπέρ το έδαφος ύψος των υπογείων, 
ενώ με κανένα τρόπο δεν οδηγούν σε 
περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης 
αντίθετα δυσχεραίνουν το σχεδιασμό 
των κτιρίων αφαιρώντας από τους 
μηχανικούς μελετητές σημαντικές 
δυνατότητες που έμαθαν να αξιοποι-
ούν, το αποτέλεσμα των οποίων είναι 
εμφανές στα έργα της τελευταίας ει-
κοσαετίας.

Να τονίσουμε περαιτέρω ότι η 
πρόβλεψη δημιουργίας ημιυπαίθρι-
ων χώρων (ΓΟΚ του 1985) είχε κριθεί 
ευεργετική για την ποιότητα των κα-
τασκευών και τη διαβίωση του πλη-
θυσμού. 

2. Πέραν αυτών θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι η μη πρόβλεψη με-
ταβατικών διατάξεων όσον αφορά 
την ισχύ των τροποποιηθέντων δια-
τάξεων του ΓΟΚ, έχει δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα στην ομαλή 
πρόοδο των έργων, μιας και στην 
Περιφέρειά μας, με πλήθος περιο-
χών που ελέγχονται από το ΥΠΠΟ, 
εκκρεμεί η έγκριση μεγάλου αριθμού 
μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ΥΠΠΟ. Η έγκριση αυτή αποτε-
λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υποβολή του φακέλου της οικοδομι-
κής αδείας όπως λεπτομερώς είχαμε 
αναφέρει και στο αριθμ.1530/24-7-
2009 έγγραφό μας το οποίο επίσης 
σας υποβάλλομε συνημμένα.

3.  Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε 

ότι εάν θέλουμε πραγματικά να εφαρ-
μόζονται όλες οι διατάξεις του ΓΟΚ, 
θα πρέπει να ξαναδούμε σοβαρά την 
διαδικασία ελέγχου των οικοδομών 
πριν την σύνδεση τους με τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας.

Η αδυναμία - ή και αδιαφορία 
- της Πολιτείας να ελέγξει την εφαρ-
μογή της Νομοθεσίας δεν μπορεί να 
οδηγεί σε κατάργηση θετικών ρυθμί-
σεων της Νομοθεσίας.

Η Πολιτεία πρέπει να θεσπίσει 
δημόσιους μηχανισμούς ελέγχου της 
δόμησης έτσι ώστε οι πολίτες που θέ-
λουν να είναι νόμιμοι να τους εμπι-
στεύονται και να νοιώθουν δικαιω-
μένοι για την επιλογή τους αυτή, ενώ 
αυτοί που δεν έχουν στις προτεραιό-
τητες τους το σεβασμό της Νομοθεσί-
ας, να τους φοβούνται.

Κυρία Υπουργέ,
Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε 

να προχωρήσετε στην άμεση αναστο-
λή όλων των διατάξεων των άρθρων 
40 και 41 του Ν. 3775/2009 ώστε 
να επανέλθει η Νομοθεσία περί ΓΟΚ 
στην προ των στρεβλώσεων κατάστα-
ση και όλα τα ζητήματα αυτά και γε-
νικότερα τα πολεοδομικά θέματα να 
τεθούν στον απαραίτητο διάλογο που 
έχομε επανειλημμένως ζητήσει ως 
ΤΕΕ Πελοποννήσου, αλλά και εσείς η 
ίδια έχετε εξαγγείλει για το ερχόμενο 
εξάμηνο.

Η Πρόεδρος



ΟΚΤ.-ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2009 5

Το τελευταίο διάστημα κάποιες 
αναφορές Κυβερνητικών στελεχών 
για λογιστική φορολόγηση όλων των 
φορολογούμενων στα πλαίσια «κα-
ταπολέμησης της φοροδιαφυγής» 
άρα και των Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών Μηχανικών, έχουν προκαλέσει 
μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση 
στους συναδέλφους Μηχανικούς.

Επίσημα βέβαια δεν έχει ανα-
κοινωθεί τίποτα, αλλά οφείλομε να 
επισημάνομε και να υπενθυμίσομε 
την ισχύουσα ρύθμιση του αντικει-
μενικού τεκμαρτού προσδιορισμού 
φορολόγησης του εισοδήματος των 
Μηχανικών. 

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής 
στην χώρα προέρχεται κυρίως από 
άτομα ή επαγγελματικές ομάδες που 
μπορούν να αποκρύπτουν τα εισο-
δήματα τους. Οι Μηχανικοί αντίθε-
τα, είτε ασχολούνται με Δημόσια 
έργα, είτε με Ιδιωτικά έργα, είτε είναι 
μισθωτοί του κλασσικού τρόπου ή 
συνεργάζονται με εργοδότες με τη 
μέθοδο του Δελτίου Παροχής Υπηρε-
σιών, δηλώνουν όλα τα εισοδήματα 
πριν καν τα εισπράξουν, δεδομένου 
ότι η νομιμοποιητική πράξη για την 
είσπραξη αυτών των εισοδημάτων  
πρέπει να εμφανιστεί σε Δημόσια 
Αρχή. 

Το ακαθάριστο εισόδημα–αμοιβή 
είναι επομένως δεδομένο και κατο-
χυρωμένο με διατάξεις αναγκαστι-
κού χαρακτήρα εκ των προτέρων, 
γεγονός που αποτέλεσε και τη βάση 
του τεκμαρτού αντικειμενικού προσ-
διορισμού του φόρου για το εισόδη-
μα των Μηχανικών. Επιπροσθέτως 
με αυτό τον τρόπο  ακόμα και συνά-
δελφοι μας που τυχόν έχουν μειωμέ-
νη φορολογική συνείδηση δεν μπο-
ρούν παρά να είναι ειλικρινείς.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό το γε-
γονός που χαρακτηρίζει την ουσια-
στική βοήθεια που προσφέρουν οι 
Μηχανικοί για την σύλληψη της φο-

ρολογητέας ύλης.
Ο ρόλος του Μηχανικού στις 

συναλλαγές που γίνονται στην κα-
τασκευαστική δραστηριότητα και 
αφορούν  την είσπραξη και από-
δοση ΦΠΑ, ιδίως μάλιστα μετά την 
εφαρμογή του καθεστώτος ΦΠΑ και 
στην ιδιωτική ανοικοδόμηση, είναι 
πολύτιμος.

Το σύστημα των μοναδικών συ-
ντελεστών για την φορολόγηση των 
Μηχανικών έχει μια σειρά από βασι-
κά πλεονεκτήματα:

i) η συλλογή των φόρων που 
προκύπτουν με τη μέθοδο του τεκ-
μαρτού προσδιορισμού είναι άμεση 
και έχει μηδενικό κόστος για το φο-
ροσυλλεκτικό μηχανισμό

ii) ο τρόπος αυτός φορολόγησης 
λειτουργεί αποτρεπτικά για τις όποιες 
τριβές μπορούν να υπάρξουν μεταξύ 
φορολογουμένων και φορολογικών 
αρχών, με άλλα λόγια αποκλείει δι-
αμεσολαβήσεις που συμβαίνουν σε 
ζώνες της φορολογικής λειτουργίας 
όπου υπάρχουν στρεβλώσεις και 
επομένως προσπορίζει τους φόρους 
στα Δημόσια Ταμεία και όχι στα θυ-
λάκια των διαμεσολαβητών.  

iii) επιτρέπει στην φορολογική 
αρχή μέσω στατιστικής αξιολόγησης   
των στοιχείων που διαθέτει να κάνει 
αναπροσαρμογές των συντελεστών 
ώστε η φορολογική επιβάρυνση να 
είναι δίκαιη και να μην αποβαίνει 
αντιπαραγωγική.

Έτσι λοιπόν τόσο ο ορθολογισμός 
όσο και η δικαιοσύνη, στα πλαίσια 
της οποίας οφείλει να κινείται η φο-
ρολογική αρχή ώστε να έχει τα ανα-
γκαία στοιχεία για να νομιμοποιείται 
κοινωνικά, επιβάλλουν τη διατήρη-
ση και στήριξη του συστήματος φο-
ρολόγησης των Μηχανικών με μονα-
δικούς συντελεστές.

Κατόπιν όλων αυτών που αναλύ-
θηκαν παραπάνω:

Θεωρούμε
Κρίνοντας πάντα με ορθολογικούς 
και κοινωνικά δίκαιους όρους το 
φορολογικό σύστημα, ότι είναι απο-
λύτως ανεξήγητη η εμμονή κάποιων 
παραγόντων του Υπουργείου Οικο-
νομικών και οι δηλώσεις κάποιων 
κυβερνητικών στελεχών στην εγκα-
τάλειψη του συστήματος των μονα-
δικών συντελεστών για την φορολό-
γηση των Μηχανικών.

Δηλώνουμε
ότι οι Μηχανικοί θα αγωνιστούμε 
για τη διατήρηση του τεκμαρτού 
προσδιορισμού φορολόγησης του 
εισοδήματος μας και την αποτροπή 
οποιασδήποτε εις βάρος μας φορο-
λογικής αδικίας. 

Καλούμε
   το Προεδρείο του ΤΕΕ να παρέμ-•	
βει για την υποστήριξη και διατή-
ρηση του     δικαίου συστήματος 
φορολόγησης των Μηχανικών 
που ισχύει σήμερα. 
   την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-•	
γείου Οικονομικών να τοποθετη-
θεί σαφώς αρνητικά ενάντια στις 
επιδιώξεις των κύκλων  που ευ-
αγγελιζόμενοι «την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής»  και «την προ-
στασία των μικρομεσαίων επαγ-
γελματιών έναντι του κεφαλαίου»   
επιζητούν τελικά στρεβλώσεις και 
οπισθοδρόμηση του φορολογι-
κού συστήματος, περιπλοκές και 
καθυστερήσεις σε ότι αφορά την 
είσπραξη εσόδων από το κράτος 
και απρόσμενο χτύπημα με αντι-
συνταγματικά  μέτρα στον πλέον 
παραγωγικό κλάδο της χώρας, τον 
κλάδο των Μηχανικών.  
  τους συναδέλφους Μηχανικούς •	
να είναι σε ετοιμότητα για την από-
κρουση τέτοιων πρακτικών. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΣΙΩΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΑΒΑΝΟ

ΘΑ ΠΟΥΜΕ «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ;
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ι. Γαμβρίλης:  
Πρώτος χρόνος του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμή-
ματος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, συνεδρίασε στην 
Τρίπολη, την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009. 
Προσκεκλημένος ήταν ο Ιωάννης Γαμβρίλης, 
πρόεδρος Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ, Α’ αντιπρό-
εδρος ΕΤΑΑ, αντιπρόεδρος Τράπεζας Αττικής, 
με θέμα της ομιλίας του: «1ος χρόνος ΕΤΑΑ/
ΤΣΜΕΔΕ».

Η συνεδρίαση ήταν ανοιχτή και είχαν ενη-
μερωθεί να παραβρεθούν όλοι οι συνάδελφοι, 
μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου. Στην ομιλία του ο 
κ. Γαμβρίλης, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:

«Οι αρνητικοί δημογραφικοί παράγοντες 
στην χώρα μας,  τα σφάλματα του παρελθό-
ντος,  η κακή διαχείριση των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων και η ύπαρξη θεσμικών 
αλλά και άλλων περιορισμών έχουν αναδείξει 
το «ασφαλιστικό» ως ένα από τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και σί-
γουρα είναι το «καυτό θέμα» των μελλοντικών 
γενεών. Είναι θέμα  πρωτίστως πολιτικοοικονο-
μικό και δευτερευόντως  διοικητικό.

Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα εντονότερο 
καθώς η ύφεση πλαναται πάνω από την ελληνι-
κή οικονομία και χρόνια διαρθρωτικά προβλή-
ματα αναδείχθηκαν μέσα από τη «πρωτοφανή» 
διεθνή χρηματοοικονομική κρίση. Για το λογο 

αυτό είναι αναγκαία η αναμόρφωση του ασφα-
λιστικού συστήματος.

Η χώρα μας έχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέ-
ος και τις υψηλότερες αναμενόμενες αυξήσεις 
των δαπανών για συντάξεις μεταξύ των χωρών 
της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η επιτυχία ενός ασφαλιστικού συστήματος 
κρίνεται πολύ από την δυνατότητα του να αντε-
πεξέρχεται στις υποχρεώσεις του. Να υλοποιεί 
δηλαδή τις παροχές που υπόσχεται στα ασφα-
λισμένα μέλη του τώρα και στο μέλλον.Τότε το 
ταμείο μας με την καλύτερη σχέση (7 προς 1) 
μεταξύ ενεργού και συνταξιούχου, αλλά και με 
τα τεράστια περιουσιακά (ακίνητα και κινητά) 
αποθέματα 3.550.000.000.€ αποτελεί σταθερή 
αξία και σιγουριά για τα μέλη του και για την 
αλληλεγγύη των γενεών.

Η αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος και 
η ίδρυση των ενοποιημένων ταμείων, όπως το 
ΕΤΑΑ, απέτυχε  πλήρως. Επιγραμματικά αναφέ-
ρονται αρκετές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν 
στο ξεκίνημα και που τώρα συνεχίζονται :

προχειρότητα  και ασάφειες του νόμου•	
έλλειψη αρμοδιοτήτων•	
γραφειοκρατία •	
αύξηση εξόδων και όχι μείωση •	
διαχείριση περιουσίας•	
συμβάσεις •	
αποθεματικά (μη αξιοποίηση) κλπ.•	
και πάρα πολλά άλλα θέματα•	
Οι αγώνες των φορέων και ταμείων πριν την 

ενοποίηση, είχαν ως αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις 
του νόμου να είναι τέτοιες  σήμερα ώστε  στο 
καθεστώς λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ  υπό  το  
ΕΤΑΑ να μην υπάρξει σύγχυση των περιουσιών  
τους  αλλά  αυτοτέλεια.

Το χρόνο που πέρασε, σε ότι αφορά το 
ΤΣΜΕΔΕ υπό καθεστώς ΕΤΑΑ, έγινε προσπά-
θεια  να  αντιμετωπιστούν  θέματα  όπως  η 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων  για  έκδοση των εγ-
γυητικών  επιστολών   και  για θέματα ασφάλι-
σης και παροχών, συντάξεων και  οικονομικών 
εν γένει ζητημάτων,  ο  χρόνος απονομής των 
συντάξεων,  η  καθημερινή εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων,  η  εισφοροδιαφυγη  κυρίως   
από  τους εργοδότες.
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Οι   οφειλές  του  κράτους  απέναντι  
στο  ταμείο  τις οποίες αποφάσισε η 
Διοικούσα Επιτροπή του τομεα, να δι-
εκδικήσει  είναι  περίπου  400.000.000  
ευρώ.

Πρέπει άμεσα, αλλά ύστερα από 
εξαντλητική διαβουλευση να απαντή-
σουμε στο κυρίαρχο ερώτημα εάν 
είμαστε αποφασισμένοι να ζητήσου-
με από την πολιτεία την πλήρη ανε-
ξαρτητοποίηση – αυτοδιοίκηση του 
ΤΣΜΕΔΕ,  διατηρώντας ταυτόχρονα 
τον διανεμητικό χαρακτήρα του ταμεί-
ου και μεταφέροντας την εγγυηση και 
την πιθανή μελλοντική αποκλειστική 
χρηματοδότηση αυτών των παροχών 
σε μας τους ίδιους, μέσω των φορέων 
που συνθέτουν το ΤΣΜΕΔΕ;

Βέβαια  πρέπει  να  αρθούν  οι ανα-
χρονιστικοί  νομικοί και πολιτικοί πε-
ριορισμοί που υπήρχαν και υπάρχουν  
για  τις  επενδύσεις  των  ταμείων.

Επίσης  θα πρέπει να απαντήσουμε 
και στο καθοριστικό ερώτημα: μπο-
ρούμε να ομονοήσουμε και να κατα-
λήξουμε στις κατάλληλες ασφαλιστικές 
δικλίδες που θα εξασφαλίζουν τόσο 
τα τεράστια αποθεματικά του ταμείου 
σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτικές 
παροχές των μελλοντικών γενεών των 
συναδέλφων, όσο και τις διαδικασίες 
που θα μεταλλάξουν το ΤΣΜΕΔΕ σε 
ένα σύγχρονο πρότυπο αυτοχρημα-
τοδοτούμενο ασφαλιστικό φορέα που 
όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε, θέ-
τοντας σφιχτά και ταυτόχρονα ρεαλι-
στικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
της πρότασης και γνωρίζοντας ότι αυ-
τός ο δρόμος δεν μπορεί να έχει πισω-
γυρίσματα;

Ενδεικτικά  παραθέτουμε  τα  παρα-
κάτω  στοιχειά  από το χαρτοφυλάκιο 

του ΤΣΜΕΔΕ :
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι μεταξύ των οργα-•	
νισμών με τα μεγαλύτερα ταμειακά 
διαθέσιμα παγκοσμίως – μεγάλες 
απώλειες επενδυτικών ευκαιριών 
και κεφαλαίων.
Σχεδόν όλα τα πλεονάσματα κατατί-•	
θενται με χαμηλό επιτόκιο στην ΤτΕ 
(λογ/σμος διαθ. κεφαλαίων – 2,8 
δις ευρώ το ΜΑΡ. 2009) και δεν 
επενδύονται 
Ο τομεας μηχανικών δεν έχει σχε-•	
δόν καθόλου ακίνητη περιουσία 
(28,5 εκ. ευρώ – ΜΑΡ. 2009)
Δεν επενδύει ουσιαστικά σε Α/Κ •	
(10εκ. ευρώ) 
Έχει πολύ υψηλό ποσοστό της πε-•	
ριουσίας του σε καταθέσεις (2,8 δις 
ευρώ!!) και πολύ χαμηλό ποσοστό 
σε χρεόγραφα και αξιόγραφα (426 
εκ. ευρώ) 
Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο του το-•	
μεα μηχανικών δεν  είναι  διαφορο-
ποιημένο. Υπάρχει υπερβολική συ-
γκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο 
(>89%) μέρος της οποίας οφείλεται 
στη στρατηγική του συμμετοχή στην 
Τράπεζα Αττικής (63,4%) εξαιρουμέ-
νης, όμως, αυτής της συμμετοχής, η 
μη διαφοροποίηση – υπερβολική 
συγκέντρωση στον τραπεζικό κλά-
δο (>70%) παραμένει
Οι επενδύσεις του τομεα μηχανι-•	
κών επικεντρώνονται αποκλειστικά 
στην ελληνική αγορά  που  αποτε-
λεί σημαντικό επενδυτικό σφάλμα, 
υπερβολική έκθεση στον κίνδυνο 
χώρας στον οποίο ούτως ή άλλως 
τα ταμεία είναι εκτεθειμένα και ανυ-
παρξία διεθνικής διαφοροποίησης 
που θα οδηγούσε σε μείωση του 
συνολικού επενδυτικού κινδύνου".

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Παραδείγματα 
επεμβάσεων 
σε κατασκευές 
παρουσίασε
ο Κ. Σπυράκος

Μετά το Ναύπλιο και στην 
Κόρινθο το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: 
«Προσεισμικός Έλεγχος των 
Κατασκευών. Μέθοδοι επεμβάσεων 
– Παρουσίαση παραδειγμάτων 
επεμβάσεων σε κατασκευές 
από οπλισμένος σκυρόδεμα και 
φέρουσα τοιχοποιία».

Η ημερίδα έγινε το Σάββατο, 7 
Νοεμβρίου 2009, στην αίθουσα 
θεάτρου του Δημαρχείου 
Κορίνθου, όπου μαζική ήταν 
η προσέλευση συναδέλφων 
Μηχανικών. Για την πληρέστερη 
ενημέρωση των συμμετεχόντων 
διανεμήθηκε μάλιστα cd που 
περιείχε το υλικό της εισήγησης. 
Η παρουσίαση έγινε από τον 
Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνο 
Σπυράκο, (Διευθυντή Εργαστηρίου 
Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π.) 
και αφορούσε τον «προσεισμικό 
έλεγχο των κατασκευών», ο οποίος 
είναι υποχρεωτικός για Δημόσια 
και όχι μόνον, κτίρια.

Αναλύθηκαν οι μέθοδοι 
εφαρμογής του προσεισμικού 
ελέγχου και αποκατάστασης 
των κατασκευών, ώστε αυτές 
να συμβαδίζουν με τους νέους 
εγκεκριμένους κανονισμούς 
και παρουσιάστηκαν τρία 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
αφορούσαν έλεγχο και 
αποκατάσταση, συγκροτήματος 
παλαιών καπνοαποθηκών από 
σκυρόδεμα του 1928, διατηρητέου 
κτιρίου του 1890 από φέρουσα 
τοιχοποιία και Βυζαντινής 
εκκλησίας.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. - Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κενά και ασάφειες έχουν δημιουργή-
σει και δημιουργούν προβλήματα εφαρ-
μογής.  Συνεχής δημιουργία ερωτημάτων 
ερμηνείας των διατάξεων και εφαρμογής 
τους. Τα περισσότερα από αυτά οφείλο-
νται στο κείμενο του νόμου που επιτρέ-
πει περισσότερες της μιας ερμηνευτικές 
απόψεις αδυναμία των παραγόντων του 
υπουργείου να δώσουν απάντηση και 
απροθυμία να ρυθμίσουν νομοθετικά τα 
διαπιστωμένα κενά και λάθη.

Η νομοθετική ρύθμιση για το ΕΤΑΑ 
έγινε ένα χρόνο μετά την τροποποίηση 
του οργανισμού του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και 
μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας 
του ΤΣΜΕΔΕ και ενώ ο οργανισμός δεν 
είχε αναπροσαρμοστεί  στα δεδομένα 
του τροποιητικού νόμου. Τα προβλήματα 
ερμηνείας του περί ΤΣΜΕΔΕ νόμου στον 
μεγαλύτερο βαθμό εκκρεμούσαν και δεν 
είχαν προωθηθεί οι προβλεπόμενες από 
τον  νόμο αυτό κανονιστικές ρυθμίσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι δεν υπήρ-
χε συγκροτημένος σχεδιασμός και προ-
γραμματισμός  για την επιτυχή εφαρμογή 
του νέου συστήματος ευκαιριακή αναζή-
τηση λύσεων. Η έλλειψη συγκροτημέ-
νου σχεδίου εφαρμογής  και ανάλογης 
προετοιμασίας αναδεικνύεται ακόμα και 
σήμερα και τα εκ του γεγονότος αυτού 
προβλήματα εμφανίζονται συνεχώς...

ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Σημαντικές πρόσθετες δαπάνες, αντί 

εξοικονόμησης. Ανάγκη για πρόσθετο 
ανθρώπινο δυναμικό (κεντρική υπηρε-
σία, υπηρεσία τομέων)

ΑΥΞΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

Η αύξηση της γραφειοκρατίας απο-
τελεί καθημερινή πραγματικότητα, με 
σημαντικές συνέπειες. σε συνδυασμό με 
τις νομοθετικές ελλείψεις και τις  λανθα-

σμένες εφαρμογές και πρακτικές, καθώς 
και με την επικρατούσα αβεβαιότητα στις 
υπηρεσίες περί του πρακτέου και των αρ-
μοδιοτήτων το γραφειοκρατικό κόστος 
έχει ιδιαιτέρως αυξηθεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η έλλειψη μεταβατικής περιόδου , οι 
διαφορετικές πρακτικές των σημερινών 
τομέων-πρωην ταμείων και το διαφο-
ρετικό νομοθετικό τους καθεστώς δη-
μιουργούν προβλήματα (παράδειγμα η 
εκχώρηση  αρμοδιοτήτων) που επιτείνο-
νται από την  ασάφεια των νομοθετικών 
προβλέψεων και την  αδυναμία των επι-
τελικών υπηρεσιών (υπουργείου)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΉ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Οι νομοθετικές προβλέψεις σε συνδυ-
ασμό με τις «εξαγγελίες» για περιουσια-
κή αυτοτέλεια των τομέων δημιουργούν 
συγχύσεις και αβεβαιότητες... Γενικότερα 
η δημιουργία του ΕΤΑΑ, όπως προδια-
γράφηκε και εφαρμόζεται, φαίνεται να 
αγνοεί τα διδάγματα και τις εξαγγελίες 
περί ορθολογικής διαχείρισης, επενδυτι-
κής πολιτικής και εκσυγχρονισμού. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μόνον στο ΤΣΜΕΔΕ συγκροτημένη 
νομική υπηρεσία. Έλλειψη δικηγόρων 
σε  συγχωνευθεντα ταμεία. Πλήθος ερω-
τημάτων που κατά τα προαναφερθέντα 
δεν επιτρέπουν ευχερή ερμηνεία αντι-
θέτως είναι δεκτικά περισσοτέρων της 
μιας ερμηνειών. Σε συνδυασμό με μη 
ρύθμιση από το υπουργείο δημιουργούν 
ανασφάλεια δικαίου. Πολυδιάσπαση 
που επιτείνεται από  την έλλειψη ενιαίου 
χώρου που επιτρέπει την  άμεση ανταλ-
λαγή απόψεων σε αεριζόμενα  ζητήματα 
(παρά το ότι κρίνεται θετική η παρουσία 
δικηγόρων, αλλά και στελεχών από τους 
διαφορετικούς τομείς που απαρτίζουν το 
ΕΤΑΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Απ’ όλα τα παραπάνω βγαίνει με τα 

σημερινά δεδομένα άβιας ότι εάν θέ-
λουμε να παραμείνουμε στο πνεύμα του 
ν.3655/08 (που εγώ βέβαια προσωπικά 
διαφωνώ και έχω τονίσει παραπάνω την 
πλήρη απαλλαγή από το «μόρφωμα» του 
παραπάνω νόμου) που αφορά τις ενο-
ποιήσεις και επαγγέλλεται την εύρυθμη 
λειτουργία και την αξιοποίηση της περι-
ουσίας για οικονομία κλίματος και λιγό-
τερη γραφειοκρατία, σωστότερη και δί-
καιη απονομή συντάξεων, παροχών και 
ότι άλλο σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να 
αποδοθεί στους ασφαλισμένους:

Θα πρέπει οι τρεις μεγάλοι τομείς 
ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΝ να παραμείνουν ενω-
μένοι όπως ενοποιηθήκαν. Όπως επίσης 
θα πρέπει να παραμείνουν ενοποιημένα 
ΤΣΜΕΔΕ-ΤΠΕΔΕ γιατί έχουν αναφορά σε 
ίδια ή παραπλήσια επαγγέλματα και όχι 
ένα ταμείο νέο όπως το ΕΤΑΑ, χωρίς δικά 
του έσοδα, με δανεικούς και ετερόκλη-
τους ασφαλισμένους και με δανεικούς 
υπαλλήλους, ένα ταμείο «φάντασμα» 
και «βρικόλακας» (το ΤΣΜΕΔΕ καταβάλει 
περίπου 43% των εξόδων του ΕΤΑΑ σύμ-
φωνα με τον νόμο).

Όμως για την επίτευξη οικονομίας 
κλιμακος και διαχείριση περιουσιακών 
στοιχειών είναι αναγκαίος ένας μικρός 
και ευέλικτος οργανισμός, με καθαρά 
συμβουλευτικό χαραχτήρα, αποτελούμε-
νος από 15 περίπου μέλη με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια και με συγκεκριμένη 
αποστολή, όπως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος, ασφαλιστικός, νομικός σύμ-
βουλος.

Ο οργανισμός αυτός θα έχει και απο-
στολή την επίτευξη καλυτέρων συμβά-
σεων  (νοσοκομειακών, φαρμακευτικών 
κλπ). Δηλαδή οργανισμός με συγκεκρι-
μένη αποστολή όπως είπαμε και παρα-
πάνω, ο οποίος θα λογοδοτεί και θα πα-
ρουσιάζει την επίτευξη των στόχων στα 
ταμεία που εκπροσωπεί. 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σειρά διήμερων σεμιναρίων με 
θέμα: «Πολεοδομικές Διατάξεις και 
Πολεοδομικές Εφαρμογές» πραγμα-
τοποιήθηκαν από το ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου στην Καλαμάτα (16 και 17 
Νοεμβρίου), την Σπάρτη (13 και 14 
Νοεμβρίου) και την Κόρινθο (4 και 
5 Δεκεμβρίου), τα οποία με αμεί-
ωτο ενδιαφέρον παρακολούθησαν 
πολλοί συνάδελφοι από τους τρεις 
νομούς.

Οι εισηγήτριες Ελενη Μπούτου-
Λεμπέση (Αρχιτέκτων Μηχανικός) 
και Κατερίνα Νενεδάκη (Πολιτικός 
& Τοπογράφος Μηχανικός), ανέπτυ-
ξαν θέματα που εντάσσονται στο 
γενικό πλαίσιο του πολεοδομικού 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
πολεοδομικών διατάξεων, όπως: Αρ-
τιότητα, Οικοδομησιμότητα, Τακτο-
ποιήσεις, Προσκυρώσεις, Πράξεις 
αναλογισμού & Πράξεις Εφαρμογής.

Συνιδιοκτησίες – Ιδιοκτησιακά 
θέματα.

Διατάξεις του ΓΟΚ ΄85 (κάλυψη & 
ιδιότητες ακαλύπτων, τοποθέτηση 
κτιρίου, κά).

Αρτιότητες & Κατατμήσεις εκτός 
σχεδίου, σε ΖΟΕ & σε οικισμούς.

Χρήσεις γης & χρήσεις κτιρίων.
Ημιϋπαίθριοι και χώροι στάθμευ-

σης –νέες ρυθμίσεις, Ζώνες προστα-
σίας & περιορισμοί δόμησης, έκδοση 
οικοδομικών αδειών και μεταβατικές 
διατάξεις κλπ.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων 
προγραμμάτων και αφού ολοκληρώ-
νονταν η ανάπτυξη του κάθε θέματος, 
οι εκπαιδευόμενοι διατύπωναν ελεύ-
θερα τα ερωτήματα και απορίες τους. 
Επί των βασικών ερωτημάτων που 
ετέθησαν, οι εισηγήτριες απάντησαν 
και εγγράφως, τυπώνοντας μετά τη 
λήξη των σεμιναρίων συμπληρωμα-
τικές σημειώσεις οι οποίες στη συνέ-
χεια με την επιμέλεια του Τμήματός 
μας προωθήθηκαν στους ενδιαφερό-
μενους. Επίσης στους συμμετέχοντες 
διανεμήθηκε cd που περιείχε το υλι-
κό των εισηγήσεων και τους χορηγή-
θηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Να αναφέρουμε τέλος, ότι το ίδιο 

σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και 
στο Ναύπλιο 9 και 10 Ιανουαρίου 
2010  και στην Τρίπολη 19 και 20 Φε-
βρουαρίου του 2010.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

προσεχώς
Ημερίδα «Γεωτεχνικός 
Σχεδιασμός με τους 
Ευρωκώδικες 7 & 8»

Μία ακόμα ημερίδα διοργανώνει το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου στις 16 Ιανουαρίου 
2010, στην Τρίπολη, με θέμα: «Γεωτεχνι-
κός Σχεδιασμός με τους Ευρωκώδικες 7 
& 8».

Σεμινάρια AutoCAD
Νέα σεμινάρια AutoCAD έγιναν τον 

Δεκέμβριο του 2009 στην Σπάρτη, τα 
οποία θα επαναληφθούν και τον Ιανου-
άριο του 2010. Επίσης, αντίστοιχα σεμι-
νάρια ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2010 
και στην Καλαμάτα.

Ημερίδα
Ημερίδα Σχεδιασμός σύμμεικτων κα-

τασκευών με βάση τους Ευρωκώδικες - 
6 Φεβρουαρίου 2010 Τρίπολη



Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου10

Σειρά διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
πάνω στο πολύ σοβαρό, κρίσιμο και επίκαιρο 
αντικείμενο του Βιοκλιματικού – Ενεργειακού Σχε-
διασμού των Κτιρίων, υλοποιήθηκαν από το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 
2009.

Το πρώτο σεμινάριο έγινε στην Καλαμάτα 
(3-4/07/2009), ενώ ακολούθησαν τα σεμινά-
ρια στην Κόρινθο (10-11/07/2009), στη Σπάρ-
τη (10/10/2009) και τέλος στο Ναύπλιο 16-
17/10/2009). Εισηγήτρια των σεμιναρίων ήταν η κ. 
Μαργαρίτα Καραβασίλη.

Στα σεμινάρια συμμετείχε ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικός αριθμός ενδιαφερόμενων συναδέλφων όλων 
των ειδικοτήτων στους οποίους εκτός από το υλικό 
των εισηγήσεων που τους διανεμήθηκε σε ψηφια-
κή μορφή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τους 
χορηγήθηκε και βεβαίωση παρακολούθησης.

Η εκπαίδευση την πρώτη ημέρα έκαστου σε-
μιναρίου αφορούσε την Ενέργεια σε σχέση με τα 
Κτίρια. Η επιμέρους θεματολογία που εξετάστηκε 

αναφέρονταν στην κατασκευή των κτιρίων στην 
εποχή της αειφόρου ανάπτυξης, στο Νόμο 3661/08 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την 
εφαρμογή του, στον Κανονισμό Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τέλος στη διαδικασία 
ενεργειακής πιστοποίησης και το θεσμό του Ενερ-
γειακού Επιθεωρητή.

Το αντικείμενο της δεύτερης ημέρας εκπαίδευ-
σης αφορούσε τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων και τα επιμέρους θέματα που παρουσιά-
στηκαν αναφέρονταν στο ρόλο της Βιοκλιματικής 
Αρχιτεκτονικής και της βιοκλιματικής διαμόρφω-
σης των ελεύθερων – ακάλυπτων χώρων, στη 
Συμβολή της ενσωμάτωσης Παθητικών και Ενερ-
γειακών Ηλιακών Συστημάτων και της χρήσης ΑΠΕ 
στην εξασφάλιση βέλτιστης ενεργειακής απόδο-
σης των κτιρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΚΕΝΑΚ και στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική μέσα 
από τη Διεθνή Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία. 
Ακολουθεί η περίληψη της εισήγησς της κ. Καρα-
βασίλη.

Βιοκλιματικός – Ενεργειακός 
Σχεδιασμός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Προοίμιο
Η απεριόριστη αύξηση του πληθυσμού 

και της βιομηχανικής παραγωγής μειώνει 
όλο και περισσότερο τη φέρουσα ικανό-
τητα των φυσικών οικοσυστημάτων με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν στο μέλλον 
να καλύψουν τις αυξανόμενες αυτές ανά-
γκες της ανθρωπότητας. Οι ανθρώπινες 
κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα 
στοίχημα που οφείλουν να κερδίσουν: Να  
εξακολουθούν να αναπτύσσονται χωρίς να 
υποθηκεύουν το μέλλον. Αναγκαίος όρος 
για να μην εκλείψουν και να μπορούν να 
ανανεώνονται είναι να τα χρησιμοποιούμε 
και να τα διαχειριζόμαστε με ορθολογικό 
τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί – προς 
τούτο – δέσμη θεσμικών ρυθμίσεων και μέ-
τρων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλ-
λευση του υφιστάμενου δυναμικού εξοικο-
νόμησης ενέργειας, που μπορεί ακόμη να 
εξασφαλισθεί από τον κτιριακό τομέα, δε-
δομένου ότι με την εφαρμογή της οδηγίας 
93/76/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό 
μας δίκαιο με την 21475/4707/98 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 880/Β/98), δεν 
υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα. Βασικό εργαλείο αποτελεί η Οδηγία 
91/2002/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, με ημερομηνία έναρξης εφαρ-
μογής τις 4 Ιανουαρίου του 2006 εφαρμό-
ζεται ήδη επιτυχώς στα περισσότερα κράτη 
μέλη της ΕΕ και πρόκειται να εφαρμοσθεί 
άμεσα και στην Ελλάδα, ενισχύοντας την 
εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα 
δομικά υλικά.

1. Εισαγωγή
Το 80% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν 

σε αστικές περιοχές που γνωρίζουν πολλά 
και κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
όπως ο θόρυβος, η κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, η μεγάλη κίνηση 
στους δρόμους, η παραμέληση του δομημέ-
νου περιβάλλοντος, η κακή διαχείριση του 
περιβάλλοντος και η έλλειψη στρατηγικής 
σχεδιασμού, με αποτέλεσμα χαμηλότερη 
ποιότητα ζωής. Οι διαδοχικές ενεργειακές 
κρίσεις εντείνουν τα πλανητικά προβλήμα-
τα που επιδεινώνονται από τη θεαματική 
αύξηση του πληθυσμού της γης, που έφτα-

σε τα 6,4 δισεκατομμύρια.
Μπροστά στις δραματικές επιπτώσεις 

που είχαν στο περιβάλλον, την οικονομία 
και την κοινωνία η μέχρι σήμερα αδυνα-
μία ανάσχεσης της κρίσης και η αδιαφορία 
και η αδράνεια μπροστά στη συνεχιζόμενη 
υποβάθμιση, οι ανθρώπινες κοινότητες 
και οι κυβερνήσεις επαναπροσδιορίζουν 
τις αρχές, τις αξίες, τις επιδιώξεις και τις 
δυνατότητες με αποκλειστικό σκοπό την 
ανάληψη δραστικών μέτρων που μπορούν 
να συμβάλλουν αποφασιστικά στον περιο-
ρισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται 
στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση 
των φυσικών πόρων και το πρώτο βήμα 
που πρέπει να γίνει είναι η ριζική ανα-
στροφή του τρόπου που σκεπτόμαστε και 
η εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχει 
ο οικολογικός ή «βιοκλιματικός» σχεδια-
σμός των κτιρίων, οι καινοτόμες καθαρές 
δομικές και άλλες τεχνολογίες και τα φιλι-
κά προς το περιβάλλον δομικά υλικά.

2. Αστικό περιβάλλον
και Ενέργεια
Οι πόλεις δεν είχαν ποτέ στεγάσει τόσο 

μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όσο σήμερα. 
Ο πληθυσμός τους πολλαπλασιάστηκε 
κατά δέκα φορές κατά την περίοδο από 
το 1950 έως το 1990, περνώντας από 200 
εκατομμύρια σε περισσότερο από 2 δισε-
κατομμύρια, με αποτέλεσμα το μέλλον της 
ανθρωπότητας να καθορίζεται πλέον απο-
κλειστικά από τις πόλεις.

Ο κίνδυνος να αναπαράγουν οι πόλεις 
του αύριο τα ίδια και σοβαρότερα προβλή-
ματα με αποτέλεσμα την μη αναστρέψιμη 
πλέον διαταραχή των φυσικών οικοσυστη-
μάτων είναι περισσότερο από ποτέ ορατός 
και είναι δύσκολο να αισιοδοξούμε αν 
υπολογίσουμε ότι μέχρι το 2025 τα τρία 
τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα 
ζει στις πόλεις. Γενικά είναι προφανές, ότι 
όσο πιο πυκνή είναι η δόμηση μιας πόλης 
και όσο περισσότεροι είναι οι ασφαλτο-
στρωμένοι δρόμοι και ελάχιστοι οι ελεύθε-
ροι χώροι και τα πάρκα με πράσινο και το 
φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας 
θα επιτείνεται, αλλά και η ποιότητα ζωής 
στις πόλεις θα υποβαθμίζεται. Οι φυσικοί 

πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Η ίδια η 
φύση θέτει περιορισμούς και όρια τα οποία 
πρέπει να σεβόμαστε.

2.1. Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για 
την Ενεργειακή απόδοση

Με την Οδηγία 93/76/ΕΟΚ για την στα-
θεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της ενεργειακής απόδοσης 
θεσπίστηκαν όροι και προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων μέσω της διαδικασίας της ενεργεια-
κής πιστοποίησης. Το 2005 με την Πράσινη 
Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση τέθη-
καν οι βάσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής, 
της 19ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο: Σχέ-
διο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: 
Αξιοποίηση του δυναμικού, το οποίο θα 
εφαρμοστεί κατά την επόμενη εξαετία, απο-
τελεί μια ρεαλιστική στρατηγική ενεργεια-
κής απόδοσης με στόχο να εξοικονομηθεί 
το 20% της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογε-
νούς ενέργειας έως το 2020.

2.2. Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα
Τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν 

την μεγαλύτερη σχετική κατανάλωση, σχε-
δόν 30% μεγαλύτερη από της Ισπανίας και 
περίπου διπλάσια από της Πορτογαλίας. 
Το θερμικό φορτίο των κτιρίων γραφείων 
στην Ελλάδα (κιλοβατώρες/τ.μ.) είναι το 
υψηλότερο ανάμεσα σε δέκα χώρες. Κατα-
ναλώνουμε δηλαδή περισσότερη ενέργεια 
για θέρμανση από παγωμένες χώρες σαν 
τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και την 
Αυστρία.

Ως εκ τούτου πολλά αναμένονται από 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. 
Με την οδηγία αυτή θεσπίζεται η ενεργει-
ακή πιστοποίηση, που θα υποστηρίζεται 
από προγράμματα για την διευκόλυνση 
της ισότιμης πρόσβασης στην βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης. Κατά την κα-
τασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση 
κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενερ-
γειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη και από 
τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή 
μισθωτή. Προκειμένου να ελεγχθεί εάν τα 
κριτήρια πληρούν τις ζητούμενες προδια-

Βιοκλιματικός-Ενεργειακός σχεδιασμός
της Μαργαρίτας Χόνδρου - Καραβασίλη

Αρχιτέκτων d.p.l.g. – Msc., Paris IV, Sorbonne, ESESS, Paris, France
τ. Γενική Επιθεωρήτρια ΥΠΕΧΩΔΕ, Επιστημονική Σύμβουλος Διεθνούς Προγράμματος 
Εργασίας ARES της UIA για την Αρχιτεκτονική & τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
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γραφές, απαιτείται ενεργειακή επιθεώρη-
ση, η οποία θα διενεργείται από κατάλληλα 
άτομα που έχουν εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις σε θέματα Κτηριακών Εγκαταστά-
σεων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περι-
γράφει την τρέχουσα ενεργειακή απόδοση 
του κτηρίου και μπορεί να αναθεωρείται 
αναλόγως. Τα δημόσια κτήρια θα πρέπει 
να αποτελέσουν το παράδειγμα στα περι-
βαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, και, 
κατά συνέπεια, θα πρέπει αν υπόκεινται σε 
τακτική ενεργειακή πιστοποίηση.

3. Αειφόρος κατασκευή: 
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – 
Οικολογική δόμηση

Στην Ευρώπη, ο κόσμος περνά σχεδόν 
το 90% του χρόνου του μέσα σε κτίρια. 
Η κακή μελέτη και μέθοδοι κατασκευής 
τους επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των 
ενοίκων και οδηγούν σε κτίρια δαπανηρά 
στη συντήρησή τους, τη θέρμανση και τον 
κλιματισμό τους, γεγονός που θίγει δυσα-
νάλογα τους ηλικιωμένους και τις λιγότερο 
εύπορες κοινωνικές ομάδες. Τα μακροχρό-
νια οφέλη της αειφόρου δόμησης, όπως η 
μικρότερη συντήρηση και το χαμηλότερο 
κόστος λειτουργίας, η καλύτερη βιωσιμό-
τητα και η υψηλότερη τιμή μεταπώλησης 
δεν φαίνονται αμέσως στην αρχή ή στην 
πρώτη.

Χρειάζεται επομένως δράση για να δο-
θεί έμφαση σε αυτά τα πιο μακροπρόθε-
σμα οφέλη, έτσι ώστε αγοραστές, τράπεζες 
και δανειοδοτικοί οργανισμοί να μπορούν 
να κάνουν διάκριση μεταξύ κτιρίων που 
μελετώνται και κατασκευάζονται με τις 
συνήθεις μεθόδους και εκείνων που με-
λετώνται και κατασκευάζονται με τεχνικές 
σύμφωνες με την αρχή της αειφορίας.

3.1. Η δόμηση και η κατάσταση των 
κτιρίων στην Ελλάδα

Το κτιριακό απόθεμα που δημιουργή-
θηκε στην Ελλάδα από τα μέσα του 20ου 
αιώνα και μετά, στις πόλεις αλλά και στην 
ύπαιθρο, αποτελεί τον κύριο έως συντρι-
πτικό όγκο των κτιρίων της χώρας. Είναι 
κτίρια εξαιρετικά ενεργοβόρα και κατά την 
επίσημη ορολογία ‘άρρωστα κτήρια’. Ο 
υπερμεγέθης αστικός ιστός του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος της πρωτεύουσας συ-
γκεντρώνει τα μισά απ’ αυτά. Τα υπόλοιπα 
κατανέμονται στις μικρότερες πόλεις που 
ασφυκτιούν επίσης και σε μια κατακερματι-
σμένη ύπαιθρο που ερημώνει προοδευτικά 
στα πλαίσια ενός ανύπαρκτου αναπτυξια-
κού και χωροταξικού και ενός άστοχου έως 
ανάπηρου πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα ξοδεύει γιγα-
ντιαία ποσά για ενέργεια και οι Έλληνες δεν 
διαβιούν σε καλό κτηριακό απόθεμα. Με-

λέτες κτιριακής αναβάθμισης του ΚΑΠΕ την 
τελευταία δεκαετία έδειξαν ότι μια μετριο-
παθής βελτίωση ενός κτιριακού συνόλου 
στην Αθήνα θα μείωνε την κατανάλωση 
ενέργειας κατά 25%.

3.2. Διαμόρφωση οράματος, 
στοχοθέτηση και εκπόνηση νέων 
κτιριολογικών και κτιριοδομικών 
κανονισμών

Όλα τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές 
οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμό-
σουν ένα εθνικό πρόγραμμα αειφόρου 
δόμησης και να θέσουν υψηλές απαιτή-
σεις απόδοσης με βάση ευρωπαϊκά εναρ-
μονισμένα πρότυπα και τον Ευρωκώδικα. 
Όλα τα κράτη μέλη, οι τοπικές αρχές και 
άλλοι αγοραστές του δημοσίου θα ενθαρ-
ρυνθούν να εισαγάγουν απαιτήσεις σε 
ό,τι αφορά την αειφορία στις διαδικασίες 
προκήρυξης διαγωνισμών για κτίρια και 
άλλα κατασκευαστικά έργα και στη χρήση 
των δημοσίων κονδυλίων σε κτίρια και 
τέτοια έργα. Θα ενθαρρυνθούν να δημι-
ουργήσουν φορολογικά κίνητρα για κτίρια 
περισσότερο σύμφωνα με την αρχή της 
αειφορίας. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις 
δυνατότητες εκπαίδευσης, καθοδήγησης, 
ανταλλαγής πείρας και περαιτέρω έρευνας 
στην αειφόρο δόμηση.

3.3. Τα κριτήρια του σχεδιασμού και ο 
ρόλος των μελετητών όσον αφορά στο 
πολεοδομικό επιπεδο και το επίπεδο 
των κτιρίων

Α. Μέτρα που αφορούν στη χειμερινή 
περίοδο:

Χωροθέτηση κτιρίου στο οικόπεδο – •	
προσανατολισμός.
Λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών •	
χώρων, μορφή του κτηρίου, κέλυφος, 
τοιχώματα – αρμοί – τζάμια και ανοίγ-
ματα.
Παθητικά ηλιακά συστήματα, θερμική •	
ενέργεια στο εσωτερικό του κτιρίου, αξι-
οποίηση της ηλιακής ενέργειας και κατα-
νομή θερμότητας λαμβάνοντας υπόψη 
και τις παραμέτρους του υπεδάφους.
 Η βιομάζα ως μια αξιόπιστη εναλλακτι-•	
κή λύση για θέρμανση και στην χρήση 
του ζεστού νερού με το ενδοδαπεδικό 
σύστημα.

Β. Μέτρα που αφορούν στη θερινή περίοδο:
Βελτίωση των μικροκλιματικών συνθη-•	
κών με την κατάλληλη φύτευση για σκί-
αση.
Επιλογή των κατάλληλων ηλιοπροστα-•	
τευτικών διατάξεων ανάλογα με τον προ-
σανατολισμό των όψεων.
Επιδίωξη διαμπερούς αερισμού των χώ-•	
ρων.
Χρήση υλικών με μεγάλη θερμοχωρητι-•	

κότητα.
Κατασκευή ανοιχτόχρωμων επιχρισμά-•	
των.
Ενίσχυση του φυσικού φωτισμού των •	
χώρων. Σε έναν ολοκληρωμένο βιοκλι-
ματικό σχεδιασμό, κανείς θα έπρεπε να 
ασχοληθεί σοβαρά και με τα τρία θέμα-
τα, δηλαδή την παθητική θέρμανση, το 
φυσικό δροσισμό και φωτισμό των κτι-
ρίων.

Προοπτικές για την αγορά – 
Επιπτώσεις στον κατασκευαστικό 
τομέα

Η φορολογική πολιτική θα αποτελέσει 
σημαντικό τρόπο ενθάρρυνσης των αλλα-
γών στη συμπεριφορά και στη χρήση νέων 
προϊόντων που χρησιμοποιούν λιγότερη 
ενέργεια. Η κρατική ενίσχυση και τα φορο-
λογικά μέτρα αποτελούν δυο βασικά εργα-
λεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
υπέρ της ενεργειακής απόδοσης. Το ίδιο θα 
ισχύσει με το «εξωτερικό κόστος» και τη 
διαφάνεια των τιμών, που θα κατευθύνουν 
τους καταναλωτές σε μοντέλα κατανάλωσης 
που θα παρέχουν οικονομικότερη και ορ-
θολογική χρήση ενέργειας. Η παροχή κινή-
τρων, παράλληλα με τις πολιτικές ενίσχυσης 
που προωθούνται συνολικά, μεταξύ των 
οποίων και το πρασίνισμα των δημόσιων 
συμβάσεων θα συμβάλλουν καθοριστικά 
στην επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων και των πόλεων. Η εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/91/ΕΚ θα ενισχύσει κα-
θοριστικά τον τομέα της απασχόλησης και 
ο κλάδος που θα ωφεληθεί περισσότερο θα 
είναι ο κατασκευαστικός.

Παράλληλα και ως αποτέλεσμα θα 
έχουμε τον εκσυγχρονισμό και αναβάθ-
μιση πολλών παραγωγικών κλάδων, που 
εμπλέκονται στην κατασκευή, καθώς και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
τιμών των νέων – καθαρών τεχνολογιών 
δόμησης.

Πολιτική κινήτρων σύμφωνα με το 
Νόμο 3661/08

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη θέσπιση 
μιας τέτοιας πολιτικής κινήτρων θα είναι 
πολλαπλά και σε οικονομικό και σε κοινω-
νικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Σημ. Ολόκληρη η εισήγηση της κ. 
Καραβασίλη δόθηκε στους συμμετέχοντες 

στα σεμινάρια σε ψηφιακή μορφή, όπου 
επίσης περιλαμβάνονται ο Κανονισμός 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων,ο 

καθορισμός των απαιτήσεων ενεργειακής 
αποδοτικότητας και οι διαδικασίες εκπόνη-

σης ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, 
λεβήτων, συστημάτων κλιματισμού και 

συστημάτων φωτισμού.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟ-
ΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙ-
ΚΕΣ 2 & 8», διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην 
Τρίπολη, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμμε-
τέχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την 
πλήρη ανάλυση και παρουσίαση των θεμάτων που 
αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε η Πρόεδρος 
του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη, η οποία μεταξύ άλ-
λων ανέφερε: «είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Κανονισμών όπου 
διαπιστώθηκε ότι δημιουργούσαν δυσκολίες και 
εμπόδια στην ελεύθερη και ενιαία άσκηση του επαγ-
γέλματος του Μηχανικού εντός των χωρών της Ευρω-
παικής Ένωσης. Έτσι προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης 
των Ευρωκωδίκων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν 
τους Εθνικούς Κανονισμούς, και θα διευκολύνουν 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα έργων 
Μηχανικού σε όλη την Ευρωπαική ΄Ενωση με τη δημι-
ουργία των προυποθέσεων που απαιτούνται για ένα 
εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Είναι προ-
φανές, ότι απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της 
Ενιαίας Αγοράς στην παραγωγή έργων και η αύξηση 

της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του 
κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου στην Ευρω-
παική Ένωση. Το Μάρτιο του 2010, θα ξεκινήσει στη  
χώρα μας η πλήρης και αποκλειστική εφαρμογή των 
Ευρωκωδίκων και συγχρόνως θα αποσυρθούν υπο-
χρεωτικά οι υφιστάμενοι Εθνικοί Κανονισμοί. Οι Ευ-
ρωκώδικες που θα ισχύσουν, έχουν εφαρμογή στον 
υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευα-
στικών έργων και των στοιχείων τους και καλύπτουν 
τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, χά-
λυβα, τοιχοποιία, ξύλο, αλουμίνιο και την μελέτη του 
εδάφους».

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η παρακάτω θεματο-
λογία κατά εισηγητή, ενώ στην πορεία της ημερίδας 
τέθηκαν και απαντήθηκαν πολλές ερωτήσεις, έγιναν 
διάφορες παρεμβάσεις και συζήτηση:

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες. Ειρήνη Κανιτάκη, 
Π.Μ., Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΕΕ. Ε.Τ.Σ.

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 
0 και 2. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Δρ ΠΜ, Καθ. Πα-
νεπιστημίου Βρυξελλών, Καθηγητής της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων.

Ανθεκτικότητα – Επικαλύψεις. Θεόδωρος Δρα-
γκιώτης, Π.Μ., Μέλος της ΔΕ Τ.Ε.Ε., Υπεύθυνος Επιστ. 
‘Εργου.

Στατική Ανάλυση. Ευάγγελος Μακρυκώστας, Π.Μ., 
Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.

Αρχές σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. 
Γιώργος Βαδαλούκας, ΠΜ, Αν. Μέλος Δ.Σ του ΕΤΑΜ.

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή 
χωρίς ορθή δύναμη. Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Δρ 
Π.Μ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Διάτμησης - 
Στρέψης - Διάτρησης. Μαρίνος Καττής, Δρ Π.Μ., Αν. 
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας : Ρηγμάτωση 
- Παραμορφώσεις. Μιλτιάδης Χρονόπουλος, Π.Μ., 
Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π.

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λε-
πτομέρειες Δομικών Στοιχείων σύμφωνα με τους Ευ-
ρωκώδικες 2 & 8. Ειρήνη Κανιτάκη, Π.Μ., Επιστ. Συ-
νεργάτης Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.

Το υλικό της εισήγησης διανεμήθηκε σε ψηφιακή 
μορφή στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκ-
παίδευσης.

ΗΜΕΡΙΔΑ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
Απόσπασμα από τον χαιρετισμό της προέδρου Χαρίκλειας Δ. Τσιώλη στην ομώνυμη ημερίδα που έγινε στο Λουτράκι

Θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 
επίκαιρο ειδικά την σημερινή εποχή 
της γενικευμένης περιβαλλοντικής κρί-
σης, 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.

Αυτό φυσικά, είναι αποτέλεσμα 
του ότι οι σύγχρονες κοινωνίες στήρι-
ξαν την ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες 
λογικές για οικονομική μεγέθυνση 
χωρίς όρια, περιορισμούς και κανό-
νες βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, 
συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων. 

Συγχρόνως η πρωτοφανής αστικο-
ποίηση των τελευταίων χρόνων ασκεί 
μεγάλη πίεση στις αντοχές του πλανή-
τη. Πέρα από τη δημιουργία νέων κέ-
ντρων, πολλές σημερινές πόλεις θα γι-
γαντωθούν ανάλογα με την ικανότητά 
τους να προσελκύουν το παγκόσμιο 
εργατικό δυναμικό και να προσφέ-
ρουν ποιοτικές υποδομές.

 Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την 
Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τις 
αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανά-
πτυξης. 

Έτσι την σημερινή εποχή το πα-
γκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης των κοι-
νωνιών στηρίζεται στην αειφορία, 
στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο 
περιβάλλον, στην οικολογική ευαι-
σθησία και γενικά στην άνθηση των 
ανθρώπινων κοινωνιών με ορθολο-
γική χρήση και σωστή εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων, καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, ανάσχεση της 
περιβαλλοντικής κρίσης και της περι-
βαλλοντικής υποβάθμισης. 

Στα πλαίσια αυτά η στροφή της 
ενεργειακής πολιτικής προς την εξοι-
κονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνε-
τή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι 
πλέον η αναγκαία συνθήκη για την 

αειφόρο ανάπτυξη, την πρόοδο και 
γενικά την ευημερία και βιωσιμότητα 
της ανθρωπότητας.

Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση 
αποτελεί λοιπόν σημαντική παράμε-
τρο για τη δέσμη μέτρων και πολιτι-
κών που απαιτούνται.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να επα-
νασχεδιάσουμε τις πόλεις μας, ώστε 
να γίνουν ελκυστικές και περιβαλλο-
ντικά αποδοτικές, μέσα από μια απο-
τελεσματική στρατηγική ανάπτυξης βι-
ώσιμων χρήσεων γης και υποδομών, 
αειφόρου μετακίνησης, διατήρησης 
της πολιτισμικής ταυτότητας, ελαχι-
στοποίησης των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και κυρίως μαζικής ενεργει-
ακής - περιβαλλοντικής ανακαίνισης 
των υφιστάμενων κτιρίων.

Μπροστά στην απειλή της οικολο-
γικής κατάρρευσης του πλανήτη από 
ρυπογόνες δραστηριότητες και από 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η 
στροφή προς βιώσιμα πρότυπα στις 
πόλεις και στην κατασκευή αποτελεί 
το κλειδί για το μέλλον της οικονομί-
ας, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
αλλά και προϋπόθεση για την αειφό-
ρο ανάπτυξη.

Έτσι ο τομέας της κατασκευής πά-
σης φύσεως τεχνικών και κτιριακών 
έργων, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες 
δεσμεύσεις και σειρά περιβαλλοντι-
κών απαιτήσεων, με αποκλειστικό 
σκοπό αφ’ενός την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων που προ-
καλούν στο περιβάλλον, δεδομένου 
ότι τα κτίρια απαιτούν πάνω από το 
40% της κατανάλωσης της συνολικής 
τελικής ενέργειας και συμβάλλουν 
στην εκπομπή του 45% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και αφ’ετέ-
ρου τον περιορισμό των εκπομπών 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Το όραμα της πόλης του αύριο εί-
ναι ένα θετικό όραμα που κατευθύνε-

ται από τη συλλογική αντίδραση της 
κοινωνίας ενάντια στις λανθασμένες 
επιλογές του παρελθόντος και από την 
ελεύθερη έκφραση των επιθυμιών και 
προσδοκιών ατόμων και κοινωνικών 
ομάδων για βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις πόλεις. Η αναζήτηση πρακτι-
κών και τεχνικών που να βασίζονται 
σε βιώσιμες επιλογές οδηγεί πλέον 
προς μια φυσική - ορθή αρχιτεκτονική 
και οικοδόμηση που σέβεται την αν-
θρώπινη κλίμακα και τους φυσικούς 
νόμους.

Προς τούτο η Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα έχει προωθήσει διάφορα μέτρα και 
ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και την 
Οδηγία 2002/91, κεντρικός σκοπός 
της οποίας είναι η εκμετάλλευση του 
υφιστάμενου δυναμικού εξοικονόμη-
σης ενέργειας μέσα από τον κτιριακό 
τομέα.

Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε για 
να εφαρμοσθεί στο Ν.3661/2008 που 
εξεδόθη πέρυσι στη χώρα μας.

Αυτό προϋποθέτει τη λήψη δρα-
στικών μέτρων στη βάση μιάς νέας 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων που επα-
ναπροσδιορίζει ένα βιώσιμο πλαίσιο 
πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού και συστήματος κατα-
σκευής.

Η βιοκλιματική θεώρηση, που έμει-
νε στο περιθώριο, κάτω από το βάρος 
μιας αόριστης τεκμηρίωσης της σχέ-
σης κόστους-απόδοσης, επανέρχεται 
λοιπόν δυναμικά στο προσκήνιο.

Η πρόσφατη συνειδητοποίηση των 
ορίων του καταναλωτισμού και των 
περιορισμών του πλανήτη μας επα-
ναφέρει στο προσκήνιο τις αρετές της 
βιοκλιματικής οπτικής και αναδεικνύ-
ει τα οφέλη από τη χρήση των ήπιων 
μορφών ενέργειας, την οικολογική 
διάσταση της εξισορρόπησης του τε-
χνητού περιβάλλοντος με τις δυνάμεις 
της Φύσης, την απόλαυση της φυσι-
κής ζωής και την ξεχασμένη σοφία της 
θεώρησης του κλίματος ως βασικής 
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αρχιτεκτονικής παραμέτρου.
Πολλοί «ειδικοί» εξακολουθούν να 

θεωρούν «ουτοπικές» τις λύσεις και 
να ζητούν χειροπιαστές αποδείξεις. 

Δεν τους αρκούν οι εκτεταμένες 
έρευνες και οι σημαντικές επενδύσεις 
που έχουν δώσει ικανότατες απαντή-
σεις σε πλήθος επιστημονικών και άλ-
λων ερωτημάτων.

Δεν πείθονται ούτε και από  την 
πληθώρα προγραμμάτων και έργων 
που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, που έφεραν στο φως νέα 
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και 
συνθετικά βοηθήματα. Ωστόσο η 
στροφή προς την Βιοκλιματική Αρχι-
τεκτονική και εν γένει τον οικολογικό 
σχεδιασμό είναι παγκόσμια αναγκαιό-
τητα.

Οι επιπτώσεις από την εντεινόμενη 
Κλιματική Αλλαγή και τις υψηλές τιμές 
του πετρελαίου, της βασικής πρώτης 
ύλης για τη παραγωγή ενέργειας ειδι-
κά στην Ευρώπη, οδηγούν αναγκαστι-
κά στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
ως εκ τούτου στην βιοκλιματική ιδέα, 
που συνδέεται με την αρχιτεκτονική 
και την τεχνολογία.

Η φύση του βιοκλιματικού - οι-
κολογικού σχεδιασμού συνδυάζει το 
πεδίο της δομικής τεχνολογίας (ακου-
στική, προκατασκευή, αντισεισμική 
προστασία) με το αυτοτελές αρχιτε-
κτονικό έργο, που έχει τις δικές του 
αρχές, λεξιλόγιο και μηνύματα, σε 
άμεση αλληλεπίδραση με τις εκάστοτε 
κοινωνικές εξελίξεις.

Ανατρέπεται - σταδιακά - η αντίλη-
ψη ότι η βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 
έχει αμφίβολη αποτελεσματικότητα 
λόγω του ότι ο ηλιακός τομέας απο-
τελεί περιοχή εξειδίκευσης επιστημο-
νικού χαρακτήρα που εφαρμόζεται 
μόνο μέσω κανονισμών, εγκυκλίων, 
στατιστικών ή μελετών σκοπιμότητας 
και ότι η αρχιτεκτονική του όψη δεν 
μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστή και 
ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.

Σπουδαία παραδείγματα σπουδαί-
ων σύγχρονων αρχιτεκτόνων αποδει-
κνύουν ότι η μορφή που ακολουθεί 
τη περιβαλλοντική λειτουργία μπορεί 
να είναι ακόμη πιο ελκυστική.

Παράλληλα, ανατρέπεται και η 

αντίληψη ότι αυτό το είδος σχεδια-
σμού απευθύνεται μόνο στους λίγους 
προνομιούχους, οι οποίοι αγοράζουν 
ακριβά πολυτελή ενεργοβόρα αυτοκί-
νητα και ενεργοβόρες νεοκλασσικές 
βίλλες, που είχε δημιουργηθεί από 
την εμμονή στην εξοικονόμηση (όρος 
που υπονοεί «υλικό περιορισμό») 
οδηγώντας σε ένα «ταξικό» χαρακτή-
ρα της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής. 
Σήμερα αποδεικνύεται ότι ο βιοκλι-
ματικός σχεδιασμός απευθύνεται και 
στις πλατιές μάζες της κοινωνίας και 
μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήπο-
τε κατασκευή.

Σήμερα η προβολή της βιοκλιμα-
τικής αρχιτεκτονικής δεν περιορίζεται 
στην μέθοδο κατασκευής αποκλειστι-
κά «οικονομικών κτιρίων»  και μπο-
ρεί να έχει ευρύτερη απήχηση και να 
αντιπαλέψει τον Μεταμοντερνισμό, 
που έγινε μόδα και πλάνεψε ίσως πολ-
λούς Μηχανικούς και πελάτες.

Είναι τεράστιες οι δυνατότητες που 
υπάρχουν στην εποχή μας και ειδικό-
τερα αυτές που παρέχει ο οικολογικός 
ή «βιοκλιματικός» όπως λέγεται σχε-
διασμός των κτιρίων, οι καινοτόμες 
καθαρές δομικές και άλλες τεχνολογί-
ες και τα φιλικά προς το περιβάλλον 
δομικά υλικά.

Ξεπερνάμε τα σφάλματα του παρελ-
θόντος και την πλήξη της αρχιτεκτονι-
κής της δεκαετίας του 60-70. Τα κτίρια 
και οι προσόψεις τύπου Disneyland 
αρχίζουν να θεωρούνται ξεπερασμέ-
να καθώς αναζητούνται πιο βιώσιμες 
λύσεις. 

Όμως χρειάζεται προσοχή! Η βιο-
κλιματική Αρχιτεκτονική δεν είναι μια 
νέα μόδα. Έρχεται από πολύ παλιά και 
εμπεριέχει την φιλοσοφία της ίδιας 
της φύσης: οικονομία, λιτότητα, ορθό-
τητα και άλλες αρετές που δεν πρέπει 
να αποτελέσουν το άλλοθι της «νέας 
τάξης πραγμάτων» αλλά την ουσία.

Η βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 
στηρίζεται στην δυναμική που δια-
θέτει να δημιουργεί αυτοτελή άριστα 
αρχιτεκτονικά έργα που διαθέτουν 
τα συστατικά ενός συγκροτημένου 
συνθετικού συστήματος: ιδέες, υλικά, 
κατασκευαστικές τεχνικές, πείρα και 
πάνω από όλα μια προφανώς γνήσια 

και επιτακτική κοινωνική αναγκαιότη-
τα που περιμένει να εκφραστεί. 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός εν-
σωματώνει  οικολογικές και οικονο-
μικές αξίες και αποτελεί τη μοναδική 
λύση, καθότι η ανθρώπινη άνεση και 
ευζωία εξαρτώνται από τις δυνάμεις 
του περιβάλλοντος, αλλά και από τις 
πολιτικές ιδέες της αποκέντρωσης, της 
αυτονομίας και της αυτάρκειας. Μπο-
ρεί έτσι, και πρέπει, να αποτελέσει την 
αρχιτεκτονική έκφραση της συνετής 
θεώρησης της κοινωνίας και του πε-
ριβάλλοντος μέσα από μια «ελκυστική 
συσκευασία», που θα αποκαλύπτει, 
θα αναπτύσσει, θα επεξεργάζεται και 
θα προβάλει  τις επιμέρους παραμέ-
τρους του περιβαλλοντικού προβλη-
ματισμού. 

Και αυτό μπορούν και πρέπει να 
το πράξουν και μάλιστα με πειστικό 
τρόπο όλοι όσοι μοχθούν για τη συ-
γκρατημένη χρήση των φυσικών πό-
ρων αποδεικνύοντας όχι μόνο το πώς, 
αλλά και το γιατί πρέπει να στραφού-
με προς την βιοκλιματική - πράσινη 
Αρχιτεκτονική.  

Καλούμαστε λοιπόν τη σημερινή 
εποχή εμείς οι Μηχανικοί να δια-
δραματίσομε για άλλη μια φορά ένα 
βασικό ρόλο στο μέλλον της ύπαρξης 
και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας. 
Πρέπει να είμαστε από τους πρώτους 
που με τη δουλειά μας θα δώσουμε 
στην κοινωνία να καταλάβει ότι η 
λύση στα συσσωρευμένα προβλή-
ματα και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής μας μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα 
από σωστές περιβαλλοντικές, βιο-
κλιματικές μελέτες και παρεμβάσεις 
σε επίπεδο  σχεδιασμού (αστικού, 
πολεοδομικού, χωροταξικού) και αρ-
χιτεκτονικής που θα δώσουν κτίρια 
υγιή, ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
αποδοτικά, που θα προσφέρουν υψη-
λή ποιότητα, θαλπωρή και άνετες συν-
θήκες διαβίωσης. Κτίρια που θα είναι 
όχι μόνο πιο ελκυστικά αλλά που θα 
δημιουργούν ένα σύνολο λειτουργι-
κά άρτιο και περιβαλλοντικά βιώσιμο 
που θα συμβάλλει στον περιορισμό 
του φαινομένου του θερμοκηπίου και 
στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας/Τμήμα 

ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου, διοργάνωσαν στο Λουτράκι, με με-
γάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους συνα-
δέλφων, ημερίδα με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» (Προς μία βιοκλιματική αρχιτε-
κτονική).

Η ημερίδα έγινε την Παρασκευή, 13 Νοεμ-
βρίου 2009 στο ξενοδοχείο ”Poseidon Resort”, 
και εντασσόταν στο πλαίσιο της συνεδρίασης 
του Συντονιστικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο Λουτρά-
κι με την συμμετοχή αρχιτεκτόνων από όλη την 
Επικράτεια. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι:

Φούλη Κόσμογλου (Αρχιτέκτονας Μηχα-
νικός- Πολεοδόμος και Τμηματάρχης της Διεύ-
θυνσης Οικιστικής, Πολιτικής και Κατοικίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιμα-
τικής Αλλαγής). Θέμα: «Αναγκαιότητα για Βιο-
κλιματικό Σχεδιασμό. Από την κοινοτική οδηγία 
SAVE στο νόμο 3661/2008 – Τεχνικός Κανονι-
σμός (ΚΕΝΑΚ) – Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτηρίων».

Στέφανος Μίτμαν (Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας ΗΕLΙΟΙΝDΕΧ ΑΕ - Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα) και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Εταιρειών Φωταβολταϊκών). Θέμα: «Φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα: Ενέργεια σε ανθρώπινη κλί-
μακα».

Γιώργος Μυλωνάκης (Φυσικός M.Sc, Αντι-
πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευ-
αστών Αλουμινίου – FAECF). Θέμα: «Το σήμα 
ποιότητας ΣΕΚΑ – Q SYSTEM 2 ως εργαλείο 
αναγνώρισης των ποιοτικών κατασκευών αλου-
μινίου».

Κατερίνα Γκόλτσιου (Δρ. Γεωγραφίας Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, Αρχιτέκτων τοπίου M.L.A., 
University of Edinburgh, Γεωπόνος Γ.Π.Α.). 
Θέμα: «Σύγχρονοι μεσογειακοί κήποι: Η επανα-
φορά της χαμένης φύσης».

Ευφροσύνη Τριάντη (Dr. Αρχιτέκτων Μη-
χανικός – Περιβαλλοντολόγος). Θέμα: «Περι-
βαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Ανοιχτών 
Χώρων».

Λένα Λαμπροπούλου (Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Κτιρίων στην 
Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΚΑΠΕ 
- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας). Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση και 
Πιστοποίηση Κτηρίων – Η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
και η Ελληνική Νομοθεσία».

Ευάγγ. Λυρούδιας (Dr. Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ). Θέμα: «Ο Σε-
βασμός στο Περιβάλλον με όχημα την υψηλή 
τεχνολογία».

Ακολουθούν οι περιλήψεις ορισμένων από 
τις ανωτέρω εισηγήσεις. 

ΗΜΕΡΙΔΑ
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Φωτοβολταϊκά Συστήματα: 
Ενέργεια σε ανθρώπινη κλίμακα

Του Στέφανου Μίτμαν

Η ανθρωπότητα έχει καλλιεργήσει 
εδώ και χιλιετίες μία πολύ βαθιά σχέ-
ση με τον ήλιο, που αποτελεί ίσως το 
μοναδικό πραγματικά σταθερό σημείο 
αναφοράς μέσα στο χρόνο. Ταυτόχρο-
να, ο ήλιος αποτελεί και την μεγαλύτε-
ρη πηγή ενέργειας που μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε, αφού κάθε τετραγω-
νικό μέτρο της επιφάνειας του ηλίου 
εκπέμπει ενέργεια με ισχύ 64MW.

Σχεδόν όλες οι μορφές ενέργειας 
που καταναλώνει η ανθρωπότητα προ-
έχοντα άμεσα ή έμμεσα από την ηλιακή 
ενέργεια. Τα ξύλα, με τα οποία ήδη οι 
μακρινοί πρόγονοί μας ζέσταιναν τις 
πρωτόγονες κατοικίες τους και προ-
ετοίμαζαν την τροφή τους, δεν είναι 
τίποτα άλλο από ηλιακή ενέργεια, απο-
θηκευμένη πρόχειρα σε μορφή βιομά-
ζας. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πού-
με και για το κάρβουνο, το λιγνίτη, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μόνο 
που για την παραγωγή αυτών των πιο 
πολύπλοκων μορφών υδρογοναν-
θράκων απαιτήθηκε πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα εκατομμυρίων χρό-
νων και συνθήκες υψηλής πίεσης μέσα 
στα βάθη της γης.

Όμως και η ενέργεια που παρά-
γουμε από την ροή του αέρα και των 
υδάτων είναι μετασχηματισμένη αστεί-
ρευτη ηλιακή ενέργεια που θερμαίνει 
τα στοιχεία αυτά στον πλανήτη μας και 
δημιουργεί στην ατμόσφαιρα τον άνε-
μο και την βροχή που τροφοδοτεί τα 
ποτάμια με ανανεώσιμη ενέργεια.

Ο ήλιος λοιπόν αποτελεί την βασι-
κή κινητήρια δύναμη για όλα αυτά τα 
φαινόμενα.

Έχουμε την τύχη να ζούμε στην Ελ-
λάδα που είναι ένας ηλιόλουστος τό-
πος με εξαιρετικές προϋποθέσεις για 
την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. 
Αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει εδώ 
και 3 δεκαετίες, με την αξιοποίηση της 
ηλιοθερμικής ενέργειας. Στη Ελλάδα 
υπάρχουν σήμερα περίπου 1.000.000 

ηλιακοί θερμοσίφωνες με μέση επιφά-
νεια συλλεκτών περίπου 3 τετραγω-
νικών μέτρων ανά εγκατάσταση, που 
παράγουν τοπικά, αθόρυβα και χωρίς 
καμία όχληση, ζεστό νερό, ακριβώς 
εκεί που χρειάζεται. Χωρίς όλες αυτές 
τις εγκαταστάσεις, η χώρα μας θα κα-
τανάλωνε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες 
λιγνίτη και άλλων ορυκτών καυσίμων 
για να λειτουργήσουν οι αντίστοιχοι 
ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. Στον τομέα 
αυτό, η Ελλάδα αξιοποιώντας την εξαι-
ρετική ηλιοφάνεια που της χαρίζει η 
γεωγραφική της θέση, αποτέλεσε ένα 
πολύ επιτυχημένο παγκόσμιο πρότυπο 
πράσινης ανάπτυξης και προστασίας 
του περιβάλλοντος, με σημαντική μεί-
ωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου.

Και επειδή η ενέργεια παράγεται 
στο σημείο που καταναλώνεται δεν 
απαιτούνται πολυδάπανες επεκτάσεις 
και ενισχύσεις του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο ήλιος δεν μας χαρίζει απλά την ενέρ-
γεια, την διανέμει δωρεάν, αξιόπιστα 
και δημοκρατικά σε κάθε σημείο της 
χώρας.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας των 
φωτοβολταϊκών μπορούμε πλέον να 
αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια και 
για την άμεση παραγωγή ηλεκτρισμού 
από το ηλιακό φως ακριβώς στην ώρα 
και στην περιοχή, που θα καταναλωθεί 
η ενέργεια. Στην Ελλάδα αρκούν περί-
που 7 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολτα-
ϊκών στοιχείων για να παράγουμε την 
ενέργεια που καταναλώνει ο μέσος κά-
τοικος σε ετήσια βάση.

Από πλευράς αρχιτεκτονικού σχεδι-
ασμού λοιπόν, θα πρέπει μόνο να εξα-
σφαλιστούν οι αντίστοιχες ασκίαστες 
επιφάνειες στην στέγη ή οροφή κάθε 
κατοικίας για κάθε κάτοικο. Αυτό για 
μία τετραμελή οικογένεια αντιστοιχεί 
σε 28 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας 
Φ/Β συλλεκτών, όταν για δύο θέσεις 
parking θα πρέπει να δεσμεύσουμε 
περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα επιφά-
νειας δαπέδου.

Για την μέγιστη απόδοση των Φ/Β 
στοιχείων, η επιφάνειά τους θα πρέπει 
να έχει κλίση περίπου 20-30 μοιρών 
και προσανατολισμό προς τον νότο, 
ενώ οι μικρές αποκλίσεις  (5-10 μοίρες 
ως προς την κλίση ή 20-40 μοίρες ως 
προς το νότιο προσανατολισμό) από 
την ιδανική θέση δεν επηρεάζουν ση-
μαντικά την συνολική ετήσια απόδοση 
του Φ/Β συστήματος.

Το νέο νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1079/
Β/04.06.2009) δίνει σημαντικά οικο-
νομικά κίνητρα για την εγκατάσταση 
Φ/Β συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW 
σε στέγες και οροφές. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε, ότι ένα οικιακό Φ/Β σύστημα 
ισχύος 5kW κοστίζει περίπου 20.000-
25.000 ευρώ και θα δημιουργήσει 
αφορολόγητα έσοδα περίπου 85.000 
ευρώ κατά τα επόμενα 25 χρόνια της 
λειτουργίας του.  Αναλυτικές πληρο-
φορίες μπορεί κανείς να βρει στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιρειών 
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στη διεύθυνση 
www.helapco.gr
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: 
Η επαναφορά της χαμένης φύσης

Της Κατερίνας Γκόλτσιου

H ένωση του ανθρώπου με τη φύση έπαιξε βασι-
κό ρόλο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του από την 
αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες αντικατόπτριζαν την 
ομορφιά του τοπίου τους στις τέχνες και χρησιμοποι-
ούσαν τους κήπους τόσο για λειτουργικούς όσο και 
για αισθητικούς σκοπούς. Στις μέρες μας, η αναζήτηση 
του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση και τις ρίζες 
του/ μνήμες του διαφαίνεται μέσα από τον σχεδιασμό 
των κήπων και την επιλογή των φυτών. Μέσα στα 
γενικότερα πλαίσια της βιοκλιματικής προσέγγισης 
σχεδιασμού των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώ-
ρου παρατηρείται μια έντονη στροφή στο σχεδιασμό 
μεσογειακών κήπων και στη χρήση φυτών ενδημικών 
της περιοχής της Μεσογείου.  Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία όπου τα τελευταία 
χρόνια με την αλλαγή του κλίματος χρησιμοποιεί πολ-
λά φυτά της μεσογειακής χλωρίδας στους δημόσιους 
χώρους των πόλεων της. 

Από τους βασικότερους στόχους δημιουργίας ενός 
σύγχρονου Μεσογειακού κήπου είναι η  εναρμόνιση 
του κήπου με το φυσικό τοπίο της περιοχής και η αξι-
οποίηση της άνυνδρης ενδημικής βλάστησης. Συχνά 
οι μαζικές γραμμικές φυτεύσεις ξηροφυτικών ειδών 
μπορούν να αντικαταστήσουν μεγάλες επιφάνειες του 
χλοοτάπητα (βλ. εικ.1). Ενώ, τα καλύτερα αποτελέ-
σματα επιτυγχάνονται με απλότητα (ομαδοποιημένες 
φυτεύσεις ενός είδους ή μερικά είδη με παρόμοια 
υφή, μορφή και χρώμα), με περιορισμένη παλέτα των 
χρωμάτων αντικατοπτρίζοντας το λιτό μεσογειακό το-
πίο, με όγκους στρογγυλευμένους, με πολλά αρωμα-
τικά φυτά και βότανα (βλ. εικ.2). Η επιτυχής απόδοση 
ενός Μεσογειακού κήπου έγκειται στην αντίληψη πως 
οι μεσογειακοί κήποι είναι μικρά «κομμάτια» του με-
σογειακού τοπίου που εναρμονίζονται με το περιβάλ-
λον, ακολουθούν τις γραμμές, τα χρώματα και τις υφές 

του.
Μέρος όμως της χαμένης φύσης και γενικότερα της 

δραματικής μείωσης των ελεύθερων επιφανειών του 
εδάφους και των επιφανειών πρασίνου μπορούν να 
αποτελέσουν τα πράσινα δώματα/πράσινες στέγες (βλ. 
εικ.3). Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των φυτεμέ-
νων δωμάτων είναι η βελτίωση του μικροκλίματος της 
περιοχής και του κτιρίου, η ενίσχυση της θερμομό-
νωσης και την υγρομόνωσης του κτιρίου, η προστα-
σία των υποκείμενων μονωτικών μεμβρανών από τις 
φθορές που θα προκαλούσε η έκθεσή τους στον ήλιο, 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεγάλες αυξομει-
ώσεις της θερμοκρασίας, η μείωση της  ηχορύπανσης, 
της σκόνης και το νέφους, η δημιουργία φυσικού 
περιβάλλοντος για ζώα και φυτά, η λειτουργική και 
αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων και η διαχείριση 
των όμβριων υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία 
ενός πράσινου δώματος είναι η  πολυεπίπεδη  δια-
στρωμάτωση η οποία αποτελείται από το φυτικό υλι-
κό, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το διηθητικό 
φύλλο, το αποστραγγιστικό στοιχείο, το υπόστρωμα 
συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, 
τη μεμβράνη ελέγχου ανάπτυξης ριζικού συστήματος, 
και τη στρώση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης του 
κτιρίου.

Από τους τρεις τύπους φυτεμένου δώματος (εντα-
τικός, ημιεντατικός και εκτατικός), ο εκτατικός προ-
τείνεται στα πλαίσια μιας οικολογικής προσέγγισης 
και δύναται να συνδυαστεί με την ανακύκλωση του 
νερού, την αποθήκευση νερού, την ηλιακή και αιολι-
κή ενέργεια που είναι σε αφθονία στο δώμα. Ο συ-
γκεκριμένος τύπος μπορεί να συνδυαστεί και με την 
εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, προστα-
τεύοντας το δώμα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, 
μειώνοντας σημαντικά τα φορτία για δροσισμό και για 
θέρμανση (βλ. εικ.4). 

Στην Ελλάδα η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων 
βρίσκεται στα σπάργανα αλλά η εξέλιξη της είναι εν-
θαρρυντική, δηλώνοντας την επιθυμία των κατοίκων 
των πόλεων να επαναφέρουν την χαμένη φύση στα 
«ύψη». Εν αντιθέσει με την Ελλάδα,  χώρες όπως η 
Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Αμερική, κ.λπ. υιοθετούν 
με μεγάλη επιτυχία και φαντασία το σχεδιασμό φυτε-
μένων δωμάτων αποδεικνύοντας πως η επαναφορά 
της χαμένης φύσης μπορεί να βοηθήσει στην βιώσιμη 
ανάπτυξη, στην προστασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος, στην ποιοτική αναβάθμιση των αστικών κέντρων 
και στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κα-
τοίκων.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Της Λένας Λαμπροπούλου

Η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου 
βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο 
της Ευρωπαϊκής αλλά και της Διε-
θνούς πολιτικής.   Είναι γνωστό ότι 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
οφείλεται στην υπερκατανάλωση 
ενέργειας και στην παραγωγή της 
από συμβατικά καύσιμα. 

Πρωταρχικό μέτρο για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου απο-
τελεί η ορθολογική χρήση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δί-
καιο υπάρχει ένα πυκνό πλαίσιο 
Οδηγιών και Κανονισμών, μεταξύ 
των οποίων η ‘Οδηγία 2002/91/ΕΚ 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
των κτιρίων’.

Η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα και η Ευρω-
παϊκή Κοινότητα είναι ιδιαίτερα αυ-
στηρή ως προς την εφαρμογή της, 
δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας 
είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
ενέργειας (σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
40% της παραγόμενης ενέργειας 
καταναλώνεται στα κτίρια) αλλά 
και ο μεγαλύτερος ρυπαντής του 
περιβάλλοντος (ευθύνεται για το 
~40% των εκπομπών CO2).  

Η Οδηγία υποχρεώνει τις χώ-
ρες-Μέλη να θεσπίσουν όρια ενερ-

γειακής κατανάλωσης στα κτίρια, 
μεθοδολογία υπολογισμού της 
ενεργειακής απόδοσης, διαδικα-
σίες επιθεώρησης - πιστοποίησης 
κτιρίων και τακτικές επιθεωρήσεις 
των εγκαταστάσεων θέρμανσης 
και κλιματισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για 
την υιοθέτηση της Οδηγίας από τις 
χώρες-Μέλη ήταν η 4η Ιανουαρί-
ου 2006. Ειδικά για την προετοι-
μασία των υποδομών για τις επιθε-
ωρήσεις και την πιστοποίηση των 
κτιρίων, οι χώρες είχαν δικαίωμα 
παράτασης έως την 4η Ιανουαρί-
ου 2009. Η Ελλάδα έκανε χρήση 
του δικαιώματος. Ωστόσο, στις 27 
Ιουνίου 2007, παραπέμφθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κα-
θυστέρησή της ως προς την ένταξη 
της Οδηγίας στο θεσμικό πλαίσιο.

Η χώρα εναρμονίστηκε το Μάιο 
του 2008 με το Νόμο 3661(ΦΕΚ 
89, 19 Μαΐου 2008) – ‘Μέτρα για 
τη μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης των κτιρίων’.

Ο Ν. 3661 προβλέπει την έγκρι-
ση Κανονισμού Ενεργειακής Από-
δοσης – ΚΕΝΑΚ (άρθρο 6), με τον 
οποίο θα καθορίζονται η μεθοδο-
λογία υπολογισμού ενεργειακής 
απόδοσης, τα όρια ενεργειακής 
κατανάλωσης κτιρίων, οι διαδικα-
σίες επιθεώρησης και ενεργειακής 
Πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, όλα 
τα νέα κτίρια αλλά και τα ‘ριζικά 
ανακαινιζόμενα’ θα υποβάλλουν 
στην πολεοδομία μελέτη ενεργεια-
κής απόδοσης, η οποία θα τεκμη-
ριώνει ότι  το κτίριο ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού.  

Μετά την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής / ανακατασκευής ο ιδιο-
κτήτης υποχρεούται να ζητήσει την 
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργεια-
κής Απόδοσης, από Ενεργειακό 
Επιθεωρητή (άρθρο 6).

Η διαδικασία επιθεώρησης, τα 
προσόντα των Επιθεωρητών, οι 
αμοιβές των επιθεωρήσεων θα κα-
θορίζοντα στον Κανονισμό.

Το Οκτώβριο του 2008, υπο-
βλήθηκε στο ΥΠΑΝ σχέδιο Κανονι-
σμού το οποίο δόθηκε σε Δημόσια 
Διαβούλευση και οριστικοποιή-
θηκε το Φεβρουάριο του 2009. 
Αφού υπεγράφη από το ΥΠΑΝ 
εστάλη στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ 
προς υπογραφή (Κοινή Υπουργική 
Απόφαση – ΚΥΑ), αλλά δεν έγινε 
αποδεκτό.

Στη συνέχεια, λόγω της αλλα-
γής της ηγεσίας των αρμόδιων 
Υπουργείων, το Σχέδιο ΚΕΝΑΚ 
επανεξετάζεται από το νέο Υπουρ-
γείο (ΥΠΕΚΑ) και αναμένεται να 
βγει σύντομα σε δημόσια διαβού-
λευση.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ – 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ – ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Του Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΥΡΟΥΔΙΑ

Δεν είναι χαμένη στο παρελθόν η ταύ-
τιση του αλουμινίου με το φτηνό και κακό 
συρόμενο παράθυρο, με την ψυχρή «τε-
νεκεδένια» εμφάνιση, που όμως ήδη από 
τότε γλίτωνε τον ιδιοκτήτη από την συ-
ντήρηση και την ευπάθεια του ξύλου, που 
απαιτούσε συνεχή φροντίδα, ειδικά στις 
παραθαλάσσιες περιοχές όπου οι συνθήκες 
ήταν ιδιαίτερα σκληρές.

Συμβολικά το αλουμίνιο συνεχίζει να 
εκφράζει τον βαρβαρισμό της άρνησης 
του ιστορικού χώρου. Αργά, αλλά σταθερά 
όμως, μπαίνει στην έντεχνη μορφολόγηση 
με διάθεση κλιματολογικού σχεδιασμού 
σκίασης και περσιδωτής πλαστικοποίησης 
της όψης. Ακόμα υπάρχει πεδίο αναζήτη-
σης για τις εφαρμογές του αλουμινίου στον 
προστατευόμενο ιστορικό χώρο. 

Σήμερα, το αλουμίνιο- σαν παράθυρο, 
σαν επένδυση, σαν πέτασμα, σαν λαμαρίνα- 
μετέχει, ως κύριος εταίρος, στην αναζήτηση 
και σχεδιασμό της βέλτιστης λύσης, που 
οφείλουμε εμείς οι αρχιτέκτονες να προτεί-
νουμε στον πελάτη μας και στην κοινωνία.  
Είναι ένα θαυμάσιο υλικό που το βρίσκου-
με από extreme design σε ρούχα μέχρι κάθε 
μορφής διατομές διέλασης και πάσης φύσε-
ως λαμαρίνες και ειδικά τεμάχια. 

Περαιτέρω, τίθεται το θέμα της δι-
ασφάλισης της ποιότητας αλλά και της 
συνεργασίας των ειδικοτήτων, από τον 
πιστοποιημένο σχεδιασμό και τη σύνθεση 
των νέων διατομών μέχρι τον τελευταίο 
τεχνίτη τοποθέτησης και συναρμολόγησης. 
Τα παραπάνω αποτελούν μια αλυσίδα που 
οφείλουμε να φροντίσουμε να εξασφαλίζει 
τη μέγιστη εξειδίκευση, ώστε να μην παρα-
δίδονται τα υψηλού επιπέδου προφίλ στα 
χέρια εμπειρικών κατασκευαστών και να 
κακοποιούνται από ανεκπαίδευτους τεχνί-
τες. Όσο και αν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς 
ότι η διαμορφωμένη «ελληνική» πραγματι-
κότητα εκφράζεται από τη μετριότητα στην 
τεχνολογία της κατασκευής, ποτέ δεν είναι 
αργά να απαιτήσουμε από κοινού την εκ-
παίδευση και την πιστοποίηση σε όσο το 
δυνατόν ευρύτερο πεδίο της οικοδομικής 
δραστηριότητας. 

Διάλογος με την Ιστορία:
Οι σύγχρονες χρήσεις του αλουμινίου 

έρχονται να καταλάβουν ένα σημαντικό 
μερίδιο της ενεργειακής αγοράς. Μέσω 
των παραθύρων, των προσόψεων, των 
conservatories, των κραμάτων που εξελίσ-
σονται αλλά και των μικτών διατομών, το 
αλουμίνιο με τους ενεργειακούς υαλοπίνα-
κες τείνουν να αποτελέσουν το περίβλημα 
της ζωής εντός του κελύφους. 

Με τους ενεργειακούς υαλοπίνακες, 
το αλουμίνιο υποχρεούται σε αναπόφευ-
κτη αρμονική συνύπαρξη. Η επιτυχία του 
«ζεύγους» αυτού δεν είναι- όπως συμβαί-
νει στη ζωή- ανεξερεύνητο γεγονός. Είναι 
παράλληλοι βίοι σε αντίστοιχη ποιότητα. 
Μια καλής ποιότητας μικτή διατομή αλου-
μινίου με θερμοδιακοπή, σε συνδυασμό με 
έναν αντίστοιχης ποιότητας υαλοπίνακα, με 
σωστή συναρμολόγηση, βαφή και τοποθέ-
τηση, εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μέρος της 
ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου.

Εικαστικά και σχεδιαστικά, το αλουμίνιο 
μετέχει στο μπαρόκ και την υπερβολή και 
εκεί που όλοι πιστεύουν ότι επίκειται καλ-

λιτεχνικό αδιέξοδο, όπως πάντα η τέχνη δί-
δει νέες διεξόδους στην ανθρώπινη σκέψη 
και ευκαιρία για μια επόμενη προσπάθεια. 
Έτσι, διασώζεται η ελπίδα για τις νεότερες 
γενιές, που παλεύουν να επιτύχουν την 
απόλυτη γνώση και την νέα προσέγγιση 
στο φιλοσοφικό ερώτημα της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας, που άλλοι το λένε χάρι-
σμα και άλλοι κατάρα για την επιβίωση του 
πλανήτη.

Ο άνθρωπος χτίζει και ερευνά μερικές 
εκατοντάδες χρόνια, η φύση όμως χτίζε-
ται και εξελίσσεται μερικά εκατομμύρια 
χρόνια. Έτσι, δοκιμάζοντας τον εαυτό της, 
η φύση παράγει και αναπαράγει προσεγγί-
ζοντας το καλύτερο και απορρίπτοντας το 
ασθενέστερο και  αποτυχημένο. 

Οι κατασκευές νέας γενιάς θα κινηθούν 
προς την αναπαραγωγή των προτύπων που 
πέτυχαν ή επεβλήθησαν μέχρι σήμερα. Η 
προσεχής 30ετία προορίζεται να ασκήσει 
την αρχιτεκτονική με τους ακόλουθους 2 
περιορισμούς:

Την περιβαλλοντική υποβάθμιση.•	
Την κλιματική αλλαγή και•	
Η βιομηχανία αλουμινίου προσφέρει 

σοβαρές λύσεις στη σύγχρονη βιο- οικονο-
μική οπτική του δημιουργικού επαγγελμα-
τία, στο κοινωνικό όραμα για μια πράσινη 
αρχιτεκτονική, σεβόμενη τα δεδομένα για 
την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση. Το αλουμίνιο προσφέ-
ρει ταχύτητα, ακρίβεια, αντοχή, ελεγχόμενη 
ανοχή, επαρκή προτυποποίηση στην παρα-
γωγή, επεξεργασία, τοποθέτηση και ενερ-
γειακή απόδοση και χρήση. 

Όχι στον πρωτογονισμό του ’60-’70.
Η παρούσα συγκυρία της βαθιάς οικο-

νομικής κρίσης οδηγεί τους αρχιτέκτονες 
να απαιτούν από τους πολιτικούς τη δι-
ασφάλιση της ποιότητα και την αειφορία 
του χτισμένου περιβάλλοντος, στο οποίο 
οι ευρωπαίοι πολίτες ζουν, εργάζονται και 
διασκεδάζουν. 

Οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι είναι 
μοναδική ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα να 
συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό της 
ενεργειακής επάρκειας των υφιστάμενων 
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κτιρίων, στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας 
εναλλακτικών σχεδίων ενέργειας και στην 
ανανέωση και ανακαίνιση των υφιστάμε-
νων κτιριακών συγκροτημάτων αλλά και 
των υποδομών. Είναι προφανές ότι αυτό 
θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες 
απασχόλησης, ταυτόχρονα με την αναζή-
τηση μιας καλύτερης ποιότητας για το αν-
θρωπογενές περιβάλλον.

Υπό αυτή την έννοια, το αλουμίνιο εί-
ναι ένας από τους σημαντικότερους «παί-
κτες» στην απόπειρα για έξοδο από την 
οικονομική κρίση.

Η κλιματική αλλαγή θα είναι για τον 
σύγχρονο άνθρωπο η «οργή θεού της 
παλαιάς διαθήκης». Μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί ο ιστορικός κύκλος, κανείς δεν θα 
γνωρίζει με βεβαιότητα αν βιώνουμε μια 
περιοδικότητα ή πλησιάζουμε το τέλος του 
κόσμου. Η ανθρωπότητα όμως δείχνει να 
συσπειρώνεται, αναζητώντας τη μείωση 
των εκπομπών και το σεβασμό προς το 
περιβάλλον, με όχημα όμως την υψηλή 
τεχνολογία (Α.Π.Ε.) και όχι την επιστροφή 
στη φύση και στον πρωτογονισμό.

 Περαιτέρω, η αρχιτεκτονική θα ακο-
λουθήσει την εξέλιξη της γενικότερης επι-
στημονικής πορείας. Η παραμετρική αρχι-
τεκτονική, τα έξυπνα σπίτια και η μείωση 
των εκπομπών, θα είναι οι πυλώνες του 
μέλλοντος των κατασκευών.  

Παράδειγμα παραμετρικής αρχιτεκτο-
νικής:

Αν υποθέσουμε ότι το γυαλί και το 
αλουμίνιο μπορούν να σχηματίσουν 
οποιαδήποτε επιφάνεια, τότε αποτελούν 
ένα πρώτης τάξεως συνδυασμό για σύν-
θεση πολύπλοκων επιφανειών, που πα-
ράγονται από αναγκαιότητα ή επίδειξη 
σχεδιαστικής και υπολογιστικής δεινότη-
τας, με χρήση σύγχρονων υπολογιστικών 
εργαλείων. Ένα κτίριο σταθερού όγκου 
πρέπει να εμφανίσει την ελάχιστη αντίστα-
ση στην ανεμοπίεση και τη μέγιστη  ηλι-
οσυλλογή. Δεδομένων των οικοδομικών 
περιορισμών ώστε να είναι χρηστικό, ο 
στόχος που εκφράζει αντικειμενικά το 
ζητούμενο, είναι ένα πρόβλημα που έχει 
άπειρες λύσεις. Οι βέλτιστες όμως λύσεις 
δεν προσεγγίζονται χωρίς τη χρήση Η/Υ 
που θα προσομοιώσει τη γενετική δια-
δικασία, παράγοντας ομάδες αποδεκτών 
λύσεων,  και εξελίσσοντάς τες μέσα από 
υπολογιστικές διαδικασίες προς ολοένα 
καλύτερες, όπως ακριβώς στη φύση ο ελέ-
φαντας εξελίχθηκε από το μαμούθ και η 
πολική από την καφέ αρκούδα, με στόχο 
να προσαρμοστούν καλύτερα (δηλαδή να 
έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν) στο 

περιβάλλον τους. Η διαδικασία αυτή στους 
Η/Υ προσομοιάζει μαθηματικά τη «βιολο-
γική/γενετική» εξέλιξη και ακολουθεί «βι-
ολογικά» εμπνευσμένη ορολογία. Σήμερα 
αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα «ερ-
γαλεία» τεχνητής νοημοσύνης, με ολοένα 
αυξανόμενο πεδίο εφαρμογών, που εκτεί-
νονται από το σχεδιασμό αεροπλάνων 
(έτσι ξεκίνησε στη δεκαετία του ‘60 από 
τη Γερμανία), μέχρι το σχεδιασμό αυτοκι-
νήτων, εξαρτημάτων, δικτύων υποδομής, 
ακόμα και συστημάτων διαχείρισης απορ-
ριμμάτων. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων 
αυτών των εφαρμογών είναι ότι πρόκειται 
για πολυ-παραμετρικά, πολύπλοκα προ-
βλήματα, που δεν έχουν εύκολη εμπειρική 
λύση «με το μάτι» ή με κλασσικές μαθη-
ματικές εξισώσεις. Οι πολυ-παραμετρικοί 
«γενετικοί» και «εξελικτικοί» αλγόριθμοι 
(έτσι ονομάζονται «επίσημα») ξεκινούν 
με «τυχαίους» συνδυασμούς παραμέ-
τρων (π.χ. μήκος, πλάτος, ύψος), που 
ονομάζονται «μεταβλητές απόφασης». 
Ξεκινούν τυχαία, για παράδειγμα με ένα 
«πληθυσμό» εκατό πιθανών λύσεων/
συνδυασμών των μεταβλητών. Από αυτές 
παράγουν τις επόμενες εκατό (δηλαδή την 
επόμενη «γενεά» λύσεων) με αριθμητικές 
διαδικασίες που αναπέμπουν στη θεωρία 
της εξέλιξης των ειδών, συγκρίνοντας τις 
παραγόμενες πιθανές λύσεις κάθε γενεάς 
μεταξύ τους: Επιλογή (επιβίωση του καλύ-
τερου/ ισχυρότερου- θάνατος/ κατάργηση 
των χειρότερων/ ασθενέστερων λύσεων), 
όπου οι χειρότερες ως προς τον «στόχο» 
λύσεις πετιούνται (πεθαίνουν) και οι καλύ-
τερες, που τηρούν τους περιορισμούς του 
προβλήματος και προσεγγίζουν το στόχο 
καλύτερα «επιβιώνουν», διασταύρωση 
(αναπαραγωγή με συνδυασμό  καλών λύ-
σεων της προηγούμενης γενεάς που επιβί-
ωσαν της διαδικασίας επιλογής) και μετάλ-
λαξη (τυχαία/απότομη μεταβολή μερικών 
παραμέτρων, μήπως προκύψει κάτι καλύ-
τερο-αν όχι, δεν πειράζει, η λύση θα «πε-
θάνει» σύντομα, στην επόμενη διαδικασία 
επιλογής). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
για πολλές εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) 
κύκλους (γενεές), μέχρι να προκύψει η 
καλύτερη («βέλτιστη») γενετικά λύση.  
Οι μορφές που παράγονται από τέτοιες 
υπολογιστικές διαδικασίες, αναπέμπουν 
στα ελαφρά αλουμινένια πετάσματα με 
πολύπλοκες καμπύλες και επιφάνειες που 
προορίζονται να συνδυάζουν σχεδιασμό 
και χρήση αλλά και συμβολισμό μιας κοι-
νωνίας που εξελίσσεται.

Έξυπνες διαδικασίες:
Με δυο λόγια, ένα έξυπνο σπίτι ενσω-

ματώνει τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουρ-
γία του. Αυτό σημαίνει ότι η υπολογιστι-
κή τεχνική παρακολουθεί τις συνήθειες 
των κατοίκων- χρηστών και διδάσκεται. 
Επίσης, παρακολουθεί τις κλιματολογικές 
συνθήκες προσαρμόζοντας τις συνθήκες 
φωτισμού, ηλιασμού και ενεργειακής 
κατανάλωσης στα επίπεδα της άνεσης 
που απαιτούνται για την καλύτερη διαβί-
ωση και για την αποδοτικότερη άσκηση 
δραστηριοτήτων στους επαγγελματικούς 
χώρους. Η ακραία μορφή του έξυπνου 
σπιτιού παρουσιάζεται στην λογοτεχνική 
βιβλιογραφία, όπου ο ηλεκτρονικός εγκέ-
φαλος επεμβαίνει ακόμα και στην προσω-
πική ζωή των χρηστών και αυτονομείται 
καταστρατηγώντας τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα.  Εντούτοις, η ανθρώπινη σκέψη 
και τεχνολογία αναζητά λύσεις και λόγους 
ύπαρξης μέσα από την ακρίβεια των υπο-
λογισμών και την πολυπλοκότητα των μα-
θηματικών μοντέλων. Η τεχνολογία που 
αφομοιώνει η κοινωνία σήμερα είναι ση-
μαντική και το αλουμίνιο, υπό τις διάφο-
ρες μορφές του (ανοιγόμενα, πτυσσόμενα 
προβαλλόμενα, παράθυρα, χωρίσματα, 
πετάσμα, περσίδες, πλαίσια κ.λ.π.), είναι 
αναμφισβήτητος συνέταιρος στην κατα-
σκευή και τη λειτουργία των «έξυπνων» 
διαδικασιών, ως εύκαμπτο, ελαφρύ και 
ελεγχόμενης αντοχής υλικό.

Μείωση των εκπομπών- Βίβλος πράσι-
νης αρχιτεκτονικής- Οικολογικό σπίτι:

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο που 
αναφέρθηκε προηγουμένως, αποτελεί την 
αναπτυξιακή διαδρομή που προδιαγρά-
φεται στην παγκόσμια αγορά σαν πράσινη 
διαδρομή της τεχνολογίας. Η πολεοδομική 
εξέλιξη ακολουθεί κύκλους. Υπολογίζεται 
ότι, σε καιρό ειρήνης, η εξέλιξη ακολουθεί 
30ετείς κύκλους. Έχοντας η κοινωνία αφο-
μοιώσει την προστασία των μνημείων και 
το πάντρεμα του τουρισμού με την πόλη 
αξιοθέατο, είναι λογικό να υποθέσουμε 
ότι ξεκινά ο κύκλος της λεγόμενης πράσι-
νης αρχιτεκτονικής- τεχνολογίας. Στα καθ’ 
ημάς, στην προσπάθεια διαμόρφωσης 
μιας εθνικής πολιτικής για τον ενεργειακό 
σχεδιασμό, την αειφόρο ανάπτυξη και την 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού, ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ προ-
τίθεται να συντονίσει δράσεις υποστήρι-
ξης-προώθησης μέτρων για την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ  για την Ενεργει-
ακή Αποδοτικότητα των κτιρίων και του 
Νόμου 3661/2008 με τον οποίο ενσωμα-
τώθηκε η Οδηγία στην Ελληνική νομοθε-
σία, σε συνεργασία με άλλους φορείς. 
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αγγελίες σας δωρεάν στο περιοδι-
κό  «ο μηχανικός»  Επικοινωνία: τηλ. 
2741075355 φαξ. 2741076548).

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

Ημέρα μνήμης για το Πολυτεχνείο
Ο συνάδελφος Δημήτρης Χα-

τζησωκράτης, πολιτικός μηχανικός-
οικονομολόγος, μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Κατάληψης του 
Πολυτεχνείου το ΄73, ήταν ο κεντρικός 
ομιλητής  της εκδήλωσης μνήμης και 
αναστοχασμού των ημερών εκείνων, 
πριν 36 χρόνια.

Στις 18 Νοεμβρίου 2009 το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου διοργάνωσε εκδήλω-
ση για την επέτειο του Πολυτενχείου 
στο Ναύπλιο, στον ιστορικό χώρο του 
Βουλευτηρίου, τον οποίο ευγενικά 
παραχώρησε ο δήμαρχος Ναυπλίου, 
συνάδελφος Παν. Αναγνωσταράς, ο 
οποίος και χαιρέτησε την εκδήλωση. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό 
που απήθυναν ο γ.γ. της Δ.Ε. του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου Θ. Κουτσούγερος και 
ο πρέοδρος της Ν.Ε. Αργολίδας Δ. Κα-
ρούτζος.

Μετά την προβολή οπτικών και 
ηχητικών  ντοκουμέντων από το τριή-
μερο της κατάληψης, ο Δημήτρης Χα-
τζησωκράτης (που είναι και συγγραφέ-
ας του βιβλίου: «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΄73. 
Αναστοχασμός μιας πραγματικότητας», 
εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2004, που απέσπασε 
και το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας/
Χρονικό-Μαρτυρία το 2005,) ζωντάνε-
ψε τη μνήμη, εξιστόρησε γεγονότα και 
ιδιαίτερες στιγμές από το Νοέμβρη και 
ανέδειξε τα κύρια μηνύματα του ξεση-
κωμού της νεολαίας από το τότε στο 
σήμερα.

Ο Δημ. Χατζησωκράτης, αναφερό-
μενος στη ξεχωριστή θέση του Πολυτε-
χνείου στη σύγχρονη Ελληνική Ιστορί-
ας, μεταξύ άλλων   υπογράμμισε:

«Το Πολυτεχνείο δεν θα είχε την 
ξεχωριστή θέση του στην ιστορική 
διαδρομή της μεταπολεμικής Ελλάδας 
αν τη δεύτερη ημέρα της κατάληψης 
οι φοιτητές που ανήκαν στις αντιστα-
σιακές οργανώσεις της  Αριστεράς δεν 
κατάφερναν να αντιστρέψουν τον χα-

ρακτήρα που έπαιρνε με τα αιτήματα 
και συνθήματα που προωθούσαν οι 
υπεραριστεροί και οι αναρχικοί…

Αυτή ακριβώς η συμπύκνωση των 
στόχων της εξέγερσης στα δύο καίρια 
αιτήματα ευρύτερης κατανόησης και 
αποδοχής-πτώση της δικτατορίας και 
απαλλαγή της χώρας  από την εξάρτη-
ση και τα στηρίγματα της χούντας- ήταν 
εκείνη που μετέτρεψε, με την ουσιαστι-
κή συνεισφορά του ραδιοσταθμού, τη 
φοιτητική έκρηξη σε παλλαϊκού   χα-
ρακτήρα ξέσπασμα ενάντια στη δικτα-
τορία».

Σχετικά με το τι μένει σήμερα και 
τις παρακαταθήκες του αγώνα  στη νέα 
γενιά τόνισε: «Η γενιά του Πολυτεχνεί-
ου είχε ξεκάθαρα και σαφή μέτωπα. Η 
νεανική αμφισβήτηση υπερκαθορίζο-
νταν από την αντίθεση και  αντίσταση 
στη χούντα. Μέσα στο μαζικό φοιτητι-
κό αντιδικτατορικό κίνημα, πέρα από 
ατομικές δοκιμασίες, ανταμώσαμε  τις 
συγκινήσεις της συλλογικής δημιουρ-
γίας, της συντροφικότητας, της επικοι-
νωνίας. Η «ευκολία» αυτή σήμερα έχει 
εκλείψει. Ευτυχώς βέβαια…

Οι σημερινοί νέοι που δεν πρόλα-
βαν να γνωρίσουν ούτε πόλεμο, ούτε 
δικτατορία, ούτε υπαρκτό σοσιαλισμό, 
αλλά ζουν σε ένα κόσμο γεμάτο ανι-
σότητες, διακρίσεις βία και υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος, έχουν όλο το 
χρόνο, αλλά και την ιστορική ευθύνη 
να ξαναπιάσουν το νήμα της ιστορίας 
από την αρχή. Να ξεχωρίσουν από τη 
μίζερη πολιτική της διεκπεραίωσης και 
του συμβιβασμού. Να ξαναμιλήσουν 
για την αξία της πολιτικής ως συλλογι-
κής δράσης και διεκδίκησης, να επανα-
φέρουν το νόημα των λέξεων και των 

ιδεών, να ξαναγίνουν καταλύτες για 
τους αγώνες και τα κινήματα της γενιάς 
τους.

Ο σημερινός νέος που αμφισβητεί 
δεν μπορεί να είναι ο «κολλημένος» 
στα συνθήματα του 1973. 

Ο νέος επαναστάτης είναι αυτός που 
εξεγείρεται, μάχεται, αντιπαλεύει κάθε 
εμπόδιο. Είναι αυτός που στέκεται ενά-
ντιος σε κάθε μορφής εξουσίας, που 
επιχειρεί να του στερήσει τις δυνατό-
τητες να είναι δημιουργικός, να αναζη-
τεί τη γνώση, την έρευνα, τις αξίες της  
διαρκούς ανανέωσης και καινοτομίας, 
την ποιότητα στη ζωή του, καθώς και 
το δικαίωμα στο όραμα για το μέλλον 
του αλλά και το μέλλον αυτού του τό-
που. Ως πρωταγωνιστής και όχι ως θε-
ατής.

Το Πολυτεχνείο μπορεί να ΖΕΙ, 
εμπνέοντας …της « νέας Γενιάς τα Πο-
λυτεχνεία» μέσα από μαζικούς, ενωτι-
κούς αγώνες, με ξέσκεπα πρόσωπα και 
προτεταμένα στήθη, στην καθημερινή 
πάλη για την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την ελευθερία, στη διεκδίκηση της  
αναβάθμισης της παιδείας και της πα-
ροχής σύγχρονης μόρφωσης για όλους 
και όλες, του πρωταρχικού δικαιώμα-
τος της εργασίας,, στον αγώνα ενάντια 
στην περιστολή των ατομικών και συλ-
λογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
στην αποτροπή της καταστροφής του  
περιβάλλοντος.»

Μετά το τέλος της ομιλίας του Δ. 
Χατζησωκράτη ακολούθησε συζήτη-
ση μεταξύ των παρισταμένων και του 
ομιλητή ενώ η εκδήλωση έκλεισε με τα 
τραγούδια του αγώνα από τον τραγου-
διστή Δήμο Κασαπίδη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Ο Π. Μουντανέας στην εισήγηση 
του είπε τα ακόλουθα: "Ο  τροχός  
είναι  μία  από  τις  σημαντικότερες   
εφευρέσεις του ανθρώπου στο διάβα 
του στον χρόνο έως σήμερα. 

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που 
σήμερα, ελάχιστοι δεν συμφωνούν 
με την γενικότητα ότι,  κάθε οδικό 
έργο συμβάλλει σε μικρό ή σε μεγά-
λο βαθμό στην ανάπτυξη του χώρου 
που συνδέεται με αυτό.

 Αυτό που κάθε φορά πρέπει να 
μπαίνει σε μικροσκόπιο είναι η ίδια 
η ανάπτυξη και οι κανόνες που την 
διέπουν.

Ολυμπία οδός   κωδικά  ονομά-
ζεται ο νέος οδικός άξονας από την 
Ελευσίνα έως την Καλαμάτα.  Το 
πρώτο τμήμα της (Ελευσίνα - Ρίο) 
εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών και το δεύτερο ( Ρίο – 
Τσακώνα )  αποτελεί την απόληξη της 
Ιόνιας οδού.

Στο  σύνολο  της   αναβαθμίζει την 
θέση της πατρίδας μας στο ενιαίο Ευ-
ρωπαικό  και οικονομικό γίγνεσθαι.

Ο  σημαντικότατος  αυτός  οδικός 
άξονας  θα είναι αυτοκινητόδρομος 
με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μια 
λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύ-
θυνση,  διαχωριζόμενες με νησίδα 
και με ταχύτητα μελέτης τα 120 χιλιό-
μετρα ανά ώρα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά και η χά-
ραξη της οδού μας δημιουργούν δύο 
«πεποιθήσεις» για αυτήν:

Θα αποτελέσει την σπουδαιότερη 
υποδομή για την ανάπτυξη της Πελο-
ποννήσου.

1. Μαζί με την Ανατολική οδό με 
την οποία συναντάται στην Τσακώνα 
θα αποτελέσει την «σπονδυλική στή-
λη» ολόκληρης της συγκοινωνιακής 
της υποδομής και

2. Θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον και  την  ευκαιρία  στρεβλής  και  
άναρχης ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά στην πρώτη θεωρού-
με ότι δεν πρέπει να σταθούμε και να 
την αναλύσουμε περισσότερο.

Αφενός δεν νομίζουμε ότι διαφω-
νούν πολλοί με αυτήν και αφετέρου 
δεν είναι αυτό το θέμα μας τουλάχι-
στον όπως εμείς το αντιλαμβανόμα-
στε.

Σε ότι αφορά στην δεύτερη «πε-
ποίθηση», αυτή υπάρχει εξαιτίας του 
τρόπου με τον οποίο έχουμε λειτουρ-
γήσει μέχρι τώρα ως κράτος. 

Και λέμε μέχρι τώρα επειδή θα 
ήταν τουλάχιστον άδικο να προεξο-
φλήσουμε την επόμενη πορεία της 
χώρας πριν καλά-καλά την δούμε να 
προδιαγράφεται.

Σε ότι αφορά στο επίπεδο της Ευ-
ρωπαικής Ένωσης και δεδομένης της 
ανάγκης για οικονομία στον χρόνο, 
αυτό  που ξεχωρίζουμε να νοείται ως 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι η οικονομι-
κή ανάπτυξη  που πραγματοποιείται 

έχοντας τους πιο κάτω τρεις βασι-
κούς στόχους:

Προστασία του Περιβάλλλο-•	
ντος.
Κοινωνική δικαιοσύνη και συ-•	
νοχή.
Οικονομική ευημερία.•	

Σε ότι αφορά στο εθνικό μας επί-
πεδο πρέπει να εστιάσουμε στην του-
ριστική ανάπτυξη. Όπως δείχνουν 
τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτή θα 
αποτελέσει  τον βασικό κορμό της 
ανάπτυξης,  τουλάχιστον της Δυτικής 
Ελλάδας και πρέπει  να την δούμε 
μέσα στο πλαίσιο των παραπάνω 
στόχων.

Η αγροτική ανάπτυξη θεωρούμε  
ότι  πρέπει  να  μείνει έξω από την 
σημερινή συζήτηση. Αφενός υπάρ-
χει υστέρηση της που συνδέεται με 
κυβερνητικές πολιτικές που την αφο-
ρούν άμεσα ή έμμεσα και  αφετέρου,  
μάλλον είναι πολύ δύσκολο η αγρο-
τική ανάπτυξη να συγκρουστεί με 
τους βασικούς στόχους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Στο κανονιστικό επίπεδο για την 
χώρα μας η τουριστική ανάπτυξη 
διέπεται από το χωροταξικό πλαίσιο 
για τον τουρισμό. Το πλαίσιο αυτό 
είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 
και είχαμε τότε την ευκαιρία να τοπο-
θετηθούμε στο σύνολο του. Η  σύν-
δεση  των δράσεων που επιτρέπει το 
χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, 
με τους στόχους που έχει θέσει η 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ). 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ημερίδα με θέμα "Ολύμπια οδός (Ιόνια οδός). Ο ρόλος της στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και η 

προστασία του οικοσυστήματος», διοργάνωσε στην Καλαμάτα το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Στην ημερίδα το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Πελοποννήσου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας Αν. Αγγελής ο 
αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Παν. Μουντανέας και ο αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, Δημ. Τρο-
χάτος. Χαιρετισμό εκ μέρους του ΤΕΕ απηύθυνε ο πρόεδρος της Ν.Ε. Μεσσηνίας Αν .Αγγελής. Παρακάτω, παρουσιά-
ζουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες των δύο συναδέλφων Μουντανέα και Τροχάτου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Ευρωπαϊκή Ένωση για την αειφόρο 
ανάπτυξη, είναι το εργαλείο ανάλυ-
σης του θέματος της επιρροής της 
Ολυμπίας οδού στην βιώσιμη ανά-
πτυξη. Το συμπέρασμα για μας είναι  
ξεκάθαρο και  διαυγές.

Απαιτείται αναθεώρηση του χω-
ροταξικού πλαίσιου για τον τουρι-
σμό και δημιουργία μηχανισμών δη-
μόσιου ελέγχου των δράσεων ώστε 
αυτές να κινούνται στα πλαίσια του 
αρχικού σχεδιασμού τους – κύριου 
και παράπλευρου-.

Εάν δεν συμβεί αυτό τότε η Ολυ-
μπία οδός θα συμβάλει στην ανά-
πτυξη, αλλά η ανάπτυξη δεν θα είναι 
βιώσιμη ή αειφόρος. 

Και για αυτό προφανώς δεν θα 
ευθύνεται  η Ολυμπία οδός. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια η 
οδός ως έργο δεν πρέπει να εξεταστεί 
από την σκοπιά της βιωσιμότητας. 

Ως υποδομή μεταφορών πρέπει 
να είναι εναρμονισμένη με τους ειδι-
κούς στόχους  της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τις βιώσιμες μεταφορές. 
Ο γενικός στόχος όπως αποτυπώ-
νεται σε απόφαση της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής είναι : 

Να διασφαλιστεί ότι τα συστήμα-
τα μεταφορών ανταποκρίνονται στις 
οικονομικές, κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές ανάγκες ελαχιστοποι-
ώντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις τους στην οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον

Ειδικά για το οικοσύστημα της 
περιοχής Καϊάφα, που παράλληλα  
είναι Αρχαιολογικός χώρος και το-
πίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
πιστεύουμε ότι  δεν αρκεί η ελαχι-
στοποίηση των επιπτώσεων στο πε-
ριβάλλον.

Αυτό  το  πιστεύουμε  κυρίως,  
επειδή ποτέ δεν θα βρούμε έναν 
τρόπο, όταν ακούμε την λέξη ελάχι-
στο, να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο 
πράγμα, σε πείσμα του ποιητή της 
ελευθερίας που λέει ότι μάθαμε να 
κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά.

Οι επιπτώσεις  του έργου στο οι-
κοσύστημα πρέπει να μηδενιστούν 
και για αυτό ένας είναι ο τρόπος: Να 
μείνει το οικοσύστημα έξω από την 
περιοχή του έργου". 

Ο Δ. Τροχάτος στην εισήγησή του 
είπε μεταξύ άλλων: "Είναι  σίγουρο  
ότι  όταν  λέμε  την  λέξη  ελάχιστο  
–  ελαχιστοποίηση  ανεπιθύμητων  
επιπτώσεων  δεν  εννοούμε,  ούτε  
καταλαβαίνουμε  το  ίδιο  πράγμα.

Επίσης  είναι  σίγουρο  ότι  κά-
ποιοι,  συνέτασσαν  εκθέσεις  ιδεών  
αντί  για  απόλυτα  τεκμηριωμένες  
επιστημονικές  μελέτες.  

Αυτοί  οι  κάποιοι,  ήταν  τυχεροί  
διότι  μέχρι  πρόσφατα  ο  αρμόδιος  
Επίτροπος  Περιβάλλοντος  της  Ευ-
ρωπαϊκής  Επιτροπής,  ήταν  Έλληνας  
ο  κ.  Δήμας.  Έτσι  οι  απαντήσεις  
του  ήταν  τεκμηριωμένες,  άψογες  
και  κυρίως  ΕΥΓΕΝΙΚΕΣ.  Αλλιώς  ει-
ρωνείες,  ανέκδοτα  και  σαρκασμοί  
τύπου  « Greek  statistics «  θα  είχαν  
ξεκινήσει  στην  Ε. Ε.  αρκετά  χρόνια  
νωρίτερα  για  την  πολιτική  της  Ελ-
λάδας  στα  θέματα  Περιβάλλοντος.

Έχω  στα  χέρια  μου  ενδεικτικά  
τέσσερις  απαντήσεις  του  κ.  Δήμα  
σε  αντίστοιχες  ερωτήσεις,  από  τις  
οποίες  καμία  δεν  αναφέρεται  στην  
Ιόνια  Οδό, για  την  προστασία  του  
οικοσυστήματος  της  ευρύτερης  πε-
ριοχής  του  Καϊάφα,  αμέσως  μετά  
τις  πυρκαγιές  του  Αυγούστου  του  
2007  έως  πρόσφατα.

Όλες  οι  απαντήσεις  αναφέρονται  
ευγενικά  ‘’ ….σε  ευθύνη  των  ελλη-
νικών  αρχών…’’. 

Εκφραζόμενος  και  εγώ  το  ίδιο  
ευγενικά  θα  πω  ότι  για  το  Τ.Ε.Ε.  
οι  πολιτικές  που  έχουν  μέχρι  τώρα  
ακολουθηθεί  για  την  προστασία  
του  οικοσυστήματος  της  ευρύτερης  
περιοχής  του  Καϊάφα  έχουν  απο-
τύχει  πλήρως.

Και  την  ταφόπλακα  στην  υπο-
βάθμιση  και  καταστροφή  αυτού  
του  οικοσυστήματος,   το  οποίο  
επίσημα  έχει  κηρυχθεί   ως  Τόπος  
Κοινοτικής  Σημασίας,  ήλθε  να  την  
βάλει  η  χάραξη  μέσα  σε  αυτόν  της  
Ιόνιας  Οδού.

Η  αποφυγή  της  καταστροφής  
του  οικοσυστήματος  ευτυχώς  επι-
τεύχθηκε  με  την  πρόσφατη  από-
φαση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  
μετά  τον  αγώνα  ευαισθητοποιημέ-
νων  περιβαλλοντικά  πολιτών  της  
περιοχής.  

Το  Τ.Ε.Ε.  κατέθεσε  πρόσφατα,  
στις  αρχές  Νοεμβρίου  του  2009  
τις  προτάσεις  του,  στο  πλαίσιο  της  
διαβούλευσης  για  το  σχέδιο  νόμου  
του  Υ. Π. Ε. Κ. Α.  « για  την  προ-
στασία  των  δασών  και  δασικών  
εκτάσεων  που  επλήγησαν  από  τις  
πυρκαγιές  του  Αυγούστου  2007 «.  

Θα  αναφέρω  επιγραμματικά  κά-
ποιες  από  τις  προτάσεις :

Να  συνταχθεί  ένα  Εθνικό  σχέδιο  
Αναδάσωσης  και  να  συνδεθεί  με  
το   Πρόγραμμα  καταπολέμησης  της  
Ερημοποίησης  και  το  Πρόγραμμα  
της Κλιματικής  Αλλαγής.

Να κατατεθεί  άμεσα επικαιροποί-
ηση  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  
για  την  ολοκλήρωση  του  Εθνικού  
Κτηματολογίου  και  συγχρόνως  κα-
τάρτισης  και  κύρωσης  Δασικών  
χαρτών.

Να  γίνει  αναβάθμιση  και  στε-
λέχωση  με  εξειδικευμένο  προσω-
πικό  των  φορέων  διαχείρισης  των  
προστατευόμενων  περιοχών  και  να  
εκπονηθούν  επειγόντως  διαχειρι-
στικές  μελέτες  για  αυτές,  με  ζώνες  
προστασίας,  επιτρεπόμενες  χρήσεις  
γης,  περιορισμός  και  καθορισμός  
των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων.

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  τονίσω  
ότι  για  το  Τ.Ε.Ε.  η  κατασκευή  και  
ολοκλήρωση  της  Ιόνιας  Οδού  από  
την  Κακαβιά  μέχρι  την  Καλαμάτα  
είναι  έργο  μέγιστης  εθνικής  ση-
μασίας.

Θα  προσδώσει  νέους  ρόλους  
και  δυνατότητες  στις  Περιφέρειες  
της  Δυτικής  Ελλάδας,  περιοχές  με  
μεγάλη  υστέρηση  στους  δείκτες  
ανάπτυξης.  Θα  ενεργοποιήσει  θε-
τικά  το  σύνολο  των  παραγωγικών  
τους  δυνάμεων  σε  όφελος  των  ιδί-
ων  και  κυρίως  της  χώρας.

Δεν  χρειάζεται  όμως  να  περά-
σει  μέσα  από  το  οικοσύστημα  του  
Καϊάφα.  Μπορεί  και  πρέπει  να  πε-
ράσει   έξω  από  αυτό.          

Η  βιώσιμη  και  αειφόρος  ανά-
πτυξη  δεν  κοστολογούνται.

Όλα  είναι  εφικτά  και  πραγμα-
τοποιούνται  όταν  υπάρχει  πολιτική  
βούληση.
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G• mediateque - 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ
Καλασούντα Δήμητρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια φοίτησης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, υπό την επίβλεψη του 

Καθηγητή κ. Πάνου Δραγώνα και σε συνεργασία με τη συνάδελφο Αντωνίου Ευαγγελία.

Μια βιβλιοθήκη οφείλει να αντα-
ποκρίνεται στη μορφή των μέσων 
που αποθηκεύει, καθώς και στον 
τρόπο χρήσης τους. Έτσι, η σύγχρονη 
βιβλιοθήκη καλείται να αντιμετωπί-
σει τις απαιτήσεις της κοινωνίας της 
πληροφορίας και των νέων τεχνο-

λογικών εξελίξεων. Η πληροφορία 
που έως τώρα προσέφερε το βιβλίο 
ψηφιοποιείται, δημιουργώντας την 
ανάγκη για ένα νέο τύπο κτιρίου – τη 
«mediateque». Η γνώση προσφέρεται 
πλέον μέσα από την πολυαισθητική 
εμπειρία κειμένου, ήχου και Εικόνας.

Κτιριολογικό Πρόγραμμα
Η συγκεκριμένη πρόταση για μια 

Βιβλιοθήκη Πολυμέσων στο Γκάζι θέ-
τει ως στόχο να καλύψει την ανάγκη 
της μάθησης σε συνδυασμό με τη 
χαλαρή κοινωνική συναναστροφή. Σ’ 
αυτό σημαντικό ρόλο παίζει το κτιρι-
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ολογικό πρόγραμμα και ο μετασχη-
ματισμός του με την είσοδο νέων λει-
τουργιών. Ο συμπιεσμένος όγκος της 

ψηφιοποιημένης πληροφορίας αφή-
νει χώρο για την εισαγωγή αυτών των 
νέων προγραμμάτων.

Το κτίριο περιλαμβάνει το χώρο 
υποδοχής, μια καφετέρια, μια βιβλιο-
θήκη περιοδικών, τη βιβλιοθήκη των 
πολυμέσων, ένα εργαστήριο νέων 
μέσων,  ένα χώρο επαυξημένης πραγ-
ματικότητας, μια αίθουσα διαλέξεων, 
ένα χώρο προσωρινών εκθέσεων και 
τα γραφεία διοίκησης.

Περιοχή μελέτης
Το κτίριο τοποθετείται στο Γκάζι 

της Αθήνας. Η περιοχή βρίσκεται στην 
τρίτη κορυφή του ιστορικού τριγώ-
νου και προσφέρεται για την ανά-
πτυξη ενός δημόσιου χώρου που θα 
συνεισφέρει στην κοινωνική ζωή του 
κέντρου, αφού συνδέεται άμεσα με 
αυτό, ιδιαίτερα μέσω του πεζόδρομου 
της Ερμού.

Ο τύπος του κτιρίου ανταποκρίνε-
ται στον  ιδιαίτερο αστικό χαρακτήρα 
που διαθέτει το Γκάζι, το οποίο συνδυ-
άζει τη διασκέδαση και την κοινωνική 
συναναστροφή με την πολιτιστική ζωή 
της «Τεχνόπολις». Η «mediateque» 
θα μπορεί να προσελκύει διάφορες 
ομάδες χρηστών, όπως παιδιά και νέ-
ους που επιθυμούν να ανακαλύψουν 
το νέο τρόπο μάθησης, άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας που αναζητούν τη 
δια βίου μάθηση, επαγγελματίες που 
ενδιαφέρονται για εξειδικευμένη πλη-
ροφόρηση.

Μέσα από την ανάλυση ενός ενδει-
κτικού τμήματος της περιοχής, μπο-
ρεί να δει κανείς ότι στις χρήσεις γης 
επικρατούν οι κατοικίες και οι χώροι 
αναψυχής. Εξίσου σημαντική παρα-
τήρηση αποτελεί η ύπαρξη πολλών 
χώρων στάθμευσης και εγκαταλελειμ-
μένων οικημάτων. (Εικόνα 2)

Τα τελευταία χρόνια, η ευρύτερη 
περιοχή του Γκαζιού υφίσταται έναν 
έντονο αστικό μετασχηματισμό. Πα-
ρατηρείται η μετατροπή των παλιών 
λαϊκών κατοικιών σε χώρους διασκέ-
δασης, καθώς και η ολοένα αυξανό-
μενη εμφάνιση νέων πολυκατοικιών 
τύπου λοφτ.

Αποτέλεσμα των δύο αυτών τάσε-
ων είναι η διαμόρφωση του ύψους 
των κτιρίων της περιοχής, όπου κυ-
ριαρχούν δύο κατηγορίες – οι μονώ-
ροφες κατοικίες και τα ψηλά λοφτ. 
(Εικόνα 3)

ΕΙΚΟΝΑ 2

ΕΙΚΟΝΑ 3

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
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Η ηλικία των κτισμάτων ανήκει 
κυρίως στην περίοδο 1900-1950 με 
τις παλιές λαϊκές κατοικίες, ενώ είναι 
λιγότερες οι πολυκατοικίες της περιό-
δου 1950-2000.

Το οικοδομικό τετράγωνο που επι-
λέχθηκε βρίσκεται δίπλα στον πολυ-
χώρο της «Τεχνόπολις». Λόγω της φύ-
σης του κτιρίου, απαιτείται η εύκολη 
πρόσβαση σε αυτό με την χωροθέτη-

σή του κοντά σε κόμβους κυκλοφορί-
ας. Η πρόσβαση στο οικόπεδο μπορεί 
να γίνει είτε από την οδό Πειραιώς, 
είτε από τη στάση «Κεραμικός» του 
μετρό. (Εικόνα 4)

Προσέγγιση της πρότασης
Στόχος είναι η δημιουργία μιας 

χάραξης που διασχίζει το οικοδομικό 
τετράγωνο και δημιουργεί μια κύρια 

όψη στραμμένη προς  την «Τεχνόπο-
λις». Η χάραξη αυτή παράγει μια σει-
ρά επιπέδων, τα οποία λειτουργούν 
ως στρώσεις πληροφορίας. Αυτή η 
αλληλουχία των στρώσεων δημιουρ-
γεί τον όγκο του κτιρίου και σχηματί-
ζει τη δομή της «mediateque».

Το κτίριο αναπτύσσεται σε έξι 
επίπεδα, ενώ παράλληλα διαθέτει 
υπόγειο χώρο στάθμευσης. Είναι συ-
νολικής έκτασης 2.500 τμ. Η κίνηση 
εσωτερικά του κτιρίου πραγματοποι-
είται από ένα σύστημα σκαλών που 
ορίζει έναν περίπατο και συνδέει τις 
επιμέρους λειτουργίες. Η άμεση πρό-
σβαση στους ορόφους γίνεται από τα 
κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες 
που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στα 
δύο άκρα του κτιρίου. Κάθε επίπεδο 
έχει επαφή, λειτουργικά και οπτικά, με 
το επόμενο και το προηγούμενό του, 
έτσι ώστε να δημιουργείται μια ροή 
στη δομή της βιβλιοθήκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχε-
διασμό της όψης και στον τρόπο που 
εμφανίζεται η πληροφορία στο κτίριο. 
Η προβολή της πληροφορίας αποτελεί 
βασικό μέρος της σύνθεσης και επη-
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ρεάζει τόσο τη μορφή, όσο και τη λει-
τουργική οργάνωση της βιβλιοθήκης. 
Η μεταφορά της πληροφορίας στο 
χώρο με την προβολή της στην όψη 
δημιουργεί την όψη μέσων (media 
façade). Έτσι, η επιδερμίδα του κτι-
ρίου μετατρέπεται σε μια μεμβράνη 
δεδομένων, που προάγει το κτίριο σε 
μέσο επικοινωνίας. Η όψη διαμορφώ-
νεται μέσα από την εναλλαγή εικόνων 
– χρωμάτων – μοτίβων.

Οι μεγάλες διαστάσεις αυτής της 
πρόσοψης - οθόνης επηρεάζουν ση-
μαντικά το αστικό περιβάλλον. Με την 
πολιτιστική υπόσταση της «Τεχνόπο-
λις» να δεσπόζει ήδη στην περιοχή, 
δημιουργείται η ανάγκη μιας συνδι-
αλλαγής μεταξύ των δύο χώρων, της 
«Τεχνόπολις» και της «mediateque». 
Έτσι, το οικοδομικό τετράγωνο της 
βιβλιοθήκης διαμορφώνεται σε μια 
πλατεία με διαφορετικά επίπεδα και 

καλείται να φιλοξενήσει διάφορες 
δραστηριότητες, όπως υπαίθριες εκ-
θέσεις, εκθέσεις «διάδρασης» με τον 
επισκέπτη, συναυλίες κλπ. Επομένως, 
σκοπός είναι η σύνδεση του κτιρίου με 
την «Τεχνόπολις» του Γκαζιού, μέσω 
της πλατείας και των δραστηριοτήτων 
που αναμένεται να αναπτυχθούν εκεί. 
(Εικόνα 10)

Εν τέλει, η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων 
στο Γκάζι αποτελεί ένα χώρο που θα 
προσφέρει στον επισκέπτη τη γνώση 
και την πληροφόρηση μιας παραδο-
σιακής βιβλιοθήκης, ενώ ταυτόχρονα 
θα προάγει τη μάθηση μέσα από τη 
συμμετοχή σ’ ένα πολυαισθητικό πε-
ριβάλλον. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
δημόσιο χώρο που μπορεί να συνα-
γωνιστεί την ιδιωτική πρόσβαση στη 
μάθηση που έχει ένας χρήστης του 
διαδικτύου, αντιπαραθέτοντας την 

άμεση κοινωνική επαφή παράλληλα 
με την ανταλλαγή και την κυκλοφορία 
της γνώσης.

Όλα τα επιμέρους προγράμματα 
του κτιρίου – από την βιβλιοθήκη των 
περιοδικών με την πρόσβαση σ’ ένα 
πλούσιο αρχείο, τη βιβλιοθήκη των 
πολυμέσων με την άμεση προβολή 
του υλικού σ’ έναν επιμήκη χώρο, 
που προωθεί την περιδιάβαση, το ερ-
γαστήρι νέων μέσων με τη δυνατότητα 
φιλοξενίας ομάδων διαφόρων ειδικο-
τήτων, την αίθουσα ομιλιών με τη δυ-
νατότητα πραγματοποίησης ημερίδων 
και συνεδρίων, έως το χώρο προσω-
ρινών εκθέσεων με ευρεία θεματολο-
γία από την τέχνη και την τεχνολογία 
- συμμετέχουν στη θεμελίωση ενός 
ζωντανού πολυδιάστατου περιβάλλο-
ντος με ρευστή δομή λειτουργιών, κα-
θώς αυτές εξαρτώνται άμεσα από την 
αλληλεπίδρασή τους με το χρήστη.

ΕΙΚΟΝΑ 10
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Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 
στα οικοδομικά και τεχνικά έργα

Η ασφαλής εργασία στα οικοδομικά και τεχνικά 
έργα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου σε κάθε έκδοση του τεύχους «Ο Μη-
χανικός Σήμερα» επιχειρεί να αναδείξει, επισημαίνο-
ντας την σημασία που δίνουμε.

Με παρουσιάσεις και άρθρα ειδικών συναδέλ-
φων, επιχειρούμε αφενός να αφυπνίσουμε και να 
ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να αναδείξουμε 
την σημασία της γνώσης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας, στους χώρους εργασίας και αφετέρου 
να προβάλουμε πρακτικές οδηγίες, ώστε να ακολου-
θούμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις λήψης και τήρη-
σης μέτρων ασφαλείας.

Στόχος μας πρέπει να είναι η συνεργασία και ο 
συντονισμός στην εφαρμογή ασφαλών πρακτικών 
εργασίας, καθώς αποτελεί βασικό δρόμο για την 
αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Ας 
γίνουμε όλοι οι μηχανικοί πρωταγωνιστές στην βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας στους χώρους που 
λειτουργούμε και πολύ περισσότερο στα εργοτάξια.

Όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, ο κίνδυνος 
ατυχήματος στο εργοτάξιο είναι μια διαρκής απειλή 
για τον επιβλέποντα μηχανικό. Ο ποινικός κώδικας 
θεωρεί υπευθύνους τον «διεξάγοντα» και τον «διευ-
θύνοντα» το έργο, εφόσον αυτοί παραβιάζουν τους 
«κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες» και 
προξενούν κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία των αν-
θρώπων. Για τον διεξάγοντα το έργο, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι είναι ο εργολάβος. Είναι όμως πολύ 
ασαφές ποιος είναι ο διευθύνων το έργο, τα δικα-
στήρια δέχονται πολύ συχνά ότι είναι ο επιβλέπον 
μηχανικός. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολύ συχνά ο 
επιβλέπων μηχανικός θεωρείται από την πολεοδομι-
κή νομοθεσία ως ο «χωροφύλακας» ή και ο «αγορα-
νομικός υπεύθυνος» της οικοδομής.

Διεύθυνση όμως είναι η πλήρης και καθολική 

άσκηση κάθε τεχνικής, οικονομικής και οργανωτι-
κής αρμοδιότητας και οι μηχανικοί βέβαια γνωρί-
ζουν καλά ότι με κανέναν τρόπο ούτε έχουν αναλά-
βει, ούτε πληρώνονται, ούτε μπορούν να ασκήσουν 
σε ένα έργο τέτοιες αρμοδιότητες, εκτός αν είναι οι 
επιχειρηματίες – εργολάβοι του.

Ο κίνδυνος λοιπόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
την παράλειψη τήρησης των μέτρων ασφαλείας οι 
μηχανικοί είναι πολύ μεγάλος, παράληψη από την 
οποία οικονομικό όφελος έχουν ο εργολάβος και 
ο ιδιοκτήτης του έργου και κανέναν ο επιβλέπων 
μηχανικός. Έτσι, ο επιβλέπων ένα έργο μηχανικός, 
πρέπει να γνωρίζει τη νομοθεσία ασφάλειας εργαζο-
μένων, να κάνει συνεχείς υποδείξεις αι να εποπτεύει 
για την τήρησή τους, αλλά επίσης να μπορεί να απο-
δείξει αυτές του τις ενέργειες, για να μην θεωρηθεί 
υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος.

Το θέμα των ευθυνών των μηχανικών εμπεριέ-
χεται στις καθημερινές δραστηριότητες κάθε μηχανι-
κού και κατά κανόνα δεν διδάσκεται συγκροτημένα, 
αλλά αφήνεται θα λέγαμε στον κάθε μηχανικό να το 
αντιληφθεί στην πορεία και δυστυχώς κάποιοι το 
αντιλαμβανόμαστε όταν πια είναι πολύ αργά.

Έτσι είναι ανάγκη και μέλημά μας, όλοι οι συ-
νάδελφοι μηχανικοί να εξοπλιστούμε με εκείνα τα 
εφόδια, ώστε να αποφύγουμε κακοτοπιές και να 
διαχειριστούμε την στιγμή που θα χρειαστεί αποτε-
λεσματικά και με επάρκεια τον κίνδυνο.

Η ασφάλεια των έργων μηχανικού είναι μια συ-
νεχής πάλη με την αβέβαιη φύση, τις νέες και συχνά 
αδοκίμαστες μεθόδους ανάλυσης, τα νέα ή παλαιό-
τερα και διαβρωμένα υλικά, αλλά και τις απαιτήσεις 
της κοινωνίας και των διαφορετικών αναγκών των 
χρηστών σε ασφάλεια.

Η ασφαλής εργασία λοιπόν στα οικοδομικά και 
τεχνικά έργα δεν είναι απλά ένα τεχνικό πρόβλημα, 
αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό – πολιτικό πρόβλημα. Η 
λήψη και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας δείχνει το 
επίπεδο συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας, των μηχανικών και κύρια της Πoλιτεί-
ας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, δηλαδή για την ίδα την ζωή.

Τέλος επισημαίνουμε ότι σημαντικά εργαλεία 
στην προώθηση της κουλτούρας ασφάλειας και 
υγειάς είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξι-
ολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων στην εργα-
σία, η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
και πληροφόρησης και η επιδίωξη των συνεργασιών 
σε τεχνικό επίπεδο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Υγεία και Ασφάλεια
των εργαζομένων στα Τεχνικά Έργα

Της Πανούση Παναγιώτας

Μηχανολόγου Μηχανικού MSc ,Υπεύθυνης Παραρτήματος Τρίπολης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Εισαγωγή
Τα τεχνικά έργα είναι ένας κλάδος 

οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος 
παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε 
σύγκριση με τους υπόλοιπους κλάδους, 
όπως η απασχόληση μη σταθερού εργα-
τικού δυναμικού, η συνεχής αλλαγή του 
περιβάλλοντος εργασίας, η μοναδικότη-
τα κάθε έργου, η επίδραση των καιρικών 
συνθηκών, η εργασία σε ύψος, η διενέρ-
γεια πολλών εργασιών μαζί υπό πίεση 
χρόνου, το εργατικό δυναμικό ξένης 
εθνικότητας με δυσκολίες συνεννόησης 
και κατανόησης των οδηγιών, κλπ. Επί-
σης οι εργαζόμενοι στους χώρους αυτούς 
δεν διαθέτουν κατά μεγάλη πλειοψηφία, 
εκπαίδευση και ειδίκευση.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές επιδρούν άμε-
σα στην υγεία και στην ασφάλεια των ερ-
γαζομένων με αποτέλεσμα οι οικοδομικές 
εργασίες και γενικά τα τεχνικά έργα να 
εμφανίζουν έναν από τους υψηλότερους 
δείκτες εργατικών ατυχημάτων διεθνώς 
αλλά και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα 
στην Ελλάδα, τα εργατικά ατυχήματα που 
συμβαίνουν στον κατασκευαστικό κλάδο 
αποτελούν το 20% περίπου του συνόλου 
των εργατικών ατυχημάτων. Ειδικότερα 
τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που 
συμβαίνουν στα εργοτάξια αποτελούν το 
50% και πάνω του συνόλου των θανα-
τηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Ανα-
λυτικότερα στον κάδο των κατασκευών 
περίπου 1.300 εργαζόμενοι χάνουν τη 
ζωή τους κάθε χρόνο στα κράτη - μέλη 
της ΕΕ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ορ-

γανισμό για τη Υγεία και την Ασφάλεια 
της Εργασίας. Στην Ελλάδα σε σύνολο 
115 νεκρών το 2007, οι 69 προέρχονται 
από τον κλάδο των Κατασκευών (ποσο-
στό 60%). Στα 128 θανατηφόρα «ατυχή-
ματα» που καταγράφηκαν το 2006, τα 
61 αφορούσαν τις Κατασκευές (περίπου 
50%) (πηγή ΣΕΠΕ). 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι 
κυριότερες αιτίες ατυχημάτων στις κατα-
σκευές είναι:

πτώσεις από ύψη –
τραυματισμοί από: –

πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών •	
κατασκευής,
εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυ-•	
να κατά την χρήση τους
ηλεκτρισμό•	
κατολισθήσεις•	
διαχείριση φορτίων•	
μηχανήματα τεχνικών έργων (κακή •	
λειτουργία, κακός χειρισμός).

Σύμφωνα με το Ίδρυμα για τις Συνθή-
κες Διαβίωσης και Εργασίας οι κυριότε-
ρες απειλές για την υγεία των εργαζομέ-
νων στις κατασκευές είναι:

μυϊκή καταπόνηση (μυοσκελετικά •	
προβλήματα)
θόρυβος (επαγγελματική βαρηκοΐα)•	
δονήσεις άνω άκρων (σύνδρομο •	
δονήσεων χειρός – βραχίονα)
χημικές ουσίες (δερματίτιδα)•	

Σπάνια το ατύχημα οφείλεται σε μία 
μόνο αιτία. Συνήθως ένα δέντρο αιτιών 
οδηγεί σε αυτό. Επίσης θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι το οικονομικό και κοι-
νωνικό κόστος των ατυχημάτων είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερο του κόστους της 
πρόληψης.

Νομοθεσία
Την ανάγκη για εξειδικευμένη αντιμε-

τώπιση των θεμάτων υγείας και ασφά-
λειας στο συγκεκριμένο κλάδο έρχεται 
να καλύψει η δημιουργία ενός σύγχρο-
νου και αποτελεσματικού νομοθετικού 
πλαισίου εξειδικευμένου στα τεχνικά 
έργα. Τα νομοθετήματα αυτά (πίνακας 
1) περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφο-
ρούν υποχρεώσεις για λήψη τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων με στόχο την 
αποτελεσματική πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
ασθενειών και τη συστηματική βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας.

Παράλληλα με την ειδική αυτή νομο-
θεσία εφαρμόζεται και η γενική νομοθε-
σία για την υγεία και την ασφάλεια της 
εργασίας. Επίσης, ενδέχεται να έχουν επί 
πλέον εφαρμογή και άλλα ειδικά νομοθε-
τήματα, όπως αυτά για τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων, για τα μέσα ατομι-
κής προστασίας, κλπ. Επιπλέον, θέματα 
που έμμεσα σχετίζονται με την προστα-
σία των εργαζομένων υπάρχουν και σε 
διάφορες άλλες διατάξεις, όπως περί 
επίβλεψης μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων, περί λειτουργίας, χειρισμού και 
συντήρησης μηχανημάτων τεχνικών έρ-
γων, περί κατασκευής και κυκλοφορίας 
διαφόρων εξοπλισμών, κλπ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Πίνακας 1
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ

1
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ

Π.Δ. 305/96 212/Α/96

2
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών

Κ.Υ.Α. 16440/
Φ.10.4/445/93 756/Β/93

3 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα Π.Δ. 225/89 106/Α/89

4 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές 
και εργοταξιακά έργα

ΑΠ. 131325/87 [κύρωση: 
Ν. 1767/88 άρθρο 19] 467/Β/87

5

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβαση Εργασίας που 
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική 

βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση 
σχέση μ’ αυτή

Ν. 1430/84 49/Α/84

6 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας ΑΠ. 130646/84 154/Β/84

7
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 

ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 
έργα

Ν. 1396/83 126/Α/83

8
Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών 
εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
Π.Δ. 1073/81 260/Α/81 (διόρθ.: 

64/Α/82)

9 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών Π.Δ. 778/80 193/Α/80

Το πιο πρόσφατο νομοθέτημα είναι 
το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγρα-
φές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ», πίνακας 1. Στόχος 
είναι η ενσωμάτωση της πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων σε όλα τα 
στάδια ενός έργου (μελέτης, κατασκευής, 
μελλοντικής χρήσης), ενώ παράλληλα 
μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της πρό-
ληψης προς την κατεύθυνση της λήψης 
οργανωτικών μέτρων.

Ορισμοί και σημαντικότερες 
ρυθμίσεις του Π.Δ. 305/96

Αρχικά παρατίθενται οι ορισμοί που 
αφορούν στα πρόσωπα (φυσικά ή νο-
μικά) που εμπλέκονται σε ένα τεχνικό 
έργο:

Κύριος του έργου: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
πραγματοποιείτε ένα έργο.

Εργολάβος: πρόσωπο που συμβάλ-
λεται με τον κύριο του έργου και αναλαμ-
βάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου 
ή τμήματός του, ανεξάρτητα με την ιδιό-
τητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος 
σε ασφαλιστικό οργανισμό και προκει-
μένου για δημόσια έργα ο ανάδοχος 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 

1418/84. Έτσι ένας εργολάβος μπορεί να 
είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, αλλά αυτό 
δεν τον κατατάσσει στους εργαζόμενους 
με την έννοια της εργατικής νομοθεσίας 
και επομένως δεν τον απαλλάσσει από τις 
υποχρεώσεις του και τις ευθύνες του.

Υπεργολάβος: πρόσωπο που συμ-
βάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει 
την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή 
τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιό-
τητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος 
σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργο-
λάβος θεωρείτε επίσης και το πρόσωπο 
που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο 
και αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παρα-
πάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έρ-
γου ή τμήματός του.

Μελετητής: πρόσωπο που συμβάλλε-
ται με τον κύριο του έργου ή τον εργολά-
βο και εκπονεί τη μελέτη του έργου.

Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση 
εργασίας με τον εργαζόμενο και εν προ-
κειμένω οι παράγοντες του έργου που 
αναφέρονται στα εδάφια «εργολάβος» 
και «υπεργολάβος» της προηγούμενης 
παραγράφου, μη αποκλειομένου και του 
κυρίου του έργου όταν αυτός συνδέεται 
απευθείας με σχέση εργασίας με τον ερ-
γαζόμενο. Κάθε εργοδότης έχει ακέραιη 
την ευθύνη της προστασίας των υπ’ αυ-

τών εργαζομένων, καθώς και των εργα-
ζομένων των προς τα κάτω εργοδοτών. Η 
ευθύνη δε μεταβιβάζεται, ούτε διανέμε-
ται. Επομένως, σε περίπτωση ατυχήματος 
σε εργαζόμενο κάποιου υπεργολάβου, 
την ευθύνη έχουν στο ακέραιο και ο συ-
γκεκριμένος υπεργολάβος και ο εργο-
λάβος ή υπεργολάβος που συμβλήθηκε 
με αυτόν και οι συνέχεια προς τα πάνω, 
φθάνοντας μέχρι και τον γενικό εργολά-
βο του έργου.

Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που 
απασχολείται από έναν εργοδότη με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπερι-
λαμβανομένων των ασκούμενων και των 
μαθητευομένων.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που πε-
ριλαμβάνει το Π.Δ. 306/96 είναι:

Η υποχρέωση απασχόλησης συντονι-•	
στών για θέματα ασφάλειας και υγεί-
ας,
Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση και•	
Η υποχρέωση σύνταξης Σχεδίου •	
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέ-
λου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
Για εργοτάξιο που είναι ή προβλέπεται 

να είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζε-
ται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε 
θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς 
και ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε 
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θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκτέλεση του έργου. Η υποχρέωση αυτή 
υφίσταται σε κάθε περίπτωση έργου, ιδι-
ωτικού ή δημοσίου, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός του.

Την υποχρέωση ορισμού συντονι-
στών έχει ο εργολάβος ολόκληρου του 
έργου και εάν δεν υπάρχει, τότε την έχει 
ο κύριος του έργου. Τα πρόσωπα που 
ορίζουν τους συντονιστές δεν απαλλάσ-
σονται από τις ευθύνες τους στον τομέα 
των καθηκόντων συντονισμού. Επίσης, ο 
ορισμός συντονιστών δεν επηρεάζει την 
αρχή της ευθύνης του εργοδότη (όπως 
συμβαίνει και με τον τεχνικό ασφάλει-
ας και τον γιατρό εργασίας, όπου οι 
υποχρεώσεις τους δεν θίγουν την αρχή 
ευθύνης του εργοδότη, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 17/96)

Κατά τη μελέτη του έργου ο συντονι-
στής ασφάλειας και υγείας πρέπει να έχει 
τα προσόντα που σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις παρέχουν το δικαίωμα 
υπογραφής της συγκεκριμένης μελέτης. 
Έργο του είναι να συντονίζει την εφαρ-
μογή των γενικών αρχών πρόληψης και 
να καταρτίζει το σχέδιο και το φάκελο 
ασφάλειας και υγείας.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο συντο-
νιστής ασφάλειας και υγείας πρέπει να 
έχει τα ίδια προσόντα με αυτά που προ-
βλέπονται για τον τεχνικό ασφάλειας στο 
Π.Δ. 294/88 και το Π.Δ. 17/96. Μπορεί 
επομένως το ίδιο πρόσωπο να αναλάβει 
τα καθήκοντα και του τεχνικού ασφάλει-
ας και του συντονιστή. Έργο του συντονι-
στή κατά την εκτέλεση του έργου είναι ο 
συντονισμός για την εξασφάλιση συνερ-
γασίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ 
των διαφόρων παραγόντων του έργου 
με στόχο την εφαρμογή των κατάλληλων 
εργασιακών διαδικασιών και τη συμμόρ-
φωση προς τη νομοθεσία, καθώς και την 
αναπροσαρμογή του ΣΑΥ και ΦΑΥ σε συ-
νάρτηση με την πρόοδο του έργου.

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ερ-
γολάβος ολόκληρου του έργου, και αν 
δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, πρέπει 
να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία 
επιθεώρησης εργασίας της περιοχής που 
βρίσκεται το έργο υποβάλλοντας «εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση». Η υποχρέω-
ση γνωστοποίησης υπάρχει όταν προβλέ-
πεται διάρκεια εργασιών που υπερβαίνει 
τις 30 εργάσιμες ημέρες και απασχολού-
νται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή όταν προβλέπεται όγκος 
εργασιών που υπερβαίνει τα 500 ημερο-

μίσθια. Η εκ των προτέρων γνωστοποίη-
ση πρέπει να αναρτάται κατά τρόπο εμ-
φανή στο εργοτάξιο. Στα εργοτάξια που 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποί-
ηση είναι υποχρεωτική και η τήρηση του 
Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας.

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη 
των κινδύνων κατά την κατασκευή του 
έργου, ενώ το ΦΑΥ στην πρόληψη των 
κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέ-
στερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρη-
σης, μετατροπών, καθαρισμού, κλπ. Την 
μέριμνα για τη σύνταξη του ΣΑΥ και του 
ΦΑΥ έχει ο εργολάβος ολόκληρου του 
έργου και αν δεν υπάρχει, τότε ο κύριος 
του έργου.

Αναπόσπαστο μέρος του π.δ. 305/96 
αποτελούν τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και 
IV που περιλαμβάνουν:

Ενδεικτικό κατάλογο των οικοδομι-
κών εργασιών και των εργασιών πολιτι-
κού μηχανικού που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του π.δ. (παράρτημα Ι)

Ενδεικτικό κατάλογο των εργασιών 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομέ-
νων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
εκπόνησης ΣΑΥ (παράρτημα ΙΙ)

Το περιεχόμενο της εκ των προτέρων 
γνωστοποίησης που πρέπει να διαβιβά-
ζεται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασί-
ας πριν από την έναρξη των εργασιών 
(παράρτημα ΙΙΙ)

Τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέ-
πει να τηρούνται στα εργοτάξια.

Κυρώσεις
Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία 
και την ασφάλεια της εργασίας προβλέ-
πονται ποινικές και διοικητικές κυρώ-
σεις. Οι ποινικές κυρώσεις είναι φυλά-
κιση ή χρηματική ποινή ή και τα δύο. 
Οι διοικητικές κυρώσεις, που μπορούν 
να τεθούν ανεξάρτητα από τις ποινικές, 
περιλαμβάνουν το πρόστιμο και τη δια-
κοπή εργασιών. 

Οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται 
από τα αρμόδια δικαστήρια μετά από 
αναφορά των οργάνων ελέγχου, ενώ οι 
διοικητικές επιβάλλονται απευθείας από 
τις υπηρεσίες ελέγχου.

Συγγραφική και Μελετητική 
δραστηριότητα του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες και την 
αυξημένη επικινδυνότητα των εργασιών 
στα τεχνικά έργα έχει προχωρήσει στην 
έκδοση βιβλίων με θέματα που απασχο-
λούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Τα βιβλία 
αυτά είναι:

Α. Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευ-
ές

Β. Ασφάλεια στα εργοτάξια
Γ. Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών 

υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, 
υπόγειες και υποβρύχιες εκρήξεις

Δ. Ασφάλεια στις ανυψωτικές διαδι-
κασίες

Ε. Τεχνικά Έργα: Βασικοί κίνδυνοι & 
μέτρα πρόληψης.

ΣΤ. Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες 
διάνοιξης σηράγγων

Τέλος το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού προγράμματος «Αντα-
γωνιστηκότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο: 1.1 
«Βιομηχανικές, Τεχνολογικές και Επιχει-
ρηματικές Υποδομές», προχώρησε στην 
εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκτίμηση και 
πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου σε 
έργα οδοποιίας». Στο πλαίσιο της μελέ-
της αυτής διερευνήθηκαν ειδικά θέμα-
τα ασφάλειας αλλά και σχετικοί με τον 
κλάδο βλαπτικοί παράγοντες. Η μελέτη 
φιλοδοξεί να προτείνει μια μεθοδολο-
γία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
προσαρμοσμένη σε έργα οδοποιίας κα-
θώς και μέτρα αποτελεσματικής πρόλη-
ψης

Βιβλιογραφία
«Νομοθεσία για την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων σε οικοδομι-
κές εργασίες και τεχνικά έργα», Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Αθήνα 2001.

Μαρία Σ. Δόση – Σιββά, «Ασφάλεια 
στα εργοτάξια», Υπουργείο Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας, Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας, Αθήνα 2007

Α. Ταργουτζίδης, Ν. Βαγιόκας, «Τεχνι-
κά έργα: Βασικοί κίνδυνοι & μέτρα πρό-
ληψης», Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα 2004.

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ», Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα 
2008.
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Υγεία και Ασφάλεια στις Οικοδομικές Εργασίες 
Εκτίμηση Κινδύνων

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Χωματουργικά

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:   

Γίνεται εκσκαφή θεμελίων του κτιρίου με την χρήση 
μηχανολογικού εξοπλισμού ή/και εκρηκτικών και απο-
μάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν ειδικά γαιοτεχνικά έργα, ειδικές θεμελιώ-
σεις, φρεάτια καθώς και αντιστηρίξεις γαιών, κατασκευ-
ών και άντληση υδάτων.  Γίνεται επίσης διαμόρφωση 
στρααγγιστηρίων, εδράσεων και επίχωση θεμελίων του 
κτιρίου με την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού. Απαι-
τείται συμπύκνωση των επιχώσεων, ισοπέδωση και δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Εκσκαφέας, χειρονακτικά εργαλεία , φορτηγά, υδραυλική 
σφύρα, αερόσφυρα, αντλίες αποστράγγισης, γαιοπροωθητής, οδοστρωτήρας, γεννήτριες, δονητικοί 
οδοστρωτήρες και συμπυκνωτές, αναβατώρια, πασαλομπήκτες, κλίμακες.

Εκτιθέμενοι: Χειριστές, εργάτες, επιβλέποντες, οδηγοί

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

Κίνδυνος από πτώσεις χωμάτων,
υλικών και ατόμων από ύψος

-Έλεγχος των μετώπων εκσκαφής και αποκοπή των επι-
σφαλών όγκων

-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Αντιστηρίξεις πρανών, τοιχωμάτων φρεατίων, όμορων 

κτιρίων, στύλων κλπ.
-Κατάλληλες διαμορφώσεις πρανών και ελεγχόμενη 

άντληση υδάτων για λόγους ευστάθειας.
-Πρόσδεση εργαζομένων σε ελώδη ή μαλακά εδάφη 

κατά την εκσκαφή φρεατίων
-Περίφραξη του ορύγματος
-Δεν γίνεται απόθεση υλικών και στάθμευση μηχανημά-

των  στο ¨φρύδι¨ του ορύγματος σε απόσταση μικρότερη 
των 2,00μ.

-Ασφαλείς φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-περάσματα 
με ανθεκτικά δάπεδα και κουπαστές.

-Στα φρεάτια να εγκαθίστανται κλίμακες με αναπαυτήρια 
και χειρολαβές

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Αδαμάντιου Καρύδη
Πολιτικού Μηχανικού,  Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Κίνδυνος από πτώσεις χωμάτων,
υλικών και ατόμων από ύψος

-Έλεγχος των μετώπων εκσκαφής και αποκοπή των επι-
σφαλών όγκων

-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Αντιστηρίξεις πρανών, τοιχωμάτων φρεατίων, όμορων 

κτιρίων, στύλων κλπ.
-Κατάλληλες διαμορφώσεις πρανών και ελεγχόμενη 

άντληση υδάτων για λόγους ευστάθειας.
-Πρόσδεση εργαζομένων σε ελώδη ή μαλακά εδάφη 

κατά την εκσκαφή φρεατίων
-Περίφραξη του ορύγματος
-Δεν γίνεται απόθεση υλικών και στάθμευση μηχανημά-

των  στο ¨φρύδι¨ του ορύγματος σε απόσταση μικρότερη 
των 2,00μ.

-Ασφαλείς φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-περάσματα 
με ανθεκτικά δάπεδα και κουπαστές.

-Στα φρεάτια να εγκαθίστανται κλίμακες με αναπαυτήρια 
και χειρολαβές

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

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

-Καλή ορατότητα του χειριστή.
-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων.
-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων 

από υπεύθυνο ή σηματωρό
-Χρήση ανακλαστικών γιλέκων
-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημά-

των πορείας, οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης 
των  μηχανημάτων. 

-Διάδρομοι προσπέλασης εργαζομένων

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την μετακίνηση των μηχα-
νημάτων

-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημά-
των πορείας, οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης 
των  μηχανημάτων. 

-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων από υπεύθυνο ή 
σηματωρό

-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργοταξίου 
σύμφωνα και ρύθμιση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ  

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων

-Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύ-
που.

-Επισήμανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων 
διέλευσης και στάθμευσης και επέμβαση με επιχώσεις με 
κατάλληλα προιόντα (αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) όπου 
απαιτούνται.

-Έλεγχος του εδάφους
-Απαγορεύεται η υποσκαφή του μηχανήματος  
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων του εκσκαφέα/σφύρας 

(με τάκους και όχι με ετερόκλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος

Κίνδυνος απρόοπτων εκρήξεων και ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνος απρόοπτων εκρήξεων και ηλεκτροπληξίας 
-Πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την χρήση 
εκρηκτικών. 

-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα 
καλώδια.

-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Επισήμανση πιθανών υπόγειων δικτύων υποδομής
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε θόρυβο.

-Κλειστή καμπίνα χειριστή
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Χρήση ηχοπετασμάτων στα εργοτάξια
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση 
αντιθορυβικού τύπου μηχανημάτων

Έκθεση σε καπνό, αναθυμιάσεις
-Αερισμός του φρεατίου και απαγωγή παραγόμενου 
καπνού εάν λειτουργεί μηχανή εσωτερικής καύσεως 
στο φρεάτιο.

Έκθεση σε σκόνη.

-Κλειστή καμπίνα χειριστή
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Συνεχής διαβροχή των χωμάτων
-Διαχείριση τυχόν επικίνδυνων υλικών όπως αμιάντου,   
τοξικών κλπ.

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

-Μηχάνημα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
-Σωστή συντήρηση μηχανημάτων 
-Eναλλαγή προσωπικού στην επιβαρυμένη εργασία 
-Χρήση Μ.Α.Π.
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώμαλους δρόμους

Έκθεση σε υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες και σε ηλια-
κή ακτινοβολία

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, αμιάντου

Επιθεώρηση χωματουργικών έργων πριν από την έναρξη των εργασιών ή ανεξάρτητα μία φορά 
την εβδομάδα ή μετά από κακές καιρικές συνθήκες και σύνταξη σχετικής έκθεσης από αρμόδιο 
πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών στα πρανή

Ενημέρωση του βιβλίου  συντήρησης μηχανήματος

Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης

Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, μέσων (εργαλείων, υλικών,μηχανημάτων) και 
προσωπικού.
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Ο τύπος έγραψε Πράσινη πόλη μέσα στην έρημο
Η πρώτη πράσινη 

πόλη μέσα στην έρημο 
κατασκευάζεται από 
τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, δίπλα στην 
πρωτεύουσα Άμπου 
Ντάμπι,επενδύοντας 
για τον εν λόγω σκο-
πό 20 δις δολάρια.
Ονομάζεται Μasdar 
City («πηγή» στα αραβικά) και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό 
από το εμιράτο του Άμπου Ντάμπι.

Ο σχεδιασμός της άρχισε το 2008 και τώρα γίνονται οι εργασί-
ες με στόχο να έχει ολοκληρωθεί σε 10-15 χρόνια.Η πρώτη φάση 
όμως αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα για να αρχίσει 
να κατοικείται, φιλοξενώντας τελικά 40.000 ανθρώπους και 1.500 
επιχειρήσεις. «Στόχος μας είναι η Μasdar City να αποτελέσει πα-
γκόσμιο κέντρο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», 
λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Μasdar Dr. Sultan Αhmed Αl 
Jaber.Στην εν λόγω πόλη, θα παράγεται σχεδόν όλη η ενέργεια 
που θα απαιτείται για τη λειτουργία της και εντάσσεται στο πλαί-
σιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού των ΗΑΕ (και ειδι-
κά του Άμπου Ντάμπι) να αναδειχθούν σε παγκόσμιο οικολογικό, 
πολιτιστικό και ενεργειακό κέντρο.

Η Μasdar City θα έχει έκταση περίπου 6 τ.χλμ και για την 
κατασκευή της μέχρι να ολοκληρωθεί, θα εργάζονται περίπου 
60,000 εργάτες. Τα πρώτα έργα που θα ολοκληρωθούν είναι η 
κατασκευή ηλιακού συστήματος παραγωγής ενέργειας 40-60 Με-
γαβάτ. Με  την εγκατάσταση όλων των φωτοβολταϊκών συστημά-
των, εκτιμάται ότι θα μπορεί να παράγεται ενέργεια ισχύος 130 
Μεγαβάτ. Τα φωτοβολταϊκά και ηλιακά (ηλιοθερμικά) συστήματα 
θα παράγουν πάνω από το 80% της ενέργειας που θα χρειάζεται 
η πόλη.Η υπόλοιπη απαιτούμενη ενέργεια θα παράγεται κυρίως 
από ανακύκλωση απορριμμάτων και αιολική ενέργεια.

Επίσης, οι μετακινήσεις στην πόλη θα γίνονται με οχήματα ή 
μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν καύσι-
μα (βενζίνη, πετρέλαιο).

Υβριδικό ενεργειακό έργο 
στην Ικαρία

Ο υβριδικός σταθμός της Ικαρίας αποτελείται από ένα 
αιολικό πάρκο ισχύος 2,7 MW, από δύο μικρούς υδροηλε-
κτρικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 4,15 MW και ταμιευ-
τήρες νερού για αποθήκευση ενέργειας.

Ο εν λόγω σταθμός είναι ο πρώτος υβριδικός σταθμός 
που έλαβε άδεια παραγωγής το έτος 2002, βρίσκεται υπό 
κατασκευή, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2010, 
ενώ αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2012. Το κόστος 
επένδυσης ανέρχεται σε 23,2 εκατ. ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται υψηλή διείσδυ-
ση ΑΠΕ περίπου 50% σε ενέργεια, δεδομένου ότι σήμερα, 
λόγω των τεχνικών αδυναμιών των αυτόνομων νησιωτικών 
συστημάτων, η διείσδυση των ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το 15 
- 20%.

Το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στο κόσμο
Η αμερικάνικη εταιρεία First Solar Inc. 

ανακοίνωσε την κατασκευή της μεγαλύ-
τερης εγκατάστασης παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας παγκοσμίως, ισχύος 2 γιγαβατ, 
στην πόλη Όρντος, στην εσωτερική Μογ-
γολία.

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγρά-
φη μεταξύ της εν λόγω εταιρείας και της 
κινέζικης κυβέρνησης, αναφέρει τη κατα-
σκευή της μονάδας παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας μέχρι το 2019, ικανή να καλύψει 
τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 3 εκατομ-
μυρίων κινέζικων νοικοκυριών στην εσω-
τερική Μογγολία.

Η εν λόγω συμφωνία για παραγωγή 

ηλιακής ενέργειας, είναι ένα άμεσο απο-
τέλεσμα της προοδευτικής ενεργειακής 
πολιτικής της Κίνας, που έχει ως στόχο τη 
δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα, στο μέλλον, δήλωσε ο Mike Ahearn, 
εκπρόσωπος της First Solar Inc.

Το κόστος κατασκευής μιας αντίστοι-
χης μονάδας παραγωγής ηλιακής ενέρ-
γειας στις ΗΠΑ θα ήταν περίπου 5 με 6 
δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Mike 
Ahearn.

Τα σχέδια της First Solar έγιναν δεκτά 
από το Πεκίνο, καθώς έχει ως στόχο να κα-
λύψει το 15% των ενεργειακών αναγκών 

μέχρι το 2020, από πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας, για να μειώσει τις εκπομπές του 
διοξειδίου του άνθρακα.

Η εν λόγω εταιρεία θα εγκαταστήσει 
27 εκατομμύρια τύπου thin-film ηλιακά 
πάνελ μέχρι το 2019 και σκοπεύει να κατα-
σκευάσει ένα εργοστάσιο για την υποστή-
ριξη του προγράμματος.
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Υπουργικό συμβούλιο 
στους πρόποδες του 
Έβερεστ

Το υπουργικό συμβούλιο του Νεπάλ, θέλο-
ντας να στείλει ένα μήνυμα για την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων 
στα Ιμαλάια, αποφάσισε να συνεδριάσει σε ένα 
καταυλισμό ορειβατών στους πρόποδες του 
Έβερεστ.

Φορώντας κατάλληλο εξοπλισμό όπως, μά-
σκες οξυγόνου, μπουφάν, μάλλινα καπέλα, ο 
πρωθυπουργός του Νεπάλ μαζί με 21 υπουρ-
γούς, μετέβησαν με ελικόπτερο σε καταυλισμό 
ορειβατών, που βρίσκεται σε υψόμετρο 5,262 
μέτρα.

Στόχος της κυβέρνησης του Νεπάλ, είναι να 
στείλει ένα μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες 
για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, έχει προκαλέ-
σει σοβαρές επιπτώσεις στους παγετώνες των 
Ιμαλαίων.

Η εν λόγω κίνηση, ακολουθεί το παράδειγ-
μα του υπουργικού συμβουλίου των Μαλβί-
δων, που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο 
υποβρύχια συνεδρίαση, για να τραβήξουν την 
προσοχή των παγκόσμιων ηγετών για τις επι-
πτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στην 
στάθμη των υδάτων του Ινδικού Ωκεανού.

Λόγω της αύξησης της παγκόσμιας θερμο-
κρασίας, απειλείται ολόκληρος ο πολιτισμός 
μας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ 
Madhav Kumar Nepal στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, οι 
παγετώνες στα Ιμαλάια αναμένεται να λιώσουν 
μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η Ρώμη ξεκίνησε από την Αρκαδία
Η αναδημιουργία της αποξηραμένης 

λίμνης Τάκα, που βρίσκεται νότια της 
Τρίπολης, στο οροπέδιο της Τεγέας (σε 
υψόμετρο 650 μ.), έφερε στο φως ένα 
σπουδαίο αρχαίο εύρημα που σχετίζεται 
με την ίδρυση της Ρώμης.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο κα-
λύτερος πολεμιστής των Αρκάδων, ο 
Εύανδρος, γιος μιας νύμφης, κόρης του 

Λάδωνα και του Ερμή, προερχόμενος από την αρκαδική πόλη Παλλάντιον ίδρυσε 
μαζί με συντρόφους του στις όχθες του ποταμού Τίβερη μια πόλη. Η περιοχή πήρε 
το όνομα Παλλάντιον (σήμερα Παλάτιον). Επειδή ο οικιστικός αυτός πυρήνας υπήρξε 
η απαρχή για τη δημιουργία της Ρώμης, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος μετέτρεψε το 
χωριό σε πόλη και απάλλαξε τους κατοίκους από φόρους. 

Ο ιστορικός και γεωγράφος Στράβωνας (65 π.Χ. - 23 μ.Χ.) αναφέρει ότι η Ρώμη 
«Ελληνικόν είναι κτίσμα». Ο Πλούταρχος κάνει λόγο για την ύπαρξη εορτών στη 
Ρώμη προς τιμήν της Καρμέντα, γυναίκας του εποικιστή της Ρώμης Ευάνδρου από 
την Αρκαδία, όπως και για τον Λύκιο Απόλλωνα της Αρκαδίας. Ηταν λοιπόν φυσικό 
οι Ρωμαίοι να θεωρούν το αρκαδικό Παλλάντιον μητρόπολή τους. Το 1940 η Ιταλι-
κή Αρχαιολογική Σχολή ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό της αρκαδικής αυτής 
πόλης. 

Δεν είναι λίγοι οι Ιταλοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο τον νομό αναζητώντας 
τα ερείπια του αρχαίου Παλλάντιου. Δεν είχαμε, ωστόσο, πολλά να τους δείξουμε. 
Οι παλαιές ανασκαφές είχαν αποκαλύψει ένα μικρό τμήμα της αρχαίας ακρόπολης 
και τίποτα άλλο. 

Η ανάγκη, όμως, να ανοίξουν κάποιοι αύλακες για να διοχετευθεί νερό στη λίμνη 
Τάκα, έργο απαραίτητο για περιβαλλοντικούς λόγους και χρηματοδοτούμενο από 
την Ε.Ε., στάθηκε τελικά η αφορμή για τον εντοπισμό της πόλης. Σύμφωνα με τον 
έφορο Αρχαιοτήτων της Αρκαδίας Μιχάλη Πετρόπουλο, αποκαλύφθηκε τμήμα της 
οχύρωσης και σπίτια τής κάτω πόλης του αρχαίου Παλλάντιου. Ο εξαίρετος αρχαιο-
λόγος εκφράζει την πίστη ότι θα βρεθούν τα όρια της πόλης και ερμηνεύει ως δημό-
σιο κτήριο το οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί με μια σειρά από βάσεις κιόνων. 

Νόμπελ Φυσικής για εργασίες στις οπτικές ίνες 
και ημιαγωγούς

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2009 απενεμήθη φέτος στον Αμερικανο-βρετανό Τσαρλς 
Κάο για τις εργασίες του πάνω στις οπτικές ίνες καθώς επίσης στον Αμερικανο-καναδό Γουί-
λαρντ Μπόιλ και τον Αμερικανό Τζορτζ Σμιθ για τις έρευνές τους στον τομέα των ημιαγωγών. 
Σύμφωνα με την επιτροπή, το βραβείο απονέμεται στον Κάο για την «πρόοδο που επέφερε 
στον τομέα της διάδοσης του φωτός μέσω των ινών για την οπτική επικοινωνία» και στους 
Μπόιλ και Σμιθ για την «ανακάλυψη ενός ημιαγωγικού κυκλώματος εικόνων, του συλλέκτη 
CCD». Ο Κάο που έχει γεννηθεί στη 
Σανγκάη, κέρδισε το μισό βραβείο. 
Το άλλο μισό μοιράζονται οι Μπόιλ 
και Σμιθ. Το βραβείο συνοδεύεται 
από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυ-
ρίων σουηδικών κορωνών.
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3η Δεκεμβρίου. Εθνική 
ημέρα ατόμων με αναπηρία

Αφιερωμένη στο δικαίωμα των ΑΜΕΑ στην εργασία

Η ανακήρυξη της 3ης Δε-
κεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δη-
λώνει την βαρύτητα που αποδί-
δει η παγκόσμια κοινότητα σε 
δράσεις που στοχεύουν στη βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης 
εν γένει, των Α.M.Ε.Α. αλλά και 
την αναγκαιότητα παρέμβασης 
με δράσεις, οι οποίες αίρουν τον 
κίνδυνο της περιθωριοποίησης 
και ενθαρρύνουν την κοινωνική 
συμμετοχή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες καθιερώθηκε 
να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου 
από το 1992, επειδή εκείνη την 
ημέρα η Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα 
δράσης για τα Α.M.Ε.Α.

Μα δίνει έτσι την ευκαιρία 
να εστιάσουμε την προσοχή μας 
στα δικαιώματα και τις δυνατό-
τητες των ανθρώπων με αναπη-
ρία. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι 
7-10% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού πάσχει από μια αναπηρία, 
γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί 
να υπάρχουν περισσότεροι από 
500 εκατομμύρια άνθρωποι με 

ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, το 
80% κατ’ εκτίμηση ζει σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες.

Οφείλουμε λοιπόν να στηρί-
ξουμε τα δικαιώματα των ατόμων 
αυτών, για κοινωνική αποκατά-
σταση, εκπαίδευση, οικονομική 
αυτοτέλεια και αυτοδυναμία, 
στην υγεία, στην εργασία, στην 
προσβασιμότητα στους δημόσι-
ους και ιδιωτικούς χώρους και 
στην πρόσβασή τους ακόμα σε 
ψυχαγωγικές, τουριστικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η πολιτεία επίσης, οφείλει:
Να εξασφαλίσει τα παραπά-

νω στα Α.M.Ε.Α. για την πλήρη 
απολαβή των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων τους.

Να υλοποιήσει όλες τις δε-
σμεύσεις και τις διακηρύξεις των 
Παγκοσμίων Οργανισμών με 
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.

Να προχωρήσει άμεσα στην 
πλήρης στελέχωση των υπαρ-
χουσών και στην ίδρυση νέων 
μονάδων στήριξης, αποκατάστα-
σης, περίθαλψης και φροντίδας 
των Α.M.Ε.Α. και των οικογενει-
ών τους.

Τα 100 χρόνια
της Σχετικότητας

Μία κορυφαία 
στιγμή στην εξέ-
λιξη της Θεωρητι-
κής Φυσικής κα-
ταγράφηκε πριν 
100 χρόνια στο 
Σάλτσμπουργκ 
της Αυστρίας, 
καθώς στις 21 
Σεπτεμβρίου του 
1909, στις 15.00 
τοπική ώρα, ο 

-κατοπινά- διασημότερος φυσικός του 20ου αιώ-
να και Νομπελίστας, Άλμπερτ Αινστάιν, παρου-
σίασε, για πρώτη φορά σε δημόσια διάλεξή του, 
την «Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας».

Την εργασία του «Περί της ηλεκτροδυναμικής 
κινούμενων σωμάτων» ο Αινστάιν -γεννημένος 
στις 14 Μαρτίου 1879 στο Ουλμ της Γερμανί-
ας- είχε δημοσιεύσει το 1905. Η πρώτη γραπτή 
δημοσίευση της εργασίας, που θα συνδεόταν 
αργότερα με τη «Θεωρία της Σχετικότητας», 
έγινε το 1908 και συμπληρώθηκε αργότερα. Το 
άρθρο του «Η βάση της Γενικής Θεωρίας της Σχε-
τικότητας» δημοσιεύτηκε τελικά το 1916, για να 
ακολουθήσει η βράβευσή του, την ίδια χρονιά, 
με το Βραβείο Νόμπελ.

Τόπος της παρουσίασης της Ειδικής Θεωρί-
ας της Σχετικότητας από τον Αινστάιν, ήταν η 
αίθουσα γυμναστικής του σχολείου «Αντρέ» της 
πόλης Σάλτσμπουργκ, το οποίο φιλοξενούσε 
από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 1909, το 81ο 
Συνέδριο της «Εταιρείας Γερμανών Φυσικών και 
Ιατρών», στο οποίο συμμετείχαν 1.300 φυσικοί 
επιστήμονες.

Επρόκειτο για το πρώτο συνέδριο, στο οποίο 
συμμετείχε ο τότε 30χρονος φυσικός και αργό-
τερα Νομπελίστας Αινστάιν, που στη σχετική συ-
ζήτηση μετά τη διάλεξή του, απέσπασε, τόσο την 
αναγνώριση, όσο και τον σκεπτικισμό μερίδας 
των συναδέλφων του, όπως ο Μαξ Πλανκ.

Κάθε άλλο παρά κάτι το ενυπωσιακό προ-
μήνυε ο τίτλος της διάλεξης στο Σάλτσμπουργκ, 
«Περί της εξέλιξης των θεωρήσεών μας γύρω 
από την υπόσταση και την υφή της ακτινοβο-
λίας», στην οποία για πρώτη φορά ο Αινστάϊν 
παρουσίαζε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας 
και «Μία υπόθεση για τα κβάντα του φωτός», 
ερμηνεύοντας τον διάσημο μαθηματικό τύπο 
του «Ενέργεια είναι ίσον μάζα επί ταχύτητα του 
φωτός στο τετράγωνο».

Η πρόεδρος
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ Μ. Eng. 
Του Κ. Ι. Μουτζούρη

Πανεπιστημιακές σπουδές Μηχανι-
κού στην Ελλάδα πραγματοποιούνται 
σήμερα σε Σχολές/Τμήματα των εξής 9 
Πανεπιστημίων:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(Ε.Μ.Π.), σε 8 Σχολές του

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (Α.Π.Θ.), σε 7 Τμήματα του

Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), σε 6 
Τμήματα του

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.), σε 
1 Τμήμα του

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
(Δ.Π.Θ.), σε 5 Τμήματα του

Πολυτεχνείο Κρήτης (Πολ. Κρη.),σε 
5 Τμήματα του

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Π.Α.), σε 3 
Τμήματα του

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), σε 
5 Τμήματα του 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(Π.Δ.Μ.), σε 2 Τμήματα του.

Ήτοι, συνολικώς 42 Πανεπιστημια-
κές Σχολές/Τμήματα απονέμουν στην 
χώρα μας διπλώματα Μηχανικού, σε 
γνωστικά αντικείμενα από τα πλέον πα-
λαιά και κλασικά, όπως π.χ. του Πολι-
τικού Μηχανικού ή του Μηχανολόγου 
Μηχανικού, έως τα πλέον σύγχρονα ή 
και εξεζητημένα. Προσφάτως εγκρίθη-
κε από το ΣΑΠΕ η ίδρυση και άλλων 
2 Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Δυ-
τικής Μακεδονίας και προτάθηκε από 

το Πολυτεχνείο Κρήτης η ίδρυση άλ-
λου ενός Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών. Διευκρινίζεται ότι «Τμήμα» είναι 
η Πανεπιστημιακή αυτοτελής μονάδα, 
η οποία δέχεται φοιτητές και χορηγεί 
πτυχίο ή δίπλωμα, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών εκεί. Ειδι-
κώς και μόνον στο Ε.Μ.Π. τα Τμήματα 
ονομάζονται Σχολές για ιστορικούς λό-
γους. Στα λοιπά Πανεπιστήμια ονομά-
ζεται Σχολή ένα σύνολο κατ’ ελάχιστον 
τριών Τμημάτων συγγενών σπουδών,  
όπως π.χ. η Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τα 6 Τμή-
ματα Μηχανικών του. 

Οι εισαγόμενοι ανά έτος με το σύ-
στημα των Πανελληνίων εξετάσεων 
νέοι πρωτοετείς φοιτητές και μελλο-
ντικοί Μηχανικοί είναι περίπου 4.700, 
ένας τεράστιος αριθμός για το μέγεθος 
και την οικονομία της Ελλάδας. Στον 
Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή 
των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2008 – 09 σε ορισμέ-
νες Σχολές/Τμήματα Μηχανικών δια-
φόρων Πανεπιστημίων. Ο ήδη πολύ 
μεγάλος αυτός αριθμός νεοεισαγομέ-
νων ετησίως

φοιτητών αυξάνει ακόμη περισ-
σότερο με εγγραφές με υφιστάμενες 
ευεργετικές διατάξεις νόμων για κατη-
γορίες συμπολιτών μας  (π.χ. εγγραφή 
πρόσθετου ποσοστού 3% επί των εισα-
γομένων με τις Πανελλήνιες εξετάσεις 
φυσικώς αδυνάτων υποψηφίων, κα-

τατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων άλ-
λων Τμημάτων, αθλητές κ.α.). Οι νόμοι 
αυτοί ψηφίσθηκαν από διαφορετικές 
Κυβερνήσεις. Θα πρέπει βεβαίως να 
σημειωθεί εδώ η αυξητική αυτή με τον 
χρόνο τάση εγγράφεται σε μία γενικό-
τερη πολιτική στην χώρα μας για αύ-
ξηση των εισαγομένων στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση: σήμερα άνω του 72% των 
αποφοίτων Λυκείου εισάγεται, ενώ 
στα μέσα της δεκαετίας ’90 το ποσοστό 
ήταν 35% (Λακασάς 2008).   

Στους διπλωματούχους Μηχανι-
κούς από  τα  Ελληνικά  Πανεπιστήμια  
προστίθενται  και οι  πολλοί διπλωμα-
τούχοι από το εξωτερικό, κυρίως το 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι Έλληνες 
φοιτητές είναι οι κατά πολύ πολυα-
ριθμότεροι από οποιαδήποτε άλλη Ευ-
ρωπαϊκή χώρα και δεύτεροι μετά τους 
Κινέζους. Χαρακτηριστικώς αναφέρε-
ται ότι άνω των 1.800 νέοι Πολιτικοί 
Μηχανικοί προστίθενται ετησίως στην 
αγορά εργασίας της χώρας μας. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 
Ελλάδα να έχει αναλογικώς τον μεγα-
λύτερο αριθμό μηχανικών από όλες τις 
λοιπές χώρες της Ευρώπης Συμφώνως 
με τα στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας οι Μηχανικοί της χώρας 
μας είναι περισσότεροι από τριπλάσιοι 
ανά 1.000 κατοίκους από τον μέσο όρο 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
(Αλαβάνος, 2008). Οι νέοι Μηχανικοί 
της ήδη συναντούν μεγάλες δυσκολίες 
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στην εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας με σταθερότητα και 
συμφώνως με τα υψηλά προσόντα τους. Συμφώνως με τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία του τρέχοντος έτους από έρευ-
να του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Βαρομέτρου (European 
Student Barometer, 2008)

ο εκτιμώμενος χρόνος για εξεύρεση πρώτης εργασίας 
των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. είναι 6.3 μήνες, ο μεγαλύτερος 
μεταξύ των 20 διευρευνηθεισών Ευρωπαϊκών χωρών (2.2 
στην Ολλανδία, 2.7 στην Γαλλία, 4.7 στην Ουγγαρία, 6.2 
στην Ιταλία, 4.3 στο σύνολο των 20 χωρών)

ο εκτιμώμενος αριθμός αιτήσεων για την εξεύρεση της 
πρώτης εργασίας είναι για τους απόφοιτους του Ε.Μ.Π. 15.6, 
έναντι 23.5 αιτήσεων κατά μέσο όρο στις ίδιες 20 χώρες

το αναμενόμενο μέσο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα για 
τους ίδιους αποφοίτους είναι 18.927€, έναντι 29.606€ κατά 
μέσο όρο στις λοιπές χώρες

Συμφώνως με έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την 
Μόνιμη Επιτροπή Νέων Πολιτικών Μηχανικών του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (2008) κατά τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2007 σε τυχαίο δείγμα Διπλωμα-
τούχων Πολιτικών Μηχανικών ηλικίας έως 35 ετών, τα κυ-
ριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί Μη-
χανικοί είναι οι χαμηλές αμοιβές (62%), το ωράριο εργασίας 
(45%), οι συνθήκες εργασίας (22%), η ετεροαπασχόληση  
(9%) και η ανεργία (9%). 

Οι δυσκολίες αυτές αναμένεται να αυξηθούν εκθετικώς 
λαμβανομένης υπόψη και της αυξήσεως του προσδοκίμου 
ζωής των Ελλήνων και της επιμηκύνσεως του χρόνου επαγ-
γελματικής ενασχολήσεως τους.

Το ποιοτικό επίπεδο των εισαγομένων στα Ελληνικά Πα-
νεπιστήμια φοιτητών για να πραγματοποιήσουν σπουδές 
Μηχανικού είναι γνωστό τοις πάσι, ότι είναι από υψηλό έως 
εξαιρετικώς υψηλό, όπως τούτο καταδεικνύεται και από τον 

αριθμό απαιτουμένων μορίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις 
για εισαγωγή στις Πολυτεχνικές Σχολές. Χαρακτηριστικώς 
αναφέρονται ορισμένες βάσεις εισαγωγής στις  υψηλοτέ-
ρων απαιτήσεων Σχολές/Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 
2008 – 09:

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.  : 19.090
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.  : 19.089
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. : 18.915
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. : 18.666

Είναι επίσης ενδεικτικό του υψηλού επιπέδου των ει-
σαγομένων τους ότι αρκετές από αυτές τις Σχολές/Τμήματα 
Μηχανικών δηλώνονται από τους υποψηφίους φοιτητές 
στα μηχανογραφικά δελτία ως πρώτη προτίμηση τους σε 
ποσοστό έως και 100% (π.χ. Πολιτικών Μηχανικών, Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., για το ακαδημαϊκό έτος 2008 
– 09). 

Οι σπουδές Μηχανικού έχουν ονομαστική διάρκεια 5 
ετών ή 10 εξαμήνων, ενιαίας και αδιάσπαστης δομής. Στα 
πρώτα 9 εξάμηνα ο φοιτητής παρακολουθεί και οφείλει να 
εξεταστεί επιτυχώς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξαμηνι-
αίων μαθημάτων. Τα περισσότερα από αυτά τα μαθήματα 
είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές της 
Σχολής/Τμήματος οριζόμενα από το Πανεπιστήμιο. Τα υπό-
λοιπα επιλέγονται από τον ίδιο τον φοιτητή από ένα πίνακα 
προσφερομένων μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο, σε συ-
νάρτηση με τις προτιμήσεις του εξειδικεύσεως. Στον Πίνακα 
2 παρουσιάζονται οι αριθμοί των διδασκομένων και των 
αναλαμβανομένων από κάθε φοιτητή μαθημάτων σε ορι-
σμένα    Πανεπιστήμια,    ώστε     να    λάβει     το     δίπλωμα   
Μηχανικού. 

Σχολή/Τμήμα

Αριθμός μαθημάτων
Διδασκόμενα από 

Σχολή/Τμήμα 
Αναλαμβανόμενα από 

τους φοιτητές 
Ε.Μ.Π Α.Π.Θ. Π.Π. Ε.Μ.Π. Α.Π.Θ. Π.Π.

Πολιτικών Μηχανικών 131 149 117 65 64 58

Μηχανολόγων Μηχανικών 145 118 142* 64 49 64*
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

217 143 161** 60 60   68**

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 116 190 105 59 53 55

Χημικών Μηχανικών 121 125 106 55 55 67

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 117 107 61 55

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 143 60

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 139 65

*   και Αεροναυπηγών      ** και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πίνακας 2. - Αριθμός μαθημάτων για την λήψη του διπλώματος
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Είναι εντυπωσιακή η διαπίστωση 
ότι ένας νέος Μηχανικός έχει εξεταστεί 
επιτυχώς στην διάρκεια των σπουδών 
του στην Ελλάδα συνολικώς σε 50 έως 
68 μαθήματα ή 6 έως 8 μαθήματα ανά 
εξάμηνο, αναλόγως με το Τμήμα και το 
Πανεπιστήμιο. Στο Ε.Μ.Π. στις 7 από 
τις 9 Σχολές του τα μαθήματα είναι 60 
και περισσότερα. Στη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ένας διπλωμα-
τούχος κατευθύνσεως Δομοστατικού 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 65 μαθήμα-
τα, ενώ ένας αντίστοιχος από το εξαι-
ρετικό Πανεπιστήμιο Imperial College 
του Λονδίνου λαμβάνει το Master of 
Engineering με 37 μαθήματα. 

Στο δέκατο εξάμηνο των σπουδών 
κάθε φοιτητής οφείλει να εκπονήσει 
υπό την άμεση εποπτεία και καθοδή-
γηση ενός επιβλέποντος Καθηγητή μία 
διπλωματική εργασία, η διάρκεια της 
οποίας συνήθως υπερβαίνει το ένα 
εξάμηνο εντατικής εργασίας. Στην με-
γάλη πλειοψηφία τους οι διπλωματικές 
αυτές είναι ερευνητικού χαρακτήρα, 
ορισμένες δε είναι ιδιαιτέρως υψηλού 
επιπέδου και έχουν αποτελέσει την 
βάση εν συνεχεία διδακτορικής διατρι-
βής.  

Για την εκπόνηση μιάς καλής διπλω-
ματικής εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει 
να έχει ένα καλό και σφαιρικό γνωστικό 
υπόβαθρο, το οποίο αποκτάται με την 
επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση 
των μαθημάτων στα προηγούμενα εξά-
μηνα. Συνήθης πρακτική στα περισσό-
τερα Πανεπιστήμια είναι η παροχή της 
δυνατότητας στους φοιτητές ενάρξεως 
εκπονήσεως της διπλωματικής, μόνον 
εφόσον οφείλουν ακόμη ένα μικρό 
αριθμό μαθημάτων. Επί παραδείγματι, 
συμφώνως με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟ-
ΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Ε.Μ.Π., ένας 
φοιτητής δύναται να αρχίσει τον κύκλο 
της διπλωματικής εργασίας του μόνον 
αν οφείλει ακόμη έως 10 κατά μέγιστο 
μαθήματα για να ολοκληρώσει τον κύ-
κλο μαθημάτων των σπουδών του. Η 
απαίτηση της επιτυχούς ολοκληρώσε-
ως του κύκλου μαθημάτων πριν την δι-
πλωματική είναι πολύ χρήσιμη για τους 
ίδιους τους φοιτητές, γιατί μπορούν να 

συγκεντρωθούν και επιδοθούν στην 
ερευνητική τους εργασία χωρίς περι-
σπασμούς και αφού έχουν αποκτήσει 
το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο. Ιδα-
νική ρύθμιση θα ήταν η έναρξη εκπο-
νήσεως της διπλωματικής να γίνεται 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλου 
του κύκλου των μαθημάτων, όπως θα 
επιστοποιείτο  καταλλήλως εσωτερικά 
σε κάθε Τμήμα. 

Αποτέλεσμα και του μεγάλου αυτού 
φόρτου μαθήσεως και εργασίας στις 
σπουδές Μηχανικού, όπως περιγρά-
φηκε παραπάνω, είναι να λαμβάνει 
δίπλωμα  σε 5 έτη μετά την  πρώτη εγ-
γραφή στο Πανεπιστήμιο μικρή μειο-
ψηφία των φοιτητών. Οι περισσότεροι 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε 
ολίγο έως αρκετά περισσότερο χρόνο. 
Βεβαίως θα αναγνωρίσουμε εδώ ότι 
ο μαθησιακός φόρτος δεν είναι ο μό-
νος λόγος καθυστερήσεως στην ολο-
κλήρωση των σπουδών και την λήψη 
διπλώματος, δεδομένου ότι αλλότριες 
ασχολίες των φοιτητών και περισπα-
σμοί συμβάλλουν τα μάλα σε καθυστε-
ρήσεις, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα με 
το κλίμα, τις διακοπές, τα τριήμερα, τις 
κοινωνικές ανακατανομές της. Χαρα-
κτηριστικώς αναφέρεται ότι στο Ε.Μ.Π. 
6 έτη μετά την πρώτη εγγραφή τους 
έχουν λάβει το δίπλωμα άνω των 2/3 
των φοιτητών, στους οποίους περιλαμ-
βάνονται και οι εισαγόμενοι πέραν των 
Πανελληνίων εξετάσεων. 

Τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία 
αφορούν τις σπουδές Μηχανικού στην 
Ελλάδα έως την λήψη του διπλώματος, 
ήτοι τις προπτυχιακές (ή, ορθότερα, 
προδιπλωματικές) σπουδές. Αβιάστως 
προκύπτει το συμπέρασμα, ότι πρόκει-
ται για σπουδές από πολύ καλού έως 
πολύ υψηλού επιπέδου, αναλόγως με 
την Σχολή/Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. 
Σημειωτέον ότι δεν θα διατυπώναμε 
εξίσου καλές κρίσεις για όλες τις υπάρ-
χουσες μεταδιπλωματικές σπουδές  
στην χώρα μας, επειδή κατά την άπο-
ψη μας απαιτείται μεγάλη προσπάθεια 
βελτιώσεως σε αυτές, αλλά και αυτο-
συγκράτηση από τα Πανεπιστήμια και 
τις διοικήσεις τους. Τα Ελληνικά Πανε-
πιστήμια είναι εν γένει πολύ καλλίτερα 
στις προπτυχιακές από τις μεταπτυχια-
κές σπουδές τους.   

Το υψηλό επίπεδο των προπτυ-
χιακών σπουδών και η πραγματική 
διάρκεια τους δημιουργεί στα Πολυ-
τεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές 
της χώρας την ακράδαντη πεποίθηση 
ότι τα παρεχόμενα  εδώ  Διπλώματα  
Μηχανικού  είναι  ισοδύναμα με τα 
Ευρωπαϊκά Master in Engineering ή 
απλώς Master. Η ισοδυναμία αναφέ-
ρεται στην ποιότητα σπουδών και τις 
αποκτώμενες γνώσεις, δεδομένου ότι 
η ονομαστική διάρκεια σπουδών των 
10 εξαμήνων στην Ελλάδα είναι ίση ή 
μεγαλύτερη με το εξωτερικό. Χαρακτη-
ριστικώς αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο η διάρκεια σπουδών Μηχανι-
κού για λήψη του Master είναι 4, 4.5 ή 
κατά μέγιστον 5 έτη. 

Θα αναφερθούν στο σημείο αυτό 
ορισμένα συμπεράσματα, συγκριτικά 
στοιχεία και απόψεις δύο διαπρεπών 
και γνωστών πανεπιστημιανθρώπων 
της χώρας μας. Σε μία πολύ πρόσφα-
τη και ενδιαφέρουσα Έκθεση συντα-
χθείσα από ομάδα Πανεπιστημιακών 
υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή 
Θ. Τάσιου (Τάσιος, κ.α., 2008) γίνεται 
μία πολύ τεκμηριωμένη ποιοτική και 
ποσοτική σύγκριση της διδασκαλίας 
για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μηχανικού Ε.Μ.Π. και του Master 
in Engineering σε Βρετανικά Πανεπι-
στήμια και στην υψηλής στάθμης Γαλ-
λική Ecole  Nationale des Ponts  et 
Chaussées (ENPC). Tα Βρετανικά Πανε-
πιστήμια που επελέγησαν για σύγκρι-
ση   (Imperial College,   Portsmouth   
University,   Sheffield   University, 

University of Southampton) διαθέ-
τουν αξιολόγηση κατά RAF ή Sunday 
Times από υψηλή έως χαμηλή, διάρ-
κεια σπουδών 4ετή ή 5ετή και ενιαίο 
τίτλο σπουδών Master. Ορισμένα  ση-
μαντικά γενικά συμπεράσματα από την 
Έκθεση είναι τα επόμενα:

Κατά αδρομερή τρόπο και με βάση 
τους επισήμους Οδηγούς Σπουδών, το 
Δίπλωμα 5ετούς φοιτήσεως στο Ε.Μ.Π. 
είναι ακαδημαϊκώς ισοδύναμο με το Μ. 
Eng. των υψηλής στάθμης Βρετανικών 
Πανεπιστημίων και με το Master της 
ΕΝΡC. Η συνολική διάρκεια σπουδών 
στο Ε.Μ.Π. είναι ουσιωδώς μεγαλύτε-
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ρη από τα υψηλής στάθμης Βρετανικά 
Πανεπιστήμια και συμπίπτει με της 
ENPC. 

Το είδος και το πλήθος των προ-
σφερομένων μαθημάτων στα χαμη-
λότερης στάθμης Βρετανικά Πανεπι-
στήμια είναι σαφώς κατώτερα αυτών 
του Ε.Μ.Π. Η συνολική διάρκεια δι-
δασκαλίας τους είναι δυσαναλόγως 
μικρότερη.

Το δίπλωμα Ε.Μ.Π. είναι εμφανώς 
ανώτερο από τα Master των χαμηλό-
τερης στάθμη Βρετανικά Πανεπιστή-
μια. 

Κατά τον Καθηγητή και τ. Πρύτανη 
Ε.Μ.Π. Θ. Ξανθόπουλο (Ξανθόπου-
λος, 2005) οι τίτλοι σπουδών Τμη-
μάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων σε 
γνωστικά αντικείμενα με θετικό εφαρ-
μοσμένο προσανατολισμό μετά από 
σπουδές 5ετούς διάρκειας, ενιαίας και 
αδιάσπαστης δομής, με ένα εξάμηνο 
για διπλωματική εργασία, όπως οι 
σπουδές Μηχανικού, καλύπτουν τις 
300 διδακτικές μονάδες και συνεπώς 
αθροίζουν τους τίτλους σπουδών στα 
επίπεδα Bachelor και Master με εξει-
δίκευση (Β.Sc.+ M.Sc.).

Την άποψη των Πολυτεχνείων και 
Πολυτεχνικών Σχολών για ισοδυνα-
μία του διπλώματος τους με το M. 
Eng. συμμερίζεται απολύτως και ο 
επιστημονικός φορέας όλων των Ελ-
λήνων Μηχανικών, το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), βασιζόμενο 
σε συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει. 
Το Ε.Μ.Π. ήδη από το  1978 αναγνω-
ρίζει το ίδιο τα  χορηγούμενα διπλώ-
ματα  του ως πλήρως ισότιμα με τα 
πτυχία Master των αναγνωρισμένων 
από αυτό Αγγλοσαξονικών Πανεπι-
στημίων (ΦΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, αριθμ. 
54/1.8.1978) και χορηγεί σχετικά Πι-
στοποιητικά. Η δημόσια διοίκηση της 
Κύπρου, κράτος μέλος της Ε.Ε., ανα-
γνωρίζει το σύνολο των διπλωμάτων 
μας 5-ετούς φοιτήσεως ως ισότιμα με 
το Master. Τα περίφημα 9 Πολυτεχνεία 

της Γερμανίας Technical Universities, 
τα οποία έχουν συστήσει την ομάδα 
TU9, σε μια τοποθέτηση τους το 2008 
προτείνουν την αναγραφή στα παρε-
χόμενα από αυτά διπλώματα Master 
της ισοδυναμίας τους με το παραδο-
σιακό δίπλωμα του Μηχανικού Dipl. 
– Ing. TU μετά από 5ετείς σπουδές. 
Την μεγαλύτερη όμως αναγνώριση 
αποτελεί η διαπίστωση των νέων 
αποφοίτων Ελληνικών Πολυτεχνείων 
και Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποί-
οι μεταβαίνουν σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, ότι το Ελληνικό δίπλωμα 
τους αρκεί για τη έναρξη εκπονήσεως 
διδακτορικής διατριβής, χωρίς απαι-
τήσεις υπάρξεως άλλων μεταπτυχια-
κών τίτλων. 

Το επίσημο Ελληνικό κράτος μέ-
χρι σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει 
επισήμως την πραγματικότητα της 
ισοδυναμίας αυτής, παρά τις έντονες 
και  τεκμηριωμένες παροτρύνσεις των 
Πανεπιστημίων και του Τ.Ε.Ε., πρω-
τοστατούντος του Ε.Μ.Π., από σειρά 
ετών. Ως μόνο επιχείρημα για να αιτιο-
λογηθεί η στάση αυτή έχει προβληθεί 
εσχάτως από την πολιτεία η προ ετών 
υπογραφείσα από την Ελλάδα συμφω-
νία της Μπολώνια, η οποία προβλέπει 
τρεις κύκλους σπουδών (προπτυχιακό 
+ μεταπτυχιακό + διδακτορικό) στον 
Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαι-
δεύσεως, υπό την έννοια ότι για να 
χορηγηθεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος 
(το Master) θα πρέπει να έχει προη-
γηθεί ένας προπτυχιακός τίτλος. Το 
επιχείρημα όμως αυτό αναιρείται από 
την πρακτική στην Γαλλία, κράτος μέ-
λος της Ε.Ε., όπου με το Διάταγμα Νο 
99-747 της 7.8.1999/Γαλλικό ΦΕΚ 203 
της 2.9.1999 απονέμεται ταυτοχρόνως 
με το δίπλωμα Μηχανικού 5-ετούς 
φοιτήσεως και ο τίτλος Master. Τα Πο-
λυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές 
της Ελλάδας και το Τ.Ε.Ε. έχουν ακρι-
βώς αυτό το αίτημα, την ταυτόχρονη 

χορήγηση διπλώματος και τίτλου 
Master. 

Οι πρόσφατες ισχυρές ενδείξεις μας 
είναι ότι το Υπουργείο Ε.Π.Θ. αρχίζει 
να εξετάζει  με  ρεαλισμό  την αναγνώ-
ριση της ισοδυναμίας.  Αναμένουμε 
την γενναία πράξη της Πολιτείας, η 
οποία θα άρει την υπάρχουσα εκπαι-
δευτική και κοινωνική αδικία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Σημ. Το παρόν άρθρο δημοσιεύ-
θηκε στον τόμο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, 
Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Παπά-
ζογλου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 
2009 και αναδημοσιεύεται στο περι-
οδικό μας με την ευγενική άδεια του 
συντάκτη
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11. Πρόβλεψη για τον τρόπο καθορι-
σμού των τιμών μονάδος των εργασιών 
που δεν προβλέπονταν στην αρχική Προ-
σφορά και συμφωνία, και που η ανάγκη ή 
η επιθυμία εκτελέσεώς τους προέκυψε κατά 
την κατασκευή. Επίσης για τα δικαιώματα 
του ιδιοκτήτη και του εργολάβου και τις 
προϋποθέσεις για την επέκταση ή τον περι-
ορισμό του συμβατικού αντικειμένου.

Τις πιο πολλές φορές αναγράφεται στα 
Συμφωνητικά ότι για τις πρόσθετες εργα-
σίες θα γίνει ιδιαίτερη συμφωνία τιμών ή 
και προθεσμίας. Αυτό βέβαια δεν βοηθάει 
πολύ, αφού δεν αποτρέπει την προβολή 
παραλόγων απαιτήσεων, που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε εκβιασμό ή και 
αδιέξοδο σε περίπτωση που η μη προβλε-
φθείσα εργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υπολοίπων, αλλά και επειδή 
το δικαίωμα της επεκτάσεως οποιασδήποτε 
συμφωνίας, με την συναίνεση των αντισυμ-
βαλλομένων υπάρχει πάντα, ακόμα και αν 
αυτό δεν αναγράφεται στο Συμφωνητικό. 

Ένας αμερόληπτος τρόπος εξ αρχής συμ-
φωνίας νέας τιμής θα ήταν η προσφυγή στο 
Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασι-
ών (ΑΤΟΕ), την επίσημη ανάλυση του Κρά-
τους. Θα ήταν δυνατόν δηλαδή να συμφω-
νηθεί ότι οι νέες εργασίες θα εκτελούνται με 
τις τιμές του ΑΤΟΕ και κάποια “τεκμαρτή” 
έκπτωση  που θα μπορούσε να κυμαίνε-
ται από 30 ως 40% ή άλλη ανάλογα με τη 
φύση των εργασιών (ΠΡΟΣΟΧΗ : το ΑΤΟΕ 
επιδέχεται πολύ διαφορετικά ύψη εκπτώσε-
ων για τις διάφορες κατηγορίες εργασιών). 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει κάποια, στοιχει-
ώδη τουλάχιστον, γνώση (και εμπιστοσύνη) 
της εννοίας του ΑΤΟΕ και των διαδικασιών 
του από πλευράς ιδιοκτήτη και εργολάβου 
(ίσως και μηχανικού), που δεν υπάρχει συ-
χνά στα ιδιωτικά έργα, ενώ υπάρχει αντίθε-
τα ο δισταγμός και η επιφυλακτικότητα του 
μικροεργολάβου να υπογράψει κάτι που 
δεν καταλαβαίνει. Προφανώς τα παραπάνω 
συνηγορούν επίσης για την ύπαρξη μιας 
σωστής και πλήρους μελέτης, που δεν θα 
παρουσιάσει απρόβλεπτες εργασίες.

Για την επέκταση της συμβατικής προ-
θεσμίας λόγω νέων εργασιών δεν μπορούν 
να δοθούν γενικές υποδείξεις, εξαρτάται 
πολύ από το κατά περίπτωση αντικείμενο 
και ίσως και τις άλλες συνθήκες. Γενικώς 
όμως η προσαύξηση της προθεσμίας δεν 

είναι ευθέως ανάλογη προς την αύξηση της 
δαπάνης, πολύ συχνά δεν υπάρχει καμμιά 
πραγματική επίπτωση στον χρόνο περαιώ-
σεως του έργου. Παρά ταύτα τα δικαστή-
ρια αναγνωρίζουν, τις πιο πολλές φορές, 
αναλογία προσαυξήσεως του συμβατικού 
χρόνου προς την οικονομική αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου.     

12. Πρόβλεψη για την παραλαβή των 
εργασιών, την αποδοχή ή την απόρριψή 
τους από τον επιβλέποντα μηχανικό, την 
καθαίρεση και ανακατασκευή των κακότε-
χνων εργασιών ή την περικοπή τιμής στις 
ανεκτά ελαττωματικές ή υποχρεωτικά ανε-
κτές. 

Κανονικά η παραλαβή του έργου συνι-
στά τελικό έλεγχο τόσο του εργολάβου όσο 
και του επιβλέποντος μηχανικού και γι’ 
αυτό πρέπει να γίνεται από πρόσωπα ξένα 
προς τη διαδικασία εκτελέσεώς του (όπως 
στα Δημόσια Έργα), που συντάσσουν Πρω-
τόκολλο Παραλαβής, Προσωρινής ή Ορι-
στικής ή και των δύο συγχρόνως. Αυτό δεν 
γίνεται στα ιδιωτικά έργα, εκτός ίσως από 
τα πολύ μεγάλα. Στα συνήθη, την παραλα-
βή την κάνει ατύπως  (χωρίς Πρωτόκολλο) 
ο επιβλέπων μηχανικός, υπό μορφήν τελι-
κού ελέγχου τηρήσεως της συμφωνίας και 
επιθεωρήσεως του έργου, προς αποφυγήν 
εγκαταλείψεως από τον εργολάβο ημιτε-
λών εργασιών (μερεμετιών). Θεωρητικά 
ο επιβλέπων μηχανικός έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε κακο-
τεχνίας που θα διαπιστώσει κατά την Πα-
ραλαβή, δεν θα ήταν όμως δίκαιο να κάνει 
κατάχρηση του δικαιώματος αυτού και να 
αρχίσει να απορρίπτει εργασίες που κατά 
την άσκηση της επίβλεψης είχε αποδεχθεί 
ως τεχνικώς άρτιες. Εξ ίσου πάντως παρά-
λογο θα ήταν να αποδεχθεί ατελείς ή κα-
κότεχνες εργασίες αν από αυτές εξαρτάται 
η αντοχή, η ευστάθεια ή άλλη σημαντική 
ιδιότητα ή ικανότητα του έργου, έστω και 
αν έχει ευθύνη για την παράλειψη επεμβά-
σεώς του κατά την εκτέλεσή τους. Για ανε-
κτώς  ελαττωματικές εργασίες ή για άλλες 
που η επανακατασκευή τους θα εσήμαινε 
δαπάνη υπερμέτρως μεγάλη σε σχέση με 
τη σημασία τους, εφαρμόζεται η λύση της 
περικοπής τιμής. Στην περίπτωση αυτή, το 
ύψος της περικοπής έχει και την έννοια ποι-
νής, και δεν περιορίζεται στην απλή μείωση 
της τιμής μονάδος κατά την επιτευχθείσα 

από τον εργολάβο οικονομία. Π.χ. αν κα-
τασκευάστηκε ποιότητα σκυροδέματος 
C16/20 αντί για την συμβατική υποχρέω-
ση C20/25 (και οι αντοχές επιτρέπουν την 
αποδοχή της), η περικοπή δεν μπορεί να 
φθάνει μόνο στην αξία ενός σάκκου ή της 
ανάλογης ποσότητας τσιμέντου.

Συνιστάται η σύνταξη Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής όταν πρόκειται για γενική ερ-
γολαβία κτιρίου ή διαμερίσματος κλπ.  

13. Πρόβλεψη για την επίλυση των 
αναφυομένων διαφωνιών. Κατά το άρθρο 
200 (και το άρθρο 288) του Αστικού Κώδι-
κα, οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαι-
τεί η καλή πίστη, λαμβανομένων υπ’ όψη 
των συναλλακτικών ηθών. 

Η επίλυση μπορεί να γίνει είτε από τον 
επιβλέποντα μηχανικό είτε από άλλο πρό-
σωπο κοινής εμπιστοσύνης ή με καθορισμό 
ενός διαιτητή (συνήθως μηχανικού) από 
κάθε πλευρά και ενός επιδιαιτητή, που συ-
ναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ή ορίζουν 
με κοινή τους απόφαση οι διαιτητές. Συνή-
θως ακολουθείται η διαδικασία διαιτησίας 
του ΤΕΕ, κατά το ΠΔ 723 / 1979 (ΦΕΚ 217 / 
Α / 17-9-79). Σ’ αυτήν, κάθε πλευρά ορίζει 
τον διαιτητή της και το ΤΕΕ ορίζει τον επιδι-
αιτητή (ή και τον δεύτερο αν η μια πλευρά 
δυστροπεί). Αν οι συνάψαντες την περί δι-
αιτησίας συμφωνία δεν ορίσουν διαιτητές, 
αυτούς τους ορίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
από τον κατάλογο διαιτητών του ΤΕΕ. 

Για νομικές διαφορές η διαιτησία μπο-
ρεί να γίνει και από τον Δικηγορικό Σύλλο-
γο Αθηνών κατά τις διατάξεις του ΠΔ 168 
/1983 (ΦΕΚ 67 / Α / 31-5-83). Ευρύτερα, 
η διαιτησία διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 867 ως 903 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Οι διαφωνίες μπορούν βέβαια 
να λυθούν και στα δικαστήρια.

Πολύ συχνά οι αντισυμβαλλόμενοι απο-
δέχονται στο Συμφωνητικό ως οριστική την 
απόφαση των διαιτητών και παραιτούνται 
από την προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστή-
ρια. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει σίγουρα 
την αποφυγή της δικαστικής ταλαιπωρίας, 
αφού η εφαρμογή της Αποφάσεως Διαιτη-
σίας, σε περίπτωση δυστροπίας του ηττημέ-
νου, μόνο με Δικαστική Απόφαση μπορεί 
να επιτευχθεί. 

14. Είναι σκόπιμο, ένα άρθρο του Συμ-
φωνητικού να αναφερθεί στην ασφάλεια 
των εργαζομένων και στην τήρηση των 

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά (γενικώς)
του Θ.  Γ.  Βουδικλάρη

Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΡΟΣ Β΄
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υφισταμένων διατάξεων (ΠΔ  778 / 80 , 
ΠΔ 1073 / 81 , Ν 1396 / 83 , Ν 1568 / 85 , 
ΠΔ 315 / 87 κλπ.).

Το Συμφωνητικό βέβαια δεν μπορεί 
και δεν χρειάζεται να περιέχει ολόκληρη 
τη σχετική Νομοθεσία. Ίσως όμως είναι 
ανάγκη να κάνει υπόμνηση και αναφορά 
κάποιων βασικών διατάξεων ασφαλείας, 
αυτών που πιο συχνά καταστρατηγούνται 
στην πράξη (π.χ. συνδέσεις, δάπεδα εργα-
σίας, κουπαστές ικριωμάτων, κάλυψη των 
οπών, περάτων και ανοιγμάτων κλπ.) ώστε 
να μην μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια ο 
υπεύθυνος εργολάβος. Οι διατάξεις αυτές 
ή και άλλες θα μπορούσαν να περιέχονται 
και σε άλλα άρθρα παραρτημάτων της 
Συμβάσεως (Τεχνική Περιγραφή, Περιγρα-
φικό Τιμολόγιο, Σχέδια κλπ.). Ιδιαίτερα με 
την αναγνώριση (Εισηγητική Έκθεση του 
Ν 1396/83) ότι η κατανομή των ευθυνών 
γίνεται ανάλογα με τη θέση και την αρμο-
διότητα κάθε προσώπου στο εργοτάξιο, τις 
τεχνικές του γνώσεις και το οικονομικό του 
όφελος από την εκτέλεση του έργου, είναι 
σημαντικό για τον επιβλέποντα μηχανικό 
να έχουν δοθεί γραπτώς (στα σχέδια ή στο 
ημερολόγιο του έργου ή στο Συμφωνητικό 
ή αλλοιώς) ή να μπορούν να αποδειχθούν 
οι εντολές και υποδείξεις του για την τή-
ρηση της Νομοθεσίας, που αφορούν στην 
ασφάλεια των εργαζομένων.    

Ένας καλός τρόπος υπομνήσεως των 
διατάξεων ασφαλείας στον εργολάβο και 
επισημάνσεως των σημείων προσοχής, θα 
ήταν ίσως η καταγραφή τους από τον επι-
βλέποντα μηχανικό σε ένα πλήρη (κατά το 
δυνατόν) κατάλογο για κάθε μια από τις 
εκτελούμενες επί μέρους εργασίες που θα 
προσαρτάται στο αντίστοιχο Συμφωνητικό 
με τον υπεργολάβο (εκσκαφών, σκυροδέ-
ματος, πλινθοδομών, επιχρισμάτων κλπ.). 

Γενικώτερα είναι σκόπιμο, ο μηχανικός 
- συντάκτης του Συμφωνητικού να είναι 
πλήρως ενήμερος του αντικειμένου στο 
οποίον αυτό αφορά, της νομοθεσίας και 
των Κανονισμών που το διέπουν, ώστε να 
μεριμνά για την ενσωμάτωση διατάξεων 
που βοηθούν στη σωστή ανάληψη και τον 
καταμερισμό ευθυνών και απαγορεύουν 
στον ανάδοχο την επίκληση άγνοιας. 

15. Στο Συμφωνητικό πρέπει να φαί-
νεται πολύ καθαρά ποιόν βαρύνουν οι 
ασφαλιστικές εισφορές (τον εργολάβο ή 
τον ιδιοκτήτη), αν δηλαδή οι συμφωνηθεί-
σες τιμές περιλαμβάνουν και τις ασφαλιστι-
κές εισφορές ή όχι. 

Θα επιχειρήσουμε μια “κατ’ αρχήν” ενη-
μέρωση του αναγνώστη στο θέμα, χωρίς 
την πρόθεση υποκαταστάσεως του λογιστή 
ή του φοροτεχνικού ή του δικηγόρου. 

Τα επαγγέλματα που ασχολούνται με 
την οικοδομή χωρίζονται σε “στεγασμένα” 

(ξύλινα κουφώματα, αλουμίνια, ηλεκτρικά, 
υδραυλικά, τζάμια, ανελκυστήρας, γύψινα 
κλπ.) και “μη στεγασμένα” (χωματουργικά, 
μπετόν, τούβλα, επιχρίσματα, τοποθέτη-
ση δαπέδων, πλακιδίων, χρωμάτων κλπ.). 
Μερικές δουλειές (μονώσεις, στεγανώσεις, 
μαρμαρικά κλπ.) μπορούν να ανήκουν στη 
μια ή στην άλλη κατηγορία, ανάλογα με το 
αν εκτελούνται από το συνεργείο μιας ειδι-
κευμένης στο θέμα εταιρείας (που προμη-
θεύει και το υλικό) ή από ελεύθερους τεχνί-
τες, που προσφέρουν μόνο εργασία. 

Στα στεγασμένα επαγγέλματα οι εργαζό-
μενοι ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους 
(το αφεντικό τους), οι τιμές της Προσφοράς 
του οποίου περιλαμβάνουν και την σχετική 
δαπάνη, και επομένως η περίπτωσή τους 
δεν απασχολεί τον συντάκτη ενός Ιδιω-
τικού Συμφωνητικού, εκτός ίσως από τη 
φροντίδα του να αναγράψει (και να ελέγξει 
κατά το εφικτό) ότι οι εργατοτεχνίτες που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όλοι ασφαλι-
σμένοι. Τα επόμενα αφορούν τους εργαζό-
μενους σε “μη στεγασμένο” επάγγελμα. 

Σήμερα η ασφάλιση αυτών των ερ-
γαζομένων περιλαμβάνει (για τα βαρέα-
οικοδομικά) εισφορές 50.12% για το ΙΚΑ 
, 10.70% για το Επικουρικό Ταμείο (ΤΕΑ-
ΕΔΞΕ) και 25% για το Δωρόσημο. Από την 
εισφορά του ΙΚΑ ποσοστό 15.00% είναι 
υποχρέωση του εργαζόμενου και 35.12% 
είναι υποχρέωση του εργοδότη. Από την ει-
σφορά του Επικουρικού Ταμείου ποσοστό 
5.20% είναι υποχρέωση του εργαζόμενου 
και ποσοστό 5.50% του  εργοδότη. Το Δω-
ρόσημο είναι καθ’ ολοκληρίαν υποχρέωση 
του εργοδότη. Τα ποσοστά υπολογίζονται 
επί του καταβαλλομένου ημερομισθίου, με 
ελάχιστο υποχρεωτικό ημερομίσθιο ορι-
ζόμενο από το ΙΚΑ. Πάντως τα παραπάνω 
συνιστούν μόνο μια κατ’ αρχήν ενημέρω-
ση, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές κλάσεις 
είναι πολλές και τα ποσοστά μεταβάλλονται 
συνεχώς. 

Συνήθως στις συμφωνίες (και είναι 
σκόπιμο να γίνεται έτσι) την υποχρέωση 
πληρωμής του ΙΚΑ κλπ. αναλαμβάνει ο ιδι-
οκτήτης (οπότε και είναι υποχρεωμένος να 
παίρνει “παρουσίες” στο εργοτάξιο), για να 
είναι βέβαιος για την πληρωμή τους, αφού 
σε περίπτωση μη πληρωμής, οι ασφαλιστι-
κοί οργανισμοί από εκείνον θα ζητήσουν 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης, ανεξαρ-
τήτως των αναγραφομένων στο Συμφωνη-
τικό, που πιθανώς μεταβιβάζουν την υπο-
χρέωση στον εργολάβο. 

Παληότερα είχε διαμορφωθεί ένα ιδι-
ότυπο καθεστώς, κατά το οποίο κανένας 
εργαζόμενος δεν πλήρωνε ποτέ το δικό 
του ποσοστό εισφοράς, δεχόταν όμως 
να γράφει ο ιδιοκτήτης (που πλήρωνε το 
σύνολο των εισφορών) στις καταστάσεις 
ημερομισθίων 5 ημερομίσθια αντί για τα 

6 πραγματικά (όταν οι εργάσιμες ημέρες 
ήταν 6). Σήμερα το “έθιμο” της εκπτώσεως 
στα ημερομίσθια έχει σχεδόν εξαφανισθεί, 
(άλλωστε έχει φροντίσει το ΙΚΑ να χρεώνει 
με δικό του, αυθαίρετο τρόπο, πολύ πε-
ρισσότερα ημερομίσθια απ’ όσα πράγματι 
απαιτούνται για την εκτέλεση της δουλειάς) 
παραμένει όμως το “έθιμο” να μην πλη-
ρώνει ποτέ ο εργαζόμενος το δικό του πο-
σοστό. Ομοίως πλησιάζει προς την πλήρη 
κατάργηση και το έθιμο της μη πληρωμής 
ασφαλίστρων για τους αλλοδαπούς εργάτες 
που δουλεύουν στη χώρα μας. Πάντως, ού-
τως ή άλλως, συμφωνία που βασίζεται σε 
τέτοιας μορφής έθιμα δεν μπορεί να τεθεί 
στο Συμφωνητικό. Ισχύει για κάθε θέμα, 
για ολόκληρο το Συμφωνητικό και για όλα 
τα Συμφωνητικά, ότι οποιαδήποτε συμφω-
νία και αν αναγράφεται, έστω και αν είναι 
συνήθεια ή κανόνας στην πράξη (π.χ. 5 
ημερομίσθια στα 6), είναι νομικά ανίσχυ-
ρη και άκυρη αν έρχεται σε αντίθεση με το 
Νόμο (με κανόνες δημοσίας τάξεως, αρθρ. 
3 Αστ. Κωδ.). 

Επισημαίνεται ότι οι εργολάβοι - μέλη 
του ΤΣΜΕΔΕ , σύμφωνα με τον Ν 915 / 79 
, πρέπει και για τα ιδιωτικά έργα που εκτε-
λούν να πληρώνουν στο Ταμείο ποσοστό 
2% επί του ύψους του Λογαριασμού (στα 
δημόσια έργα είναι 2% επί του τεκμαρτού 
κέρδους). 

Κάποιο βασικό ξεκαθάρισμα ίσως πρέ-
πει να κάνει το Συμφωνητικό και για το 
φορολογικό μέρος των κρατήσεων. Ο ερ-
γολάβος πρέπει να εκδίδει τιμολόγια επί 
των οποίων ο εργοδότης (εφ’ όσον ενεργεί 
ως επαγγελματίας, π.χ. ως επιχειρηματίας 
- κατασκευαστής πολυκατοικίας, όχι ο ιδι-
ώτης - εργοδότης που χτίζει το σπίτι του), 
παρακρατεί ποσοστό 3%, ως προκαταβολή 
φόρου του εργολάβου, που το αποδίδει 
(ο εργοδότης) στην αρμόδια ΔΟΥ. Ο ΦΠΑ, 
που είναι σήμερα 19%, είναι κατά το Νόμο 
υποχρέωση του εργοδότη, καταβάλλεται 
στον εργολάβο και αποδίδεται από εκείνον. 
Επ’ αυτού ίσως πρέπει, έστω και προφορι-
κά, να ενημερωθεί ο (πιθανώς ανίδεος) 
εργοδότης, γιατί έχουν σημειωθεί παρεξη-
γήσεις – στις οποίες εκείνος πιστεύει ότι οι 
συμφωνούμενες τιμές περιλαμβάνουν και 
τον ΦΠΑ . 

16.  Μερικές φορές, μέσα στο ίδιο έργο 
(στην ίδια οικοδομή), δουλεύουν συγ-
χρόνως πολλά συνεργεία, το καθένα στο 
δικό του αντικείμενο, ή ίσως αλληλοδια-
δέχονται το ένα το άλλο, επηρεάζοντας ή 
επηρεαζόμενα (ή και όχι) από τη δουλειά 
του προηγουμένου ή του επομένου αντί-
στοιχα. Στα Συμφωνητικά τους τότε πρέπει 
να περιέχεται όρος, με τον οποίο να επι-
σημαίνεται ή να γνωστοποιείται αυτό το 
πραγματικό γεγονός ή η πρόθεση του εργο-
δότη, και να δηλώνεται η υποχρέωση των 
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εργολάβων να συνεργασθούν, να σέβεται 
ο ένας τη δουλειά, τις υποχρεώσεις και την 
περιουσία του άλλου, και να αποφεύγει την 
πρόκληση βλαβών, καθυστερήσεων κλπ. 

17.  Στην περίπτωση που ο εργοδότης 
χορηγεί εκείνος τα υλικά που επεξερ-
γάζεται ο εργολάβος, είναι αναγκαίο να 
αναγράφεται στο Συμφωνητικό ότι ο ερ-
γολάβος αναλαμβάνει τη φύλαξη, προστα-
σία και συντήρησή τους (ενδεχομένως ως 
θεματοφύλακας), ώστε να αποφευχθεί η 
απώλεια ή καταστροφή τους ή η πρόκληση 
ζημιών σε άλλους κλπ. 

18.  Στα Κεφάλαια για την Κυριότητα 
(άρθρα 999 ως 1032) και για την Μίσθωση 
Έργου (άρθρα 681 ως 702) του Αστικού 
Κώδικα, υπάρχουν οι περισσότερες από 
τις παραπάνω διατάξεις. Είναι ίσως σκό-
πιμο, ο συντάκτης του Συμφωνητικού να 
έχει προσωπική αντίληψη αυτού του τμή-
ματος της νομοθεσίας, για να μπορεί να το 
προσαρμόσει καλύτερα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες που αντιμετωπίζει.  

19. Είναι πάντα σκόπιμο, η κατασκευή 
του έργου να ασφαλίζεται έναντι παντός 
κινδύνου, είτε από τον ιδιοκτήτη είτε 
από τον εργολάβο. Η δυνατότητα καλύ-
ψεως των αστικών απαιτήσεων των εργα-
ζομένων, αλλά και κάθε άλλου, γειτόνων, 
διερχομένων κλπ. έναντι μικρού σχετικώς 
τιμήματος, απομακρύνει τον κίνδυνο των 
ποινικών διώξεων όλων των εμπλεκομέ-
νων στην κατασκευή του έργου, και του 
επιβλέποντος μηχανικού. Στα μεγάλα ιδιω-
τικά έργα, η ευθύνη και δαπάνη της ασφα-
λίσεως ανατίθεται στον εργολάβο, αφού 
άλλωστε το πιθανώτερο είναι, σε δική 
του αμέλεια ή προσπάθεια οικονομίας να 
οφείλεται το ατύχημα ή η βλάβη ή η ζημιά 
τρίτου. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πρέπει να 
γίνει σχετική πρόβλεψη στο Συμφωνητικό. 
Οι όροι, ο τρόπος και η φύση της ασφαλί-
σεως, είναι συνάρτηση του μεγέθους, των 
δυσχερειών, των ειδικών συνθηκών κλπ. 
του έργου.      

Τέλος θα πρέπει να προσθέσουμε με-
ρικές υποδείξεις που έχουν σχέση με τις 
συμφωνίες που γίνονται για την κατασκευή 
τεχνικού έργου ή τμημάτων του, χωρίς να 
μπαίνουν στα άρθρα του Συμφωνητικού. 

* Κατ’ αρχήν θα επισημανθεί η ανάγκη 
να υπάρχει μια σωστή και πλήρης μελέτη 
στην οποία να απεικονίζονται ή να περιγρά-
φονται όλες οι λεπτομέρειες κατασκευής 
του έργου, πριν ζητηθούν προσφορές για 
την εκτέλεση. Σκοτίες, ανεπίχριστες επιφά-
νειες, κούτελα, στηθαία, ζαρντινιέρες κλπ. 
αν ζητηθούν στην πορεία μιας εργολαβίας 
κατασκευής σκελετού, χωρίς να προβλέ-
πονται στα σχέδια και την Προσφορά, θα 
δημιουργήσουν προβλήματα νέων τιμών, 
που είναι σχεδόν πάντα πηγή διαφωνιών.

* Ο αναγραφόμενος συχνά όρος ότι ο 

εργολάβος θα εκτελεί τις εργασίες “κατά τις 
οδηγίες τις επίβλεψης”, έχει ισχύ εφ’ όσον 
πρόκειται για διευκρινίσεις και λεπτομέ-
ρειες κατασκευής που δεν μεταβάλλουν 
το συμβατικό αντικείμενο, και όχι για τη 
χορήγηση εντολών εκτελέσεως προσθέτου 
(απλήρωτου) έργου, με πλάγιο τρόπο. Ο 
πιθανώς επιθυμητός εναλλακτικός τρόπος 
εκτελέσεως μιας εργασίας καλό είναι να 
δηλώνεται, ώστε ο προσφέρων να το λάβει 
υπ’ όψη του στη σύνταξη της Προσφοράς 
του.    

*  Μια επίσης μεγάλη ανάγκη είναι η 
σύνταξη μιας σωστής προμετρήσεως, που 
δεν θα ξεχάσει καμμιά από τις εργασίες 
που προβλέπονται στα σχέδια. Προσφο-
ρά που περιλαμβάνει μόνο τιμές μονάδος 
(περισσότερες της μιας), όπως γίνεται συ-
νήθως στην πράξη, δεν επιτρέπει τον καθο-
ρισμό “τάξεως μειοδοσίας“ αν δεν υπάρ-
χουν ποσότητες, αφού είναι απίθανο ένας 
διαγωνιζόμενος να έχει σε ΟΛΑ τα κονδύ-
λια μικρότερες τιμές μονάδος από ΟΛΟΥΣ 
τους άλλους. Η κρίση της Προσφοράς και 
η δημιουργία τάξεως μειοδοσίας, απαιτούν 
την ύπαρξη Προϋπολογισμού (άρα και πο-
σοτήτων).                                                             

*  Μερικοί, για να αποφύγουν το σκό-
πελο των νέων τιμών μονάδος, ζητούν 
προσφορά τιμής μονάδος ακόμα και για 
εργασίες που δεν προβλέπονται στα σχέ-
δια, αλλά που θέλουν να έχουν το δικαί-
ωμα να τις διατάξουν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Αν μάλιστα συντάσσουν και 
Προϋπολογισμό, βάζουν στις αντίστοιχες 
εργασίες κάποιες ενδεικτικές μικροποσότη-
τες. Αυτό είναι “δίκοπο μαχαίρι”. Ο έμπει-
ρος (και ίσως κερδοσκόπος) εργολάβος θα 
εντοπίσει εύκολα τα κονδύλια που δεν επη-
ρεάζουν αισθητά το ολικό ύψος προσφο-
ράς (και δεν του στερούν το δικαίωμα να 
είναι μειοδότης), θα βάλει σ’ αυτά μεγάλες 
(μέχρι παράλογες) τιμές και θα κάνει μετά 
ότι μπορεί για την αύξηση των ποσοτήτων 
αυτών των εργασιών. Όσοι χρησιμοποιούν 
λοιπόν αυτή τη μέθοδο, πρέπει να είναι 
ενήμεροι για την εύλογη τιμή κάθε δου-
λειάς, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν τις 
εξογκωμένες τιμές, για να τις διαπραγμα-
τευτούν ή να τις αποκλείσουν από το Συμ-
φωνητικό.

* Ένας καλός τρόπος για τη λήψη σω-
στών και συγκρίσιμων Προσφορών είναι 
να δίνουμε στους ενδιαφερόμενους εργο-
λάβους το Σχέδιο Συμφωνητικού που θα 
κληθούν να υπογράψουν (ή ίσως και του 
ανοικτού Προϋπολογισμού) για να συ-
μπληρώσουν εκεί τις τιμές μονάδος που 
προσφέρουν ή να συντάξουν την Προσφο-
ρά τους εν γνώσει των όρων που αυτό πε-
ριλαμβάνει.

Ελαστικά 
αυτοκινήτων: 
νέες ρυθμίσεις 
από την ΕΕ

Από το Νοέμβριο του 2012, 
τα ελαστικά των αυτοκινήτων 
που θα πωλούνται, θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με κατανοη-
τά εικονογράμματα, τα οποία θα 
αναφέρουν τις επιδόσεις τους, 
όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, την πρόσφυση στο 
υγρό οδόστρωμα και τον εξωτε-
ρικό θόρυβο κύλισης.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις, περι-
λαμβάνονται σε μια συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου 
Υπουργών, που ενέκρινε η ολο-
μέλεια.

Το νέο σύστημα σήμανσης θα 
συμβάλλει θετικά στην προστα-
σία του περιβάλλοντος, ενώ το 
κόστος των ρυθμίσεων θα είναι 
χαμηλό για τους κατασκευαστές.

Οι προμηθευτές των ελαστι-
κών αυτοκινήτων, ελαφριών και 
βαρέων οχημάτων (C1, C2 και 
C3),  από την 1η Νοεμβρίου του 
2012, θα πρέπει να ενημερώ-
νουν τους πελάτες τους για την  
ενεργειακή απόδοση, την πρό-
σφυση στο υγρό οδόστρωμα και 
τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης 
των λάστιχων.

Από την εν λόγω ρύθμιση 
εξαιρούνται τα αναγομωμένα 
λάστιχα, τα λάστιχα οχημάτων 
παντός εδάφους και τα λάστιχα 
αγώνων.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές 
επέμειναν οι καταστηματάρχες 
να είναι υποχρεωμένοι να δεί-
χνουν τα λάστιχα στους αγορα-
στές πριν την πώληση.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο διαπραγματεύτηκε τον 
επανασχεδιασμό των εικονο-
γραμμάτων για να διασφαλιστεί 
η προώθηση αθόρυβων λάστι-
χων.
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Η μεγαλύτερη πρόκληση στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία του 2009 ήταν η οι-
κονομική κρίση. Κανένας δεν αμφέβαλε για 
αυτό. Δεν υπήρχε επίσης αμφιβολία για το 
ότι η κρίση αυτή δεν ήταν προσωρινή, αλλά 
θα διαρκούσε για τουλάχιστον 2-3 χρόνια. 
Υπήρξαν ωστόσο διαφορετικές προσεγγί-
σεις σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουμε για 
να αντιμετωπίσουμε την κρίση. 

Οι οπαδοί του Κέϋνς υποστήριζαν ότι 
το κράτος πρέπει να παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Να παίζει δηλαδή το ρόλο του στα-
θεροποιητή της οικονομίας: σε περιόδους 
ύφεσης να δαπανά περισσότερο και έτσι να 
διατηρεί τις θέσεις εργασίας και να τονώνει 
την οικονομία. Κάνοντας ένα βήμα αριστε-
ρότερα, το κράτος θα πρέπει να αναλαμβά-
νει τον έλεγχο και τη λειτουργία πολλών 
επιχειρήσεων και τραπεζών και να ασκεί 
κοινωνική πολιτική. Ήταν ρεαλιστική μια 
τέτοια πρόταση; Όχι βέβαια. Στην Ελλάδα 
του 2009 τα περιθώρια επεκτατικής δημο-
σιονομικής πολιτικής ήταν ανύπαρκτα. Πώς 
να αυξήσει η κυβέρνηση τις κρατικές δαπά-
νες όταν  κάθε μήνα αντιμετωπίζει μια τερά-
στια αφαίμαξη εξαιτίας των τοκοχρεολυσί-
ων που συνοδεύουν το τεράστιο δημόσιο 
χρέος της; Και πώς θα μπορούσε να ξεπε-
ράσει τη θεσμική της υποχρέωση στο Σύμ-
φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Αλλά 
και ο κρατικός έλεγχος της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων δεν ήταν ρεαλιστική λύση. 
Εάν ήταν, τότε γιατί κατάντησαν έτσι όπως 
είναι σήμερα οι κρατικές επιχειρήσεις; Ανα-
ποτελεσματικές, πολυδάπανες, τεχνολογικά 
απαξιωμένες.

Κατά τη γνώμη μου, το αντίδοτο στη 
οικονομική κρίση είναι μια επιθετική πο-
λιτική μεταρρυθμίσεων. Λέγοντας επιθε-
τική πολιτική μεταρρυθμίσεων εννοώ ένα 
εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της 
δημόσιας διοίκησης. Η οικονομία και η δη-
μόσια διοίκηση στη χώρα μας είναι γεμάτη 
στρεβλώσεις που επηρεάζουν αρνητικά το 
μέγεθος της παραγωγής. Πάρτε για παρά-
δειγμα τις επικαλύψεις που συχνά υπάρ-

χουν σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς. 
Ή την πληθώρα των συμβούλων που έχει 
στη διάθεσή του ο κάθε υπουργός ή τον 
τεράστιο αριθμό των επιτροπών, των διοι-
κητικών συμβουλίων και των ανεξάρτητων 
αρχών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα μας. Έτσι υπάρχει η Αρχή 
Προστασίας του Καταναλωτή και η Γενική 
Γραμματεία του Καταναλωτή, το Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας και το Εθνικό Συμβού-
λιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων και η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών, η 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η 
Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί-
σης, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν χρησιμο-
ποιούνται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης, οποίοι ανήκουν στην 
υπαλληλική ιεραρχία και για τους οποίους 
το κράτος έχει δαπανήσει αρκετά εκατομ-
μύρια, σε θέσεις συμβούλων υπουργών. 
Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, οι υπουργοί θα πε-
ριστοιχίζονταν από ικανά στελέχη, οι σπου-
δαστές της Σχολής θα είχαν την ικανοποίη-
ση ότι αξιοποιήθηκαν σωστά και το κράτος 
θα αντιμετώπιζε πολύ μικρότερες δαπάνες. 
Δηλαδή τριπλό όφελος.

 Ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμί-
σεων θα καταργούσε ή θα συγχώνευε πολ-
λούς δημόσιους οργανισμούς και επιτροπές 
εξοικονομώντας τεράστιους πόρους προς 
όφελος των εργαζομένων και της κοινωνι-
κής πολιτικής γενικότερα. Θα μείωνε βεβαί-
ως τα εισοδήματα όλων αυτών που απομυ-
ζούν πόρους από την κρατική εξουσία.

Η επιθετική πολιτική μεταρρυθμίσεων 
περιλαμβάνει αποκρατικοποιήσεις στις 
οποίες δεν υπάρχει κοινωνικός ή άλλος 
λόγος συμμετοχής του κράτους. Περιλαμ-
βάνει επίσης απελευθερώσεις αγορών, 
όπως αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
μεταρρυθμίσεις που φιλελευθεροποιούν 
κλειστές αγορές, ιδίως επιχειρήσεις δικτύ-
ων υπό κρατικό έλεγχο δυνητικά αυξάνουν 
την είσοδο νέων επιχειρήσεων και την προ-
σφορά νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

με αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής 
ζήτησης.  Η απομάκρυνση του κράτους από 
δραστηριότητες στις οποίες δεν υπάρχει 
ιδιαίτερο λόγος παρουσίας μειώνει το φο-
ρολογικό βάρος των πολιτών για την κάλυ-
ψη των ζημιών τους. Επιπλέον, χτυπάει τη 
διαφθορά, και ενισχύει την αποτελεσματι-
κότητα και την κερδοφορία. Το κράτος, οι 
καταναλωτές και οι εργαζόμενοι βγαίνουν 
ωφελημένοι.

Η επιθετική πολιτική μεταρρυθμίσεων 
περιλαμβάνει την αύξηση των δαπανών για 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (Active 
Labor Market Policies-ALMP) και για μι-
κρής διάρκειας προγράμματα αρχικής και 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
ώστε να αυξάνεται η απασχολησιμότητα 
των εργαζομένων και να ενθαρρύνονται 
οι νυν άνεργοι στην αναζήτηση εργασίας. 
Επιπλέον, οι ενεργητικές πολιτικές απασχό-
λησης μπορεί να ενθαρρύνουν την κινητι-
κότητα των εργαζομένων μεταξύ διαφόρων 
κλάδων της οικονομίας και να συμβάλλουν 
στην αναδιάρθρωση της, προς όφελος πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικών κλάδων.

Τέλος, επιθετική πολιτική μεταρρυθμίσε-
ων σημαίνει ενίσχυση του ανταγωνισμού, 
πάταξη των παρασιτικών κυκλωμάτων και 
της παραοικονομίας και μείωση της ακρί-
βειας. Σε μεταβατικό στάδιο, η πολιτεία θα 
μπορούσε να στηρίξει τις θιγόμενες κοινω-
νικές ομάδες.

Όλο αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων 
είναι σε θέση να φέρει πολλά δισεκατομμύ-
ρια ευρώ στα κρατικά ταμεία, να απαλλάξει 
τη χώρα μας από το άγχος της δημοσιονο-
μικής σταθερότητας και να βελτιώσει μόνι-
μα -και όχι προσωρινά- την ποιότητα ζωής 
όλων των πολιτών. Οι οικονομικές κρίσεις, 
παρά τα προβλήματα που δημιουργούν, 
αποτελούν πάντοτε μια χρυσή ευκαιρία για 
τις κυβερνήσεις, καθώς δημιουργούν ένα 
κλίμα κατεπείγοντος και μια ανάγκη λήψης 
ριζικών μέτρων. Στο ερώτημα «γιατί τώρα 
και όχι αύριο;» η απάντηση είναι απλή: 
αύριο, η κατάσταση θα είναι μη αναστρέ-
ψιμη.

Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις 
για να βγούμε από την κρίση

του Παναγιώτη Λιαργκόβα
Καθηγητή Οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  ΤΕΕ/Τμ. Μαγνησίας 

2 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Η διαδρομή στην Αρκαδική Γη Σήραγγες Γέφυρες Σταθμοί
 Θανάσης Μ. Σιαβρακάς, Δημοσιογρά-

φος, Εκδότης Ζαχαρίας Δ. Ζαχαρόπουλος 
Καθηγητής Φυσικής, Δημοσιογράφος 

3 Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ Πρόσφατο Δημοσιευμένο Έργο 1996-2008  Θ. Π. Τάσιος Ομοτ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

4 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ 1941 
Τα μαύρα κοράκια και το αυγό του φιδιού

 Πέτρος Δ. Ντούσκος Πολιτικός Μηχα-
νικός, Πολιτικός Επιστήμονας, Ομοτ. 

Καθηγ. Πανεπ. Πειραιώς 

5 Φύτευση στεγών απλά και αποτελεσματικά Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, 
πρακτικές επισημάνσεις

 Gernot Minke Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Ομοτ. Καθηγ. Πανεπ. Kassel 

6 Οδοιπορικό σ’ έναν κόσμο που χάνεται Γιάννης Α. Καρατζάς Πολιτικός Μηχανικός

7  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ’73 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δημήτρης Χατζησωκράτης Πολιτικός 
Μηχανικός

8 Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδεκανήσου Πρακτικά Συνεδρίου Ρόδος, 11-13 
Σεπτεμβρίου 2008

9 ΥΔΡΟΓΑΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΗΣΤΟ Δ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ  Α.Π.Θ.

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Δ.Ε.Μ. 

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου – ζεστού νερού ΤΕΕ

12  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις ΤΕΕ

13
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 

ΜΕΡΟΣ 1 Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για 
θέρμανση κτηριακών χώρων 

ΤΕΕ

14
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
ΜΕΡΟΣ 2 Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για 

θέρμανση κτηριακών χώρων 
ΤΕΕ

15  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Κλιματισμός κτηριακών χώρων ΤΕΕ

16
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 

Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού 
κτηριακών χώρων 

ΤΕΕ

17  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό ΤΕΕ

 18  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Διανομή καυσίμων αερίων ΤΕΕ

 19  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Διανομή ατμού μέχρι PN 16-300 °C ΤΕΕ

 20  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση ΤΕΕ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ

22 Πρακτικός Οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές 
επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία ΤΕΕ

23 Επιλογές Αναστασία Διαμ. Διαμαντοπούλου Δρ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

24 8 δεκαετίες/παρουσιάσεις ΤΕΕ

25 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος Α,Β,Γ,Δ τόμοι ΤΕΕ

26 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Α,Β τόμοι ΤΕΕ

27 Κατά γελοιογραφική προσέγγιση Αθανάσιος Ευθυμιάδης Πολιτικός 
Μηχανικός




