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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Τ
ο ΤΕΕ είναι ο Τεχνι-
κός και ο Επιστημο-
νικός Σύμβουλος του 
Κράτους (Κεντρική 

Διοίκηση), της μέχρι σήμερα 
Αποκεντρωμένης Κεντρικής Δι-
οίκησης (Γ.Γ. Περιφερειών) και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 
και β’ βαθμού (Δήμοι, Νομαρ-
χίες). 

Πρόκειται για μια μακρό-
χρονη και πολυδιάστατη συ-
νεργασία σχεδόν επί παντός 
του επιστητού. Μικρά και Με-
γάλα Τεχνικά Έργα, Αναπτυξι-
ακά Έργα, Υποδομές, Δίκτυα 
Μεταφορών, Ενέργεια, Περι-
βάλλον, Τηλεπικοινωνίες, Πλη-
ροφορική, Έρευνα, Τεχνολογία, 
Καινοτομία, Χωροταξικός  και 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός, 
Καταστροφές, Υδάτινοι Πόροι, 
κ.λπ. συνιστούν ένα ευρύτα-
το πεδίο δραστηριοτήτων της 
συνεργασίας Κράτους, Αυτοδι-
οίκησης και ΤΕΕ συμπεριλαμ-
βανομένων των πάσης φύσεως 
επιμέρους θεσμικών ζητημά-
των, της ευρωπαϊκής διάστασης 
των θεμάτων, της διαχείρισης 
των ευρωπαϊκών πόρων, της 
κατάρτισης των ευρωπαϊκών 
επιχειρησιακών προγραμμά-
των, των οργανωτικών και δι-
οικητικών μελετών και της συ-
γκρότησης μοντέλων βιώσιμης 
και αειφόρου ανάπτυξης. 

Η μακρόχρονη και γόνιμη 
συνεργασία υπάρχει τυπικά και 

επί χάρτου με την υπογραφή, 
που έχει γίνει, αντίστοιχων μνη-
μονίων συνεργασίας του ΤΕΕ με 
την ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων) και την 
ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας) κα-
θώς και με τη συμμετοχή του 
ΤΕΕ ως μετόχου στην ΕΕΤΑΑ 
(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Σήμερα στο πλαίσιο των 
πιεστικών, ταχύρρυθμων και 
βιώσιμων αλλαγών που επι-
βάλλει το Μεταρρυθμιστικό 
Πρόγραμμα “Καλλικράτης” 
στις αιρετές Περιφέρειες και 
στους διευρυμένους Δήμους, 
η μακρόχρονη συνεργασία 
ΤΕΕ και Αυτοδιοίκησης πρέπει 
να περάσει σε μια νέα εποχή 
αναβάθμισης, εμβάθυνσης, δι-
εύρυνσης, εμπλουτισμού και 
βελτίωσης της ήδη καλής συ-
νεργασίας. Να προχωρήσει σε 
μια συστημική και συστηματική 
συνέργεια (synergy) με σκοπό 
την αποτελεσματική και γρή-
γορη αντιμετώπιση των νέων 
αναγκών που θα προκύψουν 
εξαιτίας των υψηλών θεσμικών 
και τεχνοκρατικών απαιτήσεων 
του “Καλλικράτη” σε μια πλη-
θώρα θεματικών ενοτήτων και 
πολλών νέων αρμοδιοτήτων 
που αφορούν στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό περιβάλλον 
της επιχειρησιακής λειτουργίας 
των δυο νέων βαθμών Αυτοδι-
οίκησης και Αποκέντρωσης.

Συνεργασία η οποία σήμερα 
επιβάλλεται ακόμη περισσό-
τερο εξαιτίας της επενέργειας 
τριών ακόμη λόγων:i)από το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα 
“Καλλικράτης” είναι ατελές και 

ανολοκλήρωτο, ακόμη και σε 
επίπεδο βασικών οργανωτικών 
δομών, αφού αναμένονται πο-
λυάριθμες κανονιστικές πράξεις 
έως την οριστική του μορφο-
ποίησή, ii)είναι θολό το τοπίο 
αναφορικά με τη χρηματοδό-
τηση από το πρόγραμμα “Ελλά-
δα” που θα αντικαταστήσει το 
“Θησέας”, και iii)από τη στενό-
τητα και τη μείωση των πόρων 
σε βάρος της Καλλικράτειας 
Αυτοδιοίκησης που οφείλεται 
στη συγκυρία των δυσμενών 
οικονομικών εξελίξεων ένεκα 
του Μνημονίου όπως εμφανί-
στηκαν στο Σχέδιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού του 2011 σε 
συνδυασμό με την αβεβαιότη-
τα της δυνατότητας των ΟΤΑ 
να εισπράξουν πόρους από τη 
φορολόγηση των πολιτών και 
την αδυναμία της κυβέρνησης 
να αποδώσει το χρέος που έχει 
έναντι των Δήμων ένεκα παρα-
κρατήσεως πόρων των προη-
γούμενων ετών. 

Η σύνθεση, η σύζευξη και η 
όσμωση των προσπαθειών συ-
νεργασίας και συναλληλίας του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου με τις νέες 
Περιφερειακές και Δημοτικές 
αρχές που θα προκύψουν μετά 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Νοεμβρίου 2010, είναι στην ου-
σία μονόδρομος. Συνιστά τον 
ευφυή μηχανισμό και το προα-
παιτούμενο για να μπορέσουμε 
όλοι μαζί, ΤΕΕ Πελοποννήσου 
και Αυτοδιοίκηση, να συμβάλ-
λουμε βραχυπρόθεσμα στην 
ανάσχεση και στην αναστροφή 
της κρίσης με μεσομακροπρό-
θεσμη στοχοθεσία την ανάκαμ-
ψη και την ανάπτυξη του τόπου 
μας και της χώρας.

Μεγάλη σπουδαιότητα και 
τεράστια σημασία έχει η επικέ-
ντρωση της προσπάθειας της 
συνεργασίας σε επίπεδο ορ-
θής αξιοποίησης και ταχύτατης 
απορρόφησης των Δημοσίων 
Πόρων (εθνικών και ευρωπαϊ-
κών) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
των άλλων ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων. Ένα ζήτημα στο 
οποίο το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
μπορεί να προσφέρει πολύ-
τιμες υπηρεσίες στην Αυτοδι-
οίκηση σε συνδυασμό με την 
ολοκλήρωση της προσπάθειας 
του Γενικού Χωροταξικού, του 
Ειδικού Χωροταξικού, του Πο-
λεοδομικού Σχεδιασμού, του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
και πολλών άλλων νευραλγικών 
ζητημάτων της συλλογικής προ-
σπάθειας για τη  Βιώσιμη και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιφέ-
ρειας και των ΟΤΑ  της χωρικής 
ενότητας Πελοποννήσου.

Μια νέα εποχή στη συνεργα-
σία του ΤΕΕ Πελοποννήσου και 
της Καλλικράτειας Αυτοδιοί-
κησης (Περιφέρειες και Δήμοι) 
πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα 
γιατί “οι καιροί ου μενετοί” με 
τη δρομολόγηση διαβουλεύσε-
ων μεταξύ των εμπλεκομένων 
πλευρών.

Εμείς από την πλευρά μας 
ως ΤΕΕ Πελοποννήσου βρισκό-
μαστε σε ετοιμότητα και είμα-
στε πρόθυμοι για οποιαδήποτε 
μορφή συνεργασίας με τις νέες 
Αυτοδιοικητικές Αρχές.

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς

Η πρόεδρος
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
Μελών Νοµαρχιακών  Επιτροπών 

(Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, 
Μεσσηνίας)  του ΤΕΕ Πελ/σου

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, αποτελούμενοι από τους Παν. Μουντανέα  Πρόεδρο, Θεο-
χάρη Γεώργιο Αντιπρόεδρο,  Μποζιονέλλο Σωτήριο Γ. Γραμματέα έχοντας 
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 1486/84 όπως τροποποιήθηκε με 
το αρθρ. 14 του Ν.2187/1994.

2) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή των νέων μελών των 
Νομαρχιακών Επιτροπών Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, 
που έγινε κατά τη διάρκεια της 1ης τακτικής συνόδου της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ Πελ/σου την 14/07/2010 στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη 
όπως αυτά καταγράφονται στο σχετικό πρακτικό. 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ως μέλη των Νομαρχιακών  Επιτροπών του ΤΕΕ Πελ/σου τους παρακάτω:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
     1.  ΔΕΡΖΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Μ.
     2.  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.
     3.  ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Μ.
     4.  ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Μ.
     5.  ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
     1.  ΚΩΣΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.
     2.  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.
     3.  ΣΟΪΜΟΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Μ.
     4.  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.
     5.  ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
     1.  ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ.
     2.  ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Μ.
     3.  ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγρ.Τ.Μ
     4.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ.
     5.  ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
     1.  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μλ.Μ.
     2.  ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.
     3.  ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ.
     4.  ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ.
     5.  ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Η.Μ.

 

ΤΟ Τ.Ε.Ε. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΙΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

(Πρόεδρος)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

(Αντιπρόεδρος)

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

(Γεν. Γραμματέας)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

(Μέλος)

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΙΩΝΗΣ

(Μέλος)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

(Μέλος)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

(Μέλος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

(Μέλος)

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

(Μέλος)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ

(Πρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

(Αντιπρόεδρος)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ

(Γεν. Γραμματέας)
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Κυρία Υπουργέ,
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το τεράστιο θέμα της 

ακύρωσης του Π.Δ.24/4.3/5.1985 (ΦΕΚ181Δ) και η νομοθετική 
ρύθμιση την οποία υποσχεθήκατε δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. 
Συγχρόνως η παντελής αδυναμία υλοποίησης της διευκρινιστικής 
εγκυκλίου 3/2010 έχει νεκρώσει τελείως την αγορά, έχει δημιουρ-
γήσει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά  προβλήματα και συντε-
λεί ιδιαιτέρως στην εκρηκτική οικονομική ύφεση όλης της Χώρας.

Η Ε3/12.03.2010,διευκρινιστική της Ε1/28-1-2010,όχι μόνο δεν 
έδωσε λύση στα δημιουργηθέντα από την ισχύ της Ε1/2010 προ-
βλήματα, αλλά περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα.

Υποτίθεται δε ότι αυτή εφαρμόζεται στο μεταβατικό στάδιο 
αντιμετώπισης προβλημάτων μέχρι να γίνει η γενική νομοθετική 
ρύθμιση. Να θυμίσουμε ότι με την Ε1/2010 δεν επιτρέπεται πλέον 
η παραχώρηση εδαφικών λωρίδων για δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων, δρόμων και ως εκ τούτου η δημιουργία άρτιων και οικο-
δομήσιμων οικοπέδων μέσα στους οικισμούς της Χώρας μας.

Η διευκρινιστική Ε3/2010 επιτρέπει για τα ακίνητα που εί-
χαν δημιουργηθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ.24/4.3/5.1985 
(ΦΕΚ181Δ) και για τα οποία δεν είχε ζητηθεί η χορήγηση οικο-
δομικής άδειας, να είναι δυνατή η αντιμετώπιση τους μετά τον 
τμηματικό σχεδιασμό στον οικισμό με την εκπόνηση πολεοδομι-
κής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρ. 19 
του Ν.2508/1997(ΦΕΚ 1287) για την αναγνώριση και έγκριση του 
υφιστάμενου ή δημιουργηθέντος ιστού-δικτύου κοινόχρηστων 
χώρων του οικισμού ή τμημάτων αυτού κατά περίπτωση. Η αντι-
μετώπιση αυτή έχει τόσες πολλές δυσκολίες που η πραγματικότη-
τα την καθιστά αδύνατη και τούτο διότι:

α) Οι Συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν κατατεθεί στους 
οικείους Δήμους με τις οποίες έχουν παραχωρηθεί και τεθεί σε 
κοινή χρήση εδαφικές λωρίδες κατά την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του Π.Δ. 24/4.3/5 1985 (ΦΕΚ 181 Δ) δεν είναι αρχειο-
θετημένες λόγω έλλειψης αρχείου και προσωπικού. Έτσι η προς 
σύνταξη μελέτη θα είναι ελλιπής με αποτέλεσμα, σε περίπτωση 
προσφυγής, την νομική απόρριψη της. Ακόμα οι παραχωρήσεις 
δεν είναι γνωστές, καθόσον δεν εκτιμώνται με τη δέουσα σημασία 
από τους Δήμους. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι Δήμοι στη 
Χώρα μας διαθέτουν υποτυπώδη, έως ανύπαρκτη, Τεχνική και Πο-
λεοδομική Υπηρεσία. Το υπόβαθρο της μελέτης είναι τουλάχιστον 
ελλιπές και η επί αυτού στηριζόμενη τμηματική μελέτη θα είναι και 
αυτή ελλιπής.

β) Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την περιγραφή και 
τον καθορισμό του τμηματικού σχεδιασμού, καθιστούν την τμη-
ματική μελέτη, πλήρη πολεοδομική μελέτη του οικισμού.

γ) Το λειτουργικό επίπεδο των υπηρεσιών των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων για τον έλεγχο και έγκριση των τμηματικών με-
λετών, είναι πολύ χαμηλό, λόγω έλλειψης προσωπικού και στελε-
χών. Οι συνταξιοδοτήσεις, λόγω και του Ασφαλιστικού, πολλών 

και ικανών στελεχών των Ν.Α. καθιστά την ανωτέρω μέθοδο-
τρόπο της διευκρινιστικής Εγκυκλίου σχεδόν ανέφικτη. Οι νέες 
απαιτήσεις από τη μεριά του ΥΠΕΚΑ για συνεχή έλεγχο της κατα-
σκευής των κτιρίων, στα διάφορα στάδια, καθιστούν οποιαδήποτε 
άλλη εργασία αρμοδιότητα της Πολεοδομίας πέραν αυτής, σχεδόν 
αδύνατη να πραγματοποιηθεί.

Επισημαίνομε δε ότι οι ανωτέρω έλεγχοι και εγκρίσεις καθώς 
και η έγκριση πλήρων πολεοδομικών μελετών καθίστανται ακόμη 
πιο δύσκολοι λόγω της επερχόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης. 
Οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν είναι δυνα-
τόν να συνδράμουν άμεσα λόγω αδυναμιών της νέας διοικητικής 
δομής, ασαφών αρμοδιοτήτων και ατελούς στελέχωσης σε προ-
σωπικό, προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι θα αργήσουν και να 
επιλυθούν.  

Κυρία Υπουργέ,
Είναι σαφές λοιπόν από τα ανωτέρω ότι η διευκρινιστική Εγκύ-

κλιος 3/2010 είναι ανεφάρμοστη, εκτός πραγματικότητας και καθι-
στά αποτρεπτική κάθε οικοδομική δραστηριότητα πάσης μορφής 
σε όλους τους οικισμούς της χώρας μας, καθόσον ο χρόνος που 
απαιτείται για τις εγκρίσεις είναι πολύ μεγάλος και με ανυπέρβλητη 
γραφειοκρατία. Συγχρόνως νομίζομε ότι με την Ε3/2010, δημιουρ-
γούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη των πολεοδομικών με-
λετών μόνο από μεγάλα και ισχυρά οικονομικά τεχνικά γραφεία τα 
οποία είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δαπάνες και το χρόνο 
που απαιτείται για την έκδοση των πολεοδομικών μελετών, απο-
κλείοντας έτσι τα μικρότερα γραφεία και οδηγώντας στην ανεργία 
μεγάλο αριθμό συναδέλφων.

Ζητάμε άμεσα την παρέμβασή σας και προτείνουμε:
Για τα οικόπεδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί βάσει των διατά-

ξεων των παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.24/4.3/5.1985 (ΦΕΚ 
181Δ) και δεν έχει ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας, να μην 
χάνεται το δικαίωμα ανοικοδόμησης. Τα  οικόπεδα αυτά να παρα-
μένουν άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον κατά την ημερομηνία της 
αγοράς τους ήσαν σύμφωνα και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ανωτέρω Π.Δ. Και σε αυτά τα οικόπεδα έχουν δημιουργηθεί 
εμπράγματα δικαιώματα, υποθήκες, ενέχυρα δάνεια για αγορά, 
δόσεις που καταβάλλονται και γενικότερες υποχρεώσεις. Άρα 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα 
πολιτών που στηρίχθηκαν καλόπιστα στις πράξεις της Διοίκησης. 
Μέχρι λοιπόν την ισχύ της νομοθετικής ρύθμισης και για λόγους 
χρηστής Διοίκησης, τα οικόπεδα αυτά να δύνανται ως άρτια και 
οικοδομήσιμα κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου 
τους, να οικοδομούνται.

Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.ΚΑ. 3/2010
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δυνατότητα τροφοδοσίας των πρωτευουσών 
των νομών της Πελοποννήσου με φυσικό αέριο
Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης για την κατασκευή 
του αγωγού Φυσικού Αερίου που θα διέλθει από τους Νο-
μούς Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, καταλήγοντας 
στην Μεγαλόπολη, σας παρακαλούμε να  προωθήσετε την 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 420 της 19/20-10-
1987 (ΦΕΚ 187 Α΄), και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
321/8 Ιουλίου 1988 ( ΦΕΚ150 Α΄) και Ν.3175/29 Αυγούστου 
2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).

Ειδικότερα, το άρθρο 1 να τροποποιηθεί και συμπληρω-
θεί με τις περιοχές της Πελοποννήσου, οι οποίες προβλέπο-
νται από τη μελέτη του αγωγού μεταφοράς και τροφοδοσίας 
με φυσικό  αέριο, να τροφοδοτηθούν με αυτό.

Συγκεκριμένα, (και με αναφορά της μελέτης στις περιοχές 

αυτές, όπως εγκρίθηκαν), να συμπεριληφθούν στο άρθρο 1 

οι περιοχές Δήμων Κορινθίων, Άργους, Ναυπλιέων, Τριπό-

λεως, Μεγαλοπόλεως και ΒΙΠΕ Τριπόλεως, με σαφή ορισμό 

των υπόχρεων περιοχών (με βάση το σχεδιασμό και τις δυ-

νατότητες τροφοδοσίας του αγωγού).

Είναι ευνόητο ότι, επειδή οι εγκαταστάσεις φυσικού αε-

ρίου θα είναι υποχρεωτικές για τις νέες οικοδομές, τόσο οι 

Μηχανικοί όσο και οι ιδιώτες να προλάβουν να ενημερω-

θούν και να προετοιμαστούν γι’ αυτό.

Η συμβολή σας στο θέμα αυτό για όλους εμάς, θα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.     
Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

Προβλήματα στη λειτουργία 
του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

κ. Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σ’ εσάς με σκοπό 
την ενημέρωση σας για τα οξύτατα 
καθημερινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι συνάδελφοι – μέλη 
του Τμήματός μας στην κάλυψη των 
ιατροφαρμακευτικών τους δαπανών 
και γενικότερα στις συναλλαγές τους 
με το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αρ-
καδίας και Αργολίδας ήδη έχουν  
αναστείλει τις συμβάσεις τους με τον 
Τομέα Μηχανικών - ΕΔΕ του ΕΤΑΑ  
γιατί κατά δήλωσή τους καθυστερούν 
μέχρι και ένα έτος οι πληρωμές από 
το Ταμείο.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2010 
έληξαν οι συμβάσεις των ελεγκτών 
ιατρών και οδοντιάτρων με τα τοπικά 

γραφεία του Ταμείου μας στην Πελο-
πόννησο, με αποτέλεσμα αδυναμία 
ελέγχου των φαρμακευτικών δαπα-
νών, ελέγχου εγκρίσεων συνταγών, 
αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφα-
λισμένων και ειδικά εκείνων που πά-
σχουν από χρόνια νοσήματα κλπ.

Εξαιτίας όλων των ανωτέρω οι 
συνάδελφοι αναγκάζονται να χρημα-
τοδοτήσουν τις φαρμακευτικές τους 
δαπάνες και υφίστανται μια απίστευ-
τη ταλαιπωρία και έλλειψη εξυπηρέ-
τησης σε όλα τα επίπεδα συναλλαγών 
με  τον ασφαλιστικό φορέα Ε.Τ.Α.Α./ 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Δεν μπορούμε να ξέρομε που 
οφείλονται αυτές οι δυσλειτουργίες 
του Ταμείου μας, αυτό όμως που ξέ-
ρομε είναι ότι οι συνάδελφοι Μηχανι-
κοί ταλαιπωρούνται και δεν απολαμ-

βάνουν τις παροχές σε θέματα υγείας 

που θα έπρεπε σύμφωνα με τις υψη-

λές εισφορές που πληρώνουν και την 

ευρωστία του Ταμείου μας. 

Ζητάμε την παρέμβασή σας στη Δι-

οίκηση του ΕΤΑΑ, στην Διοίκηση του 

Τομέα Μηχανικών – ΕΔΕ καθώς και 

στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 

ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις στα 

ανωτέρω προβλήματα.

 

Η Πρόεδρος

Σημ. Η παραπάνω επιστολή κοι-

νοποιήθηκε στον Πρόεδρο ΔΣ ΕΤΑΑ 

Αργ. Ζαφειρόπουλο και τον Πρόεδρο 

ΔΣ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Ι. Γαμβρίλη
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή 
από Υπαλλήλους Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, 

κωλύματα συμφέροντος
Κύριοι,

Επειδή κατά καιρούς έχομε δεχθεί έντονα παράπονα από 
συναδέλφους μας ότι οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτο-
διοικήσεων και ΟΤΑ παραβιάζουν το παρακάτω Νομοθετικό 
πλαίσιο και τους κανόνες του, αλλά και ότι μερικοί εμπλέκο-
νται με κώλυμα συμφέροντος με συγγενείς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες μηχανικούς, θεωρούμε ότι οφείλετε άμεσα 
να ζητήσετε από όλους την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας 
Νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία σας επισημαίνομε τα 
παρακάτω :  

Ο Νόμος 2683/99 (ΦΕΚ 19 Α΄/2-2-1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Δημοσιών Υπαλλήλων κ.λπ.» και ο Νόμος 3528/2007 
(ΦΕΚ 26 Α΄/9 Φεβρουαρίου 2007), και ειδικά τα άρθρα 31 
και 32 «άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή» και «συμμε-
τοχή σε εταιρείες» αντίστοιχα, Δημοσίων Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΟΤΑ, αλλά και του άρθρου 36 «Κώλυμα συμ-
φέροντος», ισχύουν χωρίς άλλους σχολιασμούς, ερμηνείες 
ή παρερμηνείες.

Το έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης με αρ.πρωτ.Α.Π. οικ.45065/8-8-2007 που 
κοινοποιείται και στον ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης «Άσκη-
ση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και συμμετοχή σε 
εταιρίες υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού», καθορίζει με σαφή-
νεια το πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.  

Είναι αυτονόητο ότι στο δύσκολο σημερινό περιβάλλον 
για τους μηχανικούς, τα ζητήματα αυτά γίνονται αλλά και 
επηρεάζουν άμεσα και εντονότερα τους συναδέλφους μας 

και αποκτούν ιδιαίτερη ευαισθησία και βαρύτητα.  
Στα θέματα της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από 

υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ, σας ζητάμε να εφαρμόζεται 
ο Νόμος και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στην περίπτω-
ση δε που αυτά έχουν εισηγηθεί και στην συνέχεια έχουν 
εκδοθεί αποφάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρ-
θρου 31 του Ν. 3528/2007, αυτές να ανακληθούν όπως ο 
Νόμος προβλέπει.

Στα θέματα εμπλοκής συγγενών υπαλλήλων και επαγγελ-
ματιών, σας ζητάμε την άμεση απεμπλοκή τους με κάθε τρό-
πο, λόγω του κωλύματος συμφέροντος, το οποίο μπορεί να 
δημιουργήσει σταδιακά συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των συναδέλφων μας.

Σε κάθε περίπτωση, και όπως οι Νόμοι αναφέρουν, σας 
τονίζομε ότι η παράβαση των διατάξεων αυτών, εκτός των 
συνεπειών για τους υπαλλήλους που προβλέπει ο Δημοσι-
οϋπαλληλικός κώδικας, αποτελεί λόγο ακύρωσης των Διοι-
κητικών Πράξεων που εκδόθηκαν με τον τρόπο αυτό. Για 
το λόγο αυτό, απαιτείται από όλους ιδιαίτερη προσοχή και 
αίσθημα ευθύνης.

Παρακαλούμε άμεσα όπως ενημερώσετε σχετικά για όλα 
τα ανωτέρω τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις σας, 
τους Δημάρχους και όσους ελέγχουν τη νομιμότητα των 
αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και να 
προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση και 
εφαρμογή της νομιμότητας. 

Η Πρόεδρος
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαμαρτυρία για ενέργειες της ΠΑΣΕΓΕΣ 
σχετικά με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ

Πληροφορηθήκαμε από συναδέλ-
φους μηχανικούς ότι μετά την έκδοση 
της απόφασης του Υπουργείου σας 
με αριθμ. πρωτ. 249448/23-06-2010 
«σχετικά με  επενδύσεις σε Α.Π.Ε. από 
επαγγελματίες αγρότες», οργανώθηκε 
από την ΠΑΣΕΓΕΣ σχετική ημερίδα στις 
1-7-2010 στην Αθήνα όπου ανακοινώ-
θηκε από τους διοργανωτές ότι οι Ενώ-
σεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) 
θα αναλάβουν την υποδοχή των αιτή-
σεων των αγροτών, που ενδιαφέρονται 
να επενδύσουν στη Φ/Β ενέργεια, στα 
πλαίσια της ανωτέρω απόφασής σας.

Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση οι 
ΕΑΣ και κατ’ επέκταση η ΠΑΣΕΓΕΣ να 
προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια 
στους αγρότες, με βάση τις δικές τους 
δυνάμεις. Όμως, η παρουσία στην προ-

αναφερθείσα ημερίδα μόνο τεσσάρων 
συγκεκριμένων εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται στο αντικείμενο και το 
μοίρασμα της επικράτειας σ’ αυτές ώστε 
να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές – 
μελετητές και αργότερα κατασκευαστές 
στο πλευρό των ΕΑΣ, μας αναγκάζει να 
απευθυνθούμε σ’ εσάς και να θέσουμε 
υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα :

Με ποιες αρμοδιότητες η ΠΑΣΕΓΕΣ 
μετατρέπεται σε μελετητική – κατασκευ-
αστική εταιρεία με αντικείμενο παροχή 
υπηρεσιών ;

Με ποιες διαδικασίες επιλέχθηκαν 
από τη ΠΑΣΕΓΕΣ οι εν λόγω εταιρείες;

Με ποια τεχνογνωσία μπορεί να κρί-
νει η ΠΑΣΕΓΕΣ τις εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στο τομέα των ΑΠΕ;

Τι θα γίνουν οι πολυάριθμες επιχειρή-

σεις και τα μελετητικά γραφεία  που απα-
σχολούν συναδέλφους μηχανικούς και 
αγωνίζονται να επιβιώσουν σε συνθή-
κες οικονομικής κρίσης, όταν κορυφαίο 
συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών 
λειτουργεί με συνθήκες καρτέλ;

κ. Υπουργέ,
Επειδή πιστεύομε ότι έχετε τον τρό-

πο και την πολιτική βούληση, παρακα-
λούμε άμεσα όπως προβείτε στις απαι-
τούμενες ενέργειες για να μπει τέλος 
σε πρακτικές, που πιθανόν να υποκρύ-
πτουν σκοπιμότητες, πρακτικές που δη-
μιουργούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις  
και υπονομεύουν κάθε έννοια  υγιούς 
ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς.

Η Πρόεδρος 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ίδρυση Τμήματος Τεχνικής Επιθεώρησης Σ.Ε.Π.Ε. 
στο Νομό Λακωνίας

Κύριε Γραμματέα,

 Είναι γνωστόν, ότι στο Ν.Λακωνίας δεν υπάρχει Τεχνική 
Επιθεώρηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά ο 
ανωτέρω νομός υπάγεται στο Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης 
ΣΕΠΕ Νομού Αργολίδας.

Το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης ΣΕΠΕ Αργολίδας παρόλο 
που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, δεν είναι δυνατόν λόγω 
του φόρτου εργασίας και της μεγάλης απόστασης από το Ναύ-
πλιο να κάνει κατά τακτά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγ-
χους και έτσι στη Λακωνία εκ των πραγμάτων δεν γίνονται οι 
έλεγχοι των επιχειρήσεων στο βαθμό που θα έπρεπε.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως προβείτε στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση ίδρυση Τμήματος Τε-
χνικής Επιθεώρησης ΣΕΠΕ Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη με 
σκοπό την πληρέστερη προώθηση θεμάτων ασφαλείας και 
υγείας στην εργασία στο Νομό αυτό. 

Η Πρόεδρος
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, το σώμα 
επιθεώρησης εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικής ασφάλισης, ανέφερε:

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανασύστασης του Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συστάθηκε εντός του 

2010 ομάδα εργασίας με σκοπό μεταξύ άλλων, την τροπο-
ποίηση του Π.Δ. 136/99 που αφορά τις αρμοδιότητες και τη 
διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ.

Ειδικότερα για τη διάρθρωση του ΣΕΠΕ έγινε αξιολόγηση 
του εργατικού δυναμικού όλων των νομών της χώρας από 
την οποία προέκυψε η ανάγκη για ίδρυση τοπικού Τμήματος 
Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στο νομό Λακωνίας. 
Πιο συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της προαναφερθείσας 
αξιολόγησης το εργατικό δυναμικό του νομού Λακωνίας και 
της νήσου Κυθήρων αντιστοιχίζεται σε τρία (3) άτομα στελε-
χιακό δυναμικό για το επιθεωρησιακό έργο της Τεχνική και 
Υγειονομικής Επιθεώρησης, χωρίς να συνυπολογίζεται η ανά-
γκη για οδηγό.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης η σχετική ομάδα εργασίας 
έχει αποφασίσει την εισήγηση στην τελική της πρόταση για 
την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ τη δημιουργία ενός τοπικού 
Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στο νομό 
Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. Παράλληλα στην ίδια πρόταση 
αναφέρεται ότι το τοπικό Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής 
Επιθεώρησης του νομού Λακωνίας θα υπάγεται στην προτει-
νόμενη περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και Πελο-
ποννήσου με έδρα την Πάτρα, ενώ η ελεγκτική δράση στο 
νομό Λακωνίας θα δύναται να ενισχυθεί από Τεχνικούς και 
Υγειονομικούς Επιθεωρητές κυρίως τοπικών Τμημάτων όμο-
ρων νομών.
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Σχετικά με το ανωτέρω (α) σας ενη-
μερώνομε ότι κατά των εφαρμογή του 
Ν.3766/09 έχουν δημιουργηθεί προβλή-
ματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης 
δεδομένου ότι προκαλούν ταλαιπωρία 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες, στους 
Μηχανικούς και στην αρμόδια Υπηρεσία 
της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα:
i) το πρώτο πρόβλημα στο οποίο αναφερό-

μαστε σχετίζεται με την άδεια λειτουρ-
γίας των χώρων υγειονομικού ενδια-
φέροντος (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) που 
ενώ δηλώθηκαν οι πολεοδομικές υπερ-
βάσεις και οι ιδιοκτήτες τους έχουν πλη-
ρώσει το 1/3 του συνολικού προστίμου, 
δηλαδή την 1η δόση, το Τμήμα Υγιεινής 
δεν τους αποδέχεται ως πολεοδομικά 
νόμιμους και δεν τους αδειοδοτεί.
Εκτιμούμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση, 
ανάλογη με αυτήν του άρθρου 2 του εν 
λόγω Νόμου για τη «λειτουργική αδειοδό-
τηση κολυμβητικών δεξαμενών»,που τα-
κτοποιούνται χωρίς ουδεμία εμπλοκή του 
Τμήματος Υγιεινής και μάλιστα χωρίς κατα-
ληκτική ημερομηνία η χρονικό περιορισμό 
ως προς την υποβολή τους στον Ε.Ο.Τ.

Επισημαίνουμε ότι η λειτουργική 
αδειοδότηση των κολυμβητικών δεξαμε-
νών, λόγω της επικινδυνότητας που αυ-
τές παρουσιάζουν (ατυχήματα, πνιγμοί, 
κ.λπ.),υπερβαίνει σε σοβαρότητα και βα-
ρύτητα την οποιαδήποτε άδεια υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος. 
ii) Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την απαί-

τηση της εγκυκλίου με αρ.13143/14-
7-2009 του π .υπουργείου Τουρισμού 
για …. «το γνήσιο της υπογραφής του 
μηχανικού», η οποία θα πρέπει να απα-
λειφθεί άμεσα ως γραφειοκρατική, δε-
δομένου ότι η υπογραφή συνοδεύεται 
πάντα από την σφραγίδα του, η οποία 
τίθεται πρωτότυπη και περιλαμβάνει 
όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία.
Θεωρούμε ότι η παρέμβαση σας στην 

κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης των ανω-
τέρω προβλημάτων που επισημάναμε θα 
αποβεί προς όφελος του τουρισμού, της 
εθνικής οικονομίας, των αρμόδιων υπη-
ρεσιών, των ενδιαφερόμενων πολιτών και 
φυσικά του τεχνικού κόσμου, που αντιμε-
τωπίζουν μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις 
στην ιστορία της χώρας.

Όσον αφορά το ανωτέρω (β) θέμα 
της επιστολής μας, τονίζομε για άλλη μιά 
φορά, όπως επανειλλημένως έχομε επι-
σημάνει εγγράφως και στο παρελθόν, το 
μεγάλο πρόβλημα της ελλειπούς στελέχω-
σης του Ε.Ο.Τ./Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου που 
εδρεύει στην Τρίπολη.

Δυστυχώς σήμερα στη Υπηρεσία αυτή 
εργάζονται μόνο δύο (2) συμβασιούχοι 
Μηχανικοί που πρέπει να ασχολούνται 
με ελέγχους καταλληλότητας οικοπέδου 
και αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδοχείων 
– ενοικιαζόμενων-τουριστικών καταλυμά-

των κ.λ.π., γνωμοδοτήσεις Α.Π.Ε. κ.λ.π. 
Επίσης εργάζονται ένας (1) Διοικητικός 
Π.Ε. και δύο (2) Διοικητικοί μόνιμοι Υπάλ-
ληλοι οι οποίοι πρέπει να ασχολούνται με 
τα σήματα λειτουργίας, τα καταστήματα 
υγειονομικού ελέγχου, τις άδειες  πισινών 
κ.λ.π. καθώς και όλες τις λοιπές καθημερι-
νές λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει έντο-
νο πρόβλημα λειτουργίας στον Ε.Ο.Τ./
Π.Υ.Τ.Πελοποννήσου, ο οποίος επισημαί-
νομε ότι εξυπηρετεί όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, δηλαδή 5 Νομούς ανα-
πτυσσόμενους τουριστικά και όχι μόνο και 
ως εκ τούτου χρήζει άμεσης, επιπλέον από 
την υφιστάμενη, στελέχωσης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακα-
λούμε για τις δικές σας ενέργειες και πα-
ρεμβάσεις για λύσεις και στα δύο θέματα 
που σας εκθέσαμε, με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. Πελο-
ποννήσου, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
συναλλασσόμενων πολιτών και συναδέλ-
φων Μηχανικών και καθώς και την διεκ-
περαίωση των υποθέσεων. Πιστεύομε ότι 
μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσομε στην 
επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι 
η στήριξη του Ελληνικού τουρισμού, των 
Ελλήνων επιχειρηματιών-επαγγελματιών 
καθώς και η ανάκαμψη της εθνικής μας 
οικονομίας.            

Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(α) Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3766/09
(β) Έλλειψη προσωπικού – υποστελέχωση 

Ε.Ο.Τ./Π.Υ. Πελοποννήσου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προβλήματα λειτουργίας της Π.Υ.Τ. Πελ/σου
Κύριε υφυπουργέ,
Σε συνέχεια του με αριθμ. 1524/16-

07-2010 εγγράφου μας, σχετικά με τα 
προβλήματα  στελέχωσης του Ε.Ο.Τ./
Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου που εδρεύει στην 
Τρίπολη, θα θέλαμε να τονίσομε ότι η 
λήξη των συμβάσεων εργασίας των 
δύο (2) αρχιτεκτόνων μηχανικών την 
23 και 30 Σεπτεμβρίου του 2010 έχουν 
ήδη καταστήσει το τεχνικό τμήμα της εν  
λόγω υπηρεσίας ανενεργό.

Επειδή τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο προωθούνται σημαντικές επεν-

δύσεις μέσω των προγραμμάτων ΟΠΑ-
ΑΧ, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία  
λειτουργικής τακτοποίησης σύμφωνα 
με το Ν. 3766/2009, η έλλειψη μηχανι-
κών  παγώνει τις διαδικασίες ελέγχων 
και γνωμοδοτήσεων σε ολόκληρη την 
περιφέρεια Πελοποννήσου και παράλ-
ληλα δεν μπορεί να δοθεί έγκριση κα-
ταλληλότητας οικοπέδων, ούτε έγκριση 
αρχιτεκτονικών μελετών με συνέπεια 
όλες οι επενδύσεις να βρίσκονται  εκτός 
της καταληκτικής ημερομηνίας για τα 
ΟΠΑΑΧ η οποία είναι η 15/10/2010.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε 
για τις άμεσες ενέργειές σας για επέκτα-
ση των συμβάσεων των μηχανικών που 
τελείωσε η σύμβαση τους (εάν αυτό είναι 
εφικτό) ή την στελέχωση της υπηρεσίας 
με νέους συμβασιούχους ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου, καθώς και την ενερ-
γοποίηση της διαδικασίας μετατάξεων.  

Τέλος παρακαλούμε και για τις σχε-
τικές ενέργειές σας και ενημέρωσή μας 
για τα λοιπά θέματα που σας έχομε θέ-
σει στο ανωτέρω έγγραφό μας. 

Η Πρόεδρος
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου οργάνωσε και 
διεξήγαγε ημερίδα με θέμα: «Ο νέος κα-
νονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων - νέες τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ - άμεσες 
προοπτικές» στην Τρίπολη τη Δευτέρα 
19 Ιουλίου 2010 στην Αίθουσα του Απο-
στολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου με ομιλητή τον Απόστολο 
Ευθυμιάδη, Μηχ/γο - Ηλ/γο Μηχανικό 
Ε.Μ.Π. – Δρ. Μηχ/κο M.I.T. Συντονιστή 
Ομάδας Εργασίας Τ.Ε.Ε. για τον ΚΕΝΑΚ, 
Πρόεδρο Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτε-
κτονικής (Σ-ΟΛ-ΑΡ).

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια 
Τσιώλη στο χαιρετισμό που απηύθυνε 
προς τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης 
ανέφερε:

«Είναι γνωστό σε όλους μας ότι την 
σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο 
ανάπτυξης των κοινωνιών στηρίζεται 
στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο 
σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολο-
γική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση 
των ανθρώπινων κοινωνιών με ορθο-
λογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της πε-
ριβαλλοντικής κρίσης. 

Στα πλαίσια αυτά, η στροφή της ενερ-
γειακής πολιτικής προς την εξοικονόμη-
ση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τη συνετή διαχείρι-
ση του περιβάλλοντος είναι πλέον η ανα-
γκαία συνθήκη για την αειφόρο ανάπτυ-
ξη, την πρόοδο και γενικά την ευημερία 
και βιωσιμότητα της ανθρωπότητας.

Ειδικά για τη Ευρώπη, η οποία στη-
ρίζει την παραγωγή ενέργειας σε μεγάλο 
ποσοστό στην εισαγωγή πετρελαίου, η 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση αποτε-
λεί σημαντική παράμετρο για τη δέσμη 
μέτρων και πολιτικών που απαιτούνται. 

Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζομε, η Κοι-
νότητα έχει προωθήσει την εξοικονόμη-
ση ενέργειας μέσω Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος για την κλιματική αλλαγή με 
μιά σειρά Κανονισμών, Σχεδίων Δράσης, 
Αποφάσεων και Οδηγιών μεταξύ των 
οποίων είναι και η Οδηγία 2002/91/ΕΚ 
που κεντρικό σκοπό έχει την εξοικονό-
μηση ενέργειας μέσα από τον κτιριακό 
τομέα.

Με βάσει λοιπόν τις ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές οδηγίες και σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή πολιτική εξεδόθη και 
στη χώρα μας και ισχύει ο Ν. 3661/2008 
«Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων & άλλες δι-
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3851/10, με τον οποίο εναρμονίστηκε 
η Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία 
2002/91/ΕΚ. 

Ο Νόμος αυτός έχει στόχο τη βελτίω-
ση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρί-
ων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Για την εφαρμογή του παραπάνω Νό-
μου, επιτέλους φέτος τον Απρίλιο εξεδό-
θη ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται, και 
από πληροφορίες κατά το Σεπτέμβριο, 
αφού ολοκληρωθούν οι Τεχνικές Οδηγί-
ες που έχει αναλάβει να συντάξει το ΤΕΕ, 
θα εκδοθεί το Π.Δ. που θα καθορίζει τα 
προσόντα των ενεργειακών επιθεωρη-
τών και άλλο ένα Π.Δ. για την στελέχω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Ενέργειας καθώς και μια σειρά από υπο-
στηρικτικές διαδικασίες.

Ουσιαστικά ο ΚΕΝΑΚ εισάγει τον 
ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό 
στην μελέτη και κατασκευή των κτιρίων, 
διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και κα-
θορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων θέτοντας ελάχιστες απαιτή-
σεις και προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούνται και τέλος ορίζει τη διαδικασία 
ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Μια πρώτη ενημέρωση για την ενερ-
γειακή απόδοση των κτιρίων είχαμε κά-
νει και πέρυσι τον Απρίλιο, τώρα όμως 
έχοντας πλέον σε εφαρμογή τον ΚΕΝΑΚ, 
θεωρήσαμε απαραίτητη και επείγουσα 
τη σημερινή εκδήλωση και για αυτό 
προχωρήσαμε στη σημερινή εσπερίδα 
και επιλέξαμε ως ομιλητή τον Α. Ευθυ-
μιάδη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο να μας 
εξηγήσει τα του νέου κανονισμού, αφού 
ουσιαστικά είναι ο δημιουργός «του κτι-
ρίου αναφοράς» στο οποίο στηρίζεται ο 
ΚΕΝΑΚ».

Ακολουθεί σχετικό άρθρο του κ. Ευ-
θυμιάδη με τον τίτλο: «Εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτήρια και βιώσιμη ανά-
πτυξη».

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΗΜΕΡΙ∆Α
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Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι 
περὶ πάτρης

(Ιλιάς/Μ)

Εισαγωγή
Εξοικονόμησης ενέργειας και δημι-

ουργία απασχόλησης
Κατά το τελευταίο έτος όλο το πολι-

τικό σύστημα της χώρας στράφηκε μα-
ζικά προς την πολιτική της «πράσινης 
ανάπτυξης», κεντρικό σκέλος της οποί-
ας συνιστά η πολιτική εξοικονόμησης 
ενέργειας. Για τον λόγο αυτό και εν’ 
όψει μάλιστα της θέσπισης του Κανο-
νισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρί-
ων (ΚΕΝΑΚ) και της ενεργειακής επιθε-
ώρησης και πιστοποίησης των κτιρίων, 
καθίσταται πλέον αναγκαία: 

• Μία ιεράρχηση των προτεινό-
μενων επεμβάσεων και επεν-
δύσεων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στον κτιριακό τομέα

• μία ποσοτική εκτίμηση των 
απαιτήσεων δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας για την στήρι-
ξη αυτής της πολιτικής 

• Διαμόρφωση των απαιτούμε-
νων υποστηρικτικών μέτρων . 

Στην εργασία μας που παρουσιά-
στηκε στο συνέδριο της ενέργειας του 
ΤΕΕ, διαμορφώνεται μία μεθοδολογία 
ποσοτικής εκτίμησης των απαιτούμε-
νων θέσεων εργασίας με βάση τις αρ-
χές της οικονομικής βιωσιμότητας. Η 
μεθοδολογική εκτίμηση περιορίζεται 
κυρίως στον τομέα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και δη στον κτιριακό τομέα, 
χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
απαιτούμενες θέσεις εργασίας για την 
προώθηση των στόχων για της ΑΠΕ 
ή την εξοικονόμηση ενέργειας στην 
βιομηχανία. Οι προτεινόμενες θέσεις 

εργασίας στηρίζονται στην αρχή της 
«οικονομικής ανταποδοτικότητας» των 
διατιθέμενων οικονομικών πόρων. 

Από την μεθοδολογική ανάλυση 
και με στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 
20% +20% έως τα έτη 2020-2030  προ-
κύπτει ότι οι βιώσιμες θέσεις εργασίας 
του τεχνικού κόσμου οι οποίες δύνα-
νται ευθέως να δημιουργηθούν, έχουν 
ως εξής: 

• από την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στο υφιστάμενο κτιριακό 
απόθεμα ανέρχονται περίπου 
στις 10500 – 12000  ετησίως.  

• Από την ενεργειακή επιθεώρη-
ση λεβητοστασίων και κλιμα-
τιστικών εγκαταστάσεων περί-
που 12 000 ετησίως

• Από την πιστοποίηση των κτι-
ρίων περίπου 7000 έως 10000.

Επομένως το σύνολο των θέσεων 
εργασίας από την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στον κτιριακό τομέα εκτιμώνται 
σε 33000 ετησίως χωρίς στον αριθμό 
αυτό να περιλαμβάνονται οι θέσεις ερ-
γασίας στην πιστοποίηση των κτιρίων.

Εάν ληφθούν υπ’ όψιν και οι αντί-
στοιχες θέσεις εργασίας από εξοικονό-

μηση ενέργειας στην βιομηχανία ή στις 
μεταφορές τότε ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 θέσεις 
εργασίας ετησίως. 

Για την δημιουργία των θέσεων αυ-
τών εντοπίζονται οι τεχνολογικές εφαρ-
μογές πρώτης προτεραιότητας οι οποί-
ες δύνανται να συμβάλλου κατά τρόπο 
ανταποδοτικό στην επίτευξη των ανω-
τέρω στόχων εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Εντοπίζονται τα κύρια εμπόδια για 
την επίτευξη των στόχων (έλλειψη εξει-
δικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, 
έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών στε-
λεχών, αθέμιτος ανταγωνισμός) και 
προτείνονται μέτρα πολιτικής για την 
υπέρβαση των εμποδίων.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου
Από το έτος 2005 και μετά οι διε-

θνείς τιμές αργού πετρελαίου εκτινά-
χθηκαν κυριολεκτικά στα ύψη όπως 
φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 
Τον Ιούλιο του 2008 οι τιμές υπερέβη-
σαν τα 140 δολάρια το βαρέλι. Μετά 
την οικονομική κρίση που ακολούθη-
σε οι τιμές αυτές μειώθηκαν και σήμε-
ρα είναι περίπου σταθεροποιημένες 
στα 80 δολάρια το βαρέλι. 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτίρια και βιώσιμη ανάπτυξη

Του Απόστολου Ευθυμιάδη
Μηχ/γου-Ηλ/γου Μηχανικού Ε.Μ.Π. - Δρ. Μηχανικού M.I.T.

Σχήμα 1 : Τιμές αγοράς spot αργού Brent Ευρώπης (πηγή : US Energy 
Information Administration)



Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου12 ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον; Πως 
θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές ; Ποιά 
είναι η αιτία η οποία προκαλεί αυτές τις 
τιμές ; Είναι δυνατόν αυτή η αύξηση να 
αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην 
σπέκουλα των πετρελαιοαγορών; 

Στις ανωτέρω ερωτήσεις ουδείς 
μπορεί να δώσει ακριβείς απαντήσεις. 
Ομως σήμερα η θεωρία για το «κο-
ρυφέλαιο» έρχεται να κλονίσει τις δι-
εθνείς αγορές πετρελαίου. Πρόκειται 
για την θεωρία της κορύφωσης της πα-
ραγωγής πετρελαίου την στιγμή όπου 
αυξάνει διαρκώς η παγκόσμια ζήτηση, 
με καταναλωτικούς ηγέτες την Κίνα και 
την Ινδία. Το πετρέλαιο το οποίο αντι-
στοιχεί στην κορύφωση της παραγω-
γής είναι γνωστό με τον όρο ως «Peak 
Oil” . Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας 
αυτής έχουν ως εξής: Οι έρευνες για 
την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πε-
τρελαίου έχουν φθάσει στην κορυφή 
περί τα τέλη της δεκαετίας του 60 όπως 
δίδεται από το κόκκινο ραβδόγραμμα 
του σχήματος που ακολουθεί. Στο εγ-
γύς μέλλον ο εκτιμώμενος ρυθμός ανα-
κάλυψης νέων κοιτασμάτων δίδεται 
με το πράσινο ραβδόγραμμα. Από την 
άλλη πλευρά η εξόρυξη και η παραγω-
γή πετρελαίου ακολουθεί την έρευνα 
με μία υστέρηση 30 έως 40 ετών. Επο-
μένως σύμφωνα με την θεωρία αυτή 
η κορύφωση της διενθούς παραγω-
γής πετρελαίου αναμένεται να συντε-
λεστεί το έτος 2010 ενώ στη συνέχεια 
αναμένεται να ακολουθήσει πτώση της 
παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας 
κατά 2% ετησίως. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση πε-
τρελαίου θα σημάνει δραματικές αυ-
ξήσεις των τιμών καθιστώντας έτσι το 
φθηνό πετρέλαιο πρακτικά ανέφικτο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και 
εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν είναι 
δυνατόν σήμερα να αγνοηθεί αυτή η 
δραματική θεωρία του «Κορυφελαί-
ου» (peak oil).  Σύμφωνα με αυτή την 
θεωρία όλες οι χώρες θα πρέπει να λά-
βουν άμεσα μέτρα εξοικονόμησης και 
υποκατάστασης πετρελαίου προκειμέ-
νου να μην βρεθούν εν μέσω δραμα-
τικής επιδείνωσης του εμπορικού τους 
ισοζυγίου ή ακόμα περισσότερο πριν 
αντιμετωπίσουν μερική ή ολική αδυ-
ναμία πληρωμών. Διότι η κορύφωση 

των τιμών του πετρελαίου αναμένεται 
να συμβεί πολύ ενωρίτερα από την φυ-
σική εξάντληση των διαθέσιμων πετρε-
λαϊκών αποθεμάτων. Και το γεγονός 
αυτό είναι ανεξάρτητο από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της χώρας για την μείωση 
των εκπομπών του θερμοκηπίου.

Η νέα ενεργειακή πολιτική 
εξοικονόμησης ενέργειας

Τον Ιανουάριο του 2007 η Επιτροπή 
πρότεινε λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
το κλίμα και την ενέργεια2 η οποία πε-
ριλάμβανε στόχους μείωσης κατά 20%-
20%-20% της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων θερμοκηπί-
ου, καθώς και αυξημένο μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 
2020. Η δέσμη μέτρων εγκρίθηκε από 
το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2007. Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ (ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας), ο στόχος που 
τέθηκε για την χώρα μας είναι να κα-
λύπτουν το 18% της ηλεκτροπαραγω-
γής μέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός έχει 
γίνει αποδεκτός από την ελληνική κυ-
βέρνηση και μάλιστα έχει προσαυξηθεί 
στο 20%. Επομένως ο γενικότερος στό-
χος της χώρας για το έτος 2020 είναι 
: 20% εξοικονόμηση ενέργειας - 20% 

μείωση των εκπομπών αερίου του θερ-
μοκηπίου - 20% διείσδυση των ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας 

Η πρόσφατη Οδηγία 2009/28/EC 
της 5ης Ιουνίου 2009 για την προώθη-
ση της χρήσης των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας ζητά να γίνουν οι ανα-
γκαίες ρυθμίσεις στους κτιριοδομι-
κούς κανονισμούς για μεγάλη διείσδυ-
ση των ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα και 
τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών με 
στόχο κτήρια χαμηλής κατανάλωσης ή 
και μηδενικής (συμβατικής) ενέργειας 
(Άρθρο 13). Μέχρι το τέλος του 2014 
οι χώρες-μέλη πρέπει να προβούν σε 
ρυθμίσεις στον κώδικα των κτηρίων 
και να καθορίσουν την ελάχιστη διείσ-
δυση των ΑΠΕ στα νέα και ανακαινιζό-
μενα κτήρια. Ιδιαίτερα, τα νέα και υπό 
ανακαίνιση κτήρια του δημόσιου το-
μέα θα πρέπει να αποτελέσουν καλό 
παράδειγμα από τις αρχές του 2012, 
ανταποκρινόμενα στο στόχο μηδενικής 
ενέργειας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23.04.2009) 
οι χώρες μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
μέτρα ώστε τα νέα και ανακαινιζόμε-
να κτήρια μετά τις 31.12.2018 το αρ-
γότερο να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

Σχήμα 2 : Εξέλιξη έρευνας αποθεμάτων και παραγωγής πετρελαίου (Colin 
Campbell, Oil Crisis, 2005. Multi-Science Publishing)
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παράγουν τόση ενέργεια όση κατανα-
λώνουν και επομένως κτήρια με μηδε-
νικές εκπομπές CO2.

Η πολιτική της χώρας μας 
Η χώρα μας ευρίσκεται σήμερα στα 

τελικά στάδια διαμόρφωσης του Κανο-
νισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρί-
ων (ΚΕΝΑΚ) και την κατάρτιση μητρώ-
ων ενεργειακών επιθεωρητών. Η προ-
ώθηση των επενδύσεων εξοικονόμη-
σης ενέργειας αναμένεται να διευκο-
λυνθεί με σημαντικά κίνητρα επίσης 
τουλάχιστον στον τομέα των φορολο-
γικών κινήτρων (π.χ. με ταχεία από-
σβεση παγίων από επενδύσεις εξοικο-
νόμησης ενέργειας). 

Στις αρχές του Ιανουαρίου το ΥΠΕ-
ΚΑ έδωσε στην δημοσιότητα το νέο 
σχέδιο ΚΕΝΑΚ. Διαπιστώσαμε με χαρά 
είναι ότι η Ελληνική πολιτεία μετά από 
μία χαμένη δεκαετία, επιτέλους έρχεται 
να υιοθετήσει την μέθοδο του «κτιρίου 
αναφοράς» ως μέθοδο για ενεργειακή 
αξιολόγηση νέων και υφιστάμενων 
κτιρίων. Η μέθοδος αυτή είχε αρχικώς 
προταθεί από την ASHRAE (Americal 
Society of Heating, Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers) και σταδι-

ακώς υιοθετήθηκε από τις περισσότε-
ρες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
χώρες. Την μέθοδο αυτή υποστήριξαν 
σταθερά οι εκπρόσωποι του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας περισσότε-
ρο από μία δεκαετία και συνακόλουθα 
οι μηχανικοί του ΥΠΑΝ. Στην συνέχεια 
την μέθοδο υποστήριξαν και οι αρ-
μόδιοι μηχανικοί του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην 
πράξη το προτεινόμενο σχέδιο ΚΕΝΑΚ 
έχει στηριχθεί αποκλειστικά στην πρό-
ταση του ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ.

Μετά από τόσα χρόνια και τόσες κα-
ταδίκες, η χώρα μας έρχεται πλέον να 
υιοθετήσει μία καλή βάση για περαιτέ-
ρω συζήτηση. Το προτεινόμενο σχέδιο 
ΚΕΝΑΚ παρουσιάζει σοβαρές αδυναμί-
ες κυρίως όσο αφορά την χρήση των 
παθητικών ηλιακών τεχνικών, τις οποί-
ες η πολιτεία καθιστά δήθεν υποχρεω-
τικές, ενώ στην πραγματικότητα αυτές 
όχι μόνο δεν θα έπρεπε να είναι υπο-
χρεωτικές αλλά να μείνουν και εκτός 
κτιρίου αναφοράς προκειμένου ένα βι-
οκλιματικό κτίριο να λαμβάνει υψηλό-
τερη βαθμολογία έναντι των υπολοί-
πων (Α ή Β έναντι Γ).  Επίσης το σχέδιο 
αυτό χρειάζεται συμπλήρωση με τεχνι-
κές οδηγίες ΤΕΕ προκειμένου να κατα-

στεί κατανοητό με την βοήθεια παρα-
δειγμάτων από το σύνολο των ενδια-
φερομένων μηχανικών. Ατυχώς έχου-
με μείνει πολύ πίσω και είμαστε ακό-
μα στην αρχή.

Πάντως οι επενδύσεις εξοικονόμη-
σης ενέργειας στο υφιστάμενο κτιρια-
κό απόθεμα καθώς και στην βιομηχα-
νία δεν πρόκειται να καταστούν υπο-
χρεωτικές. Επομένως ο κύριος μηχανι-
σμός προώθησης των επενδύσεων αυ-
τών είναι ιδιωτικοοικονομικός και θα 
στηρίζεται στα νέα εργαλεία χρηματο-
δότησης τέτοιου είδους επενδύσεων.  
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται 
σήμερα τα διάφορα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα προκειμένου να διευκολύ-
νουν τον κατασκευαστικό κλάδο στην 
χρηματοδότηση τέτοιου είδους επεν-
δύσεων.

Τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια

Υποψήφιες τεχνολογίες και επενδύ-
σεις στον τομέα εξοικονόμησης πετρε-
λαίου στα υφιστάμενα κτίρια του οικι-
ακού και εμπορικού/δημοσίου τομέα 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

Πίνακας 1 :Τεχνολογίες εξοικονόμησης πετρελαίου στην θέρμανση

Τεχνολογία/επένδυση
Ενδεικτική περίοδος 

αποπληρωμής (έτη)

Αντικατάσταση λεβήτων/καυστήρων με νέους υψηλής απόδοσης 5 – 7

Εισαγωγή τεχνολογίας αντιστάθμισης της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης με τρίοδες/τετρά-
οδες βάνες ή με ηλεκτρονική αντιστάθμιση θερμοστάτη καυστήρα 1 – 2

Χρήση υδραυλικής τεχνολογίας για την υδραυλική εξισορρόπηση των δικτύων διανομής θερ-
μού νερού 1 – 3

Χρήση τεχνολογία τοπικής ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρων (θερμοστάτες χώρου σε συνδυ-
ασμό με ηλεκτροβαλβίδες απομόνωσης σωμάτων ή βρόγχων) 1 – 3

Εισαγωγή φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση και στη  παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η 
χρήση φυσικού αερίου θα πρέπει να συνοδεύεται όπου είναι δυνατόν με : 

Καυστήρες αναλογικής ρύθμισης για αντιστάθμιση θερμοκρασίας νερού θέρμανσης 
Λέβητες συμπυκνώσεως για μεγιστοποίηση βαθμού απόδοσης στις χαμηλές θερμοκρασίες  
Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις για την προθέρμανση του ζεστού νερού χρήσης

3 - 5

5 – 7 

7 - 9

Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα αεροστεγανά κουφώματα χαμηλής εκπομπής θερμότητας 7 – 9

Θερμομόνωση στεγών 10 – 15

Επιλεκτική θερμομόνωση παράπλευρης τοιχοποιΐας 15 – 20

Εισαγωγή ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων στην κεντρική θέρμανση 8 – 12

Χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας στην κεντρική θέρμανση 8- 12

Χρήση καυστήρων βιομάζας στην κεντρική θέρμανση 5 – 10
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Σε ότι αφορά τα νέα κτίρια, κύρια τεχνική εξοικονόμησης θα πρέπει να είναι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική του κτιρίου 
και ο ενεργειακός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει 
να κυμαίνεται τυπικά άνω του 60% έναντι των σημερινών επιπέδων κατανάλωσης.

Υποψήφιες τεχνολογίες και επενδύσεις στον τομέα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

Πίνακας 2 : Τεχνολογίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνολογία/επένδυση
Ενδεικτική περίοδος απο-

πληρωμής (έτη)

Αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς θερμοσίφωνες ή κεντρι-
κές ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις 7 – 10

Εισαγωγή αυτοματισμών παρουσίας ή συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS) 1 - 3

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας φθορισμού στον φωτισμό 3 – 5

Εισαγωγή φυσικού αερίου για μαγείρεμα και θερμό νερό χρήσης 7 -  8

Χρήση ανεμιστήρων οροφής για περιορισμό της χρήσης των κλιματιστικών 1 - 2

Βέλτιστη συντήρηση κλιματιστικών/ψυχροστασίων 1

Εκσυγχρονισμός κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων (ρυθμιστές στρο-
φών, βελτιστοποίηση λειτουργίας, 1 – 3

Βαφή στεγών και παράπλευρης τοιχοποιΐας με λευκές ή ανοιχτόχρωμες βαφές 
(ψυχρά υλικά) 5- 8

Εισαγωγή συστημάτων σκίασης σε παράπλευρες ασκίαστες επιφάνειες ανοιγμά-
των κτιρίων 8 – 10

Εισαγωγή εγκαταστάσεων συμπαραγωγής μικρής κλίμακας 7 - 9

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα νέα ή 
ανακαινιζόμενα κτίρια

Γενικά
Σήμερα ουδείς μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αλλά για 

την επιβίωση της οικονομίας μας, δεν είναι δυνατόν να απομα-
κρυνθούμε από την εξής απλή εξελικτική υπόθεση
(1)  Οδηγούμεθα ταχέως σε ενεργειακό έλλειμμα 
(2)  Ετσι στο μέλλον να πρέπει να στηριχθούμε σε ανανεώσι-

μες και όχι σε συμβατικές πηγές ενέργειας.
(3)  Όμως οι εναλλακτικές πηγές μπορούν να καλύψουν μι-

κρό μόνο μέρος της σημερινής χρήσης 
(4)  Συνεπώς πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή 

απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επομένως η χώρα μας χρειάζεται άμεσα ένα εθνικό πρό-

γραμμα εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο να επιτρέψει στην 
Ελλάδα να ευδοκιμήσει σε ένα κόσμο ακριβής και περιορισμέ-
νης ενέργειας με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα

Τα καλά νέα είναι ότι : 
Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής χρήσης ενέργειας είναι 

σπάταλο και μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς επίπτωση στην ποι-
ότητα ζωής. 

Τα κακά νέα είναι ότι : 
Τα περιθώρια χρόνου για την εφαρμογή ενός τέτοιου προ-

γράμματος έχουν στενέψει δραματικά διότι : 
(1)  Απαιτείται ενέργεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών πη-

γών.  
(2)  Απαιτείται ενέργεια για την επίτευξη της ενεργειακής 

αποδοτικότητας. 
Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε στην μετάβαση όσο υπάρχει 

ακόμα φθηνή ή διαθέσιμη ενέργεια. 

Σύμφωνα με όλες τις διεθνείς εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση 
ενέργειας αποτελεί την κύρια μέθοδο για την μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το έτος 2050. Σύμφωνα 
με την παρουσίαση του Marco Baroni από τον Διεθνή Οργα-
νισμό Ενέργειας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ (http://www.iene.gr/
energyweek09/page03.php), η εξοικονόμηση ενέργειας ανα-
μένεται να συμβάλει κατά 65% στην μείωση των εκπομπών 
του θερμοκηπίου κατά το έτος 2020. Αλλά και για την επίτευ-
ξη του επίσημου στόχου εξοικονόμησης κατά 20% έως το έτος 
2020 πρέπει να γίνουν άμεσα και πολλά.  Ο κτιριακός τομέ-
ας έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατανάλωση ενέργειας και 
επομένως επωμίζεται την μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη 
του εθνικού στόχου. 

Τα κτίρια τόσο του κτιριακού όσο και του εμπορικού/τομέα 
καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι απαιτείται.  
Επομένως θα πρέπει να τεθεί άμεσα στόχος ότι κάθε νέο ανε-
γειρόμενο ή ανακαινιζόμενο κτίριο θα πρέπει να καταναλώνει 
τουλάχιστον 60% λιγότερη ενέργεια από ότι σήμερα. Ο στόχος 
αυτός θα πρέπει να φθάσει στο 80% το 2015 και το 100% για 
το 2020 (κτίρια μηδενικών εκμπομπών). 

Τα νέα κτίρια παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες για την μείωση 
της χρήσης ενέργειας ενώ το ύψος των πρόσθετων δαπανών 
για την επίτευξη της υψηλής απόδοσης είναι μικρό. 

Αντίθετα τα υφιστάμενα κτίρια παρέχουν πιο περιορισμέ-
νες ευκαιρίες διότι η αλλαγές στο κτιριακός τους περίβλημα εί-
ναι ακριβές.
Μέτρα για τα νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια του οικι-
ακού τομέα

Για την επίτευξη των υψηλών στόχων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στα νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια του οικιακού τομέα 
απαιτείται :
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• Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
• Ορθός προσανατολισμός στα υφιστά-

μενα οικόπεδα
• Ενσωμάτωση τεχνικών παθητικής ηλια-

κής θέρμανσης
• Εξασφάλιση φυσικού αερισμού 
• Χρήση οικολογικών υλικών και εξα-

σφάλιση συνθηκών υγιεινού περιβάλ-
λοντος

• Αυξημένη μόνωση στα τοιχώματα
• Δραστική αύξηση της μόνωσης με επι-

λογή κατάλληλων υλικών
• Έξυπνη κατανομή της μόνωσης εντός 

της κατοικίας και αποφυγή φαινομέ-
νων διείσδυσης υγρασίας

• Χρήση των υλικών παράλληλα με ορ-
θές τεχνικές αντισεισμικής θωράκισης

• Σωστή σχεδίαση παραθύρων
• Αποφυγή εκτενούς χρήσεως παραθύ-

ρων
• Τοποθέτηση παραθύρων για αποδοτι-

κή παθητική θέρμανση, 
• Χρήση εξωτερικής σκίασης για την 

αποφυγή έκθεσης στην απ ευθείας ηλι-
ακή ακτινοβολία

• Στοχευμένη χρήση της ενέργειας μέσω 
αυτοματισμών

• Αυτοματοποίηση θέρμανσης και ψύξης 
ανά δωμάτιο

• Διαρρύθμιση και απομόνωση δωματί-
ων με σκοπό την άνεση αλλά και την 
ενεργειακή απόδοση

• Επιλογή εξοπλισμού θέρμανσης και 
ψύξης με σκοπό την ικανότητα απο-
μόνωσης χώρων και χρήσης φθηνών 
καυσίμων

• Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης

• Μέτρα για τα νέα ή ανακαινιζόμενα κτί-
ρια του εμπορικού τομέα

Για την επίτευξη των υψηλών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα ή ανα-
καινιζόμενα κτίρια του εμπορικού/δημό-
σιου τομέα απαιτείται :
• Εξωτερικό κέλυφος
• Υπεύθυνη αρχιτεκτονική σχεδίαση
• Διαμόρφωση ορθολογικού δόγματος 

περί αποδοτικής αρχιτεκτονικής σχε-
δίασης 

• Ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση με 
συνδυασμό μόνωσης, υαλοστασίων 
και εξωτερικής σκίασης 

• Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και 
κλιματισμού

• Υπεύθυνη μηχανολογική σχεδίαση 
Ακόμα αγωνιζόμαστε να σχεδιάσου-

με ένα αποδοτικό σύστημα (ζώνες, τε-

χνολογίες, αυτοματισμοί, στοχευμένη 
χρήση)
• Ορθολογική σχεδίαση για εξασφάλιση 

συνθηκών άνεσης, υγιεινής και ασφά-
λειας

• Φωτισμός
• Διευρυμένη χρήση φθορισμού
• Χρήση τοπικού φωτισμού έναντι του 

γενικού φωτισμού
• Στοχευμένη χρήση φωτισμού με εκτενή 

χρήση αυτοματισμών
Σε γενικές γραμμές στα εμπορικά/δη-

μόσια κτίρια του μέλλοντος :
• οι κατηγορίες χρήσεις και η εσωτερική 

διαμόρφωση παραμένουν  οι ίδιες 
• αλλά η εξωτερική εμφάνιση αλλάζει 

αλλά τα προβλήματα άνεσης και υγιει-
νής ελαχιστοποιούνται.  

• η πυραντίσταση βελτιώνεται 
• η ποιότητα και η διάρκεια ζωής των 

κτιρίων βελτιώνεται
• η σχεδίαση επιδέχεται τυποποίηση σε 

μεγάλο βαθμό 
• Εμπόδια στην ενεργειακή αποδοτικό-

τητα
Τα κυριότερα εμπόδια στους εθνι-

κούς στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 
είναι : 
• Οι προσδοκίες του τεχνικού κόσμου 

και του κόσμου που ασχολείται με τις 
κατασκευές είναι πολύ χαμηλές όταν 
σήμερα ο εφικτός στόχος μείωσης κα-
τανάλωσης για νέα κτίρια είναι τουλά-
χιστον 60%

• Αντιδεοντολογική πρακτική μεταξύ κα-
τασκευαστών ή/και μηχανικών οι οποί-
οι επιμένουν να αγνοούν τον ενεργεια-
κό σχεδιασμό για λόγους επαγγελματι-
κού ή αθέμιτου ανταγωνισμού 

• Συστηματική και ουσιαστική έλλειψη 
επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των 
αρχιτεκτόνων, των μηχανολόγων κα-
θώς και των άλλων ειδικοτήτων των 
μηχανικών 

• Αργή διάδοση της οργανωμένης γνώ-
σης από τους αρμόδιους φορείς οι 
οποίοι κατά κανόνα δεν διαθέτουν 
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία

• Αναποτελεσματική υποστήριξη της 
ενεργειακής αποδοτικότητας από τους 
αρμόδιους φορείς και οργανισμούς 
λόγω σημαντικής έλλειψης 

Πρώτο βασικό μέτρο: θέσπιση αυ-
στηρών κτιριοδομικών κανονισμών

Για την υπέρβαση των εμποδίων 
απαιτείται σήμερα η θέσπιση αυστηρών 
κανονισμών ενεργειακής απόδοσης στον 

κτιριοδομικό κανονισμό. Μόνο έτσι εί-
ναι δυνατόν: 
• Να ελεγχθούν οι κατασκευαστές και 

οι μηχανικοί για τον κακό ενεργειακό 
σχεδιασμό και 

• Να ενδιαφερθεί πραγματικά ο τεχνικός 
κόσμος να εκπαιδευτεί στις ενεργεια-
κές τεχνικές και τις ενεργειακές τεχνο-
λογίες.

• Να ληφθούν μέτρα εναντίον όλων αυ-
τών που αγνοούν τους κανονισμούς 
και τις προδιαγραφές.

Σήμερα ο νέος ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να 
οδηγεί σε ενεργειακά αποδοτικότερα κτί-
ρια κατά 60% έναντι του παλαιού κανο-
νισμού θερμομόνωσης. Αλλως ο στόχος 
20-20-20 για το 2020 δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί. Όμως η πρόταση του ΤΕΕ 
για τον ΚΕΝΑΚ εξασφαλίζει ότι τα νέα 
κτίρια θα είναι τουλάχιστον κατά 30% 
πιο ενεργειακά  αποδοτικά έναντι του 
κανονισμού θερμομόνωσης. 

Επίσης είναι απαραίτητο να ενισχυ-
θεί η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά 
κτίρια. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω 
της βαθμονόμησης των κτιρίων και της 
θέσπισης της ενεργειακής ταυτότητας. 
Αυτή η απαίτηση συζητείται πάνω από 
μία 10ετία στην χώρα μας με τον ΚΟΧΕΕ 
και τελευταία με τον ΚΕΝΑΚ όπως αυτός 
ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΝ τον Δεκέμ-
βριο του 2008. Και στις δύο όμως περι-
πτώσεις οι προβλέψεις του ΚΟΧΕΕ και 
του ΚΕΝΑΚ όπως αυτά ετοιμάστηκαν 
από τους επίσημους κρατικούς φορείς 
αντί να ενισχύουν τις απαιτήσεις ενερ-
γειακού σχεδιασμού για τα νεοανεγειρό-
μενα κτίρια, έδιναν μεγαλύτερη έμφαση 
στα θέματα βαθμονόμησης και όχι αυ-
στηροποίησης των κανονισμών.  

Μετά την παρέμβαση του ΤΕΕ τον Φε-
βρουάριο του 2009, και μετά από ένα 
περίπου χρόνο, το ΥΠΕΚΑ πρότεινε ένα 
σχέδιο ΚΕΝΑΚ με βάση την μεθοδολο-
γία του κτιρίου αναφοράς, όπως πρότει-
νε το ΤΕΕ.

Δεύτερο βασικό μέτρο : εκπαίδευση 
του τεχνικού κόσμου 

Πέραν της θέσπισης αυστηρών ενερ-
γειακών κανονισμών, απαιτείται η κα-
τάρτιση του τεχνικού κόσμου επάνω στις 
νέες απαιτήσεις. Η κατάρτιση θα πρέπει 
να περιλάβει όλες τις βαθμίδες των τε-
χνικών και θα πρέπει να γίνει πρωτίστως 
επί των νέων απαιτήσεων των κανονι-
σμών. Κατόπιν της εκπαίδευσης αυτής, 
ουδείς θα μπορεί να ισχυριστεί «άγνοια 
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κανονισμών». 
Τρίτο βασικό μέτρο : ο έλεγχος των νέων κτιριακών κατα-

σκευών
Η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες αυστηρού 

ελέγχου ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παράνομες συ-
μπεριφορές από μη συμμορφούμενους επαγγελματίες. Ουδείς 
κανονισμός ενεργειακής απόδοσης δύναται να αποδώσει εφ’ 
όσον συνεχιστεί το καθεστώς της αυθαιρεσίας στις οικοδομές. 
Μόνο με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και επιβολής των σχε-
τικών κυρώσεων είναι δυνατόν να περιοριστεί το σημερινό κα-

θεστώς της αυθαιρεσίας στην οικοδομή.
Συμπεράσματα
Ουδείς κανονισμός και ουδεμία αυστηρή πολιτική ενεργεί-

ας δύναται να αποδώσει χωρίς την έμπρακτη συμπαράσταση 
των μηχανικών της χώρας. Βασική ευθύνη σήμερα για τις μη 
ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές έχουν κυρίως οι μηχανικοί 
(Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, κλπ) οι οποίοι δεν ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις των καιρών. Μόνο εφ’ όσον ο κλάδος μας 
προχωρήσει αποφασιστικά στην ριζική αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών του (ενεργειακές, αρχιτεκτονικές, ηλε-
κτρομηχανολογικές μελέτες) μόνο τότε θα μπορέσει η χώρα 
μας να ανταποκριθεί στις νέες διεθνείς απαιτήσεις για κτίρια 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση βασική αποστολή των οργανω-
μένων φορέων των μηχανικών είναι η προώθηση της ενημέ-
ρωσης και της κατάρτισης των στελεχών τους καθώς και η στα-
θερή προσήλωση στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και των 
νέων ενεργειακών κανονισμών (ΚΕΝΑΚ), όπως ακριβώς δια-
κήρυττε ο Ηράκλειτος πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια (500 π.χ. 
στην Εφεσσο) : 

ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΌΚΩΣ-
ΠΕΡ ΤΕΙΧΕΟΣ (Ηράκλειτος, Αποσπάσματα)

Και κατά παράφραση : 
Πρέπει να μάχονται οι μηχανικοί υπέρ του νόμου όπως για 

τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ή όπως για τον οίκο τους.

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

ΝΙΚΟΣ Δ. ΜΕΛΗΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2710.237367, 243190, 222177 - FAX: 2710.243191
e-mail: melisni@otenet.gr, url: www.melisblock.gr
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. Κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:   
Γίνεται κατασκευή ξυλοτύπου και υποστήλωση του 

με ικριώματα (πύργους). όπως και αφαίρεση ξυλοτύπων 
μετά το πέρας της σκυροδετήσεως. Ακολουθεί η τοποθέ-
τηση του σιδηρού οπλισμού στον ξυλότυπο και κατόπιν 
η ολοκλήρωση του ξυλότυπου. Στο τέλος γίνεται η σκυ-
ροδέτηση του τμήματος της οικοδομής. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  :  
Χειρονακτικά εργαλεία,  φορητές σκάλες, δονητές 
σκυροδέματος, γερανοί, φορτηγά, μπετονιέρες, 
αντλίες σκυροδέματος, αναβατόρια
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, διερχόμενοι 
πεζοί και χειριστές, επιβλέποντες

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Κίνδυνος καταπλακώσεων από πτώ-
σεις χωμάτων, υλικών και ατόμων από 
ύψος. 

Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Ασφαλείς θέσεις εργασίας, στέρεες και καλά στερεωμένες φορητές σκάλες, ράμπες, γε-
φυρώσεις-περάσματα με ανθεκτικά δάπεδα και κουπαστές. 
-Η εναπόθεση των υλικών να γίνεται με τάξη, να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των σω-
ρών τους και να διευκολύνεται η προώθηση τους
-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και ζωνής εργαλείων
-Χρήση υλικών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αντικατάσταση των φθαρμένων
-Να μην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας και να μην υπάρχουν διάκενα στα κα-
λουπωμένα δάπεδα
-Να προνοείτε στην στερέωση των καλουπιών περίπτωση σεισμού και ανέμων
-Πληρότητα συναρμολόγησης στα ικριώματα υποστήλωσης ξυλότυπων και χρήση μεταλ-
λικών τηλεσκοπικών ¨λατακιών¨  (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο ικριωμάτων)
-Κατακορύφωση και ασφάλιση των ξυλοτύπων των υποστηλωμάτων
-Παράλληλη κατασκευή ικριώματος προσόψεως διευκολύνοντας και εξασφαλίζοντας την 
κίνηση προσωπικού και υλικών γύρω από τον ξυλότυπο
-Προστασία από πτώση περάτων πλακών, ξυλοτύπων, ανοιγμάτων με περιφράγματα
-Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτήριων πετασμάτων
-Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού και όχι ¨πάσες¨,  φθαρμένα σα-
μπάνια/συρματόσχοινα και κύκλους γερανού πάνω από επιικίνδυνα σημεία  
-Αποφυγή μετακινήσεων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης 
και της συντήρησης του σκυροδέματος. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

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

Έκθεση σε μυοσκελετικές καταπονήσεις.

-Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους 
-Πολύωρη έκθεση σε επίπονες στάσεις εργασίας κατά την τοπο-
θέτηση του σιδηρού οπλισμού. 
-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς βάρους.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων με 
μηχανήματα κατά την μετακίνηση υλι-
κών, 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 και 
ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση του γερανού και της αντλίας.
-Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών γερανών ανύψωσης υλικών και τα ανα-
βατόρια να είναι σταθερά συνδεδεμένα με το κτίριο. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Χρήση ανακλαστικών γιλέκων
-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθοπορείας, πέ-
δησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
-Διάδρομοι προσπέλασης εργαζομένων

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την μετα-
κίνηση των μηχανημάτων/οχημάτων.

-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθοπορείας, πέ-
δησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργοταξίου και ρύθμιση της κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  

Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων από το 
σκυρόδεμα και τον ασβέστη της λάσπης 
τοιχοποιίας

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Περίφραξη του ¨λάκκου του ασβέστη¨

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

-Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD πριν την έναρξη των 
εργασιών καθημερινά.
-Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών πινάκων στεγανού τύπου.
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Να μην αφαιρούνται από τα εργαλεία διατάξεις ασφαλείας, καλύμματα, πιστοποιημένα 
και να συντηρούνται τακτικά.
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
-Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα και άχρηστα υλικά και τα-
ξινόμηση των χρήσιμων υλικών, εργαλείων και παρελκόμενων για να μην εμποδίζουν 
-Εμπειρία χρήσεως του εξοπλισμού από το προσωπικό και να ακολουθούνται πιστά οι 
οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση και φύλαξη του.
-Κατασκευή προστατευτικού σανιδώματος από ενα- έρια δίκτυα ηλεκτροδότησης
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων

Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύπου.
-Επισήμανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων διέλευσης και στάθμευσης και 
επέμβαση με επιχώσεις με κατάλληλα προιόντα (αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) όπου 
απαιτούνται.
-Έλεγχος του εδάφους 
-Απαγορεύεται η υποσκαφή του μηχανήματος  
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων των μηχανημάτων (με τάκους και όχι με ετερόκλητα 
ξύλα) σε καθαρό έδαφος
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε θόρυβο πλησίον μηχανημάτων

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ
-Χρήση ηχοπετασμάτων στα εργοτάξια
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση 
αντιθορυβικού τύπου μηχανημάτων

Έκθεση σε μικροτραυματισμούς (εκδορές από σκλή-
θρες ξύλου, μετάλλου).  

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.

Έκθεση σε αναθυμιάσεις από μονωτικά υλικά, χημικά 
πρόσμικτα κλπ.

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.

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

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

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές θερμοκρασίες και σε ηλι-
ακή ακτινοβολία

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σωματιδίων καπνού, χημικών παραγόντων

Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης μηχανήματος

Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών και ανεξάρ-
τητα μία φορά την εβδομάδα και μετά από βροχοπτώσεις καθώς και σύνταξη σχετικής 
έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών

Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης 

Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, μέσων (εργαλείων, υλικών,μηχανη-
μάτων) και προσωπικού.
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ΕΝΕΣΕΙΣ  ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ
Του Θ.  Γ.  Βουδικλάρη, Πολιτικού Μηχανικού

Στις θέσεις που εμφανίζονται ή θα αποκαλυφθούν ρωγμές 
σε φέροντα στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος, θα εκτελε-
σθεί ένεση εποξειδικής ρητίνης, με σκοπό   

• τη σφράγιση της ρωγμής, για προστασία του οπλισμού 
από τη διάβρωση    

• την επανασυγκόλληση του ρηγματωμένου ή θραυσμένου 
στοιχείου ώστε αυτό να επανακτήσει τη μονολιθικότητά 
του και να διατηρήσει τις (μεγαλύτερες ή μικρότερες) δυ-
νατότητες συνεισφοράς του και στην φέρουσα ικανότητα 
της συνολικής κατασκευής, μέχρι τουλάχιστον την ολο-
κλήρωση των επεμβάσεων αποκατάστασης 

Η σφράγιση της ρωγμής με την ένεση της ρητίνης, δεν αίρει 
την αιτία δημιουργίας της. 

Το χρησιμοποιούμενο υλικό συντίθεται από δύο συστατι-
κά, το συστατικό Α που είναι η κυρίως ρητίνη και το συστατικό 
Β που είναι ο σκληρυντής. Η ανάμειξη των δύο συστατικών 
συνιστά το ένεμα και η μεταξύ τους χημική αντίδραση, δια 
πολυμερισμού, προκαλεί τη σκλήρυνσή του, μετά την παρέ-
λευση του κατάλληλου χρόνου. Οι αναλογίες αναμείξεως των 
συστατικών καθορίζονται από τον παραγωγό, ανάλογα με το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η χημική αντίδραση επιταχύνεται 
με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται η λέξη «ρητίνη» ή «εποξει-
δική ρητίνη» για το ανάμειγμα των συστατικών Α και Β (το 
τελικώς χρησιμοποιούμενο προϊόν, την «κόλλα») και όχι για 
μόνο το συστατικό Α. Μερικοί ονομάζουν το ανάμειγμα των 
συστατικών Α και Β «εποξειδική κόλλα».

Η ποικιλία δυνατών ιδιοτήτων και ικανοτήτων των εποξει-
δικών ρητινών είναι πολύ μεγάλη, όσον αφορά τις αντοχές, 
την παραμορφωσιμότητα, το μέτρο ελαστικότητας, τον χρόνο 
εργάσιμου (pot life), τη σκλήρυνσή τους παρουσία υγρασίας 
ή ακόμη και εντός ύδατος, το ιξώδες, τον χρόνο αναπτύξεως 
αντοχής, το πεδίο εφαρμογής  κλπ. Για κάθε χρήση και κάθε 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλ-
ληλος τύπος ρητίνης. 

Εποξειδική ρητίνη χρησιμοποιείται (εκτός από τις ενέσεις) 
και για την πάκτωση βλήτρων ή «αναμονών» σε υπάρχον σκυ-
ρόδεμα.

Κατάλληλος τύπος εποξειδικής ρητίνης μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για την συγκόλληση νέου σκυροδέματος πάνω 
σε παληό. Η αναγκαία ποσότητα εξαρτάται από την τραχύτητα 
και το πορώδες της επαλειφομένης επιφανείας και κυμαίνεται 
συνήθως από 0.3 ως 0.5 lt/m2. Απαιτείται διαφορετικός τύπος 
ρητίνης για συγκόλληση ξηρών ή υγρών επιφανειών σκυρο-
δέματος.

Κατάλληλος τύπος ρητίνης χρησιμοποιείται επίσης για την 
επάλειψη και στεγανοποίηση επιφανειών ή δοχείων, αλλά και 
για τη βελτίωση της αντοχής επιφανειών σε τριβή και χρήση 
(δάπεδα). Για δοχεία και δεξαμενές τροφίμων πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί ειδική ρητίνη, βιολογικώς επιτρεπτή. Αυτές οι 

χρήσεις εποξειδικής ρητίνης είναι εκτός αντικειμένου του πα-
ρόντος.

Το πεδίο εφαρμογής ενέσεων εποξειδικής ρητίνης περιλαμ-
βάνει το εύρος ρωγμής από 0.2 mm (ίσως και από 0.1 mm) 
μέχρι 3 mm, με ενδεχόμενο επεκτάσεως προς τα άνω, αν αυτό 
θεωρηθεί σκόπιμο για κάποιους λόγους. Διαφορετικά πάχη 
ρωγμής, αλλά και διαφορετικού πάχους στοιχεία (ήτοι μήκους 
διαδρομής του ενέματος) έχουν ανάγκη από διαφορετικό ιξώ-
δες* ενέματος (η λεπτότερη ρωγμή και η μεγαλύτερη διαδρο-
μή, μικρότερο ιξώδες), η ρύθμιση του οποίου δεν επιτρέπεται 
να γίνεται από τον χρήστη, πρέπει να παραγγέλλεται και να 
είναι πρωτογενής ιδιότητα των προσκομιζομέων συστατικών 
Α και Β.    

Η ένεση γίνεται πριν από κάθε άλλη επέμβαση ενισχύσεως 
του στοιχείου. Τα τυχόν υπάρχοντα μεγαλύτερα διάκενα ρωγ-
μών ή διαστρώσεως σκυροδέματος (αναλόγως μεγέθους και 
θέσεως) θα γεμίσουν, κατά το δυνατόν, με εποξειδικό κονίαμα 
(μίγμα ρητίνης και αδρανούς, συνήθως τσιμέντου ή άμμου) ή 
εποξειδικό (ή πολυμερικό) σκυρόδεμα ή με μη συρρικνούμε-
νο κονίαμα ή σκυρόδεμα. 

Κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει να λη-
φθεί υπ’ όψη ότι ο πολυμερισμός της ρητίνης είναι αντίδραση 
ισχυρώς εξώθερμη.

Για την εκτέλεση της ενέσεως, αφαιρείται το επίχρισμα στην 
περιοχή της ρωγμής και σε πλάτος 15 cm περίπου, ώστε να 
γυμνωθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα κα-
θαρίζεται καλά με συρματόβουρτσα και πλύσιμο με νερό. Αν 
χρειάζεται διανοίγεται με τρυπάνι η οπή τοποθετήσεως επιστο-
μίου εγχύσεως της ρητίνης, διαμέτρου περί τα 5 ως 10 mm και 
βάθους περί τα 20 mm, σε σημεία τοπικής διευρύνσεως της 
ρωγμής κατά προτίμηση, με προσπάθεια η οπή να κείται στο 
επίπεδο ρηγματώσεως. Καθαρίζεται από σκόνες και κόκκους 
με εισπίεση αέρα ή νερού ή δημιουργία κενού το εσωτερικό 
της ρωγμής και, κυρίως, η περιοχή της οπής του επιστομίου, 
για την αποφυγή της απόφραξης. Γενικώς, το ενδεχομένως 
παραμένον νερό πλύσεως δεν εμποδίζει την πρόοδο και το 

*  Το ιξώδες είναι μέτρο της εσωτερικής τριβής ενός υγρού ή της 
αντιστάσεώς του στην αλλαγή σχήματος. Πιο απλά, δείχνει τη ρευ-
στότητα ενός υγρού, την ευκινησία του κατά τη ροή, τον ρυθμό της 
ροής. Μεγαλύτερο ιξώδες σημαίνει μικρότερη ρευστότητα, μικρότε-
ρη ευκινησία. Στο μετρικό σύστημα SI η μονάδα (δυναμικού) ιξώδους 
είναι το Pascal-second (Pa∙s) που ισοδυναμεί με το kg∙m-1∙s-1.
Πιο πολύ εν χρήσει είναι η μονάδα του παληού συστήματος μετρή-
σεως cgs, που ονομάζεται poise (P) και συναντάται συχνότερα με το 
μέγεθος του ενός εκατοστού της, centipoise (cP). Η σχέση αναλογίας 
είναι   10 P = 1 Pa∙s . 
Αν τοποθετήσουμε μεταξύ δύο πλακών, ένα υγρό με ιξώδες 1 Pa∙s και 
εφαρμόσουμε στη μία πλάκα πίεση 1 Pa, η πλάκα θα μετακινηθεί 
κατά απόσταση ίση προς το πάχος του (μεταξύ των πλακών) υγρού, 
σε χρόνο 1 sec.     
Ενδεικτικά, στη θερμοκρασία των 25 ° C, το ιξώδες διαφόρων υγρών 
είναι: 
νερό – 0.984 cP,  ασετόν – 0.306 cP,  αίμα – 1.37 cP,  ελαιόλαδο – 81 
cP,  μέλι – 2 000 ως 10 000 cP   
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αποτέλεσμα της ενέσεως, δεδομένου ότι 
απομακρύνεται εκδιωκόμενο από την 
εισαγόμενη ρητίνη.           

Στη συνέχεια η ρωγμή σφραγίζεται 
περιμετρικά, εξωτερικώς, σε όλο της το 
μήκος, με ταχείας σκληρύνσεως επο-
ξειδικό ή ακριλικό στόκο ή μαστίχη ή 
υπερταχείας πήξεως τσιμεντοκονία (όχι 
σιδερόστοκο ή άλλο υλικό που δεν έχει 
επαρκή πρόσφυση με το σκυρόδεμα, 
δεν αντέχει στην εφαρμοζόμενη πίεση 
και ενδέχεται να επιτρέψει διαρροές), 
ενώ με την τοποθέτηση των επιστομίων 
(ενδεχομένως καρφιών ή οδοντογλυφί-
δων ή μεταλλικών βαλβίδων ή πλαστι-
κών σωληνίσκων ή ειδικών επιστομίων) 
ανά 10 ως 15 εκ. διατηρούνται στο υλικό 
σφραγίσεως οι οπές ενέσεως και ελέγ-
χου. Η ταινία σφραγίσεως πρέπει να έχει 
(ενδεικτικά) πλάτος 20 ως 25 mm και πά-
χος περί τα 3 mm.  

 Η απόσταση τοποθετήσεως των 
επιστομίων και εκτελέσεως της ενέσε-
ως, εξαρτάται πολύ από το εκτιμώμενο 
μήκος διαδρομής του ενέματος (προ-
κειμένου να γεμίσει πλήρως η ρωγμή), 
και επομένως εξαρτάται και από το αν η 
επέμβαση γίνεται και από τις δύο ή μόνο 
από τη μία πλευρά του στοιχείου. Για μο-
νόπλευρη εισπίεση, η απόστασή τους θα 
είναι ασφαλώς μικρότερη από το πάχος 
του επισκευαζομένου στοιχείου. Εξαρ-
τάται επίσης από το ιξώδες της ρητίνης 
(εδώ η λέξη «ρητίνη» έχει το νόημα του 
ενέματος, ήτοι του μίγματος των συστα-
τικών Α και Β), που πρέπει στη γενική 
περίπτωση να είναι μικρό. Εξαρτάται 
ακόμη από το μέγεθος της δυναμένης να 
εφαρμοσθεί εισπιέσεως, η οποία πάντως 
πρέπει να επιλέγεται συγκρατημένα και 
με προσοχή, για να μη δημιουργήσει 
κινδύνους διευρύνσεως ή επιμηκύνσε-
ως της ρωγμής ή και διασπάσεως του 
στοιχείου στο οποίο εφαρμόζεται η ένε-
ση, όταν αυτό έχει μικρή αντοχή. Εξαρ-
τάται τέλος από την ενδεχόμενη εισπίεση 
«υπέρ κεφαλήν» ή, γενικώτερα, αν η δι-
είσδυση της ρητίνης υποβοηθείται ή όχι 
από τη βαρύτητα.   

Όταν η μία πλευρά του στοιχείου δεν 
είναι προσπελάσιμη (αρμός διαστολής, 
ρωγμή σε τοιχίο υπογείου κλπ.) και 
επομένως η ενδεδειγμένη σφράγιση της 
ρωγμής και η εφαρμογή ενέσεως δεν εί-
ναι δυνατή στο αντίστοιχο μήκος, οι ενέ-
σεις πρέπει να γίνουν από τη μία μόνο 
πλευρά. Τότε γίνεται προσπάθεια επι-

νοήσεως τρόπων στοιχειώδους, έστω, 
σφραγίσεώς της με άλλες μεθόδους σ’ 
αυτό το απροσπέλαστο τμήμα, διατη-
ρουμένου χαμηλού του ιξώδους της 
ρητίνης, λόγω μεγάλης διαδρομής. Αν 
η σφράγιση αυτή δεν καταστεί εφικτή, 
επιλέγεται ρητίνη με μεγαλύτερο ιξώδες 
και επαφίεται στην ικανότητα και την 
εμπειρία του χειριστή του ακροφυσίου 
η, κατά το δυνατόν, αποφυγή της άσκο-
πης υπερχείλισης της ρητίνης (στον αρμό 
ή στο έδαφος) και η καλύτερη πλήρωση 
της ρωγμής. Με το μανόμετρο παρακο-
λουθείται η ευχέρεια διεισδύσεως του 
ενέματος και έτσι επισημαίνεται, από τη 
μικρή πίεση, αν αυτό γεμίζει κοιλότητες 
ή και «υπερχειλίζει» ελεύθερα. 

Αν εμφανισθεί διαρροή στο υλικό 
σφραγίσεως της ρωγμής εφαρμόζεται 
αμέσως στη θέση εκείνη εποξειδικός 
στόκος ή άλλο υλικό αμέσου σκληρύν-
σεως και η ένεση συνεχίζεται.

Το ιξώδες του μίγματος αυξάνεται με 
τη θερμοκρασία (την επιτάχυνση της χη-
μικής αντίδρασης) και την πάροδο του 
χρόνου από της αναμίξεως των δύο (ή 
περισσοτέρων) συστατικών. Αν κατά 
την εφαρμογή της ενέσεως διαπιστωθεί 
αυξημένη θερμοκρασία του ενέματος ή 
έναρξη πήξεως της ρητίνης, δεν επιτρέ-
πεται η συνέχιση της εργασίας με την 
υπόλοιπη ποσότητα του μίγματος.   

Ύστερα γίνεται η ένεση της εποξειδι-
κής ρητίνης με τη χαμηλότερη αναγκαία 
πίεση, συνήθως επαρκεί πίεση 1 ως 3 At 
(και πάντως ρυθμιζόμενη και ενδεχομέ-
νως μεταβαλλόμενη, ίσως και μέχρι 5 Αt, 
σπανίως μεγαλύτερη), με τοποθέτηση 
του ακροφυσίου στη χαμηλότερη οπή 
και μέχρις εξιδρώσεως από την αμέσως 
υψηλότερη (σε περίπτωση ρωγμής κατά 
την κατακόρυφη έννοια) οπότε η οπή 
ενέσεως σφραγίζεται και το ακροφύσιο 
τοποθετείται σ’ αυτήν την υψηλότερη 
θέση, για την συνέχιση της εργασίας 
με όμοιο τρόπο. Αν η ρωγμή είναι δια-
μπερής και είναι εφικτό, η ένεση γίνεται 
και από τις δύο πλευρές του στοιχείου. 
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος απαγο-
ρεύεται να είναι μικρότερη των 5 ° C 
(η χημική αντίδραση, γενικώς, επιβρα-
δύνεται υπέρμετρα ή και μηδενίζεται), 
ενδείκνυται να μην είναι μικρότερη των 
10 °C. Γενικώς, το πιο πρόσφορο πεδίο 
θερμοκρασιών βρίσκεται μεταξύ 10 και 
30 °C, ακριβέστερα όρια ορίζονται από 
τον παραγωγό της ρητίνης.    

Η ένεση πρέπει να έχει περαιωθεί 
μέσα στον χρόνο εργάσιμου (pot life), 
που δηλώνει ο παραγωγός της ρητίνης 
και που είναι συνήθως 25 ως 40 λεπτά 
της ώρας (με μεγάλη κλίμακα δυνατοτή-
των) για τη συνήθη θερμοκρασία των 20 
0 C, από της αναμίξεως των συστατικών, 
και μειώνεται με την αύξηση της θερμο-
κρασίας.  

Σε περίπτωση που οι επιφάνειες του 
σκυροδέματος σοβατίζονται, ή εξ άλλων 
λόγων απαιτείται, αφαιρείται την επόμε-
νη ημέρα το υλικό σφραγίσεως της ρωγ-
μής (εξωτερικά, με μηχανικό τρόπο, με 
τρίψιμο ή πελέκημα, χωρίς φλόγα).    

Ενδείκνυται η παραμονή των επι-
σκευαζομένων στοιχείων σε ηρεμία μέ-
χρι της αναπτύξεως της πλήρους αντο-
χής της ρητίνης, ιδίως αν πρόκειται να 
αναληφθούν φορτία. Αυτός ο χρόνος 
πλήρους ωριμάνσεως (cure time) γενικά 
είναι της τάξεως των 7 ημερών, επίσης 
με μεγάλη κλίμακα δυνατοτήτων, και 
μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρα-
σίας. 

Τα συστατικά Α (κυρίως ρητίνη, 
αυτούσια χωρίς διαλύτες) και Β (σκλη-
ρυντής) της εποξειδικής ρητίνης έχουν 
γενικώς διαφορετικό χρώμα ή από-
χρωση και θα έρχονται στο εργοτάξιο 
συσκευασμένα από τον προμηθευτή, σε 
σφραγισμένα δοχεία, με σαφή ένδειξη 
για το συστατικό (Α ή Β) που περιέχουν, 
το καθαρό βάρος περιεχομένου και όσο 
γίνεται περισσότερες από τις παρακάτω 
πληροφορίες**:   
• την θερμοκρασιακή περιοχή χρησι-

μοποιήσεώς του (ενδεδειγμένη και 
οριακή)  

• τη χρήση για την οποία προορίζεται   
• τον χρόνο εργασιμότητας (pot life)   
• τον χρόνο ωριμάνσεως – αναπτύξεως 

αντοχής (cure time)  
• το μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη και 

εφελκυσμό 
• την αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό  
• την αντοχή σε πρόσφυση με το σκυ-

ρόδεμα 
• το ιξώδες στους 20 ή και τους 25 0 C  

** Το πλήθος των ζητουμένων πληροφορι-
ών θα εξαρτηθεί από το είδος, το μέγεθος, τη 
σημασία και την κρισιμότητα του προβλή-
ματος που θα αντιμετωπισθεί, και από τις 
πραγματικές δυνατότητες υλοποιήσεως. 
Οι πραγματικές ιδιότητες είναι δυνατόν 
να ελεγχθούν κατά τα Ευρωπαϊκά (ΕΝ) 
ή διεθνή (ISO) ή Αμερικανικά Πρότυπα 
(ASTM και AASTHO), κατά τα οριζόμενα 
στη Σύμβαση.
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• τις οδηγίες χρήσεως  
• τη θερμοκρασιακή περιοχή αποθή-

κευσης
• τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

ληφθούν κατά τη χρησιμοποίηση 
Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει πλήρη 

γνώση των αναγραφομένων στα δοχεία 
ιδιοτήτων και οδηγιών, προ της ενάρξε-
ως της εργασίας.

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από 
την επίβλεψη για τον έλεγχο της ταυ-
τότητας των εισαγομένων υλικών στο 
εργοτάξιο. Θα προσκομίζεται σχετικώς 
πιστοποιητικό ποιότητας – σήμα CE.
• Προσκόμιση υλικών «χύμα» απαγο-

ρεύεται απολύτως. 
• Θερμοκρασία αποθηκεύσεως μικρό-

τερη των 30 ° C. 
Τα δύο υλικά Α και Β αποθηκεύονται 

κατά τρόπο που να αποκλείει τη σύγχυ-
ση και την εσφαλμένη χρήση του ενός 
αντί του άλλου. 

Το υλικό Α θα ελέγχεται εγκαίρως, 
οπτικώς, 3 μέρες πριν από τη χρησι-
μοποίηση, για να διαπιστωθεί ότι δεν 
παρουσιάζει ενδείξεις κρυσταλλώσεως, 
αλλιώς πρέπει να υποστεί κατάλληλη 
θερμική επεξεργασία σε bain-marie. 

Τα δύο συστατικά Α και Β αναμιγνύ-
ονται κατόπιν ακριβούς μετρήσεως και 
στην αναλογία που καθορίζει το εργο-
στάσιο παραγωγής, (με επιτρεπόμενη 
μέγιστη ανοχή σφάλματος μέχρι 2%), 
αμιγή, χωρίς διαλυτικά, κονίες, αδρανή, 
σκόνες κλπ. μέχρι την πλήρη ομοιογενο-
ποίηση του μίγματος. Προηγείται ανά-
δευση του συστατικού Α με κατάλληλο 
αναδευτήρα επί 10 sec περίπου, για την 
ομοιογενοποίησή του. Η ανάμιξη γίνεται 
με εισαγωγή του συστατικού Β (σκλη-
ρυντή) στο Α και ποτέ αντίστροφα, και 
πρέπει να γίνεται με αναμικτήρα καταλ-
λήλου μεγέθους (όχι με το χέρι), να είναι 
τέλεια και να γίνεται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στη θέση χρησιμοποιήσεως. Η 
ανομοιογένεια αναμίξεως των δύο υλι-
κών οδηγεί στη διαφοροποίηση του πο-
λυμερισμού κατά θέση, με συνέπεια και 
τη διαφοροποίηση ιδιοτήτων και την πι-
θανή τοπική ανεπάρκειά τους. Η παρα-
σκευαζόμενη ποσότητα πρέπει να είναι 
όση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. 

Σε περίπτωση που η ανάμιξη δεν εί-
ναι «αυτόματη» (σε μέτρηση αναλογίας, 
ανάμιξη και άμεση εισπίεση), πρέπει να 
διαρκεί περί τα 3 λεπτά, σε κάθε περί-
πτωση όμως δεν πρέπει να είναι πολύ 

μεγαλύτερη, και η ταχύτητα περιστρο-
φής του αναμικτήρα πρέπει να είναι τέ-
τοια (όχι μεγαλύτερη από 500 στροφές 
στο λεπτό), ώστε να μη συγκρατούνται 
ή δημιουργούνται στη μάζα φυσαλίδες 
αέρα και το μίγμα να μην ξεπεράσει τη 
θερμοκρασία των 40 ° C. Τόσο τα δοχεία 
μετρήσεως της αναλογίας όσο και το δο-
χείο στο οποίο γίνεται η ανάμιξη πρέπει 
να είναι καθαρά. Ενδείκνυται η αυτόμα-
τη δοσομέτρηση και ανάμιξη.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ανά-
μειγμα, για τις αναλογίες των συστατι-
κών ή την ομοιογενοποίηση του οποίου 
υπάρχουν αμφιβολίες.

Η εποξειδική ρητίνη, μετά τη σκλή-
ρυνση, πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη 
δυνατή αντοχή σε θλίψη, κάμψη και 
εφελκυσμό και τα μεγαλύτερα δυνατά 
μέτρα ελαστικότητας αντίστοιχα. Επίσης 
τη μεγαλύτερη δυνατή τάση προσφύσε-
ως προς το σκυρόδεμα ή τις συγκολλού-
μενες επιφάνειες. Σε περίπτωση συντά-
ξεως προδιαγραφών για την επιλογή της 
ρητίνης, μεταξύ των προσφερομένων, 
πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες 
αποδεκτές τιμές. Πρέπει πάντως να επι-
σημανθεί ότι οι απαιτήσεις των προδια-
γραφών δεν θα είναι ίδιες για οποιαδή-
ποτε χρήση της ενέσιμης ρητίνης, άλλοτε 
έχει πιο μεγάλη σημασία το μέτρο ελα-
στικότητας, άλλοτε η ανηγμένη παρα-
μόρφωση και άλλοτε η αντοχή.   

Οι Αμερικανικές προδιαγραφές 
(ASTM C881) υποδεικνύουν ελάχιστη 
εφελκυστική αντοχή (ASTM D-638) 45 
MPa ή 450 kp/cm2 (6.500 p.s.i.), ελάχι-
στη θλιπτική αντοχή 70 MPa ή 700 kp/
cm2 (10.000 p.s.i.) και ελάχιστη πρό-
σφυση 50 MPa ή 500 kp/cm2 (7.000 
p.s.i.). 

Η χαμηλή θερμοκρασία, περιβάλλο-
ντος ή υποστρώματος, προκαλεί αύξη-
ση του ιξώδους της ρητίνης (μειώνει τη 
ρευστότητα, πριν να αρχίσει η χημική 
αντίδραση) και επιβραδύνει τον ρυθμό 
της ενέσεως. Η υψηλή θερμοκρασία, πε-
ριβάλλοντος ή υποστρώματος, προκαλεί 
επιτάχυνση της πήξεως - σκληρύνσεως 
της ρητίνης και επομένως μειώνει τη δι-
εισδυτικότητα. 

Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη αν 
γίνεται ένεση ρητίνης σε κατάστρωμα 
γέφυρας, του οποίου η θερμοκρασία 
μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές (ίσως 
και πάνω 60 °C στην επιφάνεια) ή πολύ 
χαμηλές (κάτω του μηδενός) θερμοκρα-

σίες. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να 
ληφθεί ειδική πρόνοια αντιμετωπίσεως 
των συνθηκών.     

Στην περίπτωση υψηλών θερμοκρα-
σιών πρέπει η περιοχή της γέφυρας να 
τηρηθεί υπό σκιάν και να διαβραχεί με 
κρύο νερό, ενώ και το υλικό της ενέσε-
ως μαζί με τη μηχανή και τα εξαρτήμα-
τα πρέπει να τηρηθούν μακρυά από τις 
θερμοκρασίες αυτές. 

Στην περίπτωση χαμηλών θερμοκρα-
σιών πρέπει να διαπιστωθεί αν στην επι-
φάνεια ή και το εσωτερικό της ρωγμής 
υπάρχει πάγος. Αν υπάρχει, η ρητίνη 
δεν μπορεί να συγκολλήσει τις παρειές 
της ρωγμής και δεν μπορεί να αποκατα-
σταθεί η μονολιθικότητα του στοιχείου. 
Θα πρέπει τότε να θερμανθεί (συγκρα-
τημένα) το τμήμα της κατασκευής στο 
οποία θα γίνει η ένεση. Η θέρμανση  
μειώνει το εύρος της ρωγμής, το οποίο 
τείνει να αποκατασταθεί γρήγορα, μόλις 
αφαιρεθεί η θέρμανση. Αυτό συνεπάγε-
ται διάρρηξη της ρητίνης, πριν αυτή να 
ωριμάσει και αποκτήσει τις τελικές της 
ικανότητες. Είναι σκόπιμο η θέρμανση 
να είναι έμμεση και όχι άμεση, και να 
διατηρηθεί μερικές ώρες πριν και μετά 
την εφαρμογή της ενέσεως.   

Η επίβλεψη, προ της ενάρξεως (για 
τη δοκιμασία των υλικών και του συ-
νεργείου) ή κατά τη διάρκεια εκτελέσε-
ως (για τον έλεγχο της πορείας) ή μετά 
την περαίωση και μέχρι την παραλαβή 
του έργου (για τη διαπίστωση της ποι-
ότητας), δικαιούται να ενεργήσει ή να 
διατάξει όλους τους ελέγχους τηρήσεως 
των συμβατικών υποχρεώσεων και των 
δηλουμένων ιδιοτήτων, ή μόνο τους πα-
ρακάτω αναφερόμενους ή μερικούς απ’ 
αυτούς:    

Επί τόπου του έργου και από το χρη-
σιμοποιούμενο για τις ενέσεις υλικό, θα 
ληφθούν δοκίμια σε ειδικά, πλαστικά, 
κυλινδρικά καλούπια με διάμετρο 12.7 
mm και ύψος 12.7 mm, που θα υποβλη-
θούν σε 7 ημέρες στη δοκιμή αντοχής 
σε θλίψη. Η διαπιστούμενη αντοχή θα 
συγκριθεί με την ενδεχομένως απαιτη-
θείσα από τα τεύχη δημοπρατήσεως και 
τη σύμβαση, ή από την δηλωθείσα κατά 
την προσκόμιση του υλικού, ή θα χρη-
σιμοποιηθεί σε ενδεχόμενες εκτιμήσεις 
υπολογισμών.                   

Από το έργο και σε 7 ημέρες μετά την 
πλήρωση μιας ρωγμής και επ’ αυτής, 
θα κοπεί κυλινδρικό δοκίμιο (καρότο) 
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μικρής διαμέτρου (π.χ. 2.50 cm). Η επι-
λογή της ρωγμής και της θέσεως θα γίνει 
από τον επιβλέποντα μηχανικό. Από το 
ολικό μήκος ρωγμής  

L =  2 φορές το ύψος  +  2 φορές η 
διάμετρος του καρότου    

που εμφανίζεται στο δοκίμιο, θα με-
τρηθεί το μήκος  L΄ στο οποίο η ρωγμή 
παρουσιάζεται γεμισμένη με εποξειδική 
ρητίνη. Το ελάχιστο ανεκτό ποσοστό 
πληρώσεως  L΄/ L  είναι 80% (EN 1504-
10:2004 Test of observation No 33). Για 
κάθε 5% (ή τμήμα του) υστερήσεως από 
το ελάχιστο ανεκτό ποσοστό πληρώσε-
ως, ως μέσου όρου τριών δοκιμίων, θα 
επιβάλλεται στον ανάδοχο του έργου, 
για το σύνολο των εργασιών ενέσεως 
εποξειδικής ρητίνης, ποινή μειώσεως 
της αμοιβής του κατά 5%. Η πυκνότητα 
της πυρηνοληψίας θα καθορίζεται στη 
σύμβαση, αναλόγως σημασίας έργου.   

Ο έλεγχος πληρότητας της ρωγμής 
μπορεί να γίνει και με υπερήχους. 

Έτοιμα δοκίμια τσιμεντοκονιάματος, 
πρισματικά 5.08 Χ 5.08 Χ 12.7 cm ή 7.5 
Χ 7.5 Χ 15 cm ή κυλινδρικά με διάμετρο 
15 και ύψος 30 cm, κομμένα υπό γω-
νία 300 κατά την διεύθυνση του ύψους 
τους, κολλιούνται με εποξειδική ρητίνη 
πάχους 3 mm, από αυτήν που χρησιμο-
ποιείται στο έργο. Η θραύση των δοκι-
μίων, ηλικίας συγκολλήσεως 7 ημερών 
και συντηρήσεως σε θερμοκρασία 20 0C 
, σε θλίψη, πρέπει να γίνεται στο σκυ-
ρόδεμα και όχι στην εποξειδική ρητίνη. 

Η αντοχή σε λοξή διάτμηση (το φορτίο 
θραύσεως δια της επιφανείας π.χ. 5.08 
Χ 5.08 cm) δεν πρέπει να παρουσιάζει 
υστέρηση από την συμβατικώς απαι-
τουμένη ή την δηλωθείσα, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10%. Σε αντίθετη περί-
πτωση*** θα επιβάλλεται, για το σύνολο 
των εργασιών ενέσεως εποξειδικής ρη-
τίνης, ποινή μειώσεως της αμοιβής του 
αναδόχου ίση προς το ποσοστό υστερή-
σεως από του ανεκτού ορίου.       

Οι ποινές θα επιβάλλονται αθροιστι-
κά, και υπό την προϋπόθεση ότι η υστέ-
ρηση (αντοχών ή πληρώσεως της ρωγ-
μής) δεν είναι τέτοια που να καθιστά την 
εργασία απολύτως απαράδεκτη. 

Η δαπάνη λήψεως και ελέγχου των 
δοκιμίων και αποκαταστάσεως των 
οπών των καρότων με εποξειδικό ή 
ακρυλικό ή παρεμφερές κονίαμα, βαρύ-
νει τον ανάδοχο.           

Μέτρα προστασίας
Οι εποξειδικές ρητίνες και τα συστα-

τικά τους είναι ευαίσθητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Πρέπει να αποθηκεύο-
νται σε χώρους στεγνούς, δροσερούς 
και αεριζόμενους και σε θερμοκρασίες 
που ορίζει ο παραγωγός. Τα δοχεία πρέ-
πει να προσκομίζονται και να διατηρού-

*** Η διαδικασία, οι απαιτήσεις και το μέ-
γεθος των προτεινομένων ποινών αποτελεί 
προσωπική πρόταση του γράφοντος, δεν 
καλύπτεται από Κανονισμό ή άλλη επίσημη 
έγκριση. Η επιβολή και το ύψος τους πρέπει 
να προβλέπονται από τη Σύμβαση.

νται σφραγισμένα, αν ανοιχτούν και το 
περιεχόμενό τους χρησιμοποιηθεί μερι-
κώς, πρέπει να ξανασφραγισθούν.   

Στους κλειστούς χώρους εφαρμογής 
του συστήματος πρέπει να επιδιώκεται 
και να εξασφαλίζεται καλός αερισμός, ή 
και να επιβάλλεται η χρήση μάσκας.        

Η εκτέλεση της εργασίας απαγορεύε-
ται παρουσία φλόγας.   

Κατά την εκτέλεση της εργασίας οι 
εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν την 
επαφή της ρητίνης με το δέρμα, φορώ-
ντας προστατευτικά γάντια και ρούχα 
εργασίας, ή και μάσκα ή ματογυάλια. Σε 
περίπτωση επαφής πρέπει να ξεπλυθούν 
με άφθονο νερό και σαπούνι, με αποφυ-
γή των διαλυτών.       

Σε περίπτωση επαφής της ρητίνης ή 
των συστατικών της με τα μάτια, πρέ-
πει να γίνεται αμέσως ξέπλυμα με νερό 
για 10 λεπτά και συγχρόνως να ζητείται 
συμβουλή γιατρού. Η χρήση κολλυρίου, 
αλοιφών ή παρεμφερών χωρίς τη υπό-
δειξη οφθαλμίατρου πρέπει να αποφεύ-
γεται.     

Κατά την διάρκεια της εκτελέσεως ερ-
γασιών με ρητίνες πρέπει να αποφεύγε-
ται το κάπνισμα και η λήψη τροφής.               

Η εποξειδική ρητίνη προκαλεί αλ-
λεργίες και πρέπει να αποφεύγεται από 
αλλεργικώς ευαίσθητα άτομα.    

Συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου υπερψήφισε, τον Ιούνιο, Έκθεση για την επι-
καιροποίηση της Οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σημαντικές τροπολο-
γίες του ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλου.

Κεντρικά σημεία της Έκθεσης είναι η αντιμετώπιση 
των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων που πραγμα-
τοποιούνται με το προκάλυμμα της επαναχρησιμοποί-
ησης και η αύξηση του στόχου συλλογής στο 85% με 

ξεχωριστούς στόχους για μικρές συσκευές και λαμπτή-
ρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν 
υδράργυρο. Ταυτόχρονα, η Έκθεση εμπλέκει περισ-
σότερο το λιανεμπόριο στα συστήματα συλλογής, επι-
τρέποντας στους πολίτες να επιστρέφουν χωρίς κόστος 
πολύ μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε καταστήματα, 
κάτι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές 
-και οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν- παραμένουν 
έξω από τα κοινά οικιακά απόβλητα.
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Ο τύπος έγραψε Αιολικό πάρκο μαμούθ στη Δανία

Ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια αιολικά πάρκα του 
κόσμου, οι 90 ανεμο- γεννήτριες του οποίου καλύπτουν 
τις ανάγκες σε ηλεκτρικό 200.000 νοικοκυριών, εγκαινι-
άσθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Δανία, ανακοίνωσε 
ο γερμανικός όμιλος E.ON που το διαχειρίζεται.

Το πάρκο «Roedsand 2» βρίσκεται στη Βαλτική θά-
λασσα, περίπου 10 χλμ. στα ανοικτά του νησιού Λόλαντ, 
ανάμεσα στα λιμάνια Γκέντσερ και Ρέντμπι, 150 χλμ. 
νοτιοανατολικά της Κοπεγχάγης.  Το πάρκο, το οποίο 
κατασκευαζόταν από την άνοιξη του 2009 σε ύδατα 
βάθους 6 ως 12 μέτρων, αποτελείται από 5 σειρές 18 
ανεμογεννητριών ύψους 115 μέτρων, που μπορούν να 
παράγουν ως 800 εκατομμύρια κιλοβάτ ανά ώρα χάρη 
στη συνολική ισχύ τους που φτάνει τα 207 μεγαβάτ.

Με κόστος περίπου 4 δισεκατομμύρια δανικές κο-
ρώνες (537 εκατομμύρια ευρώ), θα συμβάλει στον πε-
ριορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 
700.000 τόνους ετησίως, αναφέρει η E.ON σε ανακοί-
νωσή της. Περίπου 20% της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
στη Δανία προέρχεται ήδη από την αιολική ενέργεια.

Στην Ελλάδα το «Solar Wave»
Σ’ ελληνι-

κά ύδατα τα-
ξιδεύει από 
τις αρχές του 
Οκτωβρίου 
το «Soral 
Wave». Συ-
γκεκριμένα, 

πρόκειται για το μοναδικό καταμαράν στον κόσμο 
που κινείται αποκλειστικά με τη βοήθεια της ηλια-
κής και της αιολικής ενέργειας, χωρίς να εκπέμπει 
ρύπους.

Με πλήρωμα τους δύο Γερμανούς ιστιοπλό-
ους, τον Michael Köhler και τον Heike Patzelt, το 
«πράσινο» καταμαράν ξεκίνησε το ταξίδι του τον 
Απρίλη του 2010 από τη Βόννη. Στη συνέχεια διέ-
σχισε τον Ρήνο και τον Δούναβη, μετά βγήκε στη 
Μαύρη Θάλασσα και έπλευσε στο Αιγαίο Πέλαγος.  
Οι δύο ιστιοπλόοι έχουν ως στόχο να ευαισθη-
τοποιήσουν τις νέες γενιές για το πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής και να ενημερωθούν για τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου. Το «Solar Wave» πρόκειται 
να κάνει τον γύρο της γης σε διάστημα δύο ετών, 
πλέοντας κοντά και παράλληλα από τον Ισημερι-
νό. 

Το ανάποδο σπίτι
Στο Trassenheide της Γερμανίας 

κατασκευάστηκε ένα ανάποδο σπίτι, 
στο οποίο η οροφή είναι στο έδα-
φος και τα έπιπλα κρέμονται από 
το πάτωμα, έτσι ώστε να βρίσκονται 
στην κανονική τους θέση. Το έκθεμα 
αυτό, μιας και πρόκειται για έκθεμα 
και όχι για ένα κανονικό σπίτι που 
κατοικείται, άνοιξε τις πόρτες του για 
το κοινό στις αρχές του Σεπτέμβρη 
του 2008. Το κατασκεύασμα ήταν 
έμπνευση των Πολωνών Klaudiusz 
Golos και Sebastion Mikuciuk. Όσοι 
επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο έκ-
θεμα δήλωσαν πως αισθάνθηκαν 

λίγο μπερδεμένοι και έχοντας χάσει 
τον προσανατολισμό τους. Πρό-
κειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα, 
διαφορετική άποψη και θέα των κα-

θημερινών πραγμάτων και για μια 
υπέροχη δουλειά των διακοσμητών 
με τους ντόπιους. Και άλλα κτήρια 
έχουν κατασκευαστεί ανάποδα πα-
λαιότερα αλλά μόνο από τους ντό-
πιους. 

Πάντως μια ακόμα άποψη που θα 
ήταν ενδιαφέρουσα και ίσως να μην 
προκαλούσε στο κοινό μπέρδεμα θα 
ήταν να περπατάνε οι άνθρωποι με 
βεντούζες ανάποδα, έτσι ώστε να 
περπατάνε από την κανονική πλευ-
ρά του σπιτιού! Βέβαια αυτό ίσως να 
τους προκαλούσε λίγο πονοκέφαλο, 
αλλά τι να πει κανείς; Εσείς τι λέτε;
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Η άνοδος της στάθμης του 
Ινδικού Ωκεανού απειλεί 
εκατομμύρια ανθρώπους

Η στάθμη της θάλασσας στον Ινδικό Ωκεανό 
αυξάνεται άνισα, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύ-
ρια ανθρώπους που ζουν στις παράκτιες περιοχές 
του Μπαγκλαντές, της Ινδονησίας και της Σρι Λάν-
κα, αναφέρει μελέτη επιστημόνων από το Πανεπι-
στήμιο του Κολοράντο και το Εθνικό Κέντρο για 
την Ατμοσφαιρική Έρευνα.

Οι ίδιοι όμως επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η 
στάθμη της θάλασσας μειώνεται σε άλλες περιο-
χές. Στη μελέτη τους αναφέρουν ενδεικτικά ότι οι 
Σεϋχέλλες και η Ζανζιβάρη, κοντά στις ακτές της 
Τανζανίας, εμφανίζουν την μεγαλύτερη μείωση 
της στάθμης των θαλασσίων υδάτων. Πάντως, το 
συμπέρασμα της έρευνας είναι πως η στάθμη των 
υδάτων γενικών αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο 
κατά περίπου 3 mm το χρόνο.

Οι ωκεανοί απορροφούν μεγάλο τμήμα αυτής 
της πλεονάζουσας θερμότητας, προκαλώντας την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι υψηλότερες 
θερμοκρασίες προκαλούν επίσης το λιώσιμο των 
παγετώνων και τμημάτων των άγων που καλύ-
πτουν την Γροιλανδία και τη δυτική Ανταρκτική. 

Διαπίστωσαν ότι η αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας παρατηρείται έντονα στον Κόλπο της 
Βεγγάλης, την Αραβική θάλασσα, τη Σρι Λάνκα, τη 
Σουμάτρα και την Ιάβα και ότι σε αυτές τις περιο-
χές μπορεί να καταγραφεί μεγαλύτερη αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας σε σχέση με τον παγκόσμιο 
μέσο όρο.

Ηλιακός αυτοκινητόδρομος στην Ιταλία
Ο αυτοκινητόδρομος Α18, στην 

ανατολική Σικελία είναι ο πρώτος ηλι-
ακός αυτοκινητόδρομος του κόσμου 
και σε λίγο καιρό θα παραδοθεί για 
χρήση.

Η Ιταλία για ακόμη μια φορά 
πρωτοπορεί, αφού, το 1926, έγινε η 
πρώτη χώρα που απέκτησε αυτοκινη-
τόδρομο, τον Α8 που συνδέει το Μι-
λάνο με τις λίμνες Κόμο και Ματζόρε.

Ο αυτοκινητόδρομος Α18 προσθέ-
τει 30 χιλιόμετρα στο οδικό δίκτυο 
της νήσου της νότιας Ιταλίας και είναι 

ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Κατάνια και στις Συρακούσες, 
ενώ τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου με ηλιακή ενέργεια, γεγονός 
που τον καθιστά παγκόσμια πρωτοπορία.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Α18 θα είναι, ενδεχομέ-
νως, ο πλέον προηγμένος δρόμος στην Ευρώπη και, παράλληλα, 
ένας από τους ασφαλέστερους. Έχει ήδη τοποθετηθεί το ένα τέταρ-
το των ηλιακών συλλεκτών που θα τον καταστήσουν αυτόνομο 
αυτοκινητόδρομο, ενώ σύμφωνα με τους εργολάβους, το σύστη-
μα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 2011, 
οπότε και ο αυτοκινητόδρομος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το σχέδιο μελέτης του προβλέπει ότι το 100% των ενεργειακών 
του αναγκών θα καλύπτεται από 80.000 ηλιακούς συλλέκτες που 
θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του δρόμου και μέσω των οποί-
ων θα τροφοδοτούνται τα φώτα, οι ανεμιστήρες στις σήραγγες, τα 
τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης κ.ο.κ.

Ο ηλιακός αυτοκινητόδρομος, συνολικής ισχύος 12 εκ. kWh το 
χρόνο θα βοηθήσει, σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία, να 
εξοικονομηθεί το ισοδύναμο 31.000 τόνων πετρελαίου καθώς και 
10.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.. Εκτός του ότι θα τροφοδο-
τείται πλήρως από φωτοβολταϊκά συστήματα, θα είναι ένας πραγ-
ματικά «πράσινος» δρόμος, αφού κατά μήκος του θα φυτευτούν 
χιλιάδες δέντρα και φυτά για λόγους καλαισθησίας.

Η Ιταλία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, όμως, αφού στο πλαί-
σιο «πράσινων» αναβαθμίσεων σε όλους τους αυτοκινητοδρό-
μους, η «Autostrade per l' Italia» αντικαθιστά με LED τα φώτα 
όλων των δρόμων, τους οποίους διαχειρίζεται, (περίπου 3.500 
χιλιόμετρα σε σύνολο 6.500 του ιταλικού οδικού δικτύου) ενώ 
ενσωματώνει την ηλιακή τεχνολογία σε δρόμους ολόκληρης της 
χώρας.

Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοίνωσε σειρά από πρωτοβουλίες για 
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτιώ-
σεις για ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλες τις 
εγκαταστάσεις της. Με βάση τα σχέδιά της προβλέπεται μείωση 
της παραγωγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% και 
μακροπρόθεσμα ελπίζει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων που 
θα συμβάλλουν στη συντήρηση των υποδομών της.
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Το διοξείδιο του άνθρακα 
δυσχεραίνει 
την αναπνοή των ωκεανών

Δυσκολεύονται, ουσιαστι-
κά, να ανασάνουν οι ωκεανοί 
του πλανήτη, λόγω της ανό-
δου των αερίων του θερμο-
κηπίου, με τα θαλάσσια οικο-
συστήματα να καταστρέφονται 
και τη διατροφική αλυσίδα να 

καταρρέει, σύμφωνα με καινούργια μελέτη που δημοσι-
εύεται στο τελευταίο τεύχος της επιθεώρησης Science. 
«Είναι σαν η Γη να καπνίζει, για χρόνια, δυο πακέτα τσι-
γάρα την ημέρα», είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της έκ-
θεσης ‘Οβε Χόε-Γκούλντμπεργκ, που διευθύνει το Πρό-
γραμμα Ωκεανών και Ακτών στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο 
Αλλαγών του Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, στην Αυ-
στραλία.

Σύμφωνα με τη μελέτη - που παρουσιάζεται «Οι επι-
πτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Θαλάσσια Οικοσυ-
στήματα του Πλανήτη» - οι ωκεανοί θερμαίνονται και 
οξινίζονται ταχύτατα, τα υδατικά ρεύματα αλλάζουν και 
οι νεκρές ζώνες στα βάθη των ωκεανών επεκτείνονται. 
Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί μεγάλης κλίμακας υποβάθ-
μιση των μεγάλων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως τα 
δάση φυκιών και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι καθώς και 
η κατάρρευση της θαλάσσιας διατροφικής αλυσίδας, με 
μικρότερα ψάρια και συχνότερες επιδημίες στους θαλάσ-
σιους οργανισμούς.

«Αν συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι θα μπούμε σε 
καταστάσεις χωρίς προηγούμενο ανάλογο», είπε ο Χόε-
Γκούλντμπεργκ. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι ωκεανοί 
είναι «οι πνεύμονες και η καρδιά» της Γης, παράγοντας το 
50% του οξυγόνου στον πλανήτη και απορροφώντας το 
30% του διοξειδίου του άνθρακα για το οποίο ευθύνεται 
ο άνθρωπος.

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο στην οποία οι ίδιες οι 
υπηρεσίες που παρέχουν οι ωκεανοί και στις οποίες 
βασίζεται η ανθρωπότητα υφίστανται μαζικές αλλαγές 
και - σε ορισμένες περιπτώσεις - έχουν αρχίσει να μην 
επαρκούν», προειδοποιεί ο επικεφαλής συγγραφέας της 
μελέτης. 

«Με απλά λόγια, η Γη δεν μπορεί να κάνει χωρίς τους 
ωκεανούς της. Έχουμε ενδείξεις ότι βαδίζουμε προς 
μια νέα σημαντική εξαφάνιση ειδών», κατέληξε ο Χόε-
Γκούλντμπεργκ. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν 
ότι οι ωκεανοί είναι η πρωταρχική πηγή τροφής για πάνω 
από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και ο 
αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 
είκοσι χρόνια.

Ο τύπος έγραψε
Ευρωπαϊκή Οδηγία EC 
641/2009 για κυκλοφορητές 
θέρμανσης

Είναι γεγονός ότι στο μυαλό των περισσοτέρων από 
εμάς ο κυκλοφορητής θέρμανσης είναι «αθώος» ως 
προς την ηλεκτρική κατανάλωση.

Μελέτες όμως, της Ε.Ε. έδειξαν πως οι οικιακοί κυ-
κλοφορητές φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην 
κατανάλωση ενέργειας και προχώρησε με την ετοιμα-
σία σχετικής Οδηγίας, της EC 641/2009, που θα διέπει 
τον σχεδιασμό τους. Από την προπαρασκευαστική με-
λέτη που εκπόνηση η Ε.Ε. για αυτή την Οδηγία, διαφά-
νηκε ότι κάθε χρόνο τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή 
αγορά 14 εκατομμύρια κυκλοφορητές. Το 2005 κατα-
ναλώθηκαν από τους κυκλοφορητές που είναι εγκα-
τεστημένοι στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, 50 TWh που 
αντιστοιχούν σε 23 εκατομμύρια τόνους παραγόμενο 
διοξείδιο του άνθρακα, αριθμός συγκρίσιμος με την 
κατανάλωση των πλυντηρίων ρούχων στην Ευρώπη. 
Εκτιμάται δε ότι, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα ανέλθει 
στις 55 TWh μέχρι το 2020.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 τίθεται σε εφαρ-
μογή η ευρωπαϊκή οδηγία EC 641/2009 που αφορά 
το σχεδιασμό κυκλοφορητών χωρίς μηχανικό στυπιο-
θλήπτη (glandless circulating pumps). Η Οδηγία προ-
βλέπει ότι ιο κυκλοφορητές θα πρέεπι να έχουν δείκτη 
ενεργειακής απόδοσης μικρότερο του 0,27. Σύμφωνα 
με την Οδηγία ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, συ-
ντήρηση και χρήση του κυκλοφορητή ούτως ώστε να 
μειώνεται η αρνητική του επίδραση στο περιβάλλον. 
Επιπλέον, υποχρέωσή του είναι να δίνει πληροφορί-
ες σχετικά με το ξεμοντάρισμα του κυκλοφορητή και 
την ανακύκλωση, ή απόρριψη, με το τέλος του κύκλου 
ζωής το, των υλικών από τα οποία είναι κατασκευα-
σμένος. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω, 
πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του κατασκευ-
αστή και να είναι ορατές και προσβάσιμες στο κοινό.

Με βάση τη σημερινή τεχνολογία στην κατασκευή 
των κυκλοφορητών, εναρμονισμένοι με την πιο πάνω 
Οδηγία, είναι οι κυκλοφορητές που η λειτουργία 
τους στηρίζεται στον ηλεκτρονική έλεγχο των στρο-
φών τους. Είναι καιρός πια να μεταπηδήσουμε από 
τους παραδοσιακούς κυκλοφορητές τριών ταχυτήτων 
στους ηλεκτρονικούς και να επωφεληθούμε από τα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά τους.
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Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious Concrete) 
Πορώδες μίγμα ως υλικό κατασκευής εξωτερικών δαπέδων

Του κ. Πατεράκη Άγγελου, Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας & Ανάπτυξης της ΛΑΡΣΙΝΟΣ

Το Διαπερατό Σκυρόδεμα είναι ένα έτοιμο υψηλού πορώ-
δους χονδρόκοκκο μίγμα, με ελεγχόμενα φυσικομηχανικά 
και υδρολογικά χαρακτηριστικά. 

Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε σύμφωνα με την ειδική 
προδιαγραφή ACI 522 R  περί  P.C (Pervious Concrete). Χρη-
σιμοποιείται κυρίως ως υλικό κατασκευής εξωτερικών δα-
πέδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αντί για άσφαλτο 
και σε εξειδικευμένες χρήσεις ως υλικό για υδραυλικές κα-
τασκευές αποστράγγισης. Είναι διαπερατό από το νερό και 
τον αέρα με αποτέλεσμα να διαπερνούν τη μάζα του, επι-
στρέφοντας το νερό της βροχής φιλτραρισμένο στο έδαφος, 
κάνοντας το έτσι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο που είναι 
φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το Διαπερατό Σκυρόδεμα είναι σχεδιασμένο να περιέχει 
συνήθως χονδρόκοκκα αδρανή, τσιμέντο, ενίοτε ιπτάμενη 
τέφρα, χημικά πρόσμικτα και νερό. Είναι ευαίσθητο υλικό 
λόγω της μικρής συνεκτικότητας του και απαιτείται άμεσα 
μετά την τοποθέτησή του ειδική επιφανειακή συμπύκνωση 
(15mm) με τον ειδικό «κυλινδρικό σωλήνα» ώστε να έχει 
ικανοποιητική αντοχή, διαπερατότητα και ομαλότητα στην 
επιφάνεια του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ως διαπερατό σκυρόδεμα ανήκει στα Πράσινα Σκυρο-

δέματα ,έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με την ειδική προδι-
αγραφή ACI 522 R  και δεν καλύπτεται από τον ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ο υπο-
λογισμός της πυκνότητας (ειδικού βάρους) και του περι-
εχόμενου αέρα πραγματοποιείται σύμφωνα με: ASTM C 
138, ASTM C 29. Με ανάλογη σύνθεση και χρήση ποζου-
λανικών προσθέτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και 
σε εφαρμογές οδοστρωμάτων, δρόμων μικρής κυκλοφορί-
ας(αυτοκινητόδρομοι) που απαιτούν μεγαλύτερη θλιπτική 
αντοχή >21 MPa. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (28) ΗΜΕΡΩΝ 8,0 ~14  Mpa

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ (28) ΗΜΕΡΩΝ 1,0 – 2,5 Mpa

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 20 ~ 28 %

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 1870 ~ 1950 kg/m3

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Κ  0,4~2,5cm/sec             

ΜΕΤΡΟ ΚΑΘΙΣΗΣ  0~2  cm                          

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το Διαπερατό Σκυρόδεμα είναι ένα πράσινο σκυρόδε-

μα λόγω των ευεργετικών του  επιδράσεων στο περιβάλλον  
και προορίζεται ως υλικό διάστρωσης δαπέδων  μεγάλων  
εξωτερικών επιφανειών με κυριότερη εφαρμογή στους χώ-
ρους στάθμευσης αυτοκινήτων, αντί για άσφαλτο. Έχει επί-
σης εφαρμογή: 

Χώροι Στάθμευσης επιβατικών  αυτοκινήτων
Πεζοδρόμια - Αυλές οικιών
Πεζόδρομοι  και μονοπάτια σε πάρκα αναψυχής.
Κατοικημένοι δρόμοι, στενά δενδροφυτευμένα δρομάκια
Υλικό υπόβασης (sub-base material) για οδόστρωμα με 

κανονικό σκυρόδεμα
Υλικό για  υδραυλικές κατασκευές (αποστραγγίσεις)
Καταστρώματα πισίνας
Γήπεδα  τέννις
Σταθεροποίηση ελαφρών πρανών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαπερατού Σκυροδέ-

ματος είναι πολλά ώστε να το καθιστούν μια εξαιρετική επι-
λογή για μελλοντικές εφαρμογές. 

Παρέχει μεγάλη ασφάλεια οδήγησης στην επιφάνεια του 
από μειωμένη ολισθηρότητας σε βροχή και χιόνι.

Μεγάλη διάρκεια ζωής σε ανθεκτικότητα (υπολογίζονται 
25~40 χρόνια) 

Ελάχιστη συστολή ξήρανσης, με μείωση των κατασκευα-
στικών αρμών

Τεχνικά ανώτερο και οικονομικά ανταγωνιστικό συγκρι-
τικά με την άσφαλτο, με μικρότερο  τελικό κόστος κύκλου 
ζωής, που προκύπτει από ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής.

Οικονομικό όφελος από μείωση δαπανών σε αντιπλημ-
μυρικά έργα των δήμων

Αύξηση των υδάτινων πόρων του υδροφόρα ορίζοντα με 
φιλτραρισμένο νερό μειωμένων  ρύπων.

Παρέχει μεγαλύτερη ανάπτυξη βλάστησης σε δένδρα και 
φυτά. 

Παρέχει μειωμένη επιφανειακή θερμότητα  στην ατμό-
σφαιρα σε σχέση με την άσφαλτο λόγω του χρώματος και 
της ανοικτής δομής των κενών. 

Μείωση των πλημμυρών από σύλληψη των υδάτων στο 
πρώτο επίπεδο εκροής της καταιγίδας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΩ ΤΟ ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για άλλη μια φορά τα αποθεματικά του Ταμείου μας, αλλά και 
συνολικά του ΕΤΑΑ μπήκαν στο στόχαστρο των πρωτοκλασσάτων 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η λογική τους είναι απλή. Ένας από τους 
βασικούς όρους του μνημονίου είναι άμεσα  να μπει «ζεστό» χρή-
μα στα ταμεία του δημοσίου.

Ο πρόεδρος της τράπεζας Αττικής συνάδελφος Γιάννης Γαμβρί-
λης, μιλώντας στο Capital.gr πρότεινε να αγοράσουμε το 42 % της 
Τράπεζας Αττικής, ώστε το ΕΤΑΑ ( συνενωθέντα ταμεία  μηχανι-
κών, γιατρών και δικηγόρων ) να έχει πλέον το 85 % αυτής και στη 
συνέχεια να προχωρήσει σε εξαγορές και απορροφήσεις άλλων 
μικρότερων τραπεζών.

Για άλλη μια φορά τα αποθεματικά των ταμείων θέλουν να τα 
χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τα κενά που με την πολιτική 
τους δημιούργησαν. Για άλλη μια φορά θέλουν να απαξιώσουν τα 
χρήματα που διαθέτει το ταμείο μας.

Πιστοί κωλοσφουγγάριοι των επιταγών της ΕΕ και του ΔΝΤ 
βρήκαν την ευκαιρία να αρπάξουν τα αποθεματικά των ταμείων 
και γι΄ αυτό καταστρώνουν μεγαλεπήβολα σχέδια. Ο κ. Γαμβρίλης 
αναφέρει χαρακτηριστικά πως: « τα δεδομένα στο ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα έχουν αλλάξει, όμως η αναδιάρθρωση για να είναι 
επιτυχημένη, δεν πρέπει να είναι στη λογική «συγχώνευση για τη 
συγχώνευση» και κυρίως δεν πρέπει να είναι συνώνυμη με τη δη-
μιουργία μεγάλης τράπεζας». Προτείνει λοιπόν η τράπεζα Αττικής, 
να γίνει μια στοχευμένη και εξειδικευμένη τράπεζα, που για να το 
πετύχει αυτό, πρέπει να αυξήσει το δίκτυό της σε 140 καταστήμα-
τα  ( από 80 που είναι σήμερα ), διότι υπάρχει όπως λέει, τεράστιο 
έδαφος να αναπτυχθεί μια εξειδικευμένη τράπεζα. Φαίνεται ο κ. 
πρόεδρος δεν έχει ακούσει τίποτα από τους ειδικούς, για το ότι 
στην Ελλάδα δεν χωράνε πάνω από 2 - 3 τράπεζες.

Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους 
κυρίους και τις πολιτικές που πρεσβεύουν είναι καθαρά πολιτική.

Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ καλεί τους συναδέλφους και συναδέλφισσες στις επερ-
χόμενες εκλογές για Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
στηρίξουν τα ψηφοδέλτια των «ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ » σε 
κάθε νομό. 

Αν η πολιτική των μονοπωλίων που πρεσβεύουν, δεν βγει ητ-
τημένη από αυτές τις εκλογές, τίποτα δεν θα τους σταματήσει, για 
να «φάνε» τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και των άλλων ταμείων με 
διάφορα προσχήματα και φανφάρες. 

Η κεντρική ΔΕ του ΤΕΕ  αλλά και αυτές των περιφερειακών 
τμημάτων, οι Αντιπροσωπείες τους, οι Νομαρχιακές Επιτροπές να 
πάρουν θέση απέναντι στο ζήτημα και να καταδικάσουν αυτές τις 
λύσεις. Σε όλους τους νομούς να οργανωθούν συσκέψεις μηχανι-
κών και να βγουν ψηφίσματα καταδίκης αυτής της πολιτικής.

Να ζητήσουμε την παραίτηση του κ. Γαμβρίλη από την προε-
δρία της τράπεζας Αττικής.

Έξω το ΤΕΕ από την Τράπεζα Αττικής.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στη βιβλιοθήκη του Τμήματός μας υπάρ-
χουν τα παρακάτω Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ που σχετίζονται με την 
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων:
1. ΕΛΟΤ ΕΝ 15193 / 2008-03-13. Ενεργειακή επίδοση κτιρίων - 

Ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισμό.
2. ΕΛΟΤ ΕΝ 15243 / 2008-01-08. Αερισμός κτιρίων - Υπολογισμός 

θερμοκρασίας χώρου και του φορτίου και της ενέργειας κτιρί-
ων εξοπλισμένων με σύστημα κλιματισμού.

3. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-1 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια 
- Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 1: Γενικά.

4. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-2-1 / 2008-03-05. Συστήματα θέρμανσης σε κτί-
ρια - Μέθοδος υπολογισμού απαιτήσεων συστημάτων ενέργει-
ας και επίδοση συστημάτων - Μέρος 2-1: Συστήματα εκπομπών 
θέρμανσης χώρου.

5. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-2-3 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων 
και της απόδοσης των συστημάτων - Μέρος 2-3: Συστήματα 
διανομής για τη θέρμανση χώρων.

6. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-3-1 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων 
και της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 3-1: Συστήματα 
ζεστού νερού χρήσης. Χαρακτηρισμός αναγκών (απαιτήσεις 
άντλησης).

7. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-3-2 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε κτί-
ρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων και 
της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 3-2: Συστήματα ζεστού 
νερού χρήσης, διανομή.

8. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-3-3 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε κτί-
ρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων και 
της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 3-3: Συστήματα ζεστού 
νερού χρήσης, παραγωγή.

9. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-4-1 / 2008-09-10. Συστήματα θέρμανσης σε κτί-
ρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων και 
της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 4-1: Συστήματα παρα-
γωγής θέρμανσης χώρων. Συστήματα καύσης (Λέβητες).

10. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-4-3 / 2003-03-05. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού απαιτήσεων συστημάτων ενέρ-
γειας και επίδοση συστημάτων - Μέρος 4-3: Συστήματα παρα-
γωγής θερμότητας, Θερμικά ηλιακά.

11. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-4-4 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων 
και της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 4-4: Συστήματα 
παραγωγής θέρμανσης χώρων. Συστήματα συμπαραγωγής, 
ενσωματωμένα στο κτίριο.

12. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-4-5 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων 
και της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 4-5: Συστήματα πα-
ραγωγής θέρμανσης χώρων. Επίδοση και ποιότητα συστημά-
των τηλεθέρμανσης και συστημάτων μεγάλου όγκου.

13. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316-4-6 / 2008-09-12. Συστήματα θέρμανσης σε 
κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων 
και της επίδοσης των συστημάτων - Μέρος 4-6: Συστήματα πα-
ραγωγής θέρμανσης χώρων. Φωτοβολταϊκά συστήματα.

14. ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.07 / 2010-01-28. Συστήματα θέρμανσης 
σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού απαιτήσεων συστημάτων 
ενέργειας και απόδοση συστημάτων - Μέρος 4-7: Συστήματα 
παραγωγής θερμότητας χώρων, συστήματα καύσης βιομάζας.

15. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 / 2009-01-28 / 2η Έκδοση. Ενεργειακή 
επίδοση κτιρίων - Υπολογισμός των απαιτήσεων ενέργειας για 
τη θέρμανση και την ψύξη χώρων.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, μετά από σχετική  απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματός, αποφάσισε 

τη συγκρότηση των παρακάτω Μονίμων Επιτροπών:  

1. Μόνιμη Επιτροπή  Επαγγελματικών Θεμάτων  - Νέων Μηχανικών

2. Μόνιμη Επιτροπή  Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης    

3. Μόνιμη Επιτροπή  Πολεοδομίας -  Χωροταξίας – Κτηματολογίου –  Υποδομών

4. Μόνιμη Επιτροπή  Περιβάλλοντος – Αειφορίας - Ενέργειας – Βιομηχανίας -    Τηλεπικοινωνιών      

Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα λειτουργήσει σε επίπεδο νομού, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας αποτε-

λούμενη από τους υπευθύνους των αντίστοιχων Μ.Ε. του κάθε νομού.  

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήμα-

τός μας να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης της σελίδα 30 που ακολουθεί, στα γραφεία του Τμήματος, 

Ηρώων Πολυτεχνείου 19, στην Τρίπολη 22100, ή στα γραφεία των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτρο-

πών τις περιφέρειάς μας στους νομούς  Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.   

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710/226703 και 241940 –41, Fax 2710/ 222127.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Πειθαρχική Διαδικασία των Μελών του ΤΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 783/70, «Περί  τρο-

ποποιήσεως και   συμπληρώσεως    της   υπό   του   Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρουμένης 

πειθαρχικής διαδικασίας. (ΦΕΚ/290 Α’)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ανωτέρω Ν.Δ: 

«Παρά τω Πειθαρχικώ Συμβουλίω ορίζεται δι’ εκάστην υπόθεσιν εισηγητής μέλος του Τ.Ε.Ε. εκ των 

εχόντων 10ετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβανόμενος εκ 

πίνακος καταρτιζομένου υπό της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος δια τον χρόνον της θητείας 

αυτής. Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας των υποθέσεις εισηγηταί 

συνεχίζουν ταύτας μέχρι της περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον 

Πειθαρχικόν Συμβούλιον. Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να περιληφθούν και ομότιμα μέλη 

του Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω πίναξ περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 εισηγητάς». 

Τονίζεται πως οι εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία (το μέγιστο τρεις μήνες) για την ολο-

κλήρωση της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση της σχετικής Έκθεσης. 

Τα Μέλη του ΤΕΕ που είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 10 έτη, καθώς και 

τα ομότιμα Μέλη του που επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοπον-

νήσου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο αίτησης της σελίδα 31 μαζί με 

ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι 31 Ιανουαρίου 2011.



Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου30 ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Oι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να κόψουν και να ταχυδρομήσουν ή να στείλουν με φαξ την παρακάτω αί-

τηση στην διεύθυνση του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, 221 00 Τρίπολη. Τηλ. 2710/226703, 241940 – 41 

φάξ: 2710/222127)

Αίτηση για την συμμετοχή στις Μόνιμες 
Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Επώνυμο:.......................................................................................................................................................

Όνομα: ..........................................................................................................................................................

ΑΜ ΤΕΕ:..........................................................................................................................................................

Ειδικότητα/ες:.................................................................................................................................................

Σχολή:.............................................................................................................................................................

Έτος αποφοίτησης:..........................................................................................................................................

Διεύθυνση:.....................................................................................................................................................

Τ.Κ.:.................................................................................................................................................................

Πόλη:.............................................................................................................................................................

Τηλέφωνα:......................................................................................................................................................

Φαξ:................................................................................................................................................................

e-mail:........................................................................................................................................................

Μεταπτυχιακές Σπουδές:.............................................................................................................................

Τίτλος:.........................................................................................................................................................

Σχολή:.............................................................................................................................................................

Ειδίκευση:.......................................................................................................................................................

Έτος Αποφοίτησης:..........................................................................................................................................

Άλλη Επιστημονική Δράση:.............................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ελ. Επαγγελματίας...........................................................................................................................................

Ελ. Επαγγελματίας – Μελετητής Δ.Ε..........................................................................................................

Ελ. Επαγγελματίας – Εργολήπτης Δ.Ε........................................................................................................

Ιδιωτικός Υπάλληλος:....................................................................................................................................

Δημόσιος Υπάλληλος:....................................................................................................................................

Κύριο σημερινό αντικείμενο απασχόλησης:...............................................................................................

Μόνιμες Επιτροπές που κατά προτεραιότητα με ενδιαφέρουν

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

4. …………………………………



ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 31ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Oι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να κόψουν και να ταχυδρομήσουν ή να στείλουν με φαξ την παρακάτω 
αίτηση στην διεύθυνση του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, 221 00 Τρίπολη. Τηλ. 2710/226703, 241940 – 
41 φάξ: 2710/222127)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
•  Απαιτείται 10ετία τουλάχιστον από την ημ/νία κτήσης αδείας άσκησης επαγγέλματος
•  Συμμετέχουν και τα ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ             •  Να επισυναφθεί σύντομο βιογραφικό  

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΣ:

(Σε περίπτωση δυο ειδικοτήτων  να αναγράψετε και τις δυο με τα αντίστοιχα έτη αποφοίτησης)

Α.Ε.Ι:                                                                        ΣΧΟΛΗ:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Α.Ε.Ι:                                                                        ΣΧΟΛΗ:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
E – mail:

Τ.Κ.                 ΠΕΡΙΟΧΗ:
FAX:                        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ                                                                                                          

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

(Βάλτε x στα αντίστοιχα πλαίσια)

ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Μεγάλη εξειδίκευση: 

Δηλώνω ότι διαθέτω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να διεκπεραιώνω ταχύτατα τις υποθέσεις προανάκρισης που 
ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ.

   Ημερομηνία:…../……/20.......

Ο/Η Αιτών/ούσα




