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BΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Τα γκρεμίζουν όλα
Διεκδικούμε αυτά που κατακτήσαμε:
•	 το κύρος μας
•	 την αξιοπρέπειά μας
•	 την αξιοπιστία μας
•	 την εργασία στη χώρα μας
Δεν διαπραγματευόμαστε:
•	 την ασφάλεια των πολιτών
•	 την ποιότητα των κατασκευών
•	 το δημόσιο συμφέρον
Ενότητα και αγώνας ενάντια:
•	 στην ισοπέδωση
•	 στη σπίλωση
•	 στο λαϊκισμό
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣσήμερα

Ο
ι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες όλων 
των κλάδων στην 
ελληνική αγο-

ρά, αντιμετωπίζουν ουσιαστι-
κό πρόβλημα επιβίωσης. Ήδη 
ξεκίνησε ο τρίτος χρόνος της 
συνεχώς εντεινόμενης με γορ-
γό ρυθμό κρίσης της ελληνικής 
οικονομίας, χωρίς να διαφαί-
νεται η παραμικρή ένδειξη συ-
γκράτησης της κατιούσας πο-
ρείας και της αντιστροφής προς 
ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο. Η 
κρίση, η οποία εκτός από οικο-
νομική είναι και έντονα κοινω-
νική, έχει αγγίξει από άκρου σε 
άκρο το εθνικό γίγνεσθαι, ακό-
μα και τα αγαπημένα παιδιά 
της κυβέρνησης, που κατοικο-
εδρεύουν στα ελιτίστικα ρετιρέ 
των ΔΕΚΟ. Ωστόσο, εκεί, παρά 
την μείωση των εισοδημάτων, 
υπάρχει εργασιακή ασφάλεια. 
Αντίθετα, ο ελεύθερος επαγ-
γελματίες μηχανικός βιώνει 
συνθήκες άγριας ανασφάλει-
ας και μεγάλης αβεβαιότητας, 
επειδή:
•	 Το κράτος δεν εξοφλεί τις 

υποχρεώσεις του σε ΕΔΕ 
και μελετητές μηχανικούς. 
Από τα επίσημα έγγραφα 
του υπουργείου Οικονομί-
ας διαπιστώνεται ότι υπάρ-
χουν οφειλές από το 2007 
και ακόμη πιο πριν, από ανε-

ξόφλητα μέχρι σήμερα Ολυ-
μπιακά Έργα.
•	 Το Π.Δ.Ε. είναι υπερβολι-

κά συρρικνωμένο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την περιφέρεια.
•	 Η απορρόφηση των πόρων 

από έργα του ΕΣΠΑ 2007-
2013 κινείται ακόμη σε εξό-
χως χαμηλά επίπεδα.
•	 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, 

βρίσκεται ακόμη στην φάση 
της νομοθέτησης.
•	 Η αγορά ακινήτου έχει πα-

γώσει εντελώς τα τελευταία 
δύο χρόνια, εξαιτίας της φο-
ροεπιδρομής. Η αλήθεια εί-
ναι ότι η συνεχής αύξηση της 
φορολογίας του ακινήτου εί-
ναι το μόνο σταθερό σημείο 
της ασυνεπούς, ευμετάβλη-
της και αναποτελεσματικής 
φορολογικής πολιτικής στην 
χώρα μας.

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα η 
κυβέρνηση αποφάσισε να εξι-
σώσει την επιστημονική δου-
λειά του μηχανικού με το επάγ-
γελμα του εμπόρου και του με-
ταπράτη. Και τούτο το κάνει με 
την κατάργηση των ελαχίστων 
αμοιβών, οι οποίες υπάρχουν 
ως στήριγμα για την επίτευξη 
ποιοτικής, αξιόπιστης και άρ-
τιας εργασίας. Άλλωστε, είναι 
αυτονόητο ότι ο μηχανικός με 
την επιστημονική δουλειά του 
προστατεύει την περιουσία και 
την ασφάλεια της κοινωνίας, 
ενώ συγχρόνως είναι ο κύρι-
ος μοχλός παροχής υπηρεσιών 
σε θέματα κοινής ωφέλειας και 
ανάπτυξης.
Η κατάργηση των κατώτατων 

αμοιβών για χρόνια τώρα, φαί-
νεται ότι είναι ένα είδος φετίχ 
για τους οικονομολόγους, οι 
οποίοι δεν έχουν επαφή με την 
πραγματική οικονομία και φυ-
σικά με την επιστημοσύνη που 
διέπει το γνωστικό και το επαγ-
γελματικό πεδίο αρμοδιότητας 
των μηχανικών.
Ουδέποτε υπήρξε μια συνεπής, 
συστηματική, αξιόπιστη, επι-
στημονικά ορθή και σοβαρή 
μελέτη που να τεκμηριώνει με 
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
τη θετική επιρροή του μέτρου 
της κατάργησης των ελαχίστων 
αμοιβών στην οικονομία.
Επειδή δυστυχώς τα μέχρι σή-
μερα δείγματα για το πώς επι-
μερίζει η κυβέρνηση το βάρος 
της κρίσης στην πραγματική οι-
κονομία, μας κάνουν δύσπι-
στους, φοβόμαστε ότι αυτό γί-
νεται προσχηματικά και τεχνη-
τά για να μείνουν οι πολιτικά 
ευαίσθητοι για την κυβέρνηση 
χώροι στο απυρόβλητο.
Το κόστος της μελέτης αν το συ-
γκρίνει κανείς με το συνολικό 
κόστος ενός έργου κινείται πε-
ρίπου στο 4% αυτού. Το εύλο-
γο ερώτημα είναι «πόσο στέ-
κει το επιχείρημα της ελάφρυν-
σης του κόστους για τον επεν-
δυτή;», όταν τους τελευταίους 
λίγους μήνες, μόνο από την 
αύξηση του ΦΠΑ και των δο-
μικών υλικών σε αστρονομικά 
ύψη, έχουμε επιβάρυνση των 
κατασκευών κατά 8 – 10 εκα-
τοστιαίες μονάδες.
Συγχρόνως, η μείωση της αμοι-
βής των μηχανικών θα οδηγή-

σει αναγκαστικά και στη μεί-
ωση του χρόνου που διατίθε-
ται για τη μελέτη ενός έργου. 
Το γεγονός αυτό θα οδηγή-
σει σε υπερδιαστασιολόγηση 
των κατασκευών για λόγους 
ασφάλειας, με άμεση επίπτωση 
στην αύξηση του κόστους κα-
τασκευής.
Μην ξεχνάμε ότι ο κώδικας 
αμοιβών των μηχανικών αντι-
προσωπεύει την αξία της ερ-
γατικής δύναμης, που καταβά-
λει ο μηχανικός για την σύλλη-
ψη, τον σχεδιασμό, τη μελέτη 
και την υλοποίηση ενός τεχνι-
κού έργου, τηρώντας τους κα-
νόνες της επιστήμης και της τέ-
χνης, τα πρότυπα, τις προδια-
γραφές, την επιστημονική τε-
χνογνωσία και την δεοντολο-
γία, έτσι ώστε να παράγει ένα 
αισθητικά άρτιο, ασφαλές και 
λειτουργικό έργο, με σεβασμό 
στο περιβάλλον και πάνω απ’ 
όλα στον πολίτη.
Το χειρότερο βέβαια, είναι πως 
η κατάργηση του κώδικα αμοι-
βών, θα οδηγήσει τους μηχανι-
κούς σε έναν ανελέητο αθέμιτο 
ανταγωνισμό με θύματα τους 
ίδιους, καθώς επίσης την ποι-
ότητα των έργων τους. Επίσης, 
θα προκαλέσει ένα κύμα φυγής 
ικανών μηχανικών στο εξωτε-
ρικό, αναζητώντας μια καλύ-
τερη επαγγελματική προοπτι-
κή, με ότι αυτό μπορεί να συ-
νεπάγεται για το κράτος (απώ-
λεια φόρων, απώλεια εισφο-
ρών στα ταμεία κ.ο.κ.) και την 
κοινωνία, αφού το επιστημο-
νικό δυναμικό είναι το κοινω-
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νικό κεφάλαιο που συνιστά τον πιο 
ισχυρό πυλώνα του εθνικού πλούτου 
μιας χώρας. Πέρα από το γεγονός ότι 
η άκριτη και άκομψη εξώθηση για με-
τανάστευση του επιστημονικού δυνα-
μικού της χώρας, τραυματίζει βάναυ-
σα το αξιακό και το δικαιικό σύστη-
μα της χώρας.
Η πολιτική που ακολουθείται, διαπι-
στώνουμε πως ούτε είναι βασισμένη 
σε πραγματικά δεδομένα και ανάγκες, 
αλλά ούτε έχει συνεκτιμήσει και μελε-
τήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα 
επιφέρει. 
Οι μηχανικοί όμως, ξέρουμε πολύ 
καλά ότι χάνουμε μια μάχη σε έναν 
πόλεμο για την ανάπτυξη της χώρας 
μας, που μάλιστα εμείς από την πρώ-
τη στιγμή της κρίσης προτάξαμε και 
επισημάναμε. 
Ο στόχος της ανάπτυξης δεν μπορεί 
να επιτευχθεί από την εισβολή των 
πολυεθνικών εταιρειών στον χώρο 
των υπηρεσιών και ως προσωπικό 
ένα φθηνό, ταπεινωμένο και εξαθλι-
ωμένο επιστημονικό δυναμικό, μέσα 
στην ίδια του την χώρα.
Αυτό που διαπιστώνουμε, είναι πως 
επιχειρείται η σπίλωση και η κοινω-
νική απαξία των επιστημόνων όλων 
των ειδικοτήτων και προωθείται η 
ισοπεδωτική αντίληψη των συμφερό-
ντων των «συντεχνιών». 
Όμως, οι έλληνες επιστήμονες έχουν 
κάθε ευθύνη, δικαίωμα αλλά και υπο-
χρέωση να αγωνιστούν και να αντι-
σταθούν σε ατομικό αλλά και συλ-
λογικό επίπεδο, ώστε να εμποδίσουν 
την εκποίηση ζωτικών και παραγωγι-
κών τομέων της χώρας και εντέλει την 
ισοπέδωση των εποπτικών και ελε-
γκτικών θεσμών και μηχανισμών της 
πολιτείας.
Πέρα λοιπόν από την όποια πολιτική 
άποψη του καθ’ ενός, συνάδελφοι, η 
σημερινή εποχή φέρνει ένα μήνυμα: 
ενότητα και αγώνας. Το απαιτούν οι 
περιστάσεις και πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε πως η αξιοπρέπειά μας δεν εί-

ναι διαπραγματεύσιμη.

Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πο-

λιτείας και των πολιτών, που προτάσ-

σει το δημόσιο συμφέρον και ως φο-

ρέας των μηχανικών της χώρας, δε θα 

επιτρέψει να επικρατήσει η μονοδιά-

στατη οικονομικίστικη αντίληψη της 

τρόικας των δανειστών του δημοσί-

ου και των εκφραστών της, που οδη-

γεί σε πλήρη διάλυση του οικονομι-

κού και κοινωνικού ιστού της χώρας.

Οφείλουμε να αναδείξουμε στο ευρύ-

τερο κοινό την υψηλή αίσθηση ευθύ-

νης και προσφοράς του επιστημονι-

κού δυναμικού τόσο στη χώρα, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο και να δώ-

σουμε απάντηση σε μια συντονισμέ-

νη επίθεση, η οποία εκπορεύεται από 

συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία έχουν 

στόχο την αμφισβήτηση και την ισο-

πέδωση του ρόλου, του έργου και 

της προσφοράς των ελλήνων επιστη-

μόνων και κατά συνέπεια εμάς όλων 

των μηχανικών.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ αι-

σιοδοξίας που χρειαζόμαστε όλοι για 

να αγωνιστούμε αυτή την εποχή, δι-

εκδικώντας αυτά που πετύχαμε με 

αγώνες δεκαετιών και που κράτησαν 

ψηλά το κύρος και την φήμη του μη-

χανικού.

Οι ελπίδες για το 2011 είναι ισχνές 

και τα όνειρα λίγα.

Ολόψυχες ευχές για καλή χρονιά, 

σε όλες και όλους σας, γιατί οι ευ-

χές μπορούν να δυναμώσουν τις ελ-

πίδες και να πολλαπλασιάσουν τα 

όνειρα….

Με συναδελφικούς 

χαιρετισμούς

Η πρόεδρος

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Κυρία Υπουργέ,
Από την 1η Οκτωβρίου του 2010 έχει τεθεί σε εφαρμογή 

ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση. Είναι υποχρεωτική πλέον για την έκδοση οι-
κοδομικής άδειας νεοαναγειρόμενου ή ριζικά ανακαινιζόμε-
νου κτιρίου συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. η εκπό-
νηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και η θεώρηση αυτής 
από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, με 
την έκδοση των Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6-10-2010) και 
Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/31-7-2010) συστήνεται το σώμα 
των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και η 
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας. 

Όλα τα παραπάνω καθώς και πολλά άλλα που αφορούν 
σε τεχνικά ζητήματα (σύνταξη σχετικών ΤΟΤΕΕ, ανάπτυξη 
λογισμικού για ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση κλπ.) κα-
θιστούν σαφές ότι προηγήθηκε και συνεχίζει να λαμβάνει 
χώρα μια επίπονη προσπάθεια από μια ομάδα αξιόλογων 
επιστημόνων, συναδέλφων και μη, με αρωγό το Τ.Ε.Ε., προ-
σπάθεια η οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να απο-
βεί μάταια, καθιστώντας μας έτσι όλους συνυπεύθυνους για 
την επιτυχή ή μη εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Το ΤΕΕ/ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου αντιλαμβα-
νόμενο τις ανακύπτουσες δυσκολίες αλλά και την ανάγκη 
για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, προχώρησε άμε-
σα στη λήψη των κάτωθι υποστηρικτικών μέτρων : 

Απέστειλε τέσσερα από τα μέλη του σε ταχύρυθμα σεμι-
νάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών  που πραγματοποιήθηκαν 
στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. 

Με τη συνδρομή των παραπάνω συναδέλφων-
εκπαιδευτών, ολοκλήρωσε ήδη τον πρώτο κύκλο δωρεάν 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και στις πέντε πρωτεύουσες 
των νομών της Περιφέρειας μας, με αθρόα συμμετοχή πολ-
λών συναδέλφων μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών και 
μη. Τα σεμινάρια περιελάμβαναν, 2 ώρες θεωρία, 2 ώρες 
επίδειξη χρήσης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, 1 ώρα ερωτή-
σεις-συζήτηση,  και τέλος συνοδευτικό CD με όλη τη σχετι-
κή νομοθεσία, παρουσιάσεις, παραδείγματα και οδηγό με-
λέτης. Μελλοντικά,  αν αυτό κριθεί σκόπιμο, το Τμήμα προ-
τίθεται να προχωρήσει και σε δεύτερο κύκλο σεμιναρίων εν-
σωματώνοντας σε αυτά τυχόν τελευταίες ενημερώσεις ή τρο-
ποποιήσεις. 

Πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Τρίπολη 
έδρα του Τμήματος αποκλειστικά και μόνο για τους συνα-
δέλφους μηχανικούς υπαλλήλους των Πολεοδομικών Υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας μας. 

Όλη η σχετική νομοθεσία καθώς και τυχόν ανακοινώσεις 
που αφορούν τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος μας. Ταυτόχρονα, και για ότι καινούργιο 
προκύπτει γίνεται άμεση ενημέρωση όλων των μελών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τον τελευταίο μήνα και κατόπιν συζητήσεων που είχα-
με με συναδέλφους κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων προ-

έκυψαν ζητήματα τα οποία και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκο-
λη την άμεση εφαρμογή του Κανονισμού μόνο στο κομμά-
τι που αφορά στην εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών και όχι 
σε αυτό των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Ζητήματα όπως : 

Η μη έκδοση της σχετικής ΤΟΤΕΕ που αφορά στη Βιοκλι-
ματική Αρχιτεκτονική των Κτιρίων και η οποία κρίνεται απα-
ραίτητη για την ορθή εφαρμογή της §1 του άρθρου 8 του 
Κανονισμού. Άλλωστε,  μιας και που στόχος του όλου εγχει-
ρήματος είναι στο προσεχές διάστημα η ενεργειακή απόδο-
ση ενός κτιρίου να κρίνεται από απόλυτα και όχι συγκρινό-
μενα μεγέθη, ο σωστός σχεδιασμός ενός κτιρίου αποτελεί το 
πρώτο και βασικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Η μη έκδοση των υπό αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ που αφορούν 
την θέρμανση και των κλιματισμό κτιρίων ώστε να είναι 
εναρμονισμένες με τον ΚΕΝΑΚ

Η έλλειψη ΤΟΤΕΕ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Η αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ ύδρευσης και αποχέτευσης 

ώστε να συμπεριληφθούν τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης 
φυσικών πόρων και περιβάλλοντος (π.χ. συλλογή όμβριων, 
εγκατάσταση μικρών οικιακών βιολογικών όπου δεν υπάρ-
χει κεντρικός κλπ.) 

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος «λειτουργικά εξαρ-
τώμενοι» που αναφέρεται στη παράγραφο Α.5 της σχετικής 
Εγκυκλίου και που αφορά στις προσθήκες σε υφιστάμενα 
κτίρια προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν περιλαμβάνει τις 
Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου (λχ. κεντρική θέρμανση). 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλι-
στεί η ορθή και ανεμπόδιστη εφαρμογή του Κανονισμού 
προτείνουμε : 

i)Την παράλληλη εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. με τον ισχύ-
οντα Κανονισμό Θερμομόνωσης μέχρι και τις 31-3-2011, 
κάτι που στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί ξανά και στις περι-
πτώσεις του Αντισεισμικού Κανονισμού και του Κανονισμού 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

Θεωρούμε ότι η ευσυνειδησία και ο επαγγελματισμός 
των συναδέλφων μηχανικών θα τους ωθήσει στο να συμπε-
ριλάβουν στο σχεδιασμό και τη μελέτη ενός κτιρίου όλες 
εκείνες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που θα το καταστή-
σουν ενεργειακά αποδοτικό ακόμα και στην περίπτωση που 
δεν απαιτείται εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης. 

ii)Καμία μεταβολή στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα 
που αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής 
Απόδοσης, αποφεύγοντας έτσι τυχόν δυσλειτουργίες στην 
εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». 

iii)Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών που αφορούν στους προσωρινούς 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές μέχρι τις 31-12-2010, μιας και 
που λόγω της αρχικής ελλιπούς ενημέρωσης δεν κατέστη 
δυνατό από αρκετούς συναδέλφους να προλάβουν την προ-
καθορισμένη τελική ημερομηνία κατάθεσης.

Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προτάσεις για την ορθή και ανεμπόδιστη 
εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ
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Κύριοι Πρόεδροι,
Στην με αριθμό πρωτ. 149159/10-12-2010 ανακοίνωση 

του ΕΤΑΑ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου που 
αφορά την πρόσληψη  ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων, 
διαπιστώνομε με έκπληξη ότι στον πίνακα επιλογών απα-
σχόλησης για ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
υπάρχει μόνο μια θέση ελεγκτή οδοντίατρου, στην Τρίπο-
λη, καταργώντας έτσι τις μέχρι σήμερα ισχύουσες θέσεις των 
(4) οδοντιάτρων και στους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέ-
ρειας. Εάν αυτό ισχύσει, οι συνάδελφοι από ολόκληρη την 
Περιφέρεια είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Τρί-
πολη γεγονός που θα προσθέσει τεράστια ταλαιπωρία αλλά 
και μια επιπλέον επιβάρυνση σε αυτούς που μάλιστα σήμε-
ρα απειλούνται με οικονομικό μαρασμό.

Δεν γνωρίζομε για ποιο λόγο γίνονται περικοπές θέσε-
ων ιατρών και οδοντιάτρων. Άραγε για να μειωθούν οι δα-
πάνες; Τότε προς τι οι τεράστιες και  αδικαιολόγητες αυξή-
σεις (συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια) που θα κατα-
βάλλει το Ταμείο σε όσους τελικά ιατρούς και οδοντιάτρους 
θα υπογράψουν τις συμβάσεις; Ποιος δηλαδή μας υποχρε-
ώνει να μειώσουμε τις θέσεις και να αυξήσουμε τις αποζη-
μιώσεις; Και γιατί να μην συμβεί το αντίθετο; Να αυξήσου-
με τις θέσεις και να περικόψομε τις αμοιβές, όπως εξάλλου 
συμβαίνει σήμερα σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στη 
δραματική οικονομική  κατάσταση που βιώνει η χώρα μας.

Εάν θεωρείτε ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται πό-
ροι για το Ταμείο, νομίζομε ότι κάνετε λάθος. Ενδεικτικά 
αναφέρομε ότι η δαπάνη για τους 5 Νομούς της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου με το νέο καθεστώς θα αυξήσει  το κό-
στος για μεν τους οδοντιάτρους περίπου κατά 30%, για δε 
τους ιατρούς κατά 163% αφού στη νέα σύμβαση έχετε κα-
θορίσει την αμοιβή για τον οδοντίατρο σε 16.800 ευρώ και 
για (4) ιατρούς σε 67.200 ευρώ ενώ την προηγούμενη περί-
οδο (2009 - 2010) η συνολική αμοιβή των (5) οδοντιάτρων 
ήταν 13.000 ευρώ και των (4) ιατρών ήταν 25.500 ευρώ. 
Επισημαίνομε βέβαια ότι η προσφερόμενη εργασία είναι 
πολύ λιγότερη απ’ ότι ήταν μέχρι τώρα, αφού με απόφαση 
του ΕΤΑΑ δεν κοστολογούν πλέον τις ιατρικές πράξεις, εργα-
σία η οποία ανατέθηκε στους Διοικητικούς Υπαλλήλους των 
οποίων ο μισθός όπως γνωρίζομε  έχει δεχθεί μείωση κατά 
20% τουλάχιστον.

Επίσης να παρατηρήσομε ότι οι ιατροί και οδοντίατροι 
που τελικά θα προσληφθούν σε γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ που 
εξυπηρετούν λίγους Μηχανικούς θα αποζημιώνονται με τις 
ίδιες απολαβές με αυτούς που θα εξυπηρετούν πολλαπλά-
σιους ασφαλισμένους. Πιστεύομε ότι θα πρέπει να υπάρξει 
κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων τους  ανάλογα με τους 
εξυπηρετούμενους σε κάθε Γραφείο, αν θέλετε να επιτύχο-
με οικονομίες κλίμακας και σωστή διαχείριση των οικονομι-
κών του Ταμείου.

Με δεδομένο ότι η γεωγραφική κατανομή των (5) Νο-
μών της Περιφέρειάς μας παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολί-
ες πρόσβασης στην Τρίπολη, η πρόσληψη οδοντιάτρων σε 
όλα τα λειτουργούντα γραφεία ΤΣΜΕΔΕ είναι παραπάνω 
από επιβεβλημένη. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν ο Μηχα-
νικός από το Κρανίδι, το Ξυλόκαστρο, την Πύλο ή τη Μο-
νεμβασιά υποχρεώνεται να μετακινηθεί στην Τρίπολη για να 
συναντήσει το ελεγκτή οδοντίατρο. Ποιες είναι οι παροχές 
που του προσφέρει το Ταμείο του, που το «ακριβοπληρώ-
νει» τόσα χρόνια;  Εκτός και αν απώτερος στόχος του Ταμεί-
ου είναι να αποκλείσει τους Μηχανικούς να απολαμβάνουν 
τη «Δωρεάν» υγεία. Επιπλέον δεν κατανοούμε πως ο ένας 
οδοντίατρος που θα προσληφθεί στην Τρίπολη και ο οποί-
ος θα πρέπει να παρευρίσκεται 5 ώρες ημερησίως στα γρα-
φεία του ΤΣΜΕΔΕ Τρίπολης θα κάνει έλεγχο στους ασφαλι-
σμένους χωρίς να έχει τον απαιτούμενο οδοντιατρικό εξο-
πλισμό.

Τέλος πρέπει για μια ακόμα φορά να τονίσομε και να επι-
σημάνομε το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει  προκύψει με 
την κάλυψη των φαρμακευτικών δαπανών, μετά από την κα-
ταγγελία των συμβάσεων από τους τοπικούς φαρμακευτι-
κούς συλλόγους με το ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ. Αντιλαμβάνεσθε ότι 
τα περιθώρια ανοχής των συναδέλφων  απέναντι στο Ταμείο 
έχουν εξαντληθεί. 

Με όλα αυτά δεν μπορούμε να μένομε απαθείς σε όσα 
συμβαίνουν στο Ταμείο μας. Πιστεύομε ότι εκτός από την 
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργείται 
κλίμα αδικίας στους συναδέλφους και μάλιστα σε εποχές 
που οι επιθέσεις συρρίκνωσης του εισοδήματος μας έχουν 
ενταθεί. Οι ασφαλισμένοι Μηχανικοί του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ που 
έκαναν το ΤΣΜΕΔΕ τον πιο εύρωστο και υγιή ασφαλιστικό 
οργανισμό στην Ελλάδα δεν αξίζουν τέτοιον εμπαιγμό !!  

Κύριοι Πρόεδροι,
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να λάβετε σοβα-

ρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας, προβαίνοντας στην λήψη 
των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να τοποθετηθούν (4) 
ελεγκτές οδοντίατροι στους υπολοίπους Νομούς της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, να διορθωθούν τα ανωτέρω «σφάλ-
ματα» και να αρθούν οι αδικίες με σκοπό την ορθολογικό-
τερη λειτουργία της διαδικασίας του ιατρικού και οδοντια-
τρικού ελέγχου, αλλά και της κάλυψης των φαρμακευτικών 
δαπανών των ασφαλισμένων Μηχανικών. Σε καμία δε περί-
πτωση δεν θέλομε να πιστεύομε ότι στόχος της  Διοίκησης 
του Ταμείου είναι η ταλαιπωρία των συναδέλφων. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ελπίζοντας στην άμε-
ση και καταλυτική παρέμβασή σας, ανταποκρινόμενοι στα 
παραπάνω αιτήματά μας.  

  
Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΕΤΑΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Ε. 
ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

Σύμβαση μίσθωσης έργου ελεγκτών ιατρών και 
οδοντιάτρων στο ΕΤΑΑ/Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
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Τα νεότερα στοιχεία που απορρέουν 
από το Ν. 3842/2010 και οι αλλαγές 
που επέρχονται ως προς την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες τέθηκαν επί 
τάπητος στο σεμινάριο που πραγματο-
ποίησε το ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Το σεμινάριο είχε τίτλο: «Οι πρό-
σφατες αλλαγές στη φορολογία των 
Μηχανικών» και πραγματοποιήθηκε 
στην Τρίπολη (11/10/2010) και στην 
Καλαμάτα (15/10/2010), με εισηγήτρια 
την κ. Κατερίνα Πέρρου, δικηγόρο – 
φορολογική σύμβουλο και επιστημο-
νική συνεργάτιδα του ΤΕΕ.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η 
πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε:

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η αλλαγή του 
τρόπου φορολόγησης των Μηχανικών 
είχε συζητηθεί και στο παρελθόν από 
τους εκάστοτε αρμόδιους κυβερνητι-
κούς παράγοντες και είχε αποτραπεί.

Όμως, φέτος τον Μάρτιο, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών επανέφερε το θέμα. 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, όπως και όλα 
τα περιφερειακά τμήματα, δεν έχει 
την δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις 
προς την κεντρική εξουσία, παρά μόνο 
μέσα από τις κεντρικές δομές του ΤΕΕ.

Παρ’ όλα αυτά, ήμασταν και το γνω-
ρίζεται αυτό, το πρώτο Περιφερειακό 
Τμήμα που ασχολήθηκε σε βάθος με 
την επερχόμενη τότε φορολογική παι-
δοκτονία που δημιούργησε ιδιαίτερα 
στους νέους συναδέλφους το καινούρ-
γιο φορολογικό σύστημα για τους Μη-
χανικούς.

Είναι γνωστές οι τεκμηριωμένες θέ-
σεις που καταθέσαμε, με σκοπό την δι-
ατήρηση του συστήματος φορολόγη-
σης με το τεκμαρτό προσδιορισμό φο-
ρολόγησης του εισοδήματος των μηχα-
νικών. Μέθοδος που κατά την άποψή 
μας δεν αμφισβητείτο, διασφάλιζε δι-
αφάνεια, ποιότητα παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και εξασφάλιζε σταθερά και σί-
γουρα έσοδα στο κράτος.

Δυστυχώς το νέο φορολογικό κα-
θεστώς ων εσόδων – εξόδων επεβλή-
θη και είναι ανάγκη να ενημερωθούμε 
ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να 
φορολογηθούμε με το δικαιότερο τρό-
πο στα πλαίσια του άδικου αυτού φο-
ρολογικού συστήματος.

Η ενημέρωση κρίνεται ιδιαιτέρως 
σημαντική αφού φέτος, για πρώτη 
χρονιά θα φορολογηθούμε με λογιστι-
κό προσδιορισμό, σε αντίθεση με ότι 
ίσχυε μέχρι τώρα. Με το νέο νόμο θα 
φορολογηθούν έσοδα-έξοδα, οπότε οι 
μηχανικοί θα πρέπει να φροντίσουν να 
καταχωρούν στα βιβλία τους τα έσοδα-

έξοδα για να υπάρξει σωστό αποτέλε-
σμα, δηλ. Να φορολογηθούν με βάση 
τα πραγματικά του κέρδη και να απο-
φευχθεί η υπέρμετρη φορολόγηση.

Με διαρκή στόχο, όπως άλλωστε γί-
νεται τα τελευταία χρόνια στο ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου, την έγκυρη, έγκαιρη και 
συνεχή ενημέρωση των μελών μας σε 
θέματα επαγγελματικά, επιστημονικά 
κ.λπ. καλέσαμε την κ. Πέρρου Κατε-
ρίνα, προκειμένου να παρουσιάσει τα 
δεδομένα, ώστε να αποφευχθούν και 
όχι μόνο τα όποια λάθη και παραλεί-
ψεις στις φορολογικές μας δηλώσεις».

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Παρατίθεται σύντομη περιγραφή των 
σημαντικότερων αλλαγών που επέφερε 
ο ν. 3842/2010 και αφορούν τους μη-
χανικούς που ασκούν ελευθέριο επάγ-
γελμα. 
1. Εφαρμογή λογιστικού προσδιορι-

σμού του εισοδήματος, για τα ει-
σοδήματα που αποκτούν οι μηχα-
νικού από 1-1-2010 και μετά. Οι 
συντελεστές του άρθρου 49 παρ. 
5 ΚΦΕ εφαρμόζονται μόνο σε περί-
πτωση εξωλογιστικού προσδιορι-
σμού με βάση τις διατάξεις του άρ-
θρου 50 ΚΦΕ, στις περιπτώσεις δη-
λαδή που ο μηχανικός δεν τηρεί τα 
βιβλία και στοιχεία που ορίζονται 
από τον ΚΒΣ ή αυτά που τηρεί είναι 
ανεπαρκή ή ανακριβή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του 
ν. 3842/2010 τροποποιείται η πρώ-
τη περίοδος του άρθρου 49 παρ. 5 ως 
εξής: «Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτό-
νων και μηχανικών από τη σύνταξη με-
λετών και σχεδίων οικοδομικών και 
λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη 
εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλε-
σης (διοίκηση έργου) και την ενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών 
σχετικών με αυτά τα έργα, εξευρίσκε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 ως 4. Σε περίπτωση εξωλογι-
στικού προσδιορισμού με βάση τις δια-
τάξεις του άρθρου 50, εφαρμόζονται οι 
παρακάτω συντελεστές:»
2. Τα δυο τελευταία εδάφια του άρ-

θρου 49 παρ. 5 ΚΦΕ με τα οποία 
προβλεπόταν προσαύξηση των 
συντελεστών σε περίπτωση δυσα-
ναλογίας δαπανών καταργήθηκαν. 

Η προσαύξηση κατά 20% του συντε-
λεστή καταργήθηκε με τη διάταξη του 
άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3842/2010 και 
η κατάργηση καταλαμβάνει τα εισοδή-
ματα που αποκτώνται από 1/1/2010 και 

μετά. 
3. Δυνατότητα μεταφοράς ζημίας 

από ελευθέριο επάγγελμα, για ει-
σοδήματα που αποκτώνται από 
1-1-2010 και μετά. Προβλέπεται 
η δυνατότητα μεταφοράς της ζη-
μιάς από ελευθέριο επάγγελμα που 
προκύπτει από επαρκή και ακριβή 
βιβλία , το οποίο μπορεί να μετα-
φερθεί για να συμψηφισθεί διαδο-
χικά στα πέντε επόμενα οικονομι-
κά έτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β του 
ν. 3842/2010 προστίθεται νέο εδάφιο 
στο τέλος του άρθρου 4 παρ. 3 ΚΦΕ, ως 
εξής: «Οι διατάξεις των δυο προηγού-
μενων εδαφίων εφαρμόζονται και για 
το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισο-
δήματος από ελευθέρια επαγγέλματα». 
4. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού 

των δαπανών αυτοκινήτου. Κα-
ταργείται ο περιορισμός που ίσχυε 
με βάση το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. Β’ 
ΚΦΕ, σύμφωνα με τον οποίο οι δα-
πάνες αυτοκινήτου εκπίπτουν κατά 
ποσοστό 25% και μέχρι 3% του 
δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδή-
ματος από υπηρεσίες ελευθερίων 
επαγγελμάτων. Για τον προσδιο-
ρισμό της εκπιπτόμενης δαπάνης 
ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρ-
θρου 31 παρ. 1 ΚΦΕ, σύμφωνα με 
τις οποίες οι δαπάνες αυτοκινήτου 
ΙΧ με κυλινδρισμό  κινητήρα μέχρι 
1600 κ.ε. εκπίπτουν μέχρι 70% ενώ 
για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβι-
σμού εκπίπτει ποσό μέχρι 35%.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του 
ν. 3842/2010 οι διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΦΕ καταργούνται. Με την εγκύκλιο 
Πολ. 1135/4 Οκτωβρίου 2010 διευκρι-
νίστηκε ότι μετά την κατάργηση αυτή 
ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγ-

γελματίες όσα αναφέρονται στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 31  του ΚΦΕ για τις επιχειρήσεις.       
5. Αλλαγή στο χρόνο κτήσης του ει-

σοδήματος από ελευθέριο επάγ-
γελμα. Ως χρόνος κτήσης πλέον 
δεν θεωρείται ο χρόνος είσπραξης 
της αμοιβής αλλά ο χρόνος κατά 
τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπη-
ρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελ-
ματία. Διευκρινίζεται ότι όταν πρό-
κειται για παροχή υπηρεσιών δι-
αρκείας, χρόνος κτήσης του εισο-
δήματος θεωρείται ο χρόνος που 
καθίσταται απαιτητό μέρος κάθε 
επιμέρους τμήμα της αμοιβής για 
το μέρος αυτό και την υπηρεσία 
που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση 
όμως παραμένει  ως χρόνος κτή-
σης ο χρόνος είσπραξης της αμοι-
βής για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που αποκτούν εισόδημα 
από παροχή υπηρεσιών στο Δημό-
σιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του 
ν. 3842/2010 τα τέσσερα πρώτα εδάφια 
της (νέας) παραγράφου 7, όπως ανα-
ριθμείται με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 3842/2010, αντικαθίστα-
νται ως εξής: «Χρόνος κτήσης του ει-
σοδήματος από υπηρεσίες ελευθερί-
ου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος 
κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπη-
ρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. 
Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσι-
ών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισο-
δήματος θεωρείται ο χρόνος που καθί-
σταται απαιτητό κάθε επιμέρους τμήμα 
της αμοιβής για το μέρος αυτό και την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαί-
ρεση για τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες που αποκτούν εισόδημα από παρο-
χή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νο-

Οι αλλαγές στη φορολογία των μηχανικών
μετά το Ν. 3842/2010

της Κατερίνας Πέρρου 
Δικηγόρου – Φορολογικού Συμβούλου, Επιστημονικής Συνεργάτιδος ΤΕΕ 
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μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρό-
νος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται 
ο χρόνος είσπραξής του.»     
6. Αλλαγή στην παρακράτηση φόρου 

20% στο εισόδημα από ελευθέριο 
επάγγελμα. Από 1-1-2011 η παρα-
κράτηση του φόρου 20% που δι-
ενεργείται στις αμοιβές των ελευ-
θερίων επαγγελματιών θα γίνεται 
στο καθαρό ποσό (χωρίς το ΦΠΑ) 
των συναλλαγών οι οποίες υπερ-
βαίνουν τα 300 ευρώ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 11 
του ν. 3842/2010 στο τέλος του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 58 ΚΦΕ προστίθενται οι λέ-
ξεις «εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει 
τα 300 ευρώ». Με την Πολ. 1054/10-
5-2010 διευκρινίστηκε ότι με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 
του ν.3842/2010, η παρακράτηση του 
φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) στο   ακαθάριστο εισόδημα από 
ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο 
καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συ-
ναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα 
τριακόσια   (300) ευρώ. Οι παραπάνω 
διατάξεις, που αφορούν το όριο των 
300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που 
γίνονται από την 1-1-2011 και μετά.                           
7. Επέκταση της υποχρέωση υποβο-

λής οριστικής δήλωσης απόδοσης 
ΦΜΥ και στις περιπτώσεις παρα-
κράτησης φόρου επί των αμοιβών 
από ελευθέρια επαγγέλματα. 

Όλοι όσοι παρακρατούν φόρο επί 
των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλ-
ματα υποχρεούνται πλέον  να υποβά-
λουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του Απριλίου κάθε έτους στη ΔΟΥ 
της έδρας τους οριστική δήλωση η 
οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυ-
μο και τη διεύθυνση της έδρας (ή της 
κατοικίας) κάθε δικαιούχου (κατά περί-
πτωση), τον ΑΦΜ, το ποσό των αμοι-
βών από ελευθέρια επαγγέλματα και το 
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε 
(άρθρο 7 παρ. 5 – τροποποιεί το άρθρο 
59 πα. 3 ΚΦΕ).  Η υποβολή των οριστι-
κών αυτών δηλώσεων θα γίνεται ηλε-
κτρονικά μέσω διαδικτύου. Η υποχρέ-
ωση υποβολής αρχίζει από το οικονο-
μικό έτος 2011 και μετά, καταλαμβάνει 
δηλαδή αμοιβές που έχουν καταβληθεί 
μέσα στο 2010.      

8. Υποβολή συγκεντρωτικών κατα-
στάσεων πελατών-προμηθευτών. 
Στις καταστάσεις αυτές, οι οποί-
ες υποβάλλονται πλέον ως την 25η 
Ιουνίου κάθε έτους, συμπεριλαμ-
βάνονται μόνο οι συναλλαγές η 
κάθε μία από τις οποίες υπερβαίνει 
τα 300 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 26 του 
ν. 3842/2010 στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 20 του ΚΒΣ η φράση «μέχρι 
την τριακοστή (30η)Σεπτεμβρίου» αντι-
καθίσταται σε «μέχρι την εικοστή πέ-
μπτη (25η) Ιουνίου» και στην περίπτω-
ση α’ της ίδιας παραγράφου προστίθε-
ται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρε-
τικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις κα-
ταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η 
αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει 
εκδοθεί για αυτές δεν υπερβαίνει τα τρι-
ακόσια (300) ευρώ».   
9. Αλλαγή στο χρόνο έκδοσης των 

στοιχείων των ελευθέρων επαγ-
γελματιών. Με τις νέες διατάξεις ο 
χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ των ελευ-
θέρων επαγγελματιών εναρμονί-
ζεται με το χρόνο έκδοσης των τι-
μολογίων που εκδίδονται από τις 
εμπορικές επιχειρήσεις και πλέ-
ον οι ΑΠΥ των μηχανικών πρέπει 
να εκδίδονται με την ολοκλήρωση 
της παροχής. Όταν η παροχή υπη-
ρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολό-
γιο κατά το χρόνο που καθίσταται 
απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το 
μέρος αυτό και την υπηρεσία που 
παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολό-
γιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν 
της διαχειριστικής περιόδου που 
παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην πε-
ρίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων ή εγκαταστάσεων, το τιμολό-
γιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα 
από την προσωρινή επιμέτρηση 
και πόντους μέσα στην ίδια φο-
ρολογική περίοδο που πραγματο-
ποιήθηκε η επιμέτρηση. Κατ’ εξαί-
ρεση χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ πα-
ραμένει ο χρόνος είσπραξης όταν η 
υπηρεσία παρέχεται προς το Δημό-
σιο ή ΝΠΔΔ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 22 του 
ν. 3842/2010 το τέταρτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΚΒΣ 
αντικαθίσταται ως εξής: « Σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδε-
ται στο χρόνο που ορίζεται από τις δια-
τάξεις των παραγράφων 14 και 15 του 
άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρε-
ση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
από τους ασκούντες ελευθέριο επάγ-
γελμα προς το Δημόσιο και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου 
η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελ-
ματική του είσπραξη, καθώς και την πε-
ρίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος 
ή μεταφοράς προσώπων όπου τα εισι-
τήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το 
χρόνο έναρξης του θεάματος ή της με-
ταφοράς».    
10. Απόδειξη συναλλαγής από το λή-

πτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπη-
ρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω 
μόνο εφόσον η εξόφληση (τμημα-
τική ή ολική) γίνεται μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού ή επιταγής εκδό-
σεως του λήπτη του στοιχείου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 πα-
ράγραφος 25 περίπτωση α του ν. 
3842/2010 αντικαταστάθηκε το δεύτε-
ρο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 18 του ΚΒΣ όπως αναφέρεται πα-
ραπάνω. Η αλλαγή έχει ισχύ ήδη από 
1ης Ιουλίου 2010.  Παλαιότερα το όριο 
για εξόφληση μέσω τράπεζας ή δίγραμ-
μης επιταγής ήταν 15.000 ανά συναλ-
λαγή. Προσοχή: σε περίπτωση που για 
την εξόφληση γίνεται εκχώρηση επιτα-
γών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική 
απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία των 
εκχωρούμενων επιταγών.  
11. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά 

έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσ-
σονται αντί φορολογικών στοιχεί-
ων συνολικής αξίας άνω των 3.000 
ευρώ όταν αφορούν συναλλα-
γές μεταξύ επιτηδευματιών ή 1500 
ευρώ όταν αφορούν συναλλαγές 
επιτηδευματιών με ιδιώτες, εξο-
φλούνται υποχρεωτικά μέσω τρα-
πεζικού συστήματος (κατάθεση σε 
λογαριασμό, πιστωτική κάρτα, επι-
ταγή).

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 3842/2010 εισάγονται νέες ρυθμίσεις 
οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφά-
λιση και τον έλεγχο των συναλλαγών. 
Για το σκοπό αυτό, με το ίδιες διατάξεις 
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προβλέπεται ότι το τραπεζικό απόρρητο 
δεν ισχύει για τις κινήσεις των επαγγελ-
ματικών λογαριασμών των επιτηδευμα-
τιών. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 
1-1-2011 και μετά.
12. Το βάρος της απόδειξης της συ-

ναλλαγής φέρει και ο λήπτης του 
φορολογικού στοιχείου κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 9 
του ΚΒΣ. Ο λήπτης οφείλει πλέ-
ον να επιβεβαιώνει από ηλεκτρο-
νική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ 
του Υπουργείου Οικονομικών την 
ακρίβεια των στοιχείων καθώς και 
τη φορολογική συνέπεια του αντι-
συμβαλλομένου εκδότη για φορο-
λογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
άνω των 3.000 ευρώ.   

Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται με 
το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3842/2010 
έχουν εφαρμογή από 1-1-2011 και 
μετά. 
13.  Κίνητρα για ανάπτυξη νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Απαλλάσ-
σονται από το φόρο εισοδήματος 
τα κέρδη από την άσκηση εμπο-
ρικής επιχείρησης ή ελευθερίου 
επαγγέλματος μέχρι 30.000 ευρώ 
όσων υποβάλλουν δήλωση έναρ-

ξης εργασιών για πρώτη φορά, για 
το έτος της έναρξης και για τα δυο 
επόμενα έτη εφόσον ο φορέας της 
επιχείρησης κατά την έναρξη δεν 
έχει συμπληρώσει το 35ο έτος ηλι-
κίας. Ανάλογα και για τις ΟΕ στις 
οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά 
άτομα ως 35 ετών. 

Το κίνητρο θεσπίστηκε με το άρθρο 
69 του ν. 3842/2010. Οι διατάξεις ισχύ-
ουν για εισοδήματα που αποκτώνται 
από 1-1-2010 και μετά. 

Με την Πολ. 1135/2010 διευκρινί-
στηκε ότι: 

«Τα  παραπάνω αφορούν ατομι-
κές επιχειρήσεις που κάνουν έναρ-
ξη εργασιών από 1/1/2010 και μετά ή 
ομόρρυθμες εταιρίες που συστήνονται 
από 1/1/2010 και μετά, δεδομένου ότι 
από την εισηγητική του νόμου, το κίνη-
τρο αναφέρεται στην ίδρυση νέων επι-
χειρήσεων».  
14.   Κίνητρα για τη διατήρηση θέσε-

ων εργασίας. Προβλέπεται μείω-
ση κατά ποσοστό 20% των καθα-
ρών κερδών των ατομικών επιχει-
ρήσεων και των καθαρών εισοδη-
μάτων των φυσικών προσώπων 
που ασκούν ελευθέριο επάγγελ-

μα, προκειμένου να διατηρήσουν 
το προσωπικό τους όταν ο κύκλος 
εργασιών τους μειώνεται για δυο 
συνεχόμενες διαχειριστικές περιό-
δους.

Τα κίνητρα θεσπίστηκαν με το άρθρο 
73 του ν. 3842/2010. Για την εφαρμογή 
του άρθρου αυτού εκδόθηκε σχετική 
ΥΑ, η οποία κοινοποιήθηκε με την πολ. 
1088/2010. Σημειώνεται ότι για ατομι-
κές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, 
όταν το φυσικό πρόσωπο έχει και εισο-
δήματα από άλλη πηγή, η προβλεπόμε-
νη μείωση εφαρμόζεται μόνο στο εισό-
δημα από εμπορικές - γεωργικές επιχει-
ρήσεις ή από ελευθέριο επάγγελμα. Για 
τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (π.χ. ΟΕ) προ-
βλέπεται μείωση του συντελεστή φο-
ρολογίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 
Προκειμένου για προσωπικές εταιρείες 
και κοινωνίες, η μείωση του συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος δεν καταλαμ-
βάνει την επιχειρηματική αμοιβή. Η μεί-
ωση ζητείται με την υποβολή σχετικής 
δήλωσης και στοιχείων μερί απασχο-
λούμενου προσωπικού κατά το χρόνο 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 
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Όπως είναι γνωστό, στις 
αρχές Οκτωβρίου, μετά από 
μεγάλες αναβολές και ιδι-
αίτερες κωλυσιεργίες και 
καθυστερήσεις τον τελευ-
ταίο χρόνο, ολοκληρώ-
θηκε το νομοθετικό πλαί-
σιο που απαιτείτο από το 
ν. 3661/2008 «Μέτρα για 
την μείωση της ενεργεια-
κής κατανάλωσης στα κτή-
ρια και άλλες διατάξεις» με 
την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 
που υποστηρίζεται από τις 
ΤΟΤΕΕ και του ΠΔ100/2010 
που καθορίζει τα προσόντα 
των ενεργειακών επιθεωρη-
τών.

Επανειλημμένως έχουμε 
τονίζει ότι το θέμα της εξοι-
κονόμησης ενέργειας στα 
κτήρια και της βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης 
αυτών, είναι ιδιαίτερα σο-
βαρό και απασχολούσε την 
ελληνική πολιτεία για πολ-
λά χρόνια, γιατί, εκτός των 
άλλων, έπρεπε να εναρμο-
νιστεί με την Κοινοτική Νο-
μοθεσία και τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες. Η εφαρμογή του 
ΚΕΝΑΚ και των σχετικών 

νομοθετικών και θεσμικών 
του ρυθμίσεων πιστεύουμε 
ότι θα έχει περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά 
θετική απήχηση.

Με την εισαγωγή του 
ολοκληρωμένου ενεργεια-
κού σχεδιασμού στην μελέ-
τη και κατασκευή του κτηρί-
ου, καθώς και των προϋπο-
θέσεων βελτίωσης της ενερ-
γειακής απόδοσης αυτών, 
περιμένουμε να αλλάξει αρ-
κετά το τοπίο στον κτιριακό 
τομέα, συγχρόνως προσβλέ-
πουμε ότι θα υπάρξουν πε-
ριβαλλοντικά οφέλη με την 
χρήση καθαρών τεχνολογι-
ών, οφέλη στην απασχόλη-
ση των μηχανικών και άλ-
λων επαγγελματιών λόγω 
της αναμενόμενης αναθέρ-
μανσης της οικοδομικής 
δραστηριότητας και γενικά 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο ΚΕΝΑΚ και η εφαρμο-
γή του αποτελούν τομή στην 
ενεργειακή αντιμετώπιση 
των κτηρίων, ενώ η εισαγω-
γή στοιχείων βιοκλιματικού 
σχεδιασμού αποτελεί τομή 
στην σκέψη του μηχανικού. 
Δεν είναι όμως τόσο εντυ-
πωσιακές οι τομές στον επι-
στημονικό τομέα, όσο αυ-
τές που εισάγονται στον το-
μέα της άσκησης του επαγ-
γέλματος.

Η καθιέρωση πιστοποι-
ημένου μητρώου ενεργεια-
κών επιθεωρητών αποτελεί 
ένα πιλοτικό βήμα για την 
διασφάλιση – πιστοποίηση 
εξειδικευμένων γνώσεων 

και έχει στόχο την δημιουρ-
γία ενός συστήματος ελέγ-
χου υπευθυνοτήτων για τον 
συγκεκριμένο τομέα.

Η αλλαγή των υποχρε-
ώσεων κατά την επίβλεψη 
της κατασκευής με απαιτή-
σεις γνώσης υλικών και τε-
χνικών και η απόδειξη της 
ορθής εφαρμογής τους απο-
τελούν επίσης σημαντική 
τομή καθώς το αποτέλεσμα 
των υπηρεσιών επίβλεψης 
θα αποτιμάται με βαθμολο-
γία από τον ενεργειακό επι-
θεωρητή. Η διασφάλιση των 
υποχρεώσεων του επιβλέ-
ποντα και η προστασία του 
έναντι των ποικίλων «επεμ-
βάσεων» του ιδιοκτήτη, θα 
μπορεί να γίνει με υπογρα-
φή και ημερομηνία.

Πέρα από κάποιες «φω-
νές» που ακούγονται και οι 
οποίες αναζητούν τρόπους 
αποφυγής των διαδικασι-
ών, νομίζω ότι οι μηχανικοί 
κατανοούν τις δυνατότητες 
που ανοίγονται:
•	 Στην αναβάθμιση του 

επαγγέλματος.
•	 Στην μετατροπή τυπικών 

μελετών (κυρίως ΗΜ) από 
χαρτούρα σε εργαλείο 
επιστήμης και βελτίωσης 
της ζωής των πολιτών.
•	 Στην οικονομική εξύψω-

ση του επαγγέλματος.
•	 Στην ισχυροποίηση του 

ρόλου το μηχανικού ιδί-
ως στην επίβλεψη.
Οι ευθύνες των μηχανι-

κών για να μην καταστραφεί 
ακόμη μια ευκαιρία, είναι 

τεράστιες. Ευθύνες που αρ-
χίζουν με πολύ δουλειά για 
την κατάκτηση του νέου επι-
πέδου της γνώσης και ευθύ-
νες που συνεχίζονται με την 
υπεύθυνη και δεοντολογική 
εφαρμογή της. Ακούγονται 
διαμαρτυρίες για τις δυσκο-
λίες των νέων διατάξεων, 
για τα προβλήματα, για τις 
ελλείψεις και τις καθυστερή-
σεις κατά την εφαρμογή των 
νέων δεδομένων. Έχουν 
εντοπιστεί και από εμάς και 
έχουν ήδη τεθεί προς το 
ΥΠΕΚΑ και προς την υπο-
στηρικτική ομάδα του ΤΕΕ.

Επίσης, ακούγονται πολ-
λά σενάρια αποφυγής ελέγ-
χων και ευθυνών. Νομί-
ζω ότι εμείς οι ίδιοι, εμείς 
οι μηχανικοί δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε την αποφυγή 
των ελέγχων και την από-
δοση ευθυνών στον καθέ-
να μας. Επίσης, εμείς οι ίδιοι 
πρέπει δείχνοντας υπομονή 
και επιμονή να βοηθήσου-
με στην όσο το δυνατό τα-
χύτερη συνεχή και επιτυχή 
εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.

Ας πιστέψουμε στο νέο 
εγχείρημα, ας το δούμε σαν 
μια πρόκληση να ανταπο-
κριθούμε, ειδικά τους δύ-
σκολους σημερινούς και-
ρούς, μια πρόσκληση που 
θα κάνει την επόμενη ημέρα 
σίγουρα καλύτερη από την 
σημερινή.

Η πρόεδρος

Εφαρμογή Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
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Από την 1η Οκτωβρίου του 2010 
έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονι-
σμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
( Κ.ΕΝ.Α.Κ. )  όπως αυτός εγκρίθηκε 
με την Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 

Είναι υποχρεωτική πλέον για την έκ-
δοση οικοδομικής άδειας νεοαναγειρό-
μενου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρί-
ου συνολικής επιφάνειας άνω των 50 
τ.μ. η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης και η θεώρηση αυτής από 
τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσί-
ες. Εξαιρέσεις  χρήσεων  κτιρίων  που  
δεν  εμπίπτουν  στην  εφαρμογή  του  
Κ.ΕΝ.Α.Κ.  αναφέρονται  αναλυτικά  σε  
εγκυκλίους  για  την  εφαρμογή  του.

Επίσης  από  την  09 – 01 – 2011  
είναι  υποχρεωτική  η  έκδοση  Πι-
στοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδο-
σης  ( Π.Ε.Α. )  στις  περιπτώσεις  αγο-
ράς – πώλησης και  μίσθωσης  ακινή-
των  όπως  αναφέρονται  αναλυτικά  σε  
εγκυκλίους  για  την  εφαρμογή   του  
Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Είναι  φανερό  ότι  ο  Κ.ΕΝ.Α.Κ.   και  
τα   Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6-10-
2010)  για  τους  Ενεργειακούς  Επι-
θεωρητές  και   Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ 
132/Α/31-7-2010) για  την  σύσταση  
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Ενέργειας,  αποτελούν  πλέον  ένα  συ-
γκεκριμένο  κανονιστικό  πλαίσιο  με  
το  οποίο  θεσμοθετείται  στην  χώρα  
μας,  ένας  νέος  ενεργειακός  κανονι-
σμός,  ο  οποίος  δίνει  σαφείς  οδηγί-
ες  και  κατευθύνσεις  για  την  εκπό-
νηση  μελετών  ενεργειακής  απόδοσης  
και  την  διενέργεια  ενεργειακών  επι-
θεωρήσεων.

Ο  ενεργειακός  αυτός  κανονισμός  
στοχεύει  στην  ενεργειακή  αναβάθ-
μιση  των  κατασκευαζόμενων  κτιρί-

ων  στην  Ελλάδα  και  στην  μεγάλη  
εξοικονόμηση  ενέργειας.  Στην  χώρα  
μας  ο  κτιριακός  τομέας  καταναλώνει  
πάνω  από  το  1/3    της  παραγόμενης  
ενέργειας  και  το  υπάρχον  κτιριακό  
απόθεμα  είναι  από  τα  πιο  ενεργεια-
κά  σπάταλα  στην  Ευρώπη  με  τερά-
στια  περιθώρια  εξοικονόμησης  ενέρ-
γειας  από  την  θέρμανση,  τον  κλιμα-
τισμό,  τον  φωτισμό  και  γενικά  τον  
ενεργειακά  σωστό  σχεδιασμό  και  κα-
τασκευή  των  κτιρίων.  

Η  σύνταξη  του  Κανονισμού Ενερ-
γειακής Απόδοσης Κτιρίων ( Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

) καθώς και πολλά άλλα που αφορούν 
σε τεχνικά ζητήματα (σύνταξη σχετικών 
ΤΟΤΕΕ, ανάπτυξη λογισμικού για ενερ-
γειακή μελέτη και επιθεώρηση κλπ.) 
καθιστούν σαφές ότι προηγήθηκε και 
συνεχίζει να λαμβάνει χώρα μια  τερά-
στια  και  επίπονη προσπάθεια από μια 
ομάδα αξιόλογων επιστημόνων, συνα-
δέλφων και μη, με αρωγό το Τ.Ε.Ε.  και  
άλλους  επιστημονικούς  φορείς. 

Η προσπάθεια αυτή  σε καμία περί-
πτωση δε θα πρέπει να αποβεί εις μά-
την καθιστώντας μας έτσι όλους συνυ-
πεύθυνους για την επιτυχή ή μη εφαρ-

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ» 
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μογή του εν λόγω Κανονισμού.  Η  επι-
τυχής  εφαρμογή  θα  φέρει  πολλα-
πλά  οφέλη  στην  χώρα  μας  και  κρί-
νεται  επιτακτική,  ειδικά  στην  εξαιρε-
τικά  δυσμενή  οικονομική  συγκυρία  
που  βιώνουμε. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοπον-
νήσου αντιλαμβανόμενο τις ανακύ-
πτουσες δυσκολίες αλλά και την ανά-
γκη για την επιτυχή έκβαση του εγχει-
ρήματος, προχώρησε άμεσα στη λήψη 
των κάτωθι υποστηρικτικών μέτρων : 

Απέστειλε για εκπαίδευση τέσσερα 
από τα μέλη του  ελεύθερους  επαγγελ-
ματίες  μηχανικούς,  τους  Καλογερά-
κη  Θανάση  από  την  Κορινθία,  Ρέστο  
Δημήτρη  από  την  Αργολίδα,  Μανώ-
λη  Κώστα  από  την  Αρκαδία  και  Τρο-
χάτο  Δημήτρη  από  την  Μεσσηνία 
σε ταχύρυθμα εντατικά  σεμινάρια που 
πραγματοποιήθηκαν  υπό  την  αιγίδα  
του  ΥΠΕΚΑ  στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ  για  « Εκ-
πόνηση  Μελετών  Ενεργειακής  Από-
δοσης – Εκπαίδευση  Ενεργειακών  
Επιθεωρητών » 

Με  εκπαιδευτές  τους  συναδέλ-
φους  αυτούς,  οι  οποίοι  προσφέρ-
θηκαν  αφιλοκερδώς,    ολοκλήρω-
σε άμεσα και πρώτο σε πανελλήνιο 

επίπεδο εντός ενός μηνός τον πρώ-
το κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρί-
ων και στις πέντε πρωτεύουσες των 
νομών της Περιφέρειας μας με δωρε-
άν συμμετοχή των συναδέλφων μη-
χανικών ελευθέρων επαγγελματι-
ών και μη. Συγκεκριμένα, έγιναν σε-
μινάρια στη Τρίπολη (3/11/2010) 
στην Καλαμάτα (15/11/2010), στην 
Σπάρτη (22/11/2010), στην Κόριν-
θο (29/11/2010) και στο Ναύπλιο 
(1/12/2010). Η προσέλευση ήταν ιδι-
αίτερα μεγάλη, αφού ξεπέρασε τα 150-
200 άτομα σε κάθε πόλη. Μελλοντικά, 
και αν αυτό κριθεί σκόπιμο, το Τμήμα 
προτίθεται να προχωρήσει και σε δεύ-
τερο κύκλο σεμιναρίων ενσωματώνο-
ντας σε αυτά τυχόν τελευταίες ενημε-
ρώσεις ή τροποποιήσεις. 

Επίσης, πραγματοποίησε επιμορ-
φωτικό σεμινάριο στην έδρα του Τμή-
ματος, στην Τρίπολη, αποκλειστικά και 
μόνο για τους συναδέλφους μηχα-
νικούς υπαλλήλους των Πολεοδομι-
κών Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας 
(1/11/2010). 

Όλη η σχετική νομοθεσία καθώς και 
τυχόν ανακοινώσεις που αφορούν τον 
Κ.ΕΝ.Α.Κ.  αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος μας. Ταυτόχρονα, και για 
ότι καινούργιο προκύπτει γίνεται άμε-
ση ενημέρωση όλων των μελών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η  εφαρμογή  του  Κανονισμού Ενερ-
γειακής Απόδοσης Κτιρίων ( Κ.ΕΝ.Α.Κ. 
)  με  την  εισαγωγή  της  νέας  Μελέτης  
Ενεργειακής  Απόδοσης  που  απαιτεί-
ται  πλέον  για  την  έκδοση  των  Οικο-
δομικών  Αδειών  των  νέων  κτιρίων  
που  εμπίπτουν  στον  εν  λόγω  κανο-
νισμό  δημιουργεί  νέα  δεδομένα  και  
διαδικασίες  στην  σχεδίαση  και  κατα-
σκευή  των  κτιρίων.

Κατ’  αρχήν  πρέπει  οι  συνάδελφοι  
μηχανικοί  να  μελετήσουν  επισταμένα  
και  σε  βάθος  τις  τέσσερις  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  
που  έχει  εκδώσει  το  Τ.Ε.Ε.  και  υπο-
στηρίζουν  την  εφαρμογή  του  Κανο-
νισμού  και  να  κατανοήσουν  την  λει-
τουργία,  τις  απαιτήσεις  και  προδια-
γραφές    του  Κτιρίου  αναφοράς,  μιας  
καινούργιας  έννοιας  ουσιαστικά,  που  
εισάγει  ο  κανονισμός.

Κατά  την  σχεδίαση  ενός  καινούρ-
γιου  κτιρίου,  οι  διαφορετικές  ειδικό-
τητες  μηχανικών  που  θα  εμπλακούν  
στην  εκπόνηση  των  απαιτούμενων  
μελετών,  πρέπει  να  συνεργάζονται  εξ  
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αρχής  και  να  καθορίζονται  η  ποιότη-
τα, οι  προδιαγραφές  και  η  διαστασι-
ολόγηση   των   υλικών  που  θα  χρη-
σιμοποιηθούν  καθώς  επιλογές  τεχνι-
κών  λύσεων  και  το  είδος  και  οι  ελά-
χιστες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  
των  λειτουργικών  συστημάτων  που  
θέτει  ο  κανονισμός  και  πρέπει  να  
εφαρμοστούν  στο  κτίριο  για  να  εξα-
σφαλίσουν  τις  καθοριζόμενες  επιθυ-
μητές  συνθήκες  άνεσης  των  μελλοντι-
κών  χρηστών  του  κτιρίου. 

Καθίσταται  σαφές  ότι  οι  υποβαλ-
λόμενες  επί  μέρους  μελέτες  των  δι-
αφορετικών  ειδικοτήτων  μηχανι-
κών,  αλληλοεπηρεάζονται  ως  προς  
την  τελική  ενεργειακή  κατάταξη  του  
κτιρίου,  η  οποία  σύμφωνα  με  τον   
Κ.ΕΝ.Α.Κ.  πρέπει  να  είναι  τουλάχι-
στον  κατηγορίας  Β’  και  ως  εκ  τού-
του  πρέπει  να  αγγίζουν  το  επίπεδο  
μελέτης  εφαρμογής.  Δεν  είναι  δυνα-
τόν  να  γίνει  σωστά   ο  έλεγχος  της  
Θερμομονωτικής  Επάρκειας  του  κε-
λύφους  του  κτιρίου,  που  αποτελεί  
το  πρώτο  τμήμα  της  Μελέτης  Ενερ-
γειακής  Απόδοσης,  εάν   δεν  αποτυ-
πώνεται  πλήρως  διαστασιολογημένη  
στα  σχέδια  η  μελέτη  του  φέροντος  
οργανισμού.

Ο  ιδιοκτήτης  του  κτιρίου  πρέπει  
να  είναι  ενήμερος  για  τις  προδια-
γραφές  και  τις  διαστάσεις  των  υλι-

κών  καθώς  και  για  τις  επιλογές  των  
λειτουργικών  συστημάτων  που  θα  
εφαρμοστούν  στις  μελέτες  του  έρ-
γου  του,  διότι  σε  μεγάλο  βαθμό  εί-
ναι  δεσμευτικές  για  την  υλοποίηση  
τους  στην  φάση  της  κατασκευής.  Οι  
επιβλέποντες  μιας  κατασκευής  πρέ-
πει  πλέον  να  διατηρούν  φάκελο  που  
να  περιλαμβάνει  την  ποιότητα  ( πι-
στοποίηση ),  τις  διαστάσεις,  την  πο-
σότητα  και  τις  τεχνικές  προδιαγρα-
φές  των  χρησιμοποιούμενων  υλικών  
και  γενικά  να  αποδεικνύει  ότι  η  κα-
τασκευή  έχει  γίνει  σύμφωνα  με  τα  
προβλεπόμενα  στην  Μελέτη  Ενεργει-
ακής  Απόδοσης  του  κτιρίου.

Με  την  αποπεράτωση  του  κτιρί-
ου  και  κατά  τον  έλεγχο  που  θα  γί-
νει  από  Ενεργειακό  Επιθεωρητή  ανε-
ξάρτητο  και  ουδόλως  εμπλεκόμενο  
στην  σχεδίαση  ή  κατασκευή  του  κτι-
ρίου  ο  φάκελος  με  τα  στοιχεία  της  
επίβλεψης  από  την  κατασκευή  του  
κτιρίου  θα  προσκομιστεί  υποχρεω-
τικά  για  την  εκτέλεση  της  ενεργεια-
κής  επιθεώρησης  και  κατάταξης  του  
κτιρίου.  Η  μη  κατάταξη  του  κτιρίου  
τουλάχιστον  στην  κατηγορία  Β’  έχει  
σοβαρές  συνέπειες  για  μεν  τους  επι-
βλέποντες  μηχανικούς  που  προβλέ-
πονται  από  την  νομοθεσία,  για  δε  
τον  ιδιοκτήτη,  το  κτίριο  του  χαρα-
κτηρίζεται  αυθαίρετο,  δεν  ηλεκτρο-

δοτείται  και  πρέπει  να  προβεί  σε  
βελτιώσεις  ώστε  να  καταταχθεί  στην  
ελάχιστη  ανεκτή  ενεργειακή  κατηγο-
ρία  Β’.  

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω  θέ-
λουμε  να  τονίσουμε  ότι  η  σωστή  
ενεργειακή  συμπεριφορά  ενός  νέου  
κτιρίου  προϋποθέτει  την  σωστή  αρ-
χιτεκτονική  και  ηλεκτρομηχανολογι-
κή  μελέτη,  επίβλεψη  και  κατασκευή.  
Αυτό  είναι  αποτέλεσμα  της  καλής  
συνεργασίας  μεταξύ  των  αρμόδιων  
μελετητών  και  επιβλεπόντων  μηχα-
νικών  και  της  σωστής  επιλογής  και  
εγκατάστασης  καλής  ποιότητας  υλι-
κών,  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού. 

Παρά  τις  δυσκολίες  που  θα  
υπάρξουν  στην  αρχή,  λόγω  των  με-
ταβολών  σε  παγιωμένες  επί  χρόνια  
συνθήκες  άσκησης  του  επαγγέλμα-
τος,  θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  οι  
συνάδελφοι  μηχανικοί  θα  συμβάλ-
λουν  στην  επιτυχή  εφαρμογή  του  
νέου   Κανονισμού Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων,  στηριζόμενοι  στην  
θεωρητική  τους  κατάρτιση  και  στην  
εμπειρία  της  πράξης  και  κατανοώ-
ντας  ότι  η  Εξοικονόμηση  Ενέργει-
ας   είναι  μια  δραστηριότητα  υψηλής  
επιστημονικής  στάθμης  άμεσα  σχετι-
ζόμενη  με  την  Προστασία  του  Πε-
ριβάλλοντος  και  την  βελτίωση  της  
Εθνικής  οικονομίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΞΩ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο πρόεδρος της τράπεζας Αττικής συνάδελφος Γιάννης 
Γαμβρίλης, με δηλώσεις του, προτείνει να αγοράσουμε το 
42 % της Τράπεζας Αττικής, ώστε το ΕΤΑΑ (συνενωθέντα 
ταμεία  μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων ) να έχει πλέον 
το 85 % αυτής και στη συνέχεια να προχωρήσει σε εξαγο-
ρές και απορροφήσεις άλλων μικρότερων τραπεζών.

     Για άλλη μια φορά τα αποθεματικά του Ταμείου μας, 
αλλά και συνολικά του ΕΤΑΑΑ μπήκαν στο στόχαστρο της 
κυβερνητικής πολιτικής. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα 
αποθεματικά των ταμείων για να καλύψουν τα κενά που 
με την πολιτική τους δημιούργησαν. Οι ευθύνες των κυ-
βερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Ν.Δ. είναι τε-
ράστιες.  

     Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας είναι γνω-
στό και όλοι οι Μηχανικοί έχουν γνώση. Σε μια επιδεί-
νωση της οικονομικής κρίσης, ή σε μια επερχόμενη κυ-

κλική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, τα χρήματα 
που θα έχει διαθέσει το Ταμείο μας θα απαξιωθούν με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις και την ασφάλισή μας. 
Ήδη με τον τελευταίο Νόμο και σαν αποτέλεσμα της οικο-
νομικής κρίσης, οι συντάξεις μας μειώθηκαν κατ’ ελάχι-
στον 30%, ενώ αυξήθηκαν τα χρόνια εργασίας για να βγει 
κανείς στη σύνταξη.

Η ΔΕ του ΤΕΕ  Πελοποννήσου αντιτίθεται σε μια τέτοια 
πολιτική επιλογή, που συνεπικουρείται από την Ε.Ε. και το 
Δ.Ν.Τ. και η οποία έρχεται σα συνέχεια των πολιτικών των 
κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Ν.Δ. 

Η μόνη λύση σήμερα, προς όφελος των Μηχανικών, εί-
ναι η απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ κατ’ επέκτα-
ση, από την Τράπεζα Αττικής και η αξιοποίηση των απο-
θεματικών του με την είσπραξη ικανοποιητικού επιτοκί-
ου καταθέσεων.
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Ενεργειακή αποτίμηση νοτίων ανοιγμάτων  
και παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου κέρδους

του Απόστολου Ευθυμιάδη 
Μηχ/γου-Ηλ/γου Μηχ/κου, Δρ. Μηχ., MSc Πυρην. Μηχ.,  

Πρόεδρου του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης (ΣΟΛΑΡ)

1 ΚΕΝΑΚ και το κριτήριο του κτιρίου 
αναφοράς

Στις 31 Μαρτίου 2010 και πριν την Ανάσταση δημοσιεύτη-
κε η νέα υπουργική απόφαση για τον πολύπαθο ΚΕΝΑΚ, τον 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ο οποίος ήλθε 
να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κανονισμό θερμομόνω-
σης, ο οποίος είχε αρχικά θεσπιστεί στις 4 Ιουλίου 1979, δη-
λαδή πριν από 31 χρόνια. 
Ο νέος αυτός κανονισμός στηρίζεται επιτέλους στην μεθο-
δολογία του κτιρίου αναφοράς, μία μέθοδο η οποία προτά-
θηκε αρχικά από την Αμερικάνικη Ενωση Μηχανικών Θέρ-
μανσης, Ψύξης, Κλιματισμού (ASHRAE) με τo πρότυπo 90.1-
1989 και που σήμερα ακολουθείται από την πλειοψηφία των 
ανεπτυγμένων χωρών. Σημειώνεται ότι την μέθοδο αυτή 
υποστήριξαν σταθερά οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και τα στελέ-
χη του ΣΟΛΑΡ επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε αντίθεση με 
όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της χώρας (Πανεπι-
στήμια, ΚΑΠΕ, κλπ)  οι οποίοι καθ’ όλη την τελευταία δεκαε-
τία ήταν σταθερά αντίθετοι στην μέθοδο αυτή.  Για τον λόγο 
αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο αναγκάστηκε τον Φεβρουάριο 
του 2009 να συστήσει μία επιτροπή από εμπειρογνώμονες 
(στην συντριπτική τους πλειοψηφία ελεύθεροι επαγγελματί-
ες) για την σύνταξη του ΚΕΝΑΚ. Η επιτροπή αυτή παρέδωσε 
εντός δύο μηνών την έκθεσή/πρότασή της. Η πρόταση αυτή 
τελικώς υιοθετήθηκε πλήρως από την Διοίκηση και βάσει 
αυτής συνετάχθη ο νέος ΚΕΝΑΚ. Σημειώνεται ότι τα βασι-
κά στελέχη της επιτροπής αυτής εργάστηκαν αφιλοκερδώς. 
Οπως ορίζεται στον ΚΕΝΑΚ το  «κτίριο αναφοράς» ορίζεται 
από ένα  κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, 
προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με 
το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς πληροί τις ελάχι-
στες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και 
στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν τη ΘΨΚ των εσωτερι-
κών χώρων, την παραγωγή ΖΝΧ και το φωτισμό.
Επομένως με την θέσπιση του κτιρίου αναφοράς, διαμορ-
φώθηκε ένα πολύ πρακτικό κριτήριο για την σύγκριση της 
ενεργειακής απόδοσης κάθε κτιρίου. Στο άρθρο 7 του ΚΕ-
ΝΑΚ ορίζεται ότι «η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου είναι μικρότερη ή ίση 
από τη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του 
κτιρίου αναφοράς»

2 Ενεργειακή απόδοση υαλοστασίων κτιρίων 
κατά τον χειμώνα

2.1 Οι κύριοι ενεργειακοί παράμετροι 
του σχεδιασμού ανοιγμάτων

Με βάση το ενεργειακό κριτήριο οι μελετητές οφείλουν πλέ-
ον να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ενεργειακές απολαβές και τα 
ηλιακά κέρδη από τα ανοίγματα των κτιρίων και να μην σχε-
διάζουν μόνο με το κριτήριο της θερμομόνωσης. Ετσι η βιο-
κλιματική σχεδίαση και η σχεδίαση μεγάλων σχετικά ανοιγ-
μάτων με νότιο ή παρεμφερή προσανατολισμό (ΝΑ ή ΝΔ) 
καθίσταται πλέον υπολογίσιμο μέγεθος. Οι μελετητές οφεί-
λουν να έχουν πλέον τα βασικά ηλιακά μεγέθη προκειμένου 
να κάνουν την βέλτιστη επιλογή μεταξύ μεγέθους ανοίγμα-
τος, προσανατολισμού και τεχνικών προδιαγραφών του υα-
λοστασίου. Π.χ. για την Γ κλιματική ζώνη του ΚΕΝΑΚ και για 
την περιοχή Θεσσαλονίκης τα βασικά μεγέθη τα οποία πρέ-
πει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αναφορικά με ένα νότιο άνοιγ-
μα είναι τα εξής:
Α)  Η προσπίπτουσα μέση ηλιακή ακτινοβολία σε ημερήσια 

βάση στο επίπεδο αναφοράς, δηλαδή στο κατακόρυφο 
νότιο άνοιγμα. Για την Θεσσαλονίκη και για τον μήνα 
Ιανουάριο η ακτινοβολία αυτή λαμβάνεται ίση με ΙΝ = 
85 kWh/(m2 . μήνα)= 2,74 kWh/(m2.ημέρα). (βλ. Τεχνική 
Οδηγία ΤΕΕ για Κλιματικά δεδομένα) . Αντίστοιχα για τον 
μήνα Ιούλιο η ακτινοβολία αυτή λαμβάνεται ίση με  ΙΝ = 
93 kWh/(m2 . μήνα) = 3,0 kWh/(m2 . ημέρα)

Β) Η εξωτερική μέση ημερήσια θερμοκρασία 24-ώρου. Για 
την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αυτή λαμβάνεται ίση 
με 5,3°C κατά τον μήνα Ιανουάριο και 26,8°C για τον 
μήνα Ιούνιο 

Γ) Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου ο οποίος 
περιβάλει το νότιο άνοιγμα. Με βάση τον ΚΕΝΑΚ, λαμ-
βάνεται η τιμή U (πρώην k του κανονισμού θερμομόνω-
σης) ίση με 0,45 W/(m2 °C)

Δ) Οι ενεργειακές ιδιότητες του υαλοστασίου που αφορούν 
εν προκειμένω τρεις παραμέτρους :
•	 Τον συντελεστή θερμοπερατότητας U ο οποίος για την 

Γ ζώνη λαμβάνεται από τον ΚΕΝΑΚ ίσος με 2,8 W/(m2 
°C)

•	Ο συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινο-
βολία g, ο οποίος για το κτίριο αναφοράς λαμβάνεται 
από τον ΚΕΝΑΚ ίσος με 0,76

•	Ο μέσος συντελεστής σκίασης Fsh του ανοίγματος από 
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εξωτερικά σταθερά μέσα σκίασης (π.χ, πρόβολοι-
μπαλκόνια, περσίδες, πέργκολες, κλπ), ο οποίος για το 
κτίριο αναφοράς λαμβάνεται από τον ΚΕΝΑΚ ίσος με 
0,70

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι : Ποια επιφάνεια δομι-
κού στοιχείου είναι ενεργειακά αποδοτικότερη : ένας νότι-
ος τοίχος με καλή μόνωση ή ένα νότιο άνοιγμα με άνοιγμα 
με καλά ενεργειακά στοιχεία ; Το ερώτημα αυτό είναι καίριο 
διότι όπως αναλύεται στη συνέχεια, ο ΚΕΝΑΚ αγνοεί τα νό-
τια ανοίγματα και δεν αξιολογεί θετικά την παθητική τεχνική 
του άμεσου κέρδους.
2.2 Αξιολόγηση νοτίου ανοίγματος κατά την 

χειμερινή περίοδο
Ενα απλό διπλό τζάμι με U περίπου 2,7 W/m2.K και g = 0,78 
έχει καλύτερη ενεργειακή απόδοση κατά την διάρκεια του 
χειμώνα έναντι ενός αντίστοιχου τμήματος τοιχοποιίας με U 
= 0,41 W/m2.K
 Π.χ. για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και για τον μήνα Ια-
νουάριο, ένα τέτοιο κούφωμα με προσανατολισμό προς τον 
Νότο συγκεντρώνει ημερησίως :

Ημερήσιο ηλιακό κέρδος = ΙN .g = 2,74 kWh/m2K (0,78) = 
2,14 kWh/m2

ενώ η διαφορά των απωλειών θερμότητας (εκ συναγωγής) 
μεταξύ του τοίχου και του κουφώματος για όλο το 24 –ωρο 
είναι της τάξεως 
ΔQ = (UΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ- Uτοιχου) ΔΤ = (2,7 – 0,41) (20 – 5,3) 24  = 
0,808 kWh/m2 ανά ημέρα
Επομένως για μία τυπική μέρα του χειμώνα, το ημερήσιο 
θερμικό κέρδος του νοτίου ανοίγματος έναντι ενός καλός 
μονωμένου δομικού στοιχείου ίσο με : 
QΚΕΡΔΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ   = 2,14 -0,808 = 1,33 kWh/m2 ανά ημέ-
ρα
Από την ανωτέρω ανάλυση διαπιστώνεται ότι ένα υαλοστά-
σιο με νότιο προσανατολισμό συμβάλει σαφώς στην ενερ-
γειακή απόδοση εντός κτιρίου διότι συνεισφέρει ευθέως 
στην παθητική θέρμανση του κτιρίου και επομένως στην 
μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (πλέον κί-
νησης κατά τα φαινόμενα). 
Κομβικό σημείο στην ανωτέρω ανάλυση είναι ο συντελεστής 
ηλιακής θερμοπερατότητας g. Είναι σημαντικό οι μελετητές 
κτιρίων κατοικίας να επιδιώκουν όσο το δυνατόν υψηλότε-
ρο συντελεστή g, διατηρώντας παράλληλα τον συντελεστή U 
τουλάχιστον στα επίπεδα του κτιρίου αναφοράς του ΚΕΝΑΚ. 
Σήμερα διατίθενται στην αγορά υαλοστάσια με συντελεστή 
U = 1,4 kWh/m2 K και g = 0,77.  Στην περίπτωση αυτού του 
υαλοστασίου ο ανωτέρω υπολογισμός καταλήγει: 
QΚΕΡΔΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ  = 2,74 (0,77) – (1,4 – 0,41) (20-5,3) 24 
= 1,76 kWh/m2

Θετικά αποτελέσματα υπέρ του νοτίου υαλοστασίου προ-
κύπτουν ακόμα και στην περίπτωση όπου το άνοιγμα αυτό 
σκιάζεται μερικώς (από γειτονικό κτίριο ή κάποιο οριζόντιο 
πρόβολο) πχ. με ένα συντελεστή σκίασης Fsh = 0,75. Τότε 
για την περίπτωση του υαλοστασίου με U = 2,74 kWh/m2K   
το θερμικό κέρδος του νοτίου ανοίγματος υπολογίζεται ως 
εξής :

QΚΕΡΔΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ   = 2,14 (0,75) -0,808 = 0,8 kWh/m2

2.3 Αξιολόγηση υαλοστασίων άλλων 
προσανατολισμών κατά τον χειμώνα

Για την ίδια περιοχή (Θεσσαλονίκη) η μέση μηνιαία ακτινο-
βολία για ΝΑ ή ΝΔ ανοίγματα κατά τον μήνα Ιανουάριο εί-
ναι 67 kWh/m2 ενώ για ανατολικά ή δυτικά ανοίγματα είναι 
38 kWh/m2 (βλέπε νέα ΤΟΤΕΕ για τα κλιματικά δεδομένα)
Επαναλαμβάνοντας τους ανωτέρω υπολογισμούς για την πε-
ρίπτωση του υαλοστασίου με U = 2,74 kWh/m2K και χωρίς 
σκίαση (Fsh = 1,0) τότε προκύπτει : 
QΚΕΡΔΟΣ ΝΔ ή ΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ   = (67/31) (0,78) -0,808 = 0,88 kWh/m2

QΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ή ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ   = (38/31) (0,78) -0,808 = 
0,15 kWh/m2

Εάν το υαλοστάσιο έχει U = 1,4 kWh/m2 K και g = 0,77 τότε :   
QΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ή ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ   = (38/31) (0,77) -0,35 = 0,59 
kWh/m2

2.4 Συμπεράσματα
Τα ανωτέρω αποτελέσματα ισχύουν σε όλες πρακτικά τις πε-
ριοχές της χώρας μας επαληθεύοντας την δυνατότητα της τε-
χνικής του παθητικού σχεδιασμού «άμεσου κέρδους» ότι εί-
ναι σε θέση να συμβάλει στην θέρμανση των κατοικιών. Το 
εύκρατο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδος επιτρέπει την κατα-
σκευή βιοκλιματικών κατοικιών με την ηλιακή παθητική τε-
χνική του άμεσου κέρδους Η τεχνική αυτή αποτελεί την κύ-
ρια παθητική τεχνική στον τόπο μας και ιδιαίτερα στις περι-
οχές της Νοτίου Ελλάδος όπου οι παθητικές τεχνικές των τοί-
χων Trombe και των θερμοκηπίων αντιμετωπίζουν πρόσθε-
τα προβλήματα υπερθέρμανσης κατά το θέρος. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, για τα νότια και τα ΝΑ 
και ΝΔ  υαλοστάσια αρκεί ένα κοινό διπλό τζάμι με U όπως 
προτείνεται από το κτίριο αναφοράς του ΚΕΝΑΚ.  Όμως για 
τα ανατολικά και δυτικά υαλοστάσια πρέπει να τοποθετείται 
ύαλος με συντελεστή U μικρότερο του 2 αλλά με συντελεστή 
g>0,76. Οι μελετητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη σημασία 
στην προδιαγραφή του συντελεστή ηλιακής διαπερατότητας 
g, προκειμένου να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
την ηλιακή ενέργεια κατά τον χειμώνα. 
Προϋπόθεση για τον σωστό βιοκλιματικό σχεδιασμό των 
ανοιγμάτων αποτελεί η σκίαση των ανοιγμάτων αυτών κατά 
το θέρος. Τότε επιβάρυνση της κατοικίας από την χρήση κλι-
ματισμού είναι μικρή και δεν αναιρεί τα ενεργειακά οφέλη 
τα οποία προκύπτουν κατά την χειμερινή περίοδο. 

3 Ενεργειακή επιβάρυνση νοτίων 
υαλοστασίων κατά το θέρος

3.1 Γενικά
Ως μεθοδολογία ενεργειακής ανάλυσης εφαρμόζεται η μέ-
θοδος  των ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ (RADIANT 
TIME SERIES) την οποία προτείνει επισήμως η ASHRAE 
(2001 Handbook of Fundamentals) μαζί με την μέθοδο 
HEAT BALANCE ως οι δύο πλέον δόκιμες σύγχρονες τεχνι-
κές για ενεργειακούς υπολογισμούς στα κτίρια. 
Βάσει της μεθόδου αυτής συγκρίνονται τα ηλιακά φορτία 
από : 
Α) ένα πλήρως σκιαζόμενο νότιο υαλοστάσιο για μία μέση 
ημέρα του Ιουνίου
Β) ένα νότιο τοίχο μεγάλης μάζας και συντελεστή U = 0,41 
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W/(m2.C). 
Οι υπολογισμοί γίνονται για την περιοχή της Θεσσαλονίκης 
με μία μέση εξωτερική θερμοκρασία 26,7 °C (Ιούλιος) και 
για εσωτερική θερμοκρασία τους 26°C. 
Το υαλοστάσιο θεωρείται ότι έχει U = 2,7 W/(m2.C) και ότι 
σκιάζεται πλήρως καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας μέσω 
εξωτερικού προβόλου και περσίδων ή παραθυρόφυλλων 
ή φυτοκάλυψης με φυλλοβόλα δένδρα. Επομένως το υα-
λοστάσιο αυτό υπόκειται μόνο σε μέρος της διάχυτης ακτι-
νοβολίας, η οποία όμως ανακόπτεται σχεδόν πλήρως λόγω 
εξωτερικών σκιαδίων. 

3.2 Υπολογισμός θερμικών  απολαβών 
υαλοστασίου

Σύμφωνα με την μέθοδο RTS το υαλοστάσιο εισάγει θερμό-
τητα στο κτίριο μέσω τριών μηχανισμών :
α)  Μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής και συναγω-

γής. Ο μηχανισμός μεταφοράς ισούται με UA(Tεξ 
– Τες), όπου Τεξ ισούται με την τρέχουσα εξωτερι-
κή θερμοκρασία κατά την διάρκεια του 24-ωρου. 

β)   Μετάδοση θερμότητας μέσω άμεσης διαπερατότη-
τας της ηλιακής ακτινοβολίας, άμεσης και έμμεσης. 

γ)  Μετάδοση θερμότητας μέσω αρχικής απορρόφη-
σης της ηλιακής ακτινοβολίας η οποία εν μέρει 
αποδίδεται στο εξωτερικό και εν μέρει στο εσωτε-
ρικό του κτιρίου. 

Εκ των ανωτέρω τριών μηχανισμών, ο τρίτος δίδεται πολύ 
μικρά ποσά θερμότητας και για τον λόγο αυτό αγνοείται. Τα 
αποτελέσματα για τον πρώτο μηχανισμό έχουν ως εξής:
Συνθήκες σχεδιασμού

Τοποθεσία Θεσσαλονίκη
Γεωγραφικό πλάτος 40,69667
Γεωγραφικό μήκος 23,0
Ζώνη ώρας 2
Μήνας 7
Μέγιστη εξωτ. Θερμοκρ. Σχεδιασμού 33,500
Ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 12,000
Εσωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού 26,000
Αριθμός καθαρότητας 0,8
Ανάκλαση εδάφους 0,3

Βάσει αυτών των συνθηκών προκύπτουν τα εξής αποτελέ-
σματα (πίνακας 1): 

Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικά στοιχεία υπολογισμών βάσει της 
μεθόδου RTS της ASHRAE

Ωρα
Ηλιακή 
ώρα

Θερμο-
κρασία  

εξωτερική 
(°C)

Θερμο-
κρασία 
sol-air  
(°C)

Μέθοδος RTS
Περιοδικοί 

συντελεστές 
(Periodic response 
factors) για τοίχο

Ροή ηλιακής ακτινοβολίας 
(W/m2)

Νότιο 
τοίχος

Οριζόντιος 
τοίχος

1 0.37 23,1 23,1 8,6491E-03 0,0 0,0

2 1.37 22,5 22,5 8,1013E-03 0,0 0,0

3 2.37 22,0 22,0 9,0925E-03 0,0 0,0

4 3.37 21,6 21,6 1,4002E-02 0,0 0,0

5 4.37 21,5 21,5 2,0331E-02 0,0 0,0

6 5.37 21,7 23,1 2,4830E-02 16,6 41,7

7 6.37 22,3 27,1 2,6919E-02 59,2 202,5

8 7.37 23,4 31,2 2,7254E-02 97,2 362,6

9 8.37 25,0 39,8 2,6563E-02 185,5 506,6

10 9.37 26,8 50,3 2,5347E-02 294,4 625,4

11 10.37 28,8 59,0 2,3902E-02 376,8 711,3

12 11.37 30,7 64,6 2,2390E-02 423,3 758,6

13 12.37 32,2 66,5 2,0895E-02 428,9 764,3

14 13.37 33,1 64,6 1,9458E-02 393,0 727,9

15 14.37 33,5 59,1 1,8099E-02 319,5 651,8

16 15.37 33,1 50,5 1,6822E-02 216,4 541,1

17 16.37 32,3 40,8 1,5630E-02 106,1 403,0

18 17.37 31,0 36,7 1,4518E-02 71,0 246,3

19 18.37 29,4 31,8 1,3485E-02 29,5 82,5

20 19.37 27,9 27,9 1,2523E-02 0,0 0,0

21 20.37 26,5 26,5 1,1630E-02 0,0 0,0

22 21.37 25,3 25,3 1,0800E-02 0,0 0,0

23 22.37 24,4 24,4 1,0030E-02 0,0 0,0

24 23.37 23,7 23,7 9,3141E-03 0,0 0,0

Μέση 
θερμοκρασία

26,7 36,8 4,1058E-01

ΣΥΝΟΛΑ 
ΗΜΕΡΑΣ 

(Wh)
3017,6 6625,5

ΜΗΝΑ 
(kWh)

93,5 205,39

Από τα ανωτέρω στοιχεία του Πίνακα 1 προκύπτει ότι τα 
στοιχεία θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας αντιστοι-
χούν σε μία κανονική ημέρα για την Θεσσαλονίκη του Ιουλί-
ου τόσο ως προς την μέση ημερήσια θερμοκρασία (26,8°C) 
όσο και ως προς τη μέση προσπίπτουσα ακτινοβολία κατά 
μήνα επί οριζοντίου επιπέδου (93 kWh/m2).  
Στον πίνακα αυτό επίσης δίδονται και οι περιοδικοί συντελε-
στές απόκρισης (periodic response factors) για τον υπο εξέ-
ταση νότιο τοίχο. Παρατηρείται ότι το άθροισμα των συντε-
λεστών αυτών δίδει τον συντελεστή θερμοπερατότητας U για 
τον εν λόγω τοίχο (0,41 W/m2.K)

3.3 Θερμικές απολαβές υαλοστασίου
Βάσει των ανωτέρω κλιματικών δεδομένων υπολογίζεται με 
την μέθοδο RTS τα ακόλουθα στοιχεία του σχήματος. 

Σχήμα 1 : Θερμικές απολαβές νοτίων επιφανειών κατά το 
θέρος
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Η ημερήσια απολαβή μέσω υαλοστασίου έχει ως εξής :
•	 Απολαβή λόγω αγωγής και συναγωγής : 

48,3 Wh/(m2.ημέρα)
•	 Απολαβή λόγω ηλιακής ακτινοβολίας :  

232,4 Wh/(m2.ημέρα)
H απολαβή λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίστηκε 
λαμβάνοντας ότι το γινόμενο των συντελεστών g Fsh είναι 
ίσο με 15%.  Αυτό συνεπάγεται πλήρη σκίαση του ανοίγμα-
τος στην απ’ ευθείας ακτινοβολία με ένα μικρό μέρος μόνο 
της διάχυτης και της ανακλώμενης ακτινοβολίας να φθάνει 
έως το υαλοστάσιο
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου ληφθεί γινόμενο (g 
Fsh)  ίσο με 25% τότε η απολαβή λόγω ηλιακής ακτινοβολίας 
ανέρχεται στις 387,3 Wh/(m2.ημέρα). 
3.4 Θερμική απολαβή μονωμένου τοίχου
Εάν αντί υαλοστασίου τεθεί ένας μονωμένος τοίχος, τότε αυ-
τός λαμβάνει θερμική απολαβή τόσο μέσω συναγωγής θερ-
μότητας από τον εξωτερικό αέρα όσο και μέσω απορροφό-
μενης  της ηλιακής ακτινοβολίας. Θεωρείται ότι ο τοίχος δεν 
σκιάζεται και ότι εκτίθεται πλήρως στην εξωτερική ακτινο-
βολία.
Η συνδυασμένη αυτή απολαβή υπολογίζεται με την βοήθεια 
των στοιχείων του Πίνακα 1: 

•	 Της θερμοκρασίας sol-air της ASHRAE 
•	 Της χρονοσειράς των των περιοδικών συντελε-

στών ανταπόκρισης 
Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται η θερμική απολα-
βή όπως δίδεται στο σχήμα ανωτέρω. Σε ημερήσια βάση η 
συνολική θερμική απολαβή υπολογίζεται ίση με 106,5 Wh. 
/(m2.ημέρα) 

3.5 Εκτίμηση της θερμικής επιβάρυνσης νοτίου 
υαλοστασίου κατά το θέρος

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η καθαρή θερμική επι-
βάρυνση του υαλοστασίου συγκριτικά με ένα μονωμένο τοί-
χο υπολογίζεται ως εξής :
QΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ  = 48,3+232,4-106,5 = 
174,2 Wh/(m2.ημέρα)
Η επιβάρυνση αυτή μπορεί να φθάσει στις 329 Wh/(m2.ημέ-
ρα) εάν υποτεθεί ότι το γινόμενο των συντελεστών (g Fsh) εί-
ναι ίσο με 0,25

4 Συγκεντρωτική αποτίμηση  
νοτίου υαλοστασίου

4.1 Ενεργειακή ανάλυση
Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης της 
ενεργειακής απόδοσης νοτίων υαλοστασίων έναντι νοτίων 
τοίχων (παράγραφοι 3.5 και 2.2) διαπιστώνεται ότι από κα-
θαρά ενεργειακή άποψη το καθαρό ηλιακό κέρδος του νοτί-
ου υαλοστασίου έναντι ενός καλώς μονωμένου τοίχου δύ-
ναται να κυμανθεί από 1 έως 1,3 kWh/m2 και ανά ημέρα και 
τούτο για τον κοινό τύπο διπλού υαλοπίνακα. Με καλύτερο 
τύπο υαλοπίνακα (U = 1,4 kWh/m2 K και g = 0,77) το καθα-
ρό θερμικό όφελος δύναται να φθάσει έως τα 1,75 kWh/m2 
και ανά ημέρα.
Τα αποτελέσματα αυτά εξήχθησαν για τον μήνα Ιανουάριο 
αλλά ισχύουν προφανώς και για τους άλλους μήνες του χει-

μώνα
Τώρα η θερινή επιβάρυνση του νοτίου υαλοστασίου κατά το 
θέρος έναντι του μονωμένου τοίχου είναι σχετικά μικρή και 
ίση περίπου από 0,2 έως 0,4 kWh/m2 ανά ημέρα. Προϋπό-
θεση γι’ αυτή την μικρή επιβάρυνση είναι η πλήρης σκίαση 
του νοτίου ανοίγματος κατά το θέρος. 
Αντίστοιχα συμπεράσματα δύναται να εξαχθούν και για τα 
ΝΑ και ΝΔ ανοίγματα. 
Επομένως η τεχνική του αμέσου ηλιακού κέρδους αποδει-
κνύεται εδώ και ποσοτικά ότι είναι σαφώς υπέρτερη έναντι 
ενός μονωμένου σπιτιού με περιορισμένα ανοίγματα.
4.2 Ανάλυση σε επίπεδο πρωτογενούς ενέργειας 

βάσει ΚΕΝΑΚ
Τα ανωτέρω συμπεράσματα ισχύουν ακόμα και στην περί-
πτωση όπου το ισοζύγιο του οφέλους και της επιβάρυνσης 
αναχθεί σε πρωτογενή ενέργεια βάσει της μεθόδου του ΚΕ-
ΝΑΚ.  Ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας για το πετρέ-
λαιο λαμβάνεται ίσος με 1,1 ενώ για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια με 2,9.
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ η χρήση ενέργειας για κλιματισμό 
το καλοκαίρι αντιστοιχεί στο 50% της συνολικά υπολογιζό-
μενης κατανάλωσης, διότι προφανώς στο ελληνικό σπίτι ο 
κλιματισμός δεν λειτουργεί σε συνεχή βάση, ούτε δε καλύ-
πτει το σύνολο των χώρων.
Εάν θεωρηθεί ότι η ψύξη για κλιματισμό παράγεται με χρή-
ση ηλεκτρικής ενέργειας και με βαθμό απόδοσης COP ίσο με 
2,8, τότε η υπολογιζόμενη επιβάρυνση κατά το θέρος πρέπει 
να πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή πρωτογενούς ενέρ-
γειας κλιματισμού ως εξής 
Συντελεστής ΠΕ κλιματισμού = (2,9) (50%) / (2,8) = 0,52.

Συντελεστής ΠΕ πετρελαίου θέρμανσης = 1,1
Επομένως η υπολογιζόμενη ενεργειακή επιβάρυνση του νο-
τίου υαλοστασίου κατά το θέρος πρέπει να πολλαπλασια-
στεί με τον συντελεστή 0,52 ενώ το θερμικό κέρδος του χει-
μώνα πολλαπλασιάζεται με 1,1.  Οι συντελεστές αυτοί κα-
θιστούν τα νότια, ΝΑ ή ΝΔ υαλοστάσια ακόμα πιο ελκυστι-
κά από πλευράς εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας βά-
σει των συντελεστών του ΚΕΝΑΚ.  Επιγραμματικά η σύγκρι-
ση έχει ως εξής : 

Χρήση 
ενέργειας

Ημερήσιο 
όφελος 

θέρμανσης κατά 
τον χειμώνα 
(Ιανουάριος)

Ημερήσια 
επιβάρυνση 
κλιματισμού 

κατά το θέρος 
(Ιούλιος)

Ενδεικτικό καθαρό 
όφελος μεταξύ 

ακραίων καιρικών 
καταστάσεων

Τελική 
ενέργεια 1,2 kWh/m2 0,4 kWh/m2 0,8 kWh/m2

Πρωτογενής 
ενέργεια 1,32 kWh/m2 0,26 kWh/m2 1,06 kWh/m2

4.3 Η αρχαία γραμματεία
Τα ανωτέρω είναι γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι 
γνωστή η ρήση του Σωκράτους:

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Σωκράτους, Βιβλίον 
Τρίτον, Κεφάλαιο VIII

«…Καὶ οἰκίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς τε εἶναι 
καὶ χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ’ ἐδόκει, οἵας χρή, οἰκοδο-
μεῖσθαι. ἐπεσκόπει δὲ ὧδε· Ἆρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν, 
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οἵαν χρή, ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι, ὅπως ἡδίστη τε 
ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ χρησιμωτάτη ἔσται; τούτου δὲ ὁμολο-
γουμένου, οὐκοῦν ἡδὺ μὲν θέρους ψυχεινὴν ἔχειν, ἡδὺ δὲ 
χειμῶνος ἀλεεινήν; 

ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμφαῖεν, οὐκοῦν ἐν ταῖς 
πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ 
ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὑπολάμπει, τοῦ δὲ θέρους ὑπὲρ 
ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέχει. 
οὐκοῦν, εἴ γε καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι, οἰκοδο-
μεῖν δεῖ ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἵνα ὁ χει-
μερινὸς ἥλιος μὴ ἀποκλείηται, χθαμαλώτερα δὲ τὰ πρὸς 
ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι· ὡς δὲ συ-
νελόντι εἰπεῖν, ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν ἥδιστα κατα-
φεύγοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο, αὕτη ἂν εἰκότως 
ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴκησις εἴη·…»

«…Και όταν έλεγε ότι τα ίδια σπίτια είναι ωραία και 
χρήσιμα, νομίζω ότι δίδασκε με ποιο τρόπο πρέπει αυτά να 
χτίζονται. Εξέταζε το θέμα έτσι: « Πρέπει άραγε, όποιος πρό-
κειται να έχει κατάλληλη οικία να βρει τον τρόπο να την κά-
νει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη για την κατοίκηση και 
χρήσιμη;» Και όταν αυτό γινόταν παραδεκτό, συνέχιζε : «Εί-
ναι, λοιπόν, ευχάριστο να είναι δροσερή το καλοκαίρι και 
ζεστή το χειμώνα;» Και όταν συμφωνούσαν και σε αυτό, 
έλεγε: «Ο ήλιος λοιπόν στα σπίτια τα στραμμένα προς νότο 
λάμπει κάτω στα δωμάτια, ενώ το καλοκαίρι προχωρώντας 
πάνω από εμάς και από τις στέγες παρέχει σκιά. 

Επομένως, αν αυτά βέβαια είναι καλό να γίνονται 
έτσι, τα σπίτια που είναι στραμμένα προς το νότο πρέπει να 
χτίζονται ψηλότερα, για να μη μένει απέξω ο χειμωνιάτικος 
ήλιος, ενώ όσα βλέπουν προς βορά πρέπει να χτίζονται χα-
μηλότερα, για να μη δέρνονται από τους κρύους ανέμους. 
Με μια λέξη, το σπίτι, στο οποίο μπορεί ο ιδιοκτήτης να βρει 
πολύ ευχάριστο καταφύγιο σε όλες τις εποχές και να τοπο-
θετήσει ασφαλέστατα τα υπάρχοντά του, αυτή θα ήταν και η 
πιο ευχάριστη και όμορφη κατοικία…»

5 Το  παθητικό σύστημα άμεσου κέρδους  και 
ο ΚΕΝΑΚ

5.1 Η μη θετική αξιολόγηση των παθητικών 
συστημάτων άμεσου ηλιακού κέρδους

Με την ανωτέρω συγκριτική ανάλυση αποδεικνύεται ευθέ-
ως ότι ένα υαλοστάσιο με μικρή απόκλιση από τον Νότο, 
έχει θετική επίδραση στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρί-
ου έναντι ενός καλώς μονωμένου τοίχου. Κατόπιν της ανά-
λυσης αυτής, ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτι-
ρίων (ΚΕΝΑΚ) δεν θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει έμφαση 
στο θερμομονωτικό κριτήριο αλλά στο ενεργειακό.  Η χώρα 
μας διαθέτει ένα θαυμάσιο κλίμα το οποίο δύναται να εκμε-
ταλλευτεί μέσω των Ν, ΝΔ και ΝΑ υαλοστασίων προς όφε-
λος της ενεργειακής οικονομίας. 
Με την θέσπιση του κτιρίου αναφοράς, διαμορφώθηκε ένα 
πολύ πρακτικό κριτήριο για την σύγκριση της ενεργειακής 
απόδοσης κάθε κτιρίου. Στο άρθρο 7 του ΚΕΝΑΚ ορίζεται 
ότι «η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του 
εξεταζόμενου κτιρίου είναι μικρότερη ή ίση από τη συνο-
λική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανα-
φοράς»

Με τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα ώστε να αντιμετω-
πιστεί πλέον το «προπατορικό αμάρτημα» του κανονισμού 
θερμομόνωσης, το οποίο συνίσταται στον περιορισμό της 
βιοκλιματικής σχεδίασης ενός κτιρίου, μέσω του περιορι-
σμού των ανοιγμάτων στο κέλυφος χωρίς να επιτρέπεται ο 
συνυπολογισμός των ευεργετικών επιδράσεων των ανοιγ-
μάτων αυτών στο ενεργειακό ισοζύγιο. Με το κτίριο αναφο-
ράς, υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογούνται θετικά τα ηλι-
ακά κέρδη από τα νότια υαλοστάσια έναντι μίας συμβατι-
κής σχεδίασης. 
Ομως ο θεσπισθείς κανονισμός ενεργειακής απόδοσης (ΚΕ-
ΝΑΚ) δεν αξιολογεί θετικά το άμεσο ηλιακό κέρδος και τού-
το διότι, το κτίριο αναφοράς ορίζεται να έχει ακριβώς τα ίδια 
ανοίγματα με το σχεδιαζόμενο κτίριο. Ετσι εάν στο σχεδιαζό-
μενο κτίριο προβλέπονται νότια ανοίγματα σε ποσοστό π.χ. 
50% της νότιας τοιχοποιΐας, το κτίριο αναφοράς θα έχει και 
αυτό το ίδιο ποσοστό ανοιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό το 
κτίριο αναφοράς γίνεται στην περίπτωση αυτή «βιοκλιμα-
τικό» κτίριο και επομένως υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
Παράλληλα η με το άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ  επανέρχεται από το 
παράθυρο ο παλαιός κανονισμός θερμομόνωσης για το σχε-
διαζόμενο κτίριο, και μάλιστα σε πιο ισχυρό βαθμό, αφού  
πέραν του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας του 
κτρίου, εισάγονται υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμόρφωσης 
κατά δομικό στοιχείο. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της θετικής αξιολό-
γησης του άμεσου ηλιακού κέρδους, η ομάδα εργασίας του 
ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ είχε προτείνει μία διατύπωση, με την 
οποία επιλύεται πλήρως το θέμα αυτό, ως ακολούθως: 
 Για το κτίριο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην προηγού-
μενη παράγραφο, ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατό-
τητας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Προσθήκης 1. (σημείωση : πρόκειται για τον συνολικό συ-
ντελεστή θερμοπερατότητας). Σε περίπτωση όπου αυτό δεν 
συμβαίνει τότε τα ανοίγματα του κτιρίου αναφοράς μειώνο-
νται έναντι του σχεδιαζόμενου κτιρίου κατά τρόπο αναλογι-
κό και ανεξαρτήτως προσανατολισμού και σε τέτοια έκταση 
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τον συντε-
λεστή συνολικής θερμοπερατότητας της Προσθήκης 1. 
Με την διατύπωση αυτή, όταν το σχεδιαζόμενο κτίριο έχει 
ποσοστό νοτίων υαλοστασίων της τάξεως του 50%, το αντί-
στοιχο ποσοστό του κτιρίου αναφοράς περιορίζεται σε μι-
κρότερα μεγέθη. Ετσι τα νότια ανοίγματα συμβάλλουν θετι-
κά στην βαθμολογία του σχεδιαζόμενου κτιρίου. 
Αντίθετα με αυτή την διατύπωση, η εγκύκλιος της 4ης Οκτω-
βρίου 2010 του ΥΠΕΚΑ καθορίζει ότι :
i. Παράγραφος 2.1, α): Στην περίπτωση όπου η υπολογιζό-
μενη τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um για 
το κτίριο αναφοράς, λόγω γεωμετρίας του εξεταζόμενου κτι-
ρίου, δεν πληροί τους περιορισμούς του μέγιστου επιτρεπό-
μενου μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um, (πίνακας 
Γ.2) τότε οι επιμέρους συντελεστές θερμοπερατότητας (πίνα-
κας Γ.1) των δομικών αδιαφανών στοιχείων του που έρχο-
νται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, οροφές, 
πυλωτές), μειώνονται ποσοστιαία και ομοιόμορφα, μέχρι ο 
μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας να πληροί τους περι-
ορισμούς του πίνακα Γ.2. Σε περίπτωση κτιρίου μεικτής χρή-
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σης το κτίριο αναφοράς ορίζεται ξεχωριστά ανά χρή-
ση και ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας πρέ-
πει να πληροί τους περιορισμούς του μέγιστου επι-
τρεπόμενου μέσου συντελεστή Um., 
Με την διατύπωση αυτή, ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί 
το κτίριο αναφοράς έναντι του σχεδιαζόμενου κτιρί-
ου, ως προς το ποσοστό των ανοιγμάτων. 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΚΕΝΑΚ, προ-
βλέπεται ότι :
Τα ΠΗΣ (παθητικά ηλιακά συστήματα) που πιθανώς 
ενσωματώνονται στο εξεταζόμενο κτίριο, όπως προ-
βλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1.1 του άρ-
θρου 8 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη στους 
υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτί-
ριο αναφοράς, εκτός από το σύστημα άμεσου ηλια-
κού κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, στο κτίριο ανα-
φοράς τα ιδιαίτερα δομικά στοιχεία των ΠΗΣ αντικα-
θίστανται με αντίστοιχα συμβατικά δομικά μη διαφα-
νή στοιχεία με θερμικά χαρακτηριστικά όπως ορίζο-
νται στον Πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 της παρούσας
Με λίγα λόγια, η πρώτη επιλογή των μελετητών ως 
ΠΗΣ, δηλαδή τα συστήματα του άμεσου ηλιακού κέρ-
δους, δεν αξιολογούνται θετικά όπως τα άλλα ΠΗΣ.
5.2 Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
Στο άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ (ελάχιστες προδιαγραφές κτι-
ρίων) προβλέπεται ότι : 
1. Σχεδιασμός κτιρίου 
1.1 Στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: 
α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του 
κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλι-
ματικών συνθηκών. 
β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίω-
ση του μικροκλίματος. 
γ) Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των 
ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις 
απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερι-
σμού. 
δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρή-
ση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αε-
ρισμού και φωτισμού). 
ε) Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητι-
κών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: άμεσου ηλι-
ακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος 
Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α. 
στ) Ηλιοπροστασία.
Με το άρθρο αυτό, υποχρεώνεται ο Αρχιτέκτονας μη-
χανικός να ενσωματώσει ένα σύστημα ΠΗΣ στην Αρ-
χιτεκτονική μελέτη.  Επειδή η κύρια επιλογή επ’ αυ-
τού είναι το ΠΗΣ άμεσου κέρδους, ο ΚΕΝΑΚ υποχρε-
ώνει τους μελετητές να ενσωματώσουν συστήματα τα 
οποία δεν αξιολογούνται θετικά στην βαθμολόγηση 
του κτιρίου. 

Εξ’ άλλου όλα τα στοιχεία της παραγράφου αυτής 
(1.1) καθιστούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ευά-
λωτο στην κακοπιστία της αγοράς, με «ισχυρισμούς» 
περί δήθεν μη ενσωμάτωσης ΠΗΣ ή περί δήθεν λαν-
θασμένης χωροθέτησης της τραπεζαρίας και της κρε-
βατοκάμαρας στο οικόπεδο. 

6 Προτάσεις
Από τα ανωτέρω αποτελέσματα διαπιστώνεται ευθέ-
ως ότι σε ετήσια βάση τα νότια ανοίγματα με διπλό 
τζάμι έχουν σαφώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση 
έναντι ενός μονωμένου τοίχου, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα ανοίγματα αυτά σκιάζονται πλήρως κατά το θέ-
ρος και ότι το ίδιο το υαλοστάσιο εμφανίζει σχετικά 
υψηλό συντελεστή g σε διαπερατότητα ηλιακής ακτι-
νοβολίας προκειμένου να γίνεται πλήρης εκμετάλλευ-
ση αυτής κατά τον χειμώνα. Η διαπίστωση αυτή έχει 
κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στην πράξη από βιο-
κλιματικές κατοικίες οι οποίες έχουν αυξημένα ανοίγ-
ματα προς τον Νότο.  Η διαπίστωση αυτή επαληθεύε-
ται εδώ υπολογιστικά με βάση μία από τις πλέον σύγ-
χρονες τεχνικές ενεργειακής ανάλυσης των κτιρίων.  
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, από την ανάλυση του άρ-
θρου αυτού διαπιστώνεται ότι η χώρα μας έχει ένα 
θαυμάσιο κλίμα το οποίο δύναται να καλύψει σε με-
γάλο βαθμό της ανάγκες θέρμανσης των κατοικιών 
της όταν αυτές διαθέτουν πρόσβαση στον ήλιο και 
νότια ανοίγματα. 
Επομένως τα παθητικά συστήματα άμεσου ηλιακού 
κέρδους με νότιο ή σχεδόν νότιο προσανατολισμό θα 
πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας και θα πρέπει 
να στηρίζονται ενεργά από τον ΚΕΝΑΚ και γενικότερα 
από το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο (ΓΟΚ, Πολεοδο-
μικός σχεδιασμός, κλπ).  
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η άμεση αναθεώρηση 
του ΚΕΝΑΚ, σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας ερ-
γασίας ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ,  έτσι ώστε να λαμβάνονται 
πλέον θετικά υπ’ όψιν τα ΠΗΣ άμεσου κέρδους.  Πα-
ράλληλα θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι υπο-
χρεωτικές απαιτήσεις της παραγράφου 1.1 του άρ-
θρου 8 προκειμένου να αποφευχθούν αντιδικίες και 
έριδες στην αγορά, λόγω της ασάφειας ή της περιορι-
σμένης δυνατότητας συμμόρφωσης της πλειοψηφίας 
των οικοπέδων εντός του αστικού χώρου.
Τέλος οι υπόλοιπες απαιτήσεις του άρθρου αυτού θα 
πρέπει να ισχύουν μόνο για το κτίριο αναφοράς και 
επομένως θα πρέπει να ενσωματωθούν στο άρθρο 9 
που ακολουθεί. 
Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται ο αρχιτεκτο-
νικός σχεδιασμός και παρέχονται επαρκή κίνητρα 
στους μελετητές του έργου να ενσωματώνουν τα ΠΗΣ 
άμεσου κέρδους, προκειμένου να λάβουν υψηλότε-
ρη βαθμολογία έναντι των συμβατικών σχεδιάσεων.
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Περίληψη.
Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην γεωτεκτονική δη-

μιουργία της Κύπρου. Μελετάται το σεισμικό πεδίο του νη-
σιού και οι παραμορφώσεις πού προκύπτουν στο Κυπριακό 
Τόξο στην Μεσόγειο, λόγω των διανυσμάτων μετακίνησης 
μεταξύ του παλαιού  τριγωνισμού και των τελευταίων GPS 
θέσεων. Ο τριγωνισμός έγινε το 1878 και επαναλήφθηκε το 
1914 διότι η ακρίβειά του ήταν ανεπαρκής για πολλές εφαρ-
μογές. Η έλλειψη κλίμακας οδήγησε το 1964 σε νέο δίκτυο 
μετρώντας μόνο αποστάσεις. Το 1992 με την ευρεία χρήση 
των GPS, εμπλουτίστηκε το παλαιό δίκτυο με αυτές τις πολύ 
ακριβείς μετρήσεις. Η μελέτη βασίζεται στα διανύσματα με-
τακίνησης πού προκύπτουν μεταξύ των θέσεων του παλαιού 
τριγωνισμού και των νέων θέσεων GPS.   

1 . Εισαγωγή
Η Κυπριακή  Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1960, μετά την ανε-

ξαρτητοποίησή της από την  Βρετανία, της οποίας αποτελού-
σε αποικία.  Το  2004 έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
ένα τμήμα του νησιού να είναι υπό Τουρκική κατοχή από τον 
Ιούλιο του 1974 όταν έγινε η Τουρκική εισβολή και κατελή-
φθη το 38% του νησιού.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, και 
βρίσκεται σε σημείο με  έντονες γεωλογικές αναταράξεις.

2 . Παραμορφώσεις
Το 1858 εγκαταστάθηκε τριγωνομετρικό δίκτυο στήν περι-

οχή, το οποίο εμπλουτίστηκε το 1914 με μετρήσεις γωνιών 
δημιουργώντας νέο δίκτυο, ενώ το 1962 μετρήθηκαν απο-
στάσεις για να δοθεί κλίμακα  και να ολοκληρωθεί η επέκτα-
ση το 1992 μέ την εγκατάσταση δικτύου GPS. Ολοκληρώ-
νεται τελικά η προς μελέτη περιοχή πού είναι μετρημένη σε 
τρείς διαφορετικές στιγμές πού απέχουν ~ 50 χρόνια μεταξύ 
τους, εξασφαλίζοντας τις  ‘ προδιαγραφές ‘ για μελέτη παρα-
μορφώσεων. 

3 . Μεθοδολογία - Αποτελέσματα
Επιλέγεται μεθοδολογία ώστε οι παντός είδους γεωδαιτι-

κές ή δορυφορικές μετρήσεις, να χρησιμοποιηθούν σε ταυ-
τόχρονη ενιαία συνόρθωση, και είναι η  μέθοδος της τμημα-
τικής προσέγγισης ( piecewise approximation) με τα ακόλου-
θα αποτελέσματα πού αφορούν την περίοδο 1914 ~ 1992. 
Υπολογίζονται με χρήση του προγράμματος DYNAP ( Drew 
and Snay, 1989, (National Geodetic Survey) , από τήν γεω-
δαιτική υπηρεσία των ΗΠΑ. 

Υπολογίστηκαν οι παρακάτω παράμετροι παραμόρφωσης,
α)  Καθαρή διάτμηση γ1 (pure shear = 0.652 ( 0.01μrad 

/ yr). αυτή της οποίας οι διευθύνσεις μέγιστη και ελάχιστη, 
(compression $ extension) μένουν σταθερές, ενώ οι άλλες πε-
ριστρέφονται.

β.) Διεύθυνση μέγιστης οριζοντίας συμπίεσης  θ = - 730 
.199 ( 0.9670 (maximum horizontal contraction).

Eίναι η διάτμηση στη διεύθυνση θ = 45° ή θ = 225° και λέ-
γεται και πρωτεύουσα συνιστώσα οριζόντιας διάτμησης, γ1 

Επίσης υπάρχει και η δευτερεύουσα συνιστώσα οριζόντι-
ας διάτμησης ή η απλή διάτμηση.(engineering shear).(Drew 
et Snay 1989) 

Είναι η διάτμηση στη διεύθυνση θ = 0° ή θ = 180° και εί-
ναι η γ2 

4.  Γεωγραφική θέση   -  Μέγεθος Κύπρου
Eδράζεται στη Νοτιοανατολική Λεκάνη της Μεσογείου,  

στις 32°  -  35° Ανατολικά και 34°  -  36° Βόρεια, έχει  δε έκτα-
ση  ~ 9251   Km2.  Στην περιοχή  εγινε σύγκρουση δύο λιθο-
σφαιρικών πλακών, της Ευρασιατικής που κινείται από Βορ-
ρά προς Νότο, και  της Αφρικανικής από Νότο προς Βορ-
ρά. Οι διαστάσεις της είναι ~ 60 μίλια στη διεύθυνση Βορ-
ρά – Νότου και 140 στην Ανατολή – Δύση. 

Η Αφρικανική κινείται Βορειοανατολικά με ταχύτητα  2 
cm/ χρόνο, ενώ η Ευρασιατική με μικρότερη,  0.3 cm/χρόνο. 
(environment’ Home). 

5. Γεωλογική Δημιουργία Κύπρου.
  Αποτελείται από τρεις βασικά γεωλογικές ζώνες όπως πε-

ριγράφεται παρακάτω:

Χάρτης   5 . 1 Γεωφυσικός χάρτης Κύπρου.

Τεκτονικές παραμορφώσεις στην Κύπρο 
από γεωδαιτικά δεδομένα-συμβολή 
στην μελέτη πρόγνωσης σεισμών

της Θεοδώρας Ματσικάρη,  
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Επιστημονικής Συνεργάτιδας Ε.Μ.Π.
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α)  Η οροσειρά του Πενταδακτύ-
λου ή επαρχία Κερύνειας στα βόρεια, 
πού είναι δημιούργημα μεγάλων τε-
κτονικών κινήσεων. Έχει υψόμετρο 
1000 m. Η Ευρασιατική πλάκα δημι-
ουργούσε πτυχώσεις πού είχαν αποτέ-
λεσμα την  ανατολή  ενός μικρού νη-
σιού, του Πενταδακτύλου, πρίν ( 20 
) είκοσι εκατομμύρια χρόνια. Η Kερύ-
νεια είναι η πρωτεύουσα της ομώνυ-
μης επαρχίας. H γεωγραφική της θέση, 
κοντά και απέναντι από τις μικρασια-
τικές ακτές, είχε σαν αποτέλεσμα τον 
Ιούλιο του  1974, εδώ να γίνει η από-
βαση των τουρκικών δυνάμεων εισβο-
λής.  Monday, January 29th, 2007” 

β) Το Σύμπλεγμα του Τροόδους  βρί-
σκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού 
και αποτελεί τον γεωλογικό του πυ-
ρήνα. Η κεντρική οροσειρά του Τρο-
όδους, με σημερινό υψόμετρο 1.920 
μ., βρισκόταν κάποτε στο βυθό της θά-
λασσας και αναδύθηκε στη διάρκεια 
γεωλογικών αναταράξεων πριν πολλές 
χιλιάδες χρόνια. Πριν 20 εκατομμύρια 
χρόνια, ανατέλλει ένα δεύτερο νησί, 
‘το Τρόοδος’ Ανυψώνεται αντίστοιχα  
σε υψόμετρο 2000 m. 

γ ) H πεδιάδα της Μεσαορίας εκτεί-
νεται μεταξύ των οροσειρών του Τροό-
δους και του Πενταδακτύλου, από την 
Λευκωσία μέχρι την Αμμόχωστο, σε 
μήκος 20 Km και πλάτος 20 ~ 40 Km 
σε μία επιφάνεια 962 Km 2.  Η μετα-
ξύ τους περιοχή άρχισε να αναδύεται 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 
σχηματίζοντας  πριν ~ ένα εκατομμύ-
ριο χρόνια την σημερινή πεδιάδα της 
Μεσαριάς ~ 1000 Km2.  Νότια σχηματί-
στηκε η Λευκωσία. 

Οι γεωλογικές μεταμορφώσεις συ-
νεχίζονται, και εμφανίζεται η Κύπρος, 
σαν  μία αλυσίδα νησιών,  πού προήλ-
θαν από τον φλοιό του ανωτέρω ωκε-
ανού, λίγα χιλιόμετρα, ~ 8, πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Εδράζο-
νται στην συνένωση των δύο ηπείρων, 
Αφρικής και Ευρασιατικής. ( “Cyprus 
Geology  is unique” Nigel Howarth , 
2004, 2005, 2006).  Η ανύψωση ήταν 
σταδιακή, άρχισε πριν 70 εκατομμύ-
ρια χρόνια, και συνεχίζει πιθανώς μέ-
χρι σήμερα να

ανέρχεται με αργό ρυθμό πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας.  και τε-
λικά ολοκληρώνεται ο σχηματισμός 

του νησιού στην σημερινή του μορ-
φή.  ( Cyprus Tourism Organization, 
Promitheas ( ‘Wikipedia.org. /wiki/
Mesaoria’ , June 2006

δ ) Ζώνη Μαμωνιών (ή το Σύμπλεγ-
μα Μαμωνιών) αποτελεί μια ξεχωρι-
στή και τεκτονικά πολύπλοκη συγκέ-
ντρωση πετρωμάτων, των οποίων η 
ηλικία κυμαίνεται από 230-75 εκ. χρό-
νια. Υπάρχουν μόνο στο νότιο τμήμα 
της Κύπρου κυρίως στο νοτιοδυτικό 
της επαρχίας Πάφου. (2005 - 2007 Κυ-
πριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωρ-
γίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο-
ντος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)

6. Τεκτονική  
δημιουργία Κύπρου

Συμβαίνουν γεωτεκτονικές διεργα-
σίες των οποίων η κλίμακα βαθμονο-
μείται σε εκατομμύρια έτη, διότι είναι 
πολύ αργές. Το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης Κύπρου πολύ εύστοχα και 
παραστατικά παρουσίασε σε χάρτη την 
διαχρονική γεωτεκτονική του ολοκλή-
ρωση, στην σημερινή του μορφή. 

Χάρτης  6. 1 Γεωτεκτονικές ζώνες Κύ-
πρου ( Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπη-
σης)

Έχει ακανόνιστο σχήμα, στενεύοντας 
υπερβολικά στη διεύθυνση Βορειο – 
Ανατολικά, σχηματίζοντας την Χερσό-
νησο της Καρπασίας πού εκτείνεται 
ανατολικά μέχρι τις ακτές της Συρίας. 
Το  ηπειρωτικό τμήμα, στο κέντρο του 
νησιού, είναι επίπεδο μεταξύ δύο ορο-
σειρών, Βόρεια της Κερύνειας με την 
οροσειρά του Πενταδακτύλου (1,019 
m / 3,343 ft ) , και Νότια του Τροόδους 
(1,953 m / 6,406 ft ) , σχηματίζοντας 
την κοιλάδα της Μεσαορίας. 

Θεωρείται ότι αποτελεί μέρος ενός 
αρχαίου ωκεάνιου φλοιού και του 
ανώτερου μανδύα της γης, στον πυθ-
μένα ενός τεράστιου ωκεανού που εί-
ναι γνωστός  ως ΄΄Τηθύς Θάλλασσα΄΄. 
Εκτείνεται  από την σημερινή Ισπα-

νία μέχρι τα Ιμαλάια. Γεννήθηκε, ανα-
πτύχθηκε και κατεστράφη, αφήνοντας 
τους ερευνητές να ψάχνουν μέσω μο-
ντέλων, τον  προσδιορισμό της ακρι-
βούς   του θέσης.  Χώριζε βασικά τις 
λιθοσφαιρικές πλάκες της Ευρασίας και 
Αφρικής.

7. Κυπριακό Σεισμικό Τοξο
Λόγω  της τριβής, κατά τη μετακίνη-

ση των πλακών, δημιουργούνται συ-
χνά σεισμοί, δημιουργώντας ένα σει-
σμογενές τόξο, το ομώνυμο Κυπρια-
κό σεισμικό Τόξο, που ξεκινά ανατολι-
κά της Κύπρου, περνά νότια αυτής  από 
την Κρήτη, και  εκτείνεται προς τα νη-
σιά του Ιονίου. Συγκεκριμένα το νησί 
βρίσκεται στην δεύτερη πλέον σεισμο-
γενή ζώνη της γης. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί οτι περιο-
χές που δέν χαρακτηρίζονται σαν ιδι-
αίτερα σεισμογενείς η μετακίνηση δέν 
υπερβαίνει το 0.1ppm/yr ενώ η ακρί-
βεια των 

μετρήσεων που διατίθενται, είναι 
αρκετά ppm. Όπως ανεφέρθηκε, αυ-
τές δεν έγιναν για μελέτες τεκτονικών 
παραμορφώσεων, δημιουργώντας την 
αναγκαιότητα μετρήσεων αρκετών δε-
καετιών για εντοπισμό κάποιας μετα-
κίνησης. Απαιτείται η οργάνωση γεω-
δαιτικών εργασιών, όπου πρωτεύοντα 
ρόλο στις μετρήσεις, θα έχουν οι μέ-
θοδοι του διαστήματος σε περιοχές με 
αυξημένη σεισμική δράση, όπου μαζί 
με την εξέλιξη που γίνεται σε αυτές, θα 
υπάρξει πρόοδος στη μελέτη  για πρό-
γνωση των σεισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Marine sciences – The geology of 

Cyprus
2. Η Σεισμικότητα της Κύπρου 

Copyright 2004 Reasearch and 
Developed C. intercollege unit of 
Enwiconmental Studies.

3. Τεκτονική Λιθοσφαιρικών Πλα-
κών. Copyright 2004 Reasearch and 
Developed C. intercollege unit of 
Enwiconmental Studies

4. Κύπρος  \ Γεωλογία Από την Live-
Pedia.gr

5. αλήθεια on line – Η Κύπρος ανήκει 
στο 15% της παγκόσμιας σεισμικής 
δραστηριότητας.
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Σκέψεις για τα αίτια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και μερικές διαπιστώσεις

του Παναγιώτη Λιαργκόβα,  
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  Προέδρου  

της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ)

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές υπάρ-
χει υπερβολικά μικρή οικονομική μνήμη και 
υπερβολικά μικρή γνώση της χρηματοοικονο-
μικής ιστορίας των αγορών. Φαινόμενα επα-
ναλαμβάνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
και συνθήκες. Σε όλες τις κρίσεις κυριαρχού-
σε η άποψη ότι κάτι νέο υπάρχει ή δημιουργή-
θηκε στις αγορές. 

Εισάγονταν καινοτομίες όπου όμως όλες 
εμπεριείχαν υπό τη μία ή την άλλη μορφή τη 
δημιουργία χρέους που εξασφαλίζονταν πε-
ρισσότερο ή λιγότερο επαρκώς από τα πραγ-
ματικά περιουσιακά στοιχεία. Όμως, ο κανόνας 
είναι ότι οι οικονομικές λειτουργίες δεν οφεί-
λονται σε πρόσκαιρα και επιφανειακά προϊό-
ντα και καινοτομίες. Δεν οφείλονται σε «οικο-
νομικές μόδες». 

O John Kenneth Galbraith είχε δηλώσει κά-
ποτε ότι «το μοναδικό αποτέλεσμα που έχουν 
οι οικονομικές προβλέψεις είναι να κάνουν πιο 
σεβαστή την αστρολογία». Με τις οικονομικές 
αναλύσεις τουλάχιστον κερδίζουν οι συντάκτες 
τους.  Στο κόσμο των χρηματοοικονομικών, η 
πρόγνωση του αγνώστου και του μη δυνάμε-
νου να γνωστεί είναι μια προσφιλής και καλά 
αμοιβόμενη απασχόληση. Το μέλλον δεν μπο-
ρεί να προβλεφθεί ενώ όταν το λάθος πρόβλε-
ψης γίνεται από πολλούς, παρέχει άριστη προ-
στασία. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέδειξε τελικά: 
1) ότι, οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται, 
2) ότι, ο κίνδυνος υπάρχει πάντα σε όλες τις 

μορφές επένδυσης και είναι υψηλότερος 
από αυτόν που μπορούμε να υποθέσου-
με, 

3) ότι, η χρηματοπιστωτική καινοτομία είναι 
πολλές φορές μια «φούσκα» που εμπεριέ-
χει πάντα χρέος,

4) ότι, οι αγορές παραπλανούν, 
5) ότι, ο χρόνος της αγοράς είναι σχετικός, 
6) ότι, οι άνθρωποι δεν είναι πάντα ορθολο-

γικά όντα που αποσκοπούν στην απόκτη-
ση πλούτου, 

7) ότι, οι επενδυτές δεν είναι όλοι ίδιοι, 
8) ότι, οι μεταβολές των τιμών είναι συνεχείς, 

οι αγορές υπόκεινται σε στροβίλους, 
9) ότι, οι συντελεστές κινδύνου δεν παρέ-

χουν ικανοποιητική βοήθεια για τη λήψη 
χρηματοοικονομικών αποφάσεων,

10) ότι, η αβεβαιότητα και η απροσδιοριστία 
είναι πολύ μεγαλύτερες, 

11) ότι, η πρόβλεψη τιμών είναι πάντα παρα-
κινδυνευμένη, όμως η αστάθεια είναι σί-
γουρη και μπορεί να υπολογιστεί, 

12) ότι, το σύστημα είναι τελικά ενδογενώς 

ασταθές και όχι σταθερό όπως πιστεύεται,   
Παρότι η καμπύλη κανονικής κατανομής 

ανταποκρίνεται στο κέντρο της στον πραγμα-
τικό κόσμο, δεν εκφράζει σωστά τις άκρες ή 
«ουρές» της. Στις χρηματαγορές τα ακραία γε-
γονότα είναι εντυπωσιακά συχνά και γι’ αυτό 
οι «ουρές» της κανονικής κατανομής θεωρού-
νται ως «παχιές ουρές». Ο Benoit Mandelbrot 
που εισήγαγε την θεωρία των fractal (μορφο-
κλασματική θεωρία), υπολόγισε ότι αν ο χρη-
ματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial 
Average ακολουθούσε την κανονική κατανο-
μή, θα έπρεπε να είχε κινηθεί άνω του 3,4% 
για 58 μέρες μόνο μεταξύ των ετών 1916-2003, 
αλλά στην πραγματικότητα αυτό συνέβη 1.001 
φορές. Θα έπρεπε να είχε κινηθεί άνω του 
4,5% έξι μέρες και αυτό συνέβη 366 φορές. Θα 
έπρεπε να είχε κινηθεί άνω του 7% μόνο μια 
φορά κάθε 300.000 αλλά κατά τη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα, αυτό συνέβη 48 φορές. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε 
γεωπολιτικές επιπτώσεις σε αντίθεση με την 
κρίση του 1929. Κεφάλαια από την Κίνα και 
από αραβικές χώρες διέσωσαν διάφορες πα-
γκόσμιες επιχειρήσεις. Στο μέλλον, όπως ανα-
φέρει και ο καθηγητής Ιστορίας και Διεθνών 
Σχέσεων, Harold James, θα είμαστε μάρτυρες 
κατά πόσο η Κίνα θέλει να στοιχηματίσει στην 
επιβίωση της παγκοσμιοποιημένης διεθνούς 
οικονομίας.  Άλλωστε η Κίνα έχει συναλλαγ-
ματικά διαθέσιμα τρισεκατομμυρίων δολαρί-
ων και είναι ο κύριος δανειστής - κάτοχος ομο-
λόγων του Αμερικάνικου δημοσίου.

Η κρίση κατέδειξε επίσης ότι το μέγεθος των 
Ευρωπαϊκών τραπεζών σε σχέση με το μέγε-
θος των Ευρωπαϊκών οικονομιών είναι δυσα-
νάλογα μεγάλο, με αποτέλεσμα οι επιμέρους 
χώρες να μην μπορούν να τις στηρίξουν ή να 
μην μπορούν να τις στηρίξουν όπως θα επιθυ-
μούσαν λόγω των υψηλών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων και χρεών τους. Επίσης,  τόσο η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση όσο και 
η Ελληνική κρίση κατέδειξαν τα κενά της Συν-
θήκης του Μάαστριχτ, που επιτρέπουν σε μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης 
να φτάσει σε μια τόσο σοβαρή οικονομική κρί-
ση. Κατέδειξαν επίσης την αδυναμία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να ξεπεράσει μόνη της την Ελ-
ληνική κρίση. 

Μέσα από τη χρηματοπιστωτική κρίση έγινε 
φανερό ότι η οικονομική επιστήμη έχει μετα-
τραπεί σε χρηματοοικονομική επιστήμη. Αντι-
καταστάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις των επεν-
δύσεων από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 
σε καινοτόμα προϊόντα. Αποσυνδέθηκε η υλι-

κή διαδικασία συσσώρευσης και παραγωγής 
από την αξιοποίηση του κεφαλαίου. H απλη-
στία δεν θεωρείται απλώς πια επιθυμητή, αλλά 
και νόμιμη. Επίσης έγινε φανερό ότι αυτό που 
ωθεί περισσότερο από καθετί άλλο την οικο-
νομία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση εί-
ναι η ψυχολογία. Ακόμα και τα ζωώδη ή ζωικά 
ένστικτα των ατόμων, εάν θυμηθούμε τη σχε-
τική άποψη του Keynes, κινούν την οικονομία.    

 Η κρίση και τα χρηματοπιστωτικά προβλή-
ματα αποδείχτηκε ότι κινούνται πιο γρήγορα 
από τις αποφάσεις και τα διάφορα «προγράμ-
ματα σωτηρίας». Απαιτείται στροφή στη πραγ-
ματική οικονομία και σε παραδοσιακές παρα-
γωγικές επενδύσεις. Από την απορρύθμιση 
των αγορών (deregulation) σίγουρα θα μετα-
βούμε σε μια αντίστροφη πορεία προς μια δο-
μική επαναρρύθμιση (structural re-regulation), 
προς ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αναφοράς.  
Επί σειρά ετών, δόθηκε μεγαλύτερη σημασία 
στη ποσότητα των δανείων και πολύ λιγότερο 
στη ποιότητα των δανείων (τόσο στις επιχειρή-
σεις όσο και στα νοικοκυριά).  

Στις τράπεζες θα αυξηθούν οι καθυστερή-
σεις αποπληρωμής δανείων και οι επισφάλει-
ες, με ανάγκη πραγματοποίησης ανάλογων 
προβλέψεων και μείωσης των κερδών τους. 
Πρέπει πια να μεταβληθεί το οικονομικό πρό-
τυπο γιατί μια οικονομία που στηρίζεται στην 
εγχώρια κατανάλωση και τραπεζική πιστοδό-
τηση δεν έχει μακροχρόνια θετικές προοπτικές 
και δεν αποδίδει. 

Μέχρι σήμερα αποφεύχθηκε η ολική κατα-
στροφή όχι όμως και η κρίση. Υπήρχε μια αυ-
ταπάτη ή ψευδαίσθηση ασφάλειας (illusion of 
safe ή safety). Δημιουργήθηκε χάος και απελ-
πισία στους πολίτες. Το χάος βασίζεται στο 
φόβο. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καλό 
μέχρι να φθάσουν στα όρια της απελπισίας, 
οπότε και αλλάζουν.  

Γι’ αυτό, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι δεν 
θα υπάρξουν στο μέλλον και άλλες χρηματοπι-
στωτικές κρίσεις. Σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε 
λάθος, γιατί όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο, 
τα υποκειμενικά στοιχεία του, τις γνώσεις και 
τα πάθη του. Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, η 
γνώση δίνει δύναμη στον άνθρωπο, όχι ηθική. 

Τα κυριότερα  πάθη του ανθρώπου είναι η 
αλαζονεία, η απληστία, η φιλαργυρία, η φιλη-
δονία, η φιλαυτία και η φιλαρχία.  Πραγματι-
κή πρόοδος δεν είναι εύκολο να προκύψει από 
αυτά τα πάθη, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο 
και σε κοινωνικό. Το κυνήγι για το χρήμα και 
το ίδιο το χρήμα γίνεται και θα γίνεται πάντα ο 
«μαμωνάς της αδικίας».  
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Ευκαιρίες απασχόλησης για Νέους Μηχανικούς
του Νίκου Μαρσέλλου, 

Πολιτικού Μηχανικού

1. Εισαγωγή.
Τα κλασσικά είδη εργασιών του επαγ-

γέλματος του Μηχανικού έχουν κορε-
σθεί. Δομοστατικός, άδειες οικοδομής, 
μελετητής υδραυλικών, συγκοινωνια-
κών, γεωτεχνικών εργασιών. Ωστόσο 
υπάρχουν νέες ¨ειδικότητες¨, που ούτε 
είναι γνωστές στους ¨παλαιούς¨ Μηχα-
νικούς, ούτε υπάρχει εμπόδιο – πτυχίο 
επαγγελματικής κατοχύρωσης.

Ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από εί-
κοσι τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις, 
οδηγούν σε αντίστοιχη επαγγελματι-
κή απασχόληση. Το ΤΕΕ, το ΙΕΚΕΜ/
ΤΕΕ και οι κλαδικοί σύλλογοι θα πρέ-
πει να βοηθήσουν – ιδιαίτερα τους Νέ-
ους Μηχανικούς – γι’ αυτήν την επαγ-
γελματική διέξοδο.

2. Νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
Θα κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις 

εξειδικευμένες γνώσεις σε τρεις κατη-
γορίες.
2.1. παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 
α) Τεχνικός ασφαλείας – Ασφάλειας 

και υγιεινής (ΕΛΙΝΥΑΕ).
β) Βιώσιμη ανάπτυξη – Περιβάλλον 

(ISO 14000, ΕΜΑS).
γ) Διαχείριση ποιότητας (ISO 

9001/2008, Μοντέλο EFQM).
δ) Χρονικός προγραμματισμός 

(Construction management, PRI-
MAVERA).

ε) ΦΑΥ–ΣΑΥ (Γενική Δ/νση Ποιότητας 
/ ΓΓΔΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ).

στ) Ενεργειακός επιθεωρητής (ΚΕ-
ΝΑΚ).

ζ) Έλεγχος κόστους (Cost control).
η) Επεξεργασία απορριμμάτων – 

Ανακύκλωση/Διαχείριση.
θ) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

2.2. τεχνική υποστήριξη πωλήσεων 
σε βιομηχανίες δομικών υλικών. 

α) Επισκευαστικά υλικά – Ανακαίνι-
ση/αναπαλαίωση κατασκευών. 

β) Έτοιμα κονιάματα.
γ) Ειδικά σκυροδέματα (Ινο–οπλισμέ-

νο, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα).

δ) Βιομηχανικά δάπεδα, επιστρώσεις.
ε) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας χαλύ-

βων οπλισμένου σκυροδέματος 
(ΚΤΧ-2008).

στ) Υπεύθυνος παραγωγής και ποιό-
τητας ετοίμου σκυροδέματος (ΚΤΣ-
97).

ζ) Νέα υλικά (FRP/ανθρακονήματα – 
Εποξειδικές ρητίνες κλπ).

η) Έτοιμοι μεταλλότυποι/συστήματα.
θ) Υπεύθυνος ποιότητας/τεχνική υπο-

στήριξη λατομείων αδρανών υλι-
κών. 

η) Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδε-
μα (SCC), σκυρόδεμα θρυγμάτων 
(CLSM).

2.3. προγράμματα στατικών 
(software) με τους νέους κανο-
νισμούς Μελετών, Ευρωκώδικες, 
Αντισεισμικό κανονισμό. 
Παράλληλα υπάρχουν ευκαιρίες 

απασχόλησης στους μεγάλους οδικούς 
άξονες (Μαλειακός Κλειδί / Τέμπη – Ιό-
νια οδός / Ε65 – Β.Ο.Α.Κ., βορειοδυτι-
κός άξονας Πελοποννήσου / Ολυμπία 
οδός), στα έργα Μετρό Αθηνών και 
Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στα 
έργα Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερι-
κό (Ντουμπάϊ, Εμιράτα, Κατάρ, Λιβύη, 
Συρία κλπ ή και στα Βαλκάνια).

3. Κέντρα εκπαίδευσης
Εξειδικευμένα σεμινάρια, επιδοτού-

μενα, πραγματοποιεί το ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ  
(άνω των σαράντα σεμιναρίων). Επίσης 
εκτελούνται και από ιδιωτικούς φορείς 
εκπαίδευσης και από φορείς πιστοποί-
ησης. Στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολη 
η πρόσβαση σε πληροφορίες.

Τέλος στο ΤΕΕ γίνονται συνεχώς 
ημερίδες στο Κέντρο και στην Περι-
φέρεια, χωρίς οικονομική συμμετο-
χή, σε πολλά από τα παραπάνω θέμα-
τα (Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ευρωκώ-
δικες, Κανονισμοί, Ποιότητα / Σήμανση 
CE κλπ) και οργανώνονται τεχνικές επι-
σκέψεις σε χαλυβουργεία, τσιμεντοβιο-
μηχανίες / εργοστάσια ετοίμου σκυρο-
δέματος, μεγάλα τεχνικά έργα κλπ.

4. Διαδικασίες επικοινωνίας 
με μελλοντικούς Εργοδότες  

Κατ’ αρχήν  πρέπει να ξεκινήσουν 
ενέργειες ¨δικτύωσης ¨ (networking) 
ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπου-
δών στο Πολυτεχνείο. Προσωπικά, 
κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής 
μου Εργασίας στο: ¨Φράγμα Μόρνου¨, 
δημιούργησα τις πρώτες μου επαφές 
με Τεχνικές Εταιρείες. Παράλληλα δι-
ατήρησα τις σχέσεις μου με τον καθη-
γητή μου του ΕΜΠ. Στο Ναυτικό συνέ-
χισαν οι γνωριμίες και η εξειδίκευσή 
μου, που ήταν και η αιτία να βρω δου-
λειά σαν ¨Εργαστηριακός¨, υπεύθυνος 
ελέγχου ποιότητας σε έργα στο εξωτε-
ρικό. (Οι άλλοι ήξεραν… ακόμη λιγό-
τερα!)

Με την επιστροφή μου στην Ελλά-
δα, την πρόσληψή μου με σύμβαση 
στο ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (καταλυτικός πάλι 
εδώ ο ρόλος των γνωριμιών), ορίσθη-
κα και μέλος στην επιτροπή συντάξεως 
του ΚΤΣ-85. Τα υπόλοιπα ήταν αποτέ-
λεσμα του ευρύτατου δικτύου (ιστός 
της αράχνης) που αναπτύχθηκε σε 
φορείς, συλλόγους εταιρείες σκυρο-
δέματος, σεμιναρίων, ημερίδων του 
ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, εγγραφή σε οργανισμούς 
(ΕΕΔΕ, ΕΦΠ, ASQ, ACI κλπ).

Μετά και τη συμμετοχή μου στον 
ΚΤΣ-97 και στην προσαρμογή του το 
2002, υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη ανα-
γνωρισιμότης που οδήγησε στις δύο 
κύριες δραστηριότητές μου, σαν εξωτε-
ρικός σύμβουλος στο τμήμα τεχνικών 
υποστήριξης πωλήσεων σε τσιμεντοβι-
ομηχανία και σαν σύμβουλος ελέγχου 
ποιότητας τεχνικών έργων.

Τις δραστηριότητες αυτές υποστήρι-
ζαν και (2) εκδόσεις / ΟΔΗΓΟΙ σε θέμα-
τα τεχνολογίας σκυροδέματος και δε-
κάδες άρθρα σε τέσσερα τεχνικά περι-
οδικά. Ήδη έχει συσταθεί και ένας σύλ-
λογος με στελέχη του χώρου της ποιό-
τητας, που πολλαπλασιάζει τις δυνατό-
τητες του κάθε ενός μέλους.

Συμπερασματικά λοιπόν θα πρότει-
να στο Νέο Συνάδελφο, να υιοθετήσει 
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μερικά ή όλα από τα παρακάτω μέτρα και δράσεις και να ξε-
κινήσει αμέσως να δημιουργεί το δίκτυό του (networking):

α) Σωστή, επαγγελματική κάρτα (Ελληνικά – Αγγλικά).
β) Ε-mail, κινητό, fax (στην κατοικία του ή σε γραφείο).
γ) Βιογραφικό σημείωμα (Ελληνικά – Αγγλικά, μέχρι δύο 

σελίδες).
δ) Υιοθέτηση τακτικών “ marketing” του τύπου: είμαστε δι-

αφορετικοί (we are different!).
ε) Σε κάθε δεκαπέντε εστιασμένα βιογραφικά που θα απο-

σταλούν σωστά, σε πρόσωπα με τα οποία θα έχει γί-
νει προσωπική επαφή, μέσω γνωριμίας κλπ, θα υπάρχει 
τουλάχιστον μία προσφορά για θέση εργασίας.

στ) Δεν ξεχνούμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε, όχι να δια-
λέξουμε. Αν η προσφορά εργασίας είναι σε άλλη πόλη 
ή σε άλλο αντικείμενο, λέμε ναι και ξεκινάμε. Στο δρόμο 
πολλά θα αλλάξουν.

ζ) Να είσαι ¨second best¨, σε όσους περισσότερους πιθα-
νούς πελάτες μπορείς. «Δεν μπορεί, κάποιος θα αρρω-
στήσει, θα αποχωρήσει και θα πάρουν εσένα».

η) Το πρώτο σου άρθρο σε περιοδικό, μπορεί να είναι ένα 
οκτασέλιδο από τη Διπλωματική σου, αν είναι δυνατό 
με τη συμμετοχή και του καθηγητή σου.

θ) Διείσδυση σε μόνιμες επιτροπές, επιστημονικές επιτρο-
πές, ομάδες εργασίας του ΤΕΕ. Σε οργανωτική επιτρο-
πή ημερίδων, συνεδρίων. Συμμετοχή ή/και εισήγηση σε 
συνέδρια (σκυροδέματος, γεωτεχνικής μηχανικής, εξοι-
κονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης κλπ). 

ι) Συμμετοχή σε σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ. 

ια) Υποψηφιότητα σε εκλογικό συνδυασμό οιασδήποτε 
«Παράταξης». Ούτως ή άλλως σχεδόν όλες είναι το ίδιο!

ιβ) Εγγραφή σε φορείς (όπως η ΕΕΔΕ, το ACI κλπ) και συμ-
μετοχή στο επιστημονικό έργο τους.

ιγ) Υποβολή αιτήσεων για έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό σε ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ κλπ.

ιδ) Παρακολούθηση σεμιναρίων από φορείς πιστοποίησης 
για απόκτηση πιστοποιητικού σε: ISO 9001/2008, ISO 
14000, TQM.

ιε) Διατμηματικά μεταπτυχιακά  μαθήματα σε ΑΕΙ για: περι-
βάλλον, ενέργεια, υπόγεια έργα κλπ.

ιστ) Επίσκεψη τεχνικών εκθέσεων δομικών υλικών, συ-
ζήτηση για προτάσεις συνεργασίας στο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης πωλήσεων.

ιζ) Δημιουργία ομάδας, υποομάδας με άλλα στελέχη ιδίου 
προσανατολισμού, για ανταλλαγή πληροφοριών (συ-
σπείρωση).

ιη) Επίσκεψη βιομηχανιών, λατομείων, μονάδων σκυροδέ-
ματος, τεχνικών εταιρειών επισκευών, μικρών τεχνικών 
εταιρειών.

ιθ) Ενημέρωση οικογενειακού κύκλου – συγγενών ότι σε 
ενδιαφέρει η γνωριμία για κάποια απασχόληση. Αξιο-
ποίηση κάθε επαφής.

Ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε να είναι αρκετές σελί-
δες, διότι είναι αναρίθμητος ο τρόπος με τον οποίον αποκτώ-
νται επαφές και ευκαιρίες για απασχόληση.

Άλλωστε στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία τι ξέρεις αλλά …
ποιόν ξέρεις!!        

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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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
της Παναγιώτας Πανούση,  

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

Γενικά
Συντήρηση είναι «ο συνδυασμός όλων των τεχνικών, δι-

οικητικών και διαχειριστικών ενεργειών που λαμβάνουν 
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός αντικειμένου -χώ-
ρου εργασίας (κτηρίου), εξοπλισμού εργασίας ή μέσων με-
ταφοράς- και αποσκοπούν στο να το διατηρήσουν ή να το 
επαναφέρουν σε μια κατάσταση τέτοια που να του επιτρέ-
πει να εκπληρώσει τις απαιτούμενες λειτουργίες» (Ευρω-
παϊκή οδηγία 13306 - CEN EN 13306). Η τακτική συντήρη-
ση είναι ουσιαστική, ώστε να διατηρηθεί ο εξοπλισμός, τα 
μηχανήματα και το εργασιακό περιβάλλον ασφαλή και αξι-
όπιστα. Η έλλειψη συντήρησης ή η ελλιπής συντήρηση μπο-
ρεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, ατυχήματα και 
προβλήματα υγείας. Η συντήρηση είναι μία δραστηριότητα 
που περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω της φύσης των ερ-
γασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με δεδομέ-
να της EUROSTAT(1), υπολογίζεται ότι περίπου το 15 – 20% 
(εξαρτάται από την ευρωπαϊκή χώρα) όλων των ατυχημά-
των και το 10-15% όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυ-
χημάτων οφείλονται σε εργασίες συντήρησης. Συντήρηση 
πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς και χώρους εργασί-
ας. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση είναι πιο 
πιθανό -σε σχέση με άλλους εργαζόμενους- να εκτεθούν σε 
μεγαλύτερη ποικιλία κινδύνων. Για όλα τα παραπάνω ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια της 
Εργασίας διεξάγει διετή ευρωπαϊκή εκστρατεία 2010 – 2011 
με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης». 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι 
που προκύπτουν τόσο κατά τη χρήση ελλιπώς συντηρημέ-
νων όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης, φορητών 
εργαλείων. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ελληνική νομο-
θεσία για τον εξοπλισμό εργασίας, όπου συμπεριλαμβάνει 
και τα φορητά εργαλεία και, τέλος, προτείνεται πλαίσιο κα-
τευθύνσεων για τη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κιν-
δύνου σε εργασίες συντήρησης φορητών εργαλείων.

Φορητά εργαλεία 
Τα φορητά εργαλεία συναντώνται καθημερινά, σχεδόν 

σε κάθε δραστηριότητα. Όταν όμως δεν χρησιμοποιούνται 
ή δεν συντηρούνται κατάλληλα, μπορεί να αποβούν πολύ 
επικίνδυνα για τους εργαζόμενους προκαλώντας σοβαρά 
ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία, τραυματισμούς σε δάχτυ-
λα και χέρια, σοβαρά ατυχήματα στα μάτια κ.ά.   

Φορητά είναι τα εργαλεία που μεταφέρονται και χρησιμο-
ποιούνται με τα χέρια και διακρίνονται σε: εργαλεία ισχύ-
ος και απλά.

Τα απλά εργαλεία περιλαμβάνουν πριόνια, σφυριά, κα-

τσαβίδια, πένσες, κόφτες, γαλλικά κλειδιά κ.ά. Οι μεγαλύ-
τεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται από τη χρήση τους, είναι 
αποτέλεσμα της ελλιπούς ή της ανεπαρκούς συντήρησής 
τους. Τα ελαττωματικά εργαλεία, για παράδειγμα, μπορεί να 
κάνουν πιο δύσκολη την εργασία, με επακόλουθο την αύ-
ξηση των πιθανοτήτων να συμβούν ατυχήματα.

Τα φορητά εργαλεία ισχύος είναι, γενικά, πιο επικίνδυ-
να από τα απλά και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με 
την πηγή ισχύος που χρησιμοποιούν: ηλεκτρικά (πριόνια, 
τρυπάνια, τροχοί κ.ά.), πνευματικά (αερόκλειδα, ψεκαστι-
κά κ.ά.), υδραυλικά (ανυψωτικά), με χρήση υγρού καυσί-
μου (δονητικοί κύλινδροι, πριόνια κ.ά.), μηχανικής ενέργει-
ας (καρφωτικά κ.ά.). 

Σύμφωνα με έρευνα [2], τα απλά εργαλεία χειρός έχουν 
υψηλότερο ρυθμό ατυχημάτων στον αγροτικό τομέα ενώ 
ακολουθούν οι κατασκευές, η μεταλλευτική βιομηχανία 
και το λιανικό εμπόριο. Αντίστοιχα, στα φορητά εργαλεία 
ισχύος η κατάταξη στο ρυθμό ατυχημάτων είναι: κατασκευ-
ές, αγροτικός τομέας και βιομηχανία. Επίσης, σχεδόν οι μι-
σοί ακρωτηριασμοί δακτύλων κάθε χρόνο προκαλούνται 
από ατυχήματα που σχετίζονται με φορητά εργαλεία ισχύος 
[3]. Τέλος, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ISSA) (2009)[4], το ποσοστό των ατυχημάτων 
που σχετίζονται με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, σε σχέση με 
όλα τα ηλεκτρικά ατυχήματα, είναι σχεδόν 1:5.

Κίνδυνοι από ελλιπή ή ανεπαρκή συντήρη-
ση φορητών εργαλείων

Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν 
φορητά εργαλεία στα οποία έχει γίνει ελλιπής ή ανεπαρκής 
συντήρηση, περιλαμβάνουν:

Κίνδυνο ατυχήματος λόγω δυσλειτουργίας ή απενεργο-
ποίησης συστημάτων ασφάλειας, όπως το μπουτόν έκτα-
κτης ανάγκης (red button), προστατευτικά καλύμματα, προ-

ΑΦΙΕΡωΜΑ
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φυλακτήρες κ.λπ. Στην περίπτωση δυ-
σλειτουργίας των συστημάτων ασφά-
λειας, η επικινδυνότητα είναι, ίσως, 
μεγαλύτερη σε σχέση με την περίπτω-
ση να μην υπήρχαν καθόλου τέτοια 
συστήματα, λόγω της ψευδούς αίσθη-
σης προστασίας που δίνουν στους ερ-
γαζόμενους. 
•	 Κίνδυνο ατυχήματος λόγω μηχανι-

κής βλάβης ή χρήσης εργαλείων με 
φθαρμένα μέρη.  
•	 Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εξαιτίας 

φθαρμένων καλωδίων και έλλειψης 
κατάλληλης μόνωσης ή γείωσης.
•	 Κίνδυνο από εκπομπές χημικών ου-

σιών, όπως τοξικές ουσίες, εύφλε-
κτες ουσίες, σκόνη κ.λπ.
•	 Κινδύνους από φυσικούς παράγο-

ντες, όπως θόρυβος και δονήσεις. 
Συνήθως τα εργαλεία ισχύος, στα 
οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί 
συντήρηση, παράγουν μεγαλύτερη 
στάθμη θορύβου ή/και δονήσεις.
Οι χρήστες των φορητών εργαλεί-

ων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκ-
παιδευμένοι και ενημερωμένοι για την 
ορθή χρήση τους, καθώς και την εκτέ-
λεση κάποιων εργασιών συντήρησής 
τους, όπως η λίπανση και ο καθαρι-
σμός. Εργαλεία χειρός, τα οποία έχουν 
υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή βλά-
βη, θα πρέπει να αποσύρονται από το 
χώρο εργασίας και να επισημαίνονται, 
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να 
τα χρησιμοποιήσει κάποιος εργαζό-
μενος που δεν γνωρίζει την κατάστα-
σή τους. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος 
για την ασφαλή κατάσταση των μέσων 
και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί-
ται από τους εργαζόμενους καθώς και 
για την κατάλληλη εκπαίδευση των ερ-
γαζομένων.

Κίνδυνοι κατά τις εργασίες  
συντήρησης φορητών 
εργαλείων

Οι διαδικασίες συντήρησης των 
φορητών εργαλείων περιλαμβάνουν: 
επιθεωρήσεις, δοκιμές, μετρήσεις, 
αντικαταστάσεις, ρυθμίσεις, επισκευ-
ές, λιπάνσεις και καθαρισμούς. Στην 
περίπτωση που ορισμένες διαδικασίες 
συντήρησης πραγματοποιούνται στο 
χώρο εργασίας των εργαλείων, οι ερ-
γαζόμενοι που τα συντηρούν αντιμε-

τωπίζουν -εκτός από τους ειδικούς κιν-
δύνους της εργασίας συντήρησης- και 
τους κινδύνους του συγκεκριμένου 
εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, 
πολλές φορές οι εργασίες συντήρησης 
γίνονται υπό πίεση χρόνου, παράγο-
ντας πολύ σημαντικός για τη δημιουρ-
γία επικίνδυνων καταστάσεων.

Οι ειδικοί κίνδυνοι κατά τις εργασί-
ες συντήρησης των φορητών εργαλεί-
ων περιλαμβάνουν:
•	 Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, λόγω της 

υλοποίησης των εργασιών συντήρη-
σης χωρίς τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων ασφάλειας (π.χ. καθαρισμός 
εργαλείου χωρίς αυτό να τεθεί εκτός 
λειτουργίας, χωρίς τη χρήση κατάλ-
ληλων μέσων ατομικής προστασίας 
όπως γάντια και ειδικά υποδήματα). 
•	 Κίνδυνο τραυματισμού από τα κι-

νούμενα μέρη του εργαλείου, κατά 
τη διάρκεια της επιθεώρησης με 
σκοπό τη διάγνωση της βλάβης.
•	 Κίνδυνο ατυχήματος λόγω απελευ-

θέρωσης υδραυλικής/πνευματικής 
ενέργειας του εργαλείου. Γι’ αυτό θα 
πρέπει τα συστήματα πίεσης να είναι 
κλειστά και οι βαλβίδες τους ασφα-
λισμένες πριν ξεκινήσει η συντήρη-
ση.
•	 Κίνδυνο ατυχήματος από την απε-

λευθέρωση μηχανικής ενέργειας 
(π.χ. εκτίναξη ελατηρίου) κατά τη δι-
άρκεια αποσυναρμολόγησης ή συ-
ναρμολόγησης.
•	 Κίνδυνο ατυχήματος από πτώση μέ-

ρους του εργαλείου που δεν είναι 
ασφαλισμένο.
•	 Κίνδυνο εγκαύματος από καυτό 

υδραυλικό υγρό.
•	 Κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης από τα 

εύφλεκτα υλικά των εργαλείων. Η 
ανάφλεξη μπορεί να συμβεί από πη-
γές θερμότητας όπως τσιγάρα, στα-
τικό ηλεκτρισμό, ηλεκτρική εκκένω-
ση, καύσιμα κ.λπ.

•	 Έκθεση των εργαζομένων σε θόρυ-
βο και δονήσεις κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών φορητών εργαλείων.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εργασίες 

συντήρησης θα πρέπει να γίνονται από 
εργαζόμενους κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νους για το σκοπό αυτό.

Μέτρα πρόληψης κατά 
τις εργασίες συντήρησης 
φορητών εργαλείων

 Οι εργοδότες θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων, συμπεριλαμ-
βάνοντας και τους εργαζόμενους στις 
εργασίες συντήρησης. Για το σκοπό 
αυτό, πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να 
έχει εκπονηθεί εκτίμηση επαγγελμα-
τικού κινδύνου που να περιλαμβά-
νει και τους εργαζόμενους που συντη-
ρούν φορητά εργαλεία. Στις εργασίες 
συντήρησης θα πρέπει να ακολουθού-
νται, ενδεικτικά, τα παρακάτω βήματα:

Σχεδιασμός των εργασιών συντή-
ρησης. Για καθένα από τα φορητά ερ-
γαλεία θα πρέπει να έχει καταρτιστεί ο 
σχεδιασμός των εργασιών συντήρη-
σής του. Για το σκοπό αυτό θα πρέ-
πει οι εργαζόμενοι στη συντήρηση φο-
ρητών εργαλείων να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένοι, ώστε να είναι ικανοί 
να εκτελούν τις σχετικές εργασίες με 
ασφάλεια. Κατά το σχεδιασμό των ερ-
γασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:
•	 ο τύπος του εργαλείου και της πη-

γής ενέργειας
•	 οι οδηγίες και οι υποδείξεις του κα-

τασκευαστή
•	 η ηλικία του εργαλείου
•	 η συχνότητα χρήσης και ο κύκλος 

εργασίας του εργαλείου
•	 το περιβάλλον εργασίας που χρησι-

μοποιείται το εργαλείο
•	 η δυνατότητα πρόβλεψης κακής 

χρήσης του εργαλείου
•	 οι επιπτώσεις από μετατροπές ή επι-

σκευές στο εργαλείο
•	 η ανάλυση των προηγούμενων κα-

ταγραφών της συντήρησης.
Ασφαλείς εργασίες συντήρησης. 

Ενδεικτικά, βασικές διαδικασίες ασφα-
λούς εργασίας συντήρησης που απαι-
τούνται για όλα τα φορητά εργαλεία εί-
ναι:
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•	 Η αποσύνδεση των φορητών εργα-
λείων ισχύος από την πηγή ισχύ-
ος τους, πριν από οποιαδήποτε ερ-
γασία συντήρησης (λίπανση, καθα-
ρισμό, επισκευή, ρυθμίσεις, αλλα-
γή βοηθητικών εξαρτημάτων κ.ά.). 
Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει 
να είναι βέβαιο ότι εφαρμόζονται τα 
μέτρα προστασίας.
•	 Η τήρηση των οδηγιών του κατα-

σκευαστή για εργασίες συντήρησης 
(π.χ. λίπανση) ή για αλλαγή βοηθη-
τικών εξαρτημάτων.
•	Ο έλεγχος ότι όλοι οι κίνδυνοι που 

έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο του 
σχεδιασμού, έχουν εξαλειφθεί ή ότι 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας.
•	 Η ασφαλής πρόσβαση σε όλες τις πε-

ριοχές εργασίας.
•	 Η χρήση του κατάλληλου εξοπλι-

σμού για κάθε εργασία. Ο εξοπλι-
σμός αυτός πρέπει να είναι διαθέ-
σιμος, σε καλή κατάσταση, κατάλ-
ληλος για το συγκεκριμένο περιβάλ-
λον εργασίας και να έχει εργονομικό 
σχεδιασμό.
•	 Ένα εργαλείο για τη διασφάλιση διε-

νέργειας ασφαλών εργασιών είναι η 
χρήση λιστών ελέγχου (check lists).
Χρήση κατάλληλων μέσων ατομι-

κής προστασίας (Μ.Α.Π.). Όταν κά-
ποιοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν με τεχνικά και οργανω-
τικά μέτρα, είναι αναγκαία η χρήση 
Μ.Α.Π. Για παράδειγμα, η χρήση λιπα-
ντικών, υδραυλικών υγρών ή καθαρι-
στικών διαλυμάτων, μπορεί να προκα-
λέσει τραυματισμό των ματιών και του 
δέρματος και γι’ αυτό πρέπει να υπάρ-
χει προστασία. Τα Μ.Α.Π. πρέπει:
•	 να είναι κατάλληλα για τους κινδύ-

νους που προορίζονται να αντιμετω-
πίσουν, χωρίς η χρήση τους να οδη-
γεί σε αύξηση οποιουδήποτε άλλου 
κινδύνου 

•	 να ανταποκρίνονται στις υπάρχου-
σες συνθήκες του εργασιακού περι-
βάλλοντος
•	 να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομι-

κές απαιτήσεις και την κατάσταση 
υγείας των εργαζομένων που θα τα 
χρησιμοποιήσουν
•	 να προσαρμόζονται κατάλληλα στο 

χρήστη μετά από τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις.
Διενέργεια εργασιών σύμφωνα με 

το σχεδιασμό. Οι εργαζόμενοι που 
ασχολούνται με τη συντήρηση θα πρέ-
πει να έχουν εκπαιδευτεί και ενημερω-
θεί για το έργο τους, τα αποτελέσμα-
τα της εκτίμησης κινδύνου, καθώς και 
κάθε διαδικασίας που θα χρησιμοποι-
είται κατά τη διάρκεια της δραστηριό-
τητας, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναφερόμενων προβλημάτων. Η ερ-
γασία χωρίς πίεση χρόνου, ακολου-
θώντας τις οδηγίες και τη χρήση λί-
στας ελέγχου, είναι βασικός παράγο-
ντας για ασφαλή εργασία. Δεν πρέπει 
να γίνονται αυτοσχεδιασμοί, να απε-
νεργοποιούνται προστατευτικά ή να 
παραλείπονται σχεδιασμένες διαδικα-
σίες λόγω πίεσης χρόνου.

Τελικός έλεγχος. Όταν τελειώνουν 
οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να 
ελέγχεται αν τα φορητά εργαλεία είναι 
σε ασφαλή και λειτουργική κατάστα-
ση. Αφού γίνει ο έλεγχος της λειτουρ-
γικότητάς τους και τοποθετηθούν όλες 
οι προστατευτικές διατάξεις, θα πρέπει 
να καταγραφούν όλες οι επιθεωρήσεις 
και οι ενέργειες που έγιναν και να δο-
θούν τα φορητά εργαλεία στους εργα-
ζόμενους που θα τα χρησιμοποιήσουν 
ή να αποθηκευτούν ασφαλώς.

Νομοθεσία
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/

Α`/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγρα-
φές ασφάλειας και υγείας για τη χρη-
σιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία 
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/EOK.

Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α`/13.5.1999) 
Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχι-
στες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού εργασίας από τους εργαζόμε-
νους κατά την εργασία τους σε συμ-

μόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 
(220/Α) σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου.

Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/
Α`/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 
395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας για τη χρησι-
μοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία 
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με το π.δ 89/99 «τροπο-
ποίηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφω-
ση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμ-
βουλίου» (94/Α).

Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/
Α`/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγρα-
φές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 
από τους εργαζόμενους εξοπλισμών 
ατομικής προστασίας κατά την εργα-
σία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/656/EOK.

Π.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ 121/
Α`/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 
395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρησι-
μοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία 
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 2001/45/ΕΚ.

ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010) 
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανή-
ματα και την τροποποίηση της οδηγί-
ας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 
18/96 και 377/93

Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) 
Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-
μένων
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται 

κατανοητό ότι υπάρχουν κίνδυνοι για 
την υγεία και την ασφάλεια τόσο των 
εργαζομένων που χειρίζονται φορητά 
εργαλεία που έχουν συντηρηθεί ελλι-
πώς ή ανεπαρκώς, όσο και εκείνων που 
εκτελούν τις εργασίες συντήρησης στα 
εργαλεία αυτά.

Η εργασία υπό πίεση χρόνου είναι 
πολύ σύνηθες φαινόμενο για τις εργα-
σίες συντήρησης. Είναι πολύ σημαντι-
κό αυτός ο παράγοντας να μην επηρεά-
σει τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
κατά τη συντήρηση των φορητών εργα-
λείων.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ελαχιστο-
ποίηση των παραπάνω κινδύνων παίζει 
η υλοποίηση μελέτης εκτίμησης επαγ-
γελματικού κινδύνου τόσο για τη χρή-
ση όσο και για τη συντήρηση των φο-
ρητών εργαλείων. Η μελέτη εκτίμησης 
του επαγγελματικού κινδύνου σε εργα-
σίες συντήρησης των φορητών εργα-
λείων είναι κρίσιμο να περιλαμβάνει τη 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή, 
καθώς και την ενημέρωση και την εκ-
παίδευσή τους για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που προκύπτουν από 
την εργασία τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Factsheet 90 - Maintenance and OSH — 
A statistical picture
Myers, J.R.,Trent, R.B., Hand tool injuries 
at work: A surveillance perspective, Jour-
nal of Safety Research, Volume 19, Issue 
4, 1988, p. 165-176
Consultnet limited, Safe use of pow-
ered tools, safety training, power point 
presentation, http://www.consultnet.
ie/Safe%20Use%20of%20Power%20
Tools%20Rev0.ppt#110
6,8,Safe Use of Power Tool Tool Hazards
ISSA, Guideline on Managing Safety in 
the Use of Portable Electrical Equipment 
in the Workplace, International Section 
of the ISSA for Electricity, Gas and Water  
1. IVSS, 2009 http://www.issa.int/ger/
content/download/80356/1562921/
file/2Guideline_portable_electrical_
equipment.pdf

Ονομάστηκε “Καθεδρικός των Σπόρων” (“The Seed 
Cathedral”) και αποτέλεσε το βρετανικό περίπτερο στην Παγκό-
σμια Εκθεση Expo της Σαγκάης, που διοργανώθηκε τον Μάιο 
του 2010 στην Κίνα.  Είχε ύψος 20 μέτρων και αποτελούταν από 
60.000 διαφανείς  ράβδους  οπτικών ινών,  7,5 μέτρων έκαστη. 
Κάθε μία από αυτές τις ράβδους εσώκλειε και έναν ή περισσότε-
ρους σπόρους της παγκόσμιας χλωρίδας. Κατά τη διάρκεια της 
μέρας οι ράβδοι αυτοί συνέλεγαν το ηλιακό φως και το βράδυ 
οι πηγές φωτός μέσα σε κάθε ράβδο, έκαναν ολόκληρη τη δομή 
να λάμπει. Όταν ο άνεμος φύσαγε τα οπτικά “μαλλιά”, δημιουρ-
γούνταν έναν δυναμικό αποτέλεσμα για τους επισκέπτες της έκ-
θεσης.

Στο εσωτερικό του περιπτέρου-καθεδρικού οι ράβδοι έμοια-
ζαν σαν ένα γαλαξία που κρέμεται στον ουρανό, ενώ λεπτές μι-
κρές βιτρίνες περιείχαν μεγάλη ποικιλία από σπόρους.

Σχεδιαστής του περιπτέρου ο Βρετανός Thomas Heatherwick 
που συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο project με τους Κήπους 
Kew και την Τράπεζα Σπόρων της Χιλιετίας (Millenium Seed 
Bank), που στόχο έχει να συγκεντρώσει σπόρους από το 25% 
των φυτικών ειδών του πλανήτη μέχρι το 2020.

Το κόστος του συγκεκριμένου “ιδιαίτερου” περιπτέρου στοί-
χισε 25 εκατ. στερλίνες και αποτέλεσε σημείο θαυμασμού για 
πολλούς επισκέπτες.

Στοιχεία του έργου
Επιβλέπον σχεδιαστής: Heatherwich Studio
Κύρια υλικά κατασκευής: Χάλυβας, ξύλο, αλουμίνιο και οπτι-

κές ίνες 
Συνολική έκταση του έργου: 6000 τ.μ.
Διαστάσεις του καθεδρικού: 25μΧ25μΧ20μ.
Οπτικές ίνες: 60.588
Μήκος κάθε οπτικής ίνας (ράβδου): 7,5 μέτρα
Σπόροι μέσα στον Καθεδρικό των Σπόρων: 217.300

O Καθεδρικός των Σπόρων
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Ο τύπος έγραψε 114o καλύτερο πανεπιστήμιο 
του κόσμου το ΕΜΠ

Ευρώπη και Αμερι-
κή «κονταροχτυπιού-
νται» για την επικρά-
τηση των Πανεπιστη-
μίων τους στις διεθνείς 
κατατάξεις, ενώ έχουν 
μπει δυναμικά και νέοι 
«παίκτες» όπως είναι 
η Ασία, η Κίνα και η 
Τουρκία. 

Σύμφωνα με τη λίστα με τα 200 καλύτερα Παενπιστή-
μια του κόσμου, που δημοσιεύθηκε στη βρετανική εφημε-
ρίδα «The Times», η Αμερική εκπροσωπείται με 75 Πανεπι-
στήμια, ενώ η Ευρώπη με 85 στα οποία δεν περιλαμβάνεται 
κανένα ελληνικό. Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι 
στη λίστα της βρετανικής επιτροπής σπουδών QS World 
University Rankings, 5 ελληνικά ΑΕΙ είναι μεταξύ των 500 
καλύτερων του κόσμου, ενώ στην κατάταξη ανά γνωστικό 
αντικείμενο το ΕΜΠ βρέθηκε στην 114η θέση. 

Με βάση τη λίστα των Times, κορυφαίο πανεπιστήμιο 
στον κόσμο ανακηρύσσεται το Χάρβαρντ και ακολουθούν 
το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, το Τεχνολο-
γικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

 Οκτώ από τις δέκα θέσεις της λίστας καταλαμβάνονται 
από αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ η δεκάδα συμπληρώ-
νεται με δύο βρετανικά - του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης.

Το πρώτο μη αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο βρίσκεται 
στην 15η θέση και είναι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη.

Στην Ευρώπη τη μερίδα του λέοντος κατέχει η Βρετανία 
με 29 πανεπιστήμια και ακολουθούν: Γερμανία (14), Ολ-
λανδία (10), Σουηδία (6), Ελβετία (6), Γαλλία (4), Δανία (3), 
Ιρλανδία (2), Βέλγιο (2), Ισπανία (2), Αυστρία (2), Φινλαν-
δία (1) και Νορβηγία (1).

Κινέζικος ο ταχύτερος υπολογιστής στον κόσμο
Ο κινεζικός υπερυπολογιστής Tianhe-1A, 

ικανός για 2,5 τρισεκατομμύρια υπολογι-
σμούς το δευτερόλεπτο, εκθρονίζει τις ΗΠΑ 
από την πρώτη θέση στη λίστα με τους τα-
χύτερους υπολογιστές του κόσμου. Το σύ-
στημα στο κινεζικό Εθνικό Κέντρο Υπερυ-
πολογιστών   είναι 40-47% ταχύτερος από 
τον αμερικανικό Jaguar, έναν υπερυπολο-
γιστή της εταιρείας Cray που προσομοιώ-
νει πυρηνικές εκρήξεις Εθνικό Εργαστήριο 
του Όουκ Ριτζ στο Τενεσί. Ο Tianhe-1A «κά-
νει σκόνη το μηχάνημα που βρίσκεται σήμε-
ρα στην πρώτη θέση» σχολίασε ο Τζακ Ντον-
γκάρα του Πανεπιστημίου του Τενεσί, υπεύ-
θυνος για το Top500, την επίσημη κατάταξη 
για τους ταχύτερους υπολογιστές.

Από τα δέκα ταχύτερα συστήματα της κα-
τάταξης, τα επτά βρίσκονται στις ΗΠΑ, τα 
δύο στην Κίνα και το ένα στη Γερμανία.

Χιλιάδες επεξεργαστές
Ο Tianhe-1A («Μίλκι Ουέι») θα χρησιμο-

ποιηθεί για ποικιλία βιομηχανικών και επι-
στημονικών μελετών. Ήδη ξεκίνησε εργά-
ζεται για την Μετεωρολογική Υπηρεσία του 
Τιανζίν και την Εθνική Εταιρεία Υπεράκτιου 
Πετρελαίου.

«Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί στη βιομηχανία animation και στη βι-
οϊατρική έρευνα» δήλωσε στο πρακτορείο 
Xinhua ο Λιου Γκουανγκμίνγκ, διευθυντής 
του Κέντρου στο Τιανζίν. 

Η πρωτιά είναι μεν κινεζική, ωστόσο ο 
Tianhe-1A βασίζεται σε αμερικανική τεχνο-
λογία: περιλαμβάνει πάνω από 14.000 επε-
ξεργαστές της Ιntel και πάνω 7.000 επεξερ-
γαστές γραφικών της Nvidia, μοιρασμένων 
σε 100 υπομονάδες που έχουν μέγεθος ψυ-
γείου και συνολικό βάρος 155 τόνους.

Η παράλληλη λειτουργία των χιλιά-
δων τσιπ προσφέρει σταθερή ταχύτητα 2,5 
PetaFLOPS (τρισεκατομμύρια υπολογισμοί 
κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο).

Οι επεξεργαστές της Intel ειδικεύονται 
στην εκτέλεση σχετικά περίπλοκων υπολο-
γισμών, ενώ οι επεξεργαστές γραφικών της 
Nvidia είναι ταχύτεροι στην παράλληλη εκτέ-
λεση πολλών απλών πράξεων ταυτόχρονα.

Στα σημερινά PC, η επεξεργαστική ισχύς 
στις κάρτες γραφικών μένει αναξιοποίη-
τη. Αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να αλλά-
ζει από του χρόνου, όταν η Intel και η AMD 
λανσάρουν τσιπ που συνδυάζουν τον κε-
ντρικό επεξεργαστή με τον επεξεργαστή γρα-
φικών.

Υποβρύχιοι Χαρταετοί
«Υποβρύχιος χαρταε-

τός» αξιοποιεί την κυματι-
κή ενέργεια . Ένας νέος τύ-
πος γεννήτριας που αξιο-
ποιεί την κυματική και πα-
λιρροιακή ενέργεια ανα-
μένεται να διατεθεί στην 
αγορά σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα.

Πρόκειται για την γεν-
νήτρια Deep Green, την οποία οι κατασκευαστές της αποκαλούν 
«υποβρύχιο χαρταετό».

Η Deep Green κατασκευάστηκε από την σουηδική εταιρεία 
Minesto, η οποία πρόσφατα προσέλκυσε επενδύσεις ύψους δυο 
εκατομμυρίων ευρώ ώστε να περάσει στο δοκιμαστικό στάδιο το 
2011.

Η νέα τεχνολογία περιλαμβάνει μια γεννήτρια, προσκολλημέ-
νη σε ένα πτερύγιο και ένα πηδάλιο, δεμένο στον πυθμένα του 
ωκεανού. Το καλώδιο με το οποίο είναι δεμένο το πηδάλιο φτά-
νει τα 100 μέτρα.

Σύμφωνα με τη Minesto, ο «υποβρύχιος χαρταετός» ενεργο-
ποιεί τη γεννήτρια, η οποία αιχμαλωτίζει ενέργεια από τα παλιρ-
ροιακά ρεύματα και την μετατρέπει σε ηλεκτρική.

Η παραγόμενη ενέργεια αναμένεται να φτάνει τα 500 kilowatt. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα της Deep Green είναι το μέγεθός της, κα-
θώς θεωρείται αρκετά «μικρή και πρακτική» συγκριτικά με τα 
αντίστοιχα μοντέλα.

Το μήκος του πτερυγίου φτάνει τα 12 μέτρα, ενώ η γεννήτρια 
δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας 
επισημαίνουν ότι η Deep Green λειτουργεί αποτελεσματικά σε ση-
μεία με ρεύματα χαμηλής έντασης αλλά και σε μεγαλύτερα βάθη.

Οι δοκιμές για την αποτελεσματικότητα της Deep Green θα ξε-
κινήσουν το 2011 στη βόρειο Ιρλανδία.

Αν όλα πάνε καλά, το μοντέλο θα διατεθεί στην αγορά σε τέσ-
σερα χρόνια.
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Εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στις 3 Νο-
εμβρίου 2010, στο πλαίσιο των ευρωπαϊ-
κών ερευνητικών προγραμμάτων I-SSB και 
MESSIB, από την Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε., 
με την υποστήριξη εταιριών δομικών υλι-
κών, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
στην συνεδριακή αίθουσα κεντρικού ξενο-
δοχείου της Καλαμάτας. Το θέμα της εσπε-
ρίδας ήταν: « Καινοτόμα συστήματα δόμη-
σης και ο ρόλος τους στην αντισεισμική συ-
μπεριφορά και στην ενεργειακή αναβάθμι-
ση των κτιρίων». Η εκδήλωση είχε δύο ενό-
τητες με πέντε παρουσιάσεις. Η πρώτη ενό-
τητα είχε θεματολογία σχετική με την εξοικο-
νόμηση ενέργειας και η δεύτερη με την σει-
σμική προστασία, δύο θέματα πιο επίκαιρα 
από ποτέ.

Οι ομιλητές και τα θέματα των παρουσι-
άσεών τους ήταν:

Δημήτρης Δοντάς, Διπλωματούχος Πολι-
τικός Μηχανικός Μ.S.C.E. Αναπληρωτής Γε-
νικός Διευθυντής Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε., 
« Δομικά υλικά για την εξοικονόμηση & 
αποθήκευση της ενέργειας »

Παναγιώτης Σακούλας, Διπλ.Π.Μ. Πρώ-
ην Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Βε-
ρολίνου,  Εμπορικός Διευθυντής Ξ.Δ. Knauf 

Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε., « Θερμομόνωση & Ανα-
καίνιση με την Knauf »

Δημήτρης Πολιτόπουλος, Διπλωματού-
χος Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Και-
νοτομικών Συστημάτων Knauf.  « ΚΕΝΑΚ, 
Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον »

Δρ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγη-
τής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, «Αντισεισμικός Σχε-

διασμός & Ξηρά Δόμηση»
Δρ.Παναγιώτης Καρύδης, Ομότιμος Κα-

θηγητής ΕΜΠ, « Έλεγχος του Συστήματος 
Ξηράς Δόμησης σε πραγματικό σεισμό »

Στην πρώτη ενότητα έγινε παρουσίαση 
νέων καινοτόμων θερμομονωτικών και δο-
μικών υλικών, σε βάθος ανάλυση του νέου 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) και του επιδοτούμενου προγράμ-
ματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» και πα-
ρουσιάσθηκαν λύσεις θερμομόνωσης και 
ανακαίνισης με τα συστήματα δόμησης και 
μόνωσης της εταιρίας Knauf.  

Στην δεύτερη ενότητα ο Δρ. Τριανταφύλ-
λου παρουσίασε το μοναδικό στην ελληνι-
κή βιβλιογραφία σύγγραμμα «Αντισεισμι-
κός Σχεδιασμός και Ξηρά Δόμηση». Εν συ-
νεχεία ο καθηγητής Δρ. Καρύδης παρουσί-
ασε έρευνα που έγινε σε προσομοίωμα κτι-
ρίου 1:1 επάνω στην σεισμική τράπεζα του 
ΕΜΠ και απέδειξε ότι η συμπεριφορά των 
συστημάτων ξηράς δόμησης σε σεισμούς με 
επιταχύνσεις ακόμα και όταν υπερβαίνουν 
και το 1g είναι εξαιρετική. 

Τέλος ακολούθησε συζήτηση με  ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους 
συναδέλφους.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εσπερίδα υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοπονήσου

Μια ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος από κάθε άποψη εκδήλωση 
με τίτλο «Πόλη και Ποδήλατο», 
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος 
Καλαμάτας, η Νομαρχιακή Επι-
τροπή Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου, η ομάδα Ποδηλά-
τες Καλαμάτας – Critical Mass, 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Καλαμάτας στις 
23 Δεκεμβρίου 2010.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
ακούσουν χρήσιμα και ουσια-
στικά πράγματα για το πώς πρέ-
πει να οργανωθεί η πόλη τα επό-

μενα χρόνια, έτσι ώστε να γίνει 
περισσότερο ανθρώπινη και φι-
λική προς τους κατοίκους της, 
αλλά και περισσότερο ελκυστι-
κή και φιλόξενη για τους επι-
σκέπτες της.

Στην εκδήλωση μίλησαν, ο 
καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιο-
λόγος κ. Θάνος Βλαστός με θέμα 
«Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για το 
Ποδήλατο και την Πόλη -  Προ-
οπτικές για την Καλαμάτα», ο κ. 

Δημήτρης Ντοκόπουλος, Αρχι-
τέκτων – Πολεοδόμος με θέμα 
«Πολεοδομικός Σχεδιασμός και 
Ποδηλατοδρόμοι» και η κ. Αγγε-
λική Κανελλοπούλου, Πολιτικός 
Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος 
με θέμα «Η Ένταξη του Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμων στο Κυκλοφο-
ριακό Σύστημα της Πόλης».

Εκτός από τις ομιλίες, η εκ-
δήλωση περιλάμβανε προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού, συ-
ναυλία από το Μουσικό Σχο-
λείο Καλαμάτας και έκθεση πα-
λιών, νέων και αγωνιστικών πο-
δηλάτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν.Ε. Μεσσηνίας: Εκδήλωση «Πόλη και Ποδήλατο»




