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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η πρωτόγνωρη ύφεση που βι-
ώνει η Ελλάδα την τελευταία 
τριετία δημιούργησε έντονη 

κοινωνική-πολιτική κρίση και οδή-
γησε τους πολίτες σε καταστάσεις 
απραξίας, απαισιοδοξίας και αδιεξό-
δου.  

Σήμερα δοκιμάζεται η συνοχή μίας 
κοινωνίας που καλείται βίαια να πε-
ράσει από λογικές αυτόνομης λει-
τουργίας  «οικογενειοφατρειών» και 
συντεχνιών σε μεθόδους αληθινής 
κοινωνικής-συλλογικής λειτουργίας 
και διακυβεύεται η αξιοπρέπεια των 
Ελλήνων, το δικαίωμα στην εργασία 
και στην κοινωνική ασφάλιση, το 
μέλλον μας και η ύπαρξη της χώρας 
μας.

Σήμερα υπάρχει μία τεράστια σε 
έκταση και βάθος οικονομική κρίση 
που στις μεν ισχυρές οικονομικά χώ-
ρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγ. Βρε-
τανία, Κίνα, Ιαπωνία…) εκδηλώθηκε 
ως επιβράδυνση ή στασιμότητα, στη 
δική μας δε οικονομία εκδηλώθηκε 
ως τεράστια δομική κρίση. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Ελληνική 
οικονομία είχε βάλει σωστές βάσεις 
στις δεκαετίες από το 1950-1970, 
αλλά η αποβιομηχανοποίηση και γε-
νικώς η διαχείριση των αναπτυξιακών 
διαδικασιών στην δεκαετία του 1980 
οδήγησε την Ελλάδα στη σημερινή 
άθλια κατάσταση.  Προφανέστατα 
το υποτιθέμενο οικονομικό μοντέλο 
που εφαρμόστηκε τα τελευταία τρι-
άντα χρόνια απέτυχε παταγωδώς.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε οποια-
δήποτε οικονομία να σηκώσει το κό-

στος της πελατειακής κομματοκρατί-
ας και του απόλυτου λαϊκισμού που 
επικρατεί μέχρι σήμερα στο σύνολο 
του πολιτικού συστήματος, ενός πο-
λιτικού συστήματος που στην κρίση 
φάνηκε να έχει χαλαρά αντανακλα-
στικά και να είναι αναποτελεσματικό 
παρουσιάζοντας αδυναμία ιεραρχή-
σεων και αξιολογήσεων, ανυπαρξία 
σχεδιασμού και έλλειψη προτάσεων, 
ώστε να προκαλέσει τις ρήξεις που 
θα άρουν την παθογένεια και θα μας 
οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα.

Πιστεύει κανείς ότι η λήψη μέτρων 
όπως:

-η ψευδεπίγραφη απελευθέρωση 
του ήδη ανοικτού επαγγέλματος 
του Μηχανικού

-η εργασιακή εφεδρεία των πα-
ραγωγικών δυνάμεων του τόπου, 
όπως είναι οι Μηχανικοί 

-η ισοπέδωση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των Μηχανικών 
με την επιχειρούμενη ισοτίμηση 
των πτυχίων των Πολυτεχνείων με 
εκείνων των ΤΕΙ

-η κατάλυση της θεσμοθετημένης 
από το Σύνταγμα αρχής της επαγ-
γελματικής ελευθερίας

-ο αφανισμός των αυτοαπασχο-
λούμενων με την επιχειρούμενη 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών θα βγάλουν τη χώρα από την 
οικονομική κρίση?

Είναι φανερό ότι μόνο με ένα τρόπο 
μπορεί να καταπολεμηθεί η οικονο-
μική κρίση που είναι η εύρεση και-

ο Μηχανικός
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To TEE
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

νούργιου αναπτυξιακού μοντέλου, μοντέλου αποτελε-
σματικού και κατάλληλου για την Ελληνική κοινωνία.

Απαιτείται η συστράτευση όλων μας σε μία κατεύθυν-
ση για αύξηση της παραγωγικότητας και δημιουργία 
σύγχρονων δομών για την υποστήριξη του υγιούς 
ανταγωνισμού. 

Και είναι βέβαιο ότι μέσα από την ανάπτυξη, σύμφωνα 
με το βαθμό συμμετοχής του ο καθένας μας σε αυτή 
την τεράστια προσπάθεια, θα επωφεληθεί.     

Φυσικά πρέπει να ξεχάσουμε τα μοντέλα του κρατι-
σμού, τις απαιτήσεις για παροχές χωρίς την ύπαρξη 
παραγωγής, τις πολιτικάντικες πελατειακές σχέσεις, την 
αρνητική στάση για κάθε προσπάθεια που καταβάλλε-
ται για να ξεκινήσει μία παραγωγική δραστηριότητα. 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, πάντα ως φορέας προσα-
νατολισμένος στην ανάπτυξη, βρέθηκε διαχρονικά 
στην πρωτοπορία της προσπάθειας ανάπτυξης, υπο-
βάλλοντας συνεχώς επεξεργασμένες προτάσεις και 
ρεαλιστικά παραγωγικά σχέδια. 

Το ίδιο κάνομε και σήμερα.

Συγχρόνως, απέναντι στις λογικές ενός συστήματος 
που καταρρέει, δηλώνουμε ότι αντιτάσσουμε την 
αγωνιστική μας διάθεση και την αταλάντευτη επιλο-
γή μας να αντισταθούμε στην ισοπέδωση με ενεργή 
κοινωνική παρέμβαση για την αξιοπρέπεια των Ελ-
λήνων Μηχανικών και να δώσομε στην Πολιτεία να 
αντιληφθεί ότι προτάσεις φορέων όπως των Μηχα-
νικών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να υλοποιού-
νται.

Οι Μηχανικοί της Πελοποννήσου είναι εδώ και ενω-
μένοι θα προχωρήσουν για ένα Καλύτερο Μέλλον με 
γνώμονα τη Γνώση, το Ήθος, την Δεοντολογία, την 
Αξιοπρέπεια.

Ολόψυχες Ευχές  για Καλή και Δημιουργική Χρονιά 
με Δύναμη, Ενότητα, Αλληλεγγύη. 

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 

Η  Πρόεδρος 
Χαρίκλεια  Δ. Τσιώλη
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ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεχόμενες μαζικές κινητοποιήσεις συμμετεί-
χαν οι διπλωματούχοι μηχανικοί της  Πελοποννή-
σου αντιδρώντας στα αλλεπάλληλα, αντεργατικά, 

αντικοινωνικά και αντιαναπτυξιακά μέτρα που εξαγγέλ-
λονται συνεχώς από την Κυβέρνηση.
Συμμετείχαν στη 48ωρη Πανελλαδική απεργία στις 19-
20 Οκτωβρίου 2011, που είχε εξαγγελθεί με αφορμή το 
υπό ψήφιση Νομοσχέδιο για το ενιαίο μισθολόγιο - βαθ-
μολόγιο - εργασιακή εφεδρεία, με κύριες θέσεις:  
• Διαμαρτυρόμαστε για την πολιτική που ακολουθείται 
με άλλοθι το Μνημόνιο και την υποταγή στις απαιτήσεις 
της «τρόϊκας».
• Καταγγέλλομε την πολιτική της διάλυσης του Κρά-
τους και της Δημόσιας Διοίκησης, της κατεδάφισης του 
Κοινωνικού Κράτους, της απαξίωσης των κοινωνικών 
αγαθών και υπηρεσιών, την πολιτική που οδηγεί στην 
εξαθλίωση τον Ελληνικό λαό, την πολιτική που συνεχώς 
συμπιέζει το βιοτικό επίπεδο των μικρομεσαίων ελευθέ-
ρων  επαγγελματιών, των μισθωτών, των συνταξιούχων, 
των μη εχόντων και μη κατεχόντων, την πολιτική που 
ισοπεδώνει και απαξιώνει τον Έλληνα Μηχανικό.
• Τονίζομε ότι το κατρακύλισμα θα συνεχίζεται και η 
ύφεση θα βαθαίνει πηγαίνοντας τη χώρα σε εργασιακό 
και κοινωνικό Μεσαίωνα καθώς η ανεργία αυξάνεται και 
η φοροδοτική ικανότητα των έντιμων πολιτών έχει προ 
πολλού εξαντληθεί.
• Υπογραμμίζομε την ανάγκη να αναβαθμιστεί και να 
ενισχυθεί ο ρόλος των Μηχανικών για να υπάρξει ο ελε-
γκτικός και στρατηγικός ρόλος του Κράτους στην απαι-
τούμενη αναδιοργάνωση της Χώρας.
• Ζητάμε να σταματήσει η πολιτική του φαύλου κύκλου 
λιτότητας - ύφεσης - ανεργίας που με μαθηματική ακρί-
βεια οδηγεί τη χώρα, την πραγματική οικονομία και τους 
εργαζόμενους σε χρεοκοπία.
• Απαιτούμε να σταματήσουν τα μέτρα και οι πολιτικές 
οριζόντιων ισοπεδωτικών περικοπών και συρρίκνωσης 
της οικονομίας.
• Απαιτούμε την ενίσχυση των εισοδημάτων, της αγο-

ραστικής δύναμης των εργαζομένων, της πραγματικής 
οικονομίας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
Συμμετείχαν στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις που αποφάσισε το ΤΕΕ (24ωρη απεργία 
και αποχή από τις εργασίες, συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, παράσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος για 
τα αποθεματικά του ασφαλιστικού Ταμείου, συμβολική 
κατάληψη του Τμήματος Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ και του 
Ε.Τ.Α.Α.), διαμαρτυρόμενοι για :
• Την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, σε μια εποχή ανεργίας, απολύσεων, υπανάπτυξης.
• Την αβεβαιότητα για την τύχη των αποθεματικών του 
ΤΣΜΕΔΕ και του Ε.Τ.Α.Α.
• Τις αδικαιολόγητες αλλαγές στον Νόμο 3919/2011, 
στην επιχειρούμενη κατάργηση των νόμιμων αμοιβών, 
στην εργασιακή ζούγκλα με την κατάργηση των ελάχι-
στων αμοιβών και στη μεθοδευμένη κατάργηση των 
επιστημονικών Φορέων των Ταμείων μας.
•Την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και 
των επιστημόνων, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση 
των πανεπιστημίων και των Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας αλλά και την εικονική ισοτίμηση ΑΕΙ - ΤΕΙ.
• Την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών με το 
βαθμολόγιο, που δεν αναγνωρίζει καν τα πέντε χρόνια 
σπουδών και το μισθολόγιο πείνας.
• Τα οριζόντια νομοθετήματα διάλυσης της δημόσιας δι-
οίκησης, με την εργασιακή εφεδρεία, την υποστελέχω-
ση, την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου και την προ-
χειρότητα νομοθετημάτων.
• Τη διαχειριστική ανικανότητα ή σκοπιμότητα υλοποί-
ησης του ΕΣΠΑ, στο μηδενισμό του Τεχνικού Αντικειμέ-
νου, στην έλλειψη προγραμματισμού νέων δημόσιων 
έργων, στην έλλειψη κινήτρων για την αναθέρμανση 
των ιδιωτικών έργων και στη συνεχή μείωση του ΠΔΕ.
• Τη συνεχιζόμενη χρόνια καθυστέρηση πληρωμών με-
λετητών και εργοληπτών.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκό-
ντων σας στο σημαντικό, για το μέλλον της Ελλάδας 
μας, Υπουργείο ΥΠΟ.ME.ΔI. και σας ευχόμαστε καλό 
κουράγιο και δύναμη στο δύσκολο έργο σας .
Φυσικά, γνωρίζετε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος της 
χώρας μας έχει καταρρεύσει. Οι περισσότερες μικρο-
μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που για περισσό-
τερο από μισό αιώνα, αποτέλεσαν και αποτελούν τη 
ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, παραδοχή δι-
ακηρυγμένη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν 
βάλει λουκέτο ή τείνουν προς την χρεοκοπία.
Γινόμαστε γραφικοί, αλλά άλλη μια φορά πρέπει να το-
νίσουμε ότι ο εργοληπτικός-τεχνικός κλάδος είναι σε 
πλήρη απόγνωση γιατί το Π.Δ.Ε. συνεχώς μειώνεται, το 
ΕΣΠΑ δεν κινείται σχεδόν καθόλου, η οικοδομή είναι 
στο μηδέν. 
Οι οφειλές του Δημοσίου προς τους συναδέλφους εί-
ναι υπέρογκες και μακροχρόνιες για έργα χρηματοδο-
τούμενα από διάφορα προγράμματα: Θησέας, Μπαλ-
τατζής, Π.Δ.Ε. κλπ.
Την ίδια ώρα, οι Εργολήπτες Δημ. Έργων πληρώνουν 
Φ.Π.Α. και προκαταβάλουν φόρο εισοδήματος για τι-
μολογημένες εκτελεσμένες εργασίες χωρίς να έχουν 
πληρωθεί, πληρώνουν έκτακτες εισφορές, ασφαλιστι-
κές εισφορές και κάθε είδους φόρους και κρατήσεις, 
πάντα επί ανείσπρακτων ποσών!!!
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, αυτός που πρώτος πλη-
ρώνει φόρους, εισφορές κλπ. είναι ο ‘‘παρεξηγημένος’’, 
και συνήθως τα τελευταία χρόνια συνεχώς ‘‘κατηγο-
ρούμενος’’ Εργολήπτης Δημ. Έργων.
Το σοβαρότερο εξ’ όλων όμως σήμερα είναι το πρό-
βλημα των υπερβολικών εγγυήσεων που πρέπει να 
κατατεθούν για την ανάληψη κάποιου από τα ελάχιστα 
δημοπρατούμενα έργα, αν οι εκπτώσεις που προσφέ-
ρονται είναι μεγαλύτερες του 12% .
Τεράστιο ζήτημα δημιουργείται από τις υπέρογκες δυ-
σβάσταχτες εγγυητικές επιστολές οι οποίες επιβλήθη-
καν με το Ν. 3263/04. 
Η θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων δεν επέφερε, κανέ-
να θετικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο στην ανάθεση 
και εκτέλεση των έργων. 

Αντίθετα αποδείχθηκε ότι δεν λειτούργησε παραγωγι-
κά στην κατασκευή των έργων, ούτε κατάφερε να τιθα-
σεύσει τις μεγάλες εκπτώσεις, που ήταν ο αρχικός στό-
χος του νομοθέτη, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν να 
αποφέρει πρόσθετα έσοδα στις Τράπεζες, αυξάνοντας 
το κόστος του αναδόχου ή δημιουργώντας συνθήκες 
επιχειρηματικής ασφυξίας γι΄ αυτόν.
Σήμερα δε, που οι Τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγ-
γες χρηματοδοτήσεων, ζητούν από τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις να καταθέσουν μετρητά ή να προσημειώ-
σουν τα σπίτια τους για να τους εκδώσουν τις απαιτού-
μενες εγγυήσεις για την ανάληψη των έργων. Που να 
βρεθούν τα μετρητά και οι υπέρογκες εγγυήσεις ακό-
μα και από τους ελάχιστους υγιείς Εργολήπτες Δημ. 
Έργων, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν για εκτελεσμένα 
έργα ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμό έργου χρόνια 
ενώ πληρώνουν συνεχώς φόρους ; 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι να κλείσουν οι εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις και πάμπολλα έργα το τελευταίο 
διάστημα να μην συμβασιοποιούνται.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επανειλημμένως στο εγγύς παρελθόν κατατέθηκαν 
διαμαρτυρίες, έγιναν συζητήσεις με τους προκατό-
χους σας στο Υπουργείο καθώς και με συναδέλφους 
σας στα συναρμόδια Υπουργεία για όλα τα παραπάνω 
προβλήματα του κλάδου αλλά είναι εντυπωσιακό ότι 
καμία παρέμβαση προς το καλύτερο δεν έγινε για τον 
κατασκευαστικό κλάδο!!!

Έχομε πολλές φορές αναρωτηθεί:
Οι προκάτοχοι σας ήταν σίγουρα Έλληνες πολίτες 
και ενεργούσαν για όφελος της χώρας μας; 
Γιατί τα μέχρι σήμερα γεγονότα οδηγούν τη σκέψη 
μας ότι γίνεται προσπάθεια μεθοδευμένης απαξίω-
σης, ισοπέδωσης και πιθανόν πλήρους καταστρο-
φής και εξαφάνισης των Ελληνικών κατασκευαστι-
κών εργοληπτικών επιχειρήσεων;
Κανείς από τους μέχρι πρόσφατα κυβερνώντες δεν 
κατάλαβε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο περικο-
πές και «χαράτσια» αλλά απαιτούνται και αναπτυξι-
ακά μέτρα  για να βγει από την κρίση; 

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Eπιστολή  προς    • Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων   

• Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων                          

• Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων   

• Γεν. Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
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Κανείς από τους μέχρι πρόσφατα κυβερνώντες δεν 
κατάλαβε ότι μόνο με την ενίσχυση και τόνωση του 
κατασκευαστικού κλάδου θα υπάρχει ελπίδα να 
βγούμε από το τούνελ;
Κανείς από τους μέχρι πρόσφατα κυβερνώντες 
δεν γνωρίζει ελληνική ιστορία για να θυμηθεί ότι ο 
Έλληνας Εργολήπτης Δημ. Έργων ήταν αυτός που 
βοήθησε να βγει η Ελλάδα από το τέλμα και την 
εξαθλίωση μετά τον πόλεμο;
Κανείς από τους μέχρι πρόσφατα κυβερνώντες δεν 
συγκινήθηκε βλέποντας να γινόμαστε υπόδουλοι 
των Τραπεζών, να κλείνουμε τις επιχειρήσεις μας 
και τα σπίτια μας συμπαρασύροντας μαζί μας πλή-
θος συνεργαζόμενων επαγγελματικών κλάδων;
Κανείς από τους μέχρι πρόσφατα κυβερνώντες δεν 
άκουσε ότι αφού δεν συμβασιοποιούνται και δεν 
εκτελούνται έργα δεν υπάρχει απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ κλπ) και γι’ αυτό οι 
εταίροι μας και η τρόικα διαμαρτύρονται συνεχώς 
και δεν μας εμπιστεύονται;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επειδή θεωρούμε ότι αγαπάτε την Ελλάδα, ότι είστε 
Έλληνας Ενεργός Πολίτης με σεβασμό στις αξίες μας, 
στις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, αξιοκρατίας, ισο-
νομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Επειδή είναι σαφές πλέον, ότι έξοδος από την πολιτι-
κό- κοινωνικό-οικονομική κρίση δεν υπάρχει αν δεν 
ληφθούν μέτρα ανάκαμψης. 
Επειδή μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να σώσουμε 
τον τόπο μας, να βγάλουμε την πατρίδα μας από τη 
εξαθλίωση, την διεθνή προσβλητική κριτική και να δι-
ατηρήσουμε την ύπαρξη και ταυτότητά μας στο πα-
γκόσμιο στερέωμα. 
Επειδή είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι Ελληνικές 
Εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι ο βασικός μοχλός της 
οικονομίας και ο πυλώνας της ανάπτυξης της Ελλά-
δας.
Σας ζητάμε όπως τις στηρίξετε να βγουν από το τέλ-
μα, να μην πτωχεύσουν και αφανισθούν αλλά με την 
ανάκαμψη των δραστηριοτήτων τους να επιζήσουν, 
να προσφέρουν εργασία σε χιλιάδες άλλους συμπατρι-
ώτες μας και να βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση 
και στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνομε όπως άμεσα 
προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Νομοθετική παρέμβαση στην ισχύουσα Νο-
μοθεσία Δημ. Έργων για την κατάργηση των 
πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  του Ν. 
3663/2004.
2. Νομοθετική ρύθμιση στην ισχύουσα  Νομοθε-
σία Δημ. Έργων για δραστική μείωση των απαι-

τούμενων μεγεθών για την επανάκριση των ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων   (Ν. 2940/2001).
3. Πληρωμή-εξόφληση των εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για όλα τα εκτελεσμένα έργα με χρή-
ση αναξιοποίητων πόρων και ανεκμετάλλευτων 
κονδυλίων.
4. Να γίνει προσπάθεια να λειτουργήσει το Κρά-
τος και η κρατική μηχανή, να υπάρχουν οι σω-
στές μελέτες και οι απαιτούμενες επιβλέψεις των 
έργων, να πάψουν τα όποια φαινόμενα διαφθο-
ράς και αδιαφάνειας. Να γίνομε αποτελεσματικοί 
και παραγωγικοί λειτουργώντας με συνείδηση, 
σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, αξιοκρα-
τίας, ισονομίας. 

Να επισημάνομε ότι οι προκάτοχοι σας, για πολλοστή 
φορά σ’ αυτή τη χώρα, κατάρτισαν Νομοσχέδιο για την 
‘‘αναμόρφωση’’ της υφιστάμενης Νομοθεσίας Δημ. Έρ-
γων. Το Νομοσχέδιο αυτό, όπως συνηθίζεται να γίνεται 
τελευταία, μπήκε σε διαβούλευση, συζητήθηκε κλπ 
αλλά συνεχίζει να παραμένει κάπου…
Δεν είναι της παρούσης να σχολιάσουμε αν το συγκε-
κριμένο Νομοσχέδιο είναι προς σωστή κατεύθυνση, 
αν εξυπηρετεί κάποιους ή κάποια συμφέροντα, πά-
ντως δεν είναι τώρα η ώρα να ασχοληθούμε με την 
αλλαγή της υφιστάμενης Νομοθεσίας και να ψάχνομε 
συνέχεια για φταίχτες, προβλήματα, αρρυθμίες κλπ 
στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων.
Σήμερα πρέπει να προβούμε σε πράξεις για την ανά-
καμψη της χώρας χωρίς ιδιοτέλειες και προσωπικά 
συμφέροντα. Όλα τα άλλα έπονται…   
Οι παρεμβάσεις που προτείνομε θεωρούμε ότι είναι 
άκρως απαραίτητες, είναι προς τη σωστή κατεύθυν-
ση, έχουν στόχο την εξυγίανση και καταπολέμηση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού και ενισχύουν τη δύναμη της 
ελεύθερης αγοράς και οικονομίας.   
Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και στις καίριες, 
άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές σας για τη δι-
άσωση του εργοληπτικού κλάδου της χώρας και την 
ανάπτυξη της Ελλάδας.                                        
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Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των Μηχανικών έχει πληγεί 
βάναυσα από την κρίση και αντιμετωπίζει τεράστια οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα.
Στο σημερινό εκρηκτικό οικονομικό μείγμα που βιώνουμε 
καθημερινά και έχει διαμορφωθεί από την ανεργία, τους 
ανεξόφλητους λογαριασμούς  του Δημοσίου, τις δυσβάστα-
κτες ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ σε συνδυασμό με 
τις μειωμένες παροχές και την απαράδεκτη και συχνά προ-
σβλητική λειτουργία του, η κυβέρνηση με δικαιολογία το 
μνημόνιο και τις απαιτήσεις της «τρόϊκας» δρομολόγησε και 
αποφάσισε τρομακτικές αυξήσεις εισφορών των ασφαλι-
σμένων στο Ε.Τ.Α.Α. ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών 
και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 01-07-2011. Επιπλέον 
νομοθέτησαν τη φορολόγηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ως εισόδημα, αυξάνοντας έτσι υπερβολικά τον ετήσιο 
φόρο.
Συγχρόνως πληροφορούμαστε ότι τα αποθεματικά του Τα-
μείου μας εξανεμίζονται στα πλαίσια του «κουρέματος» του 
Ελληνικού Χρέους απειλώντας με κατεδάφιση το Ε.Τ.Α.Α. και 
ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του, που είναι κατατεθειμένα στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, (άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ), 
έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελ-
ληνικού Δημοσίου με κύρια ευθύνη του Κράτους. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, μετά το «κούρε-
μα» το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει  με το 50% της αξίας των διαθεσί-
μων του, που προέρχονται από τις εισφορές μας και από το 
πιο εύρωστο Ταμείο θα μετατραπεί σε προβληματικό.
Θεωρούμε ότι η ευθύνη της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ και του 
ΤΕΕ, που χωρίς να ενημερώσει τους  Μηχανικούς, όχι μόνο 
δεν αντέδρασε, αλλά ενέκρινε τη συμμετοχή του Ταμείου 
στο πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, είναι πολύ 
μεγάλη.
Επίσης επισημαίνουμε ότι η επένδυση του αποθεματικού 
του Ταμείου στην Τράπεζα Αττικής, για την οποία οι ασφα-
λισμένοι και δικαιούχοι πάλι δεν ερωτηθήκαμε, κάθε άλλο 
παρά επένδυση είναι.
Σήμερα επιχειρείται να αντισταθμιστούν αυτές οι απώλειες 
με χαράτσια υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών, κυρίως 
μέσω της υποχρεωτικής αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, 
που ξεκινούν από 5% και φθάνουν το 93%.
Η γενικότερη κατάσταση έχει ξεπεράσει πλέον τα αποδεκτά 
όρια όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τους παλαιούς συ-
ναδέλφους.
Τονίζουμε επανειλημμένως ότι, ιδιαίτερα στην σημερινή 
κοινωνικοοικονομική συγκυρία, οποιεσδήποτε αυξήσεις δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, είναι προκλητικές και 
παράλογες και θα εξωθήσουν μεγάλο αριθμό Μηχανικών 
στην εξαθλίωση και αδυναμία άσκησης του επαγγέλματός 
μας.

Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι μοναδική μας 
διέξοδος είναι η κινητοποίηση και η εγρήγορση μας μαζικά 
και μεθοδικά ώστε να αποτρέψουμε τραγικές τετελεσμένες 
καταστάσεις.
Αρνούμαστε
τη ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, τα νέα ασφαλι-
στικά χαράτσια, την αύξηση των εισφορών, την μείωση των 
συντάξεων, τη διάλυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης.
Καλούμε
το Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπεζα Αττικής να μας γνωρί-
σουν τις ενέργειες που έχουν κάνει και κάνουν για να αποφύ-
γουν το κούρεμα και τις επισφαλείς δανειοδοτήσεις.
Ζητάμε
από τη Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ και τη Διοίκηση του 
ΤΣΜΕΔΕ να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για:

• την αποτροπή οποιασδήποτε αύξησης των ασφαλιστι-
κών μας εισφορών
• την επαναφορά της αφαίρεσης των εισφορών από το 
εισόδημα
• την αποτροπή άλλων περικοπών σύνταξης και ιατρο-
φαρμακευτικής παροχής και αποκατάστασή τους στα 
προ μνημονίου επίπεδα
• την διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ που 
αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα του 
• την άμεση απόδοση των οφειλών του Κράτους και της 
εργοδοσίας στο Ταμείο
• την μη συμμετοχή του Ταμείου στη νέα κλοπή των 
αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολό-
γων. Τα ομόλογα του Ταμείου μας να μην υποστούν την 
παραμικρή μείωση-«κούρεμα» και να πληρωθούν στην 
ονομαστική της αξία 
• την άμεση ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών πα-
ροχών με χρηματοδότηση από ανακατανομή των πό-
ρων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ χωρίς νέα χαράτσια
• την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 
που ρίχνουν βάρη στους ασφαλισμένους και ειδικά 
στους νέους
• διευκολύνσεις τουλάχιστον μιας πενταετίας χωρίς 
έντοκες επιβαρύνσεις στους συναδέλφους που δυσκο-
λεύονται να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές 
λόγω οικονομικής κρίσης, χωρίς να διακόπτεται η ιατρο-
φαρμακευτική τους περίθαλψη για την περίοδο της ρύθ-
μισης
• παροχή επιδόματος ανεργίας στους νέους ανέργους 
συναδέλφους και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κατά την 
περίοδο ανεργίας.

                                                                                   Η Πρόεδρος                                             

ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝHΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. -ΤΣΜΕΔΕ 

Eπιστολή  προς     • Πρόεδρο Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

• Πρόεδρο Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.    

 • Πρόεδρο ΤΕΕ   
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“ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι.     

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ” 
Κύριοι, 
•Σύμφωνα με τον Ν.6422/1934 και των συναφών Διαταγμάτων που συμπληρώνουν και επικαιροποι-
ούν τα παραπάνω, καθώς και το Διάταγμα (ΦΕΚ 412/1950) που διαιρεί και κατατάσσει τις Μηχανολο-
γικές εγκαταστάσεις σε απλές και μη, οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα υπογραφής Μηχανολο-
γικών και Ηλεκτρολογικών μελετών και εγκαταστάσεων και δικαίωμα επίβλεψης επ’ αυτών.
Οι απόφοιτοι σχολών Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα μελέτης  και επίβλεψης Μηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων και μόνο, αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτήν του πτυχίου τους και της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος πού κατέχουν.
Οι απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης Ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και μόνο, όπως ανωτέρω, για τα αντίστοιχα πτυχία τους και της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος πού κατέχουν.
Προέκυψε όμως, σε πολλές Υπηρεσίες, όπως Δ/νσεις Συγκοινωνιών, Δ/νσεις Υγείας, Δ/νσεις Υδάτων 
αλλά  και ειδικότερα στα Πολεοδομικά γραφεία, να μην τηρούνται, με ευθύνη των ελεγκτών Μη-
χανικών, συναδέλφων μας ή μη, καθώς και  των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Πολεοδομικών 
γραφείων.
•Εκτός των προαναφερομένων ειδικοτήτων, απόφοιτων σχολών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. μελετούν και 
υπογράφουν στατικές μελέτες κτιρίων με περισσότερους από δύο (2) ορόφους,  υποβάλλουν δε 
αυτές στα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία όπου κακώς γίνονται αποδεκτές από τους ελεγκτές Μηχα-
νικούς και τον αρμόδιο  Προϊστάμενο. 
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις αδειών που αφορούν μελέτες για κτίρια με μεγάλα 
ανοίγματα, πράγμα πού αντίκειται στην  κείμενη Νομοθεσία.
Αναφέρομε εδώ το Νομοθετικό Πλαίσιο πού απαγορεύει τα ανωτέρω (εγκ. 51502/67 Γραφείου Πο-
λεοδομίας Αθηνών, εγκύκλιος 10/74 Υπουργείο Δημοσίων έργων, Απόφαση  ΣτΕ 678/05).
•Επισημαίνουμε επίσης ότι πολλοί απόφοιτοι σχολών Τ.Ε.Ι. δεν χρησιμοποιούν τον ακριβή τίτλο 
σπουδών τους, αλλά χρησιμοποιούν τίτλους πού αφορούν  Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι., γεγονός πού 
αποτελεί παραποίηση τίτλου σφραγίδας με όλες τις σχετικές συνέπειες.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δυστυχώς υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από συναδέλφους 
μας και συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι συντάσσονται και υπογράφονται Άδειες Ίδρυσης 
και Λειτουργίας δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, Οικοδομικές Άδειες κλπ. από άτομα που δεν 
έχουν το ανάλογο επαγγελματικό δικαίωμα και κατ’ επέκταση οι εκδιδόμενες Διοικητικές Πράξεις 
έχουν πρόβλημα νομιμότητας και ενδεχόμενης ακύρωσής αυτών.
Είναι δε σαφές ότι όλα αυτά απασχολούν πολύ σοβαρά το ΤΕΕ Πελοποννήσου και όλους τους συνα-
δέλφους Μηχανικούς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με πλήρη συνείδηση και ευθύνη προς όφελος 
των πολιτών και της πολιτείας και οι οποίοι, ως άμεσα θιγόμενοι, μπορούν ατομικά ή συλλογικά να 
προσφύγουν αρμοδίως.

Κύριοι, 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της σχετικής Νο-
μοθεσίας και την ορθή άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων Υπαλλήλων στις Υπηρεσίες σας με 
τελικό σκοπό την έκδοση ορθών και σύννομων Διοικητικών Πράξεων.

                                                                                                                                                            Η Πρόεδρος 

* Η ανωτέρω επιστολή απεστάλη σε όλες τις συναλλασσόμενες με τους Μηχανικούς Υπηρεσίες: 
Δασαρχεία, Συμβολαιογράφους, Εφορίες Αρχαιοτήτων, ΤΕΕ κλπ.
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ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣYΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες, σε διάφορες πε-
ριπτώσεις υποθέσεων που σχετίζονται με ζη-
τήματα ιδιοκτησιών πολιτών, ζητούν μεταξύ 

άλλων τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας, όπως 
για παράδειγμα οι αιτήσεις για πράξη χαρακτηρισμού 
έκτασης από το Δασαρχείο ή οι διορθώσεις των γεω-
μετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων σε περιοχές που 
έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογι-
κό Γραφείο. Επιπλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα ιδιο-
κτησίας είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση μεταβίβα-
σης λόγω πώλησης ακινήτων είτε το ακίνητο βρίσκεται 
εντός σχεδίου ή οικισμού είτε βρίσκεται εκτός σχεδίου 
(σύμφωνα με το Ν.651/1977).

Επειδή παρατηρείται ανοχή των παραπάνω, σχετι-
κά με τη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών δια-
γραμμάτων από άτομα τα οποία δεν έχουν το σχετικό 
επαγγελματικό δικαίωμα, με αποτέλεσμα να τίθεται 
θέμα νομιμότητας και ενδεχομένως ακύρωσης των 
σχετικών πράξεων, οφείλουμε να σας ενημερώσου-
με για τα παρακάτω και παρακαλούμε για την πιστή 
εφαρμογή τους:

Α. Πλήρη δικαιώματα υπογραφής τοπογρα-
φικών διαγραμμάτων έχουν:

1. Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί 
(μέλη ΤΕΕ), σύμφωνα με το Ν.4663/1930.

2. Πολιτικοί Μηχανικοί (μέλη ΤΕΕ), σύμ-
φωνα με το Ν.4663/1930.

Β. Περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων 
έχουν:

1. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (μέλη ΤΕΕ), για 
σύνταξη απλών τοπογραφικών διαγραμ-
μάτων, όπου η καταμέτρηση του οικοπέ-
δου ή αγροτεμαχίου είναι εφικτή με τη 
χρήση συνήθους μετροταινίας, σύμφω-
να με τη γνωμοδότηση με αριθμό 1/12-
01-1979 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών.

2. Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς 
που ορίζει το Β.Δ.769/1972 (στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται οι απόφοιτοι του Μικρού Πολυτεχνεί-
ου).

3. Πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ, σύμφωνα με το 
Β.Δ.769/1972 (και τις σχετικές διατάξεις περί ισοτι-
μίας πτυχίων ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ κτλ).

Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Δομικών Έργων ή Έργων Υποδο-
μής καθώς επίσης οι Δασολόγοι, Γεωπόνοι και γενικά 
άλλες ειδικότητες πλην αυτών που περιγράφονται πα-
ραπάνω, δεν έχουν δικαίωνα σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων εν γένει, εξαρτημένων από το Κρατικό 
Σύστημα Αναφοράς (πχ ΕΓΣΑ87) ή μη.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για το θέμα του δικαιώματος 
σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων έχει εκδο-
θεί σχετική εγκύκλιος του Γεν. Γραμ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. (αριθμ. 
πρωτ. ΔΤΕ/β/34285/735/24-9-2010) καθώς και σχετική 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους 
(αριθμ. γνωμ. 451/20-12-2010).

                                                                                                

* Η ανωτέρω επιστολή απεστάλη σε όλες τις συναλλασσόμενες με τους Μηχανικούς Υπηρεσίες: 
Δασαρχεία, Συμβολαιογράφους, Εφορίες Αρχαιοτήτων, ΤΕΕ κλπ.
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κ. Πρόεδρε, 
Με μεγάλη έκπληξη αλλά και οργή παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα στη χώρα μας και στην Ελληνική 
κοινωνία με την καταστροφική εφαρμογή των επιβολών της τρόικας, όπως είναι και η εφαρμογή του 
μέτρου της «εφεδρείας». 
Η Κυβέρνηση δεν θεωρεί απαραίτητο να εξαιρεθούν από την «εφεδρεία» Μηχανικοί που εργάζονται 
στο στενό και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ενώ συγχρόνως εξαιρεί διάφορους επαγγελματικούς κλά-
δους, όπως νοσηλευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, δασκάλους καθηγητές, κλπ.!
Η Κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί ότι οι Μηχανικοί Δημόσιοι υπάλληλοι είναι ένας  επιστημονικός κλάδος 
που έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη του τόπου.
Οι Μηχανικοί Δημόσιοι υπάλληλοι είναι συνάδελφοι με σοβαρές σπουδές, εμπειρία και έργο. Θα μπο-
ρούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και όχι μόνο προγραμμάτων, που απο-
τελούν ελπίδα εξόδου από την κρίση και οδηγούν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας.

Επειδή θεωρούμε: 
- ότι έργα και ανάπτυξη δεν γίνονται χωρίς Μηχανικούς, 
- ότι οι Μηχανικοί πρέπει να    αποτελούν τον στυλοβάτη της Διοίκησης και της Κρατικής μηχανής    
- ότι το μέτρο της «εφεδρείας» προσπαθεί να εφαρμοστεί με αντικοινωνικά και  αντιυπηρεσιακά 
  κριτήρια, χωρίς αρχές και ηθική.

Ζητάμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξαιρεθούν οι Μηχανικοί από την 
«εφεδρεία» και να μην οδηγηθεί ο κλάδος μας σε περαιτέρω ισοπέδωση και απαξίωση, όπως επιδιώκε-
ται συστηματικά τα τελευταία χρόνια.
                                                                                                                                                                 Η Πρόεδρος 

Eπιστολή  προς     • Πρόεδρο ΤΕΕ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΦΕΔΡΕΙΑ»
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Eπιστολή  προς  • Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

                                 •  Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΑΝΑΣΤΟΛH ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡAΔΕΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διαμαρτύρεται για τις αντισυνταγματικές διατάξεις που συμπεριλήφθη-
καν και ψηφίστηκαν στο Νόμο για τον «Νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών» στις 9-11-
2011 από την ολομέλεια της Βουλής.

Είναι απαράδεκτο, να συμπεριλαμβάνονται με πραξικοπηματικές ενέργειες στο ψηφισθέν Νομοσχέ-
διο πολλές τροποποιήσεις, συγκριτικά με το αρχικό κατατεθέν Νομοσχέδιο, οι οποίες επιδιώκουν να 
ρυθμίσουν - αποδώσουν επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να έχει γίνει καμία συζήτηση ή διαβού-
λευση ή έστω στοιχειώδης ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Είναι απαράδεκτο, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνουν προσβλητικές αναφορές 
εναντίον των Μηχανικών και του ΤΕΕ και να ασχολούνται συνεχώς με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των Μηχανικών εν τη απουσία αυτών.

Τονίζουμε ότι
• τροποποιήσεις και παρεμβάσεις σε τέτοια θέματα πρέπει να γίνουν μετά από διαβούλευση με 
τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.
• οποιεσδήποτε ενέργειες και αποφάσεις της Πολιτείας οφείλουν να διασφαλίζουν το δημόσιο 
συμφέρον και όχι την «επιλεκτική εξυπηρέτηση» συμφερόντων.
• οι αντισυνταγματικές διατάξεις καθώς και οι αποσπασματικές επιμέρους ρυθμίσεις - παρεμβά-
σεις επαγγελματικών δικαιωμάτων προκαλούν σύγχυση και όχι εξορθολογισμό.
• η μεθοδευμένη προσπάθεια ισοπέδωσης και απαξίωσης του εξειδικευμένου επιστημονικού 
δυναμικού του Ελλήνων Μηχανικών θα αποβεί σε βάρος της Ελληνικής οικονομίας και της Ελλη-
νικής κοινωνίας.

Ζητάμε 
την άμεση αναστολή των σχετικών αποφάσεων 
που θίγουν και προσβάλλουν βάναυσα τους Μηχα-
νικούς και την μη εφαρμογή των άρθρων του ψη-
φισθέντος Νόμου περί του «Νέου τρόπου έκδοσης 
οικοδομικών αδειών» που υποβαθμίζουν τους Μη-
χανικούς, των άρθρων τα οποία τροποποιούν το 
υφιστάμενο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων 
και αγνοούν ουσιαστικά τις σχετικές αποφάσεις τις 
ολομέλειας του ΣΤΕ.
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ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΙ 

ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα αλλεπάλληλα αντεργατικά, αντικοινωνικά και 
αντιαναπτυξιακά μέτρα που εξαγγέλλει η κυβέρ-
νηση,  προκειμένου να περάσει τα σχέδιά της και 

να υλοποιήσει τις εντολές της ‘‘τρόϊκας’’,  δεν έχουν τε-
λειωμό.
Η βάρβαρη και άδικη επίθεση που έχει εξαπολύσει η 
κυβέρνηση στους εργαζομένους τον τελευταίο ενάμι-
ση χρόνο συνεχίζεται οδηγώντας τον Έλληνα πολίτη 
στην εξαθλίωση.
Η αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική συνεχίζεται με το 
‘‘πολυνομοσχέδιο’’ για τα εργασιακά που πλήττει βά-
ναυσα τους συναδέλφους Μηχανικούς του Δημοσίου 
τομέα.

• Ο τεχνικός κόσμος αντιδρά με σθένος στις μει-
ώσεις μισθών, στις καταργήσεις επιδομάτων, στην 
υποβάθμιση του Δημοσίου τομέα και στην συρρί-
κνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών αυτού, στις εντά-
ξεις Μηχανικών στο απαράδεκτο καθεστώς της ερ-
γασιακής εφεδρείας που ισοδυναμεί με ένα είδος 
συγκαλυμμένης απόλυσης, στο νέο βαθμολόγιο 
και στο νέο μισθολόγιο που δημιουργούν άδικη και 
άνιση μεταχείριση μεταξύ των Δημοσίων Υπαλλή-
λων, στην ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων και στη νέα φορολογική επιδρομή.
• Αντιστεκόμαστε σε κάθε πολιτική που καταστρέ-
φει τη ζωή μας, το μέλλον μας, τη χώρα μας.
• Καταγγέλλομε κάθε πολιτική που ισοπεδώνει και 
απαξιώνει τον Επιστήμονα Διπλωματούχο Μηχανι-
κό, τον Έλληνα Μηχανικό που αποτέλεσε και απο-
τελεί τον βασικό συντελεστή της ανάπτυξης και την 

ραχοκοκκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας τουλάχι-
στον τα τελευταία εξήντα χρόνια.
• Απαιτούμε την αναβάθμιση των Δημοσίων Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και του ρόλου των Μηχανικών και 
αρνούμαστε την υποβάθμιση και την κατάργηση 
του Μηχανικού Δημόσιου Λειτουργού όπως μεθο-
δεύεται  με τις πρόσφατες κυβερνητικές ενέργειες.
• Διεκδικούμε μισθολόγιο που θα αποτυπώνει της 
ιδιαιτερότητες και τις εφ’ όρου ζωής ευθύνες των 
Μηχανικών κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους.
• Ζητάμε την προστασία των εισοδημάτων και ένα 
δίκαιο φορολογικό σύστημα που δεν θα έχει μονί-
μως αιμοδότες τους μισθωτούς, τους συνταξιού-
χους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η κυβέρνηση, αν θέλει πραγματικά να βοηθήσει τη 
χώρα και να μην την οδηγήσει σε μεσαιωνικές συν-
θήκες κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης, πρέπει 
με σύνεση και ψυχραιμία να βρεί λύσεις και να λάβει 
επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα της ανάκαμψης και 
ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση οφείλει, δημιουργώντας ένα δίκαιο αξια-
κό σύστημα,  να προχωρήσει σε πολιτικές τόνωσης της 
αγοράς, σε αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα, σε στή-
ριξη των επενδύσεων και των πραγματικών παραγωγι-
κών δυνάμεων του τόπου με αξιοποίηση της γνώσης 
του Έλληνα Επιστήμονα - του Έλληνα Μηχανικού. 
          
                                                                           Η  Πρόεδρος 
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Eπιστολή  προς  • Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

                                         

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 

Κύριε Υπουργέ,
Οι τρεις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του Ν.4014/2011 «Περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», απέδειξαν ότι πρό-
κειται για ένα κείμενο με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του, 
σχετικά με τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων. 
Τα προβλήματα προκύπτουν από την πολυπλοκότητα της υφιστά-
μενης πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία μοιραία εμπλέκεται, αλλά 
και το γεγονός ότι το θέμα των αυθαιρέτων κατασκευών είναι σύν-
θετο. Στην αυθαίρετη δόμηση δεν υπάρχει τυποποίηση και κάθε 
περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής αποτελεί μοναδικό αντικείμενο 
μελέτης.
Έχει περάσει σχεδόν το 1/3 του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 χρο-
νικού διαστήματος για την υποβολή  της πρώτης φάσης και επικρα-
τεί ένα πραγματικό χάος, λόγω των ασαφειών και των ατελειών του 
Νόμου.
Εν μέσω αυτής της κατάστασης, οι Μηχανικοί είναι αναγκασμένοι 
ερμηνεύοντας τον νόμο ποικιλοτρόπως να απαντούν σε ερωτήσεις 
πολιτών. Δυστυχώς οι απαντήσεις που δίνονται από επίσημους φο-
ρείς είναι προφορικές χωρίς καμία εγκυρότητα και αυτό επιδεινώνει 
την κατάσταση. Πιθανές παρερμηνείες του ασαφούς Νόμου ενέχουν 
κίνδυνο όχι μόνο για τους Μηχανικούς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι, 
αλλά και για τους πολίτες. 
Συγχρόνως οι νόμιμες αμοιβές των Μηχανικών δεν έχουν καθορι-
στεί, διότι δεν έχουν εκδοθεί το απαιτούμενο Π.Δ. και η σχετική Υ.Α. 
Είναι σαφές λοιπόν ότι, απαιτείται να δοθεί χρόνος, ώστε τα πολλά 
ερωτήματα που ήδη υποβάλλονται στο ΤΕΕ αλλά και στο Υπουργείο 
να κωδικοποιηθούν και να απαντηθούν επίσημα από το Υπουργείο. 
Επίσης πρέπει να εκδοθούν διευκρινιστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, 
ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος χωρίς προβλήματα.
Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω, με σεβασμό προς τους πολίτες και με αίσθημα 
ευθύνης προς  όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς ζητάμε άμεσα 
να παραταθεί τουλάχιστον για 4 μήνες η πρώτη φάση υποβολής των 
δικαιολογητικών όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 24 του 
Ν. 4014/2011 «Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε-
ριβαλλοντικού ισοζυγίου».

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                     Η  Πρόεδρος 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που βιώνουμε σαν 
χώρα και Ελληνικός λαός, στην περίοδο που το επιχει-
ρηματικό τοπίο στη Ελλάδα θυμίζει βομβαρδισμένη 
περιοχή και η κοινωνική συνοχή έχει διαρραγεί, επι-
βάλλεται έκτακτη εισφορά-ειδικό τέλος στα ακίνητα.
Σήμερα, που η οικοδομική δραστηριότητα, ένας από 
τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης στη χώρα μας, 
βρίσκεται σχεδόν στο μηδέν, σε μια περίοδο που η 
ανεργία αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς, που το 
σύνολο των συναδέλφων Μηχανικών αλλά και των 
λοιπών επαγγελματιών που εμπλέκονται στο σύστημα 
παραγωγής έργων υποαπασχολούνται ή κλείνουν τις 
επιχειρήσεις τους, η πολιτική των έκτακτων εισφορών 
θεωρείται αδιέξοδη.
Η θέσπιση του ειδικού τέλους ακινήτων χωρίς να εξε-
τάζονται παράμετροι σχετικοί με την πραγματική αξία 
του ακινήτου και χωρίς να εξασφαλίζουν κοινωνική 
δικαιοσύνη είναι ένα νέο χαράτσι μόνο και μόνο για 
φοροεισπρακτικούς λόγους.
Τα μέτρα είσπραξης φόρων μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ αποτελούν μέθοδο εκφοβισμού και παραβιά-
ζουν τους νόμους που επιτάσσει το Σύνταγμα. 
Κανείς  δεν έχει δικαίωμα να διακόψει την ηλεκτροδό-
τηση ακινήτου επειδή ο ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώ-
σει έναν άδικο φόρο.
Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει την ιδιοκτησία, 
που αποτελεί κοινωνική κατάκτηση του Έλληνα πολίτη 
και για την οποία έχει πολλές φορές φορολογηθεί, σε 
ποινικό αδίκημα και συγχρόνως να την χρησιμοποιή-
σει για φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 
Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει τον Έλληνα πο-
λίτη σαν φοροφυγά και απατεώνα.
Η αντισυνταγματική επιβολή της έκτακτης εισφο-
ράς στα ακίνητα μαζί με τις υπόλοιπες αλλεπάλληλες 
έκτακτες εισφορές, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στο 
Φ.Π.Α., με τις αλλεπάλληλες περικοπές εισοδημάτων, 
επιταχύνει την περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει η 
οικονομία, και αφαιρεί τεράστια χρηματικά ποσά που 
θα μπορούσαν να κινήσουν την αγορά, να έχουν πολ-
λαπλασιαστική αξία και να αυξήσουν τα έσοδα.

Κύριε Υπουργέ,
Σήμερα η Κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος πρέπει 
να αναζητήσει τα πραγματικά αίτια της κρίσης στις 

χρόνιες λανθασμένες επιλογές, στις παθογένειες του 
οικονομικού μοντέλου που εφαρμοζόταν στη χώρα 
μας επί χρόνια, μοντέλο που δεν στήριξε τον τουρι-
σμό, δεν στήριξε τον πρωτογενή τομέα, τροφοδοτού-
σε την αποβιομηχάνιση, δεν προστάτευσε τον έντιμο 
ελεύθερο επαγγελματία.
Ας ζητήσετε, έστω και τώρα, τη συνδρομή αυτών που 
μέχρι σήμερα έκαναν επενδύσεις με κρατικά κεφάλαια 
χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο και χωρίς να έχουν πληρώ-
σει ποτέ φόρο.
Ας προχωρήσετε επιτέλους στη λήψη μέτρων για την 
ανάπτυξη που είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση, 
γνωρίζοντας ότι απαιτούνται κίνητρα και γενναίες οι-
κονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές.
Απαιτείται αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενίσχυση των 
Δημοσίων Επενδύσεων, αξιοποίηση και απορρόφηση 
του ΕΣΠΑ, τόνωση και επαναλειτουργία του πρωτο-
γενή και δευτερογενή τομέα, κίνητρα για επενδύσεις, 
τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με μείω-
ση φορολογίας και συμψηφισμό οφειλών του Δημοσί-
ου με τις οικονομικές υποχρεώσεις προς Δημόσιο, με 
άμεση εναρμόνιση του καθεστώτος του ΦΠΑ στην οι-
κοδομή, όπως και στις λοιπές επιχειρήσεις, επιδότηση 
του επιτοκίου δανεισμού για αγορά πρώτης κατοικίας, 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινή-
των και μείωση των συντελεστών επιβάρυνσης καθώς 
και στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω ενός υγι-
ούς τραπεζικού συστήματος.

Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε άμεσα να αποσύρετε το ειδικό τέλος-
φόρο ακινήτων, να σταματήσετε τις πολιτικές της φο-
ρολογικής αφαίμαξης στον τομέα των ακινήτων και 
της οικοδομής και να εφαρμόσετε πολιτική κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ισονομίας πριν μας οδηγήσετε στη 
χρεοκοπία, στην εξαθλίωση και τον πλήρη οικονομικό 
και κοινωνικό μαρασμό.
Είναι πια καιρός η Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβου-
λίες που θα βασίζονται σε σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τον πολίτη και σε κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας.
Είναι πια καιρός η Κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος 
να παλέψουν για τη σωτηρία της Ελλάδας και του 
λαού.
                                                                                   
                                                                                         Η Πρόεδρος  

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Eπιστολή  προς    • τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης  & Υπουργό Οικονομικών
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΚΑΝ.ΕΠΕ)

«Ν. 4014/2011 ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι επιμορφωτικές - ενημερωτικές ημερίδες 

που διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου με τίτλο: 

Ν. 4014/2011 ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

Τα θέματα ανέπτυξαν οι κ. Ελευθερία  Ξυνομηλάκη, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, 
Προϊσταμένη Ε.Υ.Ε.Κ.Α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

και ο κ. Κώστας  Καρατσώλης , Δικηγόρος,  Νομικός  Σύμβουλος ΤΕΕ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 
Ευθύνες Μηχανικών - Βεβαιώσεις νομιμότητας για μεταβιβάσεις κλπ.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν :
α) Στην Τρίπολη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 στην  αίθουσα του  Αποστολοπούλειου  Πνευματικού Κέντρου.

β) Στην Κόρινθο την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 στο Δημοτικό  Θέατρο Κορίνθου.
γ) Στο Ναύπλιο το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 στο Ξενοδοχείο  ΑΜΑΛΙΑ.

δ) Στην Καλαμάτα την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου Αλέξανδρος Κουμουδούρος.
ε) Στη Σπάρτη την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 στην  αίθουσα του Αμφιθεάτρου 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tρίπολη: στο Αποστολοπούλειο  Πνευματικό  Κέντρο

Κόρινθος: στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σπάρτη: στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη

Καλαμάτα : στην Αίθουσα του Αμφιθεάτρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» 

Ναύπλιο: στο Ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ, E.O.  
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

με θέμα:

 Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Εισηγητές ήταν 1) ο κ. Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, αναπτύσσοντας  τα 
θέματα:  ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων - Βασικές Αρχές, Διαστασιολόγηση επεμβάσεων, 

2) ο κ. Μιλτιάδης Χρονόπουλος,  Καθηγητής Ε.Μ.Π. αναπτύσσοντας τα θέματα: Διερεύνηση- 
Τεκμηρίωση-Βασικά δεδομένα, Συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων,

3)ο Βασίλειος Μπαρδάκης,  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, αναπτύσσοντας τα θέματα: 
Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την επέμβαση και Έλεγχοι Ασφάλειας,

4)ο Βασίλειος Μώκος,  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, αναπτύσσοντας τα θέματα:
Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης.

Τα σεμινάρια  πραγματοποιήθηκαν:

α) Στο Ναύπλιο στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
β) Στην Κόρινθο στo δημοτικό θέατρο  Κορίνθου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου2011
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν.4014/11, ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4030/2011

Η Αντιπροσωπεία (Α) του ΤΕΕ- ΠΤ Πελοπον-
νήσου στις 8η και 9η τακτικές συνεδριάσεις 
της ασχολήθηκε με τις τελευταίες νομοθε-
τικές ρυθμίσεις για τον τρόπο έκδοσης των 

αδειών δόμησης και  τα αυθαίρετα. 

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι οι νόμοι 4014/2011, 4030/2011 
και το από 4-11-2011 ΠΔ   με το οποίο τροποποιήθηκε 
το από 24-4-85 ΠΔ για δόμηση σε οικισμούς με λιγότε-
ρους των 2000 κατοίκους.

Η Α ως το ανώτατο όργανο του τμήματος είναι δυσκί-
νητη ως προς την σύγκλιση της και η επικαιρότητα των 
αποφάσεων της καθώς και η μεθοδικότητα στην λήψη 
τους (επεξεργασία και εισήγηση από μόνιμες επιτρο-
πές) δεν ελέγχεται από αυτήν ή το προεδρείο της. Σε 
αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και με βάση εισηγήσεις 
που έγιναν αποδεκτές διατυπώνονται οι θέσεις που 
ακολουθούν.  

Α. νόμος 4014/2011 

1.Είναι απαραίτητο σε κάθε ευκαιρία να επαναλαμβά-
νεται ότι η αυθαίρετη δόμηση οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα αυτές 
της περιόδου  μεταπολίτευσης ουδέποτε προώθησαν 
πολιτική υλοποίησης χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού  με αποτέλεσμα η προς οικοδομική εκμε-
τάλλευση γη ποτέ να μην επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών. Εξαίρεση αποτελεί ο νόμος 1337/83 ο οποί-
ος για πρώτη φορά εκτός από την θέσπιση κανόνων 
επιβολής προστίμων έδινε την δυνατότητα πολεοδο-
μικού σχεδιασμού. Η δυνατότητα αυτή δεν αξιοποιή-
θηκε επαρκώς από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΟΤΑ) και το ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΕΚΑ) ή 
όταν αξιοποιήθηκε δεν μπόρεσε, πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, να τελεσφορήσει αφού η γραφειοκρατία ήταν 
και είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Αν η γενεσιουργός αιτία 
της αυθαίρετης δόμησης είναι τα πιο πάνω η αιτία της 
διόγκωσης σε εκρηκτικό βαθμό είναι η απουσία δη-
μόσιου ελέγχου των κατασκευών καθώς ο δημόσιος 
έλεγχος περιορίστηκε  σε ανούσιο «έλεγχο» των μελε-
τών χωρίς να επεκτείνεται και στον τρόπο εφαρμογής 
τους. 

2.Η Α του ΠΤΠ του ΤΕΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 

ανατεθεί σε δημόσια αρχή ο έλεγχος ως προς την 
ύπαρξη ή μη άδειας δόμησης όλων των κατασκευών 
και όχι μόνο αυτών που έχουν άδεια. Αυτό είναι κάτι 
που δεν κάνει ο 4014/2011 ο οποίος αντί για αυτό ως 
μέτρο καταστολής της αυθαίρετης δόμησης θεσπίζει 
την γνωστή «βεβαίωση μηχανικού».  Με αυτήν ανατίθε-
ται στους μηχανικούς βασική υποχρέωση του κράτους 
μετατρέποντας έτσι τους επιστήμονες που το βασικό 
τους αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός άρτιων, λειτουρ-
γικών και ασφαλών έργων σε «αστυνομία περιβάλλο-
ντος». Αυτή η διαδικασία (της βεβαίωσης μηχανικού) 
έστω και αν κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσει σαν ανά-
σχεση της αυθαίρετης δόμησης δεν θα πάψει να είναι 
στρέβλωση που νομοτελειακά θα αυτοκαταργηθεί. 

3.Η «βελτίωση» που επέφερε η τροπολογία  με τον 
εντοπισμό του ελέγχου που πρέπει να κάνει ο μηχα-
νικός  για να εκδώσει την βεβαίωση του 4014/11 στο 
ύψος, την δόμηση και την κάλυψη  του κτίσματος, δεν 
είναι αρκετή αφού αντικείμενο της εξακολουθεί να εί-
ναι κάθε κατασκευή, παλιά ή νέα.  Ο ισχυρισμός ότι η 
πολιτεία αναβαθμίζει τον μηχανικό με την εμπιστοσύ-
νη που του δείχνει δε ευσταθεί αφού κατά άλλη ανά-
γνωση τον καθιστά βασικό υπεύθυνο για «πάσα νόσο 
και …»  του παρελθόντος αφού ενδεχόμενο ανθρώπι-
νο λάθος του, θεωρείται αδίκημα το οποίο μάλιστα δεν 
παραγράφεται σχεδόν ποτέ. Επιβάλλει το απαράδεκτο 
της υπαγωγής στην βεβαίωση κάθε κατασκευής, όσο 
παλαιά και αν είναι, εξαιρώντας τις προ 55 και άλλες, 
αλλά ζητώντας αποδεικτικά έγγραφα του χρόνου κα-
τασκευής ώστε στην ουσία δεν τις εξαιρεί εκτός και αν 
ο μηχανικός αναλάβει την ευθύνη και εκτεθεί στους 
γνωστού κινδύνους του απαράγραπτου αδικήματος. 

Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι άλλοι από τις εξοντωτικές 
ποινές του προστίμου των τριάντα έως εκατό χιλιάδων 
ευρώ και της προσωρινής ή και οριστικής αφαίρεσης 
της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Η παγίδευση 
του μηχανικού είναι εμφανής  αφού είναι γνωστό πως 
σε κάθε οικοδομή στην χώρα μας  είναι δυνατό να βρε-
θεί απόκλιση μικρή ή μεγάλη από την μελέτη αλλά  ο 
μηχανικός θα πρέπει να χορηγήσει κάποιες βεβαιώσεις 
με δικά του ή έστω παγίως αποδεκτά κριτήρια. Αν υπο-
θέσουμε ότι υπάρχουν οικοδομές με πιστή εφαρμογή 

Άρθρο του Παν. Μουντανέα, 
Προέδρου της «Α» ΤΕΕ Πελοποννήσου
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της  αρχιτεκτονικής μελέτης δεν μπορούμε να κάνουμε 
το ίδιο για την εφαρμογή της μελέτης θερμομόνωσης 
ή την στατική μελέτη. Αν υπάρξουν βλάβες από σεισμό 
ή άλλη αιτία σε οικοδομή για την οποία χορηγήθηκε 
βεβαίωση νομιμότητας τότε αυτός που χορήγησε την 
βεβαίωση είναι υπεύθυνος και υπόλογος και ας είναι 
άλλος ο μελετητής και επιβλέπων. 

Γνωρίζουμε ότι σχεδόν σε όλα τα εν χρήσει κτίρια τα 
προϋφιστάμενα του έτους 1955 έχουν γίνει κάποιες 
αλλαγές η επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας όπως αντι-
κατάσταση  κουφωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων επι-
σκευή ή αντικατάσταση στέγης κ. α. χωρίς να υπάρχει 
άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας όπως προβλέπεται από 
την νομοθεσία . Σε αυτές τις περιπτώσεις πως θα εκδώ-
σει βεβαίωση νομιμότητας ο μηχανικός ή πως θα την 
αρνηθεί όταν γνωρίζει ότι τον χρόνο κατασκευής Π.Χ. 
το 1970 το ίδιο το καθεστώς που λειτουργούσε σαν 
κράτος  είχε υποκαταστήσει κάθε γραπτή άδεια αρχή, 
με προφορική έγκριση των αστυνομικών «οργάνων» ;  

Στους περισσότερους οικισμούς έχουν παγώσει οι δι-
καιοπραξίες σε μεγάλο ποσοστό επειδή σχεδόν όπου 
υπάρχει κτίριο αυτό συνοδεύεται με κάποιο πρόχειρο 
στέγαστρο η παράπηγμα. Αυτού του είδους οι κατα-
σκευές που χρησιμοποιούνται για πολλές και διάφο-
ρες χρήσεις ενώ σαφώς δεν είναι κατασκευές, κατά 
το γράμμα του νόμου είναι. Έτσι αν ο μηχανικός χο-
ρηγήσει την βεβαίωση νομιμότητας είναι εκτεθειμένος  
ενώ αν δεν την χορηγήσει ο ιδιοκτήτης, που για την 
κατασκευή διέθεσε λίγο χρόνο και  καθόλου χρήματα,  
θα πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για την νομιμοποί-
ηση. 

4.Ο νόμος 4014/2011 κατά την άποψη της Α δεν σχε-
διάστηκε για να επιλύσει το πρόβλημα της αυθαίρετης 
δόμησης αλλά για φέρει χρήμα στα ταμεία του κρά-
τους, την γνωστή «μαύρη τρύπα».  Καλεί το μηχανικό 
να κρίνει και να κατατάξει κάθε κατασκευή με βάση το 
σύνολο της δαιδαλώδους νομοθεσίας μέσα στο χάος 
των διενέξεων μεταξύ διατάξεων  αφήνοντας τον εκτε-
θειμένο στην υποκειμενική κρίση μιας ξεχαρβαλωμέ-
νης δημόσιας διοίκησης μέσα από την θολή διαδικα-
σία των δειγματοληπτικών ελέγχων. 

5.Όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί για 
την εφαρμογή του νόμου έχουν δοθεί ως άπλες ανυ-
πόγραφες απαντήσεις ουδεμίας νομικής διαβάθμισης 
(π.χ. εγκ., εγγρ. κλπ) από το ΥΠΕΚΑ και το  ΤΕΕ.  Αυτό 
δεν μας καλύπτει διότι αφενός έχει οι απαντήσεις αυτές 
δεν είναι δεσμευτικές για τις αρχές που ενδεχομένως 
κρίνουν τον μηχανικό αφού δεν συνιστούν δίκαιο και 

αφετέρου είναι σε μεγάλο ποσοστό αντιφατικές αφού 
έχει παρατηρηθεί ότι απαντήσεις  για κάποια ερωτή-
ματα αναιρούν προηγούμενες. Αυτό εγκυμονεί κινδύ-
νους για τον μηχανικό που έχει εκδώσει βεβαίωση είτε 
με την πρώτη είτε με την δεύτερη  ερμηνεία . Θα πρέ-
πει όλες οι απαντήσεις  να δίδονται με εγκυκλίους που 
δεσμεύουν την διοίκηση αφού αποτελούν ερμηνεία 
του νόμου και όχι με απλές και ανυπόγραφες απόψεις 
του οιοδήποτε απαντά στο ερώτημα και που νομίζει 
ότι γνωρίζει την απάντηση ειδικά  όταν πρόκειται για 
εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας η οποία έχει 
αλλάξει πολλές φορές από το 1955 έως σήμερα.

6.Μετά από όλα αυτά:

 Η Α του ΠΤΠ του ΤΕΕ θεωρεί ότι ο νόμος αυτός πρέ-
πει να ανασυνταχθεί στο σύνολο του με διαφορετική 
στόχευση: το ζητούμενο για το ΤΕΕ από τον νόμο για 
τα αυθαίρετα πρέπει είναι πρώτα και κύρια η δρο-
μολόγηση με αξιόπιστο τρόπο του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού και η συγκρότηση σοβα-
ρού δημόσιου μηχανισμού ελέγχου της δόμησης. 
Δεν είναι π.χ. δυνατό σχεδόν τριάντα χρόνια από την 
θεσμοθέτηση διαδικασίας οριοθέτησης των οικισμών 
με δυνατότητα επέκτασης τους να μην έχει ολοκληρω-
θεί αυτό το έργο ή να οριοθετούνται οικισμοί με μη-
δαμινές και ανεπαρκείς επεκτάσεις επειδή κάποιοι δεν 
είχαν καταλάβει την σημασία και την σπουδαιότητα 
της επέκτασης. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραβιάζεται η βασική αρχή κοι-
νωνικής λειτουργίας σύμφωνα με την οποία δεν επικα-
λύπτονται ούτε συγκρούονται οι «ρόλοι» προσώπων, 
φορέων και θεσμών. Είναι άλλος ο ρόλος του διπλω-
ματούχου μηχανικού που η δουλειά του ως προϊόν 
επιστήμης διασφαλίζει την λειτουργικότητα, την ασφά-
λεια, την οικονομία και την ποιότητα της κατασκευής 
και άλλος ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας που επι-
βλέπει την εφαρμογή και την τήρηση των νόμων που 
θεσπίζει η νομοθετική εξουσία. 

Β. νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης.

1. Ο έλεγχος της κατασκευής στα τρία στάδια πρέπει 
να γίνεται ως προς τις μελέτες αλλά και ως προς τις 
διατάξεις του χρόνου έκδοσης της άδειας ώστε να 
καλύπτεται η περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής των 
όρων δόμησης  κατά την μελέτη.

2. Η πρόβλεψη της χορήγησης έγκρισης δόμησης σε 
πέντε ημέρες και άδειας δόμησης σε δύο είναι ελλιπής 
εάν η ίδια διάταξη νόμου δεν προβλέπει τι θα γίνεται 
στις περιπτώσεις όπου θα παραβιάζονται οι χρόνοι 
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αυτοί. Η παραβίαση των χρόνων μπορεί να οφείλεται 
σε έλλειψη προσωπικού μπορεί όμως και να οφείλεται 
σε ελλιπή  απόδοση του προσωπικού ή σε κεκτημένη 
ταχύτητα.

Η επιβολή ποινών σε φυσικά πρόσωπα όταν δεν τη-
ρούνται οι χρόνοι αυτοί, δεν μας αφορά. Αυτό που μας 
ενδιαφέρει  είναι η θέσπιση διάταξης σύμφωνα με 
την οποία η μη χορήγηση της έγκρισης ή της άδειας 
δόμησης εντός της νόμιμης προθεσμίας σε αίτημα 
που υποβλήθηκε θα ισοδυναμεί με αποδοχή του 
αιτήματος και εν προκειμένω με την χορήγηση του 
αιτούμενου (έγκρισης ή άδειας). Εάν αυτό σημαίνει 
έγκριση εργασιών μη σύμφωνων με τις πολεοδομικές 
διατάξεις να αναζητείται ο  υπεύθυνος του μη ελέγχου 
εντός του προκαθορισμένου χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση και επειδή κατά το παρελθόν 
έχουν θεσπιστεί μέγιστοι χρόνοι πρέπει να υπάρξει η 
πιο πάνω ή ανάλογη πρόβλεψη ώστε αυτή τη φορά 
να εφαρμόζονται οι διατάξεις. Σημειώστε ότι η προ-
θεσμία που έχει η πολεοδομία σήμερα για διενέργεια 
ελέγχου αρχιτεκτονικών είναι οκτώ ημέρες και όποιον 
την υπενθυμίσει σε πολεοδομία τον κοιτάνε σαν εξω-
γήινο. 

3. Απουσιάζει πλήρως από το  νόμο  πρόβλεψη χρονι-
κών ορίων για τις εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες. Έτσι 
ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες είναι αναγκασμένες να 
χορηγούν τις άδειες σε ελάχιστους χρόνους οι άλλες 
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο ίδιο με 
σήμερα πλαίσιο και με τους ίδιους ρυθμούς.

Θεωρούμε ότι πρέπει να προβλέπεται χρόνος και για 
τις γνωμοδοτήσεις ή εγκρίσεις των άλλων υπηρεσιών 
(τουρισμού, δασαρχείων, αρχαιολογιών κλπ). Γνωρίζου-
με ότι τέτοιοι χρόνοι έχουν θεσπιστεί κατά το παρελ-
θόν με εγκυκλίους ή διατάξεις όμως δεν εφαρμόζονται 
από τις υπηρεσίες με το αιτιολογικό της έλλειψης προ-
σωπικού. 

Ειδικότερα:

==> Η περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού Πελο-
ποννήσου  (ΠΥΤ) του ΕΟΤ για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα έχει «ξεμείνει» από μηχανικό με αποτέλε-
σμα να καθυστερούν οι εγκρίσεις για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα που συχνά ματαιώνονται οι επεν-
δύσεις. Θεωρούμε ότι η στελέχωση της ΠΥΤ Πελο-
ποννήσου με μηχανικό είναι στοιχειώδης υποχρέ-
ωση της πολιτείας της οποίας η μη εκτέλεση μόνο 
σε εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων μπορεί να 
αποδοθεί.

==> Η διεύθυνση περιβαλλοντικού και χωρικού 

σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι 
και αυτή υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η θέσπιση χρονικών ορίων στις ενέργειες 
και αυτής της υπηρεσίας. Τέτοιες ενέργειες είναι οι 
οριοθετήσεις ρεμάτων, αναγνωρίσεις δρόμων εκτός 
σχεδίου – εκτός οικισμού κλπ. και είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές για την πρόοδο αιτημάτων πολιτών για 
εγκρίσεις δόμησης  αφού χωρίς αυτές δεν είναι δυ-
νατή η χορήγηση των αδειών δόμησης.

==> Ο χαρακτηρισμός από τα δασαρχεία των εκτά-
σεων πρέπει ν αναθεωρηθεί. Σήμερα, είτε πρόκει-
ται για έκταση με πρόσφατα αποκτηθέντα δασικό 
χαρακτήρα, είτε για έκταση ανέκαθεν γεωργική, είτε 
για δασική, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η 
ίδια. Το αποτέλεσμα είναι να είναι αδύνατος ο χρο-
νικός προγραμματισμός καθώς και στις πιο «καθα-
ρές» περιπτώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε στους 
υποψήφιους επενδυτές τις πληροφορίες που χρειά-
ζονται για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Η επίλυση 
αυτού του προβλήματος και η θέσπιση χρόνου που 
αν παρέλθει η έκταση θα θεωρείται μη δασική είναι 
υψηλής προτεραιότητας θέμα καθώς σχετίζεται με 
τον  προγραμματισμό των επενδύσεων και με την 
λήψη των αρχικών αποφάσεων. 

==> Η γνωμοδότηση των αρχαιολογικών υπηρεσι-
ών είναι ως σήμερα ένα θέμα «ταμπού» αφού κανείς 
δεν έχει καν προσπαθήσεις να θεσπίσει κανόνες.  
Εξαίρεση αποτελεί η εγκύκλιος  Εγκ-4487/639/9/83 
του ΥΠΠΕ η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν είναι 
δυνατό να μιλάμε για βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος και για ανάπτυξη εάν δεν υπάρξουν σα-
φείς κανόνες. 

•  Κανόνες ως προς το ποια εφορεία  έχει την κύ-
ρια αρμοδιότητα ώστε ο μηχανικός να επικοινω-
νεί μόνο με αυτήν την εφορεία  και αυτή όταν κρί-
νει αναγκαίο να ζητά ( η εφορεία όχι ο μηχανικός) 
την γνώμη των υπολοίπων εφορειών.

• Την ενοποίηση των εφορειών αρχαιοτήτων σε 
μια, την βλέπουμε ως θετική ενέργεια

==>Κανόνες ως προς το επιστημονικό προσωπικό 
που θα χειρίζεται τα θέματα. Όσο σαφές και αυτο-
νόητο είναι ότι θέματα που σχετίζονται με τις αρ-
χαιότητες και τα μνημεία πρέπει να τα χειρίζονται 
αρχαιολόγοι, τόσο σαφές και αυτονόητο είναι ότι 
ο έλεγχος των μορφολογικών στοιχείων πρέπει 
να πάψει να ασκείται από αρχαιολόγους και να 
ασκείται από επιστήμονες με το γνωστικό υπόβα-
θρο και το επαγγελματικό δικαίωμα της σύνταξης 
τους, δηλαδή από αρχιτέκτονες μηχανικούς. 
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==>Γενικά η κάθε περίπτωση που για την έκδο-
ση της έγκρισης ή της άδειας  δόμησης απαιτείται 
έγκριση μελετών ή γνωμοδότηση άλλων υπηρε-
σιών, πρέπει να εξεταστεί και να συγχωνευθούν 
όλες αυτές οι διαδικασίες σε σύστημα «μιας στά-
σης» για τον πολίτη.

Το τεχνικό επιμελητήριο, ως τεχνικός σύμβουλος της 
πολιτείας οφείλει  να συγκροτήσει διεπιστημονική 
ομάδα εργασίας με την συμμετοχή στελεχών του από 
όλες τις περιφέρειες η οποία θα μελετήσει την νομοθε-
σία και θα προδιαγράψει ένα σύστημα «μιας στάσης» 
με το οποίο εύκολα και σε προδιαγεγραμμένο χρόνο 
θα χορηγούνται όλες οι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις 
που απαιτούνται. 

Γ.  τροπολογίες του ν. 4030/2011

Οι τροπολογίες αν αξιολογηθούν ως προς τον τρόπο 
και τον χρόνο που εισήχθησαν είναι άκαιρες.  Σε ότι 
αφορά στο περιεχόμενο τους, είναι συντεχνιακού χα-
ρακτήρα και σε ένα σημαντικό βαθμό η εφαρμογή 
τους ως διατάξεων νόμου συνιστά πέραν των άλλων 
δυσάρεστων καταστάσεων και επικινδυνότητα   αφού 
με αντιεπιστημονικό τρόπο και χωρίς κριτήρια αναθέ-
τουν έργο για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένη επι-
στημονική γνώση σε πρόσωπα που δεν την κατέχουν. 

Τα πιο πάνω αφορούν στην τροπολογία για του ελε-
γκτές δόμησης και σε αυτή για του «αρμόδιους πολι-
τικούς μηχανικούς».  Ο έλεγχος της δόμησης είναι το 
πιο σημαντικό έργο μετά την «σύννομη» και ασφαλή 
μελέτη αφού μόνο έτσι είναι δυνατή η τροχοπέδηση 
της αυθαίρετης δόμησης. Η κατάπτυστη τροπολογία 
ανοίγει παράθυρα προς τη αυθαιρεσία πριν ακόμα 
εφαρμοστεί ο νόμος και εφαρμόζει παλιά συνταγή της 
εισαγωγής νέων όρων για να τους δοθεί στην συνέχεια 
το επιθυμητό περιεχόμενο. Οι κύριοι βουλευτές ας μά-
θουν ότι δεν υπάρχουν «αρμόδιοι» πολιτικοί μηχανικοί 
αλλά διπλωματούχοι. 

Η Α του ΤΤΕ-ΠΤ Πελοποννήσου στοιχίζεται απόλυτα με 
την Δ.Ε. και τον πρόεδρο του ΤΕΕ και καταγγέλλει στον 

Ελληνικό Λαό του βουλευτές που εισηγήθηκαν τις τρο-
πολογίες.  Με αυτήν την ενέργεια τους έδειξαν ότι εν-
διαφέρθηκαν μόνο για τα εκλογικά ανταλλάγματα που 
τους έταξαν οι όποιοι  ταγοί τους χωρίς να δουν την 
ουσία όπως ως βουλευτές αντιπρόσωποι του Λαού εί-
χαν την υποχρέωση.

Ζητά από τους βουλευτές της περιφέρειας και το 
υπουργό ΠΕΚΑ να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν την 
κατάργηση των διατάξεων αυτών καθώς αυτό είναι η 
στοιχειώδης υποχρέωση που έχουν απέναντι στην κοι-
νωνία.

Δ. τροποποίηση του από 24-4-85 ΠΔ

1. Η κατάργηση του συντελεστή δόμησης για τα οικό-
πεδα από 201 έως 700 τετραγωνικά μέτρα και η θέ-
σπιση ανωτάτου ορίου δόμησης τα 240 τετραγωνικά 
μέτρα με επιπλέον 40 τετραγωνικά πατάρι ξηράς δό-
μησης είναι μια διάταξη απαράδεκτη από κάθε άπο-
ψη. 

Η διάταξη αυτή αλλά και ολόκληρο το από 4-11-2011 
ΠΔ δεν υπαγορεύονται από καμιά ανάγκη της κοινω-
νίας και φυσικά δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέρον. 
Η παντελής έλλειψη τεκμηρίωσης των διατάξεων και 
ο έντονα αποσπασματικός χαρακτήρας καθιστούν το 
διάταγμα αυτό πλήρως ακατανόητο και ως προς τους 
λόγους ύπαρξης του αλλά κυρίως ως προς την δυνατό-
τητα εφαρμογής.

Οι διατάξεις που καταργούνται με το διάταγμα αυτό 
έχουν εμπεδωθεί και από τους μηχανικούς και από την 
κοινωνία και η εφαρμογή τους σαφώς έχει οδηγήσει 
σε θετικά αποτελέσματα τουλάχιστον στο κομμάτι που 
τις φορά.

Η αποσπασματική μείωση της δόμησης για κάποια οι-
κόπεδα, η ακατανόητη διάταξη για τα ύψη των κτιρίων 
σε επικλινή οικόπεδα και γενικά όλο το διάταγμα μόνο 
προϊόντα επιστημονικής επεξεργασίας δεν είναι  τα 
οποία χωρίς να λύνουν κανένα πρόβλημα θα προκα-
λέσουν πληθώρα από τέτοια.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του προς τα μέλη του και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσχέρειες, ενημερώνει 

ότι στο εξής η τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού «Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ» 
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο περιοδικό 

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ, να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας μας 

την παρούσα σελίδα με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας.

Κάθε νέα ανάρτηση του περιοδικού μας θα σας γνωστοποιείται με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη 221 00, 

τηλ.: 2710226703,  2710241940 

Fax : 2710222127

e-mail : tee_trip@tee.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

e-mail
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Του Αδαμαντίου Καρύδη

Π. Μ., Παράρτημα Τρίπολης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Γίνεται εφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία 
του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται 
καθαρισμός με βούρτσα ή αμμοβολή ή υδροβολή του σκυ-
ροδέματος, του οπλισμού, της πέτρας, των παλαιών αρμο-
λογημάτων,  αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων, εφαρμογή 
νέων επιστρώσεων και επισκευαστικών υλικών (ρητίνες) 
πάνω στις επιφάνειες ενδιαφέροντος. Γίνονται επίσης εργα-
σίες αδιατάρακτης κοπής, τσιμεντενέσεων, εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος με πλέγματα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Εργαλεία διατρήσεως, κοπής (χειρωνακτικά και ισχύος), φορητές σκά-
λες, φλόγιστρα, συμπιεστές, αντλίες, εκτοξευτές αμμοβολής, γερανοί, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης (χει-
ρωνακτικά και ισχύος), ικριώματα, συγκολλήσεις, φορτηγά, πύργοι, καβαλέτα, εργοεξέδρες.
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, επιβλέποντες

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

• Ασφαλείς θέσεις εργασίας, φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-περάσματα και 
ικριώματα με ανθεκτικά καθαρά δάπεδα και κουπαστές (βλέπε καθοδηγητι-
κό πρότυπο ικριωμάτων). Να μην τοποθετούνται καβαλέτα σε εξώστες.
• Να μην χρησιμοποιούνται μηχανήματα για προσωρινές θέσεις εργασίας σε 
ύψος και να μην χειριζόμαστε επικίνδυνα εργαλεία πάνω σε φορητές σκά-
λες.
• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και ζώνης εργαλείων
• Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
• Προστασία από πτώση των περάτων πλακών, ανοιγμάτων, στεγών με περι-
φράγματα και χρήση ζωνών ασφαλείας από τους εργαζόμενους.
• Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτριών πετασμά-
των.
• Ακόμα σε στέγες με εύθραστες επικαλύψεις πρέπει να κατασκευάζονται 
προστατευμένες διαβάσεις 
• Παράλληλη κατασκευή ικριώματος προσόψεως με δίχτυ προστασίας που 
διευκολύνει και εξασφαλίζει την κίνηση προσωπικού και υλικών γύρω από το 
κτίριο (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο ικριωμάτων)
• Έλεγχος των μετώπων εκσκαφής της θεμελίωσης και αποκοπή των επισφα-
λών όγκων.
• Δεν γίνεται απόθεση υλικών και στάθμευση μηχανημάτων  στο ¨φρύδι¨ του 
ορύγματος σε απόσταση μικρότερη των 2,00μ.
• Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών γερανών ανύψωσης υλι-

Κίνδυνος καταπλακώσεων από πτώσεις,
υλικών και ατόμων από ύψος. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

• Καλή ορατότητα του χειριστή
• Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων
• Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων από υπεύθυνο ή σημα-
τωρό
• Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθοπο-
ρείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
• Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

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

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 
μετακίνηση των μηχανημάτων/
οχημάτων

• Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, οπισθο-
πορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
• Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργoταξίου και ρύθμιση της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων 

• Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού τύπου.
• Επισήμανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων διέλευσης και στάθ-
μευσης και επέμβαση με επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα (αμμοχάλικα, 
3Α, σκύρα κλπ.) όπου απαιτούνται.
• Έλεγχος του εδάφους 
• Ασφαλής έδραση των πελμάτων του γερανού (με τάκους και όχι με ετερό-
κλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος

Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, 
έκρηξης και τραυματισμού από τον 
εξοπλισμό.

• Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD πριν 
την έναρξη των εργασιών καθημερινά.
• Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών πινάκων στεγανού 
τύπου.
• Επάρκεια, συντήρηση και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου και των 
ηλεκ. μηχανημάτων του εργοταξίου (μονώσεις, ανθεκτικές καλωδιώσεις, 
γειώσεις κλπ.)
• Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Να μην χρησιμοποιούνται προβληματικά εργαλεία
• Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων
• Να μην αφαιρούνται από τα εργαλεία διατάξεις ασφαλείας καλύμματα να 
είναι πιστοποιημένα και να συντηρούνται τακτικά
Οι εργαζόμενοι δεν καπνίζουν σε εύφλεκτο περιβάλλον
• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
• Έλεγχος ακροφυσίων σαλμών, βαλβίδας φλόγιστρου, φιαλών αερίων, σω-
λήνων υπό πίεση, εκτοξευτών αμμοβολής, καλωδίων και γεννητριών ηλε-
κτροσυγκόλλησης και χρήση ηλεκτροδίων μόνο όσων έχουν βεβαίωση 
ασφάλειας.
• Έλεγχος για εναπομείναντες σπινθήρες έως και μισή ώρα μετά την εργα-
σία συγκόλλησης ή κοπής.
• Απομόνωση της θέσης εργασίας συγκολλήσεων από άλλους εργαζόμε-
νους
• Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα και άχρηστα 
υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών, εργαλείων και παρελκόμενων 
για να μην εμποδίζουν 
• Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
-Κατασκευή προστατευτικού σανιδώματος από εναέρια δίκτυα ηλεκτρο-
δότησης
• Εμπειρία χρήσεως του κατάλληλου για κάθε εργασία εξοπλισμού από 
τους εργαζόμενους και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευ-
αστή για χρήση και φύλαξη του.

κών. 
• Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού και όχι ¨πάσες¨, 
φθαρμένα σαμπάνια/συρματόσχοινα και κύκλους γερανού πάνω από επι-
κίνδυνα σημεία.  
• Επαρκής φωτισμός του χώρου.
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε μυοσκελετικές 
καταπονήσεις.

Έκθεση σε καπνό

Έκθεση σε θόρυβο
• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
• Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση αντιθορυβικού τύπου 
μηχανημάτων

Έκθεση σε αναθυμιάσεις από μονωτικά 
υλικά, χημικά πρόσμικτα κλπ.

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σωματιδίων καπνού, χημικών παραγόντων

Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης μηχανήματος

Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών και ανεξάρτητα 

μία φορά την εβδομάδα και μετά από βροχοπτώσεις καθώς και σύνταξη σχετικής έκθεσης 

από αρμόδιο πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών

Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης 

Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

Συντονισμός, επιθεώρηση και έλεγχος εργασιών, μέσων (εργαλείων, υλικών,μηχανημάτων) 

και προσωπικού.

• Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους και εναλλαγές 
προσωπικού κατά την πολύωρη λειτουργία βαρέως φορητού εξοπλισμού
• Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς βάρους.

• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
• Να μην σκύβει ο εργαζόμενος πάνω από το σημείο συγκόλλησης.
• Κατάλληλος αερισμός του χώρου.

• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
• Οι εργαζόμενοι δεν τρώνε στο χώρο εργασίας

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

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή 
ακτινοβολία

• Διαλείμματα σε κατάλληλο χώρο και λήψη υγρών
• Πιθανή διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες.
• Επίσης πληρότητα ρουχισμού για την προστασία από τις βλαβερές συνέ-
πειες του ήλιου.
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ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
“Η περιπέτεια μιας έννοιας”

Άρθρο του Απόστολου Ε. Παπαφωτίου
Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. 

Η έννοια της προστασίας της Γεωργικής Γης Υψη-
λής Παραγωγικότητας καθιερώθηκε για πρώ-
τη φορά με την § 5 του Άρθρου 1 του Νόμου 

1337/83 (ΦΕΚ 83 Α/14-3-1983).

Στη συνέχεια συστάθηκε η εταιρεία «Εταιρεία αξιοποί-
ησης Αγροτικής Γης ΑΕ» με στόχο την διαχείριση της 
αγροτικής γης όπως προβλεπόταν από τα Άρθρα 46-56 
του Ν.2637/98.

Με τους νόμους Ν.2732/99 (Άρθρο 4 § 22α) και 
Ν.2945/01 (Άρθρο 24 § 37), το Άρθρο 56 του Ν.2637/98 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε, περιλαμβάνοντας 
πιο αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη χρήση και δι-
αχείριση της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. 
Η χρήση περιελάμβανε μόνο αγροτικές καλλιέργειες, η 
διαχείριση καθόριζε τον τρόπο μεταβίβασης, κατάτμη-
σης, σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας και άλλα.

Έτσι λοιπόν οριζόντια μέτρα, απαγορεύσεις , καθόριζαν 
την έννοια της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.) χω-
ρίς να έχει ορισθεί αυτή.

Στη συνέχεια με τον Ν.3147/2003 (Άρθρο 13 § 11) ανε-
στάλη ουσιαστικά η εφαρμογή των περιορισμών ως 
προς τη χρήση και τη διαχείριση της Γεωργικής Γης 
Υψηλής Παραγωγικότητας που είχαν καθοριστεί με τον 
Ν.2945/2001, μέχρι τον καθορισμό με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των γεωγραφικών ορίων της Γ.Υ.Π. και 
παράλληλα νομιμοποιήθηκαν τα συμβόλαια αγοραπω-
λησίας γεωργικών εκτάσεων που είχαν συναφθεί παρά-
νομα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Η αναστολή των περιορισμών ανακλήθηκε έξι μήνες 
μετά τον Ν.3208/03 (Άρθρο 13 § 11).

Με τον νόμο Ν. 3390/05 (Άρθρο 20 § 23) προσαρτή-
θηκε διάταξη κατά την οποία δεν συμπεριλαμβάνεται 
σε Γ.Υ.Π. η γη οποία κείται εκατέρωθεν των αξόνων των 
εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600,0 μ.

Με το νόμο Ν.3851/2010 (Άρθρο 9 § 7) αντικαταστάθη-
κε η περίπτωση α) της § 6 του Άρθρου 56 του Ν.2637/98 
όπως ίσχυε και επετράπη η εγκατάσταση σταθμού πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας υπό 
όρους.

Η τροποποίηση αυτή επιβλήθηκε καθόσον το χωρο-
ταξικό των Α.Π.Ε. απέκλειε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς 

(Φ/Β) σε Γ.Υ.Π. (Κ.Υ.Α.49828/08 Άρθρο 17).

Για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο πλέον είναι πολύ πε-
ρίπλοκο και συνεχώς διογκώνεται, πρέπει να γίνουν:

1. Επιβάλλεται η έκδοση (Κ.Υ.Α.) Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων όπου θα καθορίζονται τα γεωγραφικά 
όρια της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.

2. Μέχρις ότου γίνει αυτό, πρέπει να διευκολύνεται η 
οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών. Θα πρέ-
πει με εισήγηση των περιφερειών να ρυθμίζονται 
αμέσως νομοθετικός κύρια θέματα.

3. Όσον αφορά τα Φ/Β, ο περιορισμός του ποσοστού 
1% επί της Γ.Υ.Π., βάσει των στοιχείων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, επιβάλλεται να ισχύσει. Ήδη έχουν 
κατατεθεί και υπάρχουν ώριμα επενδυτικά σχέδια τα 
οποία έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο νομο-
θετικό πλαίσιο και με την αλλαγή νομοθεσίας έχουν 
μπλοκαριστεί.

4. Η γρήγορη σύνταξη των χαρτών της Γης Υψηλής 
Παραγωγικότητας.

5. Έως ότου γίνει αυτό, να υπάρχουν μεταβατικές 
διατάξεις που να επιτρέπουν, με περιορισμούς, την 
εντός σχεδίου δόμηση.

Δυστυχώς όλα αυτά και άλλα περισσότερα ακόμα, τα 
οποία λόγω έλλειψης χώρου δεν γράφονται, δεικνύουν 
την ανικανότητα του ελληνικού κράτους, τα τελευταία 
χρόνια, να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο νομικού 
καθεστώτος. Σε αυτό το σταθερό πλαίσιο ο κάθε πολί-
της θα ξέρει εκ των προτέρων που θα εγκατασταθεί ο 
ίδιος, η επιχείρηση του, η δραστηριότητα για να παρά-
γει και να δημιουργήσει.

Παράδειγμα της αδυναμίας και ανικανότητας του κρά-
τους αποτελεί και η έννοια της Γ.Υ.Π. όπου σε ισχύ Νό-
μος από το 1983 δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα και 
είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

Η έλλειψη σοβαρότητας εκ μέρους του ελληνικού κρά-
τους και η ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος ,είναι 
κύριες αιτίες της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει 
η πατρίδα μας.

Απαιτείται, λοιπόν, άλλη αντίληψη, άλλη θεώρηση των 
πραγμάτων και άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
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ο τύπος έγραψε

Aλλάζει το ανθρώπινο DNA

Η πλήρης αποκωδικoποίηση του DNA ολοκλη-
ρώθηκε. Οι επιστήμονες κατάφεραν ν’ αποκρυ-
πτογραφήσουν τον κώδικα κάθε ανθρώπινης 
ζωής, ο οποίος βρίσκεται  “χαραγμένος” στις μα-
κριές αλυσίδες του. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο 
διήρκεσε 14 χρόνια. 

Με το Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Γονιδίωμα”, οι επι-
στήμονες έθεσαν έναν πολύ συγκεκριμένο στό-
χο: να πάρουν τα δύο μέτρα του DNA, το οποίο 
υπάρχει σε κάθε κύτταρό μας, πυκνά τυλιγμένο 
σε 46 κουβαράκια (τα χρωμοσώματα), να το 
ξετυλίξουν και να το “αποκωδικοποιήσουν” - να 
γνωρίσουν δηλαδή το σύνολο των γενετικών 
πληροφοριών που μεταφέρουν τα γονίδια. Το 
ανθρώπινο  DNA συγκροτείται από τρία δισεκα-
τομμύρια χημικά “γράμματα”. 

Διάσπαρτα  πάνω στην αλυσίδα του υπάρχουν 
30-40 χιλιάδες ανθρώπινα γονίδια, όλες δηλαδή 
οι οδηγίες για τη “δημιουργία” και τη διατήρηση 
στη ζωή κάθε ανθρώπινου όντος.

Σ’ αυτή τη μακριά αλληλουχία των βιομορί-
ων του είναι γραμμένη η ιστο-
ρία του  είδους μας.

Οι Αμερικανοί αστρονόμοι ανα-
κάλυψαν, με τη βοήθεια του δια-
στημικού τηλεσκοπίου ‘’Κέπλερ’’ 
της NASA, τους τρεις μικρότερους 
εξωπλανήτες που έχουν ποτέ 
βρεθεί και οι οποίοι είναι ακόμα 
πιο μικροί και από τη Γη. Μια άλλη ομάδα επιστημόνων εκτί-
μησε ότι κάθε άστρο - ήλιος στον ουρανό διαθέτει πλανήτες 
γύρω του, με συνέπεια μόνο στον γαλαξία μας υπάρχουν το λι-
γότερο 160 δισεκατομμύρια εξωπλανήτες κάθε μεγέθους, ενώ 
ο αριθμός των πλανητών σαν τη Γη εκτιμάται σε περίπου δέκα 
δισεκατομμύρια. Κάθε άλλο παρά μοναξιά θα έπρεπε, λοιπόν, 
να νιώθει ο γαλάζιος πλανήτης μας, ενώ και το ηλιακό μας σύ-
στημα δεν φαίνεται να αποτελεί κάτι ιδιαίτερο στον γαλαξία 
μας.
Οι αστρονόμοι του ‘’Κέπλερ’’, με επικεφαλής τον Τζον Τζόνσον 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), ανα-
κοίνωσαν στο συνέδριο της αμερικανικής Αστρονομικής Εται-
ρείας, σύμφωνα με το BBC, το Science, το Nature και το New 
Scientist, ότι εντόπισαν σε απόσταση 120 ετών φωτός, στην 
κατεύθυνση του αστερισμού του Κύκνου, γύρω από τον σχετι-
κά ψυχρό ερυθρό ‘’νάνο’’ KOI-961 (με μέγεθος το ένα έκτο του 
ήλιου μας ή 70% μεγαλύτερο του Δία), να περιφέρονται τρεις 
πλανήτες με διάμετρο ίση αντίστοιχα με το 0,78, το 0,73 και το 
0,57 της διαμέτρου της Γης. 
Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Nature” και 
αποτελεί συνεργασία δεκάδων ερευνητικών ινστιτούτων και 
πανεπιστημίων από διάφορες χώρες, σκιαγραφεί -με την χρή-
ση της μεθόδου του ‘’βαρυτικού μικροφακού’’- ένα ‘’πολύκο-

σμο’’ γαλαξία, κάτι που ασφαλώς δικαιώνει τον αείμνηστο 
αστρονόμο Καρλ Σαγκάν, ο οποίος έδωσε 

μάχη σε όλη του τη ζωή για να πείσει την 
ανθρωπότητα ότι η Γη δεν είναι 

κάτι μοναδικό.

Ανακαλύφθηκαν οι τρεις μικρότεροι 
έως τώρα εξωπλανήτες

Μια νέα τεχνική που ενσωματώνει σύρματα 
ατομικής κλίμακας μέσα σε κρυστάλλους 
πυριτίου έχει αποκαλύψει ότι ο νόμος του 
Ohm μπορεί να εφαρμόζεται και σε αγω-
γούς πάχους μόλις τεσσάρων ατόμων 
και ύψους ενός ατόμου. Το αποτέλεσμα 
αυτό ήταν μια έκπληξη για τους ερευνη-
τές, διότι η συμβατική φυσική πιστεύει ότι 
τα κβαντικά φαινόμενα θα δημιουργούσαν 
μεγάλες αποκλίσεις από το νόμο του Ohm σε 
τόσο μικροσκοπικά σύρματα. Παραδόξως, οι ερευνητές 

ελπίζουν πως η ανακάλυψη αυτή θα βοηθήσει την 
ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών.

Όσο οι κατασκευαστές των τσιπ αυξάνουν 
τον αριθμό των κυκλωμάτων σε ένα κομμάτι 
πυριτίου, το μέγεθος των τρανζίστορ πλησιά-
ζουν την ατομική κλίμακα. Πίσω από την τε-

χνολογική πρόκληση της κατασκευής ολοένα 
μικρότερων ολοκληρωμένων, πολλοί φυσικοί 

θεωρούν ότι η κβαντομηχανική θα αντικαταστή-
σει τους οικείους κλασσικούς αλλά απηρχαιωμένους 

νόμους της φυσικής.

Ο νόμος του Ohm αντέχει και 
στην ατομική κλίμακα
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ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4014/11 ΠΕΡΙ 

«ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΤΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
Ο Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λακωνίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της 17ης Οκτωβρίου 2011 επειδή: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών/επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στα ακί-
νητα της Ελληνικής Περιφέρειας, ενώ φέρονται σύμφωνα με το γράμμα του εν θέματι Νόμου ως 
«αυθαίρετες», είναι ήσσονος πολεοδομικής σημασίας αφού δεν επηρεάζουν την επιφάνεια και 
το ύψος του κτιρίου (πχ διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, διαφοροποιήσεις στη θέση και τις 
διαστάσεις των ανοιγμάτων στις όψεις κτλ). Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την έκδοση της 
προβλεπόμενης από το Ν.4014/11 βεβαίωσης περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών, για το 
σύνολο σχεδόν των νομίμως, κατά τα άλλα, υφιστάμενων ακινήτων. 
Μέχρι σήμερα, ένα μήνα μετά την δημοσίευση του ως άνω νόμου, δεν έχει πραγματοποιηθεί 
επίσημη, σοβαρή και λεπτομερής ενημέρωση του τεχνικού κόσμου, τόσο από το ΥΠΕΚΑ όσο και 
από το ΤΕΕ, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα θέματα εφαρμογής του Νόμου 
που αφήνουν τον επιστήμονα -ελεγκτή πλέον-Μηχανικό έκθετο σε επικίνδυνες παρερμηνείες και 
εκτιμήσεις. 
Όλες οι παραπάνω ασάφειες και ελλείψεις επηρεάζουν τον πραγματικό εντοπισμό και ταξινόμη-
ση των προς ρύθμιση αυθαιρεσιών και εν τέλει το ύψος των προστίμων, για τα οποία κατά τα άλλα 
φέρει πλήρως την ευθύνη ο Μηχανικός. 
 
Αποφάσισε ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011: 

Δεν θα εκδίδονται από τα μέλη του οι βεβαιώσεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/11 που 
απαιτούνται σε κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητα. 
Δεν θα υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 4014/11 και ως εκ 
τούτου δεν θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες το προβλεπόμενο παράβολο 
του συγκεκριμένου Νόμου. 

Αναμένουμε τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων για την 
άρση των ως άνω κωλυμάτων εφαρμογής και λειτουργίας του Νόμου. 

              
             Η Πρόεδρος                                               Για το Δ.Σ.                                      Ο Γραμματέας 
         Βαρβάρα Χρόνη                                                                                                  Ιωάννης Γιαξόγλου 

1.

2.

3.

1.

2.
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Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν αι-
τήματα εγγραφής νέων μελών στα Μητρώα 
Εμπειροτεχνών της Αρκαδίας, γνωστά  (μέχρι 

τις 31-12-2010) ως Νομαρχιακά Μητρώα Νομού Αρ-
καδίας, καθώς επίσης ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα 
αιτήσεις για ανανεώσεις υφισταμένων πτυχίων.

Σχετικά, έχομε να επισημάνομε τα εξής:

-Η διαπίστωση του υπερεπαγγελματισμού καθώς 
και η τρομερή οικονομική κρίση που μαστίζει τον 
εργοληπτικό κλάδο είναι γεγονότα αναμφισβήτητα 
και αποτελούν πλέον κοινό τόπο στην Ελλάδα. Την 
σημερινή εποχή στην χώρα μας βιώνουμε τραγικές 
καταστάσεις ανεργίας. 

-Η κατασκευαστική δραστηριότητα σε όλη την Πε-
ριφέρεια είναι, και διαφαίνεται να είναι και τα επόμε-
να χρόνια, πολύ περιορισμένη. Ειδικότερα στο Νομό 
Αρκαδίας έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα 
απασχόλησης των μελών του Συνδέσμου μας καθ’ 
ότι τα εκτελούμενα στο Νομό μας έργα είναι  πολύ 
λίγα σε σχέση με τον αριθμό των ενεργών Εργολη-
πτών Δ.Ε. του Συνδέσμου μας, οι οποίοι υποαπα-
σχολούνται ή έχουν βάλει λουκέτο στις επιχειρήσεις 
τους. Το πρόβλημα αυτό έχει οξυνθεί στο έπακρον 
και από την κατά το παρελθόν εγγραφή (μερικές φο-
ρές αδικαιολόγητη) πληθώρας νέων εμπειροτεχνών 
στο Νομαρχιακό  Μητρώο, έτσι ώστε σήμερα στο 
Μητρώο της Αρκαδίας είναι εγγεγραμμένοι πάνω 
από 160 (!!!) Εμπειροτέχνες κάθε κατηγορίας εργα-
σιών (!!!), αριθμός που είναι προκλητικά μεγάλος για 
τις ανάγκες του Νομού.

Είναι σαφές ότι οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του 
Νομαρχιακού Μητρώου Αρκαδίας μαζί με τις ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ (πτυχιούχοι Ερ-
γολήπτες Δ.Ε. του Νομού μας), όχι μόνο επαρκούν, 
αλλά τονίζουμε ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες 
για τα έργα της περιοχής μας, ακόμα και σε εποχές 
έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας στα Δη-
μόσια Έργα.

-Την σημερινή εποχή, στον κλάδο των κατασκευών, 
είναι δεδομένη η υπερεπάρκεια προσφοράς από 
ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών ειδικοτήτων που 
καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και ως εκ τούτου 
η εγγραφή νέων εμπειροτεχνών δεν ανταποκρίνε-
ται είτε σε ανάγκες πλήθους κατασκευαστικού δυ-
ναμικού, είτε ποιότητας αποτελέσματος. 

-Είναι γνωστό ότι οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχι-
ακά Μητρώα μπορούν να αναλάβουν την εκτέλε-
ση μικρών έργων στην κατηγορία που αναγράφει 
η σχετική βεβαίωση και προφανώς μπορούν να 
αναλάβουν όλα τα έργα με απευθείας αναθέσεις ή 
πρόχειρο διαγωνισμό που δίνονται από τους Δή-
μους και τις νυν Περιφερειακές Ενότητες (πρώην 
Νομαρχίες). Η εμπειρία των προηγουμένων χρόνων 
έχει δείξει, κυρίως στους Δήμους, φαινόμενα κατα-
στρατήγησης της νόμιμης διαδικασίας, ανυπαρξία 
υγιούς ανταγωνισμού, μονιμότητα κατασκευαστή-
εμπειροτέχνη ανά Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα 
και δυσμενή αποτελέσματα στην κατασκευή των 
σχετικών έργων.

-Το πνεύμα του Νομοθέτη πάντοτε ήταν η μετά φει-
δούς, και αν κρίνεται απαραίτητη, εγγραφή νέων 
μελών στα Νομαρχιακά Μητρώα, ο αυστηρός έλεγ-
χος και η νόμιμη επανάκριση των εμπειροτεχνικών 
βεβαιώσεων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές 
Αρχές και στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες να εκτι-
μήσουν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου και να 
λειτουργήσουν στα πλαίσια της νομιμότητας, της 
διαφάνειας, χωρίς πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες 
και χωρίς να προβαίνουν σε ανεξέλεγκτες εγγραφές 
νέων και ανανεώσεις παλαιών εμπειροτεχνικών πτυ-
χίων.

-Με τη σύσταση των αιρετών Περιφερειών και την 
κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
(Ν.3852/10), δεν έχουν δοθεί σχετικές αρμοδιότη-
τες για την εγγραφή επιχειρήσεων και ανανέωση-
αναθεώρηση εμπειροτεχνών σε Μητρώα με σκοπό 

“ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ” 
(Εγγραφή νέων επιχειρήσεων εμπειροτεχνών και ανανέωση-

αναθεώρηση υφισταμένων εμπειροτεχνικών βεβαιώσεων)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                             

Eπιστολή  προς:   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Απαιτείται η έκδο-
ση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού 
αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων και 
καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ζητάμε:

•Να μην γίνει καμία εγγραφή νέας επιχείρησης στα 
Μητρώα Εμπειροτεχνών Αρκαδίας, όπου οι ανάγκες 
υπερκαλύπτονται από το υφιστάμενο κατασκευα-
στικό δυναμικό και όλοι υποαπασχολούνται ή πλήτ-
τονται από την ανεργία. 

•Η Πολιτεία να προβεί άμεσα, τουλάχιστον μέχρι 
την έκδοση του σχετικού Π.Δ., σε έκδοση εγκυκλίων 
για την ανανέωση-αναθεώρηση των υφισταμένων 
εμπειροτεχνικών βεβαιώσεων. Επισημαίνουμε ότι 
σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών Νομοθετικών 
ρυθμίσεων, θα υπάρξει πρόβλημα εγκυρότητας 
των όποιων αποφάσεων ληφθούν από τα Όργανα 
των Υπηρεσιών σας. 

•Μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων, οι οποι-
εσδήποτε ανανεώσεις-αναθεωρήσεις των υφιστά-
μενων εμπειροτεχνικών βεβαιώσεων να γίνονται με 
αυστηρότητα όπως προβλέπεται από τις σχετικές 
κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο 
ΜΕΕΠ (προϋποθέσεις εμπειρίας βάσει πιστοποιη-
τικών αρμοδίων Υπηρεσιών κλπ.). Να γίνονται σε 
κατηγορίες εργασιών ανάλογες με την εμπειρία του 
κάθε εμπειροτέχνη και όχι σε όμοιες εκείνων του 
ΜΕΕΠ που απαιτούν τεχνικές γνώσεις και τεχνικές 
μελέτες. Επίσης φρονούμε ότι πρέπει να γίνει εκκα-
θάριση-τακτοποίηση του Μητρώου Εμπειροτεχνών 
Αρκαδίας εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία 
(διαγραφές λόγω μη εμπρόθεσμης αίτησης ανανέ-
ωσης πτυχίου- θανάτου-συνταξιοδότησης, υποβι-
βασμός σε κατηγορία λόγω ελλείψεως εμπειρίας 
στην τριετία κλπ.).

•Να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η Νομοθεσία κατά 
την ανάληψη δημοσίου έργου από εμπειροτέχνη με 
τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τους  εγγεγραμμέ-
νους στο ΜΕΕΠ (όριο ανεκτέλεστων εργασιών, προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς κλπ.).

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημ. Έργων Ν. Αρκαδίας, 
πιστεύει ότι με τις ανωτέρω θέσεις συμβάλλει στην 
κατασκευή έργων τεχνικά και επιστημονικά άρτιων, 
τέτοιων που έχει ανάγκη σήμερα ο Νομός μας και 
απαιτούν οι Αρκάδες.

Τονίζουμε ότι σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής των έργων, 
που αποτελεί το μεγάλο αιτούμενο για την Πολιτεία 
και τον ίδιο τον κατασκευαστή, η μη κατάχρηση των 
αρμοδιοτήτων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και 
η προστασία του κύρους του Εργολήπτη Δημοσίων 
Έργων. 

Ο Πρόεδρος

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ  

Η  Γεν. Γραμματέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΩΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

http://www.ggde.gr/index.php

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

http://www.ypeka.gr/

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / ΧΑΡΤΕΣ

http://www.geodata.gov.gr/maps

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

http://www.ktimatologio.gr/ktima

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ 

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

http://www.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

http://www.et.gr/

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.diavgeia.gov.gr/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΙΕΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

http://www.oasp.gr/

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αγαπητέ κ. Πατεράκη, πριν λίγους μήνες 
η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ παρουσίασε ένα 
νέο προϊόν, το FillFloor, αποτέλεσμα 
των εργασιών της Διεύθυνσης Έρευνας & 
Ανάπτυξης του οποίου είστε επικεφαλής. 
Τι άλλα καινοτόμα προϊόντα προσφέρετε 
και τι μπορούμε να περιμένουμε για το 
μέλλον;
Στα τέλη του 2010 η εταιρεία μας παρου-
σίασε το FillFloor, το οποίο αποτελεί συ-
νέχεια του σχεδιασμού, της παραγωγής 
και προώθησης στην αγορά, νέων καινο-
τόμων προϊόντων όπως το Διαπερατό 
Σκυρόδεμα και το GeoCrete. Κοινή συ-
νισταμένη για όλα τα νέα προϊόντα μας 
είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον, 
η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους το-
ποθέτησης και ανθεκτικότητας στο χρό-
νο, καθώς επίσης και η συμβολή τους 
στη βελτίωση των έργων υποδομής και 
αρτιότερων βοηθητικών κατασκευών. 
Για το μέλλον, ως Διεύθυνση Έρευνας & 
Ανάπτυξης έχουμε θέσει υψηλούς στό-
χους, με κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και 
την παραγωγή σύγχρονων - καινοτόμων 
προϊόντων σκυροδέματος που θα συμ-
βάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου μας.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία του κάθε 
προϊόντος;
Και τα τρία προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ 
έχουν σχεδιασθεί με βάση τη φιλο-
σοφία της εταιρείας για προσφορά 
προϊόντων ανώτερης ποιότητας (High 
Perfomance). 
Το Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious 
Concrete) είναι ένα υψηλού πορώδους 
«πράσινο» σκυρόδεμα με χονδρόκοκκο 
μίγμα, που επιτρέπει την εύκολη αποχέ-
τευση του νερού της βροχής στο έδα-
φος με μείωση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων κατά την εκροή των υδά-
των της καταιγίδας. Το προϊόν βρίσκει 
εφαρμογή ως υλικό οδόστρωσης δαπέ-
δων σε εξωτερικούς χώρους στάθμευ-
σης αυτοκινήτων αντί για άσφαλτο και 
σε εξειδικευμένες χρήσεις ως υλικό για 
υδραυλικές κατασκευές αποστράγγισης, 
όπου επιτρέπει την απορρόφησή του νε-
ρού και στη συνέχεια απόδοσή του φιλ-
τραρισμένο στον υδροφόρο ορίζοντα.
Το «GeoCrete» είναι ένα πολύπλευρο 
υλικό λόγω των πολλαπλών εφαρμογών 

του. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά για 
την πλήρωση ορυγμάτων τοποθέτησης 
καλωδίων οπτικών ινών σε έργα του 
Ο.Τ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Κοριν-
θίας καθώς και σε άλλες εφαρμογές πλη-
ρώσεων σε δύσκολες προσπελάσιμες 
εσοχές αντί για το συμβατικό σκυρόδε-
μα Πρόκειται για ένα έτοιμο, υπέρρευ-
στο τσιμεντοειδές μίγμα, με ελεγχόμενα 
ρεολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστι-
κά. Η μοναδική του ιδιότητα της μεγάλης 
Ρεοπλαστικότητας (αυτοεπιπεδούμενο) 
και της μελλοντικής επανασκαψιμότητας 
το αναδεικνύει κυρίαρχο προϊόν για γε-
μίσματα σε εκσκαφές τάφρων αντί του 
κοινού προβληματικού παραδοσιακού  
επιχώματος, με κύρια εφαρμογή την 
πλήρωση ορυγμάτων αγωγών - καλωδί-
ων, υλικό επισκευών σε έργα οδοποιίας 
αλλά και για προσωρινά έργα. Μέχρι σή-
μερα έχουμε διαθέσει περισσότερα από 
5.000 κυβικά του συγκεκριμένου προ-
ϊόντος. Τέλος, το FillFloor, το νεότερο 
προϊόν της εταιρείας μας ,αποτελεί την 
εξέλιξη στην κατηγορία των τσιμεντο-
κονιαμάτων εξομάλυνσης δαπέδων. Έχει 
σταθερότητα όγκου με μειωμένο βάρος  
και ελεγχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
που επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή 
του με συμβατική αντλία σκυροδέματος 
ή και ειδική αντλία κονιαμάτων,  προ-
σφέροντας άριστη πρόσφυση στην επι-
φάνεια του δαπέδου από σκυρόδεμα. 
Το FillFloor μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως έτοιμο υλικό εξομάλυνσης εσωτε-
ρικών   δαπέδων  πριν την  επίστρωση 
πλακιδίων, μαρμάρων ή άλλων επιστρώ-
σεων παρέχοντας εξοικονόμιση χρόνου, 
προσωπικού διάστρωσης, με οικονομικό 
όφελος. 

Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ, είναι παραδοσι-
ακά από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκ-
μετάλλευσης λατομείων και του έτοιμου 
σκυροδέματος. Ποιοι είναι οι στόχοι σας 
για το μέλλον;
Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε, συμπληρώνει 
40 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας μια 
από τις δυναμικότερες και ταχύρυθμα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο 
εκμετάλλευσης λατομείων και έτοιμου 
σκυροδέματος. Στόχος μας είναι να συ-
νεχίσουμε αυτήν την παράδοση με βα-
σικό άξονα της φιλοσοφίας μας, τη μέχρι 

σήμερα διαδρομή μας, στην παραγωγή 
υλικών και προϊόντων που έχουν χαρα-
κτηριστεί στην αγορά «υλικά πρώτης 
ποιότητας», στο σεβασμό στους συνερ-
γάτες μας και στο περιβάλλον που απο-
τελεί προτεραιότητα στη λειτουργία του 
Ομίλου μας. 

Συνέντευξη του  Άγγελου Πατεράκη  Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας – Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ποιότητας

Βιογραφικό
Ο Άγγελος Πατεράκης κατέχει τη θέση του 
Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας - 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας Σκυ-
ροδέματος του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και 
ορίσθηκε από τη Διοίκηση ως Εκπρόσωπος 
για τον έλεγχο του συστήματος παραγωγής 
με CE του Λατομείου Αθικίων. Επίσης από 
το 2010 είναι μέλος της Διοικούσας Ομάδας 
του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο του σκυ-
ροδέματος  και των αδρανών υλικών και 
της τήρησης των Συστημάτων ποιότητας 
αδρανών και σκυροδέματος. Έχει λάβει μέ-
ρος ως Εισηγητής με ομιλίες  σε ημερίδες 
ενημέρωσης γύρω από την Ποιότητα και 
τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
σε διάφορους Νομούς της χώρας καθώς 
και  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  με εργασίες σε Συνέδρια 
του Τ.Ε.Ε. (13ο- 16ο ) σε Ελλάδα και Κύπρο 
και του 1ου Συνεδρίου Φοιτητών Πολιτικών 
Μηχανικών Πάτρας. Έχει εργασθεί στον 
όμιλο εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Κλά-
δο Σκυροδέματος  έως 2003 ως Διευθυντής 
Ποιοτικού Ελέγχου και Διαχείρισης Συστη-
μάτων Ποιότητος. Έχει συμμετάσχει σε επι-
τροπές και έχει εκδόσει τεχνικά εγχειρίδια 
σε θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
Στην ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. εργάζεται από τον 
Ιούλιο 2006 έως σήμερα.

Δαμασκηνού 35, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 27410 83645, 85645, 24804, 21275

FAX: 27410 28030
www.larsinos.gr  e-mail:larsinos@larsinos.gr


