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Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βιώνει 
μια πρωτοφανή οικονομική ύφεση με 
μεγάλες κοινωνικο-πολιτικές επιπτώ-
σεις, η οποία δεν έχει σταματημό.
Η κρίση που μαστίζει την ελληνική κοι-
νωνία πλήττει πολλαπλασιαστικά τους 
Μηχανικούς που είναι βασικοί συντε-
λεστές της παραγωγής και της ανάπτυ-
ξης.

Ειδικά το 2011 και με δεδομένο ότι δεν έγινε απολύτως τίπο-
τα από την Πολιτεία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ο 
κλάδος μας δέχθηκε, και συνεχίζει να δέχεται, και τώρα μέσα 
στο 2012 μία πρωτοφανή ολομέτωπη επίθεση υποβάθμισης 
της επιστημονικής - επαγγελματικής και κοινωνικής του πα-
ρουσίας.
Τι να πρωτοπούμε και να θυμηθούμε, ειδικά το τελευταίο δι-
άστημα:
-Η ανεργία καλπάζει. 
Η οικοδομική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη εξαιτίας 
βασικώς της συνεχούς φοροεπιδρομής, της έλλειψης ρευστό-
τητας  και των άστοχων πολιτικών ενεργειών.
Τα Δημόσια Έργα τελμάτωσαν. Το Δημόσιο έχει κάνει παύ-
ση πληρωμών-οφειλών καθώς και στάση προώθησης μελε-
τών, εντάξεως και δημοπρατήσεως νέων έργων. Τα λίγα έργα 
που ανατίθενται, καθυστερούν να συμβασιοποιηθούν λόγω 
δυσκολίας εκδόσεως εγγυητικών επιστολών για τις οποίες οι 
Τράπεζες απαιτούν δυσβάσταχτες εγγυήσεις.
Συνεχίζεται  η δραστική μείωση του εισοδήματος των Μη-
χανικών, η συρρίκνωση των επιχειρήσεων και το λουκέτο σε 
πολλές, η ανεργία αυξάνεται και πολλοί συνάδελφοι είτε αλ-
λάζουν επάγγελμα είτε αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.
Επανειλημμένως από το 2009 τονίζομε στην Πολιτεία με προ-
τάσεις και θέσεις, ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη λήψη 
δραστικών μέτρων για την ανάκαμψη της οικοδομικής δρα-
στηριότητας, όπως μέτρα για υλοποίηση του χωροταξικού-
πολεοδομικού σχεδιασμού (ειδικά γι’ αυτό, εννοώ πραγματι-
κά μέτρα και όχι ημίμετρα όπως γίνεται τώρα), για προώθηση 
οικονομικών κινήτρων, για επενδύσεις, για φοροαπαλλαγές, 
για αύξηση δανείων και μείωση επιτοκίων, θεσμοθέτησης Μη-
τρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων & δημιουργίας Φορέων 
Μητρώου Διαβάθμισης & Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελ-
μάτων. Επίσης άμεσα πρέπει να προχωρήσουν μελέτες και να 
ενταχθούν έργα στο ΕΣΠΑ & άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
να ενισχυθεί το ΠΔΕ και να ενεργοποιηθεί, ειδικά στην Περι-
φέρεια, για να δουλέψουν οι τεχνικές επιχειρήσεις και να επι-
βιώσει ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελληνικών οικογενειών. 
Αυτές τις προτάσεις τις καταθέσαμε και πάλι πρόσφατα στα 
αρμόδια Υπουργεία μαζί με αιτήματα για άμεση εξόφληση 
των οφειλομένων στους κατασκευαστές, για κατάργηση των 
πρόσθετων εγγυήσεων, για ανακατανομή αδιάθετων πόρων 

και έκκληση για λήψη οικονομικών-διαθρωτικών και επαγ-
γελματικών μέτρων για επανεκκίνηση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας που αποδεδειγμένα έχει αποτελέσει στο πα-
ρελθόν την ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας.
Συγχρόνως  οι Μηχανικοί δέχθηκαν και δέχονται ένα καται-
γισμό νομοθετημάτων, αποφάσεων και πολιτικών επιλογών 
που κατέδειξαν ότι επιχειρείται  συστηματικά (το είχαμε το-
νίσει αυτό και καταγγείλει σαν ΤΕΕ Πελοποννήσου εδώ και 
1 χρόνο), εκτός από το μηδενισμό της επαγγελματικής μας 
δραστηριότητας, η σπίλωση και η κοινωνική απαξίωση των 
επιστημόνων και ειδικά των Μηχανικών και προωθείται η ισο-
πεδωτική αντίληψη των συντεχνιών και των μεγάλων συμφε-
ρόντων.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε καθημερινά το βαρύ πέλεκυ που πέ-
φτει παντού στους Μηχανικούς:
-Ν.3919/11, Ν.4030/11 & τελευταίες εξελίξεις με το πολυ-
νομοσχέδιο:
Καταταχθήκαμε αυθαίρετα στα «κλειστά επαγγέλματα» 
και εκδόθηκε ο Νόμος για τη ψευδεπίγραφή απελευθέρωση 
του ήδη ανοικτού επαγγέλματός μας. Είναι γνωστές οι θέσεις 
μας για τον κώδικα αμοιβών, για την ανάγκη παροχής άρτι-
ας-αξιόπιστης εργασίας και επίτευξης ποιοτικών κατασκευών, 
θέσεις που τις διακηρύξαμε, τις αιτιολογήσαμε πλήρως και τις 
καταθέσαμε στην Πολιτεία. Και όμως, μετά από 10 μήνες, η 
Κυβέρνηση (η οποία είχε και την αποκλειστική ευθύνη που 
δεν εφαρμόστηκε ο Νόμος και δεν εκδόθηκαν τα σχετικά 
Π.Δ.) καταργεί τον έλεγχο των αμοιβών από το ΤΕΕ, με μία κου-
τσή και κοντόφθαλμη λογική σαρώνονται οι νόμιμες αμοιβές 
σε βάρος των Μηχανικών και των εσόδων του Δημοσίου, μας 
οδηγεί σε κατάσταση ζούγκλας και συνθήκες αθέμιτου αντα-
γωνισμού και εξισώνει την επιστημονική μας δουλειά με το 
επάγγελμα του εμπόρου και του μεταπράτη. 
Επιχειρείται ισοτίμηση των πτυχίων των Πολυτεχνείων με 
εκείνα των ΤΕΙ. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια μέσα 
από Π.Δ., Νόμους & τροπολογίες «πανεπιστημιοποίησης» των 
ΤΕΙ, και απόδοσης στους αποφοίτους τους ισότιμων επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων με τους Διπλωματούχους Μηχανι-
κούς. Συγχρόνως η προσπάθεια ισοπέδωσης συνεχίζεται με 
παρεμβάσεις τρίτων στα επαγγελματικά δικαιώματα των 
ειδικοτήτων μας (βλέπε Ν.4030/11), παρεμβάσεις που αφαι-
ρούν επαγγελματικό αντικείμενο από το σύνολο σχεδόν των 
ειδικοτήτων μας και καταλύουν τη θεσμοθετημένη από το Σύ-
νταγμα αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. 
Να τονίσω, ότι άμεσα αντιδράσαμε ως ΤΕΕ Πελοποννήσου και 
συγχρόνως απαιτήσαμε αιτιολογημένα από όλες τις συναλ-
λασσόμενες με τους Μηχανικούς και Τεχνικούς Υπηρεσίες την 
πιστή εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας για τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα. Ζητήσαμε οι ενέργειές μας αυτές να υιοθε-
τηθούν και από το κεντρικό ΤΕΕ και να προωθηθούν πανελ-
ληνίως, ειδικά την δύσκολη σημερινή εποχή. Να πάψουν οι 
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απειλές που δέχομαι από Τεχνολόγους 
ότι «θα με πάνε στον Εισαγγελέα» και 
από τον Πρόεδρό τους που συστήνει 
στα μέλη του να στραφούν εναντίον μου 
δικαστικά.!!!
-Υποχρεωτική «δήθεν» εφαρμογή των 
επιταγών της τρόικας & του μνημονίου, 
οδήγησε στο Νόμο για το βαθμολόγιο, 
μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία των 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. 
Καταγγείλαμε την Πολιτεία που μεθο-
δευμένα εκχωρεί όλο και μεγαλύτερο 
τεχνικό αντικείμενο αρμοδιότητας Δη-
μοσίου σε ιδιώτες, που συμπεριφέρεται 
με προσβλητικό τρόπο στο Δημόσιο Λει-
τουργό, που καταργεί κάθε έννοια αξιο-
κρατίας, που διαλύει μόνη της τις δικές 
της Τεχνικές Υπηρεσίες, που σπρώχνει 
σε οικονομική και ηθική εξαθλίωση τους 
στυλοβάτες της κρατικής μηχανής. 
Για όλα αυτά καθώς και για διάφορα 
άλλα αποσπασματικά και άκαιρα νομο-
θετήματα (εκτός σχεδίου δόμηση, χρή-
σεις γης, Γ.Υ.Π. κλπ- νομοθετήματα που 
απαξιώνουν την περιουσία και ιδιοκτη-
σία του Έλληνα και περιορίζουν την οι-
κοδομική δραστηριότητα), το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου έκανε και κάνει παρεμβάσεις 
προς τους αρμόδιους φορείς αλλά ως 
συνήθως κανείς δεν ακούει.
Μέσα σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο, 
προσπαθούμε να είμαστε κοντά σας με 
ενημέρωση σε θέματα επιστημονικά και 
επαγγελματικά, όπως για Ευρωκώδικες, 
ΚΑΝΕΠΕ, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και 
πολύ πρόσφατα (και συνεχίζομε καθη-
μερινά) για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων.
- Αφήνω ασχολίαστο το αν έπρεπε να γί-
νει ο Ν.4014 για τα αυθαίρετα. Θυμίζω 
την άμεση ανταπόκριση του Τμήματός 
μας που με ρίσκο και δυσκολίες φρο-
ντίσαμε να σας ενημερώσομε, όσο ήταν 
δυνατόν, για να διευκολύνομε την καθη-
μερινότητά σας. 
Επισημαίνω ότι η ταλαιπωρία που προ-
κλήθηκε καθώς και το καθημερινό κομ-
φούζιο δεν οφειλόταν σε εμάς αλλά στις 
ασάφειες, ατέλειες και ανακρίβειες του 
Νόμου και των «ειδικών» του Υπουργεί-
ου που νομοθέτησαν. 
Πιστεύω δε ότι θα έπρεπε το κεντρικό 
ΤΕΕ να μην είχε δεχθεί αμέσως την εφαρ-
μογή του Νόμου αλλά αφού περνούσε 
πρώτα από τον έλεγχο του ΤΕΕ.
-Και ενώ τα προβλήματα οξύνονται και 
η καθημερινότητά μας δυσκολεύει, η 
Κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί πρό-
χειρα, επιφανειακά και εις βάρος μας και 

εξαγγέλλει αύξηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών (μάλιστα με αναδρο-
μική ισχύ) και επιχειρεί αποψίλωση 
των αποθεματικών του Ταμείου μας. 
Δεν φτάνει που εδώ και πολύ καιρό μας 
ταλαιπωρούν με την κακή εξυπηρέτη-
ση, τις μειωμένες ιατροφαρμακευτικές 
παροχές, χρησιμοποιούν υπέρογκα 
ποσά για να πληρώνουν τους συμβασι-
ούχους γιατρούς, (θέματα για τα οποία 
έχομε πολλές φορές διαμαρτυρηθεί χω-
ρίς αποτέλεσμα προς τους Προέδρους 
ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ  & κεντρικού ΤΕΕ), δεν 
φτάνει που μηδένισαν σχεδόν τις συντά-
ξεις ανθρώπων που δούλευαν για την 
παραγωγικότητα αυτής της χώρας 40 & 
50 χρόνια και ήταν αιμοδότες του ασφα-
λιστικού συστήματος, έρχονται σήμερα 
με μεγάλη ασέβεια και τρομερό θράσος 
να μας αποδομήσουν το Ταμείο, να οδη-
γήσουν πλήθος συναδέλφων σε διαγρα-
φή από το ΤΣΜΕΔΕ, άλλους σε παύση 
του επαγγέλματος, γιατί δεν θα έχουν 
ασφαλιστική ενημερότητα και φυσικά 
για όσους ασφαλισμένους απομείνουν 
κάποτε οι συντάξεις τους (αν θα πάρουν) 
θα είναι μινιατούρα των σημερινών.
Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε δεν πάει 
άλλο! 
Είμαστε σε απόγνωση και κάτι πρέπει 
να γίνει. Άλλες θυσίες δεν μπορούμε να 
κάνομε.
Η κρίση δεν θα ξεπεραστεί με την ισο-
πέδωση, την απαξίωση και σπίλωση των 
Μηχανικών.
Σήμερα που διακυβεύεται το μέλλον 
μας και η ύπαρξη της χώρας μας, πρέπει 
οι Μηχανικοί να μπουν μπροστά και να 
πρωτοστατήσουν σε κάθε ενέργεια που 
θα μας βγάλει από την κρίση.
Το ΤΕΕ ως φορέας προσανατολισμένος 
στην ανάπτυξη, πρέπει να σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και όπως έχει 
κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν, 
πρέπει και τώρα να πρωτοπορήσει στην 
προσπάθεια ανασυγκρότησης του Κρά-
τους τονίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για 
να καταπολεμηθεί η οικονομική ύφεση 
είναι η εύρεση ενός καινούργιου ανα-
πτυξιακού μοντέλου, και υποβάλλοντας 
γι’ αυτό προτάσεις και ρεαλιστικά παρα-
γωγικά σχέδια.
Συγχρόνως, απέναντι στις λογικές 
ενός συστήματος που καταρρέει προ-
σπαθώντας να μας συμπαρασύρει, 
πρέπει να αντιτάξομε την αγωνιστική 
μας διάθεση και αταλάντευτα να αγω-
νιστούμε για να διεκδικήσομε την 

αξιοπρέπειά μας, την επιστημονική 
μας γνώση, την εργασία μας, την κοι-
νωνική μας ασφάλιση και να δώσομε 
στην Πολιτεία να καταλάβει ότι οι 
προτάσεις των Μηχανικών πρέπει να 
γίνονται σεβαστές και να υλοποιού-
νται γιατί οι Μηχανικοί ήταν και είναι 
από τους βασικότερους πυλώνες ανά-
πτυξης αυτής της χώρας.
Για να γίνουν όλα αυτά όμως Συνάδελ-
φοι, εμείς οι Μηχανικοί πρέπει να συ-
νειδητοποιήσομε ότι η συμμετοχή και 
στήριξή μας στις αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις αλλά και στις δράσεις του ΤΕΕ, που 
θα απαιτηθούν, είναι απαραίτητη και 
αναγκαία για την επιβίωσή μας γιατί η 
εποχή που το δίπλωμα του Πολυτεχνεί-
ου εξασφάλιζε ασφαλή, αξιοπρεπή και 
άνετη επαγγελματική σταδιοδρομία έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί. 
Ζητήσαμε από το κεντρικό ΤΕΕ, ειδικά 
αυτή την περίοδο, να είναι κοντά στον 
κλάδο και ειδικά σε εμάς τους ανθρώ-
πους της Περιφέρειας, να θέσει πρωταρ-
χικό μέλημα σε όλες τις ενέργειές του 
την συσπείρωση των μελών μας και την 
ανυποχώρητη αντίσταση στην επαπει-
λούμενη επαγγελματική μας εξόντωση. 
Επισημάναμε ότι μέχρι σήμερα το κε-
ντρικό ΤΕΕ στις πολιτικές που ακολού-
θησε να έκανε και κάποια λάθη, να μην 
αξιολόγησε σωστά τις καταστροφικές 
συνέπειες της εφαρμοζόμενης πολιτι-
κής, πιθανόν να μην αντέδρασε άμεσα 
σε κάποια θέματα και να υποχώρησε 
(κακώς φυσικά) σε κάποια άλλα επειδή 
έλαβε κάποιες υποσχέσεις που δεν υλο-
ποιήθηκαν. 
Όμως τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε 
και πρέπει να δούμε τι θα κάνομε όσο 
υπάρχει ακόμη καιρός.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου πιστεύει ότι 
πρέπει να γίνομε:
πιο διεκδικητικοί, 
να δημοσιοποιήσομε τα προβλήματα 
και τις θέσεις του τεχνικού κόσμου, 
να είμαστε ανυποχώρητοι στα διάφο-
ρα επαχθή μέτρα και
να σκληρύνομε τη στάση μας απένα-
ντι στις κυβερνητικές πολιτικές. 
Οι Μηχανικοί της Πελοποννήσου εί-
ναι εδώ ενωμένοι να προχωρήσομε 
μαζί για ένα καλύτερο αύριο. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η πρόεδρος 
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σήμερα
ο Μηχανικός

4

Στις 23 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποι-
ήθηκε στην Τρίπολη η 10η συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννή-
σου, παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. 
Σπίρτζη  καθώς και του  Γρ. Γρηγοριάδη  
μέλους της διοικούσας του  ΤΕΕ καθώς 
και η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο  πρόεδρος του 
ΤΕΕ παρευρέθη στην εκδήλωση, που είχαν 
προσκληθεί όλα τα μέλη του ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου, στα πλαίσια της ενημέρωσης που 
έκανε στην περιφέρεια για τις τελευταίες 
εξελίξεις που αφορούν την άσκηση του 
επαγγέλματος του Μηχανικού στις σημερι-
νές συνθήκες της οικονομικής ύφεσης και 
για τη σχετική δράση του ΤΕΕ. 
Η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρ. 
Τσιώλη αναφέρθηκε στα θέματα  που 
απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών 
καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν την 
άσκηση του επαγγέλματος στη σημερινή 
οικονομική-κοινωνική κρίση που μαστίζει 
την ελληνική κοινωνία και ιδιαιτέρως τον 
κλάδο των Μηχανικών οι οποίοι είναι οι 
βασικοί συντελεστές της παραγωγής και 
της ανάπτυξης του τόπου  και βρίσκονται 
πλέον σε δεινή θέση. Καυτηρίασε την ανυ-
παρξία της κυβερνητικής πολιτικής στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης που είχε σαν 
αποτέλεσμα ο κλάδος να δεχθεί μια ολο-
μέτωπη επίθεση επιστημονικής, επαγγελ-
ματικής και κοινωνικής  υποβάθμισης του 
Μηχανικού. Τόνισε πως το ΤΕΕ θα σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και θα πρωτο-
πορήσει στην προσπάθεια ανασυγκρότη-
σης του κράτους, προτείνοντας ως μόνο 
τρόπο  καταπολέμησης  της οικονομικής 
ύφεσης, την εύρεση  ενός καινούριου 
αναπτυξιακού μοντέλου, υποβάλλοντας 
γι΄ αυτό  προτάσεις  και ρεαλιστικά παρα-
γωγικά σχέδια. Κλείνοντας δήλωσε πως οι 
Μηχανικοί της Πελοποννήσου ενωμένοι 
θα προχωρήσουν για ένα καλύτερο αύριο.
Ο πρόεδρος Χρ. Σπίρτζης στην ομιλία 
του επισήμανε ότι «όπως σε όλες τις κρί-
σιμες καμπές της ιστορίας του τόπου έτσι 
και τώρα, ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει να 
είναι έτοιμος, για να επιτελέσει τον ξεχωρι-
στό αναπτυξιακό του ρόλο». Σε αυτή την 
κατεύθυνση τόνισε ότι «είναι απαραίτητο 
το ΤΕΕ και οι διπλωματούχοι μηχανικοί 
να είναι έτοιμοι με τις προτάσεις τους, το 
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως με 
την επιστημονική εργασία τους να οδη-

γήσουν τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη». 
Ειδικότερα ανέφερε ότι το ΤΕΕ εργάζεται 
ώστε «να διαμορφώσει μια ολοκληρωμέ-
νη αναπτυξιακή πρόταση διεξόδου από τη 
σημερινή κρίση, ύφεση και απαξίωση του 
εθνικού πλούτου και παραγωγικού ιστού. 
Η νέα πρόταση θα εξειδικεύεται σε επιμέ-
ρους αναπτυξιακά προγράμματα ανά πε-
ριφέρεια και νομό της χώρας». Παράλληλα 
τόνισε ότι μια τέτοια εθνική αναπτυξιακή 
πρόταση λείπει σήμερα από την επίσημη 
πολιτεία, λείπει από τους πολιτικούς φορείς 
και τα κόμματα, προσθέτοντας ότι: «Αυτό 
είναι επικίνδυνο, διότι η πορεία του τόπου 
επαφίεται  σε αποσπασματικούς σχεδια-
σμούς, που διαμορφώνονται από εξωγε-
νείς παράγοντες, συγκυριακές πολιτικές 
επιλογές και κάθε λογής συμφέροντα».
Επισήμανε ιδιαίτερα την τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και 
το ξερίζωμα του ευρωπαϊκού εργασιακού 
και κοινωνικού πλαισίου δικαιωμάτων και 

παροχών, που συντελείται βίαια και απρο-
σχημάτιστα στην Ελλάδα, με δραματικές 
συνέπειες για το σύνολο των δυνάμεων 
της εργασίας, της επιστήμης και παραγω-
γής του τόπου και βεβαίως για τον τεχνικό 
κόσμο.
Κατήγγειλε ευθέως τις λογιστικού τύπου 
οριζόντιες ισοπεδωτικές πολιτικές της ύφε-
σης, της ασύστολης φορολόγησης και των 
περικοπών, χωρίς απολύτως καμία ανα-
πτυξιακή πρωτοβουλία και σχέδιο. Όπως 
είπε: «όχι μόνον δεν αναλαμβάνονται νέες 
δραστηριότητες αλλά καταργούνται και οι  
υπάρχουσες δυνατότητες, αφού σταμάτη-
σαν έργα και προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι 
οδικοί άξονες με συμβάσεις παραχωρή-
σεις, έργα ΣΔΙΤ κ.α».
Στη συνέχεια ο Χρ. Σπίρτζης παρουσία-
σε αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει το ΤΕΕ για την αναβάθμιση του 
ρόλου του, τους τελευταίους 16 μήνες, εν 
μέσω της κρίσης, της όξυνσης των επαγ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο των Μηχανικών - 
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 2012
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γελματικών προβλημάτων των Μηχανικών, των λειτουργικών προβλη-
μάτων του ίδιου του ΤΕΕ στο κέντρο και την περιφέρεια, εξαιτίας των 
γενικότερων συνθηκών, που έχουν επιβληθεί στη διοίκηση από οριζό-
ντιες πολιτικές και περικοπές αλλά και από τις υπονομεύσεις ορισμένων 
ισχυρών κύκλων, που επιδιώκουν να μην υπάρχει το ΤΕΕ και γενικότερα 
επιστημονικοί φορείς με δημόσιο λόγο και ισχυρή παρέμβαση.  
«Σε αυτούς τους 16 μήνες», τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης, «υπερνικώντας πολλά 
εμπόδια το ΤΕΕ αντιστέκεται, ενδυναμώνει το θεσμικό και παρεμβατικό 
ρόλο του, αναδεικνύει και προωθεί λύσεις στα καθημερινά προβλήματα 
των Μηχανικών και πάνω απ΄ όλα δημιουργεί ύλη επαγγελματικής και 
επιστημονικής απασχόλησης των Μηχανικών, διευρύνοντας καθοριστικά  
το φάσμα των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του. Στην άμεση 
αρμοδιότητα του ΤΕΕ αναφέρονται θέματα που αφορούν σε ΚΕΝΑΚ, Ταυ-
τότητα Κτιρίου, Άδειες Δόμησης, Άδειες Λειτουργίας και Εγκατάστασης Βι-
οτεχνικών και Βιομηχανικών Μονάδων, Περιβαλλοντικές Άδειες, Φορέας 
Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων, Ψηφιακή Υπογραφή, Εξυπηρέτη-
ση Μηχανικών (ΤΕΕ/ΚΕΠ) και ανάλογη εφαρμογή στο ΤΣΜΕΔΕ, Μητρώο 
Εκτιμητών και Πραγματογνωμόνων, ενώ παράλληλα προχωρούν προς 
υλοποίηση εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία για 4 Ευρωπαϊκά και 2 Εθνικά 
Προγράμματα. Νομοθετικές παρεμβάσεις: Σε 16 μήνες το ΤΕΕ έχει ασχο-
ληθεί με 20 νομοσχέδια άμεσα συνδεδεμένα με το τεχνικό αντικείμενο 
και τις αρμοδιότητες του. Έχει προτείνει 4 σχέδια Προεδρικών Διαταγμά-
των και πλήθος Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει ασκήσει παρεμβάσεις 
σε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα του τόπου αλλά και στα θέματα 
πρώτης γραμμής για τους μηχανικούς, όπως τα θέματα απασχόλησης και 
ανεργίας, το ασφαλιστικό, τα μισθολογικά, βαθμολογικά στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα κλπ. 
Επίσης το ΤΕΕ έχει ασκήσει παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση για το 
θέμα της κατοχύρωσης των νόμιμων αμοιβών των μηχανικών και την 
ανάγκη ελέγχου και επιτήρησης από το ΤΕΕ των αμοιβών των Μηχανικών, 
ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ανοιχτού και υγιούς ανταγωνισμού 
κ.α». 
Ακολούθησαν  ερωτήσεις –επερωτήσεις και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με την καθιερωμένη κοπή πίτας. 

Το ΤΕΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤ/ΠΕΙΑΣ

ΤΣΙΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(Πρόεδρος)

ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Μέλος)

ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(Μέλος)

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(Μέλος)

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Μέλος)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(Μέλος)

ΣΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
(Μέλος)

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Πρόεδρος)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(Αντιπρόεδρος)

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(Γεν. Γραμματέας)
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συνεχίζοντας τον αγώνα του, στο 
πλαίσιο των Πανελλαδικών δράσεων και πρωτοβουλιών 
που έχει προκηρύξει το ΤΕΕ απέναντι στις μνημονιακές και 
αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης, συμμετείχε σε  όλες 
τις δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις των Μηχανικών 
που πραγματοποιήθηκαν με  κορύφωση την Πανελλαδική  
Παντεχνική απεργία  στις 3 Φεβρουαρίου 2012 έξω από το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 29 Φεβρουαρίου στο 
Σύνταγμα.
Στην πρώτη γραμμή του αγώνα τέθηκαν, τα ασφαλιστικά θέ-
ματα, η προστασία των αποθεματικών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 
το «κούρεμα» των ομολόγων και η αποτροπή της επιβολής 
υπέρογκων αυξήσεων στις ήδη υψηλές ασφαλιστικές εισφο-
ρές των Μηχανικών, σε περίοδο ύφεσης και μεγάλης ανεργί-
ας.
Η πρόεδρος Χαρ. Τσιώλη σε δηλώσεις της κάλεσε όλους τους 
μηχανικούς να συμμετέχουν αγωνιστικά σε όλες τις δράσεις 
του ΤΕΕ για να:
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ τις μεθοδευμένες ενέργειες απαξίωσης των 
Μηχανικών
ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ την αντίθεσή τους στην απαράδεκτη αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών που διαλύει τον κλάδο μας
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ την άμεση λήψη μέτρων για τη διάσωση του 
τεχνικού κόσμου και την ανάπτυξη
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ σε κάθε πολιτική που καταστρέφει τη ζωή και 
το μέλλον, της χώρα μας

ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ την οικονομική εξαθλίωση,  ισοπέδωση, σπί-
λωση των Μηχανικών

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ:
Να καταργηθούν οι απαράδεκτες και υπέρογκες αυξήσεις των 
εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, που απειλούν με διάλυση το μεγαλύ-
τερο επιστημονικό και στρατηγικό κλάδο της χώρας 
• να σταματήσει τώρα η άγρια καταλήστευση και η συστημα-
τική υποβάθμιση του υγιούς ταμείου μας και να προστατευ-
θούν τα αποθεματικά του    
• να μετατραπεί το ΤΣΜΕΔΕ σε πραγματικό φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης των Μηχανικών και να σταματήσει η απαξίωση και 
οι αντιδημοκρατικές αποφάσεις που οδηγούν στην κατάργη-
σή του.
 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ:
- των αλλαγών στο Ν.3919/11 και στην επιχειρούμενη κατάρ-
γηση των ελάχιστων αμοιβών
- της ισοπέδωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μη-
χανικών και της υποβάθμισης των Πολυτεχνικών Σχολών
- της επιβολής βαθμολογίου που δεν αναγνωρίζει τα 5 χρόνια 
σπουδών, του μισθολογίου πείνας και των οριζόντιων νομο-
θετημάτων διάλυσης της Δημόσιας Διοίκησης
- της ανυπαρξίας αναπτυξιακού σχεδίου και την προχειρότητα 
νομοθετημάτων
- της διαχειριστικής ανικανότητας υλοποίησης των έργων του 
ΕΣΠΑ και της συνεχούς μείωσης του ΠΔΕ 
- των επιλογών που οδηγούν στη χρόνια καθυστέρηση πλη-
ρωμών από το Δημόσιο εργοληπτών και μελετητών.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Η αποπροσανατολισμένη, πρόχειρη και ανεύθυνη προσπά-
θεια εξόδου από την κρίση δυστυχώς συνεχίζεται ποικιλο-
τρόπως στην Ελλάδα του 2012. 
Μα τι γίνεται? 
Κανείς από τους κυβερνώντες δεν αντιλαμβάνεται ότι η επι-
βολή οριζόντιων μέτρων, χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις 
για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και για την άντληση εσό-
δων από τον αφορολόγητο πλούτο (που βρίσκεται εκτός 
αγοράς, στις ξένες τράπεζες, στα σπίτια μας…), καθώς και η 
επιβολή οριζόντιων περικοπών (ίσως μη χρήσιμων αλλά και 
αντιπαραγωγικών) στις δαπάνες δεν οδηγεί πουθενά? 
Κανείς από τους κυβερνώντες δεν αντιλαμβάνεται ότι η  
χώρα για να βγει από την κρίση χρειάζεται άμεσα ένα επε-
ξεργασμένο εθνικό σχέδιο, που να συνδυάζει δραστική δη-
μοσιονομική εξυγίανση και αξιοποίηση των τελματωμένων 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο με 
προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον, την οικοδόμηση μιας 
εθνικής παραγωγικής δομής και την προστασία του εργασια-
κού πλούτου και του κοινωνικού κράτους?  
Είναι σαφές ότι σήμερα ο πυλώνας της προσπάθειας εξόδου 
της χώρας από την κρίση, (αν θεωρούμε τις περικοπές μι-
σθών και τις διαρθρωτικές αλλαγές σαν τους άλλους δύο), η 
ανάπτυξη λείπει παντελώς από τις συζητήσεις και τις όποιες 
δράσεις.
Είναι σαφές ότι σήμερα πρέπει να σταματήσουμε να διαχει-
ριζόμαστε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις σχεδιάζο-
ντας νηφάλια και ρεαλιστικά μία νέα πορεία που θα βασίζεται 
στην παραγωγή του πλούτου και όχι με την αναδιανομή του, 
μέσα από αναπτυξιακές δράσεις και ορθολογικές μη γραφει-
οκρατικές δημοσιονομικές εξυγιάνσεις.
Δυστυχώς όμως οι κυβερνώντες ασχολούνται με το πόσα νο-
μοθετήματα  θα ψηφίσουν, πόσες φορές θα μας αιφνιδιάσουν 
με νομοσχέδια, πόσες διατάξεις θα «περάσουν» στη Βουλή 
χωρίς τη «διακηρυγμένη» και «πολυδιαφημισμένη» διαβού-
λευση με τους αρμόδιους φορείς μετρώντας συγχρόνως και 
τις υποσχέσεις που έδωσαν για συναντήσεις με αυτούς. 
Όλα αυτά στα πλαίσια της πολιτικής ισοπέδωσης και απαξί-
ωσης των Επιστημόνων, των Επαγγελματιών, των Μισθωτών 
και όλων των Ελλήνων πολιτών. 
Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής αναλγησίας επιχειρείται και 
η κατεδάφιση του ασφαλιστικού μας συστήματος με την 
άδικη, εξοντωτική και παράλογη αύξηση των εισφορών των 
Μηχανικών, με την καταλήστευση των αποθεματικών του 
ΤΣΜΕΔΕ από την Κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος 
με τελικό σκοπό την κατάλυση του Συνταγματικά κατοχυρω-
μένου δικαιώματος της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η Ελλάδα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ευρωπα-
ϊκή χώρα που επιχείρησε αλλαγές στο ασφαλιστικό. Είναι, 
απλώς, η χώρα που προχώρησε στις πιο πρόχειρες και πιο 
επιφανειακές αλλαγές, χωρίς έρευνα, χωρίς προτάσεις που 
να εξοικονομούν πόρους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης και το σπουδαιότερο, χωρίς αναλογιστικές μελέτες για 

τη βιωσιμότητά των «μορφωμάτων» που θεσμοθετούνται.
Είμαστε δηλαδή, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που νομοθετεί, 
χωρίς να ξέρει καν, αν θα υπάρξουν οφέλη, και πόσο χρόνο 
βιωσιμότητας κερδίζει το ασφαλιστικό της σύστημα. Έχουμε 
επισημάνει κουραστικά, διαχρονικά και προς κάθε κατεύ-
θυνση, ότι η λύση του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι 
αλληλένδετη με την οικονομική ανάπτυξη και τις διαρθρω-
τικές αλλαγές που απαιτούνται στην ελληνική οικονομία, και 
άμεσα συνδυασμένη με την εργασία σε σωστές και δίκαιες 
προϋποθέσεις.
O φαύλος κύκλος των συνεχών εισπρακτικών μέτρων που 
φουντώνουν την ύφεση και την ανεργία έχει άμεσο αντίκτυ-
πο στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι «αρμόδιοι» ανακαλύπτουν 
έκπληκτοι ότι το πάγωμα της οικονομίας κοστίζει πολύ πε-
ρισσότερο στα Ταμεία, σε σχέση με όσα εξοικονομούν, λόγω 
των οδυνηρών περικοπών στις συντάξεις.
Ξαφνικά στο τέλος του 2011 «κατάλαβαν», ότι το πρόσθετο 
ταμειακό έλλειμμα από τα έσοδα των εισφορών, λόγω της 
εκτίναξης της ανεργίας στο 18% και την αύξηση του αριθμού 
των συνταξιούχων, ανέρχεται στα 4,5 δις € ενώ θα απαιτηθεί 
επιπλέον αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των ασφαλιστι-
κών ταμείων, κατά 1,5 δις € το 2012 (συνολικά 6 δις €). 
Σήμερα εκτιμάται ότι το παραπάνω έλλειμμα θα ξεπεράσει τα 
9 δις € και το τελευταίο τρίμηνο του 2012 το ασφαλιστικό σύ-
στημα με δυσκολία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
Η συνολική «μαύρη τρύπα» των ασφαλιστικών φορέων, που 
πρέπει να καλυφθεί με κρατική επιχορήγηση υπολογίζεται 
σε 32 δισ. € και απειλεί να καταστρέψει όχι μόνο το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και τα δημόσια οικονομικά του 
κράτους (ποσό διπλάσιο από το περσινό κρατικό έλλειμμα).
Συγχρόνως γίνεται απομείωση της αξίας των ελληνικών ομο-
λόγων («κούρεμα»), και μάλιστα με τον υποχρεωτικό τρόπο 
που έγινε για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία, ανεξάρτητα από τις 
επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων τους.
Όλα αυτά είναι σαφές ότι, σε συνδυασμό με την αύξηση των 
συνταξιοδοτήσεων και την εντολή της τρόικας για μείωση 
των κοινωνικών δαπανών, θα οδηγήσει σε νέες ανατροπές 
στο ασφαλιστικό και θα έχει σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στη 
μελλοντική πορεία του ΤΣΜΕΔΕ.
Και φυσικά δεν νομίζω ότι πρέπει να πιστεύομε τις δηλώσεις 
κάποιων ότι δήθεν οι ζημιές από το «κούρεμα» θα καλυ-
φθούν από μεταφορά κάποιων περιουσιακών στοιχείων του 
Δημοσίου προς τα Ταμεία ή ότι δήθεν θα  υπάρξουν λύσεις 
αναγνώρισης της «χαμένης» περιουσίας στο αναλογιστικό 
ισοζύγιο του κάθε Ταμείου. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα 
νέα ομόλογα που θα αποδοθούν στα Ταμεία θα έχουν χαμη-
λότερες επενδυτικές αποδόσεις αλλά και μεγαλύτερη διάρ-
κεια. Μπορεί βέβαια η αύξηση της διάρκειας λήξης να μην 
επηρεάζει άμεσα το ΤΣΜΕΔΕ, αφού δεν έχει πρόβλημα ρευ-
στότητας, αλλά η μείωση των επενδυτικών αποδόσεων είναι 
σίγουρο ότι αποτελεί επιπλέον ζημιά στο Ενεργητικό και το 
Αναλογιστικό Ισοζύγιο του Ταμείου. Θα πρέπει το ΤΣΜΕΔΕ να 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:
Το χρονικό των βαρβαροτήτων - η μεθόδευση της πλήρους 

αποδόμησης του πλέον υγιούς και βιώσιμου ταμείου - 
τα αιτήματα μας - εν αναμονή των εξελίξεων
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προσφύγει νομικά αλλά και να απαιτήσει την αναπλήρωση 
των περιουσιακών του στοιχείων με περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία θα μπορέσουν να του εξασφαλίσουν ικανοποιητικά 
ποσοστά επενδυτικών αποδόσεων (π.χ. εγγυοδοσία).
Ενημερωτικά όσον αφορά την απομείωση της αξίας των 
αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ («υποχρεωτικά» κατατεθειμένα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος) που μετατράπηκαν σε ομόλο-
γα του Ελληνικού Δημοσίου και κουρεύτηκαν, έχομε: αρχι-
κή αξία 3.295.464.683,00€, μείωση σε 1.884.500.068,00€ 
και μετά σε 1.007.774.346,00€ και σημερινή τρέχουσα αξία 
925.623.100,90€. 
Ενημερωτικά αναφέρω και τις διάφορες καταιγιστικές Νομο-
θετικές Ρυθμίσεις για το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ από το 2010 μέχρι 
και σήμερα:
Νόμος 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με α. Κατάρ-
γηση της τριμερούς χρηματοδότησης, β. Πληρωμή της βα-
σικής σύνταξης των 360€ από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, 
και όχι με κρατική επιχορήγηση, γ. Κοινή διαχείριση των απο-
θεματικών όλων των ασφαλιστικών φορέων με δυνατότητα 
δανεισμού μεταξύ των ταμείων δ. Πρόσθετη ασφάλιση στον 
ΟΑΕΕ για τους «παλιούς» ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (μέχρι και 
31.12.1992).
Νόμος 3986/11 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» με 
παράλογη αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων χωρίς 
προηγούμενη αναλογιστική μελέτη. Οι ασφαλιστικές κατη-
γορίες είναι 14 και οι νέες εισφορές οδηγούν σε αύξηση ει-
σφορών σε ποσοστό 93.31% για τις 10 πρώτες ασφαλιστικές 
κατηγορίες, και σε αύξηση 239,46% για τις 14 ασφαλιστικές 
κατηγορίες. Επίσης προβλέπεται πρόσθετη εισφορά 10€ / 
μήνα σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ για τη δημι-
ουργία ταμείου Ανεργίας στον Ο.Α.Ε.Δ. υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. (τα-
μείο Ελεύθερων Επαγγελματιών).
Νόμος 3996/11 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ-
λες διατάξεις». Αναγνωρίζεται στους εργοδότες το δικαίωμα, 
όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με μισθό λιγότερο 
των 700€ / μήνα, αλλά και η διαφορά των εισφορών να κατα-
βάλλεται από τους ίδιους τους μισθωτούς συναδέλφους.
Νόμος 4019/11 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχει-
ρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Οι προβλεπόμενες αυ-
ξημένες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών 
του νόμου 3986/2011, θα
έχουν αναδρομική ισχύ από 1.7.2011 ανεξαρτήτως της πρό-
βλεψης του αρχικού νόμου που τις επιβάλει από 1.1.2012.
Νόμος 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά-
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012−2015)». Η προβλεπόμενη εισφορά 
των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 
31.12.2011, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπρα-
χθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το φορέα.
Νόμος 4052/12 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.)…..διάσωση της 
εθνικής οικονομίας». Ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ εντάσσεται 
στον ΕΟΠΥΥ την 1.6.2012.
Τέλος στις 10-4-12 ψηφίστηκε το τελευταίο νομοσχέδιο 
«Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις». 

Προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον 
χρεοκοπημένο και υπερχρεωμένο ΟΑΕΕ καθώς και η ανα-
γνώριση βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων των 40 προηγού-
μενων ετών στο επίσης χρεοκοπημένο και υπερχρεωμένο 
ΙΚΑ. Επίσης συμπεριλαμβάνονται 11 άρθρα για ρυθμίσεις 
ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑ, ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ, ΤΠΔΥ, ΟΓΑ, Δι-
καστικούς Λειτουργούς, και υπάρχει μόνο μία αναφορά για 
το ΕΤΑΑ , που αποτελεί συνέχεια του Ν.4052, σχετική με την 
ένταξη του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ, και με την οποία διά-
ταξη καταργούνται όλες οι Διευθύνσεις Υγείας, τόσο του ενι-
αίου ταμείου, όσο και των τομέων που το συνθέτουν.

Από τα παραπάνω είναι αντιληπτό ότι η Πολιτεία από το 2010 
μέχρι σήμερα προσπαθεί συνεχώς να οδηγήσει με μαθηματι-
κή ακρίβεια στην πλήρη αποδόμηση και διάλυση τον ασφα-
λιστικό μας φορέα ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, στη συγχώνευσή του με 
άλλα (π.χ. ΟΑΕΕ κλπ) και στην απαλλοτρίωση των αποθεμα-
τικών και περιουσιακών του στοιχείων προς ενίσχυση άλλων 
χρεοκοπημένων.
Να επισημάνομε ότι ο κ. Υπουργός στις αρχές Φεβρουαρίου 
είχε δεσμευτεί  στο ΤΕΕ για την άμεση λειτουργία του κλά-
δου ειδικών παροχών, τη διερεύνηση από κοινού ισοδύνα-
μου μέτρου-λύσης για τη μη αύξηση των ασφαλιστικών μας 
εισφορών κλπ. Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξε ποτέ συνάντηση 
με τους Μηχανικούς και αντιθέτως κινήθηκε νομοθετικά εις 
βάρος μας, αδιαφορώντας για το υγιέστερο και βιωσιμότερο 
Ταμείο, το ΕΤΑΑ. 

Δυστυχώς, αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, η παράλογη 
αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών θα έχει ως αποτέ-
λεσμα, την αύξηση της μη εγγραφής νέων μελών στο ΤΣΜΕ-
ΔΕ, την αύξηση της διαγραφής των μελών του ΤΕΕ καθώς και 
την αύξηση της μη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών 
των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών (σήμερα είναι 
περίπου 30%). Συγχρόνως η κακή οικονομική κατάσταση 
σπρώχνει αρκετούς επαγγελματίες να αποσυρθούν πρόωρα 
μόλις καταφέρουν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης, φαινόμενο σπάνιο μέχρι σήμερα 
για το ΤΣΜΕΔΕ που οι περισσότεροι συνάδελφοι παρέμεναν 
μετά την ηλικία των 65ετών και δεν συνταξιοδοτούνταν. Συ-
νέπεια είναι η αύξηση των εξόδων συνταξιοδότησης και η 
μείωση εσόδων, ήδη ο λόγος έπεσε στο 5,5 με συνεχή τάση 
μείωσης. 
Όλα αυτά λοιπόν μαζί με το «κούρεμα» των αποθεματικών 
(αναλογιστικά) θα οδηγήσουν το ΤΣΜΕΔΕ από υγιές και βι-
ώσιμο ασφαλιστικό φορέα, σε έναν φορέα που στα επόμενα 
χρόνια θα εξελιχθεί σε προβληματικό και θα χρειάζεται κρα-
τική επιχορήγηση.
Να τονίσομε ότι είναι μεγάλη η ανάγκη  για την άμεση λει-
τουργία του κλάδου ειδικών παροχών, που αποτελεί τη μόνη 
νόμιμη και ηθική λύση για την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ευ-
παθών ομάδων των μηχανικών, αλλά και των νέων, των στρα-
τευμένων, των εγκύων και των ανέργων συναδέλφων.

Δυστυχώς διαφαίνεται ότι αν παραμείνουν έτσι όπως έχουν 
τα πράγματα, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ζήσομε νέες 
ανατροπές στο ασφαλιστικό, νέες περικοπές ασφαλιστικών 
παροχών και συντάξεων, το δε μέλλον του Ταμείου είναι αβέ-
βαιο και μάλλον άσχημο (απώλεια περιουσιακών στοιχείων, 
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Επιστολή σton Yπουργο υ.π.Ε.Κ.Α. & τον ΑνΑπλήρωτή υπουργο υ.π.Ε.Κ.Α.                                   

Άμεση απόσυρση 
σχέδιου π.δ.: «Kατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Κύριε Υπουργέ,
Έχει αναρτηθεί πρόσφατα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργει-
ας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και τεθεί σε διαβούλευση σχέδιο 
Π.Δ. με θέμα «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης», γεγονός 
θετικό αφού οι χρήσεις γης αποτελούν την πυξίδα του πολεοδο-
μικού και χωροταξικού σχεδιασμού και το ελλιπές υφιστάμενο θε-
σμικό πλαίσιο απαιτεί άμεσα εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση με τα 
σημερινά δεδομένα. 
Σοβαρές ενστάσεις εγείρονται όμως από το περιεχόμενο του άρ-
θρου 14 με τίτλο «Περιοχές ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και 
Χρήσεων» που αφορά στη δόμηση και τις χρήσεις στις εκτός σχε-
δίου περιοχές αφού ουσιαστικά επιχειρείται η απαγόρευση της 
κατασκευής κατοικιών σε αυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
απαξίωση της ιδιωτικής περιουσίας αφού τεράστιες εκτάσεις εκτός 
σχεδίου, οικοδομήσιμες με τις κείμενες διατάξεις, απαξιώνονται και 
αχρηστεύονται. 
Να επισημάνομε ότι ο σχεδιασμός του ειδικού χωροταξικού πλαισί-
ου για τον τουρισμό σε συνδυασμό με το υπό διαβούλευση σχέδιο 
Π.Δ. θα έχει σαν αποτέλεσμα στις εκτός σχεδίου περιοχές η γη, στο 
εγγύς μέλλον, να μονοπωληθεί από τις μεγάλες εταιρείες για διάφο-
ρες εμπορικές δραστηριότητες π.χ. κατασκευή μεγάλων συγκροτη-
μάτων και όχι μόνο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 16, το συ-
γκεκριμένο Π.Δ. θα έχει άμεση ισχύ χωρίς να προβλέπεται καμία 
μεταβατική περίοδος που θα δώσει τη δυνατότητα στους χιλιάδες 
ιδιοκτήτες να αποφασίσουν για το πως θα αξιοποιήσουν τις περιου-
σίες τους. Αντιθέτως, η άμεση και ακαριαία μείωση της αξίας, θα τους 
ωθήσει σε βεβιασμένες κινήσεις με μοναδικό σκοπό την εκποίηση 

τις περιουσίας τους έναντι του όποιου τιμήματος. 
Θεωρούμε ότι η άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης δεν 
θα επιλύσει αλλά θα εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Απαι-
τείται προηγουμένως η λήψη και εφαρμογή άλλων μέτρων όπως 
η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η ολοκλήρωση των Δασικών 
Χαρτών, η σύνταξη των χαρτών Γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας 
και η ολοκλήρωση των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών 
Σχεδίων. Μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο σταδιακό περιορισμό 
της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης, στη προστασία φυσικού πε-
ριβάλλοντος και θα συμβάλλουν στης γεωργική ανάπτυξη χωρίς να 
δυσχεραίνουν ή να ακυρώνουν άλλες μορφές ανάπτυξης οι οποίες 
είναι αναγκαίες σήμερα. 

Κύριε Υπουργέ,
Η αντιμετώπιση από την Πολιτεία ενός τέτοιου σημαντικού ζητήμα-
τος, που θα επηρεάσει την ζωή και την περιουσία των κατοίκων της 
χώρας μας, δε θα πρέπει να είναι βεβιασμένη και άκριτη. 
Αντιθέτως πιστεύομε ότι απαιτείται εκτεταμένη διαβούλευση, τόσο 
με το ΤΕΕ όσο και με όλους τους Επιστημονικούς και Παραγωγικούς 
Φορείς της χώρας, προκειμένου προκύψουν ρεαλιστικές, εφαρμόσι-
μες και κοινωνικά δίκαια προτάσεις. 
Παρακαλούμε λοιπόν όπως προβείτε στην απόσυρση του επίμαχου 
σχεδίου Π.Δ. και να δώσετε τον πραγματικό απαιτούμενο χρόνο δια-
βούλευσης στους Φορείς ώστε το νομοθέτημα που θα προκύψει να 
είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης και ενδελεχούς επεξεργασίας 
και να έχει την ευρύτερη δυνατή επιστημονική και κοινωνική απο-
δοχή.

                                                                                                           Η Πρόεδρος

μείωση εσόδων λόγω μείωσης πόρων και εισφορών, αύξηση 
αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης). 

Εκτός εάν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
της νέας Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις επικείμενες 
εκλογές, προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές.
Τι θα κάνει άραγε?
Θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα ή θα συ-
νεχιστούν τα φαινόμενα της προχειρότητας, αφερεγγυότη-
τας και αδιαφορίας για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ? 
Θα αντιληφθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ταμείου 
μας? 
Θα καταλάβει ότι είναι παράλογη η αύξηση των ασφαλιστι-
κών μας εισφορών?
Θα σταματήσει την ληστρική επιδρομή στα χρήματα των ερ-
γαζομένων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης το 
ασφαλιστικό μας σύστημα? 
Θα προβεί σε αναζήτηση ευθυνών σε κάθε κατεύθυνση?
Θα καταλάβει ότι πρέπει να υπάρξει αποτροπή κάθε περαι-
τέρω αυθαίρετης ενέργειας καθώς και ανάκληση αποφάσε-
ων του παρελθόντος?
Θα προχωρήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας?
Ζητάμε:
-εξόφληση οφειλόμενου ποσού των 600εκ. ευρώ από την 

τριμερή χρηματοδότηση παλαιότερων ετών
-επιστροφή ή αναπλήρωση απώλειας αποθεματικών λόγω 
κουρέματος ομολόγων
-άμεση μείωση εισφορών, ειδικά για τους νέους που είναι 
δυσβάσταχτες, μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων και 
αύξηση-τουλάχιστον επιστροφή στα παλαιά επίπεδα- αυτών 
άμεσα με την ελάχιστη ανάκαμψη της οικονομίας
-επανάκτηση του αυτοδιοίκητου του Ταμείου μας με παρα-
μονή ως ΝΠΔΔ
-άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση των νέων, των ανέργων, των ευπα-
θών ομάδων.
-προάσπιση της Δ/νσης έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών που 
αποτελεί σημαντική στήριξη των μελών μας. 
-ενίσχυση της υπάρχουσας δομής όλων των Τομέων με αν-
θρώπινο δυναμικό για την σωστή εξυπηρέτηση των συνα-
δέλφων και αποφυγή συγχωνεύσεων Τμημάτων αλλά και 
περιφερειακών Γραφείων
-μη περαιτέρω απαξίωση του ΤΣΜΕΔΕ, ενός από τους λίγους 
απομείναντες πραγματικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Για να δούμε τι θα δούμε…..
Αναμένοντας τις εξελίξεις….

Η πρόεδρος
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Κύριοι,

Θα θέλαμε να τονίσομε για άλλη μια φορά, όπως επανειλημμένως 
σας έχομε επισημάνει εγγράφως και στο παρελθόν, το μεγάλο 
πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης του Ε.Ο.Τ./Π.Υ.Τ. Πελοποννή-
σου που εδρεύει στην Τρίπολη.
Δυστυχώς σήμερα στην Υπηρεσία αυτή δεν εργάζονται συμβα-
σιούχοι Μηχανικοί με αποτέλεσμα ο έλεγχος όλων των μελετών 
καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδο-
χείων, ενοικιαζόμενων-τουριστικών καταλυμάτων κ.λ.π., καθώς 
και γνωμοδοτήσεις Α.Π.Ε. κ.λ.π., να γίνεται στην κεντρική Υπηρε-
σία στην Αθήνα, με συνέπεια να χρειάζονται μήνες ( άνω των 6 ), 
να μην υπάρχει καμία ενημέρωση για την πορεία των μελετών και 
να υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τους πολίτες αλλά και τους 
Μηχανικούς.
Επιπλέον, είναι αδιανόητο να εκδίδονται από τον Ε.Ο.Τ./Π.Υ.Τ. 
Πελοποννήσου αποφάσεις ελέγχων μελετών καταλληλότητας 
οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδοχείων, ενοικιαζόμε-
νων-τουριστικών καταλυμάτων, γνωμοδοτήσεις Α.Π.Ε. κ.λ.π., που 
έχουν γίνει στην Αθήνα, χωρίς την ύπαρξη Μηχανικών αλλά από 
διοικητικούς Υπαλλήλους.   
 Επισημαίνομε ότι στην εν λόγω Υπηρεσία εργάζονται ένας (1) Δι-
οικητικός Π.Ε. και δύο (2) Διοικητικοί μόνιμοι Υπάλληλοι οι οποίοι 

πρέπει να ασχολούνται με τα σήματα λειτουργίας, τα καταστήμα-
τα υγειονομικού ελέγχου, τις άδειες  πισινών κ.λ.π. καθώς και όλες 
τις λοιπές καθημερινές λειτουργίες της Υπηρεσίας.
Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα λειτουργίας 
στον Ε.Ο.Τ./Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, εξυ-
πηρετεί όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή 5 Νομούς, 
αναπτυσσόμενους τουριστικά και όχι μόνο, και ως εκ τούτου χρή-
ζει άμεσης, επιπλέον από την υφιστάμενη, στελέχωσης.
 
Κύριοι,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας άμε-
σες ενέργειες και παρεμβάσεις, για την άκρως απαραίτητη κατε-
πείγουσα στελέχωση της Υπηρεσίας με νέους συμβασιούχους 
Μηχανικούς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 
του Ε.Ο.Τ. Πελοποννήσου, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλ-
λασσόμενων πολιτών και συναδέλφων Μηχανικών, καθώς και τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων. 
Πιστεύομε ότι μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσομε στην επίτευξη 
του κοινού μας στόχου που είναι η στήριξη του Ελληνικού του-
ρισμού, των Ελλήνων επιχειρηματιών-επαγγελματιών καθώς και η 
ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας.            

Η Πρόεδρος

Επιστολή στον υφυπουργο πολιτισμου & τουρισμου, 
τον γ. γ. τουρισμου, τον προΕδρο Ε.ο.τ.

Έλλειψη προσωπικού - υποστελέχωση Ε.Ο.Τ./Π/Υ/Τ. Πελοποννήσου

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα: «O νέος  κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» στην Καλαμάτα 
στις 31 Μαρτίου 2012.
Από τις 20-01-2012 ο Νέος Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 
είναι Νόμος του Κράτους και βρίσκεται σε εφαρμογή σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 42Β. Ο Μηχανικός είναι πλέον υποχρεωμένος να τηρεί τους 
Ευρωκώδικες, άρα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μέσα από ένα παράδειγμα (μελέτη 
πολυώροφου Κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πατρών) 
έγινε κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο  ένα συγκεκριμένο κτίριο 
συμπεριφέρεται πριν και μετά τις ανάλογες επεμβάσεις, όσον αφορά 
τον οπλισμό σε τοιχία – δοκάρια – πλάκες, καθώς και τις επεμβάσεις 
σε αυτό στις τοιχοποιίες και στην περιμετρική τοιχοπλήρωσή του. 
Σήμερα σχετικές μελέτες γίνονται στο Ληξούρι από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις:
Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων - Βασικές Αρχές
Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Διερεύνηση - Τεκμηρίωση - Βασικά Δεδομένα
Μιλτιάδης Χρονόπουλος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π.
Ανάλυση Κτιρίου Πριν και Μετά την Επέμβαση
Βασίλειος Μπαρδάκης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Συνεκτίμηση Τοιχοπληρώσεων

Μιλτιάδης Χρονόπουλος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π.
Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων
Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Έλεγχοι Ασφάλειας
Βασίλειος Μπαρδάκης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Απαιτούμενα Περιεχόμενα Μελέτης -
Κατασκευή, Διασφάλιση Ποιότητας, Συντήρηση
Βασίλειος Μώκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π.

ΗΜΕΡΙΔΑ

O Νέος  Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
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Η ενεργοποίηση  του Χωροταξικού Σχεδιασμού στη χώρα 
μας δεν μπορεί παρά να μας βρει κατ’ αρχή σύμφωνους κα-
θόσον ανταποκρίνεται στα πάγια αιτήματα του ΤΕΕ. 
Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνεται αυτό δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους κατ’ αρχάς γιατί το ΤΕΕ  που είναι ο θεσμοθε-
τημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, δεν έχει κληθεί 
και δεν έχει πάρει μέρος σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 
κατάρτισης των ειδικών πλαισίων. 
Η παράλειψη αυτή λαμβανομένου υπόψη ότι ο Χωροταξι-
κός Σχεδιασμός είναι άσκηση πολιτικής σε επίπεδο στρα-
τηγικής για τον τόπο και την αναπτυξιακή πορεία του, θα 
έχει συνέπειες μεγάλες που σε καμιά περίπτωση δεν αίρο-
νται με τη συμμετοχή μας στην παρούσα δημόσια διαβού-
λευση για τα σχέδια αυτά.  
Το συγκεκριμένο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 
είναι μέρος από ένα σύνολο Χωροταξικών Πλαισίων που 
πρέπει να είναι συντονισμένα και μεταξύ τους και με το Γε-
νικό Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου έλαβε γνώση της ανάρτησης του 
σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανά-
πτυξης για τον Τουρισμό και τη Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, θεωρεί όμως ότι το μικρό 
διάστημα πού δόθηκε στους φορείς για γνωμοδότηση εί-
ναι ανεπαρκές και ιδιαίτερα μικρό για ένα τόσο μεγάλο και 
σοβαρό θέμα για την χώρα και την ανάπτυξη, όπως αυτό.
Στην παραπάνω πρόταση του Χωροταξικού Σχεδίου-
Πλαισίου για τον Τουρισμό προβλέπονται συνοπτικά οι πα-
ρακάτω κατηγοριοποιήσεις:
4.1 Περιοχές του εθνικού χώρου με βάση το κριτήριο της 
έντασης και του είδους της τουριστικής ανάπτυξης
(Α) Ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές
Α.1: Δυναμικές ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές
Α.2: Φθίνουσες ανεπτυγμένες περιοχές
(Β) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές
Β.1 Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού μαζικού 
τουρισμού
Β.2 Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων μορφών ειδι-
κού - εναλλακτικού τουρισμού
Β.2.13 Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελμός, 
Ζήρεια, Ερύμανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, 
ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα).
Β.3 Ανεπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύ-
τερων αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυ-
ξης εναλλακτικού τουρισμού

(Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά 
χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον του-
ρισμό
(Δ) Μητροπολιτικές περιοχές
4.2 Περιοχές του εθνικού χώρου με βάση το κριτήριο των 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών
(Ε) Παράκτιες περιοχές και Νησιά
(ΣΤ) Ορεινές περιοχές
Πρόκειται για τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, συμπε-
ριλαμβανομένων της Κρήτης και της Εύβοιας που εκτείνο-
νται σε υψόμετρο άνω των 600 μ.
(Ζ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές
4.3 Περιοχές του εθνικού χώρου με βάση το κριτήριο της 
ευαισθησίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πό-
ρων
(Η) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών
Περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές του Εθνικού Συστήμα-

θΕσΕισ των μονιμων Επιτροπων πΕριβΑλλοντοσ - ΑΕιφοριΑσ 
& πολΕοδομιΑσ - χωροτΑΞιΑσ του τΕΕ πΕλοποννήσου

επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. «για την έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδίου και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό 

και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων»
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τος Προστατευόμενων Περιοχών του Ν. 3937/2011, όπως 
έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(Θ) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί
Περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικι-
σμοί, άλλοι οικισμοί που προστατεύονται από το ΥΠΠΟΤ 
ή το ΥΠΕΚΑ με ειδικά καθεστώτα, καθώς και οι οικισμοί με 
μηδενικό πληθυσμό σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία 
απογραφή πληθυσμού.
(Ι) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι
Περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι 
και τα μνημεία του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
καθώς και οι ιστορικοί τόποι που είναι εγγεγραμμένοι στον 
Κατάλογο Μνημείων Μείζονος Σημασίας του ΥΠΠΟΤ.
Έχοντας την ιδιαίτερη προετοιμασία, το ΤΕΕ Πελοποννή-
σου, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χω-
ροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρι-
σμό και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων αυτού, ενεργοποίησε την εσωτερική του διαδικασία 
αξιολόγησης του Πλαισίου σε σχέση με τις πάγιες θέσεις 
του ΤΕΕ και τις ανάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας της 
περιφέρειάς μας. 
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και μετά την επεξεργα-
σία των παρατηρήσεων και προτάσεων των Μονίμων Επι-
τροπών των Νομών και της Περιφερειακής Μόνιμης Επι-
τροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, καταλήξαμε  στα 
παρακάτω για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό:
1) Στο παρόν κείμενο να προσαρτηθεί ως συνημμένο τα 
κείμενα-γνωμοδοτήσεις πού έχουν ήδη συνταχθεί από το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου το έτος 2008 και τα οποία εκτιμούμε 
ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα.
2) Κατ’  αρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι προ-
τεινόμενες κατηγοριοποιήσεις  αποτυπώνονται σε χάρτη 
μεγάλης κλίμακας και για το λόγο αυτό εκτιμάμε ότι απο-
τελούν τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη κατά τη σύνταξη των Περιφερειακών Χωροταξικών 
Σχεδίων και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και να 
οριοθετηθούν από αυτά. Επισημαίνομε ότι η αναθεώρηση 
των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων ξεκινά τώρα 
και είναι μάλλον απροσδιόριστο πότε θα ολοκληρωθεί και 
προπαντός πότε θα θεσμοθετηθεί, καθώς και ότι τα περισ-
σότερα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όσα είχαν ξεκινήσει, απαιτούν 
αναθεώρηση και προσαρμογή.
3) Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σχεδόν σε όλες τις ζώνες προ-
βλέπονται μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την εκτός 
σχεδίου δόμηση με καθορισμό ελάχιστης επιφάνειας γη-
πέδου 15,00 στρεμ. (σχεδόν σε όλες τις ζώνες). Οπωσδή-
ποτε το ΤΕΕ ήταν και είναι κατά της ανεξέλεγκτης ανάπτυ-
ξης των εκτός σχεδίου περιοχών και πάντοτε πίεζε για τον 
έγκαιρο Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό. Παρ’ 
όλα αυτά εκτιμάμε ότι η πρόβλεψη αυτή είναι υπερβολι-
κή και δεν βοηθά στην ανάπτυξη μικρομεσαίου μεγέθους 
εγκαταστάσεων από μικρούς ιδιώτες επενδυτές.
4) Το αναφερόμενο στο άρθρο 5, παρ Ζ: «…Ειδικά για τους 
στάσιμους οικισμούς του ηπειρωτικού χώρου, με πληθυ-

σμό κατά την τελευταία απογραφή μικρότερο των 300 κα-
τοίκων, η δόμηση νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε 
μια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τα όριά τους είναι δυνα-
τή με τους παρακάτω όρους: αρτιότητα δύο (2) στρέμματα, 
ΣΔ:0.3 και πυκνότητα 15 κλινών/στρέμμα. Από τη ρύθμι-
ση αυτή, εξαιρούνται οι οικισμοί που έχουν κηρυχθεί ως 
παραδοσιακοί ή χαρακτηριστεί ως «ενδιαφέροντες»…», 
εκτιμάμε ότι θα πρέπει να απαληφθεί, επειδή θα γίνει κατα-
στρατήγηση της διάταξης και υπάρχει κίνδυνος ανισόρρο-
πης ανάπτυξης (βλέπε περιοχές ορεινού όγκου Μαινάλου, 
Μεσσηνιακής Μάνης κ.λ.π).
5) Ζητάμε στην φάση αυτή, να μην προχωρήσει η Πολιτεία 
σε πράξη Νομοθετικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση 
είναι βέβαιο ότι ο όποιος μικρός  χρόνος δοθεί,  θα εξυπη-
ρετήσει μία σοβαρότερη εσωτερική διαβούλευση και ωρι-
μότερες απόψεις, επί πλέον δε, εκτιμάται ότι η νέα πολιτική 
ηγεσία πού θα προκύψει οφείλει να προσδώσει αναπτυξι-
ακή προοπτική για τη χώρα. Με τα σημερινά δεδομένα, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στην βούληση της πολιτικής 
ηγεσίας των εμπλεκόμενων Υπουργείων, είναι βέβαιο ότι 
θα δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον για την χωροταξία 
σε συνθήκες μιας Νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής. Στο μεσο-
διάστημα, να θεωρείται ότι η διαβούλευση επί του Νομο-
σχεδίου, εξακολουθεί.
6) Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η αποσπασματική συζήτηση του 
Χωροταξικού για τον Τουρισμό και η ανάδειξή του στην 
συγκυρία αυτή. Φαίνεται ως μονομερής κίνηση πού πιθα-
νόν να αποκρύπτει συμφέροντα μεγάλων επενδυτών πού 
να έρχονται σε αντίθεση με την οργανωμένη και ισόρροπη 
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αποκλείει τους τοπικούς μικρούς 
επενδυτές και την τοπική οικονομία.
7) Ζητάμε την σαφέστερη οριοθέτηση των ορεινών όγκων 
του Μαινάλου και του Πάρνωνα προκειμένου να εξαλειφθεί 
η ασάφεια σε μία έκταση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την ανάπτυξη και το μέλλον της Πελοποννήσου.
8) Σε ειδικές καθορισμένες ζώνες, υποζώνες της ζώνης γης 
υψηλής παραγωγικότητας, και εφ’ όσον οι τοπικές συνθή-
κες το επιτρέπουν, να επιτρέπονται δράσεις ανάπτυξης θε-
ματικού τουρισμού ήπιας μορφής. Για το λόγο αυτό, οι επί 
μέρους ζώνες να είναι περιορισμένες σε ποσοστό 10% επί 
του συνόλου της ζώνης υψηλής παραγωγικότητας, και να 
διέπονται από ειδικούς-μειωμένους όρους δόμησης. Στα 
μη αμιγή ξενοδοχεία, να υπάρχει σαφής μείωση των ανε-
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ξάρτητων συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών από 70% 
στο μισό, δηλαδή 35%.
9) Για την περιοχή της Μάνης καθώς και της Μαντινείας 
και Γορτυνίας (Βυτίνα, Δημητσάνα, περιοχή πέριξ Μαινά-
λου κλπ.), που αποτελούν ιδιόμορφα ιστορικούς τόπους με 
πληθώρα παραδοσιακών οικισμών, να μην επιτρέπεται η 
δημιουργία Οργανωμένων Χωρικών Υποδοχέων Τουριστι-
κών Δραστηριοτήτων. Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και 
σε άλλες ευαίσθητες περιοχές (Μονεμβάσια κλπ).
10) Για τις Ορεινές περιοχές (ΣΤ), να επαναπροσδιοριστεί 
το υψόμετρο των 600 μέτρων και να καθοριστεί έως τα 900 
μέτρα.
11) Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας ανέδειξε το πρόβλημα δι-
αχωρισμού των κορεσμένων ζωνών, και της ζώνης Β2. Ειδι-
κά για τις κορεσμένες, θα πρέπει να προβλεφθεί αυστηρή 
οριοθέτησή τους, προς αποφυγήν ασαφειών.
12) Σε όλα σχεδόν τα άρθρα αναφέρει για κίνητρα ανα-
βάθμισης τουριστικών μονάδων 4* & 5*. Ζητάμε να μην 
παραλειφθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες (3* κ.τ.λ.),  όταν 
μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών παροχών 
της χώρας μας ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχουν 
μονάδες πού σήμερα δεν μπορούν λόγω προδιαγραφών 
(εντός σχεδίου, μικρές επενδύσεις, περιορισμός των οικο-
πέδων τους, κ.τ.λ.)  να υπαχθούν στα δεδομένα των 4* & 5*. 
Ζητάμε να εκπονηθεί μελέτη & έρευνα αγοράς προτιμήσε-
ων τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές με συγκρί-
σεις και γειτονικών χωρών, ώστε να αποδειχθεί εάν και οι 
παραπάνω μονάδες μπορούν να αναβαθμιστούν, και να 
καθοριστούν μάλιστα τα τεχνοοικονομικά κριτήρια για την 
επιλογή τους και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών,  
13) Στο άρθρο 5 αναφέρει ότι δεν προβλέπονται Οργανω-
μένοι Υποδοχείς Τουριστικών Δράσεων σε νησιά < 90 τε-
τραγ. χιλιόμετρα. Ζητάμε το όριο να ξεκινά από 60 τετραγ. 
χιλιόμετρα, όπως και πρέπει να γίνει μελέτη & ανάλυση 
κάθε περιοχής – Περιφέρειας – Νησιού.
14) Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός τουριστικής περιοχής, 
είτε πρόκειται για κρουαζιέρα, γκόλφ, μνημείων, κατα-
δυτική είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνει μελέτη, φέ-
ρουσας ικανότητας φορτίου τουριστών-εγκαταστάσεων-
υποδομών-υδάτινων ισοζυγίων- περιβαλλοντικής επιβά-
ρυνσης-ρύπανσης, κ.λ.π.
15) Στον ιππικό τουρισμό ενώ επιτρέπει την ανατροφή 
ζώων δεν επιτρέπει την συνύπαρξη καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος.
16) Δεν αναφέρονται πουθενά οι παραλίμνιες περιοχές & 
οι δυνατότητες-προοπτικές τους. 
17) Τέλος, ζητάμε την διατήρηση της αρτιότητας για ανέ-
γερση τουριστικών καταλυμάτων στα οκτώ (8) στρέμμα-
τα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η θέση μας για αναβολή της διαδικασίας έκδοσης Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Πλαι-
σίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τον Τουρισμό και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού, στην παρούσα φάση και συγκυρία, ενι-

σχύεται και από τα παρακάτω στοιχεία πού παραθέτουμε.
1) Στο σχέδιο πού εδόθη για διαβούλευση λείπει ΠΑΝΤΕ-
ΛΩΣ η αναφορά και η συσχέτιση με δράσεις πού έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και εμφανίζονται στο Χωροταξικό Σχέδιο 
της Πελοποννήσου, όπως η αναβάθμιση και τουριστική 
χρήση του Αεροδρομίου της Τρίπολης, η αναβάθμιση του 
Λιμένα Γυθείου ως τουριστικού και εμπορευματικού, και 
η αναβάθμιση του λιμένα Άστρους για λόγους ανάπτυξης 
του Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής.
2) Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην τουριστική αξιοποίη-
ση του τραίνου σε όλη την Πελοπόννησο.
3) Δεν υπάρχει καμία αναφορά και επομένως παντελής 
ανυπαρξία δρομολογημένων ήδη δράσεων για ανάπτυξη 
Μαρινών δράσεων Γιώτινγκ-ανάπτυξης κρουαζιέρας και 
λοιπών συνοδών δράσεων πού αποφέρουν σημαντικά 
έσοδα αλλά συμβάλλουν και στην ουσιαστική τουριστική 
προσέγγιση της Πελοποννήσου. Αποκλείεται η Καλαμάτα 
χωρίς αιτιολογία.
4) Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός τουριστικής περιο-
χής, είτε πρόκειται για κρουαζιέρα, γκόλφ, μνημείων, 
καταδυτική είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνει αφού 
εκπονηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας φορτίου του-
ριστών-εγκαταστάσεων-υποδομών-υδάτινα ισοζύγια-
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης-ρύπανσης κ.λ.π. 
Οι παραπάνω ζητούμενες μελέτες θα συμβάλλουν και στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει επικάλυψη δράσεων, (τουρι-
σμός με βιομηχανία-βιοτεχνία, τουρισμός με γεωργία, 
τουρισμός με ιχθυοκαλλιέργειες κλπ). Όλα τα παραπάνω 
μεταφέρονται σαφώς στους υποκείμενους σχεδιασμούς, 
(Περιφερειακό χωροταξικό, ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ).
5) Επιβάλλεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπουργεί-
ων ΥΠΕΚΑ-ΥΠΟΤ-ΥΠΟΙΚ κλπ. καθώς και των εμπλεκόμενων 
φορέων σε «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για κάθε υποβαλλό-
μενη επένδυση, προκειμένου να μην απαιτούνται πλέον  
για μια απόφαση  μήνες ή και χρόνια καμιά φορά.

Οι ανωτέρω θέσεις των μονίμων επιτροπών απεστάλησαν 
προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Με  επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα ενημερωτικά  σεμινάρια που διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου
με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
Τα σεμινάρια  πραγματοποιήθηκαν 

α) Στην  Σπάρτη:  Παρασκευή   9 Μαρτίου στο Εργατοϋπαλληλικό   Κέντρο   Κορίνθου
β) Στην Τρίπολη:  Τετάρτη  14  Μαρτίου στο Εργατοϋπαλληλικό   Κέντρο  Αρκαδίας

γ) στην Καλαμάτα: Παρασκευή 16 Μαρτίου στο ξενοδοχείο  ΡΕΞ
δ) Στο  Ναύπλιο: Τρίτη 20 Μαρτίου στην  αίθουσα ΤΕΔΚ  Αργολίδας

ε)  Στην  Κόρινθο:  Τετάρτη 21   Μαρτίου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κορίνθου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΠΑΡΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ενημέρωση σχετικά με τη φορολογία των μηχανικών
Της Κατερίνας Πέρρου

Δικηγόρου - Φορολογικού Συμβούλου

Ποια φορολογική κλίμακα ισχύει φέτος (για τα εισοδήματα του 2011);

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. Συντελ %       Φόρος κλιμακίου     Σύνολο Εισοδήματος    Σύνολο Φόρου  

5.000   0   5.000   5.000  0
7000   10  700  12.000  700 
4.000   18   720  16.000   1.420 
10.000   25  2.500  26.000  3.920 
14.000   35   4.900   40.000   8.820 
20.000   38   7.600   60.000   16.420 
40.000   40   16.000   100.000   32.420
Άνω των 100.000   45

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμα-
κας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χι-
λιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του 
φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιά-
δες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν. 
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώ-
του κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφί-
ου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρ-
κεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου απαιτείται. 
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο 
από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το 
αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει 
και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο 
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

1. Ισχύει φέτος το αυξημένο αφορολόγητο ως 30.000 για τους νέ-
ους επιτηδευματίες ως 35 ετών;
Όχι – καταργήθηκε από την 1-1-2011. Για τους νέους ηλικίας έως 
και τριάντα ετών το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες 
(9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που 
προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δα-
πάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν 
υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Όταν το συνολικό τους ει-
σόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του 
φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται 
ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαί-
ρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων 
(9.000) ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους για τους συνταξιούχους άνω 
των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συ-
νταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν παιδιά με ειδικές ανά-
γκες.  

2. Πρέπει να δηλώσω ποσό αποδείξεων;
Ναι για να ισχύσει το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό.  Το ποσό 
των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται 
σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος 
του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμ-
φωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα 
χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξε-
ων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, 
τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται 
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιλη-

φθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύ-
γων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

3. Ποιος είναι ο χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών που κατα-
βάλλουν οι μηχανικού ελεύθεροι επαγγελματίες; 
Οι υποχρεωτικές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 
(ΤΣΜΕΔΕ) δεν εκπίπτουν πλέον από το εισόδημα αλλά παρέχεται μεί-
ωση φόρου (το 10% του ποσού των εισφορών που έχουν καταβλη-
θεί). Οι δαπάνες αυτές δεν καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία ως 
επαγγελματικές δαπάνες. 

4. Τι είναι η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;
Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά περιλαμβάνονται 
αναλυτικά σε κατάσταση  (Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης) 
που υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τη δήλωση (ακόμα και αν η κατά-
σταση αυτή είναι μηδενική ή αν η επιχείρηση είναι ζημιογόνα). Οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφω-
σης έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 
1235/24-11-2011. 

5. Αν την προηγούμενη χρονιά είχα ζημιά από την άσκηση του 
επαγγέλματος, τι γίνεται με αυτή τη φορολογική ζημιά;
Φέτος προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μεταφοράς ζημί-
ας προηγούμενου έτους σε επόμενο ή επόμενα έτη για συμψηφισμό 
της με θετικά εισοδήματα. Θα συμπληρωθεί ο κωδικός 515-516 του 
Εντύπου Ε1.

6. Πώς καθορίζεται η αμοιβή των μηχανικών μετά την ισχύ του ν. 
3919/2011;
Η αμοιβή των μηχανικών για τη μελέτη των έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 1 ΠΔ 696/1974, η αμοιβή του επιβλέποντα μηχα-
νικού για τις εργασίες επίβλεψης και η αμοιβή του μηχανικού που 
αναλαμβάνει τη διοίκηση έργου ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ με ΕΓ-
ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ των συμβαλλομένων μερών.

7. Οι αμοιβές του Π.Δ. 696/1974 καταργήθηκαν ή εξακολουθούν 
να ισχύουν; Σε ποιες περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη αυτές;
Οι νόμιμες αμοιβές του ΠΔ 696/1974 εξακολουθούν να ισχύουν αλλά 
όχι πλέον ως υποχρεωτικώς ελάχιστες. Εξακολουθούν να λαμβάνο-
νται υπόψη: 
- Όταν δεν προκύπτει συμφωνηθείσα αμοιβή από έγκυρη έγγραφη 
συμφωνία.
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- Για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ ΤΕΕ, υπέρ ασφαλιστικών τα-
μείων και λογαριασμών και λοιπών εισφορών και δικαιωμάτων, τα 
οποία υπολογίζονται, με βάση τη νομοθεσία, επί της αμοιβής των 
μηχανικών, όταν η συμβατική αμοιβή είναι μικρότερη ή όταν από τη 
νομοθεσία προβλέπεται ότι υπολογίζονται επί της υποχρεωτικώς ελά-
χιστης αμοιβής. 
- Από τα δικαστήρια, επί εκδίκασης διαφορών από αμοιβές μηχανι-
κών, όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία.

8. Πώς υπολογίζονται οι κρατήσεις στην περίπτωση της έκδοσης 
οικοδομικών αδειών; (άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 3919/2011); 
Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων, και λοιπών δικαιωμάτων 
που υπολογίζονται επί των αμοιβών μηχανικών λαμβάνεται υπόψη 
η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας πολλαπλασιασμένη επί συντελεστή 0,15 
(ΕΤΑ – βάσει ΥΑ Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460/23.1.2012 ορίζεται σε 750 
ευρώ). Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαι-
ωμάτων που υπολογίζονται επί του προϋπολογισμού των έργων, η 
ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,06. 

9. Σε ποια αμοιβή υπολογίζεται η προκαταβολή του φόρου;
Η Προκαταβολή φόρου («ΦΕΜ»): ο προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αμοιβής (άρθρο 52 παρ. 4 ΚΦΕ).

10. Πότε οφείλεται προκαταβολή φόρου (ΦΕΜ);
Εξαιρετικά, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προ-
ηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν 
από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο 
ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για 
εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νο-
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευ-
τικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της 
παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής. 
Το ποσό του φόρου, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην πα-
ρούσα, αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περι-
φέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου 
των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης 
πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγη-
ση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.  
Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιού-
χου της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη συμβατική αμοιβή, τον 
προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη φορολογία Δημό-
σια Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέ-
θεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, 
πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκανε το Δημόσιο. 
Η υπηρεσία του Δημοσίου που είναι αρμόδια για τη θεώρηση των 
σχεδίων ή μελετών ή για τη χορήγηση της άδειας, απαγορεύεται να 
προβεί στη θεώρηση ή στη χορήγηση της άδειας, αν δεν καταβλη-
θεί προηγουμένως στη δημόσια οικονομική υπηρεσία το οφειλόμενο 
ποσό του προκαταβλητέου φόρου. Η καταβολή αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση του οικείου τριπλότυπου της αρμόδιας δημόσιας οικο-
νομικής υπηρεσίας.

11. Ο ΦΠΑ επί ποιας αμοιβής υπολογίζεται;
Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της συμβατικής αμοιβής.

12. Τι υποχρεώσεις έχω σχετικά με την υποβολή ή κατάθεση των 
εγγράφων συμβάσεων που καταρτίζω; 
Οι έγγραφες συμβάσεις που καταρτίζονται από τους μηχανικούς υπο-
βάλλονται ως εξής:

1. Σύμφωνα με το Ν. 3919/2011 (και ΒΔ 1956):  Στο ΤΕΕ –υποβάλ-
λεται δήλωση ΑΝΑΘΕΣΗΣ και κατάθεση συμφωνητικού. Η υποχρέω-
ση κατάθεση της σύμβασης στο ΤΕΕ καλύπτεται από την ηλεκτρονική 
υποβολή στοιχείων στο σύστημα αμοιβών 
2.  Σύμφωνα με το Ν. 3943/2011: υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 
ΓΓΠΣ, ως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάσταση εγγράφων συμ-
φωνιών προηγούμενου έτους (Πολ. 1193/8-9-2011). Για το πρώτο έτος 
εφαρμογής έχει δοθεί παράταση ως τις 28/9/2012 (Πολ. 1043/2012). 
Ειδικά για 2012 θα υποβληθούν οι έγγραφες συμβάσεις από καταρτί-
στηκαν από 1/7/2011-31/12/2011. 
3. Σύμφωνα με το Ν.1882/1990: κάθε επιτηδευματίας υποχρεούται 
να υποβάλει στη ΔΟΥ κατάσταση εγγράφων συμβάσεων ανά τρίμη-
νο.

13. Υπάρχει Μηχανισμός Ελέγχου για τις αμοιβές ή κυρώσεις;
Στο νόμο 3919/2011 προβλεπόταν ότι η ΔΕ του ΤΕΕ, όταν περιέρχεται 
στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμ-
βασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί 
εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις 
που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητι-
κές, το ΔΣ (sic) του ΤΕΕ μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη.  Η διάτα-
ξη αυτή όμως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το Άρθρο 5 παρ.8 του Ν.4038/2012. 

14. Πότε αποκτάται το εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλμα-
τος του μηχανικού; 
Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα: ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της παροχής (άρθρο 48 παρ. 7 ΚΦΕ)
Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του 
εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε 
επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρε-
σία που παρασχέθηκε.

15. Στην περίπτωση της παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο 
πότε θεωρείται ότι αποκτάται το εισόδημα;
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών προς στο Δημόσιο το εισόδημα 
θεωρείται ότι αποκτάται κατά το χρόνο ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ της αμοιβής. 

16. Πότε εκδίδεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών; 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 ΚΒΣ: 
«Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο 
που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 
12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσι-
ών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται 
με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη». Το άρθρο 12 παρ. 14 ΚΒΣ, το 
οποίο εφαρμόζεται ανάλογα ορίζει τα εξής: 
«Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την 
ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδί-
δεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της 
αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. 
Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστι-
κής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία».

17. Ποιες συναλλαγές εξοφλούνται μέσω τράπεζας; 
Η εξόφληση συναλλαγών συνολικής αξίας, όταν δηλαδή το συνολικό 
πληρωτέο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ υπερβαίνει τις 3.000 € 
γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή εκδόσεως 
του λήπτη του στοιχείου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1-6-2010 
(άρθρο 18 ΚΒΣ, Πολ. 1091/2010). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 20 
του Ν. 3842/2010 προβλέπεται ότι οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
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που εκδίδονται για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 3000 ευρώ, όταν 
πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ επιτηδευματιών ή τα 1.500 ευρώ 
όταν πρόκειται για συναλλαγή με ιδιώτες εξοφλούνται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΑ μέσω τραπεζικού συστήματος (με τραπεζική κατάθεση, πιστωτική 
κάρτα, επιταγή). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1-1-2011. Ειδικά για 
τους ΙΔΙΩΤΕΣ το όριο ήταν 3.000 € για το 2011 και 1.500 € από 1-1-
2012 (βλ. σχετικά την Πολ. 1027/9-2-2011).

18. Τι υποχρεώσεις έχω σχετικά με τη διασφάλιση συναλλαγών 
(άρθρο 20 ν. 3842/10);
Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φο-
ρολογικού στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρ-
θρου 18 του Κ.Β.Σ., και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παρά-
γραφο αυτή, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της 
ΓΓΠΣ του Υπ. Οικ. την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορο-
λογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Οι δι-
ατάξεις αυτές ισχύουν από 1-1-2011 και απαιτείται η έκδοση σχετικών 
Υπουργικών Αποφάσεων.

19. Εκπίπτουν οι δαπάνες του ΕΙΧ μου που χρησιμοποιώ και για 
την άσκηση του επαγγέλματός μου;
Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό 
μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες 
συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώ-
ματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις 
ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκ-
πίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) των πιο πάνω δαπανών.
Οι δαπάνες αυτές δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που 
τις βαρύνει αποτελεί κόστος και εκπίπτει κατά τα ανωτέρω ως δαπάνη 
από τα ακαθάριστα έσοδα.  

20. Πώς εκπίπτει η δαπάνη του κινητού τηλεφώνου: 
Έχετε δικαίωμα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλετε για έξοδα κι-
νητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση 
και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν 
τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυ-
τής. 
Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκα-
τό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Ο 
ΦΠΑ που βαρύνει τις δαπάνες αυτές εκπίπτει κατά 100%. 

21. Ποιες δαπάνες εκπίπτουν στην περίπτωση που έχω την έδρα 
μου στο σπίτι;
Εκπίπτει αναλογία όλων των κοινών δαπανών με βάση τα χρησιμο-
ποιούμενα τμ.

22. Το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 31 Ν. 3986/2011) εκπίπτει 
από τα ακαθάριστα έσοδα;
Όχι – άρθρο 31 παρ. 1 περ. ε’ υποπερ. δδ ΚΦΕ.

23. Το ΕΕΤΗΔΕ εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα;
Όχι – άρθρο 31 παρ. 1 περ. ε’ υποπερ. εε’ ΚΦΕ.

24. Γενικά ποιες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα; 

Οι δαπάνες που έχουν δικαίωμα έκπτωσης προβλέπονται στο άρθρο 

31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, για τις δαπάνες 
που έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις ή δικαστικές αποφάσεις 
ότι εκπίπτουν μπορείτε να ανατρέχετε στις Πολ. 1005/2005, Πολ. 
1028/2006, Πολ. 1056/2007, Πολ. 1106/2008.

25. Ποιες κατηγορίες δαπανών ΔΕΝ εκπίπτουν από τα ακαθάρι-
στα έσοδα;
Και για τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν ανατρέχετε στο άρθρο 31 ΚΦΕ 
καθώς και στις δαπάνες που έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις ή 
δικαστικές αποφάσεις ότι ΔΕΝ εκπίπτουν που θα βρείτε στις Πολ. 
1029/2006, Πολ. 1057/2007, Πολ. 1107/2008.

26. Πώς φορολογούνται οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εται-
ρείες;
Από τη χρήση 2010 και μετά, μετά τις αλλαγές που επέφερε στο άρ-
θρο 10 ΚΦΕ το άρθρο 6 του Ν. 3842/2010 οι προσωπικές εταιρείες 
(ΟΕ-ΕΕ) φορολογούνται ως εξής:
Α) Το 50% των κερδών φορολογούνται στο επίπεδο του Ν.Π με ΕΞΑ-
ΝΤΛΗΣΗ φορολογικής υποχρέωσης (για το ποσοστό αυτό και για όλα 
τα πρόσωπα)
Β) Το άλλο 50% φορολογείται ως επιχειρηματική αμοιβή (εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις) στο όνομα (μέχρι 3) φυσικών προσώ-
πων ομόρρυθμων εταίρων (ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΠ -  45% για πάνω από 
100.000 €)
Το 50% των κερδών Α φορολογείται με δυο συντελεστές: 20% για 
το ποσοστό που αναλογεί σε ομόρρυθμους εταίρους ΦΠ και με 25% 
αυτό που αναλογεί σε ετερόρρυθμους εταίρους και ΝΠ
Παράδειγμα:
ΟΕ με 2 μέλη ΦΠ (50% έκαστος) και  κέρδη 100.000 €
Επιχειρηματική αμοιβή: 100.000 Χ 50% Χ 50% = 25.000 € εισόδημα 
έκαστος
Φορολόγηση Επιχειρηματικής Αμοιβής (κλίμακα ΦΠ ως 25%): φόρος 
3.670 € έκαστος
Φορολόγηση κερδών στο επίπεδο της ΟΕ: επειδή συμμετέχουν μόνο 
ΦΠ το σύνολο του 50% των κερδών (= 50.000 € κέρδη) φορολογείται 
με 20%, ήτοι: φόρος 10.000 €.
ΣΥΝΟΛΟ Φόρου: 3.670 + 3.670 + 10.000 = 17.340 € (πραγματικός φο-
ρολογικός συντελεστής 17,34%) 

27. Πότε είναι υποχρεωτική η υπογραφή της φορολογικής δήλω-
σης από λογιστή;
Γενικά υπάρχει υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης από λογιστή 
ΕΦΟΣΟΝ ο τζίρος του ελεύθερου επαγγελματία υπερβαίνει τις 
50.000 €. Επίσης υπάρχει υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης από 
λογιστή όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί του Πίνακα Ι του εντύπου 
Ε3, σχετικά με την αυτοπεραίωση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
υποχρεωτικά η δήλωση να υπογραφεί από λογιστή, ανεξαρτήτως 
ύψους τζίρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σκοπός του σημειώματος είναι αποκλειστικά και 
μόνο ενημερωτικός και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παροχή 
επαγγελματικών συμβουλών (νομικών, φορολογικών, λογιστι-
κών ή άλλων). Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσί-
αση έχουν ελεγχθεί ως τις 12/4/2012 και έχει καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια να είναι ακριβείς. Είναι πιθανό όμως λόγω των συ-
χνών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία να υπάρχουν ανακρί-
βειες. Ελέγχετε πάντα την ακρίβεια κάθε πληροφορίας που θέ-
λετε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευθείτε πάντα τους ειδικούς 
πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
έστειλε μήνυμα στους θεσμικούς παράγοντες και τους πολίτες : 
  Το νερό αποτελεί στοιχείο ύπαρξης της ζωής.
  Ως κοινωνικό αγαθό είναι αδιαπραγμάτευτο.
  Ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία.
  Η χρήση του επιβάλλεται να είναι λογική και προς το συμφέ-
ρον των πολιτών.
  Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τον κοινωνικό του χα-
ρακτήρα.
  Οι τοπικές κοινωνίες επιβάλλεται να διαχειρίζονται τα υδα-
τικά διαθέσιμα με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και το περι-
βάλλον.
  Στις σημερινές συνθήκες, η ορθολογική διαχείριση των υδα-
τικών πόρων αποτελεί ανάγκη.

Η συμβολή των επιστημόνων και του ΤΕΕ διαχρονικά στον το-
μέα της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και της 
διασφάλισης του νερού ως «κοινωνικού αγαθού» έχει σημειώσει 
θεαματικά αποτελέσματα στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής 
διαβίωσης των πολιτών και διατήρησης του πλούσιου φυτικού 
κεφαλαίου για την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πλήθος έργων εγγειοβελτιωτικών, ύδρευσης και αποχέτευσης 
συμβάλλουν με την λειτουργία τους στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, 

στην ανάπτυξη της γεωργίας και των δράσεων τουρισμού εξα-
σφαλίζοντας τις απαραίτητες ποσότητες νερού και την ποιότητα 
που απαιτείται στο μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου.

Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια των τοπικών κοι-
νωνιών για τη σωστή διαχείριση του νερού, με εργασίες, ενη-
μερώσεις και παρεμβάσεις του τόσο σε συλλογικό όσο και σε 
ατομικό επίπεδο.

Δηλώνουμε ότι το νερό είναι αδιαπραγμάτευτα κοινωνικό αγα-
θό πέρα και έξω από κάθε οικονομική συναλλαγή.

Ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας στεκόμαστε δίπλα στην 
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση συμπαραστάτες και 
σύμβουλοι σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης 
των υπηρεσιών της προς τον πολίτη, προτάσσοντας τη γνώση 
και την εμπειρία μας στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια, από όπου και αν προέρ-
χεται, το νερό να αποτελέσει προϊόν ιδιωτικής διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης.

Οφείλουμε όλοι, πολιτεία, θεσμοί και πολίτες, να το προστατεύ-
σουμε.

Παγκόσμια ημέρα νερού
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μεσόγειος και νερό μια από τις πολλές κρίσεις

της Ελπίδας Γ. Κολοκυθά, 
επ. καθηγήτριας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Μια ματιά στη διεθνή κατάσταση δικαιολογεί πλήρως τις ανησυχί-
ες που υπάρχουν για το μέλλον του νερού: Ήδη από επίσημα στοι-
χεία του Ο.Η.Ε. είναι γνωστό ότι σήμερα 232 εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε 26 χώρες του τρίτου κόσμου πλήττονται από λειψυδρία, 
αδυνατώντας να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες σε νερό. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ το 2025, οπότε ο πληθυσμός της 
γης θα αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια, ένας στους τρεις κατοίκους 
του πλανήτη, δηλαδή περίπου 3,5 δισ. άνθρωποι σε 52 χώρες της 
γης, είτε θα ζουν σε καθεστώς λειψυδρίας, είτε θα κινδυνεύουν 
άμεσα από αυτήν. Επιπλέον το νερό προβλέπεται ότι θα αποτε-
λέσει αιτία διαμάχης και συγκρούσεων μεταξύ γειτονικών χωρών, 
δεδομένου ότι περίπου το 40% των κατοίκων της γης ζουν σε πε-
ρισσότερες από 260 διακρατικές υδρολογικές λεκάνες, όπου το 
νερό μοιράζονται περισσότερες από δύο χώρες. Η διαχείριση των 
υδατικών πόρων, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση και εμπλέκεται 
ενεργά τόσο με την οικονομία και την ανάπτυξη, όσο και με το πε-
ριβάλλον. Αυτό είναι φυσικό, αφού το νερό είναι ένα από τα πολυ-
τιμότερα περιβαλλοντικά αγαθά, ως ανανεώσιμος φυσικός πόρος, 
ενώ συγχρόνως συμμετέχει ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία, 
αποτελώντας προϋπόθεση για κάθε μορφή οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Καθώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων, μεγάλες κλι-
ματικές αλλαγές, εντατικοποίηση των αρδεύσεων εξάντληση και 
υποβάθμιση των υδατικών πόρων γίνεται σαφές ότι η διαχείριση 
των υδατικών πόρων θα πρέπει να αποκτήσει τα χαρακτηριστι-
κά της βιωσιμότητας για να μπορέσει αφενός να ικανοποιήσει 
τη ζήτηση του νερού και αφετέρου να διατηρήσει την υγεία των 
υδατικών συστημάτων και του περιβάλλοντος στο μέλλον. Η μο-
νόπλευρη διαχείριση της προσφοράς του νερού που αποτελούσε 
και αποτελεί ακόμη και σήμερα τη συνήθη πρακτική διαχείρισης 
νερού με την ακόρεστη ικανοποίηση των αναγκών ανεξάρτητα 
από τη φυσική προσφορά του, προκάλεσε αναμφισβήτητα το ση-
μερινό αδιέξοδο. Η μέχρι τώρα προσέγγιση της «διαχείρισης της 
προσφοράς» οδήγησε σε αυξημένο κόστος ανάπτυξης, ελλείμμα-
τα κεφαλαίου, οικονομικούς περιορισμούς και πολύ περισσότερο 
σε σημαντική ελάττωση ή και εξάντληση των αποθεμάτων νερού, 
καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η συσσώρευση των 
προβλημάτων αποκαλύπτουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
της υπάρχουσας πολιτικής νερού με έμφαση στη διαχείριση της 
ζήτησης με στόχο τον έλεγχο των χρήσεων και την εξοικονόμηση 
του νερού.

q ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Είναι σαφές ότι η αλλαγή του κλίματος θα επιφέρει στο μέλλον 
μεγάλες αλλαγές σε ότι σχετίζεται με το νερό και τη διαχείρισή 
του. Αλλού το μέσο ύψος της βροχής θα αυξηθεί σημαντικά, όπως 
αναμένεται να συμβεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλού, 
όπως στις χώρες του τρίτου κόσμου η ανομβρία θα ενταθεί, ενώ 
τέλος στη δική μας περιοχή, θα αλλάξει η κατανομή των βροχο-
πτώσεων στο χρόνο, καθώς θα έχουμε συχνότερη εναλλαγή ξη-
ρών και υγρών περιόδων. Στην περιοχή της Μεσογείου στο εξής, 
τα διαστήματα έντονης ξηρασίας και παρατεταμένου καύσωνα, 
αναμένεται να εναλλάσσονται συχνότερα με υγρές περιόδους που 

θα χαρακτηρίζονται από ισχυρές καταιγίδες. Προκαλώντας αλλού 
έντονα φαινόμενα λειψυδρίας κι αλλού καταστροφές λόγω πλημ-
μύρας. Τα σενάρια του IPCC (Intergovermental Panel on Climate 
Change Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος) 
με χρονικό ορίζοντα ως το 2100 για την Μεσόγειο προβλέπουν: • 
Αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 2,2-5,1 ° C • Μείωση των βρο-
χοπτώσεων μεταξύ 4-27% • Αύξηση της συχνότητας των ακραίων 
καιρικών φαινομένων • Αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας 
κατά 35 εκ. κατά μέσο όρο.

q ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Συγκεκριμένα η λεκάνη της Μεσογείου συγκεντρώνει περίπου 
462 εκατομμύρια κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός μοιράζεται συ-
νολικά σε 23 χώρες που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. 
Την πρώτη θέση σε συνολικό πληθυσμό καταλαμβάνουν οι ευρω-
παϊκές χώρες (198*106), ακολουθούν οι αφρικανικές (158*106) 
και τέλος οι χώρες της ασιατικής ηπείρου. (106*106). Η κρίση του 
νερού που αντιμετωπίζει έντονα η Μεσόγειος περιλαμβάνει μια 
«τεχνική» κρίση με την έννοια της διευθέτησης του ισοζυγίου 
προσφοράς και ζήτησης νερού μονοσήμαντα με την αυξανόμενη 
κατασκευή έργων για την ικανοποίηση των αναγκών (μεταφορά 
νερού, φράγματα, έργα αφαλάτωσης). Όμως και τα εκτεταμένα 
φαινόμενα ρύπανσης αναδεικνύουν και μια «οικολογική» κρίση 
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σε συνδυασμό με μία κρίση που αφορά στις διοικητικές και ορ-
γανωτικές δομές. Στην ανάλυση αυτή θα πρέπει να προστεθεί και 
μία κρίση σε ότι αφορά τη διαχείριση αξιόπιστων δεδομένων και 
μοντέλων και τέλος μια «κρίση» που αφορά στην ενεργοποίηση, 
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
επίλυσης των προβλημάτων νερού. Η διαχείριση του νερού απο-
τελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της λεκάνης της Με-
σογείου η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο ευάλωτες 
περιοχές του πλανήτη στην αλλαγή του κλίματος. Παράλληλα η 
αλματώδης αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις κοινωνι-
κές και οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή δημι-
ουργούν μεγαλύτερη πίεση στους ήδη βεβαρημένους υδατικούς 
πόρους. Η σημαντική ανεπάρκεια και η χωρική και χρονική ανισο-
κατανομή των υδατικών πόρων, η πίεση στους υδατικούς πόρους 
από τις οικονομικές δραστηριότητες και την αύξηση του πληθυ-
σμού, οι διενέξεις για τη διαχείριση των διακρατικών λεκανών, τα 
έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης των παράκτιων περιοχών και 
τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης είναι μερικά από τα πιο επι-
τακτικά προβλήματα νερού στην περιοχή τα οποία θα επιδεινω-
θούν περαιτέρω από την αλλαγή του κλίματος.. Τα στοιχεία δεν 
είναι πολύ ικανοποιητικά ούτε σε ότι αφορά στα επίπεδα επάρ-
κειας υδατικών πόρων, ούτε και στην πρόσβαση σε καθαρό νερό. 
Ο δείκτης που ορίζει την επάρκεια των υδατικών πόρων σε μια 
περιοχή είναι το ποσό των ανανεώσιμων υδατικών αποθεμάτων /

κάτοικο/έτος. Το όριο για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών 
σε νερό είναι 1700 m3/κάτοικο/έτος, οπότε η χώρα δεν αντιμε-
τωπίζει προβλήματα επάρκειας νερού. Στη λεκάνη της Μεσογείου 
έχουμε 180 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν με περίπου 1000 
m3/κάτοικο/έτος σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Συρία, η Κύπρος, η 
Αίγυπτος ενώ υπάρχουν περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι που 
ζουν με λιγότερα από 500 m3/κάτοικο/έτος σε καθεστώς απόλυ-
της λειψυδρίας, στη Μάλτα, στην Αλγερία, στην Τυνησία, στο Ισ-
ραήλ στην Παλαιστίνη και στη Λιβύη ( Βlue Plan 2009). Ο χάρτης 
1 αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος: Σε ότι αφορά στην 
πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπολογίζεται ότι παρόλο που το 85% 
των χωρών της Μεσογείου απολαμβάνουν καθαρό πόσιμο νερό, 
εντούτοις ακόμη 23 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε αγροτικές 
περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει διαχρονικά η ζήτηση του νερού η οποία τα τελευταία 
50 χρόνια σχεδόν έχει διπλασιαστεί. O αγροτικός τομέας αποτελεί 
το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού με ποσοστό 64% , ενώ ακολου-
θεί ο βιομηχανικός τομέας με 22% (συμπεριλαμβανομένης και της 
ενέργειας) και τέλος ο αστικός τομέας με 14%. Μάλιστα η ζήτη-
ση θα πρέπει να συνδυαστεί με τα επίπεδα αποδοτικότητας της 
χρήσης του νερού. Τα ποσοστά δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
καθώς για το διάστημα 20052010 αυτά κυμαίνονταν από 40-82%. 
Η Κύπρος και το Ισραήλ είναι από τις χώρες που έχουν αποδοτι-

κότητα χρήσης 82% καθώς έχουν εξελίξει σε πολύ ικανοποιητικό 
βαθμό τα συστήματα άρδευσής τους και έχουν παράλληλα περι-
ορίσει σημαντικά τις διαρροές στα δίκτυα που υπολογίζονται πε-
ρίπου στο 16%. 

q ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Ο αναπτυξιακός ρόλος του νερού, με την πολυδιάστατη συμμετο-
χή του σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, ο 
περιβαλλοντικός του χαρακτήρας, με τη θεμελιώδη σημασία του 
στη διατήρηση της ζωής των κάθε μορφής οικοσυστημάτων, κα-
θώς και η συμμετοχή του στη διαμόρφωση του επιπέδου της ποι-
ότητας της ζωής και συνεπώς η συμβολή του και στην υπόθεση 
της κοινωνικής ευημερίας, καθιστούν την ένταξη της διαχείρισης 
των υδατικών πόρων στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης 
για το Περιβάλλον όχι μόνο προφανή, αλλά και επιβεβλημένη. 
Μια βιώσιμη διαχείριση νερού θα πρέπει να εγγυηθεί το διαχρονι-
κό χαρακτήρα της επίτευξης του τριπλού στόχου: της ανάπτυξης, 
με την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό, της διατήρησης του 
περιβάλλοντος, με την προστασία και τη διατήρηση της υγείας 
και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και την επίτευξη του 
στόχου της κοινωνικής ευημερίας, με τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης όλων σε νερό καλής ποιότητας και ικανής ποσότη-
τας. Η βιώσιμη διαχείριση νερού προϋποθέτει την κατανάλωση 
αποκλειστικά και μόνο των ανανεώσιμων υδατικών αποθεμάτων. 
Ο δείκτης εκμετάλλευσης υδάτων (exploitation index) είναι ο λό-
γος απολήψεων νερού ως προς τους ανανεώσιμους υδατικούς 
πόρους και δείχνει την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι. Ο 
δείκτης αφορά υπόγειους και επιφανειακούς υδατικούς πόρους. 
Όσο πιο κοντά είναι ο δείκτης στο 100 τόσο πιο μεγάλο πρόβλη-
μα παρουσιάζεται στη χώρα καθώς εξαντλούνται τα ανανεώσιμα 
υδατικά αποθέματα. Ανάλογα με το δείκτη εκμετάλλευσης υδά-
των οι χώρες της Μεσογείου μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομά-
δες: Χώρες όπως η Μάλτα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Συρία και η 
Λιβύη έχουν εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα καθώς ο δείκτης είναι 
πάνω από 80. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως υπεράντλησης υπό-
γειων υδατικών πόρων που προκαλούν με τη σειρά τους σοβαρά 
φαινόμενα υφαλμύρινσης. Μια δεύτερη ομάδα αφορά στις χώρες 
που η τιμή του δείκτη είναι μεταξύ 25-60 οι οποίες αντιμετωπί-
ζουν πρόσκαιρο πρόβλημα ή αλλιώς δέχονται τοπική πίεση στους 
υδατικούς πόρους. Τέτοιες χώρες είναι η Τυνησία, το Μαρόκο, η 
Αλγερία, η Ισπανία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη και η Κύπρος. Τέλος οι 
χώρες που έχουν την τιμή του δείκτη κάτω από 25 δεν αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, η Γαλλία, η 
Τουρκία και οι Βαλκανικές χώρες. Είναι αλήθεια ότι η πίεση στους 
υδατικούς πόρους στη λεκάνη της Μεσογείου είναι μεγάλη αν 
αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα επάρκειας 
ούτως ή άλλως ήδη σε πολλά κράτη. Συνεπώς η πολιτική νερού σε 
πολλές χώρες απέχει πολύ από αυτήν με τα χαρακτηριστικά της 
βιωσιμότητας.

q ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Οι προτεραιότητες στα θέματα νερού στη Μεσόγειο είναι: Η στα-
θεροποίηση της ζήτησης του νερού (μείωση στα βόρεια και έλεγ-
χος της αύξησης της ζήτησης στο Νότο και την Ανατολή) Ο έλεγ-
χος των διαρροών και η αύξηση της αποδοτικότητας των χρήσε-
ων Επαναπροσδιορισμός της αγροτικής πολιτικής Η προσπάθεια 
απορρύπανσης ειδικά των παράκτιων περιοχών που πλήττονται 
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περισσότερο Η διατήρηση και προστασία των υδατικών πόρων 
Η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας (Millenium Development 
Goals) με έμφαση στην πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους και 
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις χώρες της Μεσογείου.

q ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ 
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων διαχείρισης 
υδατικών πόρων τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας το ΑΠΘ 
αποφασίζει να ιδρύσει κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδά-
των προκειμένου να συμβάλλει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο 
στην επίλυση των προβλημάτων νερού. Θεμελιώδους σημασίας 
ζητήματα, όπως αυτά της αντιμετώπισης της λειψυδρίας, της ξη-
ρασίας, της προστασίας από τις πλημμύρες, της αντιμετώπισης 
έκτακτων κλιματικών συνθηκών και εκτάκτων αναγκών και της 
διαχείρισης του κινδύνου, του σχεδιασμού υδραυλικών έργων 
και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων πολλαπλών σκοπών, της 
εξοικονόμησης νερού στις χρήσεις και ιδιαίτερα στη γεωργία και 
των ορθών πρακτικών άρδευσης, της ανάκτησης του κόστους του 
νερού, της τιμολόγησής του, της εφαρμογής πολιτικών διαχείρι-
σης της ζήτησης, της διαχείρισης των διασυνοριακών λεκανών και 
της προώθησης και εφαρμογής διακρατικών συμφωνιών, της προ-
στασίας και διαχείρισης των υγροτόπων και των οικοσυστημάτων 
απαιτούν τη συστηματική ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση 
έρευνας και μελέτης. Η κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχεί-
ρισης των υδατικών πόρων είναι υπόθεση σύνθετη και δυναμική, 
που προϋποθέτει την ύπαρξη συστηματικής και εξειδικευμένης 
επιστημονικής γνώσης. Η ίδρυση ενός κέντρου ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υδάτων καλύπτει το κενό που υπάρχει για τη συστη-
ματοποίηση, τον προγραμματισμό και το συντονισμό των διαδι-
κασιών έρευνας, μελέτης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο 
εθνικής προτεραιότητας ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας 
των υδατικών πόρων. Καθώς η πόλη μας αποτελεί «σταυροδρόμι 
λαών», τόσο στη Μεσόγειο όσο και στα Βαλκάνια η ίδρυση ενός 
τέτοιου κέντρου στη Θεσσαλονίκη προφανώς αναδεικνύει και το 
ρόλο της πόλης και του πανεπιστημίου. Δίνεται έτσι η δυνατότη-
τα για επιστημονικές συμμαχίες και συνεργασίες με ελληνικά και 
ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και συνδέεται το πανεπιστήμιο 
με την κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματι-
κά τα σημαντικά προβλήματα της διαχείρισης των υδατικών πό-
ρων τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες. 
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       Νίκος Νικολόπουλος

Τον (Οκτώβριο του  2011) ξεκίνησαν οι διαδικασίες διαβούλευσης των 
διαχειριστικών σχεδίων για κάποια υδατικά διαμερίσματα της χώρας και 
αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών και για τα υπόλοιπα. Σύμφωνα 
με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 και το νόμο που ψηφίστηκε το 2003, τα 
κράτη - μέλη όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει τα διαχειριστικά σχέδια λε-
κανών απορροής ποταμών μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 και να εφαρμό-
σουν μέτρα για την επίτευξη της «καλής κατάστασης» των ευρωπαϊκών 
υδάτων μέχρι το 2015. Δεδομένου ότι οι μελέτες για την κατάρτιση των 
διαχειριστικών σχεδίων καθυστέρησαν πολύ, εκφράζονται προβλημα-
τισμοί ως προς την ποιότητα των μελετών και ως προς την αξιοπιστία 
και την επικαιροποίηση των στοιχείων στα οποία βασίστηκαν. Θεωρείτε 
αβάσιμη αυτή την ανησυχία;
Είναι γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην κατάρτιση των 
διαχειριστικών σχεδίων αλλά και ελλείψεις στην πληρότητα των προ-
παρασκευαστικών δράσεων, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2009 
η χώρα μας όχι μόνο να μην έχει ολοκληρώσει τα σχέδια, ως όφειλε, 
αλλά ούτε καν να τα έχει αρχίσει. Την τελευταία διετία έγινε μια συστη-
ματική προσπάθεια να κερδηθεί το χαμένο έδαφος με αποτέλεσμα 
σήμερα να βρίσκονται σε στάδιο διαβούλευσης τα προσχέδια για 10 
Υδατικά Διαμερίσματα (από τα συνολικά 14 Υδατικά Διαμερίσματα 
της χώρας), και συγκεκριμένα για Θεσσαλία, Δυτική Στερεά Ελλάδα, 
Ήπειρο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τα τρία Υδατικά Διαμερίσμα-
τα της Πελοποννήσου, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Αττική. 
Η οριστικοποίηση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων προϋπο-
θέτουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα 
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών. Κατά συνέπεια, ο ορί-
ζοντας έγκρισης των 10 διαχειριστικών σχεδίων είναι το καλοκαίρι με 
φθινόπωρο του 2012. Έχει επίσης ανατεθεί η μελέτη για τα Σχέδια Δι-
αχείρισης της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και επίκειται για τον 
Μάιο η ανάθεση της μελέτης για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, 
με πρόβλεψη οριστικοποίησής τους στο τέλος του 2012.
Αναφερθήκατε στον προβληματισμό για την αξιοπιστία των στοι-
χείων, στα οποία βασίζονται οι μελέτες. Θα έλεγα ότι ο ενδεχόμενος 
προβληματισμός έχει να κάνει περισσότερο με την πληρότητα των 
διαθέσιμων στοιχείων παρά με την αξιοπιστία τους και ήδη επεσή-
μανα τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες δημιουργίας του κατάλληλου υποβάθρου. Πιστεύω ότι σε 
σημαντικό βαθμό τα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν και πολλά κενά συ-
μπληρώθηκαν κατά το στάδιο κατάρτισης των σχεδίων, αλλά φυσικά 
δεν παύουν να υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις, ιδίως στην πληρότητα 
και συστηματικότητα των μετρήσεων και καταγραφών ποσοτικών 
και ποιοτικών δεδομένων για τα υδάτινα σώματα. Αλλά ξέρετε δεν 
είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα. Με 
εξαίρεση πολύ λίγα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τα υπόλοιπα προχώρησαν 
με ανάλογες ελλείψεις. Και φυσικά υιοθετώντας τη σωστή άποψη 
(που ενισχύεται και από το ίδιο το πνεύμα της Οδηγίας), ότι τα δια-
χειριστικά σχέδια έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα που επιτρέπει -αν 
όχι επιβάλλει- τη συνεχή βελτίωση, μέσω περιοδικών αναθεωρήσεων 
και επικαιροποιήσεων. Δεν πρόκειται για τις 10 εντολές. Και αυτή είναι 
η άποψη που υιοθετήσαμε και εδώ. Ας προχωρήσουμε επιτέλους με 
βάση τα στοιχεία που έχουμε (και που είναι, σε κάθε περίπτωση, αν όχι 

πλήρη τουλάχιστον επαρκή) αντί να ακολουθήσουμε το “όποιος δεν 
θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει”.
Τα διαχειριστικά σχέδια έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα που επιτρέ-
πει -αν όχι επιβάλλει- τη συνεχή βελτίωση, μέσω περιοδικών αναθεω-
ρήσεων και επικαιροποιήσεων. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη δικλείδα ασφαλείας που 
προσφέρει η διαβούλευση. Φυσικά μια διαβούλευση που είναι δομη-
μένη, προχωρά σε βάθος, είναι ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και 
απόλυτα διαφανής. Παράλληλα με την εισαγωγή καινοτόμων στοιχεί-
ων, όπως η έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης και εξοικονόμησης 
νερού, στις έννοιες του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
πόρου, στη χρήση βιολογικών δεικτών και στην οικοσυστημική προ-
σέγγιση, η Οδηγία ορθά δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις διαδικασίες 
της διαβούλευσης. Και είμαστε αποφασισμένοι το στοιχείο αυτό να το 
αξιοποιήσουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συν-
θέσουμε ή και να συμβιβάσουμε διαφορετικές οπτικές και επιδιώξεις 
αλλά και να καλύψουμε και τα όποια κενά υπάρχουν. Μία από τις ση-
μαντικότερες αδυναμίες που αντιμετωπίζουμε, όπως ήδη προανέφε-
ρα, αφορά στην πληρότητα των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 
για τα υδάτινα σώματα. Η διαθέσιμη πληροφορία βασίζεται σε προ-
γενέστερα, σε κάποιο βαθμό μάλλον αποσπασματικού χαρακτήρα, 
προγράμματα παρακολούθησης με αδυναμίες που σχετίζονται με 
την ακρίβεια των μετρήσεων, τη συστηματικότητα και το πλήθος. Επι-
τρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες που έχουν 
γίνει για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 
«Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της 
ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρή-
σεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, κατά 
το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)». Σε συνέχεια 
με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει αρχίσει από τον Μάρτιο η 
υλοποίηση του προγράμματος. Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης 
διαθέτει 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα και 
έχει προϋπολογισμό 28 εκ. ευρώ για την επόμενη τετραετία. 

Σε σχέση με τον ορισμό των αρμόδιων περιφερειών στη διαχείριση των 
υδάτων, με διορθωτική απόφαση, ορίστηκαν ως συναρμόδιες στη δια-
χείριση, περιφέρειες που δεν έχουν καμιά γεωγραφική σχέση με συγκε-
κριμένες λεκάνες απορροής (για παράδειγμα η περιφέρεια της Αττικής 
ορίζεται ως συναρμόδια με την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για τη 
λεκάνη απορροής του Μόρνου και του Ευήνου και η περιφέρεια της Θεσ-
σαλίας για ολόκληρη τη λεκάνη του Αχελώου). Φαίνεται δηλαδή στην 
πράξη να ακυρώνεται η λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης που 
ορίζει η Οδηγία Πλαίσιο. Ποιος είναι ο στόχος της επιλογής αυτής;
Με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων πράγματι ορίζονται 
συναρμοδιότητες μεταξύ Περιφερειών (μετά τον Καλλικράτη μεταξύ 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) για ορισμένα Υδατικά Διαμερίσματα, 
κατά κύριο λόγο με βάση γεωγραφικά στοιχεία αλλά όχι μόνο, όπως 
σωστά επισημαίνετε. Δεν θα συμφωνήσω όμως ότι με τον τρόπο 
αυτό αλλοιώνεται το πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο περί αποκεντρω-
μένης διαχείρισης. Αντίθετα είναι απόλυτα σύμφωνο με τις προβλέ-
ψεις της Οδηγίας, περί της δυνατότητας συνδιαχείρισης, όπου αυτό 
είναι σκόπιμο. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε ότι κάτι τέτοιο είναι 
προφανώς απαραίτητο στις περιπτώσεις λεκανών που εκτείνονται 

συνΕντΕυΞή του ΚΑθήγήτή Α. ΑνδρΕΑδΑΚή
ΕιδιΚου γρΑμμΑτΕΑ υδΑτων του υπΕΚΑ

«Το φυσικό νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να αποτελέσει 
ιδιοκτησία γεωγραφικών και διοικητικών δομών»
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σε περισσότερες από μια Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Ο προβλη-
ματισμός σας έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που η αναγκαιότητα 
συνδιαχείρισης δεν απορρέει από γεωγραφικά κριτήρια, όπως στην 
περίπτωση που αναφέρετε ή για να συμπληρώσω και εγώ, όπως π.χ. 
στην περίπτωση του ταμιευτήρα Ταυρωπού. Εδώ έχουμε να κάνουμε 
με συνδιαχείριση που επιβάλλεται λόγω χρήσης του νερού και αυτό 
είναι και λογικό και θεμιτό. Δεν θα είχε ίσως νόημα εάν a priori απα-
γορευόταν η μεταφορά νερών μεταξύ Υδατικών Διαμερισμάτων, κάτι 
που όμως δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της Οδηγίας και πιστεύου-
με ότι αυτή θα είναι και η άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προς 
το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα. Το φυσικό νερό είναι δη-
μόσιο αγαθό και δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιοκτησία γεωγραφικών 
και διοικητικών δομών. Φυσικά, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής διαχεί-
ρισης με σεβασμό στο περιβάλλον είναι απαραίτητο η όποια μεταφο-
ρά νερού να μην αποφασίζεται με προχειρότητα, αλλά μόνον εάν η 
μεταφορά τεκμηριώνεται ως αναγκαιότητα και ως η μόνη ρεαλιστικά 
εφικτή εναλλακτική λύση. Να προσθέσω ότι οι συναρμοδιότητες που 
ορίζονται με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων έχουν ένα 
προκαταρκτικό και γενικό χαρακτήρα και πρόκειται να εξειδικευτούν 
ως προς τον χαρακτήρα και την εμβέλειά τους στο πλαίσιο των διαχει-
ριστικών σχεδίων.

Μέσα από ποια διαφανή πρακτική θα διασφαλιστεί ότι τα σχόλια και οι 
παρατηρήσεις των φορέων και των πολιτών που θα συμμετέχουν στις 
διαδικασίες διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα αποτελέσουν μέ-
ρος των τελικών σχεδίων διαχείρισης, όπως ορίζει σαφώς και η Οδηγία 
πλαίσιο 2000/60;  
Προς την κατεύθυνση αυτή εκτός από τη δημιουργία ενός διαδρα-
στικού ιστοχώρου διαβούλευσης (http://wfd.ypeka.gr) έχουν δρομο-
λογηθεί πολλές εκδηλώσεις με τη μορφή ημερίδων, σεμιναρίων και 
συναντήσεων εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχουν πραγμα-
τοποιηθεί εννέα ημερίδες, τρείς εκ των οποίων στην Πελοπόννησο 
(Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πάτρα) και η εμπειρία είναι θετική. Πιστεύουμε 
ότι επιτέλους σταδιακά όλοι μας θα μάθουμε να διαβουλευόμαστε 
αντί να παραθέτουμε παράλληλους μονόλογους. Στόχος είναι η δι-
αβούλευση, στηριζόμενη στα στοιχεία που παρέχουν τα προσχέδια 
και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κείμενα εργασίας, να 
οδηγήσει σε μια συνδιαμόρφωση των οριστικών σχεδίων. Και τα ορι-
στικά αυτά σχέδια πιστεύουμε ότι θα αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή 
σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων φορέων. Φυσικά θα 
έχουν αναγκαστικά και στοιχεία συμβιβασμού αντίθετων θεμιτών επι-
διώξεων επί μέρους χρηστών, συμβιβασμός που ωστόσο δεν θα ακυ-

ρώνει τους βασικούς στόχους και το πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του «Περιφερειακού Συνεδρίου για τη 
Διαχείριση των Μη - Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μεσόγειο» το 
Σεπτέμβριο, ανακοινώσατε την πρόθεση του ΥΠΕΚΑ για την εκπόνηση 
ενός Προγράμματος Εξοικονόμησης Νερού Κατ’ Οίκον, κατ’ αντιστοιχία 
του προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τι θα περιλαμβάνει 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και 
ποιες οι αναμενόμενες δυσκολίες του στην πράξη;
Έχει ολοκληρωθεί η προεργασία από τη Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
και τα συμπεράσματα/προτάσεις θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που 
θα διοργανωθεί τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Προς το παρόν επεξερ-
γαζόμαστε και θα θέσουμε προς συζήτηση δέσμη θεσμικών παρεμ-
βάσεων, οικονομικών κινήτρων, πιλοτικών έργων, καθώς και δράσε-
ων ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του καταναλωτή, που μεταξύ 
άλλων θα περιλαμβάνουν: 
Θεσμικές Παρεμβάσεις 
• Τροποποίηση ΓΟΚ με προσθήκη σαφούς αναφοράς στην εξοικο-
νόμηση νερού και στην επιβολή περιορισμών σε υλικά και έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης ειδικού κτηριοδομικού, κανονιστικού περι-
εχόμενου, που θα αφορά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε νέες κα-
τασκευές και την υποχρεωτική μελέτη και εγκατάσταση εξοπλισμού 
εξοικονόμησης νερού σε βρύσες, κεφαλές ντους και καζανάκια. 
• Εφαρμογή των προβλέψεων του αρθ. 2β παρ 11 του από 14.05.2002 
Π.Δ. (ΦΕΚ 402/Δ/2002) για υποχρεωτική κατασκευή ομβροδεξαμε-
νών/στερνών σε νέες κατοικίες. Η ρύθμιση αφορούσε τα νησιά Κίμω-
λο, Δονούσα, Άνω Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργό, Ανάφη, 
Σίκινο, Φολέγανδρο, Τήλο, Νίσυρο, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσο, Τέλενδο, 
Ψέριμο, Αστυπάλαια, Λειψούς, Αγαθονήσι, Αρκιούς, Αγ. Ευστράτιο, 
Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνους και Θύμαινα. Επέκταση της υποχρέωσης 
και σε άλλα νησιά του Αιγαίου μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
Διαχειριστικών Σχεδίων. 
• Ανάπτυξη Εθνικού Σήματος Εξοικονόμησης Νερού σε εξοπλισμό. 
Προοδευτική ανάπτυξη σήματος. Αρχικά το σήμα μπορεί να περιορί-
ζεται σε καζανάκια και στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλο εξοπλισμό, 
όπως βρύσες και κεφαλές ντους. Οικονομικά κίνητρα για αντικατά-
σταση σε παλιές κατοικίες/πολυκατοικίες 
• Διαμόρφωση Προγράμματος Επιδότησης οικιακών καταναλωτών 
για την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού όπως βρύσες, καζανάκια 
και κεφαλές ντους, σε περιοχές προτεραιότητας (περιοχές με ελλειμ-
ματικό ισοζύγιο, περιοχές με προβλήματα ποιότητας πόσιμου νερού). 
Πιλοτικές Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης σε δημόσια 
κτίρια και εργατικές κατοικίες 
• Πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής εξοπλισμού εξοικονόμησης νε-
ρού, χρήσης όμβριων και επαναχρησιμοποίησης σε δημόσια κτίρια, 
όπως υπηρεσίες διοίκησης κεντρικής κυβέρνησης και ΟΤΑ, στρατό-
πεδα, δικαστήρια και εργατικές κατοικίες. Προετοιμασία εθνικού προ-
τύπου εξοικονόμησης νερού για δημόσια κτίρια. Ενέργειες Ευαισθη-
τοποίησης και Ενημέρωσης του Καταναλωτή 
• Λειτουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας διασυνδεδεμένης με αυτή 
του ΥΠΕΚΑ
• Χρηματοδότηση ΔΕΥΑ για:
• ανάπτυξη συνολικού στρατηγικού σχεδίου εξοικονόμησης νερού,
• προβολή μέσω της ιστοσελίδας των ΔΕΥΑ καλών πρακτικών
εξοικονόμησης και παραγωγής σχετικού ενημερωτικού υλικού,
• διανομή δωρεάν εξοικονόμησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά.
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω στην παρούσα φάση απο-
τελούν σκέψεις και προτάσεις που απαιτούν περαιτέρω προσεκτική 
διερεύνηση πριν από την ενδεχόμενη υιοθέτησή τους.

Ευχαριστούμε πολύ!
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Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού 2012 έχει ιδιαίτερη ση-
μασία η μελέτη της  έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περι-
βάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε προσφάτως και αναφέρεται 
στην μη αποτελεσματική χρήση του νερού. Η μη αποτελεσματική 
χρήση του νερού μπορεί  να έχει έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις 
στους πόρους που χρειάζονται τα οικοσυστήματα και οι άνθρω-
ποι, δηλαδή οι δύο ζωτικοί παράγοντες της παραγωγικότητας και 
ασφάλειας, προκειμένου να διατηρηθούν και να επιβιώσουν. 
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 
με τίτλο « Προς μια αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πό-
ρων στην Ευρώπη» (Towards Efficient use of water resources in 
Europe),  τεκμηριώνει την ανάγκη   της  ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης του νερού, αρχίζοντας από την καλύτε-
ρη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.
«Οι υδάτινοι πόροι υφίστανται πιέσεις σε 
πολλά μέρη στην Ευρώπη, και το πρόβλημα  
γίνεται όλο και χειρότερο», δηλώνει η εκτε-
λεστική διευθύντρια του ΕΟΠ, Jacqueline 
Mc Glade.
Η γεωργία, η παραγωγή ενέργειας, η βιο-
μηχανία, η δημόσια υδροδότηση και τα οι-
κοσυστήματα είναι όλα σημαντικά  και  όλα 
ανταγωνίζονται  μεταξύ τους  για αυτόν τον 
περιορισμένο πόρο. Καθώς η  κλιματική αλ-
λαγή καθιστά την παροχή νερού λιγότερο 
προβλέψιμη, το να χρησιμοποιείται το νερό 
αποτελεσματικά στην Ευρώπη και προς όφε-
λος όλων εκείνων που το έχουν ανάγκη- είναι 
ιδιαίτερα  σημαντικό. Οι υδατικοί  πόροι θα 
πρέπει να διαχειρίζονται  το ίδιο αποδοτικά 
όπως  κάθε άλλο φυσικό κεφάλαιο που ανή-
κει στις χώρες. 
Η λειψυδρία έχει πολύ σοβαρές συνέπειες 
για τις οικονομίες που εξαρτώνται από την 
γεωργία και τη βιομηχανία. Ορισμένες ελ-
λείψεις έχουν οδηγήσει ακόμη και  σε πε-
ριορισμό του πόσιμου νερού σε  περιοχές 
της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης και έμμεσες 
επιπτώσεις στην οικονομία, γιατί  η μειωμένη ροή των ποταμών, 
η πτώση της στάθμης των λιμνών και των υπόγειων υδάτων, η 
εξαφάνιση υγροτόπων  μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπει-
ες στα φυσικά συστήματα που στηρίζουν την οικονομική παρα-
γωγικότητα.
Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης εντείνεται όλο και περισσότε-
ρο η διαμάχη για τους υδατικούς πόρους. Στο σύνολο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η γεωργία χρησιμοποιεί  περίπου το ένα τέταρτο 
του νερού που προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 80% στη Νότια Ευρώπη. Επιπλέ-
ον, η δημόσια υδροδότηση χρησιμοποιεί περίπου το ένα πέμπτο 
του νερού σε όλη την Ευρώπη - και από αυτό περισσότερο από το 
ένα τέταρτο καταναλώνεται απλώς ως νερό για την τουαλέτα. Οι 
εγκαταστάσεις υδροηλεκτρισμού μεταβάλλουν επίσης τη φυσική 
δομή και τη ροή ποταμών και λιμνών, με επιπτώσεις στα οικοσυ-
στήματα.
Η γεωργία είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να υπάρξει εύκο-

λα βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς μεγάλες ποσότη-
τες νερού χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά για την ύδρευση 
των καλλιεργειών. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περίπου το 
ένα τέταρτο του νερού που αντλείται για αρδεύσεις στην Ευρώπη 
θα μπορούσε να εξοικονομείται, αλλάζοντας απλώς το είδος των 
χρησιμοποιούμενων αγωγών ή του συστήματος διανομής. Η δη-
μόσια υδροδότηση μπορεί να γίνει πιο αποδοτική - σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ χάνεται έως και το 50% του πόσιμου νερού.
Σύμφωνα με την έκθεση, η μη αποτελεσματική χρήση του νερού 
οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, με επιπλέ-
ον οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Ενώ η ενέργεια που 
απαιτείται για την άντληση και την επεξεργασία του γλυκού νε-

ρού σε πόσιμο νερό ανέρχεται συνήθως σε 
0,6 kWh/m3, η αφαλάτωση του θαλασσινού 
νερού προσθέτει επιπλέον περίπου 4 kWh/
m3.  Πολλές χώρες στην Ευρώπη χρησιμο-
ποιούν τεχνολογία αφαλάτωσης, με πρώτη 
την Ισπανία, η οποία συγκαταλέγεται στους 
μεγαλύτερους χρήστες αφαλατωμένου νε-
ρού παγκοσμίως.
Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καθορίσουν 
σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους για τη 
χρήση του νερού, μέσα στα όρια της βιω-
σιμότητας, όπως αναφέρεται στην έκθεση. 
Οι στόχοι αυτοί θα διαφέρουν ανάλογα με 
τους διαθέσιμους πόρους, αλλά θα είναι 
σχεδιασμένοι κατά τρόπο ώστε το φυσικό 
περιβάλλον να έχει επαρκές νερό για να λει-
τουργήσει. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια 
μορφή «αποσύνδεσης», ώστε η αυξανόμενη 
οικονομική παραγωγικότητα να μην συνεπά-
γεται μεγαλύτερη χρήση νερού και συνεπώς 
μεγαλύτερες επιπτώσεις για το περιβάλλον.
Ιστορικά, οι τιμές του νερού στην Ευρώπη 
σπανίως αντικατόπτριζαν το πραγματικό 
δημοσιονομικό κόστος της παροχής νερού, 
ή  το οικονομικό κόστος για το περιβάλλον. 
Αυτό οδήγησε στη ρύπανση και την έλλειψη 

νερού, με συνέπεια να υπάρχει κόστος για το περιβάλλον και την 
κοινωνία. Για παράδειγμα,  οι πολίτες πληρώνουν συνήθως για το 
κόστος επεξεργασίας του πόσιμου νερού που ρυπαίνεται από τη 
γεωργία ή τη βιομηχανία. Εάν επιβάλλονταν οι σωστές τιμές στη 
χρήση νερού, πιθανώς αυτό να λειτουργούσε ως κίνητρο για την 
αποτελεσματικότερη χρήση του αλλά και για την ανάπτυξη τεχνο-
λογικών καινοτομιών. Η αποδοτική χρήση φόρων, επιδοτήσεων, 
μηχανισμών της αγοράς, μεθόδων τιμολόγησης και άλλων οικο-
νομικών εργαλείων θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξισορρό-
πηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων για νερό.
Στη διάρκεια του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα  δημοσιεύσει 
το Σχέδιο προστασίας των ευρωπαϊκών υδάτων (Blueprint to 
safeguard Europe’s waters) και θα ανοίξει τον δρόμο για τη θέ-
σπιση νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2012, ο ΕΟΠ θα δημοσιεύσει μια σειρά εκθέσεων για θέματα που 
αφορούν το ζήτημα του νερού, διερευνώντας τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

για μια πιο αποτελεσματική χρήση του  νερού
Της Δρ. Χριστίνας Θεοχάρη

Πολιτικού Μηχανικού – Περιβαλλοντολόγου
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Ενημερωθείτε από την Ιστοσελίδα 

του ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Καθημερινή ενημέρωση 

σε επίκαιρα επαγγελματικά θέματα

(Νόμους, Π.Δ., Υ.Α., Εγκυκλίους, Έγγραφα κλπ.)

με συνδέσμους / απευθείας αναρτήσεις, στο

www.teetrip.tee.gr

Νερό: Αιτία πολέμων τον 21ο αιώνα
Η δυσκολία πρόσβασης σε πόσιμο νερό, οι τεράστιες απώλειες, 
η εκτεταμένη ρύπανση, ιδίως εκεί όπου το έχουν περισσότερη 
ανάγκη, οι ασθένειες και οι θάνατοι που προκαλούνται από την 
έλλειψή του, είναι δεδομένα που έχουν οδηγήσει τους ειδικούς 

στην διατύπωση της άποψης πως το νερό θα είναι η αιτία των 
μελλοντικών πολέμων. Τι συμβαίνει διεθνώς με το νερό, ιδιαίτε-
ρα παραστατικά περιγράφεται στο σχεδιάγραμμα που αντιγρά-
φουμε από το CNN.com
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ο τύπος έγραψε

Ιπτάμενο  χαλί 

Μικρογραφία ιπτάμενου χαλιού από πλαστικό, έκανε 
την παρθενική του πτήση σε ένα εργαστήριο στο Πανε-
πιστήμιο του Πρίνστον. Το δέκα εκατοστών φύλλο «έξυ-
πνης διαφάνειας» μετακινείται με «κυματική ενέργεια», 
όπου κύματα ηλεκτρικών ρευμάτων ωθούν λεπτούς θύ-
λακες αέρα από εμπρός προς τα πίσω στο κάτω μέρος 
του «μαγικού χαλιού». Το πρωτότυπο κινείται με ταχύτη-
τα περίπου ένα εκατοστό ανά δευτερόλεπτο. Βελτιώσεις 
στο σχεδιασμό του θα μπορούσαν να πετύχουν ακόμα 
και ταχύτητα ενός μέτρου το δευτερόλεπτο.
 Ακολούθησε μια διετής εργασία με αισθητήρες σε 
διάφορα μέρη του υλικού, ώστε να τελειοποιήσουν τις 
επιδόσεις μέσα από μια σειρά πολύπλοκων ανατροφο-
δοτήσεων.
Αφού τελικά αποκτήθηκε η απαιτούμενη γνώση, ο κυ-
ματισμός της κυματομορφής ταίριαζε με την προβλε-
πόμενη θεωρία και οι αέριες κινήσεις έδωσαν ζωή στο 
μικροσκοπικό χαλί. Στην επιστημονική δημοσίευση 
που περιγράφεται το σχέδιο [Traveling wave-induced 
aerodynamic propulsive forces using piezoelectrically 
deformed substrates, Appl. Phys. Lett. 99, 114102 (2011)], 
ο Jafferis και οι συνεργάτες του είναι αρκετά προσεκτι-
κοί χρησιμοποιώντας την λέξη «ιπτάμενο» μέσα σε εισα-
γωγικά, επειδή το μηχάνημα που προκύπτει έχει 
περισσότερα κοινά με ένα αεροστρω-
ματόχημα (hovercraft) παρά 
με ένα αεροπλάνο

Πριν από ένα 
χρόνο περί-
που στο Βι-
ετνάμ ανακα-
λύφθηκε ένα 
σπήλαιο τε-
λείως διαφο-
ρετικό από 
όλα τα αλλά. 
Ένα τεράστιο σπήλαιο που ίσως είναι το μεγαλύτερο 
στον κόσμο. Αυτό δεν είναι το περίεργο, το περίεργο 
με αυτό το σπήλαιο είναι ότι στο εσωτερικό του υπάρ-
χει ένα τροπικό δάσος. 
Υπάρχουν επίσης φυτά που έχουν εξελιχτεί στο εσωτε-
ρικό και τις ανάγκες του σπηλαίου. Στο εσωτερικό του 
ζουν πίθηκοι που οι διάφορες με τους έξω πιθήκους 
είναι απειροελάχιστες, μα όλα δείχνουν ότι αρχίζουν 
και εξελίσσονται στις ανάγκες του σπηλαίου, υπάρ-
χουν ακόμα πουλιά διάφορα έντομα άγνωστα στους 
επιστήμονες. Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται στο Phong 
Nha-ka Bang National Park στην περιφέρεια Bo Trach 
και στην επαρχία Quang Binh. 
Η όλη περιοχή βρίσκεται στα σύνορα Λάος – Βιετνάμ, 
διαθέτει ένα μεγάλο ορμητικό ποτάμι μέσα του το 
σπήλαιο το οποίο και δίνει ζωή. 
Το σπήλαιο λέγεται ότι βρέθηκε από ένα άνδρα που 
ονομάζεται HO-Knah το Νοέμβριο του 1991. 
 Ωστόσο κανένας δεν είχε επιχειρήσει να εξερευνήσει το 
σπήλαιο μέχρι το τέλος του 2009 οπού μια ομάδα Βρετανών 

σπηλαιολόγων με την βοήθεια Βιετναμέζων ερεύνησαν 
το σπήλαιο οπού και έφεραν καταπληκτι-

κές φωτογραφίες μαζί τους 
στην επιστροφή.

Μια απίστευτη επιστημονική ανακάλυψη έρχε-
ται στο φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο: 
Η γη είχε κάποτε δύο φεγγάρια σύμφωνα 
με τους ερευνητές οι οποίοι συμπέραναν 
ότι το φεγγάρι, που όλοι βλέπουμε, είναι 
ένας ‘’δολοφόνος’’.
  Παράλληλα, φαίνεται πως η αστρο-
νομία βρίθει και αυτόν τον μήνα με 
φωτογραφίες από το διαστημικό όχη-
μα Reconnaissance Orbiter της NASA, να 
δείχνουν πως υπάρχει νερό στον Άρη, ενώ 

σύμφωνα με νέους υπολογισμούς των 
επιστημόνων, η Σελήνη είναι νεότερη 

από όσο την υπολόγιζαν. Εάν επι-
βεβαιωθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, 
τότε ίσως θα έπρεπε να ξαναγρα-
φεί η ιστορία του φεγγαριού.
 Μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά 
αστρονόμοι κατάφεραν να παρα-

κολουθήσουν την εξαφάνιση ενός 
άστρου το οποίο κατάπιε η μαύρη 

τρύπα. 

Τα δύο φεγγάρια της γης, ο υδάτινος Άρης 
και το κρυφό ποτάμι του Αμαζονίου

Το μεγαλύτερο σπήλαιο στον κόσμο 
ανακαλύφθηκε στο Βιετνάμ
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Ο πραγματικός στόχος του νόμου για την αναθεώρηση του τρόπου 
έκδοσης των αδειών δόμησης, είναι η επιτάχυνση της συγκέντρωσης 
και συγκεντροποίησης στον κλάδο της ιδιωτικής κατασκευής.  Ο νόμος 
επικαλείται  μια σειρά από υπαρκτά προβλήματα, όπως τη διαφθορά, 
αλλά αναθέτει στον υπαίτιο δημιουργίας αυτών των προβλημάτων 
την επίλυση τους. Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα της εμπορευ-
ματοποίησης των τεχνικών έργων, είναι αποτέλεσμα της αγοράς 
και ανατίθεται στην αγορά η επίλυση του. Στη πραγματικότητα το 
πλαίσιο θα οδηγήσει σε μιας μεγάλης κλίμακας εμπόριο πιστοποι-
ητικών, όπου η δοσοληψία μεταξύ ελεγκτών και κατασκευαστών 
θα πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ειδικότερα, στο νόμο δεν προβλέπε-
ται καν διάκριση των οικοδομικών αδειών για κατοικίες και για άλλες 
χρήσεις. Ανοίγει ο δρόμος για τρομακτική υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος και της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων προ-
τείνοντας τον ίδιο μηχανισμό (κατασκευές χωρίς έγκριση μελετών) για 
όλες τις χρήσεις. Κάνει λόγο για καταμερισμό των ευθυνών στα διάφο-
ρα μέρη, αλλά το σύνολο της ευθύνης πέφτει στις πλάτες του ερ-
γαζόμενου μηχανικού. Το κατασκευαστικό μονοπώλιο, ενώ είναι ο 
κύριος υπεύθυνος, απαλλάσσεται από τις ευθύνες του. 
1. Βασική κατεύθυνση του νόμου είναι η ιδιωτικοποίηση – εμπορευ-
ματοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων. Καταργείται ακόμα και ο 
κρατικός έλεγχος επί των μελετών και ουσιαστικά υλοποιούνται με-
λέτες και κατασκευάζονται κτίρια χωρίς να προηγείται κανένας έλεγχος 
από το κράτος.  Ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων. Δημιουργείται ο 
θεσμός του ιδιώτη «ελεγκτή δόμησης» που θα έχει την ευθύνη διε-
νέργειας των ελέγχων για τις κατασκευές.
2. Στη πραγματικότητα δίνεται η δυνατότητα στον κάθε ένα να οικο-
δομήσει οτιδήποτε με οποιουσδήποτε όρους και να «ελεγχθεί» 
εκ των υστέρων, από ιδιώτες. Ο κρατικός έλεγχος περιορίζεται στην 
«έγκριση δόμησης», ενώ ο έλεγχος της μελέτης περιορίζεται (Άρθρο 
5, παράγραφος 2) στην «πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου». 
3. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι καταστρεπτική για τα λαϊκά συμ-
φέροντα, για τους εργαζόμενους, για το περιβάλλον. a. Προωθείται η 
ολοκληρωτική καταστρατήγηση των πολεοδομικών κανονισμών, κα-
θώς πλέον δεν θα ελέγχονται ούτε καν οι μελέτες από το κράτος.  b. 
Η υλοποίηση των μελετών επίσης θα ελέγχεται εκ των υστέρων από 
ιδιώτες ελεγκτές. Αν το σημερινό σύστημα ελέγχων από μόνιμους, κρα-
τικούς υπαλλήλους δίνει μια φορά τη δυνατότητα συνδιαλλαγής, το νέο 
σύστημα, όπου οι «ελεγκτές» είναι οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
μισθωτοί «εταιρειών ελεγκτών» (κατ’ αναλογία με τις ιδιωτικές ΕΞΥΠΠ) 
που θα βρίσκονται υπό τη μόνιμη απειλή της ανεργίας, θα πολλαπλασι-
άσει τις δυνατότητες συνδιαλλαγών και άρα τα φαινόμενα διαφθοράς. 
c. Οι παραγόμενες κατασκευές θα είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον, 
για τους εργαζόμενους, αφού ακόμα και η τυπική συμμόρφωση τους  
με τους πολεοδομικούς κανονισμούς τίθεται σε αμφισβήτηση.  d. Είναι 
σαφής ο εισπρακτικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου, αφού θεσπί-
ζονται πρόστιμα σε περίπτωση «μικρών παραβάσεων» στη δόμηση, 
σε βάρος του μηχανικού, απαλλάσσοντας από τις ευθύνες του τον 
κατασκευαστή του έργου. e. Ακόμα και στην περίπτωση καταγραφής 
κάποιας παράβασης τα κατασκευαστικά μονοπώλια θα καλύπτονται 
πίσω από την ευθύνη του εργαζόμενου μηχανικού που θα γίνεται 
αποδιοπομπαίος τράγος. Ο επιβλέπων μηχανικός – υπάλληλος σε ένα 
κατασκευαστικό μονοπώλιο θα βρίσκεται απέναντι στο εξής δίλημμα: 

να προσυπογράψει μια σειρά από παρανομίες που στόχο έχουν να πολ-
λαπλασιάσουν την κερδοφορία του μονοπωλίου αναλαμβάνοντας και 
την τεχνική ευθηνή ή να απολυθεί.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νόμο 
δεν προβλέπονται κυρώσεις για τον κατασκευαστή του κτιρίου. f. Ιδιω-
τικοποιεί τους πολεοδομικούς ελέγχους και μετατοπίζει το κόστος των 
τεχνικών ελέγχων στο λαϊκό καταναλωτή.  
4. Για τους ελεγκτές δόμησης και τον τρόπο επιλογής τους,  το σ/ν 
προωθεί την πολιτική της ΕΕ για την Μπολώνια και τα επ. δικαιώ-
ματα. Οι ελεγκτές πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια και να 
εξεταστούν, αποσυνδέοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα από το 
πτυχίο, ενώ υλοποιείται και η πολιτική διάσπασης των πενταετών 
πτυχίων σε δύο κύκλους σπουδών, αφού ο ελεγκτής δόμησης απλά 
θα περνάει από σχετικές εξετάσεις, ανεξάρτητα των σπουδών του. 
Προωθεί τη δια βίου κατάρτιση, ενώ επιπλέον, δεν διευκρινίζεται καν 
ποιος θα διεκπεραιώνει τα σεμινάρια εξειδίκευσης και πιστοποίησης 
των ελεγκτών δόμησης, προωθώντας την ιδιωτικοποίηση της εκπαί-
δευσης.  Η ίδια λογική των επαγγελματικών προσόντων βρίσκεται 
και στο άρθρο 23 για τα προσόντα συμμετοχής στα συμβούλια 
συμμετοχής, όπου αποσυνδέεται η πρόσβαση στο επάγγελμα από το 
ακαδημαϊκό δίπλωμα.
5. Ανυπαρξία κρατικών ελέγχων. Ο κρατικός έλεγχος μετατρέπεται σε 
δευτεροβάθμιο, μέσα από μια επιτροπή  που θα στελεχωθεί με ελάχι-
στα άτομα που θα έχουν την ευθύνη ελέγχων για ολόκληρη τη χώρα…
6. Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις εργαζόμενων στο δημόσιο, 
αφού η κατάργηση των πολεοδομικών ελέγχων και των πολεοδομιών 
ανοίγει το δρόμο για μαζική κατάργηση οργανικών θέσεων. 
7. Το άρθρο 41 εισάγει ρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα στο θα-
λάσσιο χώρο. Αναδεικνύονται οι κυβερνητικές προθέσεις για εμπορευ-
ματοποίηση της θάλασσας για μια σειρά από χρήσεις. 
8. Παράγραφος 21 του άρθρου 42, πρόκειται για νέες σκανδαλώδεις 
παραχωρήσεις υπέρ των μονοπωλίων της ενέργειας, αφού δίνεται η 
δυνατότητα για αύξηση της τιμής κοστολόγησης της παραγόμενης 
ενέργειας από αιολικά πάρκα κατά 30% και να φθάσει στα 140 ευρώ 
ανά μεγαβατόρα.
9. Παράγραφος 22, άρθρου 42. Με πρόσχημα την αναβάθμιση της ΡΑΕ, 
καταργείται ο έλεγχος νομιμότητας αδειών παραγωγής από ΑΠΕ. 
Σκανδαλώδεις παραχωρήσεις υπέρ των μονοπωλίων της ενέργειας.
Η θετική στάση των οργάνων του ΤΕΕ πρέπει να καταδικαστεί άμεσα. 
Το ίδιο και η αναζωπύρωση του συντεχνιακού καβγά, είτε μεταξύ ειδι-
κοτήτων (αρχιτέκτονες – πολιτικοί), είτε με τα ΤΕΙ. Ο καβγάς αυτός σκό-
πιμα επιχειρεί να συγκαλύψει την βαθιά πολιτική ουσία του νόμου, τη 
μετακύλιση της ευθύνης στις πλάτες του ιδιώτη μελετητή-επιβλέποντα.  
Μόνο η προοπτική του ενιαίου φορέα κατασκευών, της κοινωνικής 
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής έργων που θα σχεδιάσουν και θα 
κατανείμουν τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους σε έργα για την 
κάλυψη των λαϊκών αναγκών, με πλήρη αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας, με κατοχύρωση των μισθολογικών, εργασιακών, 
μορφωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του μπορεί να δώσει θετική 
διέξοδο στο πρόβλημα και να ενώσει τους εργαζόμενους μηχανικούς 
στον κοινό αγώνα, ξεπερνώντας τη συντεχνιακή μυωπία.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, θεωρούμε ότι ο νόμος αυτός 
είναι ένα πέρα για πέρα αντιλαϊκό, αντιδραστικό κατασκεύασμα 
και ζητάμε την άμεση κατάργησή του.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχετικά με το νόμο για την έκδοση αδειών δόμησης

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαλεία κοπής, διάτρησης, τριβής συναρμολόγησης (χειροκίνητα 
και ισχύος), φλόγιστρα, συγκολλήσεις, φορητές σκάλες, γερανοί, φορτηγά, πύργοι, καβαλέτα, 
εργοεξέδρες.
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, επιβλέποντες, διερχόμενοι πεζοί

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ
Κίνδυνος καταπλακώσεων 
από πτώσεις υλικών και 
ατόμων από ύψος

-Ασφαλείς θέσεις εργασίας, φορητές σκάλες και γεφυρώσεις-περάσματα 
και ικριώματα με ανθεκτικά καθαρά δάπεδα (που να μην υπερφορτώνο-
νται) και κουπαστές. 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 
σκάλες.
-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών γερανών ή βαρούλκων/
παλάγκων για την ανύψωση υλικών. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και ζώνης εργαλείων
-Οι πύργοι να πληρούν τις προδιαγραφές ευστάθειας και έχουν πλήρη 
προστασία με κουπαστές και φρένα σε όλους τους τροχούς.
-Προστασία από πτώση των περάτων πλακών, ανοιγμάτων, στεγών με 
περιφράγματα, δίχτυα προστασίας και χρήση ζωνών ασφάλειας από 
τους εργαζόμενους. 
-Ακόμα σε στέγες με εύθραυστες επικαλύψεις πρέπει να κατασκευάζο-
νται προστατευμένες διαβάσεις 
-Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού και όχι ¨πάσες¨, 
φθαρμένα σαμπάνια/συρματόσχοινα και κύκλους γερανού πάνω από 
επικίνδυνα σημεία.  
-Παράλληλη κατασκευή ικριώματος προσόψεως με δίχτυ προστασίας 
που διευκολύνει και εξασφαλίζει την κίνηση προσωπικού και υλικών. 
(βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο ικριωμάτων)  
-Κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος ή και συλλεκτήριων πετα-
σμάτων.
-Γενικά πρέπει κατά το δυνατόν η κατασκευή των ζευκτών της στέγης να 
γίνεται στο έδαφος και κατόπιν να ανυψώνονται και συναρμολογούνται 
στην τελική θέση τους στην στέγη 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Του Αδαμαντίου Καρύδη

Πολιτικού Μηχανικού, Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛ. ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ξυλουργικές ή σιδηρουργικές εργασίες 
κατασκευής και συντήρησης ζευκτών, 
επικαλύψεων και υδρορροών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων 
με μηχανήματα κατά την μετα-
κίνηση υλικών, εξοπλισμού και 
μηχανών που χρησιμοποιούνται 
στην περιοχή εργασίας

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

Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, πυρκα-
γιάς, εκρήξεων και τραυματισμού 
από μηχανολογικό εξοπλισμό και 
εργαλεία.

-Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD πριν 
την έναρξη των εργασιών καθημερινά.
-Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών πινάκων στεγανού 
τύπου.
-Επάρκεια, συντήρηση και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου και των 
ηλεκ. μηχανημάτων του εργοταξίου (μονώσεις, ανθεκτικές καλωδιώσεις, 
γειώσεις κλπ.)
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Να μην χρησιμοποιούνται προβληματικά εργαλεία
-Να μην αφαιρούνται από τα εργαλεία διατάξεις ασφαλείας καλύμματα, 
να είναι πιστοποιημένα και να συντηρούνται τακτικά
-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Έλεγχος ακροφυσίων σαλμών, βαλβίδας φλόγιστρου, φιαλών αερίων, 
σωλήνων υπό πίεση, καλωδίων και γεννήτριας ηλεκτροσυγκόλλησης και 
χρήση ηλεκτροδίων μόνον όσων έχουν βεβαίωση ασφάλειας.
-Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα και άχρηστα 
υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών, εργαλείων και παρελκόμενων 
για να μην εμποδίζουν 
-Το οξυγόνο να μην έρχεται σε επαφή με λιπαντικά ή άλλες ουσίες και να 
μην γίνονται συγκολλήσεις στο εσωτερικό δεξαμενών εάν δεν πλυθούν 
και στεγνώσουν καλά και γεμίσουν με νερό ως το σημείο συγκόλλησης.
-Οι συγκολλητές να φορούν προστατευτικές δερμάτινες ποδιές και τα 
ρούχα τους να μην έχουν λερωθεί μα λάδια και πετρέλαια 
-Έλεγχος για εναπομείναντες σπινθήρες έως και μισή ώρα μετά την 
εργασία συγκόλλησης ή κοπής.
-Απομόνωση της θέσης εργασίας συγκολλήσεων από άλλους 
εργαζόμενους
-Έλεγχος και χρήση πυροσβεστήρων.
-Εμπειρία χρήσεως του εξοπλισμού από το προσωπικό και να 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση και 
φύλαξη του.
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 
μετακίνηση των μηχανημάτων/
οχημάτων

-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων πορείας, 
οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης των  μηχανημάτων. 
-Κατάλληλη σήμανση έργων στην έξοδο του εργοταξίου 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 
στάθμευσης και επέμβαση με επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα 
(αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα κλπ.) όπου απαιτούνται.
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων του γερανού (με τάκους και όχι με 
ετερόκλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση σε μυοσκελετικές 
καταπονήσεις

-Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση βάρους 
-Χειρωνακτική μεταφορά δοκών πάντα από δύο εργαζόμενους 
-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς βάρους.

Έκθεση σε σκόνη -Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.
-Διατάξεις απαγωγής σκόνης στα μηχανήματα

Έκθεση σε θόρυβο. -Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π.

Έκθεση σε ατμούς 
συγκολλήσεων/καπνού

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

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

-Μηχανήματα με συστήματα απόσβεσης δονήσεων
-Σωστή συντήρηση μηχανημάτων 
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώμαλους δρόμους
-Χρήση Μ.Α.Π.

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή 
ακτινοβολία

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, ατμών/σωματιδίων καπνού


Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών ή ανεξάρτητα μία φορά 
την εβδομάδα ή μετά από κακές καιρικές συνθήκες και σύνταξη σχετικής έκθεσης από αρμόδιο 
πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών

 Ενημέρωση του βιβλίου  συντήρησης μηχανήματος 

 Έλεγχος ικανότητας χειριστών/κυκλοφορίας/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.
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Κόρινθος, 06 Απριλίου 2012 – Σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ παρέδωσε τα ασφαλιστήρια των 87.000 µαθητών της 

Πελοποννήσου στους ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα ασφαλιστήρια αφορούν σε 

µαθητές νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων της Πελοποννήσου, για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί 
εντός και εκτός σχολείου, για ένα χρόνο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της εταιρείας κυρία Ευγενία Λαρσινού, ο Περιφερειάρχης κύριος 

Πέτρος Τατούλης, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου κύριος Αναστάσιος Αποστολόπουλος, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης κύριος Πέτρος Μισθός, η 

Αντιπεριφερειάρχης κυρία Κωνσταντίνα Νικολάκου, ο δήµαρχος Κορινθίων κύριος Αλέξανδρος Πνευµατικός και οι 

∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. 

∆ηλώσεις

Η Πρόεδρος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ κυρία Ευγενία Λαρσινού αφού εξέφρασε τη µεγάλη της χαρά για τη σηµερινή ηµέρα, 

δήλωσε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγµές πρέπει όλοι να δείχνουµε το ενδιαφέρον µας κυρίως για τη νεολαία. «Στην 

εταιρεία τρία είναι τα χαρακτηριστικά µας, προσπάθεια, σεµνότητα και αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη όµως µε πράξεις».

Ο Περιφεριάρχης Πελοποννήσου κύριος Πέτρος Τατούλης δήλωσε: «Η σηµερινή είναι µια πολύ σηµαντική 

πρωτοβουλία µιας κατεξοχήν Πελοποννησιακής εταιρείας, η οποία παρά την κρίση συνεχίζει τις επενδύσεις βοηθώντας 

την οικονοµία της Πελοποννήσου. Θέλω να εκφράσω για άλλη µια φορά τις ευχαριστίες µου προς την εταιρεία και 

ιδίως προς την κυρία Ευγενία Λαρσινού για την αγαθή της προαίρεση και την αγάπη που επιδεικνύει για τον τόπο, 

αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ελπίδα για το µέλλον». 

Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης κύριος Πέτρος Μισθός τόνισε ότι η πράξη της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ 

είναι µια προσφορά αγάπης και ανιδιοτέλειας, διαπίστωση την οποία συνυπέγραψαν οι κ.κ. Αποστολόπουλος και 

Πνευµατικός.  

Όµιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ

Με βασικό άξονα της φιλοσοφίας της, την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ 

προβαίνει για δεύτερη φορά στην παροχή ασφάλισης µαθητών, έπειτα από την πρώτη φορά όπου είχε ασφαλίσει 

17.000 µαθητές στους νοµούς Κορίνθου, Τριπόλεως και Μεγάρων. Στα 40 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, η 

ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποδεικνύει έµπρακτα το βαθµό της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, µε συνεχή δράση στον τοµέα της 

Υγείας & Ασφάλειας, όπου έχει να παρουσιάσει εντατικά προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης τόσο του 

προσωπικού και των συνεργατών της όσο και της τοπικής  κοινωνίας. Το όραµα της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι η 

ισότιµη πρόσβαση των ατόµων στην περίθαλψη και τις υπηρεσίες ασφάλισης σε τοπικό επίπεδο αλλά και ανά την 

ελληνική επικράτεια. 

Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ 

παρέδωσε τα ασφαλιστήρια 

των 87.000 µαθητών 

της Πελοποννήσου, 

σε ειδική εκδήλωση 

της Περιφέρειας


