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Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ίσως το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. 
Οι διακομματικές επιτροπές, τα διεθνή επιστημονι-
κά συνέδρια και οι ερευνητικοί σταθμοί σε όλο τον 
κόσμο συμφωνούν ότι η πρόοδος της ανθρώπινης 
κοινωνίας είχε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον.

Εκτός από το αλόγιστο ξόδεμα του νερού, τη σημα-
ντική μείωση της βιοποικιλότητας μας και την πρό-
κληση σοβαρών προβλημάτων υγείας, η ανθρώπινη 
ρύπανση έχει οδηγήσει και σε αύξηση των επιπέδων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτά τα αέρια θερμοκηπίου 
ευθύνονται άμεσα για τις τάσεις υπερθέρμανσης του 
πλανήτη μας.

Μας προτείνουν καθημερινά τρόπους ώστε να βά-
λουμε τέλος στη μόλυνση όμως τα οικονομικά συμ-
φέροντα κωφεύουν αδιαφορώντας μπροστά στο 
κέρδος για την επερχόμενη ολική καταστροφή.

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι ίσως ο τελευ-
ταίος τρόπος πρόληψης κατά της μόλυνσης του πλα-
νήτη. Αν οι πόλεις μας βασίζονταν σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όπως ηλιακή ή αιολική, δεν θα χρειά-
ζονταν να καίμε ορυκτά καύσιμα για ενέργεια. 

Έτσι όχι μόνο η ατμόσφαιρα θα ήταν καθαρή αλλά 
θα καταφέρναμε να διατηρήσουμε και την ομορφιά 
της φύσης την οποία καταστρέφουμε καθημερινά για 
τους πόρους της. 
Τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα έχει δυστυχώς 
προκαλέσει ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε 
και ιδιαίτερα από τότε που ανέπτυξε την βιομηχανία. 

Έτσι η τεράστια τεχνολογική πρόοδος είχε σαν συνέ-
πεια την υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης. 
Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, οι αναθυμιάσεις από τις 
βιομηχανίες, τα εργοστάσια, τα καυσαέρια, τα τροχο-
φόρα δηλητηριάζουν τη φύση και χειροτερεύουν τις 
συνθήκες ζωής του ανθρώπινου γένους.

Το περιβάλλον ρυπαίνεται από λύματα, απόβλητα, 
απορρίμματα με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά 
είδη ζώων, πτηνών και φυτών.

Η καταστροφή εδάφους και υπεδάφους από χημικές 
ουσίες που τα διαποτίζουν πυρηνικές δοκιμές, οι με-
γάλες καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αλλοιώσει το 
περιβάλλον. Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί ίσως 
ανεπανόρθωτα.
To θέμα της φετινής WED (5/6/2012) είναι   «green 
Economy: does it include gou?»,εν ολίγοις αφορά 
την «πράσινη οικονομία» ,όπου η παγκόσμια κρίση 
που ξεκίνησε το 2007 την έφερε πιο επιτακτικά στο 
προσκήνιο. 

Για πολλούς οικονομολόγους η κρίση που βιώνου-
με είναι πολύ χειρότερη από την εποχή της μεγάλης 
ύφεσης της δεκαετίας του 30. Είναι αναγκαίο λοιπόν 
να δούμε έναν εναλλακτικό και πολύ πιο βιώσιμο 
τρόπο διαχείρισης των οικονομικών όπως αυτόν  που 
προσφέρει η «πράσινη οικονομία». 
Η οποία εκτός των προφανών οφελών  για το περι-
βάλλον και την αειφορία ,οι επενδύσεις στην πράσινη 
οικονομία φαίνετε ότι αποτελούν και μια από τις βασι-
κότερες πηγές γέννησης θέσεων εργασίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (WED) γίνεται 
φέτος 40 ετών, χωρίς να έχει γεράσει μια μέρα, και 
πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού τα τε-
λευταία   100 χρόνια το μέγεθος της παγκόσμιας οικο-
νομίας έχει σχεδόν επταπλασιαστεί και ο παγκόσμιος 
πληθυσμός υπερτετραπλασιαστεί ,ενώ ο πλανήτης 
έχει χάσει πάνω από τα μισά τροπικά του δάση 

Πρέπει  να υπογραμμίσουμε ότι η σχέση μας με το 
περιβάλλον δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνο 
κοινωνικό ή πολιτιστικό γεγονός που το αντιμετω-
πίζουμε περιστασιακά ή μια φορά το χρόνο στην 
παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ως επαίτιο, αλλά 
καθημερινά με ενεργό συμμετοχή και απαιτήσεις 
από την πολιτεία και τους παράγοντές της «γιατί το 
πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό» και μόνο με την 
δική τους παρέμβαση θα υπάρξει ίσως ένα καλύτερο 
αύριο για μας και τα παιδιά μας.

«Επένδυση στο «πράσινο» δεν σημαίνει απλά και 
μόνο την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
αλλά και απάντηση στην κρίση που μας μαστίζει,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος 

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
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Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σήμερα ο κλάδος των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, όπως 
πολύ καλά γνωρίζετε, βιώνει τις χειρότερες επαγγελματι-
κές και οικονομικές συνθήκες όλων των εποχών στην Ελλά-
δα. Η μεγάλη κρίση καθώς και η σημαντική πλέον έλλειψη 
ρευστότητας που μαστίζουν τους συναδέλφους Εργολή-
πτες Δημοσίων Έργων αφ’ ενός δυσκολεύουν την ανάληψη 
και εκτέλεση Δημοσίων έργων από αυτούς και αφ’ ετέρου 
οδηγούν αναπόφευκτα στην μη απορρόφηση Κοινοτικών 
κονδυλίων βάζοντας φρένο και στην ανάπτυξη.
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να στηρίξομε τον κλάδο, 
απευθυνόμαστε για άλλη μία φορά σε εσάς και ζητάμε τη 
συνδρομή σας και τη συνδρομή όλης της Διοίκησης του 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για να διευκολύνομε τους συναδέλφους μας 
και να τους βοηθήσομε στο επάγγελμά τους.
Παρακαλούμε λοιπόν να επανεξετάσετε το θέμα των πρό-
σθετων εγγυήσεων-ασφαλειών που επιβάλλονται από το 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτέλεσης.
Συγκεκριμένα προτείνομε τα εξής:
1. Σε περίπτωση που η δοθείσα έκπτωση σε διαγωνισμό εί-
ναι μεγαλύτερη από 12% και ζητηθεί από πιστούχο-Ε.Δ.Ε. η 
έκδοση από το Ταμείο μόνον της εγγυητικής επιστολής κα-
λής εκτέλεσης του 5% του προϋπολογισμού (δηλ. η απαι-
τούμενη-βασική εγγύηση που υπήρχε πάντα και συνεχίζει 
να υπάρχει στα έργα χωρίς καμία τιμωρία - ποινή από τον 
Νομοθέτη), να εκδίδεται από το Ταμείο η συγκεκριμένη εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης χωρίς να υπολογίζονται 
επ’ αυτής πρόσθετες εγγυήσεις-ασφάλειες.
2. Να γίνει αύξηση του ορίου μέχρι του οποίου δεν επι-
βάλλονται πρόσθετες εγγυήσεις-ασφάλειες για την έκδο-
ση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (εφ’ όσον 
η δοθείσα έκπτωση δεν υπερβαίνει το 32%) τουλάχιστον 
μέχρι του άνω ορίου της 3ης τάξης του ΜΕΕΠ, ήτοι για έργα 
προϋπολογισμού 3.750.000ευρώ (όπου είναι και το μεγα-
λύτερο ποσοστό έργων που δημοπρατούνται).         
3. Σε περίπτωση που η δοθείσα έκπτωση σε διαγωνισμό 
υπερβαίνει το 32%, για προϋπολογισμούς έργων οποιασ-
δήποτε τάξης του ΜΕΕΠ, ο υπολογισμός των πρόσθετων 
εγγυήσεων-ασφαλειών να γίνεται επί του επιπλέον ποσο-
στού πέραν του 32% και όχι επί της διαφοράς πέραν του 
12%.
4. Οι όποιες πρόσθετες εγγυήσεις-ασφάλειες να μειωθούν 
στο 50% των υφισταμένων για προϋπολογισμούς έργων 
οποιασδήποτε τάξης του ΜΕΕΠ.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Επειδή γνωρίζομε ότι συμμερίζεστε την αγωνία μας για το 

μέλλον του κλάδου και επειδή επανειλημμένως έχετε στα-
θεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά στο πλευρό των συνα-
δέλφων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και 
Επειδή είναι κοινή πεποίθηση ότι ο σκοπός και η πολιτική 
του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τη χορήγηση των εγγυητικών επι-
στολών πρέπει να είναι τέτοιοι που να στηρίζουν και να 
εξυπηρετούν τους πιστούχους αυτού καθώς και την ομαλή-
ανεμπόδιστη εκτέλεση των Δημοσίων έργων στη χώρα μας 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως πόρους-έσοδα για το Ταμείο. 

Ζητάμε
 να αποδεχθείτε τις ανωτέρω σωστές και δίκαιες προτάσεις 
μας και να τις προωθήσετε άμεσα για υλοποίηση.
Πιστεύομε ότι με τις ενέργειές σας αυτές, εσείς προσωπι-
κά και η Διοίκηση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα βοηθήσετε τους 
συναδέλφους μάχιμους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, 
αποκλειστικά ασφαλισμένους στο Ταμείο, βασικούς μετό-
χους-αιμοδότες αυτού και στυλοβάτες της Ελληνικής Οικο-
νομίας, να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις χωρίς να γίνονται θύματα 
εκμετάλλευσης των Τραπεζών ενώ συγχρόνως θα γίνει το 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πιο ανταγωνιστικό.
Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να βοηθήσομε τον κλάδο και 
την ανάκαμψη της χώρας μας!
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με σκοπό την 
επίτευξη άμεσων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων. 

Η Πρόεδρος

Μετά την ανωτέρω επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου, η Δ.Ε. 
του ΤΣΜΕΔΕ έλαβε σημαντική απόφαση για τη μείωση των 
πρόσθετων ασφαλειών λόγω έκπτωσης στις εγγυητικές επι-
στολές, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του Ιουλίου και θα 
βοηθήσει πολύ τους συναδέλφους Ε.Δ.Ε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. 

Ι. ΓΑΜΒΡΙΛΗ

Πρόσθετες εγγυήσεις-ασφάλειες 
στις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
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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)

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΕ

Ένταξη του Κλάδου Υγείας Μηχανικών 
& ΕΔΕ στον ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρ-
θρου 44 του Ν.4075/2012 δίδεται η δυ-
νατότητα στο ΕΤΑΑ, ύστερα από σχετική 
απόφαση της Διοίκησής του, να εξαιρεί 
την ένταξη Κλάδων Υγείας των Τομέων 
αυτού από 1-6-2012 στον ΕΟΠΥΥ. Έτσι 
μπορεί  να αποφευχθεί και η ένταξη του 
Κλάδου Υγείας Μηχανικών & ΕΔΕ στον 
ανωτέρω Οργανισμό. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθουν 
μια σειρά προβλημάτων, όπως υποβάθ-
μιση της ιατροφαρμακευτικής και νο-
σοκομειακής περίθαλψης, μείωση των 
παροχών, εκχώρηση της περιουσίας 
του Τομέα μας σε ένα ήδη ελλειμματικό 
φορέα και εξομοίωσή μας με ασφαλι-
σμένους που κατέβαλαν ελάχιστες ή και 
καθόλου εισφορές, ενώ ο κάθε ένας από 
εμάς ασφαλίζεται υποχρεωτικά και κατα-
βάλει υψηλότατες εισφορές, ακόμη και 
αν είναι άνεργος. Άλλωστε το Ασφαλιστι-
κό μας Ταμείο ουδέποτε χρηματοδοτή-
θηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
παρά μόνο από τις υπέρογκες εισφορές 
των μελών μας και ειδικότερα των νέων 
μηχανικών, που έχουν φτάσει σε δυσθε-

ώρητα ύψη από την αρχή του έτους.
Παρακαλούμε λοιπόν όπως προβείτε 
άμεσα σε όλες τις δυνατές ενέργειες ώστε 
να μην ενταχθεί ο ΚΥΤ στον ΕΟΠΥΥ.
Επίσης προτείνομε όπως το ΤΕΕ αναλά-
βει πρωτοβουλίες για την ενοποίηση 
όλων των Κλάδων Υγείας των Τομέων 
που συνθέτουν το ΕΤΑΑ καθώς και την 
εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης που 
θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά του.
Τέλος, για άλλη μια φορά ζητάμε να 
προωθηθεί το αίτημά μας για άμεση λει-
τουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών 
του ΤΣΜΕΔΕ που είναι η μόνη λύση που 
μπορεί να μας εξασφαλίσει πρόσθετες 
παροχές υγείας και δε θα μετατρέψει τον 
ΚΥΤ σε ΝΠΙΔ.

Η Πρόεδρος

Το ανωτέρω δίκαιο αίτημα  που ήταν αίτημα και 
των προέδρων του ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ έγινε 
δεκτό και δεν εντάσσεται ο κλάδος υγείας των 
μηχανικών και ΕΔΕ στον ΕΟΠΥΥ όπως ρητά και 
κατηγορηματικά αναφέρεται σε σχετική από-
φαση από 1ης Ιουνίου του υπουργού εργασίας 
και κοινωνικής ασφάλισης Α. Ρουπακιώτη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
μας:  www.teetrip.tee.gr
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Κύριε Δήμαρχε,

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, επειδή πιστεύει ότι η προστασία της πολιτι-
στικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός τόπου είναι βασική συνι-
στώσα της ανάπτυξης αυτού και κατ’ επέκταση ολόκληρης της χώρας, 
εκπόνησε το 1998 εργασία με ομάδα έμπειρων συναδέλφων Μηχανι-
κών που αφορούσε τα διατηρητέα κτίρια της Τρίπολης. 
Στο πόρισμα που συνέταξαν οι συνάδελφοι και παρέδωσαν στο Τμήμα 
μας (Ιούλιος 1999) καταγράφονται τα διατηρητέα κτίρια της Τρίπολης, 
καθώς και ένας μεγάλος αριθμός αξιόλογων κτιρίων που σύμφωνα με 
την επιστημονική τεκμηρίωση των συναδέλφων θα ήταν σκόπιμο να 
μην κατεδαφιστούν και να κηρυχθούν διατηρητέα. Στο πόρισμα προ-
τείνεται επίσης να κηρυχθούν διατηρητέα, τόσο τα μεμονωμένα κτίρια 
της πόλης, όσο και κάποια καταγεγραμμένα αρχιτεκτονικά–ιστορικά 
σύνολα. 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, επανειλημμένα από τότε μέχρι και σήμερα, έχει 
αποστείλει το ανωτέρω πόρισμα σε Δημοτικές και Νομαρχιακές Αρχές 
καθώς και στους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς ζητώντας τους να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να εξασφαλιστούν Ευρω-
παϊκά Κονδύλια για την προστασία και συντήρηση τέτοιου είδους κτι-
ρίων. Επιπλέον έχει ζητήσει από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας να προω-
θεί τις αιτήσεις κατεδάφισης τέτοιου είδους κτιρίων για γνωμοδότηση 
στις Δευτεροβάθμιες ΕΠΑΕ και να ενημερώνει σχετικά το ΤΕΕ.
Πρόσφατα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 στην Τρίπολη έλαβε 
άδεια κατεδάφισης ένα πραγματικό “κόσμημα”, το οποίο φυσικά συ-
μπεριλαμβανόταν στο πόρισμά μας ως προτεινόμενο για διατηρητέο. 
Μάλιστα, από κοινού με το ήδη κηρυγμένο ως διατηρητέο διώροφο 
κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης επί της πλατείας Ανεξαρτησίας αποτε-
λούσε ένα ενιαίο σύνολο στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. 
Θυμίζομε ότι στο πέρασμα των χρόνων κάποια κτίρια που συμπερι-
λαμβάνονται στο πόρισμα έχουν ήδη κατεδαφιστεί, μερικά εκ των 
οποίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας ΕΠΑΕ. Ίσως 
όμως κανένα από αυτά δεν ήταν τέτοιας αρχιτεκτονικής αξίας ούτε 
ευρίσκονταν σε τόσο κεντρικό σημείο της πόλης όσο το ανωτέρω 
αναφερθέν. Θεωρούμε ότι στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το 
κτίριο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 στην Τρίπολη, αγνοήθηκαν οι 
απόψεις μας. Δηλώνομε ότι τέτοια φαινόμενα είναι τουλάχιστον λυπη-
ρά και εκφράζομε την μεγάλη μας δυσαρέσκεια για το όλο θέμα.  Τονί-
ζομε ότι η ζημιά για την πόλη, να χάνει τέτοιου είδους ”κοσμήματα” και 
ειδικά σε κεντρικά σημεία της, είναι ανεπανόρθωτη. 

Επισημαίνομε ότι σε άλλες πόλεις τέτοια κτίρια αξιοποιούνται προς 
όφελος της ίδιας της κοινωνίας εντασσόμενα σε Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα χρηματοδότησης για την διάσωση και συντήρησή τους, χρησι-
μοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που προσφέρουν λύσεις ανα-
παλαίωσης στη λογική και το ¨ύφος¨ του υπάρχοντος κτιρίου. 
Θεωρούμε σημαντικό να σας αναφέρομε, ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου 
έχει αγοράσει προ ετών, με σκοπό την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου 
για τη στέγασή του, ένα οικόπεδο με παλαιό κτίριο εντός αυτού επί 
της οδού Ταξιαρχών. Παρόλο που το κτίριο δεν συμπεριλαμβάνονταν 
στο πόρισμα του ΤΕΕ ως προτεινόμενο  διατηρητέο και επειδή αρκετοί 
συνάδελφοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί έκριναν ότι η πρόσοψη είχε αξι-
όλογη λιθοδομή, πριν την κατεδάφισή του, αφαιρέθηκαν με ιδιαίτερη 
προσοχή και επιμέλεια όλα τα αγκωνάρια της πρόσοψης αφού πρώτα 
αποτυπώθηκαν και αριθμήθηκαν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προς 
φύλαξη με σκοπό, όταν μελλοντικά γίνει το νέο κτίριο, η λιθοδομή να 
ξανακατασκευασθεί όπως ήταν προ κατεδάφισης έτσι ώστε να διατη-
ρηθεί η αρχιτεκτονική όψη του παλαιού κτιρίου.

Κύριε Δήμαρχε,
Επειδή η διάσωση κτιρίων αρχιτεκτονικού κάλλους συμβάλει στη δια-
φύλαξη της ιστορικής μνήμης και στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυ-
ξη του κοινωνικού ιστού της πόλης και της χώρας ολόκληρης, πιστεύ-
ομε ότι σήμερα είναι απολύτως επιβεβλημένο Φορείς και Πολίτες να 
βοηθήσομε προς την κατεύθυνση διάσωσης της Αρχιτεκτονικής μας 
Κληρονομιάς. 
Ζητάμε από εσάς, που είστε η Αρχή του τόπου αλλά και συγχρόνως 
συνάδελφος Μηχανικός με γνώση και εμπειρία, να αναλάβετε πρωτο-
βουλίες για την διάσωση των εναπομενόντων κτιρίων που προτείνο-
νται ως διατηρητέα στο πόρισμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου. 
Ελπίζομε στην ανταπόκρισή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
σχετική συνεργασία. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σώστε τα ελάχιστα διατηρητέα κτίρια της Τρίπολης

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/σου 
αποτελούμενο από τους Μουντανέα Παναγιώτη – Πρόεδρο, Θεοχά-
ρη Γεώργιο – Αντιπρόεδρο και Μποζιονέλο Σωτήριο - Γ. Γραμματέα, 
συνήλθε σήμερα 05/06/2012 και έχοντας υπόψη:
1.  τη σχετική περί του ΤΕΕ νομοθεσία 
2 την από 31-5-2010  οριστική πράξη της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής ανακήρυξης εκλεγέντων μελών των αιρετών οργάνων 
του ΤΕΕ στις εκλογές του ΤΕΕ στις 25-4-2010.
3. τον κανονισμό λειτουργίας της Αντιπροσωπείας των περιφερεια-
κών Τμημάτων 
4. την με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ Πελ/σου 1074/01-06-2012 δήλωση παραί-
τησης του μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελ/σου κ. ΜΠΟΥ-
ΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελικής διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την αντικατάσταση του παραπάνω παραιτηθέντος μέλους της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, από τον κ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ιωάννη 
διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. πρώτου επιλαχόντα του ιδίου ψηφοδελτίου 
(ΠΑΣΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ).  

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου

   Ο Πρόεδρος                      Ο Αντιπρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
     Μουντανέας                          Θεοχάρης              Μποζιονέλος
     Παναγιώτης                  Γεώργιος                                   Σωτήριος

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ της Μαργαρίτας Καραβασίλη
Ειδικής Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας ΥΠΕΚΑ

Κυρία Καραβασίλη  αγωνίζεστε  χρόνια  και σας εύχομαι από 
καρδιάς να συνεχίσετε να  αγωνίζεστε για την προστασία του 
περιβάλλοντος, για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής πολιτικής αντίληψης που βασί-
ζεται στης αρχές της Οικολογίας, όπου η προστασία του Πε-
ριβάλλοντος αποτελεί το βασικό μοχλό της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου .Με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος  θα  ήθελα να αναπτύ-
ξετε τις  απόψεις σας για ορισμένα ζητήματα σχετικά με το 
περιβάλλον.

1) Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι από τις σοβαρότερες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ποιές  αλλαγές   επιβάλλονται 
για να ξαναμπεί η ανθρωπότητα σε σωστή πορεία προς ένα βιώσιμο 
μέλλων; 

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η αλλαγή του κλίματος έχει σοβαρές επι-
πτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς 
πόρους, τη δημόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, 
τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές και για 
το λόγο αυτό εδώ και χρόνια η παγκόσμια κοινότητα προωθεί σει-
ρά μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και προσαρμογής σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. 
Σε εθνικό επίπεδο η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, απο-
τελεί μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ, στη 
βάση μιας καθοριστικής αλλαγής του υφιστάμενου αναπτυξιακού 
μοντέλου, προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και ει-
δικότερα της βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδε-
νικών  εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολο-
γίας. Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού στηρίζεται στον οριζόντιο 
συντονισμό όλων των τομέων πολιτικής, κύρια της ενέργειας, της 
βιομηχανίας, της γεωργικής παραγωγής, κλπ., υπό το πρίσμα πο-
λιτικών προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν και το κόστος του περιορισμού των εκπομπών και της προσαρ-
μογής στην κλιματική αλλαγή μπορεί να φαίνεται αρχικά υψηλό, 
αλλά είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το κόστος που θα αναγκα-
στούμε να καταβάλουμε λόγω απραξίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να υλοποιούμε με συνέπεια 
και ευθύνη τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κλιματική και ενεργειακή 
πολιτική, με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της και την μετατροπή της σε 
μια ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονομία χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα. Οι απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι γνωστές ως στόχοι 

20-20-20 και αφορούν:
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχι-
στον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990 
• 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανα-
νεώσιμες πηγές 
• Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύ-
γκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. 
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη είμαστε μπροστά σε μια 
σχεδόν άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που ασκεί τεράστι-
ες πιέσεις στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις ενώ έχει επιφέρει 
και σημαντική συρρίκνωση των δημόσιων οικονομικών σε μια 
προσπάθεια για τον περιορισμό της. Το γεγονός αυτό εμποδίζει, 
δυστυχώς, την ανάδειξη του σημαντικού οφέλους που απορρέει 
από την υλοποίηση μέτρων που ενθαρρύνουν την πράσινη οικο-
νομία, αλλά και των πραγματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται 
στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα αξιοποιεί πιο αποδοτικά 
τους πόρους της.

2) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , ποια τα οφέλη που προσφέρουν 
στο περιβάλλον  και αν είναι εφικτή η εφαρμογή τους στην χώρα μας 
Δεδομένης την οικονομική κρίση που βιώνουμε;

Δεν είναι τυχαίο ότι βασική προτεραιότητα και κορυφαίος στόχος 
της ευρωπαϊκής, αλλά και της εθνικής ενεργειακής πολιτικής είναι 
η ορθολογική χρήση και διαχείριση των ενεργειακών πόρων με 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή, αδιάλειπτη και 
αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη 
της την επικράτεια, και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για 
τους πολίτες, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό μας ενεργειακό ισοζύγιο. 

Τα ζητήματα της ενέργειας, σε όλες του τις μορφές, από την πα-

 Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
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ραγωγή μέχρι την τελική χρήση και της προώθησης των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, ενέργειας, βρίσκονται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών που πρέπει να κάνουμε για την επίτευξη της αειφό-
ρου ανάπτυξης, μέσα από το πρίσμα της προστασίας της φύσης 
και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος, καθώς αποτελούν κυρί-
αρχη συνιστώσα της «Πράσινης Ανάπτυξης» και της «Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας». Η ανάπτυξη αυτών των μορφών ενέργειας 
συμβάλλει καθοριστικά και στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας, και διαδραματίζει έναν εξέχοντα ρόλο ιδιαίτερα στην 
περίοδο της οικονομικής ύφεσης που διάγουμε.  

3) Για να αποκτήσουμε  Βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές πόλεις 
ποια μέτρα και ποιές   πολιτικές άμεσα πρέπει να ληφθούν   για να τις 
αποκτήσουμε;

Είναι κοινός τόπος ότι σήμερα οι πόλεις μας βρίσκονται σε κρί-
ση. Ειδικά οι ελληνικές πόλεις διαπιστώνεται ότι είναι από τις λι-
γότερο ανταγωνιστικές της Ευρώπης και από τις λιγότερο φιλικές 
προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Είναι πόλεις εξαιρετικά 
ενεργοβόρες και με έντονα προβλήματα λειτουργικότητας όπως 
το κυκλοφοριακό, η ρύπανση, η έλλειψη περιβαλλοντικών υπο-
δομών, η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Ταυτόχρονα, 
εξακολουθούν να εμφανίζουν τάσεις άναρχης εξάπλωσης  στο 
χώρο της υπαίθρου, με ολέθρια αποτελέσματα για τους φυσικούς 
πόρους, το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 
τη γεωργική γη.  
Ωστόσο, στον σχεδιασμό μας υπεισέρχονται πλέον παράμετροι, 
που συμβάλλουν, εκτός των άλλων, στην προστασία του περιβάλ-
λοντος (με ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, μέτρα για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού  
σχεδιασμού), στη βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού  
χώρου (για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων  αναγκών των κα-
τοίκων της πόλης), αλλά και τη βελτίωση της αισθητικής του αστι-
κού  χώρου, με βασικό ρόλο τη συμμετοχή της Αρχιτεκτονικής 
στο σχεδιασμό. Παράλληλα ενισχύεται η αειφόρος αστική κινη-
τικότητα και η κοινωνική συνοχή, μέσω της μείωσης των κοινω-
νικών εντάσεων την ίδια στιγμή που επιχειρείται η συγκράτηση 
της άναρχης αστικής εξάπλωσης των πόλεων και οικισμών και της 
διάχυτης εκτός σχεδίου δόμησης, καθώς και η αναβάθμιση των 
πόλεων με τις κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις και αναπλά-
σεις / παρεμβάσεις.
Τα κτίρια αποτελούν τα βασικά στοιχεία των πόλεων και των οι-
κισμών μας αλλά και έναν μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, 
ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Με τους κατάλληλους νέους κτιριοδομικούς κανονισμούς, την 
εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
και τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσμα-
τικών τεχνολογιών, θα έχουμε κτίρια που θα διασφαλίζουν θερμι-
κή άνεση όλο το χρόνο, υγεία και ασφάλεια των ενοίκων και των 
περιοίκων, ποιότητα, αντοχή, αισθητική, λειτουργικότητα και ση-
μαντική βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, με αντίστοιχα 
σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό 
βασικό ρόλο παίζει η αρχιτεκτονική, η οποία σαν τέχνη και επιστή-
μη αλλάζει αλλά θα αποτυπώνει πλέον το στίγμα της εποχής της, 
αυτής της βιοκλιματικής προσέγγισης, επηρεάζοντας θετικά, πε-
ρισσότερο από ποτέ, τον τρόπο ζωής των πολιτών. 
Επιπλέον, με την υλοποίηση σημαντικών πιλοτικών προγραμμά-
των μελετών και έργων αστικών αναπλάσεων, υψηλής περιβαλ-

λοντικής και ενεργειακής απόδοσης, και από την αξιολόγηση της  
εφαρμογής τους, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, σε όλα τα επί-
πεδα. 

4) Το θέμα του Κορινθιακού είναι από τα πλέον σοβαρά προβλήματα 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επισημαίνοντας την  τεράστια αντί-
φαση που υπάρχει μεταξύ των δράσεων του Ελληνικού κράτους και 
τις επιστημονικής κοινότητας, σε ότι αφορά  την προστασία του, με 
δεδομένο  το πλούσιο επιστημονικό υλικό τεκμηρίωσης για την βιω-
σιμότητα του το Ελληνικό  κράτος δεν έχει κινηθεί καθόλου προκειμέ-
νου να προστατεύσει τα ζωτικά του στοιχεία. 
Θα ήθελα  να θέσετε ένα πλαίσιο ώστε να βάλουμε σε μια σειρά όλο 
αυτόν τον προβληματισμό.

Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα, με 
μοναδική βιοποικιλότητα, μια πηγή ζωής, δίαυλος επικοινωνίας, 
κέντρο ενός πολιτισμού αιώνων, αλλά και μία ευαίσθητη κλειστή 
θάλασσα, που αντιμετωπίζει σήμερα πολλά κρίσιμα προβλήματα, 
που απειλούν να τον υποβαθμίσουν πλήρως και επηρεάζουν άμε-
σα ή έμμεσα την αειφορία, η οποία αποτελεί και σημαντικό παρά-
γοντα τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Ο Κορινθιακός είναι από τους πιο όμορφους κόλπους της χώρας 
μας, που ιστορικά διαθέτει πολλές πολιτιστικές και ιστορικές αξί-
ες, σπουδαίες πόλεις που αναπτύχθηκαν στις ακτές του και ένα 
μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον και ακτές. Ωστόσο, ο Κορινθιακός 
καταστρέφεται εδώ και δεκαετίες και κάθε ισορροπία, που διατη-
ρήθηκε για αιώνες, έχει πλήρως διαταραχθεί γιατί έχει αφεθεί στο 
έλεος της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης (αλιεία), της ρύπανσης 
από βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, αλλά και της διαχρονικής 
αδιαφορίας των εκπροσώπων της Πολιτείας, αλλά και των ίδιων 
των Πολιτών. 
Οι παραλιακές αυτές περιοχές οικοδομήθηκαν με άναρχο τρόπο, 
χωρίς σχέδιο και πολλές φορές με αυθαίρετη οικοδόμηση των 
ακτών, ενώ βαριά βιομηχανία εγκαταστάθηκε στην παράκτια 
ζώνη του με την επαγόμενη μόλυνση και ρύπανση. Τα προβλήμα-
τα εντάθηκαν με την χρόνια υπεραλίευση των υδάτων του και τη 
θεσμική αδιαφορία της Πολιτείας.
Σε κάθε περίπτωση κοινό σκοπός πρέπει να είναι η προστασία, η 
αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου οικοσυστήμα-
τος του Κορινθιακού κόλπου και η αξιοβίωτη πρόοδος των πολι-
τών που ζουν και δραστηριοποιούνται στο χερσαίο και θαλάσσιο 
τμήμα του κόλπου με τον καθορισμό προστατευόμενων περιο-
χών αλιείας, περιοχών με ευαίσθητα ενδιαιτήματα, περιοχών για 
την αποκλειστική χρήση από σκάφη της παράκτιας αλιείας, αλλά 
και τον δραστικό περιορισμό της ρύπανσης από τις παράκτιες 
δραστηριότητες.
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   «Επί ξυρού ακμής»

Της Δρ. Χριστίνας Θεοχάρη
Πολιτικού Μηχανικού – 

Περιβαλλοντολόγου
Μέλους  Μ.Ε. ΥΠΕΚΑ ΤΕΕ
Συντονίστριας θεμάτων 

Κλιματικής Αλλαγής

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για 
την Ελλάδα και του Έλληνες, σε ένα 
πολιτικό σκηνικό ιδιαίτερα εύθραυστο 
και μεταβαλλόμενο, το περιβάλλον και 
η διατήρησή του παραμένουν πρό-
ταγμα. Και τούτο διότι το περιβάλλον 
εκτός από προϋπόθεση επιβίωσης, 
αποτελεί αδιαμφισβήτητο συγκριτικό 
πλεονέκτημα της χώρας μας  και υπό-
βαθρο για την πολυπόθητη ανάπτυξη, 
που για να είναι βιώσιμη πρέπει να δια-
τηρεί και όχι να  εξαντλεί, να  απομυζά  
και  να καταστρέφει το περιβάλλον.  
Για να γίνει αυτό η Ελλάδα πρέπει να 
εφαρμόσει πολιτικές σε όλους τους το-
μείς του περιβάλλοντος. Μέρος αυτών 
σχετίζεται με την Κλιματική Αλλαγή με 
βασικότερη την δέσμευση 20-20-20 το 
2020, που αφορά στη μείωση των εκ-
πομπών των αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, στη συμμετοχή των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλα-
γή, δηλαδή το σύνολο των μέτρων για 
την θωράκιση της χώρας έναντι των 
επιπτώσεων που ήδη παρατηρούνται 
ή αναμένονται, αποσκοπεί τόσο στον 
περιορισμό με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο, των κινδύνων και ζημιών που 
οφείλονται στις σημερινές και μελ-
λοντικές επιβλαβείς συνέπειες, όσο 
και στην αξιοποίηση του οφέλους, 
όπως για παράδειγμα από την εφαρ-
μογή μέτρων για την αποτελεσματι-
κότερη χρήση των υδατικών πόρων, 
την προσαρμογή των προδιαγραφών 
κατασκευής έργων υποδομής, ώστε 
να είναι ανθεκτικά στις μελλοντικές 
κλιματικές συνθήκες, την κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων, την ανύψω-
ση αναχωμάτων για την προστασία 
από την άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας, την ανάπτυξη δασικών ειδών 
και δασοκομικών πρακτικών λιγότερο 
ευάλωτων στις αλλαγές του κλίματος, 
την εκπόνηση Χωροταξικών σχεδίων 

που θα συνεκτιμούν τις κλιματικές εξε-
λίξεις, την δημιουργία προϋποθέσεων 
για την δυνατότητα διαφόρων ειδών 
να ανταποκριθούν στις αλλαγές, την 
οργάνωση της πολιτικής προστασίας 
κ.ά. 
Είναι σαφές ότι τα υφιστάμενα μέσα δι-
αχείρισης των κινδύνων πρέπει να ενι-
σχυθούν περαιτέρω, ενώ είναι σκόπιμο 
να αναπτυχθούν νέα εργαλεία, όπως, 
επί παραδείγματι, η χαρτογράφηση 
των ευάλωτων περιοχών με κριτήριο 
τα είδη των επιπτώσεων, η ανάπτυξη 
μεθόδων και μοντέλων για την εκτίμη-
ση και πρόβλεψη των κινδύνων, η εκτί-
μηση των επιπτώσεων στην υγεία και 
των περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων, η δορυ-
φορική και επίγεια παρατήρηση με την 
υποστήριξη τεχνολογιών διαχείρισης 
κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέ-
πει να δοθεί στις περιοχές της χώρας  
που αναμένεται να πληγούν όπως για 
παράδειγμα η παράκτια ζώνη από την  
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 
ή  τα δάση από τις πυρκαγιές κ.λπ. 

Ο ρόλος των Μηχανικών 

Προδήλως, όλα τα παραπάνω αποτε-
λούν περιβαλλοντικές προκλήσεις στις 
οποίες η Ελλάδα πρέπει να ανταποκρι-
θεί. Σε αυτή την προετοιμασία σημα-
ντικό ρόλο παίζουν οι Μηχανικοί, υπό 
την διττή τους ιδιότητα, δηλαδή αυτών 
που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των 
πολιτικών και αυτών που καλούνται να 
τις εφαρμόσουν. 

Η προετοιμασία των Μηχανικών για 
την περιβαλλοντική διάσταση του έρ-
γου τους  ξεκινά από την φάση των 
σπουδών τους και εμπλουτίζεται κατά 
την διάρκεια της επαγγελματικής τους 
ζωής, καθώς τα ζητήματα αυτά βρί-
σκονται σε εξέλιξη.  Δεν πρέπει να πα-
ραβλέπουμε βεβαίως την δημιουργία 
απασχόλησης στον τομέα του περι-
βάλλοντος, η οποία αφορά σαφώς και 
στους Μηχανικούς. Όμως πέραν αυτού 
του γεγονότος, που είναι αναντίρρητα 
πολύ σημαντικό, για τους Μηχανικούς 
υπάρχει και άλλος ρόλος σε σχέση με 
το περιβάλλον, ένας ρόλος  περισσότε-
ρο θεσμικός και γι’ αυτό πιο ουσιαστι-
κός. 
Οι Μηχανικοί ανάλογα με την θέση 
που κατέχουν στη Δημόσια διοίκηση, 
την Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα, 
ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει 
με την επιστημονική τους αρτιότητα 
και στη βάση της επαγγελματικής δε-
οντολογίας να συμβάλουν στην δια-
μόρφωση καλύτερων όρων εφαρμο-
γής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
διενέργειας περιβαλλοντικών ελέγχων, 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 
Πρέπει να γίνουν οι πρωτεργάτες ενός 
νέου τρόπου θεώρησης του ρόλου 
τους σε συνδυασμό με την προστασία 
του περιβάλλοντος. Να γίνουν δηλαδή 
φορείς ενός περιβαλλοντικού πολιτι-
σμού  προς όφελος του οικολογικού 
αποθέματος της χώρας, της δημόσιας 
υγείας, της ποιότητας ζωής και του δι-
καιώματος των επόμενων γενεών να  
ζήσουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον.
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  Περιβαλλοντική προστασία: 
   η επόμενη μέρα

Του Γρ. Ι. Τσάλτα
Υπηρεσιακού Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής

Η θητεία μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, συνέπεσε με μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο 
για την Ελλάδα, η οποία δικαίως γεννά τον προβληματισμό για 
το τι μέλλει γενέσθαι, την «επόμενη ημέρα», σε κάθε τομέα 
της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, συμπερι-
λαμβανομένης και εκείνης της περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η χώρα μας είναι ένας τόπος ευλογημένος, με τεράστιο φυσι-
κό πλούτο και δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από 
άκρη σε άκρη της. Είναι ένας πλούτος που μας έχει χαριστεί 
απλόχερα, και οφείλουμε να τον αξιοποιήσουμε προστατεύ-
οντάς τον παράλληλα, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της 
δυνατότητας των μελλοντικών γενεών να απολαύσουν ένα 
υγιές και αρμονικό περιβάλλον. Η διεθνής επιστημονική κοι-
νότητα, τουλάχιστον σε διακηρυκτικό επίπεδο κι ειδικά μετά 
την Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζι-
λίας το 1992, έχει στραφεί προς την κατεύθυνση του μετασχη-
ματισμού του υπάρχοντος αναπτυξιακού μοντέλου προς ένα 
νέο και διαφοροποιημένο ως προς τις αρχές του μοντέλο, στη 
βάση πάντα της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Με τα προβλήματα των συνεπειών της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της  ρύπανσης των υδά-
των, της απερήμωσης, της διατάραξης της βιοποικιλότητας 
κτλ, να μας «χτυπούν την πόρτα», είναι σίγουρο ότι ο βηματι-
σμός μας πρέπει να είναι ταχύς και στέρεος.
Η ακαδημαϊκή μου ενασχόληση, με το συγκεκριμένο αντι-
κείμενο δεν μου επιτρέπει  να διαθέτω υψηλά αποθέματα 
αισιοδοξίας. Σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, η νέα 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με την ανάπτυξη ισχυ-
ρών τριβών μεταξύ του οικονομικού και του κοινωνικού πό-
λου, κάνει περισσότερο επιτακτική από ποτέ τη στροφή της 
διεθνούς κοινότητας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που προτά-
θηκε είκοσι χρόνια πριν και δυστυχώς καλούμαστε εκ νέου 
στις 20 – 22 Ιουνίου στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Rio 
+20, να το επαναδιαπραγματευθούμε. Ειδικά στη χώρα μας, η 
πρόκληση για τον σχεδιασμό μίας νέας αναπτυξιακής πολιτι-
κής, χρειάζεται αυτή τη φορά να συνοδευτεί με την προοπτι-
κή μίας ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, με τον 
παράλληλο κι αναγκαίο σεβασμό στη φύση και την ταυτόχρο-
νη προσπάθεια των κοινωνιών για οικονομική μεγέθυνση. Η 
πράσινη οικονομία που συνοδεύεται με φιλικότερες για το πε-
ριβάλλον τεχνολογίες, περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες 
δουλειές, στηρίζεται αφενός στην εκπαίδευση και αφετέρου 
στη διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για 
το περιβάλλον, κοινωνός της οποίας θα πρέπει να είναι κάθε 
πολίτης της χώρας μας. Το κόστος στροφής προς ένα βιώσιμο 
αναπτυξιακό μοντέλο, μπορεί να φαίνεται αρχικά υψηλό, αλλά 
είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το κόστος που θα αναγκα-
στούμε να καταβάλουμε μελλοντικά λόγω της συνεχιζόμενης 
απραξίας.
Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά, αν η 
επιστημονική κοινότητα, οι επαγγελματίες σε κάθε τομέα, ει-
δικά μέσα στους χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων 
επιστημόνων, δεν «σκύψουν» επάνω στο πρόβλημα και με 
επιμονή, προσπάθεια και συνεργασία, προσπαθήσουν να 
καλλιεργήσουν νέα πρότυπα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 
στους νέους επιστήμονες, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν 
να αποτελέσουν τους φορείς για την μετάβαση σε μία βιώσιμη 
αναπτυξιακή πολιτική.
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 Ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων
    για το περιβάλλον και την ανάπτυξη

Του Χάρη Δούκα, 
Δρ. Μηχανικού ΕΜΠ

Rio+20 – Ο χρόνος τελειώνει

Ο πρώτος σημαντικός σταθμός για την εδραίωση της σημασίας 
του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα ήταν η Σύνοδος του 
ΟΗΕ για το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε το 1972 στη 
Στοκχόλμη και οδήγησε στην ίδρυση του προγράμματος του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον. Δεκαπέντε χρόνια μετά, το 1987, η Υπουργός 
Περιβάλλοντος της Νορβηγίας κα. Brundtland, συνέστησε την 
ομώνυμη ειδική Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει το θέμα της 
ανάπτυξης και των επιπτώσεων που αυτή έχει στο περιβάλλον. 
Η Επιτροπή Brundtland εξέδωσε την έκθεση με τίτλο «Το κοινό 
μας μέλλον», στην οποία για πρώτη φορά προσδιορίστηκε η 
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην έκθεση αυτή συνδέθηκε 
η προστασία του περιβάλλοντος με το θέμα της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και ξεκίνησε η εδραίωση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το 1992, ο ΟΗΕ πραγματοποίησε την Παγκόσμια Διάσκεψη 
με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο Ρίο ντε Τζανέιρο της 
Βραζιλίας, με βασικότερο αποτέλεσμα τη σύνταξη της έκθεσης, 
γνωστής ως «Ατζέντα 21», που αναφέρεται στις υποχρεώσεις 
και τους στόχους προς την αειφορία για τη Διεθνή Κοινότητα. 
Ουσιαστικά, σε αυτή τη διάσκεψη σηματοδοτήθηκε η αρχή μιας 
νέας πορείας προς τον 21ο αιώνα για την ισόρροπη – γεωγραφικά 
και περιβαλλοντικά – παγκόσμια ανάπτυξη. 20 χρόνια, οι ηγέτες 
συναντήθηκαν ξανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio+20, 20 – 22 Ιούνιος 
2012) για να συζητήσουν τα θέματα αυτά, η πολυπλοκότητα των 
οποίων συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Με 
μικρές προσδοκίες λόγω της νέας οικονομικής πραγματικότητας 
που διαμορφώνεται και με ζοφερά δεδομένα που δείχνουν πως 
οι κλιματικές αλλαγές έχουν ήδη πληγώσει τον πλανήτη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη – η 
ανάπτυξη δηλαδή που πραγματοποιείται με την παράλληλη 
και ισότιμη προώθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος – αποτελούν πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες 
και σημαντικές προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Το 
κόστος από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, μεταξύ 
άλλων στη γεωργία, στην αλιεία, στη βιοποικιλότητα, στους 
υδάτινους πόρους, στις παράκτιες ζώνες είναι οικονομικό, 
αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό και θα επιβαρύνει 
ιδίως τους φτωχούς. Πρόσφατες μελέτες, όπως η ανασκόπηση 
του Stern, επιβεβαιώνουν το τεράστιο κόστος της απραξίας. 
Αντίστοιχη έρευνα της Oxfam International το 2008 σημειώνει 
ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειάζονται τουλάχιστον 50 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αντιμετωπίσουν την 
κλιματική αλλαγή. 
Υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης αναζητούνται διεθνώς 
πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και μετακίνησης 
από την «εποχή του άνθρακα» σε μια νέα ενεργειακή επανάσταση. 

Η αναγκαιότητα να κινηθούμε προς περισσότερο «πράσινες» 
πρακτικές αναγνωρίζεται διεθνώς. Ενδεικτική άλλωστε είναι και η 
φράση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του εθνικού προγράμματος 
εξοικονόμησης ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας «Daddy, where 
did all the oil go?».

Αξιοποίηση ανθρώπινου-κοινωνικού κεφαλαίου 

Η ΕΕ έχει αναλάβει ένα ρόλο πρωτοπόρου στην προσπάθεια 
άμβλυνσης της κλιματική αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο και 
έχει ασκήσει μεγάλη πίεση για την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
και φιλόδοξων στόχων. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει θέσει την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 και την 
αειφορική ανάπτυξη, για να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία του κόσμου, βασισμένη στη γνώση, ικανή 
να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 
καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 
Η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει τους στόχους που έχουν τεθεί 
και συγχρόνως να κινηθεί πέραν αυτών (π.χ. σε θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή), αποδεικνύοντας εμπράκτως τη δυναμική και 
φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της σε θέματα περιβάλλοντος και 
βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να κινηθεί προς 
την χάραξη μιας σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής, φιλόδοξης, 
ανταγωνιστικής και μακροπρόθεσμης, που να αποβαίνει προς 
όφελος όλων των πολιτών. 
Οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν πολιτικές που να βασίζονται 
σε συνεργατικές και συμμετοχικές διαδικασίες. Πολιτικές που 
να βασίζονται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου-κοινωνικού 
κεφαλαίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και οικολογικών 
ικανοτήτων/ δεξιοτήτων και ευαισθησιών των πολιτών σαν 
πρώτη προτεραιότητα, ώστε να μπορούν οι ίδιοι οι πολίτες 
να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δράσεις φιλικές προς το 
περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι απλά 
θέμα νόμων, αλλά και αλλαγής τρόπου ζωής, αλλαγής ενός 
καταναλωτικού προτύπου, έχοντας ένα άλλο όραμα ευζωίας. 
Οι σύγχρονες ενεργειακές πολιτικές πρέπει να είναι πολιτικές 
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εκδημοκρατισμού και κοινωνικοποίησης της ενέργειας, πολιτικές 
σύνθεσης «από κάτω μπρος τα πάνω», για την μεγαλύτερη 
αυτονομία των τοπικών οικονομιών από εξαρτήσεις, όπως είναι 
η εξάρτηση από τη συμβατική ενέργεια. Πολιτικές που βασίζουν 
την ανάπτυξή τους στη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης 
με δίκτυα, συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις, για την 
αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Συνεργατικά δίκτυα σε τοπικό επίπεδο 

Πράγματι, η αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει η αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να είναι ολιστική και μακροχρόνια. Ο 
καλύτερος τρόπος διαχείρισης της σύνθετης αυτής εικόνας είναι 
η αναγωγή της σε τοπικό επίπεδο, βασισμένη στη συμμετοχή 
των πολιτών. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης της 
παραγόμενης ενέργειας, και των συνεπαγόμενων εκπεμπόμενων 
ρύπων, λαμβάνει χώρα στις αστικές περιοχές. 

Ο αγώνας λοιπόν αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής πρέπει 
να δοθεί και να κερδηθεί στις πόλεις με τη συμμετοχή των πολιτών. 
Ώστε να μετουσιωθούν οι ευκαιρίες σε πραγματικές αλλαγές στο 
ενεργειακό μίγμα με πραγματική και πολλαπλασιαστική επίδραση 
στον τοπικό πληθυσμό, αναφορικά με την απασχολησιμότητα, 
την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας και τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η καινοτομία αυτών των πολιτικών έγκειται ουσιαστικά στο ρόλο 
των κοινωνικών δικτύων σε τοπικό επίπεδο που: 

• Παρεμβαίνουν ενεργά σε θεμελιακά ζητήματα ενεργειακής, 
οικολογικής και οικονομικής πολιτικής. Τα δίκτυα αυτά πέρα από 
την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνεισφέρουν 
και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.

• Σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να 
γίνουν προπομπός του εκδημοκρατισμού/ κοινωνικοποίησης 
της ενέργειας, μέσα από την προώθηση των ώριμων και άμεσα 
εμπορεύσιμων τεχνολογιών με το ευρύ κοινό, όπως είναι οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε πόσο επικίνδυνο είναι 

να αγνοούνται σαφή προειδοποιητικά σημεία. Δεν πρέπει να 
επαναληφθεί το ίδιο λάθος με την κλιματική αλλαγή και την 
προστασία του περιβάλλοντος, γιατί οι οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπιες τις επόμενες δεκαετίες ίσως είναι μη αντιστρεπτές. 
Οι επιμέρους προσπάθειες και δράσεις σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο πρέπει να προχωρήσουν λοιπόν πέρα από τη ρητορεία, 
στην κοινωνικοποίηση και στον εκδημοκρατισμός της ενέργειας. 
Οι σύγχρονες «πράσινες» πολιτικές πρέπει να συμβάλουν, δηλαδή, 
στην προώθηση άμεσων αλλαγών σε συλλογικό επίπεδο, στον 
τρόπο ζωής στις τοπικές κοινότητες, στους χώρους εργασίας, 
στην προσωπική ζωή. 

Άλλωστε, οι πολιτικές εκτός των άλλων είναι και συλλογική 
δημιουργία. Πολύ περισσότερο, οι σύγχρονες «πράσινες» 
πολιτικές πρέπει να αποβλέπουν στην ανάπτυξη συνεργατικών 
δικτύων για το περιβάλλον, με έμφαση στην αξιοποίηση του 
ανθρώπινου-κοινωνικού κεφαλαίου για την αξιοποίηση του 
φυσικού και πολιτισμικού δυναμικού. 

Τέτοιες πολιτικές μπορούν να σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη 
ενός περιβάλλοντος μάθησης και δημιουργίας για την προώθηση 
βιώσιμων πρακτικών.

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
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Του Δρ. Κ. Αραβώση
Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
Επικ. Καθηγητή ΕΜΠ, 

Επιμελητή Μόνιμης Επιτροπής ΥΠΕΚΑ ΤΕΕ

1. Εισαγωγή

Η οδηγία για τους ΧΥΤΑ (99/31) που απαιτεί σταδιακή μείωση 
του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εναποτίθεται σε αυτούς, 
με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, είναι το 
σημαντικότερο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τα 
επόμενα χρόνια στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η νέα 
αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα απορρίμματα υιο-
θετεί μια τομή που θα βοηθήσει ιδιαίτερα και την χώρα μας, να 
διαχειριστεί καλύτερα τα απορρίμματα, όχι ως άχρηστο υλικό, 
αλλά ως πολύτιμο υλικό και ενεργειακό πόρο. Ξεκαθαρίζει βα-
σικές αρχές όπως αυτή της ιεράρχησης των τρόπων διάθεσης, 
δίνει έμφαση στην αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων, καθώς 
και στην ενσωμάτωση της φιλοσοφίας των Αναλύσεων Κύκλου 
Ζωής (Life Cycle Analysis). Είναι σημαντικό ότι θέτει νέους στό-
χους για την ανακύκλωση των απορριμμάτων ως το έτος 2020: 
50% για την ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων και 70% για 
απορρίμματα που προέρχονται από κατεδαφίσεις και μπάζα 
οικοδομών. Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης, που, ενώ βρίσκε-
ται τα τελευταία χρόνια σε ένα σχετικά καλό δρόμο, με επιπλέον 
στήριξη και προσπάθεια έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, 
ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι, με βάση συγκεκριμένο Επι-
χειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης. 
Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών δίνει πλέον την δυνα-
τότητα  ελαχιστοποίησης και αξιοποίησης  των στερεών και 
υγρών αποβλήτων, με μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο μη-
δενικά τελικά απόβλητα. 

Με τα δεδομένα αυτά η βιώσιμη διαχείριση των αστικών και  βι-
ομηχανικών υγρών και στερεών αποβλήτων δεν αποτελεί μόνο 
αναγκαιότητα για το περιβάλλον, αλλά παράλληλα έναν σημα-
ντικό οικονομικό τομέα που δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης 
και σημαντικές δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας .

Οι ΧΥΤΑ με βάση την οδηγία 99/31, δεν θεωρούνται πλέον 
Χώροι τελικής διάθεσης, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν συ-
μπληρωματικά, ως Χώροι Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για ότι 
απομείνει μετά την επεξεργασία σε μονάδες Μηχανικής Βιολο-
γικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ), Λιπασματοποίησης ή Ενεργειακής 
Αξιοποίησης, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Συστήματος 
Επεξεργασίας (ΟΕΔΣΑ) σε συνδυασμό με ευρεία ανακύκλωση 
και λιπασματοποίηση στην πηγή. Επομένως είναι επιτακτική 
πλέον η ανάγκη άμεσης προώθησης  της δημιουργίας των αντι-
στοίχων μονάδων που θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Μέσω των Περιφερειακών 
Σχεδιασμών και της θεσμοθέτησης των ΦΟΔΣΑ (Φορέων Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων), έχουν τεθεί οι βάσεις του σχε-
διασμού. 

Αν καθυστερήσουν τα απαιτούμενα έργα υποδομής, όχι μόνο 
θα έχουμε να πληρώνουμε σημαντικά πρόστιμα, αλλά κυρίως 
θα δούμε πολύ σύντομα κορεσμό των υφιστάμενων ΧΥΤΑ (που 
δεν θα έχουν τον πολλαπλάσιο χρόνο ζωής που θα είχαν αν 
λειτουργούσαν σαν ΧΥΤΥ) με επακόλουθο αδιέξοδα και κρίσι-
μες καταστάσεις, ανεξέλεγκτης διαχείρισης ή αποσπασματικές 
λύσεις ανάγκης, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Για τους 
λόγους αυτούς απαιτείται η ενεργοποίηση επενδύσεων άνω 
των 2 δις. Ευρώ στην επόμενη πενταετία (με πρωτοβουλία του 
ΥΠΕΚΑΑ και του ΥΠΕΣ) που μπορούν να υλοποιηθούν (λόγω και 
των περιορισμένων διατιθέμενων κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ και 
τις δημόσιες επενδύσεις) κυρίως μέσω ΣΔΙΤ  και συμβάσεων πα-
ραχώρησης με κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών πόρων.Με 
τις επενδύσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
Περιφερειακοί Σχεδιασμοί  Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που πλήν 
εξαιρέσεων βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά. ‘Ένας, μεγάλος αριθ-
μός αιτήσεων για νέα έργα ΣΔΙΤ είναι υπό επεξεργασία, και την 
επόμενη πενταετία έχουν σχεδιαστεί να προχωρήσουν αρκετά 
έργα. Η οικονομική κρίση και ιδιαίτερα τα προβλήματα ρευστό-
τητας που παρατηρούνται στην πλειονότητα των τεχνικών εται-
ρειών, καθώς και η αλλαγή στάσης των τραπεζών, όσον αφορά 
την ευχέρεια παροχής των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων, 
είναι ενδεχόμενο να επηρεάσουν, πρόσκαιρα, αρνητικά την πο-
ρεία των ΣΔΙΤ και θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε σημαντικές 
καθυστερήσεις.

Προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη & επενδύσεις 
στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων
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2. Προτάσεις πολιτικής – Τρόποι επίτευξης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν πολύ σημαντικές καθυ-
στερήσεις στην φάση των αδειοδοτήσεων των νέων απαιτουμέ-
νων έργων διαχείρισης απορριμμάτων, λόγω γραφειοκρατικών 
προβλημάτων, αλλά και κοινωνικών αντιδράσεων στις χωροθε-
τήσεις. Επίσης παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις 
διαδικασίες επιλογής αναδόχων των έργων λόγω των προσφυ-
γών στο ΣτΕ με συνέπεια τις συχνές ακυρώσεις έργων μετά από 
πολυετείς διαγωνιστικές διαδικασίες και δικαστικές περιπέτειες. 
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και ο βαθμός ενημέρω-
σης της κοινωνίας για σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιασμούς 
πάσχουν, αφού δίνουν έδαφος για περαιτέρω ανεπιθύμητα 
εμπόδια και λαϊκίστικα επιχειρήματα, καθώς και σε, συχνά ανε-
ξέλεγκτες, αντιδράσεις, λόγω του φαινομένου ΝΙΜΒΥ (όχι στον 
αυλόγυρό μου). Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση 
να συνδυαστεί με τόλμη για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
ενδεχομένως να έχουν προσωρινά πολιτικό κόστος, αλλά μα-
κροπρόθεσμα θα ωφελήσουν την χώρα μας. Θα πρέπει συνε-
πώς να απλουστευτεί το νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικών αδει-
οδοτήσεων στα πλαίσια και της γενικότερης επιτάχυνσης της 
διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, γεγονός 
που προϋποθέτει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην εξυγίαν-
ση του ανταγωνισμού και παράλληλα στην κατάργηση των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών, υποχρεώσεων και δαπανών που λει-
τουργούν ως αντικίνητρα στην δημιουργία των απαιτουμένων 
επιχειρήσεων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Επίσης 
θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές 
δραστηριότητες για πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για 
τις νέες τεχνολογίες με στόχο την εξάλειψη των προκαταλήψε-
ων και της παραπληροφόρησης. 

Θα πρέπει να επιταχυνθεί η ευρεία εφαρμογή των επενδύσεων 
στην ανακύκλωση (ο νέος στόχος της ΕΕ είναι 50% ως το 2020) 
καθώς και εργοστασίων  λιπασματοποίησης, μηχανικής και βι-
ολογικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των απο-
βλήτων.

Θα πρέπει για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των επενδύ-
σεων να δημιουργηθεί  ένα νεό σύγχρονο πλαίσιο που να εξα-
σφαλίζει ανταποδοτικότητα κόστους για τους πολίτες και τους 
φορείς, στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» ώστε να 
είναι και κοινωνικά δίκαιος και αποδεκτός ο καταμερισμός του 
κόστους των απαιτουμένων επενδύσεων.

Επειδή το χαμηλό κόστος ταφής σε ΧΥΤΑ (λόγω και της χαμηλής 
ποιότητας διαχείρισης των ΧΥΤΑ) είναι αποτρεπτικό για την ανά-
ληψη των απαιτούμενων επενδύσεων σε μονάδες επεξεργασίας 
και υψηλής τεχνολογίας και κόστους προτείνεται να εφαρμο-
στεί ένας φόρος ταφής για τεχνική αύξηση του κόστους. Έτσι θα 
συμφέρουν και οικονομικά οι επενδύσεις στην ανακύκλωση και 
την εν γένει εκτροπή από τους ΧΥΤΑ. Τα έσοδα από τον φόρο τα-
φής μπορούν να επιδοτούν τις επενδύσεις αποκατάστασης των 
ΧΥΤΑ ή άλλες επενδύσεις σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις δι-
αχείρισης μέσα από αντίστοιχο ταμείο. 

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για αλλαγή καταναλωτικών προ-
τύπων (με έμφαση στην πρόληψη) και βιώσιμων τρόπων παρα-
γωγής με ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων με στόχο την 
δημιουργία νέων  αγορών ,σύγχρονων μονάδων παραγωγής, 
νέων «πράσινων» προϊόντων  και νέων ποιοτικών θέσεων εργα-
σίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την έρευνα στην ανάπτυξη εγ-
χώριας τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και προιόντων σχετικών με 
την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, που θα 
δημιουργήσουν επιπλέον επενδύσεις και απασχόληση.

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις πράσινες προμήθειες με υιοθέ-
τηση της προσέγγισης με ανάλυση σε όλο των κύκλο ζωής των 
προιόντων (Life Cycle Analysis)

Στην περίπτωση των υγρών αποβλήτων απαιτείται η άμεση 
ενεργοποίηση επενδύσεων (με παροχή κινήτρων)  για την εξοι-
κονόμηση στην κατανάλωση νερού, πλήρη επεξεργασία των 
λυμάτων και επαναχρησιμοποίησή τους ως αρδευτικό νερό. 
Προτείνεται να εξετασθεί  η δυνατότητα ένταξης στον αναπτυ-
ξιακό νόμο κατά προτεραιότητα επενδύσεων, που αφορούν την 
μεγέθυνση της επαναχρησιμοποίησης των  αποβλήτων και την 
εισαγωγή στον κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων και του 
σταδίου της ανάκτησης ενέργειας
Δεν πρέπει να κάνουμε αποκλεισμούς σε καμιά τεχνολογία. 
Η ενεργειακή – θερμική αξιοποίηση των αποβλήτων είναι μια 
σύγχρονη, δοκιμασμένη Τεχνολογία που, παράλληλα με τις άλ-
λες εναλλακτικές Τεχνολογίες, θα πρέπει ισότιμα να αποτιμάται, 
στην κάθε περίπτωση, με βάση τεχνολογικά, οικονομικά, κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Υπάρχουν επιστημονικές με-
θοδολογίες αξιολόγησης κάθε εναλλακτικής μεθόδου και επιλο-
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γής της πιο ενδεδειγμένης για την κάθε περίπτωση Τεχνολογίας, 
με βάση τα παραπάνω κριτήρια (CBA, LCA κλπ). 

Παράλληλα θα πρέπει

 Να προχωρήσουν άμεσα οι ειλημμένες αποφάσεις του κρά-
τους και του περιφερειακού σχεδιασμού για την ΔΣΑ – Αλλιώς 
αναμένονται νέα πρόστιμα και προσφυγές στην ΕΕ 
 Να πεισθούν οι πολίτες και οι δήμαρχοι ότι είναι μύθος ότι 
το κόστος ταφής σε ΧΥΤΑ και η ανεξέλεγκτη διάθεση είναι το 
πιο συμφέρον, αν αναλογιστούμε τα οφέλη που προκύπτουν 
από την σωστή διαχείριση και το κόστος της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης της περιοχής (που έχει αρκετά σημαντικό κόστος 
αποκατάστασης). 
 Να καταρτιστεί το σχέδιο υλοποίησης της οδηγίας 99/31 που 
προβλέπει την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων από τους ΧΥΤΑ 
 Να υπάρξει σχέδιο εναρμόνισης στην οδηγία 99/31 των υφι-
στάμενων ΧΥΤΑ (σχέδιο /εκτροπής / ΧΥΤΑ) με θεσμοθέτηση κρι-
τηρίων υποδοχής των αποβλήτων σε κάθε ΧΥΤΑ / Περιφέρεια 
με βάση την επεξεργασία που έχουν υποστεί. 
(μέτρηση βιοαποδόμησης και δεί-
κτες) 
 Να στελεχωθούν οι 
ΦΟΔΣΑ με υψηλού επι-
πέδου προσωπικό 
 Να γίνεται ανοι-
χτή διαβούλευση 
στο στάδιο της 
συγκριτικής αξιο-
λόγησης χώρων 
 Να γίνεται ενημέ-
ρωση του κοινού για 
τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές των έργων 
ΔΣΑ (σε σχέση με ΧΑΔΑ & με 
τις αρχές της αειφορίας – κοινωνίας 
της ανακύκλωσης) 
 Να ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός Σχεδιασμός σε Περιφερειακό 
και Δημοτικό Επίπεδο
 Να τυποποιηθεί το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. 
 Να καταρτιστούν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων 
σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο, ως εξειδίκευση του ΠΕΣΔΑ, με 5ετή 
διάρκεια. 

Να δοθούν κίνητρα και να υπάρξει κεντρική πολιτική Σχεδια-
σμού και ενθάρρυνσηs για την υιοθέτηση προγραμμάτων Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) απο εταιρείες του ιδιωτικού 
τομέα.Το εργαλείο της ΕΚΕ, εφόσον δοθεί η ανάλογη βαρύτητα 
,μπορεί να ενεργοποιήσει σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύ-
σεις κάθε είδους με παράλληλα θετικές κοινωνικές και αναπτυ-
ξιακές συνέπειες.(στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε ανεξάρτητο 
Υπουργείο για την ΕΚΕ).

Υπάρχει σήμερα σημαντικό πρόβλημα συντονισμού των πο-
λιτικών που θα προωθούσαν τα έργα διαχείρισης αποβλήτων. 
Ενδεχόμενη λύση θα ήταν η υιοθέτηση υπεύθυνης Ειδικής 
Γραμματείας (αντίστοιχης με την μάλλον πετυχημένη Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων),που θα αναλάβει τον συντονισμό και θα 

σηματοδοτήσει έμφαση στον τομέα σε συνεργασία με τους αρ-
μόδιους Υπουργούς.

3. Συμπεράσματα – Προοπτικές

 Ενώ συζητούσαμε, ως πρόσφατα, στην Ελλάδα για το πώς θα 
κλείσουμε τις χωματερές και θα τις αντικαταστήσουμε με χώ-
ρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποδεικνύεται 
ότι ήδη η φιλοσοφία της ΕΕ έχει προχωρήσει προς την κατεύ-
θυνση της ιεράρχησης της διαχείρισης των στερεών αποβλή-
των, με την ταφή των απορριμμάτων να βρίσκεται τελευταία 
στην λίστα. Οι άλλες προηγμένες χώρες της Ε.Ε. ήδη προπορεύ-
ονται, τουλάχιστον μια δεκαετία. 
 Στην Ελλάδα δυστυχώς τρέχουμε να προλάβουμε την Ευρώ-
πη, αλλά είμαστε πίσω συνεχώς. Η πρόληψη δεν έχει αρχίσει να 
μας απασχολεί παρά μόνο ως ρητορική, η ανακύκλωση προχω-
ρά, αλλά υπολείπεται των στόχων, ενώ η επεξεργασία των απορ-
ριμμάτων έχει «κολλήσει». 
 Η υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) έχει ουσιαστικά 
βαλτώσει, καθώς σχεδόν κανένα, άξιο 

λόγου έργο ,από όσα προβλέπο-
νται, δεν έχει ολοκληρωθεί 

ή έστω προχωρήσει στις 
περισσότερες περιοχές 

της χώρας. 
 Επίσης η Χωροθέ-
τηση εγκαταστάσε-
ων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορ-
ριμμάτων, οι τεχνο-

λογίες επεξεργασίας 
τους και η χρηματοδότη-

ση των σχετικών έργων, δεν 
έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί ως 

θέματα από την κυβέρνηση. 
 Είναι χαρακτηριστικά τα πα-
ραδείγματα της Πελοποννήσου 

όπου η πρόοδος υλοποίησης του Πε-
ριφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) είναι μηδενική, καθώς και 
της Αττικής, όπου, παρά το γεγονός ότι παράγει το μεγαλύτερο 
αριθμό αστικών απορριμμάτων στην χώρα, τα έργα του περι-
φερειακού της Σχεδιασμού προχωρούν με εξαιρετικά αργούς 
ρυθμούς. 
 Τα νέα δεδομένα που επιβάλλει ο «Καλλικράτης» είναι βέβαιο 
ότι θα εντείνουν τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ, 
ενώ ενισχύουν την αβεβαιότητα για την λειτουργία και την απο-
τελεσματικότητα των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ).
 Οι εξελίξεις (και οι νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ) καθιστούν 
επιτακτική, πλέον, την ανάγκη να προχωρήσουν τα απαιτούμε-
να έργα για την Διαχείριση των απορριμμάτων στην χώρα μας, 
με βάση έναν νέο εθνικό σχεδιασμό, έτσι ώστε ως το 2013, οπό-
τε και θα πρέπει ήδη, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τους 
ΧΥΤΑ, να εκτρέπονται 50% των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, 
να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν. Διαφορετικά, νέα εξοντωτικά 
πρόστιμα (αντίστοιχα αυτών για τις ανεξέλεγκτες ανοικτές χω-
ματερές - ΧΑΔΑ) μας περιμένουν από την ΕΕ. 
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Της Ε. Τριτοπούλου, Δρ. Χημικού Μηχανικού, 
Στελέχους ΚΑΠΕ

Στην Ελλάδα τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου 
της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Το ετήσιο 
κόστος για ψύξη και θέρμανση των κατοικιών διαρκώς αυ-
ξάνεται και επιβαρύνει υπέρμετρα τους οικογενειακούς προ-
ϋπολογισμούς. Είναι προφανές ότι εάν υιοθετηθούν μέτρα, 
συμπεριφορές και παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης κατοικιών τότε θα μειωθεί και το ενεργειακό 
κόστος και η επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Η ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτηρίων, εκτός από περιβαλλοντική και 
ενεργειακή εθνική προτεραιότητα, καθίσταται στις ημέρες 
αυτές, της έντονης οικονομικής κρίσης, και κοινωνική προ-
τεραιότητα. 

Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνονται ολοένα και περισσότερες 
πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια από αυ-
τές είναι και το πρόγραμμα  Energy Efficiency in Low-income 
Housing in the Mediterranean - ELIH-Med, που υλοποιείται 
με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, και είναι ένα Στρατη-
γικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Μεσογειακής Εδα-
φικής Συνεργασίας (MED)

Η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει συγκεκριμένα κλιμα-
τολογικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά που απαιτούν ειδι-
κή προσοχή. 
• μη μονωμένα παλαιά κτίρια, 
•  συνεχώς αυξανόμενη και υπέρμετρη χρήση του κλιματι-
σμού, 
•  μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων ειδικά στα αστικά κέ-
ντρα 
•  περιορισμένη δημόσια οικονομική ενίσχυση

Το ELIH-MED εστιάζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των 
κοινωνικών κατοικιών και κατοικιών πολιτών χαμηλού εισο-
δήματος (low-income housing, LIH), οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν περίπου 40% του συνολικού κτιριακού αποθέματος 
στη Μεσόγειο, και αποτελεί μια «ομάδα-στόχο»  στρατηγικής 
σημασίας για την επιτυχία των στόχων EU2020.
Στο έργο, που έχει διάρκεια 36 μήνες (ολοκληρώνεται τον 
Απρίλιο του 2014), συμμετέχουν 18 εταίροι αντιπροσωπεύ-
οντας 7 μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία).

Κύριος στόχος είναι ο προσδιορισμός και η επίδειξη αποδο-
τικών καινοτόμων τεχνικών λύσεων και οικονομικών μηχα-
νισμών μέσω μιας σειράς πειραματικών-πιλοτικών προσεγ-
γίσεων σε 500 αντιπροσωπευτικά κτίρια των 7 χωρών που 

συμμετέχουν, που θα μπορούσε έπειτα να επεκταθεί σε όλη 
τη Μεσόγειο. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συνεισφέρουν στη  
διαμόρφωση ενός λειτουργικού σχεδίου συντονισμού των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών προγραμμάτων 
στο πλαίσιο μιας μεσογειακής στρατηγικής για την περίοδο 
2014-2020. 

Τα βήματα υλοποίησης του έργου είναι:
1. Πρώτο βήμα:  Αξιολόγηση των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών, περιγραφή των τρεχόντων πολιτικών που εφαρ-
μόζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και του πιθανού 
αντίκτυπού τους στην εξοικονόμηση ενέργειας με ορίζοντα 
το 2020. Διαμόρφωση ενός σεναρίου μελλοντικής τάσης 
(trend-setting scenario) για την αξιολόγηση της διαφοράς 
μεταξύ της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφω-
να με τις υπάρχουσες πολιτικές σε σχέση με τους στόχους 
EU2020 (20% εξοικονόμηση ενέργειας). 

2. Δεύτερο βήμα: Εύρεση καινοτόμων τεχνικών λύσεων και 
οικονομικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν για να αυξήσουν τη ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι 
τεχνικές λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα εξερευνηθούν 
εκτενώς και θα συνδυασθούν με έξυπνους μετρητές (smart 
metering). 

3. Τρίτο βήμα: Οι καινοτόμες προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν 
σε μια μεγάλης κλίμακας πιλοτικού προγράμματος που θα 
περιλαμβάνει ένα δείγμα 500 κατοικιών προερχόμενο από 
όλες τις συμμετέχουσες χώρες και επιλεγμένο ως αντιπρο-
σωπευτικό της ποικιλομορφίας των κατοικιών πολιτών χαμη-
λού εισοδήματος στην περιοχή MED. 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε Κοινωνικές Κατοικίες 
στη  Μεσόγειο  - Το έργο ELIH-Med

Επιλεγείσα κατοικία για ενεργειακή αναβάθμιση 
στην Κομοτηνή
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4. Τέταρο βήμα: Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμο-
γών θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε 
διάφορα capitalisation workshops προκειμένου να παρα-
χθούν τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις με σκοπό 
την μελλοντική προέκταση τους σε όλη τη Μεσόγειο. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα  του έργου είναι:
 Επίδραση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε LIH στην πε-
ριοχή MED 
 Ανάλυση της πιθανής μείωσης ενεργειακής κατανάλω-
σης  το 2020 σε LIH στην περιοχή MED
 Προσδιορισμός καινοτόμων τεχνικών λύσεων - παρεμ-
βάσεων 
 Προσδιορισμός καινοτόμων οικονομικών μηχανισμών 
 Πιλοτικές Εφαρμογές Ενεργειακής Αναβάθμισης 500 κα-
τοικιών LIH στη Μεσόγειο
 Πειραματική εφαρμογή έξυπνων μετρητών (smart 
metering) 
 Προσδιορισμός ενός διακρατικού συντονισμένου σχε-
δίου για πιλοτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλης 
κλίμακας στο πλαίσιο μιας μεσογειακής στρατηγικής

Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχουν ως εταίροι στο 
έργο: 

• το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ),
• Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και
• η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) 

Το ΚΑΠΕ είναι συντονιστής του Πακέτου Εργασίας 4: «Ανά-
πτυξη Ολοκληρωμένων Πολιτικών για την προώθηση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Κατοικίες Πολιτών Χα-
μηλού Εισοδημάτων (LIH) στη Μεσόγειο», στο πλαίσιο 
του οποίου είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη σύνταξη 10 
παραδοτέων μεταξύ των οποίων η καταγραφή των πολι-
τικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταγραφή των καινοτό-
μων χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ ESCOS, εθελοντικές 
συμφωνίες), η ανάλυση του δυναμικού εξοικονόμησης σε 
τυπικά κτήρια της Μεσογείου μέσω προσομοιώσεων στο 
energy plus, η ανάπτυξη των οικονομικών και περιφερεια-
κών σχεδίων δράσης όλων των πιλοτικών στο σύνολο του 
έργου. 

Η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα με την αναβάθμιση 
114 κατοικιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 
στην Περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Το κόστος των εργασιών θα καλυφθεί στο σύνολο του από 
το πρόγραμμα σε συνδυασμό με καινοτόμους χρηματοδο-
τικούς μηχανισμούς.  

O συνολικός προϋπολογισμός της πιλοτικής εφαρμογής 
ενεργειακής αναβάθμισης, στο σύνολο των τριών ελλήνων 
εταίρων είναι 1.974.320€. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής, έχει συ-
σταθεί η Τοπική Ομάδα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την 
παρακολούθηση των τεχνικών εργασιών και στην οποία 
συμμετέχουν οι Δήμοι Καβάλας και Κομοτηνής, Επιμελητή-
ρια, Εργατικά Κέντρα  και λοιποί φορείς. 
Βασική καινοτομία του έργου είναι η Ομάδα Συμμετοχικού 
Προγραμματισμού, στην οποία εκπροσωπούνται οι κάτοι-
κοι των επιλεγμένων κατοικιών.  

Η διαδικασία επιλογής των προς ένταξη κατοικιών στο 
πρόγραμμα, έχει ήδη ολοκληρωθεί, μετά από Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δημοσίευση σε τοπικό τύπο) 
και αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τα κριτήρια:

o Χωροταξική ενότητα των επεμβάσεων 
o Μέγιστη Θετική Ανταπόκριση των οικιστών
o Θετική Κοινωνική Δυναμική (προοπτική εξέλιξης οικι-
σμού, προσδόκιμο όριο ζωής των κατοικιών)
o Επίτευξη επιθυμητού δυναμικού Εξοικονόμησης Ενέργει-

ας με σχέση με τους στόχους του έργου και με βάση τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό του (εκτίμηση κόστους – οφέ-
λους).

Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων επιλέχθηκαν κα-
τοικίες των οικισμών Ο.Ε.Κ. «ΚΑΒΑΛΑ V (57 κατοικίες) και  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ (57 κατοικίες). 

Το ΚΑΠΕ έχει ολοκληρώσει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις 
στις επιλεγμένες κατοικίες και τον προσδιορισμό των τε-
χνικών παρεμβάσεων, που εντός του προβλεπόμενου προ-
ϋπολογισμού,  θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά μέσο όρο 35-40% σε κάθε κατοικία.

Η πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρω-
σης των τεχνικών και οικονομικών πλάνων και θα ξεκινήσει 
η δημοπράτηση των κατασκευαστικών έργων. 

Επιλεγείσα κατοικία για ενεργειακή αναβάθμιση 
στην Καβάλα
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Η χώρα μας είναι αναγκαίο να ανα-
πτύξει τις άμεσα ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας χωρίς να περιμένουμε τις 
καλένδες για πετρέλαια στο Αιγαίο και 
φυσικό αέριο στο Ιόνιο, φοβάμαι ότι 
θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο ή χρόνια 
χωρίς να είμαστε σίγουροι για το αν 
υπάρχουν, σε τι ποσότητες και κοντά 
οι ελληνικές γραφειοκρατίες που χρό-
νια μας παίδεψαν. Απλά για μια φορά 
ακόμη θα χάσουμε χρόνο και έσοδα.

Η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει 
τίποτε σε επίπεδο συστημάτων ΑΠΕ 
(φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών) 
έστω και τμημάτων αυτών, καλό λοι-
πόν θα ήτανε να συνδεθεί η παραγω-
γή με το εργατικό δυναμικό της χώρας 
ώστε να ωφεληθούμε επιτέλους σε 
ανάπτυξη και απασχόληση και να μην 
αισχροκερδούν σε βάρος μας κατα-
σκευαστικές εταιρίες του εξωτερικού.

Η Ελλάδα στα υδροηλεκτρικά, σχετι-
κά, εδώ και πολλά χρόνια βαδίζει σω-
στά. Στα αιολικά προετοιμάζονται στη 
χώρα μας κάποια τμήματα, ιδιαίτερα 
τα πτερύγια για να γυρίσουν (π.χ. Κρή-
τη) όμως στα φωτοβολταϊκά. 

Υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως 

τα κορεσμένα δίκτυα πολλών περιο-
χών της χώρας αλλά και στο θέμα της 
τιμής που ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να αλλάξει εις βάρος του παραγωγού 
ενέργειας μια και δεν υπάρχει τιμή 
φιξ.

Τα προβλήματα όμως για τη χώρα μας 
είναι πολλά, ας μιλήσουμε για το πιο 
σοβαρό. 

Η Κομισιόν είναι έτοιμη να μας στείλει 
στα δικαστήρια για μια φορά ακόμα 
αν αργήσουμε να ενσωματώσουμε 

στο Εθνικό Δίκαιο την οδηγία για τις 
ΑΠΕ. Φανταστείτε πως κινείται η κρα-
τική μηχανή όταν όλη η Ευρώπη έχει 
αρχίσει να συμμορφώνεται από τον 
Δεκέμβριο του 2010 και εμείς ακόμη 
ψαχνόμαστε.

Το θέμα των ΑΠΕ για την Ελλάδα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί επιτέλους με 
σοβαρότητα και όχι με την προχειρό-
τητα που μας διακρίνει. 

Επιτέλους η ενσωμάτωση στη νομο-
θεσία πρέπει να γίνει αύριο και για μια 
φορά ας κάνουμε κάτι χωρίς απειλές. 
Η ανάπτυξη και η απασχόληση επεί-
γουν για το μέλλον της χώρας μας.

Μέσα από τις ΑΠΕ ίσως ή μάλλον σί-
γουρα, είναι η χρυσή ευκαιρία της Ελ-
λάδος. 

Και για μια φορά ας μη γεμίζουμε τους 
Έλληνες με όνειρα θερινής νυκτός και 
απραγματοποίητα σχέδια. Ήλθε η 
ώρα αντί να τζογάρουμε σαν λαός να 
αναλάβουμε δράση και πολλή δου-
λειά αλλιώς το μέλλον μας είναι προ-
διαγραμμένο και πιστέψτε με πολύ 
μακρύ το τούνελ της αβεβαιότητας.

Νίκος Νικολόπουλος

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το αύριο της Ελλάδας…
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Η φύση δεν παραβαίνει ποτέ τους δικούς της κανόνες.
Πάμπλο Πικάσο, (Ισπανός Ζωγράφος) 1881-1973

Η Φύση χρησιμοποιεί το λιγότερο δυνατόν από οτιδήποτε. 
Johannes Kepler, 1571-1630, Γερμανός αστρονόμος

Τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σ’ αυτά που ξέρουμε για τη φύση. 
Ιερός Αυγουστίνος, 354-430, Άγιος

Αν το κλίμα ήταν τράπεζα, θα το είχατε ήδη σώσει.
Ούγκο Τσάβεζ, Πρόεδρος της Βενεζουέλας
(Στη σύνοδο της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή, το 2009)

Ακτιβιστής δεν είναι αυτός που λέει ότι το ποτάμι είναι βρόμικο. 
Ακτιβιστής είναι αυτός που καθαρίζει το ποτάμι. 
Ross Perot, 1930-, Αμερικανός πολιτικός & επιχειρηματίας

Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ’ 
αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει. 
Ζακ -Υβ Κουστώ, 1910-1997, Γάλλος ωκεανογράφος

Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει
Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994, Κολομβιανός συγγραφέας

Υπήρξε κάποια εποχή που η πιο βαριά ρύπανση προερχόταν από τη σκόνη που έπεφτε από τα 
χαλιά που τίναζαν από τα παράθυρα. 
Gilbert Cesbron, 1913-1979, Γάλλος συγγραφέας

Η φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση αλλά μόνο μεταμόρφωση!
Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

Η Φύση δεν δαμάζεται παρά μόνο αν υποταχθείς σ’ αυτήν. 
Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626, Άγγλος φιλόσοφος

(1) «Υπάρχει επάρκεια αγαθών στον κόσμο για τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά όχι για την
απληστία του». (2) «Αυτά που κάνουμε στα δάση του πλανήτη είναι μια ανάκλαση αυτών που 
κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και αυτών που κάνουμε στους άλλους».
Μοχάντας (Μαχάτμα) Γκάντι (1869-1948). Ινδός πολιτικός, επαναστάτης

Ο ασυγχρονισμός της φύσης και του ανθρώπου, έφερε τον ασυγχρονισμό της ψυχής και του 
σώματος. 
Οδυσσέας  Ελύτης ποιητής 1911- 1996

Είπαν για το περιβάλλον...
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Η αγορά της κλωστοϋφαντουργίας παράγει 
2,5 δισ. τόνους λυμάτων και άλλων ρυπα-
ντών κάθε χρόνο, καθιστώντας τον κλάδο 
τον τρίτο μεγαλύτερο ρυπαντή νερού μετα-
ξύ των 39 βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Γνωστές εταιρείες της παγκόσμιας βιομηχα-
νίας ένδυσης βρέθηκαν στο στόχαστρο 5 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, κατηγορού-
μενες για επιβαρυντικές για το περιβάλλον 
διαδικασίες της Κίνας, όπως αποκαλύπτει 
έκθεση με τίτλο «Cleaning Up the Fashion 
Industry». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Χάρτης Ρύπαν-
σης των Υδάτων στην Κίνα που εκδίδει το 
Ινστιτούτο Δημοσίων και Περιβαλλοντικών 
Υποθέσεων της χώρας έχει καταγράψει 
πάνω από 6.000 παραβάσεις της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας από τις κλωστοϋφα-
ντουργίες της χώρας από το 2006. 
Οι παράνομες δράσεις αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, την απόρριψη μολυσμένων λυμάτων 
στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω κρυφών, 
υπόγειων αγωγών, την απόρριψη μη επε-
ξεργασμένων λυμάτων απευθείας σε πο-
τάμια, την υπέρβαση ορίων ρυπαντών, την 
αύξηση της παραγωγής δίχως έγκριση και 
την απροθυμία επεξεργασίας των λυμάτων, 
όπως προβλέπει ο νόμος. 
Η Κίνα έχει συμβάλει καθοριστικά στην τα-
χεία και θεαματική ανάπτυξη της αγοράς 
ενδυμάτων παγκοσμίως, δημιουργώντας 
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας τα τε-
λευταία χρόνια. 
Ωστόσο, η αγορά της κλωστοϋφαντουργίας 
παράγει 2,5 δισ. τόνους λυμάτων και άλλων 
ρυπαντών κάθε χρόνο, καθιστώντας τον 
κλάδο τον τρίτο μεγαλύτερο ρυπαντή νε-
ρού μεταξύ των 39 βιομηχανικών δραστη-
ριοτήτων. 
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το 2010, 
κινεζικά εργοστάσια επεξεργάστηκαν το 

54% της παγκόσμιας παραγωγής κλωστών 
(41,3 εκατ. τό νους), ενώ η χώρα εξήγαγε 
υφάσματα και είδη ένδυσης αξίας 212 δισ. 
δολαρίων, ήτοι 34% των παγκόσμιων εξα-
γωγών.
Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των οργα-
νώσεων Envirofriends, Institute of Public & 
Environmental Affairs, Green Beagle, Nanjing 
Greenstone, and Friends of Nature, μεταξύ 
των 50 γνωστών εταιρειών που εμφανίζο-
νται στην έκθεση εί ναι οι Abercrombie & 
Fitch, Adidas, H&M, Nike, Uniqlo, Victoria’s 
Secret και Zara. «Η Κίνα έχει θεσπίσει περι-
βαλλοντικές ρυθμίσεις για να αποτρέψει 
τη ρύπανση των υδάτων από κλωστοϋφα-
ντουργίες και άλλες βιομηχανίες, ωστόσο 
οι πόροι αποτελεσματικής επιβολής δεν 
επαρκούν και οι τοπικές συντεχνίες καθι-
στούν την εφαρμογή τους προβληματική», 
τονίζεται στην έκθεση, υπογραμμίζοντας 
πως «αυτό σημαίνει πως τα κίνητρα ευθυ-
γράμμισης των κλωστοϋφαντουργιών με 
τους νόμους και τις ρυθμίσεις του κράτους 
δεν είναι αρκετά». 
Η βιομηχανία μόδας δεν είναι τόσο αθώα 
όσο μπορεί να φαίνεται, όπως επισημαίνει 
η οργάνωση EnviroFriends, καθώς η κα-
τασκευή ενός τζιν παντελονιού συμβάλλει 
στην περαιτέρω μόλυνση των κινέζικων 
ποταμών. Σε έκθεση, η υπεύθυνη και ιδρύ-
τρια της οργάνωσης, Li Li, ισχυρίζεται πως 
«46 κινέζικες και πολλές διεθνείς μάρκες 
ρούχων προμηθεύονται υλικά από επιχει-
ρήσεις κλωστοϋφαντουργίας οι οποίες πα-
ραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία 
της χώρας». 
Η έκθεση σοκάρει καθώς η Κίνα είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο 
και θα μπορούσε να παρέχει περισσότερη 
χρηματοδότηση για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος.

Η ΜΟΔΑ ΜΟΛΥΝΕΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

(1) «Θα χρειαστού-
με έναν πολύ δια-
φορετικό νέο τρόπο 
σκέψης, αν θέλουμε 
να επιβιώσει το αν-
θρώπινο είδος»

(2)«Το ανθρώπινο πλά σμα είναι 
τμήμα ενός συνόλου, που αποκα-
λείται από εμάς Σύμπαν, ένα τμή-
μα περιορισμένο στο χρόνο και 
το χώρο. Βιώ νει τον εαυτό του, τις 
σκέψεις και τα συναισθήμα τά του 
διαχωρισμένα από το υπόλοιπο 
σύμπαν –με ένα είδος οπτικής πα-
ραίσθησης της συνείδησής του. 
Αυτή η παραίσθηση είναι ένα είδος 
φυλακής για εμάς, που μας περιο-
ρίζει στις προσωπικές μας επιθυ-
μίες και στη στοργή για τα κοντι-
νότερα σε εμάς άτομα. Πρέπει να 
απελευθερώσουμε τους εαυτούς 
μας από αυτή τη φυλακή, διευρύ-
νοντας τον κύκλο της συμπόνιας 
μας, ώστε να συμπερι λάβει όλα τα 
ζωντανά πλάσματα και το σύνολο 
της φύσης μέσα στην ομορφιά 
της» (1950).
Αλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955) Γερμα-
νός φυσικός

«Ο άνθρωπος πρέ-
πει να νιώσει τη Γη 
για να γνωρίσει τον 
εαυτό του και να 
αναγνωρίσει τις αξί-
ες του. Η ζωή είναι 

απλή. Ο άνθρωπος είναι που την
κάνει πολύπλοκη» (Reader’s Digest, 
July 1972). Τσαρλς Λίντεμπεργκ
(1902-1974) Αμερικανός αεροπόρος

Κινέζικη παροιμία (1)
«Το ρόδο έχει αγκάθια μόνο γι’ αυ-
τούς που θα επιχειρήσουν να το 
κόψουν»
Κινέζικη παροιμία (2)
«Δε βρίσκεις δέντρο για σκιά; Μη 
ρίχνεις το φταίξιμο στον ήλιο, στον 
εαυτό σου να το ρίξεις»
Ινδιάνικη προφητεία (Φυλή Κρι)
«Μόνον όταν το τελευταίο δέντρο 
έχει πεθάνει και το τελευταίο ποτά-
μι έχει δηλητηριαστεί και το τελευ-
ταίο ψάρι έχει πιαστεί , θα καταλά-
βουμε ότι δεν μπορούμε να φάμε 
τα χρήματα»
Ινδιάνικο γνωμικό
«Πρέπει να διδάξετε τα παιδιά σας 
ότι η Γη είναι μάνα μας […] Αν οι 
άνθρωποι φτύσουν τη γη, φτύ-
νουν τον εαυτό τους»

Είπαν για το περιβάλλον...
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Του Γεώργιου Βουδούρη
M.Sc. Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Οι αρχιτέκτονες ζητάμε ένα νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που 
να απελευθερώνει την αρχιτεκτονική δημιουργία και να θέ-
τει το πλαίσιο για την ανάκαμψη του αστικού περιβάλλοντος. 
Αντ’ αυτού, αντιμετωπίζουμε αποσπασματικές θεσμικές αλ-
λαγές και νέους νόμους που είναι ασύνδετοι μεταξύ τους και 
ελλιπείς, (Ν. 3843, 4014, 4030, ……), με  αποτέλεσμα την διαι-
ώνιση των ίδιων προβλημάτων.
Ζητάμε το αυτονόητο, την Παραγωγής Αρχιτεκτονικής μόνο 
από Αρχιτέκτονες, γιατί πέρα από τον δίκαιο και ξεκάθαρο 
καθορισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, πρέπει να 
γίνει κατανοητό, ότι η άσκηση της αρχιτεκτονικής από άλλες 
μη αρμόδιες ειδικότητες δεν είναι προς όφελος του πολιτι-
σμού και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Διεκδικούμε 
πλήρη δικαιώματα στην ενασχόληση με την αρχιτεκτονική 
μελέτη στα πλαίσια συγκροτημένου διαλόγου και συνέργειας 
με τις άλλες ειδικότητες που διεπιστημονικά ολοκληρώνουν 
τα έργα, αναγνωρίζοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά δι-
καιώματα και των άλλων ειδικοτήτων στις μελέτες που τους 
αφορούν. 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα, δυστυχώς καθορίζονται ακό-
μη και σήμερα με νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1930. Είναι 
η ώρα να υιοθετηθεί η Οδηγία 2005/36/ΕΚ της ΕΕ, που θέτει 
σαφή κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων, αποτε-
λεί νομικό εργαλείο το οποίο προστατεύει το δημόσιο συμ-
φέρον και διασφαλίζει ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες 
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαμβάνονται την πο-
λιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβά-
νουν. 
Σήμερα εκπονούνται, υπογράφονται και επιβλέπονται Αρχι-
τεκτονικές μελέτες από κάθε μελετητή που φέρει τον τίτλο 
του Μηχανικού. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης εί-
ναι πλέον εμφανή στο δομημένο αλλά και στο αδόμητο πε-
ριβάλλον. Η πολιτική ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους πρα-
κτικές είναι όχι μόνο αδικαιολόγητη αλλά και βαθιά επιζήμια. 
Οι αρχιτεκτονικές μελέτες προϋποθέτουν ανάλογη παιδεία 
και έχουν σαν αντικείμενο την παραγωγή όχι μόνο σύνθετων 
τεχνικών έργων αλλά κυρίως έργων με καλλιτεχνική και με 

ιδιαίτερη πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή έργων που καθορί-
ζουν, την καθημερινότητά μας, τη ποιότητα της ζωής μας και 
τον πολιτισμό μας. 
Είναι προφανής η αρνητική επίπτωση που έχει το άναρχο και 
ακαλαίσθητο οικιστικό περιβάλλον σε σημαντικούς τομείς 
της ελληνικής οικονομίας όπως είναι, για παράδειγμα ο του-
ρισμός. Το ίδιο, φυσικά, θεσμοθέτηση νέων αυστηρών ποι-
οτικών και ποσοτικών προδιαγραφών, απαιτείται και για τις 
μελέτες των δημοσίων έργων (να σημειώσουμε ότι μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται και οι αστικές αναπλάσεις).
Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις επιβλέψεις στην περίπτωση 
των Δημόσιων Έργων. Το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα 
την επίβλεψη ενός Δημόσιου Έργου να την πραγματοποιούν, 
στη θέση των αρχιτεκτόνων, οι υπηρεσιακοί παράγοντες των 
αρμόδιων φορέων, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, άλλος να 
οραματίζεται και άλλος να πραγματοποιεί τα δημόσια έργα, 
αυτό αποτελεί μια παγκόσμια και παράδοξη αποκλειστικότη-
τα, στο βαθμό που σε όλα τα κράτη ο αρχιτέκτονας είναι και ο 
γενικός υπεύθυνος του έργου.
Αν ενδιαφέρει να προστατέψουμε το δημόσιο συμφέρον, θα 
πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο και ισχυρό 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχι-
τέκτονα. Οι Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, πρέπει να θεωρηθούν 
ως υψίστης σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον και για 
την κοινωνία γενικότερα, καθώς μέσω των βιώσιμων προσεγ-
γίσεων στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία επιτυγχάνεται 
σημαντική κοινωνική συνοχή. 

ΑρχιτεΚτονιΚή 
στουσ ΑρχιτεΚτονεσ
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σεισΜοσ ΚΑι τΑΚτοΠοιήσή 
ΑυΘΑιρετΩν ΚΑτΑσΚευΩν

Του Κων/νου Σπυράκου
Καθηγητή ΕΜΠ,  Δ/ντή Εργαστηρίου 

Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Πρόσφατα η Πολιτεία θέσπισε νόμο για την «τακτοποίηση αυθαι-
ρέτων κατασκευών» για να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της πληθώ-
ρας των πολεοδομικών και κατασκευαστικών αυθαιρεσιών στη 
χώρα μας. Δυστυχώς, εκτός από τα θετικά του στοιχεία, ο νόμος 
περιέχει διατάξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν σειρά προβλημά-
των με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους πολίτες. 
Θα αναφερθώ στην πλέον «ατυχή» διάταξη και τις, κατά τη γνώμη 
μου, δυσμενείς συνέπειες τόσο για τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου 
όσο και για το μηχανικό που διενεργεί τον έλεγχο:  
Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, άρθρο 24, Παρ. 2 (αα), για κτή-
ρια με χρήση κατοικίας ή τουριστικού καταλύματος τα οποία 
περιλαμβάνουν αυθαίρετη κατασκευή, πρέπει να υποβάλλονται: 
συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα 
οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμό-
διου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται 
σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα 
του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες.
Από τη διατύπωση του παραπάνω άρθρου προκύπτει ότι ο έλεγ-
χος της στατικής επάρκειας κάθε τακτοποιούμενης κατασκευής 
περιορίζεται σε οπτικό μακροσκοπικό έλεγχο και εύλογα τα ακό-
λουθα ερωτήματα-προβληματισμοί:
α. Μέχρι σήμερα, για την έκδοση οικοδομικής άδειας για υπάρ-
χουσα κατασκευή απαιτείται έκθεση αυτοψίας που υπογράφουν 
δύο έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί και συνοδεύεται από τεκμηριω-
μένη μελέτη ελέγχου του κτηρίου. Πώς είναι δυνατόν επομένως να 
βεβαιώνει με οπτικό έλεγχο ένας μηχανικός ότι δεν υπάρχει πρό-
βλημα σχετικά με την αντισεισμική-στατική επάρκεια του κτηρίου 
και μάλιστα για σοβαρές επεμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η 
προσθήκη αυθαιρέτου ορόφου; 
Παρουσιάζεται το οξύμωρο να απαιτούνται περισσότεροι και αυ-
στηρότεροι έλεγχοι σε ένα νόμιμο κτήριο για το οποίο ο ιδιοκτή-
της επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποιες παρεμβάσεις  από ένα 
αυθαίρετο το οποίο ενδεχομένως κτίστηκε «νύχτα».
β. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε μια σειρά «νομιμοποιήσεων» 
πολλών οικοδομών στην Ελλάδα, τη χώρα με τη μεγαλύτερη σει-
σμικότητα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο μεν ιδιοκτήτης να μέ-
νει με τη ψευδαίσθηση ότι το κτήριό του έχει ελεγχθεί αντισεισμι-
κά-στατικά και επομένως είναι ασφαλές, ο δε μηχανικός, ο οποίος 
πραγματοποίησε τη διαδικασία τακτοποίησης, να φέρει μέρος της 
ευθύνης για οποιαδήποτε αστοχία της κατασκευής προκύψει στο 
μέλλον.
Δυστυχώς, ο μηχανικός με μόνο τον οπτικό έλεγχο δεν μπορεί να 
γνωρίζει εάν ένα αυθαίρετο κτίσμα έχει την απαιτούμενη αντοχή. 
Προφανώς δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη θεμελίωση, τα 
υποστυλώματα, τις δοκούς, τις πλάκες, την ποιότητα των υλικών 
της κατασκευής, τους οπλισμούς, κ.λ.π. και επιπλέον δεν έχει κάνει 
και τους απαιτούμενους στοιχειώδεις υπολογισμούς.

Θα συνιστούσα στους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, και 
ιδιαίτερα στους νεώτερους, που εκ των πραγμάτων έχουν μικρή 
πείρα σε θέματα βλαβών και ενισχύσεων, να μην αναλαμβάνουν 
τη διαδικασία τακτοποίησης υπό τις συνθήκες που ορίζει ο παρών 
νόμος. 
Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναμφίβολα θα 
προκύψουν από το νόμο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων; Κατά 
την άποψή μου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι ίδιες διαδικα-
σίες που ορίζει ο νόμος για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευα-
στεί σε κτήρια κοινωφελούς χρήσης ή εναλλακτικά  να εναρμονι-
στεί ο νόμος σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Επεμβάσεων 
(ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος 
από τον Ιανουάριο αποτελεί και νόμο του κράτους. Για αυτή την 
κατηγορία κτιρίων που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα νοσοκομεία, 
σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, εκκλησίες, κ.α., 
ορθά απαιτείται σειρά ελέγχων με χρήση κατάλληλων οργάνων 
τα οποία μπορούν να ελέγξουν την ποιότητα των υλικών της 
κατασκευής, καθώς και τις λεπτομέρειες του οπλισμού που έχει 
χρησιμοποιηθεί.  Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες 
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών δεν διαθέτουν τα ει-
δικά όργανα και την εμπειρία για να πραγματοποιήσουν αυτές τις 
μετρήσεις και μελέτες.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τη διενέργεια των ελέγχων και 
την πραγματοποίηση επεμβάσεων σε κατασκευές από φέρουσα 
τοιχοποιία. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η χρήση ειδικών 
οργάνων για τη μέτρηση της αντοχής τους, καθώς και εξειδικευ-
μένων και σύγχρονων γνώσεων πολιτικού μηχανικού για τη λήψη 
σωστών και οικονομικών μέτρων για την επισκευή και την ενίσχυ-
σή τους.
Με αυτό τον τρόπο και με μικρή χρονική και οικονομική επιβά-
ρυνση, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μία τεκμηριωμένη διαδικα-
σία για την αξιολόγηση της αντισεισμικής-στατικής επάρκειας των 
κατοικιών και των τουριστικών καταλυμάτων. Όμως με τις δεδο-
μένες οικονομικές συνθήκες και προκειμένου να αποφευχθεί η 
άμεση οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών, πρέπει να τους 
δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ενός εύλογου χρονικού 
διαστήματος τη μελέτη ελέγχου του υπάρχοντος κτηρίου και εάν 
προκύπτει ότι απαιτούνται επεμβάσεις, να εκτελούνται για να δια-
σφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών του ακινήτου.
Προτρέπω τις Αρχές να φροντίσουν να διορθώσουν τα «κακώς 
κείμενα» του Νόμου, αποτρέποντας την «αυθαίρετη αξιολόγηση» 
μεγάλου μέρους των αυθαιρέτων κατασκευών σε σεισμό. Καλώ το 
ΤΕΕ καθώς και Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος έχει ήδη 
δραστηριοποιηθεί για το εν λόγω ζήτημα, να προβεί εκ νέου σε 
μία επίσημη και διευρυμένη ενημέρωση των πολιτών. Παραινώ 
τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων να προβαίνουν σε έλεγχο στα-
τικής επάρκειας με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το νόμο 
για τα κτήρια κοινωφελούς χρήσης, καθώς και τους ενδεχόμενους 
υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές να ζητούν τον έλεγχο στα-
τικής επάρκειας πριν προβούν σε οποιαδήποτε δέσμευσή τους 
για αγορά ή χρήση ενός ακινήτου.
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ΒιοΜήχΑνιΚεσ & ΒιοτεχνιΚεσ εγΚΑτΑστΑσεισ 
στισ Αρχεσ του 20ου ΑιΩνΑ

στισ ΠρΩτευουσεσ τΩν νοΜΩν τήσ ΠεριφερειΑσ 
ΠελοΠοννήσου

Του Γιώργου Γιαξόγλου
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Σε μια περίοδο όπου η αποβιομηχάνιση της χώρας μας, σε 
συνδυασμό με τις λοιπές πρακτικές, μας έχει φέρει στα πρό-
θυρα της χρεοκοπίας σαν χώρα, μας έχει επιβάλλει στην επι-
τήρηση του ΔΝΤ και της ΕΕ, θεωρώ ότι το να κοιτάξουμε λίγο 
πίσω, να κοιτάξουμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν μας, 
μάλλον καλό θα μας κάνει. 
Περί τα τέλη του 19ου αιώνα η χώρα είχε πραγματικά πτω-
χεύσει. 
Το «δυστυχώς επτωχεύσαμε» του Τρικούπη είναι γνωστό. 
Και όμως αμέσως μετά και κυρίως τα πρώτα χρόνια του 20ου 
αιώνα παρατηρήθηκε μία σημαντική ανάπτυξη, μία ανάπτυ-
ξη σε όλους τους τομείς. 
Το προστατευτικό νομικό πλαίσιο που είχε θεσπισθεί, όπως 
επισημαίνει ο Αγγ. Αγγελόπουλος στη μελέτη του «Αι Ανώνυ-
μαι Εταιρείαι εν Ελλάδι» (1928), είχε ως αποτέλεσμα η ελλη-
νική βιομηχανία να «εμφανίζει μίαν υπερτροφικήν ανάπτυ-
ξιν».

 

Έτσι, παρ’ όλες τις δύσκολες καταστάσεις που πέρασε η χώρα 
μας, κύρια με την καταστροφή του 1922, ορθοποδήσαμε, 
πήγαμε μπροστά.

Ας ελπίσουμε ότι και σήμερα, με σύνεση, ομοψυχία και δημι-
ουργική δουλειά, θα ξεπεράσουμε τον σκόπελο. Άς είναι!!!!!

Όσον αφορά τώρα το θέμα μας, δηλαδή την βιομηχανική 
κληρονομιά της Πελοποννήσου, σκέφτηκα να προχωρήσω 
σε μια πρώτη καταγραφή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων που υπήρχαν και δραστηριοποιούνταν, στις 
αρχές του 20ου αιώνα, στις πρωτεύουσες των νομών της ση-
μερινής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Η καταγραφή αυτή γίνεται μέσα από τις σελίδες του “Oδηγού 
Ελλάδος» του Ν. Γ. Ιγγλέση, του έτους 1921. 
Ο οδηγός αυτός, είναι, εξ όσων γνωρίζω, αξιόπιστος και δίνει 
αρκετές πληροφορίες για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. 
Πληροφορίες που μπορούν να διαμορφώσουν μια πρώτη 
βάση δεδομένων για την περαιτέρω διερεύνηση του θέμα-
τος.                                                                                              
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Το 1921, τα σύνορα της Ελλάδας είχαν επεκταθεί, βόρεια στην 
Μακεδονία & στην Θράκη, ανατολικά στην Μικρά Ασία και βο-
ρειοδυτικά στην Ήπειρο και την Βόρεια Ήπειρο. 

Ήδη ο Βενιζέλος έχει χάσει τις εκλογές, ο Βασιλιάς Κωνσταντί-
νος επανήρθε και η εκστρατεία στην Μικρά Ασία καλά κρατεί. 
Τα χειρότερα θα έρθουν τον επόμενο χρόνο.

Η Πελοπόννησος, που ανήκε στην 
«Παλιά Ελλάδα», και ειδικότερα ο 
χώρος που αντιστοιχεί στα όρια της 
σημερινής Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, απαρτιζόταν από τους νομούς:
Τον Νομό Αργολιδοκορινθίας, με 
έκταση 4.650 τετρ. χλμ, πληθυσμό 
149.866 κατοίκους, έναν Δήμο 
(πρώην) Ναυπλιέων και 177 κοι-
νότητες. 
Τον Νομό Αρκαδίας με έκτα-
ση 4.330 τετρ. Χλμ., πληθυσμό 
147.972 κατοίκους, έναν Δήμο 
(Δήμο Τριπόλεως) και 215 κοινό-
τητες.
Τον Νομό Μεσσηνίας, με έκτα-
ση 9.165 τετρ. Χλμ., πληθυσμό 
215.542 κατοίκους, έναν Δήμο 
(Δήμο Καλαμάτας) και 264 κοινό-
τητες.
Τον Νομό Λακωνίας, με έκτα-
ση 5020 τετρ. Χλμ., πληθυσμό 
136.280 κατοίκους, έναν Δήμο 
(Δήμο Σπαρτιατών) και 180 κοινό-
τητες. ð
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η Τρίπολη, κοινώς Τριπολιτσά, πρωτεύουσα του Νομού Αρκαδίας, είχε το 1921, 
14.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τον Εμπορικό οδηγό Ιγγλέση:.
«…..Η Τρίπολις έχει καλάς οικοδομάς, ναούς μαρμαρίνους, πλατείας, θέατρον, αγο-
ράν, φιλαρμονικήν, ηλεκτρικόν φωτισμόν και Μουσείον εν Τεγέα……
…..Μετά των Αθηνών διά Ναυπλίου, Άργους, Κορίνθου συνδέεται δια του σιδηρο-
δρόμου Πειραιώς – Καλαμών, επίσης δε και με τας Καλάμας. Με την Σπάρτην και 
λοιπούς Δήμους του Νομού δι’ αυτοκινήτων, αμαξών και βατών δρόμων…..»
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρχε αναπτυγμένη η βιοτεχνία παραγωγής με-
ταξωτών. Επίσης την περίοδο εκείνη είχαν αναπτυχθεί οικοτεχνίες, κύρια, για την 
παραγωγή νημάτων, στρώσεις υποζυγίων, ενδυμάτων και ιδιαίτερη ανάπτυξη πα-
ρουσίαζε ο κλάδος της υφαντουργίας και της σαπωνοποιίας.

Τρίπολη
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Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που υπήρχαν και δραστηρι-
οποιούνταν στην Τρίπολη κατά το έτος 1921, σύμφωνα με τον οδηγό 
της Ελλάδας του Ν.Γ. Ιγγλέση (έκδοση 1921) φαίνονται στον παρα-
κάτω Πίνακα 2 και όπως βλέπουμε σε αυτόν δραστηριότητες που εί-
χαν αναπτυχθεί ως οικοτεχνία, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
εξελίχθηκαν σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στα τέλη 
του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Επίσης σύμφωνα με τον Πίνακα 2 οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
μονάδες  που υπήρχαν στην Τρίπολη,  δραστηριοποιούνταν κύρια 
στους κλάδους του καπνού, της αλευροποιίας, των ζυμαρικών, της 
βυρσοδεψίας, των χημικών προϊόντων, της παραγωγής ετοίμων εν-
δυμάτων (φανελοποιία, καλτσοπλεκτική, ασπρορούχων κλπ) και της 
υφαντουργίας, της σαπωνοποιίας, της οινοποιίας και του χασίς. 
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Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν και οι βιομηχανίες 
χρωματουργείας και χημικών προϊόντων που είχαν αναπτυ-
χθεί στην Τρίπολη. Από αυτές εξέχουσα θέση έχει  η βιομη-
χανική μονάδα χημικών προϊόντων «ΛΟΥΚΑΪΤΗ Η. Ι. & ΣΙΑ», 
της οποίας η γκραβούρα των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
και το λογότυπο της  φαίνονται παρακάτω.

Η μονάδα αυτή ιδρύθηκε το 1890 στην Τρίπολη από τον Ι. 

Λουκαίτη και παρήγαγε χρώματα για μάλλινα, βαμβακερά 
και λινά υφάσματα καθώς και σαπούνι παράγοντας στην 
αρχή 10.000 κιλά χρωστικών το χρόνο. Η εταιρεία συνεχί-
ζει την δραστηριότητά της και σήμερα, υπό τον εγγονό του 
ιδρυτή Γιάννη Λουκαίτη και με την επωνυμία Χρωματουργεία 
Τριπόλεως Α.Β.Ε.Ε.  Σήμερα, η εταιρεία που έχει έδρα στο Κά-
στρο Βοιωτίας, καλύπτει εκτός από την ελληνική αγορά και 
αρκετές ξένες αγορές.

Η γκραβούρα 
του εργοστασίου 
στην Τρίπολη

Το λογότυπο της εταιρείας

Ότι απέμεινε από 
τα χρωματουργεία 
της  Τρίπολης

Στην Τρίπολη, στο παλιό χρωμα-
τουργείο, στην οδό Δημητρακο-
πούλου 36 & 28ης Οκτωβρίου 
στεγάζεται σήμερα το πολυσινεμά  
CINEVILLE.

Μία ιδιαίτερη δραστηριότητα που παρατηρείται μόνο στην 
Τρίπολη είναι αυτή της καλλιέργειας και επεξεργασίας του χα-
σίς. Το 1921 βλέπουμε να λειτουργούν τρεις τέτοιες μονάδες 
του Βασ. Βαφειόπουλου, που βρισκόταν στη γωνία των οδών 
Σπετσεροπούλου και Νικηταρά, του Π. Καρακάλου και Γ. Κω-
τσάκη. Μονάδες που απασχολούσαν, το 1921, περί τους 60 
εργαζόμενους.

Πράγματι όπως αναφέρει ο Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, στο πό-
νημα του «Έμποροι & βιοτέχνες Τριπόλεως (1828  - 1940):
   «….Η εισαγωγή της καλλιέργειας του χασίς στο οροπέδιο 
της Μαντινείας στα τέλη της δεκαετίας του 1870 έκανε την 
Τρίπολη κέντρο της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας 
του. Ως πρώτος καλλιεργητής χασίς και ταυτόχρονα χασισέ-
μπορος δραστηριοποιούμενος στην Τρίπολη αναφέρεται ο 
Γεώργιος Μακρόπουλος, ο οποίος λέγεται ότι διδάχθηκε την 
καλλιέργεια του χασίς από κάποιον Αρμένιο τον οποίο πλή-
ρωσε αδρά.

Το 1904 η παραγωγή χασίς της Μαντινείας υπολογιζόταν από 
τον ¨Μορέα¨ στις 5.000.000 οκάδες αποφέροντας ποσό άνω 
των 5.000.000 δραχμών στους καλλιεργητές χασίς.
Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν συ-
σταθεί στην Τρίπολη εργαστήρια επεξεργασίας του χα-
σίς όπου εργάζονταν γυναίκες οι οποίες διαχώριζαν 
το ξύλο από το σπόρο, κονιορτοποιούσαν κατόπιν το 

σπόρο και τη σκόνη τη μετέτρεπαν σε μάζα για κάπνι-
σμα.……………………………………………».

Όμως η συνθήκη των Βερσαλλιών, που υπογράφτηκε το 1919, 
επέβαλλε στα ευρωπαϊκά κράτη την κατάργηση της καλλιέρ-
γειας του χασίς για ανθρωπιστικούς λόγους. Κατόπιν αυτού η 
ελληνική κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 2107/1920, που προέ-
βλεπε την απαγόρευση της καλλιέργειας, εμπορίας και κατα-
νάλωσης του χασίς.
Η εφαρμογή του νόμου αυτού προκάλεσε τις έντονες αντι-
δράσεις των χασισοπαραγωγών της Μαντινείας.

«…..Το πρόβλημα της διαθέσεως των αποθηκευμένων ποσο-
τήτων χασίς απασχόλησε τους Τριπολίτες χασισέμπορους μέ-
χρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και υπήρξαν περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι πρώην χασισέμποροι πραγματοποίησαν δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσουν τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις να προβούν στην αγορά των αδιάθετων ποσοτή-
των χασίς. Οι πιο γνωστές και μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας των Τριπολίτων χασισοπαραγωγών πραγματοποιήθηκαν 
στις 3 Μαρτίου 1929 και 29 Αυγούστου 1934. 
Η οριστική λύση στο πρόβλημα δόθηκε από την    δικτατο-
ρία του Μεταξά, ο οποίος εφαρμόζοντας σκληρά αστυνομικά 
μέτρα πάταξε τόσο τη χασισοκαλλιέργεια όσο και τη χασισε-
μπορία…..»

H συνέχεια στο τεύχος 67
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ο τύπος έγραψε

Οι πέτρες που “αρμενίζουν” 

Το πρώτο αυτό φυσικό φαινόμενο θα χαροποιήσει τους 
οπαδούς των μυστηρίων και σε αυτήν την περίπτωση 
υπάρχει κάτι ειλικρινά παράξενο.
Οι κινούμενες πέτρες της ερήμου στην κοιλάδα του θα-
νάτου, έχουν αποτελέσει το επίκεντρο επιστημονικών 
διενέξεων για δεκαετίες. Βράχοι που ζυγίζουν δεκάδες 
κιλά μετακινούνται από μόνοι τους για μεγάλες αποστά-
σεις. Μερικοί επιστήμονες έχουν προτείνει ότι ο συνδυ-
ασμός ισχυρών ανέμων και επιφανειακού πάγου ευθύ-
νεται για αυτές τις μετακινήσεις. Ωστόσο, αυτή η θεωρία 
δεν εξηγεί την ταυτόχρονη μετακίνηση διαφορετικών 
βράχων, οι οποίοι ξεκινούν όντας δίπλα-δίπλα αλλά 
καταλήγουν να διανύουν διαφορετικές αποστάσεις σε 
ετερόκλητες διευθύνσεις. Επιπλέον, οι μαθηματικοί υπο-
λογισμοί δεν υποστηρίζουν αυτήν την θεωρία καθώς οι 
ταχύτητες των ανέμων θα έπρεπε να φτάνουν 
εκατοντάδες μίλια την ώρα για να 
επιτευχθεί η μετακίνηση 
μερικών εξ αυ-
τών.

Οι κόκκινες παλίρροιες, επίσης γνωστές με τον όρο “algal 
blooms”, είναι ξαφνικές συρροές τεραστίων ποσοτήτων 
χρωματιστής μονοκυτταρικής άλγης, οι οποίες μπορούν 
να χρωματίσουν ολόκληρες περιοχές στους ωκεανούς ή τις 
παραλίες με το χρώμα του αίματος. Ενώ κάποιες από αυτές 
είναι σχετικά άκακες, άλλες είναι προάγγελοι θανατηφόρων 
τοξινών που προκαλούν θανάτους ψαριών, πουλιών ή θα-
λάσσιων θηλαστικών. Σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και οι 

άνθρωποι μπορούν να πάθουν κακό από τις κόκκι-
νες παλίρροιες αν και δεν έχει γίνει γνω-

στό κάποιο θανατηφόρο 
κρούσμα.

Η ανακάλυψη ότι τα αντιρετροϊικά φάρμακα εμποδί-
ζουν τη μετάδοση του ιού του AIDS είναι η σημα-
ντικότερη επιστημονική είδηση της χρονιάς, 
σύμφωνα με την επιτροπή των ειδικών της 
επιθεώρησης «Science».
 Ανάμεσα στις υπόλοιπες επιστημονικές 
πρωτιές του 2011 είναι η πρόοδος στις 
έρευνες για το εμβόλιο κατά της ελονο-
σίας, η επιτυχία της ιαπωνικής διαστημι-
κής αποστολής «Χαγιαμπούσα» που έφερε 
πίσω στη Γη σκόνη από την επιφάνεια ενός 
αστεροειδούς, η ανακάλυψη ότι στο DNA του 

σύγχρονου ανθρώπου υπάρχουν μεταλλάξεις 
προϊστορικών προγόνων μας, η χαρτο-

γράφηση της δομής της φωτοσυνθε-
τικής πρωτεΐνης που χρησιμοποιούν 

τα φυτά για να διαχωρίσουν το νερό 
σε άτομα υδρογόνου και οξυγόνου, 
καθώς και η γνώση ότι ο κάθε άν-
θρωπος έχει ένα κυρίαρχο βακτή-

ριο στο πεπτικό σύστημα.
Τέλος, ξεχωριστή θέση στο επιστη-

μονικό πάνθεον της χρονιάς έχει η 
ανακάλυψη μακρινών πλανητικών συ-

στημάτων με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά.

Κόκκινες παλίρροιες

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις 
του 2011
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
PHOTO:  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Εργαλεία κοπής, διάτρησης, συναρμολόγησης, χωροστάθμησης 
(χειρονακτικά και ισχύος), φορητές σκάλες, γερανοί, φορτηγά, πύργοι και καβαλέτα, εργοεξέδρες.
Εκτιθέμενοι: Τεχνίτες, εργάτες, οδηγοί, χειριστές, επιβλέποντες

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

Κίνδυνος καταπλακώσεων από πτώσεις, 
υλικών και ατόμων από ύψος. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και ζώνης εργαλείων
-Ασφαλείς θέσεις εργασίας, στέρεες φορητές σκάλες 
και γεφυρώσεις-περάσματα με ανθεκτικά δάπεδα 
και κουπαστές. Να μην τοποθετούνται καβαλέτα σε 
εξώστες.
-Να μην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας.
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.
-Προστασία από πτώση περάτων πλακών, ξυλοτύπων, 
ανοιγμάτων με περιφράγματα
-Ασφαλείς μεθόδους προώθησης υλικών και εξοπλισμού 
και όχι ¨πάσες¨, φθαρμένα σαμπάνια/συρματόσχοινα και 
κύκλους γερανού πάνω από επιικίνδυνα σημεία.
-Καταασκευή ικριώματος προσόψεως διευκολύνοντας 
και εξασφαλίζοντας την κίνηση προσωπικού και υλικών 
γύρω από τον ξυλότυπο (βλέπε καθοδηγητικό πρότυπο 
ικριωμάτων)
-Οι πύργοι να πληρούν τις προδιαγραφές ευστάθειας 
και έχουν πλήρη προστασία με κουπαστές και φρένα σε 
όλους τους τροχούς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΑΘοΔήγήτιΚΑ ΠροτυΠΑ εΚτιΜήσήσ ΚινΔυνΩν
Του Αδαμαντίου Καρύδη

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

Κατασκευάζονται χωρίσματα και 
ψευδοροφές από γυψοσανίδα, μεταλλικές ή 
ορυκτών ινών στο εσωτερικό και εξωτερικό 
του κτίσματος. Επίσης στην τοιχοποιία 
τοποθετείται εσωτερική θερμομόνωση ή/και 
ηχομόνωση.
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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

-Καλή ορατότητα του χειριστή
-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων
-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων και εργαζομένων 
από υπεύθυνο ή σηματωρό
-Καλή λειτουργία των ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων 
πορείας, οπισθοπορείας, πέδησης και προειδοποίησης 
των  μηχανημάτων. 
-Προσοχή στην κίνηση του γερανού.
-Επαρκούς αντοχής θέσεις τοποθέτησης μικρών 
γερανών ανύψωσης υλικών και τα αναβατόρια να είναι 
σταθερά συνδεδεμένα με το κτίριο. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 
μετακίνηση των μηχανημάτων.

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

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

-Έλεγχος της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού 
διακόπτη RCD πριν την έναρξη των εργασιών 
καθημερινά.
-Χρήση ρευματοδοτών, ρευματοληπτών, ηλεκτρικών 
πινάκων στεγανού τύπου.
-Επάρκεια και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου του 
εργοταξίου (μονώσεις και καλωδιώσεις αντοχής, γειώσεις 
κλπ.).
-Οι καλωδιώσεις εάν είναι προσωρινές δεν πρέπει να 
περνούν από επικίνδυνα σημεία (κουφώματα, δάπεδα, 
θερμαντικά σώματα, χημικά κλπ.)   
-Μέτρα προστασίας και θωράκισης καλωδίων.
-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από ηλεκτροφόρα 
καλώδια.
-Επισήμανση των ηλεκρικών γραμμών στην τοιχοποιία
-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 και χρήση πυροσβεστήρων.
-Καθαρισμός των χώρων από λιμνάζοντα ύδατα, εύφλεκτα 
και άχρηστα υλικά και ταξινόμηση των χρήσιμων υλικών, 
εργαλείων και παρελκόμενων για να μην εμποδίζουν 
-Επαρκείς φωτισμός και αερισμός του χώρου.
-Εμπειρία χρήσεως του εξοπλισμού από το προσωπικό και 
να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή 
για χρήση και φύλαξη του.

Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων -Οι καμπίνες των χειριστών να είναι αντιθλιπτικού 
τύπου.
-Επισήμανση πηγαδιών, ορυγμάτων, βόθρων, επισφαλών 
θέσεων εργασίας
-Ασφαλής έδραση των πελμάτων των μηχανημάτων (με 
τάκους και όχι με ετερόκλητα ξύλα) σε καθαρό έδαφος
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Έκθεση των ματιών σε ακτινοβολία λέζερ -Χρήση κατάλληλων γυαλιών προστασίας.

Έκθεση σε μυοσκελετικές καταπονήσεις. -Προσοχή στην στάση του σώματος κατά την άρση 
βάρους 
-Πολύωρη έκθεση σε επίπονες στάσεις εργασίας κατά 
την τοποθέτηση ψευδοροφών.
-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής μεταφοράς 
βάρους.

Έκθεση σε θόρυβο πλησίον 
μηχανημάτων

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

Έκθεση σε σκόνη -Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και διατάξεων απαγωγής 
σκόνης.
-Επαρκείς αερισμός χώρου
-Προσοχή να μην χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν 
αμίαντο

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

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

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή ακτινοβολία

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου, σκόνης

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

 Ενημέρωση του βιβλίου  συντήρησης μηχανήματος

 Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης 

 Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ

 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ

 Προειδοποιητική σήμανση ασφάλειας και οδοσήμανση

 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

 Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

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