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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Το µπετόν…
…σε «υπερηχογράφο», λοιπόν, χάρη σε

ένα σύστηµα που µπορεί να διακρίνει δο-
µικές ατέλειες σε τσιµεντένιες κατασκευ-
ές και αναπτύσσεται από εταιρεία στη
Βρετανία. Η τεχνολογία βασίζεται στη σά-
ρωση του κτιρίου µε υπέρηχους, ώστε να
δηµιουργηθεί µια τρισδιάστατη απεικόνι-
ση. Ουσιαστικά είναι µια προηγµένη µορ-
φή υπερηχογραφίας, εξηγεί το ΒΒC.
Το σύστηµα της «Cambidge Ultrason-

ics» αναπτύσσεται από τη δεκαετία του
1980 για εφαρµογή στον έλεγχο της δοµι-
κής σταθερότητας κτιρίων από µπετόν. Το
νέο σύστηµα εντοπίζει ρωγµές λεπτές (α-
κόµη και σε διάσταση τρίχας), οι οποίες
εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου
και υποβαθµίζουν την ασφάλεια της κατα-
σκευής, ειδικά αν βρίσκονται σε κολόνες.
Το σύστηµα περιλαµβάνει µια σειρά από
ποµποδέκτες τοποθετηµένους σε διαφο-
ρετικές θέσεις πάνω στο κτίριο, οι οποίοι
εκπέµπουν ηχητικά κύµατα µέσα στο µπε-
τόν και καταγράφουν τις ανακλάσεις. Κα-
θώς το σύστηµα «βλέπει» το µπετόν από
διαφορετικές γωνίες, µπορεί να απεικονί-
σει τη δοµή σε τρεις διαστάσεις. Οι διαφο-
ρετικές γωνίες αυξάνουν επίσης την ικα-
νότητα του συστήµατος να ξεχωρίζει τις
τριχοειδείς ρωγµές από το θόρυβο. Το
µειονέκτηµα, ωστόσο, του συστήµατος εί-
ναι ότι καταλαµβάνει πολύ όγκο, και µέχρι
να αναπτυχθεί µια φορητή έκδοση είναι
δύσκολο να χρησιµοποιηθεί σε αυτοψίες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ενδιαφέρον για

τη νέα τεχνολογία έχει εκδηλώσει η α-
στυνοµία, η οποία θα αποκτήσει τη δυνα-
τότητα να αναζητεί πτώµατα ή πειστήρια
σε µέρη που ως σήµερα δεν µπορούσε να
εξετάσει. Μία από τις συγκεκριµένες έ-
ρευνες στις οποίες θα µπορούσε να χρη-
σιµοποιηθεί αφορά µια σειρά εξαφανίσε-
ων τη δεκαετία του 1950, οι οποίες συνδέ-
ονται µε το οργανωµένο έγκληµα. Τα πτώ-
µατα, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ίσως
κρύβονται στους πυλώνες µιας γέφυρας,
ανέφεραν οι ειδικοί που ασχολούνται µε
το νέο σύστηµα!!!

Το real estate…
…ανθεί (προς το παρόν) στη χώρα µας και

προκαλεί έναν άνευ προηγουµένου ανταγωνι-
σµό τόσο µεταξύ των κατασκευαστών, όσο και
µεταξύ των τραπεζών (διαρκώς και νέες ελκυ-
στικές προσφορές δανείων), αλλά δεν είναι λί-
γοι αυτοί που προβληµατίζονται, καθώς…

…ο κορεσµός της αγοράς γίνεται φανερός
και µέσα από συγκεκριµένα στοιχεία. Π.χ., κατά
µήκος της λεωφόρου Κηφισίας υπάρχουν ακί-
νητα, καταστήµατα και οικήµατα γενικής χρή-
σης προς µίσθωση, τα οποία παραµένουν α-
διάθετα ακόµη και για διάστηµα µεγαλύτερο
του έτους. Το 90% των µισθώσεων που λήγουν
δεν ανανεώνονται. Παρ’ όλα αυτά η εντατική
οικοδόµηση συνεχίζεται (δηµοσίευµα εφηµερί-
δας «Εξπρές»).
Σε ό,τι αφορά την κατοικία, επίσης, η προ-

σφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση (η οποία καθη-
λώνεται και από την προαναγγελία νέων φο-
ρολογικών µέτρων - ΦΠΑ, αυξηµένες αντικει-
µενικές αξίες κλπ.) µε χαρακτηριστικό γεγονός
η προσφορά ενοικιαζόµενων σπιτιών να είναι
τετραπλάσια της ζήτησης (21,2 έναντι 5,5%
σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της ΙCΑΡ). 
Με αυτά τα δεδοµένα κάποιοι µιλάνε για ε-

περχόµενη κρίση και στον οικοδοµικό τοµέα.

Ήρθαν 
στα λόγια µας…

…οι περισσότεροι (αλλοδαποί και Έλλη-
νες) οµιλητές στο συνέδριο του «Ε-
conomist» που οργανώθηκε πριν λίγες η-
µέρες και βασικό θέµα του είχε τις Σ∆ΙΤ.
Ξένοι οµιλητές, οι οποίοι διαθέτουν ση-

µαντική εµπειρία από την εφαρµογή του
µοντέλου των Σ∆ΙΤ σε αγορές όπως η
Βρετανία, η Γαλλία, η Γερµανία και η Πορτο-
γαλία, τόνισαν ότι οι Σ∆ΙΤ δεν είναι πανά-
κεια και ότι η εφαρµογή τους απαίτησε
χρόνο, χρήµα και πολύ κόπο, ιδιαίτερα στη
Βρετανία όπου έχουν κερδίσει πολύ έδα-
φος. Τα κύρια σηµεία που οφείλουν να
προσέξουν οι ελληνικές αρχές, είπαν, θε-
ωρούνται η τυποποίηση των συµβάσεων, η
εκπαίδευση των στελεχών του ∆ηµοσίου,
η προώθηση µικρών πιλοτικών έργων µέ-
σω των οποίων θα αποκτηθεί σταδιακά τε-
χνογνωσία και η εξασφάλιση της απαιτού-
µενης πολιτικής βούλησης.
Ο Rui  Μontero του πορτογαλικού υ-

πουργείου Οικονοµικών, ανέφερε ότι, στη
χώρα του, ήδη δέκα νοσοκοµεία κατα-
σκευάζονται µε Σ∆ΙΤ, ενώ άλλα τρία (συ-
νολικού ύψους τριών δισ. ευρώ) προκη-
ρύσσονται αυτό τον καιρό, αλλά τα προ-
βλήµατα δεν ήταν λίγα. Οι υποψήφιοι α-
νάδοχοι, µάλιστα, εξακολουθούν να δια-
µαρτύρονται για το υψηλό κόστος συµµε-
τοχής. Ο Christophe  Ρelissie  du  Rausas,
του γαλλικού κατασκευαστικού οµίλου
«Vinci», και ο Wilfried  Rammler, του γερ-
µανικού οµίλου «Ηochtief», επισήµαναν
ότι τα Σ∆ΙΤ δεν πρέπει να θεωρούνται
πανάκεια και ότι ενίοτε είναι προτιµότε-
ρη η χρήση των κλασικών οδών στη χρη-
µατοδότηση και κατασκευή έργων.
Από την πλευρά των Ελλήνων οµιλη-

τών (υπουργών, στελεχών δηµόσιων ορ-
γανισµών και επιχειρήσεων, κατασκευα-
στών) υποστηρίχτηκε, µεταξύ άλλων, ότι
όσα συνέβησαν στους διαγωνισµούς για
τα νέα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οδο-
ποιίας είναι παραδείγµατα προς αποφυ-
γή.
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Εκεί που µας χρωστούσαν …

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Αρχάριος…

…µας πήραν και τον γάιδαρο. Η γνωστή λαϊκή
αυτή παροιµία ταιριάζει στην περίπτωση µιας ε-
πιστολής που έστειλε ο Πρόεδρος της Επιστη-
µονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος
στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, προς τον Γενικό Επιθε-
ωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και κοινοποίησε
στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Το περιεχόµενό της είναι… µνηµείο διαστρέ-

βλωσης γεγονότων, µε την επίκληση ανακριβει-
ών, για να καταλήξει στην αµφισβήτηση της ύ-
παρξης και της ιστορίας του ΤΕΕ, το οποίο, κατά
τον επιστολογράφο, «τύποις είναι Τεχνικός
Σύµβουλος της Πολιτείας, ενώ σύµφωνα µε τα
δικά µας στοιχεία και εκτιµήσεις, λειτουργεί ου-
σιαστικά ως συνδικαλιστικό όργανο ενός τµή-
µατος Ελλήνων µηχανικών πανεπιστηµιακών

σχολών»!!!
Μέσα από έωλους, απαράδεκτους και αντι-

φατικούς συλλογισµούς, ο επιστολογράφος
(γνωστός ως απόφοιτος των ΤΕΙ για τις από-
ψεις του, όπως, π.χ., ότι:  «Σε καµία χώρα της
Ευρώπης δεν αποτελεί αντικείµενο στην Τριτο-
βάθµια Εκπαίδευση το πόσα έτη σπουδών κά-
νουµε για να αποδείξουµε ότι είµαστε καλοί ε-
πιστήµονες, καλοί στην παραγωγή. Ουκ εν τω
πολλώ το ευ»!) στρέφεται κατά της παρακράτη-
σης του 2% από αµοιβές µελετών και επίβλεψη
έργων, ισχυριζόµενος ότι «σηµαντικό µέρος
των εσόδων του ΤΕΕ που προέρχεται από την
ανωτέρω παράνοµη (!) παρακράτηση» δαπανά-
ται για την «κατασυκοφάντηση και τον επαγ-
γελµατικό αποκλεισµό του κλάδου µας».
Παραβλέπει, ο επιστολογράφος -για να πού-

µε τα πράγµατα µε το όνοµά τους- ότι παράνο-
µη δεν ήταν η παρακράτηση του 2%, αλλά το
γεγονός ότι κάποιοι (από αµέλεια;) τους επέ-
τρεψαν να µελετήσουν και να κτίσουν κτίρια, αν
και ούτε το περιεχόµενο σπουδών τους, ούτε οι
γνώσεις τους έδιναν τέτοιο δικαίωµα, µε συνέ-
πεια σήµερα, µετά την κατάργηση του Π∆ 318,
να τίθεται (λογικά) σε αµφισβήτηση κάθε έργο
τους (οι οικοδοµές).
Είναι προφανές ότι διά της επιστολής εκφρά-

ζεται ένας (προσωπικός) πανικός, σε µια περίο-
δο που το ΤΕΕ έχει καλέσει τους αποφοίτους
των ΤΕΙ σε δηµόσιο ουσιαστικό διάλογο για την
αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων και εί-
ναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει
σε συνθήκες πόλωσης, που κανέναν -και κυρίως
τους αποφοίτους των ΤΕΙ- δε θα ωφελήσουν.

…ένας στους πέντε οδηγούς που χάνουν
τη ζωή τους σε τροχαία στην Ελλάδα, ανα-
κοινώθηκε στο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Εκπαι-
δευτών Οδήγησης που έγινε πριν λίγες ηµέ-
ρες στη χώρα µας. Ο ανθρώπινος παράγο-
ντας, τονίστηκε, αποτελεί τον πλέον καθορι-
στικό παράγοντα για τα τροχαία ατυχήµατα
(από τα οποία καθηµερινά έχουµε έξι θανά-
τους). Είναι προφανές, λοιπόν, ότι πέρα από
την αδιαµφισβήτητη διαρκή βελτίωση του ο-
δικού δικτύου, αυτό που επιβάλλεται είναι η
συστηµατική, σωστή εκπαίδευση των οδη-
γών, η ουσιαστική ενηµέρωση και οι αυστη-
ρότερες εξετάσεις για τη χορήγηση διπλώ-
µατος οδήγησης.

∆ιπλάσιες…
…σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό χρονικό

διάστηµα, ήταν το εξάµηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου οι
συνολικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των ει-
σηγµένων στο Χρηµατιστήριο κατασκευαστικών ε-
ταιρειών. Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας
«Κnowsys», οι υποχρεώσεις αυτές έφτασαν το 1,7
δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στη µελέτη, η εξέλιξη
αυτή αποτυπώνει την αδυναµία πολλών από τις
τεχνικές εταιρείες να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους, εξαιτίας και των καθυστερήσεων εκ
µέρους του ∆ηµοσίου στην πληρωµή έργων που
έχουν προ πολλού κατασκευαστεί (Ολυµπιακά
κ.ά.). Ως «µαγική εικόνα» πάντως εµφανίζεται το
γεγονός εταιρείες που απειλούνται µε παύση ερ-
γασιών, να έχουν µειωµένες υποχρεώσεις.

Έφοδο…
…και σε τεχνικά γραφεία, πραγµατοποίησε

τον τελευταίο καιρό η Βusiness Software Αl-
liance (ΒSΑ) που διεθνώς ερευνά για χρήση
παράνοµου software. Από τον έλεγχο σε πέντε
εταιρείες (µεταξύ των οποίων τρία τεχνικά
γραφεία) εντοπίστηκε παράνοµο λογισµικό α-
ξίας (κατ’ εκτίµηση) περίπου ενός εκατοµµυρί-
ου ευρώ. 
Θυµίζουµε ότι µε διάταξη στο σχέδιο νόµου

για την έκδοση αδειών δόµησης, στο εξής, µε-
ταξύ των δικαιολογητικών που θα περιέχονται
στο φάκελο, θα πρέπει να είναι και βεβαίωση
εταιρείας λογισµικού ότι το προϊόν της, που
χρησιµοποιήθηκε για τη στατική µελέτη, είναι
πιστοποιηµένο. 


