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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ησυνάντηση αποτελεί συνέχεια της επιτυχη-µένης πρώτης, που έγινε στα Χανιά τον
Μάρτιο του 2005, µε θέµα «Η ενεργειακή πολι-
τική ως µοχλός ανάπτυξης των νησιωτικών πε-
ριοχών», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ - Τµήµα
∆υτικής Κρήτης. 
Στη συνάντηση της Κέρκυρας χαιρετισµό α-

πηύθυνε ο ΓΓ της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Σ.
Βόσδου,  ΠΜ. Εκ µέρους του ΤΕΕ παραβρέθηκε ο
Μ.  Πρωτονοτάριος,  µέλος της Κεντρικής ∆ιοίκη-
σης, ενώ συµµετείχε το µέλος της Κεντρικής Α-
ντιπροσωπείας και πρώην Πρόεδρος της ∆.Ε.
του ΤΕΕ-ΤΚ Κ.  Βλάσσης.  
Οι εργασίες της συνάντησης διεξήχθησαν σε

ιδιαίτερα καλό κλίµα και περιέλαβαν εισηγήσεις
των Τµηµάτων, µε πρώτη αυτήν του Τµήµατος
Κέρκυρας, την ο-
ποία επεξεργά-
στηκε και παρου-
σίασε το µέλος
της ∆. Ε Νίκος
Τρίαντος, Η/Μ. 
Στη διάρκεια

των εργασιών α-
ποφασίστηκε η ε-
πόµενη Συνάντηση
να γίνει στη Χίο,
την άνοιξη του
2006, µε θέµα
«Τουρισµός και χωροταξία». 

Τα  συµπεράσµατα

«Οι µεταφορές και επικοινωνίες είναι κυ-
ρίαρχοι παράγοντες για την οικονοµική, πολιτι-
στική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών
µας, για τη συγκράτηση του πληθυσµού στην
περιφέρεια και τη σωστή αποκεντρωµένη λει-
τουργία των κρατικών υπηρεσιών» τονίστηκε
συµπερασµατικά από τους εκπροσώπους των
Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων Κέρκυ-
ρας, ∆υτικής Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ∆ωδε-

κανήσου, Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου, Εύ-
βοιας και της Νοµαρ-
χιακής Επιτροπής
Λευκάδας του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου
Ελλάδας. Οι ίδιοι δια-
πίστωσαν ότι στους
τοµείς µεταφορών

και επικοινωνιών µένουν πολλά να γίνουν. Ό-
µως, µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατό-
τητες της χώρας και την έλλειψη κεντρικού και
περιφερειακού σχεδιασµού, είναι δύσκολο να
προλάβουµε «το τρένο» της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. Και υπογράµµισαν: 

«Επιχειρώντας να αφυπνίσουµε την Πολιτεία
ώστε να δοθούν λύσεις στα µακροχρόνια και
µέχρι σήµερα άλυτα προβλήµατα µεταφορών
και επικοινωνιών, δηλώνουµε ότι είναι αναγκαία
η άσκηση πίεσης από την ελληνική κυβέρνηση
στην ΕΕ, για να αποτελέσουν και οι µεταφορές
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, όπως η γεωργία και

η ενέργεια, ώστε να υπάρξουν συγκεκριµένοι
οικονοµικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση». 

Μεταφορές

Ειδικά για τις µεταφορές, υπογραµµίστηκε
ότι δεν µπορεί να προσδοκά κανείς ανάπτυξη
οποιασδήποτε µορφής, αν προηγουµένως δεν
έχει σχεδιαστεί ένα εύκολα προσβάσιµο σύ-
στηµα µεταφορών, που θα διασυνδέει, τόσο το
κέντρο µε τις νησιωτικές περιοχές, όσο και τις
νησιωτικές περιοχές µεταξύ τους. Γιατί, ενώ
στην ηπειρωτική Ελλάδα οι υποδοµές των µε-
ταφορών έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, στη νη-
σιωτική χώρα τα πράγµατα έχουν επιδεινωθεί.

Σε ένα τόσο κεφαλαιώδες ζήτηµα δεν µπορού-
µε να αφήνουµε την ελεύθερη αγορά να καθο-
ρίζει τους κανόνες. Η πρωτοβουλία και η µέρι-
µνα πρέπει να είναι κρατική. 
Για τις νησιωτικές περιοχές, η σηµασία που

πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες µεταφορές, ο-
φείλει να είναι αντίστοιχη µε αυτή του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου. Ένας ορθολογικός σχεδια-
σµός του θαλάσσιου δικτύου µεταφορών, απαι-
τεί: 

•Τον καθορισµό προδιαγραφών για κάθε
δροµολόγιο και πλοίο, ανάλογα µε το µεταφο-
ρικό έργο που εξυπηρετεί. 

• Τον καθορισµό µεγίστου ορίου οικονοµι-
κής επιβάρυνσης των εξυπηρετουµένων (όπως
π.χ. διόδια Αττικής Οδού). 

• Την παροχή από το κράτος οικονοµικών
κινήτρων των παραπάνω στόχων. 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ, στη ∆ήλωση 30,

αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών
περιοχών και τα προβλήµατα που έχουν οι κά-

2η Συνάντηση Περιφερειακών
Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ 

«Οι µεταφορές και επικοινωνίες της νησιωτικές περιοχές. Προβλήµατα και
προοπτικές» ήταν το βασικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης της 2ης
συνάντησης εργασίας των Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ,
που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
τοπικού Τµήµατος. Τη συνάντηση διοργάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα Κέρκυρας και
συµµετείχαν τα Περιφερειακά Τµήµατα Ανατολικής Κρήτης, ∆υτικής
Κρήτης, ∆ωδεκανήσου, Βορειανατολικού Αιγαίου, Εύβοιας (για πρώτη
φορά) και η Νοµαρχιακή Επιτροπή Λευκάδας του Επιµελητηρίου. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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Το ΕΠΑΝΤΥΚ είναι ένα πολύ σηµαντικό πρό-γραµµα, που έχει στόχο την αντισεισµική
θωράκιση των κτιρίων και γενικότερα των πό-
λεων της χώρας µας, µε κατ’ αρχήν πιλοτική ε-
φαρµογή του προγράµµατος αντισεισµικής ενί-
σχυσης κτιρίων, ενώ από τη συνολική καταγρα-
φή του κτιριακού πλούτου της χώρας µπορεί
να σχεδιαστεί ένα µακρόχρονο πρόγραµµα ε-
πεµβάσεων. 
Η απογραφή των κτιρίων της Κέρκυρας

πραγµατοποιήθηκε από πολυµελή Οµάδα Ερ-
γασίας (δεκαοκτώ πολιτικοί µηχανικοί) που συ-
γκρότησε το έτος 2004 και χρηµατοδότησε το
ΤΕΕ - Τµήµα Κέρκυρας. Κάλυψε 163 κτίρια από
δεκαέξι επιλεγµένα και αντιπροσωπευτικά οι-
κοδοµικά τετράγωνα. 
Οι δοµικές κυρίως πληροφορίες της απο-

γραφής, που συγκέντρωσαν σε ειδικά δελτία οι
πολιτικοί µηχανικοί του ΤΕΕ, υπό την επίβλεψη
τριµελούς επιτελικής Οµάδας, διαβιβάστηκαν
και έτυχαν της κατάλληλης επεξεργασίας από
την Κεντρική Επιτελική Οµάδα του ΕΠΑΝΤΥΚ,
προκειµένου να εκτιµηθεί η τρωτότητα και η
σεισµική διακινδύνευση των κτιρίων της πόλης
της Κέρκυρας. 
Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκ-

πρόσωποι των τοπικών αρχών και της Αυτοδι-
οίκησης, µε πρώτο το Νοµάρχη Κέρκυρας, αλ-
λά και το πολυπληθές κοινό, κυρίως µηχανικοί
αλλά και απλοί πολίτες, παρακολούθησαν µε ι-
διαίτερη προσοχή την παρουσίαση των στοι-
χείων της απογραφής, τις πρώτες εκτιµήσεις
για την αντοχή και την τρωτότητα των κτιρίων
της Κέρκυρας, άκουσαν για τον ταχύ οπτικό έ-
λεγχο που πρέπει να κάνουν στις υπάρχουσες
κατασκευές και φυσικά για τις µελλοντικές
δράσεις του ΕΠΑΝΤΥΚ. 
Στο πάνελ των οµιλητών συµµετείχαν ο επι-

στηµονικά υπεύθυνος του Προγράµµατος ΕΠΑ-
ΝΤΥΚ Θ.  Τάσιος,  οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ,
τα µέλη της κεντρικής Επιτελικής Επιτροπής
Εµ.  Βουγιούκας και Γ.  Βλάχος, που είναι και µέ-
λος του ∆Σ του ΟΑΣΠ, ο Στ.  ∆ρίτσος,  αν. καθη-
γητής του Πανεπιστηµίου Πατρών και ο συντο-
νιστής της τοπικής Επιτελικής Επιτροπής και π.
Πρόεδρος του Τµήµατος Κ.  Βλάσσης.  

Η εκδήλωση άρχισε µε το τον σύντοµο χαι-
ρετισµό του Προέδρου του Τµήµατος Ν.  Σπίγ-
γου,  ο οποίος αναφέρθηκε στη µεγάλη σηµασία
του προγράµµατος και στην αµέριστη συµπα-
ράσταση του Θ. Τάσιου και των συνεργατών
του Στ. ∆ρίτσου, Γ. Βλάχου και Εµ. Βουγιούκα,
καθώς και στη συµβολή της τοπικής επιτελικής
επιτροπής (Κ. Βλάσσης, Αρµένης και Κορωνά-
κης) στην ολοκλήρωση του βασικού αυτού στα-
δίου. 

Εισηγήσεις  -  παρουσιάσεις  οµιλητών  

Το µέλος της κεντρικής Επιτελικής Επιτρο-
πής Εµ. Βουγιούκας, αφού παρουσίασε το ιστο-
ρικό του Προγράµµατος ΕΠΑΝΤΥΚ, παρουσίασε
τη σύγκριση των στοιχείων της πιλοτικής απο-
γραφής που έγινε στην Κέρκυρα µε τα αντί-
στοιχα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί  (για τα ί-
δια οικοδοµικά τετράγωνα) από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, κατά την απογραφή κτι-
ρίων του 2000. 
Επισήµανε συµπτώσεις και διαφορές συλλε-

χθέντων στοιχείων και ανέπτυξε τη µεθοδολο-
γία µέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν τα στοι-
χεία της πιλοτικής απογραφής. 
Ο καθηγητής Στ. ∆ρίτσος, αφού τεκµηρίωσε

την άποψη ότι οι περισσότερες απώλειες σε έ-
να µελλοντικό σεισµό θα οφείλονται στα πα-

τοικοί τους, επισηµαίνοντας ότι πρέπει να λη-
φθούν µέτρα ώστε να έχουν ίση αντιµετώπιση
µε τους κατοίκους των πιο ευπρόσιτων περιο-
χών. Ενισχυτικά, η Συνθήκη της Νίκαιας αναφέ-
ρει ότι αποθέµατα της ΕΕ που προκύπτουν από
αναπορρόφητα κονδύλια, µπορούν να διατε-
θούν για την ανάπτυξη τέτοιων περιοχών. Η
ελληνική κυβέρνηση, βασιζόµενη στα παραπά-
νω, πρέπει να εξασφαλίσει πόρους, ώστε να α-
ναβαθµιστούν οι µεταφορές και οι επικοινω-
νίες στη νησιωτική χώρα. 
Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι µε τη σηµε-

ρινή κατάσταση, οι µεταφορές προσώπων και
αγαθών µεταξύ των νησιωτικών περιοχών (α-
κόµη και αυτών που ανήκουν στον ίδιο νοµό),
είναι τόσο περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπα-
νηρές, ώστε να γίνεται αποτρεπτική η επιλογή
του ενός νησιού από το άλλο ως ένας οικονο-
µικά και κοινωνικά ελκυστικός προορισµός. Α-
ναµφισβήτητα, οι χαµηλής στάθµης και µικρής
αξιοπιστίας µεταφορές, επιβαρύνουν σηµαντι-
κά τους κατοίκους των νησιών σε οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Επικοινωνίες

Μείζονος σηµασίας ζήτηµα για την ανάπτυ-
ξη των νησιωτικών περιοχών είναι οι προηγ-
µένης τεχνολογίας επικοινωνίες. Μέσω αυ-
τών διαχέεται εύκολα και µε χαµηλό κόστος
η πληροφορία και η γνώση. Πολλές υπηρε-
σίες και δραστηριότητες, που σήµερα απαι-
τούν τη φυσική παρουσία προσώπων, µπο-
ρούν να πραγµατοποιούνται πλέον µέσω των
σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων
(ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεµατική, ψηφια-
κές τεχνολογίες, κλπ.). 
Η επένδυση, λοιπόν, του κράτους σε υπο-

δοµές τεχνολογίας επικοινωνιών, ισόρροπα
σε όλη την επικράτεια, είναι σηµαντική και ε-
πείγουσα. Εάν ολιγωρήσουµε, θα δηµιουργη-
θεί ένα τεράστιο ψηφιακό χάσµα τόσο ανάµε-
σα στις περιφέρειες της χώρας, όσο και µετα-
ξύ Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών. 
Θεωρούµε την ανάπτυξη των τεχνολογιών

αιχµής στις τηλεπικοινωνίες, στρατηγικής ση-
µασίας στόχο. Εάν θέλουµε ως χώρα να ενι-
σχύσουµε τις διεθνείς συνεργασίες και να δι-
εισδύσουµε σε αγορές γειτονικών χωρών,
πρέπει να αναπτύξουµε -και µάλιστα άµεσα-
τις τηλεπικοινωνίες σε όλα τα επίπεδα: υπο-
δοµών, υπηρεσιών και µεταφοράς τεχνολο-
γίας. 
Τέλος, συζητήθηκε και συµφωνήθηκε από

όλα τα συµµετέχοντα Περιφερειακά Τµήµατα,
η ανάγκη για τη διοργάνωση Συνεδρίου µε θέ-
µα «Επεξεργασία ολοκληρωµένης νησιωτικής
πολιτικής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των ευ-
ρωπαϊκών συνθηκών και της ευρωµεσογεια-
κής συνεργασίας». 

ΕΠΑΝΤΥΚ 

Αντισεισµική θωράκιση των κτιρίων
της Κέρκυρας 

Τα στοιχεία της πιλοτικής απογραφής των κτιρίων της Κέρκυρας, που
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Αντισεισµικής
Ενίσχυσης Υφιστάµενων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ), αλλά και τα πρώτα
συµπεράσµατα που αφορούν στην αντοχή των κτιρίων της πόλης,
παρουσίασε το ΤΕΕ - Τµήµα Κέρκυρας, σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε
στη συνεδριακή αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης.



λιά κτίρια, διατύπωσε µια στρατηγική για τον
έλεγχο των υφιστάµενων κτιρίων που περιλαµ-
βάνει τρία επίπεδα: Στο 1ο επίπεδο ελέγχονται
όλα τα παλιά κτίρια, από οµάδες έµπειρων µη-
χανικών, µε µια ταχεία οπτική διαδικασία. Στο
2ο επίπεδο ελέγχονται τα κτίρια, που στο 1ο ε-
πίπεδο αναδείχθηκαν ως περισσότερο τρωτά,
µε προσεγγιστικούς υπολογισµούς αντοχής
των κατακόρυφων στοιχείων του ισογείου. Το
3ο επίπεδο είναι µία ακριβής αναλυτική αποτί-
µηση της σεισµικής επάρκειας εκείνων των
κτιρίων, που στο 2ο επίπεδο προηγήθηκαν σε
τρωτότητα. Η σχέση κόστους των τριών επιπέ-
δων ελέγχου ανά κτίριο, εκτιµήθηκε 1:10: 100. 
Ο οµιλητής παρουσίασε την εφαρµογή ανά-

λογων στρατηγικών από άλλες χώρες (ΗΠΑ,
Ιαπωνία, Ν. Ζηλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία και Ι-
ταλία) και υποστήριξε ότι απαιτείται άµεση α-
ναθεώρηση των εντύπων που χρησιµοποιού-
νται σήµερα από την Πολιτεία, για τον ταχύ ο-
πτικό έλεγχο των κτιρίων από φέρουσα τοιχο-
ποιία, για να συµπεριληφθούν κρίσιµα δοµικά
χαρακτηριστικά που απουσιάζουν. Ως παρά-
δειγµα ανέφερε το έντυπο που συνέταξε η Επι-

τελική Επιτροπή του
ΕΠΑΝΤΥΚ για την
Κέρκυρα, το ανάλογο
που χρησιµοποιείται
στην Ιταλία, καθώς
και το σχετικό του
Πανεπιστηµίου Πα-
τρών. 
Το µέλος της κε-

ντρικής Επιτελικής Ε-
πιτροπής Γιάννης
Βλάχος παρουσίασε
τη µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε, στο
πλαίσιο του προ-
γράµµατος ΕΠΑ-
ΝΤΥΚ, για τον υπολο-
γισµό της τρωτότη-

τας των διαφόρων τύπων κτιρίων και τον τρό-
πο υπολογισµού των διαφόρων δεικτών διακιν-
δύνευσης, µε κριτήρια οικονοµικά και κοινωνι-
κά, για όλους τους ΟΤΑ και τους Νοµούς της
χώρας, µε έµφαση στο Νοµό της Κέρκυρας,
τον ∆ήµο και το ∆.∆. Κερκυραίων. 
Ο συντονιστής της τοπικής Επιτελικής Επι-

τροπής του ΕΠΑΝΤΥΚ Κώστας Βλάσσης, πα-
ρουσίασε τα αποτελέσµατα της Οµάδας Ερ-
γασίας του Τµήµατος. Προτιµήθηκε, είπε, η ε-
πιλογή να περιοριστεί στα όρια του σχεδίου
πόλης πριν από την ΕΠΑ και σχεδόν στο σύ-
νολο των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν
από το 1990. Έµφαση δόθηκε στα τοιχόκτιστα
κτίρια. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο δοµι-
κό και στο πολεοδοµικό καθεστώς του διατη-
ρητέου οικιστικού συνόλου της Παλαιάς Πό-
λης, επισήµανε τη σχετική προβληµατικότητα
που εµφανίζει σε διάφορα επίπεδα και κυρίως
σε εκείνα που αφορούν στις δυσχέρειες και
τις προοπτικές των ενισχύσεων και κατέληξε
πως η Παλαιά Πόλη θα πρέπει να αντιµετωπι-
στεί ως εθνικό µνηµείο -όπως θεσµικά είναι -
προς διάσωση, κάτι που υπηρετείται σε µεγά-
λο βαθµό µε την προωθούµενη ένταξή της
στον Κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UΝΕSCΟ, που

αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ Κέρκυρας,
στόχο και επιδίωξή του. 
Ο Καθηγητής Θεοδόσης Π. Τάσιος αναφέρ-

θηκε στην εθνική ανάγκη για προσεισµική ενί-
σχυση των υφιστάµενων κτιρίων και δικτύων
και τόνισε ότι για τη µεθοδική υποστήριξη της
στρατηγικής που απαιτείται γι’ αυτό το σκοπό,
το ΤΕΕ εργάστηκε επί σειρά ετών, προετοιµά-
ζοντας τις αναγκαίες δράσεις επιστηµονικές,
νοµικές, επαγγελµατικές, οικονοµικές, εκπαι-
δευτικές κ.ά. Το αποτέλεσµα όλης αυτής της
µελέτης υποβλήθηκε προσφάτως από το ΤΕΕ
προς τα υπουργεία Εσωτερικών, ∆ηµοσίων Έρ-
γων και Υγείας, µε την εισήγηση να προχωρή-
σουν στην τεχνική πραγµάτωση των αναγκαί-
ων αυτών µακροπρόθεσµων στόχων. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο µεγάλο πρό-

βληµα της Κέρκυρας µε τα τοιχόκτιστα πολυώ-
ροφα κτίσµατά της, για τα οποία παρουσίασε
τα πρώτα αποτελέσµατα αξιοποίησης της πι-
λοτικής δράσης του ΤΕΕ Κέρκυρας, µε τελικό
στόχο τον υπολογισµό δεικτών διακινδύνευ-
σης για κάθε κτίριο. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Θ.Π. Τάσιος προέ-

βη στη σύνταξη νέου αλγόριθµου - ερωτηµατο-
λογίου, προκειµένου να ελεγχθούν περαιτέρω
τα τοιχόκτιστα κτίρια της Παλαιάς Πόλης της
Κέρκυρας, ώστε να προκύψει µε µεγαλύτερη α-
κρίβεια ο βαθµός τρωτότητάς τους.

∆ιπλώµατα  στους  νέους

Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, η ∆ιοίκη-
ση του ΤΕΕ Κέρκυρας έδωσε και φέτος τα συγ-
χαρητήριά της και απένειµε ειδικά διπλώµατα
στους 19 νέους που εισήλθαν τη χρονιά αυτή,
µετά από εξετάσεις, στα Ελληνικά Πολυτεχνεία
και Πολυτεχνικές Σχολές. Τα διπλώµατα επέ-
δωσαν στους γονείς και συγγενείς των νέων
φοιτητών ο Νοµάρχης, ο Αντιδήµαρχος του ∆ή-
µου Κερκυραίων, οι καθηγητές Θ. Τάσιος, ∆. Ζή-
βας, τα µέλη της Επιτελικής Επιτροπής του Ε-
ΠΑΝΤΥΚ Γ. Βλάχος και Εµµ. Βουγιούκας, ο π.
Πρόεδρος και µέλη της ∆.Ε. και της Αντιπροσω-
πείας του Τµήµατος. 
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Αντικατάσταση µέλους της Αντιπροσωπείας 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Τµήµατος Μαγνησίας ανακήρυξε ως µέλος της Α-ντιπροσωπείας του Τµήµατος τη  συν. Μήτρου  Βιολέτα  του Κυριάκου, πολιτικό µηχανικό, στη

θέση του παραιτηθέντος συν. Παπαδήµα Λάµπρου του ∆ηµητρίου, Πολιτικού Μηχανικού. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 



Το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας, θέ-λοντας να βοηθήσει το µελετητικό και κατα-
σκευαστικό δυναµικό της περιοχής οργάνωσε
µία επιτυχηµένη επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα:
«Τεχνολογία σκυροδέµατος και δοµικών χαλύ-
βων» που τίµησαν µε την παρουσία τους ως ο-
µιλητές διακεκριµένοι επιστήµονες: 

Ο Θεόδωρος
Βουδικλάρης,
πολιτικός µηχα-
νικός, Πρόε-
δρος ∆Σ Ινστι-
τούτου Οικονο-
µίας Κατασκευ-
ών, αναφέρθηκε
αναλυτικά στον
Κανονισµό Τε-
χνολογίας Χα-
λύβων (ΚΤΧ
2000) και στα
πρότυπα του Ε-
ΛΟΤ, παρουσία-

σε το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Σκυρόδεµα
ΕΛΙΤ ΕΝ 206-1, του οποίου η εφαρµογή στη χώ-
ρα µας σχεδιάζεται το 2006-2007 µετά την έκ-
δοση της ΚΥΑ των υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Ανά-
πτυξης. 
Ανέλυσε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για αδρανή

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 και πρόσθετα ΕΛΤ ΕΝ 934-2 και
µίλησε διεξοδικά για τις σηµαντικές αλλαγές
στο σκυρόδεµα των τεχνικών έργων που θα ι-
σχύσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις πα-
ραθαλάσσιες περιοχές. 
Ο Κοσµάς  Σίδερης, πολιτικός µηχανικός, επί-

κουρος καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Μη-
χανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θρά-
κης, αναφέρθηκε στην ενανθράκωση κατασκευ-
ών οπλισµένου σκυροδέµατος, στην ανάλυση
του φαινοµένου και στο συσχετισµό του µε το
ελληνικό περιβάλλον, τους παράγοντες που ε-
πηρεάζουν την αντίδραση της ενανθράκωσης
του σκυροδέµατος και που έχουν σχέση µε την
ποιότητα του σκυροδέµατος. 
Ο Νικόλαος  Μαρσέλλος, πολιτικός µηχανι-

κός, µέλος Επιτροπής ΚΤΣ 97, αναφέρθηκε διε-
ξοδικά στην πρακτική εφαρµογή του ΚΤΣ από
τη  σωστή παραγγελία του σκυροδέµατος, την
παραλαβή, τη σωστή επιστηµονικά σκυροδέτη-
ση πασσάλων, θεµελιώσεων, υπογείων κλπ. 
Τέλος, εκ µέρους των εταιρειών που ήταν χο-

ρηγοί της ηµερίδας παρουσίασαν τα προϊόντα
τους ο Β.  Γαλάνης  µηχ/λόγος - ηλ/λόγος της ΣΙ-
∆ΕΝΟΡ και ο Γ.  Σιούλας  της «Χαλυβουργεία
Θεσσαλίας -Ελληνική  Χαλυβουργία». 
Τον επιστηµονικό συντονισµό και τη διοργά-

νωση της επιτυχηµένης αυτής ηµερίδας είχε α-
ναλάβει εκ µέρους της ∆.Ε. το µέλος της Αθα-
νάσιος  Μαχµουκιώτης πολιτικός µηχανικός. 
Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης,  ευχαρίστησε όλους
όσους συνέβαλαν τα µέγιστα για την επιτυχία
της επιστηµονικής αυτής ηµερίδας. 
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Τεχνολογία σκυροδέµατος 
και δοµικών χαλύβων 

Σε µία σεισµογενή περιοχή όπως είναι η χώρα µας, στην οποία
εκλύεται το µεγαλύτερο ποσοστό σεισµικής ενέργειας στην Ευρώπη,
ο Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, ο
Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, οι Ευρωκώδικες, αποτελούν
τα βασικά εργαλεία για τη µελέτη, κατασκευή και ασφάλεια των
κτιρίων και εν γένει των τεχνικών έργων. 

Ό πως γνωρίζετε, έχει δηµιουργηθεί µια πολύ
άσχηµη κατάσταση στις Πολεοδοµίες από

τους ελέγχους που διενήργησαν εντεταλµένοι ε-
λεγκτές διοίκησης, όσον αφορά στην πληρότητα
των φακέλων που είχαν υποβληθεί µέχρι
25.11.2005. Στην Περιφέρεια του Τµήµατός µας υ-
πήρξε µια πολύ καλή εµφάνιση των πολεοδοµι-
κών µας γραφείων και οι φάκελοι είχαν ικανοποι-
ητική πληρότητα. 

Υπάρχουν όµως περιπτώσεις σε πλήρη φάκε-
λο να λείπει µια τεχνική έκθεση συνήθως, η ο-
ποία αφορά κυρίως τα φορολογικά που είναι στο
τελικό στάδιο. ∆εν είναι δυνατόν η τεχνική έκθε-
ση να καθιστά το φάκελο µη πλήρη όταν έχει ό-
λες τις απαιτούµενες µελέτες. ∆εν είναι δυνατόν
φάκελος στη Σπάρτη να θεωρείται µη πλήρης, ε-
πειδή στην πληθώρα εντύπων και σχεδίων σε έ-
να και µόνον έντυπο υπήρχε µεν η σφραγίδα, αλ-

λά έλειπε µία υπογραφή του µηχανικού. 
Το σπουδαιότερο δε, είναι ότι δεν επεστράφη-

σαν άµεσα οι φάκελοι να συµπληρωθούν αυτές
οι µικροελλείψεις και να επαναϋποβληθούν, ώστε
µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου να πάρουν την άδεια
οικοδόµησης. Η παρακράτηση των φακέλων είναι
έξω από κάθε λογική. Για να σταµατήσει η κατα-
κραυγή που έχει δηµιουργηθεί από τους πολίτες
και τους συναδέλφους µηχανικούς, θα πρέπει να
δοθεί ένας µε δύο µήνες παράταση, προκειµένου
να εξοµαλυνθεί η κατάσταση. 
Θα πρέπει άµεσα να διευκρινιστεί στις Πολεο-

δοµίες, ποιες µικροελλείψεις δεν επιδρούν στην
πληρότητα των φακέλων. ∆ε ζητάµε ατιµωρησία
όσων συναδέλφων υπέβαλαν άσχετους φακέ-
λους ή «εφηµερίδες», κατά το κοινώς λεγόµενο.
Αυτοί και µόνο πρέπει να έχουν σοβαρές συνέ-
πειες. Να µην καούν όµως κοντά στα ξερά και τα
χλωρά και να µην τιµωρηθούν σωστοί συνάδελ-
φοι για µικροελλείψεις. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Η κατάσταση στις Πολεοδοµίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΜΗΝΩΝ

Για «πολύ άσχηµη κατάσταση στις Πολεοδοµίες» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ - Τµήµατος Πελοποννήσου, Θεοδόσιος Μαρλαντής, σε επιστολή του προς
τους υπουργούς Οικονοµίας Γεώργιο Αλογοσκούφη και ΠΕΧΩ∆Ε  Γεώργιο
Σουφλιά και προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Ιωάννη Αλαβάνο. 
Στην επιστολή υπογραµµίζονται τα ακόλουθα:


