
ÇΕΕ προκρίνει την ασφάλεια του εφο-
διασµού της και ενθαρρύνει την προ-
σπάθεια της εύρεσης Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) µε την έκδοση της
Λευκής Βίβλου το 2001. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνεται η δηµιουργία µεγαλύτερων ε-
πενδύσεων για την πιο αποτελεσµατική α-
ξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέρ-
γειας, η µετάβαση από την καύση του πε-
τρελαίου και άνθρακα στη χρήση του φυσι-
κού αερίου, η δραστική µείωση των αποδα-
σώσεων και η βελτίωση στην αποδοτικότη-
τα της καταναλισκόµενης ενέργειας. 
Ο τοµέας της ενέργειας έχει  και πρω-

ταρχική σηµασία για τη συνεργασία των α-
ναπτυσσοµένων χωρών, δεδοµένου ότι τα
προβλήµατα πρόσβασης  στις ενεργειακές
πηγές και η µεγάλη εξάρτηση από τις χώ-
ρες παραγωγής, αποτελούν σηµαντική τρο-
χοπέδη στην οικονοµική και κοινωνική ανά-
πτυξη ενός τόπου. 
Το θέµα της ενέργειας αποτέλεσε εξάλ-

λου ζήτηµα προβληµατισµού στην Παγκό-
σµια Σύνοδο του Γιοχάνεσµπουργκ  τον Αύ-
γουστο και Σεπτέµβριο του 2002.  
Αυτή την εποχή, οι αναπτυσσόµενες χώ-

ρες τείνουν να προσφεύγουν όλο και πε-
ρισσότερο στον άνθρακα  και σε ορισµένες
ΑΠΕ και λιγότερο στο πετρέλαιο. Η αυξηµέ-
νη χρησιµοποίηση του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου µπορεί και προκαλεί χρηµα-

τοοικονοµικούς κινδύνους δεδοµένου ότι η
διεθνής αγορά του καύσιµου υλικού είναι
ευµετάβλητη και οι πόροι αυτού είναι περιο-
ρισµένοι.
Οι στόχοι της ΕΕ  είναι η αναµόρφωση

του τοµέα της ενέργειας µε το άνοιγµα
στον ιδιωτικό χώρο όσο αφορά την παρα-
γωγή και τη διανοµή, καθώς και την τιµολό-
γηση. Επίσης η ανάπτυξη της τεχνολογίας
µε συνεργασίες για την καλύτερη διαχείρι-
ση της ζήτησης και της εξοικονόµησης της
ενέργειας µε µέτρα που προάγουν την  ε-
νεργειακή απόδοση - αποδοτικότητα µε πε-
ριβαλλοντικές ευαισθησίες. 
Με τη γενναία διευκόλυνση των δικτύων

διασύνδεσης µεταξύ των χωρών της ΕΕ -
Ευξείνου Πόντου - Χωρών του Κόλπου και
των υπό ένταξη, κατασκευάζεται ένα ενερ-
γειακό πλέγµα στην περιφέρεια που θα επι-
τρέψει την πραγµατοποίηση οικονοµιών
κλίµακας, καθώς και νέες αξιοσηµείωτες ε-
νεργειακές δράσεις σε επίπεδο παροχών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα οφεί-

λει να αναδιαρθρώσει την ενεργειακή της
αγορά µε την παράλληλη ενίσχυσή της στο
βαλκανικό χώρο. Η χώρα µας αντιµετωπίζει
σήµερα τέσσερις (4) προκλήσεις: 

1. Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός. 
2. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προ-

γραµµάτων και πολιτικών.
3. Ο ρόλος της Ελλάδος στο τόξο Βαλκά-

νια - Παρευξείνιες Χώρες - Τουρκία - Μέση
Ανατολή.

4. Η αλλαγή δοµής της παραγωγής ενέρ-
γειας µε την αποµάκρυνση από την κρατική
προστασία (∆ΕΗ).
Ο ρόλος της Ελλάδος δεν µπορούσε, µέ-

χρι πρόσφατα, να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτε-
ρα σηµαντικός στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
Τουρκία κατείχε αυτή την θέση, ως το άµε-
σο σύνορο βορρά και νότου, ανατολής και
δύσης. Οι πρόσφατες όµως εξελίξεις και η
ενεργός συµµετοχή της Ελλάδος στις διε-
θνείς καταστάσεις, προώθησαν τη θέση της.
∆εν είναι τυχαίο γεγονός που η ΕΕ υπέγρα-
ψε στην Αθήνα ( 26.10.2005) τη συνθήκη για
την ενεργειακή κοινότητα της ΝΕ Ευρώπης
µε µέλη τη Βουλγαρία, Ρουµανία, Π∆ΓΜ, Αλ-
βανία, Βοσνία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Κρο-
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Η ενέργεια στη µεγάλη
γειτονιά µας: πηγή
προόδου και ανάπτυξης 

του ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΞΞΑΑΝΝΘΘΗΗ
Αρχιτέκτονα

Σήµερα στην εποχή της τεχνικής επανάστασης και της οικονοµικής
αναδιάρθρωσης, η ενέργεια αποτελεί το κύριο συστατικό της
ανάπτυξης µιας περιοχής. Η ΕΕ ως µία οικονοµική οντότητα
αντιµετωπίζει το θέµα «ενέργεια» µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αξιολογώντας το ως µια παράµετρο µε πολλαπλές εκφάνσεις. 
Με τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαµορφώνονται, 
η ενέργεια διαδραµατίζει καθοριστικό και σε ορισµένες
περιπτώσεις πρωτεύοντα ρόλο. Τα κολοσσιαία συµφέροντα που
διακυβεύονται είναι ικανά να διαµορφώσουν και να καθορίσουν τις
κυρίαρχες τάσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 
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ατία. 

Η χώρα µας µπορεί να διαδραµατίσει

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη πε-

ριοχή  µε πολλές κατευθύνσεις. Μπορεί να

καταστεί πόλος ανάπτυξης τεχνολογιών και

εφαρµογής για τις ΑΠΕ σε όλη τη λεκάνη

της Μεσογείου.

Στον αντίποδα η Τουρκία, λόγω της στρα-

τηγικής της θέσης µπορεί να προµηθεύεται

µεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από τη

Ρωσία. Παράλληλα προωθεί τη συνεργασία

µε το Ιράν ενισχύοντας τους δεσµούς της
µε τον ισλαµικό χώρο. Αυτές οι ενεργειακές
συνεργασίες έχουν προνοµιακό σύµµαχο
τις ΗΠΑ, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βλάβη
των πάγιων συµφερόντων της. Η υλοποίηση
από την πλευρά της σχεδίου για την ανά-
πτυξη της ενέργειας  µε βάθος χρόνου συν-
θέτει µεσοπρόθεσµα οικονοµικά συµφέρο-
ντα  µε µακροπρόθεσµα γεωπολιτικά οφέ-
λη. Η  φιλοδοξία της Τουρκίας είναι να διεκ-
δικήσει ένα µεγάλο κοµµάτι των διηπειρω-
τικών δικτύων διασύνδεσης της ενέργειας
ώστε να καταστεί χώρα υπολογίσιµη περι-
φερειακά και παραγοντικά. Όλα αυτά θα ε-
ξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα της χώρας και
την ευηµερία σε τοµείς δράσεις  όπως ο
τουρισµός, η βιοµηχανία, η γεωργία σε α-
νταγωνιστικά επίπεδα µε τον τόπο µας.   
Έτσι η Ελλάδα πρέπει να ανασκουµπωθεί

και να αντιµετωπίσει την ενέργεια ως ανα-
πτυξιακό εργαλείο και όχι ως εµπορικό
προϊόν. Τα δύο νέα σχέδια νόµου του ΥΠΑΝ
που αναφέρονται στην απελευθέρωση της
αγοράς ΗΕ και ΦΑ κινούνται προς την ορθή
κατεύθυνση. Το ΤΕΕ τον Σεπτέµβριο του ’05
µε προτάσεις του προσδιόρισε το πλαίσιο
ορθολογιστικής δράσης για να έχουν ευερ-
γετικές επιπτώσεις για τον Έλληνα κατανα-
λωτή. Η ΡΑΕ αναβαθµίζεται και η ενέργεια
εισέρχεται σε άλλη τροχιά παραγωγικότε-
ρης  και αποδοτικότερης στόχευσης. Η ε-
λεύθερη αδειοδότηση στα νησιά µας, εγκυ-
µονεί όµως κινδύνους, µιας και θα οδηγήσει
σε µεγάλη επιβάρυνση τον νησιώτη στο
πλαίσιο του ενιαίου τιµολογίου. Εδώ χρειά-
ζεται η σχετική ρύθµιση µε ελεγχόµενη α-
δειοδότηση και σε συνδυασµό µε την άµεση
ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ).  
Τα νησιά προσφέρονται για την ηλιακή,

αιολική, φωτο-βολταϊκή δράση ενέργειας,
φτάνει να το πιστέψουµε και κυρίως να το
εφαρµόσουµε. Η ΕΕ επιχορηγεί τέτοια προ-
γράµµατα και σε ατοµικό και σε συλλογικό
επίπεδο (Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύνολο επι-
χειρηµατικών εγκαταστάσεων).    
Επίσης η προσπάθεια για τη χρήση των

ηλιακών θερµοσιφώνων  στα νοικοκυριά θα
επιφέρει µεγάλη οικονοµία στην κατανάλω-

ση του υπάρχοντος συστήµατος ενεργεια-
κής κατανάλωσης. Η ΕΕ από το 2001 έχει
θεσπίσει Οδηγία για την ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων µε κοινή µεθοδολογία σε
όλη την ήπειρο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, θα
αρχίσει να εφαρµόζεται από το 1.1.2006 πι-
στοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
Η ξέφρενη κούρσα της τιµής του πετρε-

λαίου, η υπερ-κατανάλωση της παγκόσµιας
ενέργειας και η µελλοντική εξάντληση των
αποθεµάτων πετρελαίου που χρονολογεί-
ται λίγο πριν από τα τέλη του 21ου αιώνα
µε τα όποια αρνητικά συµπεράσµατα  για
την ανθρωπότητα, οδηγούν σε ένα ριζικό ε-
παναπροσδιορισµό της συµβατής ενεργεια-
κής θεωρίας. 
Συµπερασµατικά, σήµερα η ανθρωπότητα

βρίσκεται σε µία κρίσιµη καµπή της εξέλι-
ξής της. Κατά τις τέσσερις δεκαετίες που
διήρκεσε ο ψυχρός πόλεµος, η κυριότερη α-
πειλή ήταν η καταστροφή του ανθρώπινου
πολιτισµού από τον πυρηνικό πόλεµο. Σήµε-
ρα µε το τέλος του ψυχρού πολέµου, ο κίν-
δυνος έχει αποµακρυνθεί. Βεβαίως υπάρ-
χουν συγκρούσεις περιφερειακές και στον
τρίτο κόσµο, όµως το νέο παγκόσµιο τοπίο
αφήνει δυνατότητες για ουσιαστικές αλλα-
γές και µεταρρυθµίσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επανεξέ-

ταση µεγαλύτερων επενδύσεων στις εναλ-
λακτικές µορφές ενέργειας, π.χ. τη µετάβα-
ση από την καύση πετρελαίου και άνθρακα
στη χρήση του φυσικού αερίου, την αιολική
ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια,  τη χρήση
των υδροηλεκτρικών έργων µε την κατα-
σκευή µικρών φραγµάτων, τη χρήση της
βιοµάζας, τον κατάλληλο σχεδιασµό των
κτιρίων βιοκλιµατικά κτλ. ∆υστυχώς όµως
τέτοιες λύσεις δεν µπορούν να ανταποκρι-
θούν απόλυτα στην µεγάλη και αυξανόµενη
κάλυψη των  ενεργειακών αναγκών της πα-
γκόσµιας αγοράς.
Η µείωση των ενεργειακών αναγκών, η

χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και η
πιθανότητα ελεγχόµενης χρήσης της πυρη-
νικής ενέργειας ίσως να είναι η απάντηση
στο διαφαινόµενο πρόβληµα της ενεργεια-
κής  αυξητικής πορείας του πλανήτη.   



Σ
ε ζώνες κατοικίας όλοι θέλουν το αυ-
τοκίνητο κοντά τους και όχι στα επαγ-
γελµατικά γκαράζ, ιδιωτικά ή δηµοτι-

κά. Η εξαγορά θέσεων στάθµευσης δεν δι-
ευκολύνει τους πολίτες. Η απλούστερη και
τελείως αδάπανη για το κράτος λύση εξα-
κολουθεί να είναι τα υπόγεια γκαράζ και το
ελεύθερο ισόγειο, που αποτελούν και το
χώρο επιλογής για το κοινό. Οµως, συχνά
δεν υπάρχουν οι αντικειµενικά απαραίτητες
συνθήκες για την υλοποίησή τους.
Κατ’ εξοχήν παράδειγµα είναι η πιλοτή

που ενώ αποτελεί τον προσφορότερο χώρο
για πάρκινγκ επειδή επιτρέπει εύκολους ε-
λιγµούς εντούτοις τείνει να εξαφανισθεί µε-
τά τον ΓΟΚ-2000 γιατί οι όροφοι  δεν «χω-
ρούν» τα τετραγωνικά (το συντελεστή) του
κτιρίου. Ακούµε συχνά το επιχείρηµα ότι η
διαίρεση συντελεστή διά της κάλυψης επι-
τρέπει άνετα κτίρια, αλλά αυτό δεν λαµβά-
νει υπόψη συχνότατες περιπτώσεις όπου
πρασιές και ∆ (µε τους σχετικούς παραλο-
γισµούς του ΓΟΚ, π.χ. όµορη  παλαιά οικο-
δοµή) αναιρούν την κάλυψη και την «άνε-
ση». Γι’ αυτό άλλωστε και βλέπουµε όλο και
συχνότερα να κτίζονται τα ισόγεια και τα
αυτοκίνητα που θα στάθµευαν εκεί ξεχύνο-
νται στους δρόµους. 
Αποτελεί, εποµένως, προφανή λύση η εν-

θάρρυνση της τελείως ελεύθερης πιλοτής.
Το νοµοσχέδιο του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ.
Σουφλιά αποτελεί µεγάλη ευκαιρία προς τη
σωστή κατεύθυνση αν προχωρήσει και ορί-
σει πώς όταν το κτίριο διαθέτει για στάθ-
µευση, ταυτόχρονα, και υπόγειο γκαράζ και
ολόκληρη την πιλοτή το ύψος της δεν προ-

σµετράται. Αν κάποιος θέλει να προστατεύει
το αυτοκίνητό του ας εγκαταστήσει τα γνω-
στά µεταλλικά «κουτιά», χωρίς τοιχοποιίες.
Η λύση, απλή και άµεση, χωρίς αύξηση ούτε
του συντελεστή δόµησης ούτε της κάλυψης
είναι στα χέρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε και δεν πρέ-
πει να χαθεί.
Ακούγονται κατά καιρούς ανυπόστατες α-

πόψεις για τη σεισµική ασφάλεια των πιλο-
τών. Είµαι κατηγορηµατικός ως µέλος της
Επιτροπής Σύνταξης του Αντισεισµικού Κα-
νονισµού ότι οι κανονισµοί µετά το 1985 α-
ποτρέπουν τον κίνδυνο. Συνεπώς οι πιλοτές

όχι µόνον είναι ασφαλείς αλλά επιπλέον α-
ποτελούν λειτουργική διαµόρφωση του κτι-
ρίου µε ουσιαστικά πλεονεκτήµατα. Οι θερ-
µοκρασίες κάτω από την πιλοτή και έξω απ’
αυτήν διαφέρουν πολλούς βαθµούς Κελσί-
ου όπως έδειξαν σχετικές έρευνες. Ποιος
αρνείται, λοιπόν, ότι ο ελεύθερος χώρος και
η κυκλοφορία δροσερού αέρα κάτω από τα
κτίρια ανακουφίζουν το επιβαρηµένο αστικό
περιβάλλον όπου ζούµε;
Το υπόγειο γκαράζ παρουσιάζει δυσκολία

στους ελιγµούς µε τη ράµπα και τα τοι-
χεία/υποστυλώµατα και γι’ αυτό οι ρυθµί-
σεις του Π∆ 111 είναι συχνά ανέφικτες για τα
περισσότερα οικόπεδα, Αθήνας και επαρ-
χίας. Είναι θέµα απλής γεωµετρίας. Επίσης,
η κατασκευή µηχανικών θέσεων στάθµευ-
σης απαιτεί κάποια σχετική κανονικότητα
του κτιρίου που συχνά είναι αδύνατη. 
Εποµένως, άλλο ένα απλό αλλά πολύ ση-

µαντικό µέτρο είναι ν’ αυξήσουµε την επιφά-
νεια των γκαράζ και προτείνουµε όταν κα-
τασκευάζονται σε δεύτερο και τρίτο υπό-
γειο, δηλαδή σε βάθος περισσότερο από 3
µ. κάτω από το δρόµο, να επιτρέπεται να ε-
κτείνονται κάτω από την πρασιά. Η πείρα έ-
δειξε ότι η σχετική απαγόρευση είναι τελεί-
ως άχρηστη. Πόσες φορές τα τελευταία 50
χρόνια χρησιµοποιήθηκε από το δηµόσιο
και ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κλπ. η πρασιά κάτω α-
πό τα 3 µ.; Σχεδόν καµιά.
Το ΤΕΕ καταλήγει ότι το θέµα «πάρκιν-

γκ» χρήζει συνολικής µελέτης αλλά τούτο
µπορεί και να ερµηνευθεί ως παραποµπή
στις καλένδες. Έχουµε ανάγκη για άµεσα
µέτρα. Τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται
και, επιπλέον, µεγαλώνουν σε διαστάσεις
και καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο. Ί-
σως, µάλιστα, θα έπρεπε τα τέλη κυκλοφο-
ρίας να υπολογίζονται µε την κάτοψη του ο-
χήµατος και όχι τους ίππους ώστε να απο-
θαρρύνονται τα µεγάλα αυτοκίνητα. Οποια-
δήποτε προσπάθεια των ∆ήµων και του Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε για κυκλοφοριακή βελτίωση έρχε-
ται αντιµέτωπη και πρακτικά ακυρώνεται α-
πό τα σταθµευµένα αυτοκίνητα. 
Κάθε θέση στάθµευσης που απελευθερώ-

νεται στους δρόµους είναι πιθανότατα η µε-
γαλύτερη συµβολή στη βελτίωση του περι-
βάλλοντος όχι µόνο σε µητροπολιτικά κέ-
ντρα αλλά και στις µικρότερες πόλεις. Οι
παραπάνω προτάσεις είναι λύσεις απλές,
πρακτικές, αδάπανες για το ∆ηµόσιο, και
βελτιώνουν ουσιαστικά το περιβάλλον. Θα
είναι κρίµα να µη θεσµοθετηθούν για άµεση
εφαρµογή.
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Άµεσα µέτρα για πάρκινγκ
του ΙΙΩΑΝΝΗ ΒΒ..  ΚΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ**

* Ο καθηγητής Ι. Β. Κωνσταντόπουλος είναι ∆ρ. Πολ.
Μηχανικός του ΜΙΤ και διδάσκει  Σεισµική Μηχανι-
κή στην Εcole Ρolytechnique των Βρυξελλών. 

Το πρόβληµα δεν αφορά µόνο το κέντρο της Αθήνας ή άλλων
πόλεων αλλά και τα προάστια. Τα σταθµευµένα αυτοκίνητα
στραγγαλίζουν την κυκλοφορία και συχνά παγιδεύουν τα
λεωφορεία µε άµεσο αποτέλεσµα καθυστέρηση και περιβαλλοντική
ρύπανση. Η άµεση αύξηση των πάρκινγκ στα κτίρια αποτελεί τη
µόνη βραχυπρόθεσµη δυνατότητα να ελαφρύνουµε την κυκλοφορία
γιατί θα ελευθερώσουµε τους δρόµους.


