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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Τ η διάλυση της Πολεοδοµίας Ν. Μουδανιών µετη δηµιουργία δύο επιπλέον Πολεοδοµικών
Γραφείων στην Κασσανδρεία και Ν. Καλλικράτεια
Χαλκιδικής µε το ήδη υπάρχον προσωπικό της
Πολεοδοµίας Ν. Μουδανιών, επισηµαίνει ο Πρόε-
δρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χαλκιδικής του
ΤΕΕ Ιωάννης  Λανταβός,  µε επιστολή του προς τον
ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ-
ΤΚΜ, το Νοµάρχη Χαλκιδικής, τους Βουλευτές
Χαλκιδικής, τους ∆ηµάρχους, τη  ∆/νση Οικισµού
και Χωροταξίας, το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρ-
µογών Αρναίας, το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµο-
γών Μουδανιών και προς την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. Στην επι-
στολή υπογραµµίζεται ότι:  
Η ΝΕ του  ΤΕΕ Χαλκιδικής συµµερίζεται τις α-

ντιδράσεις των µελών της Μηχανικών της Χαλκι-
δικής, για ενέργειες που ανακοινώθηκαν ότι θα γί-
νουν και αφορούν «επεµβάσεις» σε στελέχωση
και λειτουργία Τεχνικών Υπηρεσιών στη Χαλκιδι-
κή. 
Συγκεκριµένα: 
Η δηµιουργία δύο επιπλέον Πολεοδοµικών

Γραφείων στην Κασσανδρεία και Ν. Καλλικράτεια
µε το ήδη υπάρχον προσωπικό της Πολεοδοµίας
Ν. Μουδανιών, η οποία αυτή τη στιγµή είναι σχε-
δόν µία πλήρως εξοπλισµένη οργανική µονάδα α-
πό ανθρώπινο δυναµικό και παραγωγικό έργο. 
∆ηµιουργούµε δηλαδή συνολικά τρεις µονάδες

µε το ίδιο προσωπικό που δεν θα είναι σε θέση
να λειτουργήσουν οµαλά και θα οδηγηθούν σε
λειτουργικά αδιέξοδα. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρ-

ξε παραδειγµατισµός από τη λειτουργία του Πο-
λεοδοµικού Γραφείου Αρναίας, το οποίο για να
λειτουργήσει αποσπάται Μηχανικός από το Πολε-
οδοµικό Γραφείο Ν. Μουδανιών. 
Εάν είχε προηγηθεί από τη Νοµαρχιακή Αυτο-

διοίκηση αναλυτική εξέταση γνωστών στατιστι-
κών στοιχείων και διάλογος µε εµπλεκόµενους
φορείς αλλά και το θεσµοθετηµένο σύµβουλο
της Πολιτείας το ΤΕΕ, δε θα είχε οδηγήσει σε αυ-
τή την πρόχειρη λύση. 
Η λειτουργία ενός Πολεοδοµικού Γραφείου δεν

είναι προσθετική αλλά ποιοτική και σχετική µε ει-
δικότητες. Επίσης υπάρχουν παράµετροι όγκοι
δουλειάς και γεωγραφικής κατανοµής, γι’ αυτό πι-
στεύουµε ότι δεν έγινε ανάλυση πραγµατικών δε-
δοµένων και επί του προκειµένου, ενώ επανειληµ-

µένως είχαµε ζητήσει τη συνεργασία µε διάλογο
και αλληλοενηµέρωση από τη ∆ιοίκηση για τεχνι-
κά θέµατα, δεχτήκαµε αιφνιδιασµό και επιδεικτική
αγνόηση. 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι κάθε ∆ιοίκηση

στον τόπο µας θα καταλάβει επιτέλους ότι ο διά-
λογος και η ενηµέρωση αρµόδιων φορέων δεν
πρέπει να είναι αφορισµός, αλλά αναγκαία διερ-
γασία µέσα στο πνεύµα µιας υγιούς, δηµοκρατι-
κής και αξιοκρατικής κοινωνίας. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΝΝΟΟΜΜΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗΣΣ  

Λειτουργικό αδιέξοδο 
σε Πολεοδοµικά Γραφεία

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΩΩ∆∆ΕΕΚΚΑΑΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ

Σ υνάντηση µε το Βου-λευτή ∆ωδεκανήσου κ.
Κωνσταντίνο  Καϊσερλή εί-
χε η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµα-
τος ∆ωδεκανήσου. 
Η συνάντηση πραγµα-

τοποιήθηκε  προκειµένου
να συζητηθούν θέµατα
που αφορούν στην Περι-
φερειακή Ανάπτυξη και
στην αναγκαιότητα αποκέ-
ντρωσης αρµοδιοτήτων
στις τοπικές κοινωνίες ό-
πως αυτές θεσµικά εκ-
προσωπούνται. 
Συγκεκριµένα, τέθηκαν ζητήµατα που αφο-

ρούν: 
• Στη µεταβίβαση της ευθύνης προγραµµατι-

σµού και της ανάπτυξης των νησιωτικών περιο-
χών και του ελέγχου της ανάπτυξης στις τοπι-
κές κοινωνίες. 

• Στο Χωροταξικό - Πολεοδοµικό Σχεδιασµό
ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και στην αντί-
στοιχη αναγκαιότητα µεταφοράς της ευθύνης
λήψης των αποφάσεων στην Αυτοδιοίκηση. 

• Στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον ως
βασικά στοιχεία της βιώσιµης ανάπτυξης. 

• Στους αναπτυξιακούς προσανατολισµούς
της ∆ωδ/σου και τις προϋποθέσεις επιτυχίας
των προγραµµατισµών. 

• Σε ειδικότερα θέµατα που αφορούν το ε-

παγγελµατικό - επιστηµονικό περιβάλλον των
µηχανικών. 
Από τη συζήτηση αναδείχτηκε το γεγονός ότι

είναι ώριµες πλέον οι συνθήκες για µια πραγµα-
τική αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων
στις τοπικές κοινωνίες. Η προοπτική αυτή είναι
µονόδροµος αν πράγµατι επιθυµούµε την περι-
φερειακή ανάπτυξη. 
Για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στό-

χου, απαιτείται δουλειά, τεκµηρίωση θέσεων και
προτάσεων, πολιτική βούληση και πρωτίστως
συνεργασία των τοπικών φορέων. 
Ο φορέας µας είναι πρόθυµος να συνδράµει

µε όλες τις δυνάµεις του για την επίτευξη του
στόχου αυτού και ήδη βρίσκεται στο στάδιο επε-
ξεργασίας της αντίστοιχης απαιτούµενης τεκµη-
ρίωσης στον τοµέα ευθύνης του.

Περιφερειακή ανάπτυξη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
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Π ρόσφατα διαβάσαµε στον τοπικό Τύπο της
Λέσβου (εφηµερίδα «Εµπρός». 15.3.06) ότι

το ∆ιοικητικό σας Συµβούλιο, προτίθεται να
προχωρήσει στην ανάθεση εκπόνησης µελέτης
προσεισµικού ελέγχου στην  παλιά πτέρυγα
του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. 
Πρόκειται ασφαλώς για µια σηµαντική πρω-

τοβουλία σας, την οποία όχι µόνο επικροτούµε,
αλλά και στηρίζουµε ως Τεχνικό Επιµελητήριο. 
Άλλωστε η απόφασή σας αυτή για την εκπό-

νηση της σχετικής αυτής µελέτης ήταν απόρ-
ροια πρότασης του ΤΕΕ προς τον υπουργό Υ-
γείας  Νικήτα  Κακλαµάνη  και αφορούσε 22 νο-

σοκοµεία της χώρας, µεταξύ των οποίων και
αυτό της Μυτιλήνης. 
Εξάλλου το Περιφερειακό µας Τµήµα ήδη α-

πό το 1998, µε επιστολή του στην τότε διοίκηση
του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, είχε επισηµάνει
την ανάγκη να γίνουν οι αντισεισµικοί αυτοί έ-
λεγχοι και να συνταχθούν οι απαιτούµενες µε-
λέτες σύµφωνα µε το ΝΕΑΚ και την απόφαση
του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ 11Β/049/21-8-1996. 
Παράλληλα, όµως, στα ίδια δηµοσιεύµατα, γί-

νεται αναφορά ότι η εκπόνηση των σχετικών
µελετών για την υλοποίηση του έργου, θα ανα-
τεθεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Όπως ίσως θα γνωρίζετε πριν ένα χρόνο πε-
ρίπου ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Ν.
3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµ-
βάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συνα-
φών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος
ορίζει επακριβώς τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούν οι φορείς του ∆ηµοσίου για την ε-
κτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µε-
λετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 
Στο νόµο αυτόν δεν υπάρχει καµία διάταξη

που να επιτρέπει την απευθείας ανάθεση µελέ-
της ή υπηρεσίας σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα ή
σε καθηγητές ΑΕΙ. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών µά-
λιστα απ’ ό,τι γνωρίζουµε δεν διαθέτει αντίστοι-
χο µελετητικό πτυχίο κατά τις διατάξεις του Ν.
3316/05. 
Επειδή λοιπόν το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης εί-

ναι ένας φορέας ο οποίος οφείλει να ακολου-
θεί τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, σας ζη-
τούµε να µας ενηµερώσετε για τις προθέσεις

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Απευθείας ανάθεση µελέτης

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµα Β/Α
Αιγαίου, στη συνεδρίασή της στις 13/1/2006

και µετά από σχετική εισήγηση της Μόνιµης Ε-
πιστηµονικής Επιτροπής Μεταφορών και Οδι-
κής Ασφάλειας, αποφάσισε να δραστηριοποιη-

θεί στην κατεύθυνση µείωσης των τροχαίων α-
τυχηµάτων στην περιοχή µας, ενόψει και της
εφαρµογής του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου για
την Οδική Ασφάλεια που υλοποιείται στη χώ-
ρα µας και στο οποίο µετέχει ενεργά το Τεχνι-
κό Επιµελητήριο, µέσω του Παρατηρητηρίου
Οδικής Ασφάλειας και των λοιπών αρµοδίων
οργάνων του. 
Για το σκοπό αυτόν, πιστεύουµε ότι σηµαντι-

κές παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν κατά τις
φάσεις της µελέτης, της κατασκευής και της
συντήρησης των νέων οδικών αξόνων και γε-
νικά του οδικού δικτύου του νοµού µας. 
Επειδή κατά κανόνα κάθε άνθρωπος υπερτι-

µά τις ικανότητές του και υποτιµά τους κινδύ-
νους και επειδή ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος -
οδηγός θα εξακολουθεί να κάνει λάθη, πρέπει

να γίνει προσπάθεια για τη δηµιουργία «Συγ-
χωρητικού Οδικού Περιβάλλοντος». Η ευθύνη
αυτή ανήκει κυρίως στην Πολιτεία, οι φορείς
της οποίας είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και
υιοθέτηση σύγχρονων οδηγιών και προδια-

γραφών στη σχεδίαση, τον
τρόπο κατασκευής, στα χρη-
σιµοποιούµενα υλικά και εξο-
πλισµό. Ανήκει ακόµη στους
µελετητές, στους κατασκευα-

στές, στους επιβλέποντες και στους συντηρη-
τές των οδών, που στις περισσότερες περι-
πτώσεις αυτοί είναι µηχανικοί. 
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω θα θέλαµε

να επισηµάνουµε ενδεικτικά τα παρακάτω: 
Οι νέες προδιαγραφές ΕΝ 40, ΕΝ 12767 των

φωτιστικών στύλων, που τοποθετούνται για το
φωτισµό των οδών, προσφέρουν παθητική α-
σφάλεια επειδή έχουν απορροφητικότητα σύ-
γκρουσης και απορροφούν ένα ποσοστό της
ενέργειας κρούσης πριν την κοπή του στύλου
και οι καταστροφές - συνέπειες µιας σύγκρου-
σης είναι πολύ µικρότερες για τους επιβάτες
και το όχηµα. Υπενθυµίζεται ότι δεν είναι λίγα
τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα στην πε-
ριοχή µας, λόγω πρόσκρουσης σε φωτιστικό
στύλο (Οδός Μυτιλήνης - Αεροδροµίου, Μυτι-

λήνης - Θερµής, Περάµατος - Παπάδου) και ε-
ποµένως η υιοθέτηση στα εκτελούµενα έργα
φωτισµού των προδιαγραφών αυτών και η
πρόβλεψη εφαρµογής τους στις σχετικές µε-
λέτες, θα συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση
της οδικής ασφάλειας. 
Ο σχεδιασµός ή η ανακατασκευή των οδών

πρέπει να προβλέπει το ανθρώπινο λάθος, ώ-
στε να µην οδηγεί αυτό στο θάνατο. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται η απαράδεκτη σήµερα υπάρ-
χουσα οδική σήµανση (που σχεδόν κανένας
δεν τηρεί) και επισηµαίνεται η ανάγκη προει-
δοποίησης των οδηγών (µε τη σύγχρονη «έξυ-
πνη» σήµανση µεταβλητών και προσαρµοζό-
µενων µηνυµάτων), στα «µελανά» σηµεία του
οδικού δικτύου για την «ακατάλληλη ταχύτητά
τους» αντί του χρησιµοποιούµενου σήµερα
ξεπερασµένου όρου της υπερβολικής ταχύτη-
τας. 
Πιστεύουµε ότι σε θέσεις του οδικού δικτύ-

ου, στις οποίες αποδεδειγµένα έχουν συµβεί
και συµβαίνουν πολλά τροχαία ατυχήµατα,
πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις της Νοµαρ-
χίας για τη βελτίωση της γεωµετρίας του οδο-
στρώµατος και της σήµανσης της οδού (π.χ.
δρόµος Παπάδου - Περάµατος), ακόµα και κό-
ψιµο των δεντρων, που βρίσκονται στις άκρες
των στροφών του δρόµου, και όπου συνήθως η
πρόσκρουση οχηµάτων σε αυτά, είναι θανατη-
φόρα για τους επιβαίνοντες. 
Στην ανακατασκευαζόµενη σήµερα επαρχια-

κή οδό Μυτιλήνης - Λάρσου, που έχει το µεγα-
λύτερο κυκλοφοριακό φόρτο του νησιού µας

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αιγαίου ∆ηµήτριος
Μάντζαρης απέστειλε προς την  Πρόεδρο του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου
Μυτιλήνης  Τριανταφυλλιά Αδαµαντίδου το ακόλουθο έγγραφο:

Η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων είναι το θέµα εγγράφου
που απέστειλε ο Πρόεδρος  της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος  Β/Α
Αιγαίου ∆ηµήτριος Μάντζαρης προς το Νοµάρχη Λέσβου
Παύλο Βογιατζή. 
Στο έγγραφο τονίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

Τα τροχαία ατυχήµατα
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και από την οποία διέρχονται τα περισσό-
τερα µεγάλα οχήµατα και µέσα µαζικής µε-
ταφοράς, αλλά και σε κάθε νέα, ή ανακατα-
σκευαζόµενη οδό, θα πρέπει κατά την άπο-
ψή µας, να ληφθεί µέριµνα για τη δηµιουρ-
γία χώρων στάσης των οχηµάτων, σε κάθε
περίπτωση επείγουσας ανάγκης των επι-
βαινόντων σε αυτά αλλά και για την αποβί-
βαση και επιβίβαση των επιβατών, στα µέσα
µαζικής µεταφοράς (Στάσεις Υπεραστικών
ΚΤΕΛ). Έτσι δεν θα παρακωλύεται η λοιπή
κυκλοφορία, θα εξασφαλίζεται η ασφαλής
αναµονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επι-
βατών, χωρίς αυτές να πραγµατοποιούνται
επί του κυρίου οδοστρώµατος, που έχει ως
συνέπεια -όπως σήµερα γίνεται- την ανα-
γκαστική διακοπή κίνησης των λοιπών  ο-
χηµάτων ή την υπέρβαση των σταµατηµέ-
νων λεωφορείων από τους λοιπούς χρή-
στες της οδού, µε αντικανονικό και επικίν-
δυνο τρόπο. 
Ευελπιστούµε στη συνεργασία σας, κα-

θώς και στη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών σας, ώστε να κάνουµε
ένα βήµα µπροστά στα θέµατα οδικής α-
σφάλειας. 
Το ΤΕΕ - Τµήµα Β/Α Αιγαίου µε τη Μόνιµη

Επιστηµονική Επιτροπή που έχει συγκροτή-
σει για τα παραπάνω θέµατα, έχει τη διάθε-
ση και τη θέληση να συνεργαστεί µαζί σας
και να σας παρέχει κάθε βοήθεια που θα
του ζητηθεί στο πλαίσιο του θεσµοθετηµέ-
νου ρόλου του. 

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία και µε µεγάλη συµµετο-
χή Μηχανικών, πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάν-

νινα το διήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο για τις
χαλύβδινες και σύµµεικτες κατασκευές, που διορ-
γάνωσε το Τµήµα στις 17 και 18 Μαρτίου στο πλαί-
σιο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. 
Ο προσκεκληµένοι καθηγητές: Ερµόπουλος

Ιωάννης,  Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωαννίδης  Γιώργος,  Κα-
θηγητής ΕΜΠ, Βάγιας  Ιωάννης,  Καθηγητής ΕΜΠ
και Γαντές  Χαράλαµπος,  επ. Καθηγητής ΕΜΠ,
τους οποίους ευχαριστούµε θερµά για την άµεση
ανταπόκριση στην πρόσκλησή µας και τις πολύτι-
µες γνώσεις και πληροφορίες που µας µετέφε-
ραν, πέτυχαν να κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέ-
ρον του συνόλου των µηχανικών της περιφέρει-
ας, που παρακολούθησαν το σεµινάριο. 

Το πρόγραµµα του σεµιναρίου περιελάµβανε
τα εξής θέµατα: 

- Κατασκευές από χάλυβα στην Ολυµπιάδα
του 2004,  Ι. Ερµόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ - Ευ-
ρωκώδικες: ΕΝ3-1993 και ΕΝ4-1994, Ι. Βάγιας, Κα-
θηγητής ΕΜΠ - Μόρφωση µονώροφων κτιρίων, Γ.
Ιωαννίδης, Καθηγητής ΕΜΠ - Ευστάθεια µελών,
Χ. Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ - Σύνδεσµοι δυσκαµ-
ψίας κτιρίων από χάλυβα, Γ. Ιωαννίδης, Καθηγη-
τής ΕΜΠ - Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις Πεκίνο
2008. - Ευρωκώδικες: ΕΝ1-1991: Μέρος 1-3, Φορτία
Χιονιού. Παραδείγµατα, Ι. Ερµόπουλος, Καθηγη-
τής ΕΜΠ - Μόρφωση και ανάλυση συνδέσεων, Χ.
Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ - Μόρφωση πολυώρο-
φων κτιρίων, Ι. Βάγιας, Καθηγητής ΕΜΠ - Μη φέ-
ροντα στοιχεία µεταλλικών κτιρίων, Ι. Βάγιας,
Καθηγητής ΕΜΠ - Ευρωκώδικες: ΕΝ1-1991: Μέρος
1-4, ∆ράσεις Ανέµου. Παραδείγµατα, Ι. Ερµόπου-
λος, Καθηγητής ΕΜΠ) - Συµπεριφορά κατασκευ-
ών από χάλυβα σε υψηλές θερµοκρασίες, Γ. Ιω-
αννίδης, Καθηγητής ΕΜΠ - Καλωδιωτές οροφές,
Χ. Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ 
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Χαλύβδινες και σύµµεικτες
κατασκευές 

σας σχετικά µε τις διαδικασίες που θα ακο-
λουθηθούν για την εκπόνηση της ως άνω µε-
λέτης και αν έχουν βάση τα σχετικά δηµοσι-
εύµατα που γράφτηκαν στον τοπικό Τύπο. 
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Τµήµα

Β/Α Αιγαίου έχει τη διάθεση να συνδράµει
και να βοηθήσει εφόσον του ζητηθεί, ώστε το
Νοσοκοµείο να ακολουθήσει τη νόµιµη διαδι-
κασία για την εκπόνηση της ως άνω µελέτης. 
Αν, όµως, διαπιστώσουµε ότι προχωράτε

σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης στο Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών κατά παράβαση του Ν.
3316/05, θα βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση
να παρέµβουµε µε δικαστική προσφυγή για
να διαφυλάξουµε τα συµφέροντα των µελε-
τητών - µελών του ΤΕΕ, αλλά και την τήρη-
ση της νοµιµότητας, µε κάθε πρόσφορο
τρόπο. 

Οµάδα Εργασίας

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτι-
κής Θεσσαλίας µε την απόφαση Νο 100 ανα-

θέτει σε οµάδα επιστηµόνων τη µελέτη «∆ιε-
ρεύνηση  και  επικαιροποίηση  στοιχείων  για  το  υ-
δατικό  δυναµικό  της  Θεσσαλίας».  
Η οµάδα εργασίας συγκροτείται από τους: 1.

Θελούρα Ηλέκτρα, Πολιτικό Μηχανικό 2. Μπασ-
δάνη Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό 3. Παπαλεο-
ντίου Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό 4. Φυτιλή ∆έ-
σποινα, Χηµικό Μηχανικό. 
Επιστηµονικός Σύµβουλος και συνεργάτης:

Μυλόπουλος Γιάννης, Καθηγητής Πολυτεχνικής
Σχολής ΑΠΘ. Χρόνος παράδοσης: 30.9.2006.
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Σ ύµφωνα µε την Εισήγηση της  Προέδρουτης Ν.Ε. του ΤΕΕ Καρδίτσας  Ελένης  Κατσα-
ούνη  -  Ζησοπούλου, η οποία είχε και το συντονι-
σµό της εκδήλωσης από την πλευρά του ΤΕΕ, η
ηµερίδα είχε ως στόχο την ενηµέρωση των Μη-
χανικών αλλά και του κοινού σχετικά µε τον
βιοκλιµατικό σχεδιασµό και την ενεργειακή α-
πόδοση των κτιρίων. Ειδικότερα αναφέρθηκαν
θέµατα που σχετίζονται µε: 

• Τον τρόπο µε τον οποίο εντάσσονται τα κτί-
ρια στο περιβάλλον ανάλογα µε το κλίµα και µι-
κροκλίµα της περιοχής ώστε να έχουν φυσικό
φωτισµό, ηλιασµό, και αερισµό, µε στόχο τη
βέλτιστη ενεργειακή συµπεριφορά. 

• Τη θετική επιρροή στην ψυχολογία και την
ποιότητα ζωής των ενοίκων που ασκούν χώροι
κατοικιών ή επαγγελµατικοί που έχουν σχεδια-

στεί µε αυτόν τον τρόπο. 
• Τα βιολογικά υλικά και την τεχνολογία που

ενσωµατώνονται στα έργα αυτού του τύπου. 
• Τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στην έκδοση αυτής της οδηγίας,
από τους οποίους ο κυριότερος είναι ότι: 
Ο τοµέας της κατοικίας και τα κτίρια αντιπρο-

σωπεύουν το 40% της τελικής κατανάλωσης ε-
νέργειας στην ΕΕ  και αναπτύσσεται τάση που
πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή κατανάλω-
ση. Κατά συνέπεια θα αυξηθούν και οι εκποµπές
CΟ2, αέριο που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για
το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
Έτσι απαιτείται να γίνονται δοµικές κατασκευ-

ές και εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αε-
ρισµού κατά τρόπο ώστε η απαιτούµενη κατανά-

λωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση του έρ-
γου να είναι χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά
δεδοµένα του τόπου και τους χρήστες. 
Αναφέρθηκαν επίσης: 
• Θέµατα που συσχετίζουν τον σύγχρονο ε-

νεργειακό σχεδιασµό µε την παραδοσιακή λαϊ-
κή αρχιτεκτονική και εφαρµογές που έκαναν οι
πρόγονοί µας κάνοντας χρήση εµπειρικών κα-
νόνων και φυσικών υλικών της εποχής • Θέµα-

τα σχετικά µε τα µαγνητικά
πεδία που µας περιβάλ-
λουν, τη γεωβιολογία και
στο ρόλο που αυτά παί-
ζουν στην ατµόσφαιρα και
στην εργονοµία της κατοι-
κίας και του εσωτερικού
χώρου γενικά. 
Τις εισηγήσεις έκαναν ε-

ξειδικευµένοι στο αντικεί-
µενο επιστήµονες οι οποί-
οι είναι γνωστοί και κατα-
ξιωµένοι από το πιστοποι-
ηµένο έργο τους. 

Αναλυτικά το πρόγραµµα είχε ως εξής: 
Κώστας  Στεφ.  Τσίπηρας,  Πολιτικός Μηχανικός

∆ρ. Χωροταξίας, «Η νέα Κοινοτική Οδηγία
91/2002 για την ενεργειακή ταυτότητα των κτι-
ρίων» -  Αλέξανδρος  Τοµπάζης  Αρχιτέκτων Μη-
χανικός, «Το νέο Βιοκλιµατικό Κτίριο της Νοµαρ-
χίας Καρδίτσας»  -  Ηλίας  Μεσσίνας  Αρχιτέκτων
Μηχανικός ∆ρ. Χωροταξίας ΕΜΠ, «Το πρόβληµα
του αµιάντου στα κτίρια»  -  Θεοχάρης  Τσού-
τσος  Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, «Ε-
φαρµογές Ηλιακού Κλιµατισµού»  -  Λάζαρος
Σοφιανίδης Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μη-
χανικός,  «Η εφαρµογή της γεωθερµίας στην ε-
ξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια»  -  Θέµης
Στεφ.  Τσίπηρας Αρχιτέκτων Μηχανικός, «Αιολι-
κές καµινάδες και ανεµόπυργοι, από τη θεωρία
στην πράξη»  -  Βαγγέλης  Κατσαρός  Πολιτικός
Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Ολιστικής Αρ-
χιτεκτονικής, «Η εφαρµογή της επιστήµης της
γεωβιολογίας στα κτίρια» 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Πρόεδρος

του ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας Ντί-
νος  ∆ιαµάντος,  ο Νοµάρχης Καρδίτσας Βασ.  Α-
ναγνωστόπουλος,  ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ Κων.
Ματζιάρας,  ο Βουλευτής του Νοµού  Τσιάρας
Κων.,  ο ∆ήµαρχος Ιτάµου Κ.  Σκαµπαρδώνης,
πλήθος συναδέλφων και πολλά µέλη του Συλ-
λόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής από όλη την
Ελλάδα. 

ΤΕΕ 2389 (2/5/06)24

π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ά 
τµ
ήµ
ατ
α

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΝΝΟΟΜΜΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ    ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΤΤΣΣΑΑΣΣ

Ηµερίδα για τη βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική  

Ηµερίδα µε θέµα «Παραδοσιακά κτίρια - µνηµεία - η Πορεία των
Βιοκλιµατικών Κτιρίων στο Χρόνο - Ολιστική Αρχιτεκτονική - Νέα
Κοινοτική Οδηγία 91/2005 για την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων» συνδιοργάνωσαν η Ν.Ε. του ΤΕΕ Καρδίτσας, ο Σύλλογος
Ολιστικής Αρχιτεκτονικής, η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας και η ΤΕ∆Κ Νοµού
Καρδίτσας,  µε τη  στήριξη και συνδροµή του ΤΕΕ -
Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας. 


