
…οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ακό-
µη και στα παλαιά κτίρια θα πρέπει να
εφοδιαστούν µε διακόπτη προστασίας
(ρελέ) -όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΗD 384-, καθώς και µε γείωση στα θε-
µέλια, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος η-
λεκτροπληξίας, προβλέπει κοινή Υ-
πουργική Απόφαση για θέµατα Ασφά-
λειας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα-
ταστάσεων, που υπογράφηκε από
τους υπουργούς Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ-
∆Ε και τίθεται πλέον σε ισχύ. 
Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία µε

διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύ-
µατος θα πρέπει να περιλαµβάνει ό-
λα τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων
της εγκατάστασης, ενώ θα πρέπει να
τοποθετείται πινακίδα µε οδηγίες στα
ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουρ-
γίας από το χρήστη. Σε ό,τι αφορά
την κατασκευή της θεµελιακής γείω-
σης, αυτή προδιαγράφεται στα ισχύο-
ντα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Α-
πό την υποχρέωση εξαιρούνται οι οι-
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Εντός τριών ετών…

QQuuoo  VVaaddiiss ΤΤeerrrraa??

* Με αυτό το σκίτσο  ο Νάκος συµµετέχει στους διαγωνισµούς/εκθέσεις της Ρόδου και του Κιέβου  µε θέµα «Chernobyl είκοσι χρόνια µετά».

…δεν είναι χώρος καλλιέργειας
της γνώσης και εκπαίδευσης των
νέων Ελλήνων, αλλά µέσο οικονο-
µικής στήριξης και (ενδεχοµένως)
ανάπτυξης της άλλης Ελλάδας. Κά-
τι σαν αντίδοτο στη ραγδαία µείω-
ση των παραγωγικών µονάδων που
καταγράφεται σε ορισµένες περιο-
χές της χώρας τα τελευταία χρό-
νια!
Αυτή την πραγµατικότητα -ίσως

αθέλητα, πλην, όµως, σαφώς- ανα-
δεικνύουν οι δηλώσεις πολιτικών,
εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης
και πολιτών, το τελευταίο διάστη-
µα, µε αφορµή τις πολλές κενές
θέσεις που θα µείνουν κατά το
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος στα πε-
ρισσότερα ΤΕΙ της περιφέρειας, α-
φού (και εφέτος) σηµαντικό ποσο-
στό των υποψηφίων δεν κατόρθω-
σε να ξεπεράσει σε βαθµολογία

τη βάση του 10.
Προφανώς οι περισσότεροι που

προβαίνουν σε δηλώσεις υπέρ της
συµπλήρωσης των κενών θέσεων,
είτε δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς
λένε ή οµολογούν πως έχουν γραµ-
µένη την Παιδεία στα παλαιότερα
των υποδηµάτων τους.
Θυµίζουµε ότι επί σειρά ετών το

ΤΕΕ υποστήριζε εµφατικά ότι ο τρό-

πος µε τον οποίο ιδρύονται τα ΤΕΙ α-
νά τη χώρα (σ.σ. για τους παλαιότε-
ρους, στα πρότυπα της… επαράτου:
κάθε χωριό και γυµναστήριο) και, κυ-
ρίως, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµε-
τωπίζονται οι σπουδαστές τους και οι
οικογένειές τους, εκφράζει την πελα-
τειακή αντίληψη που διέπει το πολιτι-
κό µας σύστηµα. Και επισηµαίναµε
πως σύντοµα θα βρεθούµε αντιµέτω-

ποι µε ένα οξύ κοινωνικό πρόβληµα.
∆εν αισθανόµαστε σήµερα δικαιωµέ-
νοι από την εξέλιξη. Κάθε άλλο.
Απλώς -ακούγοντας όσα λέγο-

νται από διαφόρους- αντιλαµβανό-

µαστε (µετά θλίψης) ότι µια φορά
δεν υπολόγισαν την Παιδεία, όταν…
έσπερναν ΤΕΙ, δύο φορές δεν την υ-
πολογίζουν σήµερα, όταν…θερίζουν
χίµαιρες.
Τι άλλο να πει κανείς...

Ώστε τα ΤΕΙ…

«Οι δήµαρχοι των 42 πόλεων, ό-
που φιλοξενούνται Τµήµατα
των ΤΕΙ µε πρόβληµα βιωσιµό-
τητας, έχουν εντείνει τις πιέ-
σεις τους τις τελευταίες ηµέ-
ρες για απόσυρση ή σταδιακή
εφαρµογή του µέτρου και απει-
λούν µε δυναµικές κινητοποιή-
σεις από το Σεπτέµβριο».

Από τις εφηµερίδες

κοδοµές από προκατασκευασµένα
στοιχεία ή οι λυόµενες κατασκευές,
ενώ στα κτίρια µε φέροντα οργανι-

σµό από χάλυβα κατασκευών είναι
δυνατό να εφαρµόζεται η απευθείας
γείωση σε αυτόν. Εντός έξι µηνών, α-

ναφέρεται στην απόφαση, θα πρέπει
να εναρµονισθεί ανάλογα και ο ι-
σχύων Κτιριοδοµικός Κανονισµός.
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