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υντακτική Επιτροπή: 

 Μαρία Αντωνιάδου 

(Πρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος 

Μηχ/κός ΑΠΘ, MSc)  

 Ελένη Δημάκη 

(Αντιπρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος 

Μηχ/κός ΕΜΠ,  Ομότιμο μέ-

λος ΣΕΕ)  

 Ηλίας Φομσίογλου 

(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/

κός ΑΠΘ) 

 Βασίλειος Αργυρόπουλος 

(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/

κός ΑΠΘ) 

 Ανδρέας Μπουτσιούκης 

(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/

κός ΑΠΘ, MSc) 

 Ντόρα Σόδη 

(Μέλος Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/

κός ΑΠΘ, Ενεργειακός Επιθε-

ωρητής) 

 Νίκος Μανές 

(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/

κός ΑΠΘ) 

 
 

Επιστημονική Επιτροπή: 

 Θωμάς Ξένος 

(Καθηγητής Σομέα Σηλεπικοι-

νωνιών, Σμήμα Ηλ/γων Μηχ/

κών και Μηχ/κών Τπολογι-

στών ΑΠΘ)  

 Ιωάννης Σσιάφης 

(Αναπλ. Καθηγητής Κατα-

σκευαστικού Σομέα, Σμήμα 

Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ)  

 Γκάμπριελ Μανσούρ 

(Αναπλ. Καθηγητής Κατα-

σκευαστικού Σομέα, Σμήμα 

Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ)  

 Γεώργιος Σρασανίδης 

(Διδάκτωρ Διπλ. Ηλ/γος 

Μηχ/κός ΔΠΘ) 

 Απόστολος Μιχόπουλος 

(Διδάκτωρ Διπλ. Μηχ/γος 

Μηχ/κός ΑΠΘ) 

Για Μέλη ΜΗΒΕ 
 
Οι συνάδελφοι, μέλη του ΜΗΒΕ, που επιθυ-

μούν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω 

σε θέματα επαγγελματικά, εργασιακά, ασφα-

λιστικά, εκπαίδευσης, κλπ. μπορούν να απο-

στέλλουν επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση του ΜΗΒΕ (smhbe@smhbe.gr). Σο ύφος 

και η φρασεολογία του κειμένου οφείλει να 

είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Λειτουργίας 

του περιοδικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το 

Δ.. του ΜΗΒΕ.  

ε κάθε περίπτωση τα κείμενα θα ελέγχονται 

από τη υντακτική Επιτροπή, η οποία θα έχει 

και τον τελικό λόγο περί της δημοσίευσης 

τους. 

Για Εταιρείες - Βιομηχανίες 
 
Ο ΜΗΒΕ έχοντας ως βασική επιδίωξη τη 

διαρκή ενημέρωση των μελών του σε θέματα 

τεχνολογίας καλεί τις εταιρείες με εμπορική – 

βιομηχανική δραστηριότητα σε θέματα Η/Μ, 

για συνεργασία σε επίπεδο εκδηλώσεων και 

κάθε άλλης δράσης που θα συμβάλλει στον 

σκοπό αυτό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 

προβολής προϊόντων και υπηρεσιών με δια-

φήμιση στο περιοδικό «e-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», στο 

ετήσιο ημερολόγιο του, καθώς και στις νέες 

εκδόσεις του. Οι εταιρείες που θα διαφημίζο-

νται στο περιοδικό θα μπορούν να δημοσιεύ-

ουν ανακοινώσεις και για θέσεις εργασίας.  

 

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σάς, σας ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε  

επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.  

 
Η υντακτική Eπιτροπή του περιοδικού ―e-Σεχνολογία‖: 

  ευθύνεται για την έκδοση του περιοδικού 

 μεριμνά για τη δημοσίευση στο περιοδικό της θεματολογίας, σύμφωνα με τις φιλοξενούμε-

νες στήλες του  

 μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων δημοσίευσης στο περιοδικό  

 συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με ειδοποίηση του προέδρου και στόχο την 

επιλογή της θεματολογίας του επόμενου τεύχους. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι υπο-

χρεωτική. ε περίπτωση απουσίας μέλους για τρίτη συνεχόμενη φορά, τίθεται θέμα διαγρα-

φής του από την επιτροπή. Οι αποφάσεις της υντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. ε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέ-

δρου. 

 δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό υμβούλιο του ΜΗΒΕ. 

 
Η Επιστημονική Eπιτροπή του περιοδικού ―e-Σεχνολογία‖: 

 ευθύνεται για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάδραση Επιστήμης Μ-Η Μηχ/

κού» 

 αξιολογεί τα Επιστημονικά Θέματα με κριτήριο την επικαιρότητα και τα αιτήματα ενημέρω-

σης των μελών του ΜΗΒΕ  

 συνεργάζεται με τη υντακτική Επιτροπή κατόπιν ειδοποίησης του προέδρου της υντακτι-

κής επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην επιλογή θεματολογίας για τη στήλη 

Επιστημονικά Θέματα του περιοδικού ―e-Σεχνολογία‖ 

 συνεργάζεται με τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων ή ερευνητικών εργασιών για 

τη συνοπτική παρουσίαση του επιστημονικού θέματος με τα σημαντικότερα διαγράμματα ή 

φωτογραφίες, η οποία θα δημοσιεύεται στο ―e-Σεχνολογία‖, καθώς και για το πλήρες άρθρο 

που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ 

 δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό συμβούλιο του ΜΗΒΕ. 

mailto:smhbe@smhbe.gr
http://www.smhbe.gr/el/Hmerida_energeia/
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Εισαγωγή 
 
Ο ΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-Σεχνολογία» 

κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατί-

θεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του. 
 
κοπός του περιοδικού είναι: 

 η ενημέρωση των μελών του ΜΗΒΕ σε θέματα σχετικά με 

τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και, 

 η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε 

νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και 

των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών 

της Βορείου Ελλάδος. 

 

Κανόνες Δημοσίευσης Άρθρων 
 

 Σα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και 

δεν αποτελούν επίσημη θέση του ΜΗΒΕ και της υντακτι-

κής Επιτροπής του περιοδικού. 

 Επιστημονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και 

τεχνολογίες δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιο-

δικού «e-Σεχνολογία», από την αποστολή τους, εφόσον δε 

ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις).  

 Για τη δημοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να 

αποστέλλεται αρχικά μια περίληψη του προς δημοσίευση 

άρθρου με τα κυριότερα σημεία και 2-3 ενδεικτικές φωτο-

γραφίες ή διαγράμματα μέχρι 3000 χαρακτήρες.  

 Η έγκριση της δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων 

γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του ΜΗΒΕ σε 

συνεργασία με τον συγγραφέα.  

 Η έγκριση της δημοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από 

την υντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον συγγραφέ-

α.  

 Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία της έκδοσης, δημοσιεύονται στο επό-

μενο τεύχος.  

 Άρθρα που ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες  δημοσιεύο-

νται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής σε συνεχή 

τεύχη ή δημοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών στο προσεχές 

τεύχος και με άμεση παραπομπή με link στο πλήρες 

άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ. 

Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικού 
Κανόνες Δημοσίευσης Διαφημίσεων 

 Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στο περιοδικό εκφρά-

ζουν το αίτημά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο email 

του υλλόγου ή τηλεφωνικώς.  

 Οι διαφημιζόμενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό τους 

και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή και το 

πλήρες κείμενο της διαφήμισής τους σε ηλεκτρονική μορ-

φή.  

 Μετά την κατάθεση της συνδρομής για τη διαφήμισή τους, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διαφήμισης, ενη-

μερώνουν σχετικά τη γραμματεία του ΜΗΒΕ. 

 Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υπάρχει η καταχώρη-

σή τους στο επόμενο τεύχος του «e-Σεχνολογία» θα πρέπει 

να επιβεβαιώνουν το αίτημά τους 15 ημέρες πριν την 

έκδοση του επόμενου τεύχους. 

 

Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών 
 

 Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 

email του ΜΗΒΕ έως 10 ημέρες πριν την έκδοση του 

περιοδικού, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος. 

 Σο κείμενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 

λέξεις. 

 
Κανόνες Δημοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών 
 
Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεο-

ντολογίας και συγκεκριμένα να: 

 είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνί-

ας του συντάκτη) 

 είναι σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού 

 μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο  

 μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις. 

Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλλονται με ηλεκτρονική 

μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΗΒΕ και δημο-

σιεύονται στο περιοδικό με ευθύνη του συντάκτη τους. Σο 

Δ.. του ΜΗΒΕ διατηρεί το δικαίωμα απάντησης στις επιστο-

λές αναγνωστών. 

 
* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. 23% 

Συχνόηηηα Διαθήμιζης Banner (Τμήμα ζελίδας) Μιζή ζελίδα Ολοζέλιδη 

1 φορά 100 € 250 € 400 € 

3 φορές 200 € 500 € 800 € 

6 φορές 300 € 750 € 1200 € 
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Εκδηλώσεις 

Ημερίδα «Εφαρμογές διογκωμένης πολυστερίνης» 
Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΜΗΒΕ) πραγματοποίησε το άββατο 3 Μαΐου, σε συνδιοργάνωση 

με τον Πανελλήνιο ύνδεσμο Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑΤΔΙΠ), ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερί-

νης». την ημερίδα συμμετείχε και ο ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΒΒΕ). Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 

του ΣΕΕ/ΣΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη. 

Εκπροσωπώντας τον ΜΗΒΕ, ο κος. Βασίλειος Αργυρόπουλος (Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός Α.Π.Θ.) τόνισε το ρόλο του Μηχανι-

κού στην εφαρμογή θερμομόνωσης, κυρίως στα θέματα που αφορούν: 

 στην επιλογή του θερμομονωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και 

στον υπολογισμό του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης, 

 στον τρόπο εφαρμογής της θερμομόνωσης (εσωτερικά, στον πυρήνα ή 

εξωτερικά) και στην παροχή οδηγιών στους τεχνίτες. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Πανελληνίου υνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερί-

νης κος. Παντελής Πατενιώτης (Διπλ. Μηχανικός .Μ.Α., CEN Technical 

Expert) αναφέρθηκε στα εξής: 

 η Ευρωπαϊκή νομοθεσία στον κτιριακό τομέα, 

 συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, 

 παθητικά συστήματα.  

Ο Διευθύνων ύμβουλος της Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΤ & ΤΙΟΙ ΑΒΕΕ–ΠΑΝΜΟΝΨΣΙΚΗ, κος. Αθανάσιος Μαριόγλου, που ήταν ο μέγας χορηγός 

της ημερίδας, παρουσίασε τα προϊόντα της εταιρείας και στη συνέχεια με συγκεκριμένες αναφορές του, εστίασε στη σημασία 

τοποθέτησης μονώσεων στα κτίρια. Σόνισε δε τη σπουδαιότητα του ρόλου του αρμόδιου Μηχανικού στις εφαρμογές θερμομόνω-

σης.  

Σην εταιρεία BAUMIT ΕΛΛΑ Α.Ε. εκπροσώπησε ο Σεχνικός Διευθυντής κος. Φρήστος Σέας (Δρ. Φημικός Μηχανικός), ο οποίος 

παρουσίασε τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της εταιρείας. 

την συνέχεια ο κος. Κωνσταντίνος Ριζάκος (Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π.), Διευθύνων ύμβουλος της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟ ΑΒΕΣΕ, 

παρουσίασε τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης της επιχείρησης και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης της ΣΤΡΟΠΑΝ ΑΒΕΕ από τον κο. Αλέξανδρο Φατζημλάδη 

(Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.).  

Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της κας. Μόνικα Νάζη, που είναι υπεύθυνη πληροφόρησης του υνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. υγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήρι-

ξης: Enterprise Europe Network–Hellas και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ECHOES» (οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων).  

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων και των εισηγητών σε θέματα σχετικά με τα προϊόντα και 

τις εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης καθώς και τη σχετική νομοθεσία, με έμφαση στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδο-

σης Κτιρίων, η αναθεώρηση του οποίου είναι σε εξέλιξη. 

τους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε υλικό από τις εταιρείες – χορηγούς που συμμετείχαν στην ημερίδα και ερωτηματολόγιο 

του ΒΒΕ για την αξιολόγηση της ημερίδας. 

Οι εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ 

http://www.smhbe.gr/index.php/ekdiloseis/193-imerida-efarmoges-diogkomenis-polysterinis
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υνάντηση ΜΗΒΕ με Πυροσβεστική Τπηρεσία 
Σην Σετάρτη 19 Μαρτίου 2014 έγινε συνάντηση των εκπροσώπων του ΜΗΒΕ με τον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας 

κο. Παπαδόπουλο και τον τρατηγό Περιφερειάρχη κο. Παυλίδη, με κύριο θέμα συζήτησης τη λειτουργία των γραφείων Πυρα-

σφάλειας του Νομού Θεσσαλονίκης, με αφορμή την παραπομπή κάποιων συναδέρφων στον εισαγγελέα βάσει της εφαρμογής 

της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης. Σον ΜΗΒΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κος. Αθανάσιος Κολότσιος και ο Σαμίας κος. Πασχά-

λης Κόπτσης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο κος. Βασίλειος Αργυρόπουλος, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμά-

των του ΜΗΒΕ. Διαπιστώθηκε η καλή πρόθεση της Τπηρεσίας για την εξυπηρέτηση του κοινού και των Μηχανικών και η ανάγκη 

κατάργησης της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης.   

Σακτική Γενική υνέλευση ΜΗΒΕ 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 05 Μαΐου 2014, η Σακτική 

Γενική υνέλευση του ΜΗΒΕ, στην Αίθουσα υνεδριάσεων 

Γενικών υνελεύσεων στο ισόγειο του κτιρίου Δ‘ της Πολυτεχνι-

κής χολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης προτάθηκε και ορίσθηκε ο 

συνάδερφος κος. Βασίλειος Αργυρόπουλος. 

Ο Πρόεδρος του ΜΗΒΕ κος. Αθανάσιος Κολότσιος παρουσία-

σε το σύνολο των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί με την 

έγκριση του Διοικητικού υμβουλίου του υλλόγου, καθώς και 

τις ενέργειες που έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν στο 

προσεχές μέλλον. 

Ο κος. Ηλίας Φομσίογλου, Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής του υλλόγου, γνωστοποίησε στους συμμετέχοντες της 

συνέλευσης τα αποτελέσματα ελέγχου των οικονομικών του 

υλλόγου, τα οποία περιέχονται στην Έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

Λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας τέθηκαν εκτάκτως υπό 

συζήτηση τα θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώ-

ματα των Μηχανικών και στο Ασφαλιστικό. Ακούστηκαν οι 

απόψεις των παρευρισκομένων, στα προαναφερθέντα θέματα 

και αποφασίστηκε η σύνταξη δύο κειμένων – Δελτίων Σύπου 

για τα θέματα αυτά. 

Μπλοκ φύλλων καυσαερίων 

ύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 της νέας νομοθεσίας (Τ.Α. 189533/11 ΥΕΚ Β 2654/9-11-2011), σχετικά με τη 

λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης, είναι υποχρεωτική  η συμπλήρωση και υπογραφή του φύλλου συντήρη-

σης από τον συντηρητή μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης 

για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά).  

Ο ΜΗΒΕ έχει εκδόσει μπλοκ φύλλων συντήρησης, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος I της προαναφερθείσας 

Τ.Α., και το οποίο διατίθενται στα μέλη του σε προσιτή τιμή (5 €, συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ 23%). 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθεύονται το μπλοκ από τα γραφεία του υλλόγου, το οποίο στη συνέχεια θα 

πρέπει να θεωρηθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος Μοναστηρίου 12, 4ος όροφος. Προκειμένου να θεωρηθεί το 

μπλοκ από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος ζητούνται οι κωδικοί 43.22.12.04, 43.22.20.02 και 

33.12.14.00, που δηλώνονται στη εφορία. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8WV61VT5q8qJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcv0Axl82nO1gFdJ3OEUIMRSIhvot_uFV56vqg0qMp_7
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Επικαιρότητα  

Ενίσχυση δικαιούχων Ενεργειακών Eπιθεωρητών 
Ανακοινώθηκε στις 28 Μαΐου 2014 από το Τπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής η τροποποίηση της Κοι-

νής Τπουργικής Απόφασης με Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο 

του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ύμφωνα με την από-

φαση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ήτοι η ημερομηνία μέχρι την οποία ο δικαιούχος οφεί-

λει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή δεν μπορεί να υ-

περβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στο Πρόγραμμα και δεν μπορεί να ξεπερνά την 30η 

Ιουνίου του 2014. 

O αντιασφαλιστικός νόμος για την ενοποίηση των ασφαλιστι-

κών ταμείων, με τα κενά και τις ασάφειες του καθώς και η μη 

έγκαιρη υπογραφή Τπουργικών αποφάσεων ώστε να υποστη-

ριχτεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τού ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ, 

δημιουργεί αυξημένα προβλήματα, αβεβαιότητα και ανασφά-

λεια στα μέλη του. 

Σο προηγούμενο διάστημα ανέκυψε σοβαρό ζήτημα σχετικά 

με τη μη αποστολή ειδοποιητηρίων, δεδομένου ότι η προθεσμί-

α μη άτοκης εξόφλησης εισφορών για το Α‘ Εξάμηνο του 

2014, έληγε στις 30 Απριλίου 2014.  

Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΣΜΕΔΕ στη υνεδρία-

ση με αρ. 317/14.04.2014, με αφορμή την εκκρεμότητα σχε-

τικά με την απόφαση του υμβουλίου της Επικρατείας για τις 

αυξήσεις των εισφορών του Ν. 3986/ 2011, αποφάσισε την 

παράταση της τυπικής ημερομηνίας 30ης Απριλίου μέχρι την 

31η Αυγούστου και έθεσε την απόφαση αυτή για έγκριση στο 

Δ.. του ΕΣΑΑ.  

ε συνεδρίασή του Δ.. του ΕΣΑΑ, που τελικά πραγματοποιήθη-

κε στις 30.04.2014, ελήφθηκε υπόψη το αίτημα του ΣΕΕ να 

επανέλθει η πρότερη κατάσταση και να τυπώνονται τα ειδοποι-

ητήρια με τις τιμές πριν να επιβληθούν οι αυξήσεις, καθώς 

επίσης και το αίτημα του ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ ότι επιβάλλεται για 

αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας τόσο των ασφαλισμέ-

νων όσο και της υπηρεσίας του ΣΜΕΔΕ, να δοθεί παράταση 

στην προθεσμία για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφο-

ρών τού Α‘ Εξαμήνου του 2014, μέχρι την 31η Αυγούστου 

2014.  

Για την απόφαση αυτή εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου.  

ημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική σελίδα του ΣΜΕΔΕ υπάρχει 

διαθέσιμη εφαρμογή για να εκτυπώνουν,  τα μέλη του ΣΜΕΔΕ, 

τις ακόλουθες βεβαιώσεις: 

 ΒΑ01 -  Βεβαίωση ασφάλισης Μηχανικού 

 ΒΑ02 - Βεβαίωση Ασφάλισης Μηχανικού για διακοπή στον 

ΟΑΕΕ 

 ΒΑ03 - Βεβαίωση Ασφάλισης Μηχανικού για διακοπή ΙΚΑ 

 ΒΕ01 - Ασφαλιστική Ενημερότητα Μισθωτού 

 ΒΕ02 -  Ασφαλιστική Ενημερότητα Ελευθέρου Επαγγελματία 

 ΒΕ03 - Βεβαίωση για εφορία Εισοδήματος 

 ΒΕ04 -  Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 

 ΒΕ05 -  Βεβαίωση Εφορίας για Θεώρηση Βιβλίων 

 Β05 - Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών 

 ΒΕ08 -  Αυτοκόλλητα για θεώρηση Βιβλιαρίου Τγείας 

την εφαρμογή αυτή, τα μέλη, μπορούν να αιτούνται διαδικτυ-

ακά τις ανωτέρω βεβαιώσεις και στη συνέχεια τούς αποστέλ-

λονται προς εκτύπωση εντός της εφαρμογής. Προαπαιτούμενο 

για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η εγγραφή 

τους στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΔΕ και η ταυτοποίηση των κωδι-

κών τους.  

 

Ελένη Δημάκη (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) 

E - mail: eldimak@tee.gr 

 

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών  

http://www.buildingcert.gr/kya_tropopoihshs_140528.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8OXOocP4PeJR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueck2asZo4wgOJULi8vw68obtue0FPp8jFPAitkFvmDe
http://www.tsmede.gr/
http://www.tsmede.gr/
mailto:eldimak@tee.gr


 

 

 δελτίο τύπου, ανακοινώθηκε στις 21 Μαΐου, η εναντίωση του Πανελληνίου ύλλογου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό-

γων (ΠΔΔΜ-Η) από τη διαδικασία εξετάσεων για την πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών, διότι η διαδικασία αυτή ακυρώνει 

τους ακαδημαϊκούς τίτλους και αποσυνδέει το δίπλωμα από την άσκηση του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα, επισημαίνονται οι κίν-

δυνοι που δημιουργούνται από την πολιτική απελευθέρωσης του επαγγέλματος μέσω ανάλογων πιστοποιήσεων και καταγγέλεται 

η θεσμοθετημένη διαδικασία πιστοποίησης ενεργειακού επιθεωρητή διαμέσου εξετάσεων, ως διαδικασία που προωθεί και υλο-

ποιεί την πολιτική αποσύνδεσης διπλώματος και άδειας εξάσκησης επαγγέλματος. Σο διοικητικό συμβούλιο του ΠΔΜ-Η, καλεί 

τους συνάδελφους να  απέχουν από τις προσεχείς διαδικασίες εξετάσεων που έχουν προγραματιστεί να διεξαχθούν από ....... 

έως .....   

 

Για το ίδιο θέμα, με δελτίο τύπου, που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου, από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλω-

ματούχων Ανωτάτων χολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΑΔΑ – ΠΕΑ), καλούνται οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες να απέ-

χουν από τις προσεχείς εξετάσεις για την ανάδειξη Ενεργειακών Επιθεωρητών, που αναμένεται πραγματοποιηθούν από ..... 

έως ...... το δελτίο τύπου επισημαίνεται ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας ενερ-

γειακού επιθεωρητή ενώ επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία  που παραβιάζουν, κατά την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, 

όλες τις βασικές αρχές σκέψης και δράσης του μηχανικού. Η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική, αντιδεοντολογι-

κή και παράλογη διότι υποβαθμίζει το γνωστικό αντιικείμενο του τεχνικού κόσμου και υποδαυλίζει το ρόλο των πανεπιστημιακών 

σπουδών  

Αποχή από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών 
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Ο Πανελλήνιος ύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλε-

κτρολόγων (ΠΔΜ-Η) εξέδωσε στις 21 Μαΐου 2014 ανακοίνω-

ση με την οποία εναντιώνεται στη διαδικασία εξετάσεων ανά-

δειξης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία ξεκίνησε την 

προηγούμενη εβδομάδα.  

Ο ΠΔΜ-Η θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή ακυρώνει τους ακα-

δημαϊκούς τίτλους και είναι η αρχή μίας διαδικασίας πιστο-

ποιήσεων με φορέα το ΣΕΕ, το οποίο  μέσα στα πλαίσια προώ-

θησης των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απε-

λευθέρωσης του επαγγέλματος, αναλαμβάνει τη διαδικασία 

υλοποίησης της πολιτικής αυτής, δηλαδή της αποσύνδεσης του 

διπλώματος από την άσκηση του επαγγέλματος.  

Σο Διοικητικό υμβούλιο του ΠΔΜ-Η, καλεί  τα Περιφερειακά 

Σμήματα, τους υλλόγους Διπλωματούχων Μηχανικών και όλο 

τον τεχνικό κόσμο να απέχουν από τις προσεχείς διαδικασίες 

εξετάσεων Ενεργειακών  Επιθεωρητών, καθώς και από κάθε 

εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης. 

Για το ίδιο θέμα, με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 

2014, από το Διοικητικό υμβούλιο του υλλόγου Αρχιτεκτό-

νων Διπλωματούχων Ανωτάτων χολών – Πανελλήνια Ένωση 

Αρχιτεκτόνων (ΑΔΑ – ΠΕΑ), καλούνται οι συνάδελφοι αρχιτέ-

κτονες να απέχουν από τις προσεχείς εξετάσεις για την ανά-

δειξη Ενεργειακών Επιθεωρητών.  

το δελτίο τύπου επισημαίνεται ότι δημιουργούνται πολλά προ-

βλήματα με τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας ενεργεια-

κού επιθεωρητή, ενώ επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία  

που παραβιάζουν, κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, 

όλες τις βασικές αρχές σκέψης και δράσης του μηχανικού. Η 

όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική, αντιδεοντο-

λογική και παράλογη. Ο ΑΔΑ - ΠΕΑ θεωρεί ότι οι άδειες για 

ενεργειακές επιθεωρήσεις οφείλουν να απονέμονται με βάση 

το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών κάθε ειδικότητας μηχα-

νικού και όχι με εξετάσεις. 

τις 30 Μαϊου εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Σύπου και από τον 

ύλλογο Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, το 

οποίο αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί.  

Από τη στιγμή που θεσπίστηκε ο θεσμός του Ενεργειακού Επι-

θεωρητή και σε συνάρτηση με τον τρόπο που θα γίνεται αυτό, 

ο ΜΗΒΕ εξέφρασε την αντίθεσή του, τόσο ως προς την αντιε-

πιστημονικότητά του και τις προϋποθέσεις, αλλά και ως προς 

την υποχρεωτική, έναντι αμοιβής, παρακολούθηση σεμιναρίων 

σε ιδιωτικά ΚΕΚ αμφιβόλου ποιότητας. Εκτός των άλλων, η 

ουσιαστικά ακύρωση του ακαδημαϊκού τίτλου φαινόταν ότι 

προοιώνιζε το τι θα ακολουθούσε, δηλαδή την εφ‘ όλης της 

ύλης γενικευμένη Πιστοποίηση και την αποσύνδεση των πτυχί-

ων από τα επαγγελματικά δικαιώματα, με άλλα λόγια την περί-

φημη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ακολουθώντας τις 

επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σρία περίπου χρόνια μετά την εφαρμογή του θεσμού του Προ-

σωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή και μετά την κατάργηση 

πρό καιρού των Ελαχίστων Αμοιβών, ο θεσμός της Ενεργεια-

κής Επιθεώρησης ουσιαστικά απαξιώθηκε στον κλάδο των 

μηχανικών μέσα σε συνθήκες κανιβαλισμού και αθέμιτων α-

νταγωνισμών. Η ίδια απαξίωση είναι επόμενο να έχει δημιουρ-

γηθεί σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπου φαίνεται σαν ένας 

ακόμα εισπρακτικός μηχανισμός, απέναντι σε μία εφαρμογή, 

που θα μπορούσε, στηριγμένη πάνω σε σωστές βάσεις και με 

την κατάλληλη κρατική υποστήριξη, να συμβάλλει κατά πολύ 

στην καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων 

αλλά και στη μέγιστη δυνατή βελτίωση όλου του κτιριακού 

δυναμικού. Αντί γι‘ αυτό κατέληξε να είναι μία διαδικασία, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό υπονομεύεται από  το ίδιο το κράτος 

που, εφαρμόζοντας το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, έκανε προαι-

ρετική την αναγραφή του Πιστοποιητικού στο μισθωτήριο, παρ‘ 

όλο που η ισχύουσα Νομοθεσία το ορίζει ως υποχρεωτικό. 

Αφού έχουν εκδοθεί ήδη πολλές χιλιάδες Ενεργειακών Πιστο-

ποιητικών, ξεκινά μία διαδικασία πιστοποίησης, με το ανάλογο 

παράβολο συμμετοχής, μέσα από εξετάσεις που υποβαθμί-

ζουν το κύρος και την επιστημονική υπόσταση των μηχανικών.  

την όλη διαδικασία πιστοποίησης κυρίαρχο ρόλο έχει το ΣΕΕ, 

το οποίο, αντί να στηρίζει με κάθε τρόπο τον κλάδο, προορίζε-

ται να υλοποιήσει τη διαδικασία όλων των Πιστοποιήσεων που 

θα βρίσκουμε στο εξής συνεχώς μπροστά μας, απλά σαν ένας 

οργανισμός πιστοποιήσεων που θα μετράει κέρδη. 

Ο ΜΗΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον εγκλω-

βισμό που δημιουργεί η καθημερινότητά μας με όλες τις 

άθλιες συνθήκες που βιώνουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον 

και να αντισταθούμε σε κάτι που μπορεί να φαίνεται ότι δημι-

ουργεί αντικείμενο και πεδίο εργασίας, που όμως ουσιαστικά 

μας υποβαθμίζει και μας οδηγεί σε ανεπιθύμητες για εμάς 

επιλογές. Σο μέλλον μας δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει αυτό 

που θέλουν, δηλαδή μία μάζα φτηνού επιστημονικού δυναμι-

κού. 

Σο Δ του ΜΗΒΕ καλεί όλους τους συναδέλφους, τους υλλό-

γους ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και όλο τον τεχνικό κόσµο να 

απέχουν από κάθε τέτοια διαδικασία που υποβαθμίζει τις 

σπουδές μας και τους καλούμε να δημιουργήσουμε μέτωπο 

απέναντι σε όλες τις  διαδικασίες πιστοποίησης, μέσα από 

καθεστώς εξετάσεων, που θα έχουμε πλέον  να αντιμετωπί-

σουμε. 

http://www.sadas-pea.gr/apochi-apo-tis-exetasis-energiakon-epitheoriton/
http://www.sadas-pea.gr/apochi-apo-tis-exetasis-energiakon-epitheoriton/
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Επαγγελματικά Θέματα  

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών 
Σην Σρίτη 20 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ερ-

γασίας των Προέδρων των Σμημάτων Μηχανολόγων Μηχανι-

κών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογι-

στών της Πολυτεχνικής χολής ΑΠΘ με εκπροσώπους του κλά-

δου μας των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

υγκεκριμένα παρευρέθησαν από την Πολυτεχνική χολή ο 

Πρόεδρος του Σμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κος. Ελευ-

θέριος Ιακώβου και ο Πρόεδρος του Σμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών κος. Γεώργιος Φασά-

πης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Σμήματος Μηχανολό-

γων Μηχανικών κος.  Δημήτριος Βλάχος. 

Από πλευράς του κλάδου μας ο Πρόεδρος του ΜΗΒΕ κος. 

Αθανάσιος Κολότσιος, ο Πρόεδρος του ΠΔΜ-Η κος. Θεόδω-

ρος Παπαδόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος κος. Ηλίας Φομσίο-

γλου, ο αναπληρωτής καθηγητής του  Σμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών κος. Ιωάννης Σσιάφης, ο Αντιπρόεδρος της Αντι-

προσωπείας του ΣΕΕ/ΣΚΜ κος. Γκαμπριέλ Μανσούρ και το 

μέλος Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του ΜΗΒΕ κος. 

Βασίλειος Αργυρόπουλος. 

Οι εκπρόσωποι του κλάδου μας ενημέρωσαν τους παρευρισκό-

μενους σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στα 

επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στην υποπαράγραφο Σ23 του πρόσφατα ψηφισμένου 

πολυνομοσχεδίου Νόμου 4254/2014, ο οποίος καταργεί το 

επάγγελμα του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

Σονίστηκε ότι το παραπάνω πολυνομοσχέδιο καταργεί το Νόμο 

6422/1934 με το οποίον προσδιορίζονταν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα του κλάδου, καθώς και το Νόμο 3982/2011, ο 

οποίος θα καθόριζε και τα δικαιώματα της μελέτης/ επίβλε-

ψης των Η-Μ εγκαταστάσεων. 

Ζητήθηκε η στήριξη του κλάδου από τους Προέδρους των Σμη-

μάτων, από τους οποίους και δόθηκε η υπόσχεση ότι θα στηρί-

ξουν τις απόψεις μας με γνώμονα την επιστημονική γνώση που 

αποκτάται κατά τη διάρκεια σπουδών στα προαναφερθέντα 

τμήματα.  

Σην ίδια ημέρα και μετά τη συνάντηση στην Πολυτεχνική σχολή 

του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΕ/ΣΚΜ στη Θεσσαλονίκη 

σύσκεψη σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων του κλάδου των Μηχανολόγων και Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών. 

τη σύσκεψη παρευρέθησαν εκ μέρους του κεντρικού συλλό-

γου ΠΔΜ-Η ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Θεόδωρος και ο Α‘ 

Αντιπρόεδρος Φομσίογλου Ηλίας και εκ μέρους των περιφερει-

ακών τμημάτων (ΠΣ), ο Πρόεδρος του ΠΣ Ημαθίας Μιχαλιάς 

Γεώργιος, ο Πρόεδρος του ΠΣ Πέλλας Υωτιάδης Γεώργιος, ο 

Πρόεδρος ΠΣ Πιερίας Κουσκουρίδης Δημήτριος, ο Πρόεδρος 

ΠΣ Δυτικής Μακεδονίας Αφεντουλίδης Αριστείδης, ο Πρόε-

δρος και ο εκπρόσωπος ΠΣ ερρών Αργυρίου Κωνσταντίνος 

και Κυπαρίσσης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός 

Γραμματέας ΠΣ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Μπαγιάρας 

Θωμάς και Σζάγκας Δημήτριος. τη σύσκεψη παρευρέθηκε 

και συμμετείχε και ο αδελφός ύλλογος ΜΗΒΕ με τον Πρόε-

δρο Κολότσιο Αθανάσιο, τη Γενική Γραμματέα Αντωνιάδου 

Μαρία και τον υπεύθυνο επαγγελματικών θεμάτων Αργυρό-

πουλο Βασίλειο.  

τη σύσκεψη υπήρξε ενημέρωση από τον κεντρικό ύλλογο 

για όλες τις εξελίξεις και για τις περαιτέρω ενέργειες του κλά-

δου μας. Εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση στην αντίστοιχη 

διάταξη του πολυνομοσχεδίου, όπου επί της ουσίας καταργεί-

ται το επάγγελμα του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανι-

κού ισοπεδώνοντας όλα τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. 

Και βέβαια τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε 

μία εποχή όπου η ανεργία, η υποαπασχόληση, οι εξευτελιστι-

κές αμοιβές, τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, η 

βαθειά ύφεση και γενικότερα η έλλειψη κάθε παραγωγικής 

και αναπτυξιακής διαδικασίας, σχηματίζουν ένα ζοφερό περι-

βάλλον. 

Αποφασίστηκε η συνέχιση ενός δυναμικού πλαισίου δράσης, 

με ενεργοποίηση των συναδέλφων, με κινητοποιήσεις σε κάθε 

πόλη, με νομικές καταγγελίες και με ενημέρωση της κοινωνίας 

για τους κινδύνους της ασφάλειας των πολιτών.  

Σέλος επιβεβαιώθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας 

με άλλους κλάδους μηχανικών, η ενεργός συμμετοχή στις 

διαδικασίες του ΣΕΕ για την ετοιμασία των Προεδρικών Δια-

ταγμάτων, η ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΕ και η διαρκής πα-

ρέμβαση σε κάθε κέντρο αποφάσεων και πολιτικό φορέα.  
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Επαγγελματικά Θέματα   

Διαδικασία αεριοδότησης σε Αττική & Θεσ/κή  
Σο παρόν άρθρο αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για την αεριοδότηση κτιρίων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. υγκεκριμένα παρέχει τις  

βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ένας μηχανικός, ώστε να ξεκινήσει να ασχολείται με τη μελέτη και την υλοποίηση των εγκα-

ταστάσεων φυσικού αερίου.  

τους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά, τα απαιτούμενα στάδια για την αδειδότηση εγκαταστάσεων φυσικού 

αερίου από τις εταιρείες παροχής αερίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, από την εγκατάσταση του μετρητή μέχρι και την 

ενεργοποίηση της εγκατάστασης. Επίσης, παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν στα χρονικά πλαίσια και στο κόστος των  

επιμέρους σταδίων αεριοδότησης. 

ΣΑΔΙΑ ΑΕΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Φατζημπαήλος (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) 

E - mail: panxat@yahoo.gr 

mailto:panxat@yahoo.gr


 

 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 0  

e  -  Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Επαγγελματικά Θέματα  

Διαδικασία αεριοδότησης σε Αττική & Θεσ/κή  
ΣΑΔΙΑ ΑΕΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται μελέτη φυσικού αερίου για την αεριοδότηση (ακόμα και στις περιπτώσεις νεόδμητων που έχει 

ήδη  κατατεθεί μελέτη αερίου κατά την έκδοση της αδείας δηλαδή για άδειες μετά την 1-1-2007). Όλοι οι χρόνοι εκτέλεσης είναι 

ενδεικτικοί καθώς υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες (π.χ. καθυστερήσεις από τρίτες υπηρεσίες όπως αδειοδοτήσεις από 

αρχαιολογία ή από εφορία νεωτέρων μνημείων) και λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ δεν συναινούν ορισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων για 

την πρόσβαση στα ακίνητα τους ή τη διέλευση του αγωγού παροχής). Ο παρόν πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις κοινοποιη-

μένες πληροφορίες και τις εφαρμοζόμενες μέχρι στιγμής πρακτικές και δεν δεσμεύει κανένα εμπλεκόμενο μέρος. Για τυχόν υπο-

δείξεις λάθη ή άλλες πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή.  ε κάθε περίπτωση ενδεί-

κνυται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τη διαδικασία και το κόστος σύνδεσης ή για λοιπές λεπτομέρειες στο 

www.epathessaloniki.gr ή στο τηλ. 231058444 ή στα γραφεία εξυπηρέτησης της αρμόδιας εταιρείας παροχής. 

 

 

Ανδρέας Μπουτσιούκης (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc) 

E - mail: texniko@gmail.com 

 

Στάδια Περιγραφή ςταδίου Χρόνοσ  Κόςτοσ 

1 
 
Αίτθςθ & 
Τεχνικι 
Επίςκεψθ 

Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (μζςω τθλεφϊνου, αυτοπροςϊπωσ ι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.epathessaloniki.gr για τον 
προγραμματιςμό δωρεάν τεχνικισ επίςκεψθσ από τεχνικό τθσ εταιρείασ παροχισ με ςκοπό τθ ςφνδεςθ με το αζριο) 

- Ελάχιςτο κόςτοσ 
ςυμβολαίου ςφνδεςθσ 
(τιμζσ 2014): 300 €  
Ελάχιςτο κόςτοσ 
εγγφθςθσ: 153€ 
Τα ακριβι κοςτολόγια 
διαφζρουν ανά 
περίπτωςθ (και 
ανάλογα με το τφπο 
του μετρθτι και τθ 
χριςθ) και 
κακορίηονται ςφμφωνα 
με τθν εγκεκριμζνθ 
εμπορικι πολιτικι 
(εξαρτϊνται από τον 
τφπο του μετρθτι και 
τθ προβλεπόμενθ 
κατανάλωςθ) 

Διεξαγωγι δωρεάν τεχνικισ επίςκεψθσ –αυτοψίασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τθ δυνατότθτα και τον τρόπο ςφνδεςθσ του 
ακινιτου του ενδιαφερόμενου πολίτθ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου και κακοριςμόσ των δικαιολογθτικϊν 

Μερικζσ θμζρεσ ωσ ζνα 
μινα  

Γραπτι ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου για το κόςτοσ ςφνδεςθσ και το κόςτοσ εγγφθςθσ και τουσ λοιποφσ όρουσ/υποχρεϊςεισ Εντόσ μερικϊν θμερϊν 

2 
 
Υπογραφι 
Σφμβαςθσ 

Προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτι και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  
Αναλυτικι ενθμζρωςθ του καταναλωτι και παραλαβι των Γενικϊν Όρων Συναλλαγϊν (μζροσ των εγγράφων του ςυμβολαίου 
ςφνδεςθσ), του ςκαριφιματοσ με τθ κζςθ του μετρθτι και πλιρεσ ςφνολο ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ςχετικά με το φυςικό 
αζριο 

- 

3 
 
Καταςκευι 
Σθμείου 
παροχισ 

Καταςκευι του ςθμείου ςφνδεςθσ (επζκταςθ δικτφου, καταςκευι παροχζτευςθσ, μειωτισ, παροχετευτικι ςτιλθ, μετρθτισ) 
από τον εργολάβο τθσ Εταιρείασ Παροχισ Αερίου 

Ωσ 1 μινα ςε περιπτϊςεισ 
κτιρίων που ζχουν παροχι 
ενϊ ςε νζεσ επεκτάςεισ 
υπόγειων δικϊν  και ωσ  5 
μινεσ ςτισ περιπτϊςεισ 
επζκταςθσ υπόγ. δικτφου 

Αποςτολι ςτον καταναλωτι των εντολϊν πλθρωμισ του ςυμβολαίου και τθσ εγγφθςθσ και γραπτι ειδοποίθςθ του για τθν 
υποχρζωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ εντόσ 2 μθνϊν αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί το ςθμείο παροχισ 

- 

Πλθρωμι του ςυμβολαίου και τθσ εγγφθςθσ από τον καταναλωτι ςε ςυμβεβλθμζνεσ τράπεηεσ  από τον καταναλωτι - 

4 
 
Καταςκευι 
Εςωτερικισ 
Εγκατάςτα
ςθσ 
Και 
εκπόνθςθ 
του 
φακζλου 
τθσ 

Καταςκευι τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ από τεχνικό προςωπικό τθσ αποκλειςτικισ επιλογισ του καταναλωτι. Ειδικά ςτισ 
περιπτϊςεισ κεντρικϊν κερμάνςεων και εμπορικϊν χριςεων απαιτείται πριν τθν καταςκευι  απαιτείται θ εκπόνθςθ τθσ 
μελζτθσ και θ κεϊρθςθ τθσ από τθν ΕΠΑ (ςφμφωνα με τον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ παροχισ αερίου) 

- Εξαρτάται από τθν 
ςυμφωνία με τον 
ανάδοχο, επιβλζποντα 
και εγκαταςτάτθ 

Υποβολισ τθσ μελζτθσ ι και τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ (που ςυντάςςονται αναλόγωσ από μελετθτι,  επιβλζποντα και εγκαταςτάτθ) - Δωρεάν 

Θεϊρθςθ τθσ μελζτθσ ςτισ περιπτϊςεισ των κεντρικϊν – εμπορικϊν κερμάνςεων. Σε κάκε περίπτωςθ γίνεται ζλεγχοσ 
πλθρότθτασ 

- 

Προγραμματιςμόσ  επιτόπιασ αυτοψίασ τθσ εγκατάςταςθσ από τθν ΕΠΑ  για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμφωνίασ τθσ εγκατάςταςθσ 
με τθν τεχνικι ζκκεςθ και για τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ με τον κανονιςμό εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων 

Εντόσ δυο εβδομάδων 

Ενθμζρωςθ του καταναλωτι κατά τθν αυτοψία  για ςχετικζσ ελλείψεισ, αποκλίςεισ ι για τθν ετοιμότθτα/ ορκότθτα τθσ 
εγκατάςταςθσ. Συνοπτικόσ ζλεγχοσ τθσ μελζτθσ-τεχνικισ ζκκεςθσ επί τόπου ςτθν εγκατάςταςθ. 

- 

5 
 
Ζναρξθ τθσ 
παροχισ 
αερίου 
Και 
διεξαγωγι 
τελικϊν 
ρυκμίςεων 
και ελζγχων 

Σε περίπτωςθ κετικισ αυτοψίασ προγραμματίηεται θ τοποκζτθςθ μετρθτι κατά τθν οποία γίνεται ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ ςε 
πίεςθ λειτουργίασ (είτε μζςω των ενδείξεων του μετρθτι είτε με χριςθ ψθφιακοφ μανόμετρου) με τθ βάνα τθσ ςυςκευισ 
κλειςτι. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ των κεντρικϊν κερμάνςεων ι επαγγελματικϊν ςυςκευϊν διαπιςτϊνεται επιπρόςκετα θ 
λειτουργία των ςυςκευϊν και ελζγχεται θ ςτεγανότθτα τθσ εγκατάςταςθσ μζχρι τισ βαλβίδεσ αερίου των ςυςκευϊν. 

Εντόσ μιασ εβδομάδασ 

Παραδίδεται θ εγκατάςταςθ ςτον καταναλωτι ζτοιμθ προσ ζναυςθ με κλειςτι βάνα ςτθν είςοδο μετρθτι. Εντόσ μιασ εβδομάδασ 

Γίνονται τελικοί ζλεγχοι για διαρροζσ και εκκρεμότθτεσ και γίνεται ζναυςθ των ςυςκευϊν από τον εγκαταςτάτθ. Διεξάγονται 
ζλεγχοι, ρυκμίςεισ-μετριςεισ εκπομπϊν ρφπων από αδειοφχουσ τεχνικοφσ επιλογισ του καταναλωτι  παρουςία επιβλζποντοσ. 

 Εξαρτάται από τθν 
ςυμφωνία με τον 
ανάδοχο, επιβλζποντα 
και εγκαταςτάτθ 

Συντάςςονται και κατακζτονται ςτθν ΕΠΑ τα φφλλα ελζγχου ςυςκευϊν (φφλλα ςυντιρθςθσ/καυςαερίων) και το πιςτοποιθτικό 
ολοκλιρωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Συγχρόνωσ υποβάλλονται μαηί με αυτά τυχόν λοιπά ζγγραφα που μπορεί να ηθτικθκαν κατά 
τθν αυτοψία. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ νεόδμθτων οικοδομϊν με οικοδομικι άδεια μετά τθν  1-1-2007 ηθτείται να προςκομιςκεί 
θ βεβαίωςθ τθσ ΕΠΑ ότι ζγινε αυτοψία τθσ νεόδμθτθσ οικοδομισ κατά το κλείςιμο τθσ οικοδομικισ άδειασ (με τθν οποία 
βεβαιϊνεται ότι είχε τθρθκεί αρχικά θ μελζτθ αερίου τθσ οικοδομικισ αδείασ). 

 

Εκδίδεται θ άδεια χριςθσ φυςικοφ αερίου τθσ εγκατάςταςθσ και ταχυδρομείται ςτον καταναλωτι ι παραδίδεται ιδιοχείρωσ 
ςτον αρμόδιο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ι ςτον επιβλζποντα. Σε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ χριςθσ 
ελζγχεται πλιρωσ ο φάκελοσ τθσ εγκατάςταςθσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και ορκότθτα του. 

Συνικωσ εντόσ μερικϊν 
μθνϊν ι άμεςα κατόπιν 
αιτιματοσ  

Δωρεάν 

 

http://www.epathessaloniki.gr
mailto:texniko@gmail.com
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Ο ύλλογος 

Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1965 και αποτελείται από 

το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του. Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής στο ύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορεί-

ου Ελλάδος υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ.  

Όπως αναγράφεται και στο καταστατικό του συλλόγου σκοπός της ίδρυσης του είναι: 

 Η οργανωμένη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Σεχνική, την Παιδεία και το γενικότερο 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και 

όρων άσκησης του επαγγέλματος των διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μηχανικών. 

 Η προώθηση της βιομηχανίας ανάπτυξης, για την οποία όμως πρέπει να υπάρχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ελαχιστοποί-

ηση των δυσμενών επιπτώσεων, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις συνθήκες υγείας 

και ασφάλειας των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. 

 Η ενεργοποίηση για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο ύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του 

με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο.  

O ύλλογος προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για την μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους 

και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλόγους τεχνικών, επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων.  

ε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των μελών του. 

Επίσης, σε συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων έχει εκ-

δώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.    

 

Διοικητικό υμβούλιο: 

 Αθανάσιος Κολότσιος (Πρόεδρος)  

 Γεώργιος Σρασανίδης (Αντιπρόεδρος)  

 Μαρία Αντωνιάδου (Γενική Γραμματέας) 

 Πασχάλης Κόπτσης (Σαμίας) 

 Παναγιώτης Παλαιοχωρινός (Ειδικός Γραμματέας) 

 ωτήριος Χημμένος (Μέλος) 

 Φαράλαμπος ιδηρόπουλος (Μέλος) 

 Αλέξανδρος Αλεβίζος (Μέλος) 

 Αθανάσιος Γραμματικόπουλος (Μέλος)                                          

.Μ.Η.Β.Ε. ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 

 

τοιχεία επικοινωνίας ΜΗΒΕ : 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 (Ισόγειο Κτιρίου ΣΕΕ/ΣΚΜ),  

Σ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη 

Σηλ./fax: 2310-269887 

 

 

 

 

E-mail: smhbe@smhbe.gr 

www.smhbe.gr 
 

ε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει 

στον ΜΗΒΕ (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail),  

παρακαλούμε ενημερώστε με e-mail το ύλλογο 

Επιτροπές ΜΗΒΕ:     

 Επαγγελματικών Θεμάτων 

 Βιομηχανίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος 

 Επιμόρφωσης και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 

 Επιστημονική Επιτροπή  

http://www.smhbe.gr/el/association/
http://www.smhbe.gr/el/register/
http://www.smhbe.gr/el/press/
http://www.smhbe.gr/el/events/
http://www.smhbe.gr/el/publications/
mailto:smhbe@smhbe.gr
http://www.smhbe.gr/
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Σο "ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ" δημιουργήθηκε από μία ομάδα ατόμων (μηχανικών και οικονομολόγων) οι οποίοι 

μετά από πολυετή ενασχόληση με τις επιχειρήσεις (ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί παραγω-

γής, ερευνητές, κλπ), διαπίστωσαν την έλλειψη ενός τεχνολογικoύ portal στο οποίο θα μπορούσαν να 

ανατρέξουν στελέχη επιχειρήσεων (managers, μηχανικοί, ερευνητές, κλπ) με σκοπό την εύρεση εξειδι-

κευμένης πληροφορίας σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. 

 

Σο κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει με τη λειτουργία του το τεχνολογικό portal «ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» (http://

www.greekinnovation.eu). Μέχρι σήμερα, είναι ο μοναδικός δικτυακός χώρος στην Ελλάδα στον οποίο 

υπάρχει συγκεντρωμένος τόσο μεγάλος όγκος πληροφοριών για θέματα καινοτομίας και μεταφοράς 

τεχνολογίας. Σο ―ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες άτομα που αναζητούν εξειδι-

κευμένες πληροφορίες για θέματα καινοτομίας, εκ των οποίων περίπου το 67% προέρχεται από το 

εξωτερικό. (Με τη βοήθεια μεταφραστικού εργαλείου της Google όλο το περιεχόμενό του μπορεί να 

μεταφραστεί σε 81 ξένες γλώσσες).  

 

Καθημερινά δημοσιεύονται τεχνολογικά νέα κυρίως από Ελλάδα και Ευρώπη, όπως Εκθέσεις, Ημερί-

δες, υνέδρια, Webinars, Θερινά χολεία, Επιχειρηματικές & Σεχνολογικές υναντήσεις, Προσφορά 

και Ζήτηση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σεχνολογιών, Αναζήτηση Επιχειρηματικών & Σεχνολογικών υνερ-

γασιών, Διαγωνισμοί Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα Φρημα-

τοδότησης, κλπ. Επίσης παρουσιάζονται και διανέμονται δωρεάν, σε ψηφιακή μορφή, σχετικά Επιστη-

μονικά Άρθρα, Βιβλία και Μελέτες μερικά εκ των οποίων προσφέρονται από αναγνώστες του 

«ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ». Σέλος, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να διαβάσει, σε ειδικές ενότητες, Νέα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Σεχνολογικά Νέα απευθείας από ελληνικά και διεθνή δημοσιογραφικά portals αλ-

λά και να παρακολουθήσει σχετικά videos απευθείας από το YouTube. 

 

Σο τεχνολογικό portal "KAINOTOMIA" μέχρι σήμερα συνεργάστηκε ως Φορηγός Επικοινωνίας σε τουλά-

χιστον 106 Διεθνή Επιστημονικά υνέδρια & Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις που διοργάνωσαν/

διοργανώνουν 59 Υορείς σε 34 διαφορετικές Φώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Αυστραλία, ιγκαπούρη, 

Σουρκία, Ισραήλ, Ιράκ, Πακιστάν, Υινλανδία, Νορβηγία, ΗΒ, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Βέλγιο, Σσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λεττονία, ερβία, Κόσοβο, Κύπρο, Ελλά-

δα, Νιγηρία, Αλγερία, Μαρόκο, Συνησία, Ουγκάντα, Μποτσουάνα) και σε 5 Ηπείρους. 

 

http://www.greekinnovation.eu/
http://www.greekinnovation.eu/


 

 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 3  

e  -  Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι    

ύμφωνα με την υποπαράγραφο Α.3: Παροχές ασθενείας σε είδος  του Ν.  υπ΄αριθμ. 4254 (Υ.Ε.Κ. 85 Α/07.04.2014), οι ασφα-

λισμένοι του ΣΜΕΔΕ του ΕΣΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους 

φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.02.2015, εφόσον οι οφει-

λές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως 

άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.0000) ευρώ.  

 
 

 

        Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc)                                   

E - mail: ma_antoniadou@yahoo.gr 

Ανελκυστήρες – υγκρότηση ομάδας εργασίας  

Με Απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α.Π. οικ. 6665/375/Υ.Α.9.2, 16-5-2014) συστάθηκε Ομά-

δας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Τπουργείου, με αντικείμενο την επανεξέταση και την απλούστευση του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, και, ειδικότερα, σε 

θέματα που αφορούν: 

 τη συχνότητα της συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις 

ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούνται, τη χρήση αυτών και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα κ-μ της ΕΕ. 

 τον καθορισμό των υποχρεωτικών σημείων ελέγχου κατά τη διάρκεια της συντήρησης των ανελκυστήρων σύμφωνα με το 

σχετικό πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 81.80, προκειμένου να εξασφαλίζεται η όσον το δυνατό ασφαλέστερη λειτουργία των ανελκυ-

στήρων. 

 την πρόταση χρονικού πλαισίου για την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου, καθώς και στον καθορισμό των ελάχιστων 

υποχρεωτικών εργασιών/επεμβάσεων, αναβαθμίσεων που θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε αυτόν, σε ανελκυστήρες 

που έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε λειτουργία πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας 95/16/ΕΕ (ΥΕΚ 

815/Β/1997). 

 τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων μερών (ιδιοκτητών, συντηρητών ηλεκτρολόγων, εγκαταστατών 

ηλεκτρολόγων, Δημοσίων Τπηρεσιών, κ.λπ.). 

 τον τρόπο λειτουργίας των αδειοδοτημένων συνεργείων συντήρησης στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυ-

στήρων. 

 την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρησης των ανελκυστήρων. 

 

Σα μέλη από τα οποία αποτελείται η ομάδα εργασίας περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση.  

Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας 

mailto:ma_antoniadou@yahoo.gr
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A68%CE%A6-6%CE%A94
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Ευρωπαϊκή Νομοθεσία - υστήματα Κτιρίου χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης 

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον στόχο 20 – 20 – 20 που έχει θέσει  μέχρι το 2020 στα κράτη – 

μέλη, τέθηκε σε εφαρμογή με τις κατωτέρω Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO2 . 

 89/106/EOK Για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD). 

 2004/8/ΕΚ Για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΗΘ) . 

 2006/32/ΕΚ Για τις ενεργειακές υπηρεσίες.  

 2002/91/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδο-

σης (ΕPΒD). 

την πορεία διαπιστώθηκε ότι πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είτε καθυστέρησαν σημαντικά να τις θέσουν σε 

εφαρμογή (π.χ. ΚΕΝΑΚ 2010), είτε τις έθεσαν πλημμελώς.  

Παράλληλα  ορισμένες χώρες έχουν θέσει νέους στόχους 30 – 30 – 30. 

ύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις η κατάσταση, ειδικότερα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, διαμορφώνεται σύμφω-

να με το γράφημα. Δηλαδή ο στόχος του 20% δεν θα ξεπεράσει το  10%, επηρεάζοντας αρνητικά και τον στόχο της μείωσης των 

εκπομπών CO2.  

 

Πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ με βάση την κείμενη κοινοτική νομοθεσία 

 

Με βάση τα ανωτέρω, ορισμένες από τις ανωτέρω οδηγίες καταργήθηκαν ή πήραν την μορφή Κανονισμών, δηλαδή θεσμικών 

κειμένων υποχρεωτικής εφαρμογής. Βέβαια στη χώρα μας αυτό δεν έχει ακόμη κατανοητό πλήρως, όπως αποδεικνύεται από τη 

στάση και τις ενέργειες των θεσμικών οργάνων. 

Η νέα κοινοτική νομοθεσία η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή συμπεριλαμβάνεται στα κατωτέρω θεσμικά κείμενα: 

 Κανονισμός 305/2011/ΕΕ (κατάργηση της 89/106/EOK). 
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 Οδηγία 2010/31/EΕ (κατάργηση της 2002/91/ΕΕ).  

 Οδηγία 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση  με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανά-

λωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων. 

 Κανονισμός 244/2012/ΕΕ  προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των 

επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων. 

 Οδηγία 2012/27/ΕΕ Για την Ενεργειακή Απόδοση (κατάργηση των 2004/8/ΕΚ & 2006/32/ΕΚ και τροποποίηση των 

2009/125/ΕΚ & 2010/30/ΕΕ). 

τις 11 επτεμβρίου 2012 η ολομέλεια της Ευρωβουλής ενέκρινε την κοινοτική Οδηγία 2012/27/ΕΕ, η οποία προβλέπει υποχρε-

ωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να ανακαινίζουν κάθε 

χρόνο το 3% των κτιρίων 

 Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του ενεργειακού τομέα να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να μειώνουν την κατανάλω-

ση ενέργειας μέσω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. φροντίζοντας για τη μόνωση των κατοικιών. 

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 3 χρόνια. 

 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας θα λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση όταν αποφασίζουν πώς και με ποιο 

κόστος θα διανέμεται ενέργεια στους τελικούς χρήστες. (δηλαδή σύνδεση των τιμολογίων ΔΕΗ κ.λπ. με την Ενεργειακή Σαυ-

τότητα των κτιρίων) .  

Η νέα κοινοτική νομοθεσία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έναντι των επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, 

που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων μέχρι και 50 δισ. ευρώ, ετη-

σίως, στο σύνολο των κρατών μελών. Ήδη τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προχωρούν σε αναθεώρηση των εθνικών Κανονι-

σμών ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σε πολλά από τα οποία οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι πολύ αυστηρότεροι από τον ελληνι-

κό ΚΕΝΑΚ. 

Σο 2014 θα επανεξεταστεί η πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% το 2020. Εάν η 

πρόοδος κριθεί ανεπαρκής, θα προταθούν υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης. 

Ο σχεδιασμός και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

πρόκειται να αλλάξουν άμεσα, καθώς αυξάνεται η 

ενημέρωση του κοινού και ο εκσυγχρονισμός της 

νομοθεσίας σχετικά με την ανάγκη για ενεργειακή 

απόδοση και μείωση των εκπομπών του θερμοκηπί-

ου.  

Ο τομέας των κτιρίων θα παίξει σημαντικό ρόλο, 

αφού πάνω από το 40% της ενέργειας στην Ευρώπη 

και 60% στην Ελλάδα καταναλώνεται στα κτίρια. 

Επιστημονικές έρευνες και παρουσιάσεις έχουν δεί-

ξει πως χρησιμοποιώντας κτίρια χαμηλής ενεργεια-

κής κατανάλωσης ή παθητικά κτίρια, είναι τεχνικά 

και οικονομικά εφικτή μία σημαντική μείωση, της 

τάξης του 70-80% της υφιστάμενης ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

                                                                  

 
                                                                                             Κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
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Σο κατωτέρω γράφημα περιγράφει την κατανάλωση ενέργειας για οικιακή χρήση στην Ε.Ε. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, 

το 83% της οικιακής ενέργειας καταναλώνεται για ανάγκες θέρμανσης και Ζεστού Νερού Φρήσης (ΖΝΦ). 

 
Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας για οικιακή χρήση στην Ε.Ε. 

Σις επόμενες δεκαετίες αναμένεται έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Λόγω του νέου νομικού πλαισί-

ου, ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 19ης Μαΐου 2010, η οποία τίθεται σε 

πλήρη εφαρμογή από τις 31/12/2008 σε όλα τα κράτη μέλη, το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ουσιαστικά απαξιώνεται, αφού 

τα νέα κτίρια θα είναι υποχρεωτικά σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Ο όρος ―Κτίριο χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης‖ αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση 

για τους ενοίκους, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμ-

βατική θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη. 

Σα ―Παθητικά Κτίρια‖ έχουν καθορισμένη μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο. Για τα κτίρια που προκύπτουν 

από αναβάθμιση υφισταμένων, η μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση καθορίζεται στις 25kwh/m2 το χρόνο. (Passive House).  

Σα ―Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης‖ έχουν πλήρη αυτάρκεια. (Net Zero Energy Buildings - ZEB). 

Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτείται: 

 πολύ καλή θερμομόνωση με ελάχιστες θερμικές γέφυρες,  

 χρήση παθητικών συστημάτων, (τα ενεργητικά συστήματα λειτουργούν επικουρικά), 

 αεροστεγανότητα και,  

 η ποιότητα του εσωτερικού αέρα να είναι εγγυημένη από ένα σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας. 

Θερμική Άνεση 

ύμφωνα με το ISO 7730 είναι σημαντικό: 

 Ο αέρας να μην είναι πολύ υγρός. 

 Η ταχύτητα του αέρα να παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (για ταχύτητα κάτω από 0,08 m/s, λιγότεροι από το 6% των ανθρώ-

πων αισθάνονται «ρεύμα»). 
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 Η διαφορά μεταξύ της ακτινοβολίας θερμότητας και της θερμοκρασίας του αέρα να παραμένει μικρή. 

 Η διαφορά της ακτινοβολίας θερμότητας προς διαφορετικές κατευθύνσεις να παραμένει μικρή (μικρότερη από 5oC, 

«ασυμμετρία ακτινοβολίας θερμότητας»). 

 Η διαφορά της θερμοκρασίας δωματίου ανάμεσα στο κεφάλι και στα πόδια ενός καθιστού ανθρώπου, να είναι μικρότερη 

από 2oC. 

 Η αντιληπτή θερμοκρασία να ποικίλει λιγότερο από 0,8oC μέσα στο χώρο διαμονής. 

Απαιτήσεις κτιριακού περιβλήματος. 

Με βάση σχετική μελέτη του ECOFYS προτείνονται τιμές U-Values των δομικών στοιχείων μικρότερες των υφιστάμενων στους 

κανονισμούς των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. 

ECOFYS U-value optimum cost-efficiency   

 

 

Με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου Passive House καθορίζονται οι κατωτέρω τιμές για τις χώρες της Μεσογείου: 

Passive Houses in the Mediterranean Climate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύμφωνα με σχετικές μελέτες που έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο Passive House και τον Κανονισμό 244/2012/ΕΕ για την 

Ελλάδα, οι τιμές ανά κλιματική ζώνη προσδιορίζονται ως ακολούθως. 

 

 

  WEO reference Peak price scenario 

U-value [W/m² K] TOIXOI ΟΡΟΥΕ ΔΑΠΕΔΑ TOIXOI ΟΡΟΥΕ ΔΑΠΕΔΑ 

ΑΘΗΝΑ 0,39 0,28 1,06 0,30 0,24 1,00 

ΒΟΛΟ 0,28 0,23 0,46 0,24 0,19 0,42 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 0,26 0,22 0,28 0,22 0,18 0,24 

Palermo 0,48 0,38 1,44 0,43 0,33 1,06 

Seville 0,39 0,32 1,44 0,32 0,24 1,06 

Madrid 0,26 0,23 0,42 0,22 0,18 0.35 

Marseille 0,29 0,23 0,46 0,25 0,19 0,36 

  Mannheim Torino Madrid Seville Palermo 

Insulation wall [cm] 25 20 10 8 6 

Insulation roof [cm] 35 25 25 20 20 

Insulation basement [cm] 20 15 6 0 0 

U window frames [W/(m²K)] 0.72 0.72 0.72 1.6 1.6 

U-value glazing [W/(m²K)] 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 

Humidity control for cooling no yes no no yes 

Heating demand [kWh/(m²a)] 15.6 14.8 12.7 4.6 3.1 

Sensible cooling [kWh/(m²a)] 0 0.8 0.4 4.2 7.2 

Latent cooling [kWh/(m²a)] 0 2.3 0 0 7.2 
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Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι    

Νομικές υποχρεώσεις 

Βάση του κανονισμού 244/2012/ΕΕ, κάθε χώρα υποχρεούται μέχρι τον Ιανουάριο 2013 για τα δημόσια κτίρια και μέχρι τον 

Ιούλιο 2013, να υποβάλει για έγκριση μελέτη προσδιορισμού των βέλτιστων τιμών στα μεγέθη των δομικών στοιχείων, υποχρέω-

ση που η χώρα μας δεν έχει εκπληρώσει μέχρι στιγμής. ημείωση: Για να γίνει κατανοητή η ανωτέρω προσέγγιση δίδεται το κα-

τωτέρω διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η μεθοδολογία υπολογισμού της βέλτιστης μόνωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                               Διάγραμμα κόστους – οφέλους για τη βέλτιστη μόνωση κτιρίων 

 

τη συνέχεια και με βάση τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης θα πρέπει κάθε χώρα να υποβάλει τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά του nZEB κτιρίου το οποίο με βάση το ανωτέρω διάγραμμα θα πρέπει να βρίσκεται στην ζώνη του ―Society Optimum” 

Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι έπειτα από ανάλυση των μελετών των χωρών με βάση τον κανονισμό 244/2012, δεν προ-

κύπτει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ικανή για την κάλυψη του στόχου 20% και συνεπώς θα πρέπει τα κτίρια να είναι λιγό-

τερο ενεργοβόρα.                                        

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η Ε.Ε. εκτιμά ότι τα υφιστάμενα κτίρια κατά το 2007 θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 

μέχρι το 2050, ενώ μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια σε ποσοστό 80% 

σε σχέση με το 2005. 

  

Παντελής Πατενιώτης (Πολιτικός Μηχανικός) 

Γενικός Διευθυντής υνδέσμου 

CEN Technical Expert 

E - mail: info@epshellas.com 

U-Values A B Γ Δ ΔΟΜΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ 

PH 0,20 0,18 0,16 0,15 
ΣΟΙΦΟ 

Μελέτη 0,26 0,17 0,16 0,14 

PH 0,16 0,14 0,12 0,10 
ΟΡΟΥΗ 

Μελέτη 0,21 0,15 0,12 0,11 

PH 0,60 0,50 0,40 0,30 ΔΑΠΕΔΟ σε έδαφος/μη θερμ. 

χώρο Μελέτη 0,33 0,23 0,16 0,16 

mailto:info@epshellas.com
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Παρατάξεις 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: ΜΑ ΚΑΣΑΡΓΗΑΝΕ….. 

ΞΕΗΚΩΘΕΙΣΕ!!!!!!! 
 

το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο Νόμος 4254/2014 (υποπαράγραφος Σ23) η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε 

στη Βουλή και πέρασε την κατάργηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  

Ναι, ακριβώς όπως το διαβάζετε!!!!!! 
 

υγκεκριμένα οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις γίνονται δραστηριότητες της «Μηχανικής» και 

είναι πλέον αντικείμενο που θα ασκεί κάθε Διπλωματούχος Μηχανικός. Δηλαδή πλέον και επίσημα δεν υπάρχει 

επάγγελμα Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, υπάρχει απλά επιστήμονας αυτών των ειδικοτήτων. 

Υυσικά το χρονικό τοποθέτησης ταφόπλακας στο επάγγελμα μας προαναγγέλθηκε από το κατά παραγγελία και 

με βάση τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.   
 

Η Κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες, καθώς με προφανές πρόσχημα «μνημονιακές υποχρεώσεις», έτσι απλά 

μάς απαξίωσε, μάς κατάργησε…..     
 

Ο λόγος είναι προφανής: Απαξίωση του προϊόντος που παράγουμε. Ένας πλέον Μηχανικός, ο πιο φθηνός και 

βολικός, χωρίς να χρειάζεται να είναι Μ-Η θα τα κάνει ΟΛΑ. ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ δηλαδή κατά την προσφιλή τακτική 

της……  
 

Ιδιαίτερη αξία έχει να σταθεί κάποιος στο γεγονός ότι στην αντίστοιχη ρύθμιση, στον ίδιο νόμο για τους 

«δομικούς Μηχανικούς», υπάρχει διαφορετικό πνεύμα. Δηλαδή τα δικά μας θα τα κάνουν όλοι, ενώ των 

«δομικών» θα δούμε και αν και ποιοί άλλοι ενδεχομένως μπορούν να τα κάνουν. Κάποιοι στο Τπουργείο Ανάπτυ-

ξης έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στο «χαντάκωμα» των Μ-Η. 
 

Ρωτάει κανείς και τώρα τι γίνεται….. Μάχη στο ΣΕΕ στη σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων. Ποιό ΣΕΕ όμως; 

Η απάντηση είναι, στο ΣΕΕ που θα θελήσει ΕΠΙΣΕΛΟΤ να σηκώσει πραγματικό ανάστημα, στο ΣΕΕ που θα θελή-

σει να ασχοληθεί ουσιαστικά, δίκαια και χωρίς αγκυλώσεις και συμψηφισμούς.  
 

‗Όλοι μας οφείλουμε να ξεσηκωθούμε. Να ενημερώσουμε την κοινωνία για τους κινδύνους που τίθενται από την 

ενασχόληση κάθε μη ειδικού με τις εγκαταστάσεις. Να φωνάξουμε σε κάθε κατεύθυνση για την αδικία που συ-

ντελείται, χωρίς καν εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος.    
  

Η παράταξη μας η ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΑΚΜΗ βρίσκεται εδώ και πολύ και-

ρό στη πρώτη γραμμή του αγώνα για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Προκαλέσαμε και παρουσιάσαμε τα 

επιχειρήματα μας σε κάθε συνάντηση με πολιτικούς φορείς και κόμματα. Ζητήσαμε και ζητάμε διαρκή νομική 

καταγγελία. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα.  
 

Αξιώνουμε το αυτονόητο.  ΕΒΑΜΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

ΚΑΛΟΤΜΕ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΥΟΤ Μ-Η Ε ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΨΝΑ 

 

ε κάθε τεύχος αναρτώνται οι θέσεις όσων Παρατάξεων έστειλαν σχετικό υλικό προς δημοσίευση. Οι θέσεις αυτές εκφράζουν την 

εκάστοτε Παράταξη και όχι τον ΜΗΒΕ. 



 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  2 0  Ε Τ Ο Σ  3  -  Τ Ε Υ Φ Ο Σ  1 4  

Παρατάξεις 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ  

ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ «ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ» ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ  

ΟΛΑ ΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΠΣΤΧΙΟ  

υναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Πριν από κάποια χρόνια, όταν σπούδασες στο Πολυτεχνείο, προσδοκούσες σε ένα ακαδημαϊκό τίτλο με αξία. ε έναν τίτλο που 

θα σου έδινε τη δυνατότητα να ασκήσεις το επάγγελμα που διάλεξες με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Που θα σου κατοχύρωνε το 

επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο για να μπορέσεις να προσφέρεις με τις γνώσεις σου στο λαό και τη χώρα σου, θα σε κατο-

χύρωνε ως επιστήμονα και ως επαγγελματία. 

Πολύ γρήγορα, βέβαια, η πραγματικότητα ξεθώριασε και διέλυσε τις προσδοκίες σου. Πολύ πριν φτάσουμε ως το ζοφερό σήμε-

ρα, η ζούγκλα της αγοράς και της «ελεύθερης οικονομίας» που επέβαλε η άρχουσα τάξη και στήριξε η ΕΕ, συγκέντρωσε την πίτα 

των έργων σε μια χούφτα μεγάλους ομίλους, καλλιέργησε το συντεχνιακό καυγά μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων – λες και δεν 

πήραν τις δουλειές σε όλους τους κλάδους τα ίδια ακριβώς μονοπώλια – ενώ η αξία της γνώσης και της δουλειάς σου καθημερι-

νά υποτιμάται με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, τις οδηγίες της ΕΕ που εξίσωσαν το δίπλωμά σου με εκείνο των κολλεγί-

ων και των 3ετών bachelor, το ασφυκτικό ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο και όλα αυτά που τόσο καλά γνωρίζεις και βιώ-

νεις στην καθημερινότητά σου. 

Και, κάπως έτσι, φτάσαμε και στην «επόμενη μέρα». Ση μέρα που σε καλούν (κυβέρνηση, ΣΕΕ, ΕΒ και άλλοι γνωστοί και μη εξαι-

ρετέοι) να μάθεις, πια, να «ζεις» χωρίς κανένα θεσμοθετημένο δικαίωμα, που το πτυχίο σου θα είναι πια και τυπικά απλά ένα 

«διαβατήριο εξετάσεων», δηλαδή ένα σίγουρο εισιτήριο εκμετάλλευσης αν όχι ανεργίας. το όνομα της «ανάπτυξης» και της 

«ελεύθερης αγοράς» σου λένε: 

Οι γνώσεις που απόκτησες στις σπουδές σου – όσο κι αν υποβαθμίζονται με τον καιρό γιατί έτσι επιτάσσει η ανάγκη των ομίλων 

για φτηνό εργατικό δυναμικό – είναι και τυπικά «κενό χαρτί». Αν θες να δουλέψεις, θα πρέπει να πληρώσεις στα σεμινάριά τους, 

να πάρεις την πιστοποίησή τους και να δώσεις τις εξετάσεις τους. Μέχρι τότε, μπορείς απλά να είσαι ο «μικρός» του γραφείου, 

που θα βγάζει τη δουλειά με τρεις κι εξήντα, ανασφάλιστος με μπλοκάκι γιατί «πρέπει να μάθεις» και να «αναβαθμιστεί η ποιότη-

τα των έργων». Κι αφού, κάποιοι καταφέρουν και «πιστοποιηθούν» μέχρι ένα επίπεδο, θα αρχίσουν τον αγώνα δρόμου για να 

ξαναπιστοποιηθούν στο επόμενο – κι όποιος αντέξει, δηλαδή μέχρι οι μεγάλες εταιρείες να ελέγξουν κάθε δραστηριότητα, πετώ-

ντας βίαια εκτός επαγγέλματος χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους, ισοπεδώνοντας αμοιβές, δικαιώματα, όρους ερ-

γασίας για όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς. 

Σώρα ξέρεις: Η «ελεύθερη οικονομία» τους και η «ανάπτυξή» τους, είναι η «ελευθερία» για τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα μικρά και 

τα πολύ μικρά, η «ελευθερία» για τους ομίλους να απομυζούν από το λαό υπερκέρδη, η «ελευθερία» για το μεγάλο κεφάλαιο να 

γίνεται πλουσιότερο πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων του λαού. 

Ενώ εσένα: ε περιμένει η θηλιά της εφορίας, του ταμείου, της ανεργίας και της αναδουλειάς, της ποινικοποίησης του επαγγέλ-

ματος, η ζούγκλα του «ο θάνατός σου – η ζωή μου». 

Και το λαό: Σον περιμένει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση, καθώς στις πλάτες του θα φορτωθεί το κόστος των «ενεργειακών 

πιστοποιητικών», της «ταυτότητας του κτηρίου», των «χαρατσιών τακτοποίησης» κ.λπ., χωρίς βέβαια να εξασφαλίζονται καλύτερες 

υπηρεσίες. 

Οι εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών που προκήρυξε το ΣΕΕ αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην αλυσίδα των μέτρων προώ-

θησης της πολιτικής που θυσιάζει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. 

ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΨΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΤΦΗ ΟΤ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΟΤ! 

Πάξε ζέζε ζηνλ αγώλα λα εκπνδίζνπκε ηα λέα κέηξα γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ έξρνληαη. Αιιά απηό από κόλν ηνπ δελ 

αξθεί. Αγσλίζνπ λα αλαηξαπεί ε πνιηηηθή πνπ ζε ζπλζιίβεη σο εξγαδόκελν θαη σο επηζηήκνλα. Σηξέςε ηελ νξγή ζνπ ελά-

ληηα ζηνλ πξαγκαηηθό ζνπ αληίπαιν, πάιεςε κε θξηηήξην θαη νξίδνληα ηηο δηθέο ζνπ αλάγθεο θη όρη ην «κε ρείξνλ». Είλαη 

αδηέμνδν λα ζπκβηβαδόκαζηε κε όζα έρνπκε ήδε ράζεη γηα ράξε ησλ ππεξθεξδώλ ησλ ηξαπεδηηώλ, ησλ βηνκεράλσλ θαη 

ησλ εθνπιηζηώλ θαη απιά λα παξαθαιάκε λα κε καο πάξνπλ θη άιια – απηόο είλαη ν ζίγνπξνο δξόκνο γηα λα ηα ράζνπκε 

όια. 

ΠΑΛΕΧΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ, ΤΠΕΙΡΨΟΤ ΣΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΓΨΝΑ ΜΙΘΨΣΨΝ ΚΑΙ  

ΑΤΣΟΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ! ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ε.Ε. - ΑΡΦΟΤΑ ΣΑΞΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΟΤΜΕ ΕΜΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΣΟ ΛΑΟ, ΝΑ ΠΑΡΟΤΜΕ ΣΟ  

ΣΙΜΟΝΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΞΟΤΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑ ΜΑ ΦΕΡΙΑ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Ναυπηγών  Μηχανικών) 
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Εκδόσεις ΜΗΒΕ 
Ο ύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, αναλογιζόμενος την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, διαμόρ-

φωσε τις επισυναπτόμενες προσφορές, πακέτων βιβλίων, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συναδέλφων και για την οικονο-

μική ενίσχυση του συλλόγου. Οι προσφορές ισχύουν έως την εξάντληση των αποθεμάτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Για παραγγελίεσ: 

Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 

Τ.Κ. 54643 

Θεςςαλονίκη 

Τηλ - fax:  

2310 269.887 

E-mail:  

smhbe@smhbe.gr’’” 

mailto:smhbe@smhbe.gr
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Σεχνικά Νέα 

Σο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του γύρου παραχωρήσεων με την διαδικασία της 

«Ανοικτής Πρόσκλησης» (OpenDoor) υπέγραψε, με κοινοπραξίες επενδυτικών εταιρειών, τις πρώτες συμβάσεις παραχώρησης 

περιοχών στη Δυτική Ελλάδα για διεξαγωγή ερευνών αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου.  

την τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο υπουργός ΠΕΚΑ Κος Γ. Μανιάτης, ο υπουργός εξωτερικών Κος Ευ. Βενιζέλος, ο υπουργός 

ενέργειας του Ην. Βασιλείου Κος 

Εν. Ντέιβι και ο καναδός πρέ-

σβης Κος Ρ.Πέκ. 

Ση σύμβαση με το ΤΠΕΚΑ υπέ-

γραψαν για: 

 τα Ιωάννινα, ο επικεφαλής 

της Energean Oil Κος Μαθιός 

Ρήγας και της Petra Κος Bob 

Lambert, 

 το Κατάκολο Κος Μαθιός 

Ρήγας για την Energean Oil 

και o Κος Ray Johnson για 

την Trajan Oil και, 

 τον Πατραϊκό κόλπο, ο διευ-

θύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ 

Κος Γ. Κωστόπουλος, ο Κος 

Peter Signer για την Petro-

celtic International και o Κος 

Nikola Monti για την Edison. 

Με την κατάθεση των συμβάσε-

ων στη Βουλή προς κύρωση, 

κλείνει ο πρώτος κύκλος για την 

αξιοποίηση εγχώριων υδρογο-

νανθράκων, που ξεκίνησε Ια-

νουάριο του 2012 με δημοσίευ-

ση της προκήρυξης των τριών 

διαγωνισμών στην εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

υνοπτικά στοιχεία ως προς το 

περιεχόμενο των συμβάσεων 

αναφέρονται στον πίνακα που  επισυνάπτεται. 

      Ελένη Δημάκη (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) 

E - mail: eldimak@tee.gr 

Ανάθεση Ερευνών για αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524%5d=3112&language=el-GR
mailto:eldimak@tee.gr
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Άρθρα Αναγνωστών 

Ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο καθημερινής ευρείας χρήσης πολύ διαδεδομένο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

από όλους τους ανθρώπους και για μερικούς είναι άκρως απαραίτητο. Αποτελεί μια σύνθετη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση 

η οποία λόγω της πολυπλοκότητας της αλλά και τις ιδιαιτερότητάς της έχει αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας γιατί ενέχει πολ-

λούς κινδύνους λόγω της καθημερινής χρήσης της. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνικοί τόσο για την εγκατά-

σταση, τον έλεγχο, την συντήρηση αλλά και τον έλεγχο της συντήρησης που επηρεάζει την ασφάλεια της εγκατάστασης. Δυστυ-

χώς το τελευταίο δεν πραγματοποιείται στην Ελλάδα με τραγική εξαίρεση τις περιπτώσεις ελέγχου των θανατηφόρων ατυχημά-

των. Λόγω λοιπόν των ιδιαιτεροτήτων της σύνθετης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης που ονομάζεται ανελκυστήρας δημι-

ουργήθηκαν αναπτύχθηκαν από πολύ παλιά τεχνικές νομοθεσίες που όριζαν τις προδιαγραφές ασφάλειας του μέσου και την 

υποχρέωση οι προδιαγραφές αυτές να επιβεβαιώνονται μέσω έλεγχου και δοκιμών. 

Σεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων από εξειδικευμένους τεχνικούς πραγματοποιούνται 

στην Ευρώπη εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σι σημαίνει όμως έλεγχος ανελκυστήρα; Έλεγχος ανελκυστήρα καλείται η διενέργεια 

ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, στον ανελκυστήρα που αποσκοπεί στην εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης του με προδιαγραφές ασφαλείας. Έχει δύο μορφές αρχικό και περιοδικό. Αρχικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται 

ο έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα σε ένα νέο ανελκυστήρα, προτού αυτός διατεθεί στην αγορά και δοθεί σε χρήση. Περιοδι-

κός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα σε ένα υφιστάμενο ανελκυστήρα. 

την προηγούμενη παράγραφο δεν αναφέρθηκε ο όρος έλεγχος της συντήρησης γιατί αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Η συντήρη-

ση εάν δεν είναι η κατάλληλη τότε επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια του ανελκυστήρα. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία έθεσε την 

υποχρέωση για τον έλεγχο των ανελκυστήρων ήταν η 95/16/ΕΚ με την οποία εναρμονίστηκε η Ελληνική Νομοθεσία με το ΥΕΚ 

815/Β/1997.  

Σα τεχνικά πρότυπα, λοιπόν, που εισήχθησαν στην νομοθεσία είναι 

της σειράς ΕΛΟΣ ΕΝ 81, πιο συγκεκριμένα τα ισχύοντα σήμερα είναι 

τα: 

 ΕΛΟΣ ΕΝ 81-1:1998+Α3:2009 «Κανόνες Ασφαλείας για την κατα-

σκευή και την εγκατάσταση των ανελκυστήρων – Μέρος 1: Ηλε-

κτροκίνητοι Ανελκυστήρες» και, 

 ΕΛΟΣ ΕΝ 81-2:1998+Α3:2009 «Κανόνες Ασφαλείας για την κατα-

σκευή και την εγκατάσταση των ανελκυστήρων – Μέρος 1: Τδραυ-

λικοί Ανελκυστήρες».  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η θεσμοθέτηση του περιοδικού ελέγχου των υφιστάμενων ανελκυστήρων εναπόκειται στην 

εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους της. 

την Ελλάδα οι αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων προβλέπονταν από τη Νομοθεσία και προ της εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ. Σο μεγαλύτερο μέρος των ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν πριν το 1988, τους είχε δοθεί 

άδεια από το τότε Τπουργείο Βιομηχανίας αφού είχαν ελεγχθεί από υπαλλήλους του. Από το 1988 ως το 1999 αυξήθηκε σημα-

ντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, ταυτόχρονα όμως τροποποιήθηκε και έγινε πιο πολύπλο-

κη η τεχνολογία τους. Επιπροσθέτως ενεπλάκη περισσότερος κόσμος με την εγκατάσταση και τη συντήρηση τους και δε κατέστη 

Ανελκυστήρες - Έλεγχος & υντήρηση 
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Άρθρα Αναγνωστών 

δυνατό να ελεγχθεί από τις Δ/νσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών μεγάλο μέρος των ανελκυστήρων που τότε εγκαταστάθηκαν. 

Αυτό είχε σαν συνεπεία δεκάδες χιλιάδες ανελκυστήρες να λειτουργήσουν παράνομα αφού πάλι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 

ιδιότυπο καθεστώς της «προέγκρισης εγκατάστασης» που χορηγούσε η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην συνέχεια της 

«προσωρινής» σύνδεσης με τη ΔΕΗ, χωρίς ποτέ να υποβληθούν σε κάποιο έλεγχο. 

Η Ελληνική Πολιτεία ξεκίνησε μια σειρά από Τπουργικές Αποφάσεις (Τ.Α.) για την κάλυψη του κενού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Τ.Α. οικ. 3899/253/Υ.9.2/2002 (ΥΕΚ 291/Β/2002) –«υμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων». Οι προθεσμίες παρήλθαν χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. 

 Τ.Α. οικ. Υ9.2/29362/1957/2005 (ΥΕΚ 1797/Β/2005) –«Αντικατάσταση της υπ‘ αριθ. οικ. 3899/253/Υ9.2 (ΥΕΚ 291/

Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ‘ αριθ. Υ9.2/οικ. 32803/1308 (ΥΕΚ 

815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων». Οι προθε-

σμίες παρήλθαν χωρίς σημαντικά αποτελέσματα και σε αυτή την περίπτωση γιατί υπήρξε και άλλη Τ.Α. 

 Τ.Α. οικ. Υ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΥΕΚ 2604/Β/2008) - υμπλή-

ρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 

και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Οι προθεσμίες έχουν παρέλθει και 

σε αυτή την περίπτωση. Πολύ πιθανό η πολιτεία να επανέλθει. 

ε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για τη συντήρηση των ανελκυστήρων 

δεν υπάρχει μνεία. Η συντήρηση του ανελκυστήρα δεν είναι μόνο ο αριθ-

μός των συντηρήσεων που έχει κάποιος αδειούχος συντηρητής, ή/και οι 

συντηρήσεις που έχει κάθε συνεργείο, ή/και πόσα άτομα απασχολεί, 

αλλά και τι πραγματική εκπαίδευση έχει το κάθε άτομο που κάνει την 

συντήρηση και πως πρέπει να γίνεται ή συντήρηση του ανελκυστήρα από 

το κάθε συνεργείο.  

Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση;  

Σο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 13015:2001 +A1:2008 «Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions», που 

είναι μια σημαντική βάση δεν έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. Τπάρχουν παραδείγματα τα οποία η κακή συντήρηση 

του ανελκυστήρα όχι μόνο οδηγεί σε κακή λειτουργία του, αλλά είναι και υπεύθυνη για την πρόκληση ατυχήματος. 

Όσον αφορά την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών ανελκυστήρων υπάρχει, από το 2003, το πρότυπο ΕΛΟΣΕΝ 81-80:2003 «Safety 

rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passen-

ger and goods passenger lifts».  

Η τελευταία Τπουργική Απόφαση που αναφέρθηκε «δίνει» μειωμένη βαρύτητα στο ζήτημα της βελτίωσης της ασφάλειας των 

υφιστάμενων ανελκυστήρων. υγκεκριμένα, για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες σε κτήρια κατοικιών και σε επαγγελματικά 

κτήρια, που συνιστούν την πλειοψηφία των ανελκυστήρων, υιοθετεί 5 από τα 74 σημεία του προτύπου. Πολλά δε εκ των σημείων 

που αγνοούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, έχουν χαρακτηριστεί από το ίδιο το πρότυπο ως υψηλής προτεραιότητας για την 

ασφάλεια (π.χ. εσωτερικές πόρτες στους θαλάμους των ανελκυστήρων). Επιπλέον αφαιρεί τα περισσότερα σημεία που είχαν 

Ανελκυστήρες - Έλεγχος & υντήρηση 
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 υιοθετηθεί στην προηγούμενη Απόφαση του 2005 (ΥΕΚ 1797/Β/2005). Με την απόφαση του 2005 είχαν υιοθετηθεί 19 σημεία 

του προτύπου σε δύο δέσμες υποχρεωτικής εφαρμογής, 7 εξ αυτών με έναρξη ισχύος από   21.12.2005 και τα υπόλοιπα 12 με 

έναρξη ισχύος από 21.12.2013. 

Αντιθέτως στους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και σε κτήρια που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό η 

συγκεκριμένη απόφαση επέβαλλε την άμεση εφαρμογή (έως τις 30/06/2009) του συνόλου των 19 σημείων του προτύπου ΕΛΟΣ 

ΕΝ81-80 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης. Αποδείχτηκε από την προσπάθεια της εφαρμογής αυτής της 

απαίτησης, ότι τέτοιας κλίμακας αναβαθμίσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

να είχαν ολοκληρωθεί εντός τόσο στενής προθεσμίας, καθώς η μεγάλη 

έκταση των εργασιών θα έθετε εκτός λειτουργίας ανελκυστήρες (π.χ. σε 

νοσοκομεία ή ξενοδοχεία) για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

υνοψίζοντας θα πρέπει να ειπωθούν για άλλη μια φορά τετριμμένα     

συμπεράσματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα και από ότι φαίνεται θα 

συνεχίσουν να παραμένουν. Αυτά είναι: 

 Ο ανελκυστήρας είναι μια πολύ πολύπλοκη ηλεκτρομηχανολογική 

εγκατάσταση. Εσφαλμένα από πολλούς θεωρείται ότι είναι μόνο 

ηλεκτρική. Οι γνώσεις που απαιτούν οι τεχνικοί κανονισμοί 

(πρότυπα) που αναφέρθηκαν αλλά και οι τεχνικοί κανονισμοί 

(πρότυπα) στους οποίους παραπέμπουν αυτοί (-ά), είναι εξειδικευ-

μένες. 

 Είναι απαραίτητη η συντήρηση κάθε ανελκυστήρα όπως και κάθε 

ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και πρέπει να εκτελείται 

από εξειδικευμένο προσωπικό τηρώντας όχι μόνο τους κανόνες 

της Επιστήμης και της Σεχνικής αλλά και τους υπάρχοντες τεχνι-

κούς κανονισμούς τους οποίους η πολιτεία οφείλει να τους θέσει 

σε ισχύ και να ελέγχει και να επιβάλει τις απαραίτητες κυρώσεις 

για την μη σωστή εφαρμογή τους. 

 Η εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών και απαιτήσεων πρέπει να 

γίνεται με σωστό ρεαλιστικό σχεδιασμό. 

 

ταμάτης Καλλίγερος (Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) 

Λέκτορας χολής Ναυτικών Δοκίμων 

E - mail: sskalligeros@hna.gr 

 

 

 

mailto:sskalligeros@hna.gr


 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  2 6  Ε Τ Ο Σ  3  -  Τ Ε Υ Φ Ο Σ  1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό έργο 

«ECHOES» 

Eco-design for Construction of Habitat Optimizing Energy for Sustainability 
 

Ο ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΒΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eco-design for Construction of Habitat Optimizing Energy for 

Sustainability (ECHOES)» έχει αναλάβει την ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, σχετικά με τα 

οφέλη του Οικολογικού χεδιασμού Προϊόντων (Eco-design).  

 

Ο Οικολογικός χεδιασμός αφορά το σχεδιασμό ενός προϊόντος με ιδιαίτερη έμφαση στις περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις του, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κατά την εκτέλεση μιας αξιολόγησης του κύ-

κλου ζωής, ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος συνήθως χωρίζεται σε: δημόσιες συμβάσεις, κατασκευή, χρή-

ση, και απόρριψη. Αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, τα απόβλητα, 

τις πρώτες ύλες, τη ρύπανση και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. 

 

το πλαίσιο του έργου «ECHOES» ο ΒΒΕ θα πραγματοποιήσει μία σειρά σεμιναρίων που αφορούν τον 

οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τόσο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και 

την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία. Εν συνεχεία, και για περιορισμένο αριθμό 

επιχειρήσεων, ο ΒΒΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, θα πραγματοποιήσει αξιο-

λόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://www.sbbe.gr/?page_id=2524. 

http://www.sbbe.gr/?page_id=2524
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Εργοστάσιο: 

15ο χλμ Θεσσαλονίκης Έδεσσας 

Σ.Κ. 54012 Θεσσαλονίκη 

Σ.Θ.19951  

Σηλ.: 2310 722122 & 722422 

Υαξ: 2310 722788 

 

E-mail: info@panmonotiki.gr  

Web-site: 

http://www.panmonotiki.gr 

http://www.monoseto.gr 

ΠΑΝΜΟΝΨΣΙΚΗ  

ΜΑΡΙΟΓΛΟΤ ΑΒΕΕ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΩΟΝΣΑ ΔΙΟ-
ΓΚΨΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 

Η Βορειοελλαδική εταιρία «Γ. Μαριόγλου και Τιοί ΑΒΕΕ» πρωταγωνιστεί  ανάμεσα 

στις καλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης στην 

Ελλάδα από το 1981, υπό τον διακριτικό τίτλο «Πανμονωτική». τις αρχές του 2008 

ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της πλέον σύγχρονης, πλήρως αυτοματοποιημένης 

γραμμής παραγωγής στην Ν.Α. Ευρώπη, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, των 

10.000 τ.μ. τόχος της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση τόσο στην έρευνα, το σχε-

διασμό και την παραγωγή των προϊόντων της, όσο και στις οργανωτικές και λειτουρ-

γικές της διαδικασίες αλλά και την τεχνική υποστήριξη.           

Όντας πρωτοπόρος, είναι πιστοποιημένη, με το ISO 9001:2008 (ύστημα Διασφάλι-

σης Ποιότητας), το ISO 14001:2004 (ύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), το 

OHSAS 18001:2007 (ύστημα Τγιεινής και Ασφάλειας). Οι σειρές δε των επώνυμων 

προϊόντων monopoly® EPS πιστοποιούνται με το σήμα ποιότητας CE, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 13163, στο απαιτητικό εργαστήριο δοκιμών υλικών MPA-BAU στο Αννό-

βερο της Γερμανίας. 

 

ΣΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΨΣΙΚΑ monopoly 

Σα θερμομονωτικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα ΕΝ 13163 

και ΕΝ 13172 και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. 

Monopoly® EPS 30 • 50 • 70 • 80 • 100 • 150 • 200 

Monopoly® EPS  80 • 100 • 150 • 200  (Πιστοποιημένα για Εξωτερική Θερμομό-

νωση). Η σειρά προϊόντων Monopoly®  παράγεται από άριστες πρώτες ύλες και δια-

τίθεται σε διάφορες  ποιότητες, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. 

Παράγεται σε ποικιλία διαστάσεων  για να καλύπτει κάθε κατασκευαστική ανάγκη.  

Monopoly Gray® EPS 80 • 100 • 150 • PLUS (Πιστοποιημένα για Εξωτερική Θερμο-

μόνωση) 

Σο Monopoly Gray αποτελεί την μετεξέλιξη της κλασικής διογκωμένης πολυστερίνης. 

Η εντυπωσιακή βελτίωση της θερμομονωτικής του απόδοσης οφείλεται στην προσθή-

κη γραφίτη ή άλλης μορφής άνθρακα, σε ποσοστό έως 3%.  

 

ΓΑΙΨΑΥΡΟ EPS (KΑΣΑΚΕΤΗ ΕΠΙΦΨΜΑΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΟΔΟΠΟΙΩΑ) 

Ο γαιωαφρός EPS, είναι ένα αφρώδες πλαστικό υλικό, με κλειστές κυψελίδες, που 

χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για ένα μέρος του ορυκτού υλικού της επιχωμάτω-

σης. Οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητές του, το καθιστούν μια εξαιρετική λύση, για 

Κατασκευή επιχωματώσεων, Κατασκευή ραμπών προσπέλασης γεφυρών, Διευρύν-

σεις επιχωματώσεων, Αποκατάσταση ζημιών λόγω καθίζησης. 

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

H Πανμονωτική ΑΒΕΕ παράγει μια τεράστια γκάμα προϊόντων & εφαρμογών συσκευ-

ασίας από διογκωμένη πολυστερίνη για Σρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, Προϊόντα Ζαχα-

ροπλαστικής, Ηλεκτρικές υσκευές & Boilers, Μάρμαρα & Πλακίδια 

(μαρμαροκιβώτια), Πόρτες & Ταλοπίνακες, προστατευτικές γωνίες, Υιάλες & Υιαλίδι-

α Βιολογικών Εργαστηρίων. 

 

τα πλαίσια της ανάπτυξης της,  η εταιρεία άνοιξε δύο καταστήματα στην Ανατολική 

αλλά και στη Δυτική πλευρά της πόλης, με την ονομασία «MONOSETO». Ο σκοπός της 

λειτουργίας αυτών των καταστημάτων είναι, να μπορεί κάποιος να βρει ολοκληρωμέ-

νες λύσεις, σε θέματα, θερμομόνωσης, υγρομόνωσης (στεγάνωσης), ηχομόνωσης, 

μέσα από μία πλειάδα επώνυμων και ποιοτικών υλικών.   

 
www.panmonotiki.gr 

 
www.monoseto.gr 

Σο όνομα στη Διογκωμένη Πολυστερίνη 

1o Κατάστημα Δυτικής 

Θεσσαλονίκης: 

15ο χλμ Θεσσαλονίκης Έδεσσας 

Σηλ.: 2310 723989 

 

2o Κατάστημα Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης: 

Λεωφ. Γεωργικής χολής & Μαρίνου 

Αντύπα 1 

Σηλ.: 2310 475500 

E-mail: info@monoseto.gr  

mailto:info@panmonotiki.gr
http://www.panmonotiki.gr
http://www.monoseto.gr
http://www.panmonotiki.gr
http://www.monoseto.gr
mailto:info@monoseto.gr
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Διεύθυνση: 

Γαρδενίων 10 – 14 

T.K. 15238, Πάτημα Φαλανδρίου —

Αθήνα 

Σηλ./ Υαξ: 210 6049306 

E-mail: info@epshellas.com  

Web-site:http://www.epshellas.com 

 

 Τπεύθυνος Επικοινωνίας: 

Παντελής Πατενιώτης,  

Γενικός Δ/ντής υνδέσμου 

ΠΑ.Τ.ΔΙ.Π. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΔΙΟΓΚΨΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΩΟΝΣΑ  

ΔΙΟΓΚΨΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 

Ο Πανελλήνιος ύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.Τ.ΔΙ.Π.) ιδρύθηκε το 

1995 και απολαμβάνει ιδιαίτερης φήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, συμβάλλο-

ντας συνεχώς στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων και συστημάτων 

διογκωμένης πολυστερίνης καθώς και στην προώθησή τους στην αγορά, μέσω της 

έρευνας νέων εφαρμογών και της ανάπτυξης μεθόδων με κριτήριο την περιβαλλοντι-

κή προστασία, την οικολογία και την αειφορία και με τη συμμετοχή και εκπροσώπη-

ση του σε άλλους υνδέσμους και οργανισμούς (EUMEPS, ΕΦΒ κ.ά.) καθώς επίσης 

με τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία του με τις αρμόδιες κρατικές αρχές.  

Ο ύνδεσμος σήμερα διαθέτει 22 τακτικά και επτά πάρεδρα μέλη, τα οποία προσφέ-

ρουν προϊόντα της υψηλότερης δυνατής πιστοποίησης, γεγονός που ελέγχεται από 

κοινοποιημένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεθνούς κύρους. Όλες αυτές οι δρά-

σεις εξασφαλίζουν σημαντική επιμόρφωση, πληροφόρηση και τεχνογνωσία για τα 

μέλη του υνδέσμου μας.  

 

Σι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) 

Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS, είναι ένα ελα-

φρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες δομικό υλικό που πα-

ράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυμερούς του στυρενίου 

και αποτελείται κατά 98% από αέρα.  

Είναι ένα οικονομικό, εύχρηστο και ευέλικτο υλικό, ανθεκτικό 

στην υγρασία, ανακυκλώσιμο και περιβαλλοντολογικά ασφα-

λές που χρησιμοποιείται σχεδόν ΠΑΝΣΟΤ.                                             Κόκκος EPS 

              

Είναι ένα άριστο δομικό υλικό με: 

 Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες 

 Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές 

 Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο 

 Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες 

Πιστοποίηση 

Σα προϊόντα EPS Συποποιούνται και ημαίνονται με ήμανση CE σύμφωνα με την 

Οδηγία: 89/106/ΕΟΚ (CPD) και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών: 

 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO2 

 2010/31/ΕΕ (EPBD) Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

 2010/30/EE Για την σήμανση των ενεργειακών επιδόσεων των προϊόντων.  

 Αριθ. 21475/4707 Τπ. Απόφαση που προβλέπει την ενεργειακή πιστοποίηση 

των κτιρίων. 

Που χρησιμοποιείται; 

I. Θερμομόνωση Σοίχων σε Κτίρια - ΕΛΟΣ ΕΝ13163 

II. Θερμομόνωση Δομικών τοιχείων σε Κτίρια - ΕΛΟΣ 

ΕΝ13163 

III. Εξωτερική Θερμομόνωση Σοίχων σε Νέα & Παλαιά Κτίρια 

ΕΝ13499 – ETAG004  

IV. Θερμομόνωση Οροφών και Δαπέδων - ΕΛΟΣ ΕΝ13163              Πλάκες EPS  

V. Αντισεισμική Θωράκιση Κατασκευών       

 

 

mailto:info@epshellas.com
http://www.epshellas.com/


 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  2 9  Ε Τ Ο Σ  3  -  Τ Ε Υ Φ Ο Σ  1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Θεμελίωση – ΕΝ14933 

VII. Οδοποιία & Γεφυροποιία – ΕΝ14933 

VIII. Ελαφροβαρή θερμομονωτικά & ηχομονωτικά κονιάματα με EPS ΕΝ16025 -1&2 

IX. υσκευασία  

X. Διακόσμηση                                                                                                                                                  υσκευασία EPS 

                                                                                                                               

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΔΙΟΓΚΨΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ (EPS) 

Βάσει ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 13163 

 

Αυτό που κάνει το EPS το πιο ανταγωνιστικό υλικό είναι ότι, έχει την καλύτερη σχέση κόστους–απόδοσης από  

ΟΛΑ τα μονωτικά υλικά της αγοράς. 

Σο EPS είναι 100% ανακυκλώσιμο. 

Ενημερωμένη λίστα των κύριων παραγωγών που παράγουν ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊόντα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ με σήμανση 

CE, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.epshellas.com/.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.epshellas.com ή να επικοινωνήσετε απευθεί-

ας με τον ύνδεσμο. 

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : ΕΝ 13163 EPS50 EPS60 EPS80 EPS100 EPS120 EPS150 EPS200 

Θλιπηική ηάζη            σ10 (kPa) ΕΝ 826 50 60 80 100 120 150 200 

Καμπηική ανηοτή        σb (kPa) ΕΝ 12089 75 100 125 150 170 200 250 

Διαημηηική ανηοτή      τ (kPa) ΕΝ 12090 35 50 60 75 85 100 125 

Εθελκσζηική ανηοτή    σmt (kPa) EN 1607 100 200 200 200 200 200 300 

Θερμική Αγωγιμόηηηα λ (W/mK) 
ΕΝ 12667 ή 

ΕΝ12939 
0,038 0,037 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 

Θερ. Ανηίζηαζη R (m2K/W) για πάτος 

50 τιλ 
 1,316 1,351 1,389 1,429 1,471 1,471 1,515 

Διαζηαζιακή ζηαθερόηηηα DS(N) % ΕΝ 16036 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Ενδεικηική Πσκνόηηηα*   ρ (kg/m3) EN 1602 >12 >14 >16 >19 >21 >25 >30 

Ανηίζηαζη διαπεραηόηηηας σδραημών μ EN 12086 20~40 20~40 20~40 30~70 30~70 40~70 60~100 

http://www.epshellas.com/
/www.epshellas.com

