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Χαιρετισμός εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής.

“Αγαπητοί	συνάδελφοι,
Είναι	με	ιδιαίτερη	χαρά	που	προλογίζω	την	παρούσα	έκδοση	
του	περιοδικού	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	
Τη	δεύτερη	ουσιαστικά	έκδοση	της	νέας	Συντακτικής	Επιτρο-
πής.	Τα	ιδιαίτερα	κολακευτικά	σχόλια	από	μέρους	σας	για	την	
προηγούμενη	έκδοση	του	περιοδικού	μας,	μας	δίνουν	δύναμη	
για	τη	συνέχεια	και	παράλληλα	αυξάνουν	και	τη	θέληση	μας	
για	ακόμη	περισσότερη	βελτίωση.

Στην	 έκδοση	 αυτή	 περιλαμβάνονται	 επιστημονικά	 άρθρα,	
απόψεις	 συναδέλφων,	 παρουσίαση	 της	 δράσης	 του	 Συλλό-
γου,	 επιστολές,	 συνεντεύξεις	 αλλά	 και	 παρουσίαση	 έργων	
πολιτικής	μηχανικής.

Στόχος	 της	 νέας	 συντακτικής	 επιτροπής	 είναι	 ο	 περαιτέρω	
εμπλουτισμός	 της	 ύλης,	 για	 αυτό	 και	 είμαστε	 ανοιχτοί	 στις	
προτάσεις	σας.	Επιπρόσθετα	σας	υπενθυμίζω	ότι	θα	ήταν	ιδιαί-
τερη	χαρά	για	μας	να	φιλοξενήσουμε	και	τα	δικά	σας	άρθρα. 

Στις	πραγματικά	δύσκολες	μέρες	που	βιώνει	ο	κλάδος	μας,	ο	
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	έχει	σημαντικό	ρόλο	
να	διαδραματίσει	με	τη	δράση	και	τις	παρεμβάσεις	του.	Στις	
επόμενες	εκδόσεις	θα	δοθεί	ιδιαίτερη	σημασία	στην	προβολή	
του	έργου	του	Συλλόγου.	Ήδη	οι	νέες	επιτροπές	του	Συλλό-
γου	έχουν	ξεκινήσει	δουλειά	και	σημαντικά	θέματα	που	αφο-
ρούν	τη	δουλειά	μας	,	όπως	ασφάλεια,	αμοιβές	,	ευθύνες	κ.α.	
θα	τύχουν	της	απαραίτητης	προβολής.

Εξίσου	 σημαντικός	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 και	 ο	 ρόλος	 του	
Συλλόγου	μας	στη	διοργάνωση	 ενημερωτικών	 εκδηλώσεων	
αλλά	 και	 σεμιναρίων	 για	 επιμόρφωση	 των	 πολιτικών	 μηχα-
νικών.	 Στη	 παρούσα	 έκδοση,	 μεταξύ	 άλλων	 προβάλλεται	 η	
εξαιρετικά	επιτυχημένη	διοργάνωση	του	διεθνούς	συνεδρίου	
«Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	–	Συντονιστές	Ασφάλειας	και	
Υγείας	κατά	τη	Μελέτη	και	κατά	την	Εκτέλεση	Κατασκευα-
στικών	Έργων»,	που	διοργανώθηκε	από	το	Επαρχιακό	Τμήμα	
Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	
Κύπρου.	Πρόβάλεται	επίσης	η	πρώτη	παγκύπρια	ημερίδα	ειδι-
κών	θεμάτων	Γεωτεχνικης	Μηχανικής	που	διοργανώθηκε	από	
το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού	

Τελειώνοντας	θα	ήθελα	να	ευχαριστήσω	τα	Μέλη	της	Συντα-
κτικής	Επιτροπής	 του	περιοδικού	για	 τη	βοήθεια	 τους	στην	
επιμέλεια	του	παρόντος	τεύχους,	αλλά	και	όλων	των	άλλων	
που	με	τη	συμβολή	τους	έγινε	εφικτή	η	ολοκλήρωση	του	πε-
ριοδικού	μας.	 Ιδιαίτερες	ευχαριστίες	θα	ήθελα	να	εκφράσω	
και	σε	όλους	τους	συναδέλφους	που	με	τα	δικά	τους	άρθρα	
εμπλούτισαν	το	περιεχόμενο	της	παρούσας	έκδοσης.

”
Ανδρέας	Θεοδότου,	Πρόεδρος	Συντακτικής	Επιτροπής

Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας
με	θέμα:	«Πεζογέφυρες	της	Κύπρου» 

Σκοπός	του	Διαγωνισμού	είναι	η	απόκτηση	12–14	φωτογρα-

φιών	με	θέμα	τις	«Πεζογέφυρες	της	Κύπρου»	που	να	εκφρά-

ζουν	 καλλιτεχνικές	 ή	 αισθητικές	 αναζητήσεις,	 οι	 οποίες	 θα	

κοσμήσουν	μερικές	από	τις	σελίδες	βιβλίου	που	θα	εκδώσει	

το	 2013	 το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

(European	Council	of	Civil	Engineers	–	ECCE),	του	οποίου	ο	

Σύλλογος	 είναι	 μέλος,	 ενώ	παράλληλα	 είναι	 και	 μέλος	 της	

Συντακτικής	Επιτροπής.	

Θα	απονεμηθούν	3	Χρηματικά	Βραβεία	και	11	έπαινοι	όπως	

πιο	κάτω:		

1ο	Βραβείο	€300		 2ο	Βραβείο	€200	

3ο	Βραβείο	€100		 4ο	–	14ο	Έπαινος	

Τα	έγγραφα	προκήρυξης	του	διαγωνισμού	και	η	δήλωση	συμ-

μετοχής	είναι	στη	διάθεση	του	κάθε	ενδιαφερόμενου	από	την	

Παρασκευή	14	Σεπτεμβρίου,	 2012	μέχρι	 την	Παρασκευή	28	

Σεπτεμβρίου	2012,	και	μπορούν	να	τα	παραλαμβάνουν	από	τα	

Γραφεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	ή	από	

την	ιστοσελίδα	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	www.spolmik.org.	

Για	περισσότερες	πληροφορίες	μπορείτε	να	επικοινωνήσετε	

στον	αριθμό	τηλεφώνου	22672866.		

Τελευταία	ημερομηνία	υποβολής	των	φωτογραφικών	προτά-

σεων	 είναι	 η	Παρασκευή	 05	Νοεμβρίου	 2012,	 η	ώρα	 12	 το	

μεσημέρι.	

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αγαπητά	μέλη,	σημειώστε	στο	πρόγραμμά	σας	την	ημερομη-
νία	08.12.12	(Σάββατο),	κατά	την	οποία	θα	πραγματοποιηθεί	η	
20η	Γενική	Συνέλευση	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.
Περισσότερες	πληροφορίες	θα	σταλούν	αργότερα.

Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας - Σύνθεσης
με θέμα: «Φυσικά Γεωμορφώματα της Κύπρου»

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	–	Επαρχιακό	Τμή-

μα	Λευκωσίας	-	Κερύνειας	και	ο	Ροταριανός	Όμιλος	Λευκω-

σίας	–	Σαλαμίς,	προκηρύσσουν	Διαγωνισμό	Φωτογραφίας	με	

θέμα:	«Φυσικά	Γεωμορφώματα	της	Κύπρου».

Ο	διαγωνισμός	πραγματοποιείται	με	τη	συνεργασία	του	Επι-

στημονικού	 Τεχνικού	 Επιμελητηρίου	 Κύπρου	 (ΕΤΕΚ),	 της	

Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου	–	Τμήμα	Λευκωσίας	και	του	

Συνδέσμου	Γεωλόγων	και	Μεταλλειολόγων	Κύπρου.

Θα	δοθούν	δύο	βραβεία:

1.	Καλύτερη	φωτογραφία	€250	(ανοικτός	σε	όλους)

2.	Καλύτερη	σύνθεση	φωτογραφίας	και	περιγραφή	γεωμορφώ-

ματος	€150	(για	πρόσωπα	κάτω	των	25	ετών).

Οι	Φωτογραφίες	θα	εκτεθούν	προς	πώληση	σε	έκθεση	και	τα	

έσοδα	από	την	πώληση	των	φωτογραφιών	θα	διατεθούν	για	

αγορά	 αντλιών	 που	 τροφοδοτούνται	 με	 φωτοβολταιϊκά	 σε	

περιοχή	της	Ζιμπάμπουε	που	μαστίζεται	από	τη	φτώχεια,	το	

AIDS	και	την	εγκατάλειψη	της	υπαίθρου.

Η	 εξέλιξη	 των	 γεωμορφωμάτων	 θα	 παρουσιαστεί	 σε	 ειδική	

εκδήλωση	και	το	υλικό	που	συλλεχθεί	θα	καταχωρηθεί	σε	ει-

δική	ιστοσελίδα.	Προθεσμία	Υποβολής:	25	Ιανουαρίου	2013.	

Λεπτομέρειες	και	όροι	διαγωνισμού:	www.spolmik.org
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Νανοτεχνολογία

Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στη σύγχρονη οικοδομική βιομηχανία. 

Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης	Πολιτικός	Μηχανικός	-	Μαθηματικός

ΜΕΡΟΣ	Α΄:	Βασικές	αρχές	 της	Νανοτεχνολογίας,	 θεμελιώ-
δεις	έννοιες	που	αφορούν	τις	μοριακές	δυνάμεις	της	ύλης,	
γενικές	εφαρμογές	Νανοτεχνολογίας	στην	επιστήμη	του	Πο-
λιτικού	Μηχανικού.

Τα	τελευταία	τριάντα	χρόνια	η	Νανοτεχνολογία,	ως	γνωσιο-
λογικό	αντικείμενο	της	επιστήμης	της	Φυσικής,	έχει	εξελιχθεί	
σε	τόσο	μεγάλο	βαθμό,	που	οι	εφαρμογές	της	σε	διάφορες	
θετικές	επιστήμες	όπως	η	Ιατρική,	η	Βιοϊατρική	Μηχανική,	η	
Χημεία,	 η	 Χημική	Μηχανική,	 η	Μηχανική	 Ηλεκτρονικών	 Συ-
στημάτων,	η	Επιστήμη	του	Πολιτικού	Μηχανικού,	η	Μηχανική	
Τεχνικών	Υλικών,	καθώς	και	άλλες	επιστήμες,	να	τη	διεκδι-
κούν	η	κάθε	μια	ως	δική	της	ειδικότητα.	Στην	πραγματικότητα,	
όμως,	η	Νανοτεχνολογία	αποτελεί	κλάδο	της	Μοριακής	Φυσι-
κής	που	μελετά	τις	ιδιότητες	των	μοριακών	δομών	της	ύλης,	
που	έχουν	διαστάσεις	μεταξύ	1	και	100	nm,	όπου	nm	είναι	η	
μονάδα	που	αντιστοιχεί	στο	ένα	δισεκατομμυριοστό	του	μέ-
τρου	(δηλαδή	10-9	m)	και	ονομάζεται	νανόμετρο.	Στο	νανόμε-
τρο	οφείλει	την	ονομασία	της	η	ειδικότητα	αυτή.	Έτσι,	όλες	
οι	υπόλοιπες	επεκτάσεις	σε	άλλες	επιστήμες,	της	νέας	αυτής	
τεχνολογίας,	συμπεριλαμβανομένης	της	κατασκευαστικής	βι-
ομηχανίας,	αποτελούν	διάφορες	εφαρμογές	της.	Στο	παρόν	
Α΄	Μέρος	του	άρθρου	θα	εξεταστούν	οι	βασικές	έννοιες	της	
Νανοτεχνολογίας,	καθώς	και	κάποιες	γενικές	εφαρμογές	της	
στην	επιστήμη	του	Πολιτικού	Μηχανικού.		

1.	Εισαγωγή	–Ιστορική	εξέλιξη
Η	Νανοτεχνολογία,	ως	κλάδος	της	Μοριακής	Φυσικής,	μελε-
τά	τη	χρήση	πολύ	μικρών	σωματιδίων,	όπως	είναι	οι	μοριακές	
δομές,	 με	 σκοπό	 τη	 δημιουργία	 νέων	 υλικών	 μεγαλύτερης	
κλίμακας.	Το	μέγεθος	των	σωματιδίων	αυτών	 	παίζει	σπου-
δαίο	ρόλο	στις	μεθόδους	της	τεχνολογίας	αυτής	που	εξετά-
ζουμε.	Πράγματι,	η	ύλη	στις	διαστάσεις	της	τάξεως	των	10	
έως	100	nm	είναι	δυνατό	να	υποστεί	αναδόμηση	στην	μορια-
κή	της	δομή,	καθώς	και	αλλαγές	στις	ιδιότητες	της.	Πρακτικά,	
η	ακριβής	διάσταση	των	σωματιδίων	με	την	οποία	οι	μεταβο-
λές	των	ιδιοτήτων	της	ύλης	είναι	εργαστηριακά	εφικτές,	είναι	
της	τάξεως	των	100	nm	και	λιγότερο.

Οι	 πρώτες	 έννοιες	 της	 Νανοτεχνολογίας	 εμφανίστηκαν	 σε	
μια	διάλεξη,	ιστορικής	πλέον	σημασίας,	του	Αμερικανού	Φυ-
σικού	Richard	Feynman,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στις	29	
Δεκεμβρίου,	του	έτους	1959,	στο	Πανεπιστημιακό	Ινστιτούτο	
Τεχνολογίας	 στην	 Καλιφόρνια	 των	Η.Π.Α.	 Στη	 διάλεξη	 του	
αυτή	ο	Νομπελίστας	Φυσικός	Feynman,	περιέγραψε	μια	δια-
δικασία	με	την	οποία	καθιστούσε	δυνατή	την	ανάπτυξη	μιας	
μεθοδολογίας	 για	 την	 αναγωγή	 μιας	 μεμονωμένης	 δομής	
ατόμων	και	μορίων	της	ύλης	σε	μια	ανάλογη	δομή	μικρότερης	
κλίμακας	και	αντίστροφα.	Ένα	τέτοιο	παράδειγμα	ανασύνθε-

σης	της	μοριακής	δομής	της	ύλης	φαίνεται	στο	Σχήμα	1	και	
αφορά	 την	 ανάπλαση	 της	 μοριακής	 δομής	 του	 άνθρακα	C.	
Στην	επιτυχή	αυτή	«ανάπλαση»	της	μοριακής	δομής,	επιτυγ-
χάνεται	ύλη	νέας	σύνθεσης	μεταξύ	των	μορίων	του	άνθρακα,	
η	οποία	χρησιμοποιείται	για	την	κατασκευή	των	γνωστών	υλι-
κών	«fullerens».	

O	Feynman	παρατήρησε	ότι	σε	μια	τέτοια	διαδικασία	αναδό-
μησης	 της	ύλης,	στην	 κλίμακα	 του	μικρόκοσμου,	 υποβαθμί-
ζεται,	αναγκαστικά,	η	σημασία	ορισμένων	φυσικών	εννοιών,	
όπως	είναι	η	βαρύτητα,	η	οποία	παίζει	το	σπουδαιότερο	ίσως	
ρόλο	στη	μελέτη	των	ιδιοτήτων	της	ύλης	του	μακρόκοσμου	
όπως,	π.χ.,	στη	μελέτη	των	κατασκευών	σε	πραγματική	(φυ-
σική)	κλίμακα.	Έτσι,	στο	μικρόκοσμο	των	μορίων	και	ατόμων	
της	ύλης,	οι	βαρυτικές	δυνάμεις	γίνονται	πολύ	λιγότερο	ση-
μαντικές	σε	σύγκριση	με	τις	δυνάμεις	επιφανειακών	τάσεων,	
τις	μοριακές	δυνάμεις	Van	der	Waals	κλπ.	Η	βασική	αυτή	ιδέα	
του	Feynman	αποτέλεσε	 την	πρόκληση	για	άλλους	επιστή-
μονες,	οι	οποίοι	προχώρησαν	στην	έρευνα	με	σκοπό	τη	δη-
μιουργία	νέων	μοριακών	δομών,	από	τις	υπάρχουσες	δομές	
τάξεως	1	nm	(=10-9	m),	αλλά	και	νέων	συνθετικών	υλικών	με-
γαλύτερης	κλίμακας. 

Ο	όρος	Νανοτεχνολογία	εμφανίστηκε	για	πρώτη	φορά	σε	επι-
στημονικό	άρθρο[1]	 του	1974,	του	καθηγητή	Norio	Taniguchi,	
του	Πανεπιστημίου	του	Τόκυο,	ο	οποίος	έδωσε	τον	εξής	ορι-
σμό:	«Η	Νανοτεχνολογία	συνιστάται	από	μια	διαδικασία	δια-
χωρισμού,	σύνθεσης	και	ανάπλασης	της	δομής	των	ατόμων	ή	
των	μορίων	της	ύλης».	Ένα	τέτοιο	παράδειγμα	αναδόμησης	
της	ύλης,	με	δημιουργία	νέων	δομών	μορίων,	φαίνεται	στο	

Σχήμα	 2.	 Πρόκειται	 για	 τη	 μοριακή	 δομή	 του	 χρυσού	 (Au),	
όπως	φαίνεται	κάτω	από	ισχυρό	ηλεκτρονικό	μικροσκόπιο	και	
η	οποία	έχει	υποστεί	αναδιαμόρφωση,	για	βελτίωση	των	ιδι-

Σχήμα	1.	Σύνδεση	μορίων	άνθρακα	C	για	τη	δημιουργία	μεγα-
λύτερου	δομικού	πλέγματος	τύπου	C60	(buckyball).
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οτήτων	 του	υλικού.	Στην	 κρυσταλλική	αυτή	δομή	 ξεχωρίζει	
κανείς	καθαρά	τις	θέσεις	των	μορίων	του	χρυσού.	

Στη	δεκαετία	που	ακολούθησε,	δηλαδή	τη	δεκαετία	του	1980,	
ο	καθηγητής	του	Πανεπιστημίου	MIT	των	Η.Π.Α.,	Eric	Drexler,	
προώθησε	την	τεχνολογική	σημασία	των	φαινομένων	και	μο-
ριακών	δομών	«νανο-κλίμακας»,	με	ομιλίες,	άρθρα	και	βιβλία	
που	δημοσίευσε[2].	Ειδικά	στο	βιβλίο	του	«Μηχανές	δημιουρ-
γίας»	ο	Drexler	χρησιμοποίησε	πάρα	πολύ	τον	όρο	Νανοτε-
χνολογία	και	από	τότε	ο	όρος	αυτός	καθιερώθηκε.

Σήμερα,	η	Νανοτεχνολογία	έχει	εξελιχθεί	σε	πολλούς	τομείς	
των	Θετικών	Επιστημών,	αλλά	ειδικά	στον	Τομέα	της	κατα-
σκευαστικής	βιομηχανίας	η	εξέλιξη	και	η	ωφέλεια	είναι	ιδιαί-
τερα	σημαντικές.	Έτσι,	με	τις	τεχνικές	της	Νανοτεχνολογίας	
το	σκυρόδεμα	εμφανίζεται	πιο	ανθεκτικό	και	μεγαλύτερης	δι-
άρκειας	και	εργασιμότητας	και	ο	χάλυβας	πιο	ανθεκτικός	και	
μεγαλύτερης	σκληρότητας	και	διάρκειας.	Πρέπει,	επίσης,	να	
επισημανθεί	ότι	η	παραγωγή	των	νέων	αυτών	βελτιωμένων	
οικοδομικών	 υλικών,	 με	 την	 εφαρμογή	 της	Νανοτεχνολογί-
ας,	συνδυάζεται	με	λιγότερη	ενέργεια	παραγωγής	και	άρα	με	
μειωμένη	επιβάρυνση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	σε	σύγκρι-
ση	με	τις	παλαιότερες	μεθόδους	παραγωγής.	

Δύο	 από	 τα	 σύγχρονα	 «νανοϋλικά»,	 που	 έχουν	 ξεχωρίσει	
πρόσφατα	 για	 τις	 εφαρμογές	 τους	 στην	 οικοδομική	 βιομη-
χανία,	είναι	το	διοξείδιο	του	τιτανίου	(TiO2)	και	τα	προϊόντα	
CNT	 (nanotubes).	Το	πρώτο	από	 τα	δύο	χρησιμοποιείται	 με	
την	ιδιότητα	του	να	διασπά	ξένα	σωματίδια,	στην	επιφάνεια	
εμφανούς	σκυροδέματος	ή	γυαλιού,	τα	οποία	στη	συνέχεια	
απομακρύνονται	με	τη	βροχή	ή	με	απλό	καθαρισμό.	Τα	προϊ-
όντα	CNT	χρησιμοποιούνται	με	σκοπό	την	σκλήρυνση	και	αύ-
ξηση	της	αντοχής	του	σκυροδέματος,	αλλά	χρησιμοποιούνται	
επίσης	στις	μεταλλικές	κατασκευές	και	στην	αεροναυπηγική.	

Βέβαια,	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	ακόμη	υπάρχει	αρκετό	πε-
ριθώριο	ανάπτυξης	της	Νανοτεχνολογίας	στην	κατασκευαστι-
κή	βιομηχανία.	Έτσι,	γίνονται,	π.χ.,	έρευνες	για	τροποποίηση	
της	μοριακής	δομής	του	πρόσμικτου	C-S-H	,	που	αποτελείται	
από	μόρια	άνθρακα,	πυριτίου	και	υδρογόνου,	ώστε	να	βελτιω-
θούν	οι	ιδιότητες	του	τσιμέντου	έναντι	συστολής	ξηράνσεως,	
ερπυσμού	και	διαπερατότητας	και	να	αυξηθεί	η	ελαστικότητα	
και	διάρκεια	του.	

Νανοτεχνολογία

Στη	συνέχεια	του	Α΄	Μέρους	του	άρθρου	αυτού	θα	παρουσι-
αστούν	οι	βασικές	έννοιες	των	μοριακών	δυνάμεων	της	ύλης.	
Επίσης,	θα	δοθούν	κάποιες	γενικές	εφαρμογές	της	Νανοτε-
χνολογίας	και	θα	κλείσουμε	το	πρώτο	αυτό	μέρος	του	άρθρου	
με	κάποια	γενικά	συμπεράσματα.	

2.	Μοριακές	δυνάμεις	της	ύλης
Οι	μοριακές	δυνάμεις,	δηλαδή	οι	δυνάμεις	μεταξύ	των	μορίων	
και	των	ατόμων	της	ύλης,	είναι	πολύ	πιο	ασθενείς	συγκρινό-
μενες	με	τις	εσωτερικές	δυνάμεις	που	συγκροτούν	τη	δομή	
ενός	ατόμου	όπως	είναι	οι	 πυρηνικές	δυνάμεις	μεταξύ	 των	
σωματιδίων	 του	πυρήνα	 (πρωτονίων,	 νετρονίων)	 ή	 οι	 δυνά-
μεις	μεταξύ	του	πυρήνα	και	των	ηλεκτρονίων	που	περιφέρο-
νται	γύρω	από	αυτόν	(Σχήμα	3).

Επίσης,	οι	μοριακές	δυνάμεις	είναι	πιο	ασθενείς	από	τις	δυνά-
μεις	που	αναπτύσσονται	στους	δεσμούς	μεταξύ	των	μορίων	
όπως	είναι,	π.χ.,	οι	γνωστοί	δεσμοί	σθένους	μεταξύ	των	ιό-
ντων	του	υδροχλωρίου	HCl.	Οι	μοριακές	δυνάμεις	αναπτύσ-
σονται	υπό	ορισμένες	προϋποθέσεις,	όταν	τα	μόρια	ή	άτομα	
βρίσκονται	 σε	 κατάλληλη	 μεταξύ	 τους	 απόσταση	 και	 θέση.	
Τότε	σχηματίζουν	δομές	στις	οποίες	τα	μόρια	ή	άτομα	βρί-
σκονται	 σε	 κανονική	 διάταξη	 και	 σε	 συγκεκριμένες	 θέσεις.	
Ένα	τέτοιο	παράδειγμα	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	4.	

Μετά	από	οποιαδήποτε	εξωτερική	διαταραχή	(π.χ.	εξωτερική	
δύναμη	πάνω	στο	στερεό	υλικό	σώμα	που	εξαναγκάζει	 την	
παραμόρφωση	 του	στερεού	υλικού	και	άρα	 την	μετατόπιση	
των	μορίων	σε	σχέση	με	την	αρχική	τους	θέση)	τα	μόρια	τεί-
νουν	να	έρθουν	στη	θέση	 ισορροπίας	που	είχαν	αρχικά,	σε	
σχέση	με	τα	γειτονικά	σωματίδια	 της	μοριακής	δομής	στην	
οποία	βρίσκονται.	
Υπάρχουν	τέσσερα	είδη	μοριακών	δυνάμεων:
•	 Δυνάμεις	 μεταξύ	 μονίμων	 ηλεκτρικών	 διπόλων	 (δυνάμεις	
Keesom).

•	Δυνάμεις	μεταξύ	μονίμων	ηλεκτρικών	διπόλων	και	διπόλων	
απαγωγής	(δυνάμεις	Debye).

Σχήμα	3.	Μοντέλο	ατόμου	του	αζώτου	N.

Σχήμα	4.	Μοριακή	δομή	και	μοριακές	δυνάμεις.

Σχήμα	 2.	 Παράδειγμα	 αναδιαμορφωμένης	 μοριακής	 δομής	
στο	χρυσό	(Au),	για	βελτίωση	ιδιοτήτων	της	ύλης.	



8 Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2012

Νανοτεχνολογία

•	Δυνάμεις	μεταξύ	προσωρινών	διπόλων	και	διπόλων	απαγω-
γής	(γνωστές	και	ως	δυνάμεις	London).

•	Δυνάμεις	μεταξύ	ιόντος	και	διπόλου.

Από	τα	πιο	πάνω	είδη	μοριακών	δυνάμεων,	εκείνα	που	έχουν	
μεγάλη	σημασία	στη	Νανοτεχνολογία,	 είναι	 τα	 τρία	πρώτα,	
δηλαδή	οι	μοριακές	δυνάμεις	τύπου	Keesom,	οι	μοριακές	δυ-
νάμεις	τύπου	Debye	και	οι	μοριακές	δυνάμεις	τύπου	London	
που	φέρουν	τα	ονόματα	των	Φυσικών	Επιστημόνων	που	τις	
μελέτησαν.	 Οι	 τρείς	 αυτές	 κατηγορίες	 ονομάζονται	 μορια-
κές	δυνάμεις	τύπου	Van	der	Waals,	προς	τιμή	του	Ολλανδού	
ερευνητή	Johannes	Diderik	Van	der	Waals,	ο	οποίος	πρώτος	
τις	μελέτησε.	

Οι	δυνάμεις	Van	der	Waals	είναι	ασθενέστερες	από	τους	χη-
μικούς	δεσμούς	αλλά	έχουν	θεμελιώδη	ρόλο	στη	Νανοτεχνο-
λογία.	Τέτοιου	είδους	δυνάμεις	μεταξύ	διπόλων,	όπως	είναι	
αυτές	μεταξύ	διπόλων	υδροχλωρίου	HCl	(Σχήμα	5)	ή	μεταξύ	
διπόλων	χλωροφορμίου	HCl3,	σχηματίζουν	αλυσιδωτές	μορι-
ακές	δομές	που	χρησιμοποιούνται	στη	βιομηχανία	παραγω-
γής	νανοϋλικών.	

Ακόμη,	ο	γνωστός	ως	δεσμός	υδρογόνου,	που	έχει	τεράστια	
σημασία	για	τη	διατήρηση	της	ισορροπίας	των	οικοσυστημά-
των	και	γενικά	του	φυσικού	περιβάλλοντος	στο	οποίο	ζούμε,	
δεν	είναι	τίποτε	άλλο	από	μια	ισχυρή	ηλεκτροστατική	σύνδε-
ση	μεταξύ	δύο	μονίμων	διπόλων	μορίων	νερού	H2O	(Σχήμα	6).	
Όμως,	πρέπει	να	αναφερθεί	ότι	ο	δεσμός	αυτός	είναι	30	έως	
40	φορές	ασθενέστερος	από	το	δεσμό	του	υδροχλωρίου.

Η	 έννοια	 του	 διπόλου	 είναι,	 ενδεχομένως,	 η	 σημαντικότε-
ρη	 από	 τις	 θεμελιώδεις	 έννοιες	 της	Νανοτεχνολογίας.	 Εξ΄	
ορισμού,	 το	ηλεκτρικό	στατικό	δίπολο	 (electric	 static	 dipole)	
είναι	η	συνύπαρξη,	σε	κατάσταση	φυσικής	 ισορροπίας,	δύο	
ξεχωριστών	ομάδων	αρνητικών	και	θετικών	φορτίων,	q_	και	q+ 
αντίστοιχα,	που	βρίσκονται,	συνήθως	σε	σταθερή	απόσταση	
d	μεταξύ	τους	(Σχήμα	7).	

Οι	 έννοιες	 που	 συνδέονται	 με	 το	 ηλεκτρικό	 δίπολο	 είναι	 η	
διανυσματική	ροπή	διπόλου	ñ,	η	ένταση	του	ηλεκτρικού	πεδί-
ου	Ē,	που	είναι	επίσης	διανυσματικό	μέγεθος	και	το	ηλεκτρο-

στατικό	 δυναμικό	Φ(r)	 του	 διπόλου.	 Ακολούθως	 θα	 οριστεί	
καθένα	από	τα	μεγέθη	αυτά.	
Η	ροπή	ηλεκτρικού	διπόλου,	ως	προς	τυχόν	σημείο	Μ	(Σχήμα	
7)	ορίζεται	ως	εξής:	

όπου	q	είναι	η	απόλυτη	τιμή	του	φορτίου	που	είναι	η	ίδια	για	
κάθε	ένα	από	τα	φορτία	q1	(θετικό)	και	q2	(αρνητικό).	

Παρατηρούμε	ότι	η	ροπή	ñ	είναι	η	ίδια	για	κάθε	σημείο.	Επι-
πλέον,	 αυτή	 καθορίζει	 και	 το	 διανυσματικό	 μέγεθος	Ē	 της	
έντασης	του	ηλεκτρικού	πεδίου	του	διπόλου.	Για	τον	ορισμό	
του	διανυσματικού	πεδίου	Ē	 χρειάζεται,	 κατ΄	αρχήν,	ο	ορι-
σμός	 του	 ηλεκτροστατικού	 δυναμικού	Φ(r)	 σε	 μια	 τυχούσα	
θέση	(Σχήμα	7),	που	είναι	ο	εξής:	

όπου	ε0	είναι	η	διηλεκτρική	σταθερά	του	κενού.	Το	διάνυσμα	

(f(r)),	καθώς	και	το	μοναδιαίο	διάνυσμα	ȓ	,είναι	εξ΄	ορισμού:

Ακόμη,	το	διάνυσμα	 (f(r))	είναι	η	βαθμίδα	(επίσης	γνωστή	ως	
gradient)	μιας	κατάλληλης	βαθμωτής	συνάρτησης	 f(r).	Έτσι,	
η	ένταση	Ē(r),	σε	μια	θέση	  του	ηλεκτρικού	πεδίου	του	διπό-
λου,	ορίζεται	ως	η	βαθμίδα	του	ηλεκτροστατικού	δυναμικού	
Φ(r), στη	θέση	 	ως	εξής:

όπου	 δ(3)(r)	 είναι	 η	 τρισδιάστατη	 συνάρτηση	 του	 Dirac	 (συ-
νάρτηση	δέλτα)	σε	πολικές	συντεταγμένες.	Το	αξιοσημείωτο	
είναι	ότι	υπό	την	επίδραση	εξωτερικού	ηλεκτρικού	πεδίου	Ēε, 
το	δίπολο	αναπτύσσει	δυναμική	ενέργεια	U	που	δίνεται	από	
την	επόμενη	σχέση:

Σχήμα	6.	Δυνάμεις	τύπου	Van	der	Waals,	μεταξύ	διπόλων	μο-
ρίων	νερού	Η2Ο.

Σχήμα	5.	Δυνάμεις	τύπου	Van	der	Waals,	μεταξύ	διπόλων	μο-
ρίων	υδροχλωρίου	HCl.

Σχήμα	7.	Μοντέλο	ηλεκτρικού	διπόλου.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Οι	πιο	πάνω	εκφράσεις	υποδηλώνουν	ότι	οι	μοριακές	δυνά-
μεις	 μεταξύ	 διπόλων,	 υπολογίζονται	 από	 τύπους	 αντίστρο-
φου	τετραγώνου,	αντίστροφου	κύβου	κλπ.,	δηλαδή	από	σχέ-
σεις	της	μορφής:

όπου	οι	τιμές	των	λ, μ, s	και	m	(που	ενδεχομένως	σε	κάποιες	
περιπτώσεις	να	μην	είναι	πάντα	ακέραιοι	αριθμοί),	διαφέρουν	
αρκετά	για	 κάθε	περίπτωση	 και	 έχουν	 τιμές	που	 καθιστούν	
την	F	αρκετά	μικρότερη	από	τις	ελκτικές	ή	απωθητικές	δυνά-
μεις	μεταξύ	ιόντων	ή	τις	δυνάμεις	σθένους.	

Όλες	οι	πιο	πάνω	σχέσεις,	φανερώνουν	ότι	τα	ηλεκτροστατι-
κά	πεδία	που	δημιουργούνται	γύρω	από	τα	ηλεκτρικά	δίπολα	
και	άρα	οι	μοριακές	δυνάμεις	μεταξύ	των	διπόλων,	που	είναι	
ηλεκτροστατικής	 φύσεως,	 αναπτύσσονται	 κατά	 περίπλοκο	
τρόπο.	 Η	 αναλυτική	 περιγραφή	 του	 τρόπου	 που	 αναπτύσ-
σονται	οι	δυνάμεις	αυτές,	είναι	έξω	από	τους	σκοπούς	του	
παρόντος	άρθρου	και	αφορά	άλλους	κλάδους	 της	Φυσικής.	
Θα	 περιοριστούμε	 απλώς	 να	 αναφέρουμε	 ότι	 τα	 ηλεκτρικά	
δίπολα,	που	είναι	η	βασικότερη	έννοια	στην	τεχνολογία	πα-
ραγωγής	των	μοριακών	δομών	των	νανοϋλικών	και	παράγουν	
τα	τέσσερα	είδη	μοριακών	δυνάμεων	που	αναφέρθηκαν	πιο	
πάνω,	εμφανίζονται	σε	μόρια	της	ύλης,	όπου	η	διάταξη	των	
ατόμων	που	τα	αποτελούν,	δημιουργεί	ισχυρή	ηλεκτροστατι-
κή	πόλωση,	όπως	παρουσιάζεται	ενδεικτικά	στο	Σχήμα	8.	

Στο	σχήμα	αυτό	παρουσιάζεται	το	μοντέλο	ενός	μορίου	της	
ύλης,	όπου	το	μεσαίο	άτομο	συγκεντρώνει	στο	ένα	άκρο	του	
μορίου	ηλεκτρονικό	νέφος	 (δηλαδή	ομάδα	ηλεκτρονίων)	με	
αρνητικό	φορτίο,	ενώ	στα	άλλα	δύο	άτομα,	στο	κάτω	μέρος	
της	εικόνας,	υπάρχει	έλλειψη	ηλεκτρονίων,	με	αποτέλεσμα	
να	 υπάρχει	 θετικό	 φορτίο.	 Η	 σύνθεση	 μοριακών	 δομών	 με	
τέτοιου	είδους	ηλεκτρικά	δίπολα,	μέσω	μοριακών	δυνάμεων,		
δίνει	τους	«νανοκρυστάλλους»	που	είναι	μοριακά	σωματίδια	
της	τάξεως	των	100	nm.	Με	την	εφαρμογή	εξωτερικού	ηλε-
κτρικού	πεδίου	 ,	είναι	δυνατό	οι	«νανοκρύσταλλλοι»,	όταν	
βρεθούν	σε	ένα	ημιαγωγό,	να	κινηθούν	σε	κατεύθυνση	που	
καθορίζεται	από	το	ηλεκτρικό	πεδίο	που	εφαρμόζεται,	καθώς	
και	τις	«κβαντικές	διόδους»	(quantum	wells)	που	δημιουργού-
νται	στο	υλικό.	Το	αποτέλεσμα	είναι	να	αποδίδουν	οι	νανο-

κρύσταλλοι,	στην	επιφάνεια	του	υλικού	που	τους	φιλοξενεί,	
μέρος	 της	 ενέργειας	 που	 αποκτούν,	 υπό	 τη	 μορφή	 φωτός	
(Σχήμα	9).

Όλες	οι	πιο	πάνω	έννοιες	της	Μοριακής	Φυσικής,	υποδηλώ-
νουν	ότι	πράγματι	η	εργαστηριακή	διαδικασία	για	την	αναγω-
γή	μιας	μεμονωμένης	δομής	ατόμων	και	μορίων	της	ύλης,	σε	
μια	ανάλογη	δομή	μικρότερης	κλίμακας	και	αντίστροφα,	όπως	
την	παρουσίασε	για	πρώτη	φορά	το	1959	ο	Richard	Feynman,	
έχει	 ήδη	 οδηγήσει	 σε	 πολλές	 εφαρμογές.	Μια	 από	 τις	 κυ-
ριότερες	εφαρμογές,	όπως	έχει	 ήδη	αναφερθεί,	 είναι	 και	 η	
παραγωγή	σκυροδέματος	και	χάλυβα,	για	την	οικοδομική	βι-
ομηχανία,	με	καλύτερες	ιδιότητες.	Επίσης,	με	τη	βοήθεια	της	
Νανοτεχνολογίας	 έχουν	 παραχθεί,	 για	 την	 κατασκευαστική	
βιομηχανία,	νέες	γενιές	οικοδομικών	υλικών,	όπως	είναι	 το	
διοξείδιο	του	τιτανίου	(TiO2),	το	οποίο	αποτελεί	«πρόσμικτο»	
ορισμένων	βαφών	και	κατηγοριών	τσιμέντου,	με	την	 ιδιότη-
τα	του	να	καθίσταται	υδρόφιλο	όταν	εκτίθεται	σε	υπεριώδη	
ακτινοβολία	UV	και	να	αποτρέπει	έτσι	την	ανάπτυξη	της	μού-
χλας	στις	επιφάνειες	εμφανούς	σκυροδέματος	και	βαμμένων	
επιφανειών	στις	όψεις	 κτηρίων.	Βέβαια,	περισσότερες	ανα-
φορές	για	τις	εφαρμογές	της	Νανοτεχνολογίας	στην	κατα-
σκευαστική	 βιομηχανία,	 θα	 δοθούν	 στο	 επόμενο	 Β΄	Μέρος	
του	άρθρου	αυτού.	

3.	Συμπεράσματα	Α’	Μέρους
Στο	παρόν	Α΄	Μέρος	του	παρόντος	άρθρου,	έγινε	μια	γενική	
παρουσίαση	 των	 βασικών	 εννοιών	 και	 κάποιων	 εφαρμογών	
της	Νανοτεχνολογίας,	που	ως	επιστήμη	αποτελεί	ειδικότητα	
της	Μοριακής	Φυσικής.	Στο	επόμενο	Β΄	και	τελευταίο	μέρος	
του	άρθρου	θα	παρουσιαστούν	ειδικές	εφαρμογές	της	μεθό-
δου	αυτής	στην	επιστήμη	του	Πολιτικού	Μηχανικού.
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Σχήμα	8.	Μοντέλο	ηλεκτροστατικής	πόλωσης	μορίου	και	δη-
μιουργίας	ηλεκτρικού	διπόλου	(αντίθετα	φορτία).

Σχήμα	9.	Ενεργοποίηση	«νανοκρυστάλλων»,	με	επιβολή	
ηλεκτροστατικού	πεδίου,	για	τη	δημιουργία	φωτός.

(5)

(6)
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Aναφορά

Ό ταν	 τη	 δεκαετία	 του	 80	 ήμουν	

φοιτήτρια	 στο	 Μετσόβιο,	 ένας	

εκ	των	καθηγητών	μας,	μας	είπε	

«Η	μειοδοσία	στις	μελέτες	είναι	εθνική	

μειοδοσία».	 Μια	 φράση	 πολύ	 δυνατή,	

που	 μου	 είχε	 κάνει	 μεγάλη	 εντύπωση	

και	 γι’	 αυτό	 τη	 θυμάμαι	 τόσα	 χρόνια	

μετά.	Ήταν	η	εποχή	που	οι	μελετητές	

στην	 Ελλάδα	 έκαναν	 μεγάλες	 εκπτώ-

σεις	στους	διαγωνισμούς	 και	 οι	 μελέ-

τες	 κατακυρώνονταν	 στο	 μειοδότη,	 ο	

οποίος	συνήθως	κάλυπτε	τις	ελάχιστες	

απαιτήσεις	 ποιότητας	 των	 όρων	 της	

προσφοράς.	Τις	ελάχιστες,	σημειώστε	

το	αυτό.	Αυτό	ακριβώς	συμβαίνει	τα	τε-

λευταία	χρόνια	και	στην	Κύπρο.

«Το	φτηνό	το	κρέας,	τα	σκυλιά	το	τρώ-

νε»	έλεγε	η	γιαγιά	μου.	Μια	φτηνή	με-

λέτη,	συνήθως	οδηγεί	σε	μια	ακριβή	και	

προβληματική	 κατασκευή	 /	 λύση.	 Μια	

κατασκευή	ή	μια	λύση	με	πολλές	αδυ-

ναμίες,	υπερδιαστασιολογήσεις,	χωρίς	

καινοτόμα	 στοιχεία,	 χωρίς	 δημιουργι-

κότητα,	 που	 πολλές	 φορές	 δεν	 αντα-

ποκρίνεται	καν	στην	συγκεκριμένη	υπό	

μελέτη	 περιοχή,	 είναι	 αντιγραφή	 από	

αλλού!	Μια	φτηνή	μελέτη	δεν	δίνει	τη	

δυνατότητα	στο	μελετητή	να	προχωρή-

σει	εις	βάθος,	να	αναζητήσει	βέλτιστες	

λύσεις,	 σύγχρονες	 εναλλακτικές	 επι-

λογές,	να	δοκιμάσει	νέες	τεχνολογίες,	

νέα	υλικά.	Μια	φτηνή	μελέτη	συνήθως	

αναλαμβάνεται	 από	 ένα	 μέτριο	 ή	 και	

κακό	 μελετητή	 που	 καταλήγει	 στην	

εύκολη	πεπατημένη:	δίνει	«μια	από	τα	

ίδια».	Υπερδιαστασιολογεί,	για	να	είναι	

σίγουρος	 για	 την	 ασφάλεια	 της	 κατα-

σκευής,	αφού	η	βέλτιστη	διαστασιολό-

γηση	 απαιτεί	 εξειδικευμένα	 μοντέλα,	

εξειδικευμένους	επιστήμονες	και	αρκε-

τό	χρόνο,	δύο	στοιχεία	που	έχουν	κό-

στος	και	δεν	το	ψάχνει	και	πολύ!

Αυτά	 όλα	 είναι	 γνωστά	 στους	 παροι-

κούντες	 στην	 Ιερουσαλήμ	 (εν	 προκει-

μένω	στην	Κύπρο).	Αλλά	οι	διαδικασίες	

στο	 δημόσιο	 είναι	 σιδεροκέφαλες	 και	

“ Η μειοδοσία στις μελέτες είναι εθνική μειοδοσία ”
Ξένια	Ι.	Λοϊζίδου	-	Πολιτικός	Μηχανικός	/	Ακτομηχανικός

απαραιτήτως	 ακολουθείται	 η	 μειοδο-

σία:	παίρνουμε	τον	πιο	φτηνό	μελετη-

τή.	Για	πέστε	μου	αναγνώστες	μας,	αν	

θέλετε	να	αγοράσετε	π.χ.	ένα	στρώμα	

για	 το	 κρεβάτι	 που	 κοιμάστε,	 τί	 δια-

δικασία	 επιλογής	 θα	 ακολουθήσετε;	

Φαντάζομαι	 ότι	 θα	 κάνετε	 πρώτα	 μια	

έρευνα	στην	αγορά,	θα	δείτε	τι	υπάρχει	

και	σε	τι	τιμές.	Θα	πάτε	να	δοκιμάσετε	

ίσως	και	μετά	θα	αγοράσετε	αυτό	που	

συνδυάζει	την	ποιότητα,	άνεση	και	μια	

καλή	τιμή.	Θα	πάτε	ποτέ	να	αγοράσε-

τε	στα	τυφλά	το	πιο	φτηνό;	Στρώματα	

είναι	 όλα,	 αλλά	 στο	 ένα	 κοιμάσαι	 και	

ξυπνάς	πιασμένος,	 πονάει	 ο	αυχένας,	

έχεις	 πιθανώς	 πονοκέφαλο,	 έχεις	 εν	

ολίγοις	 παρενέργειες,	 ενώ	 στο	 άλλο	

ξυπνάς	 ξεκούραστος	 μετά	 από	 ένα	

καλό	 ύπνο	 και	 μπορείς	 να	 αποδώσεις	

στη	δουλειά	και	στη	ζωή	σου.

Ακόμα	και	τώρα,	στην	εποχή	της	κρίσης,	

ο	 καταναλωτής	 εξ	 ενστίκτου	 λειτουρ-

γεί	με	 τον	πιο	πάνω	τρόπο:	αξιολογεί	

και	συνδυάζει.	Αυτό	το	αυτονόητο	γιατί	

δεν	 μπορεί	 να	 ισχύσει	 στις	 διαδικασί-

ες	 της	 δημόσιας	 υπηρεσίας;	 Γιατί	 δεν	

γίνεται	 μια	 έρευνα	 να	 μάθουμε	 όλοι	

πόσο	 στοιχίζει	 η	 υλοποίηση	 φτηνών	

και	συνήθως	κακών	μελετών;	Αν	κερδί-

σει	το	κράτος	10000	ευρώ	στο	κόστος	

μιας	 μελέτης,	 μπορεί	 να	 πληρώσουμε	

μερικές	εκατοντάδες	χιλιάδες	ευρώ	σε	

μια	κακή	κατασκευή	ή	σε	μια	κακή	και	

ανεπαρκή	 λύση.	 Αυτά	 είναι	 καθημερι-

νές	ιστορίες.	

Μιλούσαμε	 με	 Ολλανδούς	 συναδέλ-

φους,	οι	οποίοι	μας	είπαν	ότι	οι	υπηρε-

σίες	και	οι	οργανισμοί	δημοσίου	δικαίου	

στην	Ολλανδία	μπορούν	να	αναθέτουν	

κατευθείαν	 μελέτες	 κόστους	 μέχρι	

200,000	 ευρώ.	 Αυτό,	 για	 να	 διασφα-

λίζεται	 η	 ευελιξία,	 η	 ταχύτητα	ανάθε-

σης	 και	 εκπόνησης	 και	 η	 επιλογή	 του	

βέλτιστου	μελετητή.	Να	μου	πείτε,	αν	

αυτό	γίνει	στην	Κύπρο,	η	διαπλοκή	θα	

φουντώσει.	Ιδού	άλλη	μια	παθογένεια:	

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πολίτης, στη στήλη «Στην αυλή της γης».

Μια φτηνή μελέτη,

συνήθως οδηγεί

σε μια ακριβή και

προβληματική
κατασκευή

η	αξιοκρατία	δεν	αποτελεί	ίδιον	του	χα-

ρακτήρα	μας.	Γι’	αυτό,	μέσα	από	άκα-

μπτες	 διαδικασίες	 προσπαθεί	 ο	 νομο-

θέτης	 να	 διασφαλίσει	 την	 αξιοκρατία.	

Και	 πέφτει	σε	μια	σειρά	από	παγίδες,	

που	 στο	 τέλος	 λειτουργούν	 εναντίον	

της	ποιότητας	και	του	κόστους.

Υπάρχουν	 τρόποι	 αντιμετώπισης.	 Π.χ.	

να	μπαίνουν	πιο	αυστηρά	ποιοτικά	κρι-

τήρια.	 Να	 ισχύσει	 κατώφλιο	 στις	 εκ-

πτώσεις	 των	 προσφορών.	 Να	 δίνεται	

μεγαλύτερη	 βαρύτητα	 στην	 ποιοτική	

αξιολόγηση	των	προσφορών	 (στις	πε-

ριπτώσεις	 των	 δύο	 φακέλων).	 Ή	 για	

μικρές	μελέτες	να	καταρτιστούν	κατά-

λογοι	μελετητών	και	να	αναθέτονται	οι	

μελέτες	με	κλήρωση	(αυτό	γινόταν	πα-

λιότερα	με	μεγάλη	επιτυχία).	Σίγουρα,	

να	 γίνεται	 αυστηρή	 παρακολούθηση	

των	 μελετητών	 με	 βάση	 τις	 πρόνοιες	

των	 συμβάσεων	 και	 να	 μην	 γίνονται	

αποδεκτές	ελλιπείς	ή	πρόχειρες	μελέ-

τες	(ο	κακός	χαμός	γίνεται	με	άσχετες	

μελέτες	 που	 γίνονται	 αποδεκτές),	 να	

υπάρχουν	 ποινές	 για	 τους	 υπηρεσια-

κούς	που	αποδέχονται	κακής	ποιότητας	

μελέτες.	 Και	 άλλοι	 τρόποι	 υπάρχουν	

που	έχουν	δοκιμαστεί	αλλού.	Να	τους	

ψάξουν	και	να	τους	βρουν	οι	αρμόδιοι	

και	το	ΕΤΕΚ	και	να	μην	κρύβονται	πίσω	

από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Νομοθεσία,	 γιατί	

αυτή	δίνει	πολλές	άλλες	δυνατότητες.	

Πάντως	 αυτή	 η	 λαίλαπα	 των	 κακών	

μελετών	ελέω	μειοδοσίας,	μας	οδηγεί	

στην	καταστροφή.	Οφείλουμε	να	αντι-

δράσουμε,	γιατί	«η	μειοδοσία	στις	με-

λέτες,	είναι	εθνική	μειοδοσία».   
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Y δροφόρα	 στρώματα	 χαρακτηρίζονται	 τα	 στρώματα,	

τα	 οποία	 αποτελούνται	 από	 διάφορα	 είδη	 πετρωμά-

των	ή/και	χαλαρών	ιζημάτων	που	έχουν	την	ικανότη-

τα	να	αποταμιεύουν	και	να	διευκολύνουν	τη	μετακίνηση	του	

νερού	στο	εσωτερικό	τους.	Αυτό	οφείλεται	στην	κατάλληλη	

λιθολογική	δομή,	η	οποία	χαρακτηρίζεται	από	την	παρουσία	

σχετικά	μεγάλου	μεγέθους	πόρων	και	διακλαδώσεων	μεταξύ	

τους.	Περαιτέρω,	σημαντικό	παράγοντα	για	 την	 κίνηση	 του	

νερού	 διαδραματίζουν	 τα	 ρήγματα	 και	 οι	 ρηγματώσεις	 στα	

πετρώματα,	όπως	στην	περίπτωση	του	υδροφόρου	στρώμα-

τος	Τροόδους.

Σήμερα,	λόγω	της	συνεχιζόμενης	αύξησης	των	αναγκών	σε	

νερό,	αλλά	και	των	παρατεταμένων	φαινομένων	ανομβρίας,	

οι	φυσικοί	υδάτινοι	πόροι	εξακολουθούν	να	διαδραματίζουν	

σημαντικό	 ρόλο	 στο	 υδατικό	 ισοζύγιο	 της	 Κύπρου.	 Για	 πα-

ράδειγμα,	το	υδροφόρο	στρώμα	της	περι-

οχής	Γερμασόγειας,	 εξυπηρετεί	 την	ανα-

τολική	περιοχή	της	Λεμεσού	και	εν	μέρει,	

την	 υπόλοιπη	 περιοχή	 Λεμεσού.	 Επίσης,	

Κοινότητες	της	Λευκωσίας	υδρεύονται	και	

αρδεύονται	 από	 γεωτρήσεις	 που	 βρίσκο-

νται	στο	υδροφόρο	στρώμα	της	Κεντρικής	

Μεσαορίας,	 το	 οποίο	 θεωρείται	 ως	 ένα	

από	τα	πιο	σημαντικά	υδροφόρα	στρώματα	

της	Κύπρου.

Στην	Κύπρο,	υπάρχουν,	περίπου,	60	μικρά	και	μεγάλα	υδρο-

φόρα	στρώματα,	τα	οποία	έχουν	ομαδοποιηθεί	σε	20	υδάτινα	

σώματα	 για	 σκοπούς	 υποβολής	 εκθέσεων	 στην	 Ευρωπαϊκή	

Επιτροπή,	εκ	των	οποίων	τα	19	βρίσκονται	στην	ελεύθερη	Κύ-

προ.	Ορισμένα	από	τα	κυριότερα	υδάτινα	σώματα	είναι	αυτά	

των	 Κοκκινοχωριών,	 Ακρωτηρίου,	 Κιτίου-Περβολιών,	 Τρο-

όδους,	 Κεντρικής	 και	 Ανατολικής	 Μεσαορίας.	 Λιθολογικά,	

εκτός	από	τον	υδροφορέα	Τροόδους,	τα	σώματα	αυτά,	όπως	

και	τα	περισσότερα	από	τα	υπόλοιπα,	αποτελούνται,	κυρίως,	

από	άμμους,	κροκάλες,	αμμώδεις	μάργες,	ψαμμίτες	και	υφα-

λογενείς	ασβεστόλιθους,	υλικά	τα	οποία,	κατά	κανόνα,	δημι-

ουργούν	τις	προϋποθέσεις	για	υδροπερατότητα.

Σήμερα,	σημαντικά	υδροφόρα	στρώματα,	όπως	αυτά	των	Κοκ-

κινοχωριών,	Ακρωτηρίου,	Δυτικής	και	Κεντρικής	Μεσαορίας,	

δεν	 διατηρούν	 την	 ποιότητα	 και	 την	 ποσότητα	 νερού	 που	

είχαν	 στο	 παρελθόν.	Η	 υπεράντληση	 και	 η	 ρύπανση	 έχουν	

καταστεί	ζημιογόνες	για	τα	υδροφόρα	στρώματα.	Η	υπερά-

ντληση,	που	σε	πάρα	πολλές	περιπτώσεις	δημιουργείται	και	

από	την	ανόρυξη	παράνομων	γεωτρήσεων,	μείωσε	τη	στάθμη	

Κατάσταση των υδροφόρων στρωμάτων και μέτρα για την προστασία τους 
από την ανόρυξη μη αδειούχων γεωτρήσεων

Αντώνης	Κολιός	-	Υδρολόγος	στο	Τμήμα	Αναπτύξεως	Υδάτων

του	υπόγειου	νερού	στα	πιο	πολλά	από	αυτά.	Στα	παράκτια	

υδροφόρα	 στρώματα,	 η	 μείωση	 της	 στάθμης	 του	 υπόγειου	

νερού	 (λόγω	 της	 υπεράντλησης)	 κάτω	 από	 το	 επίπεδο	 της	

θάλασσας	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	εισχώρηση	σε	αυτά	του	

θαλάσσιου	νερού,	 καταστώντας,	μέρος	τους,	σχεδόν	άχρη-

στο	για	περαιτέρω	χρήση.	

Πολύ	σημαντικό	παράγοντα	διατήρησης	μιας	καλής	ποσοτι-

κής,	αλλά	και	ποιοτικής	κατάστασης	των	υδροφόρων	στρω-

μάτων	διαδραματίζουν	οι	επαγγελματίες	διατρητές,	οι	οποί-

οι,	σύμφωνα	με	τη	Nομοθεσία,	προτού	προβούν	σε	ανόρυξη	

γεώτρησης	 για	 άντληση	 νερού,	 θα	 πρέπει	 να	 ανορύσσουν	

γεωτρήσεις	μόνο	μετά	από	εγκεκριμένη	άδεια	για	ανόρυξη	

γεώτρησης	 και	 εφόσον,	 βέβαια,	 κατέχουν	 άδεια	 διατρητή.	

Πολλές	 γεωτρήσεις	 ανορύσσονται	 παράνομα	 δημιουργώ-

ντας	ανεξέλεγκτη	άντληση	νερού,	με	αποτέλεσμα	τη	μείωση	

των	 αποθεμάτων	 νερού,	 την	 ποιοτική	

υποβάθμιση,	 αλλά	 και	 τη	 θαλάσσια	 δι-

είσδυση.	Επομένως,	πρώτο	μέλημα	των	

διατρητών,	προτού	προβούν	σε	ανόρυξη	

γεώτρησης,	 είναι	 να	 βεβαιώνονται	 ότι,	

ο	αιτητής	κατέχει	άδεια	ανόρυξης	γεώ-

τρησης.	

Οι	συνέπειες	 της	μη	ορθής	διαχείρισης	

των	υδροφόρων	στρωμάτων	επαληθεύ-

εται	από	την	παρακολούθηση,	στο	σύνο-

λο,	 τόσο	της	ποσοτικής,	όσο	και	 της	ποιοτικής	κατάστασης	

των	υδροφόρων	στρωμάτων.	Συγκεκριμένα,	κατά	την	τελευ-

ταία	προκαταρκτική	έκθεση	αξιολόγησης	των	υδάτινων	σωμά-

των	μόνο	τέσσερα	από	τα	19	έχουν	χαρακτηριστεί	ότι	βρίσκο-

νται	ποσοτικά	και	ποιοτικά	σε	καλή	κατάσταση.	Τα	υπόλοιπα	

15,	εκ	των	οποίων	και	το	υδάτινο	σώμα	Τροόδους,	βρίσκονται	

είτε	ποσοτικά	ή	ποιοτικά	σε	 κακή	κατάσταση	και	 θα	πρέπει	

να	ληφθούν	μέτρα,	ώστε	μέχρι	το	2015,	να	επανέλθουν	σε	

καλή	κατάσταση.	Επομένως,	παρά	τις	περιόδους	αυξημένης	

βροχόπτωσης	που	μπορεί	να	παρατηρούνται	κατά	διαστήμα-

τα,	αυτό	δεν	σημαίνει	ότι	τα	υδροφόρα	στρώματα	βρίσκονται	

σε	καλή	κατάσταση	ή	ότι	αυτά	μπορούν	να	ανακάμψουν	μέσα	

σε	μικρή	περίοδο	πολυομβρίας.

Το	 Τμήμα	Αναπτύξεως	Υδάτων,	 του	Υπουργείου	 Γεωργίας,	

Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος,	λαμβάνει	περαιτέρω	μέ-

τρα	για	την	προστασία	των	υδροφόρων	στρωμάτων	από	την	

ανόρυξη	 μη	 αδειούχων	 γεωτρήσεων.	 Στις	 περιπτώσεις	 που	

υποβάλλεται	αίτηση	για	άδεια	έργου	υδροληψίας	από	 ιδιώ-

τες,	 δηλαδή,	 αίτηση	 για	 άδεια	 ανόρυξης	 γεώτρησης,	 ο	 ιδι-

Yδροφόρα Στρώματα

θα πρέπει όλοι μας
να προστατεύουμε

τους υδάτινους πόρους
του τόπου μας

για να είναι πάντοτε
διαθέσιμοι.
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ώτης	αιτητής	ενημερώνεται,	προηγουμένως,	με	την	έκδοση	

άδειας	έργου	υδροληψίας	μέσω	καταλόγου	για	τους	αδειοδο-

τημένους	διατρητές.	Σε	περίπτωση	που	η	ανόρυξη	γίνει	από	

μη	αδειοδοτημένο	διατρητή	δεν	μπορεί	να	εκδοθεί	μετέπειτα	

άδεια	υδροληψίας,	δηλαδή,	άδεια	άντλησης	από	τη	γεώτρη-

ση.	Βασικό	επομένως	κριτήριο,	είναι	να	γίνεται	ανόρυξη	γε-

ώτρησης	από	αδειούχο	διατρητή.	Το	κοινό	θα	πρέπει	να	βοη-

θάει	το	έργο	των	διατρητών	παρουσιάζοντας	την	άδεια	έργου	

υδροληψίας	στο	διατρητή	μόλις	αυτός	 τη	 ζητήσει,	ώστε	να	

μπορέσει	 και	 αυτός,	 με	 τη	 σειρά	 του,	 να	 προχωρήσει	 στην	

ανόρυξη	της	γεώτρησης.	

Επιπλέον,	στις	περιπτώσεις	όπου	διαπιστώνεται	από	μέρους	

του	Τμήματος	Αναπτύξεως	Υδάτων	παρουσία	γεώτρησης,	η	

οποία	 ανορύχθηκε	 χωρίς	 άδεια,	 λαμβάνονται	 νομικά	 μέτρα	

εναντίον	 των	 ιδιοκτητών.	Επίσης,	 διατρητές,	 οι	 οποίοι	συλ-

λαμβάνονται	να	ανορύσσουν	γεωτρήσεις	χωρίς	άδεια	έργου	

Σχήμα:	Yδροφορέας	Μεσαορίας	και	τα	διοικητικά	όρια	κοινοτήτων	του	υδροφορέα

υδροληψίας	ή	χωρίς	άδεια	διατρητή,	κινδυνεύουν	είτε	με	ακύ-

ρωση	της	άδειας	ή	με	άλλα	νομικά	μέτρα.	

Για	 τους	πιο	πάνω	λόγους,	 θα	πρέπει	όλοι	μας	να	προστα-

τεύουμε	τους	υδάτινους	πόρους	του	τόπου	μας	για	να	είναι	

πάντοτε	 διαθέσιμοι.	 Ο	 κάθε	 πολίτης	 προτού	 ανορύξει	 γεώ-

τρηση	θα	πρέπει	 να	 τηρεί	 τις	νόμιμες	διαδικασίες,	ώστε	να	

εφαρμόζονται	οι	πρόνοιες	της	Nομοθεσίας.

Το	 Τμήμα	 Αναπτύξεως	 Υδάτων,	 ως	 το	 αρμόδιο	 Τμήμα	 του	

Υπουργείου	 Γεωργίας,	 Φυσικών	Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος,	

εφαρμόζει	συγκεκριμένα	μέτρα	για	την	εφαρμογή	της	Οδη-

γίας	Πλαίσιο	περί	Υδάτων	2000/60/ΕΚ	(Ο.Π.Υ.),	με	στόχο	την	

προστασία	των	υδάτινων	σωμάτων	της	Κύπρου	τόσο	από	πο-

σοτικής,	όσο	και	από	ποιοτικής	απόψεως,	θέτοντας	ως	στόχο	

τη	διασφάλιση	της	αειφορίας	του	νερού	για	τη	σημερινή	και	

τις	μελλοντικές	γενιές.   

Yδροφόρα Στρώματα

 Ανακοίνωση: Έκδοση Πλαστικής Κάρτα Μέλους
Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	έχει	εκδώσει	την	Πλαστική	Ονομαστική	Κάρτα	

Μέλους,	η	οποία	αποστέλλεται	σε	όσα	Μέλη	έχουν	τακτοποιημένες	τις	συνδρομές	τους	για	

το	έτος.

Με	την	Κάρτα	αυτή	θα	διευκολύνεται	/	επιταχύνεται	η	είσοδός	σας	στις	Κοινωνικές	Εκδηλώ-

σεις,	σεμινάρια,	ημερίδες,	συνελεύσεις	κλπ.	του	Συλλόγου.

Επιπρόσθετα,	 γίνονται	 σκέψεις	 και	 σχεδιασμοί	 έτσι	ώστε	 η	Κάρτα	Μέλους	ΣΠΟΛΜΗΚ	να	

επιτυγχάνει	εκπτώσεις	και	προσφορές,	στην	εξασφάλιση	προϊόντων	και	υπηρεσιών.

Μόλις	αυτό	γίνει	κατορθωτό	θα	υπάρξει	περαιτέρω	ενημέρωση.		
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Kυκλοφοριακοί Κόμβοι Kυκλοφοριακοί Κόμβοι

Μελέτη Προκαταρκτικού Γεωμετρικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων,
Τεχνοοικονομική Ανάλυση και ΜΕΕΠ 

για μεγάλους κυκλοφοριακούς κόμβους και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου πρωταρχικής
σημασίας της ευρύτερης περιοχής παρά τον κόμβο “Σταυρού” στη Λευκωσία

Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	-	Μελέτη:	Ευπαλίνος	Μελετητική	(Πάφος),	Ερατοσθένης	Σύμβουλοι	Μηχανικοί	ΕΠΕ	(Αθήνα)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η	μελέτη	προκαταρκτικού	γεωμετρικού	σχεδιασμού,	κυκλο-
φοριακών	επιπτώσεων,	τεχνοοικονομική	ανάλυση	και	ΜΕΕΠ	
για	τον	κόμβο	Σταυρού,	ΡS/ΤS/6	ανατέθηκε	στα	γραφεία	με-
λετών	Ευπαλίνος	Μελετητική	(με	έδρα	την	Κύπρο)	και	Ερα-
τοσθένης	Σύμβουλοι	Μηχανικοί	ΕΠΕ	 (με	έδρα	 την	Ελλάδα)	
με	 την	 αρ.	 φακ.16.5.4.30/7-4-2009	 επιστολή	 του	 Τμήματος	
Δημοσίων	Έργων	του	Υπουργείου	Συγκοινωνιών	και	Έργων	
και	το	σχετικό	συμβόλαιο	μεταξύ	ΤΔΕ	και	Αναδόχων	υπογρά-
φηκε	στις	19-5-2009.

Η	μελέτη	αφορά	τον	προκαταρκτικό	γεωμετρικό	σχεδιασμό	
του	 κόμβου	 Σταυρού	 και	 μιας	 σειράς	 συνοδευτικών	 έργων,	
την	ανάλυση	των	κυκλοφοριακών	επιπτώσεων,	την	τεχνοοι-
κονομική	ανάλυση	και	την	ΜΕΕΠ	(μελέτη	εκτίμησης	επιπτώ-
σεων	στο	περιβάλλον)	των	έργων	αυτών.	Το	αντικείμενο	της	
μελέτης	 προσδιορίζεται	 αναλυτικά	 στους	 σχετικούς	 όρους	
εντολής.	Κοινός	εκπρόσωπος	των	Αναδόχων	είναι	ο	κ	Νεό-
φυτος	Ζαβρίδης	και	συντονιστής	από	το	ΤΔΕ	είναι	ο	κ	Χάρης	
Χριστοδούλου.	

Το	μελετώμενο	έργο	αφορά	την	κατασκευή	4	(ανισόπεδων)	
κόμβων.
•	τη	δημιουργία	του	ανισόπεδου	κόμβου	στη	συμβολή	του		
Αυτοκινητόδρομου	Λευκωσίας	–	Λεμεσού	(Α1)	με	τη	Λεω-	
φόρο	Σταυρού,

•	τη	δημιουργία	ανισόπεδου	κόμβου	στη	συμβολή	των	Λεω-
φόρων	Σπ.	Κυπριανού	και	Ι.	Χ’’	Ιωσήφ,	

•	την	αναβάθμιση	του	ανισόπεδου	κυκλικού	κόμβου	Βιομηχα-
νικής	Στροβόλου	με	βύθιση	δύο	λωρίδων	του	άξονα	Λεωφ.	
Σπ.	Κυπριανού	/	Καλαμών	και

•	 τη	 δημιουργία	 ανισόπεδου	 κυκλικού	 κόμβου	 στη	 συμβολή	
των	Λεωφόρων	Ι.	Χ’’	Ιωσήφ	/	Σταυρού.

Αντικείμενο	της	μελέτης	ήταν	
•	η	τοπογραφική	αποτύπωση	στους	κόμβους,	
•	ο	προκαταρκτικός	γεωμετρικός	σχεδιασμός	τους,	
•	η	συλλογή	μεγάλου	αριθμού	κυκλοφοριακών	στοιχείων	(με	
μετρήσεις),	

•	 η	ανάλυση	των	κυκλοφοριακών	επιπτώσεων	σε	μορφή	16	
σεναρίων	για	το	2016	και	2036	στην	πρωινή	και	απογευμα-
τινή	αιχμή,	

•	 η	 αξιολόγηση	 28	 διασταυρώσεων	 του	 δικτύου	 για	 όλα	 τα	
σενάρια,

•	η	οικονομοτεχνική	ανάλυση	των	4	κόμβων	και	
•	 η	 μελέτη	 εκτίμησης	 των	 επιπτώσεων	 στο	 περιβάλλον	 για	
τους	4	αυτούς	κόμβους	με	την	προκριθείσα	λύση.

1	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	
Η	ευρύτερη	περιοχή	μελέτης	καταλαμβάνει	 έκταση	περί	 τα	
25	 τετραγωνικά	 χιλιόμετρα.	 Διασχίζεται	 σχεδόν	 κεντροβα-
ρικά	 από	 τον	 αυτοκινητόδρομο	 Λευκωσίας	 -	 Λεμεσού,	 και	
ορίζεται	από	τους	οδικούς	άξονες,	Χ”Ιωσήφ	στα	δυτικά,	Σπ.	
Κυπριανού	 -	Καλαμών	στα	νότια,	Αθαλάσσης	ανατολικά	και	
Αγλαντζιάς	και	Oδό	Ιφιγενείας	στα	βόρεια.

Οι	 χρήσεις	 γης	 στην	 περιοχή	 περιλαμβάνουν	 τη	 γενική	 κα-
τοικία,	 τις	 εμπορικές	χρήσεις,	 το	 νέο	νοσοκομείο,	 υπηρεσί-
ες	(τράπεζες,	κεντρικά	γραφεία	ΑΗΚ)	και	σε	κάποια	σχετική	
απόσταση	το	πανεπιστήμιο	Κύπρου,	καθώς	και	το	πάρκο	Αθά-
λασσας.

1.1	Τεχνικά	στοιχεία	του	έργου	
Για	τη	μελέτη	της	γεωμετρίας	εφαρμόστηκαν	τα	Πρότυπα	του	
Τμήματος	Δημοσίων	Έργων	(ΤΔΕ).	Η	ταχύτητα	μελέτης	είναι	
επίσης	σύμφωνα	με	τα	Οδικά	Πρότυπα	του	ΤΔΕ	και	η	γεω-
μετρία	των	τυπικών	διατομών	και	γενικά	η	οριζοντιογραφία	
των	δρόμων,	είναι	αυτή	που	παρουσιάζεται	στα	προτεινόμενα	
Ρυθμιστικά	Σχέδια	που	ετοιμάστηκαν	από	το	Τμήμα	Πολεοδο-
μίας	και	Οικήσεως.

Επικουρικά	 προς	 τα	 πρότυπα	 του	 ΤΔΕ	 έχουν	 χρησιμοποιη-
θεί	 οι	 γερμανικοί	 κανονισμοί	 για	 κόμβους	 και	 το	 εγχειρίδιο	
Οδηγίες	Συντάξεως	Μελετών	Έργων	Οδοποιίας	της	‘Εγνατία	
Οδός	ΑΕ’,	έκδοση	Α3,	2001.	

1.1.1 Αναβάθμιση	του	ανισόπεδου	κυκλικού	κόμβου	Βιομη-
χανικής	Στροβόλου 
Ο	 υφιστάμενος	 Α/Κ	 Βιομηχανικής	 Στροβόλου	 χωροθετείται	
στην	συμβολή	του	αυτοκινητοδρόμου	Λευκωσίας	–	Λεμεσού	
(Α1)	με	 τη	Λεωφ.	Σπύρου	Κυπριανού	 (Τροόδους)	με	κατεύ-
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Η	λειτουργία	της	σηματοδότησης	που	αφιερώνει	περιορισμέ-
νο	χρόνο	πρασίνου	 ιδιαίτερα	στις	δεξιές	στροφές	έχει	σαν	
συνέπεια	τη	δημιουργία	μεγάλων	καθυστερήσεων	και	ουρών	
μεγάλου	μήκους	κατά	τις	ώρες	αιχμής,	οι	οποίες	υπερβαίνουν	
το	μήκος	της	λωρίδας	αναμονής	για	δεξιά	στροφή	και	δυσχε-
ραίνουν	την	κυκλοφορία	στον	πρωτεύοντα	περιφερειακό	άξο-
να	Σπ.	Κυπριανού.	

Για	 την	 αύξηση	 της	 κυκλοφοριακής	 ικανότητας	 του	 κόμβου	
εξετάσθηκε	λεπτομερώς	η	κατασκευή	ανισόπεδου	κόμβου	που	
να	παρέχει	ανεμπόδιστη	ροή	οχημάτων	στον	άξονα	της	Λεωφ.	
Κυπριανού	με	βύθιση	τεσσάρων	λωρίδων,	ενώ	στο	υφιστάμε-
νο	επίπεδο	κατασκευή	μεγάλου	ανισόπεδου	κυκλικού	κόμβου	
ανάλογου	σε	έκταση	με	τον	κόμβο	Βιομηχανικής	Στροβόλου	
και	βύθιση	της	Λεωφ.	Σπ.	Κυπριανού	σε	ανάλογο	μήκος.

Συγκεκριμένα,	 προτείνεται	 η	 κατασκευή	 μεγάλου	 ανισόπε-
δου	κυκλικού	κόμβου	ανάλογου	σε	έκταση	με	τον	κόμβο	Βι-
ομηχανικής	Στροβόλου	και	βύθιση	της	Λεωφ.	Σπ.	Κυπριανού	
σε	ανάλογο	μήκος,	με	σκοπό	την	απευθείας	διοχέτευση	της	
Σπ.	Κυπριανού	σε	υπογειοποιημένο	τμήμα	δύο	λωρίδων	ανά	
κατεύθυνση,	και	την	εξυπηρέτηση	των	υπολοίπων	κινήσεων	
στον	κυκλικό	κόμβο	Η	απαιτούμενη	έκταση	αστικής	γης	φαί-
νεται	να	είναι	κατά	πολύ	μεγαλύτερη	και	να	επηρεάζει	τεμά-
χια	γης	προς	ανάπτυξη.	

1.1.3	Κόμβος	στη	συμβολή	των	Λεωφ.	Χ’’Ιωσήφ	και	Σταυρού
Ο	υφιστάμενος	ισόπεδος	φωτοελεγχόμενος	κόμβος	βρίσκε-
ται	στη	συμβολή	των	Λεωφ.	Χ”Ιωσήφ	και	Σταυρού	με	μειω-
μένη	 κυκλοφοριακή	 ικανότητα.	 Τόσο	 η	 Σταυρού	 όσο	 και	 η	
Χ”Ιωσήφ,	 είναι	 διαμορφωμένες	σε	 δρόμο	δύο	 λωρίδων	ανά	
κατεύθυνση	 με	 ενιαίο	 οδόστρωμα.	 Στην	 συμβολή	 διαμορ-
φώνονται	τρίτες	λωρίδες	για	δεξιές	στρέφουσες.	Η	περιοχή	
είναι	ως	επί	 το	πλείστον	εμπορική	με	αυξημένη	ζήτηση	για	
χώρους	στάθμευσης.

Για	την	αύξηση	της	κυκλοφοριακής	 ικανότητας	του	κόμβου,	
εξετάσθηκε	 λεπτομερώς	 η	 κατασκευή	 ισόπεδου	 κόμβου	 με	
αναβάθμιση	 και	 των	 δύο	 λεωφόρων	 σε	 δρόμους	 τεσσάρων	
λωρίδων	 κυκλοφορίας	 με	 κεντρική	 νησίδα	 και	 πεζοδρόμια.	
Όλες	οι	στρέφουσες	κινήσεις	θα	γίνονται	με	διαμόρφωση	ξε-
χωριστών	λωρίδων,	τόσο	οι	δεξιές	(φωτοελεγχόμενες),	όσο	
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θυνση	το	Στρόβολο	και	την	Οδό	Καλαμών	με	κατεύθυνση	τα	
Λατσιά.	 Στο	 κατώτερο	 επίπεδο	 λειτουργεί	 μεγάλος	 τετρα-
σκελής	κυκλικός	κόμβος	και	στο	ανώτερο	επίπεδο	διέρχεται	
ο	αυτοκινητόδρομος	Α1	με	απρόσκοπτη	κίνηση	και	στις	δύο	
κατευθύνσεις.	Η	σύνδεση	των	δύο	επιπέδων	υλοποιείται	με	
ράμπες	καθόδου/ανόδου	που	ακολουθούν	παράλληλη	με	τον	
αυτοκινητόδρομο	πορεία.

Για	την	αύξηση	της	κυκλοφοριακής	ικανότητας	του	Α/Κ	εξε-
τάσθηκε	λεπτομερώς	η	βύθιση	δύο	(2)	λωρίδων	κυκλοφορίας	
στον	άξονα	Κυπριανού	–	Καλαμών	όπως	προνοούν	και	οι	όροι	
του	Συμβολαίου.	Το	έργο	συνδυάζεται	με	την	κατασκευή	Α/Κ	
στη	συμβολή	των	Λεωφ.	Σπ.	Κυπριανού	και	Χ”Ιωσήφ.

Η	οριζοντιογραφική	χάραξη	του	βυθισμένου	τμήματος	καθο-
ρίζεται	από	τη	θέση	του	πρώτου	και	δεύτερου	μεσοβάθρου	
της	υφιστάμενης	γέφυρας	του	αυτοκινητόδρομου	στη	θέση	
του	κόμβου.	Ο	άξονας	περνά	μέσω	των	μεσοβάθρων	χωρίς	
να	τα	επηρεάζει	και	ακολουθεί	την	πορεία	των	υφιστάμενων	
αξόνων	της	Σπ.	Κυπριανού	και	της	Καλαμών.	

Στις	συμβολές	της	Λεωφ.	Σπ.	Κυπριανού	με	τον	κυκλικό	κόμβο	
στο	 δεύτερο	 επίπεδο	 απαιτούνται	 μικρές	 τροποποιήσεις	 στη	
γεωμετρία	των	συμβολών.	Το	ίδιο	συμβαίνει	και	στις	συμβολές	
των	ραμπών	καθόδου/ανόδου	στον	αυτοκινητόδρομο	Α1.	Αντι-
θέτως	οι	συμβολές	της	Καλαμών	με	τον	κυκλικό	κόμβο	απαι-
τούν	επανασχεδιασμό	και	μετακίνηση	των	λωρίδων	πάνω	από	
το	κατάστρωμα	της	γέφυρας,	ώστε	να	περιοριστεί	το	απαιτού-
μενο	πλάτος	λόγω	μη	ικανοποιητικού	διαθέσιμου	χώρου.

1.1.2	Κόμβος	στη	συμβολή	των	Λεωφ.	Σπύρου	Κυπριανού	και	
Χ’’Ιωσήφ
Ο	υφιστάμενος	ισόπεδος	φωτοελεγχόμενος	κόμβος	βρίσκε-
ται	 στη	 συμβολή	 των	 Σπ.	 Κυπριανού	 με	 τέσσερις	 λωρίδες	
κυκλοφορίας,	 δύο	 ανά	 κατεύθυνση	 και	 διαχωρισμένο	 οδό-
στρωμα	και	του	άξονα	Χ’’Ιωσήφ	/	Βικέλα	με	μία	λωρίδα	ανά	
κατεύθυνση	 σε	 ενιαίο	 οδόστρωμα.	 Στη	 θέση	 της	 συμβολής	
οι	στρέφουσες	δεξιόστροφες	κινήσεις	γίνονται	με	επιπλέον	
κεντρική	λωρίδα	ενώ	οι	αριστερόστροφες	με	προτεραιότητα.	
Η	κυκλοφοριακή	ικανότητα	του	υφιστάμενου	κόμβου	δεν	ικα-
νοποιεί	τον	υφιστάμενο	φόρτο	και	η	διακίνηση,	κατά	τις	ώρες	
αιχμής,	κρίνεται	ως	προβληματική.



18 Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2012

και	οι	αριστερές	(με	προτεραιότητα).	Στις	γωνιακές	στροφές	
της	συμβολής	προτείνεται	η	κατασκευή	επιπλέον	οργανωμέ-
νων	χώρων	στάθμευσης.	

1.1.4	Κόμβος	στη	συμβολή	του	αυτοκινητόδρομου	A1	με	τη	
Λεωφ.	Σταυρού
Ο	αυτοκινητόδρομος	Λευκωσίας	–	Λεμεσού	ξεκινά	από	την	
φωτοελεγχόμενη	 διασταύρωση	 με	 την	 Αθαλάσσης,	 ο	 οποί-
ος	συνεχίζει	απομακρυνόμενος	από	το	κέντρο	της	πόλης	ως	
αστικός	 δρόμος	 τεσσάρων	 λωρίδων	 κυκλοφορίας	 και	 προς	
τη	Λεμεσό	με	διατομή	υπεραστικού	αυτοκινητόδρομου.	Στην	
συμβολή	 με	 το	 δρόμο	 προς	 Δάσος	 Αθαλάσσας	 διαμορφώ-
νονται	κλειστή	είσοδος	και	έξοδος	με	τη	λωρίδα	εξόδου	να	
διατηρείται	 μέχρι	 την	 έξοδο	προς	Λατσιά	 /	 Γενικό	Νοσοκο-
μείο.	Στην	αντίθετη	κατεύθυνση	από	Λεμεσό,	διαμορφώνεται	
κλειστή	έξοδος	προς	Λεωφ.	Σταυρού	αμέσως	πριν	το	κτίριο	
της	ΑΗΚ	και	ακολούθως	η	επιπλέον	τρίτη	λωρίδα	συμβάλει	με	
προτεραιότητα	στη	Λεωφ.	Αθαλάσσης.

Για	την	αύξηση	της	κυκλοφοριακής	ικανότητας	των	πιο	πάνω	
υφιστάμενων	διαρρυθμίσεων,	εξετάσθηκε	λεπτομερώς	η	κα-
τασκευή	ανισόπεδου	κυκλικού	κόμβου	στη	θέση	της	συμβολής	
με	το	δρόμο	προς	Δάσος	Αθαλάσσας,	που	να	παρέχει	ανε-
μπόδιστη	ροή	οχημάτων	στον	άξονα	του	αυτοκινητόδρομου	
Α1	με	μερική	βύθιση	και	 των	τεσσάρων	λωρίδων,	ενώ	στον	
άξονα	Σταυρού	–	Δάσους	Αθαλάσσας	κατασκευάζεται	μεγά-
λος	κυκλικός	κόμβος,	στο	ανώτερο	επίπεδο.	Στη	συμβολή	με	
την	Αθαλάσσης	καταργούνται	τα	φανάρια	και	αποκλείονται	οι	
δεξιές	στροφές	προς	και	από	τον	Α1.	

Οι	τέσσερεις	(4)	λωρίδες	κυκλοφορίας,	δύο	ανά	κατεύθυνση	
του	αυτοκινητόδρομου	Α1	βυθίζονται,	αφού	έχουν	ήδη	δια-
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μορφωθεί	οι	λωρίδες	που	οδηγούν	στις	ράμπες	καθόδου/ανό-
δου	προς	τον	κυκλικό	κόμβο.	Για	τη	διαμόρφωση	των	ραμπών	
ανόδου	/	καθόδου	στην	περιοχή	της	συμβολής	αποκλείσθηκε	
η	δεξιόστροφη	είσοδος	από	Λεωφ.	Αθαλάσσης	και	χρησιμο-
ποιείται	μικρό	μέρος	του	οικοπέδου	του	κτιρίου	της	Λαϊκής	
Τράπεζας	για	τη	διαμόρφωση	της	ράμπας	εισόδου.	Η	έξοδος	
προς	 Λεωφ.	 Αθαλάσσης	 θα	 γίνεται	 διαμέσου	 του	 κυκλικού	
κόμβου.	

Στο	ανώτερο	επίπεδο	διαμορφώνεται	κυκλικός	κόμβος	στον	
οποίο	συμβάλουν	οι	τέσσερεις	λωρίδες	της	Λεωφ.	Σταυρού,	
που	θα	επεκταθεί	πέρα	από	το	μικρό	ισόπεδο	κυκλικό	κόμβο	
στα	δυτικά,	ο	δρόμος	από	το	Δάσος	Αθαλάσσας	καθώς	και	οι	
ράμπες	ανόδου/καθόδου	του	Α1.

Στον	προτεινόμενο	ανισόπεδο	κόμβο	του	αυτοκινητόδρομου	
Α1	και	της	Λεωφ.	Σταυρού	έχει	ληφθεί	υπόψη	η	κίνηση	των	
ποδηλατιστών	 με	 βάση	 το	 προτεινόμενο	 δίκτυο	 ποδηλατο-
δρόμων	στην	περιοχή.	Η	κίνηση	των	ποδηλατιστών,	όσων	και	
των	πεζών	έχει	εξασφαλισθεί	και	στους	τέσσερεις	κόμβους,	
είτε	ισόπεδα,	είτε	με	ξεχωριστή	υπέργεια	γέφυρα.	

1.2	Οικονομικά	στοιχεία
Η	δαπάνη	κατασκευής	των	έργων,	σύμφωνα	με	την	προσέγ-
γιση	του	προκαταρκτικού	γεωμετρικού	σχεδιασμού,	φαίνεται	
στον	πίνακα	που	ακολουθεί,	σε	εκατομμύρια	ευρώ	(πρώτα	η	
καθαρή	δαπάνη	κατασκευής	και	μετά	το	σύνολο	με	τις	απαλ-
λοτριώσεις	και	τις	μελέτες-επίβλεψη).

2	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η	 ανάλυση	 των	 κυκλοφοριακών	 επιπτώσεων	 βασίστηκε	 σε	
μία	σειρά	μετρήσεων,	σε	στοιχεία	που	συγκεντρώθηκαν	από	
άλλες	μελέτες	και	στην	ανάπτυξη	κατάλληλων	κυκλοφορια-
κών	μοντέλων.		

Η	 ανάλυση	 έγινε	 για	 τα	 σενάρια	 που	 προβλέπονται	 στους	
όρους	 εντολής	 της	 μελέτης	 και	 περιγράφεται	 αναλυτικά	
σε	άλλα	 τεύχη	 της	παρούσας	μελέτης.	 Σαν	 λογισμικό	 χρη-
σιμοποιήθηκε	 το	 πακέτο	 λογισμικού	 SATURN	 (Simulation-
Assignment	 of	 Traffic	 in	 Urban	 Road	 Networks,	 πακέτο	 κα-
ταμερισμού	 /	 προσομοίωσης),	 σε	 συνδυασμό	 με	 το	 πακέτο	
μικροπροσομοίωσης	 Dynamic	 Route	 Assignment	 Combining	
User	Learning	and	microsimulation.

Η	μεθοδολογία	αυτή	έχει	σαν	αποτέλεσμα	την	κατάστρωση	
πινάκων	Π-Π	πρωινής	και	απογευματινής	αιχμής	για	το	2016	
και	2036,	όπου	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	ο	κοντινός	χρονικός	
ορίζοντας	είναι	πιο	‘ασφαλής’	από	το	μακρινό.	Οι	συνολικές	

κόμβος καθαρή	δαπάνη	(€) μεικτή	δαπάνη	(€)

Βιομηχανική	Στροβόλου 20.032 23.537

Σπ	Κυπριανού	-	Χ’’Iωσήφ 16.807 19.828

Χ’’Iωσήφ	-	Σταυρού 2.638 5.934

Α1	-	Σταυρού 15.549 24.882
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μετακινήσεις	σε	ΜΕΑ	φαίνονται	στον	παρακάτω	πίνακα.	

2.1	Μόρφωση-προσαρμογή	κυκλοφοριακών	μοντέλων
Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 και	 τους	 κυκλοφοριακούς	
φόρτους	που	μετρήθηκαν,	έγινε	η	μόρφωση	και	προσαρμογή-
επαλήθευση	των	μοντέλων	έτους	-	βάσης	(2009),	πρωινής	και	
απογευματινής	αιχμής,	καθώς	και	των	μελλοντικών	χρονικών	
οριζόντων	(2016	και	2036).	

Η	μόρφωση	των	κυκλοφοριακών	μοντέλων	έγινε	με	τη	μορφή	
σεναρίων,	σύμφωνα	με	τους	όρους	εντολής	και	τις	συνεννο-
ήσεις	με	το	ΤΔΕ.	Τα	σενάρια	αυτά	παρατίθενται	στον	πίνακα	
που	ακολουθεί.

2.2	Αποτελέσματα-συμπεράσματα
Από	 τα	 αποτελέσματα	 της	 κυκλοφοριακής	 ανάλυσης	 προέ-

κυψε	ότι	 τα	σενάρια	με	 την	καλύτερη	απόδοση	σε	επίπεδο	
δικτύου	ήταν	το	15	και	16.	Τα	δύο	αυτά	σενάρια	ουσιαστικά	
προβλέπουν	τα	ίδια	έργα	και	παρεμβάσεις,	με	μοναδική	δια-
φορά	τη	μορφή	του	κόμβου	Σπ.	Κυπριανού	-	Χ”Ιωσήφ,	δηλαδή	
τη	μορφή	κυκλικού	κόμβου	(σενάριο	16)	ή	φωτοελεγχόμενης	
διασταύρωσης	(σενάριο	15)	για	το	μη	υπόγειο	τμήμα	της.	Από	
τη	γενικότερη	αξιολόγηση	των	δύο	αυτών	σεναρίων	προκρί-
θηκε	το	σενάριο	16	ως	το	βέλτιστο.	Αναλυτικά	στοιχεία,	όπως	
και	για	τα	επιμέρους	τμήματα	της	μελέτης,	παρατίθενται	στα	
παραδοτέα	της	μελέτης.	
 
3	 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το	μελετηθέν	έργο	αφορά	την	αναβάθμιση	3	οδικών	κόμβων	
και	την	δημιουργία	ενός	νέου.	Οι	3	υφιστάμενοι	κόμβοι	που	θα	
αναβαθμιστούν	είναι	ο	κόμβος	Bιομηχανικής	Στροβόλου,	ο	κόμ-
βος	Σπ.	Κυπριανού-Χ”Ιωσήφ	και	ο	κόμβος	Σταυρού	-	Χ”Ιωσήφ.	
Ο	νέος	κόμβος	είναι	ο	κόμβος	της	Σταυρού	με	τον	Α1,	στη	θέση	
όπου	υπάρχει	η	συμβολή	Α1	με	τη	Φυτωρίου	και	η	ράμπα	εξό-
δου	από	τον	Α1	(κλάδος	προς	Λευκωσία)	προς	Σταυρού.

2009 2016 2036

πρωινή	αιχμή 43,194 55,635 76,840

απογευματινή	αιχμή 40,841 52,016 71,390
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Ο	κόμβος	Bιομηχανικής	Στροβόλου	είναι	ήδη	ανισόπεδος	και	
η	αναβάθμισή	του	έγκειται	στην	υπογειοποίηση	του	ρεύματος	
Σπ.	Κυπριανού-Καλαμών.	Ο	κόμβος	Σπ.	Κυπριανού-Χ’’Ιωσήφ	
πρόκειται	να	αποκτήσει	υπόγειο	τμήμα	γιά	το	ρεύμα	Κυπρι-
ανού-Καλαμών.	 Ο	 κόμβος	 Σταυρού-Χ’’Ιωσήφ	 απλώς	 θα	 δια-
μορφωθεί	 οριζοντιογραφικά,	 με	 βάση	 την	 αναβάθμιση	 της	
Χ’’ιωσήφ	σε	αρτηρία	2+2	λωρίδων	με	κεντρική	νησίδα	και	την	
αντίστοιχη	αναβάθμιση	της	Σταυρού.

Για	τους	3	αυτούς	κόμβους	η	παρέμβαση	είναι	σχετικά	περιο-
ρισμένη,	γίνεται	ήδη	σε	υπάρχον	οδικό	δίκτυο	και	με	παρόδια	
κατάσταση	διαμορφωμένη.	Στους	κόμβους	αυτούς,	η	βελτίω-
ση	της	μέσης	ταχύτητας	σε	σχέση	με	την	μη	κατασκευή	του	
έργου	είναι	ικανοποιητική	γιά	να	δικαιολογήσει	το	έργο,	όπως	
φαίνεται	στην	κυκλοφοριακή	ανάλυση.

Ο	 κόμβος	 Σταυρού-Α1	 μελετήθηκε	 στη	 θέση	 της	 συμβολής	
του	Α1	με	τη	Φυτωρίου	και	της	ράμπας	εξόδου	από	τον	Α1	
(κλάδος	εισόδου	στη	Λευκωσία)	προς	τη	Σταυρού.	Ο	κόμβος	
προβλέπεται	 από	 το	 Tοπικό	 Σχέδιο	 Λευκωσίας.	 Ο	 κόμβος	
έχει	 υπέργεια	 κατασκευή,	 τον	 κλάδο	ανατολή-δύση,	 με	μία	
υπερύψωση	από	το	έδαφος	περί	τα	5-6m.	Χωρίς	τον	κόμβο,	
η	Σταυρού	συνδέεται	μόνο	με	τη	ράμπα	εξόδου	από	τον	Α1	
(κλάδος	προς	Λευκωσία)	ή	ίσως	και	με	ράμπα	εισόδου	στον	
κλάδο	προς	Λευκωσία	(αν	κατασκευαζόταν).	Οι	πλευρές	έν-
θεν	του	Α1	δεν	θα	μπορούν	να	επικονωνούν,	παρά	μόνον	με	
μεγάλη	περιπορεία.	Επιπλέον,	χωρίς	τον	κόμβο	η	κατάσταση	
στον	κόμβο	της	‘ηλεκτρικής’	(φώτα	Καλησπέρα),	θα	σημειώ-
σει	πολύ	μεγάλη	επιδείνωση.

Ο	κόμβος	αυτός	δημιουργεί	την	ανάγκη	για	την	κοπή	ορισμέ-
νων	δένδρων	(40-50)	στην	πρόσβαση	της	Φυτωρίου.	Η	κυκλο-
φοριακή	ανάλυση	έδειξε	ότι	η	φόρτιση	της	Φυτωρίου	είναι	τέ-
τοια,	που	μπορεί	να	ικανοποιηθεί	και	με	δίιχνη	διατομή,	δηλαδή	
χωρίς	διαπλάτυνση	πέρα	από	την	πρόσβαση	του	κόμβου.

Το	περιβάλλον	των	4	έργων	από	άποψη	ηχορρύπανσης,	ήδη	
από	το	2009	είναι	αρκετά	επιβαρυμένο	και	η	στάθμη	θορύβου	
Lden	εκκινά	από	τα	69-70	dB(A).	Η	στάθμη	αυτή	φθάνει	αρ-
κετά	υψηλά	τους	μελλοντικούς	ορίζοντες,	ιδίως	για	τον	Α1,	
όπου	όμως	η	στάθμη	είναι	πολύ	υψηλή	και	χωρίς	τα	έργα.

Από	άποψη	εκπομπής	ρύπων	στο	περιβάλλον,	γενικά	υπάρχει	
μία	μείωση	των	ρύπων	σε	ετήσια	βάση	για	τον	κοντινό	χρονι-
κό	ορίζοντα	με	την	εξαίρεση	του	κόμβου	Σταυρού-Χ’’Ιωσήφ.	
Στο	μακρινό	χρονικό	ορίζοντα,	υπάρχει	μία	αύξηση	των	ρύ-
πων,	εκτός	από	τον	κόμβο	Βιομηχανικής	Στροβόλου.	Οι	μετα-
βολές	δεν	είναι	πολύ	έντονες.	

Από	 άποψη	 οπτικής	 όχλησης,	 σημειώνεται	 ότι	 οι	 3	 πρώτοι	
κόμβοι	είναι	ήδη	κόμβοι	σε	λειτουργία	και	οι	προτεινόμενες	
κατασκευές	δεν	έχουν	υπέργειο	τμήμα,	ούτε	αλλάζει	αισθητά	
το	καθεστώς	νυκτερινού	φωτισμού,	οπότε	η	διαφοροποίηση	
δεν	 είναι	 σημαντική.	 Στον	 κόμβο	Σταυρού-Α1,	 η	 κατασκευή	
θα	 έχει	 και	 υπέργειο	 τμήμα	 και	 θα	 έχει	 και	 διαφοροποίηση	
στο	καθεστώς	νυκτερινού	φωτισμού.	Πρέπει	ωστόσο	να	ση-

μειωθεί	ότι	ο	νυκτερινός	φωτισμός	συμβάλλει	στη	γενικότερη	
αίσθηση	ασφάλειας	των	διερχομένων	από	την	περιοχή,	οπότε	
το	τελικό	αποτέλεσμα	δεν	είναι	τόσο	αρνητικό.

Οι	κόμβοι	δεν	πρόκειται	να	τροποποιήσουν	τις	υφιστάμενες	ή	
προβλεπόμενες	χρήσεις	γης	και	είναι	συμβατές	με	τα	προβλε-
πόμενα	στο	Τοπικό	Σχέδιο	Λευκωσίας.	Στον	κόμβο	Σταυρού-
Α1	υπάρχει	ανάγκη	κοπής	δένδρων,	αλλά	αυτό	δεν	διακόπτει	
την	 συνέχεια	 του	 Δάσους	 της	 Αθαλάσσας,	 εφόσον	 γίνεται	
στο	όριό	του,	που	ούτως	ή	άλλως	εφάπτεται	οδικού	δικτύου	
με	μεγάλη	κυκλοφορία.	Οι	κόμβοι	επίσης	δεν	πρόκειται	να	με-
ταβάλουν	ουσιαστικά	το	καθεστώς	ιδιοκτησίας	γης,	εφόσον	η	
απαίτηση	σε	κατάληψη	νέας	ιδιωτικής	γης	είναι	περιορισμένη.

Οι	κόμβοι	θα	βελτιώσουν	σημαντικά	τον	τρόπο	κυκλοφορίας	
οχημάτων	και	αγαθών,	εφόσον	θα	βελτιώσουν	τις	ταχύτητες	
στους	κόμβους,	στην	περίπτωση	των	3	πρώτων	κόμβων,	ενώ	
στην	περίπτωση	του	κόμβου	Σταυρού-Α1,	θα	επιτρέψουν	και	
την	 επικοινωνία	 των	 περιοχών	 ένθεν	 του	 Α1,	 χωρίς	 μεγά-
λες	περιπορείες.	Επίσης,	οι	κόμβοι	θα	βελτιώσουν	την	οδική	
ασφάλεια	και	θα	μειώσουν	τα	ατυχήματα.

Από	 άποψη	 στερεών	 απορριμμάτων	 (μικροαντικείμενα	 που	
πετούν	οι	εποχούμενοι),	η	διαφοροποίηση	θα	είναι	πολύ	μι-
κρή.	Από	άποψη	υγρών	αποβλήτων,	η	διαφοροποίηση	θα	εί-
ναι	 επίσης	πολύ	μικρή	με	 τυχόν	ορυκτέλαια	που	διαρρέουν	
από	 τους	 κινητήρες	 των	 διερχόμενων	 οχημάτων	 (δηλαδή	
των	επιπρόσθετων	διερχομένων).	Οι	φυσικές	απορροές	των	
υδατορευμάτων	δεν	πρόκειται	να	επηρεαστούν	και	τα	όμβρια	
που	απορρέουν	στις	οδικές	επιφάνειες	δεν	πρόκειται	να	αυ-
ξηθούν	σημαντικά	και	ούτως	ή	άλλως	θα	διοχετεύονται	στο	
δίκτυο	ομβρίων.

4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΛΥΣΗ
Με	βάση	 την	παραπάνω	ανάλυση	 και	 την	ανάλυση	 των	 κυ-
κλοφοριακών	 επιπτώσεων	 προτείνεται	 η	 κατασκευή	 των	 4	
κόμβων:	

•	Σπ. Κυπριανού-Χ’’	Ιωσήφ,	ανισόπεδου	και	με	αναβάθμιση	της	
Χ’’Ιωσήφ	σε	αρτηρία	2+2	λωρίδων	με	κεντρική	νησίδα,	όπως	
φαίνεται	στα	σχέδια,	
•	 Σταυρού-Χ’’Ιωσήφ,	 ισόπεδου	 και	 με	αναβάθμιση	 της	Χ’’Ιω-
σήφ	σε	αρτηρία	2+2	λωρίδων	με	κεντρική	νησίδα,	όπως	φαί-
νεται	στα	σχέδια,	
•	Bιομηχανικής	Στροβόλου	με	βύθιση	του	ρεύματος	Σπ.	Κυ-
πριανού-Καλαμών	(δηλαδή	από	κόμβο	2	επιπέδων	σε	κόμβο	3	
επιπέδων),	όπως	φαίνεται	στα	σχέδια	και	
•	Σταυρού-Α1,	ανισόπεδου,	όπως	φαίνεται	στα	σχέδια.	

Η	διαπλάτυνση	της	Φυτωρίου	σε	αρτηρία	με	2+2	λωρίδες,	σύμ-
φωνα	με	την	κυκλοφοριακή	ανάλυση	δεν	είναι	απαραίτητη,	πέραν	
από	το	μικρό	τμήμα	της	πρόσβασης	του	κόμβου	Σταυρού-Α1.

Για	την	κατασκευή	και	λειτουργία	των	κόμβων	αυτών	προτεί-
νονται	μέτρα	άμβλυνσης	-	μετριασμού	(mitigation	measures)	

που	παρατέθηκαν	στη	ΜΕΕΠ	της	μελέτης.		

Kυκλοφοριακοί Κόμβοι
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. 
Μπαμπινιώτη, «Διαιτησία» είναι «η επίλυση διαφορών και η 
διευθέτηση εκκρεμοτήτων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων ή 
κρατών από τρίτους που επιλέγονται κατόπιν κοινής συμφω-
νίας. Με δεσμευτική διάγνωση της ισχύος ή της μη ισχύος 
μιας έννομης σχέσης, όχι από τακτικό δικαστήριο κατά τη 
διαδικασία που ορίζει η πολιτική δικονομία, αλλά από τρίτα 
πρόσωπα στα οποία οι διάδικοι συμφώνησαν εγγράφως να 
υποβάλουν τη διαφορά τους».

Πιο τεχνικά, η Διαιτησία είναι ένας νομικός όρος για την 
εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών, εκτός δι-
καστηρίου. Είναι δηλαδή μια διαδικασία, που σκοπεύει να 
δώσει λύση σε μια υπόθεση που ενδιαφέρει τις σχέσεις μετα-
ξύ δύο ή περισσότερων προσώπων (Μερών) και στην οποία 
έχει προκύψει διαφορά / διαφωνία, από ένα ή περισσότερα 
άλλα ανεξάρτητα πρόσωπα, το Διαιτητή ή τους Διαιτητές, τα 
οποία αντλούν την εξουσία τους από μια σύμβαση ή συμ-
φωνία και αποφασίζουν δίνοντας δεσμευτική λύση. 

Στην Κύπρο οι Διαιτησίες διέπονται από τον Περί Διαιτησίας 
Νόμο [(πιο γνωστό ως Κεφάλαιο 4, (Cap 4)], ο οποίος όμως 
είναι απαρχαιωμένος αφού τέθηκε σε εφαρμογή το 1944 
και παραμένει έκτοτε ο ίδιος και για αυτό πρέπει το συντο-
μότερο να τροποποιηθεί ώστε να συνάδει με τα νέα δεδο-
μένα της εποχής μας, τον Περί Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο 
(Ν101/1987) και τον Περί Δικαστηρίων Νόμο (Ν14/60). Ο τε-
λευταίος, δεν αποτελεί ξεχωριστό Νόμο για Διαιτησία όπως 
οι άλλοι δύο, αλλά διέπεται από ειδικούς Δικονομικούς Κα-
νόνες.

Θεμελιώδης αρχή της Διαιτητικής διαδικασίας, αποτελεί η 
ελευθερία των εμπλεκομένων Μερών να καθορίζουν τη 
σύνθεση του Διαιτητικού οργάνου (κυρίως σε ad hoc Διαι-
τησίες), το εύρος της διαφωνίας / διαφοράς τους, αλλά και 
σε σημαντική έκταση τους Κανόνες που διέπουν τη διεξα-
γωγή της Διαιτητικής διαδικασίας. Επίσης και η εξουσία των 
Διαιτητών να αποφαίνονται για τη δικαιοδοσία τους, για την 
εγκυρότητα της ρήτρας Περί Διαιτησίας αλλά και να διαμορ-
φώνουν τη διαδικασία, στο βαθμό που τα Μέρη δεν τη ρύθ-
μισαν με τη Συμφωνία τους.

Είδη Διαιτησίας
Υπάρχουν δύο είδη Διαιτησιών: Οι εσωτερικές Διαιτησίες και 
οι Διεθνείς Διαιτησίες. Οι εσωτερικές Διαιτησίες είναι οι Δι-
αιτησίες που έχουν σαν έδρα τους την Κύπρο και είναι οι 

Ο Θεσμός της διαιτησίας στην Κύπρο
Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πολιτικός	Μηχανικός	-	Διαιτητής,	HTI	Dipl.,	B.Eng.	(Hons),	MCS,	MICE,	CEng,	MCIArb.

Διαιτησίες στην απλή τους μορφή όπως τις ξέρουμε στην 
οικοδομική βιομηχανία. Αποτελούν την πλειονότητα των 
Διαιτησιών που θα συναντήσει κάποιος Διαιτητής στην πο-
ρεία του και αφορούν εσωτερικές διαφορές μεταξύ ατόμων 
ή εταιρειών ή οργανισμών στην Κύπρο, αλλά όχι κρατών ή 
εταιρειών με έδρα σε διαφορετικές χώρες. 
Διεθνής, είναι μια διαφορά στην οποία είτε τα εμπλεκόμε-
να μέρη έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες είτε 
η σύμβαση από την οποία προέκυψε η συγκεκριμένη δια-
φορά εκτελείτε σε τρίτη χώρα, ακόμα και αν τα μέρη έχουν 
την έδρα τους στη ίδια χώρα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «Διεθνής» με-
ταξύ των διαφόρων ειδικών και ο καθένας δίνει το δικό του 
ορισμό. Σύμφωνα όμως με το model law της UNCITRAL, μια 
Διαιτησία είναι διεθνής εάν: 

α) Τα Μέρη κατά τη συμφωνία για Διαιτησία έχουν την 
έδρα τους σε διαφορετικά κράτη,

β) Ένα από τα ακόλουθα βρίσκεται σε άλλο μέρος από 
αυτό που έχουν την έδρα τους τα Μέρη:

❯ o τόπος της Διαιτησίας που έχει συμφωνηθεί,
❯ ο τρόπος που θα εκτελεσθεί ένα σημαντικό μέρος των 

υποχρεώσεων της εμπορικής σχέσης ή της όποιας δρα-
στηριότητας,

❯ τα Μέρη έχουν ρητά συμφωνήσει ότι το αντικείμενο της 
συμφωνίας για την Διαιτησία αφορά περισσότερες από 
μία χώρες.

Έτσι, για παράδειγμα, αν δύο κυπριακές εταιρείες συμβλη-
θούν με αντικείμενο ένα συμβόλαιο που θα εκτελεσθεί στην 
Κύπρο αλλά έχουν επιλέξει ως τόπο Διαιτησίας χώρα του 
εξωτερικού, τότε θα υπόκειται με βάση τον model law στις 
διατάξεις για διεθνή Διαιτησία.

Η θεσμική και η ad hoc Διαιτησία αποτελούν τις δύο δια-
φορετικές διαδικασίες εσωτερικής Διαιτησίας τις οποίες θα 
επιχειρήσουμε να επεξηγήσουμε πιο κάτω:

• Η ad hoc Διαιτησία
Μια ad hoc Διαιτησία, πραγματοποιείται, όταν η ρήτρα Δι-
αιτησίας σε μια συμφωνία μεταξύ των Μερών, προβλέπει 
προσφυγή στη Διαιτησία χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο Δι-
αιτητικό θεσμό, ούτε σε κάποια συγκεκριμένη δέσμη κανο-
νισμών Διαιτησίας. Με άλλα λόγια η ad hoc Διαιτησία, είναι 
η Διαιτησία η οποία οργανώνεται από τα ίδια τα Μέρη στη 
σύμβαση τους και είναι στην πραγματικότητα και η συνηθέ-
στερη που συναντάται σήμερα στην Κύπρο. Τόσο στα συμ-
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βόλαια της ΜΕΔΣΚ όσο και στα Κυβερνητικά συμβόλαια σε 
περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων Μερών παραπέμπουν απλά σε Διαιτησία μέσω κάποιων 
συγκεκριμένων διαδικασιών, αλλά χωρίς πολλές άλλες λε-
πτομέρειες για τα περαιτέρω. Σε αυτή τη μορφή Διαιτησίας 
τα διάδικα Μέρη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τη σύνθεση 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου (τους Διαιτητές δηλαδή) αλλά 
και σε σημαντική έκταση τους κανόνες που θα διέπουν τη 
διεξαγωγή της Διαιτητικής διαδικασίας. Είναι δηλαδή μια Δι-
αιτησία προσαρμοσμένη στις ειδικότερες ανάγκες και επιθυ-
μίες των Μερών αλλά και της εκάστοτε υπόθεσης.

Το κυριότερο μειονέκτημα της ad hoc Διαιτησίας είναι ότι η 
αποτελεσματικότητα της εξαρτάται από το πνεύμα συνεργα-
σίας μεταξύ των Μερών αλλά και των δικηγόρων τους. Συ-
νεργασία η οποία αφορά βέβαια περισσό-
τερο τους διαδικαστικούς κανόνες και την 
πιθανή συμφωνία ή διαφωνία των Μερών 
σε αυτούς. Τα Μέρη θα πρέπει να προβλέ-
ψουν με λεπτομέρειες στη σύμβαση τους 
όλα τα στοιχεία της Διαιτησίας (αριθμός 
Διαιτητών, διορίζουσα αρχή σε περίπτωση 
ασυμφωνίας για τη συγκρότηση Διαιτη-
τικού δικαστηρίου από δύο ή περισσότε-
ρους Διαιτητές (panel of Arbitrators), τόπο 
Διαιτησίας, γλώσσα Διαιτησίας κοινές πρα-
κτικές στην διαδικασία κλπ). Επιπλέον, το 
κόστος της δεν είναι πάντα μικρό, ενώ οι δι-
αδικαστικές εξουσίες του Διαιτητή υπολεί-
πονται κατά πολύ των εξουσιών ενός δικα-
στηρίου. Έτσι ένας Διαιτητής δεν μπορεί να 
προσάγει αναγκαστικά ένα μάρτυρα (αλλά 
πρέπει να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο 
και να ακολουθηθεί πλέον άλλη διαδικα-
σία) ή δεν μπορεί να εκδικάσει υποθέσεις 
με πολλά Μέρη, συγχωνεύοντας αιτήματα 
(ομοδικία ή consolidation of acts) εκτός αν 
υπάρχει ρητή / ξεχωριστή συμφωνία των Μερών για αυτό.

• Η Θεσμική Διαιτησία (institutional arbitration)
Στη θεσμική Διαιτησία, τα Μέρη μιας διαφοράς, μπορούν 
μέσω μιας συμφωνίας Διαιτησίας ή της Ρήτρας Διαιτησίας ή 
και μέσω ενός ιδιωτικού συμφωνητικού που διέπει την ουσία 
της μεταξύ τους σχέσης (εμπορική, χρηματοδοτική, επενδυ-
τική, κατασκευαστική, κλπ) να προνοούν την προσφυγή στη 
δικαιοδοσία και τις υπηρεσίες ενός Κέντρου Διαιτησίας. Στα 
πλαίσια αυτού του κέντρου, υφίσταται και εφαρμόζεται ένας 
δεδομένος κανονισμός Διαιτησίας και ένας κατάλογος προ-
σοντούχων Διαιτητών. Στην Κύπρο, το κέντρο αυτό επίσημα 
είναι το ΕΤΕΚ το οποίο μέσω του Περί ΕΤΕΚ Νόμου και συ-
γκεκριμένα το άρθρο 5 (που καθορίζει τις αρμοδιότητες του 
ΕΤΕΚ) αναφέρει ότι το Επιμελητήριο «….αναλαμβάνει Διαι-
τησίες, Επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς 
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με 
τη Μηχανική Επιστήμη….» και οι Κανόνες Διαιτησίας που 

εφαρμόζονται είναι οι πρόσφατοι εκδοθέντες Κανονισμοί Δι-
αιτησίας ΕΤΕΚ, Έκδοση 2012. 

Το κέντρο Διαιτησίας δεν επιλύει το ίδιο τις διαφορές, ούτε 
και επεμβαίνει στο έργο των Διαιτητών αλλά βοηθά ουσια-
στικά τα Μέρη, αφού διορίζει το Διαιτητή ή τους Διαιτητές, 
ενώ μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και στα διοικητικά 
της Διαιτησίας καθώς και για την οργάνωση και τη διεξαγω-
γή της Διαιτησίας (εάν το επιθυμούν τα Μέρη και ο Διαιτη-
τής). Οι εξουσίες που ασκεί το κέντρο Διαιτησίας, πηγάζουν 
από τη σύμβαση των Μερών που αναφέρεται σε αυτό για 
την επίλυση των διαφορών που θα προκύψουν από την 
εκτέλεση της. Αποδεχόμενοι την αρμοδιότητα του, τα Μέρη 
αποδέχονται στην πραγματικότητα τον Κανονισμό Διαιτησί-
ας του κέντρου σαν να επρόκειτο για αναπόσπαστο μέρος 

της σύμβασης τους. Για αυτόν τον λόγο τα 
Μέρη, θα πρέπει πριν καθορίσουν κάποιο 
Διαιτητικό Κέντρο, σαν το αρμόδιο όρ-
γανο για την διοργάνωση της Διαιτησίας 
για την επίλυση των διαφορών τους, να 
γνωρίζουν τον Κανονισμό Διαιτησίας που 
αυτό εφαρμόζει, ώστε να μην έχουν μετέ-
πειτα εκπλήξεις.
Το πιο γνωστό Κέντρο διεθνούς Διαιτησί-
ας είναι το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce). 
Άλλα γνωστά κέντρα είναι το London 
Court of Arbitration (LCA), το American 
Arbitration Association (AAA), το Inter 
– American Commission of Commercial 
Arbitration και το International Centre for 
the Settlement of Investment Disputes 
(ICSID). Στην Κύπρο το ανάλογο Κέντρο 
Διαιτησίας όπως αναφέραμε πιο πάνω 
είναι το ΕΤΕΚ και σκοπός του ΕΤΕΚ μέσω 

της έκδοσης των Κανονισμών Διαιτησίας και της Ίδρυσης του 
Κέντρου Διαιτησίας ΕΤΕΚ, είναι να καθιερωθεί και το ίδιο σαν 
ένα γνωστό και σεβαστό Κέντρο Διαιτησίας έξω από τα στενά 
σύνορα της χώρας μας.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η προσφυγή στη θεσμική 
Διαιτησία είναι πολλά. Κατ’ αρχήν είναι η ενσωμάτωση των 
κανόνων Διαιτησίας του Κέντρου στη διαφορά των Μερών. 
Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι στα πλαίσια ενός Διαι-
τητικού δικαστηρίου ένα Μέρος αρνείται να διορίσει ένα Δι-
αιτητή. Τι πρόκειται να γίνει; Το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί 
αν σε μια Διαιτησία οι Διαιτητές αποτύχουν να ορίσουν Επι-
διαιτητή. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα στους Κανονισμούς του 
εκάστοτε Διαιτητικού κέντρου αφού υπάρχουν οι προβλε-
πόμενες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που παρέχει η θεσμική 
Διαιτησία είναι ότι τα Διαιτητικά κέντρα παρέχουν εξειδι-
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κευμένο προσωπικό το οποίο κάνει τις πρώτες επαφές με 
τα Μέρη και το οποίο ρυθμίζει σημαντικές λεπτομέρειες της 
Διαιτητικής διαδικασίας, όπως π.χ. να ειδοποιούν για τις δι-
άφορες συναντήσεις, να φροντίζουν ότι έχουν γίνει οι πλη-
ρωμές ή ότι τα χρονικά περιθώρια τηρούνται. Επίσης γενικά 
φροντίζουν ώστε τα διαδικαστικά της Διαιτησίας να διεξάγο-
νται ομαλά χωρίς προβλήματα (στο βαθμό βέβαια που τους 
επιτρέπεται και τους αναλογεί).

Διαιτησία Vs Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης
Διαφορών
Οι διάφοροι γνωστοί εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφο-
ρών είναι μεταξύ άλλων:
α) Διαπραγματεύσεις,
Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος επίλυσης διαφορών, στην 
οποία τα Μέρη επιχειρούν να λύσουν μεταξύ τους τη δια-
φορά.
β) Διαμεσολάβηση (Mediation),
Είναι καθαρά ιδιωτικός τρόπος επιλύσεως διαφορών, γίνεται 
κατόπιν πρωτοβουλίας των Μερών. Μη δεσμευτική λύση 
για τα Μέρη, εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία (ρητή) που 
να αναφέρει διαφορετικά.
γ) Συμβιβασμός / Συμφιλίωση (Conciliation)
Είναι παρόμοια μέθοδος με την διαμεσολάβηση, αλλά το 
τρίτο πρόσωπο μπορεί να προτείνει λύσεις.
δ) Κριτική διαδικασία (adjudication),
Ιδιωτικός συνοπτικός τρόπος εκδίκασης της υπόθεσης ο 
οποίος σε μικρό χρονικό διάστημα (που προκαθορίζεται) 
οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η απόφαση μπορεί 
να είναι δεσμευτική αλλά όχι τελεσίδικη. 
ε) Μίνι – δίκη (Mini Trial)
Διαδικασία ιδιωτικής επίλυσης ενώπιον υψηλόβαθμων 
στελεχών των επιχειρήσεων με επικεφαλής ουδέτερο τρίτο 
πρόσωπο.
στ) Φιλικός Διακανονισμός (amicable settlement) 
Παρόμοιος τρόπος με διαπραγμάτευση.

Υπάρχουν και άλλες νέες μορφές επίλυσης διαφορών που θα 
προκύψουν λόγω Ε.Ε. όπως Συνήγορος του Πολίτη και Συνή-
γορος του Καταναλωτή, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα όργανα 
με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και θα λειτουρ-
γούν αυτεπάγγελτα ή κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς.

Η βασική διαφορά που προκύπτει μεταξύ της Διαιτησίας και 
στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης Διαφορών είναι η 
δεσμευτικότητα. Η Διαιτησία δεσμεύει νομικά ως προς το 
αποτέλεσμα της, το οποίο είναι άμεσα σεβαστό και εκτελε-
στέο από τους διαδίκους. Αντίθετα, οι Εναλλακτικοί Τρόποι 
Επίλυσης Διαφορών (ΕΤΕΔ) παράγουν αποφάσεις που είναι 
προαιρετικές για τα Μέρη, τα οποία δεν ελέγχονται για την 
μη εκτέλεση τους. Επιπλέον, η διαδικασία της Διαιτησίας 
είναι περισσότερο «κωδικοποιημένη» και ξεκάθαρη, ενώ 
αυτή των ΕΤΕΔ διαπλάθεται κάθε φορά σχεδόν εξ’ ολοκλή-
ρου, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε διαφο-

ράς /διαμάχης. Από αυτή την άποψη, η Διαιτησία βρίσκεται 
πλησιέστερα στην παραδοσιακή Δικαστική λειτουργία, ενώ 
οι ΕΤΕΔ βρίσκονται πιο κοντά στις ανεπίσημες ιδιωτικές δια-
πραγματεύσεις.

Οι Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών χαρακτηρίζο-
νται από την ύπαρξη ενός ουδέτερου τρίτου προσώπου, που 
βοηθά αποφασιστικά τη διεξαγωγή τους, καθώς και στο ότι 
έχουν περισσότερο ανεπίσημη και άρα ελαστική μορφή. Η 
άποψη μου είναι ότι τα πλεονεκτημάτων των ΕΤΕΔ (οικονο-
μία, ουσιαστικό αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο, ταχύτητα , κλπ), 
τις καθιστούν κατάλληλες για διαφορές περισσότερο εμπο-
ρικού και επιχειρηματικού τομέα παρά για διαφορές οικοδο-
μικής βιομηχανίας όπου τα εμπλεκόμενα Μέρη επιθυμούν 
οριστική και δεσμευτική επίλυση της διαφοράς τους.

Επίλογος
Η διαδικασία της Διαιτησίας ολοκληρώνεται με την έκδοση 
της Διαιτητικής απόφασης. Με την έκδοση και παράδοση της 
απόφασης στα Μέρη, ο Διαιτητής ολοκληρώνει την εργασία 
για την οποία διορίστηκε και άμεσα η εξουσία του τερματίζε-
ται (καθίσταται δηλαδή functus officio). 

Για αυτό στόχος της Διαιτησίας, είναι να επιτευχθεί η οριστική 
επίλυση της όποιας διαφοράς, μέσω μιας ορθά εκδοθείσας 
απόφασης. Βασικές προϋποθέσεις για μια ορθή Διαιτητική 
απόφαση είναι να είναι έγκυρη (valid), τελική (final), βέβαια 
(Certain), συνεπής και δυνατή (consistent and possible), να 
είναι απόφαση επί όλων των παραπεφθέντων θεμάτων και 
βέβαια να μην περιέχει απόφαση επί μη παραπεφθέντων 
θεμάτων. Εφόσον ακολουθηθούν τα πιο πάνω η απόφαση 
δεν κινδυνεύει ουσιαστικά σε έφεση που δυνατό τα Μέρη να 
υποβάλουν σε Δικαστήριο. 

Διόρθωση της Διαιτητικής απόφασης μετά την έκδοση της 
μπορεί να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις: 
α) όταν εντοπιστεί απλό αριθμητικό ή υπολογιστικό ή τυπο-
γραφικό λάθος στην απόφαση του Διαιτητή, τότε το ένα Μέ-
ρος με αίτημα του στο Διαιτητή και κοινοποίηση στο άλλο 
Μέρος μπορεί να αιτηθεί διόρθωση της απόφασης και 
β) όταν ο ίδιος ο Διαιτητής αυτεπάγγελτα εντοπίσει τέτοιας 
μορφής λάθος αφού ειδοποιήσει σχετικά τα Μέρη μπορεί να 
προχωρήσει με σχετική διόρθωση της απόφασης (άρθρο 16 
(β) στον Περί Διαιτησίας Νόμο).

Πιθανοί λόγοι ακύρωσης ή παραπομπής της Διαιτητικής 
απόφασης η οποία γίνεται μόνο μέσω έφεσης στο Δικαστή-
ριο (βάση των άρθρων 19 και 20 του Περί Διαιτησίας Νόμου, 
Κεφ. 4), μπορεί να είναι:
α) αν ο Διαιτητής ενέργησε κακόπιστα ή υπερβαίνοντας την 
εξουσία που του παρέχει η συμφωνία για Διαιτησία ή ο σχε-
τικός Περί Διαιτησίας Νόμος (Misconduct of Arbitrator).
β) αν εκδόθηκε αφού η συμφωνία για Διαιτησία έπαψε να 
ισχύει (εκδόθηκε παράτυπα),
γ) αν η συμφωνία για τη Διαιτησία είναι άκυρη και
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δ) αν ο Διαιτητής ορίστηκε κατά παράβαση των όρων της 
συμφωνίας για Διαιτησία ή των διατάξεων του Νόμου, ή αν 
τα Μέρη τον είχαν ανακαλέσει.
ε) Αν η γενική συμπεριφορά του Διαιτητή ή η διαγωγή του 
ήταν κατώτερη του επιπέδου συμπεριφοράς ενός Διαιτητή ή 
χειρίστηκε κακώς την υπόθεση.

Τέλος, κλείνοντας μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η Διαιτη-
σία σε αντιπαραβολή με τις δικαστικές δίκες είναι εξαιρετικά 
ωφέλιμη για τους πιο κάτω λόγους:
α) Μια διαφορά που αφορά ένα περίπλοκο τεχνικό ζήτημα 
μπορεί συχνά να είναι πολύ πιο κατανοητή και θα μπορεί 
να την χειριστεί καλύτερα ένας Διαιτητής - Μηχανικός με τα 
ανάλογα τεχνικά προσόντα. Αυτό αμέσως καθιστά τον Μη-
χανικό Διαιτητή πιο κατάλληλο και καταρτισμένο πρόσωπο 
για να αποφασίσει σχετικά με τη διαφορά από ό, τι θα ήταν 
ένας νομικός Διαιτητής ή και ένας Δικαστής.
β) Σε αντίθεση με τα Δικαστήρια, η Διαιτησία είναι πάντα ιδι-
ωτική υπόθεση και απόλυτα εμπιστευτική μεταξύ των Μερών 
και των Διαιτητών. Ενώ μια υπόθεση που έχει εκδικασθεί στο 
δικαστήριο γίνεται αμέσως δημόσιο αρχείο, συμπεριλαμβα-
νομένων των εγγράφων και των ισχυρισμών της. Εκτός αν τα 
Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, οι Διαιτητικές αποφάσεις 
παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες.
γ) Η Διαιτησία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα Μέρη να χρη-
σιμοποιούν / υιοθετούν τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων, 
αντί να γίνονται ακροάσεις και να ακούγεται μαρτυρία από 
κάθε μάρτυρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αν τα Μέρη και ο 
Διαιτητής συμφωνήσουν, η διαδικασία γίνεται είτε μόνο με 
έγγραφα (documents only arbitration) είτε στην συνοπτική 
μορφή της Διαιτησίας και αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα 
την σοβαρή μείωση χρόνου και κόστους σε έξοδα Διαιτησί-
ας αλλά και έξοδα διαδικασίας.
δ) Σε αντίθεση με τους Δικαστές, οι Διαιτητές μπορούν να 
επιλεχθούν. Σε ένα παραδοσιακό δικαστικό σύστημα οι δι-
καστές σχεδόν πάντα επιλέγονται στην τύχη. Τα μέρη σε μια 
Διαιτησία μπορούν να επιλέξουν ένα κοινό Διαιτητή, ειδικά 
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σε ad hoc Διαιτησίες. Ενώ σε Θεσμικές Διαιτησίες τα Μέρη 
έχουν το δικαίωμα να μην αποδεχτούν το Διαιτητή που θα 
τους καθορίσει το Κέντρο Διαιτησίας, (εάν έχουν σοβαρό 
λόγο για αυτό) ή και να προτείνουν ένα κοινά αποδεκτό Δι-
αιτητή και το Διαιτητικό κέντρο απλά θα επικυρώσει το Δι-
ορισμό του.  
ε) Οι διαδικασίες στο δικαστήριο γενικά διαρκούν για αρκε-
τούς μήνες ή και χρόνια κάποτε. Αυτό μπορεί να είναι μια 
μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία, ενώ οι διαδικασίες της Δι-
αιτησίας, εάν τα Μέρη (και ειδικότερα οι δικηγόροι τους) το 
επιθυμούν πραγματικά μπορεί να είναι πολύ πιο σύντομες.
στ) Οι αποφάσεις Διαιτησίας είναι γενικά δεσμευτικές και 
οριστικές. Υπάρχουν μόνο περιορισμένες προοπτικές για 
έφεση στις Διαιτητικές αποφάσεις και μόνο για συγκεκριμέ-
νους λόγους. Λόγω του κόστους και του μεγάλου χρόνου 
που σχετίζονται με τις εφετικές δίκες (αφού συνήθως στις 
πλείστες των περιπτώσεων οι αποφάσεις των πρωτόδικων 
δικαστηρίων εφεσιβάλλονται από τον διάδικο που χάνει), η 
Διαιτησία μπορεί να είναι τελικά οικονομική και ωφέλιμη.

Αρκτικόλεξο - Ακρωνύμια: 

ΕΕΔ:  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
ΕΤΕΔ: Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης διαφορών
ΜΕΔ: Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών
ΦΜΕΔ:  Φιλικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών
Κ.Πολ.Δ: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
ΑΑΑ: American Arbitration Association
ADR: Alternative Dispute Resolution
C.E.D.R.: Centre for Dispute Resolution
ICC: International Chamber of Commerce
ICC rules: Rules for the Court of Arbitration of the   
 International Chamber of Commerce
LCIA:  London Court of International Arbitration
MED-ARB: Mediation - Arbitration
UNCITRAL: United Nations Commission on International  
 Trade Laws 
CIArb: Chartered Institute of Arbitrators  

‘EΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS CYPRUS
Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	συμμετείχε	
για	 πρώτη	 χρονιά	 στην	Έκθεση	 “Construction	Cyprus	
2012”	 με	δικό	 του	περίπτερο.	H	έκθεση	διοργανώθηκε	
από	την	New	Genesis	Group	και	είχε	την	υποστήριξη	του	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.
Με	αυτό	τον	τρόπο	ενημερώσαμε	τα	μέλη	μας,	φοιτητές	
του	 κλάδου	 αλλά	 και	 άλλους	 επαγγελματίες	 για	 τις	
δραστηριότητες	και	τους	στόχους	μας.
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Τ ο	Σάββατο,	22	Σεπτεμβρίου	2012,	πραγματοποιήθηκε	με	
επιτυχία	η	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	ΣΠΜΑΚ,	στο	
ξενοδοχείο	Hilton	Cyprus,	στη	Λευκωσία.	Στην	Έκτακτη	

Γενική	Συνέλευση	του	ΣΠΜΑΚ,	που	σκοπό	είχε	τη	συζήτηση	και	
την	έγκριση	του	Τροποποιημένου	Καταστατικού	του	ΣΠΜΑΚ,	τα	
παρόντα	 Μέλη	 του	 Συνδέσμου,	 ενέκριναν	 το	 Τροποποιημένο	
Καταστατικό,	ολοκληρώνοντας	έτσι	τις	διαδικασίες	του	Πρωτο-
κόλλου	Βασικών	Αρχών	Μετεξέλιξης	των	Οργανώσεων	ΣΠΜΑΚ	
–	ΣΠΟΛΜΗΚ	–	ΣΑΚ.

Μετά	από	πολλές	και	άοκνες	προσπάθειες	είκοσι	(20)	χρόνων,	
περίπου,	η	όλη	διαδικασία	συνένωσης	των	τριών	Οργανώσεων,	
στέφθηκε	με	επιτυχία.

Η	πάγια	θέση	του	Συνδέσμου	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Αρχιτε-
κτόνων	Κύπρου,	 καθώς	 και	 των	Οργανώσεων	Συλλόγου	Πολι-
τικών	Μηχανικών	Κύπρου	και	Συλλόγου	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου,	
για	συνένωση	των	Αρχιτεκτόνων	και	Πολιτικών	Μηχανικών,	σε	
ένα	φορέα,	έγινε	πραγματικότητα,	διευρύνοντας	την	ιστορία	και	
τους	αγώνες	για	αναβάθμιση	του	επαγγέλματος	του	Πολιτικού	
Μηχανικού	και	του	Αρχιτέκτονα,	διασφαλίζοντας	έτσι	και	τη	συ-
νεργασία	των	δύο	ειδικοτήτων.

Ο	Σύνδεσμος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου,	
θα	 αποτελεί	 πλέον	 το	 συνδετικό	 φορέα,	 στον	 οποίο	 θα	 είναι	
Μέλη	οι	δύο	Σύλλογοι	(Νομικά	Πρόσωπα),	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	
Μηχανικών	Κύπρου	και	ο	Σύλλογος	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου,	προ-
ωθώντας	τη	συνεργασία	και	το	συντονισμό	των	δύο	κλάδων.

Τόσο	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	όσο	και	ο	ΣΑΚ,	θα	διατηρήσουν	την	αυτονο-
μία	και	αυτοτέλεια	τους	ως	ξεχωριστές	Οργανώσεις,	με	απόλυτη	
ανεξαρτησία	ενεργειών	και	απόλυτη	αρμοδιότητα	των	θεμάτων	
που	τους	ενδιαφέρουν.

Το	Συμβούλιο	του	ΣΠΜΑΚ	θα	αποτελείται	από	έξι	(6)	Μέλη,	τους	
τρείς	 (3)	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	αξιωματούχους	οι	 οποίοι	 θα	
διορίζονται	 από	 το	 Συμβούλιο	 Πολιτικών	Μηχανικών	 και	 τους	
τρείς	(3)	Αρχιτέκτονες,	αξιωματούχους	οι	οποίοι	θα	διορίζονται	
από	 το	Συμβούλιο	Αρχιτεκτόνων.	Το	Νομικό	Πρόσωπο	δεν	θα	
μπορεί	να	αποτελεί	Μέλος	του	Συμβουλίου.
Η	θητεία	των	Μελών	του	Συμβουλίου	θα	είναι	διετής	εκτός	αν	
αποφασιστεί	διαφορετικά.

Καταρτίζεται	σε	σώμα	ως	ακολούθως:
1.	Γενικός	Γραμματέας.
Θα	είναι	ο	εκάστοτε	Πρόεδρος	του	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μη-
χανικών	 ή	 του	 Συμβουλίου	 Αρχιτεκτόνων,	 εναλλάξ	 ανά	 έτος.	
Συγκαλεί	 το	Συμβούλιο	και	προεδρεύει	 των	εργασιών	του,	εκ-
προσωπεί	 το	 ΣΠΜΑΚ	 και	 είναι	 υπεύθυνος	 για	 την	 πρακτική	
εφαρμογή	των	αποφάσεων	του	Συμβουλίου.
2.	Ο	Βοηθός	Γενικός	Γραμματέας
Θα	είναι	ο	εκάστοτε	Πρόεδρος	του	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	 ή	 του	 Συμβουλίου	 Αρχιτεκτόνων,	 εναλλάξ	 ανά	 έτος.	
Αντικαθιστά	το	Γενικό	Γραμματέα	σε	όλα	τα	καθήκοντα	του	σε	
περίπτωση	που	κωλύεται	ή	απουσιάζει.
3.	Ο	Γενικός	Ταμίας
Εκλέγεται	με	απλή	πλειοψηφία	μεταξύ	των	Μελών	του	Συμβου-
λίου.	Είναι	υπεύθυνος	για	την	οικονομική	διαχείριση	του	ΣΠΜΑΚ	
και	επιβλέπει	την	τήρηση	των	λογιστικών	βιβλίων.
4.	Ο	Βοηθός	Γενικός	Ταμίας
Εκλέγεται	με	απλή	πλειοψηφία	μεταξύ	των	Μελών	του	Συμβου-
λίου.	Αντικαθιστά	το	Γενικό	Ταμία	σε	όλα	τα	καθήκοντα	του	σε	
περίπτωση	που	κωλύεται	ή	απουσιάζει.
5.	Ο	Γενικός	Ταμίας	και	ο	Βοηθός	Γενικός	Ταμίας
θα	είναι	ο	ένας	Πολιτικός	Μηχανικός	και	ο	άλλος	Αρχιτέκτονας	
ή	αντίστροφα	και	εναλλάξ	ανά	έτος.		

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΣΠΜΑΚ – ΣΠΟΛΜΗΚ - ΣΑΚ
Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	ΣΠΜΑΚ

Γενική Συνέλευση

Ανδρέας	Κωσταντινίδης	Πρόεδρος	ΣΠΜΑΚ	και	Β’	Αντιπρόεδρος	ΣΠΟΛΜΗΚ
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ΙΠΕ	3.6.01/2		 30	Ιουλίου	2012

Πρόεδρο	ΣΠΟΛΜΗΚ	Τ.Θ	23334	1681	Λευκωσία

Θέμα:
Λειτουργία	Ιδρύματος	Προώθησης	Έρευνας	(ΙΠΕ)
Επιθυμώ	να	αναφερθώ	στην	επιστολή	σας	με	ημερομηνία	12	
Απριλίου	2012	σε	σχέση	με	 το	πιο	πάνω	θέμα	 και	 σε	συνέ-
χεια	της	συνάντησης	εκπροσώπων	του	Συλλόγου	σας	με	τον	
Πρόεδρο	και	το	Γενικό	Διευθυντή	του	Ιδρύματος	Προώθησης	
Έρευνας	 (ΙΠΕ),	 να	 σας	 παραθέσω	 τις	 θέσεις	 του	 Ιδρύματος	
παρουσιασμένες	κάτω	από	κάθε	ένα	από	τα	ερωτήματα	που	
θέσατε	στην	εν	λόγω	επιστολή:
1.	 Να	 τροποποιηθεί	 το	 Καταστατικό	 του	 ΙΠΕ,	 έτσι	 ώστε	 τα	
Μέλη	που	απαρτίζουν	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	να	μην	συνδέ-
ονται	με	τους	Οργανισμούς	που	λαμβάνουν	άμεση	χρηματο-
δότηση	και	το	ΙΠΕ	να	μην	είναι	κρατικά	ελεγχόμενο.
Σύμφωνα	με	το	καταστατικό	του	ΙΠΕ,	στο	Διοικητικό	Συμβού-
λιο	 (ΔΣ)	 ενδείκνυται	 να	 συμμετέχουν	 τεχνοκράτες	 και	 προ-
σωπικότητες	με	γνώση	και	προπαίδεια	στους	τομείς	έρευνας,	
τεχνολογικής	ανάπτυξης	και	καινοτομίας.	Ως	εκ	τούτου,	το	ΔΣ	
θεωρεί	 αναγκαία/αναπόφευκτη	 την	 παρουσία	 προσώπων	 τα	
οποία	έχουν	σχέση	με	ακαδημαϊκούς	και	ερευνητικούς	φορείς	
της	 χώρας.	 Σε	 κάθε	περίπτωση	 τα	 πρόσωπα	αυτά	 μετέχουν	
στο	ΔΣ	με	την	προσωπική	τους	ιδιότητα	και	όχι	ως	εκπρόσω-
ποι	φορέων.
Επιπρόσθετα,	 το	ΔΣ	δεν	θεωρεί	ότι	θα	μπορούσε	να	προκύ-
ψει	οποιαδήποτε	σύγκρουση	συμφερόντων	για	τα	μέλη	του	με	
δεδομένο	ότι	το	ΔΣ	δεν	εμπλέκεται	στην	αξιολόγηση	ερευνη-
τικών	προτάσεων	αλλά	απλώς	επικυρώνει	 τα	αποτελέσματα	
των	αξιολογήσεων.
2. Να	δημοσιοποιείται	η	ταυτότητα	των	συντελεστών	του	Δι-
κτύου	Συνεργασίας	για	όλες	τις	επιτυχείς	προτάσεις.
Η	δημοσιοποίηση	όλων	των	συντελεστών	του	Δικτύου	Συνερ-
γασίας	έχει	ήδη	αρχίσει	να	εφαρμόζεται.
3. Να	εφαρμοσθεί	και	να	δημοσιοποιηθεί	πολιτική	αποφυγής	
συγκρουόμενων	 συμφερόντων	 στη	 διαδικασία	 επιλογής	 κρι-
τών,	η	οποία	είναι	ανάλογη	άλλων	παρόμοιων	διεθνών	ιδρυμά-
των	όπως	για	παράδειγμα	του	National	Science	Foundation
Το	 IΠΕ	επιλέγει	 τους	αξιολογητές	του	βάσει	συγκεκριμένης	
διαδικασίας	η	οποία	αποτελεί	απόσπασμα	του	Εγχειριδίου	του	
ΙΠΕ	για	τη	Διαδικασία	Αξιολόγησης	Ερευνητικών	Προτάσεων.	
Στη	διαδικασία,	η	οποία	τηρείται	από	όλους	τους	Λειτουργούς	
και	της	οποίας	η	τήρηση	εποπτεύεται	από	τη	διεύθυνση	του	
IΠΕ,	 περιλαμβάνονται	 σαφείς	 οδηγίες	 ως	 προς	 τον	 τρόπο	
αναζήτησης	και	τα	κριτήρια	επιλογής	των	αξιολογητών.	Συνο-
πτικά	αναφέρεται	ότι	η	αναζήτηση	για	εξεύρεση	αξιολογητών	
γίνεται	σε	διεθνείς	βάσεις	εμπειρογνωμόνων	βάσει	κριτηρίων,	
όπως:
•	η	επιστημονική	εξειδίκευση	του	αξιολογητή
•	η	ποιότητα	του	βιογραφικού	σημειώματος	του	αξιολογητή
•	η	προέλευση	του	αξιολογητή	(προτιμούνται	οι	αξιολογητές		
	 οι	οποίοι	προέρχονται	από	χώρες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης)
•	η	διεπιστημονικότητα	του	υπόβαθρου	του	αξιολογητή
Αποκλείονται	αξιολογητές:	οι	οποίοι	διασυνδέονται	με	οποιο-
δήποτε	τρόπο	με	το	Δίκτυο	Συνεργασίας	καθώς	και	αυτοί	που	

Λειτουργία Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Ο Σύλλογός μας, μετά από ενημέρωση που είχε από μέλος του, καθώς επίσης και μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο 
αλλά και συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, απέστειλε επιστολή στο Ίδρυμα Προώθησης  Έρευνας (ΙΠΕ), με 
την οποία ζητούσε διευκρινίσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του. Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΙΠΕ προ-
σκάλεσε εκπροσώπους του ΣΠΟΛΜΗΚ σε συνάντηση στην οποία παρόν ήταν και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ. Στη συνάντηση 
δόθηκαν διευκρινίσεις στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν από το Σύλλογο και οι απαντήσεις σε αυτά καταγράφονται πιο 

κάτω, στη βάση επιστολής την οποία απέστειλε το ΙΠΕ στο Σύλλογο.

έχουν	δηλωθεί	ως	ανεπιθύμητοι	από	τους	αιτητές.
Για	 τα	 πλείστα	 προγράμματα	 του	 ΙΠΕ	 εντοπίζονται	 τουλά-
χιστο	 πέντε	 κατάλληλοι	 αξιολογητές	 για	 κάθε	 πρόταση,	 και	
κατατάσσονται	ως	προς	την	καταλληλότητα/συσχετισμό	τους	
με	το	αντικείμενο	της	πρότασης.	Μετά	από	γραπτή	επικοινω-
νία,	επιλέγονται	δύο	που	αξιολογούν	τις	προτάσεις,	ανεξάρ-
τητα	και	εξ’	αποστάσεως,	μέσω	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.	
Επιλέγονται	 οι	 πρώτοι	 δύο	 καταλληλότεροι	 αξιολογητές,	 οι	
οποίοι	 καλούνται	 μέσω	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 (χρήση	
τυποποιημένου	μηνύματος	με	τα	ειδικά	στοιχεία	της	υπό	αξι-
ολόγηση	πρότασης)	και	εφόσον	αποδεχτούν	την	πρόσκληση	
και	αποστείλουν	υπογεγραμμένη	 την	 τυποποιημένη	Δήλωση	
Εμπιστευτικότητας	 του	 ΙΠΕ,	 τους	 αποστέλλεται	 η	 πρόταση	
(μέσω	ηλ.	ταχυδρομείου)	και	άλλα	σχετικά	αρχεία/έντυπα	και	
οδηγίες.	 Στην	 περίπτωση	που	 δεν	 υπάρχει	 ανταπόκριση	 (σε	
συγκεκριμένο	χρονικό	διάστημα)	από	τον	ένα	ή	και	τους	δύο	
αξιολογητές	στην	αρχική	πρόσκληση	για	συμμετοχή	στη	δια-
δικασία	αξιολόγησης,	τότε	ο	Λειτουργός	προχωρά	στην	απο-
στολή	του	αρχικού	ηλεκτρονικού	μηνύματος	στον	τρίτο	κατά	
σειρά	καταλληλότερο	αξιολογητή	κ.ο.κ,	μέχρι	να	εξευρεθούν	
δύο	 κατάλληλοι	 αξιολογητές	 που	 να	 αποδεχθούν	 την	 πρό-
σκληση	του	ΙΠΕ	για	συμμετοχή	στη	διαδικασία.
Η	 καταλληλότητα	 των	 αξιολογητών	 και	 η	 επικοινωνία	 των	
Επιστημονικών	 Λειτουργών	 του	 ΙΠΕ	 με	 τους	 αξιολογητές,	
ελέγχονται	από	τους	άμεσα	Προϊστάμενους	των	Λειτουργών,	
ενώ	η	έγκριση	των	τελικών	αποτελεσμάτων	της	διαδικασίας	
αξιολόγησης	για	κάθε	Πρόγραμμα/Δράση	δίνεται	από	το	Γε-
νικό	Διευθυντή	 του	 ΙΠΕ	 και	 επικυρώνεται	 από	 το	Διοικητικό	
Συμβούλιο	του	ΙΠΕ.
Σύμφωνα	με	απόφαση	του	Υπουργικού	Συμβουλίου	για	τη	νέα	
δομή	του	συστήματος	Έρευνας	και	Καινοτομίας	της	Κύπρου,	
το	Κυπριακό	Επιστημονικό	Συμβούλιο	ετοιμάζει	εισηγήσεις	για	
την	αξιολόγηση	 (όργανα	και	διαδικασίες)	των	διεξαγόμενων	
προγραμμάτων	 και	 των	 αποτελεσμάτων	 τους.	 Σημειώνεται	
επίσης,	ότι	το	ΙΠΕ	έχει	αναθέσει	στο	παρελθόν	μελέτη	αξιο-
λόγησης	των	προγραμμάτων	του	σε	ανεξάρτητους	μελετητές.	
Επιπρόσθετα	 μόλις	 προκηρύχθηκε	 διεθνής	 διαγωνισμός	 για	
την	επιλογή	ανεξάρτητων	μελετητών	για	την	αξιολόγηση	των	
προγραμμάτων	της	ΔΕΣΜΗΣ	2008	και	2009-2010,	καθώς	και	
για	 την	 αποτίμηση	 της	 Κυπριακής	 συμμετοχής	 στο	 7ο	 Πρό-
γραμμα	Πλαίσιο.
Επιπρόσθετα,	 σημειώνεται	 ότι	 ο	 ανεξάρτητος	 μηχανισμός	
ελέγχου	που	εφαρμόζει	το	ΝSF	αφορά	στην	εφαρμογή	«συμ-
βουλευτικών	και	εποπτικών	μηχανισμών»	για	την	αξιολόγηση	
από	 επιτροπές	 των	 προγραμμάτων	 γενικά,	 καθώς	 και	 ειδικά	
για	τη	διαδικασία	αξιολόγησης	προτάσεων.
Ο	 ανεξάρτητος	 μηχανισμός	 ελέγχου	 του	 ΝSF,	 αποτελείται	
από	 Επιτροπές	 Επισκεπτών	 (external	 Committee	 of	 Visitors,	
COV)	 που	 επισκέπτονται	 το	 ΝSF	 και	 αξιολογούν	 την	 εφαρ-
μογή	των	Προγραμμάτων	του	και	ακολούθως	υποβάλλουν	έκ-
θεση	με	 εισηγήσεις	σε	Συμβουλευτικές	Επιτροπές	 (Advisory	
Committee,	AC),	οι	οποίες	με	τη	σειρά	τους	ασκούν	συμβου-
λευτικό	ρόλο	προς	τις	διευθύνσεις	του	ΝSF.	Το	ΙΠΕ	εκτιμά	ότι	
θα	μπορούσε	να	εφαρμόσει	κάτι	ανάλογο	με	την	προϋπόθεση	
ότι	μπορεί	να	προσδώσει	επιπλέον	αξία	σε	σχέση	με	τη	διαδι-
κασία	αξιολόγησης	η	οποία	βρίσκεται	στο	τελικό	στάδιο	πριν	
την	προκήρυξη	του	διαγωνισμού.
Το	ΙΠΕ	αφού	διερεύνησε	την	πολιτική	αποφυγής	διαπλεκόμε-

Eπιστολές
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νων	συμφερόντων	που	εφαρμόζει	το	ΝSF	στη	διαδικασία	επι-
λογής	των	κριτών,	διαπίστωσε	ότι	αυτή	προσομοιάζει	αρκετά	
στα	 μέτρα	που	 εφαρμόζει	 το	 ΙΠΕ	προς	αποφυγή	αυτού	 του	
προβλήματος.	 Συγκεκριμένα,	 το	 IΠΕ	 δεν	 επιλέγει	 αξιολογη-
τές	που	σχετίζονται	 κατά	οποιοδήποτε	 τρόπο	με	 ερευνητές	
του	 Δικτύου	 της	 πρότασης	 που	 αξιολογείται.	 Επιπρόσθετα,	
πριν	 από	 την	 αποστολή	 της	 πρότασης	 στον	 αξιολογητή.	 το	
ΙΠΕ	απαιτεί	από	τον	αξιολογητή	όπως	πρώτα	υποβάλει	υπο-
γεγραμμένη	Δήλωση	υε	την	οποία	ο	αξολογητής	δεσμεύεται	
ως	προς	την	τήρηση	εμπιστευτικότητας	και	ως	προς	το	ότι	δεν	
υφίστανται	συγκρουόμενα	συμφέροντα.
Το	ΙΠΕ	θα	εξετάσει	αναλυτικά	τα	μέτρα	που	λαμβάνονται	για	
αποφυγή	του	προβλήματος	αυτού,	τόσο	από	το	ΝSF,	όσο	και	
από	την	ΕΕ,	ώστε	τα	υφιστάμενα	μέτρα	που	λαμβάνει	το	IΠΕ	
να	βελτιστοποιηθούν	σε	μελλοντικές	προκηρύξεις.
4 Να	λειτουργήσει	Επιτροπή	Ενστάσεων	η	οποία	να	εξετάζει	
εάν	 ακολουθήθηκαν	 οι	 γενικές	 αρχές	 αξιολόγησης	 και	 την	
ορθότητα	της	βαθμολόγησης.
Το	ΙΠΕ	ήδη	εφαρμόζει	το	θεσμό	της	Επιτροπής	Ενστάσεων	η	
οποία	εξετάζει	εμπρόθεσμες	ενστάσεις	ως	προς:
•	 Τον	 αποκλεισμό	 μιας	 πρότασης	 κατά	 τον	 προκαταρκτικό	
έλεγχο.	(Ο	προκαταρκτικός	έλεγχος	γίνεται	από	το	επιστη-
μονικό	προσωπικό	του	ΙΠΕ	πριν	από	την	αποστολή	της	πρό-
τασης	για	επιστημονική	αξιολόγηση	και	αφορά	στον	έλεγχο	
τήρησης	βασικών	κανονισμών	της	πρόσκλησης.

•	Τη	σύσταση	της	επιστημονικής	επιτροπής	αξιολόγησης	(δη-
λαδή	 της	 επιλογής	 των	 αξιολογητών)	 που	 αξιολόγησε	 την	
πρόταση.

Η	 Επιτροπή	 Ενστάσεων	 αποτελείται	 από	 τρία	 μέλη	 του	 Δι-
οικητικού	 Συμβουλίου	 του	 ΙΠΕ.	Η	Επιτροπή	 δεν	 εξετάζει	 το	
περιεχόμενο	της	κρίσης	των	αξιολογητών	(δηλαδή	την	ορθό-
τητα	της	επιστημονικής	κρίσης	ή/και	της	βαθμολογίας)	καθώς	
τα	μέλη	της	δεν	κατέχουν	την	απαραίτητη	επιστημονική	κα-
τάρτιση	για	να	το	πράξουν.	Αν	η	Επιτροπή	Ενστάσεων	αποδε-
χτεί	ένσταση	για	μία	πρόταση,	τότε	η	πρόταση	προωθείται	για	
αξιολόγηση	(εφόσον	αφορά	στο	αποτέλεσμα	του	προκαταρ-
κτικού	ελέγχου)	ή	επαναξιολογείται	από	άλλους	αξιολογητές	
(εφόσον	 αφορά	 στη	 σύσταση	 της	 επιστημονικής	 επιτροπής	
αξιολόγησης).
Το	 ΙΠΕ	 προτίθεται	 να	 εξετάσει	 τον	 εμπλουτισμό	 των	 όρων	
εντολής	της	Επιτροπής	Ενστάσεων	έτσι	ώστε	ο	έλεγχος	της	
να	επεκταθεί	πέρα	από	την	ορθότητα	της	σύστασης/επιλογής	
της	επιτροπής	αξιολόγησης	και	τον	έλεγχο	πιθανής	ανεπαρ-
κούς	κατανόησης	λόγω	ανθρώπινου	λάθους	από	πλευράς	αξι-
ολογητών	των	οδηγιών	του	ΙΠΕ,	των	κριτηρίων	αξιολόγησης	
των	προγραμμάτων,	καθώς	και	βασικών	πληροφοριών	που	δί-
νονται	μέσα	στην	πρόταση.
Πληροφοριακά	αναφέρεται	ότι	τόσο	το	NSF,	όσο	και	η	Ευρω-
παϊκή	Επιτροπή	(στο	πλαίσιο	του	7ου	Προγράμματος	Πλαισίου	
για	Έρευνα	και	Τεχνολογική	Ανάπτυξη)	ακολουθούν	παρόμοια	
με	το	ΙΠΕ	πρακτική	και	η	επαναξιολόγηση	προτάσεων	χρησι-
μοποιείται	με	φειδώ.	Δεν	τίθεται	σε	αμφισβήτηση	η	κρίση	των	
αξιολογητών,	διότι	θεωρείται	ότι	εφόσον	εφαρμόζονται	ορθά	
οι	κανονισμοί	επιλογής	των	και	επιβεβαιώνεται	η	μη	ύπαρξη	
σύγκρουσης	συμφερόντων,	η	αξιολόγηση	της	πρότασης	εμπί-
πτει	στην	αποκλειστική	δικαιοδοσία	των	αξιολογητών.
Για	 οποιοδήποτε	 επιπρόσθετο	 μέτρο	 παρθεί	 από	 το	 ΙΠΕ	 για	
βελτίωση	της	διαδικασίας	ένστασης	θα	πρέπει	να	προσεχθούν	
τα	ακόλουθα:
•	Να	μην	επιτρέπεται	οποιαδήποτε	παρέμβαση	τρίτων
	 (μη	εμπειρογνωμόνων)	στη	διαδικασία	αξιολόγησης.
• Να	μην	ενθαρρύνονται	ερευνητές	να	καταθέτουν	ένσταση,	
απλά	και	μόνο	για	επανάληψη	της	διαδικασίας	αξιολόγησης	
με	την	ελπίδα	εξασφάλισης	ψηλότερης	βαθμολογίας.	Άλλω-
στε,	ο	επαναληπτικός	χαρακτήρας	των	Προγραμμάτων	του	
ΙΠΕ,	επιτρέπει	στους	αιτητές	να	επαναϋποβάλουν	προτάσεις	
που	δεν	αξιολογήθηκαν	επιτυχώς	σε	προηγούμενες	προκη-
ρύξεις.

•	Να	λαμβάνεται	υπόψη	το	όφελος	εφαρμογής	της	διαδικασί-
ας	ως	προς	το	κόστος	της.

5. Να	επιτραπεί	ανεξάρτητος	έλεγχος	σχετικά	με	την	επιλο-
γή	κριτών.	Τέτοιος	έλεγχος	θα	μπορούσε	να	διεξαχθεί	από	
τη	Γενική	Ελέγκτρια	ή	από	άλλο	μη	κερδοσκοπικό	οργανισμό	
καταρτισμένο	αποκλειστικά	για	το	σκοπό	αυτό.
Το	ΙΠΕ	υπόκειται	σε	έλεγχο	από	τη	Γενικό	Ελεγκτή	της	Δημο-
κρατίας	και	από	τον	Έφορο	Εσωτερικού	Ελέγχου	(ως	προς	τα	
προγράμματα	που	εντάσσονται	στα	Διαρθρωτικά	Ταμεία).	Συ-
νεπώς	το	ΙΠΕ	δε	φέρει	αντίρρηση	στον	έλεγχο	από	τη	Γενικό	
Ελεγκτή	σχετικά	με	την	επιλογή	των	κριτών.	Εντούτοις	θεω-
ρούμε	ότι	ο	έλεγχος	της	επιλογής	του	κάθε	αξιολογητή	εκτός	
από	υπερβολικά	χρονοβόρος	(σε	κάθε	πρόσκληση	υποβολής	
προτάσεων	 χρησιμοποιούνται	 πάνω	από	 2000	 αξιολογητές),	
πρακτικά	δεν	προσθέτει	κάτι	στη	διαδικασία	ελέγχου,	αφού	η	
επιλογή	κριτών	απαιτεί	υψηλή	και	συγκεκριμένη	τεχνογνωσία	
την	οποία	διαθέτουν	οι	Λειτουργοί	του	ΙΠΕ.	Το	ίδιο	ισχύει	και	
στην	περίπτωση	που	θα	έκανε	έλεγχο	στο	ΙΠΕ	οποιοσδήποτε	
άλλος	οργανισμός	ελέγχου.
Επιπρόσθετα	αναφέρεται,	ότι	για	την	εργασία	που	εκτελούν	
οι	Λειτουργοί	του	ΙΠΕ	και	που	αφορά	στην	επιλογή	και	χρήση	
αξιολογητών	στις	 διαδικασίες	αξιολόγησης,	 ελέγχονται	 όλα	
τα	στάδια	από	τα	πολλαπλά	επίπεδα	ιεραρχίας	του	ΙΠΕ.
6. Εάν	εφαρμοσθούν	τα	ανωτέρω,	τότε	Θα	μπορούσε	να	απο-
φευχθεί	η	δημοσιοποίηση	των	ονομάτων	των	κριτών.	Ωστόσο,	
εάν	υπάρξει	εύλογη	υποψία	για	μη	αξιοκρατική	ή	πλημμελή	αξι-
ολόγηση,	τότε	το	ΙΠΕ	να	τα	δημοσιοποιήσει	ώστε	κάποιος	επη-
ρεαζόμενος	να	μπορεί	να	προσβάλει	την	απόφαση	δικαστικώς.
Το	 ΙΠΕ	 δεν	 δημοσιοποιεί	 τα	 ονόματα	 των	 αξιολογητών	 των	
ερευνητικών	προτάσεων	διότι	τυχόν	δημοσιοποίησή	τους	θα	
αποθαρρύνει	αρκετούς	από	το	να	συμμετέχουν	στις	διαδικα-
σίες	 αξιολόγησης	 σκεπτόμενοι	 το	 ενδεχόμενο	 πίεσης,	 πα-
ρενόχλησης	 ή	 αντεκδίκησης	 από	 δυσαρεστημένους	 αξιολο-
γούμενους	που	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	 η	 δημοσιοποίηση	 της	
ταυτότητας	τους.
Επί	του	παρόντος,	οι	κανονισμοί	της	προκήρυξης	της	ΔΕΣΜΗΣ	
Προγραμμάτων	του	ΙΠΕ	δεν	προβλέπουν	δημοσιοποίηση	της	
ταυτότητας	των	αξιολογητών	(κεφάλαιο	«εμπιστευτικότητα»,	
σελ.	 136,	 Προκήρυξη	 ΔΕΣΜΗΣ	 2009-2010).	 Επιπλέον,	 βάση	
της	υφιστάμενης	διαδικασίας	που	ακολουθείται,	προβλέπεται	
δέσμευση	του	 ΙΠΕ	προς	 τους	αξιολογητές	 (στο	αρχικό	ηλε-
κτρονικό	μήνυμα	επικοινωνίας)	ότι	δεν	θα	κοινοποιείται	η	ταυ-
τότητά	τους.
Το	δικαίωμα	ενός	επηρεαζόμενου	για	δικαστική	προσβολή	της	
απόφασης	απαιτεί	 νομική	γνωμάτευση.	Η	θέση	του	 ΙΠΕ	είναι	
πως	κάτι	τέτοιο	θα	αποτελούσε	αντιπαραγωγική	και	επικίνδυ-
νη	πρακτική.	Η	εμπιστευτικότητα	της	διαδικασίας	αξιολόγησης	
προτάσεων	είναι	διεθνής	πρακτική	και	βασικό	συστατικό	της	δι-
αδικασίας	που	αποδέχονται	και	εφαρμόζουν	όλοι	οι	οργανισμοί	
χρηματοδότησης	 έρευνας	 με	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 το	
ΝSF	και	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.	Αυτό	που	πράττουν	ορισμέ-
νοι	οργανισμοί	χρηματοδότησης	έρευνας,	είναι	η	δημοσίευση	
γενικευμένου,	ετήσιου	καταλόγου	ονομάτων	αξιολογητών	που	
αξιοποιήθηκαν	σε	διαδικασίες	αξιολόγησης,	χωρίς	αντιστοιχία	
ονομάτων	με	συγκεκριμένη	πρόταση.
Σημειώνεται	ότι,	 το	ΝSF	έχει	 κερδίσει	στο	παρελθόν	 (1996)	
δικαστικό	αγώνα	για	 να	 διατηρήσει	 το	 δικαίωμα	 του	 να	 μην	
δημοσιοποιεί	τα	ονόματα	των	αξιολογητών.
Επιπρόσθετα	αναφέρεται	ότι,	η	πρακτική	της	μη	δημοσιοποίη-
σης	των	ονομάτων	των	κριτών	εφαρμόζεται	διεθνώς	και	στην	
περίπτωση	αξιολόγησης	εργασιών	που	υποβάλλονται	για	δη-
μοσίευση	σε	επιστημονικά	περιοδικά.

Κοινοποίηση:	Γενικό	Διευθυντή	Υπουργείου	Οικονομικών,	Πρόεδρο	ΕΤΕΚ

Με	εκτίμηση,

Γιώργος	Γεωργίου

Πρόεδρος	Διοικητικού	Συμβουλίου	Ιδρύματος	Προώθησης	Έρευνας	 

Eπιστολές
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Τ ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκω-

σίας	–	Κερύνειας	του	Συλλόγου	

Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	

διοργάνωσε	Διεθνές	Συνέδριο	με	θέμα	

«Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 –	 Συ-

ντονιστές	Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	

τη	μελέτη	και	κατά	την	εκτέλεση	Κατα-

σκευαστικών	Έργων»,	 υπό	 την	αιγίδα	

της	 Υπουργού	 Εργασίας	 και	 Κοινωνι-

κών	Ασφαλίσεων,	κυρίας	Σωτηρούλας	

Χαραλάμπους.	

Το	 Συνέδριο	 πραγματοποιήθηκε	 με	

μεγάλη	επιτυχία	το	Σάββατο	9	Ιουνίου	

2012,	 στο	 ξενοδοχείο	 Hilton	 Cyprus	

στη	 Λευκωσία,	 με	 τη	 στήριξη	 των	

Υπουργείων	 Εσωτερικών	 και	 Συγκοι-

νωνιών	 και	 Έργων,	 του	 Γερμανικού	

Οργανισμού	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	

Ατυχημάτων	 «Deutsche	 Gezetzhiche	

Unfallversicherung»	 (DGUV),	 του	

Γερμανικού	 Ινστιτούτου	 Υποχρε-

ωτικής	 Ασφάλισης	 και	 Πρόληψης	

Ατυχημάτων	 στον	 Κατασκευαστικό	

Τομέα	 «Berufsgenossenschaft	 der	

Bauwirtschaft»	 (BG	 BAU),	 του	 Τμήμα-

τος	 Επιθεώρησης	 Εργασίας,	 του	 Επι-

στημονικού	 Τεχνικού	 Επιμελητήριου		

Κύπρου,	 του	 Συνδέσμου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου,	

του	 Συλλόγου	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου,	

του	 Ευρωπαϊκού	 Πανεπιστημίου	 Κύ-

πρου	 και	 του	 Τεχνολογικού	 Πανεπι-

στημίου	Κύπρου.

Το	 Συνέδριο,	 στο	 οποίο	 συμμετείχαν	

διακεκριμένοι	 καθηγητές	 και	 άλλοι	

εμπειρογνώμονες	 από	 το	 εξωτερικό	

και	την	Κύπρο,	αποτέλεσε	μια	μοναδική	

ευκαιρία	 για	 Πολιτικούς	 Μηχανικούς,	

Αρχιτέκτονες	 και	 άλλες	 ειδικότητες	

Μηχανικών	που	εμπλέκονται	στην	με-

λέτη	 και	 υλοποίηση	 κατασκευαστικών	

έργων,	εργολήπτες,	καθώς	και	άλλους	

επαγγελματίες	που	ασχολούνται	με	τα	

κατασκευαστικά	 έργα	 να	 πληροφορη-

θούν	 και	 να	 κατανοήσουν	 τις	 απαιτή-

σεις	 της	 νομοθεσίας	 με	 την	 παρουσί-

αση	παραδειγμάτων	καλής	πρακτικής.	

Οι	παρουσιάσεις	επικεντρώθηκαν	στην	

αποτελεσματική	εφαρμογή	της	πρόλη-

ψης	 στο	 στάδιο	 του	 σχεδιασμού,	 την	

εκπόνηση	 και	 εφαρμογή	 του	 Σχεδίου	

Ασφάλειας	και	Υγείας,	καθώς	και	στις	

Πραγματοποίηση Διεθνουσ Συνέδριου με θέμα
«Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
κατά τη μελέτη και κατά την εκτέλεση Κατασκευαστικών  Έργων»

Ξενοδοχείο	Hilton,	Σάββατο	09	Ιουνίου	2012

υποχρεώσεις	 και	 την	 αποτελεσματική	

εκτέλεση	των	καθηκόντων	των	Συντο-

νιστών	Ασφάλειας	και	Υγείας	καθόλη	

τη	 διάρκεια	 του	 σχεδιασμού	 και	 υλο-

ποίησης	των	έργων.	

Η	βελτίωση	των	επιπέδων	ασφάλειας	

και	 υγείας	 στον	 κατασκευαστικό	 το-

μέα	 είναι	 ζωτικής	 σημασίας,	 καθώς	 ο	

τομέας	αυτός	αποτελεί	έναν	από	τους	

σημαντικότερους	και	ταχύτατα	εξελισ-

σόμενους	 τομείς,	 διαδραματίζοντας	

A N A Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η



35Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2012

έτσι	 καθοριστικό	ρόλο	στην	οικονομι-

κή	 ευρρωστία	 της	 Κύπρου.	 Ιδιαίτερα	

σήμερα	 με	 την	 οικονομική	 κρίση,	 επι-

βάλλεται	 η	 επένδυση	 στη	 βελτίωση	

των	επιπέδων	ασφάλειας	και	υγείας	η	

οποία	αποδεδειγμένα	αυξάνει	την	πα-

ραγωγικότητα	και	συνεπώς	συμβάλλει	

στη	μείωση	του	κόστους	των	έργων.

Οι	 μελετητές	 πρέπει	 να	 λαμβάνουν	

υπόψη	 τις	 αρχές	 πρόληψης	 κατά	 το	

σχεδιασμό	 του	 έργου.	 Ο	 ρόλος	 τους	

είναι	 σημαντικός	 για	 τη	 μείωση	 των	

επαγγελματικών	 κινδύνων	 κατά	 την	

κατασκευή	 και	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	

των	 κατασκευαστικών	 εργασιών	 κα-

θόλη	τη	διάρκεια	της	ζωής	του	έργου.	

Πρέπει	να	λαμβάνουν	υπόψη	τα	θέμα-

τα	ασφάλειας	και	υγείας	και	να	τα	εν-

σωματώνουν	ως	μέρος	της	καλής	πρα-

κτικής	σχεδιασμού	μαζί	με	 τα	θέματα	

αισθητικής,	λειτουργικότητας,	οικοδο-

μησιμότητας,	κόστους	κ.λπ.

Η	 εκπόνηση	 του	 ΣΑΥ	 ως	 μέρος	 της	

μελέτης	 του	 έργου	 και	 η	 ενσωμάτω-

ση	του	στα	έγγραφα	των	προσφορών	

και	 κυρίως	 στα	 συμβόλαια	 ανάθεσης	

της	εκτέλεσης	του	έργου,	το	καθιστά	

αποτελεσματικό	 εργαλείο	 πρόληψης	

για	την	αποφυγή	ή/και	ελαχιστοποίηση	

των	κινδύνων	από	το	στάδιο	του	σχεδι-

ασμού	μέχρι	και	την	ολοκλήρωση	ενός	

έργου.		

Ο	ρόλος	των	Συντονιστών	για	θέματα	

ασφάλειας	 και	 υγείας	 είναι	 καθορι-

στικός	στην	εμπλοκή	και	στον	αποτε-

λεσματικό	 συντονισμό	 όλων	 των	 συ-

ντελεστών	του	έργου	καθώς	και	στον	

έγκαιρο	 προγραμματισμό	 των	 διαφό-

ρων	φάσεων	του	έργου,	ώστε	να	γίνει	

εφικτή	η	εκπόνηση,	η	αναπροσαρμογή	

και	η	εφαρμογή	του	ΣΑΥ,	για	την	απο-

τελεσματική	 διαχείριση	 και	 έλεγχο	

των	κινδύνων,	με	απώτερο	στόχο	την		

υλοποίηση	 έργων	 υψηλής	 ποιότητας,	

χωρίς	κινδύνους	και	ατυχήματα	και	με	

χαμηλότερο	κόστος.	 
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Ασφάλεια & Υγεία

ΜΕΡΟΣ	Α
ΠΡΟΝΟΙΕΣ	ΤΗΣ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εισαγωγή

Ο	 τομέας	 των	 κατασκευών	 είναι	 ένας	

τομέας	 ψηλού	 κινδύνου.	 Σύμφωνα	 με	

τα	 στατιστικά	 στοιχεία	 των	 ατυχημά-

των	 που	 γνωστοποιούνται	 στο	 Τμήμα	

Επιθεώρησης	 Εργασίας	 τη	 τελευταία	

δεκαετία,	στο	τομέα	κατασκευών	συμ-

βαίνουν	το	20	–	30%	του	συνόλου	των	

εργατικών	ατυχημάτων	και	το	40	–	50%	

των	θανατηφόρων	ατυχημάτων.	Επίσης	

σχετική	έρευνα	που	πραγματοποιήθηκε	

μεταξύ	 των	 κρατών	 μελών	 της	Ευρώ-

πης	των	15	κατέδειξε	ότι	το	60%	των	

ατυχημάτων	οφείλονται	στη	μη	εφαρ-

μογή	μέτρων	πριν	το	στάδιο	εκτέλεσης	

των	έργων.

Η	βελτίωση	της	ασφάλειας	και	υγείας	

στα	κατασκευαστικά	έργα	επιτυγχάνε-

ται	μόνο	με	 την	προληπτική	δράση.	Η	

αποτελεσματική	 πρόληψη	 των	 ατυχη-

μάτων,	επαγγελματικών	ασθενειών	και	

επικίνδυνων	συμβάντων	επιτυγχάνεται	

με	την	ορθή	εφαρμογή	των	αρχών	πρό-

ληψης	από	το	στάδιο	της	σύλληψης	της	

ιδέας	και	σε	όλα	τα	στάδια	κατασκευής	

ενός	έργου	(μελέτη,	οργάνωση,	διαδι-

κασία	 προσφορών,	 εκτέλεση	 εργασι-

ών	και	 κατά	τις	μελλοντικές	εργασίες	

έκτακτης	 και	 τακτικής	 συντήρησης,	

προσθηκών	και	κατεδάφισης	του).

Οι	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	 (Ελάχι-

στες	 Προδιαγραφές	 για	 Προσωρινά	

ή	 Κινητά	 Εργοτάξια)	 Κανονισμοί	 του	

2002,	 που	 αποτελούν	 τους	 εναρμο-

νιστικούς	 Κανονισμούς	 της	 Οδηγίας	

92/57/ΕΟΚ	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	

επιβάλλουν	την	εφαρμογή	διαδικασιών	

οι	οποίες	διασφαλίζουν	την	εφαρμογή	

των	 αρχών	 πρόληψης,	 τη	 συνεργασία	

και	το	συντονισμό	ανάμεσα	στους	συ-

ντελεστές	του	έργου	τόσο	κατά	την	εκ-

πόνηση	της	μελέτης	του	έργου	όσο	και	

κατά	το	στάδιο	της	κατασκευής.

Ο	ρόλος	του	Συντονιστή	για	τα	θέματα	

ασφάλειας	 και	 υγείας	 κατά	 την	 εκπό-

νηση	 της	 μελέτης	 του	 έργου	 (Συντο-

νιστής	Μελέτης)	είναι	 ιδιαίτερα	σημα-

ντικός	 για	 την	 εφαρμογή	 των	 αρχών	

πρόληψης	 και	 αποτελεσματική	 συνερ-

γασία	 και	 συντονισμό	 ανάμεσα	 στους	

μελετητές	και	άλλους	συντελεστές	του	

έργου	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	

του	έργου,	καθώς	και	για	την	εκπόνηση	

κατάλληλου	και	αποτελεσματικού	Σχε-

δίου	Ασφάλειας	και	Υγείας.

Οι	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας

(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	για	Προσω-

ρινά	ή	Κινητά	Εργοτάξια)

Κανονισμοί	του	2002

(Κ.Δ.Π	 172/2002)	 -	 Βασικές	 πρόνοιες	

για	το	Συντονιστή	Μελέτης

1.	Σύμφωνα	με	το	Κανονισμό	4(1)	των	

πιο	 πάνω	 Κανονισμών	 ο	 Συντονιστής	

για	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	

την	 εκπόνηση	 της	μελέτης	 του	 έργου	

(Συντονιστής	 Μελέτης)	 απαιτείται	 να	

οριστεί	για	έργα	όπου	προβλέπεται	να	

εκτελεστούν	 εργασίες	 από	 περισσό-

τερους	 του	 ενός	 εργολάβους	ή	 υπερ-

γολάβους.	 Ο	 Κύριος	 του	 έργου	 (Ιδιο-

κτήτης)	 πρέπει	 να	 διασφαλίσει	 ότι	 ο	

Συντονιστής	Μελέτης	ορίζεται	από	το	

Μελετητή	 ολόκληρου	 του	 έργου.	 Στη	

περίπτωση	όπου	δεν	υπάρχει	Μελετη-

τής	ολόκληρου	 του	 έργου,	 ο	 Συντονι-

στής	Μελέτης	πρέπει	να	οριστεί	από	το	

Κύριο	του	έργου.

2.	Σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	8(2)	των	

περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	(Ελάχιστες	

Προδιαγραφές	 για	 Προσωρινά	 Κινητά	

Εργοτάξια)	 Κανονισμών	 του	 2002,	 ο	

Συντονιστής	Μελέτης:	

(α)	Συντονίζει	την	εφαρμογή	των	γενι-

κών	αρχών	πρόληψης	σε	θέματα	ασφά-

λειας	και	υγείας	κατά	τα	στάδια	σύλλη-

ψης,	επεξεργασίας	και	εκπόνησης	της	

μελέτης	του	έργου.

(β)	Καταρτίζει	ή	αναθέτει	την	κατάρτι-

ση	του	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας.

(γ)	 Καταρτίζει	 ή	 και	 αναπροσαρμόζει	

τον	Φάκελο	Ασφάλειας	και	Υγείας.

ΜΕΡΟΣ	Β
ΚΑΛΗ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εισαγωγή

Για	να	μπορεί	ο	Συντονιστής	Μελέτης	

να	 εκπληρώσει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	

που	επιβάλλονται	από	την	εν	λόγω	Νο-

μοθεσία,	 πρέπει	 επιπρόσθετα	 από	 τα	

προσόντα	που	καθορίζονται	από	το	Κα-

νονισμό	 8	 των	 πιο	 πάνω	Κανονισμών,	

να	 διαθέτει	 επαρκή	 μέσα	 και	 πόρους	

για	 τη	 διαχείριση	 των	 θεμάτων	ασφά-

λειας	και	υγείας	σε	σχέση	με	την	εκπό-

νηση	 της	 μελέτης,	 το	 σχεδιασμό,	 τον	

προγραμματισμό	και	την	προετοιμασία	

της	εκτέλεσης	του	έργου.

Καλές	πρακτικές	για	την	αποτελεσμα-

τική	εκτέλεση	των	καθηκόντων	του	Συ-

ντονιστή	μελέτης	και	εκπλήρωσης	του	

ρόλου	 του	 σύμφωνα	 με	 τις	 πρόνοιες	

των	πιο	πάνω	Κανονισμών	μπορείτε	να	

βρείτε	 στον	 Οδηγό	 για	 τις	 Συμβάσεις	

στον	 τομέα	 των	 Κατασκευών,	 στον	

Οδηγό	Καλής	Πρακτικής	 για	 τα	Κατα-

σκευαστικά	Έργα,	 καθώς	και	στον	Μη	

δεσμευτικό	Οδηγό	Καλής	Πρακτικής	για	

την	κατανόηση	και	εφαρμογή	της	Οδη-

γίας	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 «Νon-

binding	 guide	 to	 good	 understanding	

and	 implementing	 Directive	 92/57/EEC	

‘Construction	 Sites’»	 της	 Ευρωπαϊκής	

Επιτροπής.	Οι	πιο	πάνω	Οδηγοί	βρίσκο-

νται	δημοσιευμένοι	στην	Ιστοσελίδα	του	

Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ)	

στη	διεύθυνση	www.mlsi.gov.cy/dli

Yπηρεσίες Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου

 (Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς 	 Μ ε λ έ τ η ς )

Πρόνοιες	της	Νομοθεσίας	και	καλή	πρακτική

Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Λειτουργός	Επιθεώρησης	Εργασίας	-	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας

Αύγουστος	2012
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Ασφάλεια & Υγεία

Για	 σκοπούς	 κατανόησης	 των	 καθη-

κόντων	και	του	ρόλου	του	Συντονιστή	

Μελέτης	 και	 διευκόλυνσης	 της	 συμ-

μόρφωσης	 με	 τις	 εν	 λόγω	 πρόνοιες	

της	Νομοθεσίας,	ακολουθούν	ως	Καλή	

Πρακτική	 οι	 προτεινόμενες	 υπηρεσίες	

που	θα	μπορούσε	να	προσφέρει	ο	Συ-

ντονιστής	Μελέτης	 στα	 διάφορα	 στά-

δια	του	έργου.	

Προτεινόμενες	 υπηρεσίες	 του	 Συντο-

νιστή	Μελέτης

I.	Εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου

1.	 Συμβουλεύει	 κατάλληλα	 και	 επαρ-

κώς	 τον	 κύριο	 του	 έργου	 σχετικά	 με	

τις	 απαιτούμενες	 ενέργειες	 για	 συμ-

μόρφωση	του	με	τις	πρόνοιες	της	νο-

μοθεσίας	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	

υγείας	 στην	 εργασία	 και	 ιδίως	 με	 τις	

πρόνοιες	που	ρυθμίζουν	τα	θέματα	των	

κατασκευαστικών	 έργων	 και	 τις	 ελά-

χιστες	 προδιαγραφές	 ασφάλειας	 και	

υγείας	στους	χώρους	εργασίας.	

2.	 Συλλέγει	 όλες	 τις	 απαιτούμενες	

πληροφορίες	για	το	σχέδιο	ασφάλειας	

και	υγείας	και	τα	θέματα	ασφάλειας	και	

υγείας	και	μεριμνά	για	τη	διάθεση	τους	

στους	μελετητές	του	έργου.

3. Μεριμνά	για	την	ετοιμασία	των	απαι-

τούμενων	 σχεδίων,	 σύνταξη	 των	 τε-

χνικών	 προδιαγραφών	 και	 καθορισμό	

κριτηρίων	επιλογής	των	υλικών,	μεθό-

δων	εργασίας,	εργολάβων	και	υπεργο-

λάβων	για	την	αντιμετώπιση	των	κινδύ-

νων	 που	 είναι	 προβλεπτό	 στο	 στάδιο	

της	μελέτης	και	προετοιμασίας	του	έρ-

γου	και	ενσωμάτωσή	τους	στην	μελέτη	

του	 έργου,	 στα	 έγγραφα	 προκήρυξης	

και	 στους	 όρους	 και	 απαιτήσεις	 των	

συμβολαίων	 ανάθεσης	 της	 εκτέλεσης	

του	έργου	σύμφωνα	με	τις	αρχές	πρό-

ληψης	 και	 με	 βάση	 τα	 αποτελέσματα	

της	εκτίμησης	των	κινδύνων.

4.	Συντονίζει	την	ενσωμάτωση	των	θε-

μάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στο	στά-

διο	εκπόνησης	της	μελέτης	και	σχεδια-

σμού	του	έργου.

5.	 Συντονίζει	 την	 εφαρμογή	 των	γενι-

κών	αρχών	πρόληψης	κατά	το	σχεδια-

σμό	του	έργου.

6.	 Εισηγείται,	 όπου	 θεωρεί	 ότι	 απαι-

τείται,	 την	 αναπροσαρμογή	 της	 μελέ-

της	 για	 αποτελεσματική	 αντιμετώπιση	

των	 προβλεπτών	 κινδύνων	 κατά	 την	

κατασκευή	 του	 έργου	 καθώς	 και	 κατά	

τις	μελλοντικές	εργασίες	(έκτακτη	και	

τακτική	συντήρηση,	προσθήκη,	κατεδά-

φιση).

7.	 Εκπονεί	 το	 Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	

Υγείας	στο	στάδιο	της	μελέτης.

8. Συντονίζει	 την	αναπροσαρμογή	 της	

μελέτης	 (κατασκευαστικά	 σχέδια	 και	

τεχνικές	 προδιαγραφές)	 σύμφωνα	 με	

το	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας

9. Συμμετέχει	 στον	 καθορισμό	 των	

ελαχίστων	απαιτήσεων	ασφάλειας	και	

υγείας	στην	εργασία	στις	τεχνικές	προ-

διαγραφές	 και	 έγγραφα	 των	 προσφο-

ρών.

10. Εισηγείται	σε	σχέση	με	το	χρονικό	

προγραμματισμό	 των	 διαφόρων	 φά-

σεων	και	εργασιών	του	έργου	και	τον	

καθορισμό	 χρονικών	 προθεσμιών	 για	

την	εφαρμογή	προληπτικών	και	άλλων	

μέτρων	 για	 τα	 θέματα	 ασφάλειας	 και	

υγείας	στην	εργασία.

11.	 Συντονίζει	 τη	 συμπερίληψη	 του	

Σχεδίου	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 κα-

θώς	και	άλλων	σχετικών	με	τα	θέματα	

ασφάλειας	και	υγείας	στοιχείων	και	εγ-

γράφων,	 στην	 προκήρυξη	 του	 έργου,	

τις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 και	 τα	 έγ-

γραφα	προσφορών.

12.	Συντονίζει	τη	συμπερίληψη	κριτηρί-

ων	στη	διαδικασία	ελέγχου	και	αξιολό-

γησης	των	προσφορών	σε	σχέση	με	τις	

απαιτήσεις	για	τα	θέματα	ασφάλειας	&	

υγείας	στην	εργασία.	

13. Εισηγείται	 το	 σχεδιασμό	 μόνιμων	

εγκαταστάσεων	 ασφάλειας	 οι	 οποίες	

θα	παραμείνουν	στο	έργο	για	πιθανές	

μελλοντικές	εργασίες	κατά	τη	διάρκεια	

της	ζωής	του	έργου	και	συντάσσει	 τα	

καθοδηγητικά	 έγγραφα	 που	 απαιτού-

νται	 για	 την	 ασφαλή	 εκτέλεση	 των	

εργασιών	τα	οποία	θα	πρέπει	να	περι-

ληφθούν	 στο	 Φάκελο	 Ασφάλειας	 και	

Υγείας.

14.	 Καταρτίζει	 το	 Φάκελο	 Ασφάλειας	

και	Υγείας.

II.	Διαδικασία	Προσφορών,	Αξιολόγη-

ση	και	Διορισμός	Εργολάβου	

15.	Παρέχει	συμβουλές	στον	μελετητή	

ολόκληρου	του	έργου	και	τον	κύριο	του	

έργου	για	την	επιλογή	των	προσφορο-

δοτών	εργολάβων	σχετικά	με	την	ικα-

νότητα	τους	να	αναλάβουν	και	να	εκ-

πληρώσουν	τα	καθήκοντα	που	θα	τους	

ανατεθούν,	 σύμφωνα	 με	 τις	 πρόνοιες	

της	Νομοθεσίας	για	θέματα	ασφάλειας	

και	υγείας	στην	εργασία.

16.	Αξιολογεί	το	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	

Υγείας,	το	οποίο	αναπτύσσει,	συμπλη-

ρώνει	 και	 οριστικοποιεί	 ο	 εργολάβος,	

και	παρέχει	συμβουλές	στον	μελετητή	

ολόκληρου	 του	 έργου	 ή	 /και	 τον	 επι-

βλέποντα	της	εκτέλεσης	του	έργου	για	

την	επάρκεια	του,	ώστε	αυτό	να	τεθεί	

σε	εφαρμογή	με	τη	λειτουργία	του	ερ-

γοταξίου	και	πριν	 την	έναρξη	 των	ερ-

γασιών.

III.	Εκτέλεση	Έργου

17.	 Αξιολογεί	 περιοδικά	 το	 Σχέδιο	

Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	το	στάδιο	

εκτέλεσης	των	εργασιών	και	ενημερώ-

νει	το	μελετητή	ολόκληρου	του	έργου	

ή/και	τον	επικεφαλή	της	ομάδας	μελέ-

της	ή/και	τον	επιβλέποντα	για	τις	τυχόν	

απαραίτητες	 ενέργειες	που	θα	πρέπει	

να	 γίνουν	 από	 τον	 εργολάβο,	 για	 την	

ορθή	 και	 αποτελεσματική	 εφαρμογή	

του	 Σχεδίου	 κατά	 την	 εκτέλεση	 των	

εργασιών.

18.	 Συντονίζει	 τη	 συλλογή	 των	 απαι-

τούμενων	 πληροφοριών	 για	 αναπρο-

σαρμογή	 του	Φακέλου	Ασφάλειας	 και	

Υγείας	του	Έργου	ώστε	αυτός	να	περι-

έχει	τα	πραγματικά	στοιχεία	του	έργου	

έτσι	όπως	αυτό	κατασκευάστηκε.

IV.	Ολοκλήρωση	των	εργασιών	και	πα-

ράδοση	του	Έργου

19.	Αναπροσαρμόζει	το	Φάκελο	Ασφά-

λειας	και	Υγείας	του	έργου	για	να	πα-

ραδοθεί	 στον	 κύριο	 του	 έργου,	 μετά	

την	προσωρινή	παραλαβή	του	έργου.	



38 Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2012

Το	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	

(ΤΕΕ),	 κατά	 την	 περίοδο	 Σεπτεμβρίου	

–	Δεκεμβρίου	2012,	όπως	και	πέρσι,	θα	

διεξάγει	 ειδική	 εκστρατεία	 επιθεωρή-

σης	των	εργοταξίων,	με	στόχο	τη	συμ-

μόρφωση	με	τις	πρόνοιες	της	σχετικής	

Νομοθεσίας	 που	 ρυθμίζει	 το	 Σχέδιο	

Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (ΣΑΥ)	 και	 τους	

Συντονιστές	για	τα	θέματα	Ασφάλειας	

και	Υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	με-

λέτης	και	την	εκτέλεση	του	έργου.

Οι	επιθεωρήσεις	που	διεξήχθησαν	κατά	

την	εκστρατεία	του	2011	επικεντρωθή-

καν	 στον	 έλεγχο	 συμμόρφωσης	 των	

κυρίων	των	έργων	(ιδιοκτητών)	και	των	

αναδόχων	 (μελετητών,	 επιβλεπόντων,	

εργολάβων)	 με	 τις	 διατάξεις	 της	 πιο	

πάνω	Νομοθεσίας.

Στα	πλαίσια	της	εκστρατείας	του	2011	

έγινε	έλεγχος	για	να	διαπιστωθεί	κατά	

πόσον	 ετοιμάζονται	 κατάλληλα	 ΣΑΥ	

στο	στάδιο	της	μελέτης	του	έργου	και	

εάν	γίνεται	 ανάλογη	προσαρμογή	 της	

μελέτης	 αυτής.	 Επίσης,	 εξετάστηκε	

εάν	στη	συνέχεια	το	ΣΑΥ	συμπληρώνε-

ται	 κατάλληλα	 και	 αναπροσαρμόζεται	

κατά	την	εκτέλεση	του	έργου	και	κατά	

πόσον	αξιοποιείται	για	να	ενημερώνο-

νται	οι	εμπλεκόμενοι	υπεργολάβοι	και	

άλλοι	συντελεστές	του	έργου.

Επίσης,	κατά	τη	διάρκεια	της	πιο	πάνω	

εκστρατείας	 διερευνήθηκε	 εάν	 οι	 Συ-

ντονιστές	 για	 τα	 θέματα	 Ασφάλειας	

και	 Υγείας	 διέθεταν	 τα	 απαιτούμενα	

προσόντα	 που	 καθορίζονται	 από	 τις	

αντίστοιχες	 πρόνοιες	 της	 Νομοθεσί-

ας,	συντόνιζαν	τους	μελετητές,	εκπο-

νούσαν	 και	 αναπροσάρμοζαν	 το	 ΣΑΥ	

κατά	τη	μελέτη	του	έργου.	Εξετάστηκε	

επίσης	εάν	οι	Συντονιστές	συντόνιζαν	

και	 οργάνωναν	 τη	 συνεργασία	 μετα-

ξύ	 των	 εργολάβων	 και	 υπεργολάβων,	

αναπροσάρμοζαν	 το	ΣΑΥ	και	 έλεγχαν	

την	εφαρμογή	του	κατά	την	εκτέλεση	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων
Σεπτέμβριος	-	Δεκέμβριος	2011	και	2012

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου

του	έργου.

Συνολικά	κατά	την	περίοδο	της	περσι-

νής	 εκστρατείας	 πραγματοποιήθηκαν	

217	 επιθεωρήσεις,	 από	 τις	 οποίες	 25	

επιθεωρήσεις	 έργων	 στο	 στάδιο	 της	

μελέτης	 και	 192	 επιθεωρήσεις	 έργων	

στο	στάδιο	της	εκτέλεσης.

Η	 ανάλυση	 των	 αποτελεσμάτων	 της	

εκστρατείας	 του	 2011	 κατέδειξε	 τα	

ακόλουθα:

•	 Τα	 επίπεδα	 ασφάλειας	 και	 υγείας	
στην	 εργασία,	 στον	 κατασκευαστικό	

τομέα	 έχουν	 μεν	 βελτιωθεί	 αλλά	 δεν	

είναι	ικανοποιητικά.

•	Οι	κύριοι	των	έργων	και	οι	μελετητές	
γνώριζαν	 ότι	 είχαν	 υποχρεώσεις	 για	

τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	στην	

εργασία	 αλλά	 στην	 πλειονότητά	 τους	

αγνοούσαν	 την	 υποχρέωσή	 τους	 για	

τον	ορισμό	Συντονιστή	για	τα	θέματα

Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	τη	μελέτη	

του	 έργου.	 Επίσης,	 δεν	 γνώριζαν	 τα	

απαιτούμενα	 προσόντα,	 τα	 καθήκο-

ντα	και	τον	ρόλο	του	Συντονιστή.	Στις	

πλείστες	 περιπτώσεις	 όπου	 ορίζονται	

Συντονιστές	δεν	εκτελούσαν	τα	κατάλ-

ληλα	 καθήκοντα	 και	 δεν	 εμπλέκονταν	

στην	εκπόνηση	της	μελέτης	στο	βαθμό	

που	θα	έπρεπε.

•	Διαπιστώθηκε	σύγχυση	ρόλων	και	έλ-
λειψη	συνεργασίας	μεταξύ	των	διαφό-

ρων	 εμπλεκομένων	 συντελεστών	 στο	

στάδιο	της	μελέτης.

•	 Σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 διαπιστώθη-
κε	ότι	ανατέθηκε	η	ετοιμασία	του	ΣΑΥ,	

τόσο	 κατά	 την	 εκπόνηση	 της	μελέτης	

όσο	και	κατά	την	εκτέλεση	ενός	έργου,	

σε	πρόσωπα	τα	οποία	δεν	διέθεταν	τα	

προβλεπόμενα	από	τη	νομοθεσία	προ-

σόντα	και	δεν	είχαν	επαρκείς	γνώσεις	

ούτε	για	τα	κατασκευαστικά	έργα	ούτε	

και	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	

σε	σχέση	με	τα	έργα	αυτά.

•	 Οι	 Συντονιστές	 κατά	 την	 εκτέλεση	
των	 έργων	 σε	 αρκετές	 περιπτώσεις	

ανάθεσαν	 την	 αναπροσαρμογή	 των	

ΣΑΥ,	 πριν	 από	 την	 έναρξη	 των	 εργα-

σιών,	σε	αναρμόδια	πρόσωπα	που	δεν	

είχαν	 πάντοτε	 επαρκείς	 γνώσεις	 και	

εμπειρία	 για	 τα	 κατασκευαστικά	 έργα	

και	τις	εργασίες	των	εργοταξίων.	Αυτό	

είχε	ως	αποτέλεσμα	να	μη	γίνεται	ορθή	

ανάπτυξη,	 συμπλήρωση	 και	 αναπρο-

σαρμογή	των	ΣΑΥ.

Βασικός	 στόχος	 της	 φετινής	 εκστρα-

τείας	 είναι	 η	 ανάδειξη	 και	 αξιοποίηση	

του	ρόλου	των	Συντονιστών	καθώς	και	

η	ανάδειξη	 της	σημασίας	 της	εκπόνη-

σης	 και	 εφαρμογής	 κατάλληλου	 ΣΑΥ	

το	οποίο,	ως	το	βασικό	εργαλείο	πρό-

ληψης,	 θα	 συμβάλει	 αποτελεσματικά	

στη	 βελτίωση	 των	 επιπέδων	ασφάλει-

ας	και	υγείας	στην	εργασία	στον	κατα-

σκευαστικό	τομέα.

Για	 σκοπούς	 πληροφόρησης	 επισυνά-

πτεται	 ως	Παράρτημα	 κατάλογος	 των	

σημείων	στα	οποία	θα	επικεντρωθεί	 η	

εν	 λόγω	 εκστρατεία	 μαζί	 με	 τις	 αντί-

στοιχες	επεξηγήσεις.

Σημειώνεται	ότι	το	Τμήμα	Επιθεώρησης	

Εργασίας	έχει	εκδώσει	σχετικούς	οδη-

γούς	και	ενημερωτικά	έντυπα	τα	οποία	

διατίθενται	 σε	 έντυπη	 μορφή	 από	 τα	

Κεντρικά	 Γραφεία	 και	 τα	 Επαρχιακά	

Γραφεία	Επιθεώρησης	Εργασίας	και	τα	

οποία	είναι	διαθέσιμα	στην	ιστοσελίδα

του	Τμήματος.

Για	 πρόσθετες	 διευκρινίσεις	 ή	 πληρο-

φορίες,	 μπορείτε	 να	 επικοινωνείτε	 με	

τους	 αρμόδιους	 Λειτουργούς	 Επιθεώ-

ρησης	 Εργασίας	 στα	 τηλ.	 22405614,	

22405616,	22405676.

Σεπτέμβρης	2012

ΤΜΗΜΑ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ασφάλεια & Υγεία
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Ασφάλεια & Υγεία

Α/Α	 Σημεία	Ελέγχου

Α	 ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	&	ΥΓΕΙΑΣ	(στάδιο	μελέτης	έργου)

1.	 Συντελεστές	έργου

2.	 Περιγραφή	έργου

3.	 Διαχείριση	ασφάλειας	και	υγείας

4.	 Χωροταξικό	σχέδιο

5.	 Πληροφορίες	για	υφιστάμενο	χώρο/περιβάλλον

6.	 Κανόνες	εργοταξίου

7.	 Ανάλυση	εργασιών	ανά	φάση	και	δραστηριότητα

8.	 Προβλέψιμοι	κίνδυνοι	ανά	δραστηριότητα

9.	 Προβλέψιμοι	κίνδυνοι	λόγω	διεξαγωγής	εργασιών	ταυτόχρονα

10.	 Μέτρα	προστασίας	και	πρόληψης	ανά	δραστηριότητα

11.	 Μέτρα	προστασίας	και	πρόληψης	για	ταυτόχρονες	εργασίες

12.	 Μη	εκτιμημένοι	κίνδυνοι

13.	 Ασφαλείς	μέθοδοι	εργασίας

14.	 Αναπροσαρμογή	της	μελέτης	του	έργου

Β	 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	&	ΥΓΕΙΑΣ	(στάδιο	μελέτης	έργου)

15.	 Καθορίζεται	στην	εκ	των	προτέρων	γνωστοποίηση

16.	 Μέλος	ΕΤΕΚ

17.	 Εκπόνηση	ΣΑΥ

18.	 Αναπροσαρμογή	του	ΣΑΥ

19.	 Συντονισμός	των	μελετητών

20.	 Εμπλοκή	στο	στάδιο	της	εκτέλεσης	του	έργου

Γ	 ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	&	ΥΓΕΙΑΣ	(στάδιο	εκτέλεσης	έργου)

21. 	Συντελεστές	έργου

22.	 Περιγραφή	έργου	και	εργασιών

23.	 Διαχείριση	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας

24.	 Χωροταξικό	σχέδιο

25.	 Κανόνες	εργοταξίου

26.	 Ανάλυση	εργασιών	ανά	φάση,	δραστηριότητα	και	θέση	εργασίας

27.	 Κίνδυνοι	ανά	θέση	εργασίας

28.	 Κίνδυνοι	λόγω	διεξαγωγής	εργασιών	ταυτόχρονα

29.	 Μέτρα	προστασίας	και	πρόληψης	ανά	θέση	εργασίας

30.	 Μέτρα	προστασίας	και	πρόληψης	για	ταυτόχρονες	εργασίες

31.	 Αποτύπωση	των	σημείων	εγκατάστασης	των	ικριωμάτων

32.	 Ενημέρωση	υπεργολάβων

Δ	 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	&	ΥΓΕΙΑΣ	(στάδιο	εκτέλεσης	έργου)

33.	 Καθορίζεται	στην	εκ	των	προτέρων	γνωστοποίηση

34.	 Απαιτούμενα	προσόντα

35.	 Αναπροσαρμογή	ΣΑΥ

36.	 Έλεγχος	εφαρμογής	ΣΑΥ

37.	 Οργάνωση	συνεργασίας	μεταξύ	εργολάβων	και	υπεργολάβων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΣΗΜΕΙΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΥ

Α.	Σχέδιο	Ασφάλειας	&	Υγείας	(στάδιο	
μελέτης	έργου):
1:	Εάν	γίνεται	ονομαστική	αναφορά	με	
πλήρη	στοιχεία	επικοινωνίας	όλων	των	
συντελεστών	του	έργου	που	είναι	γνω-
στοί	 στο	 στάδιο	 της	 μελέτης	 (ιδιοκτή-
τες,	μελετητές,	συντονιστής,	κ.α.)
2:	Εάν	γίνεται	επαρκής	περιγραφή	του	
έργου.
3:	Εάν	καθορίζονται	διαδικασίες	διαχεί-
ρισης	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγεί-
ας	 και	 συντονισμού	 των	 συντελεστών	
του	έργου	(περιλαμβανομένων	και	των	
μελετητών/επιβλεπόντων)	 π.χ.	 συνα-
ντήσεις,	διάθεση	του	ΣΑΥ,	κ.τ.λ.
4:	Εάν	υπάρχει	χωροταξικό	σχέδιο	στο	
οποίο	 να	 αποτυπώνεται	 ο	 χώρος	 του	
εργοταξίου,	 τα	 προτεινόμενα	 σημεία	
ανέγερσης	και	ο	προτεινόμενος	τύπος	
των	 ικριωμάτων,	 η	 θέση	 του	 γερανού,	
είσοδοι	-	έξοδοι	εργοταξίου,	κ.τ.λ.
5:	Εάν	αναφέρονται	πληροφορίες	για	τη	
χρήση	της	γης,	τις	υφιστάμενες	υπηρε-
σίες	 (υπόγειες/εναέριες),	 τα	 χαρακτη-
ριστικά	τους	εδάφους,	τους	κινδύνους	
από	υφιστάμενες	κατασκευές,	κ.τ.λ.
6:	Εάν	αναφέρονται	οι	κανόνες	που	ει-
σηγείται	 ο	 μελετητής/συντονιστής	 για	
να	εφαρμόζονται	κατά	τη	διάρκεια	της
εκτέλεσης	του	έργου.	Οι	κανόνες	πρέ-
πει	να	είναι	σε	απλή	γλώσσα,	σύντομοι	
και	να	αναφέρονται	στα	σχετικά	μέτρα
πρόληψης.
7:	Εάν	γίνεται	ανάλυση	 των	εργασιών	
ανά	φάση	 και	 δραστηριότητα	ώστε	 να	
μπορούν	 να	 προβλεφθούν	 οι	 πιθανοί	
κίνδυνοι	 από	 τις	 αλληλεπιδράσεις	 με-
ταξύ	 των	 εργασιών	 που	 εκτελούνται	
ταυτόχρονα.
8:	 Εάν	 καταγράφονται	 οι	 προβλέψιμοι	
κίνδυνοι	 που	αναμένεται	 να	 ενέχονται	
στην	κάθε	δραστηριότητα.
9:	Εάν	καταγράφονται	οι	κίνδυνοι	που	ανα-
μένεται	να	δημιουργηθούν	λόγω	της	ταυ-
τόχρονης	διεξαγωγής	δραστηριοτήτων.
10:	 Εάν	 καθορίζονται	 τα	 απαιτούμενα	
μέτρα	ή/και	ενέργειες	που	ο	μελετητής/
συντονιστής	εισηγείται	για	την	αποφυ-
γή	ή	την	μείωση	των	κινδύνων	που	δημι-
ουργούνται	ανά	δραστηριότητα.
11:	 Εάν	 καθορίζονται	 τα	 απαιτούμενα	
μέτρα	ή/και	ενέργειες	που	ο	μελετητής/
συντονιστής	 εισηγείται	 για	 την	 απο-
φυγή	 ή	 την	 μείωση	 των	 κινδύνων	 που	
δημιουργούνται	 λόγω	 της	 διεξαγωγής	
ταυτόχρονων	δραστηριοτήτων.
12:	Εάν	περιλαμβάνονται	πληροφορίες	
για	 τους	 κινδύνους	 που	 δεν	 είναι	 δυ-
νατό	να	εκτιμηθούν	στο	στάδιο	της	με-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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λέτης	και	θα	πρέπει	να	εκτιμηθούν	στο	
στάδιο	 της	 εκτέλεσης	 του	 έργου	 πριν	
την	εκτέλεση	της	εργασίας.
13:	Εάν	το	ΣΑΥ	περιέχει	ασφαλείς	με-
θόδους	εργασίας	που	ο	μελετητής/συ-
ντονιστής	εισηγείται	για	εργασίες	που
ενέχουν	 ειδικούς	 κινδύνους	 ή	 αν	 κα-
θορίζονται	 οι	 εργασίες	 αυτές	 για	 τις	
οποίες	 θα	 πρέπει	 να	 αναπτυχθούν	 οι	
ασφαλείς	 μέθοδοι	 εργασίας	 πριν	 την	
έναρξη	των	εργασιών,	π.χ.	αντιστήριξη	
εκσκαφών,	 εκτέλεση	 εργασιών	 μέσα	
σε	 εκσκαφές,	 εγκατάσταση	 μεγάλων	
διαστάσεων	υαλοπινάκων	σε	ψηλό	με-
ταλλικό	κτίριο.
14:	 Εάν	 έχουν	 αναπροσαρμοστεί	 τα	
κατασκευαστικά	 σχέδια,	 οι	 τεχνικές	
προδιαγραφές	 και	 άλλα	 έγγραφα	 της	
μελέτης	σύμφωνα	με	το	ΣΑΥ.

Β.	 Συντονιστής	 Ασφάλειας	 &	 Υγείας	
(στάδιο	μελέτης	έργου):
15:	Εάν	Συντονιστής	είναι	το	 ίδιο	πρό-
σωπο	που	καθορίζεται	στην	εκ	των	προ-
τέρων	γνωστοποίηση.
16:	Εάν	ο	Συντονιστής	είναι	εγγεγραμ-
μένος	στο	μητρώο	μελών	του	ΕΤΕΚ.
17:	Εάν	το	ΣΑΥ	εκπονήθηκε	από	το	Συ-
ντονιστή	στο	στάδιο	μελέτης.
18:	 Εάν	 σε	 περίπτωση	 τροποποίησης	
της	μελέτης	του	έργου	έγινε	η	ανάλογη	
αναπροσαρμογή	στο	ΣΑΥ.
19:	Εάν	υπάρχουν	στοιχεία	που	να	τεκ-
μηριώνουν	 το	 συντονισμό	 των	 μελε-
τητών	 για	 την	 εφαρμογή	 των	 γενικών	
αρχών	 πρόληψης	 κατά	 την	 εκπόνηση	
της	μελέτης	και	 το	σχεδιασμό	του	έρ-
γου	 καθώς	 και	 την	 εμπλοκή	όλων	 των	
μελετητών	στην	σύνταξη	του	ΣΑΥ	π.χ.	
πρακτικά	συναντήσεων,	αλληλογραφία,	
κ.τ.λ.
20:	 Εάν	 υπάρχουν	 στοιχεία	 που	 να	
τεκμηριώνουν	την	εμπλοκή	του	Συντο-
νιστή,	 στις	 διαδικασίες	 που	 αφορούν	
τη	διαχείριση	 των	θεμάτων	ασφάλειας	
και	 υγείας	 στο	 στάδιο	 της	 εκτέλεσης	
του	έργου	και	ειδικότερα	σε	σχέση	με	
αλλαγές	 στην	 μελέτη	 του	 έργου,	 π.χ.	
πρακτικά	συναντήσεων,	αλληλογραφία,	
ημερολόγιο	εργοταξίου,	κ.τ.λ.

Γ.	Σχέδιο	Ασφάλειας	&	Υγείας	(στάδιο	
εκτέλεσης	έργου):
21:	Εάν	γίνεται	ονομαστική	αναφορά	με	
πλήρη	στοιχεία	επικοινωνίας	όλων	των	
συντελεστών	 του	 έργου	 (ιδιοκτήτες,	
μελετητές,	 συντονιστές,	 εργολάβος,	
υπεργολάβοι,	κ.α.)
22:	Εάν	γίνεται	επαρκής	περιγραφή	του	
έργου	 και	 των	 εργασιών	 που	 θα	 εκτε-
λούνται.

23:	Εάν	υπάρχει	η	οργανωτική	δομή	δι-
εύθυνσης	του	εργοταξίου	όπου	φαίνε-
ται	ο	Συντονιστής	και	η	ομάδα	διαχείρι-
σης	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	
και	εάν	καθορίζονται	οι	διαδικασίες	δι-
αχείρισης	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	
υγείας	 και	 συντονισμού	 των	 συντελε-
στών	του	έργου.
24:	Εάν	υπάρχει	χωροταξικό	σχέδιο	στο	
οποίο	 να	 αποτυπώνεται	 ο	 χώρος	 του	
εργοταξίου,	οι	διάδρομοι	διακίνησης,	οι
χώροι	αποθήκευσης,	τα	σημεία	ανέγερ-
σης	ικριωμάτων,	οι	χώροι	διευκολύνσε-
ων,	είσοδοι-	έξοδοι	εργοταξίων,	κ.τ.λ.
25:	 Εάν	 αναφέρονται	 οι	 κανόνες	 που	
πρέπει	 να	 εφαρμόζονται	 ώστε	 να	 δια-
σφαλίζεται	η	ασφάλεια	και	υγεία	εντός	
του	εργοταξίου.	Οι	 κανόνες	πρέπει	 να	
είναι	σε	απλή	γλώσσα,	σύντομοι	και	να	
επιβάλλουν	 την	 εφαρμογή	 των	 απαι-
τούμενων	μέτρων	προστασίας	και	πρό-
ληψης.
26:	Εάν	γίνεται	καθορισμός	και	ανάλυση	
των	εργασιών	ανά	φάση,	δραστηριότη-
τα	και	θέση	εργασίας	ώστε	να	μπορούν
να	προβλέπονται	όλοι	οι	πιθανοί	κίνδυ-
νοι	από	την	κάθε	εργασία	και	τις	αλλη-
λεπιδράσεις	μεταξύ	των	εργασιών	που
εκτελούνται	ταυτόχρονα.
27:	Εάν	καταγράφονται	οι	κίνδυνοι	που	
ενέχονται	σε	κάθε	θέση	εργασίας	π.χ.	
κίνδυνος	πτώσης	κατά	την	κατασκευή
ξυλότυπου	της	πλάκας	ισογείου,	κίνδυ-
νος	κοπής	κατά	την	επεξεργασία	οπλι-
σμού	κολώνων	υπογείου,	κ.τ.λ.
28:	Εάν	καταγράφονται	οι	κίνδυνοι	που	
δημιουργούνται	σε	συγκεκριμένη	θέση	
εργασίας	λόγω	της	διεξαγωγής	άλλης
εργασίας	 ταυτόχρονα	 π.χ.	 κίνδυνος	
πτώσης	υλικών	κατά	το	κτίσιμο	τούβλων	
στον	πρώτο	όροφο	πάνω	σε	κτίστη	που
σοβατίζει	στο	ισόγειο,	κ.τ.λ.
29:	 Εάν	 καταγράφονται	 τα	 απαιτούμε-
να	μέτρα	για	την	αποφυγή	ή	την	μείωση	
των	κινδύνων	που	ενέχονται	σε	κάθε
θέση	 εργασίας	 καθώς	 και	 οι	 ασφαλείς	
μέθοδοι	εργασίας	(π.χ.	ασφαλής	μέθο-
δος	αντιστήριξης	πρανών	εκσκαφής),
τεχνικά	 (μέτρα	 συλλογικής/ατομικής	
προστασίας)	 και	 οργανωτικά	 μέτρα	
(ωράριο,	εναλλαγή	προσωπικού	κ.τ.λ.)
30:	 Εάν	 καταγράφονται	 τα	 απαιτούμε-
να	μέτρα	για	την	αποφυγή	ή	την	μείω-
ση	 των	 κινδύνων	 που	 δημιουργούνται	
λόγω	 της	 ταυτόχρονης	 διεξαγωγής	
εργασιών.
31:	Εάν	υπάρχει	ως	παράρτημα	η	αποτύ-
πωση	 των	σημείων	 εγκατάστασης	 των	
ικριωμάτων	σε	αρχιτεκτονικά	ή	άλλα
σχέδια	και	καθορίζεται	ο	τύπος	τους.
32:	Εάν	έχει	δοθεί	αντίγραφο	του	ΣΑΥ	ή	

το	μέρος	που	αφορά	την	εργασία	τους,	
σε	όλους	τους	υπεργολάβους	ώστε	να	
είναι	 ενήμεροι	 για	 να	 εφαρμόζουν	 τα	
καθορισμένα	μέτρα	και	διαδικασίες.

Δ.	 Συντονιστής	 Ασφάλειας	 &	 Υγείας	
(στάδιο	εκτέλεσης	έργου):
33:	 Εάν	 Συντονιστής	 είναι	 το	 ίδιο	 φυ-
σικό	πρόσωπο	που	καθορίζεται	στην	εκ	
των	προτέρων	γνωστοποίηση.
34: (Α)	 Εάν	 πρόκειται	 για	 εργοτάξιο	
με	 προβλεπόμενη	 διάρκεια	 πέραν	 των	
100	 εργάσιμων	 ημερών	 με	 ταυτόχρο-
νη	 απασχόληση	 20	 ατόμων	 ή	 με	 όγκο	
εργασίας	 πέραν	 των	 2000	 ημερομισθί-
ων,	 ο	 Συντονιστής	 πρέπει	 (ι)	 να	 είναι	
εγγεγραμμένος	 στο	 μητρώο	 μελών	
του	ΕΤΕΚ	και	να	έχει	επαρκείς	γνώσεις	
σε	 θέματα	ασφάλειας	 και	 υγείας	 ή	 (ιι)	
να	 έχει	 πανεπιστημιακό	 προσόν	 στην	
επαγγελματική	 ασφάλεια	 και	 υγεία	 ή	
(ιιι)	να	έχει	δίπλωμα	ΑΤΙ	ή	άλλο	ισοδύ-
ναμο	δίπλωμα,	 τριετή	προϋπηρεσία	σε	
εργοτάξιο	και	επαρκείς	γνώσεις	σε	θέ-
ματα	ασφάλειας	και	υγείας.	
(Β)	Εάν	σε	μικρότερου	μεγέθους	εργο-
τάξια	 ο	 Συντονιστής	 έχει	 απολυτήριο	
μέσης	ή	 τεχνικής	εκπαίδευσης,	επταε-
τή	προϋπηρεσία	σε	εργοτάξιο	και	επαρ-
κείς	γνώσεις	σε	θέματα	ασφάλειας	και	
υγείας.
(Γ)	Εάν	σε	 εργοτάξια	που	θα	απασχο-
λούνται	 ταυτόχρονα	 μέχρι	 5	 πρόσωπα	
ο	Συντονιστής	έχει	τουλάχιστον	επαρ-
κείς	γνώσεις	σε	θέματα	ασφάλειας	και	
υγείας.
35:	Εάν	υπάρχουν	στοιχεία	που	να	τεκ-
μηριώνουν	ότι	αναπροσαρμόζει	το	ΣΑΥ	
σε	 συνάρτηση	 με	 την	 εξέλιξη	 των	 ερ-
γασιών	και	τις	ενδεχόμενες	τροποποιή-
σεις	που	προκύπτουν.	Το	ΣΑΥ	αναπρο-
σαρμόζεται	 όταν	 γίνεται	 αναθεώρηση	
μεθόδων	εργασίας	ή	μέτρων,	σε	σχέση	
με	 τις	 εργασίες	 νέων	 υπεργολάβων,	
την	αλλαγή	σχεδίων,	κ.τ.λ.
36:	Εάν	ο	Συντονιστής	μεριμνά	για	την	
εφαρμογή	του	ΣΑΥ	π.χ.	με	τακτικές	επι-
θεωρήσεις	 και	 συμπληρώνοντας	 ερω-
τηματολόγια	 ελέγχου	 ή/και	 καταγρά-
φοντας	 παρατηρήσεις	 /	 αποτελέσματα	
σχετικών	 επιθεωρήσεων	 ή/και	 ενημε-
ρώνοντας	το	ημερολόγιο	εργοταξίου.
37:	Εάν	 ο	 Συντονιστής	 οργανώνει	 τα-
κτικές	 συναντήσεις	 μεταξύ	 των	 εργο-
λάβων,	 υπεργολάβων,	 αυτοεργοδο-
τουμένων	 και	 άλλων	 εργοδοτών	 που	
εκτελούν	εργασίες	στο	εργοτάξιο,	 για	
το	συντονισμό	των	δραστηριοτήτων	για	
την	προστασία	των	προσώπων	στην	ερ-
γασία	και	την	πρόληψη	των	ατυχημάτων	

και	των	επαγγελματικών	ασθενειών.	 

Ασφάλεια & Υγεία
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Έχει	ξεκινήσει	18/4/2012	το	ερευνητικό	έργο	στις	με	τίτλο	 ‘‘Ερευνητική	Υπο-

δομή	για	Μελέτη	της	Διάβρωσης	του	Οικοδομικού	Χάλυβα	και	τη	Βελτίωση	

της	Δομικής	Ακεραιότητας	Κυπριακών	Κτιρίων’’	(αρ.	ΝΕΑ	ΥΠΟΔΟΜΗ	/	ΝΕΚΥΠ	

/0311/29)	που	χρηματοδοτείται	από	το	Ίδρυμα	Προώθησης	Έρευνας	μέσα	στο	πλαί-

σιο	της	δέσμης	προγραμμάτων	για	έρευνα,	τεχνολογική	ανάπτυξη	και	καινοτομία	

2009-2010.	

Συντονιστής	του	προγράμματος	είναι	ο	Αναπληρωτής	Καθηγητής	και	Πρόεδρος	του	

Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	του	Τεχνολογι-

κού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	Δρ.	Διόφαντος	Γλ.	Χατζημιτσής.

Το	έργο	αποτελεί	συνεργασία	του	ΤΕΠΑΚ	(Τμήμα	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχα-

νικών	Γεωπληροφορικής),	του	Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου	(Σχολής	Χημικών	

Μηχανικών)	και	του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	και	έχει	διάρ-

κεια	30	μήνες.	Ο	συνολικός	προϋπολογισμός	του	Έργου	ανέρχεται	στις	πεντακό-

σιες	χιλιάδες	Ευρώ	(€500.000.000).	Στην	ερευνητική	ομάδα	του	ΤΕΠΑΚ	πέραν	του	

Δρ.	Χατζημιτσή	συμμετέχουν	οι	Δρ.	Ζήνων	Αχιλλίδης,	Δρ.	Μαρίλια	Παναγιώτου,	Δρ.	

Κυριάκος	Θεμιστοκλέους	και	Δρ.	Κυριάκος	Νεοκλέους.	Στην	ερευνητική	ομάδα	του	

Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου	συμμετέχουν	οι	Καθηγήτρια	Μαρία	Λοϊζίδου	και	

Δρ.	Ευαγγελία	Παυλάτου.	Το	ΕΤΕΚ	εκπροσωπείται	από	τον	Διευθυντή	κ.	Χριστό-

δουλο	Χατζηοδυσσέως.

Το	 ερευνητικό	 έργο	 θα	 αναπτύξει	 νέα	 εργαστηριακή	 υποδομή	 και	 θα	 μελετήσει	

συστηματικά	τη	διάβρωση	του	χάλυβα	οπλισμού	σκυροδέματος,	στοχεύοντας	στη	

βελτίωση	της	δομικής	ακεραιότητας	των	Κυπριακών	κτηρίων.	Τα	αποτελέσματα	του	

ερευνητικού	έργου	θα	χρησιμοποιηθούν	για	τη	ψηφιακή	χαρτογράφηση	της	Κύπρου	

σε	περιοχές	υψηλής	επικινδυνότητας		λόγω	διάβρωσης	του	χάλυβα	οπλισμού	σκυ-

ροδέματος.

Τονίζεται	ότι	η	εργαστηριακή	υποδομή	θα	είναι	κοινωφελούς	χρήσεως	και	θα	συ-

μπεριλαμβάνει	θαλάμους	διάβρωσης	αλατονέφωσης	καθώς	και	μηχανή	κόπωσης.

Το	εν	λόγω	έργο	υποστηρίζουν	μεταξύ	άλλων	οργανισμών	ο	Δήμος	Λεμεσού,	ο	

Δήμος	Πάφου,	το	Πανεπιστήμιο	FREDERICK	και	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	

Κύπρου	-	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Η	ιστοσελίδα	του	έργου	είναι	η	http://www.cut.ac.cy/steelcor.		 

Ερευνητικό Πρόγραμμα STEELCOR 

«Ερευνητική Υποδομή για Μελέτη της Διάβρωσης του Οικοδομικού Χάλυβα
και τη Βελτίωση της Δομικής Ακεραιότητας Κυπριακών Κτιρίων»

Έρευνα
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Συνέντευξη από τον κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη
Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
στο Περιοδικό «Πολιτικός Μηχανικός»

Συνεντεύξεις

Ερωτήσεις	εκ	μέρους	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	προς	τον	κ.	Aνδρέα	Κωνσταντινίδη.

Ποιος	είναι	ο	ρόλος	του	Συμβουλίου	Εγγραφής	και	Ελέγχου	

Εργοληπτών	 Οικοδομικών	 και	 Τεχνικών	Έργων	 (Σ.Ε.Ε.Ε.),	

στον	Κατασκευαστικό	Κλάδο,	ιδιαίτερα	σήμερα,	μέσα	σ΄	ένα	

εξαιρετικά	δύσκολο	περιβάλλον,	εξ	αιτίας	της	οικονομικής	

κρίσης	 από	 τη	 μια,	 αλλά	 και	 του	 σκληρού	 ανταγωνισμού	

εντός	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	όπου	ανήκουμε;

Το	Συμβούλιο	ξεκίνησε	την	πορεία	του	πριν	30	περίπου	χρόνια	

και	μέσα	από	αντιξοότητες	και	μια	δύσκολη	πορεία,	ομολογου-

μένως,	κατόρθωσε,	όχι	μόνο	να	υλοποιήσει	τις	επιδιώξεις	του	

με	την	εφαρμογή	της	ισχύουσας	Νομοθεσίας,	αλλά	και	να	κα-

θορίσει	κοινή	στρατηγική	με	άλλους	φορείς	στον	τομέα	των	

κατασκευών	τόσο	σε	Εθνικό,	όσο	και	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο.

Αφού	 κατόρθωσε	 να	 εμπεδώσει	 επαγγελματική	 συνείδηση	

στους	εργολήπτες	οικοδομικών	και	τεχνικών	έργων	και	ένα	

αίσθημα	ασφάλειας	στους	πολίτες,	είχε	ξεκινήσει	μια	έντονη	

δραστηριότητα	συγκέντρωσης	των	ενδιαφερόμενων	φορέων	

για	τις	κατασκευές	σε	Εθνικό	επίπεδο,	δημιουργώντας	έτσι	

μια	πλατφόρμα	για	την	Κατασκευή,	με	σκοπό	την	υλοποίηση	

των	στόχων	του.

 

Το	Συμβούλιο	Εγγραφής	και	Ελέγχου	Εργοληπτών,	ως	γνω-

στό,	ιδρύθηκε	με	βάση	τον	Περί	Εγγραφής	και	Ελέγχου	Εργο-

ληπτών	Νόμο	το	1973	(Ν.97/73),	που	τέθηκε	σε	ισχύ	το	1982	

(Ν.32/82),	με	σκοπό	την	εγγραφή	και	έλεγχο	προσώπων	–	φυ-

σικών	 και	 νομικών-	 που	 εξασκούν	 το	 επάγγελμα	 του	 εργο-

λήπτη	στις	κατηγορίες	των	οικοδομικών	και	τεχνικών	έργων	

στην	 Κύπρο	 και	 παράλληλα	 να	 κατοχυρώσει	 το	 επάγγελμα	

του	εργολήπτη,	διασφαλίζοντας	την	προστασία	του	κοινού.

Είναι,	δηλαδή,	ο	κατ΄	εξοχήν	αρμόδιος	φορέας	για	την	εφαρ-

μογή	της	 ισχύουσας	Νομοθεσίας	και	λειτουργεί	ως	Οργανι-

σμός	Δημοσίου	Δικαίου.

Ηγούμαι	 του	 Οργανισμού,	 ως	 Πρόεδρος	 του	 Διοικητικού	

Συμβουλίου,	 από	 το	 2009.	 Συγκυριακά,	 είναι	 δύσκολη	 περί-

οδος	λόγω	της	ύφεσης	από	την	παγκόσμια	κρίση,	αλλά	και	

από	σειρά	άλλων	θεμάτων	που	καλείται	να	επιλύσει	το	Συμ-

βούλιο	όπως,	οι	έλεγχοι	στα	εργοτάξια	και	η	στοιχειοθέτηση	

υποθέσεων,	η	εναρμόνιση	της	Νομοθεσίας	με	το	Ευρωπαϊκό	

κεκτημένο,	οι	εικονικές	αναλήψεις	έργων,	οι	παράνομοι	ερ-

γολήπτες	κ.ά.

Οι	ρυθμοί	εξέλιξης	στο	νέο	κοινωνικοοικονομικό	περιβάλλον	

της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	απαιτούν	

βελτίωση	των	υπηρεσιών,	αξιοποί-

ηση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού	

για	 αυξημένη	 παραγωγικότητα,	ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 ένα	

υψηλό	επίπεδο	προσφερόμενων	υπηρεσιών.

Αποτελεί	βασικό	στόχο	μου	η	συνεχής	ανάπτυξη	του	Συμβου-

λίου	τόσο	για	το	κύρος	του,	όσο	και	για	την	προαγωγή	του	

επαγγέλματος	του	εργολήπτη,	με	απώτερο	σκοπό	την	ανά-

δειξη	του	έργου	που	επιτελεί	το	Συμβούλιο	προς	όφελος	της	

κοινωνίας	μας.

Ποιες	 είναι	 οι	 συχνότερες	 παρατυπίες	 που	 συναντούν	 οι	

Λειτουργοί	του	Συμβουλίου	και	θα	προτρέπατε	να	αποφεύ-

γονται;

Δύο	από	τα	κύρια	και	διαχρονικά,	θα	έλεγα,	προβλήματα	που	

αντιμετωπίζει	το	Συμβούλιο	είναι	αφ΄	ενός	η	δυσκολία	εξα-

σφάλισης	των	στοιχείων	που	απαιτούνται	για	ποινική	δίωξη	

των	 παράνομων	 εργοληπτών	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 ελέγχων	

στα	εργοτάξια	και	οι	περιπτώσεις	εικονικής	ανάληψης	έργων	

από	εγγεγραμμένους	εργολήπτες,	που	είναι	από	τα	σοβαρό-

τερα	προβλήματα	του	Συμβουλίου	στην	άσκηση	των	καθηκό-

ντων	του	στον	τομέα	του	ελέγχου.	Σε	αρκετές	περιπτώσεις	

το	 Συμβούλιο	 επέβαλε	 αυστηρότατες	 ποινές,	 παρόλα	 αυτά	

όμως,	το	πρόβλημα	εξακολουθεί	να	υπάρχει	με	την	ίδια	πε-

ρίπου	συχνότητα.	Είναι	ένα	θέμα	που	απασχολεί	σοβαρά	το	

Συμβούλιο	και	για	την	αποτροπή	του	ή	έστω	τον	περιορισμό	

του	είναι	αποφασισμένο	μελλοντικά	να	προβεί	σε	δραστικό-

τερες	ενέργειες.

Πέρα	όμως	απ΄	αυτά,	τα	τελευταία	χρόνια	και	ιδιαίτερα	μετά	

την	εφαρμογή	των	Κανονισμών	για	τα	καθήκοντα	και	υποχρε-

ώσεις	 των	εργοληπτών	και	 της	πειθαρχικής	διαδικασίας,	 το	

Συμβούλιο	δέχεται	μεγάλο	αριθμό	παραπόνων	για	κακοτεχνί-

ες,	πρωτίστως,	αλλά	και	για	αντιδεοντολογική	συμπεριφορά	

εργοληπτών,	υποθέσεις	που	είναι	 ιδιαίτερα	πολύπλοκες,	αν	

λάβουμε	 υπόψη	 ότι	 απαιτούνται	 διαδικασίες	 απόδειξης	 της	

κατηγορίας	και	απονομής	δικαιοσύνης.

Όσον	αφορά	τις	παρατυπίες	που	συναντά	το	Συμβούλιο,	αυ-

τές	αφορούν	 κυρίως	 την	 εκτέλεση	οικοδομικών	ή	 τεχνικών	

έργων	από	μη	εγγεγραμμένους	εργολήπτες	ή	από	εργολή-

πτες	χαμηλότερης	τάξης	της	τάξης	του	έργου	που	αναλαμβά-
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νουν,	οι	εικονικές	αναλήψεις	έργων,	η	μη	ανάρτηση	πινακίδας	

στα	εργοτάξια,	η	μη	έγκαιρη	ανανέωση	της	ετήσιας	άδειας,	

η	 μη	γνωστοποίηση	 έργων	 και	 μια	σειρά	άλλων	παρόμοιων	

παρατυπιών.

Είναι	 γεγονός	 όμως	 ότι	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 παρατηρείται	

πως	το	πρόβλημα	των	παράνομων	εργοληπτών	έχει	περιορι-

στεί,	αλλά	σίγουρα	δεν	έχει	εκλείψει.

Πάντως,	 είναι	 παραδεκτό	 από	 όλους	 τους	 Εμπλεκόμενους	

Φορείς	 ότι	 για	 την	 πάταξη	 ή	 τον	 περιορισμό	 στο	 ελάχιστο	

όλων	αυτών	των	παρατυπιών	απαιτείται	η	συμβολή	όλων	των	

αρμόδιων	Φορέων,	με	τα	μέσα	που	ο	καθένας	διαθέτει,	ούτως	

ώστε	 να	 εκλείψει	 το	φαινόμενο	 της	ανάληψης	 έργων	 κατά	

παράβαση	 όλων	 των	 σχετικών	 προνοιών	 της	 Νομοθεσίας,	

είτε	 αυτές	 αφορούν	 μη	 εγγεγραμμένους	 εργολήπτες,	 είτε	

επιβλέποντες,	είτε	ιδιοκτήτες	έργων.

Υπάρχει	ανάγκη	/	σκέψη	για	τροποποιήσεις	στον	Περί	Εργο-

ληπτών	Νόμο	και	αν	ναι,	τι	είναι	αυτό	που	το	επιβάλλει;

Αρχικώς	να	σας	πω	ότι,	ήδη,	έχει	προωθηθεί	τροποποιητικό	

Νομοσχέδιο	στη	Νομική	Υπηρεσία,	ώστε	να	υπάρξει	συμμόρ-

φωση	με	 την	Οδηγία	 2006/123/ΕΚ,	 του	Ευρωπαϊκού	Κοινο-

βουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	12ης	Δεκεμβρίου	2006,	σχε-

τικά	με	τις	υπηρεσίες	στην	εσωτερική	αγορά.

Παράλληλα	όμως	το	Συμβούλιο	επεξεργάζεται	έναν	μεγάλο	

αριθμό	διατάξεων	του	Νόμου,	των	οποίων	η	τροποποίηση	ή	

και	αντικατάσταση	θεωρείται	πλέον	επιβεβλημένη,	με	σκοπό	

τη	βελτίωση	του	υφιστάμενου	πλαισίου,	προς	όφελος	όλων,	

ώστε	να	εξυπηρετείται	πιο	αποτελεσματικά	και	ουσιαστικά	ο	

σκοπός	για	τον	οποίο	υφίσταται,	αλλά	και	να	ανταποκρίνεται	

στις	 σημερινές	 κοινωνικοοικονομικές	 και	 τεχνικές	 ανάγκες	

που	δημιουργούνται	στον	κλάδο.

Προς	αυτή	την	κατεύθυνση	έχουν	ζητηθεί	και	οι	απόψεις	άλ-

λων	κοινωνικών	εταίρων	που	σχετίζονται	με	την	οικοδομική	

βιομηχανία,	μεταξύ	αυτών	και	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ,	ώστε	μέσα	από	

μια	σφαιρική	μελέτη	όλων	των	προτάσεων	και	εισηγήσεων	να	

προκύψει	το	καλύτερο	δυνατό	αποτέλεσμα	εκσυγχρονισμού	

της	Νομοθεσίας.

Υπάρχουν,	 τέλος,	 σκέψεις	 για	 οποιεσδήποτε	 καινοτόμες	

υπηρεσίες	από	μέρους	του	Συμβουλίου	στην	περαιτέρω	ανά-

πτυξή	του;

Τα	τελευταία	χρόνια	έχουν	γίνει,	κατά	την	άποψή	μου,	εξαι-

ρετικά	σημαντικά	βήματα	για	την	αναβάθμιση	των	υπηρεσιών	

του	Συμβουλίου	τόσο	σε	σχέση	με	την	εξυπηρέτηση	των	ερ-

γοληπτών,	όσο	και	των	πολιτών.	Μερικά	από	τα	μέτρα	πολιτι-

κής	που	προώθησε	περιλαμβάνουν:

•	Εφαρμογή	της	Κοινής	Δήλωσης	Πολιτικής	για	μείωση	των	

ατυχημάτων	και	των	επαγγελματικών	ασθενειών	στον	τομέα	

των	κατασκευών,	συμβάλλοντας	στην	επίτευξη	του	βασικού	

στόχου	της	Στρατηγικής	της	Κύπρου	για	την	Ασφάλεια	και	

Υγεία	 στην	 εργασία,	 στόχος	 που	 είναι	 ευθυγραμμισμένος	

προς	εκείνο	της	Ευρωπαϊκής	Στρατηγικής.

•	Εμπλοκή,	επίσης,	στη	στοχευμένη	προσπάθεια	για	εκπαίδευ-

ση	όλων	των	εργοληπτών,	μέσα	από	εκπαιδευτικά	προγράμ-

ματα	κατάρτισης,	συνεργαζόμενο	με	άλλους	συναρμόδιους	

Φορείς	και	προώθηση	εκπαιδευτικού	και	ενημερωτικού	υλι-

κού	προς	 τα	μέλη	 και	 τους	συνεργάτες	 του,	 με	διάφορες	

μορφές	επικοινωνίας	(λ.χ.	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο,	δημο-

σιεύσεις	σε	εκδόσεις	οργανισμών	κ.α.).

•	 Ενίσχυση	 του	 συστήματος	 επιθεώρησης	 των	 εργοταξίων,	

στο	πλαίσιο	των	δυνατοτήτων	του,	αυξάνοντας	τον	αριθμό	

επισκέψεων	και	ελέγχων	στους	χώρους	εργασίας,	στα	πλαί-

σια	της	εκστρατείας	για	πάταξη	της	παρανομίας.

•	Εκσυγχρονισμό	των	υποδομών	των	γραφείων	του	και	των	

μέσων	εργασίας	(νέα	επίπλωση,	καινούργια	computers,	ανα-

βάθμιση	ιστοσελίδας,	κ.λπ),	εκπαίδευση	υφιστάμενου	προ-

σωπικού	 στις	 αναβαθμισμένες	 υπηρεσίες	 επαγγελματικής	

πληροφόρησης	σε	νέες	υπηρεσίες	που	προσφέρονται,	ώστε	

να	ανταποκρίνεται	στον	αναβαθμισμένο	ρόλο	του.

•	Ένταξη	στο	Σύστημα	Πληροφόρησης	Εσωτερικής	Αγοράς	–	

Internal	Market	Information	(IMI)	System	–	ανταποκρινόμενο	

στη	νομική	υποχρέωση	που	επιβάλλει	η	Οδηγία	για	τις	Υπη-

ρεσίες	και	η	Οδηγία	για	την	αναγνώριση	των	επαγγελματι-

κών	προσόντων,	όσον	αφορά	την	καθιέρωση	ενός	ηλεκτρο-

νικού	συστήματος	για	την	ανταλλαγή	πληροφοριών	μεταξύ	

των	Κρατών	Μελών.	

Το	 Συμβούλιο	 θέτει	 συνεχώς	 νέους	 στόχους	 και	 σταθερά	

προωθεί	την	επίτευξή	τους,	με	σκοπό	να	εναρμονίζεται	με	τις	

νέες	εξελίξεις	στο	νευραλγικό	τομέα	της	οικοδομικής	βιομη-

χανίας	και	στον	ευρωπαϊκό	χώρο	με	στόχο	την	πρόοδο	και	

την	ανάπτυξη.

Ας	μην	μας	διαφεύγει,	 βέβαια,	ότι	 το	Συμβούλιο	είναι	 ένας	

Οργανισμός	Δημοσίου	Δικαίου	που	καλείται	να	υπηρετήσει	το	

καλώς	νοούμενο	δημόσιο	συμφέρον	και	σ΄	ένα	τέτοιο	πλαί-

σιο	απαιτείται	να	κινείται.	

Με	 την	 ευκαιρία	 αυτή	 θεωρώ	 σημαντικό	 να	 αναφέρω	 ότι,	

ο	 οποιοσδήποτε	 ενδιαφερόμενος	 μπορεί	 να	 ενημερωθεί	

από	 την	 ιστοσελίδα	 του	 Συμβουλίου	 στη	 διεύθυνση	 www.

contractorscouncil.org.cy,	όπου	είναι	αναρτημένη	η	ισχύουσα	

Νομοθεσία	Ν.29(Ι)/2001	 ή	 να	 επικοινωνήσει	 με	 τα	 κατά	 τό-

πους	γραφεία	του	Συμβουλίου	παγκύπρια.			
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 Παρουσίαση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών  
 Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ 
Πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	29	Μαρτίου	2012,	παρουσίαση	

από	 τον	Πρόεδρο	 του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λεμεσού	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	κ.	Γιάννη	Περικλέους,	στη	Σχολή	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	 και	Μηχανικών	 Γεωπληροφορικής	 (ΠΟΜΗΓΕ),	 του	 ΤΕ-

ΠΑΚ.	Αρχικά,	έγινε	παρουσίαση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	και	στη	συνέχεια,	έγινε	διάλεξη	για	το	επάγγελμα	του	

Πολιτικού	Μηχανικού	στην	Κύπρο,	κατά	την	οποία	παρουσιά-

στηκαν	οι	τομείς	απασχόλησης	και	οι	κατευθύνσεις	που	μπορεί	

να	έχει	το	επάγγελμα.	Ακολούθησε	διάλογος	και	απαντήθηκαν	

ερωτήσεις	φοιτητών,	σχετικά	με	τις	προοπτικές	και	ευκολίες	

εργοδότησης,	τα	θέματα	πρακτικής	εξάσκησης	κλπ.	Το	Επαρ-

χιακό	Τμήμα	Λεμεσού	εκπροσωπήθηκε	επίσης	από	τους	κ.	Δη-

μήτρη	Χριστοφίδη	και	κ.	Κωνσταντίνο	Κωνσταντίνου.		

 Διάλεξη-Συζήτηση με θέμα: «Έργα για συμβίωση  
 με πλημμύρες, έργα για συμβίωση με ανομβρίες»
Με	 μεγάλη	 επιτυχία,	 διεξήχθηκε,	 την	 Πέμπτη	 26	 Απριλίου	

2012,	η	Διάλεξη-Συζήτηση	με	θέμα	«Έργα	για	συμβίωση	με	

πλημμύρες,	έργα	για	συμβίωση	με	ανομβρίες»,	η	οποία	απο-

τελούσε	διοργάνωση	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λευκωσί-

ας	-	Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Η	διάλεξη	έλαβε	χώρα	στο	Οίκημα	Πολιτιστικού	Εργαστηρίου	

Αγίων	Ομολογητών,	«Αρχοντικό	Ιεροδιακόνου»,	στη	Λευκωσία.   

Ομιλητής	ήταν	ο	κ.	Αντώνης	Τουμαζής,	Πολιτικός	Μηχανικός,	

Μέλος	 του	 Επαρχιακού	 Τμήματος	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας.	

Ο	 κύριος	 Τουμαζής	 ανέφερε	 μεταξύ	 άλλων	 ότι	 «τα	 όμβρια	

ύδατα	είναι	δώρο	εξ	ουρανών	και	ταυτόχρονα	απειλή	ζημιών	

πλημμύρας.	Η	παραδοσιακή	διοχέτευση	των	απορροών	στο	

δρόμο,	η	συλλογή	τους	σε	οχετούς	ομβρίων	και	η	οδήγηση	

τους	σε	ρυάκια,	ποταμούς,	θάλασσα	δεν	αξιοποιεί	 το	δώρο	

αυτό	και	ούτε	επιλύει	οριστικά	το	πρόβλημα	των	πλημμυρών».	

Στη	 συνέχεια	 παρουσίασε	 μέτρα	 αξιοποίησης	 των	 ομβρίων	

υδάτων	 (rainwater	 harvesting),	 αειφόρα	 συστημάτα	 απορ-

ροής	αστικών	ομβρίων	 υδάτων	 (Sustainable	Urban	Drainage	

Systems,	SUDS),	και	τεχνολογίας	αντιμετώπισης	πλημμύρων	

(living	with	the	floods).		

 Ομιλία με θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές στο  
 Φυσικό Αέριο»
Πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία,	την	Πέμπτη	10	Μαΐου	

2012,	ομιλία	με	θέμα	«Εξελίξεις	και	Προοπτικές	στο	Φυσικό	

Αέριο»,	η	οποία	διοργανώθηκε	από	το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	

Λευκωσίας	-	Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Ομιλητής	ήταν	ο	κ.	Σόλωνας	Κασίνης,	Διευθυντής	Υπηρεσίας	

Ενέργειας	 του	Υπουργείου	Εμπορίου	 Βιομηχανίας	 και	 Του-

ρισμού.

Η	διάλεξη	έγινε	στην	αίθουσα	εκδηλώσεων	της	Τράπεζας	Κύ-

πρου	στην	Αγία	Παρασκευή,	στη	Λευκωσία.			
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οπτικοακουστικού	υλικού.	Θα	διαθέτει,	επίσης,	περί	τις	εννια-

κόσιες	 θέσεις	 μελέτης,	 οι	 οποίες	 θα	 είναι	 εξοπλισμένες	με	

σύγχρονα	μέσα	τεχνολογίας.	Ανεγείρεται	στα	βορειοανατο-

λικά	της	Πανεπιστημιούπολης	στην	Αγλαντζιά,	στη	λεγόμενη	

πρώτη	ζώνη	που	περιλαμβάνει	τα	κτήρια	της	Κεντρικής	Διοί-

κησης,	 των	Κοινωνικών	Δραστηριοτήτων	και	 του	Αθλητικού	

Κέντρου.	Το	Έργο	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2014.		
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 Ημερίδα με θέμα «Τερματισμός Οικοδομικών Συμ 
 βολαίων»
Η	Περιφερειακή	Επιτροπή	του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επι-

μελητηρίου	 Κύπρου	 (ΕΤΕΚ)	 Λεμεσού,	 το	 Τμήμα	 Πολιτικών	

Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	του	Τεχνολογι-

κού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	(ΤΕΠΑΚ),	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ),	ο	Σύνδεσμος	Πολιτικών	Μη-

χανικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	(ΣΠΜΑΚ)	και	ο	Σύλλογος	

Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	(ΣΑΚ),	διοργάνωσαν	στο	ΤΕΠΑΚ,	την	

Τετάρτη	25	Απριλίου	2012,	Ημερίδα	με	θέμα	«Τερματισμός	

Οικοδομικών	Συμβολαίων».	

Ομιλητής	ήταν	ο	κ.	Άντης	Σφήκας,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Δι-

αιτητής	ΕΤΕΚ,	ο	οποίος	αναφέρθηκε	μεταξύ	άλλων	στα	σχε-

τικά	άρθρα	των	Όρων	Συμβολαίου	της	Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.,	FIDIC	και	

των	 Κυβερνητικών	 Συμβολαίων,	 καθώς	 επίσης	 και	 στις	 επι-

πτώσεις	που	είναι	πιθανόν	να	προκύψουν	από	τη	λύση	ενός	

Συμβολαίου.		

 Επίσκεψη στο υπό κατασκευή Έργο: Κέντρο Πλη 
 ροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του  
 Πανεπιστημίου Κύπρου
Το	Σάββατο	5	Μαΐου	2012,	πραγματοποιήθηκε	επίσκεψη	του	

Επαρχιακού	Τμήματος	Λευκωσίας-Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,		

στο	υπό	κατασκευή	έργο:	Κέντρο	Πληροφόρησης	-	Βιβλιοθή-

κη	«Στέλιος	Ιωάννου»,	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου.	

Οι	παρευρισκόμενοι	είχαν	την	ευκαιρία	να	ενημερωθούν	και	

να	τύχουν	ξενάγησης	στο	εργοτάξιο	του	μεγαλεπήβολου	αυ-

τού	έργου.

Το	Κέντρο	Πληροφόρησης	–	Βιβλιοθήκη	«Στέλιος	Ιωάννου»,	

έχει	σχεδιαστεί	από	το	διεθνούς	φήμης	Γάλλο	αρχιτέκτονα	

Jean	Nouvel,	ο	οποίος	εμπνεύστηκε	από	τη	φυσική	τοπογρα-

φία	και	τα	χρώματα	του	τοπίου	της	Πανεπιστημιούπολης.

Όπως	έχει	σχεδιαστεί,	θα	εντάξει	τη	χώρα	μας,	στον	παγκό-

σμιο	χάρτη	αρχιτεκτονικής.	Πρόκειται	 για	ένα	 ιδιαίτερα	μο-

ντέρνο	και	λειτουργικό	κτήριο,	που	επεκτείνεται	κατακόρυφα	

σε	πέντε	επίπεδα,	συνολικού	εμβαδού	περίπου	15,700	m2	Με	

τη	συλλογή	της	βιβλιοθήκης	να	ξεπερνά	τις	εξακόσιες	χιλιά-

δες	βιβλία,	θα	περιλαμβάνει	εκατομμύρια	άρθρα	περιοδικών	

σε	ηλεκτρονική	μορφή,	πάνω	από	σαράντα	χιλιάδες	τίτλους	

ηλεκτρονικών	 βιβλίων	 και	 πέραν	 των	 δέκα	 χιλιάδων	 τίτλων	
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 1η Παγκύπρια Ημερίδα Ειδικών Θεμάτων Γεωτε 
 χνικής Μηχανικής
Το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	Κύπρου,	έθεσε	υπό	την	αιγίδα	του	την	«1η	Παγκύπρια	

Ημερίδα	Ειδικών	Θεμάτων	Γεωτεχνικής	Μηχανικής»,	η	οποία	

διοργανώθηκε	από	την	εταιρεία	Θεμελιοτεχνική	Λτδ,	το	Σάβ-

βατο	26	Μαΐου	2012,	στο	ξενοδοχείο	Ajax,	στη	Λεμεσό.

Στην	 ημερίδα	 παρέστησαν	 και	 απηύθυναν	 χαιρετισμό	 μεταξύ	

άλλων	ο	πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	κ.	Νί-

κος	Νεοκλέους	και	ο	πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	κ.	Στέλιος	Αχνιώτης.

Την	ημερίδα	παρακολούθησαν	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	Αρχιτέ-

κτονες	και	άλλες	ειδικότητες	Μηχανικών,	καθώς	επίσης	και	

Εργολάβοι	 που	 ασχολούνται	 στο	 μελετητικό	 ή	 στον	 κατα-

σκευαστικό	τομέα.	Στόχος	της	ημερίδας	ήταν	να	ενημερώσει	

τους	επαγγελματίες	μηχανικούς	για	τα	γεωτεχνικά	έργα,	και-

τις	δυνατότητες	που	υπάρχουν	εκτός	και	εντός	Κύπρου	μέσω	

της	παρουσίασης	έργων.	

Έγιναν	παρουσιάσεις	για	ειδικά	θέματα	από	διακεκριμένους	

ομιλητές	από	την	Κύπρο	και	το	εξωτερικό	και	στη	συνέχεια	

ακολούθησε	επίσκεψη	στις	εγκαταστάσεις	της	εταιρείας	Θε-

μελιοτεχνική	Λτδ,	όπου	έγινε	παρουσίαση	των	μηχανημάτων	

και	των	δυνατοτήτων	που	υπάρχουν,	ώστε	να	γίνει	πληρέστε-

ρη	 κατανόηση	 των	 αντικειμένων	 που	 παρουσιάστηκαν	 στις	

ομιλίες.			

Πραγματοποιήθηκε	στις	25	και	26	Μαΐου	2012	η	55η	Γενική	

Συνέλευση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανι-

κών,	ECCE.	Η	Γενική	Συνέλευση	διοργανώθηκε	από	το	Σύλ-

λογο	Πολιτικών	Μηχανικών	 της	Λιθουανίας.	 Στις	 24	Μαΐου	

2012	 προηγήθηκε	 συνεδρία	 του	 Εκτελεστικού	 Συμβουλίου	

του	ECCE,	μέλος	του	οποίου	είναι	και	ο	συνάδελφος	Νίκος	

Στυλιανού.

Στη	 Γενική	 Συνέλευση	 έγινε	 παρουσίαση	 του	 Στρατηγικού	

Σχεδίου	Δράσης	του	ECCE	και	ακολούθησε	συζήτηση.	Συζη-

τήθηκε	επίσης	η	αναθεώρηση	της	δομής	και	λειτουργίας	των	

Μόνιμων	Επιτροπών	του	ECCE,	ώστε	να	γίνουν	πιο	αποτελε-

σματικές.	Η	συζήτηση	για	το	θέμα	αυτό	θα	συνεχιστεί	στην	

επόμενη	Γενική	Συνέλευση	που	θα	πραγματοποιηθεί	στις	26	

και	27	Οκτωβρίου	στο	Ντουμπρόβνικ	της	Κροατίας.	

Οι	Μόνιμες	Επιτροπές	συνήλθαν	ξεχωριστά	και	ασχολήθηκαν	

με	τα	θέματα	της	αρμοδιότητας	τους.	Στη	συνέχεα	παρουσί-

ασαν	 τις	 εργασίες	 τους	 στην	 ολομέλεια	 της	 Γενικής	 Συνέ-

λευσης.	

Στο	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μηχανικών,	επανήλθαν	

η	Ιταλία	και	η	Ρωσία,	οι	οποίες	είχαν	αποχωρήσει	για	κάποια	

χρόνια.	Την	Κύπρο	εκπροσώπησαν	οι	συνάδελφοι	Νίκος	Στυ-

λιανού	και	Γιώργος	Δημητρίου	εκ	μέρους	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	Αν-

δρέας	Κωνσταντινίδης	εκ	μέρους	 του	ΣΠΜΑΚ	και	 ο	Μπόρα	

Κουτρουζά	εκ	μέρους	των	Τουρκοκυπρίων.		

 55η Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE)
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 Επίσκεψη στο υπό κατασκευή Έργο Μαρίνας
 Λεμεσού
Το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργάνωσε	
το	Σάββατο	12	Μαΐου	2012,	επίσκεψη	στο	υπό	κατασκευή	
Έργο	Μαρίνας	Λεμεσού,	η	οποία	περιλάμβανε	τόσο	παρου-
σίαση	του	Έργου,	όσο	και	ξενάγηση	στο	εργοτάξιο.

Το	Έργο	βρίσκεται	μεταξύ	του	Παλιού	και	του	Νέου	Λιμα-
νιού	της	Λεμεσού.	Περιλαμβάνει	 την	ανέγερση	Νέας	Μα-
ρίνας,	 με	λεκάνη	γύρω	στα	170,000	m2,	 η	οποία	 έχει	 την	
ικανότητα	να	φιλοξενεί	600	σκάφη	με	μήκος	από	8,	μέχρι	
100	μέτρα.	Επιπρόσθετα,	περιλαμβάνει	κατοικίες	και	εμπο-
ρικές	μονάδες,	λιμενικές	εγκαταστάσεις,	κυματοθραύστες,	
αποβάθρες,	τρία	τεχνητά	νησιά	και	άλλη	σχετική	υποδομή.

Υλοποιείται	με	τη	μέθοδο	Design	–	Build	–	Operate	–	Transfer	
(DBOT)		και	υπολογίζεται	ότι	θα	στοιχίσει	γύρω	στα	
€	350.000.000.	Η	πρώτη	φάση	 του	Έργου	αναμένεται	 να	
παραδοθεί	τον	Οκτώβριο	του	2012.		

 Αιμοδοσία
Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	-	Κερύνειας	του	ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ,	 διοργάνωσε	 στα	 πλαίσια	 της	 κοινωνικής	 προσφοράς	
του,	Αιμοδοσία,	την	Πέμπτη	14	Ιουνίου	2012,	με	αφορμή	την	
Παγκόσμια	 Ημέρα	 Εθελοντή	 Αιμοδότη,	 στο	 Κέντρο	 Υγείας	
Έγκωμης,	στη	Λευκωσία.

Θερμές	ευχαριστίες	σε	όσους	έλαβαν	μέρος	ή	βοήθησαν	με	
οποιοδήποτε	τρόπο	στην	αιμοδοσία,	αποδεικνύοντας	έμπρα-
κτα	την	ευαισθησία	τους	σε	θέματα	κοινωνικής	προσφοράς.  

 Παγκύπριος Χορός   
 ΣΠΟΛΜΗΚ
Πραγματοποιήθηκε	 την	 Πα-

ρασκευή	 15	 Ιουνίου	 2012,	 ο	

Παγκύπριος	 Χορός	 του	 Συλ-

λόγου	 Πολιτικών	Μηχανικών	

Κύπρου,	 ο	 οποίος	 τελούσε	

υπό	την	αιγίδα	του	Υπουργού	

Συγκοινωνιών	και	Έργων

κ.	Ευθύμιου	Φλουρέντζου	.

Την	 ευθύνη	 της	 διοργάνω-

σης	 είχε	 αυτή	 τη	 χρονιά	 το	

Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λάρ-

νακας-Αμμοχώστου.	Ο	χορός	

φιλοξενήθηκε	στο	καλοκαιρι-

νό	 περιβάλλον	 του	 AMMOS	

Kitchen	Bar	στη	Λάρνακα.		

 Καλοκαιρινό Πάρτι
   Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας - Κερύνειας
Το	Επαρχιακό	 Συμβούλιο	Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας,	 του	 Συλ-
λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	 διοργάνωσε	 καλοκαι-
ρινό	πάρτι	για	τα	Μέλη	του,	στο	υπαίθριο	μπαράκι	“MARCO	
POLO”,	την	Πέμπτη	5	Ιουλίου	2012.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εκδήλωσης	προσφέρθηκαν	ποτά	και	συ-
νοδευτικά,	προσφορά	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λευκωσί-
ας	-	Κερύνειας.		
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 Σεμινάριο με θέμα: «Χρηματοοικονομικές Επενδύ 
 σεις & Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Νέα Δεδομέ 
 να και Προκλήσεις» 
Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου	διοργάνωσε	σεμινάριο	με	θέμα	Χρηματο-

οικονομικές	Επενδύσεις	&	Κυπριακό	Τραπεζικό	Σύστημα:	Νέα	

Δεδομένα	και	Προκλήσεις.	Το	σεμινάριο	διεξήχθη	το	Σάββατο	

16	 Ιουνίου	 2012,	 στο	Πολιτιστικό	Κέντρο	 της	 Τράπεζας	Κύ-

πρου	στη	Λεμεσό.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 Σεμιναρίου	 έγινε	 παρουσίαση	 για	 τις	

Χρηματοοικονομικές	 Επενδύσεις	 από	 τον	 Δρ.	 Stephen	 K.	

Lacewell,	Professor	of	Finance	 in	 the	College	of	Business	and	

Public	Affairs	-	Murray	State	και	στη	συνέχεια	έγινε	παρουσί-

αση	 για	 το	 Κυπριακό	 Τραπεζικό	 Σύστημα,	 τα	 νέα	 δεδομένα	

και	 τις	 προσκλήσεις	 από	 τον	 Δρ.	 Charis	 Pouangare	 General	

Manager	Retail	Banking	Cyprus,	ενώ	ακολούθησε	συζήτηση.	

 Σεμινάριο με θέμα: «Μονώροφα μεταλλικά κτίρια-  
 Μόρφωση, ανάλυση και σχεδιασμός σύμφωνα με  
 τους Ευρωκώδικες»
Πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	 30	 Ιουνίου	 2012	 Σεμινάριο	

με	 θέμα	 «Μονώροφα	 μεταλλικά	 κτίρια-Μόρφωση,	 ανάλυση	

και	 σχεδιασμός	σύμφωνα	με	 τους	Ευρωκώδικες»,	 το	 οποίο	

διοργανώθηκε	από	το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου	του	Συλ-

λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	στην	αίθουσα	εκδηλώ-

σεων	της	Παλιάς	Ηλεκτρικής	Πάφου.	Εισηγητής	του	Σεμινα-

ρίου	ήταν	ο	Δρ.	Χάρης	Γαντές,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	στο	

Εθνικό	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο.		

 Βραβεία σε Πρωτεύσαντες Φοιτητές
Πραγματοποιήθηκαν	 για	 ακόμη	 μια	 χρονιά	

οι	 βραβεύσεις	 των	 πρωτευσάντων	 φοιτη-

τών	 του	 Τμήματος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

και	 Μηχανικών	 Περιβάλλοντος	 του	 Πανε-

πιστημίου	 Κύπρου	 και	 των	 πρωτευσάντων	

Φοιτητών	του	Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	του	

Τεχνολογικού	Πανεπιστημίου	Κύπρου,	σε	τελετές	που	πραγ-

ματοποιήθηκαν	στα	δύο	Πανεπιστήμια	αντίστοιχα.

Η	 τελετή	 βράβευσης	 του	 Τεχνολογικού	 Πανεπιστημίου	 Κύ-

πρου,	 πραγματοποιήθηκε	 την	 Πέμπτη	 21	 Ιουνίου	 2012,	 στο	

ξενοδοχείο	Curium	στη	Λεμεσό.	Στο	πλαίσιο	της	βράβευσης	

αυτής,	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 Πολιτι-

κών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 κ.	 Νίκος	 Νεοκλέ-

ους,	 απένειμε	 χρηματικό	 βραβείο	 €400	

εκ	 μέρους	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	 στη	 φοιτήτρια	

Χρυστάλλα	Κυριάκου	 του	 τέταρτου	 έτους,	

με	τη	2η	καλύτερη	επίδοση,	του	Τμήματος	

Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεω-

πληροφορικής.

Αντίστοιχα,	η	τελετή	βράβευσης	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου,	

έλαβε	χώρα	την	Τρίτη	26	Ιουνίου	2012,	στο	κτήριο	Συμβουλίου	

-Συγκλήτου	Αναστάσιος	Λεβέντης	στην	Πανεπιστημιούπολη,	

όπου	 απονεμήθηκε	 από	 το	 Γενικό	 Γραμματέα	 Βαρνάβα	 Λά-

μπρου,	χρηματικό	βραβείο	€500	στη	δευτεροετή	πρωτεύσασα	

φοιτήτρια	Μαρία	Ευαγγέλου,	εκ	μέρους	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.		




