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Έντιμε	κε	Υπουργέ	Συγκοινωνιών	και	Έργων
Αγαπητέ	Πρόεδρε	του	ΕΤΕΚ
Αγαπητέ	Πρόεδρε	του	Συλλόγου	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	
Αγαπητοί	εκπρόσωποι	κομμάτων	και	οργανώσεων	
Εκλεκτοί	προσκεκλημένοι
Αγαπητοί	κυρίες	και	κύριοι	συνάδελφοι

Εκ	μέρους	του	ΚΔΣ	σας	καλωσορίζω	στην	20η	Ετήσια	Γενική	
Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.

Η	σημερινή	Γενική	Συνέλευση	είναι	ξεχωριστή	γιατί	σήμερα	
γιορτάζουμε	τα	εικοσάχρονα	του	Συλλόγου	μας.	Για	είκοσι	
χρόνια	 ο	 Σύλλογος	 μας	 βρίσκεται	 στη	 πρώτη	 γραμμή	 των	
αγώνων	για	την	υπεράσπιση	των	δικαιωμάτων	και	των	συμ-
φερόντων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	της	Κύπρου.		

Η	 Γενική	 Συνέλευση	 πραγματοποιείται	
όμως	σε	μια	εποχή	δύσκολη	όχι	μόνο	για	
τους	 Πολιτικούς	 Μηχανικούς	 αλλά	 για	
ολόκληρη	την	πατρίδα	μας.	Η	παγκόσμια	
οικονομική	κρίση	δεν	άφησε	ανεπηρέαστη	
τη	μικρή	Κύπρο.		

Είναι	με	μεγάλη	ανησυχία	που	βλέπουμε	
τους	 αναπτυξιακούς	 προϋπολογισμούς	
του	 κράτους	 να	 συρρικνώνονται,	 γιατί	
εκτιμούμε	ότι	αυτό	θα	προκαλέσει	περαι-
τέρω	 επιδείνωση	 της	 οικονομικής	 δρα-
στηριότητας	 και	 θα	 αυξηθεί	 δραματικά	 η	
ανεργία	που	ήδη	ξεπέρασε	το	12%,	με	το	
ποσοστό	 αυτό	 για	 τους	 νέους	 κάτω	 των	
25	ετών	να	έχει	αγγίξει	το	30%.	Θα	πρέ-
πει	 επειγόντως	 να	 ληφθούν	 μέτρα	 γιατί	
οι	 επιπτώσεις	 είναι	 δραματικές	 τόσο	 για	
τους	ίδιους	τους	ανέργους	όσο	και	για	την	κοινωνία.		

Οι	συνέπειες	της	κρίσης	έχουν	πλήξει	και	τους	Πολιτικούς	
Μηχανικούς.	Οι	απολύσεις	συναδέλφων	που	μπαίνουν	στην	
ανεργία	 είναι	 καθημερινές.	 Το	 πρόβλημα	 επιδεινώνεται	 με	
την	αποφοίτηση	περισσότερων	Πολιτικών	Μηχανικών	απ’	ότι	
στο	 παρελθόν.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 γράφονται	 στο	 ΕΤΕΚ	
περίπου	200	Πολιτικοί	Μηχανικοί	το	χρόνο,	ενώ	στα	αμέσως	
προηγούμενα	χρόνια	γράφονταν	μόνο	50	με	60	νέοι	Μηχανι-
κοί.	Στην	αύξηση	αυτή	συνέβαλε	και	η	αποφοίτηση	Πολιτικών	
Μηχανικών	από	τα	Κυπριακά	Πανεπιστήμια.	Είναι	τραγικό	οι	
νέοι	Μηχανικοί	που	αποφοιτούν	να	μην	μπορούν	να	εργοδο-
τηθούν	έστω	και	χωρίς	μισθό	για	να	αποκτήσουν	την	απαραί-
τητη	πείρα	για	να	γραφτούν	στο	ΕΤΕΚ.

Η	πρόσφατη	ψήφιση	της	τροποποίησης	της	περί	του	ΕΤΕΚ	
Νομοθεσίας,	που	επιτρέπει	την	εγγραφή	Εταιρειών	Περιορι-

σμένης	Ευθύνης,	θα	δώσει	την	ευκαιρία	στους	Μηχανικούς	
της	Κύπρου	να	δημιουργήσουν	μεγαλύτερα	μελετητικά	γρα-
φεία	έτσι	ώστε	όχι	μόνο	να	μπορούν	να	αναλαμβάνουν	μελέ-
τες	εντός	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας,	που	σήμερα	αναλαμ-
βάνουν	 Γραφεία	 του	 εξωτερικού,	 αλλά	 και	 να	 μπορούν	 να	
διεκδικήσουν	την	ανάληψη	μελετών	στο	εξωτερικό.

Μέσα	σε	αυτές	τις	κρίσιμες	συνθήκες	σίγουρα	η	λύση	δεν	
είναι	εύκολη.	Θεωρούμε	περισσότερο	από	κάθε	άλλη	φορά	
επιβεβλημένη	την	ενεργοποίηση,	τη	συναίνεση	και	τη	συλλο-
γική	δράση	και	οργάνωση	σε	όλα	τα	επίπεδα	για	να	πετύχου-
με	αυτό	που	πράγματι	το	κοινωνικό	σύνολο	έχει	ανάγκη,	να	
πετύχουμε	δηλαδή	την	αύξηση	της	παραγωγής,	να	αναστρα-
φεί	το	αρνητικό	κλίμα	και	να	επικρατήσει	ξανά	η	αισιοδοξία.	
Η	κατασκευαστική	βιομηχανία	πρέπει	να	επιβιώσει	με	τη	προ-

ώθηση	παραγωγικών	έργων,	που	θα	απο-
φέρουν	 μελλοντικά	 έσοδα	 στο	 κράτος	
και	με	τη	δημιουργία	κινήτρων	προς	στον	
ιδιωτικό	τομέα	να	επενδύσει	σε	μεγάλες	
αναπτύξεις.		

Η	 παραχώρηση	 τεσσάρων	 νέων	 οικοπέ-
δων	 στην	 ΑΟΖ	 της	 Κύπρου	 σε	 μεγάλες	
πολυεθνικές	 Εταιρείες	 για	 την	 διεξαγω-
γή	 ερευνών	 για	 την	 ανεύρεση	 φυσικού	
αερίου	 και	 πετρελαίου	 δίνει	 καινούριες	
προοπτικές	 για	 το	 μέλλον	 της	 πατρίδας	
μας.	 Η	 προώθηση	 των	 έργων	 υποδομής	
στο	οικόπεδο	12	για	αξιοποίηση	του	φυ-
σικού	αερίου	που	έχει	ανευρεθεί,	είμαστε	
σίγουροι	 ότι	 θα	 επιφέρει	 αναθέρμανση	
στην	οικονομία	της	Κύπρου.	

Η	 δράση	 των	 επαγγελματικών	 οργανώ-
σεων	των	μηχανικών,	ως	οργανωμένων	συνόλων,	μέσα	σε	
αυτές	τις	συνθήκες	αποκτά	ιδιαίτερη	σημασία.	

Είμαστε	πεπεισμένοι	ότι	η	κοινή	δράση	και	η	επιμονή	στην	
κατάκτηση	κοινωφελών	στόχων	είναι	η	μόνη	ενδεδειγμένη	
πορεία	προς	την	επιτυχία.	

Στο	 σημείο	 αυτό	 θα	 ήθελα	 να	 αναφέρω	 ότι	 το	 σημαντικό	
θέμα	 της	 μετεξέλιξης	 των	 επαγγελματικών	 οργανώσεων	
των	Πολιτικών	Μηχανικών	 και	Αρχιτεκτόνων,	 έχει	 ολοκλη-
ρωθεί.	Ο	Σύνδεσμος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Αρχιτεκτόνων	
θα	συνεχίσει	να	λειτουργεί	με	μέλη	του	τους	δύο	Συλλόγους	
σύμφωνα	με	το	νέο	καταστατικό	που	εγκρίθηκε	στις	22	Σε-
πτεμβρίου	 στην	 έκτακτη	 Γενική	 Συνέλευση	 του	 ΣΠΜΑΚ.	Η	
συνένωση	όλων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	σε	ένα	Σύλλογο	
έχει	επιτευχθεί	και	δίνει	νέα	δυναμική	στην	προώθηση	ανα-
βάθμισης	 του	 επαγγέλματος,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 διασφαλίζει	

ΕIΣAΓΩΓΙKH ΟMIΛIA ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΓΙΑ ΤΗΝ
20η Γενική Συνέλευση

20 Xρόνια Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
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και	τη	συνεργασία	με	τους	Αρχιτέκτονες	για	τη	διεκδίκηση	
κοινών	στόχων.	Οι	καλές	σχέσεις	που	διατηρούμε	σήμερα	με	
τους	Αρχιτέκτονες	έχουν	δημιουργήσει	το	απαραίτητο	υπό-
βαθρο	και	προσβλέπουμε	στην	επιτυχή	υλοποίηση	των	όσων		
έχουμε	δεσμευτεί,	με	ειλικρίνεια	και	συναδελφικότητα.	
Τα	θέματα	και	οι	προκλήσεις	είναι	μεγάλα	και	οπωσδήποτε	
απαιτείται	 να	 συνεχίσουμε	 με	 επιμονή	 και	 με	 στοχευμένη,	
συντονισμένη	και	οργανωμένη	προσπάθεια	σε	όλα	τα	επίπε-
δα.	Η	ουσιαστική	ενοποίηση	των	Πολιτικών	Μηχανικών	δίνει	
σημαντικές	 δυνατότητες	 για	 πιο	 αποτελεσματικές	 και	 πει-
στικές	παρεμβάσεις.	Ο	Σύλλογος	αριθμεί	σήμερα	πέραν	των	
1500	τακτικών	μελών,	40	μέλη	ως	ασκούμενοι	μηχανικοί	και	
300	φοιτητές	μέλη.	Οι	δυνατότητες	αλλά	και	οι	υποχρεώσεις	
μας	είναι	πάρα	πολλές.

Έχουμε	υποχρέωση	να	επικεντρωθούμε	στην	αντιμετώπιση	
των	όποιων	προβλημάτων	και	προκλήσεων	παρουσιάζονται	
και,	 ταυτόχρονα,	 να	 συνδράμουμε	 στη	 βελτίωση	 του	 περι-
βάλλοντος	άσκησης	του	επαγγέλματος	της	πολιτικής	μηχα-
νικής	στην	Κύπρο,	είτε	αυτό	ονομάζεται	νομοθετικό	πλαίσιο,	
είτε	 συνθήκες	 απασχόλησης	 και	 να	 διαφυλάξουμε	 και	 ενι-
σχύσουμε	το	κύρος	και	τη	καλή	φήμη	του	κλάδου	μας.	Κατά	
την	περίοδο	από	το	Δεκέμβριο	 του	2011	μέχρι	σήμερα,	 το	
νέο	ΚΔΣ	ανέπτυξε	αξιοσημείωτη	δράση	στοχεύοντας	στην	
ουσιαστική	βελτίωση	 των	συνθηκών	εργασίας	και	 της	ανύ-
ψωσης	του	κύρους	των	Πολιτικών	Μηχανικών.	

Είναι	δεδομένο	ότι,	ανάπτυξη	δεν	νοείται	χωρίς	την	εμπλο-
κή	των	Πολιτικών	Μηχανικών,	είτε	αυτή	είναι	σε	ερευνητικό	
επίπεδο	είτε	στο	επίπεδο	της	εφαρμογής	που	είναι	η	μελέτη,	
η	 κατασκευή	 και	 η	 συντήρηση/	 διατήρηση	 των	 κάθε	 λογής	
κατασκευαστικών	έργων	και	υποδομών.	Τα	θέματα	της	ενέρ-
γειας,	 της	 προστασίας	 του	 περιβάλλοντος,	 της	 αειφόρου	
ανάπτυξης,	της	διαχείρισης	των	υδάτινων	πόρων,	του	κυκλο-
φοριακού	 και	 πολλών	άλλων,	 αποτελούν	σοβαρές	 προκλή-
σεις	και	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	έχουμε	σοβαρή	και	ουσιώδη	
εμπλοκή	στην	ορθολογική	διαχείριση	και	αντιμετώπισή	τους.

Εξίσου	 σημαντικά,	 βεβαίως,	 είναι	 και	 τα	 θέματα	 που	 αφο-
ρούν	 τις	 συνθήκες	 και	 τις	 διαδικασίες	 των	 αναθέσεων	 για	
παροχή	υπηρεσιών	για	 τη	μελέτη	και	 επίβλεψη	των	έργων	
του	ιδιωτικού	και	του	δημόσιου	τομέα.	Επισημαίνεται,	ιδιαί-
τερα,	ότι	παρατηρούμε	μια	πραγματικά	επιζήμια	πορεία	στο	
θέμα	αυτό	με	τις	εξευτελιστικές	αμοιβές	των	υπηρεσιών	που	
προσφέρονται,	ιδιαίτερα,	για	τα	έργα	του	δημόσιου	και	ευρύ-
τερου	δημόσιου	τομέα	και,	αναπόφευκτα,	αυτό	έχει	επηρε-
άσει	αρνητικά	το	επίπεδο	των	υπηρεσιών	και	τη	γενικότερη	
κουλτούρα	στον	τομέα	παροχής	αυτού	του	είδους	των	υπη-
ρεσιών.	Οι	υποχρεώσεις	που	προστέθηκαν	στους	μελετητές	
έχουν	αυξηθεί	σημαντικά	και,	δυστυχώς,	βλέπουμε	τις	επαγ-
γελματικές	αμοιβές	να	μειώνονται	και	να	συμπιέζονται	ακό-
μη	περισσότερο	στο	βωμό	του	άκρατου	ανταγωνισμού.	
Το	μεγάλο	θέμα	της	θεσμοθέτησης	ελάχιστων	αμοιβών	των	
Πολιτικών	Μηχανικών,	όπως	και	άλλων	κλάδων	της	Μηχανι-
κής,	για	παροχή	υπηρεσιών	για	τη	μελέτη	και	επίβλεψη	κατα-
σκευαστικών	έργων,	εξακολουθεί	να	παραμένει	σε	εκκρεμό-
τητα.	Η	προβολή	και	διεκδίκηση	αυτού	του	θέματος,	απαιτεί	
πολύ	προσεκτικούς	χειρισμούς	και	θα	πρέπει	να	γίνει	κατά	

τρόπο	που	δεν	αντίκειται	στο	υφιστάμενο	νομικό	πλαίσιο.
Το	ΚΔΣ	του	Συλλόγου	αποφάσισε	να	προχωρήσει	την	ετοι-
μασία	 εγγράφου	 ανάθεσης	 και	 υποχρεώσεων	 Συμβούλου	
Μελετητή	 Μηχανικού	 με	 τις	 προτεινόμενες	 υποχρεώσεις,	
όρους	εντολής,	ευθύνες,	καθήκοντα	και	δικαιώματα	του	Με-
λετητή	Μηχανικού,.

Σημειώνω	ότι	διατηρούμε	μια	πολύ	καλή	συνεργασία	με	το	
ΕΤΕΚ	του	οποίου	στηρίζουμε	το	έργο	που	επιτελεί,	όπως	και	
με	τα	αρμόδια	Υπουργεία,	Φορείς	και	Υπηρεσίες	για	την	αντι-
μετώπιση	και	ρύθμιση	των	θεμάτων	που	μας	απασχολούν.
Συγχαίρω	και	ευχαριστώ	τους	συναδέλφους	στο	Κεντρικό	Δι-
οικητικό	Συμβούλιο,	για	τον	ενθουσιασμό,	την	άψογη	συνερ-
γασία	και	τη	συλλογικότητα	στο	έργο	που	έχει	επιτελεστεί.	
Συγχαρητήρια	και	ευχαριστίες,	επίσης,	απευθύνω	στα	Μέλη	
των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	στα	Μέλη	των	Επιτροπών	του	
Συλλόγου,	 στους	 Εκπροσώπους	 μας	 σε	 Επιτροπές	 άλλων	
Οργανισμών,	 στη	 Γραμματεία,	 Λία	 και	 Άννα-Μαρία,	 και	 σε	
όλους	τους	συναδέλφους	που	εργάστηκαν	για	το	Σύλλογο,	
τη	χρονιά	που	μας	πέρασε.	Ο	Σύλλογος	έχει	πετύχει	μια	συ-
ντονισμένη	 και	 αναβαθμισμένη	 εμπλοκή	 στα	 δρώμενα	 του	
τόπου	με	την	ουσιαστική	ενεργό	συμμετοχή	μεγάλου	αριθ-
μού	μελών	του	που	προθυμοποιήθηκαν	να	συνεισφέρουν	σε	
αυτή	την	προσπάθεια.	

Η	δραστηριοποίηση	τόσο	του	ΚΔΣ	όσο	και	των	Επαρχιακών	
Συμβουλίων	 εκτίθεται	 αναλυτικά	 στο	 τεύχος	 του	 Απολογι-
σμού	 που	 σας	 δόθηκε.	Θεωρούμε	 ότι	 υπάρχουν	 περιθώρια	
βελτίωσης	και	αναβάθμισης	και	προς	αυτή	την	κατεύθυνση	
θα	κινηθούμε	την	χρονιά	που	μας	έρχεται.		

Συνάδελφοι,	για	πολλούς	από	εμάς	που	είχαμε	ενεργή	συμ-
μετοχή	 στη	 δημιουργία	 του	 Συλλόγου	 αλλά	 και	 που	 εργα-
στήκαμε	άοκνα,	ώρες	ατέλειωτες	για	την	ανάπτυξη	του,	νιώ-
θουμε	σήμερα	ιδιαίτερη	χαρά	γιατί	ύστερα	από	είκοσι	χρόνια	
βλέπουμε	ένα	Σύλλογο	καταξιωμένο	με	ένα	σημαντικό	έργο	
πίσω	του	και	με	τις	καλύτερες	προοπτικές	για	το	μέλλον.	Για	
εμάς	ο	Σύλλογος	είναι	μια	δεύτερη	οικογένεια.	Προσωπικά	
μπορώ	να	πω	ότι	οι	καλύτεροι	μου	φίλοι	σήμερα	είναι	μέλη	
του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	

Ευχαριστώ	όλους	 εσάς	για	 την	 εδώ	παρουσία	 και	 το	 ενδι-
αφέρον	σας	για	τον	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	και	τις	
δραστηριότητες	του	και,	ιδιαίτερα,	τον	Δρα	Fernando	Branco	
Πρόεδρο	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	
για	την	προθυμία	του	να	παραστεί	και	να	μας	μιλήσει	για	το	
θέμα:	«Η	Επαγγελματική	Αναγνώριση	του	Μηχανικού	στην	
Ευρώπη».	

Ιδιαίτερες	ευχαριστίες,	επίσης,	απευθύνουμε	προς	τον	έντι-
μο	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	Έργων	που	αποδέχτηκε	ευ-
γενώς	να	παραστεί	και	να	κηρύξει	την	έναρξη	της	Ετήσιας	
Γενικής	Συνέλευσης	του	Συλλόγου	μας.

Σας	ευχαριστούμε	και	πάλι.

Νίκος	Νεοκλέους	–	Πρόεδρος
8	Δεκεμβρίου,	2012		 

20 Xρόνια Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
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Πραγματοποιήθηκε	το	Σάββατο	8	Δεκεμβρίου	2012,	

στο	Ξενοδοχείο	Hilton	Cyprus	στη	Λευκωσία,	η	20η	

Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου,	την	έναρξη	της	οποίας	κήρυξε	ο	Υπουρ-

γός	Συγκοινωνιών	και	Έργων	Ευθύμιος	Φλουρέντζου.

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Νίκος	Νεοκλέους	τόνισε	μεταξύ	

άλλων	κατά	το	χαιρετισμό	του	ότι	η	20η	Γενική	Συνέλευση	

είναι	 ξεχωριστή	 γιατί	 φέτος	 γιορτάζονται	 τα	 εικοσάχρονα	

του	Συλλόγου.	Επισήμανε	επίσης,	ότι	το	2012	ήταν	

μια	σημαντική	χρονιά	αφού	έχει	ολοκληρωθεί	με	

επιτυχία	 η	 μετεξέλιξη	 των	 επαγγελματικών	

οργανώσεων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	και	

Αρχιτεκτόνων.	 Συνέχισε	 ότι	 η	 συνένωση	

όλων	 των	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 σε	 μία	

επαγγελματική	 οργάνωση	 δίνει	 μια	 νέα	

δυναμική	 στην	 προώθηση	 αναβάθμισης	

του	επαγγέλματος.

Χαιρετισμό	 απηύθυναν	 o	 Στέλιος	 Αχνιώ-

της,	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	και	o	Κωνσταντίνος	

Κωνσταντή,	 Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 Αρχιτε-

κτόνων	Κύπρου.

Στη	 Γενική	 Συνέλευση	 απονεμήθηκαν	 τιμητικές	 διακρίσεις	

στα	μέλη	του	Συλλόγου,	Υπουργό	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	

και	Περιβάλλοντος	Σοφοκλή	Αλετράρη	και	τέως	Πρόεδρο	της	

ΑΗΚ	Χάρη	Θράσου,	σε	ένδειξη	αναγνώρισης	και	εκτίμησης	για	

την	προσφορά	και	το	έργο	τους	ως	Πολιτικοί	Μηχανικοί	και	ως	

ενεργοί	πολίτες	στην	κοινωνία.

Η	 Γενική	 Συνέλευση	 διανθίστηκε	 και	 με	 την	 απονομή	 των	

20η Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

βραβείων	του	Διαγωνισμού	Φωτογραφίας	με	θέμα	«Πεζογέ-

φυρες	της	Κύπρου»,	που	διοργάνωσε	ο	Σύλλογος	και	παράλ-

ληλα,	 έγινε	 παρουσίαση	 των	 βραβευθέντων	 φωτογραφιών	

υπό	 μορφή	Φωτογραφικής	Έκθεσης	στο	 χώρο	 της	 Γενικής	

Συνέλευσης.	Το	πανηγυρικό	σκέλος	της	Συνέλευσης	έκλει-

σε	με	ομιλία	του	Καθηγητή	Fernando	Branco,	Πρόεδρου	του	

Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	 (ΕCCE),	με	

τίτλο	 «Η	Επαγγελματική	Αναγνώριση	 του	Μηχανικού	στην	

Ευρώπη».

Με	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	 της	 Γενικής	 Συ-

νέλευσης,	εγκρίθηκαν	τα	πρακτικά	της	19ης	

Γενικής	 Συνέλευσης	 της	 3ης	 Δεκεμβρίου	

2011	 και	 ακολούθησε	 παρουσίαση	 των	

Πεπραγμένων	 του	 Κεντρικού	 Διοικητι-

κού	Συμβουλίου	για	την	χρονική	περίοδο	

2012,	 από	 τον	 Πρόεδρο	 του	 Συλλόγου	

Νίκο	Νεοκλέους.

Έπειτα	 παρουσιάστηκε	 ο	 Ταμειακός	 Απο-

λογισμός	για	 το	 έτος	2011	από	 τον	Γενικό	

Ταμία	του	Συλλόγου,	Γιώργο	Δημητρίου.

Ακολούθησε	συζήτηση	καθώς	και	έγκριση	των	Πεπραγμένων	

του	ΚΔΣ	και	της	Οικονομικής	Διαχείρισης	και	διορίστηκαν	εκ	

νέου	οι	Ελεγκτές	του	Συλλόγου	(Timenides	&	Evangeli).	

Στη	 συνέχεια	 συζητήθηκαν	 τα	 θέματα	 της	Ημερήσιας	Διάτα-

ξης	 τα	 οποία	 ήταν	 η	 Μετεξέλιξη	 των	 οργανώσεων	 ΣΠΜΑΚ-

ΣΠΟΛΜΗΚ-ΣΑΚ,	το	θέμα	των	εταιρειών	περιορισμένης	ευθύνης	

και	οι	όροι	ανάθεσης	και	Αμοιβές	Μελετών.	Μετά	τη	λήξη	των	

εργασιών	της	Γενικής	Συνέλευσης	ακολούθησε	δεξίωση.			 
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Πρόλογος	-	Εισαγωγή

Η	Εκκλησία	της	Παναγίας	Μελανδρίνας	βρίσκεται	στο	κατεχόμενο	τμήμα	της	Κύ-

πρου	 και	συγκεκριμένα	στον	Άγιο	Αμβρόσιο,	στην	Κερύνεια.	Η	αρχική	 της	 κατα-

σκευή	εκτιμάται	στον	14ο	αιώνα	και	με	 την	πάροδο	των	χρόνων	υπέστει	αρκετά	

σοβαρές	βλάβες	στον	φέροντα	οργανισμό	της	μέσω	της	εκδήλωσης	διαφόρων	φορ-

τιστικών	επιβαρύνσεων.	Το	γεγονός	αυτό	προκάλεσε	την	έντονη	ανησυχία	διαφό-

ρων	φορέων,	μεταξύ	αυτών	και	των	Ηνωμένων	Εθνών	(UNDP	–	PFF	United	Nations	

Development	Program)	και	ως	εκ	τούτου,	την	συμπεριέλαβε	στο	ειδικό	πρόγραμμα	

αποκατάστασης	και	άρσης	επικινδυνότητας	Μνημειακών	κατασκευών	της	Κύπρου.

Οργανώθηκε	σειρά	από	ερευνητικές	επισκέψεις	προκειμένου	να	διαπιστωθεί	η	υφι-

στάμενη	δομική	κατάσταση	της	Εκκλησίας	και	να	καταγραφούν	οι	παρατηρούμενες	

βλάβες.	Οι	επισκέψεις	αφορούσαν	και	την	έρευνα	του	περιβάλλοντος	χώρου.	Οι	πα-

ρακάτω	φωτογραφίες	απεικονίζουν	την	Εκκλησία	στην	σημερινή	της	κατάσταση.

Οι	παρατηρούμενες	ζημιές	εντοπίζονται	στην	ίδια	την	κατασκευή	της	Εκκλησίας	και	

τις	μεταγενέστερα	τοποθετημένες	λίθινες	αντηρίδες	οι	οποίες	πιθανολογείται	ότι	

προστέθηκαν	περί	τον	17ο	αιώνα	όταν	και	παρατηρήθηκαν	οι	πρώτες	βλάβες	στην	

Εκκλησία.	Οι	αντηρίδες,	όπως	φάνηκε	μετά	την	σχετική	διερεύνηση,	στατικά	είναι	

σε	απλή	επαφή	με	το	σώμα	της	Εκκλησίας	(pin-connected)	προς	αντιστήριξη	αυτής	

χωρίς	να	συνεισφέρουν	στο	φέρων	σύστημά	της	(Φ.	3	&	4).

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΛΑΝΔΡΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ
Αξιολόγηση της υφιστάμενης δoμικής κατάστασης

και προτεινόμενες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας

Eur.	Ing.	Πλάτωνας	Στυλιανού	-	Πολιτικός	Μηχανικός,	BEng	(Hons),	MICE,	MCS,	CEng,	MCIArb
Alberto	Farinola	-	Διπλωματούχος	Πολιτικός	Μηχανικός	Ε.Μ.Π.,	Architectural	Engineering	MEng	(Hons)

Οι	ζημιές	που	καταγράφηκαν	κατά	την	

διάρκεια	 των	 επισκέψεων	 /	 αυτοψιών	

αφορούν	 μεγάλου	 εύρους	 ρηγματώ-

σεις	 στην	 φέρουσα	 τοιχοποιία	 της	

Εκκλησίας,	στο	σώμα	όλων	των	αντη-

ρίδων	καθώς	και	μερική	ή	ολική	κατάρ-

ρευση	κάποιων	εξ’	αυτών,	έντονη	ζημιά	

σε	όλες	τις	τοξωτές,	πέτρινες	δοκούς	

στο	εσωτερικό	της	Εκκλησίας	και	ολική	

κατάρρευση	 κάποιων	 εξ’	 αυτών,	 μερι-

κή	κατάρρευση	της	τοξωτής,	πέτρινης	

οροφής	και	 έντονες	ρηγματώσεις,	 ζη-

μιές	στο	υπόλοιπο	τμήμα	της,	εντόνως	

ασθενής	έως	και	ανύπαρκτη	συνδετική	

κονία	 μεταξύ	 των	 λιθοσωμάτων	 της	

τοιχοποιίας	και	παντελής	απουσία	αρ-

μολόγησης.

Ανάλυση	&	Τεκμηρίωση	Παθολογίας

Η	Εκκλησία	της	Παναγίας	Μελανδρίνας	

είναι	 ιστορικό	 κτίριο	 και	 αποτελείται	

από	 ένα	 ορθογωνικό	 κεντρικό	 κλίτος	

(nave)	με	διαστάσεις	περί	τα	16m	κατά	

μήκος	 και	 7m	 κατά	 πλάτος,	 καλυμμέ-

νο	 με	 μία	 τοξωτή	 οροφή	 (barrel-vault	

shaped	roof).	Στην	ανατολική	άκρη	του	

κλίτους	υπάρχει	μία	αψίδα	καλυμμένη	

με	μία	ημιθολωτή	οροφή.	Εφαπτομενι-

κά	 του	 εξωτερικού	 δέρματος	 της	 Εκ-

κλησίας,	υπάρχουν	έξι	πέτρινοι	πεσσοί	

αντιστήριξης	 (buttresses)	 κατασκευα-

σμένοι	μαζί	με	την	Εκκλησία.

Το	 τοξωτό	 στατικό	 σύστημα	 με	 την	

χρήση	πέτρας	αποτελεί	ένα	ολοκληρω-

μένο	 στατικό	 σύστημα	 με	 αποδεδειγ-

μένα	 αυξημένη	 φέρουσα	 αντοχή	 σε	

κατακόρυφα	φορτία	που	βρήκε	μεγάλη	

απήχηση	 στην	 κατασκευή	 των	 Βυζα-

ντινών	Εκκλησιών.	Η	 κύρια	αιτία	απο-

τυχίας	/	αστοχίας	ενός	τέτοιου	συστή-

ματος	είναι	είτε	η	τοπική	αστοχία	των	

στηρίξεων	βάσης	(Φ.5)	είτε	η	αστάθεια	

των	πλευρικών	τοίχων	(Φ.6).

Eιδικά Θέματα

Φ.1:	Δυτική	όψη		 Φ.2:	Βόρεια	όψη

Φ.	3	&	4:	Αντιστήριξη	–	Απλή	επαφή	με	την	φέρουσα	τοιχοποιία	της	Εκκλησίας		
	 (πλήρης	αποκόλληση)

Aπλή	επαφή

Έντονες
κατακόρυφες	ρωγμές

Έντονες
διαγώνιες
ρηγματώσεις
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Στο	 τοξωτό	στατικό	σύστημα,	η	 κατα-

κόρυφη	 πίεση	 που	 ασκείται	 στην	 κο-

ρυφή	 της	 οροφής,	 μεταφέρεται	 στις	

πλευρικές	 στηρίξεις	 της	 οροφής	 και	

εκεί	μετατρέπεται	σε	οριζόντια	δύναμη	

που	«σπρώχνει»	τους	τοίχους	προς	τα	

έξω.	Εάν	οι	τοίχοι	δεν	αντιστηριχθούν	

επαρκώς	 με	 κάποια	 ισχυρά	 κατακόρυ-

φα	 στοιχεία	 που	 θα	 μεταφέρουν	 τα	

αναπτυσσόμενα	 φορτία	 στην	 βάση,	 η	

λειτουργία	μεταφοράς	φορτίων	θα	συ-

ναντήσει	αδύναμο	σημείο	στην	κορυφή	

των	τοίχων,	θα	τους	σπρώξει	προς	τα	

έξω	και	θα	επέλθει	αστοχία	του	συστή-

ματος.

Λαμβάνοντας	υπόψιν	ότι	όλα	τα	δομι-

κά	 στοιχεία	 της	Εκκλησίας	 αποτελού-

νται	από	λιθοδομή,	οι	φυσικοί	λίθοι	της	

οποίας	 είναι	 ασθενώς	 συνδεδεμένοι	

μεταξύ	 τους,	 γίνεται	 εύκολα	 αντιλη-

πτό	ότι	δεν	υπάρχει	ομοιογένεια	στην	

κατασκευή	και	επομένως,	σε	κάποια	πι-

θανή	 σεισμική	 διέγερση	 ή	 μετακίνηση	

του	εδάφους,	το	κάθε	δομικό	στοιχείο	

ενεργεί	ανεξάρτητα	με	βάση	τα	δυνα-

μικά	 και	 μηχανικά	 του	χαρακτηριστικά	

αλλά	και	ανάλογα	με	την	κατανομή	των	

ασκούμενων	φορτίων.	Καθώς	και	η	το-

ξωτή	οροφή	είναι	ίδιας	κατασκευής	και	

συμπεριφοράς	με	 τα	υπόλοιπα	δομικά	

στοιχεία,	είναι	ξεκάθαρο	ότι	και	η	δια-

φραγματική	λειτουργία	δεν	είναι	επαρ-

Eιδικά Θέματα

κής.	 Επομένως,	 δεν	 υπάρχει	 καθόλου	

συνοχή	μεταξύ	των	επιμέρους	δομικών	

στοιχείων	με	ό,τι	αυτό	συνεπάγεται.

Η	πλειοψηφία	των	ρηγματώσεων	εκτι-

μάται	ότι	έχει	προκληθεί	από	οριζόντι-

ες	 και	 κατακόρυφες	σεισμικές	μετακι-

νήσεις,	από	σχετικές	μετατοπίσεις	του	

εδάφους	και	/	ή	από	τοπικές	καθιζήσεις	

της	 υποδομής.	 Η	 συμπεριφορά	 του	

λεπτομερούς	 μοντέλου	 ανάλυσης	 της	

κατασκευής	 επιβεβαιώνει	 αυτήν	 την	

εκτίμηση.

Στις	παραπάνω	φωτογραφίες	φαίνεται	

η	 εμφάνιση	 ρηγματώσεων	 και	 πάνω	

από	 τα	 λίθινα	 πρέκια	 της	 κατασκευής	

(Φ.7	&	8).	Σε	κάθε	περίπτωση	οριζόντι-

ας	μετακίνησης	όπου	οι	τοίχοι	ενδέχε-

ται	να	κινηθούν	αντίθετα,	οι	οριζόντιες	

δυνάμεις	που	ασκούνται	στα	άκρα	του	

πρεκιού	απενεργοποιούνται	και	προκα-

λούνται	ρηγματώσεις	και	παραμορφώ-

σεις,	όπως	αυτές	που	καταγράφηκαν.

Επιπρόσθετα,	 κάποιοι	 τοίχοι	 παρουσι-

άζουν	και	στρεπτική	μετατόπιση	από	6	

μέχρι	8	εκατοστά	(Φ.9).	Παρατηρώντας	

και	 αναλύοντας	 την	συμπεριφορά	 του	

μοντέλου	 ανάλυσης	 καθώς	 επιδρούν	

σεισμικά	 και	 στατικά	 φορτία	 σε	 αυτό,	

είναι	αντιληπτό	το	πώς	τείνουν	να	με-

τατοπιστούν	οι	τοίχοι	(Φ.10).

Ζημιές	παρατηρήθηκαν	επίσης	και	στο	

σώμα	 των	 πεσσών	 αντιστήριξης	 κυ-

ρίως	 λόγω	 της	 παραμόρφωσης	 των	

πλευρικών	τοίχων.	Όλοι	οι	πεσσοί	αντι-

στήριξης	 παρουσιάζουν	 κατακόρυφες	

ρηγματώσεις	 αποκόλλησης	 από	 την	

τοιχοποιία	της	Εκκλησίας	σε	όλο	τους	

το	ύψος.

Οι	 επεμβάσεις	 που	 πραγματοποιήθη-

καν	τον	17ο	αιώνα	περιελάμβαναν	την	

προσθήκη	πέντε	(5)	λίθινων	αντηρίδων,	

τριγωνικής	 μορφής	 και	 μεγάλου	 πά-

χους	 με	 ημι-τοξωτά	 ανοίγματα,	 τοπο-

θετημένων	μίας	σε	κάθε	γωνία	της	κα-

τασκευής	εκτός	της	ΝΑ	γωνίας	και	από	

μία	 στο	 μέσο	 της	 Βόρειας	 και	 Νότιας	

πλευράς	αντίστοιχα	(Σχ.1).

Όπως	φαίνεται	και	στο	παραπάνω	σχή-

μα,	 κάποιες	από	τις	λίθινες	αντηρίδες	

ακουμπάνε	 απευθείας	 πάνω	 στην	 τοι-

χοποιία	 της	 Εκκλησίας	 ενώ	 κάποιες	

άλλες	ακουμπάνε	πάνω	σε	πεσσό	αντι-

στήριξης,	γεγονός	που	μας	προβλημά-

Φ.	5:	Αστοχία	βάσης

Φ.	7:	Ρωγμές	άνωθεν	του	λίθινου		 	
	 πρεκιού

Φ.	8:	Ρωγμές	άνωθεν	του	λίθινου		 	
	 πρεκιού

Φ.	6:	Μετακίνηση	τοιχωμάτων	προς			
	 τα	έξω

Φ.	9:	Στρεπτική	μετατόπιση	τοίχου

Φ.	10:	Μοντέλο	ανάλυσης	-	Παραμορφώσεις

Αντηρίδες

Πεσσοί
αντιστήριξης
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τισε.	Μελετώντας	όμως	προσεκτικά	το	μοντέλο	ανάλυσης	της	κατασκευής	μέσω	

της	χρήσης	των	πεπερασμένων	στοιχείων,	φαίνεται	ότι	ακόμα	και	αυτή	η	διαφορά	

έμμεσης	και	άμεσης	στήριξης	της	τοιχοποιίας	έχει	συμβάλλει	στην	επιδείνωση	των	

βλαβών.

Το	ημι-τοξωτό	άνοιγμα	της	αντηρίδας	περιβάλλεται	από	ένα	στρώμα	ισχυρών	φυ-

σικών	λίθων,	λαξευμένων	και	 τοποθετημένων	τακτικά	από	την	βάση	μέχρι	 το	τε-

λείωμα	του	ανοίγματος.	Εντούτοις	 το	σώμα	της	αντηρίδας	είναι	«γεμισμένο»	με	

αλάξευτους	λίθους	(Φ.11).

Καθώς	η	λειτουργία	τους	είναι	να	εμποδίσουν	την	οριζόντια	μετακίνηση	των	πλευρι-

κών	τοίχων	προς	τα	έξω,	δεν	συνεισφέρουν	καθόλου	στην	φέρουσα	ικανότητα	της	

κατασκευής.	Όλες	οι	παρατηρούμενες	ρηγματώσεις	στις	αντηρίδες	μαρτυρούν	την	

εκδήλωση	οριζόντιων	δυνάμεων	μετατόπισης	των	τοίχων	προς	τα	έξω	που	δημιουρ-

γήθηκαν	με	την	κατακόρυφη	παραμόρφωση	της	κύριας	κατασκευής,	γεγονός	που	

επιβεβαιώνεται	και	μέσω	της	στατικής	ανάλυσης	του	μοντέλου	επίλυσης	(Φ.13).

Eιδικά Θέματα

Η	αντηρίδα	υπ’	αριθμόν	1	όπως	φαίνεται	

στο	 σχήμα	 1	 παραπάνω,	 λειτούργησε	

επαρκώς	σε	οριζόντια	μετακίνηση	Βορ-

ρά	-	Νότου	του	πλευρικού	τοίχου	αλλά	

αστόχησε	 σε	 παράλληλη	 μετακίνηση	

Ανατολής	 –	 Δύσης	 καθώς	 τραβήχτη-

κε	 από	 την	 τοιχοποιία	 της	 Εκκλησίας	

παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 απλά	 ακουμπάει	

πάνω	σε	αυτήν	(Φ.12).

Το	 σύστημα	 οροφής	 της	 Εκκλησίας	

αποτελείται	 από	 λίθινες,	 τοξωτές	 δο-

κούς	και	μία	επίσης	λίθινη,	 λεπτή,	 το-

ξωτή	οροφή.

Όλες	οι	δοκοί	παρουσιάζουν	εντονότα-

τες	ρηγματώσεις	κυρίως	στο	μέσο	του	

ανοίγματός	 τους	 (Φ.16)	 αλλά	 και	 στις	

στηρίξεις	 εκτός	 από	 μία	 η	 οποία	 έχει	

καταρρεύσει	πλήρως	μαζί	με	τμήμα	της	

οροφής	 (Φ.14).	 Η	 αστοχία	 των	 δοκών	

οφείλεται	 και	 αυτή	 στην	 μετακίνηση	

των	πλευρικών	τοίχων	προς	τα	έξω.

Η	εκδήλωση	ανεμπόδιστων	οριζόντιων	

δυνάμεων	σπρώχνοντας	 τους	 τοίχους	

προς	 τα	 έξω,	 προκάλεσε	 διεύρυνση	

του	ανοίγματος	του	τόξου	καθιστώντας	

την	δοκό	ανήμπορη	να	φέρει	επαρκώς	

τα	φορτία	του	εαυτού	της	αλλά	και	της	

οροφής	(Σχ.2).

Αρχικοί	πεσσοί

Μεταγενέστερες	
αντηρίδες

Σχ.1:	Θέσεις	αντηρίδων	και	αρχικών	πεσσών	αντιστήριξης

Φ.	11:	Ημι-τοξωτό	άνοιγμα	αντηρίδας	πρεκιού Φ.	12:	Αντηρίδα	«κομμένη»		
	 στη	μέση

Φ.	14:	Εσωτερική	άποψη	του		 	
	 συστήματος	οροφής

Σχ.	2:	Τοξωτή	δοκός	σε	πλήρη		 	
	 ισορροπία
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Eιδικά Θέματα

Φ.13:	Μοντέλο	ανάλυσης	–	Παραμόρφωση	κατασκευής

Φ.	15:	Μοντέλο	ανάλυσης	–
	 Παραμόρφωση	δοκών

Φ.	16:	Αστοχία	τοξωτής	δοκού

Φ.	17:	Βλάστηση	εσωτερικά	της
	 τοιχοποιίας

Και	πάλι,	η	ανάλυση	του	μοντέλου	απο-

δεικνύει	 τα	αίτια	αστοχίας	 των	δοκών	

μέσω	της	στροφικής	καθ’	ύψος	μετακί-

νησης	των	πλευρικών	τοίχων	(Φ.15).

Η	 τοξωτή	 οροφή	 παρουσιάζει	 επίσης	

έντονες	 ρηγματώσεις	 και	 ένα	 μεγάλο	

τμήμα	της,	στην	ανατολική	πλευρά	της	

κατασκευής,	έχει	καταρρεύσει	πλήρως	

(Φ.14).	Τα	αίτια	της	κατάρρευσης	είναι	

ακριβώς	τα	 ίδια	με	αυτά	της	αστοχίας	

των	 δοκών.	 Η	 μόνη	 στατική	 διαφορά	

που	καθιστά	την	ολική	κατάρρευση	της	

οροφής	πιθανή	ανά	πάσα	στιγμή	είναι	

το	γεγονός	ότι	είναι	μικρού	πάχους	και	

παρουσιάζει	και	αυτή	έντονη	ανομοιο-

γένεια.

Η	 αντοχή	 μιας	 φέρουσας	 τοιχοποιίας	

ορίζεται	 από	 την	 επιμέρους	 αντοχή	

των	λιθοσωμάτων	που	 την	αποτελούν	

αλλά	και	από	την	ποιότητα	του	κονιά-

ματος	που	συνδέει	τους	λίθους	μεταξύ	

τους.	Η	φέρουσα	τοιχοποιία	της	Εκκλη-

σίας,	παρά	το	μεγάλο	της	πάχος	(1,2m	

πάχος),	υστερεί	σε	αυτούς	τους	παρά-

γοντες,	 δηλαδή	 παρουσιάζει	 έντονες	

ζημιές	λόγω	του	ασθενούς	συνδετικού	

κονιάματος	που	χρησιμοποιήθηκε	αλλά	

και	 της	 παντελούς	 απουσίας	 αρμολό-

γησης.

Σε	πολλά	σημεία	εσωτερικά	της	τοιχο-

ποιίας	της	κύριας	κατασκευής	αλλά	και	

των	 αντηρίδων	 παρατηρείται	 έντονη,	

ανεξέλεγκτη	 βλάστηση	 διαφόρων	 ορ-

γανισμών	(Φ.17).	Η	παρουσία	και	η	ανά-

πτυξη	ριζών	εσωτερικά	της	τοιχοποιίας	

αποτελεί	 αίτιο	 μεγάλων	 στατικών	 ζη-

μιών	ειδικά	στην	περίπτωση	λιθοδομής.	

Συγκεκριμένα,	 προκαλείται	 σχετική	

μετακίνηση	 των	 λιθοσωμάτων,	 διεύ-

ρυνση	των	ρηγματώσεων,	εξασθένηση	

του	αρμολογήματος,	εισροή	νερών	στο	

εσωτερικό	 του	 τοίχου	 και	 γενικά	 δη-

μιουργία	κενών	που	θίγουν	άμεσα	την	

ολική	συνοχή	του	τοίχου.

Προτεινόμενες	επεμβάσεις

Μετά	 από	 σοβαρή	 μελέτη	 και	 έντονο	

προβληματισμό,	 η	 ομάδα	 μελέτης	 κα-

τέληξε	 σε	 προτεινόμενες	 επεμβάσεις	

τέτοιες	 ώστε	 να	 επιτυγχάνεται	 η	 πα-

ρεμπόδιση	περαιτέρω	επιδείνωσης	των	

υπαρχουσών	βλαβών	αλλά	και	να	είναι	

απολύτως	 αναστρέψιμες	 ώστε	 στο	

μέλλον	να	μπορούν	να	απομακρυνθούν	

για	να	γίνουν	μόνιμες	επεμβάσεις	πλή-

ρους	 αποκατάστασης	 του	 φορέα	 της	

κατασκευής.

Συγκεκριμένα,	 την	 τοποθέτηση	 ξύλι-

νων,	 αυτόνομων	 σκαλωσιών	 σε	 συ-

γκεκριμένες	 θέσεις	 περιμετρικά	 της	

Εκκλησίας	 για	 αντιστήριξη	 της	 φθαρ-

μένης	τοιχοποιίας	αλλά	και	στο	εσωτε-

ρικό	αυτής	προς	υποστήριξη	της	εντό-

νως	 φθαρμένης	 και	 παραμορφωμένης	

οροφής	(Φ.19	&	20).

Επίσης,	για	προστασία	του	εσωτερικού	

της	 Εκκλησίας	 από	 διάφορες	 απειλές	

όπως	νερά	ή	την	είσοδο	πουλιών	εντός	

της	κατασκευής,	προτάθηκε	η	τοποθέ-

τηση	 τέντας	 από	 ελαφρύ	 υλικό	 πάνω	

από	 το	 τμήμα	 της	 οροφής	 που	 έχει	

καταρρεύσει	και	η	οποία	θα	στηρίζεται	

σε	στύλους	στατικά	ανεξάρτητους	από	
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την	 κύρια	 κατασκευή.	 Επιπρόσθετα,	

προτάθηκε	 το	 σφράγισμα	 των	 ανοιγ-

μάτων	με	την	χρήση	ξύλινων	πλαισίων,	

πετυχαίνοντας	έτσι	αφενός	την	τοπική	

ενδυνάμωση	του	τοίχου	στατικά,	αφε-

τέρου	 τον	 αποκλεισμό	 της	 εισόδου	

στην	 εκκλησία.	Επίσης,	 την	 εξόντωση	

της	 ανεπιθύμητης	 βλάστησης	 από	 το	

εσωτερικό	 της	 τοιχοποιίας	 όπου	 αυτό	

είναι	εφικτό,	με	ειδικό	χημικό	ώστε	να	

εμποδιστεί	η	περαιτέρω	εξάπλωση	των	

ριζών.

Συμπεράσματα

Η	Eκκλησία	έχει	πολύ	σοβαρό	πρόβλη-

μα	και	οι	επεμβάσεις	που	προτάθηκαν	

αποσκοπούν	στην	αποφόρτιση	του	φέ-

ροντος	οργανισμού	και	 κατ’	 επέκταση	

στην	αποφυγή	περαιτέρω	επιδείνωσης	

των	 υπαρχουσών	 ζημιών.	 Οι	 εν	 λόγω	

επεμβάσεις	 θα	 πρέπει	 να	 εξελιχθούν	

πολύ	 προσεκτικά	 ώστε	 να	 μην	 θίξουν	

επιπρόσθετα	 την	 υφιστάμενη	 στατική	

και	 αρχιτεκτονική	 κατάσταση	 της	 Εκ-

κλησίας.

Φ.	19:	Τύπος	σκαλωσιάς	Α Φ.	20:	Τύπος	σκαλωσιάς	B

Σχ.	4:	Τυπική	τομή	–	Προτεινόμενοι	τύποι	σκαλωσιών

Eιδικά Θέματα
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Νέα Υόρκη:
Μια πόλη μουσείο για σιδηρές γέφυρες

Aφιέρωμα

Ερμόπουλος	Γιάννης	Καθηγητής	ΕΜΠ	-	(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 376)

Κ άθε	χρόνο,	μετά	το	Πάσχα,	ο	συντάκτης	του	άρθρου	

αυτού	οργανώνει	την	ετήσια	εκδρομή	των	φοιτητών	

της	τελευταίας	τάξης	της	Σχολής	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	του	ΕΜΠ.	Το	(2009)	επελέγη	ως	τόπος	προορισμού	η	

πόλη	της	Νέα	Υόρκης,	η	οποία,	πέρα	από	όλα	τα	άλλα,	φη-

μίζεται	και	για	τις	παλιές	μεταλλικές	γέφυρες	που	την	περι-

βάλλουν.

Όπως	είναι	γνωστό,	η	πόλη	της	Νέας	Υόρκης,	περιλαμβάνει	

τους	δήμους	του	Manhattan,	του	Brooklyn,	του	Queens,	του	

Bronx	και	του	Staten	island.	

Ο	 συνολικός	 πληθυσμός	 της	 είναι	 περίπου	 8.000.000,	 μαζί	

όμως	 με	 αυτούς	 που	 ημερησίως	 την	 επισκέπτονται,	 φτάνει	

τα	10.000.000.	Η	καρδία	της	Ν.	Υόρκης	είναι	το	Manhattan,	

ένα	νησί	που	βρίσκεται	ανάμεσα	στους	ποταμούς	Hudson	και	

East.	

Εκεί,	αλλά	και	στις	γύρω	περιοχές,	τα	παλιά	τα	χρόνια	ζού-

σαν	ειρηνικά	διάφορες	φυλές	ινδιάνων,	που	ασχολούνταν	με	

τη	γεωργία,	το	κυνήγι	και	το	ψάρεμα.	Ο	πρώτος	ευρωπαίος	

εξερευνητής	 που	 επισκέφθηκε	 την	 περιοχή	 ήταν	 ο	 ιταλός	

Giovanni	da	Verrazzano	το	1524,	γι’	αυτό	και	η	γέφυρα	που	

βρίσκεται	 στην	 είσοδο	 από	 τον	 Ατλαντικό	ωκεανό	 προς	 τη	

Ν.	Υόρκη	πήρε	το	όνομά	του.	Αργότερα	(μετά	το	1600)	κα-

ταφθάνουν	οι	πρώτοι	Ολλανδοί,	αγοράζουν	από	τους	 ινδιά-

νους	το	Manhattan	(για	το	ισοδύναμο	των	24	δολαρίων!),	το	

ονομάζουν	New	Amsterdam	(1625)	και	αρχίζει	η	οικιστική	και	

εμπορική	του	ανάπτυξη.	Το	1664	αλλάζει	το	όνομα	και	γίνεται	

του	βασιλιά	της	Αγγλίας	Κάρολου	ΙΙ.

Κάποιες	 χαρακτηριστικές	 ημερομηνίες	 στην	 ανάπτυξη	 της	

πόλης	είναι	οι	παρακάτω:	

1725:	 Κυκλοφορεί	η	πρώτη	εφημερίδα	της	Ν.	Υόρκης

	 (η	Gazette)

1754:	 Ιδρύεται	το	πρώτο	κολλέγιο,	το	σημερινό		 	

	 Πανεπιστήμιο	Columbia

1775-83:	 Ο	πόλεμος	της	Ανεξαρτησίας

1789:	 Επικυρώνεται	το	Σύνταγμα	των	Ηνωμένων		 	

	 Πολιτειών

1861:	 Έναρξη	του	Εμφυλίου	πολέμου

1865:	 Πέρας	του	Εμφυλίου	πολέμου,	δολοφονία	Αβραάμ		

	 Λίνκολν

1883:	 Ανοίγει	η	περίφημη	γέφυρα	του	Brooklyn

1	 G.	Washington	 5	 Williamsburg

2	 Hell	Gate	 6	 Manhattan

3	 Triborough	 7	 Brooklyn

4	 Queensboro	 8	 Verrazano-Narrows

1886:	 Εγκαινιάζεται	το	άγαλμα	της	Ελευθερίας

1931:	 Ολοκληρώνεται	η	κατασκευή	του	Empire	State		

	 Building	

1948:	 Ανοίγει	το	αεροδρόμιο	J.F.	Kennedy

1973:	 Ανοίγει	το	World	Trade	Center	στο	Manhattan

Δεν	θα	γίνει	περαιτέρω	αναφορά	σε	άλλα	στοιχεία	γι’	αυτή	

την	 πράγματι	 εκπληκτική	 πόλη	 (οικονομικά,	 επιχειρηματικά,	

κοινωνικά,	 πολιτισμικά	 κλπ),	 αφού	 αυτό	 εκφεύγει	 από	 το	

σκοπό	του	άρθρου	μας,	ο	οποίος	δεν	είναι	άλλος	από	το	να	

γνωρίσουμε	τις	σπουδαιότερες	μεταλλικές	γέφυρες	που	πε-

ριβάλλουν	το	Manhattan,	 τις	οποίες	επισκεφθήκαμε	μαζί	με	

τους	φοιτητές	στα	πλαίσια	της	εκδρομής	αυτής.

Στη	Φωτ.	1	φαίνεται	η	ευρύτερη	περιοχή	του	Manhattan	με	

τις	οκτώ	από	τις	γέφυρες	αυτές.	Στη	συνέχεια	γίνεται	μια	σύ-

ντομη	περιγραφή	καθεμιάς	από	αυτές,	μαζί	με	το	αντίστοιχο	

φωτογραφικό	υλικό.
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Η	γέφυρα	George	Washington	σχεδιάστηκε	και	κατασκευά-

στηκε	από	τον	διάσημο	μηχανικό	Othmar	Ammann,	χαρακτη-

ρίστηκε	 δε	από	 τον	 Le	Corbusier	ως	 η	 πιο	 όμορφη	γέφυρα	

στον	 κόσμο.	 Είναι	 μία	 από	 τις	 γέφυρες	 με	 το	 μεγαλύτερο	

κυκλοφοριακό	φόρτο	παγκοσμίως.	Το	κύριο	άνοιγμα	μεταξύ	

των	πυλώνων	είναι	1067m,	το	πλάτος	είναι	36m,	διαθέτει	δε	

14	 λωρίδες	 κυκλοφορίας,	 διατεταγμένες	 στα	 δύο	 επίπεδα	

καταστρωμάτων	 (8	 στο	 άνω	 και	 6	 στο	 κάτω).	 Δόθηκε	 στην	

κυκλοφορία	τον	Οκτώβριο	του	1931	(άνω	κατάστρωμα),	ενώ	

το	κάτω	κατάστρωμα	ολοκληρώθηκε	το	1962.	Το	ύψος	των	

πυλώνων	είναι	184m,	το	δε	καθαρό	ύψος	κάτω	από	τη	γέφυρα	

είναι	65m.

3

4

76

1.			G.	Washington	bridge

1 2

5

Φωτ.	1,2,3:	Η	γέφυρα	George	Washington	
Φωτ.	4:	Λεπτομέρεια	από	την	κεφαλή	των	μεταλλικών	πυλώνων
Φωτ.	5:	Λεπτομέρεια	από	τον	πόδα	των	μεταλλικών	πυλώνων
Φωτ.	6:	Το	κάτω	κατάστρωμα	και	η	κάτω	επιφάνεια	της	γέφυρας
Φωτ.	7:	Το	άνω	κατάστρωμα	και	η	ανάρτηση	από	τα	καλώδια
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2.			Hell	Gate	bridge

3.			Τriborouhg	bridge

8 9

Η	 σιδηρά	 τοξωτή	 σιδηροδρομική	 γέφυρα	 Hell	 συνδέει	 το	

Bronx	με	την	Astoria	(Queens)	και	βρίσκεται	βορειοανατολικά	

του	Manhattan,	στον	ποταμό	East.	Τα	τόξα	της	έχουν	άνοιγ-

μα	310m,	το	δε	καθαρό	ύψος	κάτω	από	το	κατάστρωμα	είναι	

41m.	Η	γέφυρα	δόθηκε	στην	κυκλοφορία	τον	Σεπτέμβριο	του	

1916,	θεωρήθηκε	δε	ότι	ενέπνευσε	την	κατασκευή	της	παρό-

μοιας	με	αυτήν,	αλλά	μεγαλύτερης	γέφυρας	του	λιμανιού	του	

Sydney	(με	μήκος	503m,	πλάτος	49m	και	έναρξη	λειτουργίας	

το	1932).

10

11

13

Η	 κρεμαστή	 γέφυρα	 Triborough	 βρίσκεται	 δίπλα	 στην	 Hell	

Gate,	 δόθηκε	 δε	στην	 κυκλοφορία	 τον	 Ιούλιο	 του	 1936.	 Το	

κυρίως	άνοιγμα	είναι	421m,	το	πλάτος	είναι	30m	και	ο	αριθ-

μός	των	λωρίδων	κυκλοφορίας	είναι	8.	Το	ύψος	των	πυλώνων	

είναι	96m,	ενώ	το	καθαρό	ύψος	για	τη	ναυσιπλοΐα	είναι	44m.		

Η	γέφυρα	εξυπηρετεί	ημερησίως	περίπου	200.000	σχήματα.

Φωτ.	8:		 Η	γέφυρα	Hell	Gate	
Φωτ.	9:		 Η	γέφυρα	Hell	Gate	και	διπλα	της	η	κρεμαστή		
	 γέφυρα	Triborough
Φωτ.	10:	Oι	δύο	βασικοί	πύργοι	των	τόξων	είναι	λίθινοι.
 To	συνολικό	μήκος	γέφυρας	είναι	πάνω	από	5,5	km
Φωτ.	11:	Λεπτομέρειες	των	τόξων.
	 Διακρίνονται	οι	πλώσεις	κοντά	στη	στήριξη

Φωτ.	12:		Η	κρεμαστή	γέφυρα	Τriborough	
Φωτ.	13,14:	Λεπτομέρειες	των	μεταλλικών	πυλώνων
Φωτ.	15:	Σύνδεση	των	κατακόρυφων	αναρτήρων	από
	 τα	παραβολικά	καλώδια

12
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13 14 15

4.			Queensboro	bridge

Η	σιδηρά	 δικτυωτή	 γέφυρα	Queensboro	 είναι	 πέντε	 ανοιγ-

μάτων	 (μορφής	 Gerber)	 και	 συνδέει	 το	 Manhattan	 με	 το	

Queens,	περνώντας	ενδιάμεσα	από	το	νησί	Roosevelt.	Η	γέ-

φυρα	άνοιξε	τον	Μάρτιο	του	1909.	Διαθέτει	δύο	καταστρώ-

ματα	 με	 10	 συνολικώς	 λωρίδες	 κυκλοφορίας	 (4	 στο	 άνω	

επίπεδο	 και	 6	 στο	 κάτω).	 Το	 συνολικό	 μήκος	 είναι	 1135m	

(143+360+192+300+140=1135	m),	ενώ	το	καθαρό	ύψος	κάτω	

από	τη	γέφυρα	είναι	40m.	Λόγω	της	μεγάλης	φθοράς	και	δι-

άβρωσης,	από	το	1987	μέχρι	και	σήμερα	έγιναν	στη	γέφυρα	

εκτεταμένες	και	δαπανηρές	επεμβάσεις	συντήρησης.

Φωτ.	16,	17:		Η	σιδηρά	δικτυωτή	γέφυρα	Queensboro
Φωτ.	18:		 Λεπτομέρειες	του	μεταλλικού	φορέα.

16

17 18

Aφιέρωμα
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5.			Williamsburg	bridge

6.			Manhattan	bridge

Η	κρεμαστή	γέφυρα	Williamsburg	συνδέει	το	Manhattan	με	

το	Brooklyn,	δόθηκε	δε	στην	κυκλοφορία	τον	Δεκέμβριο	του	

1903.	Το	κύριο	άνοιγμα	είναι	488m,	το	πλάτος	του	καταστρώ-

ματος	είναι	36m,	έχει	δε	8	λωρίδες	κυκλοφορίας	οχημάτων	

και	 2	 για	 τρένα.	 Το	 ύψος	 των	 μεταλλικών	 πυλώνων	 είναι	

102m,	 το	 δε	 καθαρό	ύψος	 κάτω	από	 τη	 γέφυρα	 είναι	 41m.		

Και	 σ’	 αυτή	 τη	 γέφυρα	 γίνονται	 από	 το	 1980	 εκτεταμένες	

επεμβάσεις	 συντήρησης	 και	 αντικατάστασης	 τμημάτων	που	

έχουν	υποστεί	μεγάλη	φθορά	λόγω	χρόνου,	αλλά	και	λόγω	

έλλειψης	συντήρησης	κατά	το	παρελθόν.

Η	κρεμαστή	γέφυρα	Manhattan	συνδέει	το	Manhattan	με	το	

Brooklyn	 και	 δόθηκε	 στην	 κυκλοφορία	 τον	 Δεκέμβριο	 του	

1909.	Σχεδιάστηκε	από	τον	Πολωνό	μηχανικό	Ralph	Modjeski	

και	έχει	δύο	επίπεδα	καταστρωμάτων	με	4	λωρίδες	κυκλοφο-

ρίας	σχημάτων	από	άνω	επίπεδο	και	3	λωρίδες	κυκλοφορίας	

σχημάτων	+	4	γραμμές	τρένων	στο	κάτω	επίπεδο.	Το	κύριο	

άνοιγμά	της	είναι	448m.

Φωτ.	19:		Η	κρεμαστή	γέφυρα	Williamsburg 
Φωτ.	20:	Λεπτομέρειες	σύνδεσης	καλωδίων
	 με	τους	πυλώνες
Φωτ.	21:	Oι	δικτυωτές	κύριες	δοκοί	του	καταστρώματος
Φωτ.	22:	Λεπτομέρεις	χαλύβδινου	φορέα

Φωτ.	23:	Λεπτομέρειες	της	γέφυρας	Manhattan
Φωτ.	24:		Η	κρεμαστή	γέφυρα	Manhattan 
Φωτ.	25:	Στήριξη	καλωδίων	στους	πυλώνες

19

20
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22
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25
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7.			Brooklyn	bridge

8.			Verrazano	Narrows	bridge

Η	γέφυρα	Brooklyn	(είναι	από	τις	παλαιότερες	κρεμαστές	γέφυρες	των	Ηνωμένων	Πο-

λιτειών	και	συνδέει	το	Manhattan	με	το	Brooklyn.	Όταν	ολοκληρώθηκε	η	κατασκευή	της	

και	δόθηκε	στην	κυκλοφορία	(Μάιος	1883)	ήταν	η	μεγαλύτερη	κρεμαστή	γέφυρα	στον	

κόσμο.	Η	γέφυρα	σχεδιάστηκε	από	τον	Γερμανό	John	Augustus	Roembling,	ο	οποίος	

όμως	κτυπήθηκε	από	ένα	ferry	boat	και	πέθανε	από	τέτανο.	Η	γέφυρα	συνεχίστηκε	και	

ολοκληρώθηκε	από	τον	γιό	του	Washington	Roembling,	ο	οποίος	κατά	την	διάρκεια	των	

εργασιών	εκσκαφής	των	πυλώνων	μέσα	σε	υδατοστεγή	κιβώτια,	αρρώστησε	με	τη	νόσο	

των	δυτών.	Το	κύριο	άνοιγμα	μεταξύ	των	πυλώνων	είναι	486,3m,	και	το	πλάτος	26m	και	

το	καθαρό	ύψος	κάτω	από	το	κατάστρωμα	είναι	41m.	Οι	πυλώνες	είναι	κατασκευασμένοι	

από	ασβεστόλιθο	και	γρανίτη	σε	νεογοτθικό	ρυθμό,	το	σύστημα	δε	της	καλωδίωσης	είναι	

υβριδικό	(συνδυασμός	παραβολικού	καλωδίου	και	ευθύγραμμων	κεκλιμένων	καλωδίων).	

Φωτ.	26,	27:		Η	διάσημη	γέφυρα	Βrooklyn 
Φωτ.	28:		 O	πυλώνας	και	η	στήριξη	των	καλωδίων	του

Φωτ.	29,	30:		Η	κρεμαστή		γέφυρα		

 Verrazano	Narrows
Φωτ.	31,32:		Λεπτομέρειες	των		
	 καλωδίων

26 27

Η	γέφυρα	Verrazano	Narrows	συνδέει	το	Brooklyn	με	το	Staten	island,	πήρε	δε	το	όνομά	

της	από	τον	θαλασσοπόρο	Giovanni	da	Verrazano,	ο	οποίος	πρώτος	εισήλθε	στο	λιμάνι	

της	Νέας	Υόρκης	και	στον	ποταμό	Hudson,	διασχίζοντας	τα	στενά	όπου	κατασκευάστηκε	

η	γέφυρα.	Η	γέφυρα	σχεδιάστηκε	από	τον	γνωστό	μηχανικό	Othmar	Ammann,	ο	οποίος	

σχεδίασε	και	πολλές	άλλες	μεγάλες	γέφυρες	της	Ν.	Υόρκης	(G	Washington,	Bayonne,	

Bronx	Whitestone,	Triborough	κλπ).	Η	κατασκευή	άρχισε	το	1959	και	το	άνω	κατάστρωμα	

ολοκληρώθηκε	το	1964,	ενώ	το	κάτω	κατάστρωμα	δόθηκε	στην	κυκλοφορία	 το	1969.	

Από	το	1964	μέχρι	το	1981	είχε	το	παγκόσμιο	ρεκόρ	ανοίγματος	(1298m),	οπότε	και	κα-

τασκευάστηκε	η	γέφυρα	Humber	(1410m)	στη	Μ.	Βρετανία.	Διαθέτει	12	λωρίδες	κυκλο-

φορίας	και	στα	δύο	επίπεδα	(6+6),	το	δε	καθαρό	ύψος	από	την	επιφάνεια	της	θάλασσας	

είναι	69,5m.	Οι	μεταλλικοί	πυλώνες	έχουν	ύψος	211m,	και	καθένας	τους	περιλαμβάνει	

1.000.000	κοχλίες	και	3.000.000	ήλους.	Η	διάμετρος	του	κάθε	παραβολικού	καλωδίου	

είναι	91m,	απαρτίζεται	δε	από	26.108	σύρματα,	συνολικού	μήκους	230.087km.			

28

29 30

31 32
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Νανοτεχνολογία

Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στη σύγχρονη οικοδομική βιομηχανία. 

Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης	Πολιτικός	Μηχανικός	-	Μαθηματικός

ΜΕΡΟΣ	B΄:	Εφαρμογές	της	Νανοτεχνολογίας	για	τη	βελτίω-

ση	των	ιδιοτήτων	του	σκυροδέματος	και	του	δομικού	χάλυ-

βα,	προστασία	επιφανειών	από	διαβρωτικούς	παράγοντες	με	

εφαρμογή	νανοϋλικών.	

Στο	προηγούμενο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	είχαμε	δει	τις	

βασικές	έννοιες	που	διέπουν	τη	Νανοτεχνολογία,	ως	γνω-

σιολογικό	αντικείμενο	της	επιστήμης	της	Φυσικής.	Η	ειδικό-

τητα	αυτή	επεκτείνεται	και	σε	άλλες	επιστήμες	όπως	αυτή	

του	Αρχιτέκτονα	και	του	Πολιτικού	Μηχανικού.	Τα	τελευταία	

τριάντα	 χρόνια	 η	 επέκταση	 της	Νανοτεχνολογίας	 στην	 οι-

κοδομική	 βιομηχανία	 υπήρξε	 ραγδαία.	 Στο	 παρόν	 Β΄	 και	

τελευταίο	μέρος	του	άρθρου	αυτού	θα	παρουσιαστούν,	πιο	

λεπτομερώς,	κάποιες	εφαρμογές	της	Νανοτεχνολογίας	που	

αφορούν	τη	βελτίωση	των	ιδιοτήτων	του	σκυροδέματος,	την	

παραγωγή	δομικού	χάλυβα	με	βελτιωμένες	ιδιότητες,	καθώς	

και	 την	 παραγωγή	 υλικών	 που	 προστατεύουν	 επιφάνειες	

σκυροδέματος,	πέτρας,	κεραμιδιών	κλπ.	έναντι	διάβρωσης.										

1.	Σκυρόδεμα	και	Νανοτεχνολογία

Το	 σκυρόδεμα	 είναι	 το	 πιο	 γνωστό	 υλικό	 της	 οικοδομικής	

βιομηχανίας	λόγω	του	πολύ	μεγάλου	αριθμού	ερευνών	που	

πραγματοποιούνται	σε	πανεπιστήμια	και	σε	ερευνητικά	εργα-

στήρια	σχετικά	με	τις	ιδιότητες	του,	αλλά	και	την	προώθηση	

του	μέσα	από	αρχιτεκτονικές	και	στατικές	μελέτες	κτηρίων,	

ως	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	για	την	κατασκευή	του	φέροντα	

οργανισμού	των	κτηρίων.	

Για	 την	διευκόλυνση	 της	εργαστηριακής	έρευνας,	στο	επί-

πεδο	της	μοριακής	δομής	του	σκυροδέματος,	έχουν	αναπτυ-

χθεί,	τα	τελευταία	30	ή	40	χρόνια,	διάφορες	μέθοδοι	όπως	

η	AFM	(Atomic	Force	Microscopy),	η	SEM	(Scanning	Electron	

Microscopy)	και	η	FIB	(Focused	Ion	Beam).	Η	εξέλιξη	των	ερ-

γαστηριακών	 αυτών	 μεθόδων	 βοήθησε	 πάρα	 πολύ,	 μεταξύ	

άλλων	και	στην	κατανόηση	της	μοριακής	δομής	των	ιδιοτή-

των	του	σκυροδέματος.	Στο	Σχήμα	1	παρουσιάζεται	μια	τυπι-

κή	διάταξη	εργαστηριακής	συσκευής	της	μεθόδου	AFM.

Η	λειτουργία	της	συσκευής	AFM	αναλογεί	σε	αυτή	του	πα-

λαιού	φωνόγραφου.	Όπως	φαίνεται	στο	Σχήμα	1,	ο	πρόβο-

λος	 της	συσκευής	 (AFM	cantilever)	 καταλήγει	 σε	 μια	 πολύ	

αιχμηρή	ακίδα,	που	έχει	τη	δυνατότητα	να	εισχωρεί	μεταξύ	

των	κενών	της	κρυσταλλικής	δομής	σε	μια	στερεή	επιφάνεια	

ενός	 δείγματος	 σκυροδέματος.	 Η	 ακίδα	 κινούμενη	 πάνω	

στην	 επιφάνεια	 του	 δείγματος	 αναγκάζει	 τον	 πρόβολο	 να	

ανεβοκατεβαίνει	ανάλογα	με	τις	ανωμαλίες	της	επιφάνειας	

που	εξετάζουμε.	Οι	 κινήσεις	αυτές	 του	προβόλου	παρακο-

λουθούνται	 και	 καταγράφονται	 ως	 αριθμητικά	 δεδομένα,	

μέσω	μιας	ακτίνας	laser	που	ανακλάται	στο	πάνω	μέρος	του	

προβόλου	και	καταλήγει	σε	ειδικούς	μετρητές	της	φωτεινό-

τητας	 (photodetectors).	Μετά	από	ανάλυση	των	δεδομένων	

είναι	δυνατή	η	παραγωγή	ψηφιακής	εικόνας	που	παρουσιάζει	

τη	μοριακή	δομή	του	σκυροδέματος	και	σωματίδια	της	τάξε-

ως	του	νανομέτρου	nm	(=10-9)	στο	δείγμα	που	εξετάζουμε.	

Όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	ευαισθησία	της	ακίδας	που	έρχεται	

σε	επαφή	με	το	κρυσταλλικό	πλέγμα	τόσο	μεγαλύτερη	είναι	

η	ευκρίνεια	των	ψηφιακών	εικόνων	που	λαμβάνονται.

Μια	από	τις	σημαντικότερες	δυνατότητες	της	πιο	πάνω	ερ-

γαστηριακής	μεθόδου,	 είναι	 η	 πειραματική	 διερεύνηση	 του	

τρόπου	διείσδυσης	των	ελεύθερων	ιόντων	χλωρίου	Cl - 	στη	
μάζα	 του	 σκυροδέματος,	 καθώς	 και	 η	 διαδικασία	 εξέλιξης	

της	 διάβρωσης	 του.	 Τα	 πειραματικά	 αυτά	 αποτελέσματα	

οδηγούν	σε	πολύ	χρήσιμα	συμπεράσματα	σχετικά	με	τη	βλα-

βερή	επίδραση	των	χλωροϊόντων	σε	κατασκευές	από	οπλι-

σμένο	σκυρόδεμα,	που	βρίσκονται	πολύ	κοντά	σε	παράκτιες	

περιοχές	με	έντονα	διαβρωτικό	περιβάλλον	(ψηλά	ποσοστά	

υγρασίας	και	μεγάλες	ποσότητες	ιόντων	χλωρίου	Cl - ,	φθορί-
ου	F -	κλπ.).	Με	την	εργαστηριακή	συσκευή	της	μεθόδου	AFM	
έχουν	ληφθεί	πολύ	εντυπωσιακές	ψηφιακές	εικόνες	που	πα-

ρουσιάζουν	τον	τρόπο	αλλοίωσης	της	μοριακής	δομής,	από	

την	 διείσδυση	 τέτοιων	 ιόντων	 στην	 κρυσταλλική	 δομή	 του	

σκυροδέματος	και	κυρίως	στο	συνδετικό	υλικό	(μήτρα)	που	

είναι	το	τσιμέντο	(Σχήμα	2).	Όπως	θα	δούμε	πιο	κάτω,	η	Να-

νοτεχνολογία	δεν	αρκείται	μόνο	στην	παρατήρηση	τέτοιων	

φαινομένων	σε	μοριακό	επίπεδο,	αλλά	προχωρεί	και	σε	με-

θόδους	βελτίωσης	των	ιδιοτήτων	της	ύλης.	
Σχήμα	1.	Τυπική	διάταξη	εργαστηριακής	συσκευής	της	μεθόδου	
AFM,	για	την	ανίχνευση	της	μοριακής	δομής	του	σκυροδέματος.



Πολιτικός Mηχανικός   Φεβρουάριος 2013 27

Νανοτεχνολογία

Σχήμα	2.	Αλλοίωση	της	μοριακής	δομής	σε	επιφάνεια	σκυρο-
δέματος,	λόγω	της	διείσδυσης	ιόντων	χλωρίου	Cl     - ,	όπως	πα-
ρουσιάζεται	σε	ψηφιακή	εικόνα	που	έδωσε	η	μέθοδος	AFM.		

Το	διοξείδιο	του	πυριτίου	(SiO2)	είναι	ένα	σημαντικό	συστα-

τικό	 του	 σκυροδέματος,	 με	 μέσο	 ποσοστό	 συμμετοχής	 σε	

αυτό	της	τάξεως	του	22%	,	περίπου.	Έτσι,	μια	από	τις	προ-

όδους	της	πρόσφατης	έρευνας	σε	επίπεδο	«νανοκλίμακας»,	

είναι	η	βελτίωση	των	μηχανικών	ιδιοτήτων	του	σκυροδέμα-

τος	με	τοποθέτηση	μορίων	του	διοξειδίου	του	πυριτίου	SiO2 

σε	κατάλληλες	θέσεις	της	μοριακής	δομής	με	τη	βοήθεια	συ-

σκευών	ανάλογων	με	αυτών	της	μεθόδου	AFM.	Η	διαδικασία	

αυτή	ονομάζεται	«συγκέντρωση	μέσω	ταξιθεσίας»	(positional	

assembly)	των	μορίων	της	ύλης.	Η	προσθήκη,	λοιπόν,	μορίων	

του	διοξειδίου	του	πυριτίου	SiO2	στην	κρυσταλλική	δομή	του	

τσιμέντου,	βοηθά	στη	βελτίωση	της	ανθεκτικότητας	και	διάρ-

κειας	του,	αλλά	κυρίως	στην	αύξηση	της	θλιπτικής	αντοχής	

του	κατά	3	ή	6	φορές	περισσότερο.

Εκτός	από	τα	«νανοσωματίδια»	του	διοξειδίου	του	πυριτίου	

(SiO2),	 έχει	 επίσης	 εφαρμοστεί	 εργαστηριακά	 η	 διαδικασία	

τοποθέτησης	 μορίων	 αιματίτη,	 δηλαδή	 τριοξειδίου	 του	 σι-

δήρου	 (Fe2O3),	 στη	 μοριακή	 δομή	 του	 τσιμέντου	 με	 επίσης	

πολύ	καλά	αποτελέσματα.	Η	χρήση	«νανοσωματιδίων»	του	

αιματίτη	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	αύξηση	της	αντοχής	του	

τσιμέντου.	Το	πλεονέκτημα	 της	μεθόδου	αυτής	 είναι	 ότι	 η	

αυξημένη	ποσότητα	αιματίτη	 (σε	ποσοστό	πολύ	μεγαλύτε-

ρο	από	4%,	που	συνήθως	περιέχει	το	τσιμέντο),	δίνει	τη	δυ-

νατότητα	της	εργαστηριακής	παρακολούθησης	του	ρυθμού	

αύξησης	της	θλιπτικής	αντοχής	ως	προς	την	ποσότητα	των	

«νανοσωματιδίων»	του	τριοξειδίου	του	σιδήρου	Fe2O3,	μέσω	

μετρήσεων	της	ηλεκτρικής	αντίστασης	της	διατομής	δείγμα-

τος	του	σκυροδέματος.

Ένα	 άλλο	 υλικό	 που	 χρησιμοποιείται	 στη	 Νανοτεχνολογία	

για	τη	βελτίωση	των	ιδιοτήτων	του	σκυροδέματος,	είναι	το	

διοξείδιο	του	τιτανίου	TiO
2
,	το	οποίο	χρησιμοποιείται,	όπως	

θα	δούμε	πιο	κάτω,	ως	οικοδομικό	υλικό	συντήρησης.	Ωστό-

σο,	η	εντυπωσιακότερη,	ίσως,	μοριακή	δομή	νανοϋλικού,	με	

εκπληκτικές	ιδιότητες,	είναι	το	CNT	(Carbon	Nanotube)	που	

αποτελείται	 από	 μόρια	 άνθρακα	 C	 σε	 κυλινδρική	 διάταξη.	

Έχει	 διαπιστωθεί,	 από	 εργαστηριακές	 έρευνες,	 ότι	 με	 την	

προσθήκη	CNT	σε	ποσοστό	1%	στο	σύνηθες	τσιμέντο,	η	αύ-

ξηση	της	αντοχής	είναι	πολύ	μεγαλύτερη	από	ότι	με	άλλου	

είδους	 «νανοσωματίδια».	 Ειδικά	 με	 τη	 χρήση	 «πολυτοιχω-

ματικού»	οξειδίου	του	CNT	(oxidized	multi-walled	nanotube,	

MWNT),	η	θλιπτική	αντοχή	του	σκυροδέματος	μπορεί	να	αυ-

ξηθεί	κατά	25	MPa	και	η	εφελκυστική	του	αντοχή	μπορεί	να	

μεγαλώσει	κατά	8	MPa	επιπλέον	των	συνήθων	αντοχών.	Η	

μοριακή	δομή	ενός	CNT	φαίνεται	στο	Σχήμα	3.

Για	 να	 αντιληφθούμε	 πως	 δημιουργείται	 μια	 τέτοια	 μακριά	

μοριακή	δομή,	η	οποία	έχει	διάμετρο	μερικά	νανόμετρα,	αλλά	

μήκος	που	φθάνει	μέχρι	τα	μερικά	χιλιοστά,	πρέπει	να	θυμη-

θούμε	ότι	οι	μοριακές	δυνάμεις,	μεταξύ	των	μοριακών	ενώ-

σεων	 του	 άνθρακα	C,	 που	 είναι	 δυνάμεις	 μεταξύ	 δίπολων,	
είναι	αρκετά	ισχυρότερες	από	ότι	οι	δυνάμεις	μεταξύ	άλλου	

είδους	μορίων	που	έχουμε	δει	μέχρι	τώρα.	Αυτό	οφείλεται	

κυρίως	στο	γεγονός	ότι	 στα	μοριακά	δίπολα	ενώσεων	 του	

άνθρακα	C,	όπως	είναι	το	μοριακό	πλέγμα	CNT,	η	διπολική	
ροπή	είναι	γενικά	μεγαλύτερη	από	ότι	σε	άλλου	είδους	μορι-

ακά	δίπολα.	Στο	Μέρος	Α΄	είχαμε	δει	ότι	η	διπολική	ροπή	που	

προκαλείται	από	δύο	φορτία	+q	και	–q	σε	απόσταση	l	μεταξύ	
τους	(Σχήμα	4α),	δίνεται	από	τη	σχέση:

Στην	 πιο	 πάνω	σχέση	 η	 απόσταση	 l	 μεταξύ	 των	φορτί-
ων	+q	 	 και	 -q	 είναι	 της	 ίδιας	τάξεως	μεγέθους	σε	διάφορα	
είδη	δίπολων,	ωστόσο,	η	 τιμή	 της	διαφέρει	από	δίπολο	σε	

δίπολο.	Εκείνο,	λοιπόν,	που	καθορίζει	την	τιμή	της	ροπής	ñ 

είναι	κυρίως	η	τιμή	της	απόστασης	l	μεταξύ	των	πόλων.	Στην	
περίπτωση	των	μοριακών	ενώσεων	του	άνθρακα	C,	η	τιμή	της	
απόστασης	l	όπως	επίσης	και	του	δυναμικού	Vd(r),	είναι	αρ-
κετά	μεγαλύτερες.

Σχήμα	 3.	 Κυλινδρικό	 μοριακό	 πλέγμα	 άνθρακα	 γνωστό	ως	

CNT	(Carbon	Nanotube).	

(1)

Σχήμα	4.	Μοντέλο	ηλεκτρικού	διπόλου	και	ορισμός	του	δυ-

ναμικού	σε	θέση	P.	
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Ως	γνωστό,	 το	δυναμικό	Vd(r)	 ενός	δίπολου	σε	μια	θέση	P 
(Σχήμα	4β)	δίνεται	από	τη	σχέση:

όπου	ε0	είναι	η	διηλεκτρική	σταθερά	του	κενού.	

Τα	 πιο	 πάνω	 φανερώνουν	 ότι	 οι	 μοριακές	 δυνάμεις	 F(r) 
«οφείλουν»	 να	 είναι	 αρκετά	 ισχυρές	 στην	 περίπτωση	 των	

νανοϋλικών	CNT.	Στο	Μέρος	Α΄	είχαμε	δει	ότι	οι	δυνάμεις	

F(r) μπορούν	να	υπολογιστούν	από	την	πιο	κάτω	έκφραση:

όπου	οι	τιμές	των	λ, μ	και	των	εκθετών	s	και	m	(που	ενδεχο-
μένως	να	μην	 είναι	 πάντα	ακέραιοι	 αριθμοί)	 έχουν	 τέτοιες	

τιμές	ώστε	η F(r)	να	αποκτά	τις	μέγιστες	δυνατές	τιμές	για	
τα	«νανοσωματίδια»	CNT.	Βέβαια,	οι	πιο	πάνω	ιδιότητες	των	

μορίων	του	άνθρακα	δεν	είναι	αρκετές	από	μόνες	τους	για	τη	

δημιουργία	των	CNT.	Έτσι,	για	την	εργαστηριακή	παραγωγή	

τους	χρειάστηκε	να	επιστρατευθεί	η	επιστήμη	των	κολλοει-

δών,	που	αποτελεί,	επίσης,	κλάδο	της	Φυσικής,	στον	οποίο,	

ωστόσο,	δεν	θα	επεκταθούμε	στο	άρθρο	αυτό.	Πρέπει,	επί-

σης,	να	επισημανθεί	ότι	το	κόστος	χρήσης	του	«νανοϋλικού»	

CNT,	ως	πρόσμικτου	του	σκυροδέματος,	για	την	αύξηση	της	

αντοχής	 του,	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 απαγορευτικό.	 Οι	 ερ-

γαστηριακές	 έρευνες	συνεχίζονται	 με	στόχο	 τη	σημαντική	

μείωση	του	κόστους	και	την	ευρεία	χρήση	του	υλικού	αυτού	

στην	τεχνολογία	σκυροδέματος.

2.	Δομικός	χάλυβας	και	Νανοτεχνολογία

Ο	δομικός	χάλυβας	είναι	ένα	από	τα	βασικότερα	οικοδομικά	

προϊόντα	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	με	ετήσια	παραγωγή	που	

φθάνει	σήμερα	τα	185,	περίπου,	εκατομμύρια,	τόνους.	Από	

νωρίς,	οι	έρευνες	της	Νανοτεχνολογίας	είχαν	συμπεριλάβει	

στις	αναζητήσεις	τους	και	το	χάλυβα,	ως	υλικό	που	χρησιμο-

ποιείται	για	την	ανέγερση	κτηρίων	από	μεταλλικό	σκελετό	ή	

από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.	Έτσι,	οι	έρευνες	στόχευσαν	εξ΄	

αρχής,	στη	βελτίωση	των	ιδιοτήτων	του	χάλυβα	ως	προς	το	

όριο	κόπωσης	και	το	όριο	εφελκυστικής	αντοχής.

Η	 κόπωση	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	φαινόμενα	

της	 συμπεριφοράς	 του	 χάλυβα,	 που	 έχουν	 να	 αντιμετωπί-

σουν	οι	μελετητές	μεταλλικών	γεφυρών	ή	πολύ	ψηλών	κτη-

ρίων	από	μεταλλικό	σκελετό.	 Το	φαινόμενο	αυτό	απασχό-

λησε	τους	Μηχανικούς	για	πρώτη	φορά,	τον	19ο	αιώνα	μετά	

από	αστοχίες	που	είχαν	προκληθεί	σε	μεταλλικές	γέφυρες	

καθώς	 και	 εξ΄αιτίας	 σιδηροδρομικών	 ατυχημάτων.	 Πρώτος	

ο	 Γερμανός	 Μηχανικός	 Whöler	 (1819-1914)	 μελέτησε	 συ-

στηματικά	τη	συμπεριφορά	αυτή	στα	μέταλλα	και	διατύπωσε	

τα	συμπεράσματα	του	σε	διάγραμμα	μονοαξονικής	τάσης	σ 

ως	προς	τον	δεκαδικό	λογάριθμο	του	αριθμού	Ν	των	κύκλων	
φόρτισης	(Σχήμα	5).	Ο	Whöler	πραγματοποίησε	τα	πειράματα	

του	σε	κυλινδρικά	δοκίμια	μετάλλων	και	κυρίως	σε	δοκίμια	

χάλυβα,	τον	οποίο	χρησιμοποιούσαν	πολύ	στην	Ευρώπη	το	

19ο	αιώνα.	

Στο	διάγραμμα	του	σχήματος	5	φαίνεται	καθαρά	ότι	για	κά-

ποιο	 αριθμό	 επαναλήψεων	Ν	 η	 μονοαξονική	 αντοχή	σ	 του	
κυλινδρικού	δοκιμίου,	λαμβάνει	την	μικρότερη	της	τιμή	που	

είναι	η	 τιμή	αστοχίας	σf	 και	ονομάζεται	όριο	κοπώσεως.	Η	

συμπεριφορά	σε	κόπωση	του	χάλυβα,	όπως	παρουσιάζεται	

στο	Σχήμα	5,	διέπεται	από	την	πιο	κάτω	έκφραση:	

όπου	οι	σταθερές	k	και	m	λαμβάνουν	τιμές	σύμφωνα	με	τον	
τύπο	του	χάλυβα.	Έτσι,	για	χάλυβα	με	αρχικό	όριο	αντοχής	

σu=600 MPa	 και	όριο	 κοπώσεως	σf=300 MPa (Σχήμα	5),	από	
την	σχέση	(4)	εύκολα	προκύπτει	ότι	k=2.16×108	και	m=3.	Γενι-
κά,	για	το	δομικό	χάλυβα	ο	μέγιστος	επιτρεπτός	αριθμός	των	

κύκλων	φόρτισης	Ν,	κυμαίνεται	μεταξύ	106	και	107.	Έτσι,	οι	

έρευνες	στη	Νανοτεχνολογία	 	στοχεύουν	στην	κατάλληλη	

τοποθέτηση	 «νανοσωματιδίων»	 χαλκού	Cu	 στο	 κρυσταλλι-
κό	μοριακό	πλέγμα	του	χάλυβα,	ώστε	να	μειωθεί	η	τιμή	του	

ορίου	κοπώσεως	σf	και	να	υπάρχει	η	δυνατότητα	μεγαλύτε-

ρου	αριθμού	επαναλήψεων	 της	φόρτισης.	Η	μέθοδος	αυτή	

έχει	ήδη	εφαρμοστεί	στην	παραγωγή	μεταλλικών	καλωδίων	

υψηλής	αντοχής	και	χαμηλού	ορίου	κοπώσεως	σf	για	την	κα-

τασκευή	 γεφυρών	 στην	 Ευρώπη,	 από	 προεντεταμένο	 σκυ-

ρόδεμα.	 Στις	 κατασκευές	αυτές	παρατηρήθηκε	μείωση	 του	

κόστους	και	της	διάρκειας	κατασκευής	ειδικά	σε	κρεμαστές	

γέφυρες,	λόγω	της	δυνατότητας	χρήσης,	για	πρώτη	φορά,	

συνεχόμενων	καλωδίων	μεταξύ	των	δύο	άκρων	του	ανοίγ-

ματος	της	γέφυρας.	

(2)

(3)

Σχήμα	5.	Διάγραμμα	κόπωσης	Whöler	για	μονοαξονική	φόρ-
τιση	χάλυβα.

(4)(MPa)
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Σε	πολύ	ψηλά	μεταλλικά	 κτήρια,	 είναι	 απαραίτητη	 η	 τοπο-

θέτηση	συνδέσεων	πολύ	ψηλής	αντοχής,	που	οδηγεί	στην	

ανάγκη	χρήσης	κοχλιών	(βιδών)	πολύ	μεγάλης	αντοχής,	της	

τάξεως	των	1000	MPa	έως	1200	MPa.	Έρευνες	με	«νανοσω-

ματίδια»	βαναδίου	Vn και	μολύβδου	Pb,	 έδειξαν	ότι	με	την	
εισαγωγή	τέτοιων	σωματιδίων	στη	μάζα	του	χάλυβα,	επιτυγ-

χάνεται	 η	 κατασκευή	 κοχλιών	εξαιρετικά	υψηλής	αντοχής,	

με	 πολύ	 μεγαλύτερες	 μοριακές	 δυνάμεις	 στο	 κρυσταλλικό	

πλέγμα	από	ότι	στο	συνηθισμένο	χάλυβα.	Επίσης,	η	αύξηση	

της	 αντοχής	 του	 υλικού	 των	 συγκολλήσεων,	 στις	 συγκολ-

λητές	 συνδέσεις,	 με	 την	 τοποθέτηση	 «νανοσωματιδίων»	

μαγνησίου	Mg	 και	 ασβεστίου	Ca,	 καθιστά	 τις	 συγκολλητές	
συνδέσεις	πολύ	πιο	ανθεκτικές,	λόγω	αύξησης	της	ολκιμό-

τητας	 τους	 σε	 κυκλικές	φορτίσεις	 όπως	 είναι	 οι	 σεισμικές	

δυνάμεις.	Αυτό	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι		τα	σωματίδια	του	

υλικού	συγκόλλησης	γίνονται	λεπτότερα	(η	μέση	διάσταση	

τους	είναι	ίση	με	το	20%,	περίπου,	της	αρχικής).	Με	αυτό	τον	

τρόπο	επιτυγχάνεται,	επίσης,	εξοικονόμηση	υλικού.

3.	Υδρόφοβα	και	υδρόφιλα	νανοϋλικά

Στη	φύση	υπάρχουν	υδρόφιλα	κα	υδρόφοβα	υλικά.	Τα	υλικά	

που	 ανήκουν	 στην	 πρώτη	 κατηγορία	 απορροφούν	 το	 νερό	

ενώ	στη	δεύτερη	το	απωθούν.	Η	συμπεριφορά	αυτή	των	υλι-

κών	 οφείλεται	 κυρίως	 στη	 δημιουργία	 ηλεκτρικού	 δίπολου	

στο	μόριο	του	νερού,	μεταξύ	των	ατόμων	του	υδρογόνου	και	

των	ατόμων	του	οξυγόνου.	Όπως	είχαμε	δει	και	στο	Μέρος	

Α΄	του	άρθρου,	τα	μόρια	του	νερού	δημιουργούν	μοριακούς	

δεσμούς,	μέσω	μοριακών	δυνάμεων	Van	de	Waals	που	κα-

λούνται	δεσμοί	υδρογόνου.	Τα	μόρια	των	υδρόφοβων	υλικών	

δεν	μπορούν	να	συνδεθούν	με	τα	ηλεκτρικά	δίπολα	των	μορί-

ων	του	νερού,	λόγω	έλλειψης	επαρκούς	πόλωσης	και	επαρ-

κών	 μοριακών	 δυνάμεων.	 Έτσι,	 τα	 μόρια	 των	 υδρόφοβων	

υλικών	απωθούν	τα	μόρια	του	νερού.	Αντίθετα,	τα	μόρια	των	

υδρόφιλων	υλικών	διαθέτουν	επαρκή	ηλεκτροστατική	πόλω-

ση	και	άρα	αναπτύσσουν	σημαντικές	μοριακές	δυνάμεις	με	

τα	ηλεκτρικά	δίπολα	των	μορίων	του	νερού.

Υδρόφοβα	 υλικά	 και	 υδρόφοβες	 δομές	 ατόμων	 της	 ύλης,	

συναντούμε	στις	διεπιφάνειες	λιπιδίων	στις	κυτταρικές	μεμ-

βράνες	και	στους	κλάδους	ορισμένων	ενώσεων	ατόμων	με	

μόρια	 πρωτεϊνών	 και	 νουκλεϊνικών	 οξέων.	 Η	 υδροφοβική	

ιδιότητα	ορισμένων	μοριακών	δομών	αποτελεί	τη	βάση	για	

την	ύπαρξη	της	ζωής	στον	πλανήτη.	Η	Νανοτεχνολογία,	μι-

μούμενη	 τη	φύση	μας	παρουσιάζει	 το	διοξείδιο	 του	 τιτανί-

ου	TiO2,	το	οποίο	είχαμε	αναφέρει	πιο	πάνω,	ως	πρόσμικτο	

σκυροδέματος	 για	 την	 αύξηση	 της	 αντοχής.	 Το	 νανοϋλικό	

αυτό	είναι	υδρόφιλο.	Έτσι,	έχει	την	δυνατότητα	να	καθαρίζει	

τις	επιφάνειες	στις	οποίες	τοποθετείται.	Η	διαδικασία	με	την	

οποία	ενεργοποιεί	το	νανοϋλικό	αυτό	την	 ιδιότητα	αυτοκα-

θαρισμού	είναι	η	εξής:		σταγόνες	νερού	της	βροχής	επικολ-

λούνται	στην	επιφάνεια	λόγω	της	υδρόφιλης	ιδιότητας	του	

διοξειδίου	του	τιτανίου	TiO2	και	δημιουργούν	στρώσεις	μορί-

ων	νερού	που	διαλύουν	τους	ρυπαντές	που	υπάρχουν	στην	

επιφάνεια	και	διασπούν,	μέσω	μιας	φωτοκαταλυτικής	διαδι-

κασίας,	σωματίδια	της	ακαθαρσίας	και	τα	απομακρύνουν.	Με	

αυτό	τον	τρόπο	απομακρύνονται	όλοι	οι	διαβρωτικοί	παρά-

γοντες	του	σκυροδέματος.	Επιπλέον,	λόγω	της	παρουσίας	

του	διοξειδίου	του	τιτανίου	TiO2	στο	σκυρόδεμα,	η	επιφάνεια	

αποκτά	λευκό	χρώμα,	που	διατηρείται	χωρίς	να	αλλοιωθεί,	

λόγω	 του	 πιο	 πάνω	 αποτελεσματικού	 μηχανισμού	 απομά-

κρυνσης	ρυπαντών.	Πρόκειται	λοιπόν	για	νανοϋλικό	που	άρ-

χισε	ευρέως	να	χρησιμοποιείται	σε	χώρες	της	Ευρώπης	ως	

συστατικό	εμφανούς	σκυροδέματος,	δηλαδή	σκυροδέματος	

που	φαίνεται	στις	όψεις	και	συμβάλλει	στην	εξωτερική	εμφά-

νιση	των	κτηρίων.	Με	τον	ίδιο	τρόπο	ενεργεί	όταν	τοποθετη-

θεί	υπό	τη	μορφή	«νανοσωματιδίων»	στο	γυαλί.	Χρειάζεται,	

ωστόσο,	πολλή	προσοχή	στη	χρήση	του	γιατί	είναι,	γενικά,	

αρκετά	τοξικό.

Η	 Νανοτεχνολογία	 προσφέρει,	 επίσης,	 σειρά	 υδρόφοβων	

νανοϋλικών	με	βάση	το	άτομο	του	άνθρακα	C,	που	απωθούν	
το	 νερό	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 απομακρύνουν	 το	 ενδεχόμενο	

ανάπτυξης	μυκήτων	και	μούχλας.	Τα	«νανοσωματίδια»	των	

υλικών	 αυτών	 έχουν	 την	 ιδιότητα	 να	 εισχωρούν	 στους	 μι-

κροσκοπικούς	πόρους	της	επιφάνειας	του	σκυροδέματος	ή	

των	επιχρισμάτων	ή	ακόμη	και	της	πέτρας,	σε	εξωτερικούς	

ή	εσωτερικούς	χώρους	κτηρίων.	Τα	υδρόφοβα	«νανοσωμα-

τίδια»	αναγκάζουν	το	νερό	να	συρρικνώνεται	σε	σταγόνες,	

στην	επιφάνεια	που	προστατεύουν	 (Σχήμα	6).	Οι	σταγόνες	

αυτές	αναπτύσσουν	πολύ	μικρή	συνάφεια	με	την	επιφάνεια	

στην	 οποία	 βρίσκονται.	 Πρέπει,	 ωστόσο,	 να	 σημειωθεί	 ότι	

ενώ	το	νερό	και	η	υγρασία	απωθούνται	αποτελεσματικά	σε	

κάθετες	ή	οριζόντιες	επιφάνειες,	αρκετοί	πόροι	του	σκυρο-

δέματος	εξακολουθούν	να	παραμένουν	ανοικτοί	για	να	διευ-

κολύνουν	την	είσοδο	ορισμένων	ποσοτήτων	διαλυμένου	διο-

ξειδίου	του	άνθρακα	CO2	που	είναι	απαραίτητο,	π.χ.,	για	την	

ενανθράκωση	και	σκλήρυνση	του	σκυροδέματος	εξ΄	αιτίας	

της	δημιουργίας	ποσότητας	ανθρακικού	ασβεστίου	CaCO3.

Τέλος,	 η	 Νανοτεχνολογία	 έρχεται	 να	 καλύψει	 τις	 ανάγκες	

υδατοστεγάνωσης	 των	 πήλινων	 κεραμιδιών.	 Τα	 νανοϋλικά	

που	χρησιμοποιούνται	για	αυτό	το	σκοπό	ενεργούν	με	τον	ίδιο	

τρόπο	όπως	και	στην	περίπτωση	της	προστασίας	των	επιφα-

νειών	σκυροδέματος	και	πέτρας	έναντι	υγρασίας.	Ορισμένα	

νανοϋλικά	ενεργούν	τόσο	αποτελεσματικά	ώστε	να	αφήνουν	

στεγνή	την	επιφάνεια	των	κεραμιδιών	ακόμη	και	όταν	βρέχει	

(Σχήμα	7).	Έτσι,	με	αυτού	του	είδους	την	προστασία	αποφεύ-

γεται	η	εμφάνιση	βρύων	και	λειχήνων	στην	επιφάνεια,	που	ως	

γνωστό	προκαλούν	τα	γνωστά	«πρασινίσματα».

Σχήμα	6.	Συρρίκνωση	σταγόνων	νερού	σε	επιφάνεια	σκυρο-

δέματος	που	έχει	στεγανωθεί	με	υδρόφοβα	νανοϋλικά.
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4.	Συμπεράσματα	Β’	Μέρους

Στο	παρόν	Β΄	Μέρος	του	παρόντος	άρθρου,	είδαμε	κάποιες	

ειδικές	 εφαρμογές	 της	 Νανοτεχνολογίας,	 που	 στοχεύουν	

στη	βελτίωση	των	ιδιοτήτων	του	σκυροδέματος	και	του	δο-

μικού	χάλυβα,	αλλά	και	στην	προστασία	των	κάθετων	ή	ορι-

ζόντιων	επιφανειών	σκυροδέματος,	πέτρας,	πήλινων	κερα-

μιδιών	κλπ.,	έναντι	διαβρωτικών	παραγόντων.	Θα	μπορούσε	

να	αναφέρει	κανείς	πολλές	άλλες	εφαρμογές	της	Νανοτε-

χνολογίας	 στη	 σύγχρονη	 οικοδομική	 βιομηχανία,	 ωστόσο,	

περισσότερη	επέκταση	δεν	είναι	 δυνατή	στα	περιορισμένα	

πλαίσια	του	άρθρου	αυτού.	Η	πρόοδος	στον	τομέα	αυτό	συ-

νεχίζεται	και	αναμένεται	ότι	μέσα	στη	δεκαετία	που	διανύου-

με	θα	κυκλοφορήσουν	περισσότερα	και	πιο	αποτελεσματικά		

νανοϋλικά,	που	θα	ενισχύουν	την	οικοδομική	βιομηχανία	και	

θα	επιφέρουν	μικρότερο	κόστος	και	μεγαλύτερη	προστασία	

του	φυσικού	περιβάλλοντος.	

Σχήμα	7.	Συρρίκνωση	σταγόνων	νερού	σε		επιφάνεια	κεραμι-

διού	που	έχει	στρώση	υδρόφοβου	νανοϋλικού.
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ΠΑΡΤΙ	ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΤΟΥ	ΝΕΟΥ	EΤΟΥΣ

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	διοργάνωσε	πάρτι	

υποδοχής	του	Νέου	Έτους	στο	Gioia	Club-bar	στη	Λεμεσό,	

την	Παρασκευή	18	Ιανουαρίου	2013.

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

κ.	Νίκος	Νεοκλέους	παρευρέθηκε	στην	εκδήλωση,	έδωσε	τις	

ευχές	του	για	καλό	Νέο	Έτος	και	συνοδευόμενος	από	τον	

Πρόεδρο	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λεμεσού,	Γιάννη	Πε-

ρικλέους	και	τον	Α’	Αντιπρόεδρο	Κωνσταντίνο	Κωνσταντίνου	

έκοψαν	τη	βασιλόπιτα.

ΚΟΠΗ	ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Πραγματοποιήθηκε	την	Tρίτη	8	Ιανουαρίου	2013,	κατά	τη	δι-

άρκεια	της	πρώτης	συνεδρίας	του	Κ.Δ.Σ.	για	το	έτος,	η	κοπή	

της	βασιλόπιτας,	από	τον	πρόεδρο	του	Συλλόγου	κ.	Νίκο	Νε-

οκλέους.

Ο	Πρόεδρος	ευχήθηκε	υγεία,	 καλή	 και	 δημιουργική	χρονιά	

και	όπως	το	2013	φέρει	την	ανάκαμψη	της	οικονομίας	στον	

τόπο	μας,	για	να	ξεπεραστούν	οι	δυσκολίες	που	έχουν	πα-

ρουσιαστεί	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	 και	 ιδιαίτερα	 στην	 κατα-

σκευαστική	βιομηχανία	η	οποία	στηρίζει	 την	οικονομία	 της	

χώρας.

➣ Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο

ΠΑΡΤΙ	ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΤΟΥ	ΝΕΟΥ	EΤΟΥΣ

Tην	 Tρίτη	 29	 Ιανουαρίου	 2013,	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 Q	

Lounge	 bar	 στη	 Λευκωσία,	 το	 πάρτι	 του	 Επαρχιακού	 Συμ-

βουλίου	Λευκωσίας	-	Κερύνειας,	για	την	υποδοχή	του	Νέου	

έτους.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εκδήλωσης	η	Πρόεδρος	του	Επαρχια-

κού	Συμβουλίου	Γιάννα	Οικονομίδου	μετά	από	σύντομο	χαι-

ρετισμό	και	ευχές	έκοψε	την	βασιλόπιτα	και	στην	συνέχεια	

κληρώθηκαν	δώρα.	

➣ Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	-	Κερύνειας

➣ Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΝΕΟΥ	EΤΟΥΣ
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Ε ίτε	 σε	 νέα	 κατασκευή	 είτε	 σε	

ανακαίνιση	–	ικριώματα	προστα-

σίας	και	εργασίας	παρέχουν	όχι	

μόνο	ασφαλή	πρόσβαση	για	εργασίες	

σε	ύψος	σε	μέρη	άφταστα	από	το	έδα-

φος	 η	 ορόφων,	 αλλά	 προστατεύουν	

ταυτοχρόνως	τους	εργαζόμενους	από	

πτώση.	Για	αυτό	το	λόγο	θα	πρέπει	να	

είναι	 σύμφωνα	 με	 τους	 αντίστοιχους	

κανόνες,	 ευσταθή	 και	 ανθεκτικά	 στα	

φορτία	και	πρέπει	να	είναι	τέτοια	ώστε	

ούτε	εργαζόμενοι	στο	εργοτάξιο	ούτε	

πεζοί	η	οδηγοί	 να	επηρεάζονται	η	να	

κινδυνεύουν.

Πρότυπα	και	κανονισμοί

Για	 ικριώματα	 εργασίας	 και	 προστα-

σίας	 εφαρμόζονται	 διάφορα	 πρότυπα	

και	 κανονισμοί.	 Μετά	 την	 εφαρμογή	

του	Διατάγματος	Ασφαλούς	Λειτουρ-

γίας	 το	 οποίο	 ρυθμίζει	 την	 ασφάλεια	

εργασίας,	 προσαρμόστηκαν	 επίσης	

και	 τα	 τεχνικά	 πρότυπα	 των	 ικριωμά-

των	στα	Ευρωπαϊκά	πρότυπα.	Σήμερα	

υπάρχει	μια	σειρά	τεχνικών	προτύπων	

για	 ικριώματα,	 συμπεριλαμβανόμενων	

το	 DIN	 EN	 12810,	 το	 DIN	 EN	 12811	

και	 τα	 αναθεωρημένα	 τμήματα	 1	 έως	

3	του	DIN	4420.	Στο	DIN	EN	12810	ως	

πρότυπο	των	κατασκευαστών	προσδι-

ορίζονται	οι	καθορισμοί	προϊόντων	για	

συστήματα	ικριωμάτων.	Για	παράδειγ-

μα,	με	βάση	αυτό	το	πρότυπο	προσδι-

ορίζονται	τα	αναγκαία	εξαρτήματα	της	

τυπικής	 υλοποίησης	 τα	 οποία	 πρέπει	

να	 αποδεικνύονται	 στη	 διαδικασία	

της	 έγκρισης.	 Η	 τεχνική	 περιγραφή	

των	 ικριωμάτων	 εργασίας	 όπως	 το	

πλάτος,	 το	 ύψος	 και	 η	 αντοχή	 προσ-

διορίζεται	στο	μέρος	1	του	EN	12811	

και	ως	εκ	τούτου	έχει	σημασία	και	για	

την	εταιρεία	τοποθέτησης	ικριωμάτων.	

Ικριώματα	 προστασίας	 η	 εργασίας	 με	

επένδυση	περιγράφονται	στην	αναθε-

ωρημένη	έκδοση	του	γερμανικού	προ-

τύπου	DIN	4420-1.

Iκριώματα

Ικριώματα – Πολυτάλαντα στον τομέα των κατασκευών

Απαιτήσεις	 για	 ικριώματα	 στα	 εργο-

τάξια

Κατά	 το	 σχεδιασμό	 των	 ικριωμάτων	

εργασίας	 και	 προστασίας	 δίνεται	 ιδι-

αίτερη	 προσοχή	 στην	 προβλεπόμενη	

χρήση,	 αλλά	 και	 στη	 στατική	 ευστά-

θεια.	 Με	 βάση	 των	 εκτελουμένων	

εργασιών	 προσδιορίζεται	 το	 πλάτος	

εργασίας	του	ικριώματος	και	η	αποθή-

κευση	υλικών.	Ανάλογα	επιλέγονται	οι	

κατηγορίες	φορτίου	και	οι	κατηγορίες	

πλάτους.	Το	DIN	EN	12811-1	εκδόθηκε	

το	2005	και	ξεχωρίζει	έξι	διαφορετικές	

κατηγορίες	φορτίου	και	 επτά	κατηγο-

ρίες	πλάτους.

Ιδιαίτερα	σημαντικό	για	τη	στατική	ευ-

στάθεια	είναι	η	τοποθέτηση	διαγωνίων	

και	η	αγκίστρωση.	Οι	διαγώνιες	–	η	τα	

στηρίγματα	 –	 τοποθετούνται	 για	 τη	

στήριξη	του	ικριώματος	σε	όλο	το	μή-

κος	και	σε	όλο	το	ύψος	του	ικριώματος	

είτε	σε	μορφή	πύργου	είτε	συνεχόμε-

να.	 Ισχύει	ο	γενικός	κανόνας	 “Μια	δι-

αγώνιο	ανά	5	πεδία	 “.	Επίσης	 ιδιαίτε-

ρη	σημασία	 για	 τη	 στατική	 ευστάθεια	

ενός	 ικριώματος	 είναι	 η	 αγκίστρωση,	

ειδικά	 εάν	 το	 ικρίωμα	 έχει	 επένδυση	

με	 δίχτυα	 ή	 μουσαμάδες.	 Η	 επιλογή	

του	 τελικού	 σχήματος	 αγκίστρωσης	

εξαρτάται	από	το	μέγεθος	των	πεδίων,	

τα	κινητά	φορτία,	 τα	φορτία	του	ανέ-

μου	και	από	το	ύψος	του	 ικριώματος.	

Το	πρότυπο	DIN	EN	12810	περιγράφει	

διάφορα	 σχήματα	 αγκίστρωσης,	 τα	

οποία	περιγράφονται	στις	τυπικές	υλο-

ποιήσεις	των	αντίστοιχων	εγκρίσεων.

Η	 ασφάλεια	 δημιουργεί	 αποτελεσμα-

τικότητα

Οποίος	 αισθάνεται	 ασφαλής,	 εργάζε-

ται	 με	 μεγαλύτερη	 αποτελεσματικό-

τητα.	Αυτό	είναι	ένας	επιπλέον	λόγος	

για	ασφαλή	ικριώματα	για	την	εργασία	

και	τη	λειτουργία.	Στο	επίκεντρο	είναι	

ανέπαφα	 εξαρτήματα,	 προσβάσεις,	

δάπεδα,	 πλευρική	 προστασία	 και	 η	

απόσταση	από	τον	τοίχο.	Η	πρόσβαση	

στις	θέσεις	εργασίας	στο	ικρίωμα	πρέ-

πει	να	επιτρέπεται	μόνο	υπό	ασφαλείς	

προσβάσεις.	 Συνήθως	 σήμερα	 χρησι-

μοποιούνται	 εσωτερικές	 ενσωματω-

μένες	σκάλες	ή	-	όλο	και	περισσότερο	

-	 εξωτερικές	 σκάλες	 με	 πλατύσκαλο.	

Αυτά	παρέχουν	γρήγορη,	ασφαλή	και	

άνετη	άνοδο,	ακόμη	και	με	υλικό	εργα-

σίας	στο	χέρι.

Για	την	ασφαλή	εργασία	στο	 ικρίωμα,	

είναι	σημαντικό	ότι	όλα	τα	χρησιμοποι-

ούμενα	επίπεδα	έχουν	πλήρες	δάπεδο	

εργασίας.	Τα	δάπεδα	πρέπει	να	τοπο-

θετηθούν	κοντά	μεταξύ	τους	ώστε	να	

μη	μπορούν	να	μετακινηθούν	οριζόντια	

η	κάθετα,	ειδικά	σε	επίπεδα	με	προβό-

λους,	στο	ανώτερο	επίπεδο	ή	σε	γωνί-

ες.	Το	πρότυπο	DIN	EN	12811	απαιτεί	

επίσης	μια	τριπλή	πλευρική	προστασία	

(κουπαστή,	 ενδιάμεσο	 οριζόντιο	 και	

σοβατεπί)	στο	κάθε	προσβάσιμο	επίπε-

δο.	Ανάλογα	με	την	απόσταση	από	το	

τοίχωμα	 -	 από	30	 εκατοστά	 και	 πάνω	

-	μπορεί	επίσης	να	είναι	αναγκαία	μια	

πλευρική	 προστασία	 στην	 εσωτερική	

πλευρά	του	ικριώματος.

Συστήματα	ικριωμάτων

Σήμερα	 χρησιμοποιούνται	 κυρίως	 συ-

στήματα	ικριωμάτων	για	ικριώματα	ερ-

γασίας	και	για	 ικριώματα	προστασίας.	

Αυτά	είναι	ικριώματα	πλαισίων	η	ικριώ-

ματα	 κόμβων	 με	 προκατασκευασμένα	

εξαρτήματα.	 Τα	 ικριώματα	 πρόσοψης	

αναπτύχθηκαν	ιδιαίτερα	με	την	παρου-

σίαση	μεταλλικών	πλαισίων,	επειδή	τα	

πλαίσια	 συναρμολογούνται	 εύκολα,	

γρήγορα	 και	 με	 ασφάλεια.	 Χάρη	 του	

μικρού	αριθμού	βασικών	εξαρτημάτων,	

του	 απλού	 τρόπου	 σύνδεσης	 χωρίς	

βίδες	και	του	αυτονόητου	τρόπου	συ-

ναρμολόγησης,	τα	ικριώματα	πλαισίων	

εξασφαλίζουν	 εξοικονόμηση	 χρόνου	

Roland	Hassert,	Διπλ.-Μηχ.,	Ερευνητής	νέων	προϊόντων	στην	εταιρεία	Wilhelm	Layher	GmbH	&	Co.	KG



35Πολιτικός Mηχανικός   Φεβρουάριος 2013

Iκριώματα

και	 χρημάτων	 στη	 συναρμολόγηση	

και	δημιουργούν	γρήγορα	μια	ασφαλή	

πλατφόρμα	εργασίας	για	τους	εργαζό-

μενους	στο	εργοτάξιο.

Τα	ικριώματα	κόμβων	έχουν	σε	όλο	το	

μήκος	 των	 ορθοστατών	 σε	 τακτικές	

αποστάσεις	 κόμβους	 στους	 οποίους	

συνδέονται	 εξαρτήματα.	 Στον	 από	

στατικής	πλευράς	 ιδανικό	κόμβο	με	4	

μεγάλα	και	4	μικρά	ανοίγματα	συνδέ-

ονται	σε	ένα	επίπεδο	έως	8	εξαρτήμα-

τα.	Τα	4	μικρά	ανοίγματα	της	διάτρη-

της	 πλάκας	 κεντράρουν	 τα	 οριζόντια	

εξαρτήματα	αυτόματα	σε	ορθές	γωνί-

ες.	Τα	4	μεγάλα	ανοίγματα	επιτρέπουν	

την	επιλογή	της	γωνίας	των	οριζόντι-

ων	 εξαρτημάτων	 και	 των	 διαγώνιων.	

Η	 σύνδεση	 χωρίς	 βίδες	 γίνεται	 με	

μελετημένες	 σφήνες	 που	 εξασφαλί-

ζουν	 μεγάλη	 εξοικονόμηση	 χρόνου	

στη	 συναρμολόγηση.	 Η	 συναρμολό-

γηση	 επίσης	 δεν	 απαιτεί	 χρονοβόρες	

μετρήσεις,	εξοικονομεί	υλικά	και	είναι	

αυτονόητη.	

Συνδυάζοντας	προτερήματα

Εάν	 τα	 ικριώματα	 με	 πλαίσια	 και	 το	

ικριώματα	 με	 κόμβους	 είναι	 συμβατά,	

τότε	 συνδυάζονται	 τα	 προτερήματα	

των	 δυο	 συστημάτων.	 Για	 παράδειγ-

μα,	σε	πρόσοψη	σε	ανώμαλο	έδαφος	

το	ευέλικτο	σύστημα	με	κόμβους	εξι-

σορροπεί	 πανεύκολα	 το	 ύψος,	 ενώ	

στην	πρόσοψη	τα	 ικριώματα	πλαισίων	

εξασφαλίζει	 σημαντική	 εξοικονόμηση	

χρόνου	 στη	 συναρμολόγηση.	 Επίσης	

υπάρχουν	 πλαίσια	 με	 κόμβους,	 με	 τα	

οποία	 συναρμολογούνται	 ευθείες	 η	

χωροϊκριώματα	στα	 τρία	 τέταρτα	 του	

χρόνου	 με	 αποτέλεσμα	 ακόμη	 μεγα-

λύτερης	 οικονομίας.	 Σε	 σύγκριση	 με	

τα	 απομονωμένα	 εξαρτήματα	 πρώτον	

μεταφέρονται	 λιγότερα	 εξαρτήματα	

και	δεύτερον	τα	βελτιστοποιημένα	σε	

βάρος	 εξαρτήματα	 σημαίνουν	 λιγότε-

ρη	κούραση	και	μεγαλύτερη	απόδοση	

στη	 συναρμολόγηση	 και	 στην	 αποσυ-

ναρμολόγηση.

 

Ένα	σύστημα	–	ατελείωτες	εφαρμογές

Κυρίως	σε	νέες	κατασκευές	υποτιμού-

νται	 οι	 δυνατότητες	 εφαρμογής	 των	

ικριωμάτων	 με	 κόμβους.	 Πολλές	 φο-

ρές	 εφαρμόζονται	 τα	 ικριώματα	 μόνο	

αφού	έχουν	πέσει	τα	μπετά.	Οι	κατα-

σκευαστικές	εταιρείες	όμως	έχουν	στη	

διάθεσή	τους	ένα	σετ	για	σχεδόν	όλες	

Παράδειγμα:	Ικρίωμα	πρόσοψης	με	πλαίσια	και	ικρίωμα	κόμβων	για	αξεπέραστη	ευελιξία

τις	 εφαρμογές	 στην	 οικοδομή	 –	 από	

την	 αρχή	 της	 κατασκευής:	ως	 πύργοι	

σκάλας	κατά	τη	διάρκεια	των	ανασκα-

φών,	ως	 πρόσβαση	 στο	 container,	 ως	

πύργοι	 σκάλας	 εάν	 η	 οικοδομή	 είναι	

ακόμα	στην	αρχή,	ως	γεφύρωση	για	τα	

καλώδια	της	τροφοδότησης,	ως	ικρίω-

μα	 ενίσχυσης	 η	 υποστύλωσης	 για	 τα	

μπετά	των	τοίχων	η	οροφών,	ως	γεφύ-

ρωση	 και	 ως	 προστασία	 εργοταξίων.	

Τα	προτερήματα	των	εξαρτημάτων	με	

κόμβους	 σε	 σύγκριση	 με	 λύσεις	 ανά-

γκης	 από	 ξύλο	 είναι:	 γρήγορη	 και	 οι-

κονομική	 συναρμολόγηση	 και	 τέλειες	

προϋποθέσεις	για	τους	εργαζόμενους	

στο	εργοτάξιο	λόγω	της	ακριβούς	προ-

σαρμογής	 στα	 υπάρχοντα	 δεδομένα	

με	εξαρτήματα	της	σειράς.	Επίσης	με-

ταφέρονται	 οι	 κατασκευές	 εύκολα	με	

γερανό.

Το	ικρίωμα	χρησιμοποιείται	παντού...	

Εκτός	από	τα	ξεκάθαρα	πλεονεκτήμα-

τα	 των	 προϊόντων	 υπάρχει	 μια	 αλλα-

γή	 στον	 τρόπο	 σκέψης	 σε	 ότι	 αφορά	

την	 υπηρεσία	 συναρμολόγησης	 και	

αποσυναρμολόγησης	 των	 ικριωμάτων	

στις	 κατασκευαστικές	 εταιρείες:	Ανα-

θέτουν	 τη	 δουλειά	 σε	 εξειδικευμένες	
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εταιρείες	τοποθέτησης	ικριωμάτων.	Η	μεγαλύτερη	ταχύτητά	τους	και	η	εμπειρία	τους	

είναι	ένα	πλεονέκτημα	στον	ανταγωνισμό	και	σε	στενά	χρονοδιαγράμματα.	Έτσι	εξα-

σφαλίζεται	μεγαλύτερη	αποτελεσματικότητα	κατά	τη	διάρκεια	της	κατασκευής.  

	…για	ενίσχυση	

			…	για	γεφύρωση

…	για	υποστύλωση …	για	πρόσβαση

17/01/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλους τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες

❯   Για	σκοπούς	εναρμόνισης	με	την	οδηγία	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	«Οδηγία	2010/31/ΕΕ»	έχει	ψηφιστεί	ο	περί	
Ρύθμισης	της	Ενεργειακής	Απόδοσης	Κτιρίων	(Τροποποιητικός)	Νόμος	Ν210(Ι)/212	και	έχει	δημοσιευθεί	στην	
εφημερίδα	της	Δημοκρατίας	στις	28/12/12.

❯   Οι	βασικές	τροποποιήσεις	του	νόμου	αφορούν	τα	ακόλουθα:

1.		 Οι	ελάχιστες	απαιτήσεις	ενεργειακής	απόδοσης	εφαρμόζονται	σε	όλα	τα	κτίρια	που	υφίστανται	ανακαίνιση	με-
γάλης	κλίμακας,	καθώς	και	σε	στοιχεία	υφιστάμενων	κτιρίων	που	αντικαθίστανται	ή	τοποθετούνται	εκ	των	υστέ-
ρων	και	αποτελούν	μέρος	του	κελύφους	του	κτιρίου.	(Οι	απαιτήσεις	αυτές	θα	καθοριστούν	σε	μεταγενέστερο	
στάδιο	σε	Διάταγμα).

2.		 Οι	ελάχιστες	απαιτήσεις	ενεργειακής	απόδοσης	τόσο	για	νέα,	όσο	και	για	υφιστάμενα	κτίρια	να	καθορίζονται	στα	
οικονομικά	βέλτιστα	επίπεδα	(Οι	απαιτήσεις	αυτές	θα	καθοριστούν	σε	μεταγενέστερο	στάδιο	σε	Διάταγμα).

3.  Μετά	την	31η	Δεκεμβρίου	2020	όλα	τα	νέα	κτίρια	πρέπει	να	είναι	κτίρια	με	σχεδόν	μηδενική	κατανάλωση	ενέργειας.

4.		 Στις	εμπορικές	διαφημίσεις	κτιρίων	ή	κτιριακών	μονάδων	που	ενοικιάζονται	ή	πωλούνται	πρέπει	να	αναγράφεται	
ο	δείκτης	ενεργειακής	απόδοσης	του	πιστοποιητικού	ενεργειακής	απόδοσης.

5.		 Το	πιστοποιητικό	ενεργειακής	απόδοσης	τοποθετείται	σε	ευδιάκριτη	θέση	από	το	κοινό	σε	κτίρια	μεγαλύτερα	
των	500	τ.μ.	που	χρησιμοποιούνται	από	δημόσιες	αρχές	και	τα	επισκέπτεται	συχνά	το	κοινό.

6.		 Καθορίζονται	ελάχιστες	απαιτήσεις	ως	προς	την	εγκατάσταση	ή	αναβάθμιση	τεχνικών	συστημάτων	σε	υφιστά-
μενα	κτίρια	(Οι	απαιτήσεις	αυτές	θα	καθοριστούν	σε	μεταγενέστερο	στάδιο	σε	Διάταγμα).

7.		 Η	αρμόδια	αρχή	έχει	εξουσία	να	επιβάλει	διοικητικό	πρόστιμο	που	δεν	υπερβαίνουν	τις	€30,000	όταν	διαπιστώ-
σει	παράβαση	οποιασδήποτε	διάταξης	του	νόμου.

	 Ολόκληρο	τον	νόμο	για	ενημέρωση	σας	και	συμμόρφωση	προς	αυτόν	μπορείτε
	 να	βρείτε	στην	ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	www.spolmik.org
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Συνέντευξη από τον αξιότιμο Δήμαρχο Λεμεσού κ. Xρίστο Χρίστου

Οικονομική	Δραστηριότητα

Ένα	 πολύ	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 συμπολιτών	 μας	 εξαρτάται	
άμεσα	ή	έμμεσα	από	την	κατασκευαστική	βιομηχανία	και	ως	
εκ	 τούτου	 πλήττεται	 σφοδρά	από	 την	φθίνουσα	 πορεία	 του	
κλάδου	 την	 τελευταία	 τετραετία.	 Δεδομένου	 και	 της	 περαι-
τέρω	καθίζησης	των	δημοσίων	δαπανών	για	έργα	υποδομής,	
πως	σκοπεύει	ο	Δήμος	να	αμβλύνει	το	πρόβλημα	και	να	τονώ-
σει	την	δραστηριότητα	στον	κλάδο;

Είναι	δύσκολο	μόνος	του	ο	δήμος	να	υποκαταστήσει	 τα	με-
γάλα	 έργα	 ανάπτυξης	 όπως	 δρόμοι,	 γέφυρες	 κλπ.	 Εκείνο	
το	οποίο	συνεχίζουμε	να	κάνουμε	είναι	να	μην	μειώσουμε	ή	
να	μειώσουμε	στο	ελάχιστο	τα	έργα	συντήρησης	ή	τα	κατα-
σκευαστικά	 έργα	 τα	 οποία	 εξαρτώνται	 απόλυτα	 από	 δικούς	
μας	προϋπολογισμούς.	Ακόμα	θα	συνεχίσουμε	να	αναζητού-
με	χορηγούς	ούτως	ώστε	να	προσφέρουμε	στην	πόλη	έργα	
είτε	με	πλήρη	κάλυψη	της	δαπάνης	είτε	με	μερική.	Φέτος	ενώ	
περνούμε	ακόμα	μια	 χρονιά	 ύφεσης	πριν	 δύο	μήνες	 ξεκίνη-
σε	η	γέφυρα	που	ενώνει	το	Φοιτίδειο	αθλητικό	κέντρο	με	την	
παραλία,	ένα	έργο	το	οποίο	θα	στοιχίσει	750.000	ευρώ.	Επί-
σης	προχωρούμε	διαδικαστικά	με	τον	Οργανισμό	Αναπτύξεως	
Στέγης,	 για	 να	 κατεδαφιστούν	 οι	 παλιές	 δημοτικές	 πολυκα-
τοικίες	στην	οδό	Γκαίτε	και	να	γίνουν	νέα	διαμερίσματα	για	
τους	 υφιστάμενους	 κατοίκους	 αλλά	 και	 για	 στέγαση	 άλλων	
20	φτωχών	οικογενειών	της	Λεμεσού.	Επιπλέον	προσπαθού-
με	να	μην	μειώσουμε	τα	έργα	ασφαλτοστρώσεων,	κατασκευ-
ών	 πεζοδρομίων,	 διαμορφώσεις	 χώρων	πρασίνου	 κλπ.	Αυτά	
τα	έργα	συντήρησης	θα	στοιχίσουν	συνολικά	5	εκατομμύρια	
ευρώ.	Φέτος	ολοκληρώσαμε	τα	έργα	του	ζωολογικού	κήπου	
τα	οποία	στοίχησαν	πέραν	του	1,5	εκατομμυρίου	ευρώ,	χρή-
ματα	τα	οποία	προσέφεραν	εταιρίες,	τράπεζες	κλπ.	Ξεκινούμε	
επίσης	τώρα	ένα	νέο	κύκλο	εξεύρεσης	περίπου	500.000	ευρώ	
για	να	δημιουργήσουμε	ενυδρείο	και	να	στεγάσουμε	νέα	ζώα	
στο	ζωολογικό	κήπο.	Επίσης	ετοιμάζουμε	προσφορές	τύπου	
ΒΟΤ	για	το	αθλητικό	συγκρότημα	στην	Αγία	Φύλα,	 το	χώρο	
κράτησης	σκύλων	και	το	χώρο	στάθμευσης	δυτικά	της	οδού	
Ελευθερίας.	

Συγκοινωνίες

Ένα	από	τα	σοβαρότερα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζει	η ευ-
ρύτερη	Λεμεσός	σήμερα	είναι	η	φτωχή	συντήρηση	των	οδο-
στρωμάτων	και	πεζοδρομίων.	Κεντρικές	οδοί	 (όπως	η	Αγίας	
Φυλάξεως,)	αλλά	και	συνοικιακοί	δρόμοι	(συνοικιακοί	δρόμοι	
στον	Άγιο	Ιωάννη	κτλ)	δεν	έχουν	συντηρηθεί	εδώ	και	δεκαε-
τίες	και	έχουν	καταστεί	επικίνδυνες	για	οχήματα,	ποδηλάτες	
και	πεζούς.	Τι	άμεσες	λύσεις	προτείνετε	για	τακτές	και	βάση	
προγράμματος	συντήρησης;	Κάποιοι	δρόμοι	είναι	πιθανόν	να	
ανήκουν	κατά	το	ένα	τμήμα	τους	σε	ένα	Δήμο	και	άλλο	τμήμα	
τους	σε	άλλο	Δήμο	(πχ.	Ομήρου).	Πως	μπορεί	να	γίνει	καλύτε-
ρη	συνεννόηση	μεταξύ	των	Δήμων;

Ορισμένες	κεντρικές	οδοί	που	δεν	έχουν	συντηρηθεί	δεν	εί-
ναι	αρμοδιότητα	του	δήμου	Λεμεσού.	Η	οδός	Αγίας	Φυλάξεως	

π.χ.	από	το	Καφέ	Παρί	και	πάνω	είναι	υπό	την	αρμοδιότητα	
των	Δημοσίων	Έργων.	Ασφαλτοστρώσεις	γίνονται	στην	πόλη	
της	Λεμεσού	κάθε	χρόνο,	συνολικής	αξίας	περίπου	1,5	-2	εκα-
τομμυρίων	 ευρώ.	 Η	 καθυστέρηση	 που	 υπήρξε	 οφείλεται	 σε	
παλαιότερα	χρόνια	που	τα	οικονομικά	του	Δήμου	δεν	επέτρε-
παν	 σοβαρές	 δαπάνες	 για	 αφαίρεση	 παλιού	 οδοστρώματος	
(milling)	και	επάλειψη	με	νέο	υλικό.	Μπορεί	να	γίνει	περιοδικό	
πρόγραμμα	συντήρησης	μετά	που	όλοι	οι	δρόμοι	της	Λεμεσού	
θα	ασφαλτοστρωθούν	καλά,	τουλάχιστον	μια	φορά.	Υπάρχουν	
δρόμοι	 σε	περιοχές	 της	Λεμεσού	που	δεν	 είναι	 κατασκευα-
σμένοι	σωστά	εξαρχής.		Εγώ	θα	παρακαλέσω	τους	συναδέλ-
φους	Μηχανικούς	του	Συλλόγου,	αν	εντοπίζουν	δρόμους	με	
ιδιαίτερα	προβλήματα	που	χρειάζονται	κάποια	διορθωτική	πα-
ρέμβαση	να	μας	να	το	λένε.	Εμείς	θέλουμε	πληροφόρηση	από	
ανθρώπους	που	αγαπούν	 την	πόλη	και	 κινούνται	 μέσα	στην	
πόλη.	Υπάρχει	άλλωστε	συνεργείο	του	Δήμου	το	οποίο	καθη-
μερινά	παρεμβαίνει	για	μικροδιορθώσεις	οδοστρωμάτων.

Ένα	άλλο	μεγάλο	θέμα	που	απασχολεί	τους	πολίτες	είναι	οι	
ελλιπείς	δημόσιες	συγκοινωνίες.	Έγινε	μια	προσπάθεια	βελτί-
ωσης	του	δικτύου	λεωφορείων	αλλά	απέχει	πολύ	από	τα	πρό-
τυπα	μιας	σύγχρονης	πόλης.	Πώς	θα	αμβλυνθεί	το	κυκλοφο-
ριακό	αν	δεν	γίνει	οργανωμένο,	εκτενές	και	εικοσιτετράωρο	
σύστημα	λεωφορείων;

Χρειάζεται	πολλή	προσπάθεια	και	πολλά	χρήματα	για	τις	δημό-
σιες	συγκοινωνίες.	Αυτό	που	ήδη	έγινε,	επιδοτήθηκε	με	πολλά	
εκατομμύρια	 από	 την	 κυβέρνηση.	Παρόλα	αυτά	 πιστεύω	ότι	
πρέπει	 να	 στηριχτεί	 αυτή	 η	 πρωτοβουλία	 γιατί	 φαίνεται	 ότι	
χρειαζόμαστε	μία	περίοδο	προσαρμογής.	Δεν	έχουν	συνηθί-
σει	οι	Κύπριοι	την	χρήση	των	λεωφορείων	για	τις	μετακινήσεις	
τους.	Τώρα	ετοιμάζεται	και	ο	νέος	σταθμός	λεωφορείων	στον	
Άγιο	Γεώργιο	Χαβούζας.

Τα	τελευταία	χρόνια	παρατηρείται	ραγδαία	αύξηση	στην	χρή-
ση	ποδηλάτων	ως	μέσο	μετάβασης	στην	εργασία	αλλά	και	ως	
μέσο	ψυχαγωγίας.	Βασικό	ρόλο	σε	αυτό	αποτέλεσε	η	κατα-
σκευή	 του	 ποδηλατοδρόμου	 στο	 παραλιακό	 μέτωπο.	 Υπάρ-

Η	Συνέντευξη	πάρθηκε	από	τους:

Περικλέους	Γιάννης	Πρόεδρος,	Χριστοφίδης	Δημήτρης	Γραμματέας,	Ευσταθιάδης	Χρίστος	Μέλος,	Επαρχιακού	Τμήματος	Λεμεσού
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Συνεντεύξεις

χουν	σκέψεις	για	επέκταση	του	για	να	καλύπτει	όλο	το	μέτω-
πο	από	το	παλιό	λιμάνι	ως	τη	μαρίνα	του	St	Raphael;

Πράγματι	η	χρήση	του	ποδηλάτου	αυξάνεται	σταθερά.	Ο	δή-
μος	 θα	 ξεκινήσει	 μάλιστα	 μία	 εκστρατεία	 με	 το	 ΤΕΠΑΚ	 για	
εξασφάλιση	100	ποδηλάτων	το	χρόνο	τα	οποία	θα	προσφέ-
ρονται	σε	φοιτητές	και	τα	οποία	θα	επιστρέφουν	με	το	τέλος	
των	σπουδών	τους.	Επίσης,	ο	Δήμος	επεκτείνει	τους	ποδηλα-
τοδρόμους	σε	όλο	το	μήκος	της	παραλίας	και	της	Μαρίνας	Λε-
μεσού	περιλαμβάνοντας	μελλοντικά	και	την	Ακταία	οδό.	Με-
γάλος	ποδηλατόδρομος	μήκους	5,5	χλμ.	διαμορφώνεται	κατά	
μήκος	του	ποταμού	Γαρύλλη.	Εξακολουθεί	να	δυσκολεύεται	
όμως	η	χρήση	του	ποδηλάτου	στους	άλλους	δρόμους	αφού	
ο	αυτοκινητιστής	δεν	εξοικειώθηκε	με	την	ιδέα	ότι	πρέπει	να	
συνυπάρχει	με	τον	ποδηλατιστή.

Σε	πολλές	πόλεις	 του	 εξωτερικού	 έχει	 βελτιωθεί	 σημαντικά	
η	ροή	της	κυκλοφορίας	στους	δρόμους	μέσω	της	εφαρμογής	
προηγμένων	 συστημάτων	 ρύθμισης	 των	 φώτων	 τροχαίας.	
Γιατί	δεν	προχωρά	ο	Δήμος	στην	εφαρμογή	ενός	τέτοιου	μέ-
τρου?	Είχε	γίνει	μια	τέτοια	σχετική	παρουσίαση	από	Πολιτι-
κούς	Μηχανικούς	πρόσφατα	στο	ΤΕΠΑΚ.

Η	εγκατάσταση	και	ρύθμιση	των	φώτων	τροχαίας	είναι	πρω-
τίστως	αρμοδιότητα	των	Δημοσίων	Έργων.	Εμείς	δεν	έχουμε	
το	δικαίωμα	να	ρυθμίσουμε	τα	φώτα	και	σε	περίπτωση	κάποιου	
προβλήματος	 ή	 παραπόνου,	 εμείς	 ενημερώνουμε	 εγγράφως	
τα	Δημόσια	Έργα	που	έχουν	την	ευθύνη	για	το	γενικό	συντο-
νισμό.	Το	θετικό	είναι	ότι	στη	Λεμεσό	δεν	υπάρχει	τέτοια	κυ-
κλοφοριακή	συμφόρηση	όπως	για	παράδειγμα	στη	Λευκωσία,	
ενώ	υπάρχει	άριστη	συνεργασία	με	τους	μηχανικούς	των	Δη-
μοσίων	Έργων.	

Κτήρια

Πολλά	 κτήρια	 αντιμετωπίζουν	 σοβαρά	 στατικά	 προβλήματα	
κυρίως	 λόγω	 φτωχής	 δόμησης	 αλλά	 και	 συντήρησης.	 Είναι	
θέμα	χρόνου	να	θρηνήσουμε	θύματα	από	πτώσεις	μπαλκονιών	
και	σοβάδων	αλλά	και	από	πιθανές	πλήρεις	καταρρεύσεις	κτη-
ρίων	σε	μελλοντικούς	σεισμούς.	Πως	θα	δοθεί	λύση	σε	αυτό	
το	πρόβλημα;

Το	θέμα	έχει	να	κάνει	με	ένα	κενό	στη	νομοθεσία.	Ο	Δήμος	
όταν	εντοπίσει	κάποιο	πρόβλημα,	η	πρώτη	του	κίνηση	είναι	να	
ειδοποιήσει	την	διαχειριστική	επιτροπή	και	τους	ενοίκους	και	
να	τους	ζητήσει	να	πάρουν	μέτρα.	Αν	οι	ένοικοι	δεν	προχωρή-
σουν	με	τη	λήψη	μέτρων,	τότε	οι	επιλογές	που	έχει	ο	Δήμος	
είναι	δύο:	Πρώτον,	να	κηρύξει	το	κτήριο	ετοιμόρροπο,	να	εξα-
σφαλίσει	διάταγμα	δικαστηρίου	και	να	το	εκκενώσει	ή	δεύτε-
ρον,	να	το	επιδιορθώσει	ο	Δήμος	και	να	τους	επιβάλει	memo	
έτσι	ώστε	όταν	και	εφόσον	πουληθεί	ή	μεταβιβαστεί	να	τους	
αποκοπεί	το	ποσό	της	επιδιόρθωσης.	Ο	νόμος	θα	έπρεπε	από	
τη	στιγμή	που	διαπιστώνεται	ότι	μια	πολυκατοικία	έχει	πρό-
βλημα,	να	επιβάλλει	σοβαρότατες	κυρώσεις	σε	εκείνους	τους	
δημότες	οι	οποίοι	γνωρίζοντας	το	πρόβλημα,	εξακολουθούν	
να	 μένουν	 σε	 αυτή,	 εκθέτοντας	 τον	 εαυτό	 τους,	 τα	 παιδιά	
τους	και	τους	περαστικούς	σε	κίνδυνο	μέχρι	θανάτου.	Ακόμα	
ο	 νόμος	 έπρεπε	 να	 υποχρεώνει	 τους	 ιδιοκτήτες	 να	 προβαί-
νουν	σε	περιοδικό	έλεγχο	και	συντήρηση	των	ακινήτων	τους	
υπό	 την	 επίβλεψη	προσοντούχου	μηχανικού.	Πολλές	φορές	

υπάρχει	αδυναμία	να	συντονιστούν	μεταξύ	τους	οι	ιδιοκτήτες	
των	 διαμερισμάτων.	Θα	άξιζε	 τον	 κόπο	 να	 μάθουμε	 τι	 γίνε-
ται	σε	άλλες	χώρες	όπως	για	παράδειγμα	στην	Αγγλία	και	τη	
Σουηδία.

Το	παραλιακό	μέτωπο	αποτελεί	πόλο	έλξης	για	τους	επισκέ-
πτες,	 αλλά	 και	 για	 εγκαθίδρυση	 ξένων	 εταιρειών.	 Υπάρχει	
όμως	 μεγάλη	 συγκέντρωση	 προβληματικών	 κτηρίων.	 Πώς	
προχωρά	ο	Δήμος	στην	βελτίωση	της	εικόνας	αυτής;

Έχει	γίνει	μελέτη	βελτίωσης	των	όψεων	των	κτιρίων	από	το	
παλιό	λιμάνι	μέχρι	το	ξενοδοχείο	Holiday	Inn.	Δηλαδή	όλο	το	
παραλιακό	μέτωπο	του	δήμου	Λεμεσού.	Είναι	μια	πολύ	αξιό-
λογη	δουλειά	και	ο	προγραμματισμός	ήταν	να	κάνουμε	ότι	και	
στο	Δήμο	Λευκωσίας	όταν	ήμουν	στο	Υπουργείο.	Τουτέστιν	
να	βελτιώνουμε	τις	όψεις	των	διαμερισμάτων	και	των	οικιών	
με	συνολική	δαπάνη	50%	από	τον	ιδιοκτήτη	και	50%	από	το	
κράτος.	Η	οικονομική	κατάσταση	τώρα	όμως	δεν	επιτρέπει	δυ-
στυχώς	να	προχωρήσουμε	σε	τέτοια	έργα.

Πολεοδομικός	Σχεδιασμός

Βασικό	 χαρακτηριστικό	 των	 σύγχρονων	 πόλεων	 αποτελούν	
συνοικιακοί	χώροι	πρασίνου	και	πλατείες.	Πώς	θα	προωθήσει	
ο	Δήμος	την	αποκέντρωση	και	την	ανάπτυξη	περιφερειακών	
περιοχών;

Στις	νέες	περιοχές	με	βάση	την	νομοθεσία	παραχωρείται	ένα	
15%	της	γης	για	χώρους	πρασίνου.	Επειδή	στην	Κύπρο	οι	ιδιο-
κτησίες	είναι	τεμαχισμένες	οι	χώροι	πρασίνου	που	προκύπτουν	
είναι	σχετικά	μικροί	και	διάσπαρτοι	παρά	ταύτα	στην	μεγάλη	
τους	πλειοψηφία	έχουν	αξιοποιηθεί.	Οι	υπόλοιποι	πρέπει	να	
αδειάσουν	και	να	καθαριστούν	και	κατόπιν	να	περιφραχτούν	
με	 τοιχαράκι	 ώστε	 να	 αποτρέπονται	 οι	 διάφοροι	 από	 το	 να	
μπαίνουν	ή	να	παρκάρουν	μέσα.		Στη	συνέχεια	φυτεύονται	με	
δέντρα	και	όταν	μεγαλώσουν	τα	δέντρα	γίνονται	πεζόδρομοι	
και	μπαίνει	φωτισμός.	Όταν	αυτό	γίνει	σε	4	οικόπεδα	και	άνω	
τότε	υπάρχει	ένα	καλό	αποτέλεσμα.	Σε	κάποιες	περιοχές	που	
δεν	 αναπτύχθηκαν	 ακόμα	 μπορούμε	 να	 πετύχουμε	 καλύτε-
ρα	τη	συγκέντρωση	πρασίνου	από	διάφορους	διαχωρισμούς.	
Επίσης	ιδιαίτερη	σημασία	θα	πρέπει	να	δοθεί	στο	δάσος	των	
Πολεμιδιών	και	στο	δάσος	Φασουρίου	αν	και	αυτό	απαιτεί	με-
γάλα	χρηματικά	ποσά.

Ένα	από	τα	σοβαρότερα	προβλήματα	της	πόλης	αποτελεί	η	έλ-
λειψη	επαρκών	χώρων	στάθμευσης,	ειδικά	στο	κέντρο	της	πό-
λης.	Με	εξαίρεση	τον	υφιστάμενο	πολυώροφο	χώρο	στάθμευσης	
και	τον	υπό	μελέτη	νέο	χώρο	δίπλα	από	την	Δημοτική	Αγορά,	τι	
άλλα	σχέδια	υπάρχουν	για	άμβλυνση	του	προβλήματος;

Πραγματοποιείται	 επέκταση	 των	 χώρων	 στάθμευσης	 πάνω	
στην	επίχωση	κατά	120	θέσεις.	Επίσης	διαμορφώνεται	χώρος	
στάθμευσης	140	θέσεων	από	την	Αρχή	Λιμένων	στο	παλιό	λι-
μάνι.	Επίσης	σκεφτόμαστε	για	το	χώρο	στάθμευσης	δύο	επιπέ-
δων	στη	Σπύρου	Αραούζου.	Δεν	μας	επέτρεψαν	να	σκάψουμε	
επειδή	υπάρχουν	αρχαιότητες.	Εμείς	προτείναμε	να	σκάψου-
με	να	βρούμε	τις	αρχαιότητες,	να	κάνουμε	ένα	γυάλινο	πάτω-
μα	και	να	γίνουν	δύο	επίπεδα	μόνο.	Έγιναν	ακόμη	2	δημοτικοί	
χώροι	βόρεια	της	οδού	Αγκύρας	ενώ	επεκτείνεται	και	αυτός	
επί	της	οδού	Ηπείρου,	δυτικά	της	οδού	Ανεξαρτησίας.		
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Ο 
Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	 ανακοι-

νώνει	ότι	την	Πέμπτη	8	Νοεμβρίου	2012,	η	Κριτική	

Επιτροπή	 του	πιο	πάνω	Διαγωνισμού	Φωτογραφί-

ας,	κατέληξε	σε	ομόφωνη	απόφαση	αναφορικά	με	την	επιλο-

γή	των	φωτογραφιών.

Συγκεκριμένα,	έλαβαν	μέρος	στο	διαγωνισμό	15	άτομα	και	

υποβλήθηκαν	60	φωτογραφίες.	Με	ομόφωνη	απόφαση	της	

Κριτικής	Επιτροπής,	απονεμήθηκαν	3	Βραβεία	και	11	Έπαι-

νοι,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 το	 σκεπτικό	 του	 θέματος	 και	 την	

ποιότητα	 της	φωτογραφίας.	Οι	φωτογραφίες	αυτές	 θα	 κο-

σμήσουν	 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,	 καθώς	 και	 μέλος	 της	 Συντακτικής	

Επιτροπής.	Θα	γίνει	επίσης	παρουσίαση	των	βραβευθέντων	

φωτογραφιών	υπό	μορφή	Φωτογραφικής	Έκθεσης	στην	20η	

Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	που	θα	πραγματοποιηθεί	το	

Σάββατο	8	Δεκεμβρίου	2012.

Μέλη	της	Κριτικής	Επιτροπής:	

Ανδρέας	Κωνσταντινίδης	-	Πολιτικός	Μηχανικός,

Β’	Αντιπρόεδρος	ΚΔΣ	ΣΠΟΛΜΗΚ

❯ Πρόεδρος	Κριτικής	Επιτροπής

Τάκης	Δημητριάδης	 -	 AFIAP,	 ESFIAP,	 Ιδρυτικό	Μέλος	 και	

πρώτο	Επίτιμο	Μέλος	Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου

❯ Μέλος	

Νίκος	Νεοκλέους	-	Πολιτικός	Μηχανικός

Πρόεδρος	ΚΔΣ	ΣΠΟΛΜΗK

❯ Μέλος

Γιώργος	Δημητρίου	-	Πολιτικός	Μηχανικός

Ταμίας	ΚΔΣ	ΣΠΟΛΜΗΚ

❯ Μέλος

Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	-	Πολιτικός	Μηχανικός

Μέλος	 Εκπρόσωπος	 Ε.Σ.	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 στο	 ΚΔΣ	

ΣΠΟΛΜΗΚ

❯ Μέλος

Λευκωσία	26	Νοεμβρίου	2012

Φωτογραφικός Διαγωνισμός 

Βραβεία Κωδικός	Φακέλου Όνομα	Φωτογράφου

1ο	Βραβείο	(€300) 558813 Σολωμού	Χάρης

2ο	Βραβείο	(€200) 888885 Λαμπριανίδου	Σοφία

3ο	Βραβείο	(€100) 151232 Αναστάση	Σωτήρης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Πεζογέφυρες της Κύπρου»

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

1ο	Βραβείο
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Φωτογραφικός Διαγωνισμός 

Έ
π
α
ιν
οι
:	

2ο	Βραβείο

3ο	Βραβείο

Κωδικός	Φακέλου 	Όνομα	Φωτογράφου Κωδικός	Φακέλου 	Όνομα	Φωτογράφου

037037 Δίκαιος	Άλκης	 023980 Σαζεΐδης	Χριστάκης

101923 Ιωνίδου	Άννα	&	Ακαθιώτης	Νίκος 023980 Σαζεΐδης	Χριστάκης

185185 Κουρή	Αναστασία	 023980 Σαζεΐδης	Χριστάκης

185185 Κουρή	Αναστασία	 023980 Σαζεΐδης	Χριστάκης

888885 Λαμπριανίδου	Σοφία 558813 Σολωμού	Χάρης

674571 Πισσαρίδης	Χρύσανθος	 ---------- ----------
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Η 
σημασία	της	σήμανσης	CE	στα	προϊόντα	είναι	πολύ	

καλά	τεκμηριωμένη.	Η	ανάγκη	για	ένα	κοινό	σύστη-

μα	 τεχνικών	 ελέγχων	 των	 διαφόρων	 οικοδομικών	

υλικών	ήταν	μια	διαρκής	απαίτηση	του	κατασκευαστικού	κλά-

δου	αλλά	και	των	μελετητών.	

Συνεπώς	η	σήμανση	CE	καλύπτει	τόσο	τις	ανάγκες	των	κα-

τασκευαστών	για	κοινό	σύστημα	τεχνικού	ελέγχου,	αλλά	και	

την	 ανάγκη	 των	 μελετητών	 για	 ένα	 σύστημα	 πιστοποίησης	

που	τους	απεμπλέκει	από	τη	διαδικασία	γνώσης	πολλών	δια-

φορετικών	νομοθεσιών.	

Η	διαδικασία	συμμόρφωσης	με	 τον	 κανονισμό	89/106	 και	 η	

σήμανση	των	προϊόντων	με	το	σήμα	CE	απαιτεί	συνεχή	προ-

σπάθεια	από	τον	παραγωγό.	Ένα	κοινοποιημένο	εργαστήριο	

διεξάγει	 τους	 αρχικούς	 εργαστηριακούς	 ελέγχους	 (Iinitial	

Τype	Τests)	βάση	των	οποίων	θα	προκύψει	και	η	ταυτότητα	

κάθε	τύπου	του	προϊόντος.

Για	παράδειγμα:

➣ Εξηλασμένη	Πολυστερίνη	

	 XPS-EN13164-DLT(1)5-DLT(2)5-CS(10\Y)300		 	

	 CC(2/1.5/50)100-TR400-WD(V)3-WL(T)3-MU150-FT2

➣ Διογκωμένη	Πολυστερίνη	

	 EPS-EN13163-T1-L1-W1-P1-BS100-CS(10)60-DS(N)5-	

	 DLT(1)5-TR50-WL(T)5-WD(V)15-MU100

➣ Πετροβάμβακας	

	 MW-EN	13162-T6-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)100-MU1-	

	 DS30-CP3-AP0.35-AW0.40-AF60

Ο	 κωδικός	 πιστοποίησης	 αποτελείται	 από	 συντομογραφίες	

των	διαφόρων	τεχνικών	χαρακτηριστικών	καθώς	και	τις	τιμές	

που	 αντιστοιχούν	 στα	 αποτελέσματα	 των	 μετρήσεων.	 Για	

την	 δημιουργία	 των	 παραπάνω	 κωδικών	

είναι	 απαραίτητη	 η	 χρήση	 των	 Ευρωπαϊ-

κών	Προτύπων	για	κάθε	

προϊόν	 (πχ.	 ΕΝ13162,	

ΕΝ13164,	ΕΝ13163).	

Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	

διαδικασίας	 εκδίδεται	

«Δήλωση	 Συμμόρφωσης»	

από	τον	παραγωγό	(εικόνα	

1)	και	«Πιστοποιητικό	Συμ-

μόρφωσης»	από	τον	οργα-

νισμό	 πιστοποίησης	 για	 τα	

θερμομονωτικά	 προϊόντα	

που	 θεωρούνται	 άκαυστα	

(κατηγορία	 φωτιάς	 Α1	 και	

Α2).	Η	δήλωση	συμμόρφωσης	

του	υλικού	πρέπει	να	αναφέ-

ρει	το	φάσμα	των	υλικών	που	

Σ.	Χαδιαράκου,	Δρ.	Μηχανολόγος	Μηχανικός,	Τμήμα	Έρευνας	&	Ανάπτυξης	FIBRAN	A.E.

έχουν	 πιστοποιηθεί,	 την	 ταυτότητα	 κάθε	 προϊόντος	 (όπως	

αναφέρθηκε	παραπάνω)	καθώς	και	τα	ονόματα	των	εργαστη-

ρίων	με	τους	αριθμούς	κοινοποίησης	τους.

Ο	 κωδικός	 πιστοποίησης	

αναγράφεται	και	στην	ετι-

κέτα	 του	 προϊόντος	 (ει-

κόνα	2)	καθώς	επίσης	και	

σε	κάθε	τεχνικό	φυλλάδιο	

του.	Να	σημειώσουμε	πως	

κάτω	από	το	σήμα	του	CE 

στην	 ετικέτα	 αναγράφε-

ται	ένας	4ψήφιος	αριθμός	

(πχ.	 0751),	 ο	 οποίος	 δη-

λώνει	 τον	 αριθμό	 κοινο-

ποίησης	 του	 εργαστηρίου	

για	την	περίπτωση	των	άκαυστων	υλικών	(Α1,Α2).	Αν	πρόκει-

ται	για	προϊόντα	με	κατηγορία	φωτιάς	πχ.	Ε,	τότε	κάτω	από	

το	CE	υπάρχει	ένας	2ψήφιος	αριθμός	που	δηλώνει	το	χρόνο	

κτίσης	του	CE.	

Επίσης,	στην	ετικέτα	αναγράφονται	ο	συντελεστής	θερμικής	

αγωγιμότητας	(λ),	η	αντίσταση	θερμοπερατότητας	(R),	η	κα-

τηγορία	ακαυστότητας	καθώς	και	η	ταυτότητα	του	προϊόντος.	

Είναι	σημαντικό	να	σημειώσουμε	πως	για	τα	άκαυστα	υλικά	

(Α1,Α2)	πρέπει	να	αναφέρεται	στην	ετικέτα	και	ο	αριθμός	πι-

στοποίησης	που	φαίνεται	στο	Πιστοποιητικό	ποιότητας.	Συ-

νεπώς,	η	ετικέτα	αποτελεί	ένα	πιστοποιητικό	για	τον	τελικό	

καταναλωτή	και	είναι	δυνατή	η	άμεση	σύγκριση	της	ετικέτας	

με	τη	δήλωση	–πιστοποιητικό	συμμόρφωσης.

Να	 υπογραμμίσουμε	 επίσης,	 πως	 το	 πιστοποιητικό	 συμμόρ-

φωσης	και	η	δήλωση	συμμόρφωσης	αποτελούν	δημόσια	έγ-

γραφα	και	θα	πρέπει	να	είναι	διαθέσιμα	σε	κάθε	ζήτηση.	

Συνοψίζοντας,	θα	πρέπει	να	υπογραμμίσουμε	πως	το	Ευρω-

παϊκό	σήμα	ποιότητας	καθιερώθηκε	με	γνώμονα	τη	σωστή	και	

επαρκή	τεχνική	τεκμηρίωση	των	θερμομονωτικών	υλικών	κα-

θώς	και	την	προστασία	του	τελικού	καταναλωτή.	Η	εφαρμογή	

του	CE	στην	πράξη	είναι	η	ύπαρξη	του	κωδικού	πιστοποίησης	

πάνω	στο	προϊόν.	Ο	κωδικός	πιστοποίησης	αποτελεί	την	εγ-

γύηση	του	παραγωγού	για	το	υλικό	που	δίνει.	Η	γνώση	του	

κωδικού	πιστοποίησης	επιτρέπει	τη	σωστή	επιλογή	του	υλι-

κού	για	κάθε	κατασκευαστική	λύση.	

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
1.	Ευρωπαϊκή	Κοινοτική	Οδηγία	89/06/EOK
2.	Ευρωπαϊκός	Κανονισμός	305/2011
3.	Ευρωπαϊκή	Κοινοτική	Οδηγία	2002/91/Ε.Ε.
4.	ΕΛΟΤ	ΕΝ	13162:2008	«Θερμομονωτικά	προϊόντα	κτιρίων	–	βιομη-	
	 χανικώς	παραγόμενα	προϊόντα	από	ορυκτόμαλλο	–	Προδιαγραφή»
5.	ΕΛΟΤ	ΕΝ	13164:2008	«Θερμομονωτικά	προϊόντα	κτιρίων	–	βιομη-	
	 χανικώς	παραγόμενα	προϊόντα	από	εξηλασμένη	πολυστερόλη	–		
	 Προδιαγραφή»
6.	ΕΛΟΤ	ΕΝ	13172	«Thermal	Insulating	Products	–	Evaluation	of			
	 Conformity»				

Κωδικός Πιστοποίησης CE: 
Η σημασία των συμβόλων καθορίζει την ποιότητα του υλικού
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Ο 
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύπρου	 στα	 πλαί-
σια	της	προσπάθειας	του	για	αναβάθμιση,	βελτίωση	
και	 καλύτερη	 ανταπόκριση	 του	 στα	 δεδομένα	 της	

σύγχρονης	 εποχής	 που	 διανύουμε,	 αποφάσισε	 να	 διεξάγει	
έρευνα	μεταξύ	των	Μελών	του.	

Διεξάχθηκε	 Περιγραφική	 (Ποσοτική)	 Έρευνα	 με	 την	 χρήση	
ερωτηματολογίου	αφού	με	 την	μέθοδο	αυτή	 θα	 είχαμε	 την	
δυνατότητα	να	διαπιστώσουμε	τις	απόψεις	και	την	στάση	των	
Μελών	μας	για	τα	διάφορα	θέματα	που	θα	περιλαμβάνονταν	
στο	ερωτηματολόγιο.

Ο	τρόπος	ο	οποίος	επιλέξαμε	για	να	επικοινωνήσουμε	με	τον	
πληθυσμό	στόχο	μας	 ήταν	 η	 ηλεκτρονική	συμπλήρωση	 του	
ερωτηματολογίου.	 Δημιουργήσαμε	 το	 ερωτηματολόγιό	 μας	
στην	ιστοσελίδα	Survey	Monkey,	η	οποία	μας	παρείχε	τη	δυ-
νατότητα	να	αποστείλουμε	το	ερωτηματολόγιο	με	σύνδεσμο	
(link),	 μέσω	email	 και	οι	απαντήσεις	μαζεύονταν	και	αναλύ-
ονταν	 αμέσως	 με	 τη	 συμπλήρωση	 του	 στην	 συγκεκριμένη	
ιστοσελίδα.

Κατά	τη	δημιουργία	του	ερωτηματολογίου	λάβαμε	υπόψη	ότι	
αυτό	πρέπει	να	είναι	όσο	πιο	απλό	και	σύντομο	γίνεται,		περι-
λαμβάνοντας	όμως	όλες	τις	απαραίτητες	ερωτήσεις	οι	οποίες	
θα	μας	δώσουν	τα	στοιχεία	που	χρειαζόμαστε.	Μερικές	από	
τις	ενότητες	που	συμπεριλήφθηκαν	σε	αυτό	αφορούν:	το	Πε-
ριοδικό	«Πολιτικός	Μηχανικός»,	το	Ενημερωτικό	Δελτίο	του	
Συλλόγου,	τις	Δραστηριότητες	του	Συλλόγου,	τις	Τοποθετή-
σεις	του	Συλλόγου,	την	ιστοσελίδα	του	Συλλόγου,	την	εικόνα	
του	Συλλόγου	και	Δημογραφικά	Στοιχεία	των	συμμετεχόντων	
στην	έρευνα.

Πληθυσμός	στόχος	μας	ήταν	όλα	τα	εγγεγραμμένα	στο	Σύλ-
λογο	Μέλη,	Φοιτητές	και	Ασκούμενοι,	τους	οποίους	είχαμε	τις	
ηλεκτρονικές	διευθύνσεις	καταχωρημένες	στο	αρχείο	μας.

Πριν	 αρχίσουμε	 την	 επίσημη	 ποσοτική	 έρευνα,	 θεωρήσαμε	
απαραίτητο	να	πραγματοποιήσουμε	pre-testing	με	ένα	αριθμό	
ερωτηματολογίων,	ούτως	ώστε,	να	ελέγξουμε	από	αυτή	τη	
δοκιμή	τυχόν	ασάφειες	λανθασμένη	διατύπωση	των	ερωτήσε-
ων	και	τη	διάρκεια	χρόνου	συμπλήρωσής	του.	Το	pre-testing	
έγινε	με	δείγμα	ευκολίας	μη	πιθανοτικής	δειγματοληψίας.

Η	 Συλλογή	 των	 δεδομένων	 πραγματοποιήθηκε	 τους	 μήνες	
Σεπτέμβριο	 και	 Οκτώβριο	 και	 συνολικά	 μαζέψαμε	 228	 συ-
μπληρωμένα	ερωτηματολόγια,	δηλαδή	είχαμε	ποσοστό	αντα-
πόκρισης	16.17%,	το	οποίο	κρίνεται	σχετικά	ικανοποιητικό.

Τα	 ευρήματα	 της	 έρευνας	 είναι	 αξιοπρόσεκτα	 και	 παρέχουν	
πολλές	 σημαντικές	 πληροφορίες	 στις	 οποίες	 ο	 Σύλλογος	
μπορεί	να	βασιστεί	για	να	πάρει	αποφάσεις	που	αφορούν	την	

Έρευνα για αναβάθμιση του Συλλόγου

μελλοντική	 ανα-
βάθμισή	και	βελ-
τίωσή	 του	 σε	 όλους	
τους	τομείς.

Στην	ενότητα	που	αφορού-
σε	 το	 Περιοδικό	 του	 Συλ-
λόγου	 συμπεριλήφθηκαν	
ερωτήσεις	 όπως:	 «Διαβάζω	
το	 Περιοδικό	 Πολιτικό	 Μηχανικός;»	 με	 την	
απάντηση	«Συχνά»	να	παίρνει	ποσοστό	47,1%	και	«Πάντα» 
40,1%.	

Στην	ερώτηση	«Στο	Περιοδικό	με	ενδιαφέρει	κυρίως	να	δια-
βάζω»:	 η	 πλειοψηφία	 απάντησε	 «Ενημερωτικά	 Άρθρα»	 και	
«Επιστημονικά	Άρθρα	 /	Θέματα»,	ενώ	ακολουθούν	οι	«ανα-
κοινώσεις	που	αφορούν	Πολιτικούς	Μηχανικούς»	και	«Νέα/	
Δραστηριότητες	του	Συλλόγου».

Στην	ερώτηση	«αξιολογώ	το	περιοδικό	ως:» 55,5%	απάντη-
σαν	«Καλό»	ενώ	30,5%	απάντησαν	«Πολύ	Καλό». 

Τέλος,	στην	ερώτηση	«Άλλες	εισηγήσεις	για	το	Περιοδικό:»,	
η	οποία	ήταν	ανοικτού	τύπου,	λάβαμε	διάφορες	ενδιαφέρου-
σες	 εισηγήσεις,	 οι	 οποίες	 θα	 ληφθούν	 υπόψη	 και	 θα	 συζη-
τηθούν	 από	 την	 Επιτροπή	 Περιοδικού	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 στην	
επόμενή	της	συνεδρία.

Όσον	 αφορά	 τα	 αποτελέσματα	 των	 υπόλοιπων	 θεματικών	
ενοτήτων	 του	 Ερωτηματολογίου,	 αυτά	 θα	 παρουσιαστούν	
αναλυτικά	 στο	 επόμενο	 τεύχος	 του	 Περιοδικού	 «Πολιτικός	
Μηχανικός»	του	Συλλόγου.			

Έρευνα
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ΔΙΑΒΑΖΩ	ΤΟ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

AΞΙΟΛΟΓΩ	ΤΟ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΩΣ:

ΣΤΟ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΜΕ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ	ΚΥΡΙΩΣ	ΝΑ	ΔΙΑΒΑΖΩ:
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Έρευνα
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Η 
μεθοδολογία	 αποτίμησης	

της	 υφιστάμενης	 αντοχής	

κατασκευών	 από	 φέροντα	

στοιχεία	 λιθοδομής,	 παρουσιάζει	 τα	

τελευταία	 χρόνια	 ιδιαίτερα	 άλματα	

τόσο	σε	ερευνητικό	όσο	και	σε	μελετη-

τικό	-	κατασκευαστικό	φάσμα.	Είναι	δε	

ιδιαίτερα	 εξειδικευμένη	 και	 επαφίεται	

σε	μεγάλο	βαθμό	στη	δυνατότητα	του	

Μηχανικού	να	γνωρίζει	τις	διαθέσιμες	

σήμερα	μεθόδους	αποτίμησης	και	 κα-

τάταξης	των	επιμέρους	υλικών,	να	χει-

ρίζεται	τα	στατικά	μοντέλα	προσομοί-

ωσης	 με	 πεπερασμένα	 στοιχεία	 αλλά	

κυρίως	να	καταλαβαίνει	σε	βάθος	τον	

ακριβή	τρόπο	λειτουργιάς	ενός	παλιού	

λιθόκτιστου	κτίσματος.	

Το	 τελευταίο	 στοιχείο	 γνώσης	 και	

εμπειρίας	 αποτελεί	 και	 το	 σημαντικό-

τερο	 χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	 μιας	

επιτυχούς	 αποτίμησης	 και	 επέμβασης	

σε	φέρουσες	κατασκευές	από	λιθοδο-

μή,	αφού	δεν	είναι	λίγα	τα	παραδείγ-

ματα	ιδιαίτερα	κοστοβόρων	κατασκευ-

ών	 ενίσχυσης	 πέτρινων	 κτιρίων	 όπου	

στην	ουσία	το	τελικό	αποτέλεσμα	κα-

ταλήγει	στην	πραγματικότητα	να	είναι	

περισσότερη	επίφοβο	(λόγο	αγνοίας	ή	

κυρίως	ημιμάθειας)	από	το	αρχικό	κτί-

ριο	προ	επισκευής.

 

Το	σημαντικότερο	στοιχείο	σε	μια	κα-

ταπονημένη	πέτρινη	κατασκευή	είναι	η	

ίδια	n	δομή	του	φέροντος	οργανισμού	

είναι	ακανόνιστη.	Οι	λίθοι	δε	δύνανται	

να	 συμπεριφερθούν	 ως	 μια	 ομοιογε-

νής	κατασκευή	όπως	π.χ.	 τα	στοιχεία	

σκυροδέματος	ή	μορφοχάλυβα.	Οι	δε	

αστοχίες	που	παρουσιάζονται	οφείλο-

νται	σε	πλείστα	αίτια	όπου	ο	αναμορ-

φωτής	Μηχανικός	οφείλει	να	καταλα-

βαίνει	 το	 αίτιο	 δημιουργίας	 τους	 και	

να	συμπεραίνει	τον	τρόπο	λειτουργίας	

του	σκελετού	επισημαίνοντας	τα	αδύ-

ναμα	σημεία	του.	

Τα	Βασικά	στοιχεία	που	αρχικά	πρέπει	

να	διαλευκανθούν	είναι:	

Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα

Μέθοδοι αποτίμησης & αποκατάστασης λιθόκτιστων κατασκευών 
Αθανάσιοs	Μαντέλος,	Πολιτικός	Μηχανικός	Ε.Μ.Π		-	(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 396)

1.	Το	ακριβές	πάχος	της	λιθοδομής	και	

ο	τρόπος	κατασκευής	των	τοιχοποιιών	

εάν	 δηλαδή	 οι	 λεγόμενοι	 τρίστρωτοι	

τοίχοι	(λίθος	-	κενό	ή	λιθοσύντριμμα	ή	

λάσπη	με	άχυρο	-	λίθος)	n	συμπαγείς	

χωρίς	διάκενο

2.	Η	ύπαρξη	ή	μη	διαφραγματικής	λει-

τουργίας,	 στη	 στέψη	 κάθε	 στάθμης	

(πλάκα	από	σκυρόδεμα	n	ξύλινοι	δοκοί	

σύσφιξης	τοιχοποιιών)	

3.	Η	ύπαρξη	εσωτερικών	n	εξωτερικών	

θολωτών	περιοχών	οροφής.	

4.	Η	διεύθυνση	πιθανών	ρηγματώσεων,	

n	σχέση	τους	με	τις	γωνίες	του	κτιρίου	

και	το	βάθος	έκτασης	τους,	εάν	δηλα-

δή	είναι	διαμπερείς	n	όχι.	

5.	Η	ύπαρξη	ξύλινης	στέγης,	και	κυρι-

ότερα	π	ύπαρξη	υλικού	πλήρωσης	(συ-

νήθως	χώμα)	στο	εσωτερικό	της	στέ-

γης	εάν	αυτή	δεν	είναι	εμφανής.

6.	 Ο	 τρόπος	 κατασκευής	 -	 τοποθέτη-

σης	των	λίθων	στις	γωνίες	του	κτιρίου	

,	το	δέσιμο	ή	μη	δηλαδή	των	λίθων	στα	

γωνιακά	 σημεία	 και	 το	 μέγεθος	 των	

λίθων	που	ενδέχεται	να	διαφέρει	από	

τον	υπόλοιπο	φέροντα	οργανισμό.	

Συνδετικό	Κονίαμα

Αποτελεί	 το	 βασικό	 υλικό	 συγκράτη-

σης	των	λίθων,	ομοιογένειας	του	εσω-

τερικού	 του	 φορέα	 και	 εξασφαλίζει	

την	ομαλή	μετάδοση	των	τάσεων	στο	

σκελετό	της	κατασκευής.	

Προ	 οιασδήποτε	 άλλης	 ενέργειας	

μέτρησης,	 μελέτης	 ή	 κατασκευής	 θα	

πρέπει	 να	 γίνει	 δειγματοληπτικός	

έλεγχος	 της	 χημικής	 σύστασης	 του	

συνδετικού	κονιάματος	(πετρογραφική	

ανάλυση)	ώστε	να	είναι	γνωστή	n	ση-

μερινή	μορφή	του,	να	προσδιορίζονται	

οι	 ιδιότητες	του	αλλά	κυρίως	να	γίνει	

σε	 μμελλοντική	 περίπτωση	 εργασιών	

αποκατάστασης,	n	κατάλληλη	επιλογή	

υλικού	πλήρωσης	στα	σημεία	που	έχει	

πλέον	εκλείψει.	

(Στις	 κατασκευές	 πολλών	 δεκαετιών	

το	 σύνηθες	 που	 καταγράφεται	 είναι	

ότι	 το	 συνδετικό	 κονίαμα	 έχει	 χάσει	

τις	περισσότερες	των	αρχικών	του	ιδι-

οτήτων	και	πρακτικά	είναι	πλέον	σκέτο	

χώμα	χωρίς	καμία	ιδιαίτερη	λειτουργία	

στο	φορέα)	

Μη	καταστροφικοί	έλεγχοι

(Νοn	Destructive	Testing)	

Πρακτικά	δύο	είναι	τα	στοιχεία	εκείνα	

που	 μπορούν	 να	 μετρηθούν	 μη	 κατα-

στροφικά.	Το	πρώτο	είναι	n	επιφανει-

ακή	σκληρότητα	των	επιμέρους	λίθων	
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Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα

του	σκελετού	 (κρουσιμέτρηση)	 και	 το	

δεύτερο	είναι	n	ομοιογένεια	των	λιθο-

δομών	 και	 n	 ύπαρξη	 ή	 η	 εσωτερικών	

ρηγματώσεων,	φωλεών	κ.λ.π.	 (υπερη-

χοσκόπηση).	

Στατικός	επανέλεγχος

Το	 μοντέλο	 του	 φορέα	 θα	 πρέπει	 να	

προσομοιωθεί	 με	 τη	 μέθοδο	 των	 Πε-

περασμένων	 Στοιχείων,	 συνυπολο-

γίζοντας	 όλα	 τα	 άνωθι	 στοιχεία	 που	

αναφέρονται	αλλά	και	την	ακριβή	απο-

τύπωση	των	όψεων	του	κτιρίου.	

Βασικό	 ρόλο	 παίζει	 n	 ακριβής	 αποτύ-

πωση	των	ανοιγμάτων	στις	τοιχοποιίες	

(θύρες,	παράθυρα	κ.λ.π.)	καθώς	αποτε-

λούν	μία	από	τις	ευαίσθητες	περιοχές	

και	τις	πλέον	επίφοβες	(μαζί	με	τη	στέ-

ψη	και	τις	γωνίες)	για	εμφάνιση	αστο-

χιών	,	αφού	συνιστούν	τοπικές	ασυνέ-

χειες	του	φέροντος	οργανισμού.	

Στοιχείο	που	θα	πρέπει	να	συνεκτιμη-

θεί	 είναι	 n	 πιθανή	 ύπαρξη	 στοιχείων	

σκυροδέματος	 (συνήθως	 πλάκες)	 στο	

συνολικό	 σκελετό	 του	 κτιρίου,	 όπου	

n	 υφιστάμενη	 αντοχή	 του	 σκυροδέ-

ματος	θα	πρέπει	να	αποτιμηθεί	με	Μη	

Καταστροφικό	 Έλεγχο	 (N.D.T.:	 Νοn	

Destructive	concrete	Testing)	αλλά	και	

ο	 περιεχόμενος	 οπλισμός	 να	 ακτι-

νογραφηθεί	 τόσο	 ως	 προς	 το	 μέγε-

θος	 	του	όσο	και	ως	προς	τη	διάταξη	

του	 στο	 εσωτερικό	 των	 στοιχείων	

(Ferroscaning).	

Σε	 συνάρτηση	 με	 όλες	 τις	 παραπάνω	

παραμέτρους	προκύπτουν	και	οι	αντί-

στοιχες	 ανάγκες	 του	 Φ.Ο.	 της	 κατα-

σκευής	 για	 εργασίες	 αποκατάστασης	

ή	και	ενίσχυσης.	

Μέθοδοι	ενίσχυσης	-	Αποκατάστασης	

Οι	κυριότερες	μέθοδοι	που	συνήθως	χρη-

σιμοποιούνται	 για	 αποτελεσματική	 ενί-

σχυση	λιθόκτιστων	φορέων	(πάντα	με	τις	

ανάλογες	προσαρμογές	σε	κάθε	ξεχωρι-

στή	περίπτωση	κατασκευής)	είναι:	

1.	ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Κατά	 προτίμηση	 χρήση	 συνθετικών	

ενεμάτων	 τσιμεντοειδούs	 βάσης	 με	

στοιχεία	υδρασβέστου.	Ο	λόγος	είναι	

n	αυξημένη	θλιπτική	αντοχή	του	κλασι-

κού	ενέματος	(με	υδράσβεστο	&	ποζου-

λάνη)	n	οποία	στις	περισσότερες	περι-

πτώσεις	δεν	είναι	ιδιαίτερα	συμβατή	με	

αυτή	της	προς	ενίσχυση	λιθοδομής.	Το	

αποτέλεσμα	είναι	να	υπάρχουν	συγκε-

κριμένες	 περιοχές	 ιδιαίτερα	 υψηλής	

ακαμψίας	όπου	μπορούν	να	οδηγήσουν	

σε	αστοχία	 των	πιο	ελαστικών	περιο-

χών	της	τοιχοποιίας.	Αντίθετα	τα	συν-

θετικά	ενέματα	που	χρησιμοποιούνται	

κυρίως	στην	αναστήλωση	μνημείων	εί-

ναι	πλέον	συμβατά	με	το	μεγαλύτερο	

μέρος	 των	 λιθοδομών	 προσφέροντας	

έτσι	μεγαλύτερη	ασφάλεια.	Η	εισπίεση	

των	ενεμάτων	γίνεται	πάντα	υπό	προ-

καθορισμένη	πίεση	(ηλεκτρική	μηχανή	

ενεμάτων	με	δείκτη	πίεσης	και	βαλβί-

δα	ασφαλείας).

2.	 ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	

(GUNITE)	

Εφαρμόζεται	μόνο	σε	περιπτώσεις	που	

το	κτίριο	δεν	είναι	διατηρητέο	και	μπο-

ρεί	να	ενισχυθεί	n	 τοιχοποιία	και	από	

τις	2	πλευρές	με	ταυτόχρονη	σύσφιξη	

του	οπλισμού	έκαστης	παρειάς.	Σύνη-

θες	πάχος	5-7cm.

3.	ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΙ	ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	

Εφαρμόζονται	 σε	 περιπτώσεις	 έλλει-

ψης	διαφραγματικής	λειτουργίας	ή	σε	

περιπτώσεις	 θολωτών	 διαφραγμάτων.	

2	 ράβδοι	 Φ18-20	 πακτώνονται	 στην	

εξωτερική	 παρειά	 αντικριστών	 τοιχο-

ποιιών	 και	 στο	 μέσο	 τους	 ενώνονται	

με	ειδικό	τεμάχιο	(μούφα)	όπου	με	δυ-

ναμόκλειδα	 εφαρμόζεται	 πρoέvταση	

συνήθως	της	τάξεως	των	5ΚΝ.	Σε	πα-

ραθαλάσσιες	περιοχές	και	εν	γένει	σε	

περιοχές	με	έντονες	συνθήκες	όξινου	

περιβάλλοντος	συνηθίζεται	να	γίνεται	

χρήση	ανοξείδωτων	διατομών	σιδήρου	

(inox).	

4.	ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ	ΣΤΕΨΗΣ	

Για	τη	περίσφιξη	της	στέψης	όπου	πα-

ρατηρείται	 έλλειψη	 διαφραγματικής	

λειτουργίας	n	τάση	αποκόλλησης	των	

γωνιακών	περιοχών	των	τοιχοποιιών	,	

γίνεται	χρήση	ελκυστήρων	εάν	οι	δια-

δρομές	είναι	μικρές	και	δύναται	να	δι-

ανοιχθεί	οπή	διέλευσης	του	οπλισμού	

αδιατάρακτα	 διαμέσου	 της	 λιθοδομής	

n	επικολλούνται	τεμάχια	ινοπλισμένων	

πολυμερών	άνθρακα	(ανθρακοϋφάσμα-

τα	–	FRPs:	Fiber	Reinforced	Polymers)	

πάντα	σε	διπλή	στρώση	ώστε	να	επι-

τευχθεί	περίσφιξη.		

5.	ΘΕΜΕΛΙΟΛΩΡΙΔΑ	

Συνήθης	πρακτική	είναι	να	διασφαλίζε-

ται	ο	πόδας	των	τοιχοποιιών	με	κατα-

σκευή	περιφερειακής		θεμελιολωρίδας	

και	 πάκτωση	 του	 οπλισμού	 της	 στη	

βάση	της	λιθοδομής	με	χρήση	εποξει-

δικής	ρητίνης	2	συστατικών.	

6.	 ΣΦΡΑΓΙΣΗ	 ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ	 ΛΙΘΟ-

ΔΟΜΗΣ	

Στις	περιοχές	των	ρηγματώσεων	πραγ-

ματοποιείται	 πρώτα	 αρμολόγημα	 της	

εσωτερικής	παρειάς	της	πέτρας	και	εν	

συνεχεία	εισπιέζεται	ένεμα	με	ιδιαίτε-

ρη	προσοχή	ανηφορικά	στην	εφαρμο-

ζόμενη	πίεση.	Συνήθης	πρακτική	είναι	

με	το	πέρας	της	σφράγισης	να	εφαρ-

μόζεται	 κάποια	 διατομή	 ινοπλισμένου	

πολυμερούς	 (συνήθως	 υαλοΰφασμα	

που	είναι	και	ελαφρύτερος	τύπος)	στη	

μία	 παρειά	 της	 τοιχοποιίας	 στα	 αυτά	

σημεία	των	σφραγίσεων	έτσι	ώστε	να	

αποφευχθεί	n	δημιουργία	νέων	ρηγμα-

τώσεων	παράλληλα	στις	επισκευασμέ-

νες.	 Τούτο	 συμβαίνει	 διότι	 οι	 σφρα-

γισμένες	 περιοχές	 περιέχουν	 υλικό	

μμεγαλύτερης	αντοχής	από	τις	μη	επι-

σκευασμένες	περιοχές	με	αποτέλεσμα	

(όπως	 ακριβώς	 και	 στα	 στοιχεία	 από	

σκυρόδεμα)	εάν	δεν	ενισχυθεί	n	περι-

οχή	κάθετα	στη	ρωγμή	να	ανοίγει	νέα	

ρωγμή	παράλληλα	στη	παλαιά	αφού	n	

απόσβεση	του	σεισμικού	φορτίου	δεν	

είναι	ομογενής.	

Συνοψίζοντας	 ,	 είναι	 φανερό	 ότι	 n	

επιστήμη	 της	αποτίμησης	και	 της	ενί-

σχυσης	κατασκευών	από	φέρουσα	λι-

θοδομή	 	 είναι	 απόλυτα	 εξειδικευμένη	

όσο	όμως	και	απλή	.	Η	γνώση	του	αντι-

κειμένου	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 βέλτι-

στες	 τεχνικό-οικονομικά	 λύσεις	 σε	

κάθε	 περίπτωση	 μόνο	 όφελος	 μπορεί	

να	 προσδώσει	 αλλά	 και	 εμπιστοσύνη		

στον	Μηχανικό	 	που	ενεργεί	τόσο	ως	

Ερευνητής	 όσο	 και	 ως	 Μελετητής	 ή	

Κατασκευαστής	ενός	τόσο	ενδιαφέρο-

ντος	αντικειμένου.				
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Όροι Ανάθεσης του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
για υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

για Οικοδομικά	Έργα,	Έργα	Πολιτικού	Μηχανικού	και	Συντονιστή	-	Υπεύθυνου	Ομάδας	Συμβούλων

Θέσεις Συλλόγου

Ιστορικό:

Το	θέμα	της	θεσμοθέτησης	των	ελάχιστων	προσφερόμενων	

υπηρεσιών	για	την	μελέτη	και	επίβλεψη	των	έργων	του	ιδιω-

τικού	τομέα	αποτελούσε	και	αποτελεί	στόχο	μείζονος	προτε-

ραιότητας	για	τον	Σύλλογο	μας	από	της	ιδρύσεως	του.

Η	θεσμοθέτηση	των	ελάχιστων	αυτών	υπηρεσιών	θα	δημιουρ-

γήσει	προϋποθέσεις	εμπιστοσύνης	μεταξύ	του	κοινού	και	των	

Μηχανικών,	θα	βοηθήσει	στην	αναβάθμιση	της	ποιότητας	των	

παρεχόμενων	υπηρεσιών	και	πάνω	απ’	όλα	θα	προστατεύσει	

τον	καταναλωτή,	δηλαδή	τον	πολίτη,	γιατί	θα	του	διασφαλί-

σει	την	προσφορά	ποιοτικής	υπηρεσί-

ας	αντίστοιχης	με	τα	χρήματα	που	θα	

ξοδέψει	για	 την	επένδυση	ζωής	που	

θα	κάμει.

Το	 ΕΤΕΚ	 από	 το	 2002	 ετοίμασε	 και	

υπέβαλε	 στο	 Υπουργείο	 Συγκοινωνι-

ών	&	Έργων	προσχέδιο	κανονισμών.	

Το	 προσχέδιο	 αυτό,	 αφού	 παρέμει-

νε	 στο	 Υπουργείο	 Συγκοινωνιών	 για	

μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα,	 στάλθηκε	

στην	Νομική	Υπηρεσία	για	νομοτεχνι-

κή	επεξεργασία.	Η	νομοτεχνική	επε-

ξεργασία	τελείωσε	από	το	2006	και	το	νομοσχέδιο	ευρίσκεται	

στο	υπουργείο	Συγκοινωνιών	&	Έργων.	Δεν	είναι	του	παρό-

ντος	να	αναζητήσουμε	εξηγήσεις	για	την	τεράστια	καθυστέ-

ρηση.	Καταθέτουμε	όμως	την	έντονη	μας	δυσαρέσκεια.

Σήμερα:

Παρά	το	ότι	η	δομή	των	κανονισμών	καθώς	και	οι	πρόνοιες	

τους	 σε	 σχέση	 με	 τις	 προσφερόμενες	 υπηρεσίες	 μας	 βρί-

σκουν	 σύμφωνους,	 έχουμε	 αποφασίσει	 να	 προχωρήσουμε	

στην	ετοιμασία	των	ακόλουθων	πρότυπων	εγγράφων:

•	 Συμφωνία	Ανάθεσης	Υπηρεσιών

•	 Όροι	Ανάθεσης	για	υπηρεσίες	Πολιτικού	Μηχανικού	για	Οι-

κοδομικά	Έργα	 (π.χ.	Κατοικίες,	Καταστήματα,	Πολυκατοι-

κίες,	Κλινικές,	Νοσοκομεία,	Κτίρια	Γραφείων,	Ξενοδοχεία,	

Σχολεία,	Εργοστάσια,	Αποθήκες/Υπόστεγα,	Σιλό	 /	Υδατό-

πυργοι,	 Γεωργοκτηνοτροφικά	 κτίρια,	 Κτίρια	 στάθμευσης	

οχημάτων,	 Αθλητικές	 εγκαταστάσεις,	 Θέατρα/Μουσεία,	

Εκκλησίες)

•	 Όροι	Ανάθεσης	για	υπηρεσίες	Πολιτικού	Μηχανικού	Έργα	

Πολιτικού	Μηχανικού	(π.χ.	Οδοποιία,	Γεφυροποιία,	Διαχω-

ρισμοί	Γης)

•	Όροι	Ανάθεσης	για	υπηρεσίες	Πολι-

τικού	Μηχανικού	Συντονιστή	-	Υπεύ-

θυνου	Ομάδας	Συμβούλων

Αναμένεται	 ότι	 εντός	 του	 έτους	 θα	

έχει	 ολοκληρωθεί	 η	 προσπάθεια	 και	

ότι	μετά	από	την	απαραίτητη	νομοτε-

χνική	επεξεργασία	θα	μπορούν	τα	εν	

λόγω	έγγραφα	να	διατίθενται	στους	

Πολιτικούς	Μηχανικούς	αλλά	και	σε	

άλλους	ενδιαφερόμενους	για	χρήση.

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	πιστεύει	ότι	απαραίτη-

τη	προϋπόθεση	για	διαφύλαξη	της	ποιότητας	των	παρεχομέ-

νων	υπηρεσιών	είναι	η	σωστή	και	δίκαιη	αμοιβή	του	Πολιτι-

κού	Μηχανικού.	Για	το	σκοπό	αυτό	η	Πολιτεία	θα	πρέπει	να	

προωθήσει	την	εφαρμογή	ελάχιστων	αμοιβών	για	υπηρεσίες	

Μηχανικού,	αφού	κάτι	τέτοιο	θα	αποτελούσε	προσφορά	προς	

την	Κοινωνία	και	τον	Πολίτη.	Ο	Σύλλογός	μας	είναι	έτοιμος	

να	 εκφέρει	 απόψεις	 προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση,	 οι	 οποίες	

συνάδουν	πλήρως	με	το	Ευρωπαϊκό	Κεκτημένο,	αντλώντας	

παραδείγματα	από	παρόμοιες	ρυθμίσεις	προηγμένων	Ευρω-

παϊκών	Κρατών,	όπως	τη	Γερμανία.		 

H εφαρμογή

ελάχιστων αμοιβών
θα δημιουργήσει προϋποθέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ

του κοινού και των Μηχανικών 

και θα βοηθήσει στην

αναβάθμιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών
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Την	 περίοδο	 Σεπτέμβριος	 –	 Δεκέμβριος	 του	 2012	 οι	

Δείκτες	που	αφορούν	στη	Δραστηριότητα	της	Κατα-

σκευαστικής	Βιομηχανίας	εξακολουθούν	να	κυμαίνο-

νται	στα	χαμηλότερα	τους	επίπεδα.	Η	διαχρονική	τάση	δεν	

δείχνει	καθόλου	σημεία	ανάκαμψης,	αντιθέτως	συνεχίζει	να	

είναι	 καθοδική,	 και	 αυτό	 είναι	 εξαιρετικά	 σημαντικό	 αφού	

επιβεβαιώνει	ότι	στην	παρούσα	φάση	δεν	διαφαίνεται	καμία	

προοπτική	εξόδου	από	το	βαθύ	τούνελ	της	ύφεσης	στο	οποίο	

βρίσκεται	ο	Κατασκευαστικός	Τομέας.	

Οι	κυριότεροι	λόγοι	που	οι	εργοληπτικές	επιχειρήσεις	αντι-

μετωπίζουν	 πρόβλημα	 είναι	 η	 ανεπαρκής	 έως	 ανύπαρκτη	

ζήτηση	για	κατασκευαστικές	επενδύσεις,	η	οικονομική	κρί-

ση	και	τα	προβλήματα	ρευστότητας	και	δανειοδότησης	που	

ολοένα	και	επιδεινώνονται.

Το	πρόβλημα	Ανεργίας	στον	Κατασκευαστικό	Τομέα	φαίνε-

ται	να	δείχνει	κάποια	σημάδια	σταθεροποίησης	στο	ιδιαίτερα	

αρνητικό	πρόσημο	του	μέσα	στο	2012.

Ακόμη	ένας	Δείκτης	που	επιβεβαιώνει	τη	μεγάλη	κρίση	που	

περνά	 ο	 Κατασκευαστικός	 Τομέας	 είναι	 ο	 Δείκτης	 Μηνών	

για	την	Ολοκλήρωση	Υφιστάμενων	Εργασιών	που	βλέπουμε	

να	μειώνεται	αργά	αλλά	σταθερά	τα	τελευταία	δύο	χρόνια	

και	 τώρα	να	βρίσκεται	στο	χαμηλότερο	 του	σημείο	 (μέσος	

όρος	5,8	μήνες	εναπομείναντων	εργασιών	με	τα	υφιστάμενα	

συμβόλαια).	Αυτό	μας	δείχνει	ότι	όλο	και	περισσότεροι	εργο-

λάβοι	μένουν	χωρίς	δουλειές	και	είναι	αντιμέτωποι	με	πολύ	

δυσοίωνες	προοπτικές	για	το	2013.

Την	ίδια	στιγμή,	η	τάση	όσον	αφορά	στη	ζήτηση	από	τους	κα-

ταναλωτές	/	επενδυτές	συνεχίζει	να	ακολουθεί	καθοδική	πο-

ρεία	και	στα	τέλη	του	2012.	Ο	Δείκτης	Αγοράς	/	Οικοδόμησης	

οικίας	εντός	12	Μηνών,	βρίσκεται	στο	2,7%	που	είναι	κοντά	

στα	χαμηλότερα	επίπεδα	από	την	αρχή	της	έρευνας,	ενώ	σε	

πολύ	χαμηλά	επίπεδα	βρίσκεται	επίσης	και	ο	Δείκτης	Ανακαί-

νισης	εντός	12	Μηνών	όπου	κυμαίνεται	γύρω	στο	4%.

Ταυτότητα	έρευνας

➤	 Μέγεθος	δείγματος

•	 1ο	τρίμηνο	(Ιανουάριος	-	Μάρτιος	2010):	107	μέλη

•	 2ο	τρίμηνο	(Απρίλιος	-	Ιούνιος	2010):	174	μέλη

•	 3ο	τρίμηνο	(Ιούλιος	-	Σεπτέμβριος	2010):	191	μέλη

•	 4ο	τρίμηνο	(Οκτώβριος	-	Δεκέμβριος	2010):	179	μέλη

•	 5ο	τρίμηνο	(Ιανουάριος	-	Μάρτιος	2011):	164	μέλη

•	 6ο	τρίμηνο	(Απρίλιος	-	Ιούνιος	2011):	188	μέλη

•	 7ο	τρίμηνο	(Ιούλιος	-	Σεπτέμβριος	2011):	174	μέλη

•	 8ο	τρίμηνο	(Οκτώβριος	-	Δεκέμβριος	2011):	171	μέλη

•	 9ο	τρίμηνο	(Ιανουάριος	–	Μάρτιος	2012):	357	μέλη

•	 10ο	τετράμηνο	(Απρίλιος	–	Αύγουστος	2012):	170	μέλη

•	 11ο	τετράμηνο	(Σεπτέμβριος	–	Δεκέμβριος	2012):	312		

	 μέλη

➤	 Κάλυψη:	Παγκύπρια

➤	 Μέθοδος	συλλογής	στοιχείων:

	 Αυτό	-	συμπλήρωση	ερωτηματολογίων

Δείκτης	Δραστηριότητας	Επιχείρησης:
(ποσοστό	εργολάβων	που	δηλώνουν	ότι	τους	τελευταίους	4	μή-

νες	η	δραστηριότητα	της	επιχείρησης	τους	έχει	αυξηθεί	μείον	

το	ποσοστό	από	αυτούς	που	δηλώνουν	ότι	έχει	μειωθεί).

Ο	Δείκτης	Δραστηριότητας,	 καταγράφει	αρνητικό	πρόσημο	

-61%	για	την	περίοδο	Σεπτέμβριος	–	Δεκέμβριος	του	2012.	

Φαίνεται	ότι	ο	Δείκτης	αυτός	έχει	πλησιάσει	στον	πάτο	μιας	

και	αρκετοί	από	τους	εργολάβους	δεν	έχουν	πλέον	περιθώ-

ρια	 για	 περαιτέρω	 μείωση	 των	 εργασιών	 τους	 αφού	 τους	

έχουν	απομείνει	ελάχιστες	ή	καθόλου	εργασίες,	ενώ	την	ίδια	

ώρα	καταγράφεται	στα	επίσημα	στοιχεία,	μεγάλος	αριθμός	

εργοληπτών	που	σταδιακά	αποχωρούν	ή	έχουν	ήδη	αποχω-

ρήσει	από	την	Κατασκευαστική	βιομηχανία.	

Πλέον	τα	χαμηλά	ποσοστά	υφίστανται	σταθερά	σε	όλες	τις	

επαρχίες.	

Δείκτης	Αριθμού	Εργαζομένων	Επιχείρησης:
(ποσοστό	 εργολάβων	 που	 δηλώνουν	 ότι	 τους	 επόμενους	 4	

μήνες	 ο	 αριθμός	 των	 εργαζομένων	 στην	 επιχείρηση	 τους	 θα	

αυξηθεί	 μείον	 το	 ποσοστό	 από	 αυτούς	 που	 δηλώνουν	 ότι	 θα	

μειωθεί).	

Στο	Δείκτη	Αριθμού	Εργαζομένων	το	αρνητικό	πρόσημο	φθά-

νει	αυτή	τη	περίοδο	στο	-37%	και	φαίνεται	να	δείχνει	κάποια	

σημάδια	σταθεροποίησης	τους	τελευταίους	μήνες.

Αυτά	 τα	 σημάδια	 σταθεροποίησης	 είναι	 πιο	 εμφανή	 στις	

επαρχίες	Λάρνακας	 και	Αμμοχώστου,	 ενώ	η	Λευκωσία	πα-

ρουσιάζει	 ιδιαίτερα	 αρνητικό	 πρόσημο	 τις	 τελευταίες	 δύο	

περιόδους.

Δείκτες	Προσδοκιών	(Καταναλωτές	/	Επενδυτές)
Το	2012	έχει	ανατρέψει	άρδην	τις	όποιες	προοπτικές	διαφαί-

νονταν	μέσα	από	τους	Δείκτες	που	αφορούν	στη	ζήτηση:	

•	 Ο	Δείκτης	Αγοράς	/	Οικοδόμησης	οικίας	εντός	12	Μηνών,	

Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET
Βαθαίνει το τούνελ της ύφεσης για τον Κατασκευαστικό Τομέα

Έρευνα Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Έρευνα Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
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βρίσκεται	στο	2,7%	που	είναι	κοντά	στα	χαμηλότερα	επίπεδα	

από	την	αρχή	της	έρευνας.

•	 Σε	πολύ	χαμηλά	επίπεδα	βρίσκεται	επίσης	και	ο	Δείκτης	

Ανακαίνισης	εντός	12	Μηνών	όπου	το	τελευταίο	τετράμηνο	

κυμαίνεται	στο	4,0%.

H	Ομοσπονδία	 Συνδέσμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	

(Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.),	 αφότου	 έχει	 συμβληθεί	 με	 την	 ανεξάρτητη	

εταιρεία	ερευνών	RAI	Consultants,	υλοποιεί	το	έργο	για	τη	

δημιουργία	Δείκτη	της	πορείας	της	Κατασκευαστικής	Βιο-

μηχανίας	στην	Κύπρο.	

Ο	κύριος	στόχος	του	έργου	είναι	η	μέτρηση	της	ανάπτυξης	

του	 τομέα	 της	Κατασκευαστικής	Βιομηχανίας	 στην	Κύπρο,	

αλλά	και	η	καταγραφή	του	βαθμού	στον	οποίο	η	Βιομηχανία	

επηρεάζεται	 από	 διάφορους	 εξωγενείς	 παράγοντες	 (όπως	

για	παράδειγμα	η	οικονομική	κρίση).	Στο	πλαίσιο	του	έργου,	

γίνεται	συνεχής	συλλογή,	 καταγραφή	και	ανάλυση	πρωτο-

γενών	(από	τις	εργοληπτικές	επιχειρήσεις	–	μέλη	των	επαρ-

χιακών	Συνδέσμων	της	Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.,	 το	κοινό,	επιχειρήσεις	 /	

επενδυτές	 άλλων	 οικονομικών	 τομέων)	 και	 δευτερογενών	

(στατιστικά	 και	 άλλα)	 δεδομένων	 /	 στοιχείων	που	σχετίζο-

νται	όχι	μόνο	με	την	Κατασκευαστική	Βιομηχανία	αλλά	και	

με	την	Οικονομία	της	Κύπρου	γενικότερα.	Με	την	καταγραφή	

και	ανάλυση	των	συγκεκριμένων	δεδομένων	δίνεται	συνεχής	

ενημέρωση,	σε	όλους	τους	άμεσα	και	έμμεσα	ενδιαφερόμε-

νους,	 για	 την	 πρόοδο	 της	 Κατασκευαστικής	 Βιομηχανίας,	

ενώ	 ταυτόχρονα	 παρατηρούνται	 και	 προβλέπονται	 τάσεις	

στην	πορεία	της.

Η	 Ομοσπονδία	 Συνδέσμων	 Εργολάβων	 Οικοδομών	 Κύπρου	

πιστεύει	ακράδαντα	ότι	ο	Δείκτης	Κατασκευαστικής	Βιομηχα-

νίας	θα	καταστεί	ένα	σημαντικότατο	και	ταυτόχρονα	πρωτο-

ποριακό	(σε	εθνικό	αλλά	και	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο)	εργαλείο	

του	οποίου	η	αξιοποίηση	θα	προσφέρει	πολύτιμες	πληροφορί-

ες,	δεδομένα	και	ενδείξεις	σε	κάθε	ενδιαφερόμενο.	

Η	Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.,	ως	ένδειξη	εκτίμησης,	αποφάσισε	όπως	δοθεί	

στο	Δείκτη	Κατασκευαστικής	Βιομηχανίας	το	όνομα	των	Χο-

ρηγών	KNAUF	–	SAKRET	ZEIPEKKIS.			  
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Δείκτης	1.1:	Δείκτης	Δραστηριότητας	Επιχείρησης
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Δείκτης	1.3:	Δείκτης	Aριθμού	Εργαζομένων	Επιχείρησης

Έρευνα Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Νίκος	Νεοκλέους	μαζί	με	το	

συνάδελφο	 Στέφο	 Ζαχαρίου	 συμμετείχαν	 στις	 εργασί-

ες	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 της	 European	 Federation	 of	

National	Engineering	Associations	(FEANI),	που	πραγματο-

ποιήθηκε	στη	Ρώμη,	στις	4	και	5	Οκτωβρίου	2012.

Μετά	από	απόφαση	του	ΚΔΣ	στις	11	Οκτωβρίου	2012,	ο	

Γενικός	 Γραμματέας	 του	 Συλλόγου	 μας	 Βαρνάβας	 Λά-

μπρου	εκπροσώπησε	τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	στην	5η	Ετήσια	Γενι-

κή	Συνέλευση	του	EUCEET.

Η	 Γενική	 Συνέλευση	 έγινε	 την	Παρασκευή	 9	Νοεμβρίου	

2012	στην	Πίζα	της	Ιταλίας	και	σε	αυτήν	εκπροσωπήθηκαν	

12	χώρες,	με	17	οργανισμούς,	σύμφωνα	με	τον	επόμενο	

πίνακα:

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Πέμπτη	 και	 Παρασκευή	 25	 &	 26	

Οκτωβρίου	2012	αντίστοιχα,	η	Γενική		Συνέλευση	του	Ευ-

ρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	(ECCE),	στο	

Ντουπρόβνικ	της	Κροατίας.	

Την	Κύπρο	εκπροσώπησαν	οι	συνάδελφοι	Ανδρέας	Κων-

σταντινίδης,	Γιώργος	Δημητρίου	και	Νίκος	Στυλιανού,	κα-

θώς	επίσης	και	οι	Τ/Κ	συνάδελφοι	Bora	Kutruza	και	Ozkun	

Akcan.

Εκπροσώπηση	Συλλόγου
στη	Γενική	Συνέλευση	της	FEANI

Γενική	Συνέλευση	EUCEET

Γενική	Συνέλευση	ECCE

FEANI ΕCCΕ

➺

EUCEET
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Της	Γενικής	Συνέλευσης	προηγήθηκε	 το	πρωί	 της	9ης	Νο-

εμβρίου,	εργαστήριο	με	τίτλο	«Innovation	in	civil	engineering	

education».	 Ο	 απερχόμενος	 Πρόεδρος	 του	 EUCEET	 Prof.	

Jean	 Berlamont	 (Leuven	 University)	 παρουσίασε	 το	 θέμα	

«Inclusive	 engineering	 curricula».	 Ακολούθως	 η	 Καθηγήτρια	

του	ΕΜΠ	Μαρίνα	Πανταζίδου	κατέθεσε	τις	απόψεις	της	στο	

θέμα	 «Engineering	 Education	 Research	 meets	 Engineering	

Instruction:	 Innovations	 in	 Civil	 Engineering	 Education».	 Τέ-

λος,	οι	Prof.	F.	Fantozzi	και	Prof.	F.	Leccese	(Pisa	University)	

παρουσίασαν	 το	 θέμα	 «Role	 of	Building	Physics	 in	 the	Civil	

Engineering	Curricula».

Ακολούθησε	 ανταλλαγή	 απόψεων	 και	 συζήτηση	 έτσι	 ώστε	

να	βοηθηθεί	το	EUCEET	να	ετοιμάσει	την	νέα	του	πρόταση	

για	χρηματοδότηση	με	στόχο	την	έγκρισή	της,	αφού	η	προη-

γούμενη	πρόταση	(SSIGE)	δεν	εγκρίθηκε	από	την	Ευρωπαϊ-

κή	Επιτροπή.	Αποφασίστηκε	όπως	η	νέα	πρόταση	υποβληθεί	

το	2014	έτσι	ώστε	να	ετοιμαστεί	καλύτερα.

Το	απόγευμα	διεξήχθη	η	Γενική	Συνέλευση	με	την	ακόλουθη	

Ημερήσια	Διάταξη:

Μέρος	Ι:

1.	 Report	on	the	activity	of	the	Association	between	the	4th	

GA	held	in	Patras	on	25th	November	2011	and	8	November		

	 2012	(Prof.	Jean	Berlamont,	President)

2.	 Discharge	of	the	Administrative	Council

3.	 Topics	of	major	interest	for	the	Association:

	 (Prof.	Jean	Berlamont,	President	&	Prof.	Iacint	Manoliu,		

	 General	Secretary):

•	 defining	a	long-term	strategy	

•	 attracting	new	members	

•	 revising	the	Statutes

4.	 Report	on	the	financial	situation	of	the	Association

	 (Prof.	Jean	Berlamont,	President	and	Treasurer)

Μέρος	ΙΙ:

1.	 Election	of	the	Administrative	Council	for	the	term	2012-	

	 2014

2.	 Election	of	the	President	and	Vice-President	for	the	term		

	 2012	-	2014

3.	 Establishing	Standing	Committees

4.	 Nomination	by	the	Administrative	Council	of	the	Chairper	

	 son	of	each	Standing	Committee

5.	 Discussion	and	decision	on	the	theme,	date	and	venue	of

 a	Conference	to	be	organized	in	2013	and	to	be	followed		

	 by	the	6th	General	Assembly	of	the	EUCEET	Association

6.	 Approval	of	the	working	plan	for	2013

7.	 Approval	of	the	budget	for	2013

8.	 Any	other	matter		

Χώρα Οργανισμός

Βέλγιο K.U.	Leuven

Γαλλία Ecole	Nationale	des	Ponts	et	Chaussées

Σλοβακία University	of	Zilina

Σλοβακία Slovak	University	of	Technology	in	Bratislava

Τσεχία Technical	University	of	Ostrava

Ελλάδα Εθνικό	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο

Ελλάδα Πανεπιστήμιο	Πάτρας

Ηνωμένο	Βασίλειο Imperial	College	London

Ηνωμένο	Βασίλειο City	University

Ηνωμένο	Βασίλειο Imperial	College	London

Ισπανία Universitat	Politècnica	de	Catalunya	BARCELONA

Ιταλία University	of	Pisa

Κύπρος Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Λιθουανία Vilnius	Gediminas	Technical	University

Ρουμανία Technical	University	of	Civil	Engineering	Bucharest

Ρουμανία Technical	University	of	Civil	Engineering	Bucharest

Ρουμανία Technical	University	of	Cluj-Napoca

Ρουμανία Technical	University	of	Cluj-Napoca

Ρουμανία Technical	University	of	Cluj-Napoca

Ρωσία Moscow	 State	 University	 of	 Civil	 Engineering	 (National	 Research	 University)	
(MSUCE)
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Το	Συμβούλιο	και	ο	νέος	Πρόεδρος	του	EUCEET	Prof.	Diego	

Lo	 Presti	 (Pisa	 University)	 εξελέγησαν	 συναινετικά,	 χωρίς	

εκλογές.	 Η	 πλήρης	 σύνθεση	 του	 Συμβουλίου	 φαίνεται	 πιο	

κάτω:	

1.	Prof.	Diego	Lo	Presti	(Italy,	Pisa	University)

 Πρόεδρος

2.	Prof.	Laurie	Boswell	(United	Kingdom,	City	University)	-		

 Αντιπρόεδρος

3.	Prof.	Jean	BERLAMONT	(Belgium,	K.U.	Leuven)	-		 	

 Ταμίας	

4.	Prof.	Roger	FRANK	(France,	Ecole	Nationale	des	Ponts	et		

	 ParisTech)	-	Μέλος 

5.	Assoc.	Prof.	Marina	PANTAZIDOU	(Greece,	National			

	 Technical	University	of	Athens)	-	Μέλος 

6.	Prof.	Jose	TURMO	(Spain,	Universitat	Politècnica	de		 	

	 Catalunya	Barcelona)	-	Μέλος 

7.	Mr.	Colin	KERR	(United	Kingdom,	Imperial	College	London)	

-	Μέλος	

Η	επόμενη	Γενική	Συνέλευση	προγραμματίζεται	να	γίνει	στις	

29	Μαΐου	2013	στη	Λισαβόνα	της	Πορτογαλίας,	στα	πλαίσια	

της	πολιτικής	για	προσέλευση	νέων	μελών,	αφού	 τις	 ίδιες	

ημέρες	θα	διεξάγεται	 εκεί	η	Συνέλευση	του	ECCE.	Τελική	

απόφαση	δεν	έχει	ληφθεί	ακόμη.

Κατά	τη	διάρκεια	του	εργαστηρίου	και	της	Γενικής	Συνέλευ-

σης,	δόθηκε	η	ευκαιρία	στον	εκπρόσωπό	μας	να	γνωρίσει	τα	

πλείστα	 από	 τα	 παρόντα	 μέλη	 και	 να	 ανταλλάξει	 απόψεις	

σε	σχέση	με	την	εκπαίδευση	των	πολιτικών	μηχανικών.	Ιδι-

αίτερη	έμφαση	έδωσε	σε	θέματα	διεύρυνσης	γνώσεων	στις	

σπουδές	των	πολιτικών	μηχανικών	προς	την	κατεύθυνση	της	

διαχείρισης	συμβολαίων,	τόσο	χρονικής	όσο	και	οικονομικής	

/	νομικής.			  

Διάλεξη	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Πάφου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ

Πραγματοποιήθηκε	την	Παρασκευή	26	Οκτωβρίου	2012,	

στην	αίθουσα	εκδηλώσεων	της	Παλαιάς	Ηλεκτρικής	Πά-

φου,	 διάλεξη	 η	 οποία	 διοργανώθηκε	 από	 το	 Επαρχιακό	

Συμβούλιο	Πάφου	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	 με	 θέμα:	 «Ο	Πρακτι-

κός	Ρόλος	του	Γεωτεχνικού	Μηχανικού	στα	ΧΥΤΑ	(Χώροι	

Υγειονομικής	Ταφής	Απορριμμάτων)».

Εισηγητής	ήταν	ο	Δρ.	Ανδρέας	Κωμοδρόμος.	

Διάλεξη	με	θέμα:	«Αντισεισμικός	Σχεδιασμός,	Αποτίμη-
ση	&	Ανασχεδιασμός	κατασκευών	Οπλισμένου	Σκυροδέ-
ματος	με	βάση	τους	Ευρωκώδικες»

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου	διοργάνωσε	με	 επιτυχία	διάλεξη	με	

θέμα:	«	Αντισεισμικός	Σχεδιασμός,	Αποτίμηση	&	Ανασχε-

διασμός	κατασκευών	Οπλισμένου	Σκυροδέματος	με	βάση	

τους	Ευρωκώδικες»,	το	Σάββατο	17	Νοεμβρίου	2012,	στο	

ξενοδοχείο	Aquamare,	στην	Πάφο.	Στη	διάλεξη	παρευρέ-

θηκε	μεγάλος	αριθμός	συναδέλφων.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook: www.facebook.com/cyace

Aναμένουμε άρθρα από Συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς προς Δημοσίευση✒
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Αντιπροσωπεία	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 είχε	 συνάντηση	 με	

τον	Πρόεδρο	 του	 ΕΤΕΚ	 Στέλιο	 Αχνιώτη,	 την	 Τρί-

τη	23	Οκτωβρίου	2012,	στα	γραφεία	του	ΕΤΕΚ	στη	

Λευκωσία.	Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	συζητήθηκαν	

θέματα	κοινού	ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα	συζητήθηκε	το	θέμα	της	τροποποίησης	των	

περί	Δεοντολογίας	των	Μελών	του	ΕΤΕΚ	Κανονισμών,	 	η	

εγκύκλιος	ΕΤΕΚ	4/2012	αναφορικά	με	την	πληρότητα	με-

λετών	που	υποβάλλονται	στις	οικοδομικές	αρχές	και	αρμο-

διότητες	και	ευθύνες	του	επιβλέποντα	όπως	καθορίστηκαν	

με	το	νόμο	ν.	47(Ι)	του	2011	,	η	τροποποίηση	του	Άρθρου	10	

του	περί	ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου,	η	τροπο-

ποίηση	στην	περί	ΕΤΕΚ	Νομοθεσία,	η	πληρωμή	των	τελών	

οικοδομής	και	η	παρουσίαση	εξόφλησης	Μελετητή	πριν	την	

έκδοση	Άδειας	Οικοδομής,	 οι	 όροι	 ανάθεσης	 και	 αμοιβές	

για	Ιδιωτικά	και	Δημόσια	Έργα,	ο	Αρχιτεκτονικός	Διαγωνι-

σμός	για	τη	Μελέτη	Κατασκευής	δύο	Πεζογεφυρών	στην	

Πάφο	και	η	Πρακτική	Εξάσκηση	νέων	Πολιτικών	Μηχανικών	

για	σκοπούς	εγγραφής	στο	ΕΤΕΚ.	

Ακολούθησε	ακόμα	μία	συνάντηση	στο	ΕΤΕΚ,	την	Δευτέρα	

29	Οκτωβρίου	2012	στην	οποία	συζητήθηκε	η	Τροποποίηση	

του	Άρθρου	10	του	περί	Ρυθμίσεως	και	Οδών	και	Οικοδο-

μών	Νόμου.	Έγινε	συζήτηση	και	ανταλλαγή	απόψεων	στο	

θέμα	των	ευθυνών	του	επιβλέποντα	μηχανικού	όπως	καθο-

ρίστηκαν	με	τον	νόμο	ν.47	(Ι)	του	2011.

Η	αντιπροσωπεία	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	επισήμανε	ότι	η	θέση	του	

Συλλόγου	είναι	ότι	οι	παράγραφοι	(3)	και	(4)	του	άρθρου	10	

δεν	προσθέτουν	τίποτα	στην	ορθή	εφαρμογή	του	Νόμου,	

αλλά	αντίθετα	χρήζουν	τροποποιήσεων,	αφού	επηρεάζουν	

αρνητικά	τις	σχέσεις	Μελετητών-Εντολέων	και	επιβάλλουν	

υπέρμετρες	 συμβατικές	 και	 νομικές	 υποχρεώσεις	 στους	

Μελετητές.	Πιο	συγκεκριμένα,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	επεξήγησε	τις	

θέσεις	του	ότι	θα	πρέπει:

(1)	Να	διαγραφεί	ο	όρος	 ‘επιβλέπων	μηχανικός’,	 από	 την	

πρώτη	παράγραφο	του	εδαφίου	(3)	και	να	αντικατασταθεί	

από	τον	όρο	‘κάτοχος	άδειας’.

(2)	Να	προστεθεί	στην	πέμπτη	παράγραφο	του	εδαφίου	(3),	

μετά	τη	λέξη	‘πιστοποιητικό’,	η	φράση	‘υπογραμμένο	από	

τον	επιβλέποντα	μηχανικό’.

(3)	Να	διαγραφεί	ο	όρος	‘επιβλέποντα	μηχανικό’,	από	την	

πρώτη	παράγραφο	του	εδαφίου	(4)	και	να	αντικατασταθεί	

από	τον	όρο	‘κάτοχο	άδειας’.

(4)	Να	προστεθεί	στο	εδάφιο	(4),	μετά	τη	λέξη	‘έκθεση’,	η	

φράση	‘υπογραμμένη	από	τον	επιβλέποντα	μηχανικό’.

Το	σκεπτικό	της	εισήγησής	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	όπως	αναλύθη-

κε	στη	συνάντηση	είναι	το	ακόλουθο:

(1)	Ευθύνη	για	τη	χρήση	μιας	οικοδομής	έχει	ο	κάτοχος	της	

άδειας	και	όχι	ο	επιβλέπων	μηχανικός.

ΣΥNANTHΣΕΙΣ	ΜΕ	ΤΟΝ	ΠΡΟΕΔΡΟ	ΤΟΥ	ΕΤΕΚ

(2)	Ο	 επιβλέπων	

μηχανικός	 δεν	

είναι	 ο	 κύριος	

της	 οικοδομής,	

αλλά	 ανάδοχος	

συγκεκριμένης	

εργασίας/υπηρε-

σίας	σε	σχέση	με	

την	οικοδομή.	Ως	

εκ	τούτου	δεν	δι-

καιούται	 να	 απο-

φασίζει	 ο	 ίδιος	

ούτε	 να	 ενεργεί	

αυτόβουλα	για	την	οικοδομή,	χωρίς	να	έχει	λάβει	προηγου-

μένως	οδηγίες	από	τον	κύριο/ιδιοκτήτη	της	οικοδομής.

(3)	Δημιουργούνται	 στρεβλώσεις	 και	 διαταράσσονται	 οι	

σχέσεις	 ιδιοκτητών	και	επιβλεπόντων	μηχανικών,	εφόσον	

ο	 ιδιοκτήτης,	για	λόγους	δικούς	του,	δεν	επιθυμεί	την	έκ-

δοση	 πιστοποιητικού	 συμπλήρωσης.	 Σε	 τέτοια	 περίπτωση	

ο	επιβλέπων	μηχανικός	παραμένει	εκτεθειμένος	έναντι	του	

Νόμου.

(4)	Υπάρχει	 ενδεχόμενο	 η	 συμβατική	 σχέση	 ιδιοκτήτη	 και	

επιβλέποντα	μηχανικού	να	έχει	διακοπεί,	με	αποτέλεσμα	να	

μη	δύναται	να	εφαρμοστεί	η	σχετική	πρόνοια	του	Νόμου.

Ο	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	ανέφερε	ότι	το	θέμα	χρήζει	μελέτης	

εις	βάθος	και	ότι	χρειάζεται	λεπτός	χειρισμός	για	να	μην	

φανεί	ότι	αποποιούμαστε	δικές	μας	ευθύνες.	Παρόλα	αυτά	

κατέληξε	ότι	συμφωνεί	ότι	το	βάρος	θα	πρέπει	να	μετατεθεί	

στον	ιδιοκτήτη	του	έργου.

Συμφωνήθηκε	 ότι	 το	 ΕΤΕΚ	 θα	 μελετήσει	 το	 θέμα	 με	 τον	

Νομικό	του	Σύμβουλο.	Παράλληλα,	αναφέρθηκε	ότι	ήδη	το	

ΕΤΕΚ	είχε	προβεί	σε	παραστάσεις	κατά	τη	διάρκεια	της	ψή-

φισης	του	Νόμου	και	ότι	σχετική	επιστολή	του	προς	τη	Βου-

λή/Υπουργείο	Εσωτερικών	θα	κοινοποιηθεί	στον	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Στη	συνέχεια	συζητήθηκε	η	πληρωμή	τελών	οικοδομής	και	

παρουσίαση	απόδειξης	εξόφλησης	Μελετητή	πριν	την	έκ-

δοση	Άδειας	Οικοδομής.

Η	αντιπροσωπεία	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	έθεσε	στο	τραπέζι	εισή-

γηση	για	απαίτηση	υποβολής	αποδείξεων	εξόφλησης	πλη-

ρωμής	από	τους	Μελετητές	μαζί	με	την	αίτηση	για	Άδεια	

Οικοδομής.	Τονίστηκε	ότι	αυτό	αφορά	υπηρεσίες	που	ήδη	

δόθηκαν	και	ίσως	να	μην	χρειάζεται	καν	τροποποίηση	του	

Νόμου.	Αυτό	δυνατό	να	προωθηθεί	στα	πλαίσια	της	προω-

θούμενης	 τροποποίησης	 του	Νόμου	για	προείσπραξη	 των	

τελών	της	έκδοσης	της	άδειας	οικοδομής.

Συμφωνήθηκε	 ότι	 το	 ΕΤΕΚ	 θα	 μελετήσει	 το	 θέμα	 και	 θα	

επανέλθει.		
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας	-	Κερύνειας

Πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία,	την	Πέμπτη	22	Νο-

εμβρίου	2012,	η	Επαρχιακή	Συνέλευση	του	Τμήματος	Λευ-

κωσίας-Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	στο	ξενοδοχείο	Κλεοπά-

τρα	στη	Λευκωσία.

Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνέλευσης	παρουσιάστηκε	από	την	

Πρόεδρο	του	Επαρχιακού	Γιάννα	Οικονομίδου	ο	απολογι-

σμός	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	και	στη	συνέχεια	έγινε	

παρουσίαση	 του	 Ταμειακού	 Απολογισμού	 από	 την	 Ταμία	

Όλγα	Νικολαΐδου.

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 δέχθηκε	

συγχαρητήρια	για	το	έργο	του	από	τους	παρευρισκόμενους.

Ακολούθησε	διάλεξη	με	θέμα	 την	επαναφορά	περιβάλλο-

ντος	στο	Μεταλλείο	Αμιάντου,	από	τον	Δρ.	Κυριάκο	Κύρου,	

Διευθυντή	 του	 Τμήματος	 Αναπτύξεως	 Υδάτων	 την	 οποία	

διαδέχτηκε	εποικοδομητική	συζήτηση.	

Επαρχιακό	Τμήμα	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου

Τη	 Δευτέρα	 26	 Νοεμβρίου	 2012,	 πραγματοποιήθη-

κε	 η	 Επαρχιακή	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	 Λάρνακας-

Αμμοχώστου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	στο	Livadiotis	City	Hotel,	στη	

Λάρνακα.	

Ο	Πρόεδρος	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Βασίλης	Βασι-

λείου	παρουσίασε	τον	απολογισμό	του	Επαρχιακού,	ενώ	

αντίστοιχα	ο	Ταμίας	Χρίστος	Τίνης,	παρουσίασε	τον	Ταμι-

ακό	Απολογισμό.

Επαρχιακό	Τμήμα	Πάφου

Την	 Τετάρτη	 28	 Νοεμβρίου	 2012,	 πραγματοποιήθηκε	 η	

Επαρχιακή	Συνέλευση	του	Επαρχιακού	Τμήματος	Πάφου	

του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	στο	ξενοδοχείο	Aquamare	στην	τουριστι-

κή	περιοχή	Γεροσκήπου	στην	Πάφο.

Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνέλευσης	παρουσιάστηκε	από	τον	

Πρόεδρο	 του	 Επαρχιακού	 Διόφαντο	 Χατζημιτσή	 ο	 απο-

λογισμός	 του	Επαρχιακού	 Συμβουλίου	 και	 στη	 συνέχεια	

έγινε	 παρουσίαση	 του	 Ταμειακού	 Απολογισμού	 από	 την	

Ταμία	Μαργαρίτα	Χατζηχριστοφή.

Ακολούθως,	έγινε	ενημέρωση	για	τα	τρέχοντα	σημαντικά	

θέματα	που	αφορούν	τον	κλάδο	και	απασχολούν	το	ΕΤΕΚ	

από	 τα	 μέλη	 του	 Γενικού	 Συμβουλίου	 του	 ΕΤΕΚ	 Πέτρο	

Αθηνάκη	και	Γιάννη	Κωνσταντινίδη.

Ημερίδα με θέμα «Τερματισμός Οικοδομικών Συμβολαίων»

Η	 Περιφερειακή	 Επιτροπή	 του	 Επιστημονικού	 Τεχνικού	

Επιμελητηρίου	Κύπρου	(ΕΤΕΚ)	Λεμεσού,	το	Τμήμα	Πολιτι-

κών	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	του	Τε-

χνολογικού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	(ΤΕΠΑΚ),	ο	Σύλλογος	

Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	 (ΣΠΟΛΜΗΚ),	ο	Σύνδεσμος	

Πολιτικών	Μηχανικών	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,	

Διαιτητής	ΕΤΕΚ,	ο	οποίος	αναφέρθηκε	μεταξύ	άλλων	στα	

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

και	των	Κυβερνητικών	Συμβολαίων,	καθώς	επίσης	και	στις	

επιπτώσεις	που	είναι	πιθανόν	να	προκύψουν	από	τη	λύση	

ενός	Συμβολαίου.		
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ο	B’	Αντιπρόεδρος	του	Συλλόγου	Ανδρέας	Κωνσταντινίδης	

παρέδωσε	κατά	τη	διάρκεια	της	11ης	Συνεδρίας	του	ΚΔΣ,	

στον	Πρόεδρο	Νίκο	Νεοκλέους,	οκτώ	τόμους	οι	οποίοι	πε-

ριλαμβάνουν	 όλα	 τα	 τεύχη	 του	 περιοδικού	 Αρχιτέκτονες	

και	Μηχανικοί,	του	ΣΠΜΑΚ.

Παράδωσε	επίσης,	δύο	βιβλία,	εκδόσεις	του	ΣΠΜΑΚ,	με	θέμα	

«Restoration	and	maintenance	of	traditional	settlements»	για	

τη	βιβλιοθήκη	του	Συλλόγου.

ΠAΡΑΔΟΣΗ	ΒΙΒΛΙΩΝ	ΣΤΟ	ΣΥΛΛΟΓΟ

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	πραγ-

ματοποίησε	την	Ετήσια	Επαρχιακή	Συνέλευσή	του	την	Τρί-

τη,	27	Νοεμβρίου	2012,	στο	ξενοδοχείο	Ajax	στη	Λεμεσό.

Ο	 Πρόεδρος	 του	 Επαρχιακού	 Συμβουλίου	 Γιάννης	 Περι-

κλέους	παρουσίασε	στους	παρευρισκόμενους	τον	απολο-

γισμό	του	για	τα	πεπραγμένα	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	

για	τη	χρονιά	που	πέρασε.	Στη	συνέχεια	παρουσιάστηκε	

ο	Ταμιακός	απολογισμός	από	τον	Ταμία	του	Επαρχιακού,	

Αντώνη	Γιαπάνη.

Ακολούθησε	 παρουσίαση	 για	 τις	 εταιρίες	Περιορισμένης	

Ευθύνης,	 τη	 νέα	 νομοθεσία	 και	 τις	 ασφάλειες	 επαγγελ-

ματικής	ευθύνης	από	τον	κύριο	Πόλυ	Γρηγορίου	και	στη	

συνέχεια	έγινε	ενημέρωση	για	τα	τρέχοντα	σημαντικά	θέ-

ματα	που	αφορούν	τον	κλάδο	και	απασχολούν	το	ΕΤΕΚ	

από	 τα	 μέλη	 του	 Γενικού	 Συμβουλίου	 του	 ΕΤΕΚ,	 Πέτρο	

Αθηνάκη	και	Γιάννη	Κωνσταντινίδη.

Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού	
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Nέα του Συλλόγου - Δραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Διάλεξη-Συζήτηση	 με	 θέμα:	 «Προσβασιμότητα	 στα	 Κτή-

ρια	και	στους	δημόσιους	χώρους,	νομοθεσία-πολιτισμός-

εξίσωση	ευκαιριών»

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας		του	Συλ-

λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	διοργάνωσε	Διάλεξη-

Συζήτηση	με	θέμα:	«Προσβασιμότητα	στα	Κτήρια	και	στους	

δημόσιους	χώρους,	νομοθεσία	–	πολιτισμός	–	εξίσωση	ευ-

καιριών».	

Η	 Διάλεξη-Συζήτηση	 πραγματοποιήθηκε	 με	 επιτυχία	 την	

Τρίτη	4	Δεκεμβρίου	2012,	στη	Δημοσιογραφική	Εστία	στη	

Λευκωσία.	Ομιλήτριες	ήταν	οι	κυρίες	Κλέλια	Πετρίδου	και	

Αθηνά	Γιάννακα.

Η	παρούσα	διάλεξη	απευθυνόταν	σε	όλους	τους	εμπλεκό-

μενους	στην	οικοδομική	βιομηχανία,	αναφερόταν	συνοπτι-

κά	στις	συμβάσεις	 και	 νομοθεσίες	 των	Ηνωμένων	Εθνών	

και	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	στην	επεξήγηση	των	βασικών	

αρχών	της	προσβασιμότητας,	του	Σχεδιασμού	για	Όλους,	

και	 παρουσίασε	 ενδεικτικά	 παραδείγματα	 προβλημάτων	

πρόσβασης	και	επίλυσής	τους.

Μεταξύ	άλλων	αναφέρθηκε	ότι	ο	σχεδιασμός	ενός	προσπε-

λάσιμου	και	ασφαλούς	περιβάλλοντος	το	οποίο	διευκολύ-

νει	τα	άτομα	με	προβλήματα	διακίνησης	(με	ή	χωρίς	ανα-

πηρικό	αμαξίδιο),	όρασης,	ακοής	και	νόησης,	είναι	σήμερα	

το	μέτρο	που	καθορίζει	ένα	φιλικό	και	ασφαλή	σχεδιασμό,	

απαραίτητο	για	την	ποιότητα	ζωής	όλων	των	μελών	της	κοι-

νωνίας.	Ο	«Σχεδιασμός	για	Όλους»	είναι	η	νέα	προσέγγιση	

στο	σχεδιασμό	των	δομικών	έργων,	ώστε	να	διασφαλίζεται	

η	διά	βίου	απρόσκοπτη	και	ασφαλής	χρήση	τους	ασχέτως	

ηλικίας,	φυσικής	και	νοητικής	κατάστασης.

Ανέφεραν	επίσης	ότι	τα	άτομα	που	αντιμετωπίζουν	προβλή-

ματα	διακίνησης	στο	δομημένο	περιβάλλον	ανέρχονται	ανά	

πάσα	στιγμή	περίπου	στο	50%	του	πληθυσμού.	Το	σύνολο	

του	πληθυσμού	ωστόσο,	μεταξύ	τους	και	οι	άνθρωποι	που	

σχεδιάζουν	το	περιβάλλον,	είναι	εν	δυνάμει	εμποδιζόμενα	

άτομα	γιατί	σε	κάποια	στιγμή	θα	είναι	προσωρινά	τραυματι-

σμένοι	/	εγχειρισμένοι,	θα	έχουν	χρόνιες	παθήσεις	και	προ-

βλήματα	υγείας,	όταν	θα	μπουν	στην	τρίτη	ηλικία,	κ.λπ.	

Συνέχισαν	ότι	η	προσβασιμότητα	δεν	τελειώνει	με	την	κα-

τασκευή	μιας	ράμπας,	όσο	κι	αν	αυτή	πληρεί	τις	προδιαγρα-

φές.	Είναι	το	αποτέλεσμα	μιας	αλυσίδας	διευκολύνσεων,	

από	την	οποία	ένας	κρίκος	αν	απουσιάζει,	τα	εμποδιζόμενα	

άτομα	δυσκολεύονται	ή/και	αποκλείονται.	Γι’	αυτό	ο	σχεδι-

ασμός	μιας	ολοκληρωμένης,	προσβάσιμης	πορείας	είναι	η	

προϋπόθεση	που	πρέπει	να	διέπει	τη	μελέτη	κάθε	χώρου	

όπου	ζει	και	κινείται	ο	καθένας	από	μας.

Τέθηκε	η	ερώτηση	«Ποιος	όμως	σχεδιάζει	το	δομημένο	πε-

ριβάλλον	και	ποιος	το	κατασκευάζει;»,	Αρχιτέκτονες,	Πο-

λιτικοί	Μηχανικοί,	Πολεοδόμοι,	και	άλλοι	πολλοί!	Αυτοί	οι	

άνθρωποι	έχουν	γνώση	της	νέας	Ευρωπαϊκής	οπτικής,	νο-

μοθεσίας	και	οδηγιών	για	εξίσωση	των	ευκαιριών	για	όλους	

τους	ανθρώπους	μέσα	από	το	Σχεδιασμό	για	Όλους.

Επίσκεψη	στο	υπό	κατασκευή	Έργο	του	Τερματικού	Σταθ-
μού	Καυσίμων	της	VTTV	στο	Βασιλικό

Πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο,	 17	 Νοεμβρίου	 2012,	 επί-

σκεψη	στο	υπό	κατασκευή	Έργο	του	Τερματικού	Σταθμού	

Καυσίμων	της	VTTV	στο	Βασιλικό.	Η	επίσκεψη	διοργανώ-

θηκε	από	το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Το	έργο	βρίσκεται	στην	περιοχή	Βασιλικού	κοντά	στο	Τσιμε-

ντοποιίο	και	αφορά	την	ανέγερση	τερματικού	σταθμού	απο-

θήκευσης	 καυσίμων	 συνολικής	 χωρητικότητας	 645000m3 

μαζί	με	προβλήτα	μήκους	1,5Km.	Περιλαμβάνει	μεταλλικές	

δεξαμενές,	 κτίρια	 ελέγχου	 διοίκησης,	 αντλιοστάσια,	 υπο-

σταθμούς,	χώρο	φόρτωσης	βυτιοφόρων	κλπ.	Υλοποιείται	με	

τη	μέθοδο	Engineering-Procurement-Construction	(E.P.C)	και	

υπολογίζεται	ότι	θα	στοιχίσει	γύρω	στα	€200.000.000.	

Η	μελέτη	και	η	κατασκευή	του	Έργου	θα	διαρκέσει	συνολικά	

δύο	χρόνια.	Ο	ιδιοκτήτης	είναι	η	εταιρία	VTTV	Ltd	και	ανάδο-

χος	είναι	η	κοινοπραξία	J&P	&	J&P	(O)	Vasiliko	Oil	Tank.




