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Ο 
συνάδελφος	ο	Κώστας	με	πήρε	

πριν	λίγες	μέρες	τηλέφωνο	και	

με	πληροφόρησε	πως	 τον	απέ-

λυσαν	από	τη	δουλειά	του.	Έπεσα	από	

τα	σύννεφα.	Δεν	είχα	λόγια	να	πω.	Ερ-

γαζόταν	σε	μια	μεγάλη	κατασκευαστι-

κή	 εταιρεία.	Ήταν	 από	 τα	 διευθυντικά	

στελέχη.	Κανείς	δεν	περίμενε	πως	θα	

τον	απέλυαν.	Οι	δουλειές	λιγόστεψαν.	

Η	 κατασκευαστική	 βιομηχανία	 έπεσε	

στο	 ναδίρ.	 Τα	 περιθώρια	 εξαντλήθη-

καν.	Μόνη	διέξοδος	του	ο	δρόμος	για	

το	εξωτερικό…

Ο	Κώστας	ήταν	για	χρόνια	δραστήριο	

μέλος	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μη-

χανικών.	Στο	αποχαιρετιστήριο	δείπνο	

που	έγινε	προς	τιμήν	του,	δεν	μπόρεσα	

να	 παρευρεθώ.	Όταν	 του	 έστειλα	 μή-

νυμα	 να	 τον	 αποχαιρετήσω	 μου	 απά-

ντησε	μεταξύ	άλλων:	 “Θα	ήταν	σίγου-

ρα	ωραία	να	ήσουν	χθες	το	βράδυ	με	

την	παρέα,	αλλά	δες	το	από	την	άλλη	

πλευρά,	γλύτωσες	τις	συγκινήσεις	και	

τα	κλάματα!	“

Είναι	μια	ιστορία	που	επαναλαμβάνεται	

καθημερινά	στη	Κύπρο	του	σήμερα.	Τα	

μελετητικά	γραφεία	ή	έχουν	κλείσει	ή	

έχουν	απολύσει	το	προσωπικό	τους	και	

φυτοζωούν.	 Καινούρια	 έργα	 δεν	 ξεκι-

νούν.	Οι	τράπεζες	έχουν	τα	χάλια	τους	

και	δεν	δανείζουν	χρήματα.	Η	ανεργία	

έχει	 ξεπεράσει	 όλους	 τους	 υπολογι-

σμούς	 και	 καλπάζει.	 Είμαστε	 λένε	 οι	

στατιστικές	οι	πρώτοι	με	διαφορά	στην	

αύξηση	της	ανεργίας	για	φέτος.

Κάποιοι	 έλεγαν	 πως	 η	 κρίση	 θα	 μας	

προσπερνούσε	και	δεν	θα	μας	άγγιζε.	

Ή	 τουλάχιστον	 θα	 μας	 άγγιζε	 μόνο	

ξώπετσα…	Αλήθεια	πόσα	εγκληματικά	

λάθη	 μπορεί	 να	 απαριθμήσει	 κάποιος;	

Πόσες	τσαπατσουλιές	και	προχειρότη-

τες;	Πόσους	ερασιτεχνισμούς;	Ας	ελπί-

σουμε	 τουλάχιστον	ότι	 θα	αποδοθούν	

ευθύνες	 και	 τα	 παθήματα	 θα	 γίνουν	

μαθήματα	για	το	μέλλον.	Ας	ελπίσουμε	

πως	η	ώρα	της	κρίσεως	είναι	κοντά.	Ας	

ελπίσουμε	 πως	 αυτή	 τη	 φορά	 δεν	 θα	

υπάρξουν	κουκουλώματα.

Δυστυχώς	η	Κύπρος	σήμερα	περνά	μια	

δύσκολη	 οικονομική	 κρίση.	 Μια	 κρίση	

άνευ	προηγουμένου.	Οι	συνέπειες	της	

κρίσης	 έχουν	 πλήξει	 δραστικά	 τους	

Πολιτικούς	Μηχανικούς.	 Το	πρόβλημα	

επιδεινώνεται	 με	 την	 αποφοίτηση	 πε-

ρισσότερων	Πολιτικών	Μηχανικών	απ’	

ότι	 στο	 παρελθόν.	 Τα	 τελευταία	 χρό-

νια	γράφονται	στο	ΕΤΕΚ	περίπου	200	

Πολιτικοί	Μηχανικοί	το	χρόνο,	ενώ	στα	

αμέσως	 προηγούμενα	 χρόνια	 γράφο-

νταν	μόνο	50	με	60	νέοι	Μηχανικοί.	

Είναι	 τραγικό	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 νέοι	

Μηχανικοί	 που	 αποφοιτούν	 δεν	 μπο-

ρούν	να	εργοδοτηθούν	έστω	και	χωρίς	

μισθό	για	να	αποκτήσουν	την	απαραίτη-

τη	πείρα	για	να	γραφτούν	στο	ΕΤΕΚ.	

Η	 ψήφιση	 της	 τροποποίησης	 της	 περί	

του	 ΕΤΕΚ	 Νομοθεσίας,	 που	 επιτρέπει	

την	 εγγραφή	 Εταιρειών	 Περιορισμέ-

νης	Ευθύνης,	δίνει	 την	ευκαιρία	στους	 

Μηχανικούς	της	Κύπρου	να	δημιουργή-
σουν	 μεγαλύτερα	 μελετητικά	 γραφεία	
έτσι	ώστε	όχι	μόνο	να	μπορούν	να	ανα-
λαμβάνουν	 μελέτες	 εντός	 της	 Κυπρια-
κής	Δημοκρατίας,	 που	σήμερα	αναλαμ-
βάνουν	 γραφεία	 του	 εξωτερικού,	 αλλά	
και	να	διεκδικήσουν	την	ανάληψη	μελε-
τών	στο	εξωτερικό.	Η	προσπάθεια	για	να	
πετύχει	 θα	χρειαστεί	 τη	στήριξη	 και	 το	
συντονισμό	από	μέρους	της	πολιτείας.

Μέσα	σε	αυτές	 τις	 κρίσιμες	συνθήκες	
σίγουρα	εύκολες	λύσεις	δεν	υπάρχουν.	
Θεωρούμε	περισσότερο	από	κάθε	άλλη	
φορά	επιβεβλημένη	την	ενεργοποίηση,	
τη	συναίνεση	και	τη	συλλογική	δράση	
και	οργάνωση	σε	όλα	τα	επίπεδα	για	να	
πετύχουμε	την	αύξηση	της	παραγωγι-
κότητας,	την	αναστροφή	του	αρνητικού	
κλίματος	και	την	επικράτηση	ξανά	της	
αισιοδοξίας	 και	 της	 ελπίδας.	 Η	 κατα-
σκευαστική	 βιομηχανία	 πρέπει	 να	 επι-
βιώσει	 με	 τη	 προώθηση	 παραγωγικών	
έργων,	που	θα	αποφέρουν	μελλοντικά	
έσοδα	στο	κράτος	και	με	τη	δημιουργία	
κινήτρων	προς	στον	ιδιωτικό	τομέα	να	
επενδύσει	σε	μεγάλες	αναπτύξεις.	

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	συ-
νεχίζει	 το	 έργο	 για	 την	 επίτευξη	 των	
στόχων	 και	 σκοπών	 του.	 Στέκεται	 δί-
πλα	στους	συναδέλφους	και	καταβάλ-
λει	 κάθε	 προσπάθεια	 στα	 μέτρα	 των	
δυνατοτήτων	του	για	υπεράσπιση	των	
συμφερόντων	τους.	Εύχομαι	τα	πιο	δύ-
σκολα	να	έχουν	περάσει	και	να	αρχίσει	
σιγά	 σιγά	 η	 ανάκαμψη	 της	 Κυπριακής	
οικονομίας.	 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Νίκος	Νεοκλέους, Πρόεδρος	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Σεπτέμβρης	2013

Οι συνέπειες
της κρίσης

έχουν πλήξει
δραστικά

τους
Πολιτικούς

Μηχανικούς.
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Οι	φυσικές	ομορφιές	της	Κύπρου	αποτυπώνονται	σε	όλο	
τους	το	μεγαλείο	στις	126	φωτογραφίες	που	αναρτή-
θηκαν	στην	έκθεση	φωτογραφίας	με	θέμα	«Φυσικά	Γε-

ωμορφώματα	της	Κύπρου».

Η	 έκθεση	 πραγματοποιήθηκε	 στην	 «Παλιά	 Αγορά	Παλλου-
ριώτισσας»	στη	Λευκωσία,	στις	16	–	24	Μαΐου	2013	και	ήταν	
το	αποτέλεσμα	φωτογραφικού	διαγωνισμού	που	διοργανώ-
θηκε	από	το	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(Επαρχι-
ακό	Τμήμα	Λευκωσίας	–	Κερύνειας)	και	το	Ροταριανό	Όμιλο	
Λευκωσίας	–	Σαλαμίς,	με	τη	συνεργασία	και	τη	στήριξη	του	
Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	(ΕΤΕΚ),	της	
Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου	(Τμήμα	Λευκωσίας)	και	του	
Συνδέσμου	Γεωλόγων	και	Μεταλλειολόγων	Κύπρου.

Στόχος	 των	 διοργανωτών,	 ήταν	 η	 προβολή	 και	 η	 ανάδειξη	
των	φυσικών	γεωμορφωμάτων	της	Κύπρου	και	η	επιμόρφω-
ση	 του	 κοινού	για	 τους	μηχανισμούς	 της	φύσης	που	δημι-
ούργησαν	τις	σπάνιες	αυτές	ομορφιές	του	νησιού	μας.	Πα-
ράλληλα,	σκοπός	ήταν	η	συλλογή	χρημάτων,	μέσω	πώλησης	
φωτογραφιών,	για	την	αγορά	και	εγκατάσταση	φωτοβολταϊ-
κών	πλαισίων	για	κάλυψη	μέρους	των	ενεργειακών	αναγκών	
του	Κέντρου	για	Άτομα	με	Νοητική	Υστέρηση	«Απόστολος	
Παύλος»	στο	Λιοπέτρι.	

Στο	διαγωνισμό,	υποβλήθηκαν	πέραν	των	600	φωτογραφιών	
από	60	άτομα.	Το	επίπεδο	των	φωτογραφιών	ήταν	πολύ	υψη-
λό	και	η	κριτική	επιτροπή	είχε	το	δύσκολο	έργο	να	αξιολο-
γήσει	και	να	επιλέξει	τις	καλύτερες	φωτογραφίες	για	έκθεση	
και	τις	ακόμη	καλύτερες	για	βράβευση.		Έγινε	προσπάθεια	να	
περιληφθούν	στην	έκθεση	αξιόλογα	γεωμορφώματα	από	όλη	
την	Κύπρο	και	όλων	των	μορφών	και	χαρακτηριστικών	που	

να	 προβάλουν	 και	 να	 αναδεικνύουν	 τη	 μοναδική	 γεωλογία	
της	Κύπρου	και	τις	σπάνιες	ομορφιές	του	νησιού	μας.	Ταυτό-
χρονα	όμως	οι	φωτογραφίες	έπρεπε	να	πληρούν	αισθητικά	
και	ποιοτικά	κριτήρια,	όπως	η	γωνία	λήψης,	η	εστίαση	στο	
αντικείμενο,	ο	φωτισμός,	η	ισορροπία.

Τα	εγκαίνια	 της	έκθεσης	και	η	απονομή	των	βραβείων	του	
διαγωνισμού	πραγματοποιήθηκαν	υπό	την	αιγίδα	του	Υπουρ-
γού	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος,	με	πολύ	
μεγάλη	επιτυχία,	την	Πέμπτη	16	Μαΐου	2013,	στον	εκθεσια-
κό	χώρο	της	Παλιάς	Αγοράς	Παλλουριώτισσας.

Στην	Εκδήλωση	παρευρέθηκαν	ο	Υπουργός	Γεωργίας	Φυσι-
κών	Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος	 κ.	 Νίκος	 Κουγιάλης,	 ο	Μη-
τροπολίτης	Κυρηνείας	κ.κ.	Χρυσόστομος,	η	Επίτροπος	Περι-
βάλλοντος,	κ.	Ιωάννα	Παναγιώτου,	τοπικοί	παράγοντες,	και	
πλήθος	κόσμου.

Η	έκθεση	παρουσίασε	μεγάλο	ενδιαφέρον	και	προβλήθηκε	
μέσα	 από	 τα	 κεντρικά	 δελτία	 ειδήσεων	 του	 Ραδιοφωνικού	
Ιδρύματος	Κύπρου	και	τις	τηλεοπτικές	εκπομπές	«Από	Μέρα	
σε	Μέρα»	και	«BIZ	–	ΕΜΕΙΣ».	

Οι	φωτογραφίες	συνεχίζουν	να	διατίθενται	προς	πώληση	και	
έχουν	αναρτηθεί	ηλεκτρονικά	στην	ιστοσελίδα:
http://www.spolmik.org/rotary/index.html.	

Για	Παραγγελίες:	Γραμματεία	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανι-
κών	Κύπρου,	Τηλ.	22672866

Χορηγοί:	Staroil	Cyprus,	Dion.	Toumazis	Αρχιτέκτονες	Σύμ-
βουλοι	Μηχανικοί	και	C.	Kasinos	Constructions

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Γιάννα	Οικονομίδου,	Πρόεδρος	Επαρχιακού	Τμήματος	Λευκωσίας	–	Κερύνειας
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Μέλη	της	Κριτικής	Επιτροπής
•	Γιάννα	Οικονομίδου,	Πρόεδρος	Επαρχιακού	Τμήμα-
τος	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	Συλλόγου	Πολιτικών	
Μηχανικών	Κύπρου

•	 Θέμης	Θεμιστοκλέους,
	 Προ-πρόεδρος	Ρ.Ο.	Λευκωσίας	-	Σαλαμίς,	Γραμματέ-
ας	Περιφέρειας	2450	του	Διεθνούς	Ρόταρυ

•	 Στέλιος	Αχνιώτης,
	 Πρόεδρος	ΕΤΕΚ
•	 Κωνσταντίνος	Χαραλάμπους
	 Πρόεδρος	Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου	(Τμήμα	
Λευκωσίας)

•	 Γιαννάκης	Παναγίδης,
	 Εκπρόσωπος	του	Συνδέσμου	Γεωλόγων	και	Μεταλ-
λειολόγων	Κύπρου

•	 Αντώνης	Τουμαζής,
	 Γραμματέας,	Τέως	Πρόεδρος	Ρ.Ο.	Λευκωσίας	–	Σα-
λαμίς	και	Αντιπρόεδρος	Επαρχιακού	Τμήματος	Λευ-
κωσίας	–	Κερύνειας	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	
Κύπρου	

Βραβευθέντες:
•	 1ο	Βραβείο:	Μαρία	Χίνη,
	 «Τα	σύνορα	νησιού	και	θάλασας»
•	 2ο	Βραβείο:	Σοφούλης	Χατζηπαναγής,
	 «Σταλακτίτες	και	Σταλαγμίτες»
•	 3ο	Βραβείο:	Χρίστος	Χριστοφίδης,
	 «Διπλοπόταμος	-	Κόκκινος	Βράχος»

Έπαινοι
•	 1ος	Έπαινος:	Μαρία	Χίνη,
	 «Η	πέτρα	της	Πάφου»
•	2ος	Έπαινος:
	 Ηλίας	Λάμπρου,	«Ο	βράχος	ελέφαντας»
•	3ος	Έπαινος:

 Παναγιώτης	Γιάγκου,	«The	Path»

Υπόλοιποι	Έπαινοι:

•	 Χρίστος	Δημητρακόπουλος,	«Καταρράκτες	Παραδείσιων»

•	 Μερόπη	Θεοκλήτου,	«Παλάτια»	και	«Σπήλαιο»

•	 Άλκης	Κυριακίδης,	«Κάβο	Γκρέκο»

•	 Παναγιώτης	Κυριάκου,	«Βραχώδης	Κυματισμός»

•	 Ηλίας	Λάμπρου,	«Σεληνιακό	Τοπίο»

•	 Jean	Massry,	«Pre-Historic	T-Rex»
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Εισαγωγή
Αυτό	το	θαύμα	που	περιγράφει	ο	Θιχ	Νατ	Χαν	(Βιετναμέζος	
Βουδιστής	 μοναχός	 και	 συγγραφέας)	 είναι	 το	 αποτέλεσμα	
μιας	 πολύπλοκης	 και	 γοητευτικής	 διαδοχής	 μεταβολών,	 πα-
ραμορφώσεων	 και	 ανακατατάξεων	 του	 φλοιού	 της	 Γης.	 Το	
ανάγλυφο,	τα	ηφαίστεια,	οι	σεισμοί,	τα	πετρώματα,	τα	εδάφη,	
το	 τοπίο,	οι	 γεωμορφές	και	γενικά	 το	γεω-περιβάλλον	είναι	
το	αποτέλεσμα	αυτών	των	μεταβολών	και	ανακατατάξεων.	Το	
γεω-περιβάλλον	 είναι	 ένα	 δυναμικά	 εξελισσόμενο	σύστημα,	
που	αποτελείται	από	στοιχεία	και	διεργασίες	που	βρίσκονται	
σε	συνεχή	αλληλεξάρτηση,	αλληλεπίδραση	και	δημιουργούν	
τις	προϋποθέσεις	για	ανάπτυξη	της	ζωής	και	της	βιοποικιλό-
τητας.	Η	κατανομή	των	φυτών	και	των	ζώων	και	η	εξέλιξη	των	
οικοσυστημάτων	καθορίζεται	σε	μεγάλο	βαθμό	από	 τη	γεω-
λογία	 και	 τη	γεωμορφολογία.	Η	βιολογική	ποικιλότητα	είναι	
άρρηκτα	δεμένη	με	τη	γεωλοποικιλότητα	–	και	οι	δύο	μαζί,	ως	
ένα,	συνιστούν	τη	φύση.	

Η	σχέση	του	ανθρώπου	με	τη	Γη	δεν	περιορίζεται	μόνο	στις	
καθημερινές	 δραστηριότητες	 του,	 κατοίκηση,	 μετακίνηση,	
καλλιέργεια,	 εκμετάλλευση	 φυσικών	 πόρων	 κ.ά.	 Το	 τοπίο	
γύρω	μας,	τα	βουνά,	τα	ποτάμια,	οι	κρημνοί,	οι	βράχοι,	οι	από-
κρημνες	ακτές,	οι	πέτρες,	δεν	είναι	μόνο	μια	απλή	έννοια	του	
φυσικού	περιβάλλοντος,	αλλά	μια	βαθύτερη	έννοια	που	ο	κα-
θένας	αντιλαμβάνεται	και	συνειδητοποιεί	πνευματικά	και	φυ-
σιογνωμικά.	Τα	τοπία	διαμορφώνουν	ψυχοσυνθέσεις	και	φυσι-
ογνωμίες,	διαπλάθουν	χαρακτήρες	και	ταυτότητες.	Φυλές	και	
έθνη,	 ήθη	 και	 πολιτισμοί	 προσδιορίζονται	 από	 γεωγραφικές	
θέσεις,	σχέσεις	και	μορφές.

Συνεπώς	το	γεωπεριβάλλον	και	η	γεωποικιλότητα	επηρεάζουν	
καθοριστικά	τις	βιολογικές	παραμέτρους	και	την	εξέλιξη	του	
φυσικού	περιβάλλοντος	ενώ	επηρεάζουν	και	 την	ανθρώπινη	
κοινωνική	και	πολιτιστική	ανάπτυξη.

Τα	γεωμορφώματα	είναι	τα	προϊόντα	γεωλογικών	μεταβολών	
και	ανακατατάξεων	αλλά	και	οι	καταγραφές	της	γεω-ιστορικής	
εξέλιξης	της	περιοχή	όπου	βρίσκονται	και	αποτελούν	ένα	ση-
μαντικό	 κομμάτι	 της	 γεωποικιλότητάς	 της.	 Η	 σπουδαιότητά	
τους	 βασίζεται	 στην	 επιστημονική	 τους	 αξία,	 την	 ποιότητα,	
την	 σπανιότητα	 και	 στην	 αισθητική	 έλξη	 που	 προκαλούν.	 Η	
διαφύλαξή	τους	είναι	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	τη	διάσω-
ση	της	γεωλογικής	κληρονομιάς.	Το	ίδιο	σημαντική	είναι	και	η	
ενημέρωση	του	κοινωνικού	και	επιστημονικού	συνόλου.	

Γεωλογία	και	γεωποικιλότητα	της	Κύπρου
Η	Κύπρος	παρουσιάζει	μια	ιδιαίτερα	σημαντική	και	σπουδαία	
γεωποικιλότητα.	Η	γένεση	της,	είναι	το	αποτέλεσμα	μιας	σει-
ράς	 μακραίωνων	 και	 πολύπλοκων	 γεωλογικών	 διεργασιών,	
που	την	κατέστησαν	γεωλογικό	πρότυπο	για	τους	γεωεπιστή-
μονες	όλου	του	κόσμου,	συμβάλλοντας	έτσι	στην	κατανόηση	
της	εξέλιξης	των	ωκεανών	και	του	πλανήτη	γενικότερα.	Ίσως	
είναι	από	τις	λίγες	χώρες	στον	κόσμο	όπου	η	γεωλογία	αποτε-

λεί	τον	καθοριστικότερο	παράγοντα	όχι	μόνο	στη	διαμόρφωση	
του	φυσικού	της	περιβάλλοντος,	αλλά	και	στην	ιστορική,	πο-
λιτιστική	και	κοινωνικοοικονομική	της	εξέλιξη	τόσο	κατά	την	
αρχαιότητα	όσο	και	κατά	τους	νεότερους	χρόνους.	

Τα	 μορφολογικά	 χαρακτηριστικά	 της	 Κύπρου	 καθορίζονται	
από	τις	δύο	μεγάλες	οροσειρές,	του	Τροόδους	που	δεσπόζει	
στο	κεντρικό	τμήμα	του	νησιού	και	 του	Πενταδάκτυλου	που	
βρίσκεται	στο	βόρειο	τμήμα	του.	Μεταξύ	των	δύο	αυτών	ορο-
σειρών	εκτείνεται	η	πεδιάδα	της	Μεσαορίας.	Η	οροσειρά	του	
Τροόδους	είναι	το	κυρίαρχο	μορφολογικό	στοιχείο	και	το	θε-
μέλιο	πάνω	στο	οποίο	έχει	«κτισθεί»	η	Κύπρος.	

Το	Τρόοδος	ή	το	Οφιολιθικό	Σύμπλεγμα	του	Τροόδους	όπως	
είναι	γνωστό	στη	γεωλογική	ορολογία,	σχηματίσθηκε	με	υπο-
θαλάσσια	ηφαιστειακή	δράση	στον	άξονα	διάνοιξης,	μεταξύ	
των	 λιθοσφαιρικών	 πλακών	 της	 Ευρασίας	 και	 της	 Αφρικής	
στο	βυθό	ενός	μεγάλου	αρχαίου	ωκεανού	γνωστού	ως	Τηθύς	
Θάλασσα	πριν	από	90	εκατ.	περίπου,	χρόνια.	Στον	άξονα	δι-
άνοιξης,	μάγμα	από	τον	ανώτερο	μανδύα	της	γης	ανήλθε	και	
χύθηκε	στο	βυθό	της	θάλασσας	σχηματίζοντας	τις	υποθαλάσ-
σιες	πίλλοου	λάβες.	Τα	κανάλια	ανόδου	του	μάγματος	αντι-
προσωπεύονται	από	το	σύστημα	πολλαπλών	φλεβών	γνωστό	
ως	Διάβασης.	Το	μάγμα	που	προήλθε	από	τη	μερική	τήξη	του	
ανώτερου	μανδύα	της	γης	και	συγκεντρώθηκε	σε	θαλάμους,	
σταδιακά	κρυσταλλώθηκε	(στερεοποιήθηκε)	σε	μεγάλα	βάθη	
και	έδωσε	τα	πλουτώνια	πετρώματα	στη	βάση	των	οποίων	βρί-
σκεται	το	δύστηκτο	κατάλοιπο	του	τηγμένου	ανώτερου	μαν-
δύα	της	γης	που	καλείται	Χαρτζβουργίτης.

Μετά	τη	δημιουργία	του	ωκεάνιου	φλοιού,	η	Αφρικανική	Λιθο-
σφαιρική	Πλάκα	κινήθηκε	προς	βορρά	και	άρχισε	να	συγκρού-
εται	 και	 να	 καταβυθίζεται	 κάτω	από	 τον	ωκεάνιο	φλοιό	 του	
Τροόδους	με	αποτέλεσμα	τη	σταδιακή	ανύψωση	και	ανάδυση	
του	2000	μέτρα	πάνω	από	την	επιφάνεια	της	θάλασσας.	Η	σύ-
γκρουση	της	Αφρικανικής	Πλάκας	με	τον	ωκεάνιο	φλοιό	του	
Τροόδους	και	η	σταδιακή	καταβύθισή	της	κάτω	από	αυτόν	είχε	
ως	αποτέλεσμα	και	την	προσκόλληση	τεράστιων	τεμαχίων	πε-
τρωμάτων	της	καταβυθιζόμενης	Αφρικανικής	Πλάκας	επάνω	
στα	 Πετρώματα	 του	 Τροόδους.	 Τα	 τεμάχια	 αυτά	 δεν	 είναι	
άλλα	από	τα	πετρώματα	του	Συμπλέγματος	των	Μαμωνιών.	

Η	εντυπωσιακή	τοπογραφία	που	δημιουργήθηκε	από	τη	ανύ-
ψωση	του	Τροόδους	επηρέασε	άμεσα	ή	έμμεσα	το	περιβάλ-
λον	και	κάθε	άποψη	της	ζωής	στο	νησί.	Πρωταρχικά	επηρέασε	
το	κλίμα	του	νησιού,	ιδιαίτερα	τη	βροχόπτωση,	η	οποία	με	τη	
σειρά	 της	επηρέασε	 την	ανάπτυξη	 των	δασών,	 τη	γεωργική	
παραγωγή,	τη	φυσική	ομορφιά	και	γενικά	κατέστησε	την	Κύ-
προ	ένα	εξαιρετικό	τόπο	διαβίωσης	για	τον	άνθρωπο	και	βιό-
τοπο	πλούσιας	χλωρίδας	και	πανίδας.

Η	φύση	προίκισε	πλουσιοπάροχα	το	Τρόοδος	με	ορυκτό	πλού-
το.	Το	οφιολιθικό	σύμπλεγμα	του	Τροόδους	συγκαταλέγεται	

ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ιωάννης	Παναγίδης,	Γεωλόγος

Eιδικά Θέματα

«Οι άνθρωποι συνήθως εννοούν θαύμα το να περπατάς στο νερό ή να πετάς στον αέρα. Όμως νομίζω πως το πραγματικό θαύ-
μα είναι να περπατάς πάνω στη γη. Κάθε μέρα παίρνουμε μέρος σ’ ένα θαύμα, που ούτε καν αναγνωρίζουμε: γαλανός ουρανός, 
άσπρα σύννεφα, πράσινα φύλλα και τα λαμπερά, όλο περιέργεια μάτια ενός παιδιού - τα δικά μας μάτια. Όλα είναι ένα θαύμα» 

Θιχ  Νατ  Χαν
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Eιδικά Θέματα

μεταξύ	 των	 πέντε	 πλουσιότερων	 περιοχών	 του	 κόσμου	 σε	
χαλκό,	ανά	μονάδα	επιφάνειας,	έχει	το	μεγαλύτερο	κοίτασμα	
χρυσοτιλικού	αμιάντου	στην	Ευρώπη	και	πλούσια	κοιτάσματα	
χρωμίτη,	 έχει	 επίσης	 μεγάλα	 κοιτάσματα	 φυσικών	 ορυκτών	
χρωμάτων	και	εκτεταμένα	κοιτάσματα	μπεντονιτών.	

Η	 Οροσειρά	 του	 Πενταδακτύλου,	 αποτελεί	 τη	 βορειότερη	
ορογραφική	ενότητα	της	Κύπρου.	Είναι	μια	στενή,	κρημνώδης	
αλυσίδα	 βουνοκορφών	 που	 αποτελούνται	 από	 αλλόχθονες	
σκληρούς	 ανακρυσταλλωμένους	 ασβεστόλιθους	 που	 ανα-
δύονται	απότομα	από	τις	περιβάλλουσες	πεδιάδες	που	απο-
τελούνται	 από	 αυτόχθονα	 ιζηματογενή	 πετρώματα.	 Βασικό	
γεωλογικό	 χαρακτηριστικό	 της	 οροσειράς	 είναι	 οι	 τεράστιοι	
όγκοι	 ανακρυσταλλωμένων	 ασβεστόλιθων,	 δολομιτών	 και	
μαρμάρων	 που	 αποτελούν	 τα	 κύρια	 τοπογραφικά	 της	 στοι-
χεία.	Οι	αλλόχθονες	αυτοί	ασβεστολιθικοί	σχηματισμοί	έχουν	
επωθηθεί	από	το	βορρά	προς	το	νότο	πάνω	στους	νεότερους	
αυτόχθονες	ιζηματογενείς	σχηματισμούς	της	οροσειράς.

Η	πεδιάδα	της	Μεσαορίας	αντιπροσωπεύει	μια	τοπογραφικά	
χαμηλή,	επίπεδη	επιφάνεια	που	επεκτείνεται	μεταξύ	των	ορο-
σειρών	του	Τροόδους	και	του	Πενταδακτύλου.	Βασικό	γεωλο-
γικό	χαρακτηριστικό	της	Μεσαορίας	είναι	ότι	όλα	τα	πετρώμα-
τα	στο	χώρο	αυτό	αντιπροσωπεύονται	από	αυτόχθονα	ιζήματα	
που	εναποτέθησαν	πάνω	στις	λάβες	του	Τροόδους.	

Η	τελική	μορφολογία	και	το	σχήμα	της	Κύπρου	είναι	το	αποτέ-
λεσμα	 του	συνδυασμού	 των	 τελικών	σταδίων	ανύψωσης	 του	
Τροόδους	 και	 της	 διακύμανσης	 της	 στάθμης	 της	 Μεσογείου	
κατά	τις	παγετώδεις	και	μεσοπαγετώδεις	περιόδους.	Κατά	την	
περίοδο	 των	παγετώνων	η	στάθμη	 της	Μεσογείου	 κατέβαινε	
περισσότερο	από	100	μέτρα	κάτω	από	το	σημερινό	της	επίπε-
δο.	Υπό	τις	συνθήκες	αυτές	μικρά	νησιά	πρόβαλλαν	σε	αρκετή	
απόσταση	ανατολικά	του	σημερινού	ανατολικότερου	άκρου	της	
Κύπρου.	Τα	νησιά	αυτά	χρησιμοποιήθηκαν	από	τα	διάφορα	θη-
λαστικά,	περιλαμβανομένων	ελεφάντων	και	ιπποπόταμων,	που	
ζούσαν	στις	γειτονικές	ακτές	της	Ασίας,	για	να	εποικίσουν	την	
Κύπρο.

Το	κυπριακό	τοπίο	και	γεω-περιβάλλον,	όπως	διαπλάστηκαν	
μέσα	από	τις	γεωλογικές	διεργασίες,	όχι	μόνο	με	την	εξωτερι-
κή,	ορατή	τους	όψη,	αλλά	και	με	την	κρυμμένη	στο	υπέδαφος	
σύστασή	τους,	αποτέλεσαν	τη	βάση	πάνω	στην	οποία	οικοδο-
μήθηκε	η	ιστορία	και	ο	πολιτισμός	μας.	Το	νησί	μας	κέρδισε	τη	
θέση	του	στην	ιστορία	ταυτιζόμενο	με	τα	δώρα	της	γης	του,	
είτε	αυτά	είναι	γεωργικά	προϊόντα,	 είτε	δάση,	 κυρίως	όμως	
με	 τον	 πλούτο	 του	 υπεδάφους	 τού,	 ιδιαίτερα	 τον	 χαλκό.	 Ο	
πρόσφατος	εντοπισμός	του	πλούτου	που	χάρισε	στο	νησί	μας	
η	φύση	σε	υδρογονάνθρακες,	αναβαθμίζει	τη	γεωστρατηγική	
του	σημασία	και	το	εισάγει	στον	παγκόσμιο	ενεργειακό	χάρτη.	
Του	δίνει	την	ευκαιρία	να	διαδραματίσει	τον	ουσιαστικό	ρόλο	
που	διαδραμάτισε	στην	Αρχαιότητα,	και	του	διανοίγει	καινού-
ριες,	ευοίωνες	οικονομικές	προοπτικές	για	το	μέλλον	του.

Φυσικά	γεωμορφώματα	της	Κύπρου
Σε	σύγκριση	με	άλλες	περιοχές	της	Γης,	η	Κύπρος	λόγω	της	
ιδιαίτερα	ενδιαφέρουσας	γεωλογικής	της	δομής	και	εξέλιξης,	
παρουσιάζει	μια	εξαιρετικά	πλούσια	γεωποικιλότητα.	Παράλ-
ληλα	ο	Κυπριακός	χώρος,	ως	γεωλογικά	«νέος»,	χαρακτηρί-
ζεται	από	τις	γρήγορες	και	απότομες	εναλλαγές	πετρωμάτων	
και	 ανάγλυφου,	 καθώς	 και	 από	 τις	 έντονες	 διεργασίες	 διά-
βρωσης	και	αποσάθρωσης	τόσο	στην	ενδοχώρα	όσο	και	στα	
παράλια.	Ένα	σημαντικό	και	μεγάλο	κομμάτι	της	γεωλογικής	

ποικιλότητας	της	Κύπρου	είναι	τα	γεωμορφώματα	στα	οποία	
είναι	 καταγραμμένη	 μια	 ποικιλία	 και	 διαδοχή	 γεωδυναμικών	
περιβαλλοντικών	και	κλιματικών	αλλαγών.

Είναι	αδύνατο	στα	πλαίσια	της	παρούσας	δημοσίευσης	να	γί-
νει	καταγραφή	και	αναφορά	όλων	των	φυσικών	γεωμορφωμά-
των	της	Κύπρου.	Σε	αυτά	περιλαμβάνονται:	καρστικές	δομές	
και	έγκοιλα,	σχηματισμοί	παράκτιας	διάβρωσης,	ηφαιστειογε-
νείς	 σχηματισμοί,	 διαβρωσιγενείς	 δομές,	 τεκτονικές	 δομές,	
σχηματισμοί	 πηγών,	 φαράγγια,	 χαρακτηριστικές	 εμφανίσεις	
πετρωμάτων,	χαρακτηριστικά	απολιθώματα,	και	άλλα	γεωλο-
γικά	 και	 γεωμορφολογικά	στοιχεία	 ιδιαίτερης	 επιστημονικής	
αξίας,	σπανιότητας	ή	αισθητικής	ομορφιάς.	

Στην	οροσειρά	του	Τροόδους	υπάρχουν	μοναδικοί	ηφαιστει-
ογενείς	 σχηματισμοί	 όπως	πίλλοου	 λάβες,	φλέβες	 και	 ροές	
λαβών	που	χύθηκαν	στο	βυθό	της	Τηθύος	Θάλασσας	που	απο-
τελούν	σήμερα	πόλο	έλξης	και	μελέτης	από	τους	γεωεπιστή-
μονες	 όλου	 του	 κόσμου.	 Υπάρχουν	 επίσης	 χαρακτηριστικές	
εμφανίσεις	φλεβικών	πετρωμάτων	που	είναι	 τα	στερεοποιη-
μένα	κανάλια	μεταφοράς	του	μάγματος	που	ανερχόταν	από	
το	μανδύα	της	γης	και	χυνόταν	στον	πυθμένα	της	θάλασσας,	
καθώς	και	πλουτώνιων	πετρωμάτων	προϊόντων	της	σταδιακής	
κρυστάλλωσης	του	μάγματος	σε	μεγάλα	βάθη.	Επιπρόσθετα	
η	διάρρηξη	και	η	διαφορετική	ανθεκτικότητα	των	πετρωμάτων	
στην	διάβρωση	οδήγησαν	στο	σχηματισμό	μοναδικών	διαβρω-
σιγενών	δομών,	καταρρακτών	και	φαραγγιών.

Η	μεγάλη	επιφανειακή	έκθεση	των	ασβεστολιθικών	πετρωμά-
των	στην	οροσειρά	του	Πενταδακτύλου	είχε	σαν	αποτέλεσμα	
την	 καρστική	 διάβρωσή	 τους	 και	 τον	 σχηματισμό	 υπόγειων	
σπηλαίων	 διακοσμημένων	 με	 σταλακτίτες	 και	 σταλαγμίτες,	
καθώς	και	 καρστικών	τοπίων	 ιδιαίτερης	ομορφιάς	και	αισθη-
τικής	έλξης.	Παρόμοια	καρστικά	έγκοιλα	υπάρχουν	και	σε	άλ-
λους	ασβεστολιθικούς	σχηματισμούς	της	Κύπρου.	Πολλά	από	
τα	έγκοιλα	αυτά	είναι	πλούσια	σε	απολιθωμένα	οστά	νάνων	
ιπποπόταμων	 και	 ελεφάντων.	 Σε	 ορισμένες	 τοποθεσίες	 τα	
απολιθωμένα	αυτά	οστά	ταυτίσθηκαν	με	αγίους	όπως	τον	Άγιο	
Φανούριο	(Άγιο	Γεώργιο	Κερύνειας)	και	τους	Αγίους	Σαράντα	
(Ξυλοφάγου).	Σε	άλλες	περιοχές	ταυτίσθηκαν	με	δράκοντες	
οπότε	οι	σπηλιές	φέρουν	το	όνομα	δρακοντοσπηλιές.	Στους	
ιζηματογενείς	 σχηματισμοί	 του	 νησιού	 υπάρχουν	 ιδιαίτερης	
επιστημονικής	αξίας	απολιθωματοφόρες	θέσεις.

Σε	 μεγάλα	 τμήματα	 της	 ακτογραμμής	 η	 διάβρωση	 από	 την	
ασταμάτητη	δράση	των	κυμάτων	έχει	λαξεύσει	εξαίρετα	σχή-
ματα,	φόρμες,	αψίδες	και	θαλασσινές	σπηλιές	που	μαγεύουν	
με	την	ομορφιά	τους	και	το	μεγαλειώδες	τοπίο	τους.	Στη	νοτι-
οδυτική	Κύπρο	στο	Σύμπλεγμα	των	Μαμωνιών,	οι	αλλόχθονες	
ασβεστολιθικοί	 όγκοι	 υψώνονται	 επιβλητικά	 και	 δεσπόζουν	
στο	τοπίο,	δημιουργώντας	ειδυλλιακές	εικόνες.	Αναφέρονται	
η	Πέτρα	του	Ρωμιού,	οι	Πέτρες	των	Χασαμπουλιών,	η	Ατσου-
πόπετρα	της	Επισκοπής	Πάφου	κ.ά.	

Τέλος	 εκφράζω	 θερμά	 συγχαρητήρια	 στο	 επαρχιακό	 τμήμα	
Λευκωσίας-Κερύνειας	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
Κύπρου	και	στο	Ροταριανό	Όμιλο	Λευκωσίας-Σαλαμίς,	οργα-
νωτές,	του	φωτογραφικού	διαγωνισμού	με	θέμα	τα	φυσικά	γε-
ωμορφώματα	της	Κύπρου.	Οι	φωτογραφίες	που	υποβλήθηκαν	
στο	διαγωνισμό	είναι	μόνο	ένα	δείγμα	των	γεωμορφωμάτων	
του	Κυπριακού	χώρου	που	προβάλουν	και	αναδεικνύουν	την	
μοναδική	γεωλογία	της	Κύπρου	και	τις	σπάνιες	ομορφιές	του	
νησιού	μας.			
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η	 συγκεκριμένη	 εργασία	 παρουσιάζει	 την	 επίδραση	 του	 

βιοκλιματικού	σχολείου,	τόσο	στην	επίτευξη	των	στόχων	της	

Ε.Ε.	 για	 το	2020	στα	πλαίσια	 της	στρατηγικής	 της	Λισαβό-

νας,	όσο	και	τη	συμβολή	του	στην	προστασία	του	περιβάλλο-

ντος	από	την	απειλούμενη	υπερθέρμανση	του	πλανήτη	μας.	

Κατ’	αρχήν	η	εργασία	κάνει	σύντομη	αναδρομή	στην	αρχική	

στρατηγική	της	Λισαβόνας	και	των	στόχων	της,	καθώς	και	την	

επικαιροποιημένη	διαμόρφωση	της	το	2010	με	στόχο	τη	Βιώ-

σιμη	Ανάπτυξη	και	χρόνο	υλοποίησης	το	2020.	Στη	συνέχεια	

αναλύεται	η	διεθνής	πραγματικότητα	στο	χώρο	των	σχολικών	

υποδομών	με	έμφαση	τις	δράσεις	στην	Ε.Ε.	 -	27	καθώς	και	

τον	ΟΟΣΑ,	που	στοχεύουν	στα	βιώσιμα	κτίρια	και	ειδικότερα	

στα	βιώσιμα	σχολεία.

Ακολούθως	η	εργασία	εστιάζει	στην	ελληνική	πραγματικότη-

τα,	όπως	αυτή	διαμορφώνεται	σήμερα,	ύστερα	από	μία	σημα-

ντική	δράση	στα	ελληνικά	σχολεία	τα	τελευταία	χρόνια	και	

τη	γενικευμένη	κατασκευή	των	σύγχρονων	ελληνικών	βιοκλι-

ματικών	σχολείων.

Ακολουθεί	 το	 κεφάλαιο	 της	 εξοικονόμησης	 ενέργειας	 στα	

σχολεία	και	της	μείωσης	εκπομπών	αερίων	του	θερμοκηπίου,	

με	την	κατασκευή	των	Βιοκλιματικών	Σχολείων	και	 τέλος	η	

εργασία	ολοκληρώνεται	με	τις	προτάσεις	και	τις	προτεραιό-

τητες	που	απαιτούνται,	προκειμένου	να	υπάρξει	η	βέλτιστη	

συμβολή	των	σχολείων	στην	προστασία	του	περιβάλλοντος.

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το	2020	αποτελεί	χρονολογία	σταθμό	της	Ε.Ε.	-	27	για	την	

επίτευξη	 των	 επικαιροποιημένων	 στόχων	 της	 στρατηγικής	

της	Λισαβόνας.	Η	οικονομική	κρίση,	που	πλήττει	το	τελευταίο	

διάστημα	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	προφανώς	οδήγησε	σε	ανα-

προσαρμογή	προτεραιοτήτων.

Οι	πέντε	βασικοί	στόχοι,	που	η	Ε.Ε.	 -	27	έθεσε	το	2010	με	

χρονικό	ορίζοντα	το	2020,	όπως	οριοθετήθηκαν	διά	στόματος	

Manuel	Barroso	είναι:

1.		απασχόληση

2.		έρευνα	-	καινοτομία

3.		κλιματική	αλλαγή	-	ενέργεια

4.		παιδεία

5.		καταπολέμηση	της	φτώχειας	(1)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το 2020

και την προστασία του περιβάλλοντος

Παναγιώτης	Αλ.	Παταργιάς,	Δρ.	Πολιτικός	Μηχανικός	Ε.Μ.Π,	Καθηγητής	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου

Ιωάννης	Ανδριανός,	Δρ.	Πολιτικών	-	Οικονομικών	Επιστημών	-	(Αναδημοσίευση	από	το	περιοδικό	του	ΣΠΜΕ,	τεύχος	395)

Όμως	είναι	γνωστό,	η	στρατηγική	της	Λισαβόνας	ξεκίνησε	το	

2000	για	να	απαντήσει	στις	προκλήσεις	της	παγκοσμιοποίη-

σης	και	της	“γήρανσης	του	πληθυσμού”.	Κύριος	στόχος	της	

ήταν	 να	 καταστεί	 η	 Ε.Ε.	 η	 πιο	 δυναμική	 και	 ανταγωνιστική	

οικονομία	 του	 κόσμου,	 επιτυγχάνοντας	 βιώσιμη	 οικονομική	

ανάπτυξη	με,	καλύτερη	απασχόληση,	μεγαλύτερη	κοινωνική	

συνοχή	και	σεβασμό	στο	περιβάλλον.	Δυσκολίες	και	ασάφει-

ες	στις	υποχρεώσεις	και	δεσμεύσεις	μεταξύ	της	Ε.Ε.	και	των	

Εθνικών	 Κυβερνήσεων,	 οδήγησαν	 το	 2005	 σε	 αναπροσαρ-

μογή	στόχων	και	προτεραιοτήτων,	με	έμφαση	την	ανάπτυξη	

και	απασχόληση.	Το	2010	με	την	οικονομική	κρίση	να	σκιάζει	

ολόκληρη	την	Ευρώπη,	ο	επανακαθορισμός	των	στρατηγικών	

στόχων	για	Ε.Ε.	ήταν	αναπόφευκτος.

Άλλωστε	και	τα	δεδομένα	είχαν	αλλάξει:

•		 Η	Ε.Ε.	από	15	μέλη	το	2000	έχει	σήμερα	27.

•		 Η	ευρωζώνη	από	12	μέλη	το	1999	έχει	σήμερα	16.

•		 Το	ακαθάριστο	προϊόν	σημείωσε	πτώση	4	%	το	2009.

•		 Η	ανεργία	έφθασε	το	10	%	στην	Ε.Ε.

•		 Το	Δημόσιο	έλλειμμα	πλησιάζει	το	7	%.

(Τα	στοιχεία	αναφέρονται	στο	2011	ημερομηνία	προ	της

δημοσίευσης	του	άρθρου)

Στη	μεγάλη	αυτή	προσπάθεια	της	Ε.Ε.	για	το	2020	με	στόχο	

τη	βιώσιμη	ανάπτυξη	και	την	προστασία	του	περιβάλλοντος,	

οι	Σχολικές	Υποδομές	μπορούν	να	συμβάλλουν	σε	πολλά	επί-

πεδα	και	ιδιαίτερα:

1.	Στη	βελτίωση	του	ανθρωπογενούς	περιβάλλοντος,	που	δι-

αμορφώνουν	τα	σχολικά	συγκροτήματα	μέσα	και	έξω	από	

τα	κτιριακά	κελύφη,	μέσα	στα	οποία	παρέχεται	η	παιδεία	

στις	νεότερες	γενεές	των	πολιτών	της	Ε.Ε.

2.	Στην	προστασία	του	περιβάλλοντος	με	έμφαση	τις	κλιματι-

κές	αλλαγές,	με	την	κατασκευή	Βιοκλιματικών	Σχολείων,	

που	καταναλώνουν	λιγότερη	ενέργεια,	εκπέμπουν	λιγότε-

ρους	ρύπους,	δημιουργούν	βελτιωμένο	μικροκλίμα.	

3.	Στη	μετάδοση	περιβαλλοντικής	και	οικολογικής	συνείδη-

σης	στη	νεολαία,	μέσω	των	βιοκλιματικών	και	καινοτόμων	

δράσεων,	που	υλοποιούν	τα	ίδια	τα	σχολεία	με	πράσινες	

στέγες	-	φωτοβολταϊκά	συστήματα	-	εξοικονόμηση	υδάτι-

νων	πόρων	-	ανακύκλωση,	κ.τ.λ.

2.	Η	ΔΙΕΘΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η	 σταδιακή	 βελτίωση	 της	 Παιδείας	 ήταν	 Βασικός	 στόχος	

τόσο	στην	αρχική	στρατηγική	της	Λισαβόνας	το	2000(2),	όσο	

Eπιστημονικά Θέματα Eπιστημονικά Θέματα
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και	 στην	 τελική	 τροποποίηση	 των	 στόχων	 στις	 αρχές	 του	

2010.	Το	γεγονός	αυτό	δεν	είναι	τυχαίο.	Οι	Ευρωπαίοι	έχουν	

πλήρως	ενστερνισθεί	το	δόγμα,	ότι	η	οικονομική	πρόοδος	και	

η	κοινωνική	συνοχή	εξαρτάται	καθοριστικά	από	την	παιδεία.	

Οι	 σχολικές	 υποδομές,	 καθώς	 και	 ο	 απαραίτητος	ψηφιακός	

εξοπλισμός,	παίζουν	σημαντικότατο	ρόλο	στην	ποιότητα	της	

παρεχόμενης	 εκπαίδευσης	 στις	 νεότερες	 γενεές	 κάθε	 χώ-

ρας.	Μόνο	σε	ένα	αναμορφωμένο	μαθησιακό	και	εργασιακό	

περιβάλλον,	όπως	είναι	το	σχολείο,	μπορεί	καλύτερα	να	ανα-

πτυχθεί	 μία	 μεταρρυθμιστική	 διδασκαλία	 και	 να	 δημιουργεί	

απήχηση	σ’	αυτούς	που	απευθύνεται.	Οι	σχολικές	υποδομές	

πρέπει	να	εμπνέουν	για	μάθηση.	Πρέπει	να	κινητοποιούν	εκ-

παιδευτικούς	και	μαθητικές	κοινότητες	για	γνώση.	Στην	Ελ-

λάδα,	αλλά	και	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη	οι	σχολικές	υποδο-

μές,	σε	ένα	βαθμό,	είναι	υποβαθμισμένες	και	ξεπερασμένες.	

Πολλά	από	τα	παιδιά	μας	εκπαιδεύονται	να	αντιμετωπίσουν	

τα	προβλήματα	του	21ου	αιώνα,	μέσα	σε	κτίρια,	που	έχουν	

κτισθεί	τον	προηγούμενο	αιώνα.	Η	Ε.Ε.	πρωτοπορεί	σ’	αυτήν	

την	προσπάθεια	επιδιώκοντας	να	περιορίσει	το	ποσοστό	των	

μαθητών	που	εγκαταλείπουν	το	σχολείο	από	15	%	που	είναι	

σήμερα	στο	10	%	(3),	ενώ	παράλληλα	προσπαθεί	να	αυξήσει	

το	ποσοστό	του	πληθυσμού	ηλικίας	25	~	34	ετών	που	έχουν	

Πανεπιστημιακή	Εκπαίδευση	από	31	%	που	είναι	σήμερα	σε	

40	%	το	2020.	Σημειώνεται	ότι	στην	Αμερική	το	αντίστοιχο	πο-

σοστό	Τριτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	είναι	40	%	και	στην	Ιαπω-

νία	50	%.	Παράλληλα	μεγάλες	προσπάθειες	καταβάλλονται	

τα	τελευταία	χρόνια	από	τον	ΟΟΣΑ	(Οικονομικός	Οργανισμός	

Συνεργασίας	 και	 Ανάπτυξης)	 μέσω	 ειδικού	 προγράμματος	

Ρ.Ε.Β.	 (Program	for	Educational	Buildings).	Στην	κατεύθυνση	

αυτή	 επιδιώκεται	 εξασφάλιση	 καλύτερων	 κτιριακών	 συν-

θηκών,	 τόσο	για	βελτίωση	 των	λειτουργικών	αναγκών,	όσο	

και	για	εφαρμογή	σύγχρονων	βιοκλιματικών	και	καινοτόμων	

δράσεων.	Τα	σχολεία	αυτά	δεν	θα	περιορίζονται,	όπως	μέχρι	

σήμερα,	στη	μετάδοση	γνώσεων	στη	νεολαία,	αλλά	θα	απο-

τελούν	κέντρα	όπου:

α)	ο	άνθρωπος	θα	μπορεί	να	ανακαλύπτει	την	παγκοσμιότητα	

μέσω	της	σύγχρονης	τεχνολογίας.

β)	 οι	 ενήλικες	 θα	 μπορούν	 μέσω	 της	 συνεχιζόμενης	 εκπαί-

δευσnς	να	βελτιώνουν	τις	επαγγελματικές	τους	γνώσεις	και	

ικανότητες,	

γ)	 Οι	τοπικές	κοινωνίες	θα	μπορούν	να	συναντώνται	για:

•	 Ιατρική	φροντίδα

•	 Πολιτιστικά	δρώμενα

•	 Εκθέσεις

•	 Αθλητισμό

δ)	 Οι	 απομακρυσμένες	 κοινωνίες	 θα	 μπορούν	 να	 επικοινω-

νούν	μέσω	της	σύγχρονης	τεχνολογίας,	με	την	οποία	θα	εί-

ναι	εξοπλισμένα	τα	σχολεία	με	εικονικές	θεματικές	ενότητες	

όπως	DNA,	οικολογικά	πάρκα	κ.τ.λ.	(4)

Eπιστημονικά Θέματα Eπιστημονικά Θέματα
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Μεγάλο	πιλοτικό	πρόγραμμα	αναπτύχθηκε	το	2008	μέσω	του	

ΟΟΣΑ	με	συμμετοχή	των	κρατών	Αυστραλίας,	Ελβετίας,	Βραζι-

λίας,	Νέας	Ζηλανδίας,	Πορτογαλίας	και	Ελλάδος	για	τη	βελτίω-

ση	των	Σχολικών	Συνθηκών	στα	Ευρωπαϊκά	Σχολεία.(5)	Σκοπός	

του	προγράμματος	ήταν	μέσω	συνεργασίας	και	ερωτηματο-

λογίων	με	μαθητές	και	καθηγητές	και	Διευθυντές	Σχολείων	

να	εξαχθούν	πληροφορίες	και	συμπεράσματα,	με	στόχο	την	

αξιολόγηση	των	σχολικών	υποδομών,	σε	σχέση	με	δυνατό-

τητες	 και	 προοπτικές	ώστε	 να	 διευκολυνθεί	 περισσότερο	 η	

εκπαιδευτική	 διαδικασία,	 προσαρμοζόμενη	 στις	 απαιτήσεις	

της	εποχής	μας.

Σε	ανάλογη	κατεύθυνση	αναπτύσσεται	σήμερα	στη	Μεγάλη	

Βρετανία	ένα	κολοσσιαίο	πρόγραμμα	βελτίωσης	και	αναβάθ-

μισης	των	σχολικών	της	υποδομών,	που	έχουν	ηλικία	μεγαλύ-

τερη	από	15	χρόνια,	προϋπολογισμού	45	δις	λιρών.(6)	Εκτός	

από	 τη	 ριζική	 βελτίωση	 των	 σχολείων,	 το	 πρόγραμμα	 έχει	

σκοπό	να	αξιοποιήσει	τις	εκπαιδευτικές	εμπειρίες	των	μαθη-

τών	και	να	ενσωματώσει	τη	βιωσιμότητα.

3.	Η	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1	Γενικά	Στοιχεία

Σήμερα	η	Ελλάδα	διαθέτει	15.445	σχολεία	όλων	των	βαθμί-

δων.	Ο	ορεινός	 και	 νησιώτικος	χαρακτήρας	 της	χώρας	 επι-

βάλλει	 τη	 λειτουργία	 μεγάλου	 αριθμού	 μικρών	 σχολικών	

μονάδων,	 που	 καλύπτουν	 ανάγκες	 απομακρυσμένων	 γεω-

γραφικών	περιοχών.

Το	 σχεδιάγραμμα	 1	 παρουσιάζει	 τη	 σημερινή	 κατάσταση	

στα	σχολεία	σε	ολόκληρη	την	Ελλάδα(7).	Δυστυχώς	παρά	τις	

μεγάλες	προσπάθειες	των	τελευταίων	ετών	η	διπλο-βάρδια	

(λειτουργία	του	σχολείου	πρωί	-	απόγευμα)	εξακολουθεί	να	

υφίσταται	σε	ένα	μικρό	ποσοστό	ακόμη	σήμερα.	Σε	ολόκλη-

ρη	την	επικράτεια	το	ποσοστό	της	διπλο-βάρδιας	είναι	2,0	%,	

ενώ	στο	λεκανοπέδιο	της	Αττικής	στο	2,2	%	από	6	%	και	8,3	% 

που	ήσαν	αντίστοιχα	το	2004.

3.2	Παλαιότητα	-	Αντισεισμική	επάρκεια	σχολείων

Η	παλαιότητα	των	ελληνικών	σχολείων	σε	ποσοστό	της	τά-

ξης	55	%,	θεωρείται	μεγάλη	δεδομένου	ότι	έχουν	κτισθεί	προ	

του	1985.

Ένα	άλλο	σημαντικό	στοιχείο	είναι,	ότι	μόνο	τα	σχολεία	που	

κατασκευάστηκαν	μετά	το	1985	δηλαδή	το	45	%	με	ενισχυ-

μένο	αντισεισμικό	κανονισμό	διαθέτουν	σημαντική	στατική	-	

αντισεισμική	επάρκεια	σε	μία	χώρα,	όπως	η	Ελλάδα,	με	πολύ	

μεγάλη	σεισμική	δράση.

Είναι	λοιπόν	προφανές,	ότι	στη	χώρα	μας	απαιτείται	να	κα-

ταρτισθεί	ένα	μεγάλο	πρόγραμμα,	όχι	μόνο	για	τη	λειτουρ-

γική	και	βιώσιμη	νέα	δομή	του	Ελληνικού	Σχολείου,	αλλά	και	

για	την	στατική	και	αντισεισμική	του	επάρκεια.	

Προφανώς	αυτό	μπορεί	να	σχεδιαστεί	μόνο	με	ορίζοντα	το	

2020.

Από	το	σύνολο	των	15.445	ελληνικών	σχολείων,	την	τελευταία	

πενταετία	έχουν	ελεγχθεί	5.900	σχολεία	για	τη	στατική	και	αντι-

σεισμική	τους	επάρκεια.	Με	προσεισμικούς	ελέγχους	4.700,	δη-

λαδή	όλα	όσα	είχαν	κατασκευαστεί	προ	του	1959,	χωρίς	κανέ-

να	αντισεισμικό	κανονισμό,	ενώ	από	μετασεισμικούς	ελέγχους	

(μετά	 την	 εκδήλωση	 σεισμικών	 φαινομένων)	 έχουν	 ελεγχθεί	

ακόμη	1.200	σχολεία.

Οι	έλεγχοι	αυτοί	έγιναν	σε	 ιδιαίτε-

ρα	 υψηλό	 επίπεδο	 με	 ευθύνη	 των	

καθηγητών	 των	 5	 Πολυτεχνείων	

της	 χώρας	 μας.	 Τα	 αποτελέσματα	

των	 ελέγχων	 υπέδειξαν	 ποσοστό	

Σχολείων	 της	 τάξεως	 του	 3,5	 %,	

που	απαιτούσαν	μικρότερες	ή	μεγα-

λύτερες	στατικές	παρεμβάσεις.

Οι	 συγκεκριμένοι	 έλεγχοι	 είχαν	

σαν	 αποτέλεσμα	 την	 αναβάθμιση	

σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	 και	 την	

στατική	 αποκατάσταση	 σε	 άλλες,	

410	 σχολείων	 συνολικού	 κόστους	

90.000.000€.	 Η	 προσπάθεια	 αυτή	

προφανώς	πρέπει	να	συνεχισθεί	για	

τα	 σχολεία	 που	 κατασκευάστηκαν	

την	 περίοδο	 1959	 -	 1985	 με	 βάση	

τον	 πρώτο	 αντισεισμικό	 κανονισμό	

της	Ελλάδας.	Ο	έλεγχος	των	σχο-

λείων	 αυτής	 της	 περιόδου	 απαιτεί	

ιδιαίτερη	 προσοχή,	 δεδομένου,	 ότι	
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έχουν	κατασκευασθεί	με	οπλισμένο	σκυρόδεμα	μέτριων	προ-

διαγραφών	και	είναι	αναμενόμενο	να	απαιτούν	ιδιαίτερη	προ-

σοχή	στον	έλεγχο	τους.

3.3	Τα	Βιοκλιματικά	Σχολεία	στην	Ελλάδα

Τα	πρώτα	στοιχεία	βιοκλιματισμού	στα	σχολεία	στην	Ελλάδα	

αρχίζουν	να	εφαρμόζονται	από	το	1930,	με	κυριότερο	στοι-

χείο	τον	προσανατολισμό	των	κτιρίων,	παρότι	η	έννοια	του	

βιοκλιματισμού	δεν	είναι	ακόμη	γνωστή.	Αργότερα,	 την	δε-

καετία	του	1960	-	70	και	μετά	τη	δημιουργία	του	Οργανισμού	

Σχολικών	Κτιρίων	το	1963,	χρησιμοποιήθηκαν	και	άλλα	στοι-

χεία	και	δόθηκε	ιδιαίτερη	σημασία	στον	προσανατολισμό,	το	

φωτισμό	και	τον	αερισμό	των	χώρων.	Η	εφαρμογή	αυτών	των	

αρχών	γινόταν	ευκολότερα	σε	οικόπεδα	που	βρίσκονταν	στις	

παρυφές	των	μεγάλων	πόλεων	ή	στις	μικρότερες	πόλεις	της	

xώρας.	Αντίθετα,	στις	πυκνοδομημένες	περιοχές	της	πρωτεύ-

ουσας	και	των	μεγάλων	αστικών	κέντρων	οι	δυσκολίες	ήταν	

σημαντικές.	Αυτές	προέρχονται	κυρίως	από	το	σχήμα	των	οι-

κοπέδων,	το	μικρό	μέγεθός	τους,	τα	υψηλά	κτίρια	που	το	πε-

ριβάλλουν,	τις	πολεοδομικές	δεσμεύσεις,	τα	ακανόνιστα	όρια	

και	τις	μεγάλες	υψομετρικές	διαφορές.	Η	πρώτη	συνεργασία	

σε	επιστημονικό	επίπεδο	στον	Ελλαδικό	χώρο	είναι	αυτή	που	

έχει	γίνει	από	το	Κ.Α.Π.Ε.	σε	συνεργασία	με	τον	Ο.Σ.Κ.,	στα	

πλαίσια	του	προγράμματos	SAVE	της	17ns	Γενικής	Διεύθυν-

σης	 της	Επιτροπής	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	 η	 οποία	 ξεκί-

νησε	το	1993	και	ολοκληρώθηκε	το	1995,	με	την	έκδοση	του	

εξαιρετικά	χρήσιμου	οδηγού	για	«ΘΕΡΜΙΚΗ	ΟΠΤΙΚΗ	ΑΝΕΣΗ	

ΚΑΙ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΕ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΣΧΟΛΕΙΑ».

3.4	Η	συνέχεια	των	εφαρμογών.

Το	πρώτο	βιοκλιματικό	σχολείο	στη	χώρα	μας	ξεκινάει	να	κα-

τασκευάζεται	τον	Οκτώβριο	2004	και	ολοκληρώνεται	τον	Ιού-

νιο	του	2005.	Πρόκειται	για	ένα	Νηπιαγωγείο	στο	Π.	Φάληρο	

στο	οποίο	εφαρμόσθηκαν	οι	εξής	Βιοκλιματικές	δράσεις	(8):

•	 Αξιοποίηση	του	προσανατολισμού	του	κτιρίου.	

•		 Ο	φυσικός	αερισμός	και	δροσισμός	του	κτιρίου.

•		 Βέλτιστη	αξιοποίηση	του	φυσικού	φωτισμού.

•		 Εγκατάσταση	φωτοβολταϊκών	συστημάτων	για	την	κάλυ-

ψη	μέρους	των	αναγκών	ηλιακής	ενέργειας.

•		 Εφαρμογή	διπλών	βελτιωμένων	υαλοπινάκων

		 (k=	2.8	W/	m2K),	η	οποία	επιφέρει	εξοικονόμηση	ενεργείας	

σε	σύγκριση	με	τους	«απλούς»	διπλούς	(κ	=	3.87	W/m2K)	

κατά	την	περίοδο	Θέρμανσης.

•		 Τοποθέτηση	συστήματος	ηλιοπροστασίας	με	σταθερά	σκί-

αστρα	(εξωτερικά),	η	οποία	επιφέρει	βελτίωση	των	συνθη-

κών	θερμικής	άνεσης	(μείωση	της	εσωτερικής	θερμοκρα-

σίας	των	προσκείμενων	ζωνών).

•		 Τοποθέτηση	φυτεμένου	δώματος	σε	συγκεκριμένο	τμήμα	

του	κτιρίου.

•		 Προσάρτηση	 ειδικού	 ηλιακού	 χώρου	 (θερμοκήπιο)	 στην	

Ν-ΝΔ	όψη	του	κτιρίου.

Ένα	πρόσθετο	στοιχείο	που	επηρεάζει	την	απόδοση	του	κτι-

ρίου	 είναι	 η	 περιμετρική	 φύτευση,	 αλλά	 και	 η	 τοποθέτηση	

του	φυτεμένου	δώματος,	 με	 τα	οποία	 δημιουργούνται	 συν-

θήκες	μικροκλίματος,	λόγω	της	απορρόφησης	ενός	σημαντι-

κού	 ποσοστού	 ηλιακής	 ακτινοβολίας	 και	 θερμότητας,	 αλλά	
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και	εξωτερικού	θορύβου.	 Ιδιαίτερα	στον	ανατολικό	και	δυτι-

κό	προσανατολισμό	πολύ	αποτελεσματική	είναι	η	σκίαση,	η	

οποία	επιτυγχάνεται	με	φυλλοβόλα	δέντρα,	αλλά	και	αειθαλή	

βλάστηση	 και	 δεντροφύτευση	στην	 βορινή	 πλευρά.	Με	 την	

εφαρμογή	του	ενεργειακού	σχεδιασμού	επιτυγχάνεται	εξοι-

κονόμηση	ενέργειας	για	θέρμανση	του	κτιρίου	της	τάξης	του	

20%,	ενώ	για	την	ψύξη	του	κτιρίου	αντίστοιχα	η	εξοικονόμη-

ση	ενέργειας	αυξάνεται	σε	35%,	με	βελτιωμένη	συμπεριφορά	

του	προτεινόμενου	Βιοκλιματικού	σχεδιασμού	κυρίως	για	τους	

δροσερούς	μήνες	της	θεριvήs	περιόδου	(εφόσον	και	το	κτίριο	

παραμένει	εκτός	λειτουργίας	τον	Ιούλιο	και	τον	Αύγουστο).

Τέλος,	με	την	εφαρμογή	των	προτεινόμενων	μέτρων	για	το	

φυσικό	 και	 τον	 τεχνητό	φωτισμό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 ένα	

ποσοστό	εξοικονόμησης	ενέργειας	της	τάξεως	του	35%	στην	

κατανάλωση	ηλεκτρικής	ενέργειας	για	τις	ανάγκες	του	φωτι-

σμού	των	χώρων.	

3.5	Οι	σημερινές	εφαρμογές	στις	Σχολικές	Υποδομές.

Από	 το	 2004	στο	χώρο	 των	Ελληνικών	Σχολείων	οι	 βιοκλι-

ματικές	 Δράσεις	 καταλαμβάνουν	 βασική	 προτεραιότητα	 και	

στόχευση.	Ο	Οργανισμός	Σχολικών	Κτιρίων,	σε	συνεργασία	

με	πολλά	Πανεπιστήμια	και	ειδικούς	διακεκριμένους	επιστή-

μοvες,	 αναπτύσσει	 πιλοτικά	 προγράμματα	 (θεωρητικά	 και	

εφαρμογής)	και	προχωράει	σε	πλήρη	εφαρμογή	των	θετικών	

αποτελεσμάτων,	όπου	αυτά	έχουν	θετικά	αποτελέσματα.	Τα	

πιλοτικά	προγράμματα	που	έχουν	υλοποιηθεί	είναι	τα	εξής:

•	 Ενεργειακή	συμπεριφορά	Σχολικών	Κτιρίων

	 (Τμήμα	Φυσικής	Πανεπιστημίου	Αθηνών).

•	 Ποιότητα	αέρα	στις	σχολικές	τάξεις

	 (Τμήμα	 Χημείας	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών,	 Τμήμα	 Φυσικής	

Πανεπιστημίου	Αθηνών).

	 Τα	δύο	αυτά	προγράμματα	καταδεικνύουν	την	αναγκαιό-

τητα	εγκατάστασης	αισθητήρων	CO
2
	στις	 τάξεις	για	 την	

αναβάθμιση	 της	ποιότητας	 του	αέρα	με	μείωση	 του	CO
2
 

και	την	απομάκρυνση	των	μικροσωματιδίων	ΡΜ	10.

•	 Ανάπτυξη	Φωτοβολταϊκών	Συστημάτων	(Κ.Α.Π.Ε.)

 Το	πρόγραμμα	αυτό	κατέδειξε	τόσο	τα	οικονομικά	όσο	και	τα	

περιβαλλοντικά	οφέλη	των	φωτοβολταϊκών	συστημάτων.

•		 Χρήση	Γεωθερμίας	(Πανεπιστήμιο	Αθηνών).

•		 Εφαρμογή	Πράσινου	Δώματος

	 (Γεωπονικό	Πανεπιστήμιο).

•		 Συνδυασμός	Βιοκλιματικών	δράσεων

	 (Πανεπιστήμιο	Ιωαννίνων).

•		 Πράσινο	Περιβάλλον	(Ε.Μ.Π.).

4.	 Η	 ΕΠΙΔΡΑΣΗ	 ΤΟΥ	 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ	 ΣΧΟΛΕΙΟΥ	 ΣΤΗΝ	

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1	Γενικά

Σύμφωνα	με	τα	τελευταία	στοιχεία	της	ΝΑΣΑ	το	2010	ήταν	το	

πιο	ζεστό	έτος	τα	τελευταία	150	χρόνια	της	γης,	από	το	1860	

που	συστηματικά	καταγράφεται	η	θερμοκρασία	του	πλανήτη.	

Τα	 τελευταία	χρόνια	οι	 επιπτώσεις	 της	κλιματικής	αλλαγής	

κάνουν	όλο	και	πιο	αισθητή	την	παρουσία	τους.	Γι’	αυτό	παρα-

τηρούμε	το	φαινόμενο,	η	μεν	Ρωσία	να	καίγεται,	το	Πακιστάν	
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να	 πνίγεται	 από	 πλημμύρες	 και	 στο	 Περού	 να	 επικρατούν	 

πολικές	θερμοκρασίες.

Δυστυχώς	 τα	 ισχυρά	 κράτη	 του	 κόσμου,	 μετά	 την	 περιορι-

σμένη	αισιοδοξία	της	παγκόσμιας	διάσκεψης	του	ΟΗΕ	στην	

Κοπεγχάγη	τον	Δεκέμβριο	2009	δεν	κάνουν	απολύτως	τίποτε	

σε	σχέση	με	τις	δεσμεύσεις	που	κατ’	αρχήν	εμφανίσθηκαν	να	

συζητούν	με	ορίζοντα	το	2020.

Για	παράδειγμα:

α)	 Η	 Γερουσία	 των	ΗΠΑ	 απέρριψε	 πρόταση	 του	Προέδρου	

Ομπάμα	για	μείωση	εκπομπών	αερίων.

β)	 Η	Κίνα	δηλώνει	ότι	ο	ενεργειακός	σχεδιασμός	της	πρέπει	

να	πατάει	σε	στέρεες	βάσεις	ενσωματώνοντας	προφανώς	

το	κάρβουνο,	ενώ	παράλληλα	κάνει	αναφορά	για	τις	ιστο-

ρικές	ευθύνες	των	ανεπτυγμένων	χωρών.

γ)		Η	Ινδία	θέτει	θέμα	εκπομπών	ανά	πολίτη,	που	αντιλαμβα-

νόμεθα	όλοι	τι	σημαίνει	αυτό.

ΕKΠΟΜΠΕΣ	ΑΕΡΙΩΝ	ΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	2009

A		Σύνολο	(σε	εκατ.	τόνους	CO
2
)					B		Σύνολο	(σε	τόνους)

A Β

	KINA	 8.060	 6,1

	HΠA	 5.310	 17,2

	ΙΝΔΙΑ	 1.670	 1,4

	ΡΩΣΙΑ 1.570	 11,2

	ΙΑΠΩΝΙΑ 1.180 9,2

	ΓΕΡΜΑΝΙΑ 770 9,3

	ΙΡΑΝ 570 7,7

	ΝΟΤΙΑ	ΚΟΡΕΑ 560 11,5

	ΗΝ.	ΒΑΣΙΛΕΙΟ 490 8.1

	ΜΕΞΙΚΟ 470 4,2

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η	ικανότητα	ενός	κελύφους	κτιρίου	να	δημιουργεί	συνθήκες	θερμι-
κής	και	οπτικής	άνεσης	με	την	ελάχιστη	κατανάλωση	ενέργειας.

Διάγραμμα	3

Πίνακας	1 H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στόχοι

Εφαρμογές

Φωτοβολταϊκά	συστήματα Αυτόματο	σύστημα	ελέγχου
ηλεκτρικών	εγκαταστάσεων.

Έξυπνα	κτίριαΧωροθέτηση,	προσανατολισμός

Ηλιοπροστασία	-	Σκίαση Πράσινα	δώματα

Φυσικός	αερισμός Υψηλή	αειθαλής	φύτευτση

Φυσικός	δροσισμός
Διαχείρηση	ομβρίων	υδάτων	

(δεξαμένη)
Εξαερισμός	με	αισθητήρες	CO

2 Ξύλινες	κατασκευές

Οικολογικά	υλικά Κατάλληλη	μόνωση

Μέγιστη	δυνατή
εξοικονόμηση	ενέργειας

Χρήση	ανανεώσιμων
πηγών	ενέργειας
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Όπως	ήταν	αναμενόμενο	η	τελευταία	σύνοδος	του	ΟΗΕ	στο	

τέλος	του	2010	στο	Κανκούν	του	Μεξικού	ουδέν	προσέφερε.	

Στον	Πίνακα	1	μπορούμε	να	δούμε	τις	εκπομπές	αερίων	το	

2009,	τόσο	ανά	κράτος,	όσο	και	ανά	πολίτη,	με	την	Αμερική	

να	προηγείται	κατά	πολύ	όλων	των	άλλων	κρατών.

Η	αναθεωρημένη	στρατηγική	της	Λισαβόνας	το	2010,	με	στό-

χο	το	2020,	έχει	βασικό	στόχο	την	ενέργεια	και	την	κλιματι-

κή	αλλαγή	και	κινείται	στην	υλοποίηση	του	δόγματος»	«20-

20-20»,	που	σημαίνει,	ότι	μέχρι	το	2020	οι	εκπομπές	αερίων	

ρύπων	στην	Ε.Ε.	-	27	θα	πρέπει	να	μειωθούν	κατά	20	%	σε	

σχέση	με	το	1990,	η	συμμετοχή	των	Α.Π.Ε.	θα	πρέπει	να	φθά-

σει	στο	20	%	της	ενεργειακής	κατανάλωσης	και	η	ενεργειακή	

απόδοση	να	αυξηθεί	κατά	20	%	(9).

Τα	τελευταία	χρόνια	οι	Βιοκλιματικές	εφαρμογές	μαζί	με	το	

βιοκλιματικό	σχεδιασμό	των	σχολικών	κτιρίων	σε	ολόκληρη	

την	Ευρώπη	παίρνουν	μεγάλη	διάσταση.	Στο	διάγραμμα	3	(10) 

παρουσιάζονται	όλες	οι	παθητικές	και	ενεργητικές	βιοκλιμα-

τικές	εφαρμογές,	που	μπορούν	να	εφαρμοσθούν	σε	ένα	σχο-

λικό	κτιριακό	κέλυφος.

Τα	πιλοτικά	προγράμματα	που	υλοποίησε	ο	Οργανισμός	Σχο-

λικών	Κτιρίων	σε	συνεργασία	με	το	Κ.Α.Π.Ε.	(Κέντρο	Ανανε-

ώσιμων	Πηγών	Ενέργειας)	για	εγκατάσταση	φωτοβολταϊκών	

συστημάτων	στα	σχολεία	είχαν	ιδιαίτερα	θετική	αποτελεσμα-

τικότητα,	τόσο	από	οικονομία,	όσο	και	από	περιβαλλοντικής	

απόψεως.

Η	γενικευμένη	χρήση	Φωτοβολταϊκών	συστημάτων	θα	βοη-

θήσει	σημαντικά	στη	μείωση	εκπομπών	των	αερίων	του	θερ-

μοκηπίου	 και	 συγκεκριμένα:	 Στο	 τυπικό	 12θέσιο	 σχολείο	 η	

εγκατάσταση	Φωτοβολταϊκού	συστήματος»	 ισχύος	16	KWp	

καλύπτει	 τις	 ενεργειακές	 ανάγκες	 κατά	 60	 %	 του	 σχολεί-

ου	και	μειώνει	τις	αέριες	εκπομπές	κατά	20.000	Kg	το	χρό-

νο.	 Αντίστοιχα	 στο	 τυπικό	 Νηπιαγωγείο	 εμβαδού	 250	m2	 η	

εγκατάσταση	 Φωτοβολταϊκού	 συστήματος	 ισχύος	 2,5	 KWp	 

καλύπτει	πλήρως	τις	ενεργειακές	ανάγκες	του	σχολείου	και	

μειώνει	τις	εκπομπές	αερίων	κατά	4.287	Kg	το	χρόνο.

4.2	Ενεργειακή	Κατανάλωση

Σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο	Ε.Ε.	-	27	οι	υπηρεσίες	και	τα	κτιριακά	

κελύφη	καταναλώνουν	το	41	%	της	ενέργειας	σύμφωνα	με	

το	διάγραμμα	4	(11).

Για	 ενημερωτικούς	 λόγους	 παραθέτουμε	 και	 το	 διάγραμμα	

5	για	το	μίγμα	παραγωγής	της	ενέργειας	στην	Ε.Ε.	 -	27	το	

2005,	καθώς	και	την	κατανομή	των	Α.Π.Ε.	(12)

Η	 κάλυψη	 των	 ενεργειακών	 αναγκών	 των	 σχολείων	 κατά 

50	%	μέσω	φωτοβολταϊκών	συστημάτων,	αποτελεί	μία	πολύ	

μεγάλη	εξοικονόμηση	ενέργειας,	όταν	για	παράδειγμα	στην	

Ελλάδα	αναφερόμαστε	σε	15.445	κτιριακά	συγκροτήματα.

5.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δεν	υπάρχει	καμία	αμφιβολία	ότι	η	προστασία	του	πλανήτη	

μας	από	την	επαπειλούμενη	κλιματική	αλλαγή	με	τις	απρόβλε-

πτες	συνέπειες,	πρέπει	να	αντιμετωπισθεί	σε	όλα	τα	επίπεδα	

Διάγραμμα	5

Διάγραμμα	4
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και	με	υπεύθυνη	συμμετοχή	από	τον	παγκόσμιο	πληθυσμό.

Στην	κατεύθυνση	αυτή	τα	κτιριακά	σχολικά	συγκροτήματα	το-

ποθετούνται	στην	πρωτοπορία	της	προσπάθειας	λόγω:	

•		 του	πολύ	μεγάλου	αριθμού	τους.

•		 της	δυνατότητας	να	μεταδώσουν	περιβαλλοντική	συνείδη-

ση	στις	νεότερες	γενεές	πιλοτικά.

•		 της	 προοπτικής	 να	 αποτελέσουν	 πιλοτικό	 χώρο	 στην	

εφαρμογή	βιοκλιματικών	και	καινοτόμων	δράσεων.

Για	 το	 λόγο	αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 γενικευθεί	 πλήρως	 η	 κατα-

σκευή	βιοκλιματικών	σχολείων,	τόσο	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο,	

όσο	και	σε	ελληνικό,	με	κύριους	στόχους:

•	 Την	μέγιστη	εξοικονόμηση	ενέργειας.

•		 Την	 εφαρμογή	 Α.Π.Ε.	 για	 την	 απαιτούμενη	 λειτουργική	

τους	ενέργειας.

•		 Την	επίτευξη	βελτιωμένου	μικροκλίματος	με	χρήση	πράσι-

νου	περιβάλλοντος,	ψυχρών	επιστρώσεων,	σκίασης	πρά-

σινου	δώματος	κ.τ.λ.

•		 Την	εξοικονόμηση	υδάτινων	πόρων	

•		 Την	ευρεία	χρήση	οικολογικών	υλικών	για	την	κατασκευή	του.

Βιοκλιματικά σχολεία με στόχο

την προστασία του περιβάλλοντος

από την απειλούμενη

υπερθέρμανση του πλανήτη μας.

Βιώσιμα κτίρια - βιώσιμα σχολεία.

Μακέτες	Βιοκλιματικών	Σχολείων
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Η 
ανθεκτικότητα	και	η	διάρκεια	των	κατασκευών	από	
οπλισμένο	σκυρόδεμα,	είναι	ένα	θέμα	που	απασχόλη-
σε	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	μελετητές	ήδη	από	

τις	αρχές	του	20ου	αιώνα,	όταν	τότε	είχε	πρωτοεμφανιστεί,	
στην	Ευρώπη	και	Αμερική,	το	είδος	αυτό	των	πρωτοποριακών,	
για	 την	εποχή	εκείνη,	 κατασκευών.	Η	σύγχρονη	τεχνολογία	
οπλισμένου	σκυροδέματος	έχει	ήδη	συμπληρώσει	ένα	αιώνα	
ζωής.	Ωστόσο,	εφαρμογές	και	γνώσεις	της	τεχνολογίας	αυ-
τής	υπήρχαν	και	στην	αρχαιότητα.	Κλασικό	παράδειγμα	των	
αρχαίων	 χρόνων	 είναι	 το	Πάνθεον	 της	Ρώμης,	 που	 έχει	ως	
χαρακτηριστικό	του	τον	τεράστιο	θόλο	κατασκευασμένο	από	
ένα	είδος	σκυροδέματος.	Το	αρχαίο	αυτό	σκυρόδεμα	περιέ-
χει	φυσική	ποζολάνη	και	φυσικά	αδρανή	και	είναι	ενισχυμένο	
μόνο	με	λίγα	καλάμια.	Το	έργο	αυτό	ολοκληρώθηκε	το	έτος	
126	 μ.Χ.	 και	 διατηρείται	 μέχρι	 σήμερα.	Ποιά	 ήταν	 άραγε	 τα	
μυστικά	που	χρησιμοποίησαν	τότε,	οι	αρχαίοι	εκείνοι	αρχιτέ-
κτονες	 του	 έργου	 αυτού,	ως	 προς	 τις	 επιλογές	 των	 υλικών	
και	των	στοιχείων	που	συνθέτουν,	το	μοναδικό	στο	είδος	του,	
αυτό	 οικοδόμημα,	 της	 ιστορίας	 του	 ανθρώπινου	 πολιτισμού;	
Ποιοί	είναι	σήμερα	οι	παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	ανθε-
κτικότητα	και	διάρκεια	ζωής	των	σύγχρονων	κατασκευών	από	
οπλισμένο	σκυρόδεμα	και	ποιοι	είναι	οι	τρόποι	αντιμετώπισης	
τους;	Στο	άρθρο	αυτό	θα	επιχειρηθεί	η	παρουσίαση	μιας,	όσο	
γίνεται,	 πιο	 ολοκληρωμένης	απάντησης	στο	 τελευταίο	αυτό	
ερώτημα.

1.	Εισαγωγή
Η	τεχνολογία	οπλισμένου	σκυροδέματος,	ως	γνωστικό	αντικεί-
μενο,	έχει	τις	αρχές	της	πολύ	παλαιότερα	από	τον	20ο	αιώνα.	
Ήδη	από	την	αρχαιότητα,	οι	Έλληνες	και	οι	Ρωμαίοι	χρησιμο-
ποιούσαν	φυσικές	κονίες,	όπως	η	ηφαιστειακή	τέφρα	για	την	
ετοιμασία	πηλού,	χρήσιμου	στο	κτίσιμο	τοίχων	από	φυσικούς	
λίθους	ή	αργότερα	για	την	κατασκευή	πέτρινων	τόξων	και	θό-
λων,	 κατά	 τους	 ρωμαϊκούς	 και	 βυζαντινούς	 χρόνους.	Όπως	
έχει	ήδη	αναφερθεί	και	πιο	πάνω,	το	πιο	αντιπροσωπευτικό,	
ίσως,	μνημείο	της	αρχαιότητας,	κατασκευασμένο	με	βάση	τις	
θεμελιώδεις	έννοιες	της	τεχνολογίας	οπλισμένου	σκυροδέμα-
τος,	είναι	η	Ροτόντα,	γνωστή	ως	Πάνθεον,	στη	Ρώμη	της	Ιταλί-
ας.	Το	μνημείο	αυτό	είναι	έργο	των	αρχών	του	2ου	αιώνα	μ.Χ.	
Κτίστηκε	 επί	 αυτοκράτορα	 Αδριανού,	 στη	 θέση	 παλαιότερου	
κτηρίου	και	διατηρείται	μέχρι	σήμερα	(Σχήμα	1).	

Η	πολύ	μεγάλη	ηλικία	του	μνημείου	αυτού	οφείλεται	κυρίως	
στην	 επιτυχή	σύνθεση	 των	 υλικών,	 δηλαδή	 της	 κονίας,	 των	
αδρανών	και	του	νερού,	για	την	ετοιμασία	του	σκυροδέματος,	
από	το	οποίο	κατασκευάστηκε	ο	θόλος	της	Ροτόντας,	διαμέ-
τρου	43,3m.	Το	αρχαίο	αυτό	 είδος	σκυροδέματος	 έχει	 υπο-
στεί	 μικρή	φυσιολογική	 φθορά,	 στη	 διάρκεια	 τόσων	 αιώνων	
και	μάλιστα	προστάτευσε	με	επιτυχία	τον	στοιχειώδη	οπλισμό	
του	θόλου,	δηλαδή	τα	λιγοστά	καλάμια	που	είχαν	τοποθετηθεί	
αντί	για	μεταλλικές	ράβδους.	

Ανθεκτικότητα και διάρκεια των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αιτίες φυσικής φθοράς του σκυροδέματος. 

του	Δρα	Μιλτιάδη	Ελιώτη,	Πολιτικού	Μηχανικού

Η	σύγχρονη	τεχνολογία	οπλισμένου	σκυροδέματος	καθιερώ-
νεται,	ουσιαστικά,	ως	νέα	τεχνολογία	στην	Ευρώπη	και	Αμε-
ρική,	στις	αρχές	του	20ου	αιώνα.	Από	την	αρχή,	διαπιστώθηκε	
ότι	 οι	 ιδιότητες	 του	 σκυροδέματος	 εξαρτώνται	 κυρίως	 από	
τη	διαδικασία	ενυδάτωσης	του	τσιμέντου,	το	οποίο	αποτελεί	
την	«μήτρα»	μέσα	στην	οποία	βρίσκονται	διασκορπισμένα	τα	
αδρανή.	Ακόμη,	μετά	από	παρατηρήσεις	και	έρευνες	σε	όλη	
τη	διάρκεια	του	20ου	αιώνα,	μέχρι	και	τις	μέρες	μας,	φάνηκε	
ότι	η	διάρκεια	και	η	ανθεκτικότητα	του	σκυροδέματος	εξαρ-
τάται	από	διάφορους	παράγοντες	όπως	είναι	το	περιβάλλον	
στο	οποίο	βρίσκεται,	η	σύνθεση	του	(οι	αναλογίες	αδρανών,	
κονίας	και	νερού),	το	είδος	της	κονίας	(τσιμέντου)	και	η	τιμή	
του	συντελεστή	ύδατος	-	τσιμέντου,	ο	οποίος	συνήθως	συμ-

βολίζεται	με	το	γράμμα	w	και	ορίζεται	ως	εξής:

Γενικά,	η	ενυδάτωση	του	τσιμέντου	είναι	ο	κύριος	παράγοντας	
ανάπτυξης	της	σκλήρυνσης	και	αύξησης	της	αντοχής	του	και	
ο	οποίος	καθορίζει	σε	πολύ	μεγάλο	βαθμό	την	ανθεκτικότητα	
και	διάρκεια	του.

Από	τα	πιο	πάνω,	φαίνεται	ότι	η	συσσωρευμένη	εμπειρία	από	
τις	έρευνες	και	παρατηρήσεις	ενός	αιώνος	και	περισσότερο,	
στο	σχεδιασμό	κατασκευών	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	έχουν	
δώσει	στους	Αρχιτέκτονες,	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	ερευ-
νητές,	 πολύτιμες	 γνώσεις	 σχετικά	 με	 την	 επιδιόρθωση	 και	
ενίσχυση	κατασκευών	που	κτίστηκαν	πριν	από	ορισμένες	δε-
καετίες	και	έχουν	υποστεί	φυσική	φθορά	και	γήρανση.	Στο	άρ-
θρο	αυτό	θα	παρουσιαστούν	λεπτομερώς	οι	φυσικοί	παράγο-
ντες	που	προκαλούν	ζημιές,	σε	υφιστάμενες	κατασκευές	από	
οπλισμένο	 σκυρόδεμα	 και	 άρα	 μειώνουν	 την	 ανθεκτικότητα	
και	διάρκεια	ζωής	τους.	Επίσης,	θα	παρουσιαστούν	μοντέλα	
εκτίμησης	των	επιπτώσεων	φυσικής	φθοράς,	αλλά	και	κάποιοι	
τρόποι	αναπλήρωσης	της	απωλεσθείσας	ανθεκτικότητας.	

Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα

Σχήμα	1.	Το	Πάνθεον	της	Ρώμης
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2.	Αιτίες	της	φυσικής	φθοράς	του	οπλισμένου	σκυροδέματος
Όπως	 έχει	 διαπιστωθεί,	 η	φυσική	φθορά	 του	σκυροδέματος	
δεν	 εξαρτάται	 μόνο	 από	 τη	 σύνθεση	 του,	 αλλά	 και	 από	 τις	
συνθήκες	περιβάλλοντος	στο	οποίο	βρίσκεται.	Έρευνες	έχουν	
δείξει	ότι	το	«μακροκλίμα»,	το	«μεσοκλίμα»	και	το	«μικροκλί-
μα»	επηρεάζουν	την	διάρκεια	της	κατασκευής.	

Σχήμα	2.	Διάβρωση	επιφανειών	κατασκευής	λόγω	της	δράσης	

ιόντων	Cl-,	NO3
-	και	του	CO2,	της	ατμόσφαιρας.

«Μακροκλίμα»	είναι,	γενικά,	όλες	οι	περιβαλλοντικές	συνθή-
κες	 της	 περιοχής	στην	 οποία	 βρίσκεται	 μια	 κατασκευή,	 ενώ	
«μεσοκλίμα»	είναι	η	ειδική	θέση	και	ο	προσανατολισμός	μιας	
κατασκευής,	καθώς	και	η	πιθανή	έκθεση	της	σε	επικρατούντες	
ανέμους	και	βροχοπτώσεις	που	μεταφέρουν	χημικές	ουσίες	δι-
αλυμένες	στην	ατμοσφαιρική	υγρασία,	όπως	είναι	το	διοξείδιο	

του	άνθρακα	CO2,	το	διοξείδιο	του	αζώτου	ΝΟ2,	το	διοξείδιο	

του	θείου	SO2	στα	αστικά	κέντρα,	καθώς	και	τα	ιόντα	χλωρίου	

Cl- σε	παραθαλάσσιες	περιοχές	 (Σχήμα	2).	«Μικροκλίμα»	εί-
ναι	οι	ειδικές	συνθήκες	στις	οποίες	λειτουργεί	μια	κατασκευή,	
όπως	ο	συστηματικός	εμποτισμός	ορισμένων	επιφανειών	της	
(π.χ.	 δάπεδα	 εργαστηρίων)	 από	 δραστικές	 χημικές	 ουσίες	
(άλατα	και	οξέα),	η	καταπόνηση	τμημάτων	του	φέροντα	ορ-
γανισμού	από	κρουστικά	φορτία	(π.χ.	πτώσεις	βαριών	αντικει-
μένων	στο	δάπεδο	βιομηχανικών	κτηρίων)	και	η	αποφλοίωση	
επιφανειακού	σκυροδέματος	κλπ.

Έχει	διαπιστωθεί	ότι	όσο	περισσότερο	εκτεθειμένη	είναι	μια	
κατασκευή	στους	 διαβρωτικούς	 παράγοντες	 του	 περιβάλλο-
ντος	στο	οποίο	βρίσκεται,	τόσο	μεγαλύτερη	και	τόσο	ταχύτε-
ρη	είναι	η	φυσική	φθορά	που	υφίσταται.	Έτσι,	η	φθορά	του	κα-
ταστρώματος	και	των	στηρίξεων	μιας	γέφυρας	από	οπλισμένο	
σκυρόδεμα,	είναι	μεγαλύτερη	από	ότι	η	φθορά	του	σκυροδέ-
ματος	στον	φέροντα	οργανισμό	στο	εσωτερικό	μιας	οικοδο-
μής.	Είναι	προφανές,	ότι	οι	επιφάνειες	μιας	γέφυρας	ή	μιας	
κατασκευής,	 πλήρως	 εκτεθειμένης	 στις	 ατμοσφαιρικές	 συν-
θήκες,	είναι	πολύ	περισσότερο	ευάλωτες	από	τους	φυσικούς	
διαβρωτικούς	παράγοντες,	όπως	είναι	τα	οξείδια	του	αζώτου	
και	του	άνθρακα,	που	δημιουργούνται	από	τις	ατελείς	καύσεις	
στις	μηχανές	των	οχημάτων,	σε	αντίθεση	με	τα	στοιχεία	(πλά-
κες,	 δοκοί	 και	 κολώνες)	 που	 βρίσκονται	 στο	 εσωτερικό	 του	
κελύφους	ενός	κτηρίου	και	ως	εκ	τούτου	είναι	πολύ	καλύτερα	
προστατευμένα.

Ο	γενικός	σχεδιασμός	μιας	οικοδομής,	σε	σχέση	με	τις	ανα-
μενόμενες	σε	αυτήν	φορτίσεις,	πρέπει	να	λαμβάνει	υπόψη	και	
τον	έλεγχο	έναντι	εμφάνισης	ρωγμών.	Στις	παλαιές	μεθοδο-
λογίες	 σχεδιασμού,	 επικρατούσε	 η	 παραδοχή	 της	 πλήρους	
ρηγμάτωσης	του	σκυροδέματος,	στα	τμήματα	των	διατομών,	
των	δοκών	και	πλακών,	όπου	επικρατούσε	ο	εφελκυσμός.		

Η	παραδοχή	αυτή	στηριζόταν	στην	αντίληψη	ότι	η	εφελκυστι-
κή	αντοχή	του	σκυροδέματος	είναι	περίπου	 ίση	με	το	μηδέν	
και	ότι	ολόκληρη	η	εφελκυστική	δύναμη	παραλαμβάνεται	από	
τον	χαλύβδινο	οπλισμό.	Ωστόσο,	φάνηκε	ότι	όλες	οι	παλαιές	
κατασκευές,	που	σχεδιάστηκαν	με	αυτό	τον	τρόπο,	παρουσία-
σαν,	διαχρονικά,	έντονη	ρηγμάτωση,	δηλαδή	ρωγμές	μεγάλου	
ανοίγματος	(μεγαλύτερων	από	2	ή	3	mm),	από	τις	οποίες	βρί-
σκουν	εύκολη	πρόσβαση	όλοι	οι	διαβρωτικοί	παράγοντες	που	
υπάρχουν	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα.	

Το	σκυρόδεμα	αποτελείται,	ως	γνωστό,	από	το	τσιμέντο	και	
τα	 αδρανή	 (άμμος	 και	 χάλικες),	 τα	 οποία	 αναμιγνύονται	 σε	
κατάλληλη	 αναλογία	 με	 το	 νερό,	 το	 οποίο,	 επίσης,	 προστί-
θεται	στο	μίγμα	με	κατάλληλη	αναλογία.	Γνωρίζουμε	ότι	 το	
τσιμέντο	είναι	υδραυλική	κονία	και	λαμβάνεται	από	την	άμε-
ση	όπτηση	κατάλληλων	θραυσμάτων	των	ασβεστολιθικών	και	
αργιλοπυριτικών	πετρωμάτων	 (clinker)	 και	στη	συνέχεια	από	
την	λεπτότατη	άλεση	του	clinker	που	λαμβάνεται.	Όταν	ανα-
μιχθεί	με	το	νερό,	το	τσιμέντο	ενυδατώνεται	και	δημιουργεί	
μικροσκοπικά	 κρυσταλλικά	 πλέγματα	 που	 εγκλωβίζουν	 και	
κρατούν	τα	αδρανή	σε	ορισμένες	σταθερές	θέσεις	(Σχήμα	3),	
συμβάλλοντας	μαζί	με	αυτά	στην	εμφάνιση	αυξημένης	θλιπτι-
κής	αντοχής	της	τάξεως	των	20	MPa,	25	MPa,	30	MPa	κλπ.	

Σχήμα	3.	Κρυσταλλικά	πλέγματα	τσιμέντου,	τάξεως	μεγέθους	
5	μm,	σε	μεγέθυνση.	

Η	 εφελκυστική	 αντοχή	 του	 σκυροδέματος	 είναι	 πολύ	 μικρή	
γιατί	οι	μικροσκοπικοί	κρύσταλλοι	διασπώνται	υπό	την	επίδρα-
ση	 εφελκυστικών	 δυνάμεων	 και	 μακροσκοπικά	 δημιουργού-
νται	ρωγμές.	Την	αδυναμία	αυτή	του	σκυροδέματος	έρχεται	
να	αναπληρώσει	ο	χάλυβας,	που	τοποθετείται	υπό	τη	μορφή	
ράβδων,	οι	οποίες	αναλαμβάνουν,	σχεδόν	πλήρως,	τις	εφελ-
κυστικές	τάσεις	που	εμφανίζονται.	Βέβαια,	επειδή	ο	χάλυβας	
παρουσιάζει,	κυρίως,	μια	ισότροπη	ελαστοπλαστική	συμπερι-
φορά,	ως	δομικό	 υλικό,	 η	 οποία	 διέπεται	 από	 το	φαινόμενο	
Bauschinger,	η	θλιπτική	αντοχή	του	είναι,	κατά	απόλυτη	τιμή,	
ίση	με	την	εφελκυστική	και	μάλιστα	είναι,	περίπου,	δεκαπλάσια	
από	αυτή	του	σκυροδέματος.	Έτσι,	το	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	
που	δημιουργείται	από	το	συνδυασμό	σκυροδέματος	και	χάλυ-
βα	έχει	την	ικανότητα	να	παραλαμβάνει	όλα	τα	είδη	φορτίσεων:	
θλιπτικές	και	εφελκυστικές	δυνάμεις,	καμπτικές	και	στρεπτικές	
ροπές,	διατμητικές	δυνάμεις	και	θερμοκρασιακές	μεταβολές.	

Τρία	βασικά	χαρακτηριστικά	δίνουν	στο	οπλισμένο	σκυρόδεμα	
τις	γνωστές	ιδιότητες	που	διαθέτει:
•	 Ο	συντελεστής	θερμικής	διαστολής	του	σκυροδέματος	εί-

ναι	όμοιος	με	αυτόν	του	χάλυβα.
•	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 σκλήρυνσης	 του	 ενυδατωμένου	 τσιμέ-
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ντου,	 στο	 νωπό	 σκυρόδεμα,	 ο	 τσιμεντοπολτός	 που	 περι-
βάλλει	τις	σιδηρές	ράβδους	οπλισμού,	προσαρμόζεται	πλή-
ρως	 με	 το	 σχήμα	 τους,	 καθώς	 και	 με	 τις	 ραβδώσεις	 που	
υπάρχουν	σε	αυτές,	επιτρέποντας	πλήρη	συνάφεια	μεταξύ	
του	χάλυβα	και	του	σκυροδέματος.	Όσο	καλύτερη	είναι	η	
συνάφεια	αυτή	τόσο	μικρότερη	είναι	η	ρηγμάτωση	του	σκυ-
ροδέματος.

•	 Το	αλκαλικό	χημικό	περιβάλλον	που	δημιουργείται	από	την	
ενυδάτωση	του	τσιμέντου	και	την	αποδέσμευση	ανιόντων	

ασβεστίου	Ca++,	 αποτρέπει	 την	διάβρωση	 του	χάλυβα	 και	

μάλιστα	επιτρέπει	στο	λιγοστό	ατμοσφαιρικό	οξυγόνο	Ο2,	
που	εγκλωβίζεται	ως	διαλυμένο	αέριο	στο	νερό	του	νωπού	
σκυροδέματος,	να	σχηματίσει	μια	εξαιρετικά	λεπτή	στρώση	

τριοξειδίου	 του	 σιδήρου	Fe2O3,	 πάχους	 ενός	 νανομέτρου	

(1nm=10-9m),	 που	προστατεύει	 τις	ράβδους	οπλισμού	από	
την	περαιτέρω	οξείδωση	και	διάβρωση.

Η	ρηγμάτωση	 του	σκυροδέματος	διευκολύνει	 τη	δράση	 των	
διαβρωτικών	 παραγόντων,	 οι	 οποίοι	 το	 προσβάλλουν	 μέσω	
των	 ρωγμών	 που	 σχηματίζονται.	 Η	 οξείδωση	 του	 σιδηρού	
οπλισμού	είναι	μια	από	τις	σοβαρότερες	αστοχίες	μιας	κατα-
σκευής	γιατί	συμβάλλει	σημαντικά	στη	μείωση	της	διάρκειας	
της.	Η	διάβρωση	του	χάλυβα	με	την	συνεχή	οξείδωση,	προ-
καλεί	την	αποφλοίωση	του	και	την	κατάργηση	της	συνάφειας	
μεταξύ	των	χαλύβδινων	ράβδων	οπλισμού	και	του	σκυροδέμα-
τος	που	τις	περιβάλλει.	Ταυτόχρονα,	προκαλεί	διόγκωση	του	
σκυροδέματος	και	περαιτέρω	ρηγμάτωση	του.	

Για	την	αποφυγή	μιας	αρχικής	έντονης	ρηγμάτωσης,	η	οποία	
λόγω	των	μεγάλων	ρωγμών	(με	άνοιγμα	της	τάξεως	μεγέθους	
των	3	ή	4	mm	ή	μεγαλύτερο)	μπορεί	να	προκαλέσει	μια	αλυ-
σιδωτή	 σειρά	 αστοχιών,	 επιβάλλεται	 να	 γίνει	 από	 την	 αρχή	
ορθός	υπολογισμός	των	φορτίων	και	ορθός	σχεδιασμός	των	
διαστάσεων	και	 του	οπλισμού	των	μελών	του	φέροντος	ορ-
γανισμού	 (σκελετού),	 που	 να	 περιλαμβάνει,	 μεταξύ	 άλλων,	
ελέγχους	 έναντι	 λειτουργικότητας	 των	 κτηρίων	 (έλεγχος	
μετατοπίσεων,	έλεγχος	παραμορφώσεων	και	έλεγχος	ρηγμά-
τωσης).	Ακόμη,	απαιτείται	ορθός	υπολογισμός	της	σύνθεσης	
του	σκυροδέματος	(σωστές	αναλογίες	τσιμέντου	-	νερού	και	
αδρανών-τσιμέντου)	και	ακριβής	ετοιμασία	του	μείγματος	του	
σκυροδέματος,	 είτε	 επιτόπου	 στο	 εργοτάξιο	 είτε	 στη	 μονά-
δα	 παραγωγής	 έτοιμου	 σκυροδέματος,	 καθώς	 και	 καλή	 συ-
μπύκνωση	του	με	δονητή	(vibrator).	Η	κατάλληλη	συντήρηση	
(curing)	τις	πρώτες	7	μέρες	μετά	τη	σκυροδέτηση,	με	την	συ-
νεχή	διαβροχή	των	επιφανειών	με	νερό,	βοηθά	στην	ταχεία	
αύξηση	της	αντοχής	του	σκυροδέματος.

Πράγματι,	κατά	τη	διάρκεια	πήξης	του	τσιμέντου	δημιουργού-
νται	 στερεά	 πήγματος	 και	 τριχοειδείς	 πόροι.	Όταν	 οι	 πόροι	
αυτοί	δεν	είναι	γεμάτοι	με	νερό	η	ενυδάτωση	του	τσιμέντου	
διακόπτεται.	Έτσι,	στο	αρχικό	στάδιο	των	7	ημερών,	από	την	
ημέρα	παραγωγής	του	σκυροδέματος,	απαιτείται	συνεχής	δι-
αβροχή	του,	όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί,	γιατί	η	αντοχή	στο	αρ-
χικό	στάδιο,	μπορεί	να	φθάσει	στο	60%	έως	80%	της	θλιπτικής	

αντοχής	σD,28	που	θα	έχει	στις	28	μέρες	 (Σχήμα	4).	Εάν	δεν	
πραγματοποιηθεί	η	διαδικασία	συνεχούς	διαβροχής	του	σκυ-
ροδέματος	στο	αρχικό	στάδιο,	μετά	την	τοποθέτηση	του	σε	
καλούπια	(σκυροδέτηση),	η	πραγματική	επιτόπου	αντοχή	του	

θα	είναι	μειωμένη,	ενδεχομένως,	κατά	20%	έως	και	30%	πιο	

κάτω	από	την	αρχικά	επιδιωκόμενη	τιμή	σχεδιασμού	σD,28 
στις	

28	μέρες.	Αυτό,	όμως,	σημαίνει	εμφάνιση	ρωγμών	και	όλα	τα	
επακόλουθα	της	φυσικής	φθοράς	του	σκυροδέματος.

Η	σημασία	του	συντελεστή	w	ύδατος	-	τσιμέντου,	όπως	έχει	
οριστεί	με	την	σχέση	(1)	στην	εισαγωγή,	είναι	πολύ	μεγάλη	
σε	σχέση	με	τη	διάρκεια	και	ανθεκτικότητα	της	κατασκευής.	
Ο	 συντελεστής	 αυτός	 πρέπει	 να	 έχει	 κατάλληλη	 τιμή	 ώστε	
να	εξασφαλίζεται	η	πλήρης	ενυδάτωση	του	 τσιμέντου	αλλά	
ταυτόχρονα	να	αποφεύγεται	η	περίσσεια	ύδατος	και	η	δημι-
ουργία	μεγάλου	αριθμού	τριχοειδών	πόρων,	γεμάτων	με	νερό,	
οι	οποίοι	μετά	την	πήξη	του	σκυροδέματος	αφήνουν	κενά,	ικα-
νά	να	μειώσουν	δραστικά	την	φαινομένη	πυκνότητα	και	κατά	
συνέπεια	 την	αντοχή	 του	σκυροδέματος.	Επιπλέον,	ο	μεγά-
λος	αριθμός	κενών	αυξάνει	το	πορώδες.	Το	αποτέλεσμα	είναι	
προφανές:	εμφάνιση	επιφανειακών	ρωγμών,	λόγω	αστοχιών,	
οι	οποίες	στη	συνέχεια	προχωρούν	σε	βάθος,	με	όλες	τις	αλυ-
σιδωτές	συνέπειες	της	δράσης	των	διαβρωτικών	παραγόντων.	

Έτσι,	έχει	βρεθεί	ότι	η	ιδανική	τιμή	του	συντελεστή	w	ύδατος-
τσιμέντου,	κυμαίνεται	μεταξύ	των	τιμών	0.40	έως	0.45,	προ-
κειμένου	να	έχουμε	τη	μέγιστη	δυνατή	αντοχή	σκυροδέματος	
στις	28	μέρες	(Σχήμα	5).	Η	δραματική	αύξηση	της	τιμής	του	
πορώδους	σε	σχέση	με	την	αύξηση	της	τιμής	του	συντελεστή	
w,	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	6.

Μια	άλλη	αρνητική	συνέπεια	της	ύπαρξης	περίσσειας	ύδατος	
στο	νωπό	σκυρόδεμα,	είναι	η	εμφάνιση	του	φαινομένου	από-
δοσης	 ύδατος,	 δηλαδή	 της	αποβολής	 της	ποσότητας	 νερού	
που	περισσεύει,	πριν	από	την	πήξη	του	σκυροδέματος	και	η	
οποία	 οφείλεται	 στην	 καθίζηση	 των	 στερεών	 υλικών.	 Λόγω	
του	φαινομένου	αυτού	είναι	δυνατό	να	σχηματιστούν	θύλακες	
νερού	κάτω	από	τα	αδρανή	με	αποτέλεσμα	να	δημιουργηθούν	
κενά,	μετά	την	πήξη	του	σκυροδέματος,	με	όλες	τις	αρνητικές	
συνέπειες.	

Στο	σημείο	αυτό	πρέπει	να	τονιστεί	η	σημασία	της	κοκκομετρι-
κής	διαβάθμισης	και	του	ορθού	υπολογισμού	της	ποσότητας	
των	 αδρανών	 (άμμου	 και	 χαλίκων),	 καθώς	 και	 των	 αναλογι-
ών	αδρανών	-	τσιμέντου,	στη	διάρκεια	και	ανθεκτικότητα	του	
σκυροδέματος.	Πρέπει,	επίσης,	να	ληφθεί	υπόψη	το	γεγονός	
ότι	 μετά	 τη	 συμπύκνωση	 (η	 οποία	 πρέπει	 να	 γίνεται	 με	 δο-
νητή),	μέσα	σε	όλη	τη	μάζα	του	σκυροδέματος,	παραμένουν	
πόροι	γεμάτοι	με	ατμοσφαιρικό	αέρα,	ο	οποίος	εγκλωβίζεται	
εκεί	στο	στάδιο	της	σκυροδέτησης.	Συνήθως,	προκαθορίζεται	

η	υπάρχουσα	ποσότητα	L,	του	περιεχόμενου	αέρα,	ως	ποσο-

Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα

Σχήμα	4.	Διάγραμμα	ποσοστιαίας	αύξησης	της	αντοχής	του	
σκυροδέματος.
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στό	(%)	κατ΄	όγκο	(κ.ο.).	Έτσι,	π.χ.,	μπορεί	να	απαιτηθεί	ποσό-
τητα	1.5%	κ.ο.,	η	οποία	στο	ένα	κυβικό	μέτρο	σκυροδέματος	

αντιστοιχεί	σε	όγκο L=0.015m3.	Η	τιμή	αυτή	είναι	συνήθης	για	

την	ποσότητα	L	και	αποτελεί	τάξη	μεγέθους	για	τον	όγκο	του	
εγκλωβισμένου	στο	σκυρόδεμα	αέρα.	Η	απαιτούμενη,	λοιπόν,	

ολική	ποσότητα	Κ	των	αδρανών,	σε	ένα	κυβικό	μέτρο	νωπού	
σκυροδέματος,	υπολογίζεται	ως	εξής:

όπου	ρk	είναι	η	φαινομένη	πυκνότητα	των	αδρανών,	ρz	είναι	η	

φαινομένη	πυκνότητα	του	τσιμέντου,	Z	είναι	η	ποσότητα	του	
τσιμέντου	(σε	Kg)	και	W	είναι	η	ποσότητα	του	νερού	(επίσης	
σε	Kg).	Όλα	τα	υλικά	που	αποτελούν	το	σκυρόδεμα	συντελούν	
στην	ανθεκτικότητα	του.	Οι	 ιδιότητες,	λοιπόν,	 του	σκυροδέ-
ματος	εξαρτώνται	όχι	μόνο	από	τις	 ιδιότητες	του	τσιμέντου	
αλλά	και	από	τις	 ιδιότητες	και	το	μέγεθος	των	αδρανών,	τα	
οποία	πρέπει	να	είναι	γωνιώδη	και	όχι	στρογγυλευμένα.	Έτσι,	
προτιμούνται	τα	αδρανή	που	προέρχονται	από	θραύσματα	πε-
τρωμάτων,	που	λαμβάνονται	από	λατομία	και	περνούν	μέσα	
από	σπαστήρες.	Τέτοια	αδρανή	έχουν	γωνιώδη	υφή	και	έχουν	
καλύτερη	εμπλοκή	μεταξύ	τους	και	συνάφεια	με	το	τσιμέντο	
που	τα	περιβάλλει.	Το	ιδανικό	μέγεθος	των	αδρανών	προκύ-
πτει,	 για	 κάθε	κατηγορία	σκυροδέματος,	μετά	από	κοκκομε-
τρική	ανάλυση	κατά	την	οποία	τα	αδρανή,	που	πρόκειται	να	
χρησιμοποιηθούν,	διακρίνονται	σε	ομάδες	μεγεθών	ανάλογα	
με	το	ποσοστό	(%)	που	συγκρατείται	μεταξύ	κοσκίνων	διαμέ-

τρου	οπών	μεταξύ	di	και	di-1.	

Το	κάθε	ποσοστό	ri των	αδρανών	που	συγκρατούνται	από	κό-

σκινο	με	οπές	διαμέτρου	di,	καταγράφεται	σε	στήλη	πίνακα,	
ενώ	σε	δεύτερη	στήλη	του	ίδιου	πίνακα	καταγράφεται	η	αντί-

στοιχη	τιμή	της	διαμέτρου	di των	κενών	του	κοσκίνου.	Οι	τιμές	
των	 ποσοστών	 των	 συγκρατούμενων	 από	 τα	 κόσκινα	 αδρα-
νών,	εύκολα	μετατρέπονται	σε	τιμές	διερχόμενων	ποσοστών	

pi,	οι	οποίες	μαζί	με	τις	αντίστοιχες	τιμές	διαμέτρου	di,	ορίζουν	
συγκεκριμένη	γραφική	παράσταση	που	ονομάζεται	κοκκομε-
τρική	καμπύλη.	Προκειμένου	να	εξασφαλιστεί	η	επιδιωκόμενη	
ανθεκτικότητα	του	σκυροδέματος,	πρέπει	η	καμπύλη	αυτή	να	
βρίσκεται	στην	«εξαίρετη	περιοχή»	(Σχήμα	7).

Η	 ιδανική	 καμπύλη	εξασφαλίζει	 την	απαίτηση	βέλτιστης	 κα-
τανομής	 αδρανών	 διαφόρων	 μεγεθών	 σε	 όλη	 τη	 μάζα	 του	
σκυροδέματος	ώστε	 τόσο	 τα	λεπτόκοκκα	αδρανή	όσο	 και	 ο	
τσιμεντοπολτός	να	γεμίζουν	τα	κενά	μεταξύ	των	χονδρόκοκ-
κων	αδρανών	αλλά	και	να	περιβάλλουν	πλήρως	τους	κόκκους	
των	αδρανών	με	μεγαλύτερη	διάμετρο,	ώστε	να	επιτυγχάνε-
ται	πλήρης	ενυδάτωση	του	τσιμέντου.

Εάν	κατά	την	παραγωγή	του	σκυροδέματος	δεν	τηρηθεί	η	κοκ-
κομετρική	ανάλυση	που	υποδεικνύει	η	ιδανική	καμπύλη,	τότε	το	
σκυρόδεμα	παρουσιάζει	αρκετά	υψηλό	πορώδες	και	άρα	μειω-
μένη	αντοχή	και	δυνατότητα	ρηγμάτωσης,	με	όλα	τα	ανεπιθύ-
μητα	αποτελέσματα	που	αναφέρθηκαν	προηγουμένως.

3.	Συμπεράσματα	Α΄	Μέρους
Στο	παρόν	Α΄	Μέρος	του	άρθρου,	είδαμε	κάποιους	από	τους	
παράγοντες	φυσικής	φθοράς	του	οπλισμένου	σκυροδέματος.	
Στο	επόμενο,	Β΄	Μέρος	του	άρθρου,	θα	παρουσιαστούν	τα	μο-
ντέλα	που	περιγράφουν	την	προσβολή	του	σκυροδέματος	από	

το	CO2,	από	χλωριούχα,	θειϊκά	και	νιτρικά	ανιόντα,	καθώς	και	
από	άλλους	 παράγοντες	 όπως	ο	 παγετός,	 η	 αργιλοπυριτική	
αντίδραση	κ.ά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•	(1)	FIB-bulletin	53/2010,	Structural	Concrete,	(2010)
•	(2)	Α.	Κορωναίου,	Καθηγητή	Ε.Μ.Π.,
	 Σημειώσεις	φοιτητικών	διαλέξεων	για	τα	τεχνικά	υλικά,					
(1986)			  

Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα

Σχήμα	5.	Ποσοστιαία	μείωση	της	αντοχής	28	ημερών	σD,28 
με	

την	αύξηση	του	w.

Σχήμα	6.	Αύξηση	του	πορώδους	του	σκυροδέματος	ως	προς	το	w.
Σχήμα	7.	Καθορισμός	ιδανικής	κοκκομετρικής	καμπύλης	

αδρανών.



29Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2013

Tεχνικά Θέματα

Η  ανάγκη	 ηχομόνωσης	 της	 κατα-σκευής	 γίνεται	 όλο	 και	 πιο	 επι-
τακτική	 στη	 σημερινή	 εποχή.	

Ανεξάρτητα	από	την	εφαρμογή	των	Ευ-
ρωπαϊκών	 ή	 Εθνικών	 προδιαγραφών	 η	
ηχομόνωση	των	κατασκευών	απαιτείται	
για	την	απομόνωση	είτε	από	τους	έντο-
νους	εξωτερικούς	θορύβους	της	πόλης,	
είτε	από	 τους	θορύβους	από	γειτονικά	
διαμερίσματα.	Το	φαινόμενο	αυτό	γίνε-
ται	εντονότερο	στους	επαγγελματικούς	
χώρους	ή	στους	χώρους	γραφείων.	

Επιπρόσθετα,	 δεν	 πρέπει	 να	 παραλεί-
ψουμε	την	προστασία	των	κατασκευών	
στο	ενδεχόμενο	ανάπτυξης	φωτιάς.	Πυ-
ράντοχα	εσωτερικά	χωρίσματα	θα	προ-
στατεύσουν	τους	ενοίκους	ενός	κτιρίου	
για	30	έως	120	λεπτά,	ώστε	να	διασφα-
λίσουν	την	ασφαλή	έξοδο	τους	από	το	
κτίριο.	

Συνεπώς,	 χρειαζόμαστε	 ένα	 δομικό	
υλικό	που	να	μπορεί	να	συμμετέχει	σε	
συστήματα	που	προσδίδουν	ηχομόνωση	
και	πυροπροστασία	στην	κατασκευή.	Το	
βασικό	 δομικό	 υλικό	 που	 αναζητούμε	
είναι	η	γυψοσανίδα,	η	οποία	σε	συνδυα-
σμό	με	τον	πετροβάμβακα	μας	εξασφα-
λίζει	πιστοποιημένα	συστήματα	ηχομό-
νωσης	και	πυροπροστασίας.	

Τα	τούβλα	γνώρισαν	για	δεκαετίες	ση-
μαντική	διάδοση	στην	περιοχή	μας,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 επικρατήσει	 -σε	 τμήμα	
του	 τεχνικού	 κόσμου-	 η	 αντίληψη	 ότι	
αποτελούν	 την	 ενδεδειγμένη	 λύση	 για	
ηχομόνωση	 και	 πυροπροστασία	 τοιχο-
ποιιών.	

Όμως	τα	τελευταία	χρόνια	έγινε	συνει-
δητή	 όχι	 μόνον	 η	 εργαστηριακή	 υπε-
ροχή	 της	 τοιχοποιΐας	 με	 ξηρά	 δόμηση	
αλλά	 και	 τα	 πλεονεκτήματα	 βάρους,	
ταχύτητας,	 κόστους	 και	 σχεδιαστικής	
ελευθερίας	 στην	 κατασκευή	 που	 αυτή	
επέφερε.	 Είναι	 πλέον	 κοινή	 παραδοχή	
ότι	 η	 καταλληλότερη	 λύση	 για	 εσωτε-

ρικά	χωρίσματα	ή	για	επένδυση	τοίχων,	
με	 απαιτήσεις	 ηχομόνωσης	 αλλά	 και	
πυροπροστασίας	 είναι	 τα	 συστήματα	
ξηράς	δόμησης.

Τα	 συστήματα	 ξηράς	 δόμησης	 αποτε-
λούνται	 από	 δυο	 ή	 και	 περισσότερα	
φύλλα	γυψοσανίδας	με	εσωτερικά	φύλ-
λα	 πετροβάμβακα	 (εικόνα	 1).	 Επίσης,	
συστήματα	 ξηράς	 δόμησης	 μπορούν	
να	 χρησιμοποιηθούν	 αναδρομικά	 σε	
υφιστάμενους	εξωτερικούς	τοίχους	για	
βελτίωση	 της	 θερμικής	 συμπεριφοράς	
αλλά	και	της	ηχομόνωσης	και	της	πυρα-
ντίστασης	(εικόνα	2)

Τα	συστήματα	ξηράς	δόμησης	μπορούν	
να	 προσφέρουν	 τεχνικές	 λύσεις	 για	
ηχομόνωση	μέχρι	και	62dB,	ενώ	για	πυ-
ροπροστασία	μέχρι	και	120	λεπτά.	

Η	πιστοποίηση	των	συστημάτων	γίνεται	
σύμφωνα	με	τα	Ευρωπαϊκά	πρότυπα	ΕΝ	
1363-1:1999-10	και	ΕΝ	1634-1:1999-10	
για	 την	 ηχομόνωση	 και	 ΕΝ	 ISO	 717-
1:1997	 και	 ΕΝ	 ISO	 140-3:2006	 για	 την	
πυραντίσταση.	

Η	 Fibran	 ως	 παραγωγός	 γυψοσανίδας	
και	 πετροβάμβακα	 εξασφάλισε	 πιστο-
ποίηση	 των	 συστημάτων	 ξηράς	 δόμη-
σης	 σύμφωνα	 με	 τα	 Ευρωπαϊκά	 αλλά	
και	επιμέρους	τοπικά	πρότυπα.	Σήμερα	
εφαρμόζονται	 σε	 δεκάδες	 χώρες	 της	
Ευρώπης,	της	Ασίας	και	της	Αφρικής	τα	
πιστοποιημένα	 συστήματα	 συστήματα	
Fibran.

Στους	 πίνακες	 1	 και	 2	 παρουσιάζονται	
ενδεικτικά	 συστήματα	 πυραντίστασης	
και	ηχομόνωσης	με	ειδική	αναφορά	στο	
νούμερο	του	αντίστοιχου	πιστοποιητικού.	

Συνοψίζοντας	τα	συστήματα	ξηράς	δό-
μησης	 προσφέρουν	 ολοκληρωμένες	
κατασκευαστικές	λύσεις	για	την	αντιμε-
τώπιση	του	θορύβου	καθώς	και	για	την	
πυροπροστασία	των	κατασκευών.	Είναι	
σημαντικό	να	τονίσουμε	πως	τα	συστή-
ματα	ξηράς	δόμησης	είναι	πολύ	εύκολα	
στην	 κατασκευή	προσφέροντας	λύσεις	
με	 μικρότερη	 επιφάνεια	 από	 τις	 συνη-
θισμένες	πρακτικές.	Επίσης,	 μπορούν	 να	
τροποποιηθούν	 πολύ	 εύκολα	 καθώς	 δεν	
απαιτούν	σύνθετες	οικοδομικές	εργασίες.

Συστήματα Γυψοσανίδας: 
Η τεχνική απάντηση για την ηχομόνωση
και την πυροπροστασία των κατασκευών

Στέλλα	Χαδιαράκου,	Δρ.	Μηχανολόγος	Μηχανικός,	Υπ.	Τμήματος	Έρευνας	&	Ανάπτυξης	–	Διαχείρισης	Ποιότητας	(Ελλάδα)

Εικόνα	1:	Παραδείγματα	Συστημάτων	Ξηράς	Δόμησης

Εικόνα	2:	Παραδείγματα	Επένδυσης	Εξωτερικής	Τοιχοποιίας	

1 2
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1	FIBRANgyps	F15
PROFILES	U40x50x40	

C47x74x50mm	every	600mm
1	FIBRANgyps	F15

2	FIBRANgyps	A13
FIBRANgeo	B-040/40mm

2	FIBRANgyps	A13

2	FIBRANgyps	A13
FIBRANgeo	B-040/40mm

2	FIBRANgyps	A13

2	FIBRANgyps	AB13
FIBRANgeo	B-050/50mm
2	FIBRANgyps	AB13

2	FIBRANgyps	A13
FIBRANgeo	B-050/100mm

2	FIBRANgyps	A13

60

51

62

54

62,7

LAPI	50/C/10

I.G.218232

I.G.218233

I.G.218234

-

60 CSI1624FR

90 CSI1779FR

90 CSI1720FR

120 LAPI
103/C/12-160FR

120 NEW	Ist.Giordano

120 NEW	Ist.Giordano

120 CSI1657FR

2	FIBRANgyps	F13
PROFILES	U38x48x30

C34x46,5x36mm	every	600mm
FIBRANgeo	B-070/40mm

2	FIBRANgyps	F13

2	FIBRANgyps	F13
PROFILES	U30x70x30

C34x68,5x36mm	every	600mm
2	FIBRANgyps	F13

2	FIBRANgyps	F13
PROFILES	U40x75x40

C47x74x50mm	every	600mm
2	FIBRANgyps	F13

2	FIBRANgyps	F15
PROFILES	U40x75x40

C47x74x50mm	every	600mm
2	trapdoors

1	FIBRANgyps	F13
1	Fiberock	AR	12,7

PROFILES	U40x75x40
C47x74x50mm	every	600mm
FIBRANgeo	B-060/50mm

1	Fiberock	AR	12,7
1	FIBRANgyps	F13

4	FIBRANgyps	F13
PROFILES	U40x75x40

C47x74x50mm	every	600mm

1	FIBRANgyps	F15
brick	80mm

cement	plaster	10mm	each	side

Πίνακας	1:	Συστήματα	Ξηράς	Δόμησης	κατάλληλα	για	πυραντίσταση

Πίνακας	2:	Συστήματα	Ξηράς	Δόμησης	κατάλληλα	για	ηχομόνωση

 Διάταξη  Περιγραφή EI Πιστοποιητικό

 Διάταξη  Περιγραφή Rw(dB) Πιστοποιητικό
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Ο 
λοκληρώθηκε	 στις	 22	 Φεβρουαρίου	 2013	 η	 αξιο-
λόγηση	 των	 φωτογραφιών	 που	 υποβλήθηκαν	 στο	
φωτογραφικό	 διαγωνισμό	 με	 θέμα:	 «Φυσικά	 Γεω-

μορφώματα	 της	 Κύπρου»,	 που	 διοργάνωσαν	 από	 κοινού	 ο	
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	–	Επαρ-
χιακό	Τμήμα	Λευκωσίας-Κερύνειας	και	ο	Ροταριανός	Όμιλος	
Λευκωσίας-Σαλαμίς.	Ο	διαγωνισμός	πραγματοποιήθηκε	με	τη	
συνεργασία	του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύ-
πρου	(ΕΤΕΚ),	της	Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου	–	Τμήμα	
Λευκωσίας	και	του	Συνδέσμου	Γεωλόγων	και	Μεταλλειολό-
γων	Κύπρου.
 
Η	πενταμελής	Κριτική	Επιτροπή	είχε	την	ακόλουθη	σύνθεση:

•	 Γιάννα	Οικονομίδου,	Πρόεδρος	ΣΠΟΛΜΗΚ	–
	 Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας-Κερύνειας

Διαγωνισμός 

Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Γεωμορφώματα της Κύπρου»

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

1ος	Έπαινος

Έπαινος

3ος	Έπαινος

1o,	2o	και	3o 

βραβείο	στην	

σελίδα	αρ.	8

2ος	Έπαινος

•	 Θέμης	Θεμιστοκλέους,	Προπρόεδρος	Ρ.Ο.	Λευκωσίας		
	 -	Σαλαμίς,	Γραμματέας	Περιφέρειας	2450	του	Διεθνούς		
	 Ρόταρυ
•	 Στέλιος	Αχνιώτης,	Πρόεδρος	ΕΤΕΚ
•	 Κωνσταντίνος	Χαραλάμπους,	Πρόεδρος	Φωτογραφικής		
	 Εταιρείας	Κύπρου	–	Τμήμα	Λευκωσίας
•	 Γιαννάκης	Παναγίδης:	Εκπρόσωπος	του	Συνδέσμου
	 Γεωλόγων	και	Μεταλλειολόγων	Κύπρου

Γραμματέας	της	Επιτροπής	ήταν	ο	Αντώνης	Τουμαζής,	κοινό	
μέλος	των	δύο	οργανωτών.

Υποβλήθηκαν	 πέραν	 των	 600	φωτογραφιών	 από	 58	 διαγω-
νιζόμενους.	Το	επίπεδο	ήταν	πάρα	πολύ	καλό	και	η	κριτική	
επιτροπή	είχε	πολύ	δύσκολο	έργο	στην	επιλογή	των	φωτο-
γραφιών	για	βράβευση	και	περίληψη	στην	έκθεση.
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1ο	Βραβείο 914988-3	 Τα	σύνορα	νησιού	&	θάλασσας,	Θαλασσινές	σπηλιές	στην	Αγία	Νάπα	 Μαρία	Χίνη

2ο	Βραβείο 335671-5 Σταλακτίτες	και	Σταλαγμίτες,	Σπηλαιοβάραθρο	Ακάμα	-	περιοχές	Σμιγές Σοφούλης	Χατζηπαναγής

3ο	Βραβείο 000954-3b Φράγμα	Μαλούντας	Διπλοπόταμος	-	Κόκκινος	Βράχος	 Χρίστος	Χριστοφίδης

1ος	Έπαινος	 914988-1 Η	πέτρα	της	Πάφου,	Πέτρα	του	Ρωμιού	 Μαρία	Χίνη

2ος	Έπαινος 300464-1 Ο	βράχος	ελέφαντας,	Απόστολος	Ανδρέας,	Ριζοκάρπασο	 Ηλίας	Λάμπρου

3ος	Έπαινος 133313-1a The	path,	Φαράγγι	του	Άβακα	 Παναγιώτης	Γιάγκου

Έπαινος 783716-13 Pre-Historic	T	-	Rex,	Κόλπος	Λάρας,	Ακάμας	 Jean	Massry

Έπαινος 130722-5 Βραχώδης	Κυματισμός,	Αρμενοχώρι	-	Παρεκκλησιά,	Λεμεσός Παναγιώτης	Κυριάκου

Έπαινος 385186-4a Κάβο	Γκρέκο,	Αμμόχωστος Άλκης	Κυριακίδης

Έπαινος - Καταρράκτες	Παραδείσιων,	Τρόζενα Χρίστος	Δημητρακόπουλος

Έπαινος	 300464-2 Σελινιακό	Τοπίο,	Απόστολος	Ανδρέας,	Ριζοκάρπασο Ηλίας	Λάμπρου

Έπαινος 161257-11c 	Παλάτια,	Ακρωτήριο	Κάβο	Γκρέκο,	Αμμόχωστος Μερόπη	Θεοκλήτου

Έπαινος -	 Σπήλαιο,	Friendship	beach	-	Κάππαρης,	Αμμόχωστος	 Μερόπη	Θεοκλήτου

					Βραβεία		 Κωδικός		 Toποθεσία		 	Όνομα	Φωτογράφου
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Σ το	παρόν	 τεύχος	παρουσιάζεται	 το	Β’	 μέρος	 του	άρ-
θρου	 που	 αφορά	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 για	
αναβάθμιση	 του	 Συλλόγου,	 η	 οποία	 διεξήχθη	 κατά	

την	περίοδο	Σεπτεμβρίου	-	Οκτωβρίου	2012.	Το	άρθρο	περι-
λαμβάνει	τις	ενότητες	που	αφορούν	το	Ενημερωτικό	Δελτίο	
του	Συλλόγου,	τις	Δραστηριότητες	του	Συλλόγου,	τις	Τοπο-
θετήσεις	του,	την	Ιστοσελίδα	του	Συλλόγου,	την	Εικόνα	του	
Συλλόγου	και	τα	Δημογραφικά	Στοιχεία	των	συμμετεχόντων	
στην	έρευνα.

Στην	 ενότητα	 που	 αφορούσε	 το	 Ενημερωτικό	 Δελτίο	 του	
Συλλόγου	συμπεριλήφθηκαν	ερωτήσεις	όπως:	«Διαβάζω	το	
Ενημερωτικό	Δελτίο του	ΣΠΟΛΜΗΚ;»	με	την	απάντηση	«Συ-
χνά»	να	λαμβάνει	ποσοστό	44,1%	και	«Πάντα»	38,3%.	Στην	
ερώτηση	«Στο	Ενημερωτικό	Δελτίο	με	ενδιαφέρει	κυρίως	να	
διαβάζω:»	η	πλειοψηφία	απάντησε	«Ανακοινώσεις	που	αφο-
ρούν	Πολιτικούς	Μηχανικούς»,	ενώ	ακολουθούν	οι	«Επερχό-
μενες	Εκδηλώσεις	 /	 Σεμινάρια»	 και	 «Νέα	 /	Δραστηριότητες	
του	Συλλόγου».	 Στην	 ερώτηση	«Αξιολογώ	το	Ενημερωτικό	
Δελτίο	ως:»	61,9%	απάντησαν	«Καλό»	ενώ	24,3%	απάντη-
σαν	«Πολύ	Καλό».

Όσον	 αφορά	 τις	 εκδηλώσεις	 του	 Συλλόγου,	 στην	 ερώτηση	
«Ποιες	 εκδηλώσεις	 του	 Συλλόγου	 σας	 ενδιαφέρουν	 περισ-
σότερο;»	 η	 πλειοψηφία	 ανέφερε	 ότι	 ενδιαφέρετε	 περισσό-
τερο	 για	 Διαλέξεις	 /	 Σεμινάρια,	 Εκπαιδευτικά	 Προγράμματα	
και	 Ημερίδες	 ενώ	 πολύ	 λιγότεροι	 είναι	 αυτοί	 που	 ενδιαφέ-
ρονται	για	το	Παγκύπριο	Χορό	του	Συλλόγου.	Στην	ερώτηση	 
«Αν	συμμετείχατε	σε	κάποια/ες	εκδηλώσεις/σεμινάρια/διαλέ-
ξεις	του	Συλλόγου,	πώς	αξιολογείτε,	γενικά,	το	επίπεδο	αυτής/
αυτών;»,	η	πλειοψηφία	(72,3%)	απάντησε	«Ικανοποιητικό».

Στην	 ερώτηση	«Κατά	 καιρούς	 ο	 Σύλλογος	 τοποθετείται	 με	
άρθρα	στον	τύπο	ή	και	με	ανακοινώσεις	για	διάφορα	φλέγο-
ντα	θέματα.	Θεωρώ	ότι	οι	τοποθετήσεις	αυτές	είναι	σε	γενι-
κές	γραμμές;»,	το	60,5%	απάντησε	ότι	είναι	Ουδέτερες	ενώ	
το	25%	ότι	είναι	αμυντικές.

Έρευνα για αναβάθμιση του Συλλόγου - Μέρος Β’

Στις	ερωτήσεις	που	αφορούσαν	τα	Τέλη	Εγγραφής	και	Συν-
δρομής	η	πλειοψηφία	απάντησε	ότι	αυτά	είναι	«Κανονικά».	
Στην	 ερώτηση	 «Προτιμώ	 να	 πληρώνω	 τη	 συνδρομή	 μου:», 
η	πλειοψηφία	 (62,9%)	απάντησε	«με	πιστωτική	κάρτα	μέσω	
διαδικτύου»

Στην	ενότητα	που	αφορούσε	την	 ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	
και	 συγκεκριμένα	 στην	 ερώτηση	 «Συνήθως	 επισκέπτομαι	
την	 ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	για	τον/τους	πιο	κάτω	λόγο/
λόγους:»,	 η	 πλειοψηφία	απάντησε	 «Ενημέρωση	για	 τα	 νέα	
του	Συλλόγου»	και	«Εύρεση	πληροφοριών	για	το	Επάγγελμα	
του	Πολιτικού	Μηχανικού».	Στην	ερώτηση	«Αξιολογώ	το	πιο	
κάτω	στοιχείο	 της	 ιστοσελίδας	ως»	η	 πλειοψηφία	ανέφερε	
ότι	 θεωρεί	 το	 σχεδιασμό,	 τις	 πληροφορίες	 που	 παρέχονται	
και	τη	φιλικότητα	στη	χρήση	ως	«καλό».

Στην	ερώτηση	«Με	ποιο/ποιους	από	τους	πιο	κάτω	τρόπους	
θα	θέλατε	να	ενημερώνεστε	από	το	ΣΠΟΛΜΗΚ:»,	η	πλειοψη-
φία	απάντησε	«μέσω	email».

Στην	 ερώτηση	 «Αξιολογώ	 τη	 γενική	 εικόνα	 του	 Συλλόγου	
ως:»	53.6%	απάντησαν	«Καλή»,	ενώ	31.5%	απάντησαν	«πολύ	
καλή».	Αντίστοιχα,	στην	ερώτηση	«Αξιολογώ	τη	σχέση	του	
Συλλόγου	 με	 τα	Μέλη	 του	ως:»	 46.4%	απάντησαν	 «Καλή»	
και	 25%	«Πολύ	καλή».	Τέλος,	στην	ερώτηση	«Θα	σύστηνα	
και	σε	άλλους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	να	γίνουν	Μέλη	του	
Συλλόγου»	76,9%	απάντησαν	«Σίγουρα	Ναι»	ενώ	23.1%	απά-
ντησαν	«Ίσως».

Όσον	 αφορά	 τα	 Δημογραφικά	 στοιχεία	 της	 έρευνας,	 αυτά	
παρουσιάζονται	 αναλυτικά	 στις	 ακόλουθες	 γραφικές	 παρα-
στάσεις.

Τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	καθώς	και	οι	πληροφορίες	που	
πηγάζουν	από	αυτά	αποτελούν	τη	βάση	για	λήψη	αποφάσεων	
που	αφορούν	την	αναβάθμιση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-
χανικών	Κύπρου.			

ΣΤΟ	ENHMEΡΩΤΙΚΟ	ΔΕΛΤΙΟ	ΜΕ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ	ΚΥΡΙΩΣ	ΝΑ	ΔΙΑΒΑΖΩ:

0%
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Θέσεις	Εργασίας Άλλο
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	EΡΕΥΝΑΣ

EΠΙΠΕΔΟ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	/	ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
/	ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ	ΣΠΟΛΜΗΚ

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ	ΣΠΟΛΜΗΚ	ΣΤΟΝ	ΤΥΠΟ

Xαμηλό Μέτριο

Ικανοποιητικό Ψηλό

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Φοιτητής/τρια Ασκούμενος/η

Κανονικό	Μέλος

18-25 26-35

36-45 46-55 56+

Επιθετικές Αμυντικές

Ουδέτερες Φλύαρες

Έρευνα

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ	ΣΤΟ	ΣΥΛΛΟΓΟ	ΩΣ: EΠΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ

ΦΥΛΟ

Λευκωσία	-	Κερύνεια

Λάρνακα	-	Αμμόχωστος

Λεμεσός

Πάφος
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44,4%
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Κοινή	Δήλωση	Πολιτικής

για	τη	μείωση	των	ατυχημάτων	και	επαγγελματικών	ασθενειών	στον	τομέα	των	Κατασκευών

Τροποποίηση	Συμβολαίων	Ανάθεσης	Μελέτης	Οικοδομικών	Έργων	του	δημοσίου

Το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ)	στα	πλαίσια	της	Κοινής	Δήλωσης	Πολιτικής	που	υπογράφτηκε	στις	11.9.2009,	αλλά	και	

της	Στρατηγικής	της	Κύπρου	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	στην	εργασία	2007-2012,	προωθεί,	μεταξύ	άλλων,	την	ενσω-

μάτωση	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στις	διαδικασίες	ανάθεσης	της	μελέτης	και	εκτέλεσης	κατασκευαστικών	έργων.

Η	Στρατηγική	της	Κύπρου	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	στην	εργασία	2007-2012,	εγκρίθηκε	από	το	Υπουργικό	Συμβού-

λιο	και	υπογράφηκε	από	τους	Κοινωνικούς	Εταίρους.		Παράλληλα	υπογράφηκε	η	Κοινή	Δήλωση	Πολιτικής	από	τους	Υπουργούς	

Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	Εσωτερικών	και	Συγκοινωνιών	και	Έργων,	τους	Κοινωνικούς	Εταίρους,	καθώς	επίσης	

και	άλλους	Οργανισμούς	και	Φορείς	που	σχετίζονται	με	τα	θέματα	των	κατασκευαστικών	έργων.	Η	Κοινή	Δήλωση	Πολιτικής	

είχε	ως	βασικό	στόχο	τη	μείωση	των	εργατικών	ατυχημάτων	και	επαγγελματικών	ασθενειών	στον	τομέα	των	κατασκευών.

Η	ενσωμάτωση	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στις	διαδικασίες	ανάθεσης	της	μελέτης	και	εκτέλεσης	των	κατασκευαστι-

κών	έργων	του	δημοσίου	και	ιδιωτικού	τομέα	αποτελεί	ένα	από	τους	βασικούς	στόχους	της	πιο	πάνω	Δήλωσης	Πολιτικής.

Για	την	επίτευξη	του	στόχου	αυτού	καταρτίστηκε	Ομάδα	Εργασίας,	για	την	υποβολή	σχετικών	εισηγήσεων	για	την	ενσωμά-

τωση	 των	θεμάτων	ασφάλειας	 και	 υγείας	στις	διαδικασίες	ανάθεσης	 της	μελέτης	 και	 εκτέλεσης	 κατασκευαστικών	έργων.		

Συντονιστής	της	Ομάδας	αυτής	ήταν	εκπρόσωπος	του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	ενώ	μέλη	της	ήταν	

εκπρόσωποι	του	ΤΕΕ,	του	Υπουργείου	Εσωτερικών,	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων,	του	Συμβουλίου	Εγγραφής	και	Ελέγχου	

Εργοληπτών,	του	Κυπριακού	Εμπορικού	και	Βιομηχανικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου,	της	Ομοσπονδίας	Συνδέσμων	Εργολάβων	

Οικοδομών	Κύπρου,	της	ΠΟΒΕΚ,	της	ΣΕΚ,	της	ΠΕΟ,	της	ΔΕΟΚ	και	της	Επιτροπής	Μεικτών	Συμβολαίων	Κύπρου.

Το	ΤΕΕ	λαμβάνοντας	υπόψη	την	εισήγηση	που	υποβλήθηκε	από	την	εν	λόγω	Ομάδα	Εργασίας,	προώθησε	σχετική	πρόταση	

στο	Γενικό	Λογιστήριο,	αρμόδια	αρχή	Δημοσίων	Συμβάσεων,	για	την	τροποποίηση	των	«Προτύπων	Εγγράφων	Διαγωνισμού	για	

Παροχή	Υπηρεσιών	Συμβούλων	Μελετητών	Οικοδομικών	Έργων»,	ώστε	να	είναι	ξεκάθαρες	οι	ευθύνες	και	τα	καθήκοντα	των	

Μελετητών	και	των	Συντονιστών	για	τα	θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας	όταν	εκπονείται	η	μελέτη	του	έργου,	κατά	την	υπογραφή	

Δημοσίων	Συμβάσεων	η	οποία	και	υιοθετήθηκε.

Ο	ρόλος	του	Συντονιστή	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου	είναι	ιδιαίτερα	σημα-

ντικός	για	την	εφαρμογή	των	αρχών	πρόληψης,	την	αποτελεσματική	συνεργασία	και	το	συντονισμό	ανάμεσα	στους	μελετητές	

και	άλλους	συντελεστές	του	έργου	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου,	καθώς	και	για	την	ετοιμασία	των	αναγκαίων	

εγγράφων	(Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	και	Φακέλου	Ασφάλειας	και	Υγείας).

Η	τροποποίηση	του	εν	λόγω	Συμβολαίου	από	το	Γενικό	Λογιστήριο	αναμένεται	να	συμβάλει	σημαντικά	στην	εφαρμογή	των	

αρχών	πρόληψης	από	τα	στάδια	σύλληψης	και	σχεδιασμού	των	έργων	καθώς	και	στην	επαρκή	οργάνωση	και	προετοιμασία	

του	εργοταξίου,	για	την	αποτελεσματική	αντιμετώπιση	ή/και	πρόληψη	των	κινδύνων	κατά	την	εκτέλεση	των	έργων	και	κατά	τη	

διάρκεια	της	μελλοντικής	ζωής	τους.		Η	αποτελεσματική	αντιμετώπιση	ή/και	πρόληψη	των	κινδύνων	αυτών	θα	επιφέρει	μείω-

ση	ή/και	αποφυγή	των	ατυχημάτων,	επαγγελματικών	ασθενειών	και	επικίνδυνων	συμβάντων	τα	οποία	πέρα	από	το	πρόσθετο	

οικονομικό	κόστος	με	το	οποίο	επιβαρύνουν	τα	έργα	και	συνεπώς	το	Κράτος,	ο	εργοδότης	και	ο	εργαζόμενος,	επιφέρουν	και	

κοινωνικό	κόστος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	2013	 	 	 	 ΤΜΗΜΑ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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1.	Το	Υπουργείο	Εσωτερικών	μέσα	στα	πλαίσια	της	αναθε-

ώρησης	των	διαδικασιών	αδειοδότησης	των	οικοδομών,	με	

στόχο	 τη	 μείωση	 του	 χρόνου	 έκδοσης	 αδείας	 οικοδομής,	

προχώρησε	στην	έκδοση	του	Διατάγματος	248/2013	με	βάση	

το	άρθρο	3Α(1)	του	περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νό-

μου.	Σύμφωνα	με	 το	πιο	πάνω	Διάταγμα,	η	 έκδοση	άδειας	

οικοδομής	κατοικίας	 (μέχρι	 τετρακατοικία)	σε	εγγεγραμμέ-

νο	οικόπεδο,	το	οποίο	βρίσκεται	σε	Ζώνη	Κα,	Η,	Τα	ή	εντός	

καθορισμένου	 Ορίου	 Ανάπτυξης	 και	 δεν	 επηρεάζεται	 από	

οποιοδήποτε	 σχέδιο	 διάνοιξης	 ή	 συνέχισης	 ή	 διερεύνησης	

του	οδικού	δικτύου,	ή	σε	υπό	δημιουργία	οικόπεδο	θα	γίνεται	

με	την	διαδικασία	του	αυτοελέγχου.

2.	Σύμφωνα	με	την	καθορισμένη	διαδικασία,	ο	αιτητής	/	μελε-

τητής	θα	υποβάλλει	στην	αρμόδια	Αρχή	την	αίτηση	σε	ειδικό	

φάκελο,	 οποίος	 θα	 διατίθεται	 δωρεάν	από	 τις	Οικοδομικές	

Αρχές,	μαζί	με	το	Έντυπο	Αυτοελέγχου	και	όλα	τα	έγγρα-

φα	που	απαιτούνται	για	την	εξέταση	της	αίτησης.	Το	Έντυπο	

Αυτοελέγχου	καθορίζεται	στο	Παράρτημα	Ι	του	Διατάγματος	

248/2013.	Τα	έγγραφα	τα	οποία	πρέπει	να	υποβληθούν,	μαζί	

με	το	έντυπο	αυτοελέγχου	καταγράφονται	στην	παράγραφο	

18	του	Παραρτήματος	Ι	του	ιδίου	Διατάγματος.

3.	Οι	Οικοδομικές	Αρχές	θα	διενεργούν	ταχύ	και	συνοπτικό	

έλεγχο	και	 θα	εκδίδουν	 την	άδεια	οικοδομής	εντός	30	ερ-

γασίμων	ημερών	από	την	υποβολή	της	αίτησης.	Την	ευθύνη	

για	την	ακρίβεια	και	την	ορθότητα	των	στοιχείων	που	περι-

λαμβάνονται	στο	Έντυπο	Αυτοελέγχου	και	τα	άλλα	έγγραφα	

της	μελέτης	που	υποβάλλονται	φέρει	αποκλειστικά	ο	μελε-

τητής	που	υπογράφει	τη	μελέτη	της	αίτησης.	Εξυπακούεται	

ότι	για	τις	αιτήσεις	που	θα	εμπίπτουν	σε	αυτή	την	κατηγορία,	

θα	πρέπει	 να	μελετηθούν	ρυθμίσεις	ώστε	 να	υλοποιούνται	

τα	 ανωτέρω	 χρονοδιαγράμματα	 και	 σε	 περιόδους	 που	 για	

οποιοδήποτε	λόγο	 (περίοδοι	αδειών,	περίοδος	πριν	ή	μετά	

από	εκλογές	κλπ)	υπάρχει	δυσκολία	στην	λήψη	απόφασης.

4.	Οι	Οικοδομικές	Αρχές	έχουν	την	εξουσία	να	διενεργούν	

πλήρη	και	σε	βάθος	έλεγχο,	δειγματοληπτικά	ή	σε	περίπτω-

ση	 που	 προκαταρκτικά	 διαπιστωθεί	 ότι	 οποιοδήποτε	 από	

τα	στοιχεία	που	έχουν	υποβληθεί	είναι	ανακριβές	ή	λανθα-

σμένο,	νοουμένου	ότι	η	άσκηση	αυτής	της	εξουσίας	δεν	θα		

καταστρατηγεί	το	στόχο	της	υιοθέτησης	της	παρούσας	δια-

δικασίας	που	είναι	η	απλούστευση	και	επιτάχυνση	της	διαδι-

κασίας	ελέγχου	αιτήσεων.

5.	Σε	περίπτωση	που,	από	τον	πιο	πάνω	έλεγχο,	η	Οικοδομική	

Αρχή	διαπιστώσει	ότι	με	την	αίτηση	υποβλήθηκαν	ανακριβή	ή	

λανθασμένα	στοιχεία	θα	γίνονται	οι	ακόλουθες	ενέργειες:

(α)	Η	αίτηση	δεν	θα	εμπίπτει	στις	πρόνοιες	του	Διατάγματος	

248/2013	και	κατά	συνέπεια	θα	μελετάται	με	τη	συμβα-

τική	διαδικασία	και	δεν	θα	ακολουθούνται	οι	ειδικές	δια-

ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΕΝΙΚΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	

Περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμος	Διάταγμα	με	βάση	το	άρθρο	3Α(1)

δικαστικές	ρυθμίσεις	που	περιγράφονται	στην	παρούσα	

Εγκύκλιο.	 Για	 την	 απόφαση	 αυτή	 θα	 ενημερώνεται	 κα-

τάλληλα	ο	αιτητής	και	ο	μελετητής.

(β)	Σε	περίπτωση	επανάληψης	του	φαινομένου	υποβολής	αί-

τησης	με	ανακριβή	ή	λανθασμένα	στοιχεία	από	συγκεκρι-

μένο	μελετητή,	η	Οικοδομική	Αρχή	έχει	την	ευχέρεια	να	

αποφασίσει	ότι	στο	μέλλον	όλες	οι	αιτήσεις	που	υποβάλ-

λονται	από	το	συγκεκριμένο	μελετητή	θα	εξετάζονται	με	

τη	συμβατική	διαδικασία,	και	όχι	με	τις	ειδικές	ρυθμίσεις	

που	 καθορίζονται	 στην	 παρούσα	 εγκύκλιο	 και	 σε	 περί-

πτωση	λήψης	τέτοιας	απόφασης	θα	ενημερώνει	σχετικά	

το	μελετητή.

(γ)	Η	Οικοδομική	Αρχή	θα	ενημερώνει	το	Υπουργείο	Εσωτε-

ρικών	και	το	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύπρου	

για	 τις	 ανωτέρω	 περιπτώσεις	 και	 για	 τους	 λόγους	 που	

αιτιολογούν	τη	λήψη	του	μέτρου	που	περιγράφεται	στο	

(β)	πιο	πάνω.

(δ)	Το	ΕΤΕΚ	έχει	την	ευθύνη	να	εξετάσει	την	αναφορά	της	

Οικοδομικής	Αρχής	με	βάση	τον	περί	Επιστημονικού	Τε-

χνικού	 Επιμελητηρίου	 Κύπρου	 Νόμο,	 να	 λάβει	 τα	 ανα-

γκαία	 μέτρα	 και	 να	 ενημερώσει	 σχετικά	 το	 Υπουργείο	

Εσωτερικών	και	την	Οικοδομική	Αρχή.

6.	Για	την	αποτελεσματική	προστασία	της	ασφάλειας	και	των	

ανέσεων	των	χρηστών	της	οικοδομής	και	των	παρακείμενων	

ιδιοκτησιών	από	 το	 ενδεχόμενο	χορήγησης	άδειας	που	 θα	

στηρίζεται	αποκλειστικά	σε	πληροφορίες	που	περιλαμβάνο-

νται	στο	υποβληθέν	Έντυπο	Αυτοελέγχου	και	ενδέχεται	να	

είναι	λανθασμένες,	η	Οικοδομική	Αρχή	είναι	δυνατό	να	θέσει	

μεταξύ	 των	 όρων	 της	 άδειας	 οικοδομής,	 όρο	 που	 θα	 ανα-

φέρει	ρητά	ότι	σε	περίπτωση	σύγκρουσης	ή	ασυμβατότητας	

μεταξύ	της	μελέτης	που	υποβλήθηκε	και	εγκρίθηκε	και	των	

όρων	που	τέθηκαν	στην	άδεια	οικοδομής	θα	υπερισχύουν	οι	

όροι	της	άδειας.

7.	Οι	 Οικοδομικές	 Αρχές	 πρέπει	 να	 τηρούν	 ξεχωριστό	 μη-

τρώο	για	τις	αιτήσεις	που	υποβάλλονται	με	βάση	το	εν	λόγω	

Διάταγμα	και	να	ενημερώνουν	ανά	μήνα	το	Υπουργείο	Εσω-

τερικών,	με	στόχο	τη	συνεχή	αξιολόγηση	των	αποτελεσμά-

των	από	την	εφαρμογή	του.

8. Το	εν	λόγω	Διάταγμα	έχει	ήδη	αναρτηθεί	και	στην	ιστοσελί-

δα	του	Υπουργείου	Εσωτερικών	/	Διοίκηση	/	Τεχνικές	Υπηρε-

σίες	/	Οδοί	και	Οικοδομές	/	Νομοθεσία	και	το	Παράρτημα	Ι	του	

Διατάγματος	έχει	αναρτηθεί	και	στην	ιστοσελίδα	του		Υπουρ-

γείου	Εσωτερικών	 /	Διοίκηση	 /	Τεχνικές	Υπηρεσίες/Οδοί	και	

Οικοδομές	/	Έντυπα	Αδειών	Οικοδομής.

Με	εκτίμηση

Ανδρέας	Ασσιώτης

Γενικός	Διευθυντής	Υπουργείου	Εσωτερικών	

Διάταγμα



Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2013 41

Eπιστολή

ΑΣΦΑΛΙΣΗ	ΚΡΑΤΙΚΗΣ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κοινοποιήσεις:

Γενικό	Ελεγκτή	της	Δημοκρατίας
Γ.Δ.	Υπουργείου	Συγκοινωνιών	και	Έργων
Γ.Δ.	Υπουργείου	Εσωτερικών
Γ.Δ.	Υπουργείου	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος
Γ.Δ.	Υπουργείου	Παιδείας	και	Πολιτισμού
Γ.Δ.	Υπουργείου	Δικαιοσύνης	και	Δημόσιας	Τάξης
Γ.Δ.	Υπουργείου	Άμυνας
Γ.Δ.	Υπουργείου	Οικονομικών
Έφορο	Ασφαλιστικών	Εταιρειών
Πρόεδρο	ΕΤΕΚ
Πρόεδρο	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Κον	Νίκο	Αναστασιάδη
Πρόεδρο	Κυπριακής	Δημοκρατίας

26	Ιουνίου	2013

Εξοχότατε	κύριε	Πρόεδρε

Αντιλαμβάνομαι	ότι	η	υφιστάμενη	πολιτική	και	πρακτική	είναι	όπως	η	κρατική	περιουσία	αυτοασφαλίζεται,	ενώ	η	περιουσία	

των	ημικρατικών	οργανισμών	και	των	αρχών	τοπικής	αυτοδιοίκησης	ασφαλίζεται	από	τον	ιδιωτικό	τομέα.		Στην	παρούσα	οικο-

νομική	κατάσταση	του	Κράτους,	διερωτώμαι	εάν	το	Κράτος	είναι	σε	θέση	να	καλύψει	τις	ζημιές	που	δυνατόν	να	προκληθούν	

από	ακραία	συμβάντα,	π.χ.	καταστροφικό	σεισμό	με	ζημιές	σε	γέφυρες,	κρατικά	κτήρια,	σχολεία,	νοσοκομεία,	κλπ,	ή	ακόμη	και	

ζημιές	από	φωτιά	ή	άλλα	συμβάντα	που	συνήθως	καλύπτονται	από	ασφαλιστικά	συμβόλαια.

Με	την	επιστολή	αυτή	εισηγούμαι	όπως	επανεξεταστεί	η	υφιστάμενη	πρακτική	και	διασφαλιστεί	ότι	όταν	γίνει	καταστροφικό	

συμβάν	το	Κράτος	θα	έχει	τους	πόρους	για	να	αποκαταστήσει	τις	ζημιές.

Ως	πολιτικός	μηχανικός	σας	μεταφέρω	συνοπτικά	τη	φιλοσοφία	σχεδιασμού	των	έργων.		Τα	έργα	σχεδιάζονται	για	ακραία	συμ-

βάντα	συγκεκριμένου	μεγέθους.		Τα	συμβάντα	αυτά	έχουν	εκτιμημένη	πιθανότητα	υπέρβασης	σε	κάποια	χρονική	περίοδο.		Π.χ.	

για	σεισμούς,	τα	έργα	σχεδιάζονται	για	πιθανότητα	υπέρβασης	10%	σε	50	χρόνια,	για	υπερχείλιση	οχετών	για	βροχοπτώσεις	

με	πιθανότητα	υπέρβασης	20%	σε	ένα	(1)	χρόνο	κλπ.		Για	συμβάντα	που	έχουν	μικρότερη	πιθανότητα	υπέρβασης	(πιο	ακραία)	

το	ρίσκο	αυτό	μεταφέρεται	σε	ασφαλιστική	κάλυψη.		

Το	ζητούμενο	είναι	η	διασφάλιση	ότι	το	Κράτος	είτε	αναλαμβάνει	τους	κινδύνους	(αυτοασφαλίζεται)	είτε	μεταφέρει	τους	κιν-

δύνους	σε	τρίτους	(αγοράζει	ασφαλιστική	κάλυψη	από	ασφαλιστικές	εταιρείες),	είτε	προβαίνει	σε	συνδυασμό	των	δύο,	δηλαδή	

αναλαμβάνοντας	τους	κινδύνους	που	οικονομικά	μπορεί	και	μεταφέροντας	τους	υπόλοιπους	κινδύνους.	

	Παραμένω	στη	διάθεσή	σας	για	συζήτηση	του	θέματος.

Με	εκτίμηση

Δρ	Αντώνης	Τουμαζής

Πολιτικός	Μηχανικός
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Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ

Παραβίαση	Κανονισμών
Δεοντολογίας	ΕΤΕΚ

Mε	αφορμή	το	διπλό	θανατηφόρο	εργατικό	ατύχημα	που	συ-
νέβη	την	Πέμπτη	27	Ιουνίου	στον	Κάτω	Αμίαντο,	μετά	από	
πτώση	τοίχου	αντιστήριξης,	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανι-
κών	Κύπρου	εκφράζει	τη	βαθιά	του	θλίψη	και	τα	ειλικρινή	του	
συλλυπητήρια	στους	συγγενείς	των	αποθανόντων.

Δυστυχώς,	 αναγκαζόμαστε	 να	 επαναλαμβάνουμε	 τα	αυτο-
νόητα	για	τις	ευθύνες	που	βαραίνουν	τις	Αρμόδιες	Αρχές,	
είτε	αυτές	είναι	Δημαρχεία,	είτε	Επαρχιακές	Διοικήσεις,	είτε	
Κοινοτικά	Συμβούλια,	όταν	εκτελούνται	οικοδομικές	εργασί-
ες	εντός	των	ορίων	ευθύνης	τους.	Ευθύνη	φέρουν	επίσης	οι	
επαγγελματίες	του	κλάδου	όταν	δεν	εφαρμόζουν	βασικούς	
κανόνες	ασφαλείας	ή	όταν	δεν	συμπεριφέρονται	επαγγελ-
ματικά	ή	όταν	παραβιάζουν	νομοθεσίες.	Ως	κοινωνία	θα	πρέ-
πει	να	σταματήσουμε		να	ψάχνουμε	ενόχους	και	άλλοθι	εκ	
των	υστέρων.	Έχουμε	υποχρέωση	να	λαμβάνουμε	από	την	
αρχή	όλα	τα	απαραίτητα	μέτρα	για	την	προστασία	της	ζωής	
και	 της	 περιουσίας	 μας.	Οι	 ορθές	 και	 έγκαιρες	 αποφάσεις	
μπορούν	να	προλάβουν	ή	και	να	αποτρέψουν	μια	σειρά	συμ-
βάντων	που	οδηγούν	στην	καταστροφή	και	στο	θάνατο.

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	επισημαίνει	ότι	
το	τραγικό	αυτό	συμβάν	υποδεικνύει	το	αυτονόητο:	Ότι	δη-
λαδή	 για	 κάθε	 οικοδομική	 εργασία,	 ιδιαίτερα	 όταν	 αφορά	
στατικό	φορέα,	απαιτείται	σωστός	σχεδιασμός	και	επαρκής	
επίβλεψη	από	Πολιτικό	Μηχανικό,	ο	οποίος	θα	έχει	την	ευ-
θύνη	να	προβλέψει,	να	σχεδιάσει	και	να	εφαρμόσει	όλα	τα	
απαραίτητα	μέτρα	ασφαλείας	στο	χώρο	 των	 εργασιών	για	
να	 προστατεύσει	 τους	 εργαζόμενους,	 τους	 ιδιοκτήτες	 και	
όσους	έρχονται	σε	επαφή	με	το	χώρο	αυτό.

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	εισηγήθηκε	με	
επιστολή	του	προς	το	ΕΤΕΚ,	όπως	οι	καταδίκες	του	Πει-
θαρχικού	Συμβουλίου	του	ΕΤΕΚ	δημοσιεύονται,	έστω	και	
χωρίς	ονόματα,	καθότι	πιστεύουμε	ότι	μια	τέτοια	πληρο-
φόρηση	θα	λειτουργεί	αποτρεπτικά	και	θα	βοηθά	τους	Μη-
χανικούς	 να	 αποφεύγουν	 παραβιάσεις	 των	 Κανονισμών	
Δεοντολογίας	του	ΕΤΕΚ.

Το	ΕΤΕΚ,	στην	απαντητική	του	επιστολή,	ανέφερε	μεταξύ	
άλλων	ότι	η	κοινοποίηση	κάποιων	στοιχείων	από	τις	κατα-
δικαστικές	αποφάσεις	καθώς,	επίσης,	και	γενικότερα	από	
τις	 δραστηριότητες	 του	 Πειθαρχικού	 Συμβουλίου,	 είναι	
πλέον	η	πρακτική	που	ακολουθείται,	και	θα	εντατικοποιη-
θεί	περαιτέρω	στο	άμεσο	μέλλον.

Ανακοίνωση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου Ανακοίνωση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
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Η οικονομική	κρίση	που	διέρχεται	ο	τόπος	μας	έχει	επηρεάσει	όλους	

μας	όχι	μόνο	οικονομικά	αλλά	και	ψυ-

χικά	και	σωματικά.

Οι	 προτεραιότητες	 όλων	 μας	 έχουν	

επαναξιολογηθεί	 και	 ο	 καθένας	 έχει	

προσαρμόσει	την	ικανοποίηση	των	ανα-

γκών	του	στα	μέτρα	των	νέων	δυνατο-

τήτων	του	και	στη	βάση	των	εκτιμήσεων	

για	το	μέλλον	όπως	αυτό	διαγράφεται	

ή	διαμορφώνεται	καθημερινά.

Η	 αβεβαιότητα	 είναι	 αρνητικός	 παρά-

γοντας.

Σε	αυτά	τα	πλαίσια	θα	ήταν	καλοδεχού-

μενο	κάποιος	να	μπορεί	να	διατηρήσει	

τις	προοπτικές	που	είχε	μέχρι	πριν	λίγο	

καιρό.	 Δυστυχώς,	 η	 κρίση	 κατέγρα-

ψε	 αρκετούς	 Πολιτικούς	 Μηχανικούς	

στους	 καταλόγους	 των	 ανέργων	 ενώ,	

οι	 περισσότεροι	 νέοι	 συνάδελφοι	 που	

θέλουν	να	αρχίσουν	τη	επαγγελματική	

τους	δραστηριότητα	δυσκολεύονται	να	

καλύψουν	 την	 πρακτική	 τους	 άσκηση.	

Συνάδελφοι	 Πολιτικοί	 Μηχανικοί	 υπο-

χρεώθηκαν	να	αναζητήσουν	το	μέλλον	

τους	στο	εξωτερικό.	

Η	διαχείριση	της	συμβολής	των	Πολι-

τικών	 Μηχανικών	 στην	 ανάπτυξη	 της	

Κύπρου	 είναι	 το	 κεφάλαιο	 που	 πρέ-

πει	 επαγγελματικά	 να	μας	απασχολεί	

συνέχεια.	Ο	Σύλλογος	χρειάστηκε	να	

αγωνιστεί	 σε	πολλούς	 τομείς	 για	 την	

ανάδειξη	 της	 προσφοράς	 των	Πολιτι-

κών	Μηχανικών	στην	Κύπρο	και	γενικά	

στην	 ανθρωπότητα.	Αντιμετώπισε	 δυ-

σκολίες	ακόμα	και	σε	«καλές	εποχές»	

για	 το	 επάγγελμα.	Οι	 σημερινές	συν-

θήκες	 επιβάλλουν	 στην	 κοινωνία	 των	

Πολιτικών	Μηχανικών	να	μελετούν	και	

αναπτύσσουν	 τις	 προοπτικές	 που	 θα	

βοηθήσουν	να	ξεπεραστούν	οι	αρνητι-

κές	επιπτώσεις	της	κρίσης.

Ο	Σύλλογος,	 για	 να	 είναι	σε	 θέση	να	

εφαρμόζει	 πλάνα	 διαχείρισης	 και	 να	

υλοποιεί	 στόχους,	 να	 παρακολουθεί	

τις	 εξελίξεις	 και	 να	 αναδεικνύει	 την	

επαγγελματική	 συνεισφορά	 των	 Πο-

λιτικών	 Μηχανικών,	 να	 προωθεί	 τις	

θέσεις	του	ή	να	διαφυλάσσει	το	περι-

βάλλον	σωστής	άσκησης	του	επαγγέλ-

ματος,	είναι	σημαντικό	να	διασφαλίσει	

τη	βιωσιμότητα	του.	

Αυτό	μπορεί	 να	γίνει	 με	 την	εξασφά-

λιση	 εσόδων	 και	 τη	 μείωση	 εξόδων	

χωρίς	να	προκαλούνται	ζημιές	ανεπα-

νόρθωτες.

Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 Συλλό-

γου	 έγκαιρα,	 πριν	 ακόμα	 από	 τη	 δη-

μοσιοποίηση	 της	 κρίσης,	 αναθεώρησε	

τον	προϋπολογισμό	του	και	έθεσε	ως	

στόχο	 την	 αύξηση	 της	 εισπραξιμό-

τητας.	 Αυτό	 αγγίζει	 περισσότερο	 τις	

συνδρομές	 και	 σε	 κάποιο	 σημείο	 τις	

εγγραφές,	 είτε	 με	 τακτοποίηση	 των	

συνδρομών	 είτε	 με	 αύξηση	 του	 αριθ-

μού	 των	 εγγραφών	 νέων	 μελών.	Με-

ταξύ	άλλων	τέθηκε	και	θέμα	αύξησης	

των	εσόδων	από	εκδηλώσεις.	Οι	προ-

βληματισμοί	 αυτοί	 απασχόλησαν	 το	

ΚΔΣ	 και	 έγιναν	 ενέργειες	 που	 κρίνο-

νται	ότι	 θα	λειτουργήσουν	προς	όφε-

λος	του	Συλλόγου.

Κοντά στο Σύλλογο
Γιώργος	Δημητρίου,	Γενικός	Ταμίας	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Είναι	καθήκον	όλων	μας,	ΚΔΣ,	Επαρχι-

ακών	Τμημάτων	αλλά	και	του	καθενός	

μας	 ξεχωριστά,	 να	 συμβάλουμε	 στην	

τακτοποίηση	 των	 συνδρομών.	 Ταυτό-

χρονα	αναμένεται	 η	 προώθηση	 ιδεών	

που	θα	βοηθήσουν	στην	επίτευξη	των	

στόχων	του	Συλλόγου.

Περιπτώσεις	 συναδέλφων	 χωρίς	 δυ-

νατότητα	 καταβολής	 της	 συνδρομής	

πρέπει	να	τύχουν	σοβαρού	προβλημα-

τισμού.

Ο	Σύλλογος	πρέπει	επίσης	να	αναπτύ-

ξει	σε	πιο	ψηλό	επίπεδο	τη	δυνατότητα	

παροχής	βοήθειας	σε	συναδέλφους.	Η	

ενημέρωση	για	θέσεις	εργασίας,	η	κα-

θοδήγηση	για	τα	δεδομένα	της	Κύπρου	

και	 άλλων	 χωρών,	 η	 διαφώτιση	 των	

μελών	 και	 η	 δημιουργία	 επαγγελμα-

τικού	 /	χρυσού	οδηγού	για	υπηρεσίες	

Πολιτικού	Μηχανικού,	 η	 συνεχής	 επι-

μόρφωση,	οι	επαφές	με	κέντρα	λήψης	

πολιτικών	αποφάσεων,	η	βελτίωση	της	

επικοινωνίας	μεταξύ	των	μελών	και	η	

αξιοποίηση	του	μεγάλου	αριθμού	των	

μελών	 κινούνται	 σε	 αυτή	 την	 κατεύ-

θυνση.	Οι	εισηγήσεις	των	συναδέλφων	

για	βελτίωση	της	δυνατότητας	δράσης	

του	Συλλόγου	είναι	ευπρόσδεκτες.		 

Γενική Ενημέρωση
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Σ τα	πλαίσια	των	εργασιών	της	επιτροπής	περιβάλλοντος	

και	 αειφορίας	 (SC	 E	 &	 S)	 κατά	 τη	 Γενική	 Συνέλευση	

του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	στις	31	 

Μαΐου	και	1	Ιουνίου	2013,	τέθηκαν	οι	προτεραιότητες	που	θα	

απασχολήσουν	την	επιτροπή:

•	 Η	πλατφόρμα	των	Ευρωπαίων	Πολιτικών	Μηχανικών	στα	

θέματα	Περιβάλλοντος	και	Αειφορίας.

•	 Κέντρο	 πληροφόρησης	 και	 εκπαίδευσης	 στην	 Ευρώπη	

για	τα	θέματα	Περιβάλλοντος	και	Αειφορίας.

•	 Διαχείριση	νερού	και	προβλήματα	έλλειψης	νερού	στις	

χώρες	μέλη	του	ECCE.

•	 Συμμετοχή	σε	Ευρωπαϊκά	προγράμματα	σχετικά	με	την	

εξοικονόμηση	ενέργειας	στο	δομημένο	περιβάλλον.

Πρόεδρος	 της	 επιτροπής	 είχε	 εκλεγεί	 ο	 Carsten	 Ahrens	

(Γερμανία)	κατά	τη	Συνέλευση	του	ECCE	στο	Ντουμπρόβ-

νικ	 τον	 Οκτώβριο	 του	 2012	 ενώ	 το	 μέλος	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 

Συμμετοχή	ΣΠΟΛΜΗΚ	στις	εργασίες	του	Ευρωπαικού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	ECCE

Νέα	Διεθνής	Δραστηριότητα	ΣΠΟΛΜΗΚ

Γιώργος	Δημητρίου	έχει	εκλεγεί	αντιπρόεδρος	της	επιτρο-

πής,	στη	τελευταία	Συνέλευση	στις	31	Μαΐου	2013.

Κατά	τη	διάρκεια	των	εργασιών	της	επιτροπής	ο	κ.	Γιώργος	

Δημητρίου	 παρουσίασε	 το	 σημαντικό	 (για	 πολλές	 χώρες	

στην	Ευρώπη	αλλά	 και	 σε	 άλλες	 χώρες)	 θέμα	 της	 διαχεί-

ρισης	του	νερού	με	έμφαση	στο	θέμα	της	διαχείρισης	των	

απωλειών	νερού	σε	χώρες	με	ξηρό	κλίμα	και	το	ρόλο	των	

Πολιτικών	Μηχανικών	στο	θέμα	αυτό.	

Η	επόμενη	συνέλευση	του	ECCE	θα	διοργανωθεί	στην	Κύ-

προ	τον	Οκτώβριο	του	2013	και	σε	αυτή	προγραμματίζεται	

να	συνδιοργανωθεί	και	συνέδριο	για	τη	διαχείριση	του	νε-

ρού	στην	Ευρώπη.	Σε	αυτή	αναμένεται	 να	παρουσιαστούν	

θέματα	σχετικά	με	το	αντικείμενο	όπως	επίσης	και	θέματα	

που	αφορούν	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	τις	σχετικές	

εξελίξεις	στην	Κύπρο.			  

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ	εκπροσωπεί	την	Κύπρο	στο	Διεθνή	Οργανι-σμό	Συντονιστών	Ασφάλειας	 και	Υγείας	Κατασκευών	

«International	 Safety	 and	 Health	 Construction	 Co-ordinators	

Organization»	(ISHCCO)	από	τις	23	Μαρτίου	2013.	

Σε	συνέχεια	του	Διεθνούς	Συνεδρίου	που	διοργάνωσε	το	ΕΣ	

Λευκωσίας	Κερύνειας	τον	Ιούνιο	του	2012	στη	Λευκωσία	με	

θέμα	«Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	–	Συντονιστές	Ασφάλει-

ας	και	Υγείας	στα	Κατασκευαστικά	Έργα»	στο	οποίο	συμμε-

τείχε	ο	Πρόεδρος	του	Διεθνούς	Οργανισμού	ISHCCO	Jean-

Pierre	Van	Lier	ως	ομιλητής,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	προσκλήθηκε	να	

συμμετάσχει	στην	ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	ISHCCO,	η	

οποία	πραγματοποιήθηκε	στη	Φρανκφούρτη	της	Γερμανίας,	

στις	23	Μαρτίου	2013.	

Στη	 Συνέλευση	 παρευρέθηκαν	 και	 εκπροσώπησαν	 το	 ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ	ο	Πρόεδρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	Νίκος	Νεοκλέους	και	η	εκ-

πρόσωπος	του	ΕΣ	Λευκωσίας-Κερύνειας	στο	ΚΔΣ,	Ευαγγελίτσα	

Τσουλόφτα.	Κατά	τις	εργασίες	της	Συνέλευσης,	το	Διοικητικό	

Συμβούλιο	του	ISHCCO	ενέκρινε	τη	συμμετοχή	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	

στο	Διεθνή	Οργανισμό	ως	εκπρόσωπο	της	Κύπρου.  

Ο	ISHCCO	είναι	ο	επίσημος	εκπρόσωπος	των	Συντονιστών	

Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	μεταξύ	

άλλων,	 συμμετέχει	 σε	 ομάδες	 εργασίες	 της	 Ευρωπαϊκής	

Επιτροπής	σε	σχέση	με	την	Ευρωπαϊκή	Οδηγία	για	τα	εργο-

τάξια	και	άλλα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	στον	κατασκευ-

αστικό	τομέα.	Βασικός	στόχος	του	ISHCCO	είναι	η	προστα-

σία	της	Ασφάλειας	και	Υγείας	όλων	των	συντελεστών	των	

κατασκευαστικών	έργων.

Περισσότερες	πληροφορίες	για	τον	ISHCCO	μπορείτε	να	βρεί-

τε	στην	ιστοσελίδα	του	Οργανισμού	http://www.ishcco.org		  
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Ο Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	πρόσφερε	για	ακόμα	μια	χρονιά,	βραβεία		σε	Πρωτεύσαντες	Φοιτητές	

τόσο	 του	 Τεχνολογικού	 Πανεπιστημίου	 Κύπρου	 (ΤΕΠΑΚ),	

όσο	και	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου.

Η	τελετή	βράβευσης	του	Τεχνολογικού	Πανεπιστημίου	Κύ-

πρου,	πραγματοποιήθηκε	τη	Δευτέρα	17	Ιουνίου	2013,	στο	

αμφιθέατρο	Πεύκιος	Γεωργιάδης	στη	Λεμεσό,	όπου	ο	Πρό-

εδρος	 του	Συλλόγου	Νίκος	Νεοκλέους,	 απένειμε	χρηματι-

κό	βραβείο	€300	και	το	βιβλίο	Civil	Engineering	Heritage	 in	

Europe,	στο	φοιτητή	του	τέταρτου	έτους	με	την		καλύτερη	

ακαδημαϊκή	 επίδοση,	 του	 Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	

και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής,	Γιάννη	Βαρβάρη.

Αντίστοιχα,	 η	 τελετή	 βράβευσης	 του	 Πανεπιστημίου	 Κύ-

πρου,	πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	27	Ιουνίου	2013,	στην	

Τ ο	ΚΔΣ	του	Συλλόγου	απέστειλε	επιστολή	στον	Πρόε-

δρο	του	ΕΤΕΚ	Στέλιο	Αχνιώτη	στην	οποία	κατέθεσε	τις	

θέσεις	του	σχετικά	με	το	παραπάνω	θέμα:	

1.	 Ο	Σύλλογός	μας	στηρίζει	την	ποιοτική	αναβάθμιση	της	

πρακτικής	άσκησης	των	Πολιτικών	Μηχανικών	πριν	την	εγ-

γραφή	 τους	 στο	 ΕΤΕΚ.	 Αυτή	 είναι	 που	 θα	 τους	 δώσει	 τα	

απαραίτητα	εφόδια	για	να	μπορέσουν	να	αρχίσουν	ορθά	την	

επαγγελματική	τους	σταδιοδρομία	στον	ιδιαίτερα	απαιτητι-

κό	Κλάδο	της	Πολιτικής	Μηχανικής.

2.	 Η	 πρακτική	 άσκηση	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 δομημένα	 και	

ελεγχόμενα,	παρέχοντας	σφαιρική,	αλλά	ταυτόχρονα	εντα-

τική	εμπειρία	στο	νέο	Πολιτικό	Μηχανικό.	Επίσης,	θα	πρέπει	

να	εμπλουτιστεί	με	σεμινάρια	και	να	ολοκληρώνεται	με	κά-

ποιου	είδους	εξέταση,	το	περιεχόμενο	και	το	χαρακτήρα	της	

οποίας	θα	μπορούσαμε	να	συζητήσουμε	περαιτέρω.	

3.	Έχει	τεθεί	σε	γνώση	μας	ότι	ο	λόγος	που	προωθείται	η	εν	

λόγω	εξομοίωση	είναι	ότι	οι	νέοι	απόφοιτοι	μηχανικοί	δεν	

Βραβεία	στους	Πρωτεύσαντες	Φοιτητές	του	ΤΕΠΑΚ	και	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου

Εξομοίωση	μέρους	της	πρακτικής	Άσκησης	για	σκοπούς		εγγραφής

των	Αρχιτεκτόνων	και	των	Πολιτικών	Μηχανικών

αίθουσα	τελετών	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου	όπου	απονεμή-

θηκε	χρηματικό	βραβείο	€300	και	το	βιβλίο	Civil	Engineering	

Heritage	in	Europe,	στον	τεταρτοετή	πρωτεύσαντα	φοιτητή,	

Πανάρετο	 Παναρέτου,	 εκ	 μέρους	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 από	 τον	 

Α΄	Αντιπρόεδρο	Πλάτωνα	Στυλιανού.			  

μπορούν	να	εξεύρουν	εργασία,	έστω	και	μη	αμειβόμενη.	Το	

γεγονός	αυτό	δεν	μας	εκπλήττει,	αντίθετα	μάλιστα	έρχεται	

να	 επιβεβαιώσει	 τα	 σημαντικά	 προβλήματα	 εργοδότησης	

που	αντιμετωπίζει	ο	κλάδος	μας,	αλλά	και	όλοι	οι	μηχανικοί	

της	 Κύπρου,	 κάτω	 από	 τις	 εξαιρετικά	 αντίξοες	 οικονομικά	

συνθήκες	που	διέρχεται	ο	τόπος	μας.	Προτού	ληφθούν	ση-

μαντικές	αποφάσεις	για	αυτό	το	θέμα,	απαιτείται	να	προη-

γηθεί	έρευνα	που	να	καταδεικνύει	το	μέγεθος	και	τις	επιμέ-

ρους	παραμέτρους	του	προβλήματος	του.

4.	Όπως	αντιλαμβάνεστε	με	βάση	τα	πιο	πάνω	η	όποια	εξο-

μοίωση	μέρους	της	πρακτικής	Άσκησης	για	σκοπούς	Εγγρα-

φής	 των	Πολιτικών	Μηχανικών	στο	ΕΤΕΚ	δεν	μας	βρίσκει	

σύμφωνους	και	σας	παρακαλούμε	όπως	μην	λάβετε	οποια-

δήποτε	πολιτική	απόφαση	επί	του	θέματος.	Νοείται	φυσικά	

ότι	μια	τέτοια	απόφαση	πολιτικής,	πριν	την	εφαρμογή	της,	

απαιτεί	σχετική	νομοθετική	ρύθμιση,	ο	χρονικός	ορίζοντας	

της	οποίας	είναι	απροσδιόριστος,	με	αποτέλεσμα	να	αδρα-

νοποιεί	εκ	προοιμίου	τη	φιλοσοφία	της.			  
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Ενημερωτικό	Σεμινάριο	-	Συζήτηση	με	θέμα:	«Εταιρίες	Περιορισμένης	Ευθύνης»

Ενημερωτκή	Διάλεξη	με	θέμα:	«Ευρωκώδικες	σήμερα	και	στο	μέλλον»

Τ ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας-

Κερύνειας	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 διοργάνω-

σε	 ενημερωτικό	 Σεμινάριο	 -	 Συζήτηση	 με	

θέμα:	«Εταιρίες	Περιορισμένης	Ευθύνης»,	

στο	Eleon	Leisure	Park	στη	Λευκωσία,	την	

Τρίτη	15	Ιανουαρίου	2013.	

Χαιρετισμό	στο	Σεμινάριο	 έδωσαν	η	Πρό-

εδρος	 του	 Επαρχιακού	 Συμβουλίου	 Λευ-

κωσίας	 -	 Κερύνειας	 Γιάννα	 Οικονομίδου,	

καθώς	 επίσης	 και	 ο	Πρόεδρος	 του	ΕΤΕΚ,	

Στέλιος	Αχνιώτης.

Ομιλητής	ήταν	ο	Νομικός	Σύμβουλος	του	ΕΤΕΚ	κ.	Νίκος	Πα-

παευσταθίου,	ο	οποίος	ενημέρωσε	τους	παρευρισκόμενους	

για	τις	σχετικές	τροποποιήσεις	που	έχουν	επέλθει	στην	περί	

ΕΤΕΚ	νομοθεσία.

Μεταξύ	 άλλων	 ανέφερε	 ότι	 τον	 Ιούνιο	 του	 2012	 η	 Βουλή	

των	Αντιπροσώπων	ενέκρινε	την	τροποποίηση	της	περί	Επι-

στημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	νομοθεσίας	σε	

σχέση	με	την	άσκηση	επαγγέλματος	από	εταιρίες	περιορι-

σμένης	ευθύνης.

Η	ψήφιση	του	τροποποιητικού	νόμου,	δίνει	τη	δυνατότητα	σε	

νομικά	πρόσωπα	(εταιρίες	περιορισμένης	ευθύνης),	νοουμέ-

νου	ότι	πληρούνται	οι	απαραίτητες	προϋποθέσεις,	να	συμβάλ-

λονται	και	να	παρέχουν	μελετητικές	ή	και	άλλες	υπηρεσίες	

σε	κλάδο	ή	κλάδους	της	μηχανικής	επιστήμης.			  

Ο Κυπριακός	Οργανισμός	Τυποποίησης	(CYS)	σε	συνερ-γασία	με	 το	Επιστημονικό,	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύ-

πρου	(ΕΤΕΚ)	και	με	την	υποστήριξη	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου	(Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας	–	Κερύνει-

ας)	και	του	Cyprus	Group	of	Civil	and	Mechanical	Professional	

Engineers,	 διοργάνωσε	 με	 μεγάλη	 επιτυχία	 ενημερωτική	

διάλεξη	με	θέμα	“Ευρωκώδικες	σήμερα	και	στο	μέλλον”.	Η	

διάλεξη	 πραγματοποιήθηκε	 στις	 20	Φεβρουαρίου,	 2013	 με	

ομιλητή	τον	Καθηγητή	του	 Imperial	College	of	London,	Prof	

Haig	Gulvanessian.

Τη	διάλεξη	παρακολούθησαν	πολιτικοί	μηχανικοί,	μηχανολό-

γοι	μηχανικοί,	αρχιτέκτονες,	σύμβουλοι	και	στελέχη	εταιρει-

ών	που	δραστηριοποιούνται	στον	κατασκευαστικό	τομέα.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εκδήλωσης,	 ο	 CYS	 και	 το	 ΕΤΕΚ	 τί-

μησαν	τον	Καθηγητή	για	την	προσφορά	του,	την	πολύτιμη	

βοήθεια	και	συμβολή	του	στον	τομέα	των	Ευρωκωδίκων	και	

ειδικότερα	από	τη	θέση	του	προέδρου	της	Ομάδας	Εργασίας	

(Working	Group	1	of	EN	1990	of	CEN/TC	250)	1	της	Ευρω-

παϊκής	Τεχνικής	Επιτροπής	250.	Ο	Καθηγητής	Gulvanessian	

ήταν	πάντα	πρόθυμος	να	βοηθήσει	και	να	καθοδηγήσει	τους	

Κύπριους	εμπειρογνώμονες	στις	προσπάθειες	τους	για	ανα-

βάθμιση	και	αποτελεσματικές	λύσεις	αναφορικά	με	τους	Ευ-

ρωκώδικες.					

Με	 το	 πέρας	 της	 ενημερωτικής	 παρουσίασης,	 αξίζει	 να	 

σημειωθεί	 το	ενδιαφέρον	που	επέδειξαν	οι	παρευρισκόμε-

νοι,	 όπου	με	διάφορες	ερωτήσεις	 βοήθησαν	στην	ανάπτυ-

ξη	ενός	εποικοδομητικού	διαλόγου	και	συζήτησης	για	τους	 

Ευρωκώδικές.		
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	Διάλεξη	με	θέμα:	«Οικονομική	Κρίση»	

Εκδήλωση	ανοικτής	συζήτησης	με	θέμα	«Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων	-

Απαιτούμενο	επίπεδο	αντισεισμικής	ενίσχυσης	για	προσθήκες	σε	υφιστάμενες	οικοδομές»

Επίσκεψη	στο	υπό	κατασκευή	έργο:	

Κέντρο	Πληροφόρησης	–	Βιβλιοθήκη	«Στέλιος	Ιωάννου»	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου

Τ ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας-

Κερύνειας	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 Κύπρου,	 διοργάνωσε	 διάλεξη	

με	θέμα:	«Οικονομική	Κρίση»,	την	Πέμπτη	

14	Μαρτίου	2013,	στο	ξενοδοχείο	Κλεοπά-

τρα	στη	Λευκωσία.

Ομιλητής	 ήταν	 ο	 Δρ.	 Κώστας	 Μαυρίδης,	

κάτοχος	 διδακτορικού	 στη	 Χρηματοοικο-

νομική	 και	 σήμερα,	 μεταξύ	 άλλων	 δρα-

στηριοτήτων,	 διδάσκει	 στο	 Πανεπιστήμιο	

Κύπρου.	

Ο	Δρ.	Μαυρίδης	αναφέρθηκε	στο	θέμα	της	οικονομικής	κρίσης	και	στις	εξελίξεις	στην	οικονομία	της	Κύπρου.	Στη	συνέχεια	

απάντησε	σε	ερωτήσεις	των	παρευρισκομένων.		  

Ο Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	 διοργάνωσε	 εκδή-λωση	ανοικτής	συζήτησης	με	θέμα	«Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων	

-	Απαιτούμενο	επίπεδο	αντισεισμικής	ενίσχυσης	για	προσθήκες	σε	

υφιστάμενες	οικοδομές»,	την	Πέμπτη	28	Μαρτίου	2013,	στη	Δημο-

σιογραφική	Εστία	στη	Λευκωσία.	

Η	εκδήλωση	έγινε	με	αφορμή	την	πρόθεση	του	Επιστημονικού	Τε-

χνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	για	τον	καταρτισμό	καθοδηγητικού	

εγγράφου	για	τους	μελετητές	με	εισηγήσεις	για	τα	επίπεδα	αντι-

σεισμικής	προστασίας	που	πρέπει	να	υιοθετούνται	για	τις	περιπτώ-

σεις	επεμβάσεων	σε	υφιστάμενες	οικοδομές.

Στη	συζήτηση	προσκλήθηκαν	και	τοποθετήθηκαν	εκπρόσωποι	δια-

φόρων	φορέων	που	εμπλέκονται	στο	όλο	θέμα	όπως	το	ΕΤΕΚ,	ο	

ΣΑΚ,	Πανεπιστημιακά	 Ιδρύματα	και	άλλοι.	Παρέμβαση	έκαναν	και	

όσοι	από	τους	παρευρισκομένους	το	επιθυμούσαν	συμβάλλοντας	

έτσι	στην	πραγματοποίηση	ενός	εποικοδομητικού	διαλόγου.		  

Τ ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	-	Κερύνειας	του	Συλλόγου	

Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	 συνδιοργάνωσε	με	 τον	Όμιλο	

Ινστιτούτων	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 και	 Μηχανολόγων	 Μηχανικών	

Ηνωμένου	Βασιλείου	(Παράρτημα	Κύπρου),	επίσκεψη	στο	υπό	κα-

τασκευή	έργο:	Κέντρο	Πληροφόρησης-	Βιβλιοθήκη	«Στέλιος	Ιωάν-

νου»,	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου,	το	Σάββατο	30	Μαρτίου	2013.

Η	επίσκεψη	ξεκίνησε	με	παρουσίαση	του	έργου	από	εκπρόσωπο	του	

εργολάβου	και	ακολούθησε	ξενάγηση	στο	εργοτάξιο.		  
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Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	Έργων		Τάσο	Μητσόπουλο

ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ

18η	Διευρυμένη	Συνεδρία	ΚΔΣ

Πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	 20	 Απριλίου	 2013,	 στο	

συνεδριακό	κέντρο	‘‘Θάλασσα’’	στην	Ακτή	του	Κυβερ-

νήτη	η	18η	Διευρυμένη	Συνεδρία	του	ΚΔΣ	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Παρόντες	 ήταν	 Μέλη	 του	 ΚΔΣ,	 Επαρχιακών	 Συμβουλίων,	

Μέλη	ΣΠΟΛΜΗΚ	στο	Γ.Σ.	&	Π.Σ	ΕΤΕΚ	Μέλη	του	Συμβουλίου	

Προέδρων	και	άλλοι.

Η	συνεδρία	άρχισε	με	εισαγωγική	ομιλία	από	τον	Πρόεδρο	

του	 Συλλόγου	 και	 ακολούθησε	 συζήτηση	 των	 ακόλουθων	

θεμάτων:

•		 Όροι	ανάθεσης	έργου	–	Αμοιβές	

•		 Τροποποίηση	άρθρου	10	του	περί	οδών	και	οικοδομών	νό-

μου	–		Ευθύνες	επιβλέποντα	Πολιτικού	Μηχανικού	

•		 Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων	–	

	 Απαιτούμενα	 επίπεδα	 αντισεισμικής	 ενίσχυσης	 για	 προ-

σθήκες	σε	υφιστάμενες	οικοδομές	

•		 Νέα	δεδομένα	και	προβλήματα	που	δημιουργούνται	με	την	 

οικονομική	κρίση	

•		 Εκστρατεία	 είσπραξης	 συνδρομών	 από	 τα	 Επαρχιακά	

Συμβούλια	

•		 Τροποποίηση	Καταστατικού	Συλλόγου			

Αναγκαία	η	 εκπόνηση	μελετών	για	αναπτυξιακά	έργα	σε	

περίοδο	κρίσης

Τη	θέση	ότι	εν	μέσω	κρίσης	το	Κράτος	οφείλει	να	εκπονεί	

μελέτες	και	να	σχεδιάζει	αναπτυξιακά	έργα	είχε	την	ευκαι-

ρία	να	αναπτύξει	ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	Κύπρου	Νίκος	Νεοκλέους	σε	συνάντηση	που	είχε	

διευρυμένη	αντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	με	τον	Υπουργό	

Συγκοινωνιών	και	Έργων	Τάσο	Μητσόπουλο.

Κατά	 τη	 συνάντηση,	 επαναβεβαιώθηκε	 η	 άριστη	 συνερ-

γασία	 των	 δύο	 μερών	 και	 συζητήθηκαν	 τρόποι	 καλύτερης	

αξιοποίησης	 του	ανθρώπινου	δυναμικού	 του	δημόσιου	 και	

του	ιδιωτικού	τομέα	που	θα	οδηγεί	στη	μεγιστοποίηση	της	

παραγωγικότητας	και	στην	εξοικονόμηση	πόρων.

Ο	κ.	Μητσόπουλος,	πλαισιωμένος	από	ανώτερους	λειτουρ-

γούς	 του	 Υπουργείου	 του	 και	 του	 Τμήματος	 Δημοσίων	

Έργων,	 άκουσε	 τις	 θέσεις	 της	 οργάνωσης	 των	Πολιτικών	

Μηχανικών	για	την	έκδοση	πιστοποιητικού	καταλληλότητας	

κτιρίων	δημόσιας	ή/και	 ιδιωτικής	χρήσης,	 τον	εκσυγχρονι-

σμό	και	μηχανογράφηση	των	Δημόσιων	Υπηρεσιών	και	για	

τις	αναθέσεις	μελετών	έργων	Πολιτικού	Μηχανικού.	Ταυτό-

χρονα,	ο	Σύλλογος	έτυχε	ενημέρωσης	για	τον	αναπτυξιακό	

προϋπολογισμό	του	Υπουργείου	Συγκοινωνιών	και	Έργων	

για	το	2014	για	την	ολοκλήρωση	του	εθνικού	οδικού	δικτύ-

ου	και	για	τις	Δημόσιες	Συγκοινωνίες.	Τέλος,	έγινε	ανταλ-

λαγή	απόψεων	για	τη	βιώσιμη	κινητικότητα,	την	ανάγκη	για	

ομοιομορφία	στις	προδιαγραφές,	 την	ενεργειακή	αναβάθ-

μιση	των	κτιρίων,	την	ανεργία	και	την	ανάγκη	για	πρακτική	

εξάσκηση	των	Πολιτικών	Μηχανικών.		
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Διάλεξη	με	θέμα:	«Ψυχική	ανθεκτικότητα	και	διαχείριση	του	άγχους	-	Όταν	η	ζωή	μας	φέρνει	αναπάντεχα»

Σεμινάριο	με	θέμα:	«Πρακτικές	λύσεις	υγρομονώσεων»

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλ-
λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	διοργάνωσε	Διάλε-

ξη	με	θέμα:	«Ψυχική	ανθεκτικότητα	και	διαχείριση	του	άγχους	
-	Όταν	η	ζωή	μας	φέρνει	αναπάντεχα»,	την	Πέμπτη,	18	Απρι-
λίου	2013,	στο	ξενοδοχείο	CLEOPATRA,	στη	Λευκωσία.
Ομιλήτρια	ήταν	η	Δρ	Ανθή	Λούτσιου,	κάτοχος	διδακτορικού	
στην	 κλινική	 ψυχολογία	 από	 το	 Πανεπιστήμιο	 του	Ντένβερ	

Τ ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	του	Συλλόγου	Πολιτι-
κών	Μηχανικών	Κύπρου,	διοργάνωσε	με	μεγάλη	επιτυ-

χία	σεμινάριο	με	θέμα:	«Πρακτικές	λύσεις	υγρομονώσεων»,	
το	 Σάββατο	 27	 Απριλίου	 2013,	 στον	 πολυχώρο	 Columbia	
Plaza	στη	Λεμεσό.

Η	 παρουσίαση	 έγινε	 από	 τον	 κ.	 Γιάννη	 Κοροπούλη	 (Πολι-

στο	 Κολοράντο	 και	 είναι	 εγγεγραμμένη	 κλινική	 ψυχολόγος	
στην	Κύπρο	και	στις	ΗΠΑ.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εκδήλωσης	 γίνονταν	 δεκτές	 εισφο-
ρές	σε	ξηρά	τρόφιμα	για	ενίσχυση	του	έργου	της	μη	κερδο-
σκοπικής	 οργάνωσης	 υποστήριξης	 οικογενειών	 και	 ατόμων	 
«Αγκαλιάζω».		  

τικό	Μηχανικό),	 Διευθυντή	 Τεχνικής	 Εξυπηρέτησης	Μαπέι	 
Ελλάς.

Η	Μαπέι	ιδρύθηκε	το	1937	στο	Μιλάνο	και	είναι	παγκοσμίως	
ο	μεγαλύτερος	παραγωγός	προϊόντων	συγκόλλησης,	σφρα-
γιστικών	και	άλλων	χημικών	προϊόντων	για	την	κατασκευα-
στική	βιομηχανία.		  

Ο Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 (Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού),	διοργάνωσε	εκδήλωση	ανοικτής	συ-
ζήτησης	με	θέμα	«Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων	-	Απαιτούμενο	
επίπεδο	αντισεισμικής	ενίσχυσης	για	προσθήκες	σε	υφιστά-
μενες	οικοδομές»,	την	Πέμπτη	30	Μαΐου	2013,	στην	αίθου-
σα	Διαλέξεων	της	Τράπεζας	Κύπρου,	στη	Λεμεσό.

Η	εκδήλωση	έγινε	με	αφορμή	την	πρόθεση	του	Επιστημο-
νικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	για	 τον	καταρτισμό	
καθοδηγητικού	εγγράφου	για	τους	μελετητές	με	εισηγήσεις	
για	τα	επίπεδα	αντισεισμικής	προστασίας	που	πρέπει	να	υιο-
θετούνται	για	τις	περιπτώσεις	επεμβάσεων	σε	υφιστάμενες	
οικοδομές.		

Εκδήλωση	ανοικτής	συζήτησης	με	θέμα:

«Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων	-	Απαιτούμενο	επίπεδο	αντισεισμικής	ενίσχυσης	για	προσθήκες	σε	υφιστάμενες	οικοδομές»
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Έκθεση	φωτογραφίας	με	θέμα:	«Φυσικά	Γεωμορφώματα	της	Κύπρου»

Πραγματοποιήθηκαν	 με	 πολύ	 με-
γάλη	 επιτυχία	 τα	 εγκαίνια	 της	

έκθεσης	 «Φυσικά	 Γεωμορφώματα	 της	
Κύπρου»	 τα	 οποία	 διοργάνωσαν	 ο	
Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύ-
πρου	 (Επαρχιακό	 Τμήμα	 Λευκωσίας-
Κερύνειας)	 και	 ο	 Ροταριανός	 Όμιλος	
Λευκωσίας	 Σαλαμίς,	 την	 Πέμπτη	 16	 
Μαΐου	2013	στο	οίκημα	της	Παλιάς	Αγο-
ράς	Παλλουριώτισσας,	στη	Λευκωσία.

Την	εκδήλωση	χαιρέτισαν	η	Πρόεδρος	
του	Επαρχιακού	Τμήματος	Λευκωσίας	
-	 Κερύνειας	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	
Μηχανικών	 Κύπρου	 Γιάννα	 Οικονομί-
δου,	η	οποία	καλωσόρισε	τους	προσκε-
κλημένους,	 χορηγούς,	 φωτογράφους	
και	 το	 κοινό,	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Συλλό-
γου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	
κ.	 Νίκος	 Νεοκλέους,	 ο	 Πρόεδρος	 του	
Ροταριανού	Ομίλου	Λευκωσίας	‘‘Σαλα-
μίς’’	Αντώνης	Τουμαζής	ο	οποίος	έκα-
νε	σύντομη	παρουσίαση	του	σκεπτικού	
της	εκδήλωσης,	του	ιστορικού	του	φω-
τογραφικού	διαγωνισμού,	της	κριτικής	
επιτροπής	 και	 του	 σκοπού	 της	 πώλη-
σης	των	φωτογραφιών.	

Ο	Μητροπολίτης	Κερύνειας	Χρυσόστο-
μος,	 με	 τη	 σειρά	 του,	 εξήρε	 το	 έργο	
που	επιτελέστηκε.	και	στη	συνέχεια	ο	
Υπουργός	 Γεωργίας,	 Φυσικών	 Πόρων	
και	Περιβάλλοντος	κ.	Νίκος	Κουγιάλης	
εγκαινίασε	την	έκθεση.	

Ακολούθησε	 η	 βράβευση	 των	 φωτο-
γράφων	 από	 τον	 Υπουργό	 Γεωργίας,	
Φυσικών	 Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος,	
την	 Επίτροπο	 Περιβάλλοντος	 Ιωάννα	
Παναγιώτου,	 τον	 Αναπληρωτή	 Κυβερ-
νήτη	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 Φαντίνο	
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Χατζημιτσή	 και	 τον	Πρόεδρο	 του	Δ.Σ.	
της	 Ελληνικής	 Τράπεζας	 Ανδρέα	 Πα-
ναγιώτου.

Στη	συνέχεια	ο	κ.	 Ιωάννης	Παναγίδης	

Γεωλόγος,	παρουσίασε	το	θέμα	«Φυσι-
κά	Γεωμορφώματα	της	Κύπρου».

Η	εκδήλωση	ολοκληρώθηκε	με	δεξίω-
ση	προς	τους	παρευρισκομένους.		

57η	Συνάντηση	ECCE

Πραγματοποιήθηκε	στις	30	Μαίου	-	3	Ιουνίου	2013	στη	Λισσαβώνα	της	Πορτογαλλί-

ας,	η	57η	συνάντηση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	ECCE.	

Στη	συνάντηση	συμμετείχαν	οι	συνάδελφοι	Νίκος	Νεοκλέους	και	Γιώργος	Δημητρίου.	

Η	επόμενη	συνάντηση	θα	γίνει	στις	24	-26	Οκτωβρίου	2013	στη	Λευκωσία.			

Εκπροσωπήσεις	Συλλόγου

Ενημερώνεστε	ότι	ο	εκπρόσωπος	του	

Συλλόγου	 στην	 Τεχνική	 Επιτροπή	

του	 Κυπριακού	Οργανισμού	 Τυποποίη-

σης	(CYS)	για	τους	Ευρωκώδικες	είναι	

ο	 συνάδελφος	 Πλάτωνας	 Στυλιανού	

και	αντίστοιχα	ο	εκπρόσωπος	του	Συλ-

λόγου	στην	Εθνική	Επιτροπή	Πολιτικής	

Μηχανικής	του	ΕΤΕΚ	είναι	ο	συνάδελ-

φος	Γιώργος	Δημητρίου.		
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Διάλεξη	με	θέμα	“Demolition	and	Construction	Waste	Recycling”

Εφαρμογή	Ευρωκωδίκων

Εξομοίωση	μέρους	της	πρακτικής	Άσκησης	για	σκοπούς	εγγραφής	στο	ΕΤΕΚ

Εκπρόσωποι	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	είχαν	συ-
νάντηση	 στο	ΕΤΕΚ	 τη	Δευτέρα	 15	

Ιουλίου	2013	κατά	την	οποία	κατέθεσαν	
τις	κατ’	αρχήν	θέσεις	του	Συλλόγου:

•	 	 Το	 θέμα	 της	 ενίσχυσης	 ή	 επιδιόρ-
θωσης	 υφιστάμενης	 οικοδομής	 (δη-
λαδή	 σε	 περιπτώσεις	 που	 δεν	 γίνεται	
προσθήκη	 χρήσιμης	 επιφάνειας	 στην	
οικοδομή	και	οι	«προσθήκες»	αφορούν	
αυστηρά	προσθήκη	στοιχείων	που	ενι-
σχύουν	τον	υφιστάμενο	φορέα),	 ισχύ-
ουν	οι	πρόνοιες	του	Μέρους	3	του	Ευ-
ρωκώδικα	8.

•	 Θα	πρέπει	κατ’	ελάχιστο	να	τηρείται	
η	 πρόνοια	 για	 έλεγχο	 έναντι	 κατάρ-
ρευσης	και	διασφάλισης	της	ανθρώπι-
νης	 ζωής.	Επιπλέον,	 η	 οικοδομή	μετά	
την	επιδιόρθωση	ή	αναβάθμιση	της	θα	
πρέπει	 να	 διαθέτει	 κατ’	 ελάχιστο	 τη	
δυνατότητα	να	παραλάβει	τα	σεισμικά	
φορτία	που	ήταν	σε	θέση	να	παραλάβει	
όταν	 κατασκευάστηκε	 αρχικά,	 και	 όχι	
μικρότερα.

•	 Όταν	γίνεται	α)	 οριζόντια	 επέκταση	
υφιστάμενης	 οικοδομής,	 εκτός	 εάν	
γίνει	 αρμολόγηση	 από	 τα	 θεμέλια	 και	
καθ’	όλο	το	ύψος,	β)	κάθετη	επέκταση	
υφιστάμενης	οικοδομής,	τότε	στην	πε-
ρίπτωση	 είτε	 του	α)	 είτε	 του	β)	 ή	 και	
των	δύο,	το	σύνολο	της	προκύπτουσας	
οικοδομής	 (υφιστάμενη	και	προσθήκη)	

Nέα του Συλλόγου - Δραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

θα	 πρέπει	 να	 θεωρείται	 ως	 νέα	 οικο-
δομή	 και	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	
να	παραλάβει	 τα	σεισμικά	φορτία	που	
προνοεί	 το	 Εθνικό	 Προσάρτημα	 του	
Ευρωκώδικα	8,	Μέρος	1.	Για	την	ανα-
βάθμιση	 του	 υφιστάμενου	 μέρους	 της	
προκύπτουσας	οικοδομής	θα	πρέπει	να	
ακολουθούνται	οι	πρόνοιες	του	Μέρους	
3	του	Ευρωκώδικα	8	που	αφορούν	τον	
τρόπο	 αποτίμησης	 της	 αντοχής	 υφι-
στάμενων	 στοιχείων	 και	 υπολογισμού	
της	αναγκαίας	ενίσχυσης	τους.

•	 Στον	 τίτλο	 ιδιοκτησίας	 της	 οικοδο-
μής	 (και	 στην	 περίπτωση	 έκδοσης	 ξε-
χωριστών	 τίτλων	 μετά	 από	 κάθετο	 ή	
οριζόντιο	 διαχωρισμό,	 σε	 κάθε	 τίτλο	
ιδιοκτησίας)	να	διαφαίνεται	με	διαφανή	
και	 κατανοητό	 τρόπο	 σε	 οποιοδήποτε	
υποψήφιο	αγοραστή,	αν	έχει	γίνει	ανα-
βάθμιση	 της	 οικοδομής	 για	 να	 πληροί	
τις	πρόνοιες	του	εν	 ισχύει	αντισεισμι-
κού	κώδικα	σχεδιασμού	κατά	το	στάδιο	
επέκτασης	 της	 οικοδομής.	 Σε	 τέτοια	
περίπτωση	η	Πολιτεία	θα	πρέπει	να	με-
ριμνήσει	για	τη	δημιουργία	των	μηχανι-
σμών	εύκολης	και	διαφανούς	ενημέρω-
σης	των	πολιτών.

•	 Σε	 καμία	 περίπτωση	 δεν	 θα	 πρέπει	
να	 αφεθεί	 παράθυρο	 εκμετάλλευσης	
τέτοιας	πρόνοιας,	π.χ.	για	την	προσθή-
κη	ορόφου	ή	ορόφων	σε	υφιστάμενες	
παλαιές	 πολυκατοικίες	 ή	 για	 τη	 μετα-

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	Κύπρου	 (Επαρχιακό	 Τμήμα	 Λευ-

κωσίας	 -	Κερύνειας)	ήταν	ο	υποστηρι-

κτής	της	διάλεξης	με	θέμα	“Demolition	

and	Construction	Waste	Recycling”	που	

Εκπρόσωποι	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 είχαν	
συνάντηση	στο	ΕΤΕΚ	την	Τρίτη	30	

Ιουλίου	2013	για	συζήτηση	του	θέματος	
της	εξομοίωσης	μέρους	της	Πρακτικής	
Άσκησης	 των	 απόφοιτων	 Πολιτικών	
Μηχανικών	για	σκοπούς	εγγραφής	στο	
ΕΤΕΚ.

Οι	εκπρόσωποι	του	ΕΤΕΚ	παρουσίασαν	

τροπή	 παλαιών	 ξενοδοχειακών	 μονά-

δων	σε	υποτιθέμενες	νέες	οικοδομές,	

που	μόνο	στην	αισχροκέρδεια	μπορεί	να	

στοχεύει	 και	 που	 μπορεί	 να	 έχει	 πολύ	

σοβαρές	επιπτώσεις	στην	ασφάλεια	των	

πολιτών	αλλά	και	στο	μέλλον	της	οικο-

δομικής	βιομηχανίας	στην	Κύπρο.

•	 Το	Υπουργείο	Εσωτερικών	θα	πρέπει	

να	ενημερώσει	τις	Αρχές	που	εκδίδουν	

Άδειες	Οικοδομής	ότι	ο	Νόμος	ως	υφί-

σταται	μετά	την	ψήφιση	της	τροποποί-

ησης	 του	Νόμου	Περί	Οδών	 και	Οικο-

δομών,	ΔΕΝ	προβλέπει	τη	μείωση	των	

απαιτήσεων	 αντισεισμικής	 επάρκειας	

για	υφιστάμενες	οικοδομές	στις	οποίες	

γίνεται	 προσθήκη	 και	 χρήση	 του	 υφι-

στάμενου	 στατικού	 φορέα	 ως	 μέρος	

της	προκύπτουσας	οικοδομής,	από	αυ-

τές	 που	 περιλαμβάνονται	 στον	 Ευρω-

κώδικα	 8,	 Μέρος	 1.	 Οι	 εγκύκλιοι	 που	

έχουν	σταλεί	από	το	Υπουργείο	Εσω-

τερικών	για	το	θέμα	αυτό	έχουν	δημι-

ουργήσει	σύγχυση	για	το	θέμα	αυτό	και	

θα	πρέπει	να	σταλούν	νέες	ξεκάθαρες	

εγκύκλιοι.	

Ακολούθησε	 συζήτηση	 ενώ	 ο	 Πρόε-

δρος	του	ΕΤΕΚ	Στέλιος	Αχνιώτης	εξέ-

φρασε	 την	 άποψη	 ότι	 το	 θέμα	 χρήζει	

επεξεργασίας	σε	επίπεδο	Συλλόγου	–	

Επιμελητηρίου	και	διαμόρφωση	κοινής	

εισήγησης.	 

διοργάνωσε	ο	Όμιλος	Ινστιτούτων	Πο-

λιτικών	 Μηχανικών	 και	 Μηχανολόγων	

Μηχανικών	 Ηνωμένου	 Βασιλείου	 (Πα-

ράρτημα	Κύπρου).

Η	 διάλεξη	 πραγματοποιήθηκε	 την	 Τε-

τάρτη	10	Ιουλίου	2013,	στο	ξενοδοχείο	

Κλεοπάτρα,	στη	Λευκωσία.

Ομιλητής	 ήταν	 ο	 κ.	 Μάριος	 Αλεξάν-

δρου,	Ανώτερος	Πολιτικός	Μηχανικός	

του	Υπουργείου	Εσωτερικών.		

το	προτεινόμενο	σχέδιο	και	ακολούθη-
σε	συζήτηση.	

Οι	 εκπρόσωποι	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 τόνι-
σαν	 για	 ακόμα	 μια	 φορά	 την	 ανάγκη	
ποιοτικής	 αναβάθμισης	 της	 πρακτικής	
εξάσκησης	η	οποία	θα	πρέπει	να	γίνε-
ται	 δομημένα	 και	 ελεγχόμενα	 και	 θα	
πρέπει	 να	 εμπλουτιστεί	 με	 σεμινάρια	

και	 πιθανόν	 με	 εξετάσεις.	 Ανέφεραν	

επίσης	ότι	η	εξομοίωση	μέρους	της	πρα-

κτικής	 άσκησης	 για	 σκοπούς	 εγγραφής	

των	Πολιτικών	Μηχανικών	θα	πρέπει	να	

επανεξεταστεί	στα	πλαίσια	του	βασικού	

σκοπού	 του	ΕΤΕΚ	 και	 της	 αναβάθμισης	

της	ποιότητας	των	νεοεισερχομένων	στο	

επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού  
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Επικοινωνία	Μελών	ΣΠΟΛΜΗΚ	με	τον	Σύλλογο

21η	Γενική	Συνέλευση	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών

Επαρχιακή	Συνέλευση	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Τμήματος	Λευκωσίας	-	Κερύνειας

Αγαπητές/οί	συνάδελφοι

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 για	 λόγους	

εξοικονόμησης	 και	 ταχύτερης	 επικοινωνίας,	 ενημερώνει	

τα	Μέλη	 του	 κυρίως	 μέσω	 ηλεκτρονικής	 αλληλογραφίας	

(email).	

Σε	περίπτωση	που	δεν	λαμβάνετε	ενημέρωση	μέσω	ηλε-

κτρονικού	ταχυδρομείου	και	θα	σας	ενδιέφερε	να	ενημε-

ρώνεστε	για	θέματα	που	αφορούν	τον	κλάδο	μας,	παρα-

καλείστε	όπως	ενημερώσετε	τη	Γραμματεία	του	Συλλόγου	

στις	πιο	κάτω	ηλεκτρονικές	διευθύνσεις,	αναφέροντας	τον	

Αριθμό	Μητρώου	ΣΠΟΛΜΗΚ,	 το	ονοματεπώνυμο	σας	 και	

την	ηλεκτρονική	σας	διεύθυνση.

cyace@cytanet.com.cy,	piperidou.a@cytanet.com.cy

Ευχαριστούμε	εκ	των	προτέρων	για	τη	βοήθειά	σας.	 

Nέα του Συλλόγου - Δραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Η	21η	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου,	η	οποία	είναι	και	Εκλογική,		θα	πραγ-

ματοποιηθεί	 το	Σάββατο,	 07	Δεκεμβρίου	2013,	 στο	χώρο	

της	Δημοσιογραφικής	Εστίας	στη	Λευκωσία.

Υπενθυμίζεστε	ότι	σύμφωνα	με	το	Καταστατικό	μας,	σε	πε-

ρίπτωση	που	θα	θέλατε	να	υποβάλετε	υποψηφιότητα	ή	να	

ψηφίσετε,	θα	πρέπει	να	έχετε	τακτοποιημένες	τις	οικονο-

μικές	σας	υποχρεώσεις	(άρθρο	11.02).		 

Η	 Επαρχιακή	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	 Λευκωσίας	 -	 

Κερύνειας	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	

η	οποία	είναι	 και	Εκλογική,	 	 θα	πραγματοποιηθεί	 την	Τε-

τάρτη,	27	Νοεμβρίου	2013,	στο	ξενοδοχείο	Κλεοπάτρα	στη	 

Λευκωσία.

Υπενθυμίζεστε	ότι	σύμφωνα	με	το	Καταστατικό	μας,	σε	πε-

ρίπτωση	που	θα	θέλατε	να	υποβάλετε	υποψηφιότητα	ή	να	

ψηφίσετε,	θα	πρέπει	να	έχετε	τακτοποιημένες	τις	οικονο-

μικές	σας	υποχρεώσεις.		 

27 11

2013

07 12

2013

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

Aναμένουμε άρθρα από Συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς προς Δημοσίευση✒




