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1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η	 περίσφιγξη	 υποστυλωμάτων	 με	 μανδύες	 ινωπλισμένων	

πολυμερών	 άνθρακα	 ή	 γυαλιού	 (ΙΩΠ,	 CFRP,	 GFRP)	 ανα-

βαθμίζει	σημαντικά	την	 ικανότητα	σε	όρους	πλαστιμότητας	

καμπυλοτήτων	διατομών	 των	στοιχείων.	Ωστόσο	 το	σχήμα	

των	διατομών	ή	η	χαμηλή	διατιθέμενη	καμπυλότητα	ακμής	

τους	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	κάποιες	περιπτώσεις	σε	χαμη-

λή	 αποτελεσματικότητα	 των	 ΙΩΠ	 και	 σε	 πρόωρη	 αστοχία.	

Πρόσφατα	πειράματα	περίσφιγξης	σκυροδέματος	με	ινοπλι-

σμούς	υψηλής	παραμόρφωσης	αστοχίας	 (Shimomura	2007,	

Rousakis	 T.C	 2012)	 έχουν	 οδηγήσει	 σε	 ανηγμένες	 παρα-

μορφώσεις	 αστοχίας	 μεγαλύτερες	 του	 10%	 με	 εξαιρετικά	

χαμηλή	ευαισθησία	σε	τοπικές	βλάβες	από	ρηγμάτωση	του	

σκυροδέματος.	

Παρουσιάζεται	 η	 αναλυτική	 διερεύνηση	 της	 επιρροής	 μιας	

νέας	τεχνικής	ενίσχυσης	ή	αποκατάστασης	υποστυλωμάτων	

σκυροδέματος	στην	ανελαστική	συμπεριφορά	τυπικών	υφι-

στάμενων	κατασκευών	ΩΣ.	Η	τεχνική	υλοποιείται	μέσω	της	

εξωτερικής	 περίσφιγξης	 υποστυλωμάτων	 με	 ινοπλισμούς	

υψηλής	 και	 υπερυψηλής	 εφελκυστικής	 παραμόρφωσης	

αστοχίας	 σε	 μορφή	 σχοινιού.	 Χρησιμοποιούνται	 οι	 πειρα-

ματικές	 καμπύλες	 συμπεριφοράς	 σκυροδέματος	 περισφιγ-

μένου	 με	 σχοινιά	 από	 βίνυλον	 (vinylon)	 ή	 πολυπροπυλένιο	

καθώς	και	οι	αντίστοιχες	για	περίσφιγξη	με	ΙΩΠ	άνθρακα	ή 

γυαλιού	 ή	 με	 χάλυβα,	 οι	 οποίες	 εισάγονται	 σε	 πρόγραμμα	

ανάλυσης	 3-διάστατων	 κατασκευών.	 Διερευνάται	 η	 χρήση	

υλικών	περίσφιγξης	διαφορετικού	μέτρου	ελαστικότητας	και	

παραμόρφωσης	αστοχίας	για	την	προσεισμική	ενίσχυση	τυ-

πικών	υφιστάμενων	κτιρίων	ΩΣ.	Η	μελέτη	περιλαμβάνει	κτί-

ρια	σχεδιασμένα	πριν	το	1985	ή	πριν	το	1995	και	ενίσχυσή	

τους	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	όπλισης	είτε	του	ΕΑΚ-ΕΚΩΣ	

είτε	των	Ευρωκωδίκων	(χρήση	του	προγράμματος	FESPA	10	

για	 το	 σχεδιασμό	 των	 κτιρίων)	 ώστε	 να	 αποκτήσουν	 αντί-

στοιχα	επίπεδα	ικανότητας	(προσέγγιση	πριν	την	εφαρμογή	

του	ΚΑΝΕΠΕ).	Περιλαμβάνονται	ανελαστικές	στατικές	ανα-

λύσεις	των	κατασκευών	(Seismostruct	v5.2.2,	2011)	θεωρώ-

ντας	στοιχεία	3-διάστατα	διανεμημένης	πλαστικότητας	κατά	

μήκος	και	κατά	τη	διατομή	του	στοιχείου	με	διακριτοποίηση	

διατομών	σε	ίνες.	Η	αποτίμηση	της	ικανότητας	των	κρίσιμων	

υποστυλωμάτων	γίνεται	επίσης	με	λογισμικό	ευαίσθητο	στη	

διατμητική	αστοχία	μελών	ΩΣ	(Response,	Bentz	2000).	Στην	

παρούσα	εργασία	παρουσιάζεται	κτίριο	σχεδιασμένο	πριν	το	

1985	και	η	ενίσχυσή	του	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	αντοχής	

διατομών	και	τις	λεπτομέρειες	όπλισης	αντίστοιχου	κτιρίου	

σχεδιασμένου	 με	 τους	 Ευρωκώδικες	 για	 ΚΠΜ	 και	 ζώνη	 Ι.	

Προκύπτει	απαίτηση	και	σε	καμπτική	ενίσχυση	της	κατασκευ-

Ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος με σχοινιά ινοπλισμών ή ΙΩΠ
μέσω σύγκρισης με ικανότητα σχεδιασμένων με σύγχρονους κανονισμούς
Θεόδωρος	Ρουσάκης,	Διδάκτορας	Πολιτικός	Μηχανικός,	Λέκτορας	Τμήματος	Πολ.	Μηχανικών,	Δημ.	Πανεπιστήμιου	Θράκης
Ιωάννης	Μούμτζης	&	Μιχάλης	Στυλιανού,	Μεταπτυχιακoί	φοιτητές,	Πολιτικής	Μηχανικής,	Δημ.	Πανεπιστήμιου	Θράκης

ής	ώστε	 να	 μπορούν	 να	 παραληφθούν	 τα	 σεισμικά	φορτία	

που	προκύπτουν	από	 την	ανάλυση	με	σύγχρονους	 κανονι-

σμούς.	Θεωρούνται	σε	κάθε	περίπτωση	χαλύβδινες	ράβδοι	

σε	εγκοπές	(Μπουρνάς	κ.α.	2009)	οι	οποίες	έχουν	εμφανίσει	

εξαιρετικά	πειραματικά	αποτελέσματα.	Προκύπτουν	συμπε-

ράσματα	για	την	επιρροή	των	διαφορετικών	ενισχύσεων	στη	

μηχανική	συμπεριφορά	των	δομικών	στοιχείων	και	στην	επι-

τελεστικότητα	των	κατασκευών	ως	σύνολο.	

2.	 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ	 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2.1	 Γεωμετρικά	 και	 μηχανικά	 χαρακτηριστικά	 κατασκευής	

της	μελέτης

Η	μελέτη	αφορά	τυπική	διώροφη	κατασκευή	με	ορθογωνική	

κάτοψη	(Εικόνα	2.1.).	Το	σενάριο	που	υιοθετείται	για	την	κα-

τασκευή	είναι	ότι	το	έδαφος	είναι	κατηγορίας	Α	και	ανήκει	

σε	ζώνη	σεισμικής	επικινδυνότητας	Ι.	Θεωρούνται	δρομικές	

εσωτερικές	τοιχοποιίες	πλήρωσης	και	μπατικές	εξωτερικές,	

εδραζόμενες	στις	δοκούς	 (εκτός	αυτών	του	άβατου	δώμα-

τος).	Στις	αναλύσεις	δε	λαμβάνεται	υπόψιν	η	αλληλεπίδρα-

ση	του	φέροντα	οργανισμού	ΩΣ	με	τις	 τοιχοποιίες	πλήρω-

σης.	 Θεωρείται	 μέση	 θλιπτική	 αντοχή	 του	 σκυροδέματος	 

f
cm
=	 20	 MPa	 και	 εφελκυστική	 τάση	 διαρροής	 του	 χάλυβα	 

f
ym
=	253	MPa.

Η	 προσομοίωση	 των	 ινοπλισμών	 σε	 μορφή	 σχοινιών	 έγινε	

λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 πειραματικές	 καμπύλες	 τάσεων-

ανηγμένων	παραμορφώσεων	 (σ-ε)	 από	πειράματα	που	 έγι-

ναν	 στο	 εργαστήριο	 Οπλισμένου	 Σκυροδέματος	 του	 ΔΠΘ	

(Rousakis	2012).	Στην	Εικόνα	2.2	παρατίθενται	οι	καμπύλες	

περισφιγμένου	σκυροδέματος	οι	οποίες	θεωρήθηκαν	για	τις	

αναλύσεις.	Πριν	 την	 ενίσχυση	η	 καμπύλη	αντιστοιχεί	 στην	

περίσφιγξη	με	συνδετήρες	χάλυβα.	Μετά	την	ενίσχυση	εξε-

τάζονται	 ισοδύναμες	 καμπύλες	 σ-ε	 σκυροδέματος	 όπως	

Εικόνα	2.1.	Κάτοψη	κατασκευής	μελέτης

Eρευνητική εργασία
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μπορούν	 να	 προκύψουν	 για	 ελαφρά	 ενίσχυση	 με	 σχοινιά	

βίνυλον	(f
u
=15900MPa,	ε

u
=0.045,	ρ

j
=0.0345)	ή	ισοδύναμη	πο-

λυπροπυλενίου	(f
u
=	2250MPa,	ε

u
=	0.18,	ρ

j
=0.29)	ή	ανθρακο-

ϋφασμάτων	(f
u
	=	240000MPa,	ε

u
	=	0.015,	ρ

j
	=0.0024) ινωπλι-

σμένων	πολυμερών	(ΙΩΠ)	ή	υαλοϋφασμάτων	(f
u
=73000MPa,	

ε
u
=0.028,	 ρ

j
=0.008).	Από	 τα	πειράματα	σε	σκυρόδεμα	περι-

σφιγμένο	 με	 διαφορετικά	 υλικά	 προέκυψε	 ότι	 μπορούν	 να	

θεωρηθούν	πανομοιότυπες	καμπύλες	σ-ε,	 οι	οποίες	διαφο-

ροποιούνται	όμως	ως	προς	την	παραμόρφωση	αστοχίας	του	

σκυροδέματος.	 Όσο	 μεγαλύτερη	 η	 εφελκυστική	 παραμόρ-

φωση	αστοχίας	του	υλικού	περίσφιγξης	τόσο	μεγαλύτερη	η	

παραμόρφωση	αστοχίας	του	σκυροδέματος	σε	θλίψη	(Εικό-

να	2.2).	Επίσης	στην	Εικόνα	2.2	περιλαμβάνεται	η	περίπτωση	

ενίσχυσης	με	3.6	φορές	μικρότερη	ποσότητα	περίσφιγξης	με	

σχοινί	πολυπροπυλενίου	(κόκκινη	γραμμή)	ώστε	να	διερευ-

νηθεί	η	επιρροή	του	είδους	της	καμπύλης	σ-ε	του	σκυροδέ-

ματος	στην	ανελαστική	συμπεριφορά	 των	 κατασκευών.	 Τα	

υπόλοιπα	υλικά	(ΙΩΠ,	σχοινί	βίνυλον	ή	μεταλλικά	κολλάρα)	

εξαιρούνται	 από	 αυτήν	 την	 κατηγορία	 καθώς	 αυτή	 η	 πολύ	

χαμηλή	ποσότητα	ενίσχυσης	οδηγεί	σε	αμελητέα	αναβάθμι-

ση	του	σκυροδέματος	και	αστοχία	σε	πολύ	μικρές	ανηγμένες	

θλιπτικές	παραμορφώσεις.	Για	τις	τάσεις	αστοχίας,	όπως	και	

για	 τις	 παραμορφώσεις	 αστοχίας	 του	 σκυροδέματος	 περι-

σφιγμένου	 με	 διαφορετικούς	 ινοπλισμούς	 σχοινιών,	 έχουν	

ληφθεί	αρκετά	συντηρητικές	τιμές	σε	σχέση	με	τα	πειραμα-

τικά	αποτελέσματα	(Rousakis,	2012).

2.2	Ανελαστικές	αναλύσεις	κατασκευών	μελέτης

Αρχικά	διενεργήθηκαν	ανελαστικές	αναλύσεις	για	την	απο-

τίμηση	της	σεισμικής	συμπεριφοράς	της	αρχικής	κατασκευ-

ής	μελέτης	σχεδιασμένης	με	τους	κανονισμούς	του	54-59.	

Στη	συνέχεια	έγιναν	οι	αντίστοιχες	αναλύσεις	κατασκευής	

σχεδιασμένης	με	τα	ίδια	υλικά	και	τις	απαιτήσεις	των	Ευρω-

κωδίκων	 καθώς	 και	 των	 ενισχυμένων	 κατασκευών.	Παρου-

σιάζονται	οι	καμπύλες	τέμνουσας	βάσης	(V)	–	μετακίνησης	

κορυφής	(δ)	 (Εικόνα	2.3	και	Εικόνα	2.4)	καθώς	και	ο	παρα-

μορφωμένος	φορέας	κατά	το	βήμα	της	πρώτης	διαρροής	και	

της	πρώτης	 θραύσης	 του	χάλυβα	 (Εικόνα	2.5,	 2.6,	 2.7).	Οι	

καμπύλες	V-δ	‘’v-pp-CFRP-GFRP”	αντιστοιχούν	στις	ισοδύ-

ναμες	καμπύλες	περισφιγμένου	σκυροδέματος	με	διαφορε-

τικά	υλικά,	ενώ	οι	“polypropylene2”	στην	ελαφρά	περίσφιγξη	

υποπολλαπλάσιας	ποσότητας	(Εικόνα	2.3	και	Εικόνα	2.4).	

Εικόνα	2.2.	Καμπύλες	(σ-ε)	περισφιγμένου	σκυροδέματος

Παρατηρείται	θραύση	του	χάλυβα	από	εφελκυσμό	σε	κρίσι-

μες	διατομές	βάσης	υποστυλωμάτων	του	ισογείου.	Ο	συντε-

λεστής	συμπεριφοράς	q,	κατά	την	ανάλυση	με	τους	Ευρωκώ-

δικες,	λαμβάνεται	ίσος	με	3.45.	Στην	αρχική	κατασκευή	του	

54-59	 προκύπτει	 χαμηλότερος	q	 (=2.57).	 Στις	 ενισχυμένες	

κατασκευές	 προκύπτει	 για	 όλες	 τις	 περιπτώσεις	q
min
>4.33,	

μεγαλύτερος	του	q	της	σχεδιασμένης	με	τους	σύγχρονους	

κανονισμούς.

Η	 εκτίμηση	 της	 διατμητικής	 αντοχής	 περιλαμβάνει	 τη	 συ-

νεισφορά	σε	διατμητική	αντοχή	 του	σκυροδέματος	λαμβά-

νοντας	υπόψην	τη	σχέση	Μ/V,	την	αύξηση	της	διατμητικής	

αντοχής	 λόγω	 της	 συνεισφοράς	 των	 συνδετήρων	 και	 του	

διαμήκους	οπλισμού	και	την	επιρροή	του	αξονικού	φορτίου.	

Για	 τον	έλεγχο	αλληλεπίδρασης	V-M-N	 χρησιμοποιείται	 το	

πρόγραμμα	Response-2000	(Bentz,	2000)	το	οποίο	βασίζεται	

στην	 τροποποιημένη	θεωρία	 του	διαγώνιου	θλιπτικού	πεδί-

ου	(MCFT).	Κάθε	δομικό	στοιχείο	εξετάζεται	ξεχωριστά	για	

να	 βρεθούν	 τα	 διαγράμματα	 αλληλεπίδρασης	M-V	 και	V-N	

σε	κάθε	βήμα	ανάλυσης	λόγω	της	συνεχούς	μεταβολής	του	

αξονικού	φορτίου	των	στύλων.	Τα	αποτελέσματα	φαίνονται	

στις	Εικόνες	2.8.	και	2.9.	Το	υφιστάμενο	κτίριο	παρουσιάζει	

Εικονα	2.3.	Ανελαστικές	αναλύσεις	κατασκευής	στην	δ/νση	χ-χ	

Εικονα	2.4.	Ανελαστικές	αναλύσεις	κατασκευής	στην	δ/νση	ψ-ψ

Eρευνητική εργασία
Τ
ά
σ
η	
(Μ
pa
)

Παραμόρφωση	(mm/mm)

Mετακίνηση	κορυφής	(m)

Τ
έμ
νο
υσ
α
	β
ά
σ
ης
	(
Κ
Ν
)

Mετακίνηση	κορυφής	(m)

Τ
έμ
νο
υσ
α
	β
ά
σ
ης
	(
Κ
Ν
)
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3.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην	 παρούσα	 μελέτη	 ενισχύεται	 υφιστάμενη	 κατασκευή	

μέσω	της	σύγκρισης	 της	 ικανότητας	 των	στοιχείων	 της	με	

την	αντίστοιχη	ικανότητα	κατασκευής	με	τα	ίδια	υλικά,	σχε-

διασμένης	κατά	τις	απαιτήσεις	των	ισχύοντων	κανονισμών.	

Η	 ακολουθούμενη	 φιλοσοφία	 σύγκρισης	 οπλισμών	 και	 λε-

πτομερειών	 όπλισης	 επιτρεπόταν	 πριν	 την	 εφαρμογή	 του	

ΚΑΝΕΠΕ.	 Προκύπτει	 ανάγκη	 αναβάθμισης	 της	 καμπτικής	

αντοχής	 των	 υποστυλωμάτων	 και	 έτσι	 τοποθετούνται	 χα-

λύβδινες	 ράβδοι	 οπλισμού	 σε	 εγκοπές.	 Για	 τον	 εντοπισμό	

των	διατμητικών	αστοχιών	στα	υποστυλώματα	κατά	τις	ανε-

λαστικές	 αναλύσεις,	 λαμβάνεται	 υπόψιν	 η	 αλληλεπίδραση	

Μ-V-N.	 Η	 αρχική	 κατασκευή	 εμφανίζει	 έντονη	 διατμητική	

ανεπάρκεια	των	στύλων.	Για	σχεδιασμό	της	ενίσχυσης	των	

υποστυλωμάτων	με	διαφορετικά	υλικά	περίσφιγξης	ισοδύνα-

μης	καμπύλης	περίσφιγξης	ή	με	πολύ	ελαφρά	περίσφιγξη	με	

υποπολλαπλάσια	 ποσότητα	 πολυπροπυλενίου	 μπορούν	 να	

αποτραπούν	επαρκώς	οι	πρόωρες	διατμητικές	αστοχίες	και	να	

επιτευχθούν	επαρκή	επίπεδα	πλαστιμότητας	μετακινήσεων. 

Στο	 2-όροφο	 κτίριο	 σχεδιασμένο	 με	 Ευρωκώδικες	 (χωρίς	

εφαρμογή	 ικανοτικού	 σχεδιασμού)	 προκύπτουν	 πρόωρες	

διατμητικές	αστοχίες	λόγω	της	χρήσης	χαμηλής	ποιότητας	

υλικών.	Η	 ενίσχυση	σύμφωνα	 με	 τις	 απαιτήσεις	 εντατικών	

μεγεθών	από	αντίστοιχες	αναλύσεις	με	σύγχρονους	κανονι-

σμούς	ενδέχεται	να	ακυρώσει	τον	ικανοτικό	σχεδιασμό	(αυ-

ξημένη	ικανότητα	κάποιων	ενισχύσεων)	οδηγώντας	σε	αστο-

χία	τα	υποστυλώματα	πριν	τις	δοκούς.	Επομένως	απαιτείται	

επανέλεγχος	 και	 κατάλληλη	 τροποποίηση	 των	 ενισχύσεων	

με	ινοπλισμούς	ώστε	να	αξιοποιηθεί	η	φιλοσοφία	του	ικανο-

τικού	σχεδιασμού.			

την	πρώτη	διατμητική	αστοχία	στύλου	για	τέμνουσα	βάσης	

534.40	KN	στην	χ-χ	διεύθυνση	και	497.52	ΚΝ	στην	ψ-ψ	δι-

εύθυνση.	Στη	συνέχεια	συμβαίνουν	διαδοχικές	αστοχίες	από	

τέμνουσα	σε	στύλους.	Εάν	αγνοηθούν	αυτές	οι	αστοχίες	συμ-

βαίνει	διαρροή	για	τέμνουσα	βάσης	583.32ΚΝ	στην	χ-χ	διεύ-

θυνση	και	554.53	στην	ψ-ψ	διεύθυνση	αντίστοιχα.	Στο	κτίριο	

το	οποίο	σχεδιάστηκε	με	τις	διατάξεις	(λεπτομέρειες	όπλισης	

κλπ)	των	νέων	κανονισμών	χωρίς	εφαρμογή	ικανοτικού	σχεδι-

ασμού,	προκύπτουν	πρόωρες	διατμητικές	αστοχίες	λόγω	και	

της	χρήσης	χαμηλής	ποιότητας	υλικών	(Εικόνες	2.3,	2.4).

Eρευνητική εργασία

Εικόνα	2.5.	Πρώτη	διαρροή	54-59	κατά	χ-χ

Εικόνα	2.6.	Πρώτη	διαρροή	54-59	κατά	ψ-ψ

Εικόνα	2.7.	Πρώτη	θραύση	κατά	ψ-ψ	

Τα	χρώματα	στα	σχήματα	έχουν	τις	ακόλουθες	αντιστοιχίες:

 Θραύση	περισφιγμένου	σκυροδέματος
	 Θραύση	απερίσφικτου	σκυροδέματος
	 Όριο	διαρροής	χάλυβα
	 Όριο	θραύσης	χάλυβα

Εικονα	2.8.	Αλληλουχία	διατμητικής	αστοχίας	στύλων	στην		
	 χ-χ	διεύθυνση

Φ
ο
ρτ
ίο
	(
Κ
Ν
)

Mετακίνηση	(m)

Διατμητικές	αστοχίες	υποστηλωμάτων	κατά	Response

*	Για	βιβλιογραφία	βλέπετε	τελευταία	σελίδα	περιοδικού.

Εικονα	2.9		Αλληλουχία	διατμητικής	αστοχίας	στύλων	στην		
	 ψ-ψ	διεύθυνση

Mετακίνηση	(m)

Διατμητικές	αστοχίες	υποστηλωμάτων	κατά	Response

Φ
ο
ρτ
ίο
	(
Κ
Ν
)
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Ανθεκτικότητα και διάρκεια των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Μέρος B΄: Αιτίες φυσικής φθοράς του σκυροδέματος

του	Δρα	Μιλτιάδη	Ελιώτη,	Πολιτικού	Μηχανικού

Επιστημονικά Θέματα

ΜΕΡΟΣ	 Β΄:	 Ενανθράκωση,	 αργιλοπυριτική	 αντίδραση	 και	

μηχανισμοί	 διάβρωσης	 του	 σκυροδέματος	 από	 χλωριούχα,	

θειϊκά	και	νιτρικά	ανιόντα.	

Στο	προηγούμενο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	είχαμε	δει,	γενικά,	

τις	κυριότερες	αιτίες	φυσικής	φθοράς	του	σκυροδέματος,	οι	

οποίες	διακρίνονται	σε	δύο	κατηγορίες:	σε	αυτές	που	οφεί-

λονται	 στον	 λανθασμένο	 σχεδιασμό	 και	 στην	 λανθασμένη	

σύνθεση	 του	 σκυροδέματος	 και	 σε	 αυτές	 που	 οφείλονται	

σε	διαβρωτικούς	παράγοντες	του	περιβάλλοντος	μέσα	στο	

οποίο	βρίσκεται	μια	κατασκευή.	Στο	παρόν	Β΄	Μέρος	θα	πα-

ρουσιαστούν,	πιο	διεξοδικά,	 τα	φαινόμενα	της	ενανθράκω-

σης	και	της	αργιλοπυριτικής	αντίδρασης	στο	σκυρόδεμα,	κα-

θώς	και	οι	μηχανισμοί	διάβρωσης	του	από	χλωριούχα,	θειϊκά	

και	νιτρικά	ανιόντα.	Θα	δοθεί,	επίσης,	έμφαση	στο	θέμα	της	

επικάλυψης	 του	 οπλισμού,	 ως	 κύριο	 τρόπο	 αντιμετώπισης	

των	σοβαρών	αυτών	αιτιών	φθοράς	του	σκυροδέματος.	Το	

Β΄	Μέρος	του	άρθρου	θα	κλείσει	με	αναφορά	στη	βλαπτική	

επίδραση	του	παγετού	στο	σκυρόδεμα	και	με	συμπεράσματα.	

1.	Η	ενανθράκωση	του	σκυροδέματος

Το	 φαινόμενο	 της	 ενανθράκωσης	 του	 σκυροδέματος	

(carbonation	 of	 concrete)	 έχει	 μελετηθεί	 αρκετά	 από	 τους	

ερευνητές,	 γιατί	 αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 κυριότερους	 πα-

ράγοντες	φυσικής	φθοράς	(Σχήμα	1).	Η	φθορά	αυτή	ξεκινά	

από	 την	 χημική	 αντίδραση	 του	 υδροξειδίου	 του	 ασβεστίου	

Ca(OH)2	με	το	ατμοσφαιρικό	διοξείδιο	του	άνθρακα	CO2.	Γνω-

ρίζουμε	ότι	 το	υδροξείδιο	του	ασβεστίου,	είναι	προϊόν	της	

ενυδάτωσης	του	τσιμέντου	στο	νωπό	σκυρόδεμα.	Είναι,	επί-

σης,	γνωστό	ότι	η	σύνθεση	του	τσιμέντου,	όπως	αυτό	παρά-

γεται	από	την	όπτηση	και	την	λεπτότατη	άλεση	των	αργιλι-

κών	πετρωμάτων,	είναι	η	εξής:	οξείδιο	του	ασβεστίου	(CaO)	
κατά	67%,	διοξείδιο	του	πυριτίου	 (SiO2)	κατά	22%,	τριοξεί-

διο	του	αργιλίου	(Al2O3)	κατά	8%	και	τριοξείδιο	του	σιδήρου	

(Fe2O3)	κατά	3%,	περίπου.	Με	την	ενυδάτωση	του	τσιμέντου,	

το	οξείδιο	του	ασβεστίου,	που	βρίσκεται	σε	μεγαλύτερη	πο-

σότητα	από	τα	υπόλοιπα	συστατικά,	παράγει	υδροξείδιο	του	

ασβεστίου:

                       CaO + H2O Ca(OH)2									(1)

Το	παραγόμενο	προϊόν	συντελεί,	κατά	μέγιστο	βαθμό,	στην	

σκλήρυνση	και	στην	αύξηση	της	αντοχής		του	σκυροδέματος.	

Η	πιο	πάνω	χημική	αντίδραση,	λοιπόν,	είναι	εξαιρετικά	με-

γάλης	σημασίας	για	τη	διάρκεια	και	ανθεκτικότητα	του	σκυ-

ροδέματος,	γιατί	με	αυτήν,	όλη	η	ποσότητα	του	νερού,	που	

βρίσκεται	 στους	 μικρούς	 και	 κλειστούς	 πόρους	 ενός	 καλά	

κατασκευασμένου	σκυροδέματος,	παρουσιάζει	αλκαλική	συ-

μπεριφορά	 	 λόγω	 της	 ύπαρξης	ποσότητας	ανιόντων	ασβε-

στίου	Ca++.

Σε	αυτό	το	έντονα	αλκαλικό	περιβάλλον,	με	τιμή	pH	περίπου	

ίση	με	9.5,	ο	χαλύβδινος	οπλισμός	είναι	παθητικός	(passive)	

και	δεν	υφίσταται	διάβρωση	(corrosion).	Όμως,	το	διοξείδιο	

του	άνθρακα,	που	υπάρχει	στην	ατμόσφαιρα,	αντιδρά	με	το	

αλκαλικό	 προϊόν	 της	 χημικής	 αντίδρασης	 ενυδάτωσης	 (1)	

και	δημιουργεί	ανθρακικό	ασβέστιο.	Η	κλασσική	αυτή	χημική	

αντίδραση	είναι	η	εξής:

                Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O           (2)

Η	χημική	αντίδραση	(2)	συνιστά	την	ενανθράκωση	του	σκυ-

ροδέματος	 και	 κατ΄	αυτήν	 το	ανθρακικό	ασβέστιο	που	δη-

μιουργείται,	στη	θέση	του	υδροξειδίου	του	ασβεστίου,	δίνει		

H2O

Ph -12.5

Concrete Cover

SO2

SO1

Σχήμα	1.	Ενανθράκωση	του	σκυροδέματος	υποβοηθούμενη		
 από	τη	ρηγμάτωση

Το	σκυρόδεμα	δέχεται	 συνεχώς	 επιθέσεις	 από	περιβαλλο-
ντικά	στοιχεία.	Το	καλό	σκυρόδεμα	και	η	ικανοποιητική	επι-
κάλυψη	του	είναι	η	απάντηση	για	μακροχρόνια	διάρκεια
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όξινη	συμπεριφορά	στο	νερό	που	βρίσκεται	στους	κλειστούς	

πόρους,	λόγω	της	δημιουργίας	ανιόντων	καρβοξυλίου	CO
3
-2,	

με	αποτέλεσμα	η	τιμή	του	pH	να	φθάσει	στην	τιμή	3.5,	πε-

ρίπου.	Με	αυτό	τον	τρόπο	δημιουργείται	ένα	έντονα	όξινο	

περιβάλλον	που	είναι	αρκετό	για	 να	προκαλέσει	 διάβρωση	

του	χάλυβα.

Το	ατμοσφαιρικό	διοξείδιο	του	άνθρακα	αρχίζει	να	προσβάλ-

λει	το	σκυρόδεμα	από	την	πρώτη	στιγμή	που	αυτό	παράγε-

ται.	 Η	 χημική	 αντίδραση	 ενανθράκωσης	 πραγματοποιείται,	

σε	αρχικό	στάδιο,	πάνω	στην	εκτεθειμένη	στην	ατμόσφαιρα,	

επιφάνεια	 του	 σκυροδέματος	 και	 στη	 συνέχεια,	 με	 βραδύ	

ρυθμό,	 εξελίσσεται	 βαθύτερα	 και	 βαθύτερα	στο	 εσωτερικό	

της	μάζας	του.	Όταν	το	σκυρόδεμα	έχει	ανοικτές	ρωγμές,	

της	 τάξεως	 των	0.5	 έως	2	mm,	που	 ξεκινούν	από	 την	επι-

φάνεια	και	καταλήγουν	στο	εσωτερικό	του,	το	διοξείδιο	του	

άνθρακα	εισέρχεται	ευκολότερα	δια	μέσου	των	ρωγμών	αυ-

τών,	με	αποτέλεσμα	η	ενανθράκωση	να	προχωρεί	ταχύτερα	

αλλά	και	σε	μεγαλύτερο	βάθος	dc	μέχρι	να	φθάσει	στο	βάθος	

ds όπου	βρίσκεται	ο	χαλύβδινος	οπλισμός	(Σχήμα	1).	

Η	 ενανθράκωση	 του	 σκυροδέματος	 είναι	 πολύ	 βραδεία	 δι-

αδικασία	 και	 μπορεί	 να	διαρκέσει	αρκετές	δεκατίες.	Με	 τη	

συμπλήρωση	ενός	και	πλέον	αιώνος	ζωής,	οι	πρώτες	κατα-

σκευές	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	που	έγιναν	στην	Ευρώπη	

και	Αμερική,	παρουσιάζουν	βάθος	ενανθράκωσης	της	τάξεως	

των	 2.5	 έως	 3.5	 εκατοστά,	 που	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	

φθάνει	τα	4	εκατοστά	(Σχήμα	2).

Το	 βάθος	 ενανθράκωσης	 dc	 προσδιορίζεται	 με	 τη	 βοήθεια	

ενός	 χημικού	 δείκτη,	 την	 φαινολοφθαλεΐνη	 (Σχήμα	 3).	 Με	

το	δείκτη	αυτό	ανιχνεύεται	η	τιμή	του	pH	σε	όλο	το	βάθος	

της	διατομής	από	την	επιφάνεια	μέχρι	τη	θέση	του	οπλισμού.	 

Για	μια	κατασκευή	ηλικίας	50	ή	60	ετών	η	τιμή	του	pH	στις	
περιοχές	της	διατομής	με	έντονη	ενανθράκωση,	σε	βάθος	20	

έως	30	mm,	έχει	τιμή	γύρω	στο	3,	λόγω	του	όξινου	περιβάλλο-

ντος	εκεί,	ενώ	σε	μεγαλύτερο	βάθος,	όπου	η	ενανθράκωση	δεν	

έχει	φθάσει	ακόμη,	η	τιμή	του	είναι	γύρω	στο	11	(Σχήμα	4).

Με	βάση	 τα	πιο	πάνω	εύκολα	καταλαβαίνει	 κανείς	γιατί	 οι	

περισσότεροι	κανονισμοί	οπλισμένου	σκυροδέματος,	ζητούν	

να	 υπάρχει	 επικάλυψη	 οπλισμού	 τουλάχιστον	 2.5	 έως	 3.5	

εκατοστά	για	δοκούς,	κολώνες	και	πλάκες	και	τουλάχιστον	5	

εκατοστά	για	τη	θεμελίωση,	ώστε	να	υπάρχει	καλή	προστα-

σία	του	χάλυβα.	

Πρόσφατες	 έρευνες	 (FIB	 –	 bulletin	 34,	 2006)	 έχουν	 δείξει	

ότι	τα	ποσοστά	υγρασίας	στην	ατμόσφαιρα,	μεταξύ	60%	και	

80%,	αυξάνουν	υπερβολικά	 το	 ρυθμό	 ενανθράκωσης,	 γιατί	

με	 τέτοια	ποσοστά	υγρασίας	 το	ατμοσφαιρικό	CO2	 διαλύε-

ται	 σε	 μεγαλύτερες	 ποσότητες	 στα	 σταγονίδια	 νερού	 που	

βρίσκονται	στον	ατμοσφαιρικό	αέρα,	τα	οποία	στη	συνέχεια	

συμπυκνώνονται	στην	επιφάνεια	του	σκυροδέματος,	σε	σημα-

ντικές	ποσότητες	νερού	και	τελικά	απορροφούνται	από	αυτό.	

Η	απορρόφηση		του	ατμοσφαιρικού	διοξειδίου	του	άνθρακα	

και	ο	ρυθμός	ενανθράκωσης	του	σκυροδέματος	εξαρτώνται	

από	το	πορώδες	του,	το	συντελεστή	ύδατος-τσιμέντου,	την	

τελική	σύνθεση	του	σκυροδέματος	(περιεκτικότητα	σε	τσιμέ-

ντο	και	αδρανή),	τις	ποσότητες	συγκέντρωσης	του	ατμοσφαι-

ρικού	διοξειδίου	του	άνθρακα,	καθώς	και	την	συνολική	χρο-

νική	διάρκεια	έκθεσης	της	κατασκευής	στις	συγκεντρώσεις	

του	αερίου	αυτού,	που	ουσιαστικά	ισοδυναμεί	με	την	ηλικία	

της	 κατασκευής.	Οι	 έρευνες	 του	Macini	 	 και	 των	συνεργα-

τών	του	(2010),	έχουν	δείξει	ότι	το	βάθος	ενανθράκωσης	dc 

είναι	συνάρτηση,	κυρίως,	του	συνολικού	χρόνου	έκθεσης	 te 

του	σκυροδέματος	στο	ατμοσφαιρικό	διοξείδιο	του	άνθρακα	

(μετρημένου	σε	έτη)	σύμφωνα	με	την	σχέση	:

Σχήμα	4.	Tιμή	του	pH	ως	προς	το	βάθος	Σχήμα	2.	Kαμπύλη	ενανθράκωσης

Σχήμα	3.	Ανίχνευση	ενανθράκωσης 								(3)
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όπου	d0	είναι	το	αρχικό	βάθος	ενανθράκωσης	για	συνήθεις	

συγκεντρώσεις	 CO2	 στο	 στάδιο	 κατασκευής	 του	 φέροντα	

οργανισμού	(σκελετού),	C	είναι	ο	συντελεστής	ρυθμού	εναν-
θράκωσης	και	 ο	 εκθέτης	b	 είναι	 ένας	πραγματικός	θετικός	

αριθμός	(0 < b ≤ 0.5).	

Για	 ένα	 σύνηθες	 σκυρόδεμα	 υψηλής	 αντοχής	 η	 γραφική	

παράσταση	βάθους	ενανθράκωσης	ως	προς	το	χρόνο	είναι	

αυτή	που	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	2.	Εύκολα	προκύπτει	ότι	

η	τιμή	του	συντελεστή	C	είναι	6.60	ενώ	του	εκθέτη	b	είναι	
0.37	και	της	σταθεράς	d0	είναι	 ίση	με	μηδέν.	Έτσι,	ο	τύπος	

που	δίνει	 το	βάθος	ενανθράκωσης	ως	προς	 την	ηλικία	 της	

κατασκευής	είναι:

Ο	πιο	πάνω	τύπος	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί,	με	αρκετά	καλή	

προσέγγιση,	 για	 τον	 υπολογισμό	 επικάλυψης	 οπλισμού	 σε	

κατασκευές	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	που	βρίσκονται	σε	

οποιαδήποτε	περιοχή.	Για	να	χρησιμοποιηθεί	η	σχέση	(4)	στο	

σχεδιασμό	 είναι	 απαραίτητο	 όπως	 γνωρίζουμε	 τη	 διάρκεια	

ζωής	της	κατασκευής.	

Το	 ζητούμενο	είναι	 να	έχουμε	πάντα	βάθος	επικάλυψης	ds 

μεγαλύτερο	 από	 το	 βάθος	 ενανθράκωσης	 dc	 στη	 διάρκεια	

ζωής	Τs ενός	έργου	γιατί,	διαφορετικά,	όταν	η	ενανθράκωση	
φθάσει	μέχρι	 τις	ράβδους	οπλισμού	τότε	προκαλείται	γρή-

γορη	και	έντονη	οξείδωση	του	χάλυβα	 (λόγω	της	χαμηλής	

τιμής	 του	 pH)	 και	 άρα	 σταδιακή	 αστοχία	 της	 κατασκευής.	
Έτσι	μας	ενδιαφέρει	ώστε	κάθε	χρονική	στιγμή	te,	η	αντοχή	

R(te)	της	κατασκευής	να	είναι	οπωσδήποτε	μεγαλύτερη	από	
τη	 δράση	S(te)	 σε	 αυτήν.	Είναι	 προφανές	 ότι	 αμέσως	μετά	
τη	χρονική	στιγμή te=Τs	κατά	την	οποία	η	δράση	S(te)	γίνεται	
ίση	της	αντοχής	R(te),	λόγω	μείωσης	της	τελευταίας	από	την	
ενανθράκωση	και	διάβρωση	του	οπλισμού,	έχουμε	αστοχία.	

Αν	υποθέσουμε,	τώρα,	ότι	τόσο	οι	τιμές	των	αντοχών	όσο	και	

οι	τιμές	των	δράσεων	ακολουθούν,	ως	στοχαστικά	(πιθανοτι-

κά)	μεγέθη	την	κανονική	κατανομή	του	Gauss	(Σχήμα	5),	τότε	

εκείνο	που	ζητούμε	είναι	να	έχουμε	πιθανότητα	υπέρβασης	

P(c)
f,t	της	αντοχής	R(te),	λόγω	ενανθράκωσης,	μικρότερη	από	

την	επιδιωκόμενη	τιμή	P(c)
target,	δηλαδή:

όπου	στην	πιο	 πάνω	ανισότητα	 είναι	P(c)
target=0.1,	 για	 δείκτη	

σημαντικότητας	β	 ίσο	με	την	τιμή	1.3	σε	αστικό	ή	βιομηχα-
νικό	περιβάλλον.	Η	τιμή	πιθανότητας	0.1	θεωρείται	αρκετά	

μεγάλη	και	υποδηλώνει	πόσο	σοβαρό	είναι	το	φαινόμενο	της	

ενανθράκωσης	για	το	οπλισμένο	σκυρόδεμα.

2.	Η	αργιλοπυριτική	αντίδραση

Η	υπερβολική	ποσότητα	οξειδίου	του	ασβεστίου	στο	τσιμέ-

ντο	 (δηλαδή	όταν	 το	ποσοστό	 του	CaO	στο	 τσιμέντο	είναι	
κατά	πολύ	μεγαλύτερο	από	το	67%	που	είναι	το	ιδανικό	πο-

σοστό)	είναι	δυνατόν	να	προκληθεί	χημική	αντίδραση	μετα-

ξύ	 της	 περίσσειας	 αλκαλικών	 ανιόντων	Ca++,	 που	 δημιουρ-

γούνται	από	την	ενυδάτωση,	με	τις	ενώσεις	διοξειδίου	του	

πυριτίου	SiO2	που	υπάρχουν,	σε	σημαντικές	ποσότητες,	στα	

αδρανή	(χάλικες)	του	σκυροδέματος.	Αυτή	η	χημική	αντίδρα-

ση	είναι	γνωστή	ως	αργιλοπυριτική	αντίδραση	και	είναι	δυνα-

τό	να	προκαλέσει	τοπική	διόγκωση,	η	οποία,	με	τη	σειρά	της,	

προκαλεί	ρηγμάτωση	του	σκυροδέματος.	

Το	 είδος	 αυτό	 φυσικής	 φθοράς	 ευνοείται,	 κυρίως,	 από	 τα	

υψηλά	 ποσοστά	 υγρασίας	 στο	 σκυρόδεμα	 που	 μπορεί	 να	

είναι	 της	 τάξεως	 του	75%	και	 περισσότερο.	Το	φαινόμενο	

αυτό,	στην	αμερικάνικη	βιβλιογραφία,	ονομάζεται	«καρκίνος	

του	σκυροδέματος»	(concrete’s	cancer)		και	επειδή	ο	τρόπος	

εξέλιξης	του	είναι	κάπως	περίπλοκος,	δεν	έχει	προταθεί,	μέ-

χρι	σήμερα,	μαθηματικό	μοντέλο	που	να	το	περιγράφει.	Έτσι,	

περιορζόμαστε	στη	συνήθη	σχέση	που	καθορίζει	την	ασφά-

λεια	της	κατασκευής:

όπου	η	διάρκεια	ζωής	Τs	της	κατασκευής	υπόκειται	σε	συντε-

λεστή	ασφάλειας	γt	ως	εξής:

με	διάρκεια	λειτουργίας	Τtarget ίση	με	50	ή	100	χρόνια,	συνή-
θως	και	με	τιμή	συντελεστή	ασφάλειας	γt	μικρότερο	από	τη	

μονάδα.	

Επιστημονικά Θέματα

								(4)

Σχήμα	5.	Πιθανότ.	θεώρηση	αντοχών/φορτίων

								(5)

								(6)

								(7)

Σχήμα	6.	Εισχώρηση	επιβλαβών	ανιόντων
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3.	Διάβρωση	σκυροδέματος	από	ανιόντα

Όπως	αναφέρθηκε	και	στο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου,	σημαντικοί	

διαβρωτικοί	παράγοντες	είναι	και	τα	ανιόντα	χλωρίου	Cl- οι	
θειϊκές	ρίζες	SO4

-2	και	τα	νιτρικά	ανιόντα	NO3
-,	τα	οποία,	εν-

δεχομένως,	 να	 περιέχονται	 στο	 νερό	 που	 χρησιμοποιείται	

για	την	ανάμιξη	του	νωπού	σκυροδέματος	στο	στάδιο	ανέ-

γερσης	κτηρίου	και	είναι	δυνατό	να	μεταβάλουν	το	αλκαλι-

κό	περιβάλλον	σε	όξινο	και	να	προκαλέσουν	την	έναρξη	της	

διάβρωσης	του	σιδηρού	οπλισμού	σε	πολύ	πρόωρη	χρονική	

στιγμή.	Ακόμη,	η	ύπαρξη	μεγάλων	ποσοτήτων	τέτοιων	ανι-

όντων,	στο	στάδιο	παραγωγής	του	σκυροδέματος,	αυξάνει	

τις	τελικές	συγκεντρώσεις	ανιόντων,	που	προκύπτουν	μετά	

από	συσσώρευση	επιπρόσθετων	ποσοτήτων	που	βρίσκονται	

διαλυμένες	στην	ατμοσφαιρική	υγρασία,	όπως,	π.χ.,	σε	πα-

ραθαλάσσιες	περιοχές		(Σχήμα	6).	

Αν	υποθέσουμε	ότι	το	σκυρόδεμα	είναι	ήδη	βεβαρυμμένο	από	

τις	αρχικές	συγκεντρώσεις	ανιόντων	Q0,	που	υπάρχουν	στο	

νερό	 ανάμιξης	 του	 νωπού	 σκυροδέματος.	 Τότε,	 οι	 τελικές	

συγκεντρώσεις	Q(x,t),	που	εμφανίζονται	στην	κατασκευή,	η	
οποία	βρίσκεται	σε	περιβάλλον	με	«μεσοκλίμα»	που	ευνοεί	

την	ύπαρξη	αυξημένων	ποσοτήτων	 τέτοιων	ανιόντων	στην	

ατμόσφαιρα,	 δίνεται	 από	 τον	 πιο	 κάτω	 νόμο	 διάχυσης	 του	

Ficks	(Quillin	BRE	Rep.	434,	2001):

Αξίζει	να	επισημανθεί	ότι	στη	σχέση	(8),	η	ποσότητα	συγκέ-

ντρωσης	Q(x,t)	εκφράζεται	ως	ποσοστιαία	(%)	συγκέντρωση	

επί	 της	 μάζας	 του	σκυροδέματος	 και	 είναι	 συνάρτηση	δύο	

μεταβλητών,	του	βάθους	x	από	την	επιφάνεια	του	σκυροδέ-
ματος	 (Σχήμα	6)	και	 του	χρόνου	 t,	μετρημένου	σε	έτη,	για	
σύνηθες	σκυρόδεμα	υψηλής	αντοχής.	Επίσης,	erf(z)	είναι	η	
συνάρτηση	σφάλματος	που	ορίζεται	ως	εξής:	

Στον	τύπο	(8),	Qs	είναι	η	συγκέντρωση	ανιόντων	στην	επιφά-

νεια,	η	οποία	συνήθως	λαμβάνεται	να	είναι	ίση	με	4%	(επί	το	

δυσμενέστερο),	D(t)	είναι	ο	συντελεστής	διάχυσης,	ο	οποίος	
είναι	συνάρτηση	του	χρόνου	t	και	δίνεται	από	την	εξής	σχέση:

όπου	D0	 είναι	 η	 αρχική	 τιμή	 του	 συντελεστή	 διάχυσης	 σε	

χρόνο	t0	,	που	συνήθως	έχει	την	τιμή	102mm2/έτος.	Ο	χρόνος	
t0	 αντιπροσωπεύει	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 ανέγερσης	 του	φέ-

ροντος	 οργανισμού	 μιας	 κατασκευής	 από	 οπλισμένο	 σκυ-

ρόδεμα	που	έχει	σύνθεση	η	οποία	περιέχει	τσιμέντο	τύπου	

Portland	και	γωνιώδη	αδρανή.	

Η	συνύπαρξη	ενανθράκωσης	και	συγκεντρώσεων	ανιόντων	

σε	 βάθος	 x,	 αποτελεί	 κρίσιμο	 συνδυασμό	 διαβρωτικών	 πα-
ραγόντων	σε	μια	κατασκευή.	Έτσι,	π.χ.,	για	μια	γέφυρα	από	

οπλισμένο	σκυρόδεμα,	με	t0=2	έτη	και	Q0=2%	η	συγκέντρωση	

ανιόντων	σε	βάθος	x=40 mm	και	σε	χρόνο t=20	έτη	από	την	
αποπεράτωση	της,	είναι	 (από	τους	τύπους	(8),	 (9)	και	 (10))	

ίση	με	Q=3.34%.	Η	τιμή	αυτή	δεν	είναι	πολύ	πιο	κάτω	από	την	

τιμή	συγκέντρωσης	Qs=4%	που	συνήθως	έχουμε	στην	επιφά-

νεια	και	επιπλέον	μας	φανερώνει	ότι	σε	βάθος	40	mm,	όπου	

η	ενανθράκωση	ενδεχομένως	να	μην	έχει	φθάσει	ακόμη,	οι	

συγκεντρώσεις	ανιόντων	χλωρίου	Cl-	είναι	ήδη	αρκετά	υψη-

λές	και	αρκετές	για	να	προκαλέσουν	διάβρωση	του	χάλυβα	

οπλισμού,	που	πιθανόν	να	βρίσκεται	σε	εκείνη	τη	θέση.	Αυ-

τός	είναι	ο	λόγος	για	τον	οποίο	επιβάλλεται	να	υπάρχει	πολύ	

μεγαλύτερο	πάχος	επικάλυψης	των	οπλισμών,	σε	κατασκευ-

ές	που	βρίσκονται	σε	παραθαλάσσιες	περιοχές.	

Με	βάση	τα	πιο	πάνω,	η	πιθανότητα	Pf,t
(a)	υπέρβασης	της	αντο-

χής	R(t)	της	κατασκευής,	από	τις	δράσεις	S(t),	λόγω	κρίσιμης	
συγκέντρωσης	ανιόντων,	πρέπει	να	είναι	μικρότερη	από	την	

επιδιωκόμενη	τιμή	P(a)
target:

όπου	στην	πιο	πάνω	σχέση	είναι	P(a)
target=0.01	για	στατιστικό	

δείκτη	σημαντικότητας	β=2.3	σε	έντονα	διαβρωτικό	περιβάλ-
λον.	Συγκρίνοντας	τις	σχέσεις	(5)	και	(11)	παρατηρεί	κανείς	

ότι	 η	 πιθανότητα	 μη	 αστοχίας,	 λόγω	 ενανθράκωσης,	 είναι	

δεκαπλάσια	από	αυτή	που	αφορά	την	κρίσιμη	συγκέντρωση	

ανιόντων,	λόγω	ακριβώς	της	ταχύτερης	διάβρωσης	που	προ-

καλούν	στον	χαλύβδινο	οπλισμό	τα	χλωροϊόντα,	οι	θειϊκές	

ρίζες	και	 τα	νιτρικά	ανιόντα	από	ότι	οι	 καρβοξυλικές	ρίζες	

CO3
−2	της	ενανθράκωσης.	

Αξίζει,	επίσης,	να	αναφερθεί	ότι	σύφωνα	με	το	FIB	–	Bulletin	

3	(1999),	τα	πιο	πάνω	συμπεράσματα	ισχύουν	περισσότερο	

στις	χώρες	της	νότιας	Ευρώπης	και	στην	ανατολική	Μεσό-

γειο,	δηλαδή	στα	δικά	μας	μέρη,	όπου	η	μέση	ετήσια	θερ-

μοκρασία	είναι	300 C,	ενώ	στις	βόρειες	χώρες	της	Ευρώπης,	
με	μέση	θερμοκρασία	100 C,	οι	ατμοσφαιρικές	συνθήκες	είναι	

(8)

								(11)
								(9)

								(10)

Σχήμα	7.	Μέση	τιμή	συγκέντρωσης	ανιόντων	σκυροδέματος	
σε	δύο	ζώνες	της	Ευρώπης
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περισσότερο	 ευνοϊκές	 και	 οι	 απαιτήσεις	 μικρότερες	 όσον	

αφορά	την	προστασία	του	σιδηρού	οπλισμού.	Σε	κάθε	περί-

πτωση,	συστήνεται	η	εφαρμογή	κατάλληλου	πάχους	επικά-

λυψης	και	η	χρήση	καλωδίων	γείωσης	(Σχήμα	7).		

4.	Επίδραση	του	παγετού

Είναι	προφανές	ότι	οι	μικρές	ρωγμές,	της	τάξεως	των	0.5	

έως	 2.0	mm,	 που	 μπορεί	 να	 εμφανιστούν	 στην	 επιφάνεια	

του	σκυροδέματος,	λόγω	ακατάλληλης	τιμής	του	συντελε-

στή	ύδατος-τσιμέντου	ή	λόγω	τοπικών	αστοχιών	από	υπέρ-

βαση	των	αντοχών	κλπ.,	δεν	επιτρέπουν	μόνο	την	είσοδο	

διοξειδίου	 του	 άνθρακα	 και	 διαβρωτικών	 ανιόντων,	 αλλά	

επιτρέπουν,	 επίσης,	 την	 εισχώρηση	υγρασίας	 με	 την	 βοή-

θεια	τριχοειδών	φαινομένων	(capillary	effects)	και	τον	μόνιμο	

εγκλωβισμό	ύδατος	στη	μάζα	του	σκυροδέματος.	

Σε	 αρκετά	 χαμηλές	 θερμοκρασίες	 και	 κυρίως	 γύρω	στους	 

30 C	ή	40 C,	το	νερό	που	έχει	εγκλωβιστεί	στα	κενά	του	σκυ-
ροδέματος	 παγώνει	 (δηλαδή	 αποκτά	 στερεά	 μορφή)	 και	

ταυτόχρονα	διογκώνεται	εξασκώντας	πολύ	μεγάλες	πιέσεις	

στο	εσωτερικό	του	σκυροδέματος	(παγετός).	Αυτές	οι	πιέ-

σεις	είναι	αρκετά	μεγάλες	ώστε	να	προκαλέσουν	διεύρυνση	

των	ρωγμών	και	περαιτέρω	ρηγμάτωση,	με	αποτέλεσμα	τη	

μείωση	της	αντοχής	του	σκυροδέματος	(Σχήμα	8).

Το	φαινόμενο	του	παγετού	(frost),	είναι	ιδιαίτερα	ανησυχητι-

κό	όταν	λόγω	των	συνθηκών	σε	μια	περιοχή	και	της	ρηγμά-

τωσης	του	σκυροδέματος,	αυτό	επαναλαμβάνεται	τακτικά	σε	

μια	κατασκευή.	Ευτυχώς,	όταν	το	φαινόμενο	αυτό	πραγμα-

τοποιηθεί	με	ένα	συγκεκριμένο	αριθμό	επαναλήψεων,	τότε	

δεν	παρατηρείται	περαιτέρω	μείωση	της	αντοχής,	λόγω	του	

ορίου	της	κοπώσεως	στο	οποίο	φθάνει	το	σκυρόδεμα.	

5.	Συμπεράσματα	Β΄	Μέρους

Στο	παρόν	Β΄	Μέρος	του	άρθρου,	είδαμε	τους	κυριότερους	

παράγοντες	φυσικής	φθοράς	 του	 οπλισμένου	σκυροδέμα-

τος.	Στο	επόμενο	Γ΄	και	τελευταίο	Μέρος	του	άρθρου,	θα	

σχολιαστούν	 τα	 θέματα	 οξείδωσης	 του	 οπλισμού	 και	 ενί-

σχυσης	κατασκευών	έναντι	σεισμού.
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•		 [2]		FIB-bulletin	53/2010,	Structural	Concrete,	(2010).

•		 [3]		G.	Macini,	FIB	lecture	on	durability	and	retrofitting	of		

	 	 concrete	structures,	Nicosia	-Cyprus(2011).				

Σχήμα	8.	Δημιουργία	παγετού	στο	σκυρόδεμα.
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Ακολουθεί	περιγραφή	των	ιδιοτήτων	και	των	κατασκευαστι-
κών	λεπτομερειών	των	παραπάνω	κατηγοριών.
1.α)	Κεντρικοί:	Είναι	η	μορφή	που	χρησιμοποιείται	πιο	συχνά	
στην	πράξη.	Στην	κατηγορία	αυτή	εντάσσονται	οι	απλοί	και	
χιαστί	διαγώνιοι	(Τύπος	/	και	Χ	αντίστοιχα)	και	οι	σύνδεσμοι	
τύπου	V,	Λ	ή	Κ.
Οι	σύνδεσμοι	τύπου	/	ή	Χ	έχουν	στοιχεία	κατά	τη	διεύθυνση	
της	μίας	ή	και	των	δύο	διαγωνίων	του	φατνώματος	αντίστοι-
χα	(Σχήμα	2,3).

Αναλαμβάνουν	 μόνο	 πλευρικά	φορτία	 τα	 οποία	 μεταφέρο-
νται	μέσω	των	συνδέσμων	και	καταπονούν	αξονικά	τα	δια-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια	 από	 τις	 πιο	 αποτελεσματικές	 και	 ευρέως	 γνωστές	 τε-
χνικές	ενίσχυσης	υφιστάμενων	κατασκευών	από	οπλισμένο	
σκυρόδεμα	είναι	η	χρήση	μεταλλικών	συνδέσμων	δυσκαμψί-
ας	σε	προεπιλεγμένα	φατνώματα	των	φορέων	της	κατασκευ-
ής.	 Στην	 Ελλάδα	 λόγω	 των	 συχνών	 σεισμικών	 γεγονότων	
αλλά	και	 της	ύπαρξης	μεγάλου	αριθμού	κτιρίων	κατασκευ-
ασμένων	σύμφωνα	με	τον	μη	αναθεωρημένο	κανονισμό	του	
1984	υπάρχει	η	ανάγκη	ενίσχυσης	των	υφιστάμενων	κτιρίων	
για	την	αποφυγή	μη	πλάστιμου	τρόπου	αστοχίας	τους	αλλά	
και	κατάρρευσής	τους.	Μέσα	από	τον	έλεγχο	τρωτότητας	ο	
μηχανικός	εντοπίζει	τα	σημεία	ανεπάρκειας	και	επιλέγει	την	
κατάλληλη	τεχνική	για	την	ενίσχυση	του	κτιρίου.	Οι	μεταλλι-
κοί	σύνδεσμοι	δυσκαμψίας	αποτελούν	ένα	αποτελεσματικό	
σύστημα	 αντίστασης	 έναντι	 πλευρικών	 φορτίων	 και	 ικανο-
ποιούν	τις	πρόσθετες	απαιτήσεις	σε	αντοχή,	πλαστιμότητα	
και	δυσκαμψία	με	αποτέλεσμα	να	αναβαθμίζουν	τη	σεισμική	
συμπεριφορά	του	υφιστάμενου	κτιρίου.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
Οι	 σύνδεσμοι	 δυσκαμψίας	 είναι	 κατά	 κύριο	 λόγο	 μεταλλι-
κοί	 αφού	 ο	 χάλυβας	 λόγω	 των	 όλκιμων	 χαρακτηριστικών	
του	 αναλαμβάνει	 μεγάλες	 πλαστικές	 παραμορφώσεις	 και	
απορροφά	 μεγαλύτερη	 σεισμική	 ενέργεια.	 Οι	 μεταλλικοί	
σύνδεσμοι	 δυσκαμψίας	 χρησιμοποιούνται	 για	 να	 αυξήσουν	
την	αντοχή	σε	πλευρική	φόρτιση.	Με	την	προσθήκη	των	συν-
δέσμων	δυσκαμψίας,	οι	σεισμικές	δυνάμεις	αναλαμβάνονται	
κυρίως	από	τις	αξονικές	δυνάμεις	των	συνδέσμων.	Η	ενίσχυ-
ση	 της	 κατασκευής	 με	 μεταλλικούς	 συνδέσμους	 δυσκαμ-
ψίας	αποτρέπει	την	εμφάνιση	ψαθυρής	αστοχίας	μέσω	της	 
δημιουργίας	πλαστικών	αρθρώσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
Οι	 σύνδεσμοι	 δυσκαμψίας	 μπορούν	 να	 διαχωριστούν	 στις	
εξής	κατηγορίες:
1) Ανάλογα	με	τον	τρόπο	σύνδεσης	των	μελών	του	συνδέ-
σμου	δυσκαμψίας	με	το	ζύγωμα	του	φατνώματος	σε:
	 α)	Κεντρικούς
	 β) Έκκεντρους

2) Ανάλογα	με	το	είδος	της	σύνδεσης	των	δικτυωτών	συνδέ-
σμων	με	την	υφιστάμενη	κατασκευή	οπλισμένου	σκυροδέ-
ματος	σε:
	 α) Συνδέσμους	με	εξωτερική	σύνδεση	
	 β) Συνδέσμους	με	εσωτερική	σύνδεση,	οι	οποίοι	κατα-	
	 				τάσσονται	περαιτέρω	ως:
   ί)		Άμεσης	σύνδεσης
   ίί)	Έμμεσης	σύνδεσης
Προφανώς	 ένας	 δικτυωτός	 σύνδεσμος	 θα	 ανήκει	 και	 στις	
δύο	κατηγορίες,	μπορεί	για	παράδειγμα	να	είναι	έκκεντρος,	
εσωτερικός	και	με	άμεση	σύνδεση	με	το	υπάρχον	πλαίσιο.	

Επιστημονικά Θέματα

Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
με μεταλλικούς συνδέσμους δυσκαμψίας

Νικολοπούλου	Βασιλική,	Τζουμανίκα	Γεωργία, (Αναδημοσίευση	από	το	περιοδικό	του	ΣΠΜΕ,	τεύχος	404)

Σχήμα	1:	Χρήση	δικτυωτού	χιαστί	συνδέσμου	σε	πολυώροφο	
κτίριο	[12]

Σχήμα	 2:	 α)	 απλοί	 και	 β)	 χιαστί	 σύνδεσμοι	 δυσκαμψίας	σε	
πλαισιωτούς	φορείς	[4]

Σχήμα	3:	Χρήση	δικτυωτού	απλού	συνδέσμου	σε	πολυώροφο	
κτίριο	και	κατασκευαστική	λεπτομέρεια	κόμβου	[9]
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και	χιαστί	συνδέσμους	αντίστοιχα	[7].	Τα	προβλήματα	λυγι-
σμού	που	παρουσιάζονται	στα	θλιβόμενα	μέλη	και	η	σχετικά	
φτωχή	μετελαστική	συμπεριφορά	έχει	ως	αποτέλεσμα	 την	
απότομη	 αστοχία	 και	 την	 μικρή	 δυνατότητα	 απορρόφησης	
μεγάλου	 ποσοστού	 σεισμικής	 ενέργειας,	 κάτι	 που	 καθιστά	
δυσμενές	 το	 σύστημα	 αυτό	 για	 έναν	 πλάστιμο	 σχεδιασμό	
[4].	Εξάλλου	η	αύξηση	της	δυσκαμψίας	μπορεί	να	οδηγήσει	
σε	μεγαλύτερη	αδρανειακή	δύναμη	λόγω	σεισμού	[12].	Επι-
σημαίνεται	ξανά,	ωστόσο,	η	ευεργετική	επίδραση	τους	στην	
αύξηση	αντοχής	και	δυσκαμψίας	της	υφιστάμενης	κατασκευ-
ής	έναντι	των	σεισμικών	δράσεων	και	η	καταλληλότητα	χρη-
σιμοποίησης	τους	σε	επίπεδο	επιτελεστικότητας:	προστασία	
ανθρώπινης	ζωής	[4].

Οι	σύνδεσμοι	της	μορφής	V,	Λ	αποτελούνται	από	δύο	στοι-
χεία	ανά	φάτνωμα	που	συντρέχουν	σε	ένα	κοινό	ενδιάμεσο	
σημείο	της	δοκού	του	πλαισίου.	Το	σημείο	αυτό	δεν	παρα-
βιάζει	τη	στατική	συνέχεια	του	ζυγώματος	και	συνεπώς	δεν	
θεωρείται	ως	στήριξη	[4].	Ανάλογα	με	τη	θέση	του	σημείου	
σύνδεσης	στο	φάτνωμα,	κάτω	ή	πάνω,	ο	σύνδεσμος	ονομά-
ζεται	τύπου	V	και	τύπου	Λ	αντίστοιχα.	Το	Σχήμα	5	που	ακο-
λουθεί	δείχνει	τις	διάφορες	διατάξεις	αυτού	του	είδους.

Η	βασική	διαφορά	των	συνδέσμων	δυσκαμψίας	V,	Λ	με	τους	
χιαστί	και	τους	απλούς	συνδέσμους	είναι	ότι	στον	τύπο	αυτό	
και	οι	θλιβόμενες	και	οι	εφελκυόμενες	διαγώνιοι	αναλαμβά-
νουν	τις	οριζόντιες	δυνάμεις	και	συνεισφέρουν	στην	ανάλη-
ψη	των	κατακόρυφων	φορτίων	[4].	

Άλλο	ένα	είδος	δικτυωτού	συνδέσμου	είναι	ο	σύνδεσμος	της	
μορφής	Κ	 (Σχήμα	 6)	 Αυτού	 του	 είδους	 οι	 σύνδεσμοι	 συνί-
σταται	να	αποφεύγονται	διότι	εισάγουν	δυσμενή	φαινόμενα	
δεύτερης	τάξεως.

Επιπλέον	απαιτούν	τη	συμμετοχή	του	υποστυλώματος	στην	
ανάπτυξη	 του	 μηχανισμού	 διαρροής.	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	
περιορίζεται	η	δυνατότητα	πλάστιμης	συμπεριφοράς	του	συ-
στήματος	πλαίσιο-	σύνδεσμοι	δυσκαμψίας	[10].	

Για	 την	 αντιμετώπιση	 του	 βασικού	 προβλήματος	 του	 λυ-
γισμού	 των	 θλιβόμενων	 μελών	 του	 συνδέσμου	 δυσκαμψί-
ας	 έχει	 προταθεί	 μια	 μέθοδος	 χρήσης	 διαγώνιων	 σύμμι-
κτων	 στοιχείων	 που	 είναι	 ανθεκτικά	 σε	 λυγισμό	 (Buckling	
Restrained	Brace	Frame	-	BRBF	system)	[14].

Πρόκειται	για	ένα	σύστημα	από	συνδέσμους	δυσκαμψίας	που	

Επιστημονικά Θέματα

Σχήμα	4:	Βρόχος	υστέρησης	του	συνδέσμου	δυσκαμψίας	[3]

Σχήμα	6:	Σύνδεσμοί	τύπου	Κ	[4]

Σχήμα	5:	Σύνδεσμοι	τύπου	V	ή	Λ	[4]

γώνια	μέλη	και	τα	κατακόρυφα	φορτία	αναλαμβάνονται	από	
το	πλαίσιο	οπλισμένου	σκυροδέματος.	Κατά	τη	διαστασιολό-
γησή	τους	θεωρείται	ότι	οι	εφελκυόμενες	διαγώνιοι	μόνο	συ-
νεισφέρουν	στην	ανάληψη	των	εναλλασσόμενων	σεισμικών	
δυνάμεων	 ενώ	 οι	 θλιβόμενες	 προφανώς	 αγνοούνται.	 Έτσι	
στους	 χιαστί	 συνδέσμους	 τα	 θλιβόμενα	 και	 εφελκυόμενα	
μέλη	βρίσκονται	στο	ίδιο	φάτνωμα	ενώ	στην	περίπτωση	των	
απλών	συνδέσμων,	σε	διαφορετικά	φατνώματα	[10],[4].	Η	θε-
ώρηση	ότι	το	πλευρικό	φορτίο	αναλαμβάνεται	εξ	ολοκλήρου	
από	τις	εφελκυόμενες	διαγώνιους	επιβεβαιώνεται	από	πειρά-
ματα	όπου	μελετάται	η	απόκριση	πλαισίων	οπλισμένου	σκυ-
ροδέματος	ενισχυμένων	με	απλούς	και	χιαστί	συνδέσμους	
δυσκαμψίας	και	μη	ενισχυμένων	σε	ανακυκλιζόμενη	φόρτι-
ση.	Κατά	την	εφαρμογή	θλιπτικού	φορτίου	τα	μέλη	λυγίζουν	
και	 παραμορφώνονται	 πλευρικά	 σχηματίζοντας	 πλαστική	
άρθρωση	στο	μέσον	του	μήκους	τους,	 κάτι	που	συνεπάγε-
ται	τη	μείωση	της	αντοχής	τους.	Στη	συνέχεια,	με	τη	δράση	
εφελκυστικής	δύναμης,	το	εφελκυόμενο	μέλος	αναλαμβάνει	
το	φορτίο	και	διαρρέει.	Διαδοχική	φόρτιση	σε	θλίψη	έχει	ως	
αποτέλεσμα	τον	λυγισμό	του	διαγώνιου	μέλους	υπό	τη	δρά-
ση	φορτίων	 μικρότερων	 από	 την	 αρχική	 αντοχή	 του.	Αυτό	
οφείλεται	σε	παραμένουσες	παραμορφώσεις,	στην	αύξηση	
του	μήκους	λυγισμού	(λόγω	του	πρότερου	εφελκυσμού)	και	
στο	φαινόμενο	Βauschinger	[3],[7].	Στο	σχήμα	4	δίνεται	η	χα-
ρακτηριστική	μορφή	του	ελλειψοειδούς	βρόχου	υστέρησης	
του	συνδέσμου	δυσκαμψίας.

Το	γενικό	συμπέρασμα	που	προκύπτει	είναι	η	σημαντική	αύ-
ξηση	στη	διατμητική	αντοχή	εντός	επιπέδου	ενός	πλαισίου	
οπλισμένου	 σκυροδέματος	 λόγω	 της	 ενίσχυσης	 του	 από	
2,5	 έως	 4	 φορές	 για	 συνδέσμους	 με	 ένα	 διαγώνιο	 μέλος	

(α) (β) (γ)
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περισσότερο	είναι	η	μορφή	Υ	η	ανεστραμμένου	Υ	διότι	η	δο-
κός	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	δεν	έχει	μεγάλη	δυνατότητα	
να	δρα	ως	πλάστιμος	συνδετήριος	σύνδεσμος	[6].

Στη	 μορφή	Υ	 το	 κατακόρυφο	 μεταλλικό	 σκέλος	 συνδέεται	
στο	 μέσον	 της	 δοκού	 του	 φατνώματος	 και	 αναλαμβάνει	
αποκλειστικά	τις	σεισμικές	δράσεις	γι’	αυτό	ονομάζεται	και	
σεισμικός	σύνδεσμος.	Είναι	λοιπόν,	πολύ	σημαντικό	αυτό	το	
σκέλος	να	σχεδιαστεί	με	αυξημένες	απαιτήσεις	πλαστιμότη-
τας	και	να	φτάσει	πρώτο	στη	διαρροή	όταν	ενεργούν	σεισμι-
κές	δυνάμεις,	ώστε	τα	δικτυωτά	μέλη	να	παραμείνουν	στην	
ελαστική	περιοχή	και	να	αποφευχθεί	πιθανή	ψαθυρή	αστοχία	
τους	λόγω	λυγισμού	[3],[6].	Ιδιαίτερη	προσοχή	πρέπει	να	δο-
θεί	επίσης	στη	σύνδεση	του	σεισμικού	αυτού	συνδέσμου	με	
τη	δοκό	του	πλαισίου	για	να	εξασφαλιστεί	η	αποτελεσματική	
μεταφορά	του	σεισμικού	φορτίου.
Το	πιο	βασικό	πλεονέκτημα	των	έκκεντρων	συνδέσμων	είναι	
ότι	συνδυάζουν	τις	πιο	απαιτητικές	προδιαγραφές	για	αντι-
σεισμικό	σχεδιασμό,	δηλαδή	υψηλή	δυσκαμψία	σε	κανονικά	
επίπεδα	 πλευρικής	 φόρτισης	 και	 πολύ	 καλή	 πλαστιμότητα	
στη	σπάνια	περίπτωση	μεγάλου	σεισμικού	φορτίου	[8].	

2.α)	 Σύνδεσμοι	 με	 εξωτερική	 σύνδεση: Αποτελούνται	 από	
μεταλλικά	δικτυώματα	ή	μεταλλικά	πλαίσια	που	συνδέονται	
σε	όλο	το	κτίριο	ως	εξωτερική	υποστήριξη	ή	πιο	συχνά	τοπι-
κά	εξωτερικά	μεμονωμένων	πλαισίων	[5].	Συνήθως	χρησιμο-
ποιούνται	στην	περίπτωση	που	η	αρχιτεκτονική	ή	η	δομή	του	
κτιρίου	δεν	επιτρέπει	τη	χρήση	ενσωματωμένου	μεταλλικού	
κτιρίου	 όπως	 για	 παράδειγμα	 η	 ύπαρξη	 τοιχοποιίας.	Χαρα-
κτηριστικά	 σχέδια	 κατασκευαστικών	 λεπτομερειών	 φαίνο-
νται	στο	σχήμα	10.
 
Η	ράβδος	συγκολλείται	σε	μεταλλικό	έλασμα	και	αυτό	με	τη	
σειρά	του	συνδέεται	στον	κόμβο	του	πλαισίου	από	οπλισμένο	
σκυρόδεμα	μέσω	προεντεταμένων	κοχλιών	και	ρητίνης.	Με	
τον	τρόπο	αυτό	το	σύστημα	συνδέσμων	αναπτύσσει	συνερ-
γασία	με	 το	υφιστάμενο	πλαίσιο	και	συμμετέχει	στην	ανά-
ληψη	των	δυνάμεων	λόγω	σεισμού	[4].	Στα	πλεονεκτήματα	
αυτού	του	τύπου	σύνδεσης	περιλαμβάνεται	και	η	ελάχιστη	
σχεδόν	ενόχληση	και	παρεμπόδιση	τις	λειτουργίας	του	κτι-
ρίου	κατά	τη	διάρκεια	της	τοποθέτησής	του,	αν	η	τοποθέτη-
σή	του	γίνεται	εξωτερικά.	Κρίσιμο	σημείο	που	καθορίζει	την	
αποτελεσματικότητα	 αυτής	 της	 μεθόδου	 είναι	 ο	 λυγισμός	
των	 διαγώνιων	 ράβδων	 που	 οφείλεται	 στο	 γεγονός	 ότι	 οι	
δράσεις	μεταφέρονται	έκκεντρα	από	το	πλαίσιο	στους	συν-
δέσμους.	Για	την	αντιμετώπιση	αυτού	του	φαινομένου	έχει	
προταθεί	να	εφαρμόζεται	τοπική	μείωση	της	διατομής	(δημι-
ουργία	λαιμού)	κοντά	στις	θέσεις	των	ενώσεων	[1].	

παρουσιάζουν	ανθεκτικότητα	σε	λυγισμό	και	χρησιμοποιού-
νται	από	τις	αρχές	του	αιώνα.	Αν	και	η	πρώτη	τους	εφαρμογή	
τοποθετείται	γύρω	στο	1988	στην	Ιαπωνία	άρχισαν	να	χρη-
σιμοποιούνται	στην	Αμερική	είτε	σε	καινούργιες	κατασκευές	
ή	σε	υφιστάμενες	 το	2000	μετά	από	πειράματα	που	πραγ-
ματοποιήθηκαν	στο	Πανεπιστήμιο	του	Berkeley.	Αυτοί	οι	με-
ταλλικοί	σύνδεσμοι	ξεχωρίζουν	από	τους	υπόλοιπους	λόγω	
της	μεγάλης	 τους	πλαστιμότητας,	 της	δυσκαμψίας	 και	 της	
αναμενόμενης	συμπεριφοράς	τους.

Το	σύστημα	ΒRBF	αποτελείται	 από	ένα	μεταλλικό	πυρήνα	
και	από	σκυρόδεμα	που	τον	περιβάλλει	(Σχήμα	7).	Ο	μεταλλι-
κός	πυρήνας	αντιστέκεται	στις	αξονικές	τάσεις	ενώ	το	σκυ-
ρόδεμα	προστατεύει	το	μεταλλικό	πυρήνα	από	λυγισμό.

Το	ΒRBF	χρησιμοποιείται	σαν	στοιχείο	που	αντιστέκεται	σε	
πλευρικές	δυνάμεις	και	μειώνει	την	αστοχία	σε	λυγισμό	των	
εύκαμπτων	στοιχείων	 της	 κατασκευής.	Διακρίνεται	 για	 την	
πλαστιμότητα	του	αλλά	και	για	την	υστερητική	συμπεριφορά	
του	αφού	έχει	πλήρεις	και	ισορροπημένους	κύκλους	υστέρη-
σης.	Επιπρόσθετα,	παρουσιάζει	κοινή	συμπεριφορά	σε	εφελ-
κυστική	και	θλιπτική	διαρροή,	πράγμα	το	οποίο	εξαλείφει	την	
αστάθεια	λόγω	μεταλυγιστικών	φορτίων	που	παρουσιάζουν	
τα	συμβατικά	συστήματα,	(Special	Concentric	Braced	Frames).	
Τέλος,	ξεχωρίζει	για	την	ικανότητα	πλαστικής	παραμόρφω-
σης	που	υπερβαίνει	τις	απαιτήσεις	για	πλαστική	παραμόρφω-
ση	σύμφωνα	με	τους	κανονισμούς	[14].	
1.β)	Έκκεντροι:	Στους	έκκεντρους	συνδέσμους	δυσκαμψίας	
τουλάχιστον	ένα	από	τα	μέλη	συνδέεται	με	το	ζύγωμα	έκ-
κεντρα	ως	προς	τον	αντίστοιχο	κόμβο	του	υποστυλώματος.	
Χαρακτηριστικές	διατάξεις	δίνονται	στο	Σχήμα	8.

Το	 τμήμα	 της	 δοκού	 που	 αποτελεί	 την	 έκκεντρη	 σύζευξη	
ονομάζεται	δοκός	σύζευξης	και	καταπονείται	έντονα	σε	κάμ-
ψη	και	διάτμηση.	Ο	σχεδιασμός	αυτού	του	στοιχείου	βασίζε-
ται	στη	πλάστιμη	συμπεριφορά	και	διαρροή	του	έτσι	ώστε	να	
απορροφά	ενέργεια	και	να	αποτρέπει	το	λυγισμό	των	μελών	
του	συνδέσμου	δυσκαμψίας.	Η	μορφή	που	μας	 ενδιαφέρει	

Σχήμα	7:	Διατομή	διαγώνιου	μέλους	ΒRBF	συστήματος	[14]

Σχήμα	9:	Λεπτομέρεια	σεισμικού	συνδέσμου	και	τομή	S-S	[6]

Σχήμα	8:	Έκκεντροι	Σύνδεσμοι	Δυσκαμψίας	σε	πλαισιωτούς		

φορείς	[6]

Επιστημονικά Θέματα
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2.β)	Σύνδεσμοι	με	εσωτερική	σύνδεση:	Σε	αυτήν	την	περί-
πτωση	σύνδεσης	το	σύστημα	συνδέσμων	τοποθετείται	στον	
κενό	χώρο	μεταξύ	της	δοκού	και	των	υποστυλωμάτων	στο	
υπάρχον	πλαίσιο	οπλισμένου	σκυροδέματος	με	αποτέλεσμα	
κάθε	πλαίσιο	 να	 είναι	 ξεχωριστά	συνδεδεμένο	στο	 εσωτε-
ρικό	του	με	ένα	σύνδεσμο	δυσκαμψίας.	Με	αυτόν	τον	τρό-
πο	σύνδεσης	αποφεύγεται	η	μεταφορά	των	δράσεων	στους	
συνδέσμους	με	εκκεντρότητα.	Άλλο	ένα	θετικό	στοιχείο	της	
μεθόδου	 αυτής	 είναι	 το	 χαμηλό	 κόστος	 και	 η	 ευκολία	 της	
κατασκευής	της.	Οι	συνδέσεις	αυτού	του	τύπου	διακρίνονται	
σε	άμεσες	και	έμμεσες.

2.β.ί)	Εσωτερικοί	σύνδεσμοι	με	άμεση	σύνδεση:	Η	σύνδεση	
γίνεται	με	χρήση	κομβοελασμάτων	στους	κόμβους	του	πλαι-
σίου.	 Η	 διαγώνια	 ράβδος	 συγκολλείται	 ή	 κοχλιώνεται	 στο	
γωνιακό	 κομβοέλασμα	 και	 αυτό,	 στη	 συνέχεια,	 συνδέεται	
κοχλιωτά	ή	με	συγκόλληση	σε	γωνιακά	μεταλλικά	ελάσμα-
τα	που	είναι	επικολλημένα	ή	αγκυρωμένα	στον	κόμβο	δοκού	
-	υποστυλώματος	του	πλαισίου	οπλισμένου	σκυροδέματος.	
Επιτυγχάνεται	παράλληλα	και	η	ενίσχυση	του	κόμβου,	πράγ-
μα	απαραίτητο	προκειμένου	να	παραλάβει	τις	σεισμικές	δυ-
νάμεις	που	του	προκαλούν	μεγάλη	καταπόνηση	[4].	Στο	Σχή-
μα	11	η	λεπτομέρεια	της	εσωτερικής	σύνδεσης	του	μέλους	
του	συνδέσμου	με	τον	κόμβο	του	πλαισίου.

Βασικό	σημείο	που	χρήζει	προσοχής	είναι	ο	βαθμός	στον	οποίο	
επηρεάζει	 η	 αντοχή	 του	 άμεσα	 συνδεδεμένου	 συστήματος	
συνδέσμων	την	αντοχή	του	υφιστάμενου	πλαισίου.	Έχει	παρα-
τηρηθεί,	καταρχάς,	αύξηση	της	αντοχής	ενός	ενισχυμένου	με	
δικτυωτούς	μεταλλικούς	συνδέσμους	και	ότι	η	αυξημένη	αυτή	
αντοχή	είναι	μεγαλύτερη	όχι	μόνο	από	την	αντοχή	του	γυμνού	
πλαισίου	 και	 του	συστήματος	δυσκαμψίας	μεμονωμένα	αλλά	
και	από	το	άθροισμα	των	αντοχών	τους	(Σχήμα	12)	[4],[5].

Επιστημονικά Θέματα

Η	υπεραντοχή	αυτή	που	προσδίδουν	οι	συνδέσεις	με	τα	ελά-
σματα	στο	σύστημα	πλαίσιο-δικτυωτός	σύνδεσμος	οφείλεται	
κυρίως	στη	μείωση	που	προκαλούν	τα	κομβοελάσματα	στο	
ενεργό	μήκος	των	δοκών	και	υποστυλωμάτων	με	αποτέλεσμα	
την	παράλληλη	αύξηση	της	δυσκαμψίας	των	τελευταίων	[5].
Στα	παρακάτω	σχέδια	[7]	παρουσιάζονται	οι	πιο	συνηθισμέ-
νοι	τρόποι	σύνδεσης	που	χρησιμοποιούνται	στην	πράξη.

Οι	 δύο	 πρώτοι	 τρόποι	 αφορούν	 σύνδεση	 σε	 πλαίσια	 στα	
οποία	δεν	έχει	γίνει	ακόμα	σκυροδέτηση	ενώ	οι	δύο	τελευ-
ταίοι	αφορούν	σύνδεση	σε	πλαίσια	που	ήδη	υπάρχουν.

2.β.ίί)	Εσωτερικοί	σύνδεσμοι	με	έμμεση	σύνδεση:	Σε	αυτόν	
τον	 τρόπο	σύνδεσης	 χαλύβδινα	 προκατασκευασμένα	πλαί-
σια	 εισάγονται	 στο	 φάτνωμα	 του	 πλαισίου	 που	 χρειάζεται	
ενίσχυση	 και	 σε	 αυτά	συνδέονται	 οι	 έκκεντροι	 ή	 κεντρικοί	
σύνδεσμοι	δυσκαμψίας	π.χ.	με	χρήση	κομβοελασμάτων.	Έτσι	
η	μεταφορά	των	δυνάμεων	γίνεται	 έμμεσα	από	το	πλαίσιο	
οπλισμένου	 σκυροδέματος	 στο	 ενσωματωμένο	 μεταλλικό	
πλαίσιο	και	από	αυτό	στα	δικτυωτά	μέλη	[5].	

Οι	 βασικές	 τεχνικές	 για	 την	 πραγματοποίηση	 της	 έμμεσης	
εσωτερικής	σύνδεσης	είναι	δύο.	Η	πρώτη	περιλαμβάνει	δι-
ατμητική	σύνδεση	των	μεταλλικών	πλαισίων	με	τα	στοιχεία	
(δοκούς,	 υποστυλώματα)	 του	 πλαισίου	 με	 χρήση	 διατμητι-
κών	 ήλων	 που	 αγκυρώνονται	 σε	 οπές	 που	 βρίσκονται	 ανά	
αποστάσεις	στο	σκυρόδεμα	και	είναι	γεμισμένες	με	εποξειδι-

Σχήμα	11:	Γωνιακό	επικολλητό	κομβοέλασμα	[13]

Σχήμα	12:	F1(1)-γυμνό	πλαίσιο,	(2)-σύστημα	συνδέσμων,		
		Fx1-ενισχυμένο	πλαίσιο,	(1)+(2)-άθροισμα	[5]Σχήμα	10:	Εξωτερικοί	σύνδεσμοι	δυσκαμψία	(αριστερά)	και	

λεπτομέρεια	 σύνδεσης	 του	 συνδέσμου	 με	 το	
πλαίσιο	(δεξιά)	[1]

Σχήμα	13:	Μορφές	σύνδεσης	δικτυωτών	συνδέσμων	[7]
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κή	ρητίνη	(Σχήμα	14).	Τα	μεταλλικά	πλαίσια	και	τα	περιμετρικά	
στοιχεία	του	υφιστάμενου	φορέα	δρουν	ως	σύμμικτα	στοιχεία	
οδηγώντας	στην	ανάπτυξη	αξονικών	αλλά	και	διατμητικών	και	
καμπτικών	εντάσεων	στο	μεταλλικό	πλαίσιο	[2]

Η	δεύτερη	τεχνική	περιλαμβάνει	τη	χρήση	προκατασκευασμέ-
νων	πλαισίων	με	συγκολλημένοι	διατμητικούς	συνδέσμου	εξαρ-
χής.	Μια	δεύτερη	σειρά	διατμητικών	συνδέσμων	αγκυρώνεται	
με	εποξειδική	ρητίνη	περιμετρικά	στα	στοιχεία	σκυροδέματος	
και	το	κενό	μεταξύ	του	εξωτερικού	του	χαλύβδινου	πλαισίου	
και	του	σκυροδέματος	γεμίζεται	με	μη	συρρικνούμενο	κονίαμα	
υψηλής	αντοχής	(Σχήμα	15).	Με	αυτόν	τον	τρόπο	επιτυγχάνε-
ται	καλός	βαθμός	διατμητικής	σύνδεσης	[2].

Βασικά	 μειονεκτήματα	 της	 έμμεσης	 σύνδεσης	 είναι	 το	 κό-
στος	για	την	κατασκευή	της	και	οι	κατασκευαστικές	απαιτή-
σει	που	έχει.	Επίσης	πρέπει	να	ληφθεί	υπόψη	πόσο	επηρεάζει	
η	διαφορετική	δυναμική	συμπεριφορά	που	έχει	το	μεταλλικό	
πλαίσιο	και	το	πλαίσιο	οπλισμένου	σκυροδέματος	[4].

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	 ΑΣΤΟΧΙΑΣ	 ΠΛΑΙΣΙΩΝ	 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ	 ME	
ΡΑΒΔΟΥΣ	ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Σύμφωνα	με	τον	κανονισμό	JBDPA	(1990b)	υπάρχουν	τρεις	
μηχανισμοί	αστοχίας.[11]
•	Πρώτος	τρόπος	αστοχίας:	Τα	μέλη	του	μεταλλικού	συστή-
ματος	είτε	διαρρέουν	σε	εφελκυσμό	ή	θλίψη	είτε	λυγίζουν	
λόγω	θλιπτικού	φορτίου,	σε	συνδυασμό	με	διατμητική	αστο-
χία	ή	καμπτική	διαρροή	των	υποστυλωμάτων	του	υφιστάμε-
νου	πλαισίου	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.

•	 Δεύτερος	 τρόπος	 αστοχίας:	 Πρόκειται	 για	 αστοχία	 των	

Σχήμα	14:	Πλαίσιο	με	διατμητικούς	συνδέσμους	[11]

Σχήμα	15:	Μεταλλικά	προκατασκευασμένα	κλειστά	πλαίσια					
με	συνδέσμους	δυσκαμψίας	[11]
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ενώσεων	 η	 οποία	 στη	 συνέχεια	 οδηγεί	 είτε	 σε	 διατρητική	
αστοχία	ή	σε	καμπτική	διαρροή	των	υποστυλωμάτων.

•	Τρίτος	τρόπος	αστοχίας:	Πρόκειται	για	εφελκυστική	αστο-
χία	του	ενισχυμένου	πλαισίου	λόγω	εφελκυστικής	διαρροής	
ή	θλιπτικής	αστοχίας	του	υφιστάμενου	υποστυλώματος.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ	ΑΣΤΟΧΙΕΣ	ΤΩΝ	ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ	ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Οι	 κυριότερες	 βλάβες	που	 εμφανίζονται	 σε	 διαγώνια	στοι-
χεία	των	δικτυωτών	συνδέσμων	είναι	οι	εξής:	[10]
•	Αποκόλληση	του	κομβοελάσματος	είτε	από	το	ζύγωμα	είτε	
από	το	υποστύλωμα	του	πλαισίου.	Η	συγκόλληση	πρέπει	να	
επαναληφθεί	με	ραφή	μεγαλύτερου	πάχους	και	να	ακολουθή-
σει	ενίσχυση	του	κομβοελάσματος	με	εγκάρσιες	νευρώσεις.
•	Θραύση	του	κομβοελάσματος.	Το	στοιχείο	απομακρύνεται,	
αντικαθιστούμε	με	άλλο	κομβοέλασμα	μεγαλύτερου	πάχους	
και	επανατοποθετούμε	το	στοιχείο.
•	Θραύση	των	κοχλιών	σύνδεσης	του	στοιχείου	στο	κομβο-
έλασμα.	Αντικαθιστούμε	τους	κοχλίες	με	κοχλίες	τριβής	και	
πραγματοποιούμε	πρόσθετες	ραφές	συγκόλλησης.
•	Ολίσθηση	των	κοχλιών	τριβής.	Ανάλογα	με	την	τιμή	ολίσθη-
σης	συνίσταται	είτε	η	δημιουργία	πρόσθετων	ραφών	συγκόλλη-
σης	ή	η	αντικατάσταση	των	προεντεταμένων	κοχλιών.
•	Διαρροή	 του	διαγώνιου	στοιχείου:	Εάν	η	πλαστική	παρα-
μόρφωση	 δεν	 είναι	 μεγάλη	 δεν	 απαιτείται	 αντικατάσταση	
του	στοιχείου.
•	Αστοχία	του	διαγώνιου	στοιχείου	λόγω	θραύσης	όταν	κατα-
πονείται	σε	εφελκυσμό	ή	λυγισμό	και	αδυναμία	επαναφοράς	
στην	ευθεία	θέση	όταν	καταπονείται	σε	θλίψη.	Το	στοιχείο	σε	
αυτή	την	περίπτωση	πρέπει	να	αντικαθίσταται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	 ΜΕ	 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ	 ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΥΣ	ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
•	Με	την	ενίσχυση	της	κατασκευής	εξασφαλίζεται	η	επιθυ-
μητή	συμπεριφορά	έναντι	σεισμού:	μεγάλη	δυσκαμψία	σε	
περιπτώσει	μικρής	κλίμακας	σεισμού	και	μεγάλη	πλαστιμό-
τητα	 σε	 περίπτωση	 έντονης	 κίνησης	 του	 εδάφους.	Μετά	
από	 πειράματα	 προέκυψε	 το	 συμπέρασμα	 ότι	 η	 σεισμική	
απόδοση	 του	 ενισχυμένου	 πλαισίου	 είναι	 καλύτερη	 από	
εκείνη	του	μη	ενισχυμένου.[8]

•	Η	χρήση	συνδέσμων	δυσκαμψίας	αυξάνει	την	αντοχή	και	
την	δυσκαμψία	της	κατασκευής.	Ανάλογα	με	το	είδος	των	
συνδέσμων	 που	 χρησιμοποιούνται	 μπορεί	 να	 υπάρξει	 και	

Σχήμα	16:	Πρώτος	τρόπος	αστοχίας	[11]

Σχήμα	17:	Δεύτερος	τρόπος	αστοχίας	[11]

Σχήμα	18:	Τρίτος	τρόπος	αστοχίας	[11]
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αύξηση	της	πλαστιμότητας.
•	Προσθήκη	μικρού	κατακόρυφου	φορτίου	εξαιτίας	του	μειω-
μένου	ίδιου	βάρους	των	μεταλλικών	συνδέσμων.

•	Η	χρήση	μεταλλικών	στοιχείων	είναι	θετική	εφόσον	οι	ιδιό-
τητες	τους	είναι	ελεγχόμενες.

•	Ευκολία	 και	 ταχύτητα	 κατασκευής	 καθώς	και	 χαμηλό	 κό-
στος	συγκριτικά	με	τις	άλλες	μεθόδους	ενίσχυσης.

•	Ευκολία	επισκευής	και	αντικατάστασης	μέλους	μετά	από	
πιθανή	αστοχία.	[3]

•	Ευκολία	 κατά	 τον	 έλεγχο	 των	μελών	για	 τυχόν	αστοχία,	
φθορά,	διάβρωση	ή	αλλοίωση.	[3]

•	Κατά	την	ενίσχυση	της	κατασκευής	με	μεταλλικούς	συνδέ-
σμους	δεν	προκαλείται	μεγάλη	ενόχληση	και	αναστάτωση	
(ειδικά	αν	μιλάμε	για	χώρους	κατοικίας	ή	εργασίας).

•	Η	χρήση	μεταλλικών	στοιχείων	χαρίζει	αρχιτεκτονική	ευ-
ελιξία	καθώς	δεν	παρεμβαίνει	στην	διαρρύθμιση	και	στην	
λειτουργικότητα	του	κτιρίου	και	δεν	αλλοιώνεται	η	φυσιο-
γνωμία	του	κτιρίου.

•	 Δεν	 εμποδίζεται	 ο	 φυσικός	 αερισμός	 και	 φωτισμός	 των	
εσωτερικών	 χώρων	 του	 κτιρίου	 καθώς	 το	 κλείσιμο	 των	
ανοιγμάτων	είναι	περιορισμένο.

•	Σε	περίπτωση	που	το	φάτνωμα	που	πρόκειται	να	ενισχυθεί	
με	μεταλλικούς	συνδέσμους	έχει	τοιχοπλήρωση,	τοποθε-
τούνται	εξωτερικά	του	πλαισίου	με	κατάλληλη	διάταξη	χω-
ρίς	διαφοροποίηση	στην	συμπεριφορά	τους.

•	Ο	χάλυβας	αποτελεί	προϊόν	100%	ανακυκλώσιμο.	[3]

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	 ΜΕ	 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ	 ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΥΣ	ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
•	Στην	Ελλάδα,	η	έλλειψη	εξειδικευμένων	συνεργείων	και	η	
άγνοια	χειρισμού	οδηγεί	σε	λάθη	κατά	την	εφαρμογή	συν-
δέσμων	δυσκαμψίας.	[1]

•	Η	προτίμηση	των	στοιχείων	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	κα-
τευθύνει	προς	την	επιλογή	άλλων	μεθόδων	ενίσχυσης.	[1]

•	Ιδιαίτερη	προσοχή	πρέπει	να	δίδεται	κατά	τη	σύνδεση	του	
υφιστάμενου	 πλαισίου	 με	 τους	 συνδέσμους	 δυσκαμψίας	
ώστε	να	εξασφαλίζεται	η	ασφαλής	μεταφορά	των	δυνάμε-
ων	μεταξύ	των	στοιχείων	που	προστίθενται	και	αυτών	που

	 υπάρχουν.	[2]
•	Η	ανεπάρκεια	των	κόμβων	του	πλαισίου	από	οπλισμένο	σκυ-
ρόδεμα	όπου	συνδέονται	οι	μεταλλικοί	σύνδεσμοι	δυσκαμ-
ψίας	αποτελεί	ένα	βασικό	πρόβλημα.	Οι	σύνδεσμοι	μπορούν	
να	φέρουν	μεγάλα	οριζόντια	φορτία	και	αυτό	έρχεται	σε	
αντιδιαστολή	με	την	ανεπάρκεια	του	υφιστάμενου	πλαισί-
ου.	Ωστόσο	το	υφιστάμενο	πλαίσιο	πρέπει	να	μεταφέρει	τις	
δράσεις	στη	θεμελίωση	και	εν	συνεχεία	στο	έδαφος.	Για	να	
μην	αστοχήσει,	λοιπόν,	το	υποστύλωμα	πρόωρα	και	για	να	
εκμεταλλευτούμε	την	πρόσθετη	αντοχή	με	τη	χρήση	των	
μεταλλικών	στοιχείων	μπορούμε	να	ενισχύσουμε	τοπικά	με	
μανδύα	τα	σημεία	σύνδεσης.	[3]

•	Ένα	αμφιλεγόμενο	σημείο	που	αξίζει	 μνείας	είναι	 η	ανε-
πάρκεια	 της	 θεμελίωσης.	 Από	 την	 μία	 πλευρά,	 η	 χρήση	
μεταλλικών	 συνδέσμων	 δεν	 επιβαρύνει	 την	 κατασκευή	
με	μεγάλο	βάρος,	πράγμα	 ιδανικό	όταν	η	 θεμελίωση	δεν	
έχει	επαρκή	φέρουσα	ικανότητα.	Από	την	άλλη	πλευρά,	η	
θεμελίωση	μετά	 την	 ενίσχυση	 καλείται	 να	παραλάβει	 με-
γαλύτερες	δράσεις	με	αποτέλεσμα	να	ελέγχεται	αν	είναι	
επιθυμητή	η	ενίσχυση	των	θεμελίων.	Είναι	λοιπόν,	ευθύνη	

του	μηχανικού	να	εκτιμήσει	την	κατάσταση	και	τις	δυνατό-
τητες	της	θεμελίωσης	ώστε	να	επιτευχθεί	η	βέλτιστη	και	
ασφαλέστερη	λύση.	[11],	[3]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η	ενίσχυση	ενός	υφιστάμενου	κτιρίου	από	οπλισμένο	σκυ-
ρόδεμα	με	τη	χρήση	μεταλλικών	συνδέσμων	δυσκαμψίας	θε-
ωρείται	μια	επιλογή	που	φέρει	ικανοποιητικά	αποτελέσματα	
ως	προς	 την	αύξηση	 της	αντοχής	 και	 της	 δυσκαμψίας	 της	
κατασκευής.	Ανάλογα	με	 το	 είδος	 των	συνδέσμων	που	θα	
επιλεγεί	 μπορεί	 να	 διαπιστωθεί	 και	 σημαντική	 αύξηση	 της	
πλαστιμότητας.	Με	 τους	 μεταλλικούς	 συνδέσμους	 βελτιώ-
νουμε	τη	σεισμική	συμπεριφορά	του	κτιρίου	αυξάνοντας	την		
αντοχή	του	σε	πλευρική	φόρτιση.
Η	ενίσχυση	της	κατασκευής	με	αυτήν	τη	μέθοδο	μπορεί	να	
επιτευχθεί	σε	μικρό	χρονικό	διάστημα	και	χωρίς	να	αποτελέ-
σει	τροχοπέδη	στην	λειτουργία	του	κτιρίου.
Αν	και	υπάρχουν	διάφοροι	τρόποι	ενίσχυσης	μιας	κατασκευ-
ής	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	(τοιχώματα,	χρήση	μανδυών,	
ενίσχυση	 θεμελίωσης)	 ο	 μηχανικός	 είναι	 υπεύθυνος	 ώστε	
μετά	από	εξέταση	της	κατάστασης	και	των	απαιτήσεων	του	
κτιρίου	να	προσδιορίσει	τον	βέλτιστο	τρόπο	ενίσχυσης.
Η	διάταξη	και	ο	αριθμός	των	δικτυωτών	συνδέσμων	που	θα	
χρησιμοποιηθούν,	 η	 ύπαρξη	 συνδέσμων	 καθ’	 ύψος	 της	 κα-
τασκευής	καθώς	και	η	ύπαρξη	συνδέσμων	και	στις	δυο	διευ-
θύνσεις	είναι	καθοριστικές	για	τη	συμπεριφορά	της	ενισχυ-
μένης	κατασκευής	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.
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Εισαγωγή

Τα	 ινοπλισμένα	 σκυροδέματα	 υπέρ-

υψηλής	επιτελεστικότητας (UHPFRCCs) 

αποτελούν	μια	ιδιαίτερη	ομάδα	υλικών	

με	βάση	το	 τσιμέντο,	 τα	οποία	έχουν	

σημαντικά	 βελτιωμένες	 ιδιότητες	 σε	

σχέση	με	αντίστοιχα	συμβατικά	υλικά.	

Οι	μηχανικές	και	θραυστικές	ιδιότητες	

των	συγκεκριμένων	υλικών	είναι	κατά	

πολύ	 βελτιωμένες	 σε	 σχέση	 με	 τις	

αντίστοιχες	του	κανονικού	σκυροδέμα-

τος.	Κάνοντας	χρήση	ειδικών	μεθόδων	

επεξεργασίας,	 ανάμιξης	 και	 συντήρη-

σης,	καθώς	και	την	προσθήκη	μεγάλου	

όγκου	μεταλλικών	ινών,	έχει	γίνει	δυ-

νατός	ο	σχεδιασμός	υλικών	με	υψηλές	

θλιπτικές	 και	 εφελκυστικές	 αντοχές,	

καθώς	και	 μεγάλη	 ικανότητα	απορρό-

φησης	ενέργειας.	Οι	ερευνητικές	δρα-

στηριότητες	 και	 τα	 αποτελέσματα	 τα	

οποία	 θα	 παρουσιαστούν	 αποτελούν	

μέρος	 του	 ερευνητικού	 προγράμμα-

τος	 με	 τίτλο	 “Mix	 Design,	 Mechanical	

Properties	 and	 Impact	 Resistance	

of	 Ultra	 High	 Performance	 Fibre	

Reinforced	 Cementitious	 Composites	 -	

UHPFRCCs”.	Το	πρόγραμμα	χρηματο-

δοτείται	από	την	Κυπριακή	Δημοκρατία	

και	 το	 Ίδρυμα	 Προώθησης	 Έρευνας,	

καθώς	και	τα	Διαρθρωτικά	Ταμεία	της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 στην	 Κύπρο	 και	

αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	Νοέμ-

βριο	2013.

Υφιστάμενη	γνώση

Έξι	στο	σύνολο	είναι	οι	βασικές	αρχές	

κατά	την	επιλογή	των	υλικών	για	την	

παραγωγή	ενός	UHPFRCC	[1-2]:

(1)	η	δημιουργία	ενός	υλικού	με	υψηλό	

δείκτη	ομοιογένειας,	κάτι	το	οποίο	επι-

τυγχάνεται	πρωταρχικά	με	την	απουσία	

σκύρων	από	το	μίγμα,	(2)	η	περαιτέρω	

βελτιστοποίηση	της	ομοιογένειας	του	

υλικού	 με	 την	 χρήση	 συμπληρωματι-

κών	 τσιμεντοποιητικών	 μέσων,	 όπως	

Στατική απόκριση και αναλυτική μελέτη της κρουστικής αντίστασης
ινοπλισμένων σκυροδεμάτων υπέρ-υψηλής επιτελεστικότητας

Δρ.	Αντώνης	Κανελλόπουλος,	Ερευνητής,	Frederick	Research	Center

η	πυριτική	παιπάλη,	τα	οποία	μειώνουν	

σημαντικά	 τους	 πόρους	 της	 μικροδο-

μής	 του	 υλικού,	 (3)	 η	 σημαντική	 μεί-

ωση	του	λόγου	νερού-τσιμέντου,	που	

εξασφαλίζει	υψηλά	επίπεδα	θλιπτικών	

αντοχών,	σε	συνδυασμό	με	την	χρήση	

υπερρευστοποιητών	 για	 την	 εξασφά-

λιση	 ικανοποιητικής	 εργασιμότητας,	

(4)	 η	 θερμοχημική	 ενεργοποίηση	 της	

πυριτικής	παιπάλης	μέσω	συντήρησης	

του	υλικού	σε	θερμό	λουτρό	(90oC)	για	

7	 ημέρες,	 (5)	 η	 βελτιστοποίηση	 της	

πλαστιμότητας	 με	 την	 χρήση	 υψηλού	

ποσοστού	 μικρών	 ινών	 χάλυβα	 και	 

(6)	η	διατήρηση	των	μεθόδων	παραγω-

γής	όσο	δυνατόν	πιο	κοντά	στις	μεθό-

δους	παραγωγής	των	κοινών	σκυροδε-

μάτων	μέσης	και	υψηλής	αντοχής.	

Μελέτες	 που	 έγιναν	 πρόσφατα	 στην	

Κύπρο,	έδειξαν	ότι	είναι	εφικτή	η	πα-

ραγωγή	UHPFRCCs	χρησιμοποιώντας	

κατά	κύριο	λόγο	υλικά	διαθέσιμα	στην	

τοπική	 αγορά.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 έχει	

αναπτυχθεί	 UHPFRCC	 υλικό	 με	 θλι-

πτική	αντοχή	που	φτάνει	τα	170	MPa,	

καμπτική	αντοχή	στα	30	MPa	και	μέτρο	

ελαστικότητας	κοντά	στα	40	GPa	[3].

Στατική	απόκριση	πλακών	UHPFRCC

Ο	 βασικός	 στόχος	 του	 ερευνητικού	

έργου	 που	 παρουσιάζεται	 στο	 παρών	

άρθρο	είναι	η	αξιολόγηση	των	πλακών	

από	 UHPFRCC	 ως	 προστασία	 έναντι	

κρούσης	 σε	 υφιστάμενες	 κατασκευές	

από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.	Πριν	όμως	

μελετηθεί	 η	 αντοχή	 των	 πλακών	 στα	

κρουστικά	φορτία,	κρίθηκε	απαραίτητη	

η	μελέτη	της	στατικής	τους	απόκρισης.	

Για	τον	σκοπό	αυτό	κατασκευάστηκαν	

στο	 εργαστήριο	 πλάκες	 τετραγωνι-

κής	κάτοψης	(600x600	mm)	με	πάχος	 

50	 mm.	 Σε	 όλες	 τις	 πλάκες	 τοποθε-

τήθηκαν	 ηλεκτρομηκυνσιόμετρα	 και	

γραμμικοί	μεταβλητοί	διαφορικοί	μετα-

σχηματιστές	 (LVDTs)	προκειμένου	να	

καταγραφούν	η	ανάπτυξη	των	τάσεων	

στην	 εφελκυόμενη	 ζώνη	 καθώς	 και	 η	

βύθιση	των	πλακών	κατά	την	φόρτιση.		

Όλες	 οι	 πλάκες	 υπέστησαν	 σημειακή	

φόρτιση	στο	κέντρο	τους	από	μια	αυ-

τόματη	 υδραυλική	 πρέσα	 250	 kN.	 Να	

σημειωθεί	 ότι	 μελετήθηκαν	 δυο	 δια-

φορετικοί	τύποι	στήριξης	των	πλακών:	

πλήρως	πακτωμένες	και	απλά	εδραζό-

μενες.	Οι	εικόνες	1	και	2	παρουσιάζουν	

την	πειραματική	διάταξη.

Οι	αστοχίες	καταγράφηκαν	σε	φορτία	

μεταξύ	 52	 kN	 και	 75	 kN	 ανάλογα	 με	

τον	τύπο	στήριξης	των	πλακών,	ενώ	οι	

αντίστοιχες	μετρήσεις	για	την	κεντρική	

βύθιση	των	πλακών	ήταν	μεταξύ	3	και	

5	 mm.	 Οι	 απλά	 εδραζόμενες	 πλάκες	

Εικόνα	1:	Πειραματική	διάταξη	στατι-

κής	φόρτισης	πλακών	UHPFRCC.
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αστόχησαν	σε	εφελκυσμό,	σε	χαμηλό-

τερα	φορτία	και	με	μικρότερη	κεντρική	

βύθιση.	Στον	αντίποδα,	οι	πλήρως	πα-

κτωμένες	πλάκες	αστόχησαν	διατρητι-

κά,	σε	μεγαλύτερες	τιμές	φορτίου	και	

βύθισης.	Σε	αυτό	το	σημείο	θα	πρέπει	

να	υπογραμμιστεί	ο	σημαντικός	ρόλος	

των	 μεταλλικών	 ινών	 οι	 οποίες	 απέ-

τρεψαν	 την	 δημιουργία	 καταστροφι-

κών	διατρητικών	αστοχιών.	Αυτό	ήταν	

αποτέλεσμα	 της	 γεφυροποιητικής	

δράσης	των	ινών	οι	οποίες	απέτρεψαν	

στις	ρωγμές	που	σχηματίστηκαν	κατά	

την	αστοχία	να	«ενωθούν»	και	να	δη-

μιουργήσουν	μεγαλύτερες	και	πιο	κα-

ταστροφικές	ρωγμές.		

Αναλυτική	 μελέτη	 κρουστικής	 αντί-

στασης	πλακών	UHPFRCC

Ένα	σημαντικό	 κομμάτι	 της	 ερευνητι-

κής	 δουλειάς	 είναι	 και	 προσομοίωση	

της	κρούσης	βλήματος	μεγάλης	ταχύ-

τητας	 πάνω	 σε	 πλάκες	 UHPFRCC.	 Η	

προσομοίωση	 γίνεται	 με	 την	 βοήθεια	

εξειδικευμένων	 προγραμμάτων	 πεπε-

ρασμένων	 στοιχείων.	 Η	 λεπτομερής	

παρουσίαση	 της	 αναλυτικής	 μελέτης	

είναι	 έκτος	 των	 σκοπών	 του	 παρό-

ντος	άρθρου,	εν	τούτοις	θα	πρέπει	να	

αναφερθεί	 ότι	 η	 μοντελοποίηση	 του	

φαινομένου	 της	 απλής	 κρούσης	 έχει	

επιτευχθεί	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 και	 τα	

αποτελέσματα,	 που	 παρουσιάστηκαν	

σε	 πρόσφατο	 διεθνές	 συνέδριο	 [4],	

είναι	αρκετά	 ικανοποιητικά.	Η	μεγάλη	

πρόκληση	για	την	συνέχεια	είναι	η	σω-

στή	μαθηματική	απεικόνιση	του	συνδυ-

αστικού	φαινομένου	κρούσης-έκρηξης	

που	 μπορεί	 να	 προκληθεί	 από	 συγκε-

κριμένα	βλήματα,	και	πώς	αυτό	το	συν-

δυαστικό	φαινόμενο	επηρεάζει	την	κα-

τασκευαστική	 αξιοπιστία	 των	 πλακών	

από	 UHPFRCC.	 Περισσότερες	 πλη-

ροφορίες	 σχετικά	 με	 την	 εξέλιξη	 της	

εργασίας	 μπορούν	 να	 βρεθούν	 στην	

ιστοσελίδα	του	ερευνητικού	προγράμ-

ματος	 (www.i4-services.com/Impact),	ή	

κατόπιν	επικοινωνίας	με	το	Συντονιστή	

του	Προγράμματος,	Δρ.	Δημήτρη	Νικο-

λαΐδη	(d.nicolaides@frederick.ac.cy).
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Εικόνα	2:	Η	διάταξη	των	LVDTs	στην	εφελκυόμενη	ζώνη	των	πλακών.

Λίστα	Αναφορών

[1]		BENSON,	S.D.P.:	CARDIFRC	-

	 Development	 and	 constitutive	

behaviour.	 PhD	 Thesis,	 Cardiff	

University,	UK,	2003.

[2]	 KARIHALOO,	 B.L.,	 ALAEE,	 F.J.,	

BENSON,	S.D.P.:

	 A	 new	 technique	 for	 retrofitting	

damaged	concrete	structures.	Proc.	

of	 the	 Institution	of	Civil	Engineers,	

Building	and	Structures,	152(4),	pp.	

309-318,	2002.

φράσει	 τις	 ευχαριστίες	 της	 προς	 την	

Κυπριακή	Δημοκρατία,	το	Ίδρυμα	Προ-

ώθησης	Έρευνας,	 και	 τα	Διαρθρωτικά	

Ταμεία	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	στην	

Κύπρο	για	τη	χρηματοδότηση	του	συ-

γκεκριμένου	ερευνητικού	έργου.

[3] NICOLAIDES,	D.,	KANELLOPOULOS, 

A.,	 MICHAEL,	 A.,	 CHRISTOU,	 P.:	

Development	of	UHPFRCC	with	the	

use	of	materials	available	in	Cyprus.	

Proc.	of	the	fib	Symposium,	Concrete	

Engineering	 for	 Excellence	 and	

Efficiency,	Prague,	June,	2011.

[4]	NICOLAIDES	D.,	LAMPROPOULOS	

A.,	 KANELLOPOULOS	A.,	 SAVVA	

P.,	MINA	A.	AND	PETROU	M.:

	 “Static	 response	 and	 modelling	 of	

impact	resistance	of	UHPFRCC	slab	

specimens”,	 Proceedings	 of	 the	 fib	

Symposium,	Engineering	a	Concrete	

Future:	 Technology,	 Modeling	 & 
Construction	 (ed.	 A.V.	 Dancygier),	
Tel-Aviv,	 Israel,	 April	 2013,	 pp.	 605-

608.		
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Η βροχή	 είναι	 δώρο	 από	 τον	 ουρανό	 το	 οποίο	 όμως	μπορεί	 να	 έχει	 και	 καταστροφικές	 συνέπειες,	 είτε	
από	ακραία	φαινόμενα,	είτε	από	εμπόδια	στη	ροή	των	

νερών.	Η	διαχείριση	των	ομβρίων	υδάτων,	των	νερών	δηλαδή	
που	προέρχονται	από	τη	βροχή,	είναι	πολύ	σημαντική,	τόσο	
για	να	ικανοποιήσει	τις	ανάγκες	ύδρευσης	και	άρδευσης	όσο	
και	για	ελαχιστοποίηση	του	κινδύνου	από	πλημμύρες.	

Γενικά	για	τη	διαχείριση	των	ομβρίων	υδάτων
Η	διαχείριση	των	ομβρίων	υδάτων	σε	αστικές	περιοχές	μπο-
ρεί	να	διαχωριστεί	σε	τέσσερα	(4)	μέτρα.

➤ Πρώτο	μέτρο	είναι	η	συλλογή	και	αξιοποίηση	των	νερών	
εκεί	όπου	πέφτει	η	βροχή.	Στη	διεθνή	βιβλιογραφία	αυτό	εί-
ναι	γνωστό	ως	rain	water	harvesting,	ή	στα	ελληνικά	ως	συ-
γκομιδή	ομβρίων	υδάτων.	Είναι	η	πρακτική	της	χρήσης	της	
ομπρέλας	ανάποδα,	 όπου	προστατευόμαστε	από	 τη	 βροχή	
αλλά	 ταυτόχρονα	 τα	 νερά	 τα	 μαζεύουμε	 για	 να	 τα	 χρησι-
μοποιήσουμε.	Η	πρακτική	αυτή	ήταν	ευρέως	διαδομένη	στα	
νησιά	 με	 τις	 στέρνες	 στις	 εσωτερικές	 αυλές	 των	 σπιτιών.	
Σήμερα	καλή	πρακτική	είναι	η	συλλογή	των	νερών	αυτών	σε	
δεξαμενές	ή	πηγάδια	ή	λάκκους	τους	χειμερινούς	μήνες	και	
η	χρήση	των	νερών	τους	καλοκαιρινούς	μήνες.

➤ Δεύτερο	μέτρο	είναι	η	μείωση	και	καθυστέρηση	της	απορ-
ροής	των	νερών.	Στόχος	είναι	να	αποφεύγεται	η	ροή	μεγά-
λης	ποσότητας	νερού	σε	μικρό	χρονικό	διάστημα.	Εάν	η	ίδια	
ποσότητα	 νερού	 καταλήξει	 στους	 οχετούς	 σε	 μεγαλύτερο	
χρονικό	 διάστημα	 τότε	 ο	 κίνδυνος	 υπερχείλισης	 και	 πλημ-
μύρας	 είναι	 μειωμένος.	 Καλή	 πρακτική	 είναι	 η	 κατασκευή	
διαπερατών	 δαπέδων,	 η	 δημιουργία	 λιμνών	 ή	 δεξαμενών	
κατακράτησης	των	νερών	και	απορροφητικών	ορυγμάτων	ή	
λάκκων,	μέτρα	που	συμβάλουν	στην	αειφόρο	διαχείριση	των	
ομβρίων	υδάτων.	Στη	διεθνή	βιβλιογραφία	τα	μέτρα	αυτά	εί-
ναι	γνωστά	ως	SUDS,	Sustainable	Urban	Drainage	Systems.

➤ Τρίτο	μέτρο	είναι	η	κατασκευή	οχετών	που	μεταφέρουν	τις	
απορροές	σε	ρυάκια	ή	ποταμούς	και	από	εκεί	στους	τελικούς	
αποδέκτες	που	είναι	η	θάλασσα	ή	λίμνες.	Οι	οχετοί	σχεδιάζο-
νται	για	κάποιες	εντάσεις	βροχόπτωσης.	Οι	εντάσεις	αυτές	
αντιστοιχούν	σε	πιθανότητες	να	συμβεί	τέτοια	ή	μεγαλύτερη	
βροχόπτωση	(πιθανότητες	υπέρβασης).	Σε	αστικές	περιοχές	
οι	πιθανότητες	αυτές	είναι	της	τάξης	του	20%	σε	διάρκεια	
ενός	(1)	χρόνου.	Η	πιθανότητα	υπερχείλισης	των	οχετών	σε	
διάστημα	ενός	(1)	χρόνου	είναι	20%,	σε	διάστημα	πέντε	(5)	
χρόνων	67%	και	σε	διάστημα	είκοσι	(20)	χρόνων	99%.	Είναι	
πρακτικά	βέβαιο	ότι	οι	οχετοί	υπερχειλίζουν,	όπως	και	τα	
ρυάκια	και	οι	ποταμοί.	Οι	πιθανότητες	υπερχείλισης	αυξάνο-
νται	από	παράγοντες	όπως	οι	κλιματικές	αλλαγές,	όπου	τα	
ακραία	φαινόμενα	γίνονται	πιο	συχνά,	η	δαπεδόστρωση	του	
εδάφους,	τα	εμπόδια	στα	ρυάκια	κλπ.

➤ Τέταρτο	 και	 τελευταίο	 μέτρο	 είναι	 η	 αντιμετώπιση	 της	
υπερχείλισης	 των	 οχετών,	 ρυακιών	 και	 ποταμών.	 Για	 τους	
μελετητές	των	αντιπλημμυρικών	έργων	και	των	έργων	που	
διασχίζουν	ποταμούς	και	ρυάκια	(π.χ.	γέφυρες),	η	υπερχείλι-
ση	ή	πλημμύρα	αποτελεί	βεβαιότητα.	Αβέβαιο	είναι	το	πότε	
θα	συμβεί	πλημμύρα	ενώ	η	στατιστική	πιθανότητα	να	συμβεί	

Τεχνολογία Αντιμετώπισης Πλημμυρών
Δρ.	Αντώνης	Τουμαζής,	Πολιτικός	Μηχανικός

Eιδικά Θέματα

Συλλογή	νερού	στην	πηγή.	Ανάποδη	Ομπρέλα.
(http://www.un-igrac.org/)

Διαπερατό	Δάπεδο	(Μέτρο	SUDS)
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Το	λογισμικό	αυτό	καθώς	και	παραδείγματα	της	εφαρμογής	
του	πετάσματος	βρίσκονται	στην	 ιστοσελίδα:	diontoumazis.
com/Barrier.			

πλημμύρα	 μπορεί	 να	 εκτιμηθεί	 με	 βάση	 μετρήσεις	 του	 πα-
ρελθόντος	 και	 προβλέψεις	 για	 τις	 μελλοντικές	 κλιματικές	
συνθήκες.

Συμβίωση	με	Πλημμύρες
Living	 with	 Floods,	 ή	 συμβίωση	 με	 πλημμύρες,	 είναι	 μέρος	
της	πολιτικής	της	Ευρωπαϊκής	Οδηγίας	για	τις	πλημμύρες.	
Η	τεχνολογία	προσφέρει	διάφορες	λύσεις	και	επιλογές	που	
μπορούν	 να	 εφαρμοστούν	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 για	 να	
αντιμετωπιστούν	οι	ζημιές	από	πλημμύρες.	

Ειδικά	 πετάσματα	 εγκαθίστανται	 σε	 ανοίγματα	 από	 όπου	
είναι	 πιθανή	 η	 εισροή	 νερού	σε	 υποστατικά	 (aperture	 flood	
barriers),	 ή	 τοποθετούνται	περιμετρικά	σε	ευάλωτες	περιο-
χές	(perimeter	flood	barriers).	Η	εφαρμογή	των	τεχνολογιών	
αυτών	αναπτύσσεται	τα	τελευταία	χρόνια	κυρίως	στη	βόρειο	
Ευρώπη	και	στη	βόρειο	Αμερική.

Η	 τεχνολογία	αυτή	είναι	 διαθέσιμη	στο	διεθνή,	 ευρωπαϊκό	
και	κυπριακό	χώρο.		

Το	 προϊόν	 αυτό	 είναι	 στο	 ίδιο	 επίπεδο	 με	 το	 δάπεδο	 του	
χώρου	και	ανυψώνεται	όταν	υπάρχει	προειδοποίηση	για	κίν-
δυνο	πλημμύρας.	Όταν	είναι	ανυψωμένο	ανακόπτει	το	νερό	
από	πλημμύρα	εξασφαλίζοντας	έτσι	 επαρκή	ασφάλεια	στο	
πίσω	μέρος	του	πετάσματος.

Ο	μελετητής	καθορίζει	τη	στάθμη	της	πλημμύρας,	τις	κατα-
πονήσεις	που	υπόκειται	το	πέτασμα	όταν	αυτό	βρίσκεται	σε	
λειτουργία	(κτύπημα	από	παρασυρόμενο	από	πλημμύρα	αντι-
κείμενο	 π.χ.	 κορμό	 δέντρου,	 ταχύτητα	 ανέμου,	 κυματισμό,	
ρεύμα	κλπ),	και	τις	καταπονήσεις	όταν	το	πέτασμα	βρίσκεται	
στο	επίπεδο	του	δαπέδου	(φορτίσεις	από	κυκλοφορία	οχη-
μάτων,	 πεζών	 κλπ).	Μαζί	 με	 τον	 ιδιοκτήτη	 του	 χώρου	 επι-
λέγονται	τα	υλικά	του	πετάσματος	 (π.χ.	δάπεδο	από	ξύλο,	
μεταλλικά	 από	 ανοξείδωτο	 χάλυβα,	 …)	 και	 το	 λογισμικό	
υπολογίζει	 τις	 απαιτούμενες	 διατομές	 των	 υλικών	 αυτών.	
Ανάλογα	με	τον	προϋπολογισμό	του	έργου,	τον	τρόπο	λει-
τουργίας	και	τις	ιδιαιτερότητες	κάθε	περίπτωσης	επιλέγεται	
ο	απαιτούμενος	βαθμός	στεγανότητας	και	ο	τρόπος	ανύψω-
σης	του	πετάσματος	(αυτόματος,	χειροκίνητος).

Eιδικά Θέματα

Αντιπλημμυρικό	πέτασμα	σε	είσοδο	κατοικίας	

Πέτασμα	στο	επίπεδο	πεζόδρομου	–
Προστασία	σε	περίπτωση	πλημμύρας

Εφαρμογή	στην	είσοδο	ράμπας	υπογείου

Κανονική	χρήση	-	Φράγμα	κλειστό

Προστασία	απο	πλημμύρες	-	Φράγμα	ανοικτό

Σύμφωνα	με	την	πρόσφατη	πολιτική	της	Ευρωπαϊκής	Ένω-

σης	για	την	προσαρμογή	στις	κλιματικές	αλλαγές	(16.4.2013,	

COM	216),	για	κάθε	ένα	ευρώ	που	επενδύεται	για	προστασία	

από	πλημμύρες	εξοικονομούνται	έξι	(6)	ευρώ	από	ζημιές.	
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Όχι άλλη αμνηστία για τις παράνομες γεωτρήσεις
Νίκος	Νεοκλέους,	Aπερχόμενος	Πρόεδρος	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

T
ο	 νερό	 είναι	 ένα	 από	 τα	 πολυ-

τιμότερα	 αγαθά	 που	 μας	 προ-

σφέρει	 το	 περιβάλλον.	 Είναι	

πηγή	ζωής.	Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	στην	

προσπάθεια	 της	 να	 διαφυλάξει	 αυτό	

το	 αγαθό	 για	 τις	 μελλοντικές	 γενιές	

έχει	ψηφίσει	την	Οδηγία	Πλαίσιο	περί	

Υδάτων	(ΟΠΥ)	2000/60/ΕΚ.	Η	ΟΠΥ	θε-

σπίζει	ένα	πλαίσιο	για	την	προστασία	

όλων	των	υδάτων	συμπεριλαμβανομέ-

νων	και	των	υπόγειων	υδάτων.

Η	 οδηγία	 αυτή	 είναι	 πολύ	 σημαντική	

για	 τη	 χώρα	 μας	 η	 οποία	 αντιμετωπί-

ζει	 προβλήματα	 λειψυδρίας.	 Η	 ΟΠΥ	

εισήχθηκε	 στην	 Κυπριακή	 Νομοθεσία	

με	τον	εναρμονιστικό	Περί	Προστασί-

ας	και	Διαχείρισης	των	Υδάτων	Νόμο	

(Ν13(Ι)/2004).	 Σύμφωνα	 με	 τις	 διατά-

ξεις	του	Νόμου	αυτού,	μέχρι	το	2015,	

η	Κύπρος	είναι	υποχρεωμένη	να	πετύ-

χει	καλή	κατάσταση	σε	όλα	τα	υδατι-

κά	σώματα	συμπεριλαμβανομένων	και	

των	υδροφόρων	στρωμάτων,	ή	τουλά-

χιστον	να	σταματήσει	η	επιδείνωση	και	

να	αρχίσει	η	ανάκαμψη	των	υδατικών	

σωμάτων.

Δυστυχώς	 η	 παράνομη	 ανόρυξη	 και	

η	 ανεξέλεγκτη	 άντληση	 γεωτρήσεων	

για	πολλές	δεκαετίες	έχει	προκαλέσει	

μεγάλη	 ζημιά	 στους	 υδροφορείς	 της	

Κύπρου	 και	 κάποιοι	 από	 αυτούς	 κιν-

δυνεύουν	 να	 καταστραφούν	 εντελώς	

ποιοτικά	 με	 την	 υφαλμύρινση,	 ή	 να	

εξαντληθούν	ποσοτικά.	Η	καταστροφή	

των	 υδροφορέων	 στις	 πλείστες	 των	

περιπτώσεων	είναι	μη	αναστρέψιμη.

Δεν	είναι	καθόλου	υπερβολή	όταν	λέμε	

ότι	η	δική	μας	η	γενιά	έχει	καταναλώ-

σει	 το	 νερό	που	ανήκει	 όχι	 μόνο	στα	

παιδιά	μας	αλλά	και	στα	εγγόνια	μας.

Στον	πιο	πάνω	πίνακα	παρουσιάζεται	η	

κατάσταση	 των	 υδροφορέων	 της	 Κύ-

πρου	τόσο	ποιοτικά	όσο	και	ποσοτικά:	

Δεκαπέντε	από	τους	δεκαεννιά	υδρο-

φορείς	βρίσκονται	στο	κόκκινο!	Πρέπει	

να	ληφθούν	άμεσα	δραστικά	μέτρα.

Το	Κράτος	έχει	κατασκευάσει	μεγάλα	

υδατικά	 έργα	 για	 την	 παροχή	 επιφα-

νειακού	νερού	στους	γεωργούς	για	να	

μειωθεί	η	άντληση	από	τους	υπόγειους	

υδροφορείς.	 Συγκεκριμένα	 το	 Έργο	

του	 Νότιου	 Αγωγού,	 το	 μεγαλύτερο	

υδατικό	 έργο	 της	 Κύπρου	 που	 κατα-

σκευάστηκε	πριν	 από	25	 χρόνια,	 έχει	

σαν	 ένα	 από	 τους	 κύριους	 σκοπούς	

του	την	μεταφορά	νερού	από	το	Φράγ-

μα	του	Κούρρη	στα	Κοκκινοχώρια	ώστε	

να	 περιοριστεί	 η	 άντληση	 νερού	 από	

τον	 υδροφορέα.	 Το	 νερό	 μεταφέρθη-

κε	στα	Κοκκινοχώρια	αλλά	η	άντληση	

από	 τις	 χιλιάδες	 παράνομες	 γεωτρή-

σεις	δεν	έχει	μειωθεί.	Εντός	του	2013	

δόθηκαν	18.0	 εκατομ.	 κ.μ.	 νερού	από	

το	Σχέδιο	Νοτίου	Αγωγού	στην	αρδευ-

όμενη	 περιοχή	 Κοκκινοχωριών.	 Εκτι-

μάται	όμως	ότι	άλλα	10.5	εκατομ.	κ.μ.	

αντλήθηκαν	από	τον	υδροφορέα	τόσο	

από	 νόμιμες	 όσο	 και	 από	 παράνομες	

γεωτρήσεις.	Η	 συνεχής	 υπεράντληση	

από	 τον	 υδροφορέα	 είχε	 σαν	 συνέ-

Σημείωση:	Τα	στοιχεία	που	αφορούν	τους	υδροφορείς	της	Κύπρου	έχουν	ληφθεί	από	
την	ιστοσελίδα	του	Τμήματος	Αναπτύξεως	Υδάτων	6/12/2013	 
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πεια	η	στάθμη	του	νερού	να		κατέλθει	

σε	 μερικές	 περιπτώσεις	 μέχρι	 και	 50	

μέτρα	κάτω	από	το	υψόμετρο	της	θά-

λασσας!	Με	την	πτώση	της	στάθμης	το	

θαλασσινό	νερό	διείσδυσε	στον	υδρο-

φορέα	με	αποτέλεσμα	να	καταστρέψει	

μέρος	του.	Το	πιο	πάνω	σχεδιάγραμμα	

δείχνει	σχηματικά	τη	τραγικότητα	της	

κατάστασης.

Ένας	 από	 τους	 κύριους	 στόχους	 του	

περί	 της	 Ενιαίας	Διαχείρισης	 Υδάτων	

Νόμου	 του	2010,	 που	 τέθηκε	σε	 ισχύ	

στις	 15.11.2010	 (Ν.79(Ι)/2010),	 είναι	

ό	 έλεγχος	 της	 άντλησης	 νερού	 από	

τις	 ιδιωτικές	γεωτρήσεις	για	την	προ-

στασία	 και	 αειφόρο	 διαχείριση	 των	

υδροφορέων,	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	

παρέχουν	 νερό	 και	 στις	 μελλοντικές	

γενιές	 του	 τόπου	 μας.	 Ο	 καθορισμός	

των	 ποσοτήτων	 βάσει	 των	 αναγκών,	

και	 ο	 έλεγχος	 των	 αντλήσεων	 μέσω	

της	 τοποθέτησης	 μετρητών	 του	 κάθε	

ιδιοκτήτη	 γεώτρησης,	 είναι	 απαραίτη-

τος	στη	σωστή	και	αειφόρο	διαχείριση	

των	υπόγειων	υδάτων.

Από	 την	 έναρξη	 της	 ισχύος	 του	 πιο	

πάνω	 Νόμου,	 μέχρι	 σήμερα,	 εκδόθη-

καν	από	το	Τμήμα	Αναπτύξεως	Υδάτων	

πολύ	λίγες	καλυπτικές	άδειες	γεωτρή-

σεων	που	είχαν	ανορυχθεί	παράνομα.

Εκτιμάται	 ότι	 ο	 συνολικός	 αριθμός	

παράνομων	 γεωτρήσεων	 στη	 Κύπρο	

ανέρχεται	στις	30.000.	Ο	μικρός	σχετι-

κά	αριθμός	έκδοσης	καλυπτικών	αδει-

ών	 για	 υφιστάμενες	 γεωτρήσεις	 που	

ανορύχθηκαν	 παράνομα,	 οφείλεται	

στο	 γεγονός	 ότι,	 ενώ	 ο	 Νόμος	 έδινε	

αμνηστία	 για	 ένα	 χρόνο	 στους	 παρα-

νομούντες,	στη	συνέχεια	η	Βουλή	ψή-

φισε	παράταση	της	αμνηστίας	για	ακό-

μα	18	μήνες,	δηλαδή	μέχρι	15/5/2013.	

Στη	 συνέχεα	 η	 Βουλή	 ψήφισε	 νέα	

παράταση	 της	αμνηστίας	μέχρι	 τέλος	

του	2013.	Η	 νέα	αυτή	παράταση	αντί	

να	ενθαρρύνει	τους	παρανομούντες	να	

προσέλθουν	στο	ΤΑΥ	για	εξασφάλιση	

άδειας,	 τους	 καθησύχασε	 ότι	 μπορεί	

να	 υπάρξει	 και	 άλλη	 παράταση	 και	

συνεχίζουν	 να	 αντλούν	 παράνομα	 και	

ανεξέλεγκτα	σε	υδροφορείς	που	είναι	

υπεραντλούμενοι	και	έχουν	ήδη	υφαλ-

μυρίσει.	

Οποιαδήποτε	νέα	παράταση	της	αμνη-

στίας	δοθεί	από	μέρους	της	Βουλής	θα	

δημιουργήσει	προβλήματα	στη	Κύπρο	

για	τη	μη	συμμόρφωση	της	με	την	Οδη-

γία	Πλαίσιο	για	τα	νερά.	Κυρίως	όμως	

θα	παρατείνει	το	χρόνο	ανεξέλεγκτης	

άντλησης	και	ίσως	δώσει	τη	χαριστική	

βολή	στους	υδροφορείς	μας.

Σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	του	περί	της	

Ενιαίας	 Διαχείρισης	 Υδάτων	 Νόμου,	

φρεάτια	 για	 τα	 οποία	 δεν	 θα	 κατα-

βληθεί	 έγκαιρα	αίτηση	 θα	 τίθενται	 σε	

αχρηστία	ή	θα	καταστρέφονται.

Δυστυχώς	η	Βουλή	στις	31	Δεκεμβρί-

ου	 2013	 με	 Πρόταση	 Νόμου,	 ψήφι-

σε	 νέα	 παράταση	 για	 καταγραφή	 και	

αδειοδότηση	 παράνομων	 γεωτρήσε-

ων.	 Τελευταία	 ημερομηνία	 υποβολής	

αιτήσεων	είναι	η	31η	Ιανουαρίου	2014	

και	για	επαγγελματίες	γεωργούς	η	30η	

Ιουνίου	2014.	 
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Ανάπλαση	της	Πλατείας	Ελευθερίας	στη	Λευκωσία

Το	 Έργο	 συμπεριλαμβάνει	 την	 Ανάπλαση	 της	 Πλατείας	

Ελευθερίας	και	του	περιβάλλοντα	χώρου	και	συγκεκριμένα	

την	κατασκευή	γέφυρας	–	πλατείας,	με	κύριο	στόχο	τη	γε-

φύρωση	της	παλιάς	και	σύγχρονης	πόλης,	την	τοπιοτέχνηση	

της	Τάφρου,	διορθωτικές	εργασίες	στα	Ενετικά	Τείχη,	εγκα-

ταστάσεις	ανελκυστήρων	και	εργασίες	φωτισμού,	ηλεκτρο-

μηχανολογικές	εργασίες,	εξοπλισμός	(street	furniture),	κατα-

σκευή	καταστημάτων	και	χώρων	υγιεινής.

Επιπρόσθετα	 συμπεριλαμβάνει	 την	 κατασκευή	 διώροφου	

υποστηριχτικού	χώρου	στάθμευσης	στην	παρακείμενη	Λεω-

φόρου	Όμηρου	με	ράμπες	πρόσβασης	από	το	δρόμο,	δημό-

Παρουσίαση

σια	αποχωρητήρια,	σκάλα	και	ανελκυστήρες	σύνδεσης	χώ-

ρου	στάθμευσης	της	Τάφρου	με	τις	Πλατείες	Σολωμού	και	

Ελευθερίας.

Τα	 Αρχιτεκτονικά	 Σχέδια	 είναι	 έργο	 της	 διεθνούς	 φήμης		

Zaha	Hadid	και	εκπονήθηκαν	μετά	από	Πανευρωπαϊκό	Αρχι-

τεκτονικό	Διαγωνισμό.

Το	Έργο	χρηματοδοτείται	από	 το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περι-

φερειακής	Πολιτικής,	την	Κυπριακή	Δημοκρατία	και	το	Δήμο	

Λευκωσίας	 και	 αναμένεται	 να	 ολοκληρωθεί	 περί	 το	 τέλος	

του	2014	με	αρχές	2015.		

Ανδρέας	Κωσταντινίδης,	Πολιτικός	Μηχανικός
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Παρουσίαση

Το	Κέντρο	Πληροφόρησης	–	Βιβλιοθήκη	«Στέλιος	Ιωάννου»,	

έχει	σχεδιαστεί	από	το	διεθνούς	φήμης	Γάλλο	αρχιτέκτονα	

Jean	Nouvel,	ο	οποίος	εμπνεύστηκε	από	τη	φυσική	τοπογρα-

φία	και	τα	χρώματα	του	τοπίου	της	Πανεπιστημιούπολης.

Πρόκειται	για	να	ένα	ιδιαίτερα	μοντέρνο	και	λειτουργικό	κτή-

ριο,	που	εκτείνεται	κατακόρυφα	σε	πέντε	επίπεδα,	συνολικού	

εμβαδού	15,700m²,	περίπου.	Με	τη	συλλογή	της	Βιβλιοθήκης	

να	ξεπερνά	τις	600000	βιβλία,	θα	περιλαμβάνει	εκατομμύρια	

άρθρα	περιοδικών	σε	ηλεκτρονική	μορφή,	πάνω	από	40000	

τίτλους	ηλεκτρονικών	βιβλίων	και	πέραν	των	10000	τίτλων	

οπτικοακουστικού	υλικού.	Θα	διαθέτει,	επίσης,	περί	τις	900	

θέσεις	μελέτης,	οι	οποίες	θα	είναι	εξοπλισμένες	με	σύγχρο-

να	μέσα	τεχνολογίας.

Αναγείρεται	στα	βορειοανατολικά	της	Πανεπιστημιούπολης,	

στη	λεγόμενη	πρώτη	ζώνη	που	περιλαμβάνει	τα	κτήρια	της	

Κεντρικής	Διοίκησης,	 των	Κοινωνικών	Δραστηριοτήτων	 και	

του	Αθλητικού	Κέντρου.	

Το	Έργο	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2014		
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Η	Μαρίνα	Λεμεσού	υλοποιείται	μέσω	του	Υπουργείου	Ενέρ-

γειας,	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού	της	Κυπριακής	

Δημοκρατίας	 με	 τη	 μέθοδο	 Σχεδιασμός,	 Κατασκευή,	 Χρη-

ματοδότηση,	Λειτουργία	και	Μεταβίβαση,	από	την	Εταιρεία	

Limassol	MARINA	LTD.

Η	Μαρίνα,	 δυναμικότητας	 1000	 περίπου	 σκαφών,	 (στο	 θα-

λάσσιο	χώρο	και	στο	καρνάγιο),	βρίσκεται	μεταξύ	του	νέου	

και	του	παλιού	λιμανιού	της	πόλης	της	Λεμεσού	και	έχει	τε-

θεί	ήδη	σε	χρήση.

Παράλληλα	 προχωρεί	 η	 υλοποίηση	 των	 αναπτύξεων	 που	

αφορούν	 σε	 οικιστικές	 μονάδες,	 καταστήματα,	 γραφεία	 ,	

εστιατόρια,	εκθεσιακούς	χώρους	και	ναυτική	σχολή	και	πο-

λυώροφου	χώρου	στάθμευσης		

Μαρίνα	Λεμεσού

Διεύρυνση	/	Βελτίωση	της	Λεωφόρου	«Τάφοι	των	Βασιλέων»	στην	Πάφο

Το	έργο	ξεκίνησε	τον	Απρίλιο	του	2013	και	αναμένεται,	με	

βάση	το	Συμβόλαιο	κατασκευής,	να	ολοκληρωθεί	τον	Απρί-

λιο	του	2015.	

Η	 Λεωφόρος	 «Τάφοι	 των	 Βασιλέων»	 μήκους	 3	 χλμ.	 περί-

που,	σύμφωνα	με	το	Τοπικό	Σχέδιο	Πάφου,	αποτελεί	Δρόμο	

Πρωταρχικής	Σημασίας,	μέρος	του	περιμετρικού	δακτυλίου	

Δρόμων	Πρωταρχικής	Σημασίας,	της	Πάφου.	Επίσης	αποτε-

λεί	τμήμα	του	άξονα	που	συνδέει	το	Αεροδρόμιο	Πάφου	με	

την	περιοχή	«Πότιμα»,	όπου	θα	κατασκευαστεί	η	Μαρίνα	της	

Πάφου.	Τόσο	η	Λεωφόρος	«Τάφοι	των	Βασιλέων»,	όσο	και	η	

Λεωφόρος	προς	το	Αεροδρόμιο,	βρίσκονται	υπό	κατασκευή.	

Η	Λεωφόρος	 «	 Τάφοι	 των	Βασιλέων»,	 με	 διατομή	 της	συ-

νολικού	πλάτους	26,60m,	διαλαμβάνει	τέσσερις	λωρίδες	κυ-

κλοφορίας	και	πέμπτη	όπου	απαιτείται	για	τις	δεξιόστροφες	

κινήσεις	 των	 οχημάτων,	 κεντρική	 διαχωριστή,	 κατάλληλα	

φυτεμένη	 νησίδα,	 πλακόστρωτα	 πεζοδρόμια	 εκατέρωθεν	

του	Δρόμου	και	ποδηλατόδρομου.	

Τα	κατασκευαστικά	σχέδια	του	έργου	ετοιμάστηκαν	από	τον	

Οίκο	 Ευπάλινος	Μελετητική	 κάτω	 από	 τον	 συντονισμό	 και	

επίβλεψη	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων.

Μετά	 από	 ανοιχτό	 διαγωνισμό	 η	 προσφορά	 για	 την	 κατα-

σκευή	 του	 έργου	 κατακυρώθηκε	 στην	 	 Κοινοπραξία	 Α/φοί	

Κούννα	 Λτδ	 και	 ΦΑΠ	 Κονστράκτιον	 Λτδ,	 ένατι	 του	 ποσού	

των	€	10	483	235.13	συν	ΦΠΑ.

Το	κόστος	κατασκευής	αποπληρώνεται	με	κυβερνητική	συ-

νεισφορά	κατά	4/5,	από	τον	Προϋπολογισμό	του	Τμήματος	

Πολεοδομίας	 και	Οικήσεως	 και	 συνεισφορά	 της	Δημοτικής	

Αρχής	κατά	1/5.

Η	χρονική	διάρκεια	κατασκευής	του	έργου	είναι	104	εβδο-

μάδες.

Το	έργο	ξεκίνησε	τον	Απρίλιο	του	2013	και	αναμένεται,	με	

βάση	το	Συμβόλαιο	κατασκευής	να	ολοκληρωθεί	τον	Απρίλιο	

του	2015.

Σύμφωνα	με	τους	όρους	του	Συμβολαίου,	η	κατασκευή	του	

έργου	γίνεται	κατά	φάσεις/τμήματα	έτσι	ώστε	να	διασφαλί-

ζει	την	άνετη	και	ασφαλή	διακίνηση	των	οχημάτων	και	πεζών	

στην	Λεωφόρο	“Τάφοι	των	Βασιλέων”	καθ’	όλη	την	διάρκεια	

ανακατασκευής	 του	 δρόμου.	 Επίσης,	 σημαντικές	 πάροδοι	

αλλά	και	προσβάσεις	προς	μεγάλα	συγκροτήματα	και	ανα-

πτύξεις	 (ξενοδοχεία,	 οργανωμένα	 διαμερίσματα	 κλπ.)	 θα	

συνεχίζουν	να	υφίστανται	απρόσκοπτα	σε	όλη	την	διάρκεια	

εκτέλεσης	των	εργασιών.	
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Η	Μονή	του	Αποστόλου	Ανδρέα	βρίσκεται	στο	Βορειοανατο-

λικότερο	σημείο	του	νησιού.	Η	μονή	είναι	αφιερωμένη	στον	

Άγιο	Ανδρέα	και	είναι	ένας	πολύ	σημαντικός	χώρος	για	την	

Κυπριακή	Oρθόδοξη	Εκκλησία.	Είναι	σημαντικό	να	σημειω-

θεί	ότι,	για	τους	Ελληνοκύπριους	αλλά	και	για	Τουρκοκύπρι-

ους,	το	μοναστήρι	θεωρείται	ως	 ιερός	τόπος.	Με	βάση	την	

παράδοση	 ο	Άγιος	Ανδρέας	 γυρνώντας	 από	 επίσκεψη	 του	

στους	Αγίους	Τόπους	πέρασε	από	την	Κύπρο.	Βρισκόμενος	

εκεί	στο	ακρωτήρι	χτύπησε	με	το	ραβδί	του	στα	βράχια	και	

στο	σημείο	εκείνο	ανάβλυσε	νερό.	Το	νερό	αυτό	αποδείχθη-

κε	 θαυματουργό	 και	 θεράπευε	 τους	 αρρώστους.	 Σιγά	 σιγά	

ο	χώρος	αποτέλεσε	προσκύνημα	και	μέχρι	σήμερα	οι	πιστοί	

μπορούν	να	παίρνουν	το	ιαματικό	νερό.

Στο	Ανατολικό	άκρο	του	μοναστηριακού	συγκροτήματος	βρί-

σκεται	η	μικρότερη	και	παλαιότερη	εκκλησία	του	Αγίου	Αν-

δρέα,	που	χτίστηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	των	Λου-

ζινιανών	το	14ο	αιώνα.	Στο	Νότιο	άκρο,	υπάρχει	μια	μικρή	

αυλή	που	περιβάλλεται	από	ψηλό	πέτρινο	τοίχο	για	προστα-

σία	από	τη	θάλασσα.	Δυτικά	της	παλαιότερης	εκκλησίας,	σε	

ψηλότερο	υψόμετρο,	είναι	η	νεότερη	εκκλησία,	ένα	μεγάλο	

κτίριο,	που	χρονολογείται	πίσω	στα	1851	και	αποτελεί	χαρα-

κτηριστικό	παράδειγμα	της	ανέγερσης	των	εκκλησιών	στην	

Κύπρο	του	19ου	αιώνα.	Τα	κτίρια	αυτής	της	περιόδου	συν-

δυάζουν	στοιχεία	 από	 την	 τοπική	 αρχιτεκτονική	 παράδοση	

με	νεογοτθικά	,	νεοαναγεννησιακά	και	νεοκλασικά	στοιχεία.	

Κατά	μήκος	της	Νότιας	πλευράς	του	ναού	υπάρχει	μια	μεγά-

λη	γαλαρία	με	πέντε	αψίδες.

Το	μοναστήρι	αφέθηκε	σε	κατάσταση	εγκατάλειψης	για	πολ-

λά	χρόνια.	Οι	απαραίτητες	εργασίες	αποκατάστασης	έχουν	

μελετηθεί	και	έχουν	ετοιμαστεί	σχετικά	σχέδια	από	μια	ομά-

δα	εμπειρογνωμόνων	στον	τομέα	της	Αρχιτεκτονικής	και	της	

Πολιτικής	Μηχανικής.	Τα	έργα	αποκατάστασης	του	υπό	κα-

τάρρευση	μοναστηριού	αναμένεται	να	ξεκινήσουν	το	2014.	

Οι	εκπρόσωποι	της	Τεχνικής	Επιτροπής	για	την	Προστασία	

της	 Πολιτιστικής	 Κληρονομιάς	 και	 της	 Διεύθυνσης	 Ανά-

πτυξης	 Προγραμμάτων	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών	 υπέγραψαν	

έγγραφο	 που	 περιλαμβάνει	 όλες	 τις	 λεπτομέρειες	 για	 την	

υλοποίηση	του	έργου.	Άλλο	ένα	έγγραφο	υπεγράφη	από	την	

Εκκλησία	με	το	UNDP	και	το	Διευθυντή	του	UNDP	στη	Νέα	

Υόρκη	για	χρηματοδοτήσεις.	Χρειάστηκαν	πολλά	χρόνια	για	

την	επίτευξη	συναίνεσης	σχετικά	με	την	αποκατάσταση	του	

μοναστηριού,	ενός	από	τα	πιο	σημαντικά	θρησκευτικά	μνη-

μεία	για	τους	Έλληνες	ορθόδοξους	προσκυνητές.

Η	συμφωνία	μεταξύ	της	Εκκλησίας	της	Κύπρου	και	των	Ηνω-

μένων	Εθνών	(	UNDP/PFF	)	για	την	αποκατάσταση	της	μο-

νής	προβλέπει	την	ολοκλήρωση	των	εργασιών	σε	5	χρόνια	

Αποκατάσταση	του	μοναστηριού	του	Αποστόλου	Ανδρέα

και	 κόστος	 περισσότερα	 από	 5	 εκ.	 ευρώ.	 H	 Εκκλησία	 της	

Κύπρου	θα	συνεισφέρει	2,5	εκ.	ευρώ	και	το	ίδρυμα	για	τη	δι-

αχείριση	της	περιουσίας	ΕΒΚΑΦ	άλλα	2,5	εκ.	ευρώ.	Η	υπηρε-

σία	των	ΗΠΑ	για	τη	Διεθνή	Ανάπτυξη,	USAID	θα	συνεισφέρει	

$	25.000.	Καταβάλλεται	προσπάθεια	να	συγκεντρωθούν	όσο	

το	δυνατόν	περισσότερες	συνεισφορές.

Σύμφωνα	με	τον	προγραμματισμό,	τα	έργα	αποκατάστασης	

χωρίζονται	σε	τέσσερις	φάσεις.	Η	πρώτη	φάση	του	έργου	θα	

επικεντρωθεί	στον	πυρήνα	που	είναι	η	εκκλησία	και	τα	κελιά.	

Το	 κόστος	 σε	 αυτή	 τη	 φάση	 εκτιμάται	 ότι	 θα	 ανέλθει	 στα	

2,5	εκ.	ευρώ	και	οι	εργασίες	αναμένεται	να	συμπληρωθούν	

σε	36	μήνες.	Η	δεύτερη	φάση	περιλαμβάνει	την	μεσαιωνική	

εκκλησία.	Το	τρίτο	στάδιο	του	έργου	θα	καλύψει	τα	έργα	στη	

βόρεια	πλευρά	των	κτιρίων	και	το	τέταρτο	στάδιο	θα	καλύψει	

τη	γύρω	περιοχή. 

Έργο	Πολιτιστικής	κληρονομιάς	Πολιτικής	Μηχανικής	στην	Κύπρο

Γιώργος	Δημητρίου,	Πολιτικός	Μηχανικός



Πέμπτη	20	Μαρτίου	2014

Ώρες	 Περιγραφή

9:00	-	10:30

Θεμελιώδεις	ιδιότητες	των	υλικών	και	
μηχανισμοί	αντοχής.	Υπολογισμός	Αντιστά-
σεων	σε	όρους	δύναμης	και	παραμόρφωσης.	
Έλεγχος	υπέρβασης	των	αντοχών.

10:30	-	10:45 Διάλειμμα

10:45	-	12:15 Μέθοδοι	ενίσχυσης	και	επισκευής:	Επεμβά-
σεις	στο	σύνολο	του	φορέα	(ολικές).

12:15-12:45 Παράδειγμα	Σεισμικής	αποτίμησης	απλού	
παραδοσιακού	οικήματος

12:45	-	13:30 Γεύμα

13:30	-	14:30
Συνέχεια	θέματος:	Μέθοδοι	ενίσχυσης	και	
επισκευής:	Επεμβάσεις	στο	σύνολο	του	φορέα	
(ολικές).

14:30	-	16:00 Επεμβάσεις	για	ενίσχυση	της	τοιχοποιίας	–	
τεχνικές	και	υλικά	εφαρμογής.

16:00	-	16:15 Διάλειμμα

16:15	-	17:15
Θεμελίωση,	έλεγχος	εδάφους,	αποστράγγι-
ση,	άλλες	παρελκόμενες	τεχνικές	επεμβά-
σεις	και	έλεγχοι.	

Τετάρτη	19	Μαρτίου	2014

Ώρες	 Περιγραφή

9:00	-	10:00

Καταγραφή	 υφιστάμενης	 κατάστασης	 βλά-
βης,	 αποτύπωση	 παραδοσιακού	 δομήματος	
(τεκμηρίωση),	Διερευνητικές	εργασίες.	Τυπι-
κά	Χαρακτηριστικά	Ιστορικών	/	Παραδοσιακών	
Δομών	και	συστημάτων.

10:00	-	1:00	 Βασικές	Αρχές	αποτίμησης	και	επισκευής	σε	
διατηρητέα	δομικά	συστήματα.

11:00	-	11:15 Διάλειμμα

11:15-12:45

Επέκταση	 και	 προσαρμογή	 των	 μεθόδων	
ανάλυσης	 από	 το	 πεδίο	 των	 συμβατικών	 κα-
τασκευών,	 συντελεστές	 ασφάλειας.	 Εύρεση	
σεισμικών	απαιτήσεων

12:45	-	13:30 Γεύμα

13:30	-	15:00

Επίλυση	 της	 κατασκευής	 πριν	 και	 μετά	 την	
ενίσχυση	με	εύχρηστες	απλές	μεθόδους.	Ει-
δική	 προσομοίωση	 για	 κτίρια	 με	 αυξημένες	
απαιτήσεις.

15:00	-	15:15 Διάλειμμα

15:15	-	17:15

Επέκταση	Βασικών	Εννοιών	(Ισοδύναμο	μονο-
βάθμιο	σύστημα,	κατανομή	παραμορφώσεων,	
εκτίμηση	 σεισμικής	 απόκρισης	 σε	 όρους	 με-
τατοπίσεων	και	παραμορφώσεων)	σε	συστή-
ματα	με	κατανεμημένη	μάζα	και	δυσκαμψία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ	ΩΡΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σεμινάριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΝΑΡΞΗΣ:	Τετάρτη	19	Μαρτίου	2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ: Πέμπτη	20	Μαρτίου	2014

ΤΟΠΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Εκπαιδευτικό	και	Πολιτιστικό	Κέ-	
ντρο	ΕΤΕΚ	–	Οδός	Κερβέρου	8,	1016,	στην	εντός	των	τειχών	

Λευκωσία.

ΣΚΟΠΟΣ	 ΤΟΥ	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	 είναι	 η	
εκπαίδευση	των	συμμετεχόντων	σε	μεθόδους	αξιολόγησης	
και	σεισμικής	αποτίμησης	κτιρίων	από	άοπλη	φέρουσα	τοι-
χοποιία	 (ΑΦΤ),	 καθώς	και	σε	μεθόδους	ανασχεδιασμού	και	
ενίσχυσης	 στο	 ισχύον	 κανονιστικό	 πλαίσιο.	 Οι	 συμμετέχο-
ντες	θα	εκπαιδευτούν	και	ενημερωθούν	προκειμένου	να	είναι	
σε	θέση	να	εκπονήσουν	μελέτες	αναβάθμισης	και	ενίσχυσης,	
χωρίς	να	παραβιάζονται	οι	περιορισμοί	που	τίθενται	με	την	

ανακήρυξη	των	εν	λόγω	κατασκευών	ως	διατηρητέες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι	η	Δρ.	Σταυρού-
λα	Πανταζοπούλου,	Πρόεδρος	του	Τμήματος	Πολιτικών	Μη-
χανικών	 και	 Μηχανικών	 Περιβάλλοντος	 του	 Πανεπιστημίου	

Κύπρου.

Ο	μέγιστος	αριθμός	συμμετεχόντων	είναι	28.	Σε	περίπτωση	
που	οι	δηλώσεις	είναι	πέραν	των	28,	θα	τηρηθεί	αυστηρά	σει-
ρά	προτεραιότητας	σύμφωνα	με	την	ημερομηνία	παραλαβής	

των	δηλώσεων	συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ	ΚΑΙ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το	κόστος	της	συμ-
μετοχής	είναι	€300,00	σύμφωνα	με	τις	πιο	κάτω	προϋποθέ-
σεις	και	περιλαμβάνει	την	παρακολούθηση	του	σεμιναρίου,	
σημειώσεις,	διαλείμματα	για	καφέ,	2	γεύματα	και	πιστοποιη-

τικό	παρακολούθησης.

Δικαιούχοι	επιχορήγησης	από	Αρχή	Ανάπτυξης
Ανθρώπινου	Δυναμικού	(ΑνΑΔ):

Επιχορήγηση	από	την	ΑνΑΔ	για	μικρές	επιχειρήσεις:	
€240,00	(Καθαρό	κόστος	συμμετοχής:	€	60,00)
Επιχορήγηση	από	την	ΑνΑΔ	για	μεσαίες	επιχειρήσεις: 
€210,00	(Καθαρό	κόστος	συμμετοχής:	€	90,00)
Επιχορήγηση	από	την	ΑνΑΔ	για	μεγάλες	επιχειρήσεις:	

€180,00	(Καθαρό	κόστος	συμμετοχής:	€120,00)

Μη	δικαιούχοι	επιχορήγησης	από	ΑνΑΔ
(Αυτοεργοδοτούμενοι,	άνεργοι	ή	άλλοι):

Μέλη	ΣΠΟΛΜΗΚ	με	τακτοποιημένες	τις	οφειλές	τους	προς	
τον	Σύλλογο:
Επιχορήγηση	από	ΣΠΟΛΜΗΚ:	€100,00
(Καθαρό	κόστος	συμμετοχής:		 €200,00)
Άλλοι:
Επιχορήγηση	από	ΣΠΟΛΜΗΚ:	€50,00
(Καθαρό	κόστος	συμμετοχής:	 €250,00)

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	διοργανώνει	Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	με	θέμα:

«Σεισμική Αποτίμηση και Επιδιόρθωση σε παραδοσιακά σπίτια / οικισμούς – Δομική Αποκατάσταση»
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Με	αφορμή	τους	τελευταίους	καταστροφικούς	σεισμούς	στη	
Κεφαλονιά	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	νιώθει	
έντονα	την	ανάγκη	να	εκφράσει	κάποιους	προβληματισμούς	
σε	σχέση	με	το	επίπεδο	αντισεισμικής	προστασίας	των	οικο-
δομών	και	γενικά	των	κατασκευών	στη	χώρα	μας:

•	 Το	επίπεδο	αντισεισμικής	προστασίας	των	νέων	οικοδο-
μών	είναι	ιδιαίτερα	αυξημένο,	αφού	από	την	1η	Ιανουαρί-
ου	2012	ισχύουν	αυστηρότερες	πρόνοιες	για	την	ανάλυ-
ση	και	το	σχεδιασμό	των	κατασκευαστικών	έργων	με	την	
υποχρεωτική	εφαρμογή	των	Ευρωκωδίκων.

•	 Ικανοποιητικό	μπορεί	να	θεωρηθεί	και	το	επίπεδο	αντισει-
σμικής	προστασίας	των	οικοδομών	που	ανεγέρθηκαν	μετά	
την	εφαρμογή	του	Κυπριακού	Αντισεισμικού	Κανονισμού	
το	1993	και	τη	θέσπιση	της	υποχρεωτικής	επίβλεψης	κατά	
τη	διάρκεια	ανέγερσης	μιας	οικοδομής	το	1998.

•	 Προβληματισμός	και	ανησυχία	υπάρχει	για	τις	οικοδομές	
που	έχουν	σχεδιαστεί	και	ανεγερθεί	πριν	την	εφαρμογή	
οποιουδήποτε	 αντισεισμικού	 κανονισμού.	 Η	 ανησυχία	
γίνεται	 εντονότερη	 όταν	 σε	 αυτές	 γίνονται	 προσθήκες	

Ανακοίνωση

(ιδιαίτερα	καθ’	ύψος)	οι	οποίες	ενδεχομένως	να	μειώνουν	
ακόμη	 περισσότερο	 την	 ικανότητα	 τους	 να	 ανταπεξέλ-
θουν	σε	ένα	σεισμό.

•	 Επίσης,	προβληματισμός	υπάρχει	για	τις	οικοδομές	που	
τροποποιούνται	 και	 αλλάζουν	 χρήση	 χωρίς	 να	 γίνεται	
επαρκής	αξιολόγηση	της	κατάστασης	του	φέροντος	ορ-
γανισμού	και	χωρίς	να	γίνεται	ο	ανάλογος	έλεγχος	στατι-
κής	επάρκειας.

Ζούμε	 σε	 μια	 περιοχή	 με	 έντονη	 σεισμική	 δραστηριότητα	
και	θα	πρέπει	να	σχεδιάζουμε	και	να	κτίζουμε	σωστά.	Για	
τον	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	δεν	τίθεται	θέμα	πανι-
κού,	αλλά	επιβάλλεται	η	έγκαιρη	λήψη	ορθών	και	επαρκών	
μέτρων	όπως	είναι	τα	ακόλουθα:

• Έλεγχος	 του	 επιπέδου	 αντισεισμικής	 προστασίας	 ΟΛΩΝ	
των	οικοδομών	δημόσιας	χρήσης,	που	έχουν	ανεγερθεί	πριν	
την	εφαρμογή	του	Κυπριακού	Αντισεισμικού	Κανονισμού.

• Εκστρατεία	 επιθεώρησης	 παλαιών	 οικοδομών,	 οπτικός	
έλεγχος	και	εντοπισμός	ευάλωτων	σε	σεισμό	κατασκευών.

•	 Νομοθετική	ρύθμιση	και	καθορισμός	διαδικασιών	για	υπο-
χρεωτικό	περιοδικό	έλεγχο	όλων	των	κτιρίων,	δημόσιων	
και	ιδιωτικών.

•	 Ολοκλήρωση	του	θεσμικού	πλαισίου	που	διέπει	τις	προ-
σθήκες	 σε	 υφιστάμενες	 οικοδομές.	 Θέση	 του	 Συλλό-
γου	Πολιτικών	Μηχανικών	είναι	ότι	προϋπόθεση	για	την	
οποιαδήποτε	προσθήκη	θα	πρέπει	να	είναι	η	διασφάλιση	
ότι	το	επίπεδο	της	αντισεισμικής	προστασίας	της	οικοδο-
μής	μετά	την	προσθήκη	είναι	τουλάχιστον	κατ’	ελάχιστο	
το	ίδιο	που	ίσχυε	και	κατά	την	ανέγερση	της	οικοδομής.	
Σε	καμιά	περίπτωση	δεν	πρέπει	να	επιτρέπεται	η	μείωση	
του	 επιπέδου	 αντισεισμικής	 προστασίας	 των	 υφιστάμε-
νων	οικοδομών	στις	οποίες	γίνονται	προσθήκες.

•	 Ενημέρωση	του	κοινού	από	την	Πολιτεία	και	από	τους	Πο-
λιτικούς	Μηχανικούς	για	τα	πλεονεκτήματα	της	αντισει-
σμικής	ενίσχυσης	των	οικοδομών,	είτε	αυτές	θα	δεχθούν	
προσθήκη	 είτε	 όχι.	 Σε	 ένα	 ισχυρό	 σεισμό,	 οικοδομές	
που	δεν	έχουν	σχεδιαστεί	για	να	παρέχουν	αντισεισμική	
προστασία,	ακόμη	και	αν	δεν	καταρρεύσουν,	είναι	πολύ	
πιθανό	να	υποστούν	ζημιές	που	δεν	θα	μπορούν	να	απο-
κατασταθούν.	Απόδειξη	αποτελεί	η	περίπτωση	της	Κεφα-
λονιάς	όπου	μετά	τον	πρόσφατο	σεισμό,	παρά	το	γεγο-
νός	ότι	δεν	υπήρχαν	απώλειες	σε	ανθρώπινες	ζωές,	ένα	
στα	δύο	σπίτια	έχει	κριθεί	προσωρινά	μη	κατοικήσιμο	και	

ενδεχομένως	κατεδαφιστέο.		

Η χώρα μας πρέπει να αντέξει σε ένα σεισμό του μεγέθους της Κεφαλονιάς
Ανακοίνωση	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	11	Φεβρουαρίου	2014

Oι	φωτογραφίες	είναι	από	το	τελευταίο	σεισμό	στην	Κεφαλονια.
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Τ ο	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασί-

ας	 (ΤΕΕ)	 προγραμματίζει,	 κατά	

τους	μήνες	Φεβρουάριο,	Μάρτιο	

και	Μάιο	του	2014,	τη	διεξαγωγή	ειδι-

κής	 εκστρατείας	 επιθεωρήσεων	 των	

εργοταξίων	για	τις	εργασίες	σε	ύψος.	

Η	 εκστρατεία	 αυτή	 θα	 διεξαχθεί	 για	

τέταρτη	 συνεχόμενη	 χρονιά	 λαμβά-

νοντας	υπόψη	ότι	η	πτώση	από	ύψος	

είναι	η	συχνότερη	αιτία	των	εργατικών	

ατυχημάτων	 καθώς	 και	 των	 σοβαρών	

και	 θανατηφόρων	 ατυχημάτων	 που	

συμβαίνουν	 στα	 εργοτάξια.	 Σκοπός	

της	 εκστρατείας	 είναι	 η	 ευαισθητο-

ποίηση	 όλων	 των	 εμπλεκόμενων	 στα	

κατασκευαστικά	έργα	για	την	ασφαλή	

εκτέλεση	των	εργασιών	σε	ύψος	και	τη	

βελτίωση	της	προστασίας	των	εργαζο-

μένων	καθώς	και	η	μείωση	των	ατυχη-

μάτων,	επαγγελματικών	ασθενειών	και	

επικίνδυνων	 συμβάντων	 που	 σχετίζο-

νται	με	τις	δραστηριότητες	στον	τομέα	

των	Κατασκευών.

Οι	 επιθεωρήσεις	 που	 διεξήχθηκαν	

κατά	 την	 αντίστοιχη	 εκστρατεία	 του	

2013	 (Ιανουάριος-Μάρτιος	 2013)	 επι-

κεντρώθηκαν	 στον	 έλεγχο	 της	 συμ-

μόρφωσης	των	εργοδοτών	με	τις	δια-

τάξεις	της	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	

στην	 Εργασία	 Νομοθεσίας	 σε	 σχέση	

με	 τα	 απαιτούμενα	 προληπτικά	 και	

προστατευτικά	 μέτρα	 για	 την	 αντιμε-

τώπιση	 των	 κινδύνων	 που	 ενέχονται	

στις	εργασίες	σε	ύψος.	Επίσης,	ελέγ-

χθηκε	κατά	πόσο	υπήρχε	συμμόρφωση	

με	τις	πρόνοιες	του	Κώδικα	Πρακτικής	

για	την	Εκτέλεση	Εργασιών	σε	Ύψος	

όσον	αφορά	τον	εξοπλισμό	εργασίας,	

τα	ικριώματα,	τις	ζώνες	ασφαλείας	και	

τις	φορητές	κλίμακες	που	χρησιμοποι-

ούνταν	στα	κατασκευαστικά	έργα.	

Υπενθυμίζεται	 ότι	 ο	 Κώδικας	 αυτός	

τέθηκε	σε	εφαρμογή	τον	Απρίλιο	 του	

2012	με	το	«περί	Ασφάλειας	και	Υγεί-

ας	στην	Εργασία	 (Κώδικας	Πρακτικής	

για	την	Εκτέλεση	Εργασιών	σε	Ύψος)	

Διάταγμα	του	2012»	Αρ.	Κ.Δ.Π.	131	 /	
2012	 (Κώδικας	 για	 τις	 Εργασίες	 σε	
Ύψος).	 	 Η	 έγχρωμη	 έκδοσή	 του	 Κώ-
δικα	 είναι	 διαθέσιμη	 στην	 ιστοσελίδα	
του	 Τμήματος	 Επιθεώρησης	 Εργασί-
ας	 www.mlsi.gov.cy/dli	 	 στην	 ενότητα	
«Εκδόσεις	–	Ασφάλεια	και	Υγεία	στην	
Εργασία».

Συνολικά,	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 εκ-
στρατείας	 που	 διεξήχθη	 τον	 Ιανουά-
ριο	 μέχρι	 το	Μάρτιο	 του	 2013,	 πραγ-
ματοποιήθηκαν	 167	 επιθεωρήσεις	 σε	
αντίστοιχα	εργοτάξια.	Η	ανάλυση	των	
αποτελεσμάτων	 της	 εκστρατείας	 του	
2013	κατέδειξε	τα	ακόλουθα:

•	 Περίπου	 το	 46%	 των	 εργοταξίων	
που	 επιθεωρήθηκαν	 διέθεταν	 Σχέ-
διο	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (ΣΑΥ)	 στο	
οποίο	καθορίζονταν	τα	προληπτικά	και	
προστατευτικά	 μέτρα	 που	 έπρεπε	 να	
λαμβάνονται	με	βάση	τη	γραπτή	εκτί-
μηση	 των	 κινδύνων	 για	 τις	 Εργασίες	
σε	Ύψος.	

•	 Στο	 41,3%	 των	 εργοταξίων	 όπου	
υπήρχαν	εγκατεστημένα	ικριώματα,	τα	
ικριώματα	αυτά	είτε	ήταν	σύμφωνα	με	

Ανακοίνωση Ανακοίνωση

Εκστρατεία επιθεώρησης εργοταξίων για τις εργασίες σε ύψος
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

τα	σχετικά	Πρότυπα	ή	υπήρχε	μελέτη	
υπολογισμού	αντοχής	και	ευστάθειας.	

•	 Σε	 ποσοστό	 27%	 των	 εργοταξίων	
όπου	 υπήρχαν	 ικριώματα,	 το	 σχέδιο	
διαμόρφωσης	και	οι	οδηγίες	συναρμο-
λόγησης	 /	 αποσυναρμολόγησης	 των	
ικριωμάτων	ήταν	άμεσα	διαθέσιμα.

•	Ποσοστό	γύρω	στο	46%	των	ικριωμά-
των	που	επιθεωρήθηκαν	είχαν	επαρκή	
και	 κατάλληλα	 δάπεδα,	 κιγκλιδώματα	
καθώς	και	προστασία	των	άκρων.		

•	Σε	ποσοστό	88%	των	ικριωμάτων	που	
επιθεωρήθηκαν,	 δεν	 υπήρχαν	 κατάλ-
ληλα	και	επαρκή	παραπέτα.

•	 Το	 66%	 των	 ικριωμάτων	 που	 επι-
θεωρήθηκαν,	 διέθεταν	 κατάλληλα	
πέλματα	 και	 κατάλληλη	 στήριξη	 των	
ορθοστατών	 σύμφωνα	 με	 το	 σχέδιο	
διαμόρφωσης.

•	Τα	μέσα	πρόσβασης	ήταν	ικανοποιη-
τικά	και	ασφαλή	σε	ποσοστό	58%	των	
ικριωμάτων	που	επιθεωρήθηκαν.		

•	Το	64%	των	ικριωμάτων	ήταν	στερε-
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ωμένα	 στο	 κτήριο	 /	 στην	 κατασκευή	
με	επαρκή	και	κατάλληλα	εξαρτήματα	
σύμφωνα	 με	 το	 σχέδιο	 διαμόρφωσης	
ενώ	 κατά	 την	 αντίστοιχη	 εκστρατεία	
του	2012	το	ποσοστό	αυτό	ήταν	65%.

•	Σε	ποσοστό	12%	των	εργοταξίων	που	
επιθεωρήθηκαν	υπήρχαν	κινητά	ικριώ-
ματα	και	αυτά	ήταν	κατάλληλα	σε	πο-
σοστό	49%.	

•	Στο	88%	των	εργοταξίων	που	επιθε-
ωρήθηκαν	 υπήρχαν	 ανοίγματα	 ή/και	
ανοικτά	άκρα	 και	 στο	43%	των	εργο-
ταξίων	 αυτών	 υπήρχε	 προστασία	 στα	
ανοίγματα	και	άκρα	έναντι	πτώσης.	

•	Στο	51,5%	των	εργοταξίων	που	επι-
θεωρήθηκαν	 χρησιμοποιούσαν	 φορη-
τές	 κλίμακες	 (σκάλες)	 και	 στο	 60%	
των	 εργοταξίων	 αυτών,	 οι	 κλίμακες	
ήταν	 κατάλληλες	 και	 είχαν	 επαρκή	
στερέωση.

•	 Στις	 τρεις	 (3)	 περιπτώσεις	 όπου	
εντοπίστηκαν	 κινητοί	 γερανοί	 (mobile	
cranes)	στα	 εργοτάξια	που	 επιθεωρή-
θηκαν,	οι	γερανοί	αυτοί	είχαν	έκθεση	
επιθεώρησης.

•	 Στο	 29,4%	 των	 εργοταξίων	 που	 επι-
θεωρήθηκαν	 χρησιμοποιούσαν	 ζώνες	
ασφαλείας	και	στο	45%	των	εργοταξίων	
αυτών	οι	ζώνες	ήταν	κατάλληλες.

•	Στο	40,7%	των	εργοταξίων	που	επιθεω-
ρήθηκαν	υπήρχαν	εναέρια	ηλεκτροφόρα	
καλώδια	 και	 στο	 84%	 των	 εργοταξίων	
αυτών	είχαν	ληφθεί	μέτρα	για	αποφυγή	
του	κινδύνου	ηλεκτροπληξίας.

Βασικός	 στόχος	 της	 φετινής	 εκστρα-
τείας	είναι	ο	έλεγχος	ότι	τα	προληπτικά	
και	προστατευτικά	μέτρα	καθορίζονται	
και	εφαρμόζονται	για	κάθε	δραστηριό-
τητα	ανά	φάση	του	έργου	με	βάση	τη	
γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων	για	τις	
εργασίες	σε	ύψος	και	σύμφωνα	με	τις	
πρόνοιες	του	Κώδικα	για	τις	Εργασίες	
σε	Ύψος.	Επίσης	θα	ελεγχθεί	η	χρήση	
κατάλληλων	ικριωμάτων,	γερανών	και	
άλλου	εξοπλισμού	καθώς	και	η	χρήση	
κατάλληλων	 φορητών	 κλιμάκων	 και	
ζωνών	 ασφαλείας.	 	 Επιπρόσθετα,	 θα	
ελεγχθεί	κατά	πόσο	λαμβάνονται	 ικα-
νοποιητικά	 μέτρα	 για	 προστασία	 των	

Α/Α Σημεία	Ελέγχου

Α ΓΕΝΙΚΑ

1 Γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων	και	καθορισμός	μέτρων	στο	Σχέδιο	Ασφά-

λειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)	

2 Εφαρμογή	κατάλληλης	και	ασφαλούς	μεθόδου	εργασίας	με	βάση	τη	γρα-

πτή	εκτίμηση	των	κινδύνων

Β ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

3 Σχέδιο	διαμόρφωσης	και	οδηγίες	συναρμολόγησης	/	αποσυναρμολόγησης	

4 Κατάλληλα	δάπεδα	

5 Κατάλληλα	και	επαρκή	κιγκλιδώματα	και	προστασία	στα	άκρα

6 Κατάλληλα	και	επαρκή	παραπέτα	σε	όλα	τα	δάπεδα	εργασίας

7 Κατάλληλα	πέλματα	

8 Κατάλληλη	στήριξη	των	ορθοστατών		

9 Κατάλληλοι	σωληνωτοί	σύνδεσμοι	των	ορθοστατών	(ποτηράκια)

10 Ικανοποιητικά	και	ασφαλή	μέσα	πρόσβασης

11 Επαρκής	στερέωση	στο	κτήριο

12 Κατάλληλα	κινητά	ικριώματα

Γ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	-	ΑΚΡΑ

13 Προστασία	ανοιγμάτων	και	άκρων	έναντι	πτώσης

Δ ΦΟΡΗΤΕΣ	ΚΛΙΜΑΚΕΣ

14 Κατάλληλες	φορητές	κλίμακες	με	επαρκή	στερέωση

15 Κατάλληλη	χρήση	των	φορητών	κλιμάκων

Ε ΖΩΝΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

16 Κατάλληλες	Ζώνες	Ασφαλείας	

ΣΤ ΓΕΡΑΝΟΙ

17 Έκθεση	Επιθεώρησης	Γερανού	Τύπου	Πύργου	(Tower	Crane)

18 Έκθεση	Επιθεώρησης	Κινητού	Γερανού	(Mobile	Crane)

ανοιγμάτων	και	άκρων	έναντι	πτώσης.

Για	 σκοπούς	 πληροφόρησης	 ακολου-
θεί	κατάλογος	των	σημείων	στα	οποία	
θα	επικεντρωθεί	η	εν	λόγω	εκστρατεία	
μαζί	με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.	

Για	 πρόσθετες	 διευκρινίσεις	 ή	 πλη-
ροφορίες,	 μπορείτε	 να	 επικοινωνείτε	
με	 τον	 αρμόδιο	 Λειτουργό	 Επιθεώ-
ρησης	Εργασίας	στα	 τηλ.	 22405660	 /	
22405676.	

Επεξήγηση	Σημείων	Ελέγχου
Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγχονται	
τα	ακόλουθα:

1.	 Η	 ύπαρξη	 του	 Σχεδίου	 Ασφάλειας	
και	 Υγείας	 (ΣΑΥ)	 στο	 εργοτάξιο	 στο	
οποίο	καθορίζονται	οι	ασφαλείς	μέθο-
δοι	εργασίας	και	τα	συγκεκριμένα	μέ-
τρα	αντιμετώπισης	 των	κινδύνων	που	
ενέχονται	στις	εργασίες	σε	ύψος,	ανά	
φάση	του	έργου	και	για	κάθε	δραστηρι-

ότητα	με	βάση	τη	γραπτή	εκτίμηση	των	
κινδύνων	και	σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	
του	Κώδικα	Πρακτικής	για	την	Εκτέλε-
ση	Εργασιών	σε	Ύψος.	Τα	μέτρα	περι-
λαμβάνουν,	ανάλογα	με	ότι	εφαρμόζε-
ται	σε	κάθε	περίπτωση,	τον	εξοπλισμό,	
τη	μέθοδο	εργασίας	καθώς	και	τα	ορ-
γανωτικά	ή/και	τεχνικά	μέτρα.

2.	Η	εφαρμογή	κατάλληλης	και	ασφα-
λούς	μεθόδου	εργασίας	για	 τις	εργα-
σίες	σε	ύψος	η	οποία	καθορίστηκε	με	
βάση	 τη	 γραπτή	 εκτίμηση	 των	 κινδύ-
νων	και	σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	του	
Κώδικα	 Πρακτικής	 για	 την	 Εκτέλεση	
Εργασιών	σε	Ύψος.	

3.	Η	διάθεση	στο	εργοτάξιο	των	ακό-
λουθων	εγγράφων:	

(i)	Οδηγίες	συναρμολόγησης	και	απο-
συναρμολόγησης	του	ικριώματος.

(ii)	 Σχέδιο	 διαμόρφωσης	 στο	 οποίο	

πρέπει	να	καθορίζονται,	μεταξύ	άλλων,	
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τα	σημεία	σύνδεσης	του	ικριώματος	με	
το	κτήριο	/	κατασκευή.

Τα	έγγραφα	αυτά:
α)	Για	τις	περιπτώσεις	όπου	τα	 ικριώ-
ματα	συνάδουν	με	τα	Κυπριακά	ή	άλλα	
ισοδύναμα	 Πρότυπα	 πρέπει	 να	 περι-
λαμβάνονται	στο	εγχειρίδιο	του	κατα-
σκευαστή	και	
β) για	τις	άλλες	περιπτώσεις	πρέπει	να	
ετοιμάζονται	 από	 αρμόδιο	 Μηχανικό	
σύμφωνα	 με	 τη	 μελέτη	 υπολογισμού	
ανοχής	και	ευστάθειας	του	ικριώματος.

4.	 Εάν	 τα	 δάπεδα	 καλύπτουν	 όλο	 το	
πλάτος	των	ικριωμάτων,	εάν	είναι	στε-
ρεωμένα	ώστε	να	εμποδίζεται	η	τυχαία	
μετακίνηση	τους,	εάν	είναι	ομαλά	χω-
ρίς	υψομετρικές	διαφορές	και	ανωμα-
λίες	και	χωρίς	επικίνδυνα	κενά.	

5. (i)	Τα	κιγκλιδώματα	εάν	έχουν	ύψος	
τουλάχιστον	 110	 cm	 και	 δεν	 έχουν	
κενό	 με	 κατακόρυφη	 διάσταση	 μεγα-
λύτερη	από	45	cm.	
	 ii)	Εάν	τα	κιγκλιδώματα	και	τα	άλλα	
μέσα	 προστασίας	 των	 άκρων	 είναι	
αυτά	που	προβλέπει	το	σχέδιο	διαμόρ-
φωσης,	είναι	 ικανοποιητικής	αντοχής,	
στερεωμένα	με	επάρκεια	και	εάν	είναι	
τοποθετημένα	 σε	 όλα	 τα	 ελεύθερα	
άκρα	του	ικριώματος.		

Επισημαίνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	
το	ικρίωμα	βρίσκεται	σε	απόσταση	με-
γαλύτερη	από	30		cm	 από	 το	 κτήριο	 /	
την	κατασκευή,	πρέπει	να	τοποθετού-
νται	κιγκλιδώματα	και	στην	εσωτερική		
πλευρά	του.

6.	Η	ύπαρξη	παραπέτων	σε	όλα	τα	δά-
πεδα	εργασίας	με	ελάχιστο	ύψος	0,15	
m	που	είναι	στερεωμένα	με	ασφάλεια	
πάνω	στους	ορθοστάτες.

7.	 Εάν	 οι	 ορθοστάτες	 στηρίζονται	 σε	
κατάλληλα	 πέλματα	 σύμφωνα	 με	 το	
σχέδιο	διαμόρφωσης.

8.	 Εάν	 τα	 πέλματα	 των	 ορθοστατών	
στηρίζονται	πάνω	σε	βάσεις	από	μαδέ-
ρια	και	ομαλό	έδαφος	ή	δάπεδο	επαρ-
κούς	αντοχής.	

9.	 Εάν	 όλοι	 οι	 σωληνωτοί	 σύνδεσμοι	
των	ορθοστατών	έχουν	μήκος	επικάλυ-

ψης	τουλάχιστον	100	mm	και	συσκευή	
κλειδώματος	 (πύρους).	 	 Επιτρέπεται	
να	μην	υπάρχει	συσκευή	κλειδώματος	
μόνο	στις	περιπτώσεις	όπου	το	μήκος	
επικάλυψης	των	συνδέσμων	είναι	του-
λάχιστον	150	mm,	τα	ικριώματα	συνά-
δουν	με	τα	Κυπριακά	ή	άλλα	ισοδύνα-
μα	 πρότυπα	 και	 οι	 σύνδεσμοι	 έχουν	
την	κατάλληλη	σήμανση.

10.	Η	ύπαρξη	ασφαλών	κλιμάκων	πρό-
σβασης	σε	ικανοποιητικό	αριθμό	και	θέ-
σεις,	στα	διάφορα	επίπεδα	των	ικριωμά-
των	ή	άλλα	ασφαλή	μέσα	πρόσβασης.	

11.	 Η	 στερέωση	 του	 ικριώματος	 στο	
κτήριο	/	κατασκευή	με	τη	χρήση	επαρ-
κών	και	κατάλληλων	εξαρτημάτων	του	
κατασκευαστή	για	την	περίπτωση	όπου	
τα	ικριώματα	συνάδουν	με	τα	Κυπριακά	
ή	 άλλα	 ισοδύναμα	 Πρότυπα.	 Στις	 άλ-
λες	 περιπτώσεις	 πρέπει	 να	 υπάρχουν	
υπολογισμοί	 από	 αρμόδιο	 Μηχανικό	
που	να	επιβεβαιώνουν	την	ανθεκτικό-
τητα	 και	 καταλληλότητα	 των	 εξαρτη-
μάτων	στερέωσης	του	 ικριώματος.	Σε	
κάθε	περίπτωση	τα	σημεία	στερέωσης	
πρέπει	να	είναι	τοποθετημένα	σύμφω-
να	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης.

12.	 Το	 δάπεδο	 έδρασης	 του	 κινητού	
ικριώματος	εάν	είναι	λείο,	μη	ολισθηρό	
και	χωρίς	εμπόδια.		Όλοι	οι	τροχοί	του	
ικριώματος	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμέ-
νοι	με	κατάλληλες	διατάξεις	(stopper)	
για	 να	 μπορούν	 να	 ακινητοποιηθούν	
αποτελεσματικά	κατά	τη	διάρκεια	της	
εργασίας,	 έτσι,	 ώστε	 να	 μην	 είναι	
δυνατόν	 να	 προκληθεί	 οποιαδήποτε	
απρόβλεπτη	 ή	 μη	 θεληματική	 μετακί-
νηση	του	ικριώματος.	Στις	περιπτώσεις	
όπου	η	εξέδρα	εργασίας	είναι	σε	ύψος	
πέραν	των	4.5	m,	το	ικρίωμα	πρέπει	να	
διαθέτει	σταθερές	βάσεις	οι	οποίες	θα	
ενεργοποιούνται	 κατά	 την	 χρήση	 του	
(δεν	 επιτρέπεται	 να	στηρίζεται	 στους	
τροχούς).	Πρέπει	να	παρέχεται	ασφα-
λής	 και	 πρακτική	 πρόσβαση	 από	 το	
εσωτερικό	του	ικριώματος	(οι	κλίμακες	
θα	πρέπει	κατά	προτίμηση	να	είναι	επι-
κλινείς	ή,	εάν	είναι	κάθετες,	να	έχουν	
εφοδιαστεί	με	δακτυλίους	ασφαλείας).	
Επίσης,	είναι	απαραίτητη	και	η	πλευρι-
κή	προστασία.

13.	Τα	ανοίγματα	στα	δάπεδα	και	στις	

άλλες	 οριζόντιες	 επιφάνειες,	 στους	
τοίχους	 και	 στις	 άλλες	 κατακόρυφες	
επιφάνειες	(όπως	ανοίγματα	για	ανελ-
κυστήρες),	στα	άκρα	δαπέδων	και	ορο-
φών	εάν	έχουν	κατάλληλα	και	επαρκή	
κιγκλιδώματα	οριζόντια	στοιχεία	(1,10	
m	 και	 στα	 0,45	m),	 παραπέτα	 ή	 άλλα	
ισοδύναμα	εμπόδια	έναντι	πτώσης.

14.	Τα	υλικά	κατασκευής	των	φορητών	
κλιμάκων	ώστε	να	μην	έχουν	εμφανή	
ελαττώματα	και	εάν	οι	 κλίμακες	είναι	
τοποθετημένες	με	κλίση	1:4,	είναι	στε-
ρεωμένες	στη	βάση	και	την	κορυφή	και	
το	 ύψος	 τους	 υπερβαίνει	 τη	 στάθμη	
πρόσβασης	κατά	1,00	m	ή	έχουν	άλλες	
διατάξεις	που	να		 επιτρέπουν	 ασφαλή	
λαβή.

15.	 Εάν	 η	 χρήση	 φορητών	 κλιμάκων	
περιορίζεται	στις	περιπτώσεις	όπου:

α)	υπάρχει	ελάχιστος	κίνδυνος,

β)	είναι	σύντομη	η	διάρκεια	της	χρήσης,

γ)	 υπάρχουν	 τεχνικές	 συνθήκες	 (πε-
ριορισμοί)	 του	 χώρου	 εργασίας,	 στις	
οποίες	 ο	 εργοδότης	 δεν	 μπορεί	 να	
επιφέρει	 καμία	 αλλαγή	 για	 τη	 χρήση	
άλλων	 ασφαλέστερων	 μέσων	 ή	 εξο-
πλισμού.

16	(i)	Στις	περιπτώσεις	όπου	δεν	μπο-
ρούν	να	εφαρμοστούν	μέτρα	συλλογι-
κής	προστασίας	που	παρέχουν	πλήρη	
προστασία,	 χρησιμοποιούνται	 ζώνες	
ασφαλείας.

	 (ii)	Oι	ζώνες	αυτές	φέρουν	οπωσδή-
ποτε	 τους	 κατάλληλους	 μηχανισμούς	
[σχοινιά,	 ιμάντες	 προσάρτησης,	 μηχα-
νισμό	απορρόφησης	ενέργειας	(energy	
absorber),	κρίκους	(γάντζοι)	προσάρτη-
σης]	 με	 την	 κατάλληλη	 σήμανση	 CE.	
Για	 παράδειγμα,	 όταν	 πρόσωπα	 στην	
εργασία	χειρίζονται	μια	Κινητή	Ανυψω-
τική	Εξέδρα	Εργασίας	(ΚΑΕΕ)	με	βρα-
χίονα,	 πρέπει	 πάντοτε	 να	 χρησιμοποι-
ούν	κατάλληλη	ζώνη	ασφάλειας	και	να	
είναι	προσδεμένα	σε	σχοινί	ασφαλείας	
(safety	 line),	ώστε	να	αποφεύγονται	οι	
πτώσεις.

17	και	18.	Η	ύπαρξη	σε	ισχύ	Έκθεσης	
Επιθεώρησης	 του	 Γερανού	 Τύπου	Πύρ-
γου	(Tower	Crane)	ή	του	Κινητού	Γερα-
νού	(Mobile	Crane)	από	το	Τμήμα	Επιθεώ-

ρησης	Εργασίας.	
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Γενική Συνέλευση

Πολιτικού	 Μηχανικού	 και	 τέως	 Διοι-
κητή	 της	 Πολιτικής	 Άμυνας	 Χρίστου	
Κυριακίδη	για	την	προσφορά	του	στην	
Κοινωνία	 και	 την	 προαγωγή	 της	 Επι-
στήμης	της	Πολιτικής	Μηχανικής.

Με	την	έναρξη	των	εργασιών	της	Γε-
νικής	Συνέλευσης,	εγκρίθηκαν	τα	πρα-
κτικά	 της	 20ης	 Γενικής	 Συνέλευσης	
που	πραγματοποιήθηκε	στις	8	Δεκεμβρί-
ου,	 2012	 και	 ακολούθησε	η	 λογοδοσία	
του	Προέδρου	 του	Συλλόγου,	 κ.	Νίκου	
Νεοκλέους.	

Ο	Ταμειακός	Απολογισμός	για	το	έτος	
2012,	 παρουσιάστηκε	 από	 το	 Γενικό	
Ταμία	του	Συλλόγου,	κ.	Γιώργο	Δημη-
τρίου.	

Ακολούθησε	 συζήτηση,	 καθώς	 και	
έγκριση	 των	 Πεπραγμένων	 του	 ΚΔΣ	
και	 της	 Οικονομικής	 Διαχείρισης	 και	
διορίστηκαν	 εκ	 νέου	οι	Ελεγκτές	 του	
Συλλόγου	Timenides	&	Evangeli.				

Έγινε	 ανασκόπηση	 της	 πολιτικής	 του	
Συλλόγου	 και	 συζητήθηκαν	 επίκαιρα	
θέματα	που	απασχολούν	τους	Πολιτι-
κούς	Μηχανικούς	όπως:	

•	 Έγγραφα	 Συμφωνίας	 και	 Όρων	
Ανάθεσης	 Υπηρεσιών	 Πολιτικού	
Μηχανικού

•	 Τροποποίηση	Άρθρου	10	του	Περί	
Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου	–	Ευ-
θύνες	Επιβλέποντα	Μηχανικού	

•	 Εφαρμογή	 Ευρωκωδίκων	 –	 Απαι-
τούμενα	 επίπεδα	 αντισεισμικής	
ενίσχυσης	για	προσθήκες	σε	υφι-
στάμενες	οικοδομές.

Ιδιαίτερες	 ευχαριστίες	 απευθύνουμε	
προς	το	Κύριο	Χορηγό	της	Γενικής	Συ-
νέλευσης,	 εταιρεία	 Domoline,	 καθώς	
επίσης	 και	 στους	 υπόλοιπους	 Χορη-
γούς	τις	εταιρίες	Scaffolding	Solutions,	
Premier	guarantee	και	TUV	Cyprus.

Οι	 εργασίες	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	
ολοκληρώθηκαν	 με	 την	 εκλογή	 του	
Νέου	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	
ΣΠΟΛΜΗΚ.		

Π ραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	
7	 Δεκεμβρίου,	 2013,	 στη	 Δη-
μοσιογραφική	Εστία,	στη	Λευ-

κωσία,	η	21η	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	
του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
Κύπρου.

Η	 Συνέλευση	 που	 ήταν	 εκλογική,	 τέ-
θηκε	 υπό	 την	 αιγίδα	 του	 Υπουργού	
Συγκοινωνιών	 και	 Έργων,	 κ.	 Τάσου	
Μητσόπουλου,	 ο	 οποίος	 κήρυξε	 και	
τις	 εργασίες	 της	 Επίσης	 παρευρέθη-
κε,	 εκτός	 των	 άλλων	 επισήμων	 και	 ο	
έντιμος	Υπουργός	Γεωργίας,	Φυσικών	
Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος,	 κ.	 Νίκος	
Κουγιάλης.	

Κύριος	ομιλητής	της	Γενικής	Συνέλευ-
σης	ήταν	ο	Πρύτανης	του	Πανεπιστημί-
ου	 Κύπρου,	 καθηγητής	 Κωνσταντίνος	
Χριστοφίδης,	ο	οποίος	παρουσίασε	μια	
ιδιαίτερης	 σημασίας	 ομιλία	 με	 θέμα:	
«Για	το	μέλλον	του	μέλλοντος».	Ο	κ.	
Χριστοφίδης	παρουσίασε	και	ανέλυσε	
με	 τρόπο	 απλό	 και	 ευκολονόητο	 την	
κρίση	των	αξιών,	της	κοινωνίας	και	των	
θεσμών	στη	Κύπρο	και	πως	αυτά	έχουν	
συμβάλει	στην	οικονομική	κατάρρευση.	
Ταυτόχρονα,	 κατάθεσε	 ευφάνταστες	
και	εφαρμόσιμες	εισηγήσεις	με	στόχο	
την	ανάκαμψη	του	τόπου	μας	και	 την	
προστασία	των	μελλοντικών	γενιών

Στα	πλαίσια	 της	Γενικής	Συνέλευσης,	
ο	 Πρύτανης	 του	 Πανεπιστημίου	 Κύ-
πρου,	 καθηγητής	 Κωνσταντίνος	 Χρι-
στοφίδης,	 παρουσίασε	 μια	 ιδιαίτερης	
σημασίας	ομιλία	με	θέμα:	«Για	το	μέλ-
λον	του	μέλλοντος».	Ο	κ.	Χριστοφίδης	
ανέλυσε	 και	 παρουσίασε	 με	 τρόπο	
απλό	 και	 ευκολονόητο	 την	 κρίση	 των	
αξιών,	 της	 κοινωνίας	 και	 των	 θεσμών	
του	Κράτους	μας	και	πως	αυτά	έχουν	
συμβάλει	στην	οικονομική	κατάπτωση.	
Ταυτόχρονα	 κατάθεσε	 ευφάνταστες	
και	εφαρμόσιμες	εισηγήσεις,	με	στόχο	
την	ανάκαμψη	του	τόπου	μας	και	 την	
προστασία	των	μελλοντικών	γενιών.	
Το	 τελετουργικό	 μέρος	 της	 Γενικής	
Συνέλευσης	ολοκληρώθηκε	με	τη	μετά	
θάνατο	 βράβευση	 του	 αείμνηστου 

21η Ετήσια Γενική Συνέλευση
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
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Εκ	μέρους	του	ΚΔΣ	σας	καλωσορίζω	στην	21η	Ετήσια	

Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	

Κύπρου.

Η	 σημερινή	 Γενική	 Συνέλευση,	 είναι	 η	 εικοστή	 πρώτη	 του	

Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου.	 Για	 είκοσι	 ένα	

χρόνια	ο	Σύλλογος	μας	βρίσκεται	στην	πρώτη	γραμμή	των	

αγώνων	για	την	υπεράσπιση	των	δικαιωμάτων	και	των	συμ-

φερόντων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	της	Κύπρου.

Με	 την	 κατάθεση	 του	 Απολογισμού	 του	 έργου	 που	 επιτε-

λέστηκε	 κατά	 την	περίοδο	Δεκεμβρίου	 2012	 –	Δεκεμβρίου	

2013,	το	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	τίθεται	ενώπιον	σας	

για	 να	 δεχθεί	 τα	 σχόλια	 και	 την	 κριτική	 σας,	 έχοντας	 την	

πεποίθηση	ότι	αυτή	θα	είναι	εποικοδομητική	και	ουσιαστική.	

Επιδίωξη	και	επιθυμία	μας	είναι	να	εντοπιστούν	οι	όποιες	τυ-

χόν	 αδυναμίες	 και	 παραλείψεις,	 ώστε	 να	 σηματοδοτηθούν	

καλύτερα	τα	επόμενα	βήματα	και	οι	δράσεις	μας.

Η	δραστηριοποίηση,	τόσο	του	ΚΔΣ	όσο	και	των	Επαρχιακών	

Συμβουλίων,	 παρατίθεται	 αναλυτικά	 στην	 Έκθεση	 Πεπραγ-

μένων	που	σας	έχει	ήδη	δοθεί.	Τα	προβλήματα	που	έχουν	

εντοπιστεί	στη		λειτουργία	ορισμένων	Επαρχιακών	Συμβου-

λίων	για	το	2013,	θα	πρέπει	να	τύχουν	της	απαραίτητης	προ-

σοχής,	με	γνώμονα	πάντοτε	το	καλό	του	Συλλόγου,	σε	μια	

συνεχή	 προσπάθεια	 να	 διορθωθούν	 οι	 όποιες	 δυσλειτουρ-

γίες	και	παραλείψεις.	Είμαι	σίγουρος	ότι	τα	νέα	Επαρχιακά	

Συμβούλια	που	έχουν	εκλεγεί,	θα	εργαστούν	προς	αυτή	την	

κατεύθυνση.	

Η	λειτουργία	του	Συλλόγου	διέπεται	από	το	Καταστατικό	και	

τις	αποφάσεις	των	Γενικών	Συνελεύσεων.	Η	επιτυχής	πορεία	

του	Συλλόγου	όλα	αυτά	τα	χρόνια,	έχει	εκ	των	πραγμάτων	

φέρει	και	πρόσθετες	αυξημένες	ευθύνες	στα	Συμβούλια	και	

μόνο	με	τη	συνεχή	συλλογική	προσπάθεια,	την	εμπλοκή	και	

τη	δραστηριοποίηση	περισσότερων	Μελών,	θα	μπορέσουμε	

να	 ανταποκριθούμε	 στις	 προκλήσεις	 που	 παρουσιάζονται.	

Ιδιαίτερη	 πρόσκληση	 απευθύνεται	 στα	 νεότερα	 Μέλη,	 για	

ενεργότερη	εμπλοκή.

Δυστυχώς	 η	 Κύπρος	 σήμερα,	 περνά	 μια	 πολύ	 δύσκολη	 οι-

κονομική	 κρίση.	 Οι	 συνέπειες	 της	 έχουν	 πλήξει	 και	 τους	

Πολιτικούς	 Μηχανικούς.	 Οι	 απολύσεις	 συναδέλφων	 που	

μπαίνουν	στην	ανεργία	ή	παίρνουν	το	δρόμο	για	τη	ξενιτειά	

είναι	καθημερινές.	Το	πρόβλημα	επιδεινώνεται	με	την	απο-

φοίτηση	 περισσότερων	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 απ’	 ότι	 στο	

παρελθόν.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 γράφονται	 στο	 ΕΤΕΚ	 200	

Πολιτικοί	Μηχανικοί	το	χρόνο,	περίπου,	ενώ	τα	προηγούμε-

να	χρόνια	γράφονταν	μόνο	50	νέοι	Μηχανικοί.	Στην	αύξηση	

αυτή	συνέβαλε	και	η	αποφοίτηση	Πολιτικών	Μηχανικών	από	

τα	Κυπριακά	Πανεπιστήμια.	Είναι	τραγικό	οι	νέοι	Μηχανικοί	

που	αποφοιτούν	να	μην	μπορούν	να	εργοδοτηθούν	έστω	και	

χωρίς	μισθό	για	να	αποκτήσουν	την	απαραίτητη	πείρα	για	να	

γραφτούν	στο	ΕΤΕΚ.

Η	ανεργία	ήδη	άγγιξε	το	17%,	με	το	ποσοστό	αυτό	για	τους	

νέους	κάτω	των	25	ετών	να	έχει	ξεπεράσει	το	40%.	Θα	πρέ-

πει	επειγόντως	να	ληφθούν	μέτρα,	γιατί	οι	επιπτώσεις	είναι	

δραματικές,	τόσο	για	τους	ίδιους	τους	ανέργους	όσο	και	για	

την	κοινωνία.

Το	Σχέδιο	τοποθέτησης	ανέργων	νέων	πτυχιούχων	για	την	

απόκτηση	 εργασιακής	 πείρας	σε	 επιχειρήσεις/οργανισμούς	

που	έχει	εφαρμόσει	η	κυβέρνηση	είναι	προς	τη	σωστή	κατεύ-

θυνση,	όμως	η	συμβολή	του	στην	απάμβλυνση	του	προβλή-

ματος	είναι	περιορισμένη.	Υπάρχουν	Κρατικές	Υπηρεσίες	και	

Ημικρατικοί	Οργανισμοί	 που	 παρουσιάζουν	 σοβαρές	 ελλεί-

ψεις	σε	επιστημονικό	προσωπικό	και	ιδιαίτερα	σε	Πολιτικούς	

Μηχανικούς	 λόγω	πρόωρων	αφυπηρετήσεων,	 αλλά	 δυστυ-

χώς	δεν	μπορούν	να	προσλάβουν	προσωπικό	λόγω	παγοποί-

ησης	των	θέσεων	μέχρι	το	2016.	

Η	ψήφιση	της	τροποποίησης	της	περί	του	ΕΤΕΚ	Νομοθεσίας,	

που	επιτρέπει	την	εγγραφή	Εταιρειών	Περιορισμένης	Ευθύ-

νης,	θα	δώσει	την	ευκαιρία	στους	Μηχανικούς	της	Κύπρου	να	

δημιουργήσουν	μεγαλύτερα	μελετητικά	γραφεία,	έτσι	ώστε,	

Έντιμε	κε	Υπουργέ	Συγκοινωνιών	και	Έργων,

Έντιμε	κε	Υπουργέ	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος,

Εκπρόσωποι	Κοινοβουλευτικών	Κομμάτων,

Εκπρόσωπε	του	Προέδρου	της	Βουλής,	

Αγαπητέ	Πρύτανη	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου,

Διευθυντές	Τμημάτων	και	Γραφείων	του	Δημοσίου,

Αγαπητέ	Πρόεδρε	του	ΕΤΕΚ,

Αγαπητοί	Πρόεδροι	και	Εκπρόσωποι	Επαγγελματικών	Οργανώσεων,

Dear	representatives	of	the	Turkish/Cypriots	Chamber	of	Civil	Engineers,	

Εκλεκτοί	προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί	κυρίες	και	κύριοι	συνάδελφοι,

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Εισαγωγική	Ομιλία	τέως	Προέδρου	ΣΠΟΛΜΗΚ,	κ Νίκου	Νεοκλέους
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όχι	μόνο	να	μπορούν	να	αναλαμβάνουν	μελέτες	εντός	της	

Κυπριακής	 Δημοκρατίας,	 που	 σήμερα	 αναλαμβάνουν	 Γρα-

φεία	του	εξωτερικού,	αλλά	και	να	μπορούν	να	διεκδικήσουν	

την	ανάληψη	μελετών	στο	εξωτερικό.	Για	να	πετύχει	όμως	η	

όποια	προσπάθεια,	χρειάζεται	στήριξη	και	συντονισμός	από	

μέρους	της	πολιτείας.	Το	ανθρώπινο	δυναμικό	υπάρχει	 και	

περισσεύει.	Ας	πάρουμε	παράδειγμα	από	 το	 γειτονικό	μας	

Ισραήλ,	στο	οποίο	έχει	δημιουργηθεί	μια	τεράστια	υποδομή	

εδώ	και	χρόνια	και	προσφέρει	υπηρεσίες	Συμβούλων	Μηχα-

νικών	σε	πολλές	χώρες	του	κόσμου.	

Η	Κυβέρνηση	πρέπει	να	προχωρήσει	στην	υλοποίηση	των	με-

γάλων	κρατικών	αναπτυξιακών	έργων	που	έχουν	ανασταλεί	

και	να	επισπεύσει	τις	χρονοβόρες	διαδικασίες	για	τα	μεγάλα	

ιδιωτικά	έργα.	Μεγάλα	έργα	όπως	είναι		τα	γκόλφ	και	οι	μα-

ρίνες	δεν	κατέστη	δυνατόν	να	υλοποιηθούν	όταν	υπήρχαν	

διαθέσιμα	κεφάλαια,	γιατί	ακριβώς	δεν	έγινε	κατορθωτό	να	

εξασφαλιστούν	οι	απαιτούμενες	άδειες	από	τις	κρατικές	υπη-

ρεσίες.	Η	κατασκευαστική	βιομηχανία	πρέπει	να	επιβιώσει	με	

την	προώθηση	παραγωγικών	έργων,	που	θα	αποφέρουν	μελ-

λοντικά	έσοδα	στο	κράτος	και	με	τη	δημιουργία	κινήτρων	προς	

στον	ιδιωτικό	τομέα	να	επενδύσει	σε	μεγάλες	αναπτύξεις.		

Ο	Σύλλογος		αριθμεί	σήμερα	πέραν	των	1500	τακτικών	Με-

λών,	40	Ασκούμενων	Μηχανικών	και	300	Φοιτητών.	Σαν	Σύλ-

λογος	 έχουμε	 υποχρέωση	 να	 συνδράμουμε	 στη	 βελτίωση	

του	περιβάλλοντος	άσκησης	του	επαγγέλματος	της	πολιτι-

κής	μηχανικής	στην	Κύπρο,	είτε	αυτό	ονομάζεται	νομοθετικό	

πλαίσιο,	είτε	συνθήκες	απασχόλησης	και	να	διαφυλάξουμε	

και	 ενισχύσουμε	 το	 κύρος	 και	 την	 καλή	 φήμη	 του	 κλάδου	

μας.	Κατά	την	περίοδο	από	το	Δεκέμβριο	του	2012	μέχρι	σή-

μερα,	 το	ΚΔΣ	ανέπτυξε	αξιοσημείωτη	δράση,	στοχεύοντας	

στην	ουσιαστική	βελτίωση	των	συνθηκών	εργασίας	και	της	

ανύψωσης	του	κύρους	των	Πολιτικών	Μηχανικών.	

Είναι	δεδομένο	ότι	ανάπτυξη	δεν	νοείται	χωρίς	την	εμπλο-

κή	των	Πολιτικών	Μηχανικών,	είτε	αυτή	είναι	σε	ερευνητικό	

επίπεδο,	είτε	στο	επίπεδο	της	εφαρμογής	που	είναι	η	μελέ-

τη,	η	κατασκευή	και	η	συντήρηση/	διατήρηση	των	κάθε	λο-

γής	κατασκευαστικών	έργων	και	υποδομών.	Τα	θέματα	της	

ενέργειας,	 της	προστασίας	 του	περιβάλλοντος,	 της	αειφό-

ρου	 ανάπτυξης,	 της	 διαχείρισης	 των	 υδάτινων	 πόρων,	 του	

κυκλοφοριακού	και	πολλών	άλλων,	αποτελούν	σοβαρές	προ-

κλήσεις	και	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	έχουμε	σοβαρή	και	ουσι-

ώδη	εμπλοκή	στην	ορθολογική	διαχείριση	και	αντιμετώπισή	

τους.

Σημαντικά	θέματα,	όπως	η	μετεξέλιξη	 των	 τριών	επαγγελ-

ματικών	οργανώσεων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Αρχιτε-

κτόνων,	ολοκληρώθηκαν.	Η	συνένωση	όλων	των	Πολιτικών	

Μηχανικών	σε	μια	οργάνωση,	το	Σύλλογό	Πολιτικών	Μηχα-

νικών,	έχει	επιτευχθεί,	γεγονός	που	δίνει	νέα	δυναμική	στην	

προώθηση	της	αναβάθμισης	του	επαγγέλματος,	ενώ	ταυτό-

χρονα	διασφαλίζει	και	τη	συνεργασία	με	τους	συναδέλφους	

Αρχιτέκτονες	για	διεκδίκηση	κοινών	στόχων.

Η	 Μικτή	 Επιτροπή	 Δομικών	 Συμβολαίων	 Κύπρου	 (ΜΕΔΣΚ)	

έχει	επαναδραστηριοποιηθεί.	Ο	Σύλλογος	μας		είναι	μία	εκ	

των	πέντε	οργανώσεων	συνεταίρων	στη	ΜΕΔΣΚ.		Εντός	του	

2013	πραγματοποιήθηκαν	τρεις		συνεδρίες	των	Μελών	του	

Συμβουλίου	Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.	με	κύρια	θέματα:

•	 Συμβόλαιο	για	μικρά	έργα	το	οποίο	εγκρίθηκε	και	προωθή-

θηκε	στο	τυπογραφείο	για	έκδοση.

•	 Συμβόλαιο	 για	 τεχνικά	 έργα,	 για	 το	 οποίο	 δόθηκε	 ένας	

μήνας	παράταση	για	απόψεις	των	οργανώσεων	και	αναμέ-

νεται	να	εγκριθεί	στην	επόμενη	συνεδρία	που	θα	γίνει	το	

Γενάρη	του	2014.

•	 Εκσυγχρονισμός	Συμβολαίου	ΜΕΔΣΚ,	για	 το	οποίο	απο-

φασίστηκε	η	σύσταση	Επιτροπής	με	ένα	εκπρόσωπο	από	

κάθε	οργάνωση,	η	οποία	θα	αναλάβει	το	έργο.

Ο	Σύλλογος	αναγνωρίζοντας	τη	βασική	έλλειψη	που	για	χρό-

νια	παρατηρείται	στο	θέμα	της	δημιουργίας	ενός	κοινά	αποδε-

κτού	Εγγράφου	που	να	καθορίζει,	τόσο	τα	Καθήκοντα	και	τις	

Υποχρεώσεις	των	Μελετητών	Μηχανικών	όσο	και	την	αμοιβή	

τους,	αποφάσισε	τη	δημιουργία	μιας	σειράς	από	συμφωνίες	

Ανάθεσης	Υπηρεσιών	Μηχανικού	καθώς	και	τους	σχετικούς	

Όρους	Ανάθεσης	/	Σύμβασης	με	στόχο	να	βοηθήσει	τα	Μέλη	

του	που	ασχολούνται	με	μελέτες	και	επιβλέψεις.

Το	Έγγραφο	ολοκληρώθηκε	και	εγκρίθηκε,	από	το	Κεντρικό	
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Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Συλλόγου	στη	τελευταία	συνεδρία	

του,	που	πραγματοποιήθηκε	στις	7	Νοεμβρίου,	2013.	

Ευχαριστώ	την	Επιτροπή	Αμοιβών	του	Συλλόγου,	την	Τριμε	

λή	Ομάδα	Εργασίας,	αλλά	και	όλους	τους	συναδέλφους	που	

βοήθησαν	με	τις	παρατηρήσεις	τους	για	την	ολοκλήρωση	του	

έργου.	 Στο	 δεύτερο	 μέρος	 των	 εργασιών	 της	 Γενικής	 μας	

Συνέλευσης,	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	παρακολουθήσετε	την	

παρουσίαση	του	Εγγράφου	που	ετοιμάστηκε.

Δύο	άλλα	θέματα	που	μας	έχουν	απασχολήσει	και	θα	παρου-

σιαστούν	στο	δεύτερο	μέρος	της	Γενικής	μας	Συνέλευσης,	

είναι	 η	 «Εφαρμογή	 Ευρωκωδίκων	 –	 Απαιτούμενο	 Επίπεδο	

Αντισεισμικής	 Ενίσχυσης	 για	 Επεμβάσεις	 σε	 Υφιστάμενες	

Οικοδομές»	και	η	πρόταση	μας	για	Τροποποίηση	του	Άρθρου	

10	του	περί	Ρυθμίσεως	και	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου	–	Ευ-

θύνες	Επιβλέποντα	Μηχανικού.

Η	58η	Γενική	Συνέλευση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολι-

τικών	Μηχανικών	 (European	Council	 of	Civil	Engineers)	στο	

οποίο	 ο	 Σύλλογος	 μας	 είναι	 Μέλος	 από	 το	 1997,	 διοργα-

νώθηκε	στο	ξενοδοχείο	Χίλτον	στη	Λευκωσία	στις	24	–	26	

Οκτωβρίου,	2013	και	είχε	πολύ	μεγάλη	επιτυχία.	

Στα	 πλαίσια	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης,	 στις	 25	 Οκτωβρίου	

πραγματοποιήθηκε	το	2ο	Συνέδριο	του	Ευρωπαϊκού	Συμβου-

λίου	Πολιτικών	Μηχανικών	με	θέμα	τη	Διαχείριση	των	Υδά-

των	στην	Ευρώπη.

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	θεωρεί	ότι	παρά	

τις	 δύσκολες	 οικονομικές	 συνθήκες	 που	 περνά	 η	 Κύπρος,	

τέτοιου	είδους	εκδηλώσεις	όχι	μόνο	δεν	πρέπει	να	σταματή-

σουν,	αλλά	και	θα	πρέπει	να	επιδιώκονται	γιατί	συμβάλλουν	

στη	τόνωση	της		οικονομίας	του	τόπου	μας.

Ο	Σύλλογος	μας	ως	Μέλος	του	ΣΠΜΑΚ,	συμμετέχει	από	φέ-

τος	στη	FEANI	(European	Federation	of	National	Engineering	

Associations).	 Στο	 επταμελές	 Συμβούλιο	 της	 	 Εθνικής	 Επι-

τροπής	FEANI	Κύπρου		συμμετέχουν	τρεις	Πολιτικοί	Μηχα-

νικοί	Μέλη	του	Συλλόγου	μας.	Τα	υπόλοιπα	Μέλη	είναι	δύο	

Μηχανολόγοι	Μηχανικοί	και	δύο	Ηλεκτρολόγοι	Μηχανικοί.	Η	

Επιτροπή	έχει	επαναδραστηριοποιηθεί	πρόσφατα.

Στην	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	ISHCCO	(International	Safety	

and	 Health	 Construction	 Co-ordinators	 Organization),	 η	 οποία	

πραγματοποιήθηκε	στην	Φρανκφούρτη	της	Γερμανίας	στις	23	

Μαρτίου,	2013,	εγκρίθηκε	η	συμμετοχή	του	Συλλόγου	μας	στο	

Διεθνή	αυτό	Οργανισμό	ως	εκπροσώπου	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.

Λεπτομέρειες	για	 τη	δράση	του	Συλλόγου	στα	δύο	χρόνια	

της	θητείας	του	παρόντος	ΚΔΣ,	θα	βρείτε	στη	φετινή	και	στη	

περσινή	Έκθεση	Πεπραγμένων,	στα	πέντε	τεύχη	του	Περι-

οδικού	που	εκδόθηκαν	και	στα	24	ενημερωτικά	Δελτία	που	

βρίσκονται	όλα	στην	ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	μας.

Συγχαίρω	 και	 ευχαριστώ	 τους	 συναδέλφους	 στο	 Κεντρικό	

Διοικητικό	 Συμβούλιο,	 για	 τον	 ενθουσιασμό	 και	 την	 άψογη	

συνεργασία	στο	έργο	που	έχει	επιτελεστεί.	Σαν	Πρόεδρος	

του	Συλλόγου,	ομολογώ	ότι	ήμουν	τυχερός	γιατί	είχα	πολύ	

καλούς,	ικανούς	και	δραστήριους	συνεργάτες.	Μαζί	πετύχα-

με	το	λεγόμενο	«team	work»	και	δουλέψαμε	είτε	όλοι	μαζί,	

είτε	χωριστά	σε	επιτροπές,	υπεύθυνα,		αποτελεσματικά	και	

με	επιτυχία.

	Συγχαρητήρια	και	ευχαριστίες,	επίσης,	απευθύνω	στα	Μέλη	

των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	στα	Μέλη	των	Επιτροπών	του	

Συλλόγου,	στους	Εκπροσώπους	μας	σε	Επιτροπές	άλλων	Ορ-

γανισμών,	στη	Γραμματεία	και	σε	όλους	τους	συναδέλφους	

που	εργάστηκαν	για	το	Σύλλογο,	τη	χρονιά	που	μας	πέρασε.	

Ο	Σύλλογος	έχει	πετύχει	μια	συντονισμένη	και	αναβαθμισμέ-

νη	εμπλοκή	στα	δρώμενα	του	τόπου	με	την	ουσιαστική	ενερ-

γό	συμμετοχή	μεγάλου	αριθμού	Μελών	του	που	προθυμοποι-

ήθηκαν	να	συνεισφέρουν	σε	αυτή	την	προσπάθεια.	

Συνάδελφοι,	για	μένα	προσωπικά	που	συμμετείχα	στις	δρα-

στηριότητες	του	Συλλόγου	από	τον	καιρό	της	ίδρυσης	του,	

αλλά	και	που	αφιέρωσα	πολλές	ώρες	για	την	ανάπτυξη	του,	

νιώθω	σήμερα	ιδιαίτερη	ικανοποίηση	γιατί	ύστερα	από	είκοσι	

ένα	χρόνια	βλέπω	ένα	Σύλλογο	καταξιωμένο	με	ένα	σημα-

ντικό	έργο	πίσω	του	και	με	τις	καλύτερες	προοπτικές	για	το	

μέλλον.	Για	μένα	ο	Σύλλογος	ήταν	και	θα	παραμείνει	μια	δεύ-

τερη	οικογένεια.	Αυξημένες	υποχρεώσεις	στην	εργασία	μου	

με	αναγκάζουν	να	παραμείνω	εκτός	Κεντρικού	Διοικητικού	

Συμβουλίου	στη	νέα	του	θητεία.	Θα	συνεχίσω	όμως	από	άλ-

λες	επάλξεις	να	υπηρετώ	το	Σύλλογο.	Είμαι	ήσυχος	γιατί	κα-

ταξιωμένοι	και	ικανότατοι	συνάδελφοι	που	έχουν	αποκτήσει	

τις	εμπειρίες,	θα	πάρουν	τη	σκυτάλη,	θα	συνεχίσουν	το	έργο	

και	είμαι	βέβαιος	ότι	θα	ανεβάσουν	ψηλότερα	τον	πήχη.

Ευχαριστώ	όλους	εσάς	για	την	εδώ	παρουσία	σας	και	ιδιαί-

τερα	τον	Πρύτανη	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου	Δρα	Κωνστα-

ντίνο	Χριστοφίδη,	για	την	προθυμία	του	να	παραστεί	και	να	

μας	μιλήσει	με	θέμα:

«	Για	το	μέλλον	του	μέλλοντος».	

Ιδιαίτερες	ευχαριστίες,	επίσης,	απευθύνουμε	προς	τον	έντι-

μο	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	Έργων	που	αποδέχτηκε	ευγε-

νώς	να	θέσει	υπό	την	αιγίδα	του	τη	Γενική	μας	Συνέλευση

και	να	κηρύξει	την	έναρξη	των	Eργασιών	της,	καθώς	και	στον	

έντιμο	Υπουργό	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλο-

ντος	που	μας	τιμά	με	την	παρουσία	του.

Σας	ευχαριστούμε	και	πάλι.
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Ζούμε	 σε	 έναν	 σκληρό,	 ανταγωνιστικό	 και	 αδίσταχτο	

κόσμο.	 Υπάρχουν	 εθνικά	 συμφέροντα,	 γεωπολιτικοί	

ανταγωνισμοί,	 οικονομικά	 και	 αδιαφανή	 συστήματα·	

αυτός	είναι	ο	κόσμος	που	ζούμε.	Για	να	επιβιώσουμε	σε	έναν	

τέτοιο	κόσμο,	χρειαζόμαστε	περισσή	ευθυκρισία	και	ευμάθεια. 

Ζούμε	 δύσκολες	 μέρες.	 Χρειαζόμαστε	 ένα	 καινούργιο	

«Brand	Name»	για	την	Κύπρο.	Ο	τόπος	μας,	η	οικονομία	μας,	

χρειάζεται	ένα	καινούργιο	μοντέλο,	μια	καινούργια	αρχιτε-

κτονική	ανάπτυξης	που	θα	βάλει	στο	επίκεντρο	την	πράσινη	

οικονομία,	την	κοινωνία	της	γνώσης	και	τη	δημιουργικότητα	

των	νέων	ανθρώπων,	που	θα	βάλει	στο	κέντρο	τα	πανεπιστή-

μια	και	τα	ερευνητικά	της	κέντρα.	

Χρειαζόμαστε	σήμερα	ως	κράτος	ξεκάθαρο	όραμα	που	θα	

το	υπηρετήσουμε	με	συνέπεια,	ταλέντο	και	προσήλωση.	

Είναι	 πλέον	 φανερό,	 ότι	 η	 Κύπρος	 ως	 τραπεζικό	 χρηματο-

πιστωτικό	 σύστημα,	 έχει	 υποστεί	 καίριο	 πλήγμα.	 Κανείς	 δεν	

μπορεί	να	εκτιμήσει	από	τώρα	εάν	θα	μπορέσει	η	χώρα	να	απο-

τελέσει	ξανά	ένα	τραπεζικό	κέντρο	της	προηγούμενης	εμβέλει-

ας,	εξ’	άλλου	τέτοιες	εκτιμήσεις	είναι	αρκετά	επισφαλείς.	

Το	 ερώτημα	 τι	 ποσοστό	 του	ΑΕΠ	 έχει	 χαθεί	 και	 θα	 χαθεί,	

είναι	 επίσης	μετέωρο,	αφού	τέτοιες	ώρες	οι	 εκτιμήσεις	εί-

ναι	δύσκολες,	δεδομένου	ότι	οι	επιπτώσεις	από	το	πρόβλη-

μα	των	τραπεζών,	σε	σημαντικό	αριθμό	επιχειρήσεων,	είναι	

ακόμη	άγνωστες.	Θα	έλεγε	κανείς	ότι	το	ποσοστό	μείωσης	

του	 ΑΕΠ	 θα	 κυμανθεί	 ανάμεσα	 στο	 15	 και	 στο	 25%.	 Επο-

μένως,	αντιλαμβάνεστε	ότι	οι	επιπτώσεις	από	μία	σημαντική	

απώλεια	του	ΑΕΠ	της	κυπριακής	οικονομίας	θα	είναι	δραμα-

τικές,	καθώς	η	ύφεση	που	θα	ακολουθήσει	θα	είναι	μεγάλη,	η	

επιβράδυνση	της	οικονομικής	δραστηριότητας	δεδομένη	και	

η	αύξηση	του	ποσοστού	της	ανεργίας	ραγδαία.

Σε	αυτές	τις	δύσκολες	ώρες,	όπου	τα	προβλήματα	είναι	με-

γάλα	 και	 πιεστικά,	 χρειαζόμαστε	 τολμηρές	 λύσεις·	 λύσεις	

που	θα	είναι	έξω	από	τη	συμβατική	λογική.	Αυτές	τις	ώρες	

επείγει	 η	 αναζήτηση	 τρόπων	 αναπλήρωσης	 των	 απωλειών	

του	ΑΕΠ.	Εκτιμώ	ότι	η	Κύπρος	μπορεί,	και	μάλιστα	γρήγορα,	

να	αναπληρώσει	τις	απώλειές	της	και	όχι	μόνο,	εάν	επενδύ-

σει	σε	δύο	βασικούς	τομείς:

1. στην	Πράσινη	Εναλλακτική	Οικονομία	και

2. στην	Κοινωνία	της	Γνώσης

Κοιτάζοντας	 και	 αναλύοντας	 επιστημονικά	 το	 ενεργειακό	

μείγμα	της	πατρίδας	μας,	διαπιστώνεται	ότι	ο	μέχρι	σήμερα	

ενεργειακός	προγραμματισμός	μας	δεν	βασίζεται	σε	ορθο-

λογιστικές	αναλύσεις,	και	είναι	απλά	αποτέλεσμα	πολιτικών,	

κομματικών	και	συντεχνιακών	συμβιβασμών.	Ο	υφιστάμενος	

ενεργειακός	 χάρτης	 αποτυπώνει	 καθαρά	 ξεπερασμένους	

στόχους	και	άλλες	εποχές.	Χρειαζόμαστε	σήμερα	έναν	άλ-

λον	ενεργειακό	χάρτη	που	θα	ανταποκρίνεται	στις	σημερινές	

μας	ανάγκες,	αλλά	και	στις	παρούσες	οικονομικές	συγκυρίες	

που	είναι	πιεστικές	και	επείγουσες.	Ένα	τέτοιο	πρόγραμμα,	

θα	πρέπει	να	κινείται	γύρω	από	επτά	βασικούς	άξονες:	

1)	Προσέλκυση	Ενεργειακών	Επενδύσεων,	

2)	Δραστική	Μείωση	της	Τιμής	του	Ηλεκτρικού	Ρεύματος,	

3)	Δραστική	Μείωση	της	Εισαγωγής	Καυσίμου	για	την	ΑΗΚ	

4) Αύξηση	της	Ανταγωνιστικότητας	της	Κυπριακής	Οικονομίας,	

5)	Ευθυγράμμιση	με	τις	Βασικές	Προτεραιότητες	της	Ευρώ-

πης	σε	Σχέση	με	την	Πράσινη	Οικονομία,	

6)	Δημιουργία	σημαντικού	αριθμού	Πράσινων	Θέσεων	Εργα-

σίας	και	

7)	Μεγιστοποίηση	των	Παράπλευρων	Κερδών	στις	Συγκοινω-

νίες,	τον	Τουρισμό	και	τη	Γεωργία.

Η	κυπριακή	κυβέρνηση	θα	πρέπει	να	προχωρήσει	άμεσα	σε	

μια	νέα	πολιτική,	με	βασικό	στόχο	τη	μετατροπή	της	Κυπρι-

ακής	Δημοκρατίας	σε	«πράσινη	πολιτεία»,	κερδίζοντας	έτσι	

πολιτικά	πλεονεκτήματα	και	ταυτόχρονα	τη	συμπάθεια	ενός	

πολύ	 σημαντικού	 ευαισθητοποιημένου	 πληθυσμού,	 ειδικά	

στη	Βόρεια	Ευρώπη.	

Η	στροφή	στην	πράσινη	ανάπτυξη	αποτελεί	σήμερα	τον	βα-

σικό	άξονα	προτεραιότητας	για	την	Ευρώπη	και	θα	μας	δώσει	

πολλές	ευκαιρίες	για	σημαντική	χρηματοδότηση.	Ευκαιρίες	

που	θα	βοηθήσουν	τις	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις,	τη	γεωρ-

γία,	την	κτηνοτροφία,	τις	αγροτικές	κοινότητες,	τα	ερευνητι-

κά	κέντρα	και	ινστιτούτα,	τα	νοσοκομεία,	καθώς	και	τα	Πανε-

πιστήμια.	Ο	τομέας	των	ανανεώσιμων	πηγών	ενέργειας	είναι	

ο	πιο	εύκολος	και	διαφανής	τομέας,	όπου	ξένοι	επενδυτές	

θα	μπορούσαν	να	προσεγγιστούν	χωρίς	δυσκολίες.	

Θα	πρέπει,	λοιπόν,	να	προχωρήσουμε	σε	ένα	πενταετές	σχέ-

διο	μετατροπής	της	πατρίδας	μας	σε	πράσινη	πολιτεία.	Τα	

οφέλη	από	αυτήν	την	προσπάθεια	θα	φανούν	άμεσα,	τόσο	σε	

θέσεις	εργασίας,	όσο	και	σε	βελτίωση	των	οικονομικών	μας	

δεδομένων.	 Θα	 έχει	 άμεσα	 οφέλη	 ο	 παραγωγικός	 κόσμος	

της	Κύπρου,	αλλά	και	τα	νοικοκυριά.	

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
«Για το Μέλλον του Μέλλοντος»
Ομιλία	Πρύτανη,	Καθηγητή	Κωνσταντίνου	Χριστοφίδη
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Ναι,	 μπορούμε	 να	 μετατρέψουμε	 την	 Κύπρο	 σε	 ηλεκτρο-

ηλιακή	 αυτόνομη	 πολιτεία,	 δηλαδή	 100%	 ηλεκτρικό	 ρεύμα	

από	τον	ήλιο.	Δεν	υπάρχουν	τεχνικοί	περιορισμοί,	υπάρχουν	

μόνο	συνδικαλιστικοί	περιορισμοί!	

Το	συνολικό	κόστος,	όσον	αφορά	στα	φωτοβολταϊκά	πάρ-

κα,	 το	σύστημα	αντλησιο-ταμίευσης	 και	 ηλιακής	αφαλάτω-

σης,	 υπολογίζεται	 ότι	 δεν	 θα	 ξεπεράσει	 τα	 2.6	 δισεκατομ-

μύρια	 ευρώ,	 χωρίς	 να	 χρειαστεί	 η	 κυπριακή	 κυβέρνηση	 να	

επενδύσει	ένα	Ευρώ!	Το	συνολικό	ποσό	μπορεί	να	προέλθει	

από	ιδιωτικά	κεφάλαια	και	ξένες	επενδύσεις.	Προσέξτε	τους	

αριθμούς,	2.6	δισεκατομμύρια	ευρώ	επένδυση,	για	να	εξοικο-

νομούμε	σε	καύσιμα	700	με	800	εκατομμύρια	το	χρόνο!!	

Η	 προσέλκυση	 2.6	 δισεκατομμυρίων	 ευρώ	σε	 αυτούς	 τους	

τομείς,	με	συγκεκριμένο	προγραμματισμό,	δεν	είναι	δύσκολη	

γιατί	αφορά	επενδύσεις	με	γρήγορη	επανάκτηση	των	αρχι-

κών	κεφαλαίων	και	σημαντικά	κέρδη.	Τις	επόμενες	εβδομά-

δες	θα	υπάρξουν	εξελίξεις.	

Με	την	ολοκλήρωση	του	προγράμματος	«Πράσινη	Πολιτεία»,	

θα	καταλήξουμε	να	έχουμε	την	τιμή	των	12	με	14	σεντς	ανά	

κιλοβατώρα,	αντί	27	σεντς	που	είναι	σήμερα.	

Η	δραστική	μείωση	 της	 τιμής	 του	ηλεκτρικού	ρεύματος	 θα	

έχει	εντυπωσιακές	επιπτώσεις	στην	ανταγωνιστικότητα	της	

κυπριακής	οικονομίας.	Υπενθυμίζω	ότι	αμέσως	μετά	από	την	

έκρηξη	στο	Μαρί,	η	Κύπρος	έχασε	πολυάριθμες	θέσεις	στο	

διεθνή	 κατάλογο	 της	 ανταγωνιστικότητας.	 Η	 μείωση	 της	

τιμής	 του	 ρεύματος	 θα	 επηρεάσει	 θετικά	 τον	 τουρισμό,	 τη	

βιομηχανία,	τη	γεωργία	και	τα	νοικοκυριά.	Επιπλέον,	θα	επα-

νεμφανίσει	 ενεργοβόρες	μικρές	επιχειρήσεις	που	εξαφανί-

στηκαν	τα	τελευταία	χρόνια	λόγω	της	αύξησης	της	τιμής	του	

ρεύματος,	με	θετικές	επιπτώσεις	στην	αγορά	εργασίας.	

Όλες	οι	μεγάλες	δράσεις	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	για	την	

επόμενη	 επταετία,	 αφορούν	 έμμεσα	 ή	 άμεσα	 την	 πράσινη	

εναλλακτική	οικονομία.	Από	τέτοια	κονδύλια	επωφελούνται	

για	 την	ώρα	 κυρίως	 οι	 οικονομίες	 των	 χωρών	 της	 βόρειας	

Ευρώπης.	Η	πορεία	του	τόπου	σε	αυτές	τις	κατευθύνσεις	θα	

δημιουργήσει	όλες	τις	απαραίτητες	προϋποθέσεις	για	μια	πιο	

επιθετική	διεκδίκηση	τεράστιων	ευρωπαϊκών	κονδυλίων.		

 

Επένδυση	2.6	δισεκατομμυρίων	ευρώ	στους	τομείς	της	πρά-

σινης	οικονομίας	θα	ανοίξει	περίπου	6	χιλιάδες	θέσεις	εργα-

σίας	για	πέντε	χρόνια.	Θέσεις	για	μηχανικούς,	τεχνικούς,	και	

ανειδίκευτους	εργάτες.	

Η	χώρα	μας	έχει	το	μεγάλο	πλεονέκτημα	της	ηλιοφάνειας.	

Έχουμε	δεσμευτεί	απέναντι	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	ότι	ένα	

μεγάλο	μέρος	του	ενεργειακού	μας	μίγματος	θα	προέρχεται	

από	τον	ήλιο	πριν	από	το	2020.	Με	τις	συγκεκριμένες	προ-

τάσεις,	 αυτός	 ο	 στόχος	 θα	 υπερκαλυφθεί	 σύντομα.	 Όπως	

προανέφερα,	αυτό	θα	μας	κάνει	πιο	ανταγωνιστικούς	σε	όλα	

τα	επίπεδα.	Καταρχήν,	θα	υπάρξει	μια	άνοδος	της	ανταγωνι-

στικότητας	του	τουριστικού	μας	προϊόντος.	Μέσω	της	πρό-

σβασης	σε	φθηνή	ενέργεια	θα	έχουμε,	επίσης,	πρόσβαση	σε	

άφθονο	και	φθηνό	νερό.	Επιπλέον,	πέραν	από	τις	χαμηλές	

τιμές,	εξασφαλίζεται	αφθονία	νερού	που	ανεξαρτητοποιεί	τη	

γεωργία	από	τις	καιρικές	συνθήκες.	Η	αφθονία	σε	νερό	θα	

μας	δώσει	 την	 ευκαιρία	 να	 ξαναφτιάξουμε	 τους	βιότοπους	

που	χάσαμε,	τις	λίμνες	που	εξαφανίστηκαν	με	την	πάροδο	

του	χρόνου.	Θα	διορθώσουμε	 τις	 ζημιές	στα	 υπόγεια	 ύδα-

τα,	θα	δούμε	από	την	αρχή	την	ανάπτυξη	του	Τροόδους,	θα	

στραφούμε	προς	τις	βιολογικές	και	οργανικές	καλλιέργειες.	

Σημειώστε	ότι	οι	Γερμανοί	εξάγουν	βιολογικά	προϊόντα	αξίας	

πέραν	των	15	δις	ευρώ	το	χρόνο!	Θα	δούμε	την	κτηνοτροφία	

να	χρησιμοποιεί	 νέες	μεθόδους	παραγωγής.	Θα	ανοίξουμε	

το	δρόμο	για	μαζική	επιστροφή	των	ανθρώπων	στην	ύπαιθρο,	

όχι	με	τους	όρους	του	1960,	αλλά	του	21ου	αιώνα.	Η	ανάπτυ-

ξη	μιας	εναλλακτικής	γεωργίας	θα	μας	δώσει,	επίσης,	νέες	

δυνατότητες	 παραγωγής	 ενέργειας	 από	 βιομάζα.	 Αρχίζει,	

δηλαδή,	να	δημιουργείται	ένας	ενάρετος	πράσινος	κύκλος!	

Το	φθηνό	ηλεκτρικό	ρεύμα	θα	θέσει	αμέσως	τα	θεμέλια	για	

ένα	νέο	σχεδιασμό	του	συγκοινωνιακού	δικτύου,	με	επίκε-

ντρο	τις	ηλεκτρικές	συγκοινωνίες.	Για	πρώτη	φορά,	οι	εξω-

τερικές	επενδύσεις	σε	αυτό	τον	τομέα	θα	είναι	εφικτές	και	

οικονομικά	συμφέρουσες.	

Με	αυτούς	τους	όρους,	θα	έχουμε	ένα	εντελώς	διαφορετικό	



52 Πολιτικός Mηχανικός   Φεβρουάριος 2014

Γενική Συνέλευση

μοντέλο	 τουριστικής	 βιομηχανίας,	 που	 θα	 αποτελείται	 από	

ευαισθητοποιημένο,	σε	θέματα	πράσινης	ανάπτυξης,	ανθρώ-

πινο	δυναμικό	και	τουρίστες.	

Οι	επισκέπτες	δεν	θα	έρχονται	στην	Κύπρο	μόνο	για	τις	παραλί-

ες,	τις	αρχαιότητες	και	τη	φυσική	της	ομορφιά,	αλλά	και	για	την	

ποιότητα	των	υπηρεσιών	της,	την	πράσινη	ενέργεια,	τα	βιολογι-

κά,	οργανικά	και	υγιεινά	προϊόντα	που	θα	παράγει	η	χώρα.	

Ο	τουρίστας	στο	πιάτο	του	θα	έχει	έναν	κόσμο	που	θα	προέρ-

χεται	πραγματικά	από	την	τοπική	φύση.	Θα	δημιουργήσουμε	

έτσι	μια	καινούργια	εικόνα	για	την	πατρίδα	μας,	μια	«Πράσι-

νη	Πολιτεία».

Τώρα	θα	σας	μιλήσω	για	το	2ο	άξονα	σύγχρονης	ανάπτυξης,	

δηλαδή	την	Κοινωνία	της	Γνώσης:	

Για	δεκαετίες	τώρα,	ακούμε	για	μεταρρυθμίσεις	που	μένουν	

στα	λόγια.	Έχει	γεμίσει	η	χώρα	από	Λουθήρους,	αλλά	τίποτα	

δεν	αλλάζει!	Δεν	αλλάζει	τίποτα	γιατί	η	διαπλοκή	ανάμεσα	

στην	πολιτική,	τα	συνδικαλιστικά	συμφέροντα	και	την	πελα-

τειακή	σχέση,	είναι	τόσο	μεγάλη,	που	κάνει	τα	πάντα	στατικά	

και	δημιουργεί	θεόρατες	δυνάμεις	αδράνειας.	

Δείτε,	για	παράδειγμα,	το	ζήτημα	του	καταλόγου	διοριστέ-

ων•	κανένας	δεν	τολμά	να	αλλάξει	την	ισχύουσα	πρακτική.	

Αυτό	που	απασχολεί	διαχρονικά	την	πολιτική	ηγεσία	δεν	εί-

ναι	 οι	 επόμενες	 γενεές,	 αλλά	οι	 επόμενες	 εκλογές	 και	 με	

αυτήν	τη	λογική	οι	εκπαιδευτικές	παρατάξεις	εξασφαλίζουν	

πολλές	ψήφους.	Ποιος,	όμως,	θα	διασφαλίσει	επιτέλους	το	

δικαίωμα	των	παιδιών	της	πατρίδας	μας	να	έχουν	τους	καλύ-

τερους	δασκάλους;

Η	 δημοτική	 εκπαίδευση	 θα	 πρέπει	 να	 προσανατολιστεί	 σε	

μιαν	άλλη	λογική•	εκείνη	της	καλλιέργειας	της	περιέργειας	

και	της	ανάλυσης	των	φαινομένων	του	κόσμου	μας.	Θα	πρέ-

πει,	δηλαδή,	να	εντάξουμε	στην	κουλτούρα	μας	τον	επιστη-

μονικό	πολιτισμό.

Τώρα,	ήρθε	η	ώρα	για	ένα	κβαντικό	άλμα	προς	τα	εμπρός.	

Χρειαζόμαστε,	 λοιπόν,	 ένα	 καινούργιο	 δημοτικό	 σχολείο,	

ολοήμερο,	 με	 έναν	 εντελώς	 διαφορετικό	 προσανατολισμό	

που	δεν	θα	πιστεύει	ότι	όλα	τα	παιδιά	είναι	τα	ίδια,	που	δεν	

θα	ισοπεδώνει	τα	ταλέντα	και	τη	δίψα	για	μάθηση.	Χρειαζό-

μαστε	ένα	σχολείο	όπου	οι	δάσκαλοι	δεν	θα	εξασκούν	επάγ-

γελμα,	αλλά	μια	συγκεκριμένη	αποστολή	για	το	κτίσιμο	μιας	

άλλης	πατρίδας.	

Το	 εκπαιδευτικό	 πλαίσιο	 πρέπει	 να	 το	 μετατρέψουμε	 σε	

πλαίσιο	δημιουργίας.	Τι	χρειάζεται	για	παράδειγμα	ένα	σω-

στό	σχολείο;	Η	απάντηση	είναι	απλή:	καλούς	δασκάλους	και	

καλή	υλικοτεχνική	υποδομή.	Δυστυχώς,	αποτύχαμε	και	στα	

δύο,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 ξοδεύουμε	 ένα	 δισεκατομμύριο	

ευρώ	το	χρόνο	(1.45	δις	το	2012)	για	την	παιδεία.	Δεν	ισχυρί-

ζομαι,	βεβαίως,	ότι	δεν	υπάρχουν	καλοί	δάσκαλοι.	Η	επιλογή	

όμως	των	δασκάλων	και	των	καθηγητών	με	κατάλογο	επέ-

φερε	καίριο	πλήγμα	στο	εκπαιδευτικό	μας	σύστημα,	το	ισο-

πέδωσε,	 το	υποβάθμισε.	Δημιουργήσαμε	ένα	σύστημα	που	

εκκολάπτει	έναν	άκρατο	συνδικαλισμό,	ο	οποίος	δεν	αφήνει	

να	βλαστήσει	τίποτα	το	καινούργιο,	γιατί	μοναδικός	του	στό-

χος	είναι	η	διαιώνισή	του.	Έτσι	ήρθαν	και	τα	αποτελέσματα	

από	την	Πίζα,	είμαστε	οι	τελευταίοι	της	Ευρώπης!

Όπως	προανέφερα,	η	υλικοτεχνική	υποδομή	έχει	επίσης	τη	

δική	της	συνεισφορά	σε	ένα	υγιές	εκπαιδευτικό	σύστημα.	Οι	

παππούδες	και	οι	προπάπποι	μας	θα	μπορούσαν	να	μας	είχαν	

ήδη	διδάξει	πολλά	για	αυτό	το	θέμα.	Στις	δεκαετίες	του	20’	

και	του	30’	διάλεγαν	τα	καλύτερα	μέρη	σε	κάθε	πόλη	και	σε	

κάθε	χωριό,	κυρίως	τα	υψώματα	και	έκτιζαν	με	την	καλύτερη	

πέτρα	τα	καλύτερα	κτήρια	και	τα	ονόμαζαν	σχολεία.

Έφευγαν	τα	παιδιά	από	τα	φτωχόσπιτα	και	πήγαιναν	στους	

ναούς	της	γνώσης,	γιατί	οι	παππούδες	μας	είχαν	καταλάβει	

ότι,	«η	μόρφωση	θέλει	αρχοντιά».	Κοιτάξτε	τι	σχολεία	κτί-

σαμε	μετά	την	ανεξαρτησία•	τσιμεντένια	κουτιά,	χωρίς	χα-

ρακτήρα,	υποβαθμίζοντας	έτσι	τη	σχέση	αρχοντιάς	και	γνώ-

σης,	που	αποτελεί	βασικό	συστατικό	για	την	κουλτούρα	της	

μάθησης.	

Το	σημερινό	σύστημα	της	μέσης	εκπαίδευσης	πρέπει,	ομοί-

ως,	να	ξανακτιστεί	από	την	αρχή	και	δεν	απαιτείται	μεγάλη	

προσπάθεια	για	να	δούμε	πώς.	Θα	πρέπει	να	επιστρέψουμε	

στο	παλιό	μας	γυμνάσιο,	με	το	κλασικό,	το	πρακτικό,	και	το	

οικονομικό.	Όχι	 με	 όρους	 νοσταλγικούς,	 αλλά	 με	 σύγχρο-

νους.	Να	επαναφέρουμε	τη	διδακτέα	ύλη,	τόσο	σε	επίπεδο	

ποιότητας,	όσο	και	σε	επίπεδο	ποσότητας.	Τα	μαθηματικά,	

τα	ελληνικά,	τα	αρχαία	ελληνικά	και	οι	επιστήμες,	πρέπει	να	

ενισχυθούν	ακόμη	περισσότερο.	

Επιμένω	για	τη	μόρφωση	σε	αξίες,	τη	σύνδεση	της	νεοελλη-

νικής	με	τις	ρίζες	της,	την	ικανότητα	που	αναπτύσσει	για	πα-

ραγωγή	λόγου	και	έκφρασης,	διότι	ειδικά	αυτές	τις	μέρες	πρέ-

πει	να	ενισχύσουμε	τις	αξίες,	πρέπει	να	μεταδώσουμε	στους	

νέους	ανθρώπους	τα	βαθιά	νοήματα	του	πολιτισμού	μας.	

Το	γυμνάσιο	πρέπει	να	επιστρέψει	και	πάλι	στις	σχολικές	στο-

λές	και	το	κάθε	σχολείο	στα	δικά	του	διακριτικά	χαρακτηρι-

στικά,	ώστε	να	μπορούν	οι	μαθητές	να	αυτό-προσδιορίζονται	

με	υπερηφάνεια	στη	σχολική	τους	μονάδα.	Σε	μια	εποχή	που	

τα	πάντα	είναι	απρόσωπα,	είναι	πολύ	σημαντικό	το	αίσθημα	

του	ανήκειν.	Διότι,	εάν	τελικά	τα	παιδιά	δεν	μπορούν	να	ανή-

κουν	στην	κοινότητα	του	σχολείου	τους,	θα	επιδιώξουν	να	

ανήκουν	κάπου	αλλού,	στους	πορτοκαλί	ή	στους	πράσινους,	

στις	θύρες	των	γηπέδων	και	στις	ακραίες	ομάδες	που	τους	

προσελκύουν.	

Πρέπει	να	κτίσουμε	ένα	καινούργιο	σχολείο	μακριά	από	τα	

κούφια	συνθήματα	και	την	πολιτική	εκμετάλλευση.	Είδα	πριν	

από	δύο	χρόνια	στον	προθάλαμο	του	Υπουργείου	Παιδείας	

και	Πολιτισμού	το	σύνθημα,	«…Δημοκρατικό	Σχολείο	με	Αν-

θρώπινο	Πρόσωπο»	και	ζήτησα	από	τον	τότε	Υπουργό	να	μου	

εξηγήσει	ακριβώς	τι	σημαίνει	αυτό	το	σύνθημα.	Χαμογέλασε.	

Ακόμα	περιμένω	την	απάντησή	του...

Πριν	 από	 ένα	 χρόνο,	 όταν	 πρωτοανέφερα	 στην	 Επιτροπή	

Παιδείας	 της	 Βουλής	 την	 πρόθεση	 του	Πανεπιστημίου	 Κύ-

πρου	για	τη	δημιουργία	Πρότυπου	Γυμνασίου-	Λυκείου,	κά-

ποιος	βουλευτής	με	κοίταξε	αυστηρά	λέγοντάς	μου:	«Τι	θέ-

λετε,	 να	φτιάξετε	σχολεία	για	 την	ελίτ;»	Όχι.	Θέλουμε	να	

φτιάξουμε	πρότυπα	σχολεία	και	όχι	σχολεία	μόνο	για	άπο-

ρους	ή	μόνο	για	εύπορους.	Θέλουμε	σχολεία	όπου	όλοι	θα	

μπορούν	να	εξασκούνται	πνευματικά,	πετυχαίνοντας	διανοη-

τικούς	και	ηθικούς	άθλους	αντάξιους	της	νεότητας	αυτής	της	

γενιάς,	 αντί	 να	αναζητούν	 κομματικά	πλεονεκτήματα	 τόσο	

νωρίς	στη	ζωή	τους.	Θέλουμε	σχολεία	όπου	να	συντελείται	

καθημερινά	μια	γιορτή	του	πνεύματος	και	όχι	ένα	κομματικό	

πάρτι	συνδικαλιστών.	

Πρέπει	να	μετατρέψουμε	την	κρίση	σε	μια	ευκαιρία	αναμόρ-

φωσης	 των	 πνευματικών	 θεσμών	 της	 δημοκρατίας.	Πρέπει	

να	αποδείξουμε	εκ	νέου	την	ανωτερότητα	του	δημοκρατικού	

πολιτεύματος	και	να	διαψεύσουμε	όσους	ισχυρίζονται	ότι	η	

δημοκρατία	 είναι	 ένα	 καθεστώς	 των	 μετρίων.	 Απέναντι	 σε	

αυτήν	την	ευκαιριακή	μετριοκρατία	χρειάζεται	να	προτάξου-

με	ένα	καινούργιο	όραμα	για	το	αύριο.

 

Ένα	ανανεωμένο	σχολείο	μέσης	εκπαίδευσης	θα	είναι	η	κα-

λύτερη	προϋπόθεση	για	ένα	δυνατό	πανεπιστήμιο,	ικανό	και	

έτοιμο	για	μεγάλες	ανατροπές	και	κοινωνικές	αλλαγές.	

Ένα	πανεπιστήμιο	 που	 θα	 μπορέσει	 πραγματικά	 να	 κινηθεί	

ραγδαία	προς	τον	κόσμο	της	καινοτομίας	και	της	νέας	επο-

χής	και	θα	γίνει	η	πραγματική	ατμομηχανή	ανάπτυξης	του	τό-

που	σε	μια	πλέον	διαφορετική,	βιώσιμη	βάση,	όπου	κυρίαρχο	

στοιχείο	δεν	θα	είναι	το	εύκολο	και	άγνωστο	χρήμα,	αλλά	η	

γνώση	και	η	αυτογνωσία.	

Κυρίες	και	Κύριοι,	

Απαραίτητο	 συστατικό	 για	 την	 κατάκτηση	 της	 γνώσης	 και	

την	ανάπτυξη	της	δημιουργικότητας	είναι	η	επικοινωνία	και	

η	κοινωνική	δικτύωση	σε	ένα	όμορφο	περιβάλλον.	Στο	Πα-

νεπιστήμιο	Κύπρου	θέλουμε	να	δημιουργήσουμε	την	«Πόλη	

της	Γνώσης».	

Θέλουμε	να	δημιουργήσουμε	ένα	χώρο	συνάντησης	επιστη-

μόνων,	ερευνητών	και	φοιτητών.	Όταν	αγαπάς	το	χώρο	όπου	

εργάζεσαι,	 αγαπάς	 να	δημιουργείς	σε	αυτόν.	Ένα	όμορφο	

περιβάλλον	 τονώνει	 την	 παραγωγική	 διάθεση	 και	 ενισχύει	

την	εφευρετικότητα.	

Θέλουμε	να	κτίσουμε	εκείνες	 τις	υποδομές	που	να	εμπνέ-

ουν	τον	ερευνητή	και	τον	επιστήμονα	να	καινοτομήσουν,	να	

εμπνέουν	τους	νέους	ανθρώπους	για	μάθηση.	

Η	 κοινωνία	 της	 γνώσης	 που	 οραματιζόμαστε	 να	 δημιουρ-

γήσουμε	 δεν	 αφορά	 μόνο	 την	 πανεπιστημιακή	 κοινότητα,	

αφορά	και	 την	 κοινωνία	στο	σύνολό	 της.	Το	Πανεπιστήμιο	

Κύπρου	είναι	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	κοινωνίας	μας,	ερ-

γάζεται	και	δρα	μέσα	σε	αυτήν,	με	αυτήν	και	για	αυτήν.	

Έχει	 πλέον	 αποδειχθεί	 στην	 πράξη,	 πώς	 η	 χρηματοδότηση	

αξιόλογων	ερευνητικών	υποδομών	δημιουργεί	αειφόρο	ανά-

πτυξη,	αναβάθμιση,	δημιουργεί	νέες	θέσεις	εργασίας,	σπρώ-

χνει	στην	παραγωγή	προϊόντων	υψηλής	προστιθέμενης	αξίας	

και	πραγματικό	πλούτο	με	πολλούς	διαφορετικούς	τρόπους.	

Αυτό	το	παράδειγμα,	κόντρα	στα	κλασσικά	δόγματα	της	πα-

ραδοσιακής	οικονομικής	θεωρίας,	ήταν	αιρετικό	για	την	επο-

χή	του	και	χρειάστηκε	να	καμφθούν	πολλές	αντιστάσεις	και	

να	περάσει	πολύς	χρόνος	για	να	γίνει	αποδεκτή	ευρύτατα	η	

ιδέα	αυτού	του	είδους	της	ανάπτυξης.

Σε	πολλές	χώρες,	ανάμεσα	σε	αυτές	 και	 η	Κύπρος,	 και	 για	

πολλά	χρόνια	δυστυχώς,	οι	πλούσιοι	πόροι	των	διαρθρωτικών	

ταμείων	επιλέχθηκαν	να	χρησιμοποιηθούν	για	έργα	που	χαρα-

κτηρίζονται	ως	«τούβλα	και	τσιμέντα»	(bricks	and	mortar).	

Μερικά	από	αυτά	εμπίπτουν	στην	κατηγορία	των	εντυπωσια-

κών	κατασκευών	(“prestige	projects”)	και	εύκολα	αναγνωρίσι-

μων	από	τους	πολίτες	μεν,	αλλά	που	δεν	είναι	έργα	μακράς	

πνοής,	γιατί	δεν	δημιουργούν	ανάπτυξη	μακροπρόθεσμα.	

Ήταν	 έργα	 απομονωμένα,	 ξεκομμένα	 από	 μια	 ευρύτερη	

στρατηγική	 ανάπτυξης	 και	 επιλογής	 στρατηγικών	 στόχων	

για	τη	χώρα,	«καθεδρικοί	ναοί	μέσα	στην	έρημο»,	όπως	τα	

χαρακτήριζαν	μερικοί.	

Έτσι,	ενώ	δαπανήθηκε	μεγάλο	ποσοστό	των	πόρων	από	τα	

διαρθρωτικά	ταμεία,	δεν	σημειώθηκε	το	κβαντικό	άλμα	προς	

τα	 εμπρός	 που	 χρειάζονταν	 οι	 χώρες	 προς	 την	 ανάπτυξη.	

Πολλά	από	τα	έργα	αυτά	δεν	άφησαν	πίσω	τους	μακροπρό-

θεσμο	όφελος.

Εντούτοις,	 πολλές	χώρες	 έχουν	 επιτέλους	 κατανοήσει	 και	

υιοθετήσει	πιο	φωτισμένα	μοντέλα	ανάπτυξης	και	πιο	δημι-

ουργικούς	τρόπους	αξιοποίησης	των	πόρων	των	διαρθρωτι-

κών	ταμείων.	

Η	λέξη-κλειδί	σήμερα	είναι	η	«έξυπνη	εξειδίκευση»	 (smart	

specialization),	 δηλαδή	 η	 χάραξη	 συγκεκριμένης	 συνολικής	

στρατηγικής	που	δίνει	 έμφαση	στα	στρατηγικά	πλεονεκτή-

ματα	της	χώρας	και	που	αγκαλιάζει	με	το	ίδιο	πρίσμα	και	στό-

χευση,	διαφορετικούς	και	συνάμα	συμπληρωματικούς	τομείς	

δραστηριότητας.	

Η	κρίση	στην	Κύπρο,	μας	δίνει	 την	ευκαιρία	να	χαράξουμε	

τη	δική	μας	έξυπνη	στρατηγική	και	να	αξιοποιήσουμε	τους	

διαρθρωτικούς	 πόρους,	 όχι	 για	 να	 κτίσουμε	 άλλα	 «τούβλα	

και	τσιμέντα»,	άλλη	άσφαλτο,	άλλα	πλακόστρωτα,	αλλά	για	
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μοντέλο	 τουριστικής	 βιομηχανίας,	 που	 θα	 αποτελείται	 από	

ευαισθητοποιημένο,	σε	θέματα	πράσινης	ανάπτυξης,	ανθρώ-

πινο	δυναμικό	και	τουρίστες.	

Οι	επισκέπτες	δεν	θα	έρχονται	στην	Κύπρο	μόνο	για	τις	παραλί-

ες,	τις	αρχαιότητες	και	τη	φυσική	της	ομορφιά,	αλλά	και	για	την	

ποιότητα	των	υπηρεσιών	της,	την	πράσινη	ενέργεια,	τα	βιολογι-

κά,	οργανικά	και	υγιεινά	προϊόντα	που	θα	παράγει	η	χώρα.	

Ο	τουρίστας	στο	πιάτο	του	θα	έχει	έναν	κόσμο	που	θα	προέρ-

χεται	πραγματικά	από	την	τοπική	φύση.	Θα	δημιουργήσουμε	

έτσι	μια	καινούργια	εικόνα	για	την	πατρίδα	μας,	μια	«Πράσι-

νη	Πολιτεία».

Τώρα	θα	σας	μιλήσω	για	το	2ο	άξονα	σύγχρονης	ανάπτυξης,	

δηλαδή	την	Κοινωνία	της	Γνώσης:	

Για	δεκαετίες	τώρα,	ακούμε	για	μεταρρυθμίσεις	που	μένουν	

στα	λόγια.	Έχει	γεμίσει	η	χώρα	από	Λουθήρους,	αλλά	τίποτα	

δεν	αλλάζει!	Δεν	αλλάζει	τίποτα	γιατί	η	διαπλοκή	ανάμεσα	

στην	πολιτική,	τα	συνδικαλιστικά	συμφέροντα	και	την	πελα-

τειακή	σχέση,	είναι	τόσο	μεγάλη,	που	κάνει	τα	πάντα	στατικά	

και	δημιουργεί	θεόρατες	δυνάμεις	αδράνειας.	

Δείτε,	για	παράδειγμα,	το	ζήτημα	του	καταλόγου	διοριστέ-

ων•	κανένας	δεν	τολμά	να	αλλάξει	την	ισχύουσα	πρακτική.	

Αυτό	που	απασχολεί	διαχρονικά	την	πολιτική	ηγεσία	δεν	εί-

ναι	 οι	 επόμενες	 γενεές,	 αλλά	οι	 επόμενες	 εκλογές	 και	 με	

αυτήν	τη	λογική	οι	εκπαιδευτικές	παρατάξεις	εξασφαλίζουν	

πολλές	ψήφους.	Ποιος,	όμως,	θα	διασφαλίσει	επιτέλους	το	

δικαίωμα	των	παιδιών	της	πατρίδας	μας	να	έχουν	τους	καλύ-

τερους	δασκάλους;

Η	 δημοτική	 εκπαίδευση	 θα	 πρέπει	 να	 προσανατολιστεί	 σε	

μιαν	άλλη	λογική•	εκείνη	της	καλλιέργειας	της	περιέργειας	

και	της	ανάλυσης	των	φαινομένων	του	κόσμου	μας.	Θα	πρέ-

πει,	δηλαδή,	να	εντάξουμε	στην	κουλτούρα	μας	τον	επιστη-

μονικό	πολιτισμό.

Τώρα,	ήρθε	η	ώρα	για	ένα	κβαντικό	άλμα	προς	τα	εμπρός.	

Χρειαζόμαστε,	 λοιπόν,	 ένα	 καινούργιο	 δημοτικό	 σχολείο,	

ολοήμερο,	 με	 έναν	 εντελώς	 διαφορετικό	 προσανατολισμό	

που	δεν	θα	πιστεύει	ότι	όλα	τα	παιδιά	είναι	τα	ίδια,	που	δεν	

θα	ισοπεδώνει	τα	ταλέντα	και	τη	δίψα	για	μάθηση.	Χρειαζό-

μαστε	ένα	σχολείο	όπου	οι	δάσκαλοι	δεν	θα	εξασκούν	επάγ-

γελμα,	αλλά	μια	συγκεκριμένη	αποστολή	για	το	κτίσιμο	μιας	

άλλης	πατρίδας.	

Το	 εκπαιδευτικό	 πλαίσιο	 πρέπει	 να	 το	 μετατρέψουμε	 σε	

πλαίσιο	δημιουργίας.	Τι	χρειάζεται	για	παράδειγμα	ένα	σω-

στό	σχολείο;	Η	απάντηση	είναι	απλή:	καλούς	δασκάλους	και	

καλή	υλικοτεχνική	υποδομή.	Δυστυχώς,	αποτύχαμε	και	στα	

δύο,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 ξοδεύουμε	 ένα	 δισεκατομμύριο	

ευρώ	το	χρόνο	(1.45	δις	το	2012)	για	την	παιδεία.	Δεν	ισχυρί-

ζομαι,	βεβαίως,	ότι	δεν	υπάρχουν	καλοί	δάσκαλοι.	Η	επιλογή	

όμως	των	δασκάλων	και	των	καθηγητών	με	κατάλογο	επέ-

φερε	καίριο	πλήγμα	στο	εκπαιδευτικό	μας	σύστημα,	το	ισο-

πέδωσε,	 το	υποβάθμισε.	Δημιουργήσαμε	ένα	σύστημα	που	

εκκολάπτει	έναν	άκρατο	συνδικαλισμό,	ο	οποίος	δεν	αφήνει	

να	βλαστήσει	τίποτα	το	καινούργιο,	γιατί	μοναδικός	του	στό-

χος	είναι	η	διαιώνισή	του.	Έτσι	ήρθαν	και	τα	αποτελέσματα	

από	την	Πίζα,	είμαστε	οι	τελευταίοι	της	Ευρώπης!

Όπως	προανέφερα,	η	υλικοτεχνική	υποδομή	έχει	επίσης	τη	

δική	της	συνεισφορά	σε	ένα	υγιές	εκπαιδευτικό	σύστημα.	Οι	

παππούδες	και	οι	προπάπποι	μας	θα	μπορούσαν	να	μας	είχαν	

ήδη	διδάξει	πολλά	για	αυτό	το	θέμα.	Στις	δεκαετίες	του	20’	

και	του	30’	διάλεγαν	τα	καλύτερα	μέρη	σε	κάθε	πόλη	και	σε	

κάθε	χωριό,	κυρίως	τα	υψώματα	και	έκτιζαν	με	την	καλύτερη	

πέτρα	τα	καλύτερα	κτήρια	και	τα	ονόμαζαν	σχολεία.

Έφευγαν	τα	παιδιά	από	τα	φτωχόσπιτα	και	πήγαιναν	στους	

ναούς	της	γνώσης,	γιατί	οι	παππούδες	μας	είχαν	καταλάβει	

ότι,	«η	μόρφωση	θέλει	αρχοντιά».	Κοιτάξτε	τι	σχολεία	κτί-

σαμε	μετά	την	ανεξαρτησία•	τσιμεντένια	κουτιά,	χωρίς	χα-

ρακτήρα,	υποβαθμίζοντας	έτσι	τη	σχέση	αρχοντιάς	και	γνώ-

σης,	που	αποτελεί	βασικό	συστατικό	για	την	κουλτούρα	της	

μάθησης.	

Το	σημερινό	σύστημα	της	μέσης	εκπαίδευσης	πρέπει,	ομοί-

ως,	να	ξανακτιστεί	από	την	αρχή	και	δεν	απαιτείται	μεγάλη	

προσπάθεια	για	να	δούμε	πώς.	Θα	πρέπει	να	επιστρέψουμε	

στο	παλιό	μας	γυμνάσιο,	με	το	κλασικό,	το	πρακτικό,	και	το	

οικονομικό.	Όχι	 με	 όρους	 νοσταλγικούς,	 αλλά	 με	 σύγχρο-

νους.	Να	επαναφέρουμε	τη	διδακτέα	ύλη,	τόσο	σε	επίπεδο	

ποιότητας,	όσο	και	σε	επίπεδο	ποσότητας.	Τα	μαθηματικά,	

τα	ελληνικά,	τα	αρχαία	ελληνικά	και	οι	επιστήμες,	πρέπει	να	

ενισχυθούν	ακόμη	περισσότερο.	

Επιμένω	για	τη	μόρφωση	σε	αξίες,	τη	σύνδεση	της	νεοελλη-

νικής	με	τις	ρίζες	της,	την	ικανότητα	που	αναπτύσσει	για	πα-

ραγωγή	λόγου	και	έκφρασης,	διότι	ειδικά	αυτές	τις	μέρες	πρέ-

πει	να	ενισχύσουμε	τις	αξίες,	πρέπει	να	μεταδώσουμε	στους	

νέους	ανθρώπους	τα	βαθιά	νοήματα	του	πολιτισμού	μας.	

Το	γυμνάσιο	πρέπει	να	επιστρέψει	και	πάλι	στις	σχολικές	στο-

λές	και	το	κάθε	σχολείο	στα	δικά	του	διακριτικά	χαρακτηρι-

στικά,	ώστε	να	μπορούν	οι	μαθητές	να	αυτό-προσδιορίζονται	

με	υπερηφάνεια	στη	σχολική	τους	μονάδα.	Σε	μια	εποχή	που	

τα	πάντα	είναι	απρόσωπα,	είναι	πολύ	σημαντικό	το	αίσθημα	

του	ανήκειν.	Διότι,	εάν	τελικά	τα	παιδιά	δεν	μπορούν	να	ανή-

κουν	στην	κοινότητα	του	σχολείου	τους,	θα	επιδιώξουν	να	

ανήκουν	κάπου	αλλού,	στους	πορτοκαλί	ή	στους	πράσινους,	

στις	θύρες	των	γηπέδων	και	στις	ακραίες	ομάδες	που	τους	

προσελκύουν.	

Πρέπει	να	κτίσουμε	ένα	καινούργιο	σχολείο	μακριά	από	τα	

κούφια	συνθήματα	και	την	πολιτική	εκμετάλλευση.	Είδα	πριν	

από	δύο	χρόνια	στον	προθάλαμο	του	Υπουργείου	Παιδείας	

και	Πολιτισμού	το	σύνθημα,	«…Δημοκρατικό	Σχολείο	με	Αν-

θρώπινο	Πρόσωπο»	και	ζήτησα	από	τον	τότε	Υπουργό	να	μου	

εξηγήσει	ακριβώς	τι	σημαίνει	αυτό	το	σύνθημα.	Χαμογέλασε.	

Ακόμα	περιμένω	την	απάντησή	του...

Πριν	 από	 ένα	 χρόνο,	 όταν	 πρωτοανέφερα	 στην	 Επιτροπή	

Παιδείας	 της	 Βουλής	 την	 πρόθεση	 του	Πανεπιστημίου	 Κύ-

πρου	για	τη	δημιουργία	Πρότυπου	Γυμνασίου-	Λυκείου,	κά-

ποιος	βουλευτής	με	κοίταξε	αυστηρά	λέγοντάς	μου:	«Τι	θέ-

λετε,	 να	φτιάξετε	σχολεία	για	 την	ελίτ;»	Όχι.	Θέλουμε	να	

φτιάξουμε	πρότυπα	σχολεία	και	όχι	σχολεία	μόνο	για	άπο-

ρους	ή	μόνο	για	εύπορους.	Θέλουμε	σχολεία	όπου	όλοι	θα	

μπορούν	να	εξασκούνται	πνευματικά,	πετυχαίνοντας	διανοη-

τικούς	και	ηθικούς	άθλους	αντάξιους	της	νεότητας	αυτής	της	

γενιάς,	 αντί	 να	αναζητούν	 κομματικά	πλεονεκτήματα	 τόσο	

νωρίς	στη	ζωή	τους.	Θέλουμε	σχολεία	όπου	να	συντελείται	

καθημερινά	μια	γιορτή	του	πνεύματος	και	όχι	ένα	κομματικό	

πάρτι	συνδικαλιστών.	

Πρέπει	να	μετατρέψουμε	την	κρίση	σε	μια	ευκαιρία	αναμόρ-

φωσης	 των	 πνευματικών	 θεσμών	 της	 δημοκρατίας.	Πρέπει	

να	αποδείξουμε	εκ	νέου	την	ανωτερότητα	του	δημοκρατικού	

πολιτεύματος	και	να	διαψεύσουμε	όσους	ισχυρίζονται	ότι	η	

δημοκρατία	 είναι	 ένα	 καθεστώς	 των	 μετρίων.	 Απέναντι	 σε	

αυτήν	την	ευκαιριακή	μετριοκρατία	χρειάζεται	να	προτάξου-

με	ένα	καινούργιο	όραμα	για	το	αύριο.

 

Ένα	ανανεωμένο	σχολείο	μέσης	εκπαίδευσης	θα	είναι	η	κα-

λύτερη	προϋπόθεση	για	ένα	δυνατό	πανεπιστήμιο,	ικανό	και	

έτοιμο	για	μεγάλες	ανατροπές	και	κοινωνικές	αλλαγές.	

Ένα	πανεπιστήμιο	 που	 θα	 μπορέσει	 πραγματικά	 να	 κινηθεί	

ραγδαία	προς	τον	κόσμο	της	καινοτομίας	και	της	νέας	επο-

χής	και	θα	γίνει	η	πραγματική	ατμομηχανή	ανάπτυξης	του	τό-

που	σε	μια	πλέον	διαφορετική,	βιώσιμη	βάση,	όπου	κυρίαρχο	

στοιχείο	δεν	θα	είναι	το	εύκολο	και	άγνωστο	χρήμα,	αλλά	η	

γνώση	και	η	αυτογνωσία.	

Κυρίες	και	Κύριοι,	

Απαραίτητο	 συστατικό	 για	 την	 κατάκτηση	 της	 γνώσης	 και	

την	ανάπτυξη	της	δημιουργικότητας	είναι	η	επικοινωνία	και	

η	κοινωνική	δικτύωση	σε	ένα	όμορφο	περιβάλλον.	Στο	Πα-

νεπιστήμιο	Κύπρου	θέλουμε	να	δημιουργήσουμε	την	«Πόλη	

της	Γνώσης».	

Θέλουμε	να	δημιουργήσουμε	ένα	χώρο	συνάντησης	επιστη-

μόνων,	ερευνητών	και	φοιτητών.	Όταν	αγαπάς	το	χώρο	όπου	

εργάζεσαι,	 αγαπάς	 να	δημιουργείς	σε	αυτόν.	Ένα	όμορφο	

περιβάλλον	 τονώνει	 την	 παραγωγική	 διάθεση	 και	 ενισχύει	

την	εφευρετικότητα.	

Θέλουμε	να	κτίσουμε	εκείνες	 τις	υποδομές	που	να	εμπνέ-

ουν	τον	ερευνητή	και	τον	επιστήμονα	να	καινοτομήσουν,	να	

εμπνέουν	τους	νέους	ανθρώπους	για	μάθηση.	

Η	 κοινωνία	 της	 γνώσης	 που	 οραματιζόμαστε	 να	 δημιουρ-

γήσουμε	 δεν	 αφορά	 μόνο	 την	 πανεπιστημιακή	 κοινότητα,	

αφορά	και	 την	 κοινωνία	στο	σύνολό	 της.	Το	Πανεπιστήμιο	

Κύπρου	είναι	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	κοινωνίας	μας,	ερ-

γάζεται	και	δρα	μέσα	σε	αυτήν,	με	αυτήν	και	για	αυτήν.	

Έχει	 πλέον	 αποδειχθεί	 στην	 πράξη,	 πώς	 η	 χρηματοδότηση	

αξιόλογων	ερευνητικών	υποδομών	δημιουργεί	αειφόρο	ανά-

πτυξη,	αναβάθμιση,	δημιουργεί	νέες	θέσεις	εργασίας,	σπρώ-

χνει	στην	παραγωγή	προϊόντων	υψηλής	προστιθέμενης	αξίας	

και	πραγματικό	πλούτο	με	πολλούς	διαφορετικούς	τρόπους.	

Αυτό	το	παράδειγμα,	κόντρα	στα	κλασσικά	δόγματα	της	πα-

ραδοσιακής	οικονομικής	θεωρίας,	ήταν	αιρετικό	για	την	επο-

χή	του	και	χρειάστηκε	να	καμφθούν	πολλές	αντιστάσεις	και	

να	περάσει	πολύς	χρόνος	για	να	γίνει	αποδεκτή	ευρύτατα	η	

ιδέα	αυτού	του	είδους	της	ανάπτυξης.

Σε	πολλές	χώρες,	ανάμεσα	σε	αυτές	 και	 η	Κύπρος,	 και	 για	

πολλά	χρόνια	δυστυχώς,	οι	πλούσιοι	πόροι	των	διαρθρωτικών	

ταμείων	επιλέχθηκαν	να	χρησιμοποιηθούν	για	έργα	που	χαρα-

κτηρίζονται	ως	«τούβλα	και	τσιμέντα»	(bricks	and	mortar).	

Μερικά	από	αυτά	εμπίπτουν	στην	κατηγορία	των	εντυπωσια-

κών	κατασκευών	(“prestige	projects”)	και	εύκολα	αναγνωρίσι-

μων	από	τους	πολίτες	μεν,	αλλά	που	δεν	είναι	έργα	μακράς	

πνοής,	γιατί	δεν	δημιουργούν	ανάπτυξη	μακροπρόθεσμα.	

Ήταν	 έργα	 απομονωμένα,	 ξεκομμένα	 από	 μια	 ευρύτερη	

στρατηγική	 ανάπτυξης	 και	 επιλογής	 στρατηγικών	 στόχων	

για	τη	χώρα,	«καθεδρικοί	ναοί	μέσα	στην	έρημο»,	όπως	τα	

χαρακτήριζαν	μερικοί.	

Έτσι,	ενώ	δαπανήθηκε	μεγάλο	ποσοστό	των	πόρων	από	τα	

διαρθρωτικά	ταμεία,	δεν	σημειώθηκε	το	κβαντικό	άλμα	προς	

τα	 εμπρός	 που	 χρειάζονταν	 οι	 χώρες	 προς	 την	 ανάπτυξη.	

Πολλά	από	τα	έργα	αυτά	δεν	άφησαν	πίσω	τους	μακροπρό-

θεσμο	όφελος.

Εντούτοις,	 πολλές	χώρες	 έχουν	 επιτέλους	 κατανοήσει	 και	

υιοθετήσει	πιο	φωτισμένα	μοντέλα	ανάπτυξης	και	πιο	δημι-

ουργικούς	τρόπους	αξιοποίησης	των	πόρων	των	διαρθρωτι-

κών	ταμείων.	

Η	λέξη-κλειδί	σήμερα	είναι	η	«έξυπνη	εξειδίκευση»	 (smart	

specialization),	 δηλαδή	 η	 χάραξη	 συγκεκριμένης	 συνολικής	

στρατηγικής	που	δίνει	 έμφαση	στα	στρατηγικά	πλεονεκτή-

ματα	της	χώρας	και	που	αγκαλιάζει	με	το	ίδιο	πρίσμα	και	στό-

χευση,	διαφορετικούς	και	συνάμα	συμπληρωματικούς	τομείς	

δραστηριότητας.	

Η	κρίση	στην	Κύπρο,	μας	δίνει	 την	ευκαιρία	να	χαράξουμε	

τη	δική	μας	έξυπνη	στρατηγική	και	να	αξιοποιήσουμε	τους	

διαρθρωτικούς	 πόρους,	 όχι	 για	 να	 κτίσουμε	 άλλα	 «τούβλα	

και	τσιμέντα»,	άλλη	άσφαλτο,	άλλα	πλακόστρωτα,	αλλά	για	
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να	επενδύσουμε	στην	ανάπτυξη	μέσω	της	εκπαίδευσης,	της	

έρευνας	και	της	παραγωγής	γνώσης.

Να	εντάξουμε	την	ολοκλήρωση	λοιπόν	της	Πανεπιστημιού-

πολης,	 της	«Πόλης	 της	Γνώσης	 και	 της	Καινοτομίας»,	στη	

δική	μας	έξυπνη	στρατηγική	που	θα	υποστηρίξουμε	με	τους	

πόρους	των	διαρθρωτικών	ταμείων.	

Σας	 ζητώ	 να	 ενώσουμε	 τις	 δυνάμεις	 μας	 και	 να	 βάλουμε	

τα	θεμέλια	για	την	άλλη	Κύπρο,	αυτήν	της	δημιουργίας	και	

των	 υψηλών	 στόχων	 για	 το	 μέλλον.	 Την	 Κύπρο	 των	 νέων	

ανθρώπων	και	της	προοπτικής!	Τα	μεγαλύτερα	και	πιο	απο-

τελεσματικά	όπλα	μας	είναι	η	γνώση	μας,	ο	ορθολογισμός,	

ο	διάλογος,	η	μεθοδικότητα,	η	οργάνωση,	το	υψηλό	αίσθημα	

ευθύνης	και	ο	επαγγελματισμός	μας.

Σήμερα,	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης,	πρέπει	να	επαναπροσ-

διορίσουμε	 τους	 στόχους	 μας.	Να	 βάλουμε	 πιο	 ψηλά	 τον	

πήχη	στις	συλλογικές	φιλοδοξίες	και	τις	προσδοκίες	για	το	

καλό	του	τόπου	μας.	

Χρειαζόμαστε,	λοιπόν,	βαθιές	πνευματικές	τομές,	έτσι	ώστε	

να	συναντηθούμε	 ισότιμα	με	 την	παγκόσμια	 κοινότητα	 της	

επιστήμης,	για	να	συμμετέχουμε	στις	ευρωπαϊκές	ζυμώσεις	

που	δημιουργούν	το	νέο	κόσμο.	

Παρά	τις	δυσκολίες	που	αντιμετωπίζουμε	σήμερα,	να	είστε	

σίγουροι	ότι	βρίσκεται	μπροστά	μας	ένα	καλύτερο	αύριο.	Κα-

ταρχήν,	έχουμε	το	γεωγραφικό	προνόμιο	να	ζούμε	σε	ένα	

από	τα	πιο	όμορφα	μέρη	του	πλανήτη.	Ζούμε	σε	μια	χώρα	

που	ζει	στο	φως	και	βυθίζεται	στο	γαλάζιο	της	Μεσογείου.	

Η	Μεσόγειος	θα	έχει	σύντομα	μια	2η	ευκαιρία.	Οι	ενεργεια-

κές	πλουτοπαραγωγικές	πηγές,	αλλά	και	ο	Ήλιος,	ανατρέ-

πουν	τα	δεδομένα	και	ανοίγουν	προοπτικές,	δημιουργώντας	

ιστορικά	παράθυρα	ευκαιρίας.	

Οι	δρόμοι	της	ενέργειας,	οι	δρόμοι	του	ήλιου,	αλλάζουν	και	συ-

μπαρασύρουν	μαζί	τους	παγιωμένες	γεωπολιτικές	αντιλήψεις	

και	πολιτικά	δόγματα.	Οι	νέες	μορφές	ανάπτυξης	θα	ανοίξουν	

χιλιάδες	νέες	θέσεις	ποιοτικής	εργασίας.	Τα	πράσινα	και	τα	

γαλάζια	επαγγέλματα	θα	μας	ανοίξουν	νέους	δρόμους.	Και	οι	

νέοι	αυτού	του	τόπου,	θα	είναι	οι	πρωταγωνιστές	αυτής	της	

καινούργιας	πατρίδας	που	γεννιέται.	

Είμαστε	λίγοι	και	έχουμε	λίγα,	πρέπει	λοιπόν	να	στραφούμε	

στην	ποιότητα,	να	θυμηθούμε	αυτό	που	σημειώνει	κάτω	από	

τον	πίνακα	του	«Τον	κόσμο	της	Κύπρου»	ο	Αδαμάντιος	Διαμα-

ντής	«Ότι	έκαμε	ο	άλλος	με	εκατό,	ο	Κόσμος	αυτός	το’	κάμε	

με	πέντε	με	δέκα,	το	κάμε	όμως	πλέρια	και	ολοκληρωμένα.»	

Κυρίες	και	Κύριοι,	

Να	θυμάστε	πάντα	ότι	η	«Η	σκοτεινότερη	ώρα	είναι	πριν	την	

αυγή».	!!!

Η	Γεωγραφία	μας	προίκισε	υπερβολικά,	ζούμε	στο	πιο	όμορ-

φο	μέρος	του	κόσμου,	Η	ιστορία	και	η	πολιτική	μας	αδίκησε	

παράφορα!	Η	Γεωλογία	όμως	μας	ανοίγει	σημαντικούς	δρό-

μους.	Τους	επόμενους	μήνες	πρέπει	να	είμαστε	προσεκτικοί,	

έτσι	για	να	αξιοποιήσουμε	πολιτικά	το	χρυσό	που	έκρυβαν	

για	εκατομμύρια	χρόνια	οι	θάλασσες	μας!	Ο	χρυσός	αυτός	

είναι	τεράστιος,	μην	αμφιβάλλετε!	

Αυτά	δεν	είναι	τυχαία,	ζούμε	σε	ένα	τόπο	που	μας	αγαπά,	

που	μας	νοιάζεται,	που	μας	δίνει	ευκαιρίες,	παρά	το	γεγονός	

ότι	συχνά	προσπαθούμε	να	τον	καταστρέψουμε!

Φρονώ	ότι	ο	διαχρονικός	χρυσός	μιας	χώρας	είναι	η	δημιουρ-

γικότητα	των	ανθρώπων	της.	Το	χρυσάφι	του	καθενός	μας	

είναι	 ίσως	να	αγαπήσουμε	πραγματικά	αυτόν	τον	τόπο,	να	

ανακαλύψουμε	τις	δυνατότητές	μας	και	πάνω	εκεί	να	δου-

λέψουμε	και	να	χτίσουμε	όλοι	μαζί	την	ελεύθερη	Κύπρο	που	

έρχεται!

Διαβάζοντας	 την	 περσινή	 ομιλία	 του	 Προέδρου	 του	 Ισρα-

ήλ	 Σιμόν	 Πέρες	 για	 τα	 εκατοντάχρονά	 του	 Πανεπιστημίου	

Technion,	 ξεχώρισα	 μια	 μικρή	φράση:	 «Οι	 παππούδες	 μας,	

είχαν	τη	συλλογική	σοφία	να	φτιάξουν	το	Technion	πριν	από	

το	κράτος	του	Ισραήλ».	

Δυστυχώς,	εμείς	λόγω	ιστορικών	συγκυριών	δεν	είχαμε	μια	

τέτοια	τύχη,	καθυστερήσαμε.	Ακόμη	και	μετά	την	ίδρυση	της	

Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 δεν	 αντιληφθήκαμε	 εγκαίρως	 τις	

προκλήσεις	της	ανώτατης	εκπαίδευσης.	

Πρέπει	να	απομονώνουμε	τους	ανθρώπους	του	χθες	που	βλέ-

πουν	την	παιδεία	και	τα	πανεπιστήμια	με	μικρο-λογιστικούς	

και	 μικροκομματικούς	 όρους.	Που	 μετρούν	ψήφους	 για	 τις	

επόμενες	εκλογές,	αντί	να	μετρούν	ιδέες	και	προοπτικές	για	

τις	επόμενες	γενιές.	

Τελειώνοντας,	θέλω	να	επισημάνω	ότι	δεν	έχω	αμφιβολίες	

ότι	θα	περάσουμε	δύσκολες	ώρες.	Είμαι	όμως	σίγουρος	ότι	

σε	λίγα	χρόνια	θα	βγούμε	από	 την	 κρίση,	πιο	δυνατοί,	 πιο	

σοφοί,	πιο	ανθρώπινοι.	

Θα	επιβιώσουμε	και	πάλι,	όπως	επιβιώνουμε	πάντα.	Έχουμε	

μέλλoν	στο	μέλλoν	που	έρχεται.	Θα	συνεχίσουμε	πιο	δυνα-

τοί	από	ποτέ	το	ατέλειωτο	ταξίδι	της	ιστορία	μας.	

Τα	Έθνη	που	πάνε	μπροστά	σ’	αυτόν	το	δύσκολο	κόσμο,	είναι	

αυτά	που	σηκώνονται,	αναζητούν	τις	συνθήκες	που	θέλουν,	

κι	αν	δεν	τις	βρουν,	τις	διαμορφώνουν	από	μόνα	τους.	

Σας	ευχαριστώ!									
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Ο 
Χρίστος	Κυριακίδης	γεννήθηκε	στη	Γαλάτα	το	1949.	
Ήταν	παντρεμένος	με	τη	Μαρία	Πάρπα	και	απέκτησε	
μαζί	της	τρία	παιδιά,	το	Νικόλα,	το	Φάνο	και	τον	Αλέ-

ξη.	Φοίτησε	στο	Γυμνάσιο	Ευρύχου	και	στο	Λύκειο	Κύκκου	
στη	Λευκωσία.

Αφού	περάτωσε	τις	σπουδές	του	στην	Πολιτική	Μηχανική	από	
το	Πανεπιστήμιο	του	Λίβερπουλ,	απέκτησε	μεταπτυχιακά	δι-
πλώματα	και	τίτλους	στην	Πολιτική	Μηχανική	και	ειδικεύτηκε	
στον	Αντισεισμικό	Σχεδιασμό	των	κτιρίων	και	υποδομών.

Εργάστηκε	ως	 ιδιώτης	Πολιτικός	Μηχανικός	σε	μεγάλο	τε-
χνικό	γραφείο	της	Λευκωσίας	και	ακολούθως	στο	Τμήμα	Πο-
λεοδομίας	και	Οικήσεως,	όπου	και	ανελίχτηκε	στη	θέση	του	
Ανώτερου	Λειτουργού	Πολεοδομίας.

Το	1995	ανέλαβε	τη	Διεύθυνση	της	Υπηρεσίας	Αποκατάστα-
σης	Ζημιών	από	Σεισμούς,	μέχρι	και	το	2001,	οπότε	και	ανέ-
λαβε	τη	θέση	του	Διοικητή	Πολιτικής	Άμυνας.

Ο	Χρίστος	Κυριακίδης	ανέπτυξε	έντονη	δραστηριότητα	στο	
Σύνδεσμο	Πολιτικών	Μηχανικών	 και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	
καθώς	και	στο	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύπρου.	

Σ’	αυτό	το	χώρο	είναι	που	ο	Χρίστος	αγαπήθηκε	για	τον	εξαί-
ρετο	χαρακτήρα	του,	το	αστείρευτο	χιούμορ	του,	καθώς	και	
για	την	αγάπη	του	για	τη	ζωή.	Πάντα	είχε	να	πει	ένα	καλό	
λόγο	 στους	 φίλους	 και	 συνεργάτες	 του	 και	 ένα	 ανέκδοτο	
στην	τσέπη,	για	να	αφοπλίσει	τους	πάντες	και	η	δουλειά	να	
συνεχίσει	με	κέφι	και	όρεξη.

Εργάστηκε	επισταμένα	για	τον	καταρτισμό	του	Αντισεισμι-
κού	Κώδικα	και	του	Κώδικα	Οπλισμένου	Σκυροδέματος	μέσα	
από	 τη	 συστηματική	 παρουσία	 του	 σε	 διάφορες	 επιτροπές	
και	ως	υπεύθυνος	για	την	ετοιμασία	του	Κυπριακού	Αντισει-
σμικού	Κώδικα.	Του	απονεμήθηκε	Τιμητικό	δίπλωμα	από	την	
Κυπριακή	Επιτροπή	Αντισεισμικών	Μέτρων	και	το	Σύνδεσμο	
Πολιτικών	Μηχανικών	και	Αρχιτεκτόνων	για	την	“Ανεκτίμητη	
δουλειά	για	τη	συγγραφή,	επεξήγηση	και	εφαρμογή	του	Κυ-
πριακού	Σεισμικού	Κώδικα”.

Η	προσφορά	του	ήταν	μεγάλη	κατά	τη	διάρκεια	των	σεισμών	
που	έπληξαν	την	Κύπρο	το	1995,	το	1996	και	το	1999,	όπου	
ανέλαβε	το	έργο	της	αποκατάστασης	των	ζημιών	που	είχαν	
προκληθεί	σε	 κατοικίες,	 δημόσια	 κτίρια	 και	 μνημεία.	Χαρα-
κτηριστικά	έλεγε:	«Αν	υπήρχε	κάποιος	εκεί	λίγα	λεπτά	μετά	
τη	συμφορά	δεν	θα	είχαμε	θύματα».	

Το	 γεγονός	 αυτό	 σημάδεψε	 τη	 μετέπειτα	 δράση	 του	 Χρί-
στου,	αφού	μετά	από	κάθε	κακό	που	συνέβαινε	στον	τόπο,	
ήθελε	να	παίρνει	όλες	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	και	ήξε-

ρε	ότι	έπρεπε	να	δράσει	
άμεσα.	 Ο	 Χρίστος	 Κυ-
ριακίδης,	 με	 τη	 βαλίτσα	
του	στο	χέρι,	εργαζόταν	
ακατάπαυστα	μαζί	με	μια	
ομάδα	 συνεργατών,	 για	
να	 αποκατασταθούν	 οι	
ζημιές	που	προκλήθηκαν	
σε	 κατοικίες,	 δημόσια	
κτήρια	και	μνημεία.

Από	 του	 διορισμού	 του	
στην	 Πολιτική	 Άμυνα	
ως	 Διοικητής,	 επέδειξε	
έντονο	ενδιαφέρον	για	την	αποστολή	και	τις	υπηρεσίες	της.	
Ενδιαφέρθηκε	 ιδιαίτερα	 για	 την	 ενίσχυση	 του	 θεσμού	 του	
Εθελοντισμού,	με	αποτέλεσμα	η	Πολιτική	Άμυνα	να	ανταπο-
κριθεί	αποτελεσματικά	σε	πολλές	θεομηνίες	και	κρίσεις,	που	
συνέβησαν	στην	Κύπρο.	Ιδιαίτερα	αισθητή	ήταν	η	προσφορά	
της	Πολιτικής	Άμυνας	και	του	Χρίστου	Κυριακίδη	προσωπι-
κά,	κατά	τη	διάρκεια	της	κρίσης	στο	Λίβανο	το	2006,	όπου	η	
Πολιτική	Άμυνα	ανέλαβε	σημαντικό	έργο	για	την	υποδοχή,	
ανακούφιση	και	επαναπατρισμό	υπηκόων	κρατών	μελών	της	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	τρίτων	Κρατών.

Σημαντική	ήταν	και	η	προσφορά	του	σε	διεθνές	επίπεδο	τόσο	
μέσα	 στα	 πλαίσια	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 όσο	 και	 μέσα	
στα	πλαίσια	άλλων	διεθνών	οργανισμών	και	πρωτοβουλιών.	
Ήταν	υπεύθυνος,	από	Κυπριακής	πλευράς,	του	Διακρατικού	
Προγράμματος	 Κύπρου	 -	 Ελλάδας	 για	 την	 Αποκατάσταση	
Μνημείων	και	Παραδοσιακών	Κτιρίων	και	μέλος	της	Κυπρια-
κής	Επιτροπής	Αντισεισμικών	Μέτρων,	ως	επίσης	και	μέλος	
της	Διεθνούς	Επιτροπής	για	Μνημεία,	ICOMOS.

Αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	ο	Χρίστος	Κυριακίδης	παρακολούθη-
σε	και	περάτωσε	το	ανώτατο	επίπεδο	εκπαίδευσης	του	Μη-
χανισμού	 Πολιτικής	 Προστασίας	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
για	την	παροχή	υπηρεσιών	εμπειρογνωμοσύνης	διεθνώς,	σε	
περίπτωση	συμφορών.	Μέσα	στο	2002	τιμήθηκε	μαζί	με	την	
Πολιτική	Άμυνα	από	το	Διεθνή	Οργανισμό	Πολιτικής	Άμυνας,	
για	τη	μεγάλη	προσφορά	του	σε	διεθνές	επίπεδο.

Έχει	 να	 επιδείξει	 σημαντικό	 κοινωνικό	 έργο,	 και	 είχε	 πολ-
λά	 ιδιαίτερα	ενδιαφέροντα	όπως	η	γεωλογία	 και	 η	 ιστορία	
της	 Κύπρου.	 Ήταν	 εξαίρετος	 οικογενειάρχης	 και	 μεγάλος	
ανθρωπιστής.

Έφυγε	από	τη	ζωή	τον	Σεπτέμβριο	του	2010.

Tο	 κείμενο	 ετοιμάστηκε	 από	 το	 Γενικό	 Γραμματέα	 του	 
ΣΠΟΛΜΗΚ	Βαρνάβα	Λάμπρου.

Τιμής ένεκεν στον αείμνηστο Χρίστο Κυριακίδη
σε ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για την προσφορά και το έργο του
ως Πολιτικός Μηχανικός και ως ενεργός πολίτης στην κοινωνία της Κύπρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΚΥΠΡΟΥ	-	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	2013

Aφιέρωμα
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Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος	 :	 Πλάτωνας	Στυλιανού
Α΄	Αντιπρόεδρος	 :	 Ανδρέας	Θεοδότου
Β΄	Αντιπρόεδρος	 :		 Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	
Γενικός	Γραμματέας	 :		 Βαρνάβας	Λάμπρου
Γενικός	Ταμίας	 :		 Ανδρέας	Κωνσταντινίδης
Μέλος	 :		 Γιώργος	Δημητρίου
Μέλος	 :	 Γιάννης	Περικλέους	
Α’	Επιλαχών	 :		 Έλενα	Σοφοκλέους
Β’	Επιλαχών	 :			Βασίλης	Βασιλείου

Το	Κ.Δ.Σ	συμπληρώνουν	οι	Εκπρόσωποι	των	Επαρχιακών	Τμημάτων,	οι	οποίοι	διορίστηκαν
από	τα	Επαρχιακά	Συμβούλια	κατά	την	1η	Συνεδρία	τους	και	είναι	οι	πιο	κάτω:

Λευκωσίας	–	Κερ/νειας	 :	 Αντώνης	Τουμαζής
Λάρνακας	–	Αμ/στου	 :	 Πανίκκος	Φλουρής
Λεμεσού	 :		Αντώνης	Γιαπάνης
Πάφου	 :		Ρένος	Πίτρος

Το	Νέο	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	την	περίοδο	2013	-	2015
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Eπαρχιακές Συνελεύσεις

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	–	ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Πρόεδρος:		 Νικολέττα	Αδάμου
Α΄	Αντιπρόεδρος:		 Φλώρος	Παντελή
Β΄	Αντιπρόεδρος:		 Όλγα	Νικολαΐδου
Γραμματέας:		 Πάρις	Σκούλουκος
Ταμίας:		 Χαράλαμπος	Καρτακούλλης
Εκπρόσωπος	στο	ΚΔΣ:		 Αντώνης	Τουμαζής
Μέλος:		 Σάββας	Λεβέντης
Μέλος:		 Έφη	Καλλή	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΛΕΜΕΣΟΥ
Πρόεδρος:		 Κωνστανίνος	Κωνσταντίνου
Α΄	Αντιπρόεδρος:		 Αλέξης	Σταυρουλλάς
Β΄	Αντιπρόεδρος:		 Δημήτρης	Ανδρονίκου
Γραμματέας:		 Δημήτρης	Χριστοφίδης
Ταμίας:	 Βαλεντίνος	Νεοφύτου
Εκπρόσωπος	στο	ΚΔΣ:		 Αντώνης	Γιαπάνης
Μέλος:	 Γιάννης	Βακανάς	
Μέλος:	 Χρίστος	Ευσταθιάδης
Α’	Επιλαχών:	 Χαράλαμπος	Ζήνωνος

Τα	Νέα	Επαρχιακά	Συμβούλια	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	την	περίοδο	2013	-	2015

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Πρόεδρος:		 Βασίλης	Βασιλείου
Α΄	Αντιπρόεδρος:		 Αντώνης	Μάμας
Β΄	Αντιπρόεδρος:	 Χρίστος	Χατζήμιχαηλ
Γραμματέας:		 Μαρία	Νικολάου
Ταμίας:	 Χρίστος	Τινής
Εκπρόσωπος	στο	ΚΔΣ:		 Πανίκκος	Φλουρής
Μέλος:	 Χαράλαμπος	Χαραλάμπους
Μέλος:	 Παρασκευή	Πανούση

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΦΟΥ
Πρόεδρος:	 Χρυσόστομος	Ιταλός
Α΄	Αντιπρόεδρος:	 Κλεόπας	Παπανικολάου
Β΄	Αντιπρόεδρος:	 Γιώργος	Χαραλάμπους
Γραμματέας:	 Δημήτρης	Χριστοφή
Ταμίας:	 Μαργαρίτα	Χατζηχριστοφή
Εκπρόσωπος	στο	ΚΔΣ:		 Ρένος	Πίτρος
Μέλος:	 Γεώργιος	(Κόκος)	Ιωάννου
Μέλος:	 Σωτήρης	Ευσταθίου
Α’	Επιλαχών:	 Ξένιος	Σοφιανός
Β’	Επιλαχών:		 Μύρια	Λοΐζίδου

Επαρχιακές Συνελεύσεις
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Οι	Εκλογικές	 Συνελεύσεις	 των	Επαρ-
χιακών	 Τμημάτων	 προηγήθηκαν	 της	
Γενικής	Συνέλευσης.

Οι	Συνελεύσεις	πραγματοποιήθηκαν
ως	ακολούθως:	

• Επαρχιακό	 Τμήμα	 Πάφου:	 την	 Πέ-
μπτη,	14	Νοεμβρίου	2013,	στο	Οίκη-
μα	του	ΕΤΕΚ	στην	Πάφο.

• Επαρχιακό	Τμήμα	Λεμεσού:	την	Πέ-
μπτη,	21	Νοεμβρίου	2013,	στο	ξενο-
δοχείο	Αλάσια,	στη	Λεμεσό.

• Επαρχιακό	 Τμήμα	 Λάρνακας	 -	 Αμ-
μοχώστου:	την	Τρίτη	26	Νοεμβρίου	
2013,	 στο	 ξενοδοχείο	 Sunhall,	 στη	
Λάρνακα.	

• Επαρχιακό	 Τμήμα	 της	 Λευκωσίας-
Κερύνειας:	την	Τετάρτη	27	Νοεμβρί-
ου	2013,	στο	ξενοδοχείο	Κλεοπάτρα	
στη	Λευκωσία.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 Συνελεύσεων	
εκτός	 των	 άλλων	 εργασιών	 έγινε	 πα-
ρουσίαση	των	Εγγράφων	Ανάθεσης	και	
Υποχρεώσεων	Συμβούλου	Μελετητή.

Στην	Επαρχιακή	Συνέλευση	της	Λεμε-
σού,	επίσης,	έγινε	παρουσίαση	από	το	
Κοσμήτορα	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	
του	Πανεπιστημίου	Κύπρου,	καθηγητή	
Πάνο	 Παπαναστασίου,	 με	 θέμα:	 «Οι	
Προοπτικές	εκμετάλλευσης	του	Φυσι-
κού	Αερίου	με	αναφορά	στις	ευκαιρίες	
απασχόλησης	Μηχανικών».



Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Στις	24	-	26	Οκτωβρίου	2013,	πραγματοποιήθηκε	με	με-
γάλη	επιτυχία	η	58η	Γενική	Συνέλευση	του	Ευρωπα-
ϊκού	 Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών,	 στο	 ξενοδο-

χείο	Hilton	Cyprus,	στη	Λευκωσία.	

Τη	διοργάνωση	της	Γενικής	Συνέλευσης	ανέλαβε	ο	Σύλλο-
γος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	Μέλος	του	ECCE	από	το	
1997,	σε	συνεργασία	με	τους	Τ/Κ	Πολιτικούς	Μηχανικούς.	

Στο	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μηχανικών,	που	ιδρύ-
θηκε	το	1985,	συμμετέχουν	26	Ευρωπαϊκές	χώρες,	με	κύριο	
στόχο	 να	 αποτελούν	 την	 ενεργητική	 φωνή	 των	 Πολιτικών	
Μηχανικών	σε	όλη	την	Ευρώπη.

Στην	έναρξη	των	Εργασιών	της	Γενικής	Συνέλευσης,	παρευ-
ρέθηκαν	 και	 απεύθυναν	 σύντομους	 χαιρετισμούς	 ο	 Πρόε-
δρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Νίκος	Νεοκλέους,	ο	Εκπρόσωπος	του	
ΣΠΜΑΚ	Ανδρέας	Κωνσταντινίδης,	ο	Πρόεδρος	των	Τ/Κ	Πολι-
τικών	Μηχανικών	Ozgun	Akcan	και	εκ	μέρους	του	Προέδρου	
του	ΕΤΕΚ	Στέλιου	Αχνιώτη	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	ΕΤΕΚ	
Κώστας	Αλλαγιώτης,	ενημερώνοντας	έτσι	 τους	σύνεδρους	
για	τα	κυπριακά	δρώμενα.	Στη	συνέχεια	ακολούθησε	η	λογο-
δοσία	του	Προέδρου	του	ECCE	Fernando	Branco.

Στα	πλαίσια	της	Γενικής	Συνέλευσης,	πραγματοποιήθηκε	το	
2ο	Συνέδριο	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανι-
κών,	με	θέμα	τη	Διαχείριση	των	Υδάτων	στην	Ευρώπη.

Κατά	τη	διάρκεια	των	Εργασιών,	οι	Ομάδες	Εργασίας	παρου-
σίασαν	τις	εκθέσεις	πεπραγμένων	τους	και	συζητήθηκαν	διά-
φορα	θέματα	που	απασχολούν	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς.	
Ακολούθως	 παρουσιάστηκε	 ο	 Ταμιακός	 Απολογισμός	 για	 το	
έτος	2013	και	κατατέθηκε	ο	Προϋπολογισμός	του	έτους	2014.	

Πριν	 τη	λήξη	της	Γενικής	Συνέλευσης,	συζητηθήκαν	οι	λε-
πτομέρειες	για	την	επόμενη	Γενική	Συνέλευση,	που	θα	πραγ-
ματοποιηθεί	το	Μάιο	του	2014,	στη	Τιφλίδα	της	Γεωργίας.	

58η Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών
 (European Council of Civil Engineers – ECCE)

Η	άψογη	φιλοξενία	των	συνέδρων	εκ	μέρους	των	Κυπρίων	
Πολιτικών	Μηχανικών,	άφησε	τους	φιλοξενούμενους	με	τις	
καλύτερες	εντυπώσεις.	

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	θεωρεί	ότι	παρά	
τις	δύσκολες	οικονομικές	συνθήκες	που	περνά	η	Κύπρος,	τέ-
τοιου	είδους	εκδηλώσεις,	όχι	μόνο	δεν	πρέπει	να	σταματή-
σουν,	αλλά	και	θα	πρέπει	να	επιδιώκονται,	γιατί	συμβάλλουν	
στη	τόνωση	της	οικονομίας	του	τόπου	μας.		

Περισσότερες	πληροφορίες	για	το	ECCE,	μπορείτε	να	βρείτε	
στην	ιστοσελίδα	του	Οργανισμού:	http://www.ecceengineers.eu	
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Πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	η	καθιερωμένη	εκ-

δήλωση	Υποδοχής	του	Νέου	Χρόνου	που	διοργάνωσε	και	

φέτος	για	τα	μέλη	του,	το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας	-	

Κερύνειας,	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	

Η	εκδήλωση	έγινε	στις	6.2.2014,	στο	Q	Lounge	Bar	και	

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λάρνακας	–	Αμμοχώστου	διορ-

γάνωσε	την	Τετάρτη	22	Ιανουαρίου	2014,	Πάρτι	υποδο-

χής	του	Νέου	Έτους,	στην	Κάβα	Oak	Tree,	στη	Λάρνακα,	

σε	ένα	ευχάριστο	και	φιλικό	περιβάλλον.	

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λεμεσού	 πραγματοποίησε	 το	

Πάρτι	για	την	Υποδοχή	του	Νέου	Έτους,	την	Τετάρτη	29	

Ιανουαρίου	2014,	στο	Elixir	Cocktail	Bar,	στη	Λεμεσό.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εκδήλωσης,	ο	Πρόεδρος	του	Επαρ-

Πάρτι	Υποδοχής	Νέου	Χρόνου

Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας	-	Κερύνειας

Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λάρνακας	–	Αμμοχώστου

Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού

η	κοπή	της	βασιλόπιτας	συνοδεύτηκε	από	την	ευχή	το	

2014	να	αποτελέσει	το	έτος	ανάκαμψης	της	οικονομίας,	

αλλά	και	ειδικότερα	του	τομέα	των	κατασκευών,	αντι-

μετωπίζοντας	έτσι	το	τεράστιο	πρόβλημα	της	ανεργίας	

που	μαστίζει	τον	κλάδο	των	Πολιτικών	Μηχανικών.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εκδήλωσης,	ο	Πρόεδρος	του	Επαρ-

χιακού	Συμβουλίου,	Βασίλης	Βασιλείου,	έκοψε	τη	Βασι-

λόπιτα.	Ο	τυχερός	που	βρήκε	το	φλουρί	κέρδισε	Ελλη-

νικά	Κρασιά.

χιακού	 Συμβουλίου,	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντίνου,	 έκο-

ψε	τη	Βασιλόπιτα.

Ο	τυχερός	που	βρήκε	το	φλουρί	κέρδισε	μια	διανυκτέ-

ρευση	στο	Troodos	Hotel.
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A ντιπροσωπεία	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου	συναντήθηκε	στις	9	Οκτωβρίου	2013,	με	τον	

Προϊστάμενο	 των	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών	 του	 Υπουργείου	

Παιδείας	 και	Πολιτισμού	Κύπρου,	 κ.	Ανδρέα	Παττίχη,	 στο	

γραφείο	του,	παρουσία	και	άλλων	συνεργατών	του.

Κατά	τη	συνάντηση	συζητήθηκε	το	θέμα	των	Τεχνικών	Προ-

βλημάτων	 που	 αντιμετωπίζουν,	 τόσο	 το	 Γυμνάσιο	 Αγρού,	

όσο	και	 η	Β’	Τεχνική	Σχολή	Λεμεσού,	 καθώς	επίσης	και	 το	

πρόγραμμα	σεισμικής	αναβάθμισης	των	σχολικών	κτιρίων	και	

γενικότερα	ο	προγραμματισμός	των	Έργων	του	Υπουργείου.

Τ ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 του	

Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 πραγματο-

ποίησε	 επίσκεψη	 στον	 υπό	 κατασκευή	 Σταθμό	Αποθήκευ-

σης	Πετρελαιοειδών	της	εταιρίας	Πετρολίνα	στο	Βασιλικό,	

το	Σάββατο,	12	Οκτωβρίου	2013. 

Της	ξενάγησης	στο	χώρο	προηγήθηκε	παρουσίαση	του	Έρ-

γου	από	την	Εταιρία	Πετρολίνα,	τον	Επιβλέποντα	Μηχανι-

κό,	τον	Εργολάβο	και	τους	Υπεργολάβους.

Το	έργο	περιλαμβάνει	την	κατασκευή	7	μεταλλικών	δεξα-

μενών	 αποθήκευσης	 πετρελαιοειδών	 διαμέτρου	 22	 m	 και	

ύψους	20	m	με	όλες	τις	σύγχρονες	συνοδευτικές	και	υπο-

στηρικτικές	 υπηρεσίες,	 όπως	 περιμετρικών	 αδιαπέραστων	

τοιχωμάτων	 και	 δαπέδων	 μεταξύ	 δεξαμενών,	 συστήματα	

πυροπροστασίας	και	πυρόσβεσης,	αυτοματισμούς,	ελαιοδι-

αχωριστήρες,	κ.λπ.

Τ ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας-Κερύνειας	 του	

Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	διοργάνωσε	

Διάλεξη	με	θέμα:	«Επιχειρηματική	Ηθική	και	ο	Επαγγελμα-

τίας	Μηχανικός»,	την	Τρίτη	12	Νοεμβρίου	2013,	στο	ξενο-

Τ o	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 του	

Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	διοργάνωσε	

την	Πέμπτη,	26	Σεπτεμβρίου	2013,	Φιλική	Συνάντηση	για	τα	

Μέλη	του	στη	Μπυραρία	“Babylon”,	στη	Λευκωσία.

Η	εκδήλωση	είχε	ως	στόχο	την	ενδυνάμωση	των	σχέσεων	

των	 Μελών	 του	 Επαρχιακού	 Τμήματος,	 καθώς	 επίσης	 να	

δώσει	 την	 ευκαιρία	 στα	Μέλη	 να	 συζητήσουν	 για	 θέματα	

που	τους	απασχολούν.

Φιλική	Συνάντηση	Επαρχιακού	Τμήματος	Λευκωσίας	-	Κερύνειας	

Συνάντηση	με	τον	Προϊστάμενο	των	Τεχνικών	Υπηρεσιών	του	Υπουργείου	Παιδείας	και	Πολιτισμού

Επίσκεψη	στον	υπό	κατασκευή	Σταθμό	Αποθήκευσης	Πετρελαιοειδών	της	εταιρίας	Πετρολίνα	στο	Βασιλικό

Διάλεξη	με	θέμα:		«Επιχειρηματική	Ηθική	και	ο	Επαγγελματίας	Μηχανικός»

δοχείο	Cleopatra	στη	Λευκωσία.

Ομιλητής	στην	εκδήλωση	ήταν	ο	κ.	Νίκος	Τιμοθέου,	Σύμ-

βουλος	Επιχειρήσεων.

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση
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Π ραγματοποιήθηκε	 την	 Τρίτη,	 5	 Νοεμβρίου	 2013,	 με	

μεγάλη	επιτυχία	στη	Λευκωσία	 	υπό	την	αιγίδα	 του	

Κέντρου	Επιστημονικού	Διαλόγου	και	Έρευνας	Φόρουμ	με	

θέμα:

«Κατάθεση	 εισηγήσεων	 πολιτικής	 και	 στρατηγικής	 δια-

χείρισης	 για	 να	αποφύγουμε	 τον	στρατηγικό	 έλεγχο	 της	

Τουρκίας	επί	των	στρατηγικών	μας	πηγών	ενέργειας	και	

νερού». 

Οι	ομιλητές	στην	εκδήλωση	ήταν	οι	ακόλουθοι:	

•	 Νίκος	 Νεοκλέους,	 εκ	 μέρους	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών 

Μηχανικών	Κύπρου,	με	θέμα:	«Μεταφορά	νερού	από	την	

Τουρκία	στην	κατεχόμενη	Κύπρο».

•	 Σόλωνας	 Κασίνης,	 Γενικός	 Διευθυντής	 της	 Εταιρείας	

Kasinis	Consultαnts	Ltd	και	Πρόεδρος	της	σχολής	«Σόλων	

Κασίνης»	στο	Πανεπιστήμιο	UCLan	του	Ηνωμένου	Βασι-

λείου,	με	θέμα	«Το	Φυσικό	Αέριο	και	οι	προοπτικές	αξιο-

ποίησής	του».	

Φόρουμ:

«	Κατάθεση	εισηγήσεων	πολιτικής	και	στρατηγικής	διαχείρισης
για	να	αποφύγουμε	το	στρατηγικό	έλεγχο	της	Τουρκίας	επί	των	στρατηγικών	μας	πηγών	ενέργειας	και	νερού»

Εκδήλωση	Σωματείου	Αδούλωτη	Κερύνεια	

Διάλεξη	με	θέμα:	«Επιχειρηματική	Ηθική	και	ο	Επαγγελματίας	Μηχανικός»

•	Γιώργος	 Κέντας,	 Επίκουρος	 Καθηγητής	Διεθνούς	Πολι-

τικής,	 Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας,	 με	 θέμα:	 «Στρατηγικές	

επιδράσεις	της	ενεργειακής	πολιτικής	της	Κυπριακής	Δη-

μοκρατίας».

•	Μιχάλης	 Κοντός,	 Πολιτικός	 Επιστήμονας	 και	 Διεθνολό-

γος,	 Διευθυντής	 Κέντρου	 Επιστημονικού	 Διαλόγου	 και	

Έρευνας»,	 με	 θέμα,	 «Κυπριακές	 Στρατηγικές	 Επιλογές	

Ασφαλείας:	Διδάγματα	και	προοπτικές». 

T ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	 διοργάνωσε	

Διάλεξη	με	θέμα:

«Επιχειρηματική	 Ηθική	 και	 ο	 Επαγγελματίας	Μηχανικός»,	

την	 Τρίτη 12	 Νοεμβρίου	 2013,	 στο	 ξενοδοχείο	 Cleopatra	

στη	Λευκωσία.

Ομιλητής	στην	 εκδήλωση	ήταν	 ο	 κ.	Νίκος	Τιμοθέου,	 Σύμ-

βουλος	Επιχειρήσεων.

Συνάντηση	με	Επίτροπο	Περιβάλλοντος

Tην	Τρίτη	11	Φεβρουαρίου	2014,	πραγματοποιήθηκε	συ-

νάντηση	 αντιπροσωπείας	 του	 Κεντρικού	 Διοικητικού	

Συμβουλίου	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 με	 την	 Επίτροπο	 Περιβάλλο-

ντος	κ.	Ιωάννα	Παναγιώτου,	στο	γραφείο	της.	Συγκεκριμέ-

να	τον	Σύλλογο	εκπροσώπησαν	ο	Α’	Αντιπρόεδρος	Ανδρέ-

ας	Θεοδότου	και	ο	Γ.	Γραμματέας	Βαρνάβας	Λάμπρου.

Κατά	τη	συνάντηση	αποφασίστηκε	η	συνεργασία	του	Συλ-

λόγου	με	την	Επίτροπο	Περιβάλλοντος,	για	από	κοινού	συ-

ντονισμένες	ενέργειες	όσον	αφορά	τη	λατομική	δραστηρι-

ότητα	στην	οροσειρά	του	Πενταδακτύλου	καθώς	επίσης	και	

για	άλλα	θέματα	κοινού	ενδιαφέροντος.	
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ΔΙΕΘΝΗΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΣΠΟΛΜΗΚ

Πραγματοποιήθηκε	στις	4-5	Οκτωβρίου	2013,	στα	Σκό-

πια	η	ετήσια	Γενική	Συνέλευση	της	FEANI.

European	Federation	of	National	Engineering	Associations	(FEANI)

Τεχνικό	Επιμελητήριο	Ελλάδας	(ΤΕΕ)	

Πραγματοποιήθηκε	την	Παρασκευή	11	Οκτωβρίου	2013 

το	“International	Presidents’	Meeting	–	6th	Presidents’	

Meeting”,	στο	Γραφείο	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	στην	

Αθήνα,	 όπου	 φιλοξενήθηκε	 από	 το	 Τεχνικό	 Επιμελητήριο	

Ελλάδας.

Στη	συνάντηση	συμμετείχαν	Πρόεδροι,	Γενικοί	Γραμματείς,	

εκπρόσωποι	Ευρωπαϊκών,	Διεθνών	και	Εθνικών	Οργανώσε-
ων	Μηχανικών.	
Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	εκπροσωπήθηκε	από	τον	Πρόεδρο,	κ.	Νίκο	Νε-
οκλέους,	ο	οποίος	προσκλήθηκε	από	το	ΤΕΕ	και	στα	πλαί-
σια	αυτής	της	επίσκεψης	έγινε	προσπάθεια	ανάπτυξης	των	
σχέσεων	του	Συλλόγου	με	το	ΤΕΕ	αλλά	και	με	τις	άλλες	
διεθνείς	οργανώσεις	των	Μηχανικών.

Εκ	μέρους	της	FEANI	Κύπρου,	στις	εργασίες	της	Γενικής	

Συνέλευσης	συμμετείχε	ο	συνάδελφος	Στέφος	Ζαχαρίου.	

Πραγματοποιήθηκε	στις	24	Δεκεμβρίου	2013,	στη	Λευ-

κωσία,	δεξίωση	του	Επιμελητηρίου	Τ/Κ	Πολιτικών	Μη-

Σε	συνάντηση	που	είχαν	Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβου-

λίου	στις	07/01/2014,	με	αντιπροσωπεία	της	Ομοσπον-

δίας	 Συνδέσμων	 Εργολάβων	 Οικοδομών	 Κύπρου	 και	 του	

Συλλόγου	 Αρχιτεκτόνων	 Κύπρου,	 συζητήθηκαν	 διάφορα	

Δεξίωση	Επιμελητηρίου	Τ/Κ	Πολιτικών	Μηχανικών		

Συνάντηση	με	ΟΣΕΟΚ	&	Σύλλογο	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	

Κρατικά	Βραβεία	Αρχιτεκτονικής	

Tο	Υπουργείο	Εσωτερικών	σε	συνεργασία	με	το	Τμήμα	

Πολεοδομίας	και	Οικήσεως	πραγματοποίησαν	την	Τρίτη	

17	Δεκεμβρίου	2013,	στο	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	στη	Λευ-

κωσία	 την	 τελετή	 απονομής	 των	 Κρατικών	 Βραβείων	 Αρ-

χιτεκτονικής.	Τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	εκπροσώπησε	ο	Α’	Αντιπρόε-

δρος,	Ανδρέας	Θεοδότου.	

χανικών.	 Τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	εκπροσώπησε	ο	 Γενικός	Ταμίας,	

Ανδρέας	Κωνσταντινίδης.

προβλήματα	 που	 αφορούν	 την	 οικοδομική	 βιομηχανία	 και	

την	οικονομική	κρίση	που	τη	μαστίζει.	Στη	συνάντηση	απο-

φασίστηκε	όπως	πραγματοποιηθούν	από	κοινού	ενέργειες	

με	τις	άλλες	δυο	Οργανώσεις.

Στις	 24.01.2014	 πραγματοποιήθηκε	 συνάντηση	 αντιπρο-

σωπείας	 του	Διοικητικού	 Συμβουλίου	 με	 τον	Πρόεδρο	

του	 Συνδέσμου	 Συμβούλων	 Ηλεκτρολόγων	 &	 Μηχανολό-

γων	Μηχανικών	Κύπρου,	κ.	Κυριάκο	Ζηνιέρη,	στο	γραφείο	

του,	παρουσία	και	άλλων	συνεργατών	του.

Συνάντηση	με	Σύνδεσμο	Συμβούλων	Ηλεκτρολόγων	&	Μηχανολόγων	Μηχανικών	Κύπρου	

Κατά	τη	συνάντηση	αποφασίστηκε	η	συνεργασία,	με	στό-

χο	 την	 αναβάθμιση	 της	 ποιότητας	 των	 μελετών	 και	 των	

τρόπων	είσπραξης	των	αμοιβών.	Επίσης	αποφασίστηκε	να	

ακολουθήσουν	συναντήσεις	με	το	ΕΤΕΚ	και	το	Σύλλογο	Αρ-

χιτεκτόνων	Κύπρου..

O Πρόεδρος	 του	 Κεντρικού	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	(ΚΔΣ)	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	 κ.	 Πλάτωνας	 Στυλιανού,	 κατά	

την	πρώτη	συνεδρία	του	νέου	έτους	του	ΚΔΣ	που	πραγμα-

τοποιήθηκε	την	Παρασκευή 10	Ιανουαρίου	2014,	ευχήθηκε	

στα	Μέλη	του	Συμβουλίου,	όπως	έχουν	μια	καλή	και	παρα-

γωγική	χρονιά	και	στη	συνέχεια	έκοψε	τη	Βασιλόπιτα.

Κοπή	Βασιλόπιττας	απο	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	
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Μ ε	στόχο	τη	συμμετοχή	νέων	συναδέλφων	στις	διάφο-ρες	επιτροπές	που	εκπροσωπείται	ο	Σύλλογος	μας,	

το	 Κεντρικό	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 (ΚΔΣ)	 αποφάσισε	 την	

αντικατάσταση	 των	 συναδέλφων	 Πλάτωνα	 Στυλιανού	 και	

Νίκου	Στυλιανού,	οι	οποίοι	εκπροσωπούσαν	μέχρι	πρόσφα-

τα	το	Σύλλογο	στην	Επιτροπή	ΜΕΤΕ,	με	τους	συναδέλφους	

Ανδρέα	Θεοδότου	και	Αντώνη	Τουμαζή.

Αντικατάσταση	εκπροσώπων	ΣΠΟΛΜΗΚ	στην	Μόνιμη	Ειδική	Τεχνική	Επιτροπή	(ΜΕΤΕ)	της	ΜΕΔΣΚ.	

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ	ΣΠΟΛΜΗΚ

Το	ΚΔΣ	ευχαριστεί	θερμά	τους	συναδέλφους	Στυλιανού	και	

Στυλιανού	για	την	μέχρι	σήμερα	πολύτιμη	συνεισφορά	τους.	

Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 επίσης	 ότι	 στην	 τελευταία	 συνεδρία	

των	Επιτροπών,	Μικτή	Επιτροπή	Δομικών	Συμβολαίων	Κύ-

πρου	(ΜΕΔΣΚ)	–	Μόνιμη	Ειδική	Τεχνική	Επιτροπή	(ΜΕΤΕ),	

συντονιστής	της	ΜΕΔΣΚ	έχει	εκλεγεί	ομόφωνα	ο	συνάδελ-

φος	Νίκος	Νεοκλέους,	τέως	Πρόεδρος	του	ΣΠΟΜΗΚ.

Κύπρου	 συμμετέχουν	 επίσης,	 οι	 συνάδελφοι	 Πλάτωνας	

Στυλιανού	και	Ανδρέας	Κωνσταντινίδης,	ως	Γραμματέας.	

Από	το	Συμβούλιο	της	Εθνικής	Επιτροπής	FEANI	καταβάλ-

λεται	 προσπάθεια	 αναβάθμισης	 και	 επαναδραστηριοποίη-

σης	της	FEANI	Κύπρου.		

Το	 Κεντρικό	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	

(ΚΔΣ),	αποφάσισε	να	αντικατασταθεί	ο	

συνάδελφος	Νίκος	Νεοκλέους	από	το	συ-

νάδελφο	 Ανδρέα	 Θεοδότου	 στην	 Εθνική	

Επιτροπή	της	FEANI.		

Στο	 επταμελές	 Συμβούλιο	 της	 Εθνικής	 Επιτροπής	 FEANI	

Διεθνείς	Εκπροσωπήσεις	-	Αντικατάσταση	Μέλους	ΣΠΟΛΜΗΚ	στην	Εθνική	Επιτροπή	Κύπρου	της	FEANI	

AΛΛΕΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο	Πολιτικής	Μηχανικής

Tο	Τμήμα	Πολεοδομίας	και	Οικήσεως	και	ο	Ευρωπαϊκός	

Όμιλος	 Εδαφικής	 Συνεργασίας	 Ευρωπαϊκού	 Δικτύου	

Αστικού	 Χώρου	 διοργάνωσαν	 τη	 Δευτέρα	 9	 Δεκεμβρίου	

2013,	«Εργαστήριο	Πολιτικής:	Συμμετοχή	του	Κοινού	στις	

Πολεοδομικές	Διαδικασίες».	Τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	εκπροσώπησε	

ο	Γενικός	Γραμματέας,	κ.	Βαρνάβας	Λάμπρου.	

Σκοπός	του	εργαστηρίου	ήταν	να	εξαχθούν	συμπεράσματα	

που	να	αποσκοπούν	στην	αποτελεσματικότητα	των	πολεο-

δομικών	διαδικασιών	μέσα	από	την	εξέλιξη	της	διαδικασί-

ας	και	από	την	εμπειρία	που	αποκτήθηκε	για	το	θέμα,	τόσο	

στην	Κύπρο,	όσο	και	στο	εξωτερικό.	
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