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Επισκευή	Ενίσχυση	Ιερού	Ναού

Κ.	Σπυράκος,	Καθηγητής	ΕΜ,	Δ/ντής	Εργαστηρίου	Αντισεισμικής	Τεχνολογίας

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τεύχος 353)

Αντικείμενο	 της	 μελέτης	 απετέλεσε	 η	 αποτίμηση	 της	
στατικής	επάρκειας	του	φέροντος	οργανισμού	του	Ιερού	
Ναού	Αγίων	Κωνσταντίνου	και	Ελένης	στη	Γλυφάδα,	κα-
θώς	και	η	ενίσχυσή	του	για	την	ανάληψη	φορτίων,	όπως	
ορίζονται	από	τους	 ισχύοντες	κανονισμούς,	με	απόλυτη	
διατήρηση	της	μορφής	και	των	διαστάσεων	των	στοιχεί-
ων	του	φέροντος	οργανισμού.

Περιγραφή	και	μορφολογία	του	Ιερού	Ναού

Ο	 Ιερός	 Ναός	 Αγίων	 Κωνσταντίνου	 και	 Ελένης	 βρίσκεται	

στην	κεντρική	πλατεία	του	Δήμου	Γλυφάδας	{Φωτ.1}.	Η	με-

λέτη	για	την	κατασκευή	του	εκπονήθηκε	τον	Αύγουστο	του	

1934	από	τον	αρχιτέκτονα	μηχανικό	Γ.	Δραγαζίκη.		Ο	ιερός	

ναός,	 ξεχωρίζει	για	 τον	αρχιτεκτονικό	του	σχεδιασμό,	που	

μαζί	με	τη	διαμόρφωση	του	περιβάλλοντα	χώρου	συνθέτουν	

ένα	σύνολο	υψηλής	αισθητικής	αξίας.	Πρόκειται	για	ένα	ναό	

σταυροειδή,	συμμετρικό	και	στις	δύο	διευθύνσεις,	με	τρού-

λο.		Αποτελείται	από	τέσσερα	περιμετρικά	ημιθόλια	και	τρού-

λο	που	δεσπόζει	στο	κέντρο	του	ιερού	ναού.	Η	περίμετρος	

του	 ναού	 αποτελείται	 από	 τρίστρωτη	 φέρουσα	 τοιχοποιία,	

ενώ	τα	τέσσερα	περιμετρικά	ημιθόλια,	ο	κεντρικός	τρούλος,	

καθώς	και	τα	τέσσερα	τόξα	στήριξης	είναι	κατασκευασμένα	

από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.	Η	κάτοψη	και	μία	τομή	του	ναού	

παρουσιάζονται	στα	Σχέδια	1	και	2.	

Αποτύπωση	και	περιγραφή	των	βλαβών

Σε	μεγάλη	επιφάνεια,	τόσο	στο	εσωτερικό	όσο	και	στο	εξω-

τερικό	του	ιερού	ναού,	εμφανίζονται	απολεπίσεις	του	σκυρο-

δέματος	(Φωτ.2	και	3).	Στο	εξωτερικό	του	ναού	η	απολέπιση	

είναι	 ελαφρά,	 καθώς	 εμφανίζεται	 κυρίως	ως	 απομάκρυνση	

Επισκευές - ΕνισχύσειςΕπισκευές - Ενισχύσεις

λεπτών	 επιφανειακών	 στρώσεων	 σκυροδέματος.	 Αντίθετα,	

στο	εσωτερικό	η	φθορά	στην	επιφάνεια	του	σκυροδέματος	

είναι	ιδιαίτερα	έντονη.	Τα	σοβαρότερα	προβλήματα	απολέπι-

σης	εντοπίστηκαν	στον	κεντρικό	τρούλο	και	στις	ραβδώσεις	

του.	Σε	αυτά	τα	στοιχεία	παρατηρήθηκαν	και	αστοχίες	εκρη-

κτικής	απολέπισης	που	είναι	δυνατόν	να	εξελιχθούν	και	να	

οδηγήσουν	σε	σοβαρότερες	βλάβες	τόσο	του	σκυροδέματος	

όσο	και	του	οπλισμού.	Επισημαίνεται	ότι	η	εκρηκτική	απολέ-

πιση	είναι	η	βλάβη	με	τη	μεγαλύτερη	συχνότητα	εμφάνισης	

στον	ιερό	ναό.

Σε	μεγάλη	έκταση	εμφανίζονται	αποφλοιώσεις	του	σκυροδέ-

ματος,	δηλαδή	απόσπαση	επιφανειακών	τεμαχίων	σκυροδέ-

ματος,	σε	βάθος	ίσο	περίπου	με	την	επικάλυψη	του	οπλισμού.		

Αυτή	η	μορφή	βλάβης,	ιδιαίτερα	έντονη	στο	εσωτερικό	του	

κεντρικού	τρούλου	του	ιερού	ναού	(Φωτ.	4,5,6),	καθώς	και	σε	

ορισμένα	σημεία	στο	εξωτερικό	του	(φωτ.	7,8),	αποτελεί	τη	

δεύτερη	σε	συχνότητα	εμφάνισης	βλάβη.	

Eικ.	1	Εξωτερική	άποψη	Ιερού	Ναού

Σχέδιο	1.	Κάτοψη	Ιερού	Ναού Σχέδιο	2.	Τομή	Α-Α	Ιερού	Ναού
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Μια	άλλη	μορφή	βλάβης,	που	εμφανίζεται	ιδιαίτερα	στο	εσω-

τερικό	του	ιερού	ναού,	είναι	η	άτακτη	ρηγμάτωση	του	σκυ-

ροδέματος	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 συγκέντρωση	 λεπτών	

επιφανειακών	 ρωγμών	 μικρού	 βάθους,	 στην	 επιφάνεια	 του	

σκυροδέματος.	 	 Οι	 ρωγμές	 αυτές	 εμφανίζονται	 ιδιαίτερα	

έντονες	σε	περιοχές	του	δακτυλίου	του	τρούλου	και	μπορεί	

να	 εξελιχθούν	σε	 εκτεταμένες	 απολεπίσεις	 και	 αποφλοιώ-

σεις	του	σκυροδέματος.	Πέραν	όμως	της	άτακτης	ρηγμάτω-

σης,	παρατηρήθηκαν	και	διαμήκεις	ρωγμές	κατά	μήκος	του	

κεντρικού	 δακτυλίου	 έδρασης	 του	 κεντρικού	 τρούλου.	 Θα	

πρέπει	 να	 επισημανθεί	 ότι	 οι	 ρωγμές	αυτές	 είναι	 ιδιαίτερα	

έντονες	στη	βάση	του	κεντρικού	δακτυλίου	και	εκτείνονται	

σχεδόν	σε	όλο	το	μήκος	του.	Επίσης	παρατηρήθηκαν	εγκάρ-

σιες	ρωγμές	σε	τόξα	έδρασης	του	κεντρικού	τρούλου.		Στη	

μεγαλύτερη	εξωτερική	επιφάνεια	του	τρούλου	και	των	ημι-

θολιων,	καθώς	και	στα	μικρά	κωδωνοστάσια	παρατηρήθηκαν	

έντονες	χρωματικές	αλλοιώσεις.	Η	διείσδυση	του	νερού	στο	

σκυρόδεμα	προέρχεται	από	τη	βροχή,	κατά	κύριο	λόγο	όμως	

οφείλεται	στη	γειτνίαση	του	ναού	με	τη	θάλασσα.		Σε	σημεία	

έντονης	αποφλοίωσης,	απόσπασης	τεμαχίου	και	διαμήκους	

ρηγμάτωσης	του	σκυροδέματος	παρατηρήθηκε	απογύμνωση	

των	οπλισμών.	Οι	οπλισμοί	αυτοί	έχουν	υποστεί	σημαντική	

οξείδωση,	 ιδιαίτερα	 στις	 δοκούς,	 με	 αποτέλεσμα	 τη	 σημα-

ντική	σε	πολλές	περιπτώσεις	απομείωση	της	διατομής	τους	

(Φωτ.4,6,7,8).

Η	διάβρωση	του	χάλυβα	είναι	έντονη	και	στο	εσωτερικό	των	

στοιχείων	 οπλισμένου	 σκυροδέματος,	 σε	 θέσεις	 όπου	 δεν	

αποκαλύπτεται	 ο	 οπλισμός.	 	 Γίνεται	 επίσης	 ορατή	 και	 από	

την	εμφάνιση	κηλίδων	σκουριάς	στο	σκυρόδεμα	 ιδίως	στις	

παρειές	και	στον	πυθμένα	στοιχείων	όπως	οι	δοκοί	στήριξης	

των	τρούλων	(βλ.	Φωτ.3).

Τέλος,	είναι	αναγκαίο	να	τονιστεί	ότι	κατά	τη	διαδικασία	της	

αποτύπωσης	 του	 οπλισμού	 του	 ιερού	 ναού	 διαπιστώθηκαν	

κακοτεχνίες,	όπως	ελλιπής	οπλισμός	και	ασύνδετοι	συνδε-

τήρες	{φωτ.	11	και	12},	διαδικασία	κατά	την	οποία	έγινε	χρή-

ση	μαγνητικής	μεθόδου,	όπως	αναπτύσσεται	στο	Κεφ.	2	της	

αναφοράς	(1).	

Έλεγχος	της	αντοχής	του	σκυροδέματος	έγινε	με	πυρηνο-

ληψία.	 Από	 τις	 μετρήσεις	 που	 έγιναν	 με	 τη	 χρήση	 γεωρα-

ντάρ	στη	φέρουσα	τοιχοποιία	 του	 ιερού	ναού,	διαπιστώθη-

κε	η	απουσία	κενών	στην	τοιχοποιία,	καθώς	και	μέχρι	ποιού	

ύψους	εντός	της	τοιχοποιίας	υπήρχε	υγρασία.	Παράλληλα,	

έγιναν	αποκαλύψεις	οπλισμών	για	να	διαπιστωθούν	οι	δια-

στάσεις	και	η	απόσταση	των	συνδετήρων.		Για	την	εκτιμηση	

των	μηχανικών	χαρακτηριστικών	της	τοιχοποιίας,	στην	οποία	

σημειωτέον	δεν	διαπιστώθηκαν	βλάβες,	έγινε	χρήση	διατά-

ξεων	του	Ευρωκώδικα.	

Ανάλυση	του	φορέα	και	επεμβάσεις

Η	ανάλυση	έγινε	με	τη	μέθοδο	των	πεπερασμένων	στοιχεί-

ων,	όπως	αναπτύσσεται	στη	βιβλιογραφία,	όπως	(Αναφορές	

Φωτ.	2

Φωτ.	3

Φωτ.	4

Φωτ.	5

Φωτ.	6
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2,3).	 Υπολογίστηκαν	 τάσεις	 και	 μετακινήσεις	 για	 συνδυα-

σμούς	φορτίσεων	με	σεισμική	δράση	κατά	ΕΑΚ	2000	και	τον	

Αντισεισμικό	Κανονισμό	του	1959.

Στοιχεία	δοκού	χρησιμοποιήθηκαν	για	τις	νευρώσεις,	του	δα-

κτυλίου	έδρασης	του	κεντρικού	τρούλου,	το	δακτύλιο	έδρα-

σης	 των	 περιμετρικών	 ημιθολίων,	 τα	 τόξα	 στήριξης	 και	 τα	

υποστύλωματα.	 	 Στοιχεία	 κελύφους	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	

τη	φέρουσα	τοιχοποιία	και	τα	κελύφη	των	τρούλων	και	των	

ημιθολίων	(Σχεδ.3).	

Η	επίλυση	έγινε	για	συνδυασμούς	με	σεισμικά	φορτία	που	

προσδιορίζονται	 από	 τον	 Ε.Α.Κ.2000	 και	 τον	 Αντισεισμικό	

Κανονισμό	 του	 1959,	 αντίστοιχα.	 Τα	 εντατικά	 μεγέθη	 που	

προέκυψαν	 αππό	 τον	 Ε.Α.Κ.2000	 τόσο	 για	 στοιχεία	 δοκού	

όσο	 και	 τα	 στοιχεία	 κελύφους,	 είναι	 σημαντικά	 δυσμενέ-

στερα	 από	 τα	 αντίστοιχα	 του	 Αντισεισμικού	 Κανονισμού	

του	 1959.	 Σε	 ποσοστιαία,	 μεταβολή,	 τα	 εντατικά	 μεγέθη	

που	προέκυψαν	απο	τον	Ε.Α.Κ.2000	ήταν	περίπου	35%	δυ-

σμενέστερα	κατά	μέσο	όρο.	Προκειμένου	να	εξακριβωθεί	η	

ανάγκη	 ενισχύσεων	 του	φέροντος	 οργανισμού,	 ελέγχθηκε	

η	 επάρκεια	 του	 ιερού	 ναού	 έναντι	 στατικων	 και	 σεισμικών	

φορτίων,	ώστε	ο	φορέας		να	ανταποκρίνεται	στο	σύνολό	του	

στις	απαιτήσεις	των	ισχυόντων	κανονισμών.	Για	τα	στοιχεία	

του	φορέα,	όπου	διαπιστώνεται	ανεπάρκεια	προτάθηκε	επι-

σκευή	και	ενίσχυση	με	χρήση	ρητινοκονιαμάτων	και	σύνθε-

των	υλικών	από	ινοπλισμένα	πολυμερή	με	σκοπό	την	αύξηση	

της	αντοχής	 τους,	 αφού	προηγουμένως	 έγιναν	 κατάλληλη	

καθαίρεση	σκυροδέματος	και	προετοιμασία	τόσο	στην	εσω-

τερική	 όσο	 και	 εξωτερική	 επιφάνεια	 του	 τρούλου	 και	 των	

ημιθολίων.	Οι	μέγιστες	εφελκυστικές	τάσεις	στον	κεντρικό	

τρούλο,	 όπως	 αναμενόταν,	 εμφανίζονται	 περιμετρικά	 σε	

σημεία	με	γωνία	μεγαλύτερη	από	51,000.	Στο	προσομοίωμα	

του	 ιερού	ναού	με	πεπερασμένα	στοιχεία,	οι	κύριες	τάσεις	

έχουν	διαφορετική	μορφή	από	τη	θεωρητικά	αναμενόμενη.	

Αυτό	συμβαίνει	γιατί	ο	κεντικός	τρούλος	του	ιερού	ναού	δεν	

είναι	πακτωμένος	στη	βάση	του,	αλλά	στηρίζεται	πάνω	στον	

κεντρικό	δακτύλιο	και	στα	τόξα	έδρασης,	τα	διάφορα	σημεία	

των	οποίων	παρουσιάζουν	διαφορικές	μετακινήσεις.	Οι	μέ-

γιστες	καμπτικές	ροπές	και	οι	μέγιστες	τέμνουσες	δυνάμεις	

για	τον	τρούλο	και	τα	περιμετρικά	ημιθόλια	εμφανίζονται	στη	

βάση	 των	 νευρώσεων.	 Καθ’	 ύψος	 ελαττώνονται	 σημαντικά	

και	σχεδόν	μηδενίζονται	στην	κορυφή	του	τρούλου.

 

Στα	 τόξα	 έδρασης	 του	 κεντρικού	 τρούλου	 οι	 μέγιστες	 κα-

μπτικές	ροπές	και	οι	μέγιστες	τέμνουσες	δυνάμεις	εμφανί-

ζονται	στη	βάση	τους.	Στο	δακτύλιο	έδρασης	του	τρούλου,	οι	

μέγιστες	καμπτικές	ροπές	εμφανίζονται	κοντά	στην	έδραση	

του	δακτυλίου	επάνω	στα	τόξα	και	οι	ελάχιστες	στα	σημεία	

επαφής	 του	δακτυλίου	με	 τα	σφαιρικά	 τρίγωνα.	Επίσης,	οι	

μέγιστες	τέμνουσες	δυνάμεις	εμφανίζονται	συμμετρικά,	πε-

ριμετρικά	του	δακτυλίου.	Στο	ύψος	του	μέσου	των	σφαιρι-

κών	τριγώνων	οι	τέμνουσες	δυνάμεις	στο	δακτύλιο	σχεδόν	

μηδενιζονται.	 Με	 βάση	 τα	 αποτελέσματα	 των	 αναλύσεων	

και	με	δεδομένο	τον	περιορι-

σμό	 της	 διατήρησης	 των	 γε-

ωμετρικών	 διαστάσεων	 όλων	

των	στοιχείων	του	φορέα	απο	

οπλισμένο	σκυρόδεμα,	προτά-

θηκαν	 επεμβάσεις	 με	 χρήση	

ρητινοκονιαμάτων	 και	 σύνθε-

των	υλικών.	Συγκεκριμένα,	με	

χρήση	 ελασμάτων	 απο	 ίνες	

άνθρακα	ενισχύθηκαν:

Η	εσωτερική	και	η	εξωτερική	παρειά	των	νευρώσεων	του	κε-

ντρικού	τρούλου.	(φωτ.	13),

Η	εσωτερική	και	η	εξωτερική	παρειά	των	νευρώσεων	των	πε-

ριμετρικών	ημιθολίων,

Η	κάτω	παρειά	των	τόξων	στήριξης	του	κεντρικού	τρούλου	

στο	ύψος	των	παραθύρων.	Επιπλέον	των	παραπάνω	επισκευ-

ών	και	ενισχύσεων,	με	τις	οποίες	αναβαθμίστηκε	η	φέρου-

σα	 ικανότητα	του	φορέα,	έγιναν	και	εκτεταμένες	εργασίες	

υγρομόνωσης	στον	τρούλο	και	στην	τοιχοποιία.	Δευτερευ-

όντως,	αναφέρεται	ότι	ενισχύθηκε	με	ανθρακοελάσματα	και	

μέρος	του	δαπέδου	του	ναού	το	οποίο	αποτελεί	την	οροφή	

του	υπογείου.	

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ.	 Σπυράκος,	 Ενίσχυση	 Κατασκευών	 για	 Σεισμικά	 Φορτία,	 Έκδοση	
ΤΕΕ,	Αθήνα,	2004.
C.	 Spyrakos,	 Finite	Element	 	Modeling	 in	Engineering	Practice,	 Algor	
Publication	Division,	Pittsburgh,	USA,	1995.
Σπυράκος	Κ.,	Τουλιάτος	Π.,	Πατσίλιβας	Δ.,	Πελέκης	Γ.,	Χαμπέσης	Α.,	
και	Μανιατάκης	Χ.Α.,	Ανάλυση	Κτιρίου	από	Φέρουσα	Τοιχοποϊία	για	
Σεισμό	Εγγύς-Πεδίου	και	Προτάσεις	Επεμβάσεων,	Τεχνικά	Χρονικά,	

Τεύχος	3,	2006,	σελ.	93-105.   n

Φωτ.	7

Φωτ.	8
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Φωτ.	11

Φωτ.	12

Φωτ.	13

Με	σωρεία	νέων	νομοθεσιών	τα	τελευταία	χρό-

νια	οι	ευθύνες	των	μηχανικών	έχουν	πολλαπλα-

σιαστεί.	Δυστυχώς	παρατηρείται	κατ΄	επανάλη-

ψη	το	φαινόμενο	της	ελλιπούς	εφαρμογής	ή	και	

παραβίασης	των	νομοθεσιών,	όπως	η	ανέγερση	

παράνομων	οικοδομών,	η	ελλιπής	ή	η	παντελής	

απουσία	 επίβλεψης,	 η	 εικονική	 υπογραφή	 με-

λετών	από	μη	δικαιούχους,	 η	 έλλειψη	μέτρων	

προστασίας	 των	 εργαζομένων	 στις	 οικοδομές	

και	 άλλα,	 πολλές	 φορές	 με	 άμεσες	 τραγικές	

συνέπειες	αλλά	και	με	μακροπρόθεσμες	δυσμε-

νείς	επιπτώσεις	στην	ποιότητα	των	έργων.	

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 τάσσεται	

ανεπιφύλακτα	υπέρ	της	αυστηρής	τήρησης	της	

νομοθεσίας	 και	 της	 πάταξης	 των	 παρανομιών.	

Παράλληλα	προειδοποιεί	ότι	η	δυνατότητα	του	

μελετητή	 /επιβλέποντα	 μηχανικού	 να	 ανταπο-

κριθεί	επαρκώς	στις	υποχρεώσεις,	που	η	πολι-

τεία	αποφάσισε	να	του	αναθέσει	μέσα	από	τη	

θέσπιση	των	διαφόρων	νομοθεσιών,	είναι	άμεσα	

συνδεδεμένη	με	τα	επίπεδα	των	αμοιβών	και	ότι	

με	τα	σημερινά	επικρατούντα	επίπεδα	αμοιβών	

είναι	 εκ	 των	πραγμάτων	αδύνατο	οι	 μηχανικοί	

να	 ανταποκριθούν	 επαρκώς	 στις	 υποχρεώσεις	

τους.	Η	 επιμελής	 τήρηση	 νομικά	 θεσπισμένων	

υποχρεώσεων	 των	 μηχανικών	 δεν	 μπορεί	 να	

επαφίεται	 στον	 «πατριωτισμό	 των	 Ελλήνων»	

και	ως	γνωστό	ισχύει	και	σε	αυτή	την	περίπτω-

ση	«ότι	πληρώνεις	παίρνεις».

Σημαντική	 πηγή	 παρανομιών	 στην	 οικοδομική	

βιομηχανία	είναι	η	εκτέλεση	εργασιών	από	πα-

ράνομους,	 είτε	 αυτοί	 είναι	 μη	 εγγεγραμμένοι	

εργολάβοι	είτε	μη	δικαιούχοι	μηχανικοί.	Τέτοιες	

πρακτικές,	εκτός	του	ότι	αποτελούν	από	μόνες	

τους	παραβίαση	της	νομοθεσίας,	έχουν	άμεσα	

δυσμενή	αποτελέσματα	στην	ποιότητα	ενός	έρ-

γου	αφού	ούτε	αποτελεσματικός	έλεγχος	μπο-

ρεί	 να	 ασκηθεί,	 ούτε	 υπάρχουν	 οι	 μηχανισμοί	

πίεσης	για	εφαρμογή	των	προνοιών	των	νόμων	

και	των	κανονισμών	δόμησης.				n

Εφαρμογή	/	Τήρηση	της

ν ο μ ο θ ε σ ί α ς
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Εναλλακτικές	“	Ενέργειες	”

Βαλεντίνα	Δανίκου,	Δημοσιογράφος

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τεύχος 354)

Εναλλακτικές	«Ενέργειες»

Ο	πλανήτης	έχει	φτάσει	στα	όριά	του,	

το	περιβάλλον	αλλά	και	η	ποιότητα	της	

ζωής	μας	απειλούνται	από	το	φαινόμε-

νο	 του	 θερμοκηπίου	 που	 προκαλείται	

απο	τις	εκπομπές	αέριων	ρύπων.	Μή-

πως	 ήρθε	 η	ώρα	 να	 στραφούμε	 προς	

τη	 χρήση	 εναλλακτικών	 πηγών	 ενέρ-

γειας;	Άλλωστε	η	ίδια	η	φύση	δίνει	τη	

δυνατότητα	για	την	παροχή	ενέργειας	

από	φυσικές	πηγές	και	ο	συνδυασμός	

με	την	πρόοδο	της	επιστήμης	και	της	

τεχνολογίας	τα	τελευταία	χρόνια,	μας	

εξασφαλίζει	 πλέον,	 τρόπους	 παρα-

γωγής	 και	 κατανάλωσης	 ενέργειας,	

φιλικής	 προς	 το	 περιβάλλον	 και	 τον	

άνθρωπο.	Να	λοιπόν	κάποιες	εναλλα-

κτικές	μορφές	ενέργειας	που	θα	μπο-

ρούσαν	να	δώσουν	λύση	στο	ενεργει-

ακό	πρόβλημα	του	πλανήτη.

ΑΙΟΛΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έχει	υπολογιστεί	ότι	η	εκμετάλλευση	

των	ανέμων,	που	κινούνται	με	μεγάλη	

ταχύτητα,	μπορεί	μέσω	της	σημερινής	

τεχνολογίας,	 να	 καλύψει	 τις	 ανάγκες	

της	ανθρωπότητας	σε	ενέργεια,	πάνω	

από	δύο	φορές.	Το	σύγχρονα	συστή-

ματα	 που	 μετατρέπουν	 την	 ενέργεια	

των	ανέμων,	δηλαδή	την	αιολική	ενέρ-

γεια	σε	ηλεκτρική,	είναι	οι	ανεμογεν-

νήτριες.	 Η	 αξιοποίηση	 της	 αιολικής	

ενέργειας	 άρχισε	 συστηματικά,	 πα-

γκοσμίως,	 στις	 αρχές	 της	 δεκαετίας	

του	 ΄80	 ενώ	 σημειώνει	 ακόμα	 μεγα-

λύτερη	 αύξηση	 τα	 τελευταία	 χρόνια.	

Στην	Ελλάδα	έχουν	γίνει	βήματα	προς	

αυτή	 την	 κατεύθυνση,	 καθώς	 η	 χώρα	

μας	βρίσκεται	στην	9η	θέση	της	Ε.Ε.,	

όσον	αφορά	την	εγκατάσταση	των	αι-

ολικών	μονάδων.	Οι	επιστήμονες	μάλι-

στα	 προσανατολίζονται	 στην	 εγκατά-

σταση	ανεμογεννητριών	στη	θάλασσα	

με	σκοπό	την	αύξηση	της	παραγωγής	

αυτής	 της	 ανανεώσιμης	 και	 καθαρής	

πηγής	ενέργειας.

ΗΛΙΑΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η	 ηλιακή	 ακτινοβολία	 χρησιμοποιεί-

ται	τοσο	για	τη	θέρμανση	των	κτιρίων	

όσο	και	για	την	παραγωγή	ηλεκτρικής	

ενέργειας,	 η	 οποία	 επιτυγχάνεται	 με	

τη	χρησιμοποίηση	φωτοβολταϊκών	συ-

στημάτων	 ή	 μέσω	 ηλιακών	 θερμικών	

συστημάτων.	Θεωρείται	καθαρή,	ήπια,	

ανανεώσιμη	ενέργεια,	η	οποία	αποτε-

λεί	 έναν	 ανεξάντλητο	 εγχώριο	 ενερ-

γειακό	 πόρο,	 που	 παρέχει	 αξιοπιστία	

και	ασφάλεια	στην	ενεργειακή	τροφο-

δοσία.	Αποδεδειγμένα	θα	μπορούσε	να	

δώσει	λύση	στο	ενεργειακό	πρόβλημα	

του	 μέλλοντος.	 Στη	 χώρα	 μας,	 εδώ	

και	 είκοσι	 τουλάχιστον	 χρόνια	 έχουν	

αναπτυχθεί	αξιόλογες	πιλοτικές	εφαρ-

μογές,	με	την	εγκατάσταση	πρότυπων	

μονάδων	φωτοβολταϊκών	στοιχείων.	

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ακόμα	και	το	φαινόμενο	της	παλίρροιας	

μπορεί	να	δώσει	λύση	στο	ενεργειακό	

πρόβλημα..	 Οι	 τεχνολογίες	 παλιρροι-

ακής	 ενέργειας	 αξιοποιούν	 την	 αυξο-

μείωση	 της	 θαλάσσιας	 στάθμης	 κατά	

την	παλίρροια,	που	προκαλεί	η	δύναμη	

των	 ρευμάτων.	 Αν	 και	 η	 παλιρροιακή	

ενέργεια	 θεωρείται	 ανανεώσιμη,	 ανε-

ξάντλητη	 και	 αξιόπιστη	 πηγή	 ενέρ-

γειας,	ωστόσο	 δεν	 έχουν	 αναπτυχθεί	

μεγάλης	κλίμακας	μονάδες	παργωγής	

της.	Θετικό	πάντως	είναι	πως	σε	αρκε-

τές	χώρες	υπάρχουν	ήδη	μικρές	εγκα-

ταστάσεις	 οι	 οποίες	 καλύπτουν	 ένα	

ικανοποιητικό	μέρος	των	αναγκών	για	

ενέργεια.	

ΚΥΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η	 δυνατότητα	 εκμετάλλευσης	 των	

θαλάσσιων	 φαινομένων	 δεν	 σταματά	

εδώ,	καθώς	ο	άνθρωπος	μπορεί	να	αξι-

οποιήσει	ακόμα	και	τα	κύματα.	Η	κυμα-

τική	ενέργεια	αποτελεί	100%	«πράσι-

νη»	ενέργεια,	 η	οποία	προκύπτει	απο	

την	κινητική	ενέργεια	των	κυμάτων.	Οι	

άνεμοι	 προκαλούν	 το	σχηματισμό	 κυ-

μάτων	τα	οποία	είναι	εκμεταλλεύσιμα	

σε	περιοχές	με	υψηλό	δείκτη	ανέμων	

και	σε	ακτές	ωκεανών.	Μεγάλες	μονά-

δες	 παραγωγής	 κυματικής	 ενέργειας	

έχουν	 αρχίσει	 να	 αναπτύσσονται	 στη	

Μ.	Βρετανία,	την	Πορτογαλία,	την	Αυ-

στραλία	και	την	Αμερική	ενώ	η	Ελλά-

δα	ανήκει	στις	χώρες	της	Ευρώπης	οι	

οποίες	διαθέτουν	μεν	χαμηλότερα	επί-

πεδα	αξιοποίησης	κυματικής	ενέργεια	

πλην	όμως	αξιοποιήσιμα.	Το	κυματικό	

δυναμικό	 μάλιστα	 της	 Ελλάδας,	 απο-

τελεί	το	υψηλότερο	της	Μεσογείου,	ως	

προς	την	τεχνική	του	εκμετάλλευση.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η	 ανανεώσιμη	 αυτή	 πηγή	 ενέργειας,	

που	πηγάζει	από	το	εσωτερικό	της	γης,	

έχει	αποκτήσει	πολλούς	υποστηρικτές	

τα	τελευταία	χρόνια.	Στην	Καλιφόρνια	

βρίσκεται	 η	 μεγαλύτερη	 παγκοσμίως	

γεωθερμική	 μονάδα,	 που	 καλύπτει	 το	

60%	 των	 αναγκών	 στο	 βόρειο	 μέρος	

της	 πολιτείας.	 Στη	 χώρα	 μας	 η	 ενέρ-

γεια	αυτή	αξιοποιείται	σήμερα	με	αυ-

ξανόμενους	ρυθμούς,	καθώς	η	διαμόρ-

φωση	του	υπεδάφους	είναι	πλούσια	σε	

γεωθερμική	ενέργεια.	Οι	γεωθερμικές	

εγκαταστάσεις	 παραγωγής	 ενέργει-

ας	 εξαρτώνται	 κυρίως	 από	 τον	 ατμό	

που	 βρίσκεται	 σε	 αρκετό	 βάθος	 απο	

την	 επιφάνεια	 της	 γης	 προκειμένου	

να	 παράγουν	 ηλεκτρική	 ενέργεια.	 Αν	

και	γίνεται	λόγος	για	υποβάθμιση	του	

περιβάλλοντος	γύρω	από	τις	γεωθερ-

μικές	εγκαταστάσεις,	οι	εκπομπές	των	

αέριων	ρύπων	είναι	κατά	95%	λιγότε-

ρες	 απο	 αυτές	 εκείνων	 των	 μονάδων	

που	λειτουργούν	με	ορυκτά	καύσιμα.



13Πολιτικός Mηχανικός   Mάϊος 2008

ΕνέργειαΕνέργεια

ΠΥΡΙΝΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επικύνδυνη	ή	χρήσιμη:	Μάλλον	και	τα	

δύο.	Η	χρήση	της	παραμένει	αμφισβη-

τούμενη.	 Οι	 επικριτές	 της	 επικαλού-

νται	τους	κινδύνους	για	τον	άνθρωπο	

και	 περιβάλλον	 που	 συνεπάγεται	 μία	

πιθανή	 περίπτωση	 διαρροή	 ραδιενέρ-

γειας	ή	ακόμα	και	τα	προβλήματα	που	

σχετίζονται	με	την	αποκομιδή	και	απο-

θήκευση	 των	 ραδιενεργών	 αποβλή-

των.	Οι	υποστηρικτές	της	αντιτείνουν	

το	χαμηλότερο	κόστος	παραγωγής	και	

την	 απαλλαγή	 της	 ατμόσφαιρας	 απο	

αέριους	 ρύπους.	 Άλλωστε	 γι’	 αυτον	

ακριβώς	το	λόγο	η	πυρηνική	ενέργεια	

εντάσσεται	 στις	 «πράσινες	 μορφές	

ενέργειας»,	με	τη	Γαλλία	να	αποτελεί	

τη	μεγαλύτερη	υπέρμαχο	μεταξύ	των	

ευρωπαϊκών	χωρών.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με	 τον	 κατάλληλο	 τεχνολογικό	 εξο-

πλισμό,	 η	 ενέργεια	 από	 την	 πτώση	

του	 νερού	 μετατρέπεται	 σε	 ηλεκτρι-

κή.	Αυτό	συμβαίνει	με	τη	βοήθεια	μιας	

τουρμπίνας.	Αν	και	στα	υδροηλεκτρικά	

έργα	δεν	παράγονται	επιβλαβή	αέρια,	

οι	μεγάλες	μονάδες	προκαλούν	συχνά	

περιβαλλοντικές	επιπτώσεις.	Κατά	συ-

νέπεια	μόνο	τα	μικρής	κλίμακας	υδρο-

ηλεκτρικά	έργα	μπορούν	να	χαρακτη-

ριστούν	 «πράσινα.»	 Τα	 μεγαλύτερης	

κλίμακας	 θεωρούνται	 απλώς	 «καθα-

ρά».	 Παγκοσμίως	 η	 υδροηλεκτρική	

ενέργεια	 συμβάλλει	 κατά	 19%	 στην	

παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας.

ΦΥΣΙΚΟ	ΑΕΡΙΟ

Πρόκειται	 για	 το	 φιλικότερο	 συμβατι-

κό	 καύσιμο	προς	 τον	άνθρωπο	και	 το	

περιβάλλον	 καθώς	 η	 καύση	 του	 δεν	

παράγει	 βλαβερές	 ουσίες.	 Δεν	 απο-

τελεί	 ανανεώσιμη	 πηγή	 ενέργειας,	

είναι	φυσικό	προϊόν	που	υπάρχει	στα	

κοιτάσματα	πετρελαίου	και	για	την	ευ-

ρεία	χρήση	του	δεν	χρειάζεται	πολλή	

επεξεργασία.	 Παρά	 το	 γεγονός	 ότι,	

διεθνώς,	 υπάρχουν	 αρκετά	 αποθέμα-

τα	αερίου	 ,	η	εξόρυξη	και	γενικότερα	

η	εκμετάλλευσή	τους,	δεν	είναι	πάντα	

εύκολη,	όπως	και	στην	περίπτωση	του	

πετρελαίου.	Πάντως	κατέχει	σημαντι-

κή	 θέση	 στην	 παγκόσμια	 ενεργειακή	

αγορά	και	έχει	ήδη	μπει	στη	ζωή	του	

Έλληνα	καταναλωτή

ΒΙΟΜΑΖΑ

Βιομάζα	 ονομάζονται	 τα	 κατάλοιπα	

των	 καλλιεργειών	 και	 της	 κτηνοτρο-

φίας	όπως	υπολείμματα	ξυλείας	ή	ζω-

ϊκά	 απόβλητα	 αλλά	 και	 οποιοδήποτε	

προϊόν	 που	 προέρχεται	 από	 το	 φυτι-

κό	κόσμο,	τα	οποία	με	την	κατάλληλη	

επεξεργασία	μετατρέπονται	σε	καύσι-

μο	αέριο.	Με	την	καύση	του	αερίου	πα-

ράγεται	 ηλεκτρική	 ενέργεια	που	μπο-

ρεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	 θέρμανση,	

παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	αλλά	

και	για	κίνηση.	Οι	περιβαλλοντικές	επι-

πτώσεις	 αυτής	 της	 τεχνολογίας	 είναι	

περιορισμένες,	ωστόσο	δεν	υπάρχει	η	

δυνατότητα	 παραγωγής	 μεγάλων	 πο-

σοτήτων	ενέργειας.	

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Τα	βιοκαύσιμα	παράγονται	από	βιομά-

ζα	και	τα	τελευταία	χρόνια	αποτελούν	

μία	ακόμα	εναλλακτική	πηγή	ενέργει-

ας,	 κυρίως	 στον	 τομέα	 των	 μεταφο-

ρών.	 Συμβάλλοντας	 σημαντικά	 στον	

περιορισμό	 της	 εκπομπής	 βλαβερών	

αερίων	και	παρέχοντας	τη	δυνατότητα	

ασφαλούς	 εφοδιασμού,	 η	 Ευρωπαϊκή	

Ένωση	 έχει	 στραφεί	 εδώ	 και	 μερικά	

χρόνια	στην	προώθηση	της	ανάπτυξης	

και	της	χρήσης	της	σε	όλες	τις	χώρες	

μέλη.	 Άν	 και	 η	 χώρα	 μας	 έχει	 μείνει	

λίγο	πίσω	ως	προς	τη	χρήση	υγρών	βι-

οκαυσίμων,	 προβλέπονται	 σημαντικές	

εξελίξεις	και	δραστηριοποίηση	ελληνι-

κών	εταιριών	σε	βιομηχανικό	επίπεδο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόκειται	 για	ηλεκτρονικές	συσκευές	

που	 μετατρέπουν	 την	 ενέργεια	 των	

ηλιακών	ακτίνων	απευθείας	σε	ηλεκτρι-

σμό.	 Η	 τεχνολογία	 των	 φωτοβολταϊ-

κών	 παρέχει	 αναμφισβήτητα	 ασφαλή	

προς	τον	άνθρωπο	και	το	περιβάλλον	

παραγωγή	 ενέργειας	 καθώς	 η	 ηλιακή	

είναι	μία	καθαρή	και	ανεξάντλητη	πηγή	

ενέργειας.			n

Το	 Χαράτσι	 του	 ΕΤΕΚ

Από	το	2002	και	μετέπειτα,	όταν	η	τρο-

ποποίηση	 του	 Περί	 Οδών	 και	 Οικοδο-

μών	Νόμου	(άρθρο	84)	εισήγαγε,	μετά	

από	 επιμονή	 και	 εισήγηση	 του	 ΕΤΕΚ,	

τη	 πρόνοια	 για	 κατάθεση,	 με	 κάθε	 αί-

τηση	για	έκδοση	άδειας	οικοδομής,	και	

βεβαίωσης	που	θα	εκδίδει	το	ΕΤΕΚ	για	

το	ότι	ο	μελετητής	είναι	δικαιούχος	να	

εκπονεί	μελέτες	στον	κλάδο	του,	μερί-

δα	συναδέλφων	μηχανικών	υπόκεινται	

σε	 διπλή	 και	 πολλαπλάσια	 θα	 λέγαμε	

επιβάρυνση	 σε	 σχέση	 με	 τα	 υπόλοιπα	

μέλη	του	ΕΤΕΚ.	

Οι	 συνάδελφοι	 μελετητές	 είναι	 υπο-

χρεωμένοι	 να	 εξασφαλίζουν	 έναντι	

αντίτιμου	8,50	ευρώ,	περίπου,	βεβαίω-

ση	για	κάθε	μελέτη	που	καταθέτουν	για	

άδεια	οικοδομής	για	βεβαίωση	του	ιδίου	

πράγματος	που	η	ετήσια	άδεια	άσκησης	

επαγγέλματος	προνοεί	και	τεκμηριώνει,	

ότι	δηλαδή	ο	συγκεκριμένος	μελετητής	

είναι	εγγεγραμμένος	μηχανικός	και	δι-

καιούται	 να	 ασκεί	 το	 επάγγελμα	 στον	

κλάδο	του.

Έγιναν	 αρκετές	 συζητήσεις	 τόσο	 για	

τη	χρησιμότητα	όσο	 και	 για	 τις	σκοπι-

μότητες	 επιβολής	 αυτού	 του	 μέτρου.		

Συμμεριζόμαστε	την	ταλαιπωρία	και	την	

πρόσθετη	 επιβάρυνση	 που	 υφίστανται	

οι	συνάδελφοι	μηχανικοί	 και	 είναι	 και-

ρός	πλέον	να	επανεκτιμηθεί	η	συνέχιση	

του	μέτρου	αυτού.	

Το	 ΕΤΕΚ	 θα	 μπορεί,	 πιστεύουμε,	 να	

αποκτήσει	το	ποσό	που	τώρα	εισπράτ-

τει	 από	 τις	 βεβαιώσεις	 με	 μια	 μικρή	

αύξηση	 στην	 ετήσια	 συνδρομή	 όλων	

των	 μελών	 του,	 μέτρο	 το	 οποίο	 είναι	

και	δίκαιο	 και	πολύ	πιο	οικονομικό	για	

το	ίδιο	το	ΕΤΕΚ,	δεδομένου	ότι	δεν	θα	

χρειάζεται	 να	 απασχολείται	 πρόσθετο	

προσωπικό	 του	με	 το	θέμα	 των	βεβαι-

ώσεων.	Είναι	μια	γραφειοκρατία	που	θα	

πρέπει	να	σταματήσει	επιτέλους.		n



...µονώστε!
Μονώστε µε Hyperdesmo της Alchimica την ταράτσα σας,
για να έχετε την προστασία που σας αξίζει!
Η Alchimica έχει αναπτύξει µια σειρά προϊόντων η οποία υπερκαλύπτει τις
προδιαγραφές στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης ακόµα και των πιο απαιτητικών
έργων παρέχοντάς τους ολοκληρωτική προστασία από τα στοιχεία της φύσης. 

Με την υποστήριξη της εταιρίας Αδελφοί Ανδρέου: 80041000

Η έκθεση στον ήλιο 
χωρίς προστασία,
είναι επικίνδυνη για όλες τις επιφάνειες...

Ιδιότητες του Hyperdesmo:

Ελαστικότητα: πάνω από 400% DIN 52455 or ASTM D412

Πρόσφυση: >3kp/cm2

Σκληρότητα: 70shore A ISO R868 or DIN 53505 or ASTM D2240

Θερµοκρασία λειτουργίας: -50°C εώς 90°C

Μεγίστη θερµοκρασία λειτουργίας (shock): 250°C

Τάση θραύσεως: 60kp/cm2 DIN 52455 or ASTM D412

∆ιαπερατότητα υδρατµών: 20gr/m2/24h

Θερµοκρασία εφαρµογής: 5°C εώς 35°C

ALCHIMICA A4 08:ALCHIMICA A4  5/12/08  10:37 AM  Page 1

 Automatic €

7777 7848 saabcyprus.com

8.5 l/100km. CO2: 205 g/km

service

turbo

Saab 9-3



...µονώστε!
Μονώστε µε Hyperdesmo της Alchimica την ταράτσα σας,
για να έχετε την προστασία που σας αξίζει!
Η Alchimica έχει αναπτύξει µια σειρά προϊόντων η οποία υπερκαλύπτει τις
προδιαγραφές στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης ακόµα και των πιο απαιτητικών
έργων παρέχοντάς τους ολοκληρωτική προστασία από τα στοιχεία της φύσης. 

Με την υποστήριξη της εταιρίας Αδελφοί Ανδρέου: 80041000

Η έκθεση στον ήλιο 
χωρίς προστασία,
είναι επικίνδυνη για όλες τις επιφάνειες...

Ιδιότητες του Hyperdesmo:

Ελαστικότητα: πάνω από 400% DIN 52455 or ASTM D412

Πρόσφυση: >3kp/cm2

Σκληρότητα: 70shore A ISO R868 or DIN 53505 or ASTM D2240

Θερµοκρασία λειτουργίας: -50°C εώς 90°C

Μεγίστη θερµοκρασία λειτουργίας (shock): 250°C

Τάση θραύσεως: 60kp/cm2 DIN 52455 or ASTM D412

∆ιαπερατότητα υδρατµών: 20gr/m2/24h

Θερµοκρασία εφαρµογής: 5°C εώς 35°C

ALCHIMICA A4 08:ALCHIMICA A4  5/12/08  10:37 AM  Page 1

 Automatic €

7777 7848 saabcyprus.com

8.5 l/100km. CO2: 205 g/km

service

turbo

Saab 9-3



16 Πολιτικός Mηχανικός   Mάϊος 2008

α)	Οικοδομικά	Έργα–Δικαίωμα	σύστασης	Ομάδων	και	Υπεύ-

θυνος	Συμβούλων	Μελετητών

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ,	κατά	την	ετοιμασία	και	προώθηση	των	εγγρά-

φων	 και	 κανονισμών	 για	 ρύθμιση	 των	 θεμάτων	 ανάθεσης	

οικοδομικών	 (κτιριακών	κυρίως)	έργων	του	Δημοσίου,	υπο-

στήριξε	και	διεκδίκησε,	όπως	διασφαλιστεί	η	δυνατότητα	σε	

μελετητικά	 γραφεία	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 να	 συγκροτούν	

ομάδες	μελέτης	με	όλες	τις	ειδικότητες	που	απαιτούνται,	και,	

με	την	ιδιότητα	τους	σαν	Υπεύθυνοι	Συμβούλων	Μελετητών	

(Team	Leaders),	να	μπορούν	να	αναλαμβάνουν	το	ρόλο	και	

τα	καθήκοντα	του	επίκεφαλής	της	ομάδας	που	αναλαμβάνει	

τη	μελέτη	και	την	επίβλεψη	των	έργων,	καθώς	επίσης	και	τη	

διαχείριση	του	κατασκευαστικού	συμβολαίου.

Ειδικά	για	τα	οικοδομικά	(κτιριακά	έργα)	σχετικά	με	

το	θέμα	αυτό,	είχε	διαπιστωθεί	ότι	καταβαλλόταν	

μια	 ενορχηστρωμένη	προσπάθεια	από	κύκλους	

των	Αρχιτεκτόνων	οι	οποίοι	επιδίωκαν	να	απο-

κλειστούν	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	από	το	δικαί-

ωμα	της	ανάληψης	αυτού	του	ρόλου.	Προβάλ-

λονταν	δε	ατεκμηρίωτες,	αντιεπιστημονικές	και	

πρωτοφανείς,	για	τα	δεδομένα	ανά	το	Παγκό-

σμιο,	αιτιολογήσεις	και	ισχυρισμοί,	στοχεύοντας	

στην	μονοπώληση,	ουσιαστικά,	του	πιο	πάνω	ρόλου	

από	τους	Αρχιτέκτονες.	Είναι	γεγονός	αδιαμφισβήτη-

το,	 ότι	 η	 ανάληψη	 του	 ρόλου	 του	 επίκεφαλής	 της	 ομάδας	

των	Συμβούλων	προϋποθέτει	άτομο	με	γνώσεις,	εμπειρίες,	

δεξιότητες	και	 ικανότητες	πέραν	των	ακαδημαϊκών	προσό-

ντων	ενός	μελετητή	μηχανικού.	Προϋποθέτει	προσόντα,	τα	

οποία	 θα	 διασφαλίσουν	 τον	 Κύριο	 του	 έργου	 όσον	 αφορά	

την	επίτευξη	των	βασικών	του	στόχων,	που	είναι:	το	έργο	να	

ανταποκρίνεται	στις	ανάγκες	του,	να	τηρούνται	τα	χρονοδια-

γράμματα	από	την	ανάθεση	της	μελέτης	μέχρι	την	παράδοση	

του	έργου	για	χρήση,	και	τέλος	το	έργο	να	εκτελεστεί	στα	

προδιαγεγραμμένα	επίπεδα	ποιότητας	 και	 στα	πλαίσια	 του	

προϋπολογισμένου	κόστους.	

Τα	Πανεπιστήμια	σήμερα	προσφέρουν,	κυρίως,	μεταπτυχιακά	

προγράμματα	για	την	εκπαίδευση	τέτοιων	ανθρώπων,	χωρίς	

να	τίθενται	κριτήρια	ειδικότητας.	Είναι	γεγονός	ότι,	τα	άτο-

μα	που	παρακολουθούν	τέτοια	μεταπτυχιακά	προγράμματα	

στην	πλειονότητα	τους	είναι	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	απόδειξη	

του	 ενδιαφέροντος	 που	 υπάρχει	 ανάμεσα	 στον	 κλάδο	 της	

πολιτικής	μηχανικής	για	εκπαίδευση	και	εξειδίκευση	στον	το-

μέα	αυτό.	Δεν	ισχυριζόμαστε	ότι	μόνο	κάτοχοι	τέτοιου	μετα-

πτυχιακού	τίτλου	δύνανται	να	ανταποκριθούν,	διότι,	εξ	ίσου	

σημαντικές	είναι	οι	 εμπειρίες	και	η	επαγγελματική	ανέλιξη	

των	μηχανικών,	εφόδια	τα	οποία	μπορούν	να	αποτελέσουν	

και	τα	ουσιαστικά	εχέγγυα	για	την	επιτυχημένη	ανταπόκρι-

ση	 στο	 ρόλο	 του	 Υπεύθυνου	 της	 ομάδας	 των	Μελετητών/

Συμβούλων.

Στα	πρότυπα	έγγραφα,	όπως	έχουν	εγκριθεί	από	την	Αρχή	

Δημόσιων	Συμβάσεων	και,	μετά	από	αρκετές	συζητήσεις	και	

παλινδρομήσεις,	έχει	αποτραπεί	ο	αποκλεισμός	των	Πολιτι-

κών	Μηχανικών.	Τα	έγγραφα	αυτά	τέθηκαν	σε	εφαρμογή	για	

όλα	τα	οικοδομικά	έργα	του	Δημόσιου	Τομέα	και	ευρύτερου	

Δημόσιου	τομέα,	και	αυτό	αποτελεί	ένα	βήμα	προς	την	ορθή	

κατεύθυνση	και	σίγουρα	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	τα	υποστηρίζει,	διότι,	

στοχεύουν	 στη	 διασφάλιση	 της	 ποιοτικής	 υλοποίησης	 των	

έργων.	Εξακολουθούν,	βέβαια,	να	υπάρχουν	θέματα	τα	οποία	

είναι	απαράδεκτα	και	ανισοβαρή	για	τους	μελετητές	και	για	

τα	οποία	επιδιώκεται	η	σωστή	και	δίκαιη	ρύθμιση	τους,	το	ση-

μαντικότερο	των	οποίων	είναι	η	εφαρμογή	ελάχιστων	ορίων	

αμοιβής	 για	 τις	 ζητούμενες	 υπηρεσίες	 κατά	 τρόπο	 που	 να	

ανταποκρίνεται	στο	ζητούμενο	είδος	και	επίπεδο	εργασίας	

όπως	και	στο	εύρος	των	υπηρεσιών.	Θα	πρέπει,	επιτέλους,	

να	γίνει	αντιληπτό	ότι	δεν	είναι	δυνατόν	να	επιτευχθεί	ποιό-

τητα	με	τις	εξευτελιστικά	χαμηλές	αμοιβές	που	προσφέρο-

νται	μέσα	από	τις	διαδικασίες	μειοδοτικών	διαγωνισμών.

β)	Οδικά	&	Τεχνικά	Έργα

Η	προώθηση	της	αναθεώρησης	των	διαδικασιών	και	των	εγ-

γράφων	ανάθεσης	της	μελέτης	/	επίβλεψης	των	έργων	αυ-

τών	δεν	έχει	προχωρήσει	παρά	το	ότι	συστάθηκαν	επιτροπές	

επεξεργασίας	του	θέματος.	Ο	Σύλλογος	ζήτησε	κατ’	επανά-

ληψη	όπως	οι	Επιτροπές	επαναρχίσουν	τις	εργασίες	και	προ-

χωρήσουν	με	γρήγορους	ρυθμούς	ώστε	να	αντιμετωπιστούν	

τα	χρόνια	προβλήματα	που	ταλανίζουν	τόσο	το	δημόσιο	όσο	

και	τους	επαγγελματίες	μηχανικούς	στον	τομέα	αυτό.	Επι-

γραμματικά	ζητούμε	όπως	οι	μελέτες	ανατίθενται	σε	επαγ-

γελματίες	πολιτικούς	μηχανικούς	που	θα	αξιολογούνται	και	

θα	κατατάσσονται	σε	κατηγορίες	με	ποιοτικά	κριτήρια	και	όχι	

με	μειοδοτικούς	διαγωνισμούς	οι	οποίοι,	έχουν	ουσιαστικά,	

εξοντώσει	τους	ιδιώτες	μηχανικούς.	Το	δημόσιο	θα	πρέπει,	

επίσης,	να	αναθέτει	πλήρεις	υπηρεσίες	(όχι	μόνο	τη	μελέτη)	

τέτοιων	 έργων	 και	 να	περιοριστεί	 στην	άσκηση	 του	 ρόλου	

του	Διευθυντή	Έργου,	συγκροτώντας	ομάδες	από	υπηρεσι-

ακούς	και	άλλους	επαγγελματίες	για	το	ρόλο	αυτό	διατηρώ-

ντας	τους	Επιθεωρητές	Εργοταξίου	για	την	καθημερινή	και	

στενή	επί	τόπου	παρακολούθηση	των	εργασιών.			n

Ανάθεση	Έργων	του	Δημοσίου

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου
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Αρχιτεκτονικοί	Διαγωνισμοί	και	Κριτικές	Επιτροπές

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Οι 
όροι	 προκήρυξης	 διαγωνισμού	 μελέτης	

κτιριακών	 έργων	 θα	 πρέπει	 να	 δίνουν	 το	

δικαίωμα	συμμετοχής	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	

επιστημόνων	και	να	μην	περιορίζονται	αυστηρά	στην	ειδικό-

τητα	του	Αρχιτέκτονα.	Θα	πρέπει	να	είναι	διαγωνισμοί	ιδεών	

και	εφ’	όσον	οι	συμμετοχές	είναι	ανώνυμες	τότε	θα	κρίνεται	

η	κάθε	μελέτη	και	θα	επιλέγεται	η	καταλληλότερη	πρόταση	

από	τη	κριτική	επιτροπή.	

Η	 ανάθεση	 της	 μελέτης	 στην	 ομάδα	

μελέτης	να	προχωρεί	μόνο	εφ’	όσο	η	

ομάδα	πληροί	τα	ελάχιστα	απαιτούμε-

να	 κριτήρια,	 που	 θα	 προκαθορίζονται	

σε	 κάθε	 περίπτωση,	 κατά	 τρόπο	 που	

να	 διασφαλίζεται	 η	 επιτυχής	 υλοποί-

ηση	του	έργου	σε	όλα	τα	στάδια	και	

με	όλες	τις	απαιτήσεις	του	Κύριου	του	

Έργου,	όπως	την	υλοποίηση	του	κτιρι-

ολογικού	προγράμματος,	 την	 τήρηση	

του	 προϋπολογισμού,	 των	 χρονοδια-

γραμμάτων	και	την	άσκηση	καλής	δια-

χείρισης	όλων	των	θεμάτων	σε	όλα	τα	

στάδια	του	έργου.	

Παρατηρείται,	 επίσης,	 ότι	 στη	 σύν-

θεση	 των	 κριτικών	 επιτροπών	 για	

Αρχιτεκτονικούς	 Διαγωνισμούς	 δεν	

συμμετέχουν	 Πολιτικοί	 Μηχανικοί	 ή	

αν	συμμετέχουν,	δεν	συμμετέχουν	με	

θεσμοθετημένο	τρόπο.	

Η	θέση	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	είναι	ότι	οι	ση-

μερινές	 απαιτήσεις	 για	 τα	 οικοδομι-

κά	 έργα,	 ως	 πρωταρχικούς	 στόχους,	

εκτός	από	την	αισθητική	και	λειτουργικότητα,	έχουν	επίσης	

ανάμεσα	σε	άλλα,	την	ασφάλεια	των	κτιρίων	την	οικονομία,	

την	εξοικονόμηση	της	ενέργειας,	 την	αειφορία	 την	ένταξη	

στο	περιβάλλον	κ.λπ.	Πιστεύουμε	ότι,	η	θεσμοθετημένη	συμ-

μετοχή	ενός	τουλάχιστο	πεπειραμένου	Πολιτικού	Μηχανικού	

στις	 επιτροπές	 αυτές	 διασφαλίζει	 με	 ένα	 καλύτερο	 τρόπο	

την	επίτευξη	των	πιο	πάνω	στόχων.

Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου

Παλαιότερα,	 ο	 Σύνδεσμος	 Πολιτικών	Μηχανικών	 και	 Αρχι-

τεκτόνων	Κύπρου	 (ΣΠΜΑΚ)	 είχε	 προχωρήσει	 στη	σύσταση	

τέτοιων	κανονισμών	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΔΙΕ-

ΞΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ	ΚΑΙ	

/	 Ή	 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	 έκδοση	 14	 Ιουλίου	 1986.	 Το	

άρθρο	14	Σύσταση	της	Κριτικής	Επιτροπής	του	πιο	πάνω	κα-

νονισμού	αναφέρει	ότι:	Η	επιτροπή	θα	πρέπει	να	είναι	επτα-

μελής	και	να	αποτελείται	από	Αρχιτέ-

κτονες	ή	Πολιτικούς	Μηχανικούς.	Την	

πλειοψηφία	στην	κριτική	επιτροπή	θα	

πρέπει	να	την	έχουν	οι	Αρχιτέκτονες	

ή	Πολιτικοί	Μηχανικοί.	

Ο	 νόμος	 αναφέρει,	 επίσης,	 ότι	 του-

λάχιστο	 το	 1/3	 των	 μελών	 μιας	 Επι-

τροπής	 Αξιολόγησης	 Διαγωνισμού	

Μελέτης	θα	πρέπει	να	είναι	της	ίδιας	

ειδικότητας	που	ανήκουν	και	οι	συμμε-

τέχοντες	στον	διαγωνισμό.

Πιστεύουμε	 ότι,	 οι	 πρόνοιες	 αυτές	

θα	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	σαν	

βάση	για	τη	θεσμοθέτηση	νέων	κανο-

νισμών	οι	οποίοι	να	διασφαλίζουν	την	

καλύτερη	 σύσταση	 των	 Επιτροπών	

αυτών.	

Δεν	μπορεί	να	παραμένει	στην	κρίση	

των	εκάστοτε	υπεύθυνων	προκήρυξης	

ενός	διαγωνισμού	μελέτης,	 η	σύστα-

ση	 της	 επιτροπής	 και	 πιστεύουμε	ότι	

δεν	μπορεί	μια	τέτοια	επιτροπή	να	μην	

συμπεριλαμβάνει	 και	 Πολιτικούς	 Μη-

χανικούς.	Η	στατική	επάρκεια	των	κτιρίων	και	το	μοντέλο	κα-

τασκευής	αυτών	μαζί	με	την	κατασκευή	τους	στα	οικονομικά	

επιθυμητά	πλαίσια	του	ιδιοκτήτη	θα	πρέπει	να	διασφαλίζεται	

από	 τα	αρχικά	στάδια	δηλαδή	από	 το	στάδιο	 του	Διαγωνι-

σμού	Μελέτης.			n



18 Πολιτικός Mηχανικός   Mάϊος 2008

Mεταλλικές ΚατασκευέςMεταλλικές Κατασκευές

Πρώτα	συμπεράσματα	για	την	κατάρρευση	της	μεταλλικής	
γέφυρας	I-35W	στον	ποταμό	Mississippi

Τον	Σεπτέμβρη	του	2007,	στο	Δελτίο	του	ΣΠΜΕ	Νο352		
είχαμε	περιγράψει	σε	ολιγοσέλιδο	άρθρο	την	κατάρ-
ρευση	 της	 μεταλλικής	 γέφυρας	 I-35W	στον	 ποταμό	

Mississippi,	στη	Μιννεάπολη	της	Μινεσσότα.	
Η	γέφυρα	αυτή	άρχισε	να	κατασκευάζεται	το	1964,	δόθηκε	
δε	στην	κυκλοφορία	το	1967.	Διέθετε	οκτώ	λωρίδες	κυκλο-
φορίας,	ήταν	συνολικού	μήκους	579m	με	δεκατρία	ανοίγμα-
τα,	εκ	των	οποίων	τα	τρία	ενδιάμεσα,	πάνω	απο	το	ποτάμι,	με	
μήκη	81m–140m–81m,	αποτελούσαν	το	κύριο	τμήμα	της,	το	
οποίο	ήταν	ένας	συνεχής	φορέας	τριών	ανοιγμάτων	με	δύο	
κύριες	δικτυωτές	δοκούς	μεταβλητής	διατομής(Σχ.	1	).

 

Το	απόγευμα	της	1ης	Αυγούστου	2007,	το	μεσαίο	τμήμα	των	
140m	κατέρρευσε	μέσα	στο	ποτάμι,	 συμπαρασύροντας	 και	
τα	δύο	γειτονικά	των	81m	(Σχ.2).	Αποτέλεσμα	αυτού	ήταν	ο	
θάνατος	13	και	ο	τραυματισμός	145	ανθρώπων.	

Αμέσως	μετά	το	γεγονός,	η	Εθνική	Υπηρεσία	Ασφάλειας	Με-
ταφορών	(NTSB,	National	Transpotration	Safety	Board)	ξεκίνη-
σε,	με	τη	βοήθεια	πραγματογνωμόνων,	συστηματικές	έρευ-
νες,	προκειμένου	να	εντοπισθούν	τα	αίτια	της	κατάρρευσης.
 
Περίπου	έξι	μήνες	μετά	το	ατυχές	συμβάν	και	ενώ	προβλέ-
πεται	ότι	οι	έρευνες	θα	διαρκέσουν	αρκετούς	ακόμη	μήνες,	η	
NTSB	έδωσε	στη	δημοσιότητα	τα	πρώτα	αποτελέσματα	των	
ερευνών	αυτών,	προκειμένου	να	ληφθούν	υπόψη	ως	«Συστά-
σεις	Ασφαλείας»	και	να	διεξαχθούν,	για	όλες	τις	παρόμοιου	
τύπου	γέφυρες	που	υπάρχουν	στις	ΗΠΑ	(και	είναι	πολλές),	
υπολογισμοί	έλεγχου	της	φέρουσας	ικανότητας	των	επιμέ-
ρους	στοιχείων	τους	(μέλη,	μέσα	σύνδεσης,	κομβοελάσματα	
κλπ),	ώστε	να	διαπιστωθεί	η	επάρκειά	τους	έναντι	των	προ-
βλεπόμενων	φορτίων	κυκλοφορίας.	

Σύμφωνα	 με	 τα	 πρώτα	 απποτελέσματα	 των	 ερευνών,	 οι	

πραγματογνώμονες	 διαπίστωσαν,	 ότι	 τα	 κομβοελάσματα	
οκτώ	 διαφορετικών	 κόμβων	 των	 κυρίων	 δικτυωτών	 δοκών	
του	μεσαίου	ανοίγματος	(των	140m)	είχαν	ανεπαρκές	πάχος	
(περίπου	το	μισό	απο	αυτό	που	απαιτείτο)	και	επομένως,	μει-
ωμένη	φέρουσα	ικανότητα,	γεγονός	που	οδήγησε	σε	έναρξη	
αστοχίας	και	ακολούθως	στην	κατάρρευση.
Στο	Σχ.	3	παρουσιάζεται	το	ήμισυ	του	ενδιάμεσου	τμήματος	
(συμμετρία	ως	προς	τον	καακόρυφο	άξονα	που	διέρχεται	απο	
τον	κόμβο	U14),	όπου	σημειώνονται	οι	επίμαχοι	κόμβοι	U10	και	
L11,	στα	κομβοελάσματα	των	οποίων	υπήρχε	ανεπάρκεια. 

Αλλά	ας	πάρουμε	τα	πράγματα	απ΄πο	την	αρχή.

Οι	αρχικοί	υπολογισμοί	διαστασιολόγησης	που	δόθηκαν	στην	
Επιτροπή	πραγματογνωμόνων	απότο	μελετητικό	γραφείο
(Sverdrup	&	Parcel	 και	 μεταγενέστερα	 Jacobs	Engineering)	
δεν	περιλάμβαναν	καμία	πληροφορία	διαστασιολόγησης	για	
τα	κομβοελάσματα	των	δικτυωμάτων.	Έτσι,	προκειμένου	να	
ελεχθεί	η	φέρουσα	ικανότητα	των	κομβοελασμάτων	της	γέ-
φυρας,	ακολουθήθηκε	από	τους	πραγματογνώμονες	μία	απλή	
σχετικά	μεθοδολογία,	σύμφωνα	με	την	οποία,	υπολογίζονται	
κατ’	αρχήν	τα	δυσμενέστερα	εντατικά	μεγέθη	επί	των	κομβο-
ελασμάτων,	τα	οποία	δρουν	ταυτόχρονα	επί	αυτών	και,	στη	
συνέχεια,	εξετάζονται	στο	κάθε	κομβοέλασμα	δύο	κρίσιμες	
τομές,	οι	οποίες	και	ελέγχονται	για	αυτά	τα	εντατικά	μεγέθη	
(	ροπή,	τέμνουσα	και	αξονική	).

Στο	Σχ.	4	φαίνεται	η	δυσμενέστερη	θέση	των	οχημάτων	κυ-
κλοφορίας	επί	του	καταστρώματος,	ενώ	στο	Σχ.	5	φαίνεται	
το	κομβοέλασμα	του	κόμβου	U10,	πάχους	μισής	ίντζας	(12,7	
mm)	με	τις	δύο	κρίσιμες	τομές	ΑΑ	και	ΒΒ.

Να	 υπενθυμίσουμε	 εδώ,	 ότι	 στις	 δικτυωτές	 γέφυρες,	 κάθε	

Ι.	Ερμόπουλος,	Καθηγητής	ΕΜΠ

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τεύχος 357)

Σχ.	1	Η	γέφυρα	Ι-35W	στον	ποταμό	Mississippi Σχ.	2	Η	γέφυρα	Ι-35W	στον	ποταμό	Mississippi	μετά	την

κατάρρευση.	Διπλα	της	τοξωτή	γέφυρα	από	σκυρόδεμα.
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κόμβος	διαθέτει	συνήθως	δύο	κομβοελάσματα.

Με	τα	στοιχεία	λοιπόν	αυτά	(εντατικά	μεγέθη	και	γεωμετρία	
των	 κομβοελασμάτων)	 απεδείχθη	 ότι	 τα	 πλωτά	 κομβοελά-
σματα	 κατέστησαν	 το	 «αδύναμο	σημείο»	 (με	 τη	 μικρότερη	
δηλαδή	φέρουσα	ικανότητα	σε	σχέση	με	τα	λοιπά	μέλη	των	
δικτυωτών	 δοκών)	 της	 γέφυρας.	 Σημειωτέον	 ότι	 κανονικά,	
σύμφωνα	με	τη	συνήθη	πρακτική	(κι	όχι	μόνο	για	τις	γέφυ-
ρες),	τα	κομβοελάσματα	διαστασιολογούνται	ώστε	να	είναι	
ισχυρότερα	από	τα	μέλη	τα	οποία	συνδέουν.	

Πρέπει	 να	 αναφερθεί	 εδώ,	 ότι	 τα	 κατασκευαστικά	 σχέδια,	
αφενός	 περιείχαν	 χωρίς	 αποκλίσεις	 τα	 αποτελέσματα	 δια-
στασιολόγησης	των	αρχικών	υπολογισμών	(πλην	των	κομβο-
ελασμάτων,	για	τα	οποία	όπως	προαναφέρθηκε,	δεν	δόθηκαν	
στοιχεία	υπολογισμού),	κι	αφετέρου	τηρήθηκαν	σε	γενικές	
γραμμές	κατά	την	κατασκευή,	χωρίς	σοβαρές	αλλαγές.	

Τα	παραπάνω	ευρήματα,	ήταν	ιδιαίτερα	ανησυχητικά,	με	δε-
δομένο	ότι	υπάρχουν	πολλές	γέφυρες	παρόμοιου	τύπου,	οι	
οποίες	ασφαλώς	και	θα	πρέπει	ταχύτατα	να	επανελεχθούν,	
προκειμένου	να	αποτραπεί	στο	μέλλον	ανάλογη	αστοχία.	

Κλείνοντας	τη	σύντομη	αυτή	περιγραφή	των	κατ’	αρχήν	ευ-
ρημάτων	 της	 επιτροπής	 πραγματογνωμόνων,	 επαναλαμβά-
νουμε	εδώ	την	πρώτη	από	τις	προσωπικές	μας	εκτιμήσεις,	
όπως	διατυπώθηκε	στο	Άρθρο	του	Τεύχους	352	(Σεπτ.	2007),	
όχι	ως	επιβεβαίωση	της	εκτίμησης,	αλλά,	κυρίως,	ως	σύστα-
ση	ενός	απλού	δασκάλου	προς	τους	μαθητές	του.

«Εκτός	από	τον	ορθό	σχεδιασμό	και	την	τήρηση	των	κανο-
νισμών	και	προδιαγραφών,	εξ’	ίσου	σημαντική	είναι,	τόσο	η	
πιστή	 εφαρμογή	 των	σχεδίων	 της	 μελέτης	 κατά	 την	 κατα-
σκευή,	όσο	και	η	συστηματική	περιοδική	επιθεώρηση,	μέσω	
της	οποίας	μπορεί	 να	αποκαλυφθούν	μικρά	ή	μεγάλα	προ-

βλήματα	σ’	αυτήν».			n

Σχ.	3	Το	μισό	ενδιάμεσο	τμήμα	της	δικτυωτής	γέφυρας	με	τους	επίμαχους	κόμβους	U10	και	L11.	

Σχ.	4	Δυσμενής	φόρτησητου	καταστρώματοςγια	το	δεξιά

δυκτύωμα	της	τομής	του	σχήματος

Σχ.	5	O	κόμβος	U10	και	οι	κρίσιμες	τομές	διαστασιολόγησης
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Τ 
α	τελευταία	χρόνια	παρατηρείται	προσπάθεια	υποβιβασμού	των	κλιμάκων	εισδο-

χής	των	μηχανικών	στο	δημόσιο	τομέα	και	τους	ημικρατικούς	οργανισμούς	αλλά	

και	περιορισμού	των	δυνατοτήτων	ανέλιξης	τους	σε	ανώτερες	διοικητικές	θέσεις.

Ο	Σύλλογος,	σε	συνεργασία	και	με	άλλες	οργανώσεις	μηχανικών,	με	πολλές	παρεμβά-

σεις	του	έχει	υποστηρίξει	τη	θέση	ότι	μια	τέτοια	προσπάθεια	υποβάθμισης	των	κλιμάκων	

εισδοχής	θα	υποβαθμίσει	τη	δυνατότητα	αυτών	των	οργανισμών	να	προσελκύσουν	μηχα-

νικούς	με	τις	ικανότητες	να	ανταποκριθούν	με	επιτυχία	στη	διεκπεραίωση	του	σημαντι-

κού	ρόλου	αυτών	των	οργανισμών	στην	ανάπτυξη	του	τόπου	και	ότι,	οι	πτυχιούχοι	μηχα-

νικοί	μέσα	από	τη	βασική	τους	εκπαίδευση	λαμβάνουν	τα	εφόδια	για	άσκηση	διοικητικών	

και	διευθυντικών	καθηκόντων,	ενώ,	η	εμπλοκή	τους	στη	διεκπεραίωση	έργων	τους	δίνει	

πολύτιμες	διευθυντικές	εμπειρίες	και	δεν	έχουν	να	υστερήσουν	πραγματικά	σε	τίποτα	σε	

σχέση	με	άλλους	κλάδους	που	ειδικεύονται	σε	θέματα	διοίκησης	/	διεύθυνσης.

Παρατηρείται,	επίσης,	σε	διάφορες	υπηρεσίες	και	τμήματα	το	φαινόμενο	του	αυθαίρετου	

καταρτισμού	σχεδίων	υπηρεσίας	πολιτικού	μηχανικού	τα	οποία,	κατά	τρόπον	αυθαίρετο	

και	απαράδεκτο	συρρικνώνουν	τα	επαγγελματικά	δικαιώματα	των	πολιτικών	μηχανικών.	

Επίσης,	παρατηρείται	κατά	καιρούς	προκήρυξη	προσφορών	με	όρους	που	περιορίζουν	τα	

επαγγελματικά	δικαιώματα	των	πολιτικών	μηχανικών.	Έχει	διαπιστωθεί	ότι	αυτό	γίνεται	

από	υπηρεσίες	όπου	ορισμένοι	επιτήδειοι	υπηρεσιακοί	λειτουργοί	ευνοούν	άλλους	κλά-

δους	της	μηχανικής,	όπως	είναι	η	περίπτωση	του	σχεδίου	υπηρεσίας	πολιτικού	μηχανι-

κού	των	Τεχνικών	Υπηρεσιών	του	Υπουργείου	Άμυνας	το	οποίο	παραμένει	προσβλητικό	

και	μειωτικό	για	τους	πολιτικούς	μηχανικούς	παρά	τις	συνεχιζόμενες	παρεμβάσεις	του	

Συλλόγου.	

Καλούμε	τη	Γενική	Διεύθυνση	του	Υπουργείου	Άμυνας	όπως	και	το	Αρμόδιο	Τμήμα	του	

Υπουργείου	Οικονομικών	να	επιληφθούν	του	θέματος	και	να	τροποποιήσουν	το	συγκε-

κριμένο	σχέδιο	υπηρεσίας.

Ο	 Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	 αντίδρασε	 έντονα	 στην	 πολεμική	 και	 μεροληπτική	

αντιμετώπιση	του	κλάδου	μας	από	το	Γραφείο	του	Πρώτου	Αρχιτέκτονα	του	Τμήματος	

Δημοσίων	Έργων	και	με	τις	παρεμβάσεις	του	έχει	ανατρέψει	τις	προσπάθειες	που	γίνο-

νταν	για	αποκλεισμό	των	πολιτικών	μηχανικών	από	τη	δυνατότητα	να	ηγούνται	ομάδας	

μελέτης	για	οικοδομικά	έργα	του	δημοσίου.	Το	συγκεκριμένο	Γραφείο	όπως	πληροφο-

ρούμαστε,	εδώ	και	χρόνια,	αντιμετωπίζει	τους	εργοδοτούμενους	σε	αυτό	συνάδελφους	

Πολιτικούς	Μηχανικούς	κατά	τρόπο	μεροληπτικό,	μειωτικό	και	απαράδεκτο	ως	προς	το	

επιστημονικό	έργο	που	τους	ανατίθεται.

Η	τάση	αυτή	εξακολουθεί	να	υπάρχει	σε	διάφορες	υπηρεσίες	του	δημόσιου	και	ευρύτε-

ρου	δημόσιου	τομέα	διότι,	φαίνεται,	κάποιοι	έθεσαν	ως	προτεραιότητα	τον	υποβιβασμό	

της	θέσης	και	την	συρρίκνωση	των	επαγγελματικών	αρμοδιοτήτων	των	συναδέλφων	πο-

λιτικών	μηχανικών.	Ο	Σύλλογος	θεωρεί	ως	εντελώς	απαράδεκτες	και	προσβλητικές	για	

τον	κλάδο	τις	μεθοδεύσεις	αυτές	και	θα	συνεχίσει	να	προασπίζεται	και	να	διεκδικεί	τα	

δίκαια	και	τα	ενδιαφέροντα	των	πολιτικών	μηχανικών	όπου	κι	αν	απασχολούνται.	

Στην	προσπάθεια	αυτή,	ουσιαστική	βοήθεια	θα	είναι	η	πληροφόρηση	από	τους	συναδέλ-

φους	όπου	διαπιστώνονται	προσπάθειες	υπόσκαψης	και	διάβρωσης	του	κλάδου.				 n

Μηχανικοί	Δημόσιου	και	Ημικρατικού	Τομέα

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008
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Μέχρι	σήμερα	το	ψηλότερο	κτίριο	παγκοσμίως	είναι	ο	

πύργος	Taipei	101	στην	Ταϊβάν	με	ύψος	508μ.	Το	ρε-

κόρ	αυτό	θα	ισχύει	μέχρι	το	2009	οπότε	θα	ολοκλη-

ρωθεί	ο	πύργος	Burj	στο	Ντουμπάϊ	που	θα	έχει	ύψος	περίπου	

700μ.	Η	κατασκευή	όλο	και	ψηλότερων	κτιρίων	ανατρέπει	και	

τις	βασικές	αρχές	σχεδιασμού.	Ενώ	θα	περίμενε	κανείς	ότι	σε	

μια	τέτοια	κατασκευή	ο	σεισμός	θα	είναι	το	κυρίαρχο	φορτίο	

αυτό	δεν	συμβαίνει.	Όσο	το	ύψος	του	κτιρίου	μεγαλώνει	το	

κυρίαρχο	φορτίο	γίνεται	ο	άνεμος	και	αυτό	συνέβη	στον	πύρ-

γο	Taipei	101.	

Οι	μεγάλες	ταχύτητες	του	αέρα	προκαλούν	 ισχυρά	φορτία	

αλλά	και	ταλαντώσεις	στους	τελευταίους	ορόφους	του	κτι-

ρίου.	Τα	ισχυρά	φορτία	προκαλούν	αύξηση	του	κόστους	κα-

τασκευής	και	οι	ταλαντώσεις	επιδρούν	στην	άνεση	των	αν-

θρώπων.	Γι	αυτό	το	λόγο,	κατά	το	στάδιο	της	μελέτης,	όλα	

τα	ψηλά	κτίρια	ελέγχονται	σε	αεροσήραγγα	όπως	γίνεται	με	

τα	αεροπλάνα	και	τα	αυτοκίνητα.	Στην	Ταϊβάν	αναπτύσσο-

νται	 άνεμοι	 μέχρι	 240	 χιλ/ώρα	 και	 το	 κτίριο	 ελέγχθηκε	 σε	

αεροσήραγγα.	Στην	περίπτωση	του	πύργου	Taipei	101,	όπως	

συμβαίνει	συνήθως	στην	μελέτη	ενός	κτιρίου,	οι	αρχιτέκτο-

νες	έδωσαν	ένα	πρώτο	σχέδιο	του	κτιρίου	στους	πολιτικούς	

μηχανικούς	 για	 μια	 πρώτη	 επεξεργασία.	 Η	 μορφή	 του	 κτι-

ρίου	 είναι	 απλή	με	 μια	 τετραγωνική	 κάτοψη.	Όταν	όμως	η	

μακέτα	τοποθετήθηκε	στην	αεροσήραγγα	διαπιστώθηκε	ότι	

αναπτύσσονταν	πολύ	μεγάλες	ανεμοπιέσεις	και	ισχυρές	τα-

λαντώσεις	στους	τελευταίους	ορόφους.	

Για	την	αντιμετώπιση	του	προβλήματος	έγινε	προσπάθεια	να	

μειωθούν	τα	φορτία	με	αλλαγή	της	μορφής	του	κτιρίου.	Αυτό	

επιτεύχθηκε	με	πριονωτή	διαμόρφωση	των	τεσσάρων	ακμών	

του	κτιρίου.	Αυτή	η	απλή	αλλαγή	επέφερε	σημαντική	μείωση	

των	ανεμοπιέσεων,	μείωση	της	ροπής	ανατροπής	του	κτιρίου	

κατά	 25%	και	 σημαντική	 μείωση	 του	 κόστους	 κατασκευής.	

Στη	συνέχεια	η	τροποποιημένη	κάτοψη	δόθηκε	στους	αρχι-

τέκτονες	για	την	ανάπτυξη	του	κτιρίου.	

Που	οφείλεται	όμως	η	μείωση	των	ανεμοπιέσεων;	Είναι	γνω-

στό	στη	ρευστομηχανική	ότι	όταν	ένα	στερεό	σώμα	βρίσκε-

ται	 μέσα	σε	 ένα	ρεύμα	αέρα	στην	προσήνεμη	 {εμπρόσθια}	

πλευρά	 αναπτύσσονται	 θετικές	 πιέσεις	 και	 στην	 υπήνεμη	

(οπίσθια)	 αναπτύσσονται	 υποπιέσεις.	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 η	

προσήνεμη	δύναμη	του	αέρα	ωθεί	το	σώμα	και	η	υπήνεμη	δύ-

ναμη	έλκει	το	σώμα	{οπισθέλκουσα}	δηλαδή	οι	δυο	δυνάμεις	

έχουν	την	 ίδια	φορά	και	αθροίζονται.	Με	τη	οδοντωτή	δια-

μόρφωση	των	ακμών	του	κτιρίου	η	αποκόλληση	του	οριακού	

στρώματος	μετατοπίζεται	προς	τα	πίσω,	μειώνεται	το	εύρος	

της	υπήνεμης	ζώνης,	μειώνεται	η	οπισθέλκουσα	και	τελικά	

μειώνεται	η	συνολική	δύναμη	που	ασκείται	στο	κτίριο.	

Παρά	την	σημαντική	μείωση	των	ανεμοπιέσεων	που	επιτεύ-

χθηκε	με	την	τροποποίηση	της	κάτοψης	του	κτιρίου	το	πρό-

βλημα	των	ταλαντώσεων	των	ψηλών	ορόφων	δεν	είχε	αντι-

Εφαρμογές	της	ρευστομηχανικής	στην	κατασκευή	ψηλών	κτιρίων

Αστέριος	Παντοκράτορας,	Αναπλ.	Καθηγητής	του	τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	Ξάνθης

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τεύχος 355)

Πρόκειται	 για	 ένα	 μεταλλικό	 εκκρεμές	

που	 στηρίζεται	 στον	 92	 όροφο	 ενώ	 η	

σφαίρα	του	βρίσκεται	στον	88	όροφο.	Η	

σφαίρα	έχει	βάρος	600	τόνων,	κρέμεται	

από	χαλύβδινα	καλώδια	και	στηρίζεται	σε	

μεταλλικά	 αμορτισέρ	 παρόμοια	 με	 αυτά	

που	υπάρχουν	στα	αυτοκίνητα.

Eικ.	1	- Ο	πύργος	Tapei	101	στην	Ταϊβάν
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μετωπιστεί	πλήρως.	Γι	αυτό	το	λόγο	τοποθετήθηκε	ειδικός	

αποσβεστήρας	 ταλαντώσεων.	Πρόκειται	 για	 ένα	μεταλλικό	

εκκρεμές	που	στηρίζεται	στον	92	όροφο	ενώ	η	σφαίρα	του	

βρίσκεται	στον	88	όροφο.	Η	σφαίρα	έχει	βάρος	600	τόνων,	

κρέμεται	από	χαλύβδινα	καλώδια	και	στηρίζεται	σε	μεταλλι-

κά	αμορτισέρ	παρόμοια	με	αυτά	που	υπάρχουν	στα	αυτοκίνη-

τα.	Όταν	το	κτίριο	ταλαντώνεται,	ταλαντώνεται	και	η	σφαίρα	

μεταβιβάζοντας	την	ταλάντωση	στα	αμορτισέρ	τα	οποία	την	

αποσβένουν.	Είναι	γνωστό	ότι	όταν	ένα	στερεό	σώμα	κινείται	

σε	επαφή	με	άλλο	σώμα	αναπτύσσεται	τριβή	και	παράγεται	

θερμότητα.	Το	ίδιο	συμβαίνει	κατά	την	κίνηση	ενός	ρευστού.	

Αναπτύσσεται	τριβή	μεταξύ	των	σωματιδίων	του	ρευστού	και	

παράγεται	θερμότητα.	Επειδή	κατά	την	ταλάντωση	του	κτι-

ρίου	αναπτύσσονται	πολύ	μεγάλες	δυνάμεις	η	θερμοκρασία	

στο	υγρό	των	αμορτισέρ	αυξάνεται	σημαντικά	και	η	κινητική	

ενέργεια	του	κτιρίου	μετατρέπεται	σε	θερμότητα	του	υγρού	

των	αμορτισέρ.	Ο	αποσβεστήρας	είναι	ορατός	στο	κοινό	και	

είναι	η	πρώτη	φορά	που	ο	αποσβεστήρας	ταλαντώσεων	ενός	

κτιρίου	δεν	κρύβεται	αλλά	αποτελεί	αξιοθέατο	του	κτιρίου. n

Eικ.	2	Tα	αμορτισέρ	απόσβεσης	των	ταλαντώσεων

Eικ.	3	Η	σφαίρα	του	αποσβεστήρα	ταλαντώσεων	και	τα	καλώδια	στήτριξης

Σχήμα	1	Αρχική	κάτοψη	κτιρίου

Σχήμα	2	Τροποποιημένη	κάτοψη	κτιρίου
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Τ 
ο	θέμα	της	θεσμοθέτησης	των	ελάχιστων	προσφερό-

μενων	υπηρεσιών	και	αμοιβών	για	την	μελέτη	και	επί-

βλεψη	των	έργων	του	ιδιωτικού	τομέα	αποτελούσε	και	

αποτελεί	στόχο	μείζονος	προτεραιότητας	για	τον	Σύλλογο	

μας	από	της	ιδρύσεως	του.

Η	θεσμοθέτηση	των	ελάχιστων	αυτών	υπηρεσιών	και	αμοι-

βών	 θα	 δημιουργήσει	 προϋποθέσεις	 εμπιστοσύνης	 μεταξύ	

του	κοινού	και	των	Μηχανικών,	θα	βοηθήσει	στην	αναβάθμι-

ση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	και	πάνω	απ'	

όλα	θα	προστατεύσει	τον	καταναλωτή,	δηλαδή	τον	πολίτη,	

γιατί	θα	του	διασφαλίσει	την	προσφορά	ποιοτικής	υπηρεσίας	

αντίστοιχης	με	τα	χρήματα	που	θα	ξοδέψει	για	την	επένδυση	

ζωής	που	θα	κάμει.

Το	Τεχνικό	Επιμελητήριο	από	το	2002	ετοίμασε	και	υπέβαλε	

στο	 Υπουργείο	 Συγκοινωνιών	 &	 Έργων	 προσχέδιο	 κανονι-

σμών.	Το	προσχέδιο	αυτό,	αφού	παρέμεινε	στο	Υπουργείο	

Συγκοινωνιών	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	στάλθηκε	στην	

Νομική	Υπηρεσία	 για	 νομοτεχνική	 επεξεργασία.	Η	 νομοτε-

χνική	επεξεργασία	τελείωσε	προ	διετίας	περίπου	και	το	νο-

μοσχέδιο	ευρίσκεται	στο	υπουργείο	Συγκοινωνιών	&	Έργων.	

Δεν	είναι	του	παρόντος	να	αναζητήσουμε	εξηγήσεις	για	την	

τεράστια	καθυστέρηση.	Καταθέτουμε	όμως	την	έντονη	μας	

δυσαρέσκεια.

Η	δομή	των	κανονισμών	καθώς	και	οι	πρόνοιες	τους	σε	σχέ-

ση	με	τις	προσφερόμενες	υπηρεσίες	μας	βρίσκουν	απόλυτα	

σύμφωνους.

Εις	 ότι	 αφορά	 όμως	 τις	 προτεινόμενες	 καμπύλες	 αμοιβών	

για	την	στατική	και	αντισεισμική	μελέτη	για	κάθε	κατηγορία	

έργων	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	έχει	από	το	2001	διεξάγει	μια	ολοκλη-

ρωμένη	μελέτη	εξετάζοντας	μεταξύ	άλλων	το	Ελληνικό	Μο-

ντέλο	και	τις	εισηγήσεις	του	ΑCE	(Association	of	Consulting	

Engineers)	του	Ηνωμένου	Βασιλείου.

Η	μελέτη	αυτή	παρουσιάστηκε	στο	ΓΣ	του	ΕΤΕΚ	κατά	τη	συ-

ζήτηση	των	κανονισμών	όπου	υιοθετήθηκαν	μόνο	οι	εισηγή-

σεις	μας	για	τα	έργα	κατηγορίας	Δ	και	αγνοήθηκαν	οι	ειση-

γήσεις	για	τις	υπόλοιπες	κατηγορίες	έργων.

Οι	θέσεις	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	συνοπτικά	έχουν	ως	ακολούθως:

Θεσμοθέτηση	Ελάχιστων	Προσφερόμενων	Υπηρεσιών
&	Αμοιβών	για	Έργα	του	Ιδιωτικού	Τομέα

Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Έργα	Κατηγορίας	Α	&	Β

Μετά	από	την	παρουσίαση	της	μελέτης	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	στο	

ΕΤΕΚ	έγινε	η	αλλαγή	από	 την	12η	στην	13η	έκδοση	 (Διά-

γραμμα	2).	Κατά	την	αλλαγή	αυτή	δόθηκε	μία	αύξηση	στην	

αμοιβή	της	στατικής/αντισεισμικής	μελέτης	αλλά	ταυτόχρο-

να	δόθηκε	και	αύξηση	της	αρχιτεκτονικής	μελέτης.	Με	την	

ενέργεια	αυτή	του	ΕΤΕΚ,	φάνηκε	καθαρά	ότι	εκείνο	που	εν-

διέφερε	ήταν	η	διατήρηση	σε	χαμηλό	ποσοστό	της	αναλογί-

ας	μεταξύ	της	αμοιβής	της	στατικής/αντισεισμικής	μελέτης	

και	των	αμοιβών	των	άλλων	μελετών.

Η	 θέση	 του	ΣΠΟΛΜΗΚ	είναι	 ότι	 για	 το	 ύψος	 των	αμοιβών	

που	παρουσιάζονται	στους	κανονισμούς,	τα	ποσοστά	για	την	

στατική	και	αντισεισμική	μελέτη	θα	έπρεπε	να	είναι	αυτά	που	

παρουσιάζονται	στα	Διαγράμματα	3	&	4	για	τα	Έργα	Κατηγο-

ρίας	Α	και	Β	αντίστοιχα.

Πολλά	παραδείγματα	που	έγιναν	σύμφωνα	με	τους	Κανονι-

σμούς	 του	ΤΕΕ	απέδειξαν	 ότι	 η	 αμοιβή	 για	 τη	στατική	 και	

αντισεισμική	μελέτη	είναι	 τουλάχιστον	το	60%	της	αρχιτε-

κτονικής	μελέτης	(Διαγράμματα	7,	8	&	9).

Σημείωση:	Στους	Κανονισμούς	αμοιβών	του	ΤΕΕ	καθορίζεται	

(Προεδρικό	Διάταγμα	ΠΔ	152/1987)	προσαύξηση	κατά	80%	

στην	αμοιβή	για	την	εκπόνηση	μελέτης	έργων	που	απαιτούν	

αντισεισμικούς	υπολογισμούς.

Έργα	Κατηγορίας	Γ

Το	Διάγραμμα	5	δείχνει	τα	ποσοστά	αμοιβής	για	Στατική	και	

Αντισεισμική	Μελέτη/Επίβλεψη	που	εισηγείται	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	

για	Έργα	Κατηγορίας	Γ.

Τα	 έργα	 αυτής	 της	 κατηγορίας	 (αθλητικές	 εγκαταστάσεις,	

κτίρια	 στάθμευσης	 οχημάτων,	 αποθήκες,	 υπόστεγα	 κλπ)	

έχουν	μεταβαλλόμενη	αναλογία	κόστους	φορέα	(που	μελε-

τά	ο	Πολιτικός	Μηχανικός)	σε	σχέση	με	το	συνολικό	κόστος	

του	έργου.

Για	αυτό	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	εισηγήθηκε	να	υιοθετηθεί	η	πρακτική	

που	ακολουθεί	το	ΑCE,	όπου	υπάρχουν	διαφορετικές	καμπύ-

λες	για	την	αμοιβή	της	μελέτης	του	φορέα	ανάλογα	με	τον	

  

(  2(1), 22(2), 26(1)  32(1)) 
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Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου

λόγο	κόστους	φορέα/συνολικό	κόστος	το	έργου.	Η	καμπύλη	

αμοιβών	που	προτείνει	 το	ΕΤΕΚ	αντιστοιχεί	στην	 καμπύλη	

αμοιβών	που	προτείνει	το	ΑCE	για	αναλογία	κόστους	φορέα/

συνολικού	 κόστους	 χ/γ=	 0.40.	 Για	 μεγαλύτερες	 τιμές	 του	

λόγου	αυτού	θα	πρέπει	να	υπάρχει	μετάθεση	της	καμπύλης	

των	αμοιβών	προς	τα	πάνω.	Εφόσον	αποφασίστηκε	η	χρήση	

μόνον	 μίας	 καμπύλης	 θα	 έπρεπε	 να	 υιοθετηθεί	 η	 καμπύλη	

για	 χ/γ=0.70	 (Διάγραμμα	 4).	 Η	 αναλογία	 αυτή	 πιστεύουμε	

ότι	ανταποκρίνεται	στα	περισσότερα	έργα	που	εκτελούνται	

στην	Κύπρο.

Έργα	Κατηγορίας	Δ

Το	Διάγραμμα	6	δείχνει	τα	ποσοστά	αμοιβής	για	Στατική	και	

Αντισεισμική	Μελέτη/Επίβλεψη	που	εισηγείται	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	

για	Έργα	Κατηγορίας	Δ.

Όπως	φαίνεται	στο	Διάγραμμα	οι	αμοιβές	που	προτείνει	 ο	

  

(  2(1), 22(2), 26(1)  32(1)) 
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Διάγραμμα	1:	Κατηγορίες	Έργων

ΣΠΟΛΜΗΚ	είναι	αρκετά	πιο	κάτω	από	αυτές	του	ΑCE	(UK).	

Η	καμπύλη	που	εισηγήθηκε	το	ΕΤΕΚ	στη	13η	Έκδοση	είναι	

περίπου	αυτή	που	πρότεινε	ο	Σύλλογος	μας	γι	αυτό	και	γίνε-

ται	αποδεκτή.

Ο	 Σύλλογος	 εμμένει	 ότι	 στα	 κείμενα	 των	 κανονισμών	 θα	

πρέπει	οπωσδήποτε	να	προβλέπονται	οι	καμπύλες	αμοιβών	

καθώς	και	η	περιγραφή	υπηρεσιών	για	τα	τεχνικά	έργα	(Έργα	

Κατηγορίας	Δ).	Θα	πρέπει	να	καταγραφούν	οι	βασικές	υπη-

ρεσίες	σε	αυτή	την	κατηγορία	που	αποτελείται	καθαρά	από	

έργα	ΠΜ,	και	να	υιοθετηθούν	οι	προτεινόμενες	καμπύλες.	Αν	

τυχόν	ζητηθούν	υπηρεσίες	άλλων	Ειδικών	Συμβούλων	αυτές	

μπορούν	να	γίνουν	με	ειδική	συμφωνία.

Ο	Σύλλογος	μας	κατέδειξε	ότι	οι	καμπύλες	αμοιβών	που	προ-

τείνονται	για	την	στατική	και	αντισεισμική	μελέτη	για	τα	οι-

κοδομικά	έργα	είναι	πολύ	χαμηλότερες	από	ότι	προβλέπεται	

διεθνώς	για	την	υπηρεσία	αυτή.			n



28 Πολιτικός Mηχανικός   Mάϊος 2008

Διαγράμματα Διαγράμματα
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 1,46% 20,00% 1,45% 20,00%
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Διάγραμμα	2:	Ποσοστά	Αμοιβής	Μελέτης/Επίβλεψης	Έργων	Κατηγορίας	Α	&	Β

Διάγραμμα	3:	Καμπύλη	Αμοιβής	Μελέτης/Επίβλεψης	Έργων	Κατηγορίας	Α
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Διάγραμμα	5:	Καμπύλη	Αμοιβής	Μελέτης/Επίβλεψης	Έργων	Κατηγορίας	Γ

Διάγραμμα	4:	Καμπύλη	Αμοιβής	Μελέτης/Επίβλεψης	Έργων	Κατηγορίας	Β
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Διαγράμματα Διαγράμματα
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Διάγραμμα	6:	Καμπύλη	Αμοιβής	Μελέτης	/	Επίβλεψης	Έργων	Κατηγορίας	Δ
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Διάγραμμα	7:	Παραδείγματα	Σύγκρισης	Αμοιβών	Σύμφωνα	με	τον	Ελληνικό	Κανονισμό
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Διάγραμμα	8:	Παραδείγματα	Σύγκρισης	Αμοιβών	Σύμφωνα	με	τον	Ελληνικό	Κανονισμό

Διάγραμμα	9:	Αντιστοιχία	&	Σύγκριση	Αμοιβών	Προσχεδίου	ΕΤΕΚ	(12Η	Έκδοση)	&	ACE	(UK)	για	Έργα	Κατηγορίας	Δ
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MU 3000 
Thermal
Μοντέρνος σχεδιασµός και
θερµοδιακοπή από πολυαµί-
διο. Ιδανικό σύστηµα για κου-
φώµατα συνηθισµένων δια-
στάσεων και δυνατότητες υά-
λωσης µέχρι 24 χιλ διπλό γυα-
λί.

Τεχνολογία σφραγίσµατος συρόµενων
φύλλων περιµετρικά µε  ελαστικά στε-
γάνωσης.
Το πρωτοποριακό  θερµοµονωτικό MU
138 Ultraslide συρόµενο σύστηµα υψηλών
προδιαγραφών και επιδόσεων.
Ένας βασικός λόγος απώλειας θερµότη-
τας σε κλιµατιζόµενους χώρους, είναι η
κακή µόνωση. 
Η απόλαυση ενός χώρου µε σταθερή
θερµοκρασία είναι η επιλογή ενός καλού
θερµοµονωτικού συστήµατος. 
Το συρόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα
MU 138 Ultraslide, χρησιµοποιώντας ως
θερµοδιακοπή το πολυαµίδιο, διαχωρίζει
το εξωτερικό από το εσωτερικό µέρος του
συστήµατος.
Μαζί µε το διπλό γυαλί η µεταφορά θερ-
µοκρασίας από έξω προς τα µέσα και αν-

τίστροφα παρεµποδίζεται.
Η φιλική προς το περι-

βάλλον ενεργειακή δια-
χείριση έχει ως αποτέ-

λεσµα την καλύτερη
απόδοση του κτιρί-

ου και κατά συνέ-
πεια σηµαντική
εξοικονόµηση

χρηµάτων.
Επιπλέον το
MU 138 Ul-
traslide προ-

σφέρεται για
µεγάλες και ασφαλείς κατασκευές κου-
φωµάτων επειδή χαρακτηρίζεται από
τα εξής πλεονεκτήµατα.

� Σφράγισµα φύλλων περιµετρικά µε
ελαστικά στεγάνωσης ποιότητος
EPDM για πλήρη αεροστεγανότητα.

� Θερµοδιακοπή από πολυαµίδιο πλά-
τους 20 χιλ.

� Ανοξείδωτος οδηγός σε όλο το µήκος
κύλησης του φύλλου.

� Καρούλια για βάρος φύλλου µέχρι και
300 Kg.

� Ενίσχυση των φύλλων, εάν χρειαστεί,
µε επιπρόσθετο προφίλ το οποίο χρη-
σιµοποιείται και ώς χειρολαβή.

� Ασφάλεια µε µηχανισµούς πολλαπλών
κλειδωµάτων. Ευρωπαϊκών προδια-
γραφών.

� ∆ιπλά γυαλιά µέχρι και 35 χιλ. πάχος.

Λεµεσός:     Κεντρικά Γραφεία, Βιοµηχανική Περιοχή Υψωνα, Τηλ. 25844444
Λευκωσία:  Βιοµηχανική Περιοχή Στροβόλου, Τηλ. 22519008
Λάρνακα: ∆ρόµος Λάρνακα - Λευκωσία, Τηλ. 24531009
Πάφος:    Μεσόγη, Τηλ. 26222555

MU 138 Ultraslide
European
Patent Pending 

Θερµοµονωτικά συστήµατα Muskita
υψηλής Τεχνολογίας και Ποιότητας

Τεχνολογικά και σχεδιαστικά αναβαθµισµένα θερµοµονωτικά συστήµατα
MUSKITA. Μεγάλη ποικιλία επιλογών σε κλασικούς και µοντέρνους
σχεδιασµούς. Χρήση εξαρτηµάτων και µηχανισµών ασφαλείας. Η
θερµοδιακοπή των προφίλ επιτυγχάνεται µε την χρήση πολυαµιδίου ή
χυτής πολυουρεθάνης.

MU 43 Termal LD
Οικονοµικό ανοιγό-
µενο σύστηµα ελα-
φριού τύπου. Επι-
τρέπει την κατα-
σκευή όλων των τύ-
πων παραθύρων,
ανοιγόµενων, ανα-
κλοινόµενων, φεγγι-
τών κ.α. Θερµοδια-
κοπή απο χυτή πο-
λυουρεθάνη. Φέρει

κεντρικό ελαστικό στε-
γάνωσης απο EPDM και δέ-

χεται διπλά κρύσταλλα µέχρι 22 χιλ.

Unitherm 55
Ανοιγόµενο σύστηµα για πα-
ράθυρα. Θερµοδιακοπή
από πολυαµίδιο µε υψηλές
επιδώσεις στην ανεµοπε-
ρατότητα, υδατοστεγα-
νώτητα και αντίσταση
στον αέρα. Συµβατό
µε το ‘Document L -
Building Regulations
- UK’ 

MU 2500 Thermal
Μοντέρνος σχεδιασµός µε στρογ-
γυλεµένες γραµµές. Τεχνολο-
γία µε κεντρικό ελαστικό
στεγάνωσης και κρυφή
υδροροή στα φύλλα. Θερ-
µοδιακοπή απο χυτή
πολυουρεθάνη και δυ-
νατότητες υάλωσης
µέχρι 35 χιλ.

MU 3200 Thermal LD
Οικονοµικό συρόµενο σύστηµα ελαφριού τύπου. Σύστηµα πολ-
λαπλών κλειδωµάτων για περισσότερη ασφάλεια. Θερµο-
διακοπή από χυτή πολυουρεθάνη και διπλά κρύσταλλα µέχρι
22 χιλ.

Ανοιγόµενα

Συρόµενα
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MU 3000 
Thermal
Μοντέρνος σχεδιασµός και
θερµοδιακοπή από πολυαµί-
διο. Ιδανικό σύστηµα για κου-
φώµατα συνηθισµένων δια-
στάσεων και δυνατότητες υά-
λωσης µέχρι 24 χιλ διπλό γυα-
λί.

Τεχνολογία σφραγίσµατος συρόµενων
φύλλων περιµετρικά µε  ελαστικά στε-
γάνωσης.
Το πρωτοποριακό  θερµοµονωτικό MU
138 Ultraslide συρόµενο σύστηµα υψηλών
προδιαγραφών και επιδόσεων.
Ένας βασικός λόγος απώλειας θερµότη-
τας σε κλιµατιζόµενους χώρους, είναι η
κακή µόνωση. 
Η απόλαυση ενός χώρου µε σταθερή
θερµοκρασία είναι η επιλογή ενός καλού
θερµοµονωτικού συστήµατος. 
Το συρόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα
MU 138 Ultraslide, χρησιµοποιώντας ως
θερµοδιακοπή το πολυαµίδιο, διαχωρίζει
το εξωτερικό από το εσωτερικό µέρος του
συστήµατος.
Μαζί µε το διπλό γυαλί η µεταφορά θερ-
µοκρασίας από έξω προς τα µέσα και αν-

τίστροφα παρεµποδίζεται.
Η φιλική προς το περι-

βάλλον ενεργειακή δια-
χείριση έχει ως αποτέ-

λεσµα την καλύτερη
απόδοση του κτιρί-

ου και κατά συνέ-
πεια σηµαντική
εξοικονόµηση

χρηµάτων.
Επιπλέον το
MU 138 Ul-
traslide προ-

σφέρεται για
µεγάλες και ασφαλείς κατασκευές κου-
φωµάτων επειδή χαρακτηρίζεται από
τα εξής πλεονεκτήµατα.

� Σφράγισµα φύλλων περιµετρικά µε
ελαστικά στεγάνωσης ποιότητος
EPDM για πλήρη αεροστεγανότητα.

� Θερµοδιακοπή από πολυαµίδιο πλά-
τους 20 χιλ.

� Ανοξείδωτος οδηγός σε όλο το µήκος
κύλησης του φύλλου.

� Καρούλια για βάρος φύλλου µέχρι και
300 Kg.

� Ενίσχυση των φύλλων, εάν χρειαστεί,
µε επιπρόσθετο προφίλ το οποίο χρη-
σιµοποιείται και ώς χειρολαβή.

� Ασφάλεια µε µηχανισµούς πολλαπλών
κλειδωµάτων. Ευρωπαϊκών προδια-
γραφών.

� ∆ιπλά γυαλιά µέχρι και 35 χιλ. πάχος.

Λεµεσός:     Κεντρικά Γραφεία, Βιοµηχανική Περιοχή Υψωνα, Τηλ. 25844444
Λευκωσία:  Βιοµηχανική Περιοχή Στροβόλου, Τηλ. 22519008
Λάρνακα: ∆ρόµος Λάρνακα - Λευκωσία, Τηλ. 24531009
Πάφος:    Μεσόγη, Τηλ. 26222555

MU 138 Ultraslide
European
Patent Pending 

Θερµοµονωτικά συστήµατα Muskita
υψηλής Τεχνολογίας και Ποιότητας

Τεχνολογικά και σχεδιαστικά αναβαθµισµένα θερµοµονωτικά συστήµατα
MUSKITA. Μεγάλη ποικιλία επιλογών σε κλασικούς και µοντέρνους
σχεδιασµούς. Χρήση εξαρτηµάτων και µηχανισµών ασφαλείας. Η
θερµοδιακοπή των προφίλ επιτυγχάνεται µε την χρήση πολυαµιδίου ή
χυτής πολυουρεθάνης.

MU 43 Termal LD
Οικονοµικό ανοιγό-
µενο σύστηµα ελα-
φριού τύπου. Επι-
τρέπει την κατα-
σκευή όλων των τύ-
πων παραθύρων,
ανοιγόµενων, ανα-
κλοινόµενων, φεγγι-
τών κ.α. Θερµοδια-
κοπή απο χυτή πο-
λυουρεθάνη. Φέρει

κεντρικό ελαστικό στε-
γάνωσης απο EPDM και δέ-

χεται διπλά κρύσταλλα µέχρι 22 χιλ.

Unitherm 55
Ανοιγόµενο σύστηµα για πα-
ράθυρα. Θερµοδιακοπή
από πολυαµίδιο µε υψηλές
επιδώσεις στην ανεµοπε-
ρατότητα, υδατοστεγα-
νώτητα και αντίσταση
στον αέρα. Συµβατό
µε το ‘Document L -
Building Regulations
- UK’ 

MU 2500 Thermal
Μοντέρνος σχεδιασµός µε στρογ-
γυλεµένες γραµµές. Τεχνολο-
γία µε κεντρικό ελαστικό
στεγάνωσης και κρυφή
υδροροή στα φύλλα. Θερ-
µοδιακοπή απο χυτή
πολυουρεθάνη και δυ-
νατότητες υάλωσης
µέχρι 35 χιλ.

MU 3200 Thermal LD
Οικονοµικό συρόµενο σύστηµα ελαφριού τύπου. Σύστηµα πολ-
λαπλών κλειδωµάτων για περισσότερη ασφάλεια. Θερµο-
διακοπή από χυτή πολυουρεθάνη και διπλά κρύσταλλα µέχρι
22 χιλ.

Ανοιγόµενα

Συρόµενα
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Υποχρεωτική	Επίβλεψη	κατασκευής	Έργων-
Ευθύνες	Επιβλέποντα	Μηχανικού

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Η διασφάλιση	 της	 τήρησης	 της	μελέτης	 των	 κατασκευαστικών	

έργων	αλλά	και	η	έγκαιρη	διάγνωση	

και	 πρόληψη	 τυχόν	 αδυναμιών	 της	

μελέτης,	 επέβαλε	 την	 τροποποίηση	

της	 νομοθεσίας	 και	 τη	 θέσπιση	 του	

υποχρεωτικού	 διορισμού	 Επιβλέ-

ποντα	Μηχανικού	σε	κάθε	έργο.	Το	

θέμα	 της	 υποχρεωτικής	 επίβλεψης	

των	κατασκευαστικών	εργασιών	από	

μηχανικό,	 πέραν	 του	 προσωπικού	

του	 εργολήπτη,	 ήταν	 πάγιο	 αίτημα	

των	 επαγγελματικών	 οργανώσεων	

των	μηχανικών	όπως	και	του	ΕΤΕΚ.

Οι	 πρόνοιες	 όμως	 της	 νομοθεσίας,	

όπως	 έχει	 τροποποιηθεί,	 σε	συνδυ-

ασμό	με	την	πρακτική	της	εκτέλεσης	

και	περιοδικής	επίβλεψης	έργων	στη	

Κύπρο,	δημιουργούν	σοβαρά	ερωτη-

ματικά	 και	 αμφιβολίες	ως	προς	 την	

ορθότητα	των	ρυθμίσεων	που	έγιναν	

και	ειδικότερα,	όσον	αφορά	την	υπο-

χρέωση	του	Επιβλέποντα	να	πιστο-

ποιήσει	κατά	την	αποπεράτωση	του	

έργου	 ότι	 το	 έργο	 συμπληρώθηκε	

σύμφωνα	με	την	εγκεκριμένη	μελέ-

τη	 και	 τις	 πρόνοιες	 και	 τους	 όρους	

της	σχετικής	άδειας	οικοδομής.

 

Το	 θέμα	 αυτό,	 όπως	 και	 άλλα,	 που	

αφορούν	 τις	 υποχρεώσεις	 με	 τις	

οποίες	 επιφορτίστηκε	 ο	 Επιβλέπων	

Μηχανικός	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	

συνεπαγόμενες	ευθύνες	και	τις	προ-

βλεπόμενες	από	τον	νόμο	ποινές	για	

την	 μη	 τήρηση	 των	 υποχρεώσεων	

αυτών,	 απασχόλησε	 και	 απασχολεί	

τόσο	τον	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	όσο	και	συναδέλφους	Πολιτι-

κούς	Μηχανικούς.

 

Παραθέτουμε	στη	συνέχεια	 επιστο-

λή	την	οποία	ο	συνάδελφος	Πέτρος	

Βαφεάδης	απέστειλε	στο	ΕΤΕΚ	και	

στο	 Σύλλογο	 για	 το	 συγκεκριμένο	

θέμα.	

Θέμα:	Ο	περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμος	Επίβλεψη	Έργων

Γενικό	Συμβούλιο	ΕΤΕΚ,	Λευκωσία

Κύριοι,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μελετώντας	τον	περί	ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμο,	διαπιστώνει	κάποιος	

μια	σοβαρή	ασυνέπεια	στις	πρόνοιες	του	η	οποία	έχει	δυσχερείς	επιπτώσεις	στα	

καθήκοντα,	υποχρεώσεις	και	δικαιώματα	του	επιβλέποντα	μηχανικού.	Σύμφωνα	με	

τον	νόμο,	η	επίβλεψη	ενός	έργου	αποπερατώνεται	με	την	έκδοση	βεβαίωσης	ότι	

το	έργο	συμπληρώθηκε	σύμφωνα	με	την	σχετική	άδεια	του	έργου,	πρόνοια	η	οποία	

πιστεύω	είναι	παράλογη	και	πιθανώς	νομικά	αντίθετη	από	τον	ορισμό	των	καθηκό-

ντων	του	επιβλέποντα.	

ΟΙ	ΠΡΟΝΟΙΕΣ	ΤΟΥ	ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα	με	τον	Περί	ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμο:

Επίβλεψη	έργου:	σημαίνει	την	διενέργεια	επιθεωρήσεων	στο	εργοτάξιο,	όπως	κρί-

νεται	αναγκαίο	από	τον	επιβλέποντα	μηχανικό,	σύμφωνα	με	τις	παραδεδεγμένες	

τεχνικές	διαδικασίες	και	την	τεχνική	δεοντολογία,	τηρουμένων	οποιωνδήποτε	κα-

θηκόντων	ή	απαιτήσεων	επιβάλλονται	σε	αυτόν	από	ή	δυνάμει	των	διατάξεων	του	

άρθρου	9Α.	(περί	ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμος)

Άρθρο	10	 (2):	 η	αρμόδια	αρχή	δεν	προχωρεί	στην	 εξέταση	θέματος	χορήγησης	

πιστοποιητικού	έγκρισης,	εκτός	αν	και	μέχρις	ότου	έχει	ενώπιον	της	και	το	πιστο-

ποιητικό	συμπλήρωσης	του	έργου	που	εκδίδεται	από	τον	επιβλέποντα	μηχανικό

Στους	Κανονισμούς	του	νόμου,

Άρθρο	61	(Θ)	(9)	(α),	η	επίβλεψη	έργου	θεωρείται	περατωθείσα	με	την	έκδοση,	από	

τον	επιβλέποντα	μηχανικό,	πιστοποιητικού	με	το	οποίο	βεβαιώνεται	η	συμπλήρωση	

του	έργου,	συμφωνα	με	την	εγκεκριμένη	μελέτη	και	με	τις	πρόνοιες	και	τους	όρους	

της	αδείας

ΟΡΙΣΜΟΙ

Πιστοποιητικό:	επίσημο	έγγραφο	που	βεβαιώνει	ορισμένη	κατάσταση	ή	γεγονός	

(Μπαμπινιώτης)

Βεβαιώνω:	έλεγχος	(Μπαμπινιώτης)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Το	πιστοποιητικό	βεβαίωσης	συμπλήρωσης	του	έργου	που	απαιτεί	ο	νόμος	εξυπα-

κούει	ότι	ο	Επιβλέποντας	θα	πρέπει	επίσημα	και	εγγράφως	να	δηλώσει	ότι	είναι	βέ-

βαιο	ότι	ο	εργολάβος	(και	όλοι	οι	υπεργολάβοι,	τεχνίτες	κλπ	που	εργάστηκαν	στο	

έργο)	έχουν	συμπληρώσει	το	έργο	ακολουθώντας	πιστά	και	ευλαβικά	την	μελέτη	

και	την	άδεια.	Δηλαδή	ο	επιβλέποντας	πρέπει	να	αναλάβει	την	ίδια	ευθύνη	που	έχει	

ο	εργολάβος	για	την	εκτέλεση	του	έργου	την	στιγμή	που	ουδεμία	σχέση	έχει	με	

την	εκτέλεση	του	έργου	–	η	οποία	αποτελεί	αποκλειστική	ευθύνη	του	εργολάβου.	

Το	τι	περιλαμβάνονται	στα	καθήκοντα	του	επιβλέποντα	καθορίζονται	πλήρως	στον	
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σχετικό	νόμο	με	την	ερμηνεία	του	τι	σημαίνει	επίβλεψη	έργου.	Πώς	είναι	δυνατό	

να	ζητείται	από	ένα	επιβλέποντα	μηχανικό,	που	εκτελεί	τα	καθήκοντα	του	όπως	

καθορίζει	ο	νόμος,	στο	τέλος	του	έργου	να	υπογράψει	έντυπο	με	το	οποίο	ο	μη-

χανικός	να	καθιστά	βέβαιο	ότι	το	έργο	συμπληρώθηκε	σύμφωνα	με	την	μελέτη	και	

την	άδεια	οικοδομής;	

Πώς	ένας	επιβλέποντας	μηχανικός	αναλαμβάνει	όλες	τις	ευθύνες	που	έχουν	όλοι	

οι	εργολάβοι	που	εκτέλεσαν	εργασίες	σε	ένα	έργο;	Μήπως	οι	παραδεδεγμένες	τεχνι-

κές	διαδικασίες,	η	τεχνική	δεοντολογία	και	οι	επιθεωρήσεις	εργοταξίου	δίδουν	στον	

επιβλέποντα	το	δικαίωμα/	ή	την	υποχρέωση	να	εκδίδει	ένα	τέτοιο	πιστοποιητικό;

 

Πιστεύω	ότι	ο	σχετικός	κανονισμός	του	νόμου	(άρθρο	61	(Θ)	(9)	(α))	είναι	εντελώς	

παράλογος	και	άδικος	για	όσους	αναλαμβάνουν	επιβλέψεις	 έργων.	Είναι	πλέον	

γνωστοί	οι	λόγοι	που	ώθησαν	τους	νομοθέτες	να	συμπεριλάβουν	τέτοιο	κανονισμό	

αλλά	είναι	τουλάχιστο	άδικο	να	πρέπει	οι	επιβλέποντες	να	πληρώσουν	την	νύμφη	

για	την	αδυναμία	άλλων	να	καταπολεμήσουν	τις	παρανομίες	ιδιοκτητών	που	επέ-

λεγαν	να	παραβιάσουν	τους	όρους	των	οικοδομικών	αδειών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Είναι	αυτονόητο	και	λογικό	ότι	το	μόνο	πιστοποιητικό	που	μπορεί	να	εκδώσει	ένας	

επιβλέπων	μηχανικός,	που	εκτέλεσε	τα	καθήκοντα	του	όπως	αυτά	καθορίζονται	

στην	ερμηνεία	του	τι	είναι	επίβλεψη	έργου,	είναι	η	βεβαίωση	ότι	επέβλεψε	το	έργο	

σε	όλα	τα	στάδια	εκτέλεσης	του	(ή	για	τα	στάδια	εκτέλεσης	που	είχε	αναλάβει	την	

επίβλεψη	τους).	Οτιδήποτε	περισσότερο	ζητείται	από	τον	επιβλέποντα	να	βεβαιώ-

σει	δεν	εμπίπτει	στα	καθήκοντα	και	αρμοδιότητες	του	και	πιθανότατα	να	μην	έχει	

και	νομικό	υπόβαθρο.	

Οπόταν,	εισηγούμαι	όπως	το	Άρθρο	10	(2)	του	Νόμου	και	το	Άρθρο	61	(Θ)	(9)	(α)	

των	Κανονισμών	τροποποιηθούν	ούτως	ώστε	να	βεβαιώνεται	η	επίβλεψη	του	έρ-

γου	και	όχι	ότι	η	εκτέλεση	έγινε	σύμφωνα	με	την	μελέτη	και	την	άδεια.	

Σας	ευχαριστώ	εκ	των	προτέρων,

Με	εκτίμηση

Πέτρος	Βαφεάδης

Ο Σύλλογος	πιστεύει	ότι	θα	πρέπει	να	γίνει	επανεκτίμηση	της	εφαρ-

μογής	του	νόμου	όπως	και	των	δυσχερειών	και	των	άλλων	προ-

βλημάτων	που	εντοπίζονται,	όπως	είναι	κύρια	οι	ευθύνες	που	δεν	θα	

έπρεπε	να	φορτώνονται	στους	ώμους	του	Επιβλέποντα,	και	να	διεκδι-

κήσουμε	την	ανάλογη	τροποποίηση	του	νόμου	για	να	καταστεί	εφαρ-

μόσιμος	και	να	αποδίδονται	οι	ευθύνες	και	οι	υποχρεώσεις	εκεί	που	

πραγματικά	ανήκουν	και	όχι	σε	αποδιοπομπαίους	τράγους			n.	

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύ-
πρου	πιστεύει	ότι	μέσα	στα	πλαίσια	της	
επιδιωκόμενης	βελτίωσης	της	ποιότητας	
των	εργασιών	στις	οικοδομές,	την	πάτα-
ξη	της	παράνομης	απασχόλησης	και	την	
προστασία	 από	 τον	 αθέμιτο	 ανταγωνι-
σμό	 θα	 πρέπει	 οι	 άμεσα	 εμπλεκόμενοι,	
που	είναι	οι	εργολήπτες,	να	αποκτήσουν	
ενεργό	ρόλο.

Γι΄	αυτό	 εισηγούμαστε	ότι	 θα	πρέπει	 να	
επιδιωχθεί	 η	 άμεση	 εμπλοκή	 της	 Ομο-
σπονδίας	Συνδέσμων	Εργολάβων	Οικοδο-
μών	Κύπρου,	για	καταπολέμηση	του	φαι-
νόμενου	της	παράνομης	απασχόλησης.

Η	απασχόληση	παρανόμων	αποτελεί,	μια	
από	 τις	 κυριότερες	 αιτίες	 μείωσης	 της	
ποιότητας	 και	 δημιουργίας	 συνθηκών	
αθέμιτου	ανταγωνισμού	εντός	του	κατα-
σκευαστικού	τομέα.

Ο	Σύλλογος	υποστηρίζει	και	ζητά:

•	 Aυστηρότερες	 προϋποθέσεις	 χορή-
γησης/ανανέωσης	 ετήσιας	 άδειας	 ερ-
γολήπτη	 (θέσπιση	 αυστηρότερης	 νο-
μοθεσίας),	 συμπεριλαμβανομένης	 της	
υποχρεωτικής	 εργοδότησης	 πολιτικού	
μηχανικού	σε	περισσότερες	 κατηγορίες	
από	τις	υφιστάμενες,

•	Nομοθετική	ρύθμιση	για	καθολική	εφαρ-
μογή	των	συλλογικών	συμβάσεων,	

•	 Aυστηρή	 εφαρμογή	 των	 νομοθεσιών	
περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	και	Ασφάλι-
σης	Ευθύνης	Εργοδότη,

•	Aυστηρή	επίβλεψη	τήρησης	των	προδι-
αγραφών	σε	όλα	τα	έργα	του	δημοσίου,

•	Aπαγκίστρωση	από	το	κριτήριο	της	χα-
μηλότερης	 προσφοράς	 και	 αξιοποίηση	
του	κριτηρίου	της	οικονομικά	πιο	συμφέ-
ρουσας	 προσφοράς	 Υιοθέτηση	 αντικει-
μενικών	 κριτηρίων	 ποιοτικής	 απόδοσης	
των	εργοληπτών.

•	Έλεγχο	των	προσφορών	(ώστε	να	μην	
είναι	αδικαιολόγητα	χαμηλότερες	από	το	
πραγματικό	κόστος	–	ασυνήθιστα	χαμη-
λή	προσφορά).	Εφαρμογή	του	άρθρου	61	
του	περί	Δημοσίων	Συμβάσεων	Νόμου	12	

(Ι)/06.			n

Παράνομη	Απασχόληση
Αθέμιτος	Ανταγωνισμός
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Η 
Μικτή	Επιτροπή	Δομικών	Συμβολαίων	Κύπρου	(ΜΕΔΣΚ)	
ιδρύθηκε	 το	 1995,	 από	 τα	 οργανωμένα	 σύνολα	 των	
επιστημόνων	μελετητών,	Σύνδεσμο	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	(ΣΠΜΑΚ),	Σύλλογο	Αρχιτε-
κτόνων	 Κύπρου	 (ΣΑΚ),	 Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύ-
πρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	και	Σύνδεσμο	Εγκεκριμένων	Επιμετρητών	
Ποσοτήτων	Κύπρου	 (ΣΕΕΠΚ)	 και	 την	Ομοσπονδία	Εργολη-
πτών	Κύπρου	(ΟΣΕΟΚ),	με	σκοπό	την	έκδοση	και	διαχείριση	
πρότυπων	εντύπων	δομικών	συμβολαίων	για	κατασκευαστι-
κά	έργα	που	εκτελούνται	στην	Κύπρο.

Με	την	υπογραφή	της	συμφωνίας	ίδρυσης	της	ΜΕΔΣΚ,	ετοι-
μάστηκαν	 και	 προωθήθηκαν	 τα	 γνωστά	 μας	 μέχρι	 σήμερα	
έντυπα	 συμβολαίων	 εργολαβίας	 για	 οικοδομικά	 έργα,	 με	
ή	 χωρίς	 ποσότητες,	 καθώς	 και	 τα	 έντυπα	 συμβολαίων	 για	
υπεργολαβίες	και	προμήθειες	για	οικοδομικά	έργα.	

Από	την	πώληση	των	συμβολαίων	για	οικοδομικά	έργα	προ-
βλεπόταν	ότι	τα	έσοδα	θα	κατανέμονταν	στις	συμμετέχου-
σες	οργανώσεις	ως	ακολούθως

ΣΠΜΑΚ		 44%
ΣΑΚ		 38%
ΣΠΟΛΜΗΚ		 10%
ΣΕΕΠΚ		 7%
ΟΣΕΟΚ		 1%

Ο	 τρόπος	 κατανομής	 των	 εσόδων	 αυτών	 δεν	 ήταν	 προϊόν	
οποιασδήποτε	 τεκμηριωμένης	 και	 αποδεδειγμένα	 δίκαιης	
διαδικασίας	κατανομής	παρά	μόνον	μίας	ετσιθελικής	επιβο-
λής	της	άποψης,	 των	παλαιοτέρων	και	 καθιερωμένων	τότε	
οργανώσεων	ΣΠΜΑΚ	και	ΣΑΚ,	εις	βάρος	του	νεοϊδρυθέντος	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.

Επιπρόσθετα,	η	κατανομή	αυτή	ήταν	και	προϊόν	μίας	υπόσχε-
σης	ότι	εντός	δύο	μηνών	από	την	υπογραφή	της	συμφωνίας	
θα	 ετοιμάζονταν	συμβόλαια	για	 τα	 τεχνικά	 έργα,	 τα	οποία	
συμβόλαια	ευελπιστούσαν	ότι	θα	χρησιμοποιούνταν	και	από	
τον	δημόσιο	τομέα.	Από	την	πώληση	των	συμβολαίων	αυτών	
θα	επωφελείτο	ο	Σύλλογος	μας	με	ποσοστό	38%	και	ο	ΣΑΚ	
με	ποσοστό	10%.	Οι	άλλες	οργανώσεις	θα	έπαιρναν	τα	ίδια	
ποσοστά	όπως	και	στα	οικοδομικά	συμβόλαια.

Έτσι	υποστηρίχθηκε	ότι	θα	απαμβλυνόταν	η	αδικία	εις	βάρος	
του	Συλλόγου	μας.

Τα	 χρόνια	 παρήλθαν,	 η	 επιτροπή	 της	 ΜΕΔΣΚ	 ουσιαστικά	
ασχολείτο	μόνον	με	την	κατανομή	των	εσόδων	της,	χωρίς	
να	 λειτουργεί	 ουσιαστικά	 και	 η	 συγγραφή	 συμβολαίου	 για	
τα	τεχνικά	έργα,	από	την	πώληση	του	οποίου	θα	επωφελεί-
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Μικτή	Επιτροπή	Δομικών	Συμβολαίων	Κύπρου	(ΜΕΔΣΚ)

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

το	κατά	ένα	μεγάλο	ποσοστό	και	ο	Σύλλογος	μας	ουδέποτε	
προχώρησε.

Μετά	από	αλλεπάλληλες	προσπάθειες	των	εκπροσώπων	του	
συλλόγου	μας	κατέστη	δυνατόν,	πρώτον	η	σύγκλιση	τακτι-
κών	 συνεδριάσεων	 της	 Επιτροπής	 και	 δεύτερον	 ο	 καθορι-
σμός	ομάδας	 εργασίας	 για	 την	συγγραφή	 του	Συμβολαίου	
αυτού.

Ήταν	όμως	πολύ	αργά!!!!!

Το	Δημόσιο,	από	το	οποίο	ευελπιστούσαμε	ότι	θα	χρησιμο-
ποιούσε	τα	συμβόλαια	για	τα	τεχνικά	έργα,	και	κατ’	επέκταση	
θα	είχαμε	και	τα	αυξημένα	εισοδήματα,	προχώρησε	σε	δικά	
του	συμβόλαια.	Παρέμειναν	για	αξιοποίηση	τα	τεχνικά	έργα	
του	ιδιωτικού	τομέα,	τα	οποία	όμως	είναι	πολύ	λίγα	σε	αριθ-
μό	σε	σχέση	με	τα	οικοδομικά	έργα.

Σε	 έρευνα	 που	 έκανε	 ο	 Σύλλογός	 μας	 την	 περίοδο	 2005,	
αποδείχθηκε	 ότι,	 ποσοστό	 8%	 από	 τα	 ιδιωτικά	 έργα	 που	
αδειοδοτούνται	παγκύπρια,	είναι	τεχνικά.	Τα	έργα	αυτά,	ελ-
λείψει	 αντίστοιχου	 συμβολαίου,	 από	 τα	 έσοδα	 του	 οποίου	
ο	Σύλλογος	μας	θα	έπαιρνε	ποσοστό	38%,	εκτελούνται	με	
συμβόλαιο	για	οικοδομικά	έργα,	όπου	ο	Σύλλογος	μας	παίρ-
νει	 ποσοστό	 μόνον	 10%.	 Έχοντας	 υπόψη	 τον	 αριθμό	 των	
έργων	που	εκτελούνται	με	τον	τρόπο	αυτό,	εύκολα	βγαίνει	
το	συμπέρασμα	ότι	 ο	Σύλλογος	μας	χάνει	 κάθε	χρόνο	πο-
σόν	 πέραν	 των	 τεσσάρων	 χιλιάδων	 λιρών,	 το	 οποίο	 ποσό,	
εισρέει	 σε	 ταμεία	άλλων	οργανώσεων.	Μέχρι	 σήμερα	 έχει	
απολεσθεί	από	τον	Σύλλογο	μας	ποσόν	πέραν	των	πενήντα	
χιλιάδων	λιρών.

Στο	 τεκμηριωμένο	 αίτημα	 που	 κατάθεσε	 ο	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 στη	
ΜΕΔΣΚ	 προ	 τριετίας,	 δυστυχώς	 μέχρι	 στιγμής	 δεν	 είχαμε	
οποιαδήποτε	πρακτική	ανταπόκριση,	παρόλο	που	η	επιτροπή	
της	ΜΕΔΣΚ	σε	συνεδρίαση	 της	αποδέχθηκε	ουσιαστικά	 το	
βάσιμο	του	αιτήματος.

Ο	Σύλλογος	πιστεύει	ότι	τα	έσοδα	από	την	πώληση	των	συμ-
βολαίων	της	ΜΕΔΣΚ,	είναι	έσοδα	που	πρέπει	να	κατανέμο-
νται	εξίσου	στις	οργανώσεις	των	μελετητών,	με	σκοπό	την	
λειτουργία	των	οργανώσεων	και	την	επιμόρφωση	των	μελών	
τους.

Έχουμε	θέσει	στην	επιτροπή	της	ΜΕΔΣΚ	θέμα	για	την	ανα-
κατανομή	των	εσόδων	στη	βάση	της	ισότητας	των	τριών	ορ-
γανώσεων	ΣΠΜΑΚ,	ΣΑΚ	και	ΣΠΟΛΜΗΚ.	Δυστυχώς	όμως,	οι	
άλλες	δύο	οργανώσεις	οχυρωμένες	πίσω	από	τις	πρόνοιες	
τις	συμφωνίας	της	ΜΕΔΣΚ	που	προβλέπουν	ομοφωνία	στην	
περίπτωση	λήψης	απόφασης	για	ανακατανομή	των	εσόδων,	
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αντιδρούν	σε	τέτοια	ανακατανομή,	χωρίς	όμως	να	προτάσ-
σουν	κανένα	ουσιαστικό	και	πειστικό	επιχείρημα.	

Μέσα	στα	πλαίσια	των	συζητήσεων	που	γίνονται	για	την	συ-
νεργασία	των	οργανώσεων	των	Αρχιτεκτόνων	και	 των	Πο-
λιτικών	Μηχανικών	και	 την	σύνδεση	 των	δύο	οργανώσεων	
μέσω	 της	 μετεξέλιξης	 του	 ΣΠΜΑΚ,	 έχουμε	 θέσει	 ξανά	 το	
θέμα	της	ίσης	κατανομής	των	εσόδων	της	ΜΕΔΣΚ.	

Δυστυχώς	και	πάλιν	δεν	είχαμε	την	ανταπόκριση	που	αναμέ-
ναμε	μέσα	στα	πλαίσια	του	διακηρυγμένου	αλληλοσεβασμού	
των	οργανώσεων.

Το	θέμα	της	ρύθμισης	της	κατανομής	των	εσόδων	της	ΜΕΔΣΚ	
με	βάση	την	ισότητα	των	οργανώσεων	τέθηκε	και	στις	τρεις	
πρόσφατες	 Γενικές	 Συνελεύσεις	 του	 Συλλόγου	 μας,	 όπου	
αποφασίστηκε	ότι,	για	να	γίνει	η	συνένωση	και	η	συνεργασία	
των	οργανώσεων	θα	πρέπει	πρώτα	να	λυθεί	 το	οικονομικό	
θέμα	με	δίκαιο	και	ισομερή	τρόπο	που	να	αντανακλά	τον	αλ-
ληλοσεβασμό	των	οργανώσεων.	

Χωρίς	 την	δίκαιη	επίλυση	του	προβλήματος	αυτού,	που	να	
δείχνει	τον	αλληλοσεβασμό	των	οργανώσεων	και	θα	είναι	η	
βάση	για	 την	περαιτέρω	ειλικρινή	συνεργασία,	δεν	αφήνο-
νται	περιθώρια	αισιοδοξίας	και	θετικής	κατάληξης	των	προ-
σπαθειών	που	έγιναν.			n

Στις	αρχές	του	2004,	 το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Έρευνας,	
Ανάπτυξης	 και	 Καινοτομίας	 των	 Κατασκευών	 (European	
Council	 for	 Construction	 Research,	 Development	 and	
Innovation	 ECCREDI)	 ξεκίνησε	 την	 προσπάθεια	 για	 την	
δημιουργία	μιας	Τεχνολογικής	Πλατφόρμας	με	στόχο	την	
συνεργασία	όλων	των	βασικών	φορέων	έρευνας	και	τεχνο-
λογίας	 του	 κατασκευαστικού	 κλάδου	 σε	 Πανευρωπαϊκό	
επίπεδο.

Σκοπός	την	Πλατφόρμας	είναι	να	καθοριστεί	κοινή	Στρατη-
γική	για	την	Έρευνα	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο.		

Το	ΕΤΕΚ	ανάλαβε	την	πρωτοβουλία	συγκρότησης	της	Κυ-
πριακής	Πλατφόρμας	για	τη	συμμετοχή	της	Κύπρου	στην	
Ευρωπαϊκή	Πλατφόρμα	και	βασίζεται	στην	ενεργό	συμμε-
τοχή	όλων	των	εμπλεκόμενων	Κυπριακών	Φορέων	για	τη	
διαμόρφωση	 της	 Εθνικής	 Στρατηγικής	 Διάταξης	 για	 την	
Έρευνα	 	 (National	 Strategic	 Research	 Agenda),	 και	 προ-
σβλέπει	 στη	 διαμόρφωση	 οράματος	 για	 την	 εξέλιξη	 του	
Κατασκευαστικού	Κλάδου	τα	επόμενα	25	χρόνια.	

Στο	πλαίσιο	της	Κυπριακής	Πλατφόρμας	Έρευνας	και	Τε-
χνολογίας	για	την	Κατασκευή	(ΠΕΤΕΚΚ)	δίνεται	 ιδιαίτερη	
έμφαση	 στα	 θέματα	 της	 αειφορίας	 της	 κατασκευής,	 της	
προστασίας	του	περιβάλλοντος	και	της	βελτίωσης	της	ποι-
ότητας	ζωής.		

Για	 την	 αποτελεσματικότερη	 λειτουργία	 της	 Κυπριακής	
Πλατφόρμας	 για	 την	Έρευνα	 και	 Τεχνολογία	 στην	Κατα-
σκευή	συστήθηκαν	 υποστηρικτικές	 ομάδες	 εργασίας	 στις	
πιο	κάτω	θεματικές	ενότητες:	

•	Προστασία	της	Πολιτιστικής	Κληρονομιάς,	
•	Υλικά,	
•	Τεχνολογία	Κατασκευών,	
•	Πολεοδομικός	Σχεδιασμός,	
•	Υποδομές,		
•	Ενέργεια,		
•	Πρότυπα.

Οι	ομάδες	εργασίες	έχουν	ολοκληρώσει	το	έργο	τους,	και	
η	όλη	προσπάθεια	της	Οργανωτικής	Επιτροπής	επικεντρώ-
νεται	 στην	 έκδοση	 ενιαίου	 κειμένου	 που	 να	 εκφράζει	 το	
όραμα	και	τους	στρατηγικούς	στόχους	της	ΠΕΤΕΚΚ	σε	ότι	
αφορά	την	έρευνα	στον	τομέα	των	κατασκευών.

Μέλη	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	είχαν	σημαντι-
κή	συμβολή	τόσο	στην	οργανωτική	επιτροπή	όσο	και	στις	
ομάδες	εργασίας.			n

Πλατφόρμα	για	την	έρευνα	και	τεχνολογία
στον	τομέα	των	κατασκευών

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	πιστεύει	ότι	
όλοι	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς	στην	οικοδομική	βιομηχα-
νία	θα	πρέπει	από	κοινού	να	δραστηριοποιηθούν	με	κοι-
νό	στόχο	τα	παρακάτω:

•	Να	εφαρμοστούν	οι	αρχές	πρόληψης	και	η	ενσωμάτω-
ση	 των	 θεμάτων	 ασφάλειας	 και	 υγείας	 από	 το	 στάδιο	
της	μελέτης	του	έργου.

• Να	αναβαθμιστεί	ο	ρόλος	του	Μηχανικού,	είτε	αυτός	
ενεργεί	ως	συντονιστής	ασφάλειας	και	υγείας	στο	στά-
διο	της	μελέτης,	είτε	στο	στάδιο	της	κατασκευής.

• Να	 τροποποιηθούν	 τα	 οικοδομικά	 συμβόλαια	 με	 συ-
μπερίληψη	σε	αυτά	προνοιών	που	να	διασφαλίζουν	την	
εφαρμογή	της	νομοθεσίας	για	την	ασφάλεια	και	υγεία.

• Να	γίνεται	συστηματική	δημοσιοποίηση	των	ατυχημά-
των	στα	εργοτάξια	και	να	συσταθεί	κριτήριο	αξιολόγη-
σης	των	εργοληπτών	ανάλογα	με	την	απόδοση	τους	στα	
θέματα	ασφάλειας	και	υγείας.

• Να	επαναδραστηριοποιηθούν	οι	επιτροπές	ασφάλειας	
και	υγείας	στα	εργοτάξια.			n

Ασφάλεια	και	Υγεία	στην	Εργασία
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Α.	Εισαγωγή

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	έχει	

ολοκληρώσει	 ένα	 Ερευνητικό	 Έργο,	 διάρκειας	 περίπου	 2	

χρόνων,	με	θέμα	“Μελέτη	Βιωσιμότητας	και	Στρατηγική	Ανά-

πτυξης	Κυπριακών	Μελετητικών	Γραφείων	Πολιτικών	Μηχα-

νικών,	Λόγω	Ένταξης	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση”.	Το	Ερευνη-

τικό	Έργο	χρηματοδοτήθηκε	από	το	ΙΠΕ	(Ίδρυμα	Προώθησης	

Έρευνας).

Το	δίκτυο	συνεργασίας,	που	είναι	απαραίτητο	για	την	επιτυ-

χία	 του	Προγράμματος	 αποτελείτο	 από	 το	 ΣΠΟΛΜΗΚ	σαν	

Ανάδοχο	Φορέα,	την	Εταιρεία	Λαρδής	&	Συνεταίροι	σαν	Συ-

νεργαζόμενο	Φορέα,	και	το	ΕΤΕΚ	σαν	Τελικό	Χρήστη.	Στην	

ερευνητική	 ομάδα	 συμμετείχαν	 αντιπρόσωποι	 από	 όλους	

τους	φορείς.

Η	λεπτομερής	τελική	έκθεση	έχει	υποβληθεί	στο	ΕΤΕΚ	και	

στο	Υπουργείο	Συγκοινωνιών	και	έργων.	

Τα	 συμπεράσματα	 του	 Ερευνητικού	 Έργου	 δίδουν	 επιχει-

ρήματα	και	στήριξη	στις	θέσεις	του	Συλλόγου	σε	σημαντικά	

θέματα	όπως	αυτά	των	αμοιβών	και	της	δημιουργίας	Μελετη-

τικών	Γραφείων/Εταιρειών	Περιορισμένης	Ευθύνης.

Τα	 συμπεράσματα	 και	 εισηγήσεις	 του	 Έργου	 αναφέρονται	

πιο	κάτω:

Β.	Συμπεράσματα	και	Εισηγήσεις

1. Δυνατότητα	προσφοροδότισης	στην	Ε.Ε.

Η	υφιστάμενη	δομή	των	Κυπριακών	Μελετητικών	Γραφείων	

δεν	 τους	 επιτρέπει	 να	 υποβάλλουν	 προσφορές	 για	 υπηρε-

σίες	στα	πλαίσια	της	Οδηγίας	2004/18/ΕΚ.	Ο	μικρός	κύκλος	

εργασιών	και	το	μικρό	μέγεθος	των	υφιστάμενων	γραφείων/	

συνεταιρισμών	καθίστανται	τροχοπέδη	αφού	τα	γραφεία	δεν	

πληρούν	τα	κριτήρια	των	προκηρύξεων.

Πρέπει	να	εξευρεθούν	τρόποι	ενθάρρυνσης	δημιουργίας	με-

γαλύτερων	μελετητικών	γραφείων.	

2. Νομικό	Πλαίσιο.

Πρέπει	να	διερευνηθεί	η	αλλαγή	του	υφιστάμενου	νομικού	

πλαισίου	 που	 σήμερα	 επιτρέπει	 μόνο	 συνεταιρισμούς.	 Θα	

πρέπει	να	εξεταστεί	σοβαρά	η	επέκταση	σε	άλλους	τύπους	

εταιριών	που	να	δίνουν	πλεονεκτήματα	ως	προς	τη	φορολο-

γία	και	την	επένδυση	κεφαλαίων	στον	τομέα.

3.	Προσέλκυση	Νέων	Μηχανικών.

Ο	 αριθμός	 των	ΠΜ	που	 εργάζονται	 σήμερα	 σε	 μελετητικά	

γραφεία	είναι	περίπου	593.	Το	35%	μόνο	είναι	κάτω	των	40	

ετών.	Αυτό	δεν	βοηθά	την	ανταγωνιστικότητα	των	γραφεί-

ων.	Πρέπει	 να	γίνει	 προσέλκυση	νέων	ΠΜ	στον	 κλάδο	και	

ειδικότερα	στον	τομέα	των	μελετών,	με	ταυτόχρονη	αύξηση	

των	αμοιβών.

4.	Ουσιαστική	συμμετοχή	των	Κυπριακών	γραφείων	σε	εξει-

δικευμένα	τεχνικά	έργα.

H	έρευνα	έχει	δείξει	ότι	εκτός	των	κτιριακών	έργων	η	ενα-

σχόληση	των	Κυπριακών	μελετητικών	γραφείων	με	άλλα	είδη	

τεχνικών	έργων	είναι	πολύ	περιορισμένη.	Με	την	ένταξη	μας	

στην	Ε.Ε.	μεγάλες	εταιρίες	 του	εξωτερικού	δικαιούνται	να	

προσφοροδοτούν	αυτόνομες	για	 διάφορα	 έργα.	Πρέπει	 να	

ενθαρρυνθεί	 η	 ουσιαστική	 συμμετοχή	 των	 κυπριακών	 γρα-

φείων	σε	τέτοια	έργα.	Εισηγούμαστε	τα	εξής:

•		Επίβλεψη	Τεχνικών	Έργων.

Το	συγκριτικό	πλεονέκτημα	που	διαθέτουν	τα	κυπριακά	γρα-

φεία	έναντι	των	ξένων	είναι	η	εδώ	παρουσία	τους.	Στα	τε-

χνικά	έργα	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων	σήμερα	ζητείται	

μόνο	μελέτη.	Αν	σε	αυτές	τις	προσφορές	ζητείται	εκτός	της	

μελέτης	και	επίβλεψη	και	διαχείριση	του	συμβολαίου	αυτό	θα	

ενθαρρύνει	τη	σύμπραξη	των	ξένων	γραφείων	με	κυπριακά	

έτσι	ώστε	 να	μεταφέρεται	 μέρος	 της	 τεχνογνωσίας	στους	

Κύπριους	μελετητές.	Αυτό	θα	δώσει	πρόσθετο	κύκλο	εργα-

σιών	στα	κυπριακά	γραφεία	και	θα	βοηθήσει	στο	να	αυξηθεί	

το	μέγεθος	τους.

•		Υιοθέτηση	της	ελληνικής	γλώσσας	τόσο	στα	έγγραφα

προσφοράς	όσο	και	στα	παραδοτέα	(σχέδια,	όρους	κτλ).

Αυτό	 εξασφαλίζει	 τη	 συμμετοχή	 των	 κυπριακών	 γραφείων	

στη	μελέτη	μεγάλων	έργων	από	γραφεία	του	εξωτερικού	και	

την	απόκτηση	τεχνογνωσίας.	Επίσης	εξασφαλίζει	τη	σωστή	

ερμηνεία	των	σχεδίων	στο	εργοτάξιο.

5.	Χαμηλός	Κύκλος	Εργασιών	ανά	εργαζόμενο.

H	έρευνα	έχει	δείξει	ότι	ο	κύκλος	εργασιών	ανά	εργαζόμενο	

στα	Κυπριακά	γραφεία	Πολιτικών	Μηχανικών	είναι	πολύ	χα-

μηλός	σε	σχέση	με	τα	αντίστοιχα	ευρωπαϊκά	(εξαιρουμένων	

των	χωρών	της	πρώην	ανατολικής	Ευρώπης).	Αυτό	μπορεί	

να	βελτιωθεί	μόνο	με	αύξηση	των	επιπέδων	των	αμοιβών	για	

τις	μελέτες	Έργων.	Εισηγούμαστε	την	άμεση	εφαρμογή	των	

πιο	κάτω:

Μελέτη	Βιωσιμότητας	και	Στρατηγική	Ανάπτυξης	Κυπριακών	Μελετητικών	
Γραφείων	Πολιτικών	Μηχανικών,	λόγω	ένταξης	στην	Ε.Ε.

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008
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•		Νομοθετική	θέσπιση	ελάχιστων	αμοιβών.

Υιοθέτηση	μηχανισμού	αξιολόγησης	του	οικονομικού	μέρους	

των	προσφορών	ώστε	να	αποκλείονται	οι	υπερβολικά	χαμη-

λές	προσφορές. 

Εισηγούμαστε	τη	στατιστική	ανάλυση	των	ποσών	των	προ-

σφορών	με	αποκλεισμό	 τυχών	ακραίων	 τιμών	που	να	απο-

κλίνουν	σημαντικά	από	μια	μέση	τιμή.	Αυτό	θα	διασφαλίσει	

και	την	ποιότητα	των	μελετών	και	τη	βιωσιμότητα	των	γρα-

φείων.

6.	Κύκλος	Εργασιών	στο	εξωτερικό.	

H	έρευνα	έχει	δείξει	ότι	ο	κύκλος	εργασιών	των	Κυπριακών	

γραφείων	στο	εξωτερικό	είναι	ουσιαστικά	ανύπαρκτος.	Επί-

σης	 η	 έρευνα	 έχει	 δείξει	 ότι	 ο	 κύκλος	 εργασιών	 κάποιων	

εταιριών	εκτός	της	χώρας	τους	είναι	πολύ	σημαντικός.	Ειση-

γούμαστε	τη	δημιουργία	τμήματος	στο	Τεχνικό	Επιμελητήριο	

ή	στο	αρμόδιο	Υπουργείο	για	 να	παρακολουθεί	σε	 τακτική	

βάση	όλα	τα	θέματα	και	να	υποβοηθήσει	την	επέκταση	του	

κύκλου	εργασιών	των	κυπριακών	γραφείων	στο	εξωτερικό.

7.	Μοντέλο	Δανίας.	Πρέπει	να	εξεταστεί	προσεκτικά	το	μο-

ντέλο	της	Δανίας	στον	τομέα	προσφοράς	υπηρεσιών	μηχανι-

κής.	Ενδεικτικά	δίνονται	τα	πιο	κάτω	στοιχεία:

Αναλογικά	 η	 Κύπρος	 θα	 έπρεπε	 να	 έχει	 1652	 μηχανικούς	

στις	πρώτες	300	εταιρίες	της	Ευρώπης	και	θα	έπρεπε	να	έχει	

παραγωγή	σε	υπηρεσίες	333ΜΕU.

8.	Η	μελέτη	αυτή	είναι	μια	αρχή.

Μέσα	από	τις	εισηγήσεις	της	καθορίζεται	η	στρατηγική	ανά-

πτυξης	των	μελετητικών	γραφείων.	

	Η	πολιτεία,	μέσα	από	τα	στοιχεία	που	έχουν	συγκεντρωθεί	

στα	πλαίσια	αυτού	του	Ερευνητικού	Έργου,	μπορεί	να	καθο-

ρίσει	την	πολιτική	της	στον	τομέα	αυτό	(αλλαγή	νομοθεσίας,	

φορολογίας,	προώθηση	της	μηχανικής),	ενθαρρύνοντας	την	

ανάπτυξη	 των	μελετητικών	 γραφείων.	Έχει	 αποδειχθεί	 (με	

βάση	 τα	 οικονομικά	 δεδομένα	 μελετητικών	 γραφείων	 του	

εξωτερικού)	 ότι	 τα	 οικονομικά	 οφέλη	 από	 την	 προσφορά	

υπηρεσιών	Πολιτικού	Μηχανικού	μπορεί	να	είναι	αρκετά	με-

γάλα	και	να	αποτελέσουν	ένα	σημαντικό	μέρος	της	εθνικής	

παραγωγής.	 Για	 αυτό	 το	 λόγο	 η	Πολιτεία	 πρέπει	 να	 επεν-

δύσει	στην	παρακολούθηση	και	υποβοήθηση	του	τομέα	των	

υπηρεσιών	Πολιτικού	Μηχανικού.

Γ.	Στατιστικά	Στοιχεία

Στατιστικά	στοιχεία	που	έχουν	συλλεχθεί	και	επεξεργασθεί	

στα	πλαίσια	της	έρευνας,	περιλαμβάνουν	και	τα	πιο	κάτω:

1.	Κύπριοι	Πολιτικοί	Μηχανικοί

•	Υπάρχουν	2353	Πολιτικοί	Μηχανικοί	(ΠΜ)	που	είναι	εγγε-

γραμμένοι	στο	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύπρου.	

(Tα	στοιχεία	που	έχουν	δοθεί	είναι	μέχρι	15/6/06).

•	Το	58%	των	ΠΜ	έχουν	πρώτο	πτυχίο,	το	37%	μεταπτυχιακό	

και	το	5%	Διδακτορικό.

•	Το	23%	των	ΠΜ	περίπου	εργοδοτούνται	στο	Δημόσιο	το-

μέα,	5%	στον	ημικρατικό	και	72%	στον	ιδιωτικό.

•	Από	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	του	ιδιωτικού	τομέα:

44%	εργοδοτούνται	σε	εργοληπτική	εταιρία

35%	εργοδοτούνται	σε	μελετητικό	γραφείο

•	Υπολογίζεται	(με	βάση	τα	πιο	πάνω	στοιχεία)	ότι	ο	αριθμός	

ΠΜ	που	εργάζονται	σε	μελετητικά	γραφεία	είναι	

(0.35)	Χ	(0.72)	Χ	(2353)	=	593

2.	Απόδημοι	Πολιτικοί	Μηχανικοί

•	Στην	πλειοψηφία	τους	οι	Απόδημοι	ΠΜ	δεν	έχουν	απαντή-

σει	το	ερωτηματολόγιο	που	έχει	αποσταλεί.

•	Από	τις	απαντήσεις	που	έχουν	αποσταλεί	εξάγεται	το	συ-

μπέρασμα	 ότι	 οι	 Απόδημοι	 ΠΜ	 επιθυμούν	 να	 επιστρέψουν	

στην	 Κύπρο,	 νοουμένου	 ότι	 θα	 εξασφαλίσουν	 εργασία	 με	

καλούς	όρους,	ικανοποιητική	αμοιβή	και	ασφάλεια	συνεχούς	

εργοδότησης.

3.	Κυπριακά	Γραφεία	Πολιτικών	Μηχανικών

•	Στο	52%	των	γραφείων	ΠΜ	εργάζεται	μόνο	ένας	ΠΜ.
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∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ Parker 
Hannifin Î·È Linde Hydraulics. 
• ª·ÚÎÔ‡ÙÛÈ· ¶È¤ÛÂˆ˜
• ¶fiÌÂ˜
• ªÔÙ¤Ú
• µ·Ï‚›‰Â˜

ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ Î·È 
‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ˜ 
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ:
• ∞Ó˘„ˆÙÈÎ¤˜ Ï·ÙÊfiÚÌÂ˜
• ºfiÚÎÏÈÊÙ
• ∫ÔÌÚÂÛfiÚÔ˘˜
• ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ∫·ı·ÚÈÌÔ‡.

• ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ¶›ÂÛË˜ ∑ÂÛÙÔ‡ 
 Î·È ÎÚ‡Ô˘ ÓÂÚÔ‡
• ™¿ÚˆıÚ·, ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚÂ˜, 
 ∞ÔÚÚÔÊËÙÈÎ¤˜ ªË¯·Ó¤˜
• ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ∞˘ÙÔÎ›ÓËÙˆÓ
• ∫ÂÓÙÚÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 
 Ï‡ÛÂˆ˜ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛË˜, 
• ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ˜, ∂È‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ 
 Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· 
 ÌË¯·Ó‹Ì·Ù· Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡.

• ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· & 
 ªÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤Ó· ºfiÚÎÏÈÊÙ
• ƒ¿ÊÈ· ·Ôı‹ÎË˜
• µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ™ÎÔ‡Â˜
• ∞Ó˘„ˆÙÈÎ¤˜ Ï·ÙÊfiÚÌÂ˜
• ∞˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ· ÁÎÔÏÊ
• µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ fiÚÙÂ˜, 
 ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· , Ú¿ÌÂ˜.

H πρώτη σας επιλογή
για επαγγελµατικές λύσεις

Πρόσκληση

O Όµιλος...
√ ŸÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ Demetriades Group ÌÂ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÔÚÂ›· 
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ 
‚¤ÏÙÈÛÙÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Û·˜, ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÙË 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË §¿ÚÓ·Î·, ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ 
Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·.
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·fi ÙÈ˜ 10:00 .Ì. Ì¤¯ÚÈ 10:00 Ì.Ì.
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•	Ο	συνολικός	αριθμός	εργοδοτουμένων	σε	μελετητικά	γρα-

φεία	ΠΜ	είναι::

-	1	άτομο	στο	16%	των	γραφείων

-	2-5	άτομα	στο	50%	των	γραφείων	

-	6-10	άτομα	στο	26%	των	γραφείων

•	Στα	Γραφεία	Π.Μ	ουσιαστικά	δεν	υπάρχουν	άλλες	ειδικότη-

τες	μηχανικών	εκτός	των	αρχιτεκτόνων.	

Το	26%	των	γραφείων	εργοδοτούν	1	Αρχιτέκτονα.

•	Κύκλος	Εργασιών:

-	Το	92%	των	Γραφείων	δεν	έχουν	κύκλο	εργασιών	στο	εξω-

τερικό

-	Το	4%	των	γραφείων	κάνει	το	10%	του	κύκλου	εργασιών	

του	στο	εξωτερικό

-	Το	4%	των	γραφείων	κάνει	το	20%	του	κύκλου	εργασιών	

του	στο	εξωτερικό

•	Υπάρχει	απασχόληση	σε	όλο	το	φάσμα	της	Πολ.	μηχανικής	

(δομοστατική,	οδοποιία,	αποχετευτικά,	διεύθυνση	έργων,	γε-

φυροποιία,	αρχιτεκτονική	κτιριακών	έργων)

4.	Μελετητικά	Γραφεία	Χωρών	ΕΕ	που	Είναι	Ανάλογα	με	τα	

Κυπριακά

•	Έχουν	συλλεχθεί	στοιχεία	από	το	ΗΒ,	Βέλγιο,	Δανία,	Ιτα-

λία,	Σουηδία,	Φινλανδία,	Ελλάδα,	Ρουμανία.

•	Ο	κύκλος	Εργασιών	των	εταιριών	ανά	εργοδοτούμενο	κυ-

μαίνεται	 από	 59Κ	Ευρώ	 για	 την	Ελλάδα	 μέχρι	 138Κ	Ευρώ	

(82Κ	ΛΚ)	για	την	Ιταλία.

•	Συγκριτικά	κύκλος	Εργασιών	ανά	εργοδοτούμενο	για	Κυ-

πριακά	μελετητικά	γραφεία	είναι	45Κ	Ευρώ	(27Κ	ΛΚ)	περί-

που.

•	Έχει	αποδειχθεί	ότι,	στην	ίδια	χώρα,	ένα	μελετητικό	γρα-

φείο	 με	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 εργοδοτουμένων	 επιτυγχάνει	

μεγαλύτερο	κύκλο	εργασιών	ανά	εργοδοτούμενο.

•	Στο	ΗΒ	έχει	αποδειχθεί	(μελέτη	ΑCE)	ότι	μελετητικά	γρα-

φεία	με	κύκλο	εργασιών	<1Μ	έχουν	ελάχιστη	απασχόληση	

σε	τεχνικά	έργα.	Η	κύρια	απασχόληση	τους	είναι	σε	οικοδο-

μικά	έργα	–	κατοικίες.	Αυτό	ισχύει	και	στα	Κυπριακά	μελετη-

τικά	γραφεία.

5.	Πολυεθνικές	Εταιρίες

•	Στην	πλειοψηφία	τους	είναι	εταιρίες	περιορισμένης	ευθύ-

νης.	Στο	ΗΒ	η	πλειοψηφία	των	πρώτων	20	Πολυεθνικών	είναι	

στο	χρηματιστήριο.

•	 Ο	 κύκλος	 Εργασιών	 ανά	 εργοδοτούμενο	 κυμαίνεται	 από	

67Κ	Ευρώ	για	 την	Ελλάδα	μέχρι	 148Κ	Ευρώ	 (82Κ	ΛΚ)	 για	

την	Ιταλία.

•	Έχουν	εργοδοτούμενους	σε	όλες	τις	ειδικότητες	της	μη-

χανικής.

•	Ενδεικτικά,	ανάμεσα	στις	πρώτες	300	εταιρίες	στην	ΕΕ,	οι	

πρώτες	έξι	χώρες	έχουν	μηχανικούς	ως	εξής	–	ΗΒ	(91919),	

Γαλλία	(41614),	Ολλανδία	(37691)	Γερμανία	(18309),	Σουη-

δία	(15808),	Δανία	(12206)				n
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Πιστοποίηση	της	καταλληλότητας	των	κτηρίων

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Ο 
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	πιστεύει	ότι	

έχουν	ωριμάσει	οι	συνθήκες	για	τη	θέσπιση	νομο-

θεσίας,	η	οποία	θα	διασφαλίζει	την	ύπαρξη	Πιστο-

ποιητικού	Καταλληλότητας	των	κτηρίων.		Το	πιστοποιητικό	

θα	πρέπει	να	ανανεώνεται	σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα,	

ανάλογα	με	το	είδος	και	τη	χρήση	του	κτηρίου	με	ευθύνη	

του	ιδιοκτήτη	και	θα	πρέπει	να	απαιτείται	για	τη	μεταβίβαση,	

αλλά	και	την	ενοικίαση	ενός	ακινήτου.

Το	Πιστοποιητικό	Καταλληλότητας	θα	πρέπει	να	δίνει	

πληροφορίες	σχετικά	με	την	στατική/	αντισεισμική	επάρκεια	

μιας	οικοδομής	σε	σχέση	και	με	την	προβλεπόμενη	χρήση,	

και	να	περιέχει	πληροφορίες	αναφορικά	με	το	ποιες	είναι	

οι	προβλεπόμενες	χρήσεις	και	ποιες	χρήσεις	δεν	είναι	

ασφαλείς	(π.χ.	ένα	κτήριο	δεν	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	

τη	δημιουργία	χώρων	αρχείων	ή	αποθηκών	άλλων	βαρειών	

αντικειμένων	όπως	βιβλιοθήκες,	βαρέα	μηχανήματα	κ.α.	ή	

για	δημιουργία	χώρων	συγκεντρώσεων	ή	αιθουσών	χορού,	

χωρίς	να	έχουν	προβλεφθεί	τέτοια	φορτία	κατά	την	στατική	

και	αντισεισμική	μελέτη).

Το	πιστοποιητικό	θα	πρέπει,	επίσης,	να	δίνει	πληροφορίες	

σε	σχέση	με	την	κατάσταση	των	δομικών	στοιχείων	και	

υλικών,	το	βαθμό	φθοράς	τους	και	τον	χρόνο	που	θα	πρέπει	

να	προβλεφθεί	για	επιδιόρθωση	ή	αναβάθμιση	τους	ώστε	να	

ικανοποιούν	πρόσφατους	κανονισμούς	όπως	ο	νέος	αντισει-

σμικός	κανονισμός	που	θα	εφαρμοστεί	με	την	εισαγωγή	των	

Ευροκωδίκων.	Ειδικά	στην	περίπτωση	των	κτηρίων	με	φέ-

ροντα	οργανισμό	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	που	είναι	και	

τα	πιο	διαδεδομένα	στην	Κύπρο,	θα	πρέπει	να	χαρακτηρίζο-

νται,	με	βάση	κλίμακες	που	θα	συμφωνηθούν	από	τεχνικές	

επιτροπές,	ως	προς	την	κατάσταση	του	σκυροδέματος	και	

του	σιδηροπλισμού.

Το	χρονοδιάγραμμα	εφαρμογής	μιας	τέτοιας	προσπάθειας	

θα	είναι	μακροπρόθεσμο,	της	τάξης	των	είκοσι	και	πλέον	

χρόνων	ώστε	να	καλυφθούν	όλα	τα	κτήρια.		Για	αυτό	θα	

πρέπει	να	βρεθούν	οι	περιοχές	προτεραιότητας,	όπως	είναι	

τα	δημόσια	κτήρια,	τα	κτήρια	που	βρίσκονται	σε	περιοχές	

όπου	είναι	γνωστό	ότι	υπάρχει	συγκεκριμένο	πρόβλημα	

(π.χ.	τα	νότια	παράλια),	κτήρια	πάνω	από	ορισμένη	ηλικία,	

κτήρια	σε	περιοχές	όπου	αναμένεται	ψηλότερη	σεισμική	

δραστηριότητα	κ.λ.π.		

Το	Πιστοποιητικό	καταλληλότητας	θα	πρέπει	να	μπορεί	να	

εκδοθεί	ανεξάρτητα	από	την	ύπαρξη	Πιστοποιητικού	Τελι-

κής	Έγκρισης	μίας	οικοδομής.

Στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	ήδη	από	το	2004	εφαρμόζεται	το	

Housing	Information	Act,	το	οποίο	αντικαθιστά	παλαιότερη	

σχετική	νομοθεσία,	το	οποίο	καλύπτει	ένα	ευρύτερο	φάσμα	

πληροφοριών	που	θα	πρέπει	να	διατίθενται	σε	οποιοδήπο-

τε	ενδιαφερόμενο	αγοραστή	κτηρίου	και	αποτελεί	βασική	

πληροφορία	για	την	προστασία	του	πολίτη.			n

Θέσεις Συλλόγου

Yποψήφιοι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	για
το	Γενικό	Συμβούλιο	του	ΕΤΕΚ	
(Μέλη	ΣΠΟΛΜΗΚ)

•	Κώστας	Αλλαγιώτης

•	Στέλιος	Αχνιώτης

•	Γεώργιος	Καράς

•	Κώστας	Μελετίου

•	Γιώργος	Νικολαΐδης

•	Πανίκος	Πασιάς

•	Χρύσανθος	Πετούσης

•	Έλενα	Σοφοκλέους
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Η 
ίδρυση	Ταμείου	Συντάξεως	των	Μηχανικών	ήταν	πά-
γιο	αίτημα	των	μελών	του	Επιμελητηρίου.	Η	σύνταξη	
από	το	ταμείο	αυτό	θα	συμπλήρωνε	την	σύνταξη	που	

παρέχεται	από	το	ταμείο	κοινωνικών	ασφαλίσεων	και	θα	πα-
ρείχε	έτσι	μία	αξιοπρεπή	διαβίωση	των	μηχανικών	κατά	την	
αφυπηρέτηση	τους.

Στο	παρελθόν	έγιναν	ξανά	προσπάθειες	από	το	ΕΤΕΚ,	με	δι-
ορισμό	επιτροπής	για	να	μελετήσει	το	θέμα,	αλλά	η	προσπά-
θεια	σταματούσε	πριν	καν	ξεκινήσει.	

Ίσως,	 γιατί	 η	 δημιουργία	 ενός	 ταμείου	 συντάξεων	 να	 μην	
έπρεπε	να	αφεθεί	στα	χέρια	των	ίδιων	των	μηχανικών	αλλά	
γιατί	έπρεπε	το	θέμα	να	ανατεθεί	σε	ειδικούς.

Έτσι	το	Γενικό	Συμβούλιο	του	ΕΤΕΚ,	αποφάσισε	την	ανάθε-
ση	της	μελέτης	για	την	ίδρυση	του	Ταμείου	σε	οίκο	αναλογι-
στών	και	να	αναλάβει	το	ΕΤΕΚ	τα	έξοδα	της	μελέτης	καθώς	
και	όλης	της	προσπάθειας	για	την	ίδρυση	του	ταμείου.

Η	 εργασία	 ανατέθηκε	 στον	 οίκο	 αναλογιστών,	Muhanna	 &	
Co,	που	θεωρείται	ο	κορυφαίος	οίκος	αναλογιστών	στην	Κύ-
προ.	Ο	οίκος	αυτός	έχει	ετοιμάσει	και	διαχειρίζεται	παρόμοια	
ταμεία	όπως	το	Ταμείο	Συντάξεως	των	Ιατρών	και	Φαρμακο-
ποιών.

Η	πρόταση	των	αναλογιστών,	Muhanna	&	Co,	περιλαμβάνει	
σε	πρώτο	στάδιο	την	έρευνα	για	τις	ανάγκες	και	τις	απόψεις	
των	μελών	του	ΕΤΕΚ	σε	σχέση	με	το	υπό	ίδρυση	ταμείο	κα-
θώς	και	η	αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας.

Σε	δεύτερο	στάδιο,	αφού	γίνει	η	αξιολόγηση	των	αποτελε-
σμάτων	της	έρευνας,	θα	ετοιμαστεί	η	πρόταση	για	το	νομικό	
πλαίσιο	του	ταμείου	καθώς	και	η	πρόταση	για	τα	περιεχόμε-
νο	του	.

Ακολούθως,	αφού	γίνει	η	πρόταση	και	εγκριθεί	από	το	Επιμε-
λητήριο	και	τα	μέλη	του,	θα	γίνει	η	ψήφιση	του	Νομοσχεδίου	
από	την	Βουλή.	Τέλος	θα	γίνεται	διαχείριση	του	Ταμείου	κα-
θώς	και	διαχείριση	των	επενδύσεων	του.

Μέχρι	 σήμερα	 ολοκληρώθηκε	 το	 πρώτο	 στάδιο,	 έγινε	 δη-
λαδή	 η	 έρευνα	στα	 μέλη	 του	ΕΤΕΚ	 και	 η	 αξιολόγηση	 των	
αποτελεσμάτων	της.	Στην	έρευνα	απάντησαν	480	άτομα,	πο-
σοστό	σχεδόν	10%	των	μελών.	Το	ποσοστό	αυτό	θεωρείται	
αρκετά	ψηλό	και	δίδει	μία	αξιοπιστία	στα	αποτελέσματα	της	
έρευνας.
Στα	πλαίσια	της	έρευνας	τα	μέλη	καλέστηκαν	να	απαντήσουν	
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ερωτήσεις	που	αφορούσαν	πρώτα	τα	γενικά	στοιχεία	του	τα-
μείου,	ακολούθως	τα	ωφελήματα	που	το	ταμείο	θα	ήθελαν	
να	 αποδίδει	 στα	 μέλη	 του,	 τις	 εισφορές	 που	 ήταν	 έτοιμα	
τα	μέλη	να	συνεισφέρουν,	τις	απολαβές	που	θα	ήθελαν	να	
έχουν	από	ένα	τέτοιο	ταμείο,	την	προϋπηρεσία	που	θα	έπρε-
πε	να	έχει	κάποιος	για	να	ενταχθεί	και	να	έχει	πλήρη	ωφελή-
ματα	και	τέλος,	πώς	πιστεύουν	ότι	πρέπει	και	από	ποιους	να	
γίνεται,	η	διαχείριση	του	ταμείου	καθώς	και	η	διαχείριση	των	
επενδύσεων	του.

Οι	απαντήσεις	των	μελών	ήταν	ενδιαφέρουσες	και	συνοψί-
ζονται	στα	παρακάτω.

Η	πλειοψηφία	των	μελών	που	απάντησαν,	άρα	και	κατ’	επέ-
κταση	ενδιαφέρονται	ενεργά	για	την	ίδρυση	του	ταμείου,	εί-
ναι	ιδιωτικοί	υπάλληλοι.

Τα	μέλη	του	ΕΤΕΚ,	στην	πλειοψηφία	τους	δεν	γνωρίζουν	την	
σύνταξη	που	θα	πάρουν	από	το	ταμείο	κοινωνικών	ασφαλίσε-
ων	και	όσοι	από	αυτούς	γνωρίζουν	δεν	είναι	ικανοποιημένοι	
από	αυτή.

Τα	μέλη	του	ΕΤΕΚ	επιλέγουν	κατά	πλειοψηφία	την	 ίδρυση	
ταμείου	που	να	δίδει	σύνταξη	με	την	αφυπηρέτηση,	η	οποία	
σύνταξη	να	αυξάνεται	με	την	πάροδο	του	χρόνου,	αλλά	ταυ-
τόχρονα,	να	δίδει	και	το	δικαίωμα	πρόωρης	αφυπηρέτησης	
και	 μεταβίβασης	 της	 σύνταξης	 στην/στον	 σύζυγο	 σε	 περί-
πτωση	θανάτου.

Όλα	τα	πιο	πάνω	ο	αναλογιστικός	οίκος	Muhanna	&	Co	θα	τα	
επεξεργαστεί	και	θα	υποβάλει	στο	επόμενο	στάδιο	την	εισή-
γηση	του	καθώς	και	την	νομική	του	πρόταση	για	προώθηση	
πρώτα	στα	μέλη	του	ΕΤΕΚ	για	έγκριση	και	ακολούθως	στην	
Βουλή	για	ψήφιση	σε	νόμο.			n

Ταμείο	Συντάξεως	Μηχανικών
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Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου

Ερμηνεία/	εφαρμογή	του	Άρθρου	8Α	του	Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	συνεχώς	και	με	διάφορες	ενέρ-

γειες	του	επιζητεί,	την	επίλυση	του	σοβαρότατου	προβλήματος	που	προέκυ-

ψε	με	την	ψήφιση	και	αργότερα	την	λανθασμένη	εφαρμογή	του	Άρθρου	8Α	

του	Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου.

Οι	Αρμόδιες,	για	την	έκδοση	αδειών	οικοδομής	αρχές,	μερικές	ευτυχώς	εξ	

αυτών,	 συνεχίζουν	 να	 παρανομούν	 απαιτώντας	 την	 υποβολή	 δύο	 βεβαιώ-

σεων	για	κάθε	αίτηση	για	άδεια	οικοδομής,	μία	βεβαίωση	για	αρχιτεκτονι-

κή	εργασία	και	μία	βεβαίωση	για	εργασία	Πολιτικού	Μηχανικού	ταυτίζοντας	

λανθασμένα,	 τα	 τεχνικά	 σχέδια	 κτηρίων	 (κατόψεις-όψεις-τομές),	 αποκλει-

στικά	με	την	Αρχιτεκτονική	Εργασία	και	την	Στατική	μελέτη	με	την	εργασία	

Πολιτικού	Μηχανικού.

Θέση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών,	η	οποία	διαβιβάστηκε	σε	όλες	

τις	αρμόδιες	αρχές,	είναι	ότι	είναι	διεθνώς	αποδεκτό	ότι	η	έννοια	«εργασία	

πολιτικού	μηχανικού»,	απορρέει	από	την	πανεπιστημιακή	κατάρτιση	και	την	

πρακτική	που	επικρατεί	στη	χώρα	σπουδών.	Στην	Ελλάδα,	για	παράδειγμα,	

όπου	οι	πλείστοι	των	Κυπρίων	πολιτικών	μηχανικών	σπουδάζουν,	τα	τεχνικά	

σχέδια	κτιρίων	(κατόψεις-όψεις	και	τομές)	αποτελούν	αναπόσπαστο	μέρος	

της	 «εργασίας	 πολιτικού	 μηχανικού»	 και	 ορίζεται	 ως	 έτσι	 στον	 Ελληνικό	

Νόμο.	

Σε	πρόσφατη	αλληλογραφία	με	τον	Γενικό	Εισαγγελέα	η	Εισαγγελία,	ανα-

γνώρισε	την	ύπαρξη	του	προβλήματος	παραπέμποντας	όμως	την	πρωτοβου-

λία	της	επίλυσης	του	στο	Αρμόδιο	Υπουργείο	ή	στο	ΕΤΕΚ.

Γι	αυτό	ο	Σύλλογός	μας	απευθύνεται	και	στους	δύο	πιο	πάνω	φορείς	καλώ-

ντας	τους	αφού	μελετήσουν	την	πιο	πάνω	γνωμάτευση	και	το	πλαίσιο	της	να	

συνεργαστούν	μαζί	μας	για	την	επίλυση	του	θέματος	που	υπάρχει.

Επιπρόσθετα	ο	Σύλλογος	αγωνίσθηκε	να	φέρει	ενώπιον	της	δικαιοσύνης	το	

θέμα	 με	 σκοπό	 την	 πλήρη	 και	 τελεσίδικη	 επίλυση	 του,	 βέβαιοι	ώντες,	 ότι	

ενώπιον	της	δικαιοσύνης	έχουμε	την	δυνατότητα	να	αποδείξουμε	ότι	τα	τε-

χνικά	σχέδια	οικοδομών	είναι	εργασία	που	εμπίπτει	και	στην	αρμοδιότητα	

του	πολιτικού	μηχανικού.

 

Μέχρι	 σήμερα	 έχουν	 υποστηριχτεί	 πέραν	 των	 8	 υποθέσεων	 ενώπιον	 του	

Ανωτάτου	Δικαστηρίου.	Περιμένουμε	σύντομα,	την	απόφαση	του	Ανώτατου	

Δικαστηρίου	σε	τρεις	εφέσεις	επί	του	θέματος.	

Είμαστε	αισιόδοξοι	για	θετικό	αποτέλεσμα.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	ο	Σύλλο-

γος	δεν	θα	διστάσει	να	φέρει	το	θέμα	ενώπιον	του	Ευρωπαϊκού	Δικαστηρίου	

ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	προς	επίλυση.			n

Αρμοδιότητες	Πολιτικών	Μηχανικών
Άρθρο	8Α	του	Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου
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Τ 
ο	 θέμα	 της	 ρύθμισης	 των	 επαγγελματικών	 αρμοδι-
οτήτων	 των	 κλάδων	 που	 είναι	 ενταγμένοι	 στο	 ΕΤΕΚ	
απασχόλησε	το	επιμελητήριο	από	τα	πρώτα	χρόνια	της	

ίδρυσης	 του	 επί	 μακρόν.	 Έγιναν	 συζητήσεις,	 συγκρούσεις	
και	αντιπαραθέσεις	άλλες	φανερά	και	αρκετές	στο	παρασκή-
νιο	και	“υπογείως”.

Έχουμε	κάθε	λόγο	να	πιστεύουμε	ότι,	πολλές	φορές,	η	ρύθ-
μιση	των	αρμοδιοτήτων	αποτέλεσε	αντικείμενο	δοσοληψιών	
και	“ανίερων”	συνεννοήσεων	ανάμεσα	σε	πρόσωπα	ή	και	εκ-
προσώπους	διαφόρων	κλάδων	προκειμένου	να	τύχουν	υπο-
στήριξης,	κυρίως,	κατά	τη	διεκδίκηση	θέσεων	στη	Προεδρία	
και	στη	Διοικούσα	Επιτροπή	του	ΕΤΕΚ.	

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών,	 αναγνωρίζοντας	 την	
πολυπλοκότητα	του	θέματος	αφ’	ενός	και	ανιχνεύοντας	μία	
τάση	πλείστων	άλλων	κλάδων	να	οικοποιηθούν	κατ’	αποκλει-
στικότητα	 επαγγελματικές	 αρμοδιότητες	 που	παραδοσιακά	
ή	και	όπου	η	πρακτική	διεθνώς	αναγνωρίζει	ότι	εκτελούνται	
και	 από	 Πολιτικούς	Μηχανικούς	 αφ’	 ετέρου,	 τάχθηκε	 ενα-
ντίον	 της	αποσπασματικής	 και	 περιοριστικής	 ρύθμισης	 των	
επαγγελματικών	αρμοδιοτήτων.	Πρώτον,	διότι	οι	επιστήμες,	
η	τεχνολογία	και	τα	ακαδημαϊκά	προγράμματα	εξελίσσονται	
και	είναι	αρκετές	οι	περιπτώσεις	που	οι	σπουδές	αλληλεπι-
καλύπτουν	 γνωστικά	 αντικείμενα	 δύο	 ή	 και	 περισσοτέρων	
κλάδων,	προετοιμάζοντας	τους	νέους	μηχανικούς	ώστε	να	
εντάσσονται	ευκολότερα	στην	αγορά	εργασίας	και	τις	επαγ-
γελματικές	απαιτήσεις,	δεύτερον,	διότι	προσφέρονται	πολύ	
περισσότερα	 μεταπτυχιακά	 προγράμματα	 και	 όλο	 μεγαλύ-
τερος	αριθμός	μηχανικών	συνεχίζει	για	απόκτηση	δεύτερου	
τίτλου	(Μάστερ	κ.λ.π.)	και	τρίτον,	διότι	το	βασικό	πτυχίο	είναι	
μόνο	η	αρχή.	Πάνω	σε	εκείνες	τις	γνώσεις	έρχονται	και	προ-
στίθενται	γνώσεις	και	εμπειρίες	πολύ	σημαντικές	κατά	την	
επαγγελματική	ενασχόληση	του	κάθε	επιστήμονα	μηχανικού	
μέχρι	την	αφυπηρέτησή	του.	

Το	γεγονός	ότι	οι	πλείστες	χώρες	στον	κόσμο	αλλά	και	κυ-
ρίως	στην	Ευρώπη	δεν	ρυθμίζουν	νομοθετικά	 το	θέμα	 των	
επαγγελματικών	 αρμοδιοτήτων	 σε	 κλάδους	 της	 μηχανικής	
επιστήμης	δεν	είναι	τυχαίο	γεγονός.	Όσες	δε	χώρες	επιχει-
ρούν	να	 το	ρυθμίζουν	αντιμετωπίζουν	 τα	πράγματα	 κάπως	
διευρυμένα	και	όχι	με	 ιδιαίτερη	αυστηρότητα,	για	τους	λό-
γους	κυρίως	που	αναφέρονται	πιο	πάνω.

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	τάχθηκε,	επίσης,	υπέρ	της	εφαρμογής	του	ελ-
ληνικού	μοντέλου	ρύθμισης	των	αρμοδιοτήτων	και	αυτό	μπο-
ρεί	εύκολα	να	εφαρμοστεί	δεδομένου	ότι	ένας	πολύ	σημα-
ντικός	αριθμός	μηχανικών	αρκετών	κλάδων,	είναι	απόφοιτοι	
Ελληνικών	Πανεπιστημίων.	Τονίζουμε	και	πάλι,	ότι	το	πρώτο	
πτυχίο	δίνει	 τη	βασική	εκπαίδευση,	ανοίγει	 ορίζοντες,	 ενώ	

ο	μηχανικός	 κατά	 την	 επαγ-
γελματική	 του	 καριέρα	 συ-
νεχίζει	 να	 εκπαιδεύεται,	 να	
εξειδικεύεται,	πολλές	φορές	
να	διευρύνει	τις	γνώσεις	του	
και	 σε	 άλλα	 πεδία,	 πολλα-
πλασιάζοντας	τις	δεξιότητες	
και	τις	ικανότητές	του.	

Πιστεύουμε	 δε	 ότι,	 με	 τις	
εξελίξεις	 στο	 χώρο	 της	 τρι-
τοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 και	
τον	 ποικιλόμορφο	 εμπλουτι-
σμό	των	προγραμμάτων	σπουδών	από	χώρα	σε	χώρα	έχουμε	
ξεφύγει	από	τα	παραδοσιακά,	“διακριτά”	αντικείμενα	εκπαί-
δευσης	 και	 κατάρτισης.	 Τα	 όρια	 των	 κλάδων	 διευρύνονται	
και	 είναι	 οπισθοδρομικό	να	σκέφτεται	 κανείς	πώς	θα	οριο-
θετήσει	τις	επαγγελματικές	αρμοδιότητες	των	επιστημόνων	
μηχανικών	κατά	τρόπο	αυστηρό	και	απόλυτο.	Υπάρχουν	με-
γάλες	μεταβαλλόμενες,	με	τον	χρόνο	και	το	χώρο,	“γκρίζες	
ζώνες”	ανάμεσα	στους	κλάδους	και	αυτό	δεν	πρέπει	να	το	
παραβλέπουμε.	

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	πιστεύει	ότι	οποιαδήποτε	απόπειρα	αυστηρής	
νομοθετικής	οριοθέτησης	των	αρμοδιοτήτων	είναι	παρακιν-
δυνευμένη	και	μάλλον	ανέφικτη.

Καυτηριάζουμε	ανεπιφύλακτα	 την	αυθαίρετη	 ερμηνεία	 που	
δίνεται	από	ορισμένες	Αρμόδιες	Αρχές,	κρατικές	υπηρεσίες	
ή	 υπηρεσίες	 τοπικής	αυτοδιοίκησης,	 οι	 οποίες	 ερμηνεύουν	
κατά	το	δοκούν	τη	νομοθεσία	και	κατά	τρόπο	παράνομο	και	
αντισυνταγματικό	 πλήττουν	 τα	 επαγγελματικά	 δικαιώματα	
των	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 κατά	 την	 ερμηνεία	 κυρίως	 του	
Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου	(άρθρο	8Α).	

Η	προσπάθεια	συρρίκνωσης	των	επαγγελματικών	δραστηρι-
οτήτων	των	Πολιτικών	Μηχανικών	άρχισε	από	τη	δεκαετία	
του	’80	και	συνεχίστηκε	από	τις	ηγεσίες	του	ΕΤΕΚ	κατά	τη	
δεκαετία	του	’90	και	την	σκυτάλη	τώρα	ανέλαβαν	ορισμένοι	
υπηρεσιακοί	λειτουργοί	του	δημόσιου	τομέα	και	των	αρχών	
τοπικής	αυτοδιοίκησης.	

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	και	τα	στελέχη	του	θέτοντας	το	θέμα	ως	θέμα	
αρχής	και	προτεραιότητας	συνεχίζουν	τον	αγώνα	εναντίον	
της	επιδιωκόμενης	από	μερικούς	που	ανέλαβαν	εργολαβικά	
και	 αυτών	 που	 έχουν	 θέσει	 ως	 στόχο	 τη	 συρρίκνωση	 των	
επαγγελματικών	 αρμοδιοτήτων	 των	 Πολιτικών	Μηχανικών.	
Χαρακτηριστική	 είναι	 και	 η	 απόφαση	 της	 Έκτακτης	 Γενική	
Συνέλευσης	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	που	έγινε	στις	10	Μαΐου	1997	
(πριν	από	έντεκα	χρόνια	!!!)	Ο	αγώνας	συνεχίζεται...
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ΕΚΤΑΚΤΗ	ΓΕΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:	10.5.1997

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	διαπιστώνει	ότι

α) 	στην	Ελλάδα,	Βρετανία,	Ηνωμένες	Πολιτείες	και	πολλές		

	 άλλες	χώρες	δεν	υπάρχουν	κανονισμοί	που	να	καθορί	

	 ζουν	τις	αρμοδιότητες	του	επαγγέλματος	του	Πολιτικού

	 Μηχανικού	

β)		η	εκπαίδευση,	κατάρτιση	και	πείρα	των	Πολιτικών	Μηχανι	

	 κών	καλύπτει	ένα	τεράστιο	φάσμα	εργασιών	και	ειδικοτή	

	 των	το	οποίο	και	διευρύνεται	με	ταχύ	ρυθμό	

γ)		οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	έχουν	την	εκπαίδευση	και	ικανότη	

	 τα	να	προσαρμόζονται	και	σε	νέα	δεδομένα	και	καταστά	

	 σεις	που	σχετίζονται	με	το	ευρύτερο	επάγγελμα	του	Μη	

	 χανικού	

δ) 	το	Επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού	διέπεται	από	αυ	

	 στηρό	κώδικα	δεοντολογίας	που	μεταξύ	άλλων	υποχρεώ	

	 νει	το	Μηχανικό	να	συνεργάζεται	με	συναδέλφους	σε	το	

	 μείς	που	δεν	έχει	ο	ίδιος	τις	αναγκαίες	γνώσεις/	εμπειρίες	

ε)		δεν	χρειάζεται	και	δεν	υπάρχει	αναγκαιότητα	για	καθο	

	 ρισμό	αρμοδιοτήτων	του	επαγγέλματος	του	Μηχανικού		

	 με	την	έκδοση	κανονισμών,	ούτε	και	τέτοιο	θα	βοηθήσει		

	 στην	καλύτερη	εφαρμογή	του	νόμου	περί	ΕΤΕΚ	

ζ) 	το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού	στις	αναπτυγ	

	 μένες	χώρες	αποτελεί	την	πρώτη	προτεραιότητα	στις		

	 απαιτήσεις	για	διεκπεραίωση	οικοδομικών	και	άλλων	έρ	

	 γων	ανεξαρτήτως	μεγέθους

η)		η	εξάσκηση	του	επαγγέλματος	του	Πολιτικού	Μηχανι	

	 κού,	σύμφωνα	με	το	νόμο	περί	Αρχιτεκτόνων	και	Πολι	

	 τικών	Μηχανικών	και	ο	οποίος	ισχύει	για	τους	εγγεγραμ	

	 μένους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	στο	Συμβούλιο	Εγγρα	

	 φής	Αρχιτεκτόνων	και	Πολιτικών	Μηχανικών	μέχρι	τις

	 4.11.1993	βοήθησε	σημαντικά	την	οικοδομική	ανάπτυ	

	 ξη	του	τόπου	μας	και	επιβράβευσε	τις	ικανότητες	και	τα		

	 προσόντα	του	Πολιτικού	Μηχανικού	

θ)		το	ΕΤΕΚ	σε	αρκετές	περιπτώσεις	αγνοεί	τη	νομοθεσία		

	 που	διέπει	τη	λειτουργία	του	και	παραγνωρίζει	εσκεμμέ	

	 να	τα	κατοχυρωμένα	δικαιώματα	των	Πολιτικών	Μηχανι	

	 κών	με	στόχο	την	υποβάθμιση	του	κλάδου.

πιστεύει	ότι

α)		όλοι	οι	κλάδοι	της	Μηχανικής	Επιστήμης	πρέπει	να	τυγ	

	 χάνουν	ίσης	μεταχείρισης

β)		εργασία	που	σχετίζεται	με	τη	Μηχανική	Επιστήμη	θα		

	 πρέπει	να	προσφέρεται	μόνον	από	Εγγεγραμμένους		

	 Μηχανικούς	με	τα	κατάλληλα	προσόντα

γ)		ειδικά	ο	κλάδος	του	Πολιτικού	Μηχανικού	δεν	μπορεί	και		

	 δεν	πρέπει	να	οριστεί	και	περιοριστεί	

δ)		οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	και	οι	Μηχανικοί	γενικότερα,	ανα	

	 γνωρίζουν	το	όριο	των	ικανοτήτων	τους.

γι’	αυτό	αποφασίζει	ότι

α)		η	άσκηση	του	Επαγγέλματος	του	Μηχανικού	θα	πρέπει		

	 να	γίνεται	μόνο	από	Εγγεγραμμένους	Μηχανικούς	οι		

	 οποίοι	ταυτόχρονα	θα	διέπονται	επιμελώς	από	κώδικα		

	 δεοντολογίας	και	θα	αμείβονται	ανάλογα

β)		ο	καθορισμός	των	αρμοδιοτήτων	του	Μηχανικού	με	τη		

	 θέσπιση	Κανονισμών	Περί	Αρμοδιοτήτων	αποτε-

	 λεί	ανασταλτικό	και	ζημιογόνο	στοιχείο	στην	άσκηση		

	 του	επαγγέλματος	του	Μηχανικού	και	πρέπει	να	ανακο	

 πεί	άμεσα	η	διαδικασία	ετοιμασίας	των	κανονισμών	αυτών

γ)  η	εμφανής	υποβάθμιση	και	παραγνώριση	των	εγγεγραμ	

	 μένων	Πολιτικών	Μηχανικών	από	το	ΕΤΕΚ	θα	πρέπει	να		

	 σταματήσει	και	να	ακολουθείται	η	νόμιμη	διαδικασία			

	 αναφορικά	με	ανακοινώσεις	για	οικοδομικά	και	άλλα		

	 έργα.

και	εντέλει	το	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Συλλόγου	

όπως

α)		μεταβιβάσει	τις	θέσεις	του	Συλλόγου	στο	ΕΤΕΚ	και	άλλα		

	 Οργανωμένα	Σύνολα

β)		λάβει	όλα	τα	αναγκαία	μέτρα	για	αποφυγή	του	καθορι	

	 σμού/	περιορισμού	των	αρμοδιοτήτων	των	Μηχανικών

γ)		απαιτήσει	από	το	ΕΤΕΚ	τη	συμμόρφωση	του	προς	την		

	 ισχύουσα	νομοθεσία	

δ) 	διεκδικήσει	δυναμικά	τα	δικαιώματα	όλων	των	Εγγεγραμ	

	 μένων	Πολιτικών	Μηχανικών.			n
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Yποψήφιοι	για	το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο	του	ΕΤΕΚ	
(Μέλη	ΣΠΟΛΜΗΚ)

1.	Γιώργος	Δημητρίου

2.	Χρίστος	Μηχαηλίδης

3.	Πλάτωνας	Στυλιανού
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Θέμα:	Πρόταση	τροποποίησης	του	Περί	ΕΤΕΚ	Νόμου
Εγγραφή	Εταιρειών	Περιορισμένης	Ευθύνης

Αναφορικά	με	το	πιο	πάνω	θέμα	και	την	επιστολή	σας	ημερομηνίας	6	Μαρτίου	2008	και	
Α.Φ.	5.1.5.	σας	παραθέτουμε	τα	σχόλια	και	απόψεις	μας:	
1.	Μέτοχοι	Εταιρείας:	
Ως	Μέτοχοι	σε	Εταιρείες	εγγεγραμμένες	στο	ΕΤΕΚ	να	είναι	μόνο	φυσικά	πρόσωπα	μέλη	
του	ΕΤΕΚ	ή	άλλες	Εταιρείες	εγγεγραμμένες	στο	ΕΤΕΚ	(εννοείται	μελών	του	ΕΤΕΚ)	και	
θα	ασχολούνται	αποκλειστικά	με	την	παροχή	υπηρεσιών.	Δεν	μπορεί	να	είναι	εργοληπτι-
κές,	εμπορικές	ή	με	άλλες	δραστηριότητες.
2.	Μέλη	του	ΔΣ	της	Εταιρείας:	
Όλα	τα	μέλη	του	ΔΣ	να	είναι	μέτοχοι	της	εταιρείας,	άρα	θα	είναι	και	μέλη	του	ΕΤΕΚ	
χωρίς	να	είναι	απαραίτητο	όλοι	οι	μέτοχοι	να	είναι	στο	ΔΣ.
3.	Διευθυντές	Εταιρείας:
Η	Εταιρεία	μπορεί	να	έχει	πέραν	του	ενός	Διευθυντές,	οι	οποίοι	πρέπει	να	είναι	εκ	των	
μετόχων	της	εταιρείας	(μέλη	του	ΕΤΕΚ).	Ποινική	και	Πειθαρχική	ευθύνη	για	τις	δραστη-
ριότητες	της	εταιρείας	θα	έχουν	οι	Διευθυντές	και	όχι	οι	μέτοχοι.	Οι	ειδικότητες	των	
Διευθυντών	θα	καθορίζουν	τους	κλάδους	της	μηχανικής	επιστήμης	στους	οποίους	θα	
δραστηριοποιείται	η	εταιρεία.	Για	το	ελάχιστο	ποσοστό	κατοχής	μετοχών	σας	παραπέ-
μπουμε	στην	προηγούμενη	μας	επιστολή	ημερομηνίας	4/10/2007	με	την	τροποποίηση	ότι	
δεν	θα	επιτρέπεται	σε	μη	μέλη	του	ΕΤΕΚ	να	είναι	μέτοχοι.
4.	Γραφεία	Μελετών	με	βάση	το	Νόμο	του	2006
Να	μην	καταργηθούν	οι	νομοθετικές	πρόνοιες	για	δημιουργία	Γραφείων	Μελετών	για	
σκοπούς	πινακίδων	(Νόμος	του	2006)
5.	Επωνυμίες	Εταιρειών:
Δεν	πρέπει	να	υπάρχει	περιορισμός	πέραν	του	ότι	εφαρμόζει	ο	Έφορος	Εταιρειών	με	
βάση	την	κείμενη	νομοθεσία.	Συμφωνούμε	ότι	η	ΔΕ	ΕΤΕΚ	θα	ήταν	καλό	να	έχει	δικαίωμα	
να	κρίνει	και	να	γνωμοδοτεί	σε	αυτό	το	θέμα	λαμβάνοντας	υπόψη	θέματα	παραπλάνη-
σης,	διαφήμισης	και	δεοντολογίας.
6.	Άσκηση	Επαγγέλματος	από	εταιρείες:
Συμφωνούμε	στα	πιο	κάτω:
α)	Οι	εταιρείες	θα	έχουν	δικαιώματα	άσκηση	του	Επαγγέλματος	σε	κλάδους	της	μηχα-
νικής	επιστήμης,	δηλαδή	να	αναλαμβάνουν	και	να	παρέχουν	υπηρεσίες	στους	κλάδους	
εκείνους	όπου	είναι	εγγεγραμμένοι	οι	Διευθυντές	της.
β)	Η	αστική	ευθύνη	να	περιορίζεται	στην	Εταιρεία	και	όχι	στους	μετόχους	της.
γ) Οι	Διευθυντές	της	εταιρείας	θα	ενεργούν	για	την	Εταιρεία.
δ)	 Σε	 περίπτωση	 επιδίκασης	 αποζημιώσεων	 για	 αστική	 ευθύνη,	 να	 ενεργοποιείται	 η	
Ασφάλεια	Επαγγελματικής	Ευθύνης	της	Εταιρείας.	Οι	μέτοχοι	να	μην	έχουν	επιπτώσεις	
και	να	μπορούν	να	συστήσουν	άλλη	εταιρεία.
ε) Οι	Εταιρείες	για	να	δικαιούνται	να	ασκήσουν	το	επάγγελμα	 (παροχή	υπηρεσιών)	σε	
κλάδους	της	μηχανικής	επιστήμης	θα	πρέπει	να	εγγράφονται	ως	μέλη	στο	ΕΤΕΚ	σε	ειδικό	
μητρώο	με	ειδικό	καθεστώς.	Δεν	θα	έχουν	π.χ.	το	δικαίωμα	του	εκλέγειν	και	εκλέγεσθαι.
στ)	Όπου	απαιτείται	θα	πρέπει	να	τροποποιηθούν	ανάλογα	οι	Νομοθεσίες	που	αναφέρο-
νται	σε	άσκηση	επαγγέλματος	στη	μηχανική	επιστήμη.
7.	Υποχρεωτική	Ασφάλιση
α) Οι	Εταιρείες	θα	πρέπει	υποχρεωτικά	να	διατηρούν	Ασφάλεια	Επαγγελματικής	Ευθύνης.
β)	Όσα	μέλη	ΕΤΕΚ	παρέχουν	υπηρεσίες	ως	φυσικά	πρόσωπα	δεν	θα	πρέπει	να	υποχρε-
ούνται	να	διατηρούν	Ασφάλεια	Επαγγελματικής	Ευθύνης.
8.	Καθορισμός	ύψους	ασφαλιστικής	κάλυψης
Θα	πρέπει	να	καθοριστεί	από	το	ΕΤΕΚ	ελάχιστο	ασφαλιστέο	ποσό	που	θα	είναι	ανάλογο	
με	τον	κύκλο	και	την	φύση	των	εργασιών/	δραστηριοτήτων	της	εταιρείας.
9.	Προσωπική	πειθαρχική	ευθύνη	μετόχων
Να	συνεχίσει	να	υπάρχει	για	όλα	τα	φυσικά	πρόσωπα	μέλη	ΕΤΕΚ	χωρίς	διάκριση	αν	είναι	
η	όχι	μέτοχοι	εταιρειών	εγγεγραμμένων	στο	ΕΤΕΚ.

Παραμένοντας	στη	διάθεσή	σας	για	ότι	χρειαστεί.

Με	εκτίμηση

Για	το	ΚΔΣ	του	ΣΠΟΛΜΗΚ

Στέλιος	Αχνιώτης - Πρόεδρος                     Χρίστος	Μιχαηλίδης - Γενικός	Γραμματέας

Παροχή	υπηρεσιών	στους	τομείς	της	μηχανικής	από	
Εταιρείες	Περιορισμένης	Ευθύνης

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-	Μάïος	2008

Τ 
ο	θέμα	της	σύστασης	εταιρειών	περι-
ορισμένης	 ευθύνης	 (ΕΠΕ)	 οι	 οποίες	
να	δικαιούνται	να	παρέχουν	υπηρεσί-

ες	στους	τομείς	της	μηχανικής	επιστήμης	
ήταν	 από	 τα	 κύρια	 θέματα	 που	 απασχο-
λούσαν	το	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	
όπως	 και	 αρκετούς	 επαγγελματίες	 μηχα-
νικούς	 για	 αρκετά	 χρόνια.	 Με	 βάση	 την	
κείμενη	νομοθεσία	μόνον	φυσικά	πρόσωπα	
ή	συνεταιρισμοί	φυσικών	προσώπων	δικαι-
ούνται	να	αναλαμβάνουν	και	να	παρέχουν	
υπηρεσίες	σε	κλάδους	της	μηχανικής	επι-
στήμης.	Το	γεγονός	αυτό	κρατά	σε	δυσμε-
νή	θέση	τους	Κύπριους	επαγγελματίες	μη-
χανικούς	έναντι	των	Ευρωπαίων	και	άλλων	
συναδέλφων	 του	 εξωτερικού,	 όπου,	 τόσο	
στις	 άλλες	 χώρες	 της	 Ε.Ε.	 όσο	 και	 στην	
Κύπρο,	δικαιούνται	να	συστήνουν	εταιρεί-
ες	Π.Ε.	και	να	αναλαμβάνουν	εργασίες	και	
μελέτες	έργων.	Αυτό	το	γεγονός	αποτελεί	
πραγματικά	 δυσμενή	 διάκριση	 προς	 τους	
Κύπριους	μηχανικούς	από	 το	 ίδιο	 το	 κρά-
τος	τους.

Πέραν	από	τα	φορολογικά	πλεονεκτήματα	
που	μπορεί	 να	έχει	 η	 εταιρεία	έναντι	 του	
φυσικού	 προσώπου	 υπαρκτός	 είναι	 και	 ο	
κίνδυνος	 στον	 οποίο	 εκτίθενται	 αν	 κάτι	
πάει	στραβά.	Τα	φυσικά	πρόσωπα	είναι	πιο	
ευάλωτα	διότι	φέρουν	απεριόριστη	ευθύνη	
για	τις	ζημιές	που	δυνατόν	να	προκληθούν	
στους	 πελάτες	 τους.	 Ένα	 άλλο	 σοβαρό	
πλεονέκτημα	της	σύστασης	εταιρειών	είναι	
ότι	θα	ενθαρρύνονται	αρκετοί	επαγγελμα-
τίες	να	συμμετέχουν	ως	μέτοχοι	και	αυτό	
θα	βοηθήσει	στο	να	μεγαλώσουν	τα	κυπρι-
ακά	 γραφεία	 Συμβούλων	ώστε	 να	 μπορέ-
σουν	να	ανταγωνιστούν	τους	Ευρωπαίους	
και	πολλούς	συναδέλφους	τους	τόσο	στη	
Κύπρο	 όσο	 και	 στο	 εξωτερικό.	 Τα	 αποτε-
λέσματα	έρευνας	που	έγινε	από	συναδέλ-
φους	και	τον	σύλλογο	μας	κατέδειξαν	ότι	
τα	πλείστα	γραφεία	συμβούλων	πολιτικών	
μηχανικών	 στη	 Κύπρο	 είναι	 ατομικά	 με	
πολύ	μειωμένο	ετήσιο	εισόδημα	ανά	εργο-
δοτούμενο	σε	σχέση	με	συναδέλφους	του	
εξωτερικού	που	εργάζονται	σε	πολυπληθέ-
στερες	ομάδες.	

Ο	Σύλλογος	έδωσε	εισηγήσεις	και	σχόλια	
προς	το	ΕΤΕΚ	όπου	στο	Γενικό	Συμβούλιο	
συζητείται	 τροποποίηση	 του	 νόμου	 ώστε	
να	 επιτρέπεται	 η	 σύσταση	ΕΠΕ	 και	 η	 εγ-
γραφή	τους	στο	ΕΤΕΚ.	

Στη	 συνέχεια	 παραθέτουμε	 αυτούσιο	 το	
κείμενο	 της	 τελευταίας	 επιστολής	 που	
αποστάληκε	 πρόσφατα	 προς	 το	 ΕΤΕΚ	 με	
τις	θέσεις	του	Συλλόγου	μας.
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Ε.Τ.Ε.Κ			ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	ΚΥΠΡΟΥ

Η	ανάγκη	προαγωγής	της	επιστήμης,	της	μηχανικής	και	της	τεχνολο-
γίας	στον	τόπο	μας	και	η	ωρίμανση	των	αντικειμενικών	συνθηκών	στην	
κυπριακή	κοινωνία	λειτούργησαν	καταλυτικά	στην	ίδρυση	και	λειτουρ-
γία	του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	(ΕΤΕΚ).

Το	θέμα	της	ίδρυσης	ενός	ενιαίου	φορέα	του	επιστημονικού	τεχνικού	
κόσμου	 της	 Κύπρου	 είχε	 τεθεί	 επιτακτικά	 από	 τις	 οργανώσεις	 των	
Μηχανικών	αμέσως	μετά	την	ανεξαρτησία.	Λόγω	όμως	των	πολιτικών	
γεγονότων	που	ακολούθησαν,	το	θέμα	παρέμεινε	σε	εκκρεμότητα	μέ-
χρι	το	1975	οπότε	ετέθη	εκ	νέου	επιτακτικά	στο	αρμόδιο	υπουργείο	
Συγκοινωνιών	και	Έργων.	Τότε	οι	οργανώσεις	ανέλαβαν	την	πρωτο-
βουλία	 για	 σύνταξη	 προσχεδίου	 νομοσχεδίου,	 το	 οποίο	 παρέδωσαν	
στον	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	Έργων	στις	8	Απριλίου	1987.	

Το	 προσχέδιο,	 αφού	 έτυχε	 νομοτεχνικής	 επεξεργασίας	 από	 την	Ει-
σαγγελία	και	της	έγκρισης	του	Υπουργικού	Συμβουλίου,	κατατέθηκε	
στη	Βουλή.

Η	Βουλή,	στις	29	Νοεμβρίου	1990,	θεσμοθέτησε	το	ΕΤΕΚ,	ψηφίζοντας	
το	σχετικό	νομοσχέδιο	σε	Νόμο.	Ο	Νόμος	224/90	στο	άρθρο	4	καθο-
ρίζει	ότι:	«Το	Επιμελητήριο	έχει	σκοπό	την	προαγωγή	της	επιστήμης	
στους	διάφορους	τομείς	που	σχετίζονται	με	την	ειδικότητα	των	μελών	
του,	της	μηχανικής	και	της	τεχνολογίας	γενικά	και	την	ανάπτυξη	τους	
για	αυτοδύναμη	οικονομική,	 κοινωνική	και	πολιτιστική	ανάπτυξη	 της	
Δημοκρατίας»

Το	δε	άρθρο	5	αναφέρει	ότι	«Το	Επιμελητήριο	ασκεί	κάθε	αρμοδιότητα	
και	εξουσία	και	επιτελεί	κάθε	πράξη	για	την	προώθηση	των	σκοπών	
του»

I .Σ .Τ .Ο .Ρ . Ι .Κ .Ο
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Οι	 πρώτες	 εκλογές	 το	 1991	 διεξήχθησαν	 από	 την	 Προσωρινή	 Διοι-
κούσα	Επιτροπή,	σύμφωνα	με	τις	μεταβατικές	Διατάξεις	του	Νόμου.	
Από	το	1991	μέχρι	σήμερα	το	ΕΤΕΚ	ανάπτυξε	πλήρη	δραστηριότητα	
ώστε	να	πετύχει	το	στόχο	που	τέθηκε	από	το	πρώτο	εκλεγμένο	γενικό	
συμβούλιο,	δηλαδή	την	επίτευξη	των	σκοπών	που	καθόρισε	η	 ίδια	η	
νομοθεσία.

Τα	μέλη	του	ΕΤΕΚ	θα	κληθούν	για	έκτη	φορά,	στις	25	Μαΐου	2008,	να	
εκλέξουν	τα	τριάντα	μέλη	του	Γενικού	Συμβουλίου,	το	οποίο	είναι	το	
ανώτατο	καθοδηγητικό	όργανο	του	ΕΤΕΚ,	και	πέντε	μέλη	του	πειθαρ-
χικού	συμβουλίου.	Βάσει	 των	προνοιών	 του	Άρθρου	10(2)	 	 του	περί	
ΕΤΕΚ	Νόμου	και	του	Κανονισμού	3(3)	των	περί	ΕΤΕΚ	(Εκλογές)	Κανο-
νισμών	οι	θέσεις	των	μελών	του	Γενικού		Συμβουλίου	κατανέμονται,	
με	απόφαση	της	Διοικούσας	Επιτροπής,	ως	εξής:

Αρχιτεκτονική	περιλαμβανόμενης	και	της	Αρχιτεκτονικής	τοπίου		4	θέσεις
Πολιτική	Μηχανική	περιλαμβανομένης	της	Μηχανικής	τοπίου		 8	θέσεις	
Μηχανολογική	Μηχανική		 4	θέσεις
Ηλεκτρολογική	Μηχανική		 4	θέσεις
Ηλεκτρονική	Μηχανική		 5	θέσεις	
(περιλαμβανομένης	της	Μηχανικής	της	Πληροφορικής)	
Χημική	Μηχανική		 1	θέση	
Μηχανική	Μεταλλίων	και	Εφαρμοσμένης	Γεωλογίας		 1	θέση	
Αγρονομική	-	Τοπογραφική	Μηχανική		 1	θέση
Επιμέτρηση	και	Εκτίμηση	Γης		 1	θέση
Πολεοδομία	Χωροταξία		 1	θέση

Όσον	αφορά	το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο,	θα	εκλεγούν	5	από	τα	10	μέλη	
του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου	για	εξαετή	θητεία,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	
22(3)	του	περί	ΕΤΕΚ	Νόμου.
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Nέα Συλλόγου

[ 	Aνακοίνωση	 ]


