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Η 
φέρουσα	 τοιχοποιία	 αποτελεί	

τον	κυριότερο	τρόπο	δόμησης	

των	 μνημειακών	 κατασκευ-

ών.	 Λόγω	 των	 περιβαλλοντολογικών	

παραγόντων	 και	 της	 μεγάλης	 ηλικίας	

πολλά	από	αυτά	τα	κτίρια	χρήζουν	ενί-

σχυσης	ή	επισκευής	με	τέτοιον	τρόπο	

ώστε	να	μην	καταστρέφεται	ή	να	μην	

αλλοιώνεται	το	μοναδικό	της	δόμησης	

τους.	Αυτοί	οι	τρόποι	επισκευής	ή	/	και	

ενίσχυσης	πρέπει	να	συμμορφώνονται	

στις	απαιτήσεις	διατήρησης	 της	αρχι-

κής	εικόνας	της	κατασκευής.	Επειδή	οι	

νέες	τεχνολογίες	αφορούν	στην	πλει-

ονότητα	 τους	 τρόπους	 επισκευής	 και	

ενίσχυσης,	που	καλύπτου	τα	φέροντα	

στοιχεία	της	κατασκευής,	γίνεται	άμε-

σα	αντιληπτή	η	ανάγκη	γνώσης	άλλων	

τρόπων	 επισκευής	 και	 ενίσχυσης,	 οι	

οποίοι	μπορεί	να	μην	χαίρουν	μεγάλης	

χρήσης	και	επιστημονικής	μελέτης.	

ΡΙΖΟΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η	αρχή	 της	 χρήσης	 μεταλλικών	στοι-

χείων	σε	κατασκευές	από	φέροντα	ορ-

γανισμό	από	φυσικά	λιθοσώματα	έγινε	

από	τους	αρχαίους	Έλληνες,	οι	οποίοι	

χρησιμοποιούσαν	μεταλλικούς	συνδέ-

σμους	για	να	ενώσουν	τα	λιθοσώματα	

μεταξύ	τους	τόσο	σε	οριζόντια	όσο	και	

κατακόρυφη	διεύθυνση	και	συνεχίσθη-

κε	στις	φάσεις	αναστήλωσης	μνημεια-

κών	έργων	από	τους	πιο	σύγχρονους	

μηχανικούς.	 Επινοητής	 της	 μεθόδου	

εισαγωγής	 κοντών	 χαλύβδινων	 ρά-

βδων	με	σκοπό	την	ενίσχυση	και	επι-

σκευή	 υφιστάμενων	 κατασκευών	 από	

φέρουσα	 τοιχοποιία	 υπήρξε	 ο	 Ιταλός	

F.	Lizzi	περί	 το	1950.	Η	 τεχνική	αυτή	

εφαρμόσθηκε	 για	 να	 «δέσει»	 δυνατά	

με	αδύναμα	σημεία	της	τοιχοποιίας	και	

να	αυξήσει	την	θλιπτική,	εφελκυστική	

και	διατμητική	αντοχή	της	τοιχοποιίας.	

Εν	ολίγοις,	τοποθετώντας	χαλύβδινες	

ράβδους	στο	εσωτερικό	της	τοιχοποιί-

ας	της	προσδίδουμε	καλύτερες	ιδιότη-

τες	με	τα	οφέλη	που	συνοδεύουν	τον	

χάλυβα.	

ΠΕΔΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η	μέθoδος	της	ενίσχυσης	με	ριζοοπλι-

σμούς	βρίσκει	εφαρμογή	σε	πληθώρα	

κατασκευών	από	φέρουσα	τοιχοποιία.	

Οι	 συχνότερες	 περιπτώσεις	 είναι	 οι	

εξής:

•	Ενίσχυση	 πεσσών	 σε	 γέφυρες	 που		

αψίδων,	 που	 έχουν	 υποστεί	 παρα-

μορφώσεις	(1,3,8,23)

•	Ενίσχυση	υπογείων	στοών,	 όπου	 το	

έδαφος	έχει	υποστεί	καθίζηση	ή	με-

τακίνηση	(1)

•	Ενίσχυση	ασθενούς	τοιχοποιίας	σε	πε-

ριοχές	που	εφαρμόζονται	πλάκες	αγκύ-

ρωσης	τενόντων	(προεντεταμένη	τοιχο-

ποιία	ή	ενίσχυση	με	ελκυστήρες)	(1)

• Σύνδεση	τμημάτων	κατασκευών	όπως	

αψίδες	 με	 τα	 ανώτερα	 τμήματα	 του	

τοίχου,	εν	είδει	τζινετιών	και	λαμών	

για	σύνδεση	εγκαρσίων	τοίχων	(1,6)

•	Ενδυνάμωση	 του	 σώματος	 του	 φέ-

ροντα	 οργανισμού	 και	 σύνδεση	 των	

σαθρών	 με	 τα	 δυνατά	 τμήματα	 της	

τοιχοποιίας	(1,6)

•	Δημιουργία	υψίκορμων	δοκών	(2,6).	

ΑΙΤΙΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	/	ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Κατωτέρω	αναφέρονται	τα	συνήθη	αί-

τια	 ζημιών	 που	 επισκευάζονται	 με	 ρι-

ζοοπλισμούς	 και	 περιπτώσεις	 εκ	 των	

προτέρων	ενίσχυσης	της	τοιχοποιίας

•	καθιζήσεις	εδάφους	(κυρίως	σε	υπό-

γειες	κατασκευές,	όπως	στοές)

•	διαφορικές	καθιζήσεις	(σε	αψίδες)

•	μετακίνηση	εδάφους

	 (σε	τοίχους,	πεσσούς,	αψίδες)

•	αύξηση	μόνιμων	ή/	και	κινητών	φορ-

τίων	(σε	γέφυρες)

•	εφαρμογή	 μελλοντικής	 προέντασης	

στην	τοιχοποιία

•	παγετό	(αποκόλληση	στρώματος	της	

τοιχοποιίας)

•	κακή	σύνδεση	λιθοσωμάτων	και	αδύ-

ναμη	ένωση	στρώσεων

Τα	σημεία	ενίσχυσης,	όταν	δεν	εφαρ-

μόζεται	 καθολική	 ενίσχυση,μπορούν	

να	 προσδιοριστούν,	 αφού	 είναι	 γνω-

στά	τα	αίτια	ενδεχομένης	ρηγμάτωσης	

στην	κατασκευή,	με	χρήση	ενός	προ-

γράμματος	 πεπερασμένων	 στοιχείων,	

από	 το	 οποίο	 θα	φανούν	 οι	 περιοχές	

με	τις	μεγαλύτερες	τάσεις.	

ΤΡΟΠΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΓΙΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ο	 μηχανικός	 πρέπει	 να	 γνωρίζει	 τα	

υπάρχοντα	 ή	 πιθανά	 αίτια	 καταστρο-

φής.	Επίσης	η	απουσία	κανονισμών	και	

εξειδικευμένου	 προσωπικού	 καθιστά	

αναγκαία	 την	 συνεχή	 επίβλεψή	 του	

κατά	 τη	 διάρκεια	 εφαρμογής.	 Λόγω	

απουσίας	 κανονισμών,	 αναφέρονται	

βάσει	 εμπειρίας	 και	 συνιστώνται	 τα	

εξής:

α) Οπές:	Η	διάμετρος	των	οπών,	που	

διανοίγονται	 για	 την	 τοποθέτηση	 των	

ράβδων	είναι	της	τάξης	των	20	–	40mm,	

το	 δε	 μήκος	 ποικίλει	 ανάλογα	 με	 το	

πάχος	της	τοιχοποιίας	και	τη	φύση	των	

προβλημάτων	της	κατασκευής,	πρέπει	

όμως	 να	 είναι	 αρκετό	ώστε	 να	 αλλη-

λοκαλύπτονται	οι	οπλισμοί.	Σε	μικρές	

ευπαθείς	 κατασκευές,	 ειδικότερα	 σε	

αυτές	 από	 λιθοδομή	 από	 μαλακό	 πέ-

τρωμα	ή	από	οπτοπλινθοδομή,	οι	οπές	

ανοίγονται	 με	 τη	 χρήση	 ηλεκτρικών	

περιστροφικών	 τρυπανιών	 με	 διαμα-

ντοκεφαλή	και	είσοδο	ύδατος	για	την	

ψύξη	της	κεφαλής	και	την	απομάκρυν-

ση	 των	 υλικών	 διάτρησης.	 Η	 χρήση	

των	 τρυπανιών	 αυτού	 του	 τύπου	 δεν	

προκαλεί	μεγάλες	καταστροφές	αλλά	

παρουσιάζει	το	μειονέκτημα	ότι	η	πρό-

οδος	της	εργασίας	είναι	αργή.	Μεσαί-

ου	μεγέθους	κατασκευές	μπορούν	να	

διατρηθούν	με	τη	χρήση	ηλεκτρονικών	

περιστροφικών	 –	 κρουστικών	 τρυπα-

Ενίσχυση	–	Επισκευή	φέρουσας	Τοιχοποιίας	με	χάλυβδινες	ράβδους

Γεώργιος	Μαλτίδης

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

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις
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νιών	 αλλά	 σε	 περιπτώσεις	 διάνοιξης	

επιμηκών	 οπών	 με	 φορά	 εκ	 των	 άνω	

προς	 τα	 κάτω	 καταστρέφεται	 εύκολα	

η	 κεφαλή	 λόγω	 της	 δυσκολίας	 μετα-

κίνησης	 των	 υλικών	 της	 διάνοιξης.	 Η	

χρήση	 των	 τρυπανιών	 πεπιεσμένου	

αέρα	 επιτρέπεται	 μόνο	 σε	 συμπαγείς	

κατασκευές,	 ειδικότερα	 αν	 είναι	 κα-

τασκευασμένες	 από	 λιθοσώματα	 από	

πολύ	σκληρή	πέτρα	και	πρέπει	να	δια-

νοιχθούν	οπές	μεγάλου	μήκους.

β)Οπλισμοί:	Η	διάμετρος	των	ολισμών	

κυμαίνεται	μεταξύ	8-20mm.	Ο	αριθμός	

των	ράβδων	δε	δύναται	να	προσδιορι-

στεί	 βάσει	 κάποιου	 τύπου.	 Εξαρτάται	

από	 την	 κατάσταση	 της	 κατασκευής	

και	 το	 λόγο	 για	 τον	 οποίον	 γίνεται	 η	

ενίσχυση.	 Συνίσταται	 να	 τοποθετού-

νται	 3	 με	 4	 ράβδοι	 ανά	 τετραγωνικό	

μέτρο	μήκους	περίπου	τρεις	φορές	το	

πάχος	 της	 τοιχοποιίας.	 Μεγαλύτερο	

μήκος	 των	 ράβδων	 δεν	 εξασφαλίζει	

κατ’ανάγκην	 καλύτερα	 αποτελέσματα	

ενώ	 αυξάνει	 δυσανάλογα	 το	 κόστος	

διάνοιξης	 των	 οπών.	 Ο	 οπλισμός	 με	

ραβδόμορφο	 χάλυβα	 εξασφαλίζει	 κα-

λύτερη	συνοχή	και	αγγύρωση	αλλά	σε	

μνήμεία	 και	 σε	 κατασκευές	 σε	 υγρό	

περιβάλλον	 συνίσταται	 η	 χρήση	 ανο-

ξείδωτου	χάλυβα.	

γ)	Ενέματα:	Η	πάκτωση	του	οπλισμού	

επιτυγχάνεται	με	ειδικές	τσιμεντοκονί-

ες	(π.χ.	μη	συστελλόμενες)	ή	με	ειδικά	

κονιάματα	(π.χ.	κονιάματα	τσιμέντου	–	

πλαστικών	υλώ/τροποποιημένα	ή	ρητι-

νικά	κονιάματα)	που	έχουν	ως	αδρανές	

ψιλή	χαλαζιακή	άμμο.	Όταν	το	κονία-

μα	είναι	 τσιμεντένεμα	ο	λόγος	νερού	

–	 τσιμέντου	 είναι	 συνήθως	 1,0:1,5.	 Η	

πρόσμιξη	με	άμμο	επιτρέπεται	μόνο	αν	

υπάρχουν	μεγάλα	κενά	στο	εσωτερικό	

της	 τοιχοποιίας.	 Η	 χρήση	 εποξικών	 ή	

πολυμερικών	ρητίνων	πρέπει	 να	γίνε-

ται	 μόνο	 όταν	 κρίνεται	 επιβεβλημένη	

λόγω	του	μεγάλου	κόστους	των	ρητι-

νών	 αυτών.	 Δεν	 συνιστάται	 η	 χρήση	

τους	όταν	το	ποσοστό	κενών	της	τοι-

χοποίας	υπερβαίνει	το	3-5%του	όγκου	

της.	Σε	περιπτώσεις	λεπτών	ενεμάτων	

είναι	καλύτερη	η	χρήση	αντλίας	χειρός	

που	 επιτρέπει	 καλύτερο	 έλεγχο	 της	

διαδικασίας	 της	 ένεσης.	 Το	 γέμισμα	

των	οπών	με	ένεμα	γίνεται	υπό	χαμη-

λή	πίεση,	συνήθως	1-2atm.	Η	μέθοδος	

εφαρμόζεται	με	επιτυχία	σε	τοιχοποιί-

ες	πάχους	0,5-2,0m.	Σε	περίπτωση	τοι-

χοποιίας	πάχους	μικρότερου	από	0,5m	

που	 αποτελείται	 από	 αργολιθοδομή	

από	σκληρό	πέτρωμα	υπάρχει	δυσκο-

λία	στην	διάνοιξη	των	οπών.	Σε	οπτο-

πλινθοδομές,	 όμως,	 πάχους	 0,35m	 η	

μέθοδος	 μπορεί	 εύκολα	 να	 εφαρμο-

σθεί.	 Η	 επιλογή	 του	 ενέματος	 και	 η	

σωστή	και	προσεχτική	έγχυσή	του	εί-

ναι	καθοριστικής	σημασίας,	αφού	αυτό	

πακτώνει	τον	οπλισμό	και	τον	προφυ-

λάσσει	από	διάβρωση.	

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ	ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Οι	 μαθηματικές	 εκφράσεις,	 που	 διέ-

πουν	 την	 μηχανική	 της	 τοιχοποιίας	

εκφράζουν	 με	 κάποια	 αβεβαιότητα	

της	ιδιότητες	της	τοιχοποιίας	και	αυτό	

λόγω	του	ιδιαιτέρου	αυτού	του	τρόπου	

δόμησης.	Επειδή	η	σχετική	γνώση	είναι	

μικρή	δεν	υπάρχουν	πολλές	ή	ακριβείς	

εκφράσεις	 εκτίμησης	 της	 βελτίωσης	

της	 τοιχοποιίας	 με	 ριζοοπλισμούς.	 Ο	

Τάσιος	δίνει	τους	εξής	τύπους	για	την	

εκτίμηση	 της	 βελτίωσης	 της	 συμπε-

ριφοράς	 της	 τοιχοποιίας,	 όταν	 είναι	

ομοιόμορφη	 η	 διανομή	 των	 πακτωμέ-

νων	κοντών	ράβδων	οπλισμού	σε	όλη	

την	μάζα	της	τοιχοποιίας.	(2) 

•	Έναντι	θλίψεως

Δσu≈(Am	/	Aw)*(1	+	10*ρο)*fmt/Ym

•	Έναντι	τέμνουσας

ΔΤu	≈	(Am	/	Aw)*(1	+	10*ρο)*fsy/Ys

Όπου:

fmt=εφελκυστική	αντοχή	ειδικού	

κονιάματος	(Ym=1,50)

fsy	=εφελκυστική	αντοχή	χάλυβα	

ράβδων(Ys=1,15)	

Am=διατομή	τρύπας

Aw=διατομή	 τοίχου	 αντιστοιχούσα	

σε	κάθε	τρύπα	

ρο=ποσοστό	οπλισμού	μέσα	σε	κάθε	

τρύπα

π.χ.	για:

Am=3cm2,	Aw=900cm2,	ρο=0,5,

fmt=10MPa,	fsy	=400	MPa	

Προκύπτει	ότι

Δσu=0,15	MPa	και	ΔΤu=1,75	MPa	

Από	το	Πανεπιστήμιο	του	Cardiff	έπει-

τα	 από	 εργαστηριακή	 έρευνα	 σε	 επί-

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις

Eικ.	1.

Eικ.	2.

Eικ.	3.
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ΤΡΟΠΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι	υποδείξεις,	που	ακολουθούν	έχουν	

παρθεί	από	τεχνικά	φυλλάδια	εταιριών,	

που	 επιχειρούν	 την	συγκεκριμένη	μέ-

θοδο.	 Επιστημονικές	 αποδείξεις	 αφο-

ρούν	 μόνο	 τη	 σωστή	 επιλογή	 ενέμα-

τος	και	σωστή	τοποθέτηση	του,	ώστε	

να	πακτώνονται	καλά	οι	ράβδοι	και	να	

διαφυλάσσονται	από	διάβρωση.	

•	Με	χρήση	τρυπανιού	με	διαμαντοκε-

φαλή	 ή	 με	 χρήση	 τροχού	 «σκάβεται»	

το	 κονίαμα	στην	 θέση	 του	οριζόντιου	

αρμού	σε	πλάτος	περίπου	8mm,	βάθος	

περίπου	 25-35mm	 και	 σε	 μήκος	 περί-

που	 0,50m	 εκατέρωθεν	 της	 ρωγμής.	

Αν	η	ρωγμή	βρίσκεται	κοντά	σε	γωνία	

(σε	απόσταση	μικρότερη	των	500mm)	

ή	κοντά	σε	άνοιγμα	(σε	απόσταση	μι-

κρότερη	 από	 100mm)	 τότε	 η	 ράβδος	

πρέπει	 να	καμφθεί	στην	γωνία	και	 να	

αγκυρωθεί	εκεί.	(6) 

•	Aπομάκρυνση	 των	υλικών	διάνοιξης	

με	 χρήση	 πεπιεσμένου	 αέρα	 ή	 νερού	

(κατά	την	διάνοιξη	του	αρμού	με	τρυ-

πάνι	 με	 διαμαντοκεφαλή	 πρέπει	 να	

απομακρύνονται	 τα	 υλικά	 αυτά	 κατά	

την	διεργασία	ώστε	να	μην	καταστρα-

φεί	η	κεφαλή	του	τρυπανιού).	

•	 Απομάκρυνση	 των	 ρηγματωμένων	

τούβλων	(το	βήμα	αυτό	μπορεί	να	πα-

ραλείπεται)

•	 Έγχυση	 του	 κονιάματος	 στο	 βάθος	

της	διάνοιξης

•	Προσεχτική	τοποθέτηση	της	ράβδου	

ή	 των	 ράβδων	οπλισμού	στην	σχισμή	

με	 σταδιακή	 εισχώρηση	 της	 ράβδου	

από	το	ένα	άκρο	της	σχισμής	(μπορεί	

να	τοποθετηθεί	εφόσον	κριθεί	απαραί-

τητο	και	δεύτερη	ράβδος,	αφού	προη-

γηθεί	έγχυση	κονιάματος)	(6)

•	Έγχυση	του	κονιάματος	ώστε	να	κα-

λυφθεί	όσο	γίνεται	περιμετρικά	η	ρά-

βδος	και	μέχρι	λίγο	πριν	την	εξωτερική	

επιφάνεια	(6)

•	Διάστρωση	του	κονιάματος	και	απο-

μάκρυνση	της	περίσσειας	αυτού

•	Οι	ράβδοι	τοποθετούνται	σε	κατακό-

ρυφες	 αποστάσεις	 περίπου	 34-42cm,	

(δηλαδή	απόσταση	4-5	τούβλων)	(6)

Θα	μπορούσαμε	να	μιλήσουμε	για	με-

τατροπή	 της	 άοπλης	 τοιχοποιίας	 σε	

οπλισμένη.	Για	το	πλήθος	των	ράβδων	

που	θα	τοποθετηθούν,	μία	σκέψη	είναι	

να	 εκτιμηθούν	 από	 τις	 γνωστές	 σχέ-

σεις	οι	αντοχές	της	τοιχοποιίας	(28)	και	

η	 διαφορά	 τους	 από	 τα	 εντατικά	 με-

γέθη	να	παραληφθεί	από	τον	οπλισμό	

πεδο	διδακτορικού	εξήχθηκαν	τα	εξής	

γραφήματα,	 που	 αφορούν	 επισκευή	

αψίδας	γέφυρας

α)	με	ριζοοπλισμό	στο	εσωτερικό	της	

αψίδας	και

β)	με	ελικοειδείς	ράβδους	στο	δακτυ-

λίδι	της	αψίδας

Η	 χρήση	 ράβδων	FRP	αντί	 για	 χαλύ-

βδινες	ράβδους	(λόγω	της	αντίστασης	

τους	κατά	της	διάβρωσης	και	της	πολύ	

μεγάλης	εφελκυστικής	αντοχής	τους)	

έχει	τα	εξής	μειονεκτήματα:

•	 έχουν	 πολύ	 μικρή	 διατμητική	 αντο-

χή,	 άρα	 υπολείπονται	 του	 χάλυβα	 σε	

αντίσταση	 στη	 δράση	 βλήτρου	 (αφού	

τοποθετούνται	υπό	γωνία	45	μοιρών	ή	

γενικά	 ακανόνιστα	 μέσα	 στην	 τοιχο-

ποιία	φορτίζονται	και	στις	δύο	διευθύν-

σεις	στην	παράλληλη	προς	τον	άξονά	

τους	και	εγκάρσια	στον	άξονά	τους)

•	έχουν	μέχρι	στιγμής	πολύ	υψηλότερη	

τιμή	από	τον	ανοξείδωτο	χάλυβα,	άρα	

ο	 χάλυβας	 υπερτερεί	 και	 στην	 χρήση	

σε	διαβρωτικά	περιβάλλοντα

•	έχουν	ψαθυρή	αστοχία,	ενώ	ο	χάλυ-

βας	 ως	 πιο	 όλκιμος	 προσφέρει	 στην	

ήδη	ψαθυρή	τοιχοποιία	κάποια	πλαστι-

μότητα.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ	/	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕ	ΧΑΛΥΒΔΙ-

ΝΕΣ	ΡΑΒΔΟΥΣ	–		ΡΑΦΗ	ΡΩΓΜΩΝ

Η	 μέθοδος	 των	 ριζοοπλισμών	 εφαρ-

μόζεται	 ως	 μέθοδος	 επισκευής	 σε	

μία	 εναλλακτική	 μορφή	 της,	 όταν	 θέ-

λουμε	 απλά	 να	 κλείσουμε	 ρωγμές	

(stitching=ραφή)	 ή	 μειώσουμε	 τον	

κίνδυνο	 εμφάνισης	 αυτών.	 Οι	 ράβδοι	

οπλισμού	 εισέρχονται	 τώρα	στην	 τοι-

χοποιία	 όχι	 τρυπώντας	 το	 σώμα	 της	

τοιχοποιίας	 ως	 σύνολο	 (λιθοσώματα	

και	 κονίαμα)	 αλλά	 μέσα	 στους	 οριζό-

ντιους	αρμούς	 της	 τοιχοποιίας.	Η	μέ-

θοδος	 αυτή	 εφαρμόζεται	 κατά	 κόρο-

στο	Ηνωμένο	Βασίλειο,	την	Αυστραλία	

και	τις	Η.Π.Α.,	όπου	χρησιμοποιούνται	

(πέρα	από	τις	κλασσικές	ράβδους)	και	

ειδικές	 ελικοειδείς	 ράβδοι	 γι’	 αυτόν	

τον	 σκοπό.	 Οι	 ράβδοι	 για	 αυτόν	 τον	

σκοπό	έχουν	διαμέτρους	που	κυμαίνο-

νται	από	6mm	ως	10mm	και	μήκη	που	

ξεκινούν	από	1m.	Εφαρμογή	της	μεθό-

δου	έχει	γίνει	στον	Καθεδρικό	Ναό	της	

Monza.	

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις

Eικ.	5. Eικ.	6.

Eικ.	4.

TIE	BARS CRACK	STITCHING

STITCHING GROUTING
VOIDS

GROUND-
ANCHORS
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βάσει	 των	 σχέσεων	 οπλισμένης	 τοι-

χοποιίας.	Η	χρήση	ράβδων	FRP	πέρα	

από	τα	προβλήματα	που	αναφέρθηκαν	

στη	μέθοδο	των	ριζοοπλισμών,	αντιμε-

τωπίζει	 και	 αυτό	 της	 μη	 δυνατότητας	

κάμψης	 αυτών	 σε	 γωνίες.	 Η	 τεχνική	

έχει	 πολλές	 παραλλαγές	ανάλογα	 το	

σημείο	 εμφάνισης	 ρωγμής	 (κοντά	 σε	

γωνία	–	αποκόλληση	τοίχων,	κοντά	σε	

άνοιγμα,	 σύνδεση	 εγκάρσιων	 τοίχων,	

σύνδεση	 εξωτερικής	 στρώσης	 τοίχου	

με	 την	 εσωτερική	 κ.α.).	 Εφαρμόζεται	

τόσο	 σε	 τοίχους	 από	 οπτοπλινθοδο-

μή	όσο	και	σε	 τοίχους	από	λιθοδομή,	

τόσο	σε	οριζόντια	 διεύθυνση	όσο	 και	

σε	κατακόρυφη,	σε	επίπεδους	τοίχους	

όσο	και	κοίλους.	Η	μέθοδος	αυτή	μοιά-

ζει	 με	 την	 επισκευή	 ρηγματωμένων	

τοιχοποιιών	 με	 χρήση	 προεντεταμέ-

νων	 τενόντων,	 μόνο	 που	 οι	 ράβδοι	

δεν	προεντείνονται	και	αγκυρώνονται	

στο	εσωτερικό	της	τοιχοποιίας	με	κα-

τάλληλο	μήκος	αγκύρωσης	και	χρήση	

κονιάματος.	

Μια	άλλη	παραλλαγή	της	μεθόδου	εί-

ναι	αντί	για	το	κονίαμα	να	ανοίγονται	

τρύπες	στα	τούβλα	ή	αυτά	να	σκάβο-

νται	σε	ορισμένο	βάθος	και	η	ράβδος	

οπλισμού	να	εφαρμόζει	στο	εσωτερικό	

των	τούβλων	και	όχι	μεταξύ	των	τού-

βλων,	 στον	 αρμό,	 μοιάζοντας	 πολύ	

στην	μέθοδο	των	ριζοοπλισμών.	Αυτή	

η	 παραλλαγή	 προσφέρεται	 ιδιαίτερα,	

όταν	η	ρωγμή	έχει	δημιουργηθεί	κοντά	

σε	γωνία	τοίχου,	οπότε	τα	τούβλα	μπο-

ρούν	να	διατρυπούν	από	την	εγκάρσια	

πλευρά.	 Σε	 αυτήν	 την	 περίπτωση	 οι	

ράβδοι	τοποθετούνται	σε	κατακόρυφη	

απόσταση	17cm	και	πρέπει	 να	εισχω-

ρούν	σε	 βάθος	 70mm	πέραν	 από	 την	

ρωγμή.	 Επίσης,	 η	 τοποθέτηση	 των	

ράβδων	μπορεί	 να	γίνει	 εισχωρώντας	

αυτές	από	την	παράλληλη	πλευρά	του	

τοίχου	 μέσα	 στα	 τούβλα	 αφού	 αυτά	

έχουν	 σπαστεί	 κατάλληλα	 μέχρι	 βά-

θους	35mm	ώστε	να	μην	σχηματίζεται	

μεγάλη	αδύναμη	περιοχή.	

Ακόμη	 συνίσταται	 η	 εκσκαφή	 του	 κο-

νιάματος	 στον	 αρμό,	 επειδή	 έτσι	 δεν	

δημιουργείται	 αδύναμη	 περιοχή	 στην	

τοιχοποιία,	ακολουθεί	η	διάτρηση	των	

τούβλων	και	τελευταίο	έρχεται	το	σπά-

σιμο	των	τούβλων,	γιατί	έτσι	δημιουρ-

γείται,	αν	και	μικρή,	αδύναμη	περιοχή	

στην	τοιχοποιία.	

Επίσης,	πέρα	από	την	διάνοιξη	των	δι-

όδων	και	τοποθέτηση	του	οπλισμού	σε	

επίπεδο	παράλληλο	με	την	τοιχοποιία,	

μπορεί	 η	 ραφή	 της	 ρωγμής	 να	 γίνει	

και	 με	 τοποθέτηση	 των	 ράβδων	 υπό	

γωνία	τόσο	στο	οριζόντιο	όσο	και	στο	

κατακόρυφο	επίπεδο	του	τοίχου,	ξεκι-

νώντας	από	την	εσωτερική	πλευρά	του	

τοίχου	 και	 εγγίζοντας	 την	 εξωτερική	

του	επιφάνεια	και	αντιστρόφως.	

Αφού	 γίνει	 η	 ραφή	 της	 ρωγμής	 με	

οπλισμό,	 αν	 δεν	 αντικατασταθούν	 τα	

ρηγματωμένα	 τούβλα,	η	ρωγμή	καλύ-

πτεται	 με	 ειδικό	 κονίαμα	 ή	 εποξική	 /	

πολυμερική	 ρητίνη	 ακολουθώντας	 με	

προσοχή	τα	βήματα	της	ρητινένεσης.	

Ακολουθούν	φωτογραφίες	για	την	κα-

λύτερη	κατανόηση	της	μεθόδου	και	για	

την	 παρουσίαση	 διαφόρων	 παραλλα-

γών	αυτής.	

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις

Διαγ.	1	Αψίδα	επισκευασμένη	με	ριζοοπλισμό

Εικ.	7	Η	λογική	της	ραφής	ρωγμής

Εικ.	8,	9	Απομάκρυνση	κονιάματος	
εκατέρωθεν	της	ρωγμής	με	τροχό

Διαγ.	2	Αψίδα	επισκευασμένη	με	ράβδους	που	ράβουν	τις	ρωγμές	(stiching)
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Εικ.	10	Καθάρισμα	του	αρμού	με	
πεπιεσμένο	αέρα	ή	νερό.	(7)

Εικ.	11	Έκχυση	πρώτης	στρώσης	
κονιάματος.	(7)

Εικ.	12	Εισαγωγή	ράβδου	με	
βοήθεια	καλεμιού.	(7)

Εικ.	13	Έκχυση	παχύτερης	στρώσης	
κονιάματος.	(7)

Εικ.	14	Στρώσιμο	κονιάματος.	(7) Εικ.	15	Κλείσιμο	ρωγμής	με	χρήση	
στεγανοποιητικού.	(7)

Εικ.	16	Εισαγωγή	ράβδου	σε	γωνιά	
τοίχου.	(7)

Εικ.	17	Εισαγωγή	ράβδου	σε	
οπτοπλινθοδομή. (10)
Εικ.	18	Εισαγωγή	ενέσματος.	(10)

Εικ.	19	Εισαγωγή	ράβδου	σε	λιθοδομή.	(7)

Εικ.	24	Eφαρμογή	της	μεθόδου.	(7) Εικ.	25.	Στερέωση	ψηφιδωτού	ανωφλίου.	(7)

Εικ.	25	Στερέωση	ψηφιδωτού	
ανωφλίου.	(7)

Εικ.	20	Ραφή	ρωγμών.	(24) Εικ.	21	Στροφή	ράβδων	σε		
γωνία.	(7)

Εικ.	22	Στροφή	ράβδων	σε		
γωνία.	(7)

Εικ.	23	Eφαρμογή	της		
μεθόδου.	(7)

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις
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Εικ.	26	Εφαρμογή	στη	θέση	του	αρμού	
με	ρωγμή	στο	κέντρο	του	πεσσού.	(7)

Εικ.	27	Εφαρμογή	στη	θέση	του	αρμού	
κοντά	στη	γωνιά	του	τοίχου.	(7)

Εικ.	28	Ρωγμή	στην	άκρη	του	τοίχου	και	
εισαγωγή	 ράβδου	 είτε	 τρυπώντας	 τον	
εγκάρσιο	τοίχο	είται	με	χρήση	τροχού	
κάνοντας	αυλάκωση	στα	τούβλα.	(7)

Εικ.	32	Ενίσχυση	και	“δέσιμο’’	κοίλου	τοίχου.	(7) Εικ.	33	Ενίσχυση	υψίκορμου	δοκού	
πάνω	από	μεγάλο	άνοιγμα.	(7)

Εικ.	34	Εφαρμογή	σε	αργολιθοδομή.	(7)

ΠΑΡΑΔΕ Ι ΓΜΑΤΑ

Εικ.	35	Ραφή	ρωγμής	σε	αργολιθοδομή	
κοντά	στη	γωνιά.	(7)

Εικ.	36	Σύνδεση	στρώσης	επικάλυψης	
με	φέρουσα	τοιχοποιία.	(7)

Εικ.	 37	 Σύνδεση	 στρώσεων	 σε	
χυτή	 τοιχοποιία	 και	 σύνδεση	
ρηγματωμένου	 παράλληλα	 στο	
επίπεδο	του	μπατικού	τοίχου. (7)

Εικ.	29	Ραφή	ρωγμής	με	χιαστή	
εισαγωγή	ράβδων.	(7)

Εικ.	30-31	Τοποθέτηση	ράβδων	κατακόρυφα	και	“δέσιμο’’	εγκάρσιων	τοίχων.	(7)

30 31

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις
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Ενισχύσεις

Κυπριακή	Ένωση	Φοιτητών	και	Φίλων	(ΚΕΦΦ)
Πολυτεχνικής	Σχολής
Δημοκρίτειου	Πανεπιστημίου	Θράκης,
ΞΑΝΘΗ	

ΔΙΟΚΛΗΣ	-	ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ

“http://diocles.civil.duth.gr”

Αγαπητοί	φίλοι,

Στήνοντας	γέφυρα	επικοινωνίας	και	συνεργασίας,	σας	κοι-

νοποιούμε	τον	δικτυακό	τόπο	με	την	ονομασία	“Διοκλής”,	

o	οποίος	δημιουργήθηκε	από	φοιτητές	και	καθηγητές	του	

Tμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	του	Δημοκρίτειου	Πανε-

πιστημίου	Θράκης.	

Μέσα	 από	 το	Προφίλ	 καταρχήν,	 παρουσιάζεται	 το	 Τμή-

μα	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 “http://diocles.civil.duth.gr/links/

profile/foitites.html”.	Οι	φοιτητές	μας	ξεναγούν	στους	χώ-

ρους	του	Πανεπιστημίου,	στις	πανεπιστημιακές	αίθουσες,	

στα	 εργαστήρια,	 στα	 αμφιθέατρα,	 στον	 περιβάλλοντα	

χώρο,	 στην	 Ξάνθη	 και	 την	 γύρω	 περιοχή.	 Μοιράζονται	

μαζί	μας	τα	βιώματα	της	φοιτητικής	ζωής	και	μας	ενημε-

ρώνουν	για	τις	δυνατότητες	που	δίνονται	κατά	τη	φοίτησή	

τους	μέσω	του	 τεύχους	3	 και	 του	 τεύχους	16	 του	Ηλε-

κτρονικού	Περιοδικού	Ανάξαρχος.

Επί	 πλέον,	 στον	 εν	 λόγω	 δικτυακό	 τόπο,	 περιλαμβάνε-

ται	ψηφιακό	εκπαιδευτικό	υλικό,	ηλεκτρονικά	λεξικά	και	

γλωσσάρια	για	Τεχνικούς	Όρους,	Μαθηματικά	και	Πληρο-

φορική,	 βάσεις	 δεδομένων	 για	 μαθήματα,	 πληροφορίες	

για	τα	Μεταπτυχιακά	Προγράμματα	Σπουδών,	Πληροφο-

ρίες	για	το	Προδιδακτορικό	Πρόγραμμα	Σπουδών	με	θέμα	

τα	«Εφαρμοσμένα	Μαθηματικά»		κ.λπ.,	καθώς	και	το	Ηλε-

κτρονικό	Μουσείο	

“http://diocles.civil.duth.gr/links/home/museum/mu_main.

html”	Πολιτικού	Μηχανικού	και	το	Ηλεκτρονικό	Περιοδικό	

“Ανάξαρχος”.

“http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/”

Τέλος,	 στην	 ιστοσελίδα	 των	 φοιτητικών	 συλλόγων	 η	

οποία	θα	εμπλουτίζεται	συνεχώς	με	νέα	από	τις	δραστη-

ριότητες,	 παρουσιάζεται	 “http://diocles.civil.duth.gr/links/

profile/sillogoi/kiprioi/index.html” 

η	«Κυπριακή	Ένωση	Φοιτητών	και	Φίλων»	την	οποία	σας	

παρακαλούμε	να	επισκέπτεστε	και	να	διαδώσετε	ώστε	να	

στηθεί	μεταξύ	μας	μία	ουσιαστική	και	αποτελεσματική	γέ-

φυρα	επικοινωνίας.

Με	αγωνιστικούς	χαιρετισμούς

Κυπριακή	Ένωση	Φοιτητών	και	Φίλων	(ΚΕΦΦ)

Πολυτεχνικής	Σχολής	Δημοκρίτειου	Πανεπιστημίου

Θράκης,	ΞΑΝΘΗ

17.	Χάρτης	 της	Βενετίας	 (1964),	 http://www.icomos.org/venice_charter.
html
18.	Χάρτης	Burra	(1979),	HYPERLINK	“http://www.nsw.nationaltrust.org.
au/burracharter.html”	 http://www.nsw.nationaltrust.org.au/burracharter.
html
19.	 Σύμβαση	 της	 Γρανάδας	 (1985),	 http://conventions.coe.int/treaty/en/
Treaties/Html/121.htm
20.	Χάρτης	 για	 την	 Προστασία	 και	 τη	 Διαχείριση	 της	 Αρχαιολογικής	
Κληρονομιάς	του	ICAHM	του	1990,
http://www.icomos.org/icahm/icomos.org/icahm/charter.html
21.	Ευρωπαϊκή	Σύμβαση	για	την	Προστασία	της	Αρχαιολογικής	Κληρο-
νομιάς	(1992),
conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm
22.	http://www.springerlink.com/content/u7225422g01g25x7/fulltext.pdf
23.	David	 B.	Woodham,	 P.E,	 Strengthening	 a	 stone	 arch-bridge,	 http://
www.cintec.com/en/applications/Archtec/documents/newcomer1.
24.http://www.udpg.co.uk/wallstabilisation.htm
25.	http://www.wtgroup.co.uk
26.	Balendran	R.V.,	Rana	T.M.,	Maqsood	T.,	Tang	W.C.,	Application	of	
FRP	 bars	 asreinforcement	 in	 civil	 engineering	 structures,	 Volume	 20,	
Number	2,	2002,	pp.	62-72(11),	Emerald	Group	Publishing	Limited
27.	Αποστολάκης	Γεώργιος,	Καρεμπίδου	Χριστίνα,	Δομική	αποκατάστα-
ση	αρχαίων	μνημείων,	10ο	Φοιτητικό	Συνέδριο	Επισκευές	Κατασκευών,	
Πάτρα,	Μάρτιος	2004	
http://www.civil.	Upatras.gr/ergasies%202004/No28.PDF
28.	Τρ.Καραντώνη,	Φέρουσες	τοιχοποιίες,	Εκδόσεις	Πανεπιστημίου	Πα-
τρών,	σελ.	50-51,77,79-80,Πάτρα	2005
29.	Μαυρατζώτης	Γεώργιος,	Μπακ	Νταίζη,	Ενίσχυση	 Ιστορικών	Κατα-
σκευών	από	Φέρουσα	Τοιχοποιία	με	χρήση	Μεταλλικών	Στοιχείων,	10ο	
Φοιτητικό	Συνέδριο	Επισκευές	Κατασκευών,	Πάτρα,	Μάρτιος	2004	
http://www.episkeves.civil.upatras.gr/ergasies%202004/No27.PDF
30.	 Σ.Η.Δρίτσος,	 Ενισχύσεις/Επισκευές	 Κατασκευών	 από	 Οπλισμένο	
Σκυρόδεμα,	Εκδόσεις	Πανεπιστημίου	Πατρών,	σελ.	58-63,	Πάτρα	2006
31.	Μ.Ντεγιαννάκη,	Τεχνικές	Επισκευής	και	Ενίσχυσης	Φέρουσας	Τοιχο-
ποιίας,	9ο	Φοιτητικό	Συνέδριο	Επισκευές	Κατασκευών,	Πάτρα,	Μάρτιος	
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Τ
α	 θέματα	 που	 σχολιάζει	 το	 παρόν	 άρθρο	 δεν	 είναι	

ούτε	 νέα	 ούτε	 σκοπός	 του	 συγγράφοντος	 είναι	 να	

ανακαλύψει	 τον	 τροχό,	 αλλά	 με	 αφορμή	 το	 ατυχές	

περιστατικό	της	πτώσης	της	στέγης	του	Δημοτικού	Θεάτρου	

στην	Λευκωσία	 ο	 συγγράφων	 πιστεύει	 ότι	 είναι	 καιρός	 να	

ξεκινήσει	ένας	διάλογος	μέσα	στην	κοινωνία	των	μηχανικών.	

Ο	 διάλογος	 αυτός	 πρέπει	 να	 έχει	 ως	 απώτερο	 σκοπό	 τον	

καθορισμό	ενός	οδικού	χάρτη	που	σταδιακά	θα	οδηγήσει	σε	

βελτιστοποίηση	 της	 θέσης	 των	 μηχανικών	 στην	 σημερινή	

κοινωνία	και	θα	μειώσει	τα	προβλήματα	τους.	Το	άρθρο	αυτό	

δεν	έχει	σκοπό	να	αποτελέσει	σε	καμία	περίπτωση	μομφή	ή	

υπαινιγμό	έναντι	κανενός	από	τους	μελετητές	του	Δημοτικού	

Θεάτρου	Λευκωσίας.

Η	 κοινωνία	 των	 μηχανικών	 περιλαμβάνει	 διάφορες	

επαγγελματικές	 ειδικότητες	 (αρχιτέκτονες,	 πολιτικούς	

μηχανικούς,	 ηλεκτρολόγους,	 κτλ)	 που	 κάθε	 μια	 έχει	 τις	

δικές	 τις	 ιδιαιτερότητες	 και	 προβλήματα,	 αλλά	 εν	 γένει	

πολλά	 από	 αυτά	 είναι	 κοινά	 σε	 όλες	 τις	 ειδικότητες.	 Από	

όλα	τα	προβλήματα	οι	περισσότεροι	συνάδελφοι	μηχανικοί	

εστιάζουν	κυρίως	στο	πρόβλημα	των	χαμηλών	αμοιβών	και	

ζητούν	να	καθοριστούν	πίνακες	ελάχιστων	αμοιβών.	Άποψη	

του	συγγράφοντος	είναι	ότι	η	απαρχή	των	προβλημάτων	της	

κοινωνίας	των	μηχανικών	είναι	αλλού	και	όχι	στις	ελάχιστες	

αμοιβές.

Η	 απαρχή	 των	 προβλημάτων	 εστιάζεται	 στην	 αύξηση	 του	

αριθμού	των	μηχανικών	στην	αγορά	και	στην	αδυναμία	του	

ΕΤΕΚ	 και	 των	 επαγγελματικών	 συλλόγων	 των	 μηχανικών	

στο	 να	 ελέγξουν	 και	 να	 επιβάλουν	 κάποιας	 μορφής	 τάξη	

στο	τρόπο	που	ασκείται	το	επάγγελμα.	Η	κυπριακή	κοινωνία	

αδυνατεί	να	αντιληφθεί	τον	ρόλο	και	την	σημασία	που	έχουν	

οι	μηχανικοί	και	αυτό	είναι	μέρος	των	αιτιών	που	οι	αμοιβές	

είναι	κακές,	όπως	κακή	είναι	και	η	εικόνα	που	προβάλλουμε	

ως	 μηχανικοί	 προς	 το	 σύνολο	 της	 κυπριακής	 κοινωνίας.	

Αυτό	 αποδεικνύεται	 απλά	 αν	 λάβει	 υπόψη	 του	 κάποιος	 το	

παρακάτω	γλαφυρό	παράδειγμα.	Όταν	ένας	Κύπριος	κτίσει	

την	 κατοικία	 του	 και	 είναι	 ευχαριστημένος	 από	 το	 τελικό	

αποτέλεσμα,	 τότε	 εκθειάζει	 την	 ποιότητα	 του	 εργολάβου	

που	 του	 έκτισε	 την	 κατοικία	 ποτέ	 όμως	 δεν	 εκτιμά	 τους	

μηχανικούς	 που	 του	 έκαναν	 τις	 απαιτούμενες	 μελέτες.	Αν	

όμως	η	κατοικία	παρουσιάσει	προβλήματα	τότε	θυμάται	την	

ύπαρξη	των	μηχανικών	και	στρέφεται	εναντίον	τους	για	μη	

άσκηση	ορθού	ελέγχου.	

Αυτό	 είναι	 το	 αποτέλεσμα	 της	 ως	 τώρα	 αδυναμίας	 των	

μηχανικών	στο	 να	αναδείξουν	 τον	 ρόλο	που	παίζουν	στην	

ανάπτυξη	 της	 οικονομίας	 του	 τόπου,	 καθώς	 επίσης	 του	

μεγέθους	των	ευθυνών	που	φέρουν	με	την	υπογραφή	κάθε	

μελέτης.	

Η	άποψη	του	συγγράφοντος	είναι	ότι	για	να	επιλυθούν	τα	

προβλήματα	 των	 μηχανικών	 πρέπει	 πρώτα	 να	 επιλυθεί	 το	

πρόβλημα	 της	 διαβάθμισης	 της	 ικανότητας	 των	 μηχανικών	

και	της	δημιουργίας	τάξης	στα	γραφεία	μελετών.

Ως	τώρα	στο	ΕΤΕΚ	μπορεί	να	γραφτεί	σχεδόν	οποιοσδήποτε	

μηχανικός	 αρκεί	 να	 έχει	 κάποιο	 μικρό	 χρονικό	 διάστημα	

πρακτικής	 πείρας	 στο	 επάγγελμα,	 συνήθως	 ένα	 χρόνο.	

Η	 εγγραφή	 στο	 ΕΤΕΚ	 συνεπάγεται	 αυτόματα	 ότι	 κάθε	

μηχανικός	 κατέχει	 το	απαραίτητο	θεωρητικό	υπόβαθρο	για	

να	 εκτελέσει	 και	 να	 επιβλέψει	 κάθε	 είδους	 και	 δυσκολίας	

έργο,	από	μια	μικρή	κατοικία	μέχρι	την	πιο	δύσκολη	γέφυρα.	

Αυτό	το	γεγονός	από	μόνο	του	υποβαθμίζει	την	σημασία	του	

μηχανικού.	

Επίσης,	η	ανυπαρξία	τάξης	πτυχίων	στα	γραφεία	μελετών	δίνει	

την	δυνατότητα	σε	όλα	τα	γραφεία	να	προσφοροδοτούν	για	

κυβερνητικά	έργα	(υπό	προϋποθέσεις),	ή	να	αναλαμβάνουν	

ιδιωτικά	έργα,	ανεξαρτήτως	του	αν	κατέχουν	το	απαραίτητο	

θεωρητικό	υπόβαθρο	και	τη	συναφή	πείρα.	

Αυτά	τα	δύο	γεγονότα	αυξάνουν	τον	ανταγωνισμό	με	τελικό	

αποτέλεσμα	 την	 μείωση	 των	 ποσοστών	 των	 αμοιβών.	 Η	

μείωση	 των	 αμοιβών	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 οδηγεί	

αυτόματα	στην	μείωση	της	ποιότητας	των	υπηρεσιών.

Το	ατυχές	περιστατικό	της	πτώσης	της	στέγης	στο	Δημοτικό	Θέατρο	
Λευκωσίας	ως	αιτία	αναδιοργάνωσης	της	κοινωνίας	των	μηχανικών

Γιάννης	Περικλέους,	Πολιτικός	Μηχανικός

ΑπόψειςΑπόψεις

Στόχος	 η	 βελτιστοποίηση	 της	
θέσης	 των	 μηχανικών	στην	 κοινω-

νία	και	η	μείωση	των	προβλημά-
των	τους
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Αυτό	που	απομένει	είναι	η	κυπριακή	πολιτεία,	το	ΕΤΕΚ	και	οι	

επαγγελματικοί	σύλλογοι	να	βρουν	το	θάρρος	για	να	βάλουν	

σε	 δεύτερη	 μοίρα	 τα	 προσωπικά	 συμφέροντα	 των	 μελών	

τους	 (εκλελεγμένων	και	μη)	που	δύναται	 να	αντιστέκονται	

σε	τέτοιες	αλλαγές	και	να	βάλουν	επιτέλους	το	δάκτυλο	επί	

των	τύπων	των	ύλων,	διότι	λύσεις	στα	προβλήματα	υπάρχουν	

αρκεί	να	θέλουμε	να	τις	αναζητήσουμε,	να	τις	αξιολογήσουμε	

και	να	τις	επιβάλουμε.

Σύντομο	βιογραφικό	του	συγγράφοντος:
Ο	 Γιάννης	 Περικλέους	 είναι	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 απόφοιτος	 του	
Εθνικού	 Μετσοβίου	 Πολυτεχνείου	 και	 κάτοχος	 μεταπτυχιακού	
τίτλου	σπουδών	από	το	Cornell	University	των	ΗΠΑ.	Είναι	μέλος	του	
ΕΤΕΚ	 και	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ.	 Στο	 παρελθόν	 έχει	 εργαστεί	 σε	 μεγάλες	
κατασκευαστικές	εταιρείες	 της	Κύπρου,	ενώ	πλέον	είναι	μέλος	του	
γραφείου	Α.	&	Γ.	Περικλέους	Σύμβουλοι	Πολιτικοί	Μηχανικοί.			.

Συνεπώς,	 η	 άποψη	 του	 συγγράφοντος	 είναι	 ότι	 πρέπει	

άμεσα	να	ξεκινήσει	ένας	διάλογος	μέσα	στην	κοινωνία	των	

μηχανικών	έτσι	ώστε	να	δημιουργηθεί	ένα	σύστημα	ελέγχου	

και	 προώθησης	 της	 δια	 βίου	 μάθησης	 για	 το	 σύνολο	 των	

μηχανικών.	Ο	διάλογος	αυτός	θα	πρέπει	να	καταλήξει	στην	

δημιουργία	ενός	συστήματος	εκπαίδευσης	και	αξιολόγησης	

πριν	ο	οποιοσδήποτε	μηχανικός	δικαιούται	άδεια	εξάσκησης	

επαγγέλματος	 και	 δικαίωμα	 υπογραφής	 μελετών	 καθώς	

επίσης	 επίβλεψης	 και	 διαχείρισης	 έργων.	 Συστήματα	 που	

θα	 μπορούσαν	 να	 αντιγραφούν	 και	 αφού	 τροποποιηθούν	

κατάλληλα	ώστε	να	μπορούν	να	εφαρμοστούν	στα	κυπριακά	

δεδομένα	 υπάρχουν	 πάρα	 πολλά	 σε	 διάφορες	 χώρες,	 π.χ	

Engineer	in	Training	και	Professional	Engineer	από	τις	ΗΠΑ,	ή	

chartered	engineer’s	και	RIBA	architects	από	την	Αγγλία.	

Σκοπός	δεν	είναι	απλώς	η	απόκτηση	ενός	τίτλου	διότι	ένας	

μηχανικός	 μέλος	 του	 ΕΤΕΚ	 μπορεί	 εύκολα	 να	 αποκτήσει	

ένα	διεθνώς	αναγνωρισμένο	επαγγελματικό	τίτλο	τηρώντας	

κάποια	 κριτήρια,	 ακόμα	 και	 χωρίς	 να	 έχει	 πάει	 ποτέ	 στην	

χώρα	που	δημιούργησε	αυτό	το	σύστημα	και	χωρίς	να	είναι	

αναγκαίο	 να	 περάσει	 από	 όλη	 την	 διαδικασία	 που	 περνά	

κάποιος	μηχανικός	εκεί,	κάτι	που	γίνεται	εύκολα	λόγω	της	

ΕΕ	και	των	διαφόρων	διεθνών	συνθηκών	που	έχει	υπογράψει	

η	 Δημοκρατία.	 Σκοπός	 είναι	 να	 εφαρμοστούν	 αυτά	 τα	

συστήματα	στην	Κύπρο.

Όσον	 αφορά	 τα	 γραφεία	 μελετών	 μπορεί	 να	 εφαρμοστεί	

το	ελληνικό	πρότυπο	των	πτυχίων	πέντε	τάξεων.	Τα	πτυχία	

Α,	Β	και	Γ	είναι	προσωπικά	επαγγελματικά	πτυχία	τα	οποία	

αποκτά	κάποιος	μηχανικός	ανάλογα	με	τα	χρόνια	εξάσκησης	

του	επαγγέλματος	και	τα	έργα	τα	οποία	έχει	υπογράψει,	ενώ	

τα	πτυχία	Δ	και	Ε	είναι	εταιρικά	πτυχία	και	για	να	αποκτηθούν	

απαιτείται	ένας	συνδυασμός	πτυχίων	Β	και	Γ.	Ενδεικτικά	για	

να	 αποκτήσει	 κάποιος	 πολιτικός	 μηχανικός	 το	 κατώτατο	

πτυχίο,	Α,	πρέπει	να	έχει	4	χρόνια	πείρα,	ενώ	για	να	φτάσει	

να	αποκτήσει	το	πτυχίο	επιπέδου	Γ	πρέπει	να	έχει	περίπου	

12	χρόνια	πείρα	και	να	έχει	υπογράψει	συγκεκριμένο	αριθμό	

μελετών	για	διάφορα	είδη	έργων.

Η	δημιουργία	ενός	τέτοιου	συστήματος	αξιολόγησης	θα	δώσει	

την	δυναμική	που	απαιτείται	προκειμένου	να	αναδιοργανωθεί	

το	 επάγγελμα	 των	 μηχανικών	 και	 θα	 επιλύσει	 ένα	 μεγάλο	

αριθμό	 προβλημάτων.	 Επίσης,	 η	 εφαρμογή	 ενός	 τέτοιου	

συστήματος	μπορεί	να	δικαιολογήσει	την	αύξηση	των	αμοιβών,	

θα	αλλάξει	ριζικά	τον	ανταγωνισμό,	ενώ	θα	προβάλει	και	θα	

αποδείξει	στην	κυπριακή	πολιτεία	και	κοινωνία	ότι	μπορεί	να	

υπάρξει	τάξη	στον	κλάδο	των	μηχανικών.

ΑπόψειςΑπόψεις

Ο	 Σύλλογος	 εξέδωσε	 δύο	 ανακοινώσεις	 και	

προέβη	 σε	 δημοσιογραφική	 διάσκεψη	 απαιτώντας	

την	 διακρίβωση	 των	 αιτιών	 που	 προκάλεσαν	 την	

κατάρρευση	της	στέγης,	μέσα	από	πλήρη,	ενδελεχή	

και	 αντικειμενική	 έρευνα.	 Καυτηρίασε	 το	 γεγονός	

ότι	 από	 την	 πρώτη	 στιγμή	 διάφοροι	 αυτόκλητοι	

και	 άλλοι	 αυτοαποκαλούμενοι	 ως	 ειδήμονες	

τοποθετούνταν	ελαφρά	τη	καρδία	για	τους	λόγους	

και	 τους	 υπεύθυνους	 του	 τραγικού	 συμβάντος.		

Χαιρέτισε	 δε	 την	 απόφαση	 του	 Υπουργικού	

Συμβουλίου	 για	 διορισμό	 τριμελούς	 Ερευνητικής	

Επιτροπής	 και	 προέβαλε	 αρκετά	 από	 τα	 κακώς	

έχοντα	με	τις	υφιστάμενες	οικοδομές	όπως	και	την	

αναγκαιότητα	θεσμοθέτησης	τακτικού	ελέγχου	των	

κτηρίων	και	άλλων	κατασκευών.			.



20 Πολιτικός Mηχανικός   Mάúος 2009

Έ
ξυπνο	κτίριο	λέγεται	το	κτίριο	

εκείνο,	το	οποίο	μπορεί	να	δι-

αχειρίζεται	 τους	πόρους	 του	

(φωτισμό,	 συσκευές,	 κλιματισμό,	 συ-

ναγερμό,	ύδρευση	κλπ.)	με	τρόπο	που	

μεγιστοποιεί	 την	 ασφάλεια,	 την	 εξοι-

κονόμηση	 ενέργειας	 και	 τον	 έλεγχο,	

υποστηρίζοντας	 τους	 εναλλακτικούς	

τρόπους	ελέγχου,	δηλαδή	το	τηλέφωνο,	

το	Διαδίκτυο	και	το	τηλεχειριστήριο.

ΠΟΙΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Οι	 υπηρεσίες	 που	 περιλαμβάνει	 ένα	

έξυπνο	 κτίριο	 είναι	 στην	 πραγματικό-

τητα	τα	δίκτυα	για	όλες	τις	λειτουργί-

ες	του.	Οι	υπηρεσίες	αυτές	είναι	ο	συ-

ναγερμός,	η	πυρανίχνευση,	

ο	 έλεγχος	 ψύξης	

και	 θέρμανσης	από	

κάθε	 πηγή	 (κλιματι-

σμός,	 κεντρική	 θέρ-

μανση	από	πετρέλαιο,	

φυσικό	 αέριο,	 ηλιακή	

ενέργεια	 κλπ.),	 η	 ελεγ-

χόμενη	 τροφοδοσία	 σε	

ηλεκτρική	 ενέργεια	 του	

φωτισμού,	 των	 ηλεκτρι-

κών	συσκευών	(ηλεκτρικής	

κουζίνας,	 θερμοσίφωνα,	 πλυντηρίων	

κλπ.),	 ο	 έλεγχος	 ρολών	 και	 τεντών,	

η	 ύδρευση	 και	 το	 πότισμα,	 η	 θυροτη-

λεόραση,	 η	 διανομή	 δορυφορικής	 τη-

λεόρασης	 και	 συσκευών	 ψυχαγωγίας	

σε	όλα	τα	σημεία	που	έχουμε	οθόνες	

τηλεόρασης	και	ηχεία,	οι	κάμερες	πα-

ρακολούθησης,	το	τηλεφωνικό	δίκτυο,	

το	δίκτυο	ηλεκτρονικών	υπολογιστών,	

ο	έλεγχος	πρόσβασης	(σε	γραφεία,	ξε-

νοδοχεία	 κλπ.)και	 –γενικώς-κάθε	 λει-

τουργία	 του	 κτιρίου.	 Επίσης	 περιλαμ-

βάνει	τη	δυνατότητα	να	ελέγχουμε	το	

κτίριο	 εξ	 αποστάσεως,	 χρησιμοποιώ-

ντας	όλα	τα	εναλλακτικά	δίκτυα	(τηλέ-

φωνο	 –	 σταθερό,	 κινητό,	 εσωτερικό-,	

Διαδίκτυο,	τηλεχειριστήριο).

ΠΟΙΕΣ	ΑΝΑΓΚΕΣ	ΜΑΣ	ΟΔΗΓΟΥΝ	ΣΤΑ	

ΕΞΥΠΝΑ	ΚΤΙΡΙΑ

Στα	έξυπνα	κτίρια	οδηγούμαστε	συνή-

θως	 από	 τις	 ανάγκες	 εξοικονόμησης	

ενέργειας	 και	 μεγιστοποίησης	 της	

ασφάλειας	καθώς	και	από	τη	διάθεση	

των	κατοίκων	ενός	κτιρίου	ν’	απολαύ-

σουν	τις	ευκολίες	και	πρόσθετες	δυνα-

τότητες	που	παρέχει	η	τεχνολογία.

ΟΙ	ΠΥΛΩΝΕΣ	ΤΗΣ	ΛΥΣΗΣ

Κάθε	λύση	έξυπνου	κτιρίου	οργανώνει	

τις	 υπηρεσίες	 που	 παρέχει	 γύρω	από	

τρεις	κύριους	πυλώνες:

•	Κεντρικός	έλεγχος	

•	Διαχείριση	ηλεκτρικής	ενέργειας	

•	Κεντρική	διανομή	εικόνας	–	ήχου	

Στα	εμπορικά	κτίρια	εμφανίζεται	πολ-

λές	 φορές	 και	 τέταρτος	 πυλώνας,	 ο	

έλεγχος	 πρόσβασης.	 Συνήθως	 αυτό	

το	συναντάμε	σε	γραφεία	και	ξενοδο-

χεία.	

Ο	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο	 κεντρικός	 έλεγχος	 συγκεντρώνει	

στην	ίδια	κεντρική	μονάδα	τις	λειτουρ-

γίες	 του	 συναγερμού,	 του	 ελέγχου	

ψύξης	 και	 θέρμανσης	 και	 των	 προ-

γραμματιζόμενων	 σεναρίων	 για	 αυ-

τοματοποίηση	 λειτουργιών,	 συνήθως	

για	εξοικονόμηση	ενέργειας	ή	μέγιστη	

ασφάλεια.	Με	τον	τρόπο	αυτό	δεν	γε-

μίζουμε	το	σπίτι	ή	το	κτίριο	με	πολλά	

ανεξάρτητα	κουτιά,	 τα	οποία	δεν	επι-

κοινωνούν	μεταξύ	τους	ή	χρειάζονται	

διασυνδέσεις.	 Αντιθέτως,	 η	 ίδια	 κε-

ντρική	μονάδα	είναι	πίνακας	συναγερ-

μού	–	πυρανίχνευσης,	ενώ-	ταυτοχρό-

νως-	ελέγχει	τα	κλιματιστικά	ως	προς	

όλες	τους	τις	λειτουργίες	(αλλαγή	από	

ψύξη	σε	θέρμανση,	άναμμα	/	σβήσιμο,	

αλλαγή	επιθυμητής	θερμοκρασίας)	και	

υλοποιεί	 σύνθετα	 προγραμματιζόμε-

να	 σενάρια,	 στα	 οποία	 περιλαμβάνει	

τη	 διαχείριση	 των	 συσκευών	 εικόνας	

–	 ήχου,	 εποπτεύοντας	 τα	 αντίστοιχα	

μέρη	 της	 λύσης	 του	 έξυπνου	 κτιρίου.	

Παράλληλα	 η	 ίδια	 κεντρική	 μονάδα	

υποστηρίζει	 τη	 συμβατική	 καλωδίωση	

του	κοινού	συναγερμού	για	τη	σύνδεση	

των	πληκτρολογίων	και	των	περιφερει-

ακών	στοιχείων	(αισθητηρίων	κίνησης,	

μαγνητικών	 επαφών,	 ανιχνευτών	 κα-

πνού,	σειρήνας,	εσωτερικής	και	εξωτε-

ρικής,	κλπ.),	ενώ	παράλληλα	χρησιμο-

ποιεί	κοινά	περιφερειακά	συναγερμού,	

όπως	και	οι	συμβατικοί	πίνακες	συνα-

γερμού.	Τέλος,	η	ίδια	κεντρική	μονάδα	

διαθέτει	τα	κατάλληλα	κυκλώματα	για	

την	 απ’	 ευθείας	 σύνδεση	 με	 το	 τηλε-

φωνικό	δίκτυο,	το	δίκτυο	υπολογιστών	

και	 το	 Διαδίκτυο,	 επιτρέποντας	 τον	

έλεγχο	απ’	 όλα	 τα	παραπάνω	δίκτυα,	

ενώ	παράλληλα	υποστηρίζει	απ’	ευθεί-

ας	όλα	τα	κέντρα	σημάτων	για	24-ωρη	

παρακολούθηση	 του	 κτιρίου	 για	 λό-

γους	ασφαλείας.	

Η	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εάν	θέλουμε	να	έχουμε	εξοικονόμηση	

ενέργειας	ως	προς	 το	φωτισμό,	 είναι	

Τεχνολογία

Το	Έξυπνο	Κτίριο

Παναγιώτης	Φουντόπουλος,	Διπλοματούχος	Ηλεκτρολόγος	Μηχανικός	Ε.Μ.Π,	Δρ.	Πληροφορικής
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τεύχος 357 

ΠΗΓΗ: Ηλεκτρονικό περιοδικό Ανάξαρχος (τεύχος 10) 
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υποχρεωτικό	 να	 μπορεί	 κάθε	 ζώνη	

φωτισμού	 (δηλαδή	 κάθε	 ανεξάρτητη	

ομάδα	φώτων	ή	μεμονωμένο	φως,	το	

οποίο	το	χειριζόμαστε	από	χωριστό	δι-

ακόπτη),	να	ελέγχεται	και	εξ	αποστά-

σεως	 μέσω	 εντολής.	 Η	 εντολή	 αυτή	

μπορεί	 να	 προέρχεται	 από	 οποιοδή-

ποτε	 εναλλακτικό	 δίκτυο	 (τηλέφωνο,	

Διαδίκτυο,	τηλεχειριστήριο).	

Η	 εξοικονόμηση	 ενέργειας	 είναι	 μία	

μόνο	από	τις	αιτίες,	οι	οποίες	μας	οδη-

γούν	 στην	 ανάγκη	 ενός	 συστήματος	

διαχείρισης	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργει-

ας.	Μια	άλλη	αιτία	είναι	η	επιθυμία	να	

αποφεύγουμε	τις	αλλαγές	στην	καλω-

δίωση	 κάθε	 φορά	 που	 αλλάζουμε	 τη	

λειτουργία	 ενός	 κουμπιού,	 το	 οποίο	

άναβε	 μέχρι	 τώρα	 κάποιο	 φως,	 αλλά	

επιθυμούμε	 τελικώς	 ν’	 ανάβει	 κάποιο	

άλλο	φως.	

Η	υλοποίηση	ενός	συστήματος	διαχεί-

ρισης	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 μας	

εξασφαλίζει	παράλληλα	μια	σειρά	από	

άλλα	πλεονεκτήματα:

•		Απλοποιεί	την	καλωδίωση	για	το	φω	

	 τισμό.

•	Επιτρέπει	τον	έλεγχο	φωτισμού	και		

	 συσκευών	εξ	αποστάσεως.

•	Δίνει	τη	δυνατότητα	να	ελέγχουμε		

	 άλλα	στοιχεία	των	λειτουργιών	ενός		

	 κτιρίου,	όπως	τη	διαρροή	νερού	στο		

	 πλυντήριο	ή	το	γενικό	διακόπτη.

Βασικά	 στοιχεία	 μιας	 λύσης	 διαχεί-

ρισης	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργειας,	 τα	

οποία	 διακρίνουν	 τη	 λύση	 αυτή	 για	

την	ποιότητά	της,	είναι	η	δυνατότητά	

της	να	υποστηρίζει	όλο	το	διακοπτικό	

υλικό	της	αγοράς,	να	περνάει	το	ρεύ-

μα	 απ’	 οποιοδήποτε	 είδος	 καλωδίου	

(ακόμη	και	να	συστεγάζεται	εντός	του	

ίδιου	καλωδίου	με	τα	ισχυρά	ρεύματα,	

αλλά	σε	χωριστούς	αγωγούς,	ώστε	να	

εξασφαλίζεται	η	αξιοπιστία	της	λύσης	

με	 παράλληλη	 εφαρμοστική	 ευκολία	

για	τον	εγκαταστάτη,	ο	οποίος	χρειά-

ζεται	 ένα	 μόνο	σωλήνα	 και	 ένα	 μόνο	

καλώδιο	μέσα	στο	σωλήνα	για	να	πε-

ράσει	και	την	τροφοδοσία	και	τα	σήμα-

τα	ελέγχου),	να	μπορεί	να	υποστηρίζει	

περιφερειακά	σε	μεγάλες	αποστάσεις,	

χωρίς	να	χρειάζεται	επαναλήπτες,	να	

είναι	ανεπηρέαστη	από	αρμονικές	της	

ΔΕΗ	 και	 βιομηχανικό	 θόρυβο,	 να	 μην	

απαιτεί	γείωση	ασθενών	ρευμάτων	για	

τα	σήματα	ελέγχου	και	να	εξασφαλίζει	

μέγιστη	ασφάλεια,	δηλαδή	να	θεωρεί-

ται	διάταξη	SELV	με	το	νέο	κανονισμό	

εσωτερικών	ηλεκτρικών	εγκαταστάσε-

ων,	ΕΛΟΤ	–	HD384.	

Η	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΔΙΑΝΟΜΗ	 ΕΙΚΟΝΑΣ	 –	

ΗΧΟΥ

Σ’	 ένα	 κλασικό	 κτίριο	 οι	 λειτουργίες	

που	σχετίζονται	με	τον	ήχο	και	την	ει-

κόνα	είναι	μεταξύ	τους	ασύνδετες	και	

κάποιες	 δεν	 υπάρχουν	 καν.	 Τέτοιες	

λειτουργίες	είναι	η	θυροτηλεόραση,	η	

διανομή	 δορυφορικής	 τηλεόρασης	 σε	

όλα	τα	σημεία	του	κτιρίου,	εγκαθιστώ-

ντας	 ακτινωτά	 δορυφορικό	 ομοαξο-

νικό	καλώδιο,	η	διανομή	του	επίγειου	

τηλεοπτικού	σήματος,	οι	 κάμερες	πα-

ρακολούθησης	 και	 η	 παρακολούθηση	

των	συσκευών	ψυχαγωγίας	απ’	οποια-

δήποτε	 οθόνη	 τηλεόρασης	 ή	 ηχείο.	

Αντιθέτως,	 στο	 έξυπνο	 κτίριο	 όλες	

οι	 παραπάνω	 λειτουργίες	 εικόνας	 και	

ήχου	είναι	διαθέσιμες	και	εντάσσονται	

σ’	ένα	κεντρικό	πλαίσιο.	Εγκαθίσταται	

ένα	 κέντρο	 εικόνας	 –	 ήχου,	 δηλαδή	

μια	κεντρική	συσκευή,	η	οποία	έχει	τη	

δυνατότητα	να	δέχεται	όλες	τις	πηγές	

εικόνας	και	ήχου	(κάμερα	εξώπορτας,	

δορυφορικό	 δέκτη,	 συσκευές	 ψυχα-

γωγίας,	 όπως	 π.χ.	 DVD	 player,ραδι-

οφωνικό	 δέκτη,	 CD	 player)	 και	 να	 τις	

μοιράζει	ακτινωτά	προς	όλα	τα	σημεία	

του	 κτιρίου,	 όπου	 υπάρχουν	 οθόνες	

και	ηχεία.	Τέτοια	σημεία	μπορεί	να	εί-

ναι	από	τις	τηλεοράσεις	των	δωματίων	

μέχρι	μικροσκοπικές	τηλεοράσεις	πλάι	

στα	πληκτρολόγια	συναγερμού	/	ελέγ-

χου	 και	 παράθυρα	 οθονών	 αφής	 που	

δείχνουν	εικόνα.	

Η	σύνδεση	όλων	 των	πηγών	 (κάμερα	

εξώπορτας,	 συσκευές	 ψυχαγωγίας	

κλπ.)	 με	 το	 κέντρο	 εικόνας	 και	 ήχου	

γίνεται	 με	 καλώδιο	 UTP.	 Με	 το	 ίδιο	

καλώδιο	γίνεται	και	η	σύνδεση	του	κέ-

ντρου	εικόνας	και	ήχου	με	τις	οθόνες	

των	τηλεοράσεων	και	τα	ηχεία	(με	την	

εξαίρεση	 μόνο	 κάποιων	 απαιτητικών	

ηχείων	σε	λύση	οικιακού	κινηματογρά-

φου,	τα	οποία	συνδέονται	με	το	ειδικό	

καλώδιο	 ήχου).	 Καθώς,	 μάλιστα,	 το	

καλώδιο	 αυτό	 χρησιμοποιείται	 και	 για	

τα	δίκτυα	τηλεφώνου	και	υπολογιστών	

(δίκτυα	φωνής	και	δεδομένων),	ο	εγκα-

ταστάτης	της	καλωδίωσης	χρησιμοποι-

εί	πρακτικώς	(κατά	99%)	ένα	είδος	κα-

λωδίου,	το	UTP	κατηγορίας	5e	ή	6,	για	

όλα	 τα	 ασθενή	 ρεύματα	 (τηλέφωνο,	

δίκτυο	υπολογιστών,	 διανομή	 εικόνας	

και	ήχου).	Η	ανάγκη	εγκατάστασης	χω-

ριστού	 συστήματος	 θυροτηλεόρασης	

στο	κτίριο	παύει	να	υπάρχει.	Η	εικόνα	

της	κάμερας	της	εξώπορτας	εμφανίζε-

ται	αυτόματα	στην	τηλεόραση	ή	τις	τη-

λεοράσεις,	στις	οποίες	υπάρχουν	άτο-

μα,	καθώς	η	κεντρική	διανομή	εικόνας	

και	ήχου	ολοκληρώνεται	ως	λειτουργία	

με	τον	κεντρικό	έλεγχο.	Ο	ήχος	του	μι-

κρομεγαφώνου	 της	 εξώπορτας	 είναι	

διαθέσιμος	στο	 τοπικό	 τηλέφωνο	που	

βρίσκεται	μπροστά	μας. 

Η	 διανομή	 του	 δορυφορικού	 ομοαξο-

νικού	 καλωδίου	 περιορίζεται	 από	 τη	

δορυφορική	 κεραία	 μέχρι	 το	 κέντρο	

εικόνας	 και	 ήχου,	 το	 οποίο	 βρίσκεται	

συνήθως	σε	θέση	κοντινή	προς	τη	δο-

ρυφορική	 κεραία,	 μόλις	 μπούμε	 στο	

εσωτερικό	του	κτιρίου.	Αυτό	αποτελεί	

μεγάλο	 πλεονέκτημα,	 διότι	 το	 δορυ-

φορικό	 ομοαξονικό	 καλώδιο	 παρουσι-

άζει	 δυσκολίες	 στην	 εφαρμογή	 (είναι	

δύσκαμπτο	 και	 δημιουργεί	 προβλήμα-

Τεχνολογία

Tο	πρώτο	ενεργειακά	αυτόνομο	κτίριο	
της	Aθήνας.
Το	κτίριο	αυτό	ονομάζεται	<<Προμη-
θεύς	Πυρφόρος>>	και	λειτουργεί	μόνο	
με	τη	βοήθεια	του	ήλιου	και	της	γης	
χωρίς	να	χρησιμοποιεί	καμία	ρυπογόνο	
μορφή	ενέργειας!
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τα	στις	γωνίες)	και	είναι	ακριβό.	

Το	 κέντρο	 εικόνας	 και	 ήχου	 υποστη-

ρίζει	τη	δυνατότητα	να	έχουμε	καλω-

διακο	 δίκτυο	 υπερύθρων,	 χρησιμοποι-

ώντας	 τρία	 μόνο	 σύρματα	 ενός	 UTP.	

Αυτό	μας	επιτρέπει	να	συγκεντρώνου-

με	συσκευές,	όπως	οι	δορυφορικοί	και	

ραδιοφωνικοί	δέκτες,	δίπλα	στο	κέντρο	

εικόνας	και	ήχου,	αλλά	να	τις	έχουμε	

διαθέσιμες	 στο	 τηλεχειριστήριο	 σαν	

να	ήταν	μπροστά	μας.	Παράλληλα,	με	

το	 ίδιο	 τηλεχειριστήριο	 μπορούμε	 να	

ελέγξουμε	 κάθε	 συσκευή	 ψυχαγωγί-

ας,	 ενώ	με	 το	 ίδιο	 δίκτυο	 υπερύθρων	

μπορούμε	να	ελέγξουμε	κάθε	συσκευή	

που	δέχεται	υπέρυθρα	σήματα,	π.χ.,	τα	

κλιματιστικά.	

Ο	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο	 έλεγχος	 πρόσβασης	 συναντάται	

συνήθως	 σε	 εμπορικά	 κτίρια	 (γρα-

φεία,	 ξενοδοχεία	 κλπ.)	 και	 μας	 δίνει	

τη	δυνατότητα	μέσω	ατομικών	καρτών	

πρόσβασης	να	ελέγχουμε	την	είσοδο	/	

έξοδο	του	προσωπικού	ή	των	πελατών	

από	 το	 κτίριο	 καθώς	 και	 το	 δικαίωμα	

πρόσβασης	 σε	 ευαίσθητους	 χώρους	

(π.χ.,	υπολογιστικά	κέντρα).	

ΤΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ

Το	 νομοθετικό	 πλαίσιο,	 αλλά	 και	 το	

ευρύτερο	 τεχνολογικό	 και	 οικονομικό	

πλαίσιο	 ευνοούν	 ιδιαίτερα	 τις	 λύσεις	

έξυπνων	 κτιρίων.	 Ήδη,	 από	 4-1-2007	

η	Ελλάδα	έχει	υποχρέωση	έναντι	της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 να	 προχωρήσει	

στην	ενεργειακή	πιστοποίηση	των	κτι-

ρίων	(δίνοντας	στα	κτίρια	τη	λεγόμενη	

ενεργειακή	 ταυτότητα),	 αρχίζοντας	

από	 τα	 νεόδμητα	 και	 εντός	 τριετίας	

προχωρώντας	 και	 στα	 υφιστάμενα	

κτίρια.	 Η	 διαδικασία	 αυτή,	 παρά	 τις	

καθυστερήσεις,	 είναι	 προφανές	 ότι	

θα	 προχωρήσει.	 Πέραν	 των	 τυπικών	

υποχρεώσεων,	 τα	 επείγοντα	 προβλή-

ματα	του	φαινομένου	του	θερμοκηπίου	

και	 της	εξάρτησης	από	 το	πετρέλαιο,	

αποτελούν	επί	πλέον	μοχλούς	πίεσης.	

Πέραν	 αυτής	 της	 υποχρέωσης,	 η	 Ευ-

ρωπαϊκή	ένωση	έχει	υπό	διαμόρφωση	

για	ενεργοποίηση	στην	προσεχή	διετία	

νέες	 οδηγίες,	 με	 σκοπό	 την	 εγκατά-

σταση	ενεργών	συστημάτων	εξοικονό-

μησης	ενέργειας	στα	κτίρια,	το	οποίο	

οδηγεί	 με	 μαθηματική	 ακρίβεια	 στα	

έξυπνα	κτίρια.	Πρέπει	να	σημειώσουμε	

εδώ	ότι	–κατά	το	Energy	Star,	μη	κερ-

δοσκοπικό	οργανισμό	που	εδρεύει	στις	

Η.Π.Α.	και	εκδίδει	συστάσεις	για	εξοι-

κονόμηση	ενέργειας,	αν	εφαρμοστούν	

όλα	 τα	μέτρα,	 ενεργητικά	και	παθητι-

κά,	 για	 εξοικονόμηση	 ενέργειας,	 το	

ποσοστό	οικονομίας	φτάνει	το	35%.

Ο	 νέος	 κανονισμός	 εσωτερικών	 ηλε-

κτρικών	εγκαταστάσεων,	ΕΛΟΤ	HD384,	

αν	και	δεν	επιβάλλει	μια	λύση	έξυπνου	

κτιρίου,	εν	τούτοις	την	ευνοεί	έντονα,	

καθώς	κινείται	στη	μεγιστοποίηση	της	

ασφάλειας,	 ενώ	 παράλληλα,	 απαιτεί	

την	 ομαδοποίηση	 των	 χώρων,	 κυρίως	

ανάλογα	 με	 το	 επίπεδο	 προσβολής	

από	 το	 νερό	 (π.χ.,	 πισίνες	 λουτρά).	

Αυτό	σε	συνδυασμό	με	το	γεγονός	ότι	

η	χρήση	των	χώρων	σ’	ένα	κτίριο	αλ-

λάζει	με	τα	χρόνια	μας	ενθαρρύνει	να	

χρησιμοποιήσουμε	 μια	 λύση	 έξυπνου	

κτιρίου,	 η	 οποία	 ακολουθώντας	 ακτι-

νωτή	 δομή	 στην	 καλωδίωση,	 περιορί-

ζει	τις	αλλαγές	κυρίως	επί	του	πίνακα,	

όταν	αλλάζει	η	χρήση	των	χώρων.

Η	 ευρυζωνικότητα	 και	 η	 επιθυμία	 της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 να	 τη	 διαδώσει	

αποτελεί	μι	άλλη	ευνοϊκή	συγκυρία	για	

τα	έξυπνα	κτίρια	καθώς	ο	κάτοικος	ενός	

τέτοιου	κτιρίου	επιθυμεί	να	αξιοποιήσει	

το	γρήγορο	έλεγχο	και	τη	ζωντανή	ει-

κόνα	 και	 ήχο	 του	 κτιρίου,	 τα	 οποία	 η	

ευρυζωνικότητα	του	εξασφαλίζει.	

ΠΩΣ	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	ΜΙΑ	ΛΥΣΗ

Υπάρχουν	διάφορες	τεχνολογίες	έξυ-

πνων	 κτιρίων.	 Διακρίνονται	 ως	 προς	

τον	τρόπο	μετάδοσης	του	σήματος	σε	

καλωδιακές	(τύπου	bus),	οι	οποίες	χρη-

σιμοποιούν	χωριστούς	αγωγούς	για	τη	

μετάδοση	 του	 σήματος	 ελέγχου,	 σε	

ισχυρών	 ρευμάτων	 (τύπου	 powerline),	

οι	 οποίες	 περνούν	 το	 σήμα	 ελέγχου	

από	τα	καλώδια	τροφοδοσίας	με	220V,	

και	σε	ασύρματες.	Ως	προς	τον	τρόπο	

διαχείρισης,	διακρίνονται	σε	κεντρικο-

ποιημένες,	 οι	 οποίες	 συγκεντρώνουν	

τη	 διαχείριση	 της	 ενέργειας	 επί	 του	

κεντρικού	 πίνακα	 ισχυρών	 ρευμάτων	

και	των	υποπινάκων	του,	και	σε	κατα-

νεμημένες,	 οι	 οποίες	 διαχειρίζονται	

την	ενέργεια	τοπικά	σε	κάθε	κουτί	δι-

ακοπτών.	

Οι	καλωδιακές	λύσεις	χαρακτηρίζονται	

από	μέγιστη	ασφάλεια	και	αξιοπιστία.	

Οι	 κεντρικοποιημένες	 λύσεις	 παρου-

σιάζουν	 ευκολότερη	 διαχείριση	 και	

συντήρηση,	ενώ	παράλληλα	είναι	οικο-

νομικότερες	στην	καλωδίωση.	

Η	υλοποίηση	μιας	λύσης	έξυπνου	κτιρί-

ου	αλλάζει	ριζικά	την	καλωδίωση,	ενώ	

εισάγει	στη	λύση	προγραμματιζόμενα	

ηλεκτρονικά	 στοιχεία.	 Για	 να	 μπορέ-

σει,	 λοιπόν,	 το	 έργο	 να	 υλοποιηθεί	

χρησιμοποιώντας	τους	συνηθισμένους	

εγκαταστάτες,	 απαιτείται	 ειδική	 με-

λέτη,	την	οποία	αναλαμβάνουν	ειδικά	

γραφεία	μελετών,	καθώς	και	επίβλεψη	

των	εγκαταστατών	από	εξειδικευμένο	

προσωπικό.	Τέλος,	προς	το	τέλος	του	

έργου,	γίνεται	ο	προγραμματισμός	των	

ηλεκτρονικών	στοιχείων.				.

Τεχνολογία
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Η 
κυκλοφοριακή	 συμφόρηση	 σε	

οδικά	 δίκτυα	 είναι	 ένα	 πολύ	

σοβαρό	 πρόβλημα	 που	 απο-

κτά	 όλο	 και	 μεγαλύτερες	 διαστάσεις.	

Το	πρόβλημα	είναι	αρκετά	πολύπλοκο	

καθώς	οφείλεται	σε	πολλούς	παράγο-

ντες,	όπως	στην	αύξηση	 του	αριθμού	

των	 οχημάτων,	 στην	 αυξημένη	 ανά-

γκη	 για	 κίνηση,	 στη	 γενική	 αύξηση	

του	πληθυσμού	και	της	αστικοποίησης	

όπως	 επίσης	 και	 στην	 έλλειψη	 απο-

τελεσματικού	 συστήματος	 δημόσιας	

συγκοινωνίας.	Η	συμφόρηση	των	οδι-

κών	δικτύων	κυκλοφορίας	μειώνει	ση-

μαντικά	 την	 αποτελεσματικότητα	 των	

διαφόρων	μέσων	μαζικής	μεταφοράς,	

παρατείνει	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 των	

ταξιδιών	 και	 συμβάλλει	 στην	 αύξηση	

της	 κατανάλωσης	 των	 καυσίμων	 και	

στην	 ατμοσφαιρική	 ρύπανση	 με	 απο-

τέλεσμα	την	πτώση	του	γενικού	επιπέ-

δου	ποιότητας	ζωής.	Ειδικότερα	στην	

Κύπρο,	η	ανεξέλεγκτη	ανάπτυξη	μετά	

τα	τραγικά	γεγονότα	το	1974,	είχε	ως	

επακόλουθο	την	αστικοποίηση	και	την	

εγκατάλειψη	 των	 μαζικών	 μέσων	 συ-

γκοινωνίας	με	δραματική	στροφή	προς	

το	 ιδιωτικό	 αυτοκίνητο.	 Δυστυχώς	 η	

Κύπρος	σήμερα	είναι	στην	πρώτη	θέση	

παγκοσμίως	όσον	αφορά	αριθμό	οχη-

μάτων	 ανά	 άτομο	 ενώ	 βρίσκεται	 στα	

τελευταία	 σκαλοπάτια	 σχετικά	 με	 τη	

χρήση	μέσων	μαζικής	μεταφοράς.	

Σύμφωνα	 με	 έρευνα	 της	 εφημερίδας	

«Πολίτης»,	 ένας	 κάτοικος	 της	 πόλης	

της	Λευκωσίας	οδηγεί,	κατά	μέσο	όρο,	

για	1	ώρα	και	40	λεπτά	καθημερινά,	κα-

λύπτοντας	σχετικά	μικρές	αποστάσεις.	

Ποσοστό	76%	όσων	κατοίκων	έλαβαν	

μέρος	στην	έρευνα	δήλωσαν	πως	δεν	

χρησιμοποίησαν	ποτέ	λεωφορείο.	Εν-

θαρρυντικό	είναι	όμως	το	γεγονός	ότι	

ποσοστό	 57%	 των	 ερωτηθέντων	 δή-

λωσαν	 ότι	 θα	 χρησιμοποιούσαν	 λεω-

φορείο	 δεδομένου	 ότι	 βελτιωνόταν	 η	

ποιότητα	της	υπηρεσίας.

Παρόλο	 που	 το	 Τμήμα	Δημοσίων	Έρ-

γων	του	Υπουργείου	Συγκοινωνιών	και	

Έργων	κατασκευάζει	συνεχώς	καινού-

ριους	 δρόμους	ώστε	 να	 ανταποκριθεί	

στις	 ανάγκες	 της	 κυκλοφορίας,	 το	

πρόβλημα	 της	 συμφόρησης	 φαίνεται	

να	 χειροτερεύει,	 αφού	 χρησιμοποι-

ούνται	 όλο	 και	 περισσότερα	 ιδιωτικά	

οχήματα	για	τις	καθημερινές	ανάγκες	

μεταφοράς	 των	 κατοίκων.	 Στο	 Σχ.1	

φαίνεται	 καθαρά	 ο	 μονοτονικά	 αυξα-

νόμενος	αριθμός	εγγεγραμμένων	οχη-

μάτων	ανά	έτος	καθώς	και	η	συνεχής	

μείωση	 στη	 χρήση	 του	 λεωφορείου.	

Συγκεκριμένα,	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	

κατά	 τις	 τελευταίες	 τρεις	 δεκαετίες	

παρουσιάστηκε	 μια	 αλματώδης	 αύξη-

ση	 στον	 αριθμό	 των	 εγγεγραμμένων	

οχημάτων,	από	100,000	το	1980	σε	πε-

ρισσότερο	από	625,000	το	2008.	Πρό-

κειται	για	αύξηση	της	τάξης	του	625%	

σε	28	έτη.	Για	την	ίδια	περίοδο	έχουμε	

δραματική	πτώση	της	τάξης	του	500%	

στη	χρήση	του	λεωφορείου.	Ως	αποτέ-

λεσμα	οι	Κυπριακές	πόλεις	αντιμετω-

πίζουν	σήμερα	σοβαρή	 κυκλοφοριακή	

συμφόρηση	 σε	 κύριες	 οδικές	 αρτηρί-

ες	 και	 διασταυρώσεις.	 Η	 κατάσταση	

σίγουρα	 θα	 χειροτερεύσει	 εκτός	 εάν	

οι	 κυκλοφοριακές	 τάσεις	 και	 ανάγκες	

γίνουν	κατανοητές	και	ληφθούν	μέτρα	

για	να	ελαττωθεί	η	κυκλοφοριακή	συμ-

φόρηση.	Ένα	από	τα	αίτια	της	αύξησης	

της	κυκλοφοριακής	συμφόρησης	στην	

Κύπρο	είναι	η	απότομη	οικονομική	ανά-

πτυξη	που	παρατηρείται	στο	νησί	και	το	

συνεχές	αυξανόμενο	ρεύμα	αστικοποί-

ησης	 των	 τελευταίων	 χρόνων.	Οι	 πε-

ρισσότεροι	άνθρωποι	αποφεύγουν	την	

χρήση	λεωφορείου	καταφεύγοντας	σε	

ιδιωτικά	 οχήματα	 για	 τις	 καθημερινές	

τους	ανάγκες,	γεγονός	που	καθορίζει	

άμεσα	 την	 αύξηση	 της	 οδικής	 κυκλο-

φορίας	και	πρόκληση	συμφόρησης	σε	

πολλές	οδικές	αρτηρίες,	όπως	σε	αυτή	

της	 Λεωφόρου	 Στροβόλου.	 Μάλιστα	

ιδιαίτερο	πρόβλημα	φαίνεται	 να	δημι-

ουργείται	σε	διασταυρώσεις	με	φωτει-

νούς	σηματοδότες.

Σχήμα	1:	Η	συνεχής	μείωση	στη	χρήση	του	λεωφορείου	σε		σύγκριση	με	τη	συνε-

χή	αύξηση	στη	χρήση	του	ιδιωτικού	αυτοκινήτου

KυκλοφοριακόKυκλοφοριακό

Αξιολόγηση	Σεναρίων	Ταχείας	Διέλευσης	Λεωφορείων	(ΤΔΛ)	με	την
Μέθοδο	της	Mαθηματικής	Μοντελοποίησης	και	Yπολογιστικής	Προσομοίωσης

Γιώργος	Παπαγεωργίου,	Θράσος	Αφάμης,	Πέτρος	Ιωάννου,

Δημήτρης	Χαραλάμπους,	Παντελής	Δαμιανού,	Ανδρέας	Πιτσιλλίδης
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που	έχει	αναπτυχθεί	συμπεριλαμβάνει	

μεταξύ	 άλλων,	 κυκλοφοριακά	 χαρα-

κτηριστικά,	 δυναμική	 των	 οχημάτων,	

συμπεριφορά	οδηγών	όπως	επίσης	και	

χρονισμό	των	φωτεινών	σηματοδοτών	

σε	μικροσκοπικό	επίπεδο.	Ακολούθως,	

το	 κυκλοφοριακό	 μοντέλο	 προσομοί-

ωσης	 επαληθεύεται	 από	 πραγματικές	

μετρήσεις	 με	 ακρίβεια	 που	 ξεπερνά	

το	90%.	Σχετικά	με	τα	σενάρια	κυκλο-

φορίας,	 αυτά	 έχουν	 αναπτυχθεί	 και	

αναλυθεί	σε	συνεργασία	με	την	ομάδα	

Κυκλοφοριακών	 Μελετών	 του	 τμήμα-

τος	Δημοσίων	Έργων	του	Υπουργείου	

Συγκοινωνιών	και	Έργων.

Για	την	ανάλυση	και	εξέταση	των	δια-

φόρων	 σεναρίων	 Ταχείας	 Διέλευσης	

Λεωφορείων	 έχει	 επιλεγεί	 η	 Λεωφό-

ρος	 Στροβόλου,	 η	 οποία	 είναι	 και	 η	

κύρια	οδική	αρτηρία	μεταξύ	Λευκωσί-

ας	 και	 Δήμου	 Στροβόλου.	 Η	 περιοχή	

μελέτης,	 η	 οποία	 παρουσιάζεται	 στο	

Σχ.	 2,	 περιλαμβάνει	 την	 Λεωφόρο	

Στροβόλου	 με	 τις	 διάφορες	 διασταυ-

ρώσεις	τόσο	με	φωτεινή	σήμανση	όσο	

και	 χωρίς.	 Η	 Λεωφόρος	 Στροβόλου,	

σαν	κύρια	οδική	αρτηρία,	παρουσιάζει	

ψηλά	 επίπεδα	 οδικής	 κυκλοφορίας	

σε	 σύγκριση	 με	 άλλες	 περιοχές	 της	

ανάμεσα	 στα	 σενάρια	 που	 μελετιού-

νται,	 προσομοιώνονται	 αναλύονται	

και	 αξιολογούνται.	 Τα	 σενάρια	 περι-

λαμβάνουν	 αποκλειστικές	 λωρίδες	

για	ταχεία	διέλευση	των	λεωφορείων,	

καθώς	και	σήμανση	για	προτεραιότητα	

στα	λεωφορεία.	Όπως	διαφαίνεται	από	

την	αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	η	

σωστή	γεωμετρική	επιλογή	και	χρήση	

λωρίδων	αποκλειστικής	διέλευσης	για	

τα	λεωφορεία	έχει	ως	αποτέλεσμα	τη	

ταχεία	μεταφορά	που	πολύ	πιθανόν	να	

προσελκύσει	το	κοινό	πίσω	στα	μαζικά	

μέσα	κυκλοφορίας.	Μια	τέτοια	εξέλιξη	

θα	έχει	ως	επακόλουθο	την	καθοριστι-

κή	μείωση	της	κυκλοφοριακής	συμφό-

ρησης.

Η	μεθοδολογία	που	έχει	ακολουθηθεί	

για	την	ανάπτυξη	του	κυκλοφοριακού	

μοντέλου	 προσομοίωσης	 περνά	 από	

διάφορα	 στάδια	 που	 περιλαμβάνουν,	

εντοπισμό	του	προβλήματος,	ανάπτυξη	

κυκλοφοριακού	μοντέλου,	ρύθμιση	του	

μοντέλου,	επαλήθευση	του	μοντέλου,	

προετοιμασία	 σεναρίων	 κυκλοφορίας	

για	 επίλυση	 του	προβλήματος,	 πειρά-

ματα	με	τη	μέθοδο	της	υπολογιστικής	

προσομοίωσης,	ανάλυση	και	αξιολόγη-

ση	 των	 αποτελεσμάτων.	 Το	 μοντέλο	

Η	 συμφόρηση	 του	 κυκλοφοριακού	 δι-

κτύου	αποτελεί	ένα	πολύπλοκο	δυνα-

μικό	 πρόβλημα	 το	 οποίο	 περιλαμβά-

νει	 μεγάλο	 αριθμό	 αλληλεπιδρώντων	

στοιχείων	 όπως	 οχήματα,	 οδική	 συ-

μπεριφορά,	τοπολογία	οδικού	δικτύου,	

σήμανση	 κ.α..	 Λόγω	 ακριβώς	 αυτής	

της	δυναμικής	πολυπλοκότητας	η	προ-

σομοίωση	σε	ηλεκτρονικό	υπολογιστή	

καθίσταται	σχεδόν	ως	η	μόνη	επιλογή	

για	 την	αποτελεσματική	ανάλυση	του	

κυκλοφοριακού	 δικτύου.	 Τα	 αποτελέ-

σματα	της	προσομοίωσης	αφού	τύχουν	

της	 κατάλληλης	 ανάλυσης,	 μπορούν	

να	 διοχετευθούν	 στους	 κατάλληλους	

φορείς,	 υπεύθυνους	 για	 τον	 σχεδια-

σμό	 και	 ανάλυση	 δικτύων	 κυκλοφορί-

ας	με	σκοπό	τον	καλύτερο	σχεδιασμό	

κυκλοφοριακών	 δικτύων	 που	 θα	 έχει	

ως	αποτέλεσμα	 και	 την	αντιμετώπιση	

αρκετών	από	τα	προβλήματα	που	ανα-

φέρθηκαν	πιο	πάνω.	Αξιοσημείωτο	εί-

ναι	επίσης	το	γεγονός	ότι	με	την	χρή-

ση	της	προσομοίωσης	αποφεύγεται	η	

διακοπή	του	δικτύου	κυκλοφορίας	για	

πειραματικούς	σκοπούς	έτσι,	ο	μηχανι-

κός	κυκλοφορίας	ή	άλλος	αρμόδιος	για	

τον	σχεδιασμό	και	διαχείριση	του	οδι-

κού	δικτύου	μπορεί	να	πραγματοποιή-

σει	διάφορες	αλλαγές	στο	δίκτυο	και	

να	 μελετήσει	 τα	 αποτελέσματα	 τους	

πριν	από	οποιαδήποτε	υλοποίηση.

Στο	 παρόν	 άρθρο	 παρουσιάζονται	

αποτελέσματα	της	μελέτης	“Modelling	

and	 Analysis	 of	 Traffic	 and	 Impact	 of	

Dedicated	 Bus	 Lanes	 on	 Strovolos	

Avenue”	πού	έχει	εκπονηθεί	στα	πλαί-

σια	 του	 ερευνητικού	 προγράμματος	

TRAFBUS	 όπου	 εξετάζονται	 διάφο-

ρα	 κυκλοφοριακά	 σενάρια	 Ταχείας	

Διέλευσης	 Λεωφορείων	 με	 σκοπό	 τη	

μακροπρόθεσμη	 καταπολέμηση	 του	

κυκλοφοριακού	 προβλήματος.	 Μέσω	

μαθηματικής	 μοντελοποίησης,	 υπολο-

γιστικής	 προσομοίωσης,	 και	 χρησιμο-

ποιώντας	 προηγμένες	 κυκλοφοριακές	

τεχνολογίες	 και	 άλλα	 εργαλεία	 γίνε-

ται	 μια	 προσπάθεια	 βελτιστοποίησης	

της	 ροής	 για	 τα	 λεωφορεία	 με	 ταυ-

τόχρονη	 ελαχιστοποίηση	 οιονδήποτε	

αρνητικών	 επιπτώσεων	 στο	 υπόλοιπο	

κυκλοφοριακό	δίκτυο.	Η	χρήση	ειδικών	

λεωφορειόδρομων	 και	 χώρων	 προ-

τεραιότητας	 για	 τα	 λεωφορεία,	 είναι	

KυκλοφοριακόKυκλοφοριακό

Σχήμα	2:	Η	περιοχή	μελέτης	και	το	παραπλήσιο	οδικό	δίκτυο

Strovolos
Avenue

To
	N
ic
os
ia

Ce
nt
er

To
	th
e	

Su
bu
rb
s



28 Πολιτικός Mηχανικός   Mάúος 2009

Λευκωσίας,	ενώ	ταυτόχρονα	αποτελεί	

τον	 κυριότερο	 σύνδεσμο	 μεταξύ	 της	

Λευκωσίας	και	μιας	μεγάλης	πυκνοκα-

τοικημένης	περιοχής	που	αποτελείται	

τόσο	από	αστικές	όσο	και	από	αγροτι-

κές	κοινότητες.

Ανάπτυξη	Κυκλοφοριακών	Σεναρίων/

Λύσεων	για	Ταχεία	Διέλευση	των	Λε-

ωφορείων

Η	 επιτυχία	 ενός	 συστήματος	 Ταχείας	

Διέλευσης	 Λεωφορείων	 (ΤΔΛ)	 εξαρ-

τάται	 κυρίως	 από	 την	 ταχύτητα	 με	

την	 οποία	 μπορούν	 τα	 λεωφορεία	 να	

διακινούνται	 μέσα	 στο	 οδικό	 δίκτυο.	

Για	 να	 είναι	 ένα	 τέτοιο	 σύστημα	 ελ-

κυστικό	προς	 το	 κοινό,	 πρέπει	 να	λε-

ωφορεία	να	είναι	«συνεπή»	στην	ώρα	

τους	και	 τυχόν	καθυστερήσεις	να	πε-

ριορίζονται	στο	ελάχιστο.	Θα	μπορού-

σε	ακόμη	κανείς	να	θέσει	ως	στόχο	τα	

λεωφορεία	 να	 παρέχουν	 ψηλότερου	

επιπέδου	 υπηρεσίες	 στους	 επιβάτες	

σε	 σύγκριση	 με	 τα	 ιδιωτικά	 οχήματα.	

Για	επίτευξη	των	στόχων	αυτών	είναι	

απαραίτητο	να	γίνουν	σημαντικές	αλ-

λαγές	όσον	αφορά	την	προτεραιότητα	

λεωφορείων	στο	υφιστάμενο	οδικό	δί-

κτυο.	Αυτές	περιλαμβάνουν	τροποποί-

ηση	της	υποδομής	του	οδικού	δικτύου	

ώστε	 να	 προστεθούν	 ειδικές	 λωρίδες	

διέλευσης	 λεωφορείων	 αλλά	 και	 αλ-

λαγές	στον	τρόπο	διαχείρισης	και	ρύθ-

μισης	 της	 κυκλοφορίας,	 με	 την	 εισα-

γωγή	 επιπλέον	φωτεινών	 σημάνσεων	

για	 προτεραιότητα	 των	 λεωφορείων	

και	συστήματα	που	θα	επιτρέπουν	σε	

λεωφορεία	να	αλληλεπιδρούν	με	τους	

φωτεινούς	σηματοδότες.

Η	 διάταξη	 της	 Λεωφόρου	 Στροβόλου	

ευνοεί	 αριθμό	 δυνατών	 λύσεων	 όσο	

αφορά	 τις	 ειδικές	 λωρίδες	 διέλευσης	

λεωφορείων.	Η	 ιδανική	λύση	θα	ήταν	

η	κατασκευή	δύο	ειδικών	λωρίδων	δι-

έλευσης	λεωφορείων,	μια	σε	κάθε	κα-

τεύθυνση.	 Λόγω	 περιορισμών	 χώρου	

όμως,	 εφικτή	 είναι	 η	 κατασκευή	 μίας	

μόνο	 περαιτέρω	 λωρίδας	 διέλευσης	

λεωφορείων	σε	μία	από	τις	δύο	κατευ-

θύνσεις.	Μια	τρίτη	και	πιο	«πρωτότυπη»	

λύση	 που	 φαίνεται	 να	 ικανοποιεί	 και	

τους	 περιορισμούς	 χώρου	 μπορεί	 να	

περιλαμβάνει	μία	κεντρική	ειδική	λωρί-

δα	διέλευσης	λεωφορείων.	Υπάρχουν,	

φυσικά,	 και	 άλλες	 επιλογές,	 όπως	

η	 δημιουργία	 υπόγειας	 σήραγγας	 ή	

ανυψωμένης	διέλευσης	αλλά	το	απαι-

τούμενο	κόστος	θα	είναι	τεράστιο	και	

ο	 χρόνος	 διακοπής	 της	 υφιστάμενης	

κυκλοφορίας	μέχρι	 την	αποπεράτωση	

τέτοιου	έργου	θα	είναι	πολύ	μεγάλος,	

προκαλώντας	έτσι	πολλά	προβλήματα	

στη	πόλη	της	Λευκωσίας,	τόσο	κυκλο-

φοριακά	 όσο	 και	 οικονομικά.	 Εκτός	

από	 τα	 πιο	 πάνω	 εναλλακτικά	 σενά-

ρια	 λύσεων,	 μπορεί	 επίσης	 να	 γίνει	

υιοθέτηση	 περιοχών	 προτεραιότητας	

λεωφορείων	 πριν	 από	 διασταυρώσεις	

με	φωτεινή	σήμανση	ώστε	τα	λεωφο-

ρεία	 να	 μπορούν	 εύκολα	 να	 εισέρχο-

νται	στο	κύριο	ρεύμα	κυκλοφορίας	με	

τη	δυνατότητα	ταχείας	διέλευσης	στη	

διασταύρωση.	Οι	κύριες	εναλλακτικές	

λύσεις	 αναλύονται	 και	 αξιολογούνται	

πιο	κάτω.

Η	περίπτωση	της	χρήσης	δύο	ειδικών	

λωρίδων	 διέλευσης	 λεωφορείων	 (μια	

σε	κάθε	κατεύθυνση)	είναι	προφανώς	

και	η	καλύτερη	λύση.	Ο	περιορισμένος	

χώρος,	όμως,	δεν	επιτρέπει	την	κατα-

σκευή	των	δύο	επιπλέον	λωρίδων,	επι-

πρόσθετα	των	τεσσάρων	υφιστάμενων	

λωρίδων	κυκλοφορίας.	Επομένως,	για	

υλοποίηση	της	λύσης	αυτής	πρέπει	να	

μειωθούν	οι	 τέσσερις	λωρίδες	 κυκλο-

φορίας	 σε	 δύο,	 ενώ	 οι	 άλλες	 δύο	 θα	

χρησιμοποιούνται	 αποκλειστικά	 από	

τα	λεωφορεία.	Η	διάταξη	του	σεναρίου	

αυτού,	 το	οποίο	έχουν	εισηγηθεί	διά-

φοροι	παράγοντες	φαίνεται	στο	Σχ.	3.

Όπως	 βλέπουμε	 στο	 Σχ.	 3,	 τα	 λεω-

φορεία	φαίνεται	να	έχουν	το	πλεονέ-

κτημα	 μέσω	 των	 ειδικών	 λωρίδων	 να	

διακινούνται	γρήγορα	ενώ	τα	ιδιωτικά	

οχήματα	 αναγκάζονται	 να	 «συγχω-

νεύονται»	στη	μία	λωρίδα	κυκλοφορί-

ας	που	είναι	διαθέσιμη.	Η	συμφόρηση	

όμως	που	δημιουργείται	οδηγεί	σε	κυ-

κλοφοριακό	 κομφούζιο	 και	 τα	 ίδια	 τα	

λεωφορεία,	κατά	την	έξοδο	τους	από	

τις	αποκλειστικές	λωρίδες	διέλευσης.	

Η	προσομοίωση	του	πιο	πάνω	σεναρίου	

στον	υπολογιστή	δείχνει	πράγματι	ότι	

δημιουργούνται	περιοχές	μεγάλης	κυ-

κλοφοριακής	 συμφόρησης	 που	 έχουν	

αρνητική	 επίδραση	 τόσο	 στα	 ιδιωτικά	

οχήματα	όσο	και	στα	λεωφορεία.	Από	

το	 σενάριο	 αυτό	 προκύπτουν	 επίσης	

θέματα	ασφάλειας	στις	περιοχές	συγ-

χώνευσης	 του	 κυκλοφοριακού	 όγκου	

όπου	 πραγματοποιούνται	 συνεχώς	

αλλαγές	λωρίδας.	Όπως	είναι	 αναμε-

νόμενο,	το	επίπεδο	οδικής	εξυπηρέτη-

σης	προς	τα	 ιδιωτικά	οχήματα	πέφτει	

κατακόρυφα	 σε	 πολύ	 χαμηλό	 βαθμό.	

Τα	 αποτελέσματα	 της	 προσομοίωσης	

δείχνουν	 επίσης	 ότι	 το	 σενάριο	 αυτό	

φέρνει	εξίσου	αρνητικά	αποτελέσματα	

και	 για	 τα	 λεωφορεία.	 Συγκεκριμένα,	

τα	αποτελέσματα	δείχνουν	μια	αύξηση	

του	συνολικού	χρόνου	διέλευσης	κατά	

36%,	μείωση	της	μέσης	ταχύτητας	λε-

Σχήμα	3:	Η	διάταξη	των	δύο	ειδικών	λωρίδων	διέλευσης	λεωφορείων,	με	μία	σε	κάθε	κατεύθυνση.
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ωφορείων	 κατά	 43%	 και	 αύξηση	 του	

χρόνου	καθυστέρησης	κατά	58%.	Αυτά	

οφείλονται	τόσο	στη	μείωση	της	χωρη-

τικότητας	του	οδικού	δικτύου	όσο	και	

σε	 φαινόμενα	 αλληλεπίδρασης	 λόγω	

ακριβώς	 της	 μεγάλης	 πολυπλοκότη-

τας	του	οδικού	δικτύου.	Συμπεραίνεται	

λοιπόν	ότι	το	σενάριο	των	δύο	ειδικών	

λωρίδων	 (μία	 σε	 κάθε	 κατεύθυνση),	

πρέπει	 να	 εγκαταλειφθεί,	 αφού	 δεν	

οδηγεί	 σε	 καλυτέρευση	 της	 υφιστά-

μενης	 κατάστασης	 και	 οδηγεί	 σε	 πε-

ραιτέρω	 προβλήματα,	 όπως	 αυτά	 της	

μείωσης	της	οδικής	ασφάλειας	καθώς	

και	γενική	αύξηση	της	κυκλοφοριακής	

συμφόρησης.

Λαμβάνοντας	 υπόψιν	 τους	 περιορι-

σμούς	 χώρου	 εναλλακτικά	 μπορεί	 να	

χρησιμοποιηθεί	μία	μόνο	ειδική	λωρίδα	

διέλευσης	 λεωφορείων,	 επιπρόσθετα	

με	τις	τέσσερις	λωρίδες	κυκλοφορίας.	

Αυτό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 στενεύο-

ντας	λίγο	τις	υφιστάμενες	λωρίδες	και	

χρησιμοποιώντας	στενή	λωρίδα	διαχω-

ρισμού	μεταξύ	των	δύο	κατευθύνσεων.	

Η	ειδική	λωρίδα	διέλευσης	λεωφορεί-

ων	 μπορεί	 να	 παρέχει	 υπηρεσίες	 σε	

επιβάτες	 λεωφορείων	 με	 κατεύθυνση	

είτε	 προς	 το	 κέντρο	 της	 Λευκωσίας	

(π.	 χ.	 για	εργασία)	 είτε	προς	 τα	νότι-

ο-δυτικά	 (π.	 χ.	 επιστροφή	 στο	 χώρο	

διαμονής).	 Η	 εναλλακτική	 αυτή	 λύση	

θα	 μπορούσε	 να	 απαμβλύνει	 το	 πρό-

βλημα	 των	 καθυστερήσεων	 κατά	 τις	

πρωινές	ώρες	 αιχμής	 και	 να	 επιταχύ-

νει	 την	 διέλευση	 των	 λεωφορείων.	Η	

ύπαρξη	όμως	απογευματινής/βραδινής	

ώρας	 αιχμής	 δημιουργεί	 κυκλοφορια-

κό	πρόβλημα	και	επομένως	υπάρχουν	

σοβαρές	 αμφιβολίες	 ως	 προς	 εάν	 το	

σενάριο	 αυτό	 θα	 προκαλέσει	 στροφή	

από	το	ιδιωτικό	όχημα	προς	τη	χρήση	

του	λεωφορείου.

Καθώς	 το	 σενάριο	 των	 δύο	 ειδικών	

λωρίδων	διέλευσης	αποδεικνύεται	μη-

αποδοτικό	 και	 αυτό	με	μία	 ειδική	 λω-

ρίδα	δεν	παρέχει	πλήρη	εξυπηρέτηση	

στους	επιβάτες	λεωφορείων	το	επόμε-

νο	σενάριο	που	προκύπτει	και	αξίζει	να	

αξιολογηθεί	είναι	αυτό	με	μία	κεντρική	

ειδική	 λωρίδα	 διέλευσης	 που	 να	 εξυ-

πηρετεί	και	τις	δύο	κατευθύνσεις,	δηλ.	

προς	 το	 κέντρο	 της	 Λευκωσίας	 αλλά	

και	προς	 τα	προάστια.	Όπως	βλέπου-

με	στο	Σχ.	4,	η	ειδική	κεντρική	λωρίδα	

μπορεί	να	τοποθετηθεί	στη	διαχωριστι-

κή	νησίδα	μεταξύ	των	δύο	κατευθύνσε-

ων	στενεύοντας	λίγο	τις	υφιστάμενες	

λωρίδες	κυκλοφορίας.	Στο	Σχ.	3	φαίνε-

ται	ένα	λεωφορείο	να	χρησιμοποιεί	την	

κεντρική	ειδική	λωρίδα	διέλευσης	στην	

κατεύθυνση	όπου	υπάρχει	συμφόρηση	

ενώ	 το	 λεωφορείο	 στην	 αντίθετη	 κα-

τεύθυνση	(χωρίς	συμφόρηση),	κινείται	

κανονικά	 με	 τα	 υπόλοιπα	 οχήματα.	Η	

κεντρική	 ειδική	 λωρίδα	 διέλευσης	 θα	

χρησιμοποιείται	 για	 μεταφορά	 επιβα-

τών	 προς	 την	 εργασία	 τους	 αλλά	 και	

για	την	επιστροφή	τους	στο	χώρο	δια-

μονής	τους.	Επομένως,	τα	λεωφορεία	

θα	 χρησιμοποιούν	 την	 ειδική	 λωρίδα	

ανάλογα	με	την	ώρα	της	ημέρας	αλλά	

και	την	κατεύθυνση	προς	την	οποία	θα	

ταξιδέψουν.	

Στο	Σχ.	5	διαφαίνεται	το	κυκλοφοριακό	

μοντέλο	όπου	βλέπουμε	τη	Λεωφόρο	

Στροβόλου	από	νότο	προς	βορρά.	Φαί-

Σχήμα	4:	Το	σενάριο	μίας	ειδικής	κεντρικής	λωρίδας	διέλευσης	λεωφορείων	στο	μέσο	της	Λεωφόρου	με	σήμανση

προτεραιότητας	λεωφορείων
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Σχήμα	5:	Το	κυκλοφοριακο	Μοντέλο	με	τις	κεντρικές	αποκλειστικές	λωρίδες	

διέλευσης	λεωφορείων
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νονται	 επίσης	οι	 υποψήφιες	περιοχές	

για	δημιουργία	ειδικών	λωρίδων	κυκλο-

φορίας	λεωφορείων	και	ζώνες	προτε-

ραιότητας	λεωφορείων.	Η	υφιστάμενη	

υποδομή	του	δρόμου	επιτρέπει	την	κα-

τασκευή	μιας	τέτοιας	ειδικής	λωρίδας	

δεδομένου	 ότι	 θα	 στενέψουν	 λίγο	 οι	

υπόλοιπες	λωρίδες	κυκλοφορίας,	κάτι	

που	δεν	μειώνει	σημαντικά	την	χωρητι-

κότητα	του	δρόμου.	Αντίθετα,	βελτιώ-

νει	την	ασφάλεια	αφού	θέτει	κάποιους	

αναγκαστικούς	περιορισμούς	στα	όρια	

ταχύτητας.	 Μπορεί	 επίσης	 να	 τοπο-

θετηθεί	 γρασίδι	 στη	 μέση	 της	 ειδικής	

λωρίδας	για	καλύτερη	αισθητική	αλλά	

και	για	αποκατάσταση	των	φυτών	που	

αναγκαστικά	 θα	 αφαιρεθούν	 από	 την	

υφιστάμενη	 διαχωριστική	 νησίδα,	 η	

οποία	πρέπει	να	τροποποιηθεί.

Στο	Σχ.	6	φαίνεται	ένα	απόσπασμα	του	

μοντέλου	 προσομοίωσης	 για	 το	 πιο	

πάνω	 σενάριο	 με	 την	 ειδική	 κεντρική	

λωρίδα	διέλευσης	στο	μέσο	της	Λεω-

φόρου.	Το	σχήμα	δείχνει	ένα	λεωφο-

ρείο	να	κινείται	ελεύθερα	στην	ειδική	

λωρίδα.	Η	συγκεκριμένη	λωρίδα	αντι-

στοιχεί	στη	λωρίδα	DBL4	του	Σχ.	4,	η	

οποία	 βρίσκεται	 μεταξύ	 των	 διασταυ-

ρώσεων	(με	φωτεινή	σήμανση)	Καντά-

ρας-Λεωφόρου	 Στροβόλου	 και	 Πύθω-

νος/Αλεξανδρουπόλεως-Λεωφόρου	

Στροβόλου.	Στο	Σχ.	6	φαίνεται	επίσης	

και	το	σημείο	προτεραιότητας	που	θα	

χρησιμοποιηθεί	από	τα	λεωφορεία	για	

την	είσοδο	στο	κύριο	ρεύμα	κυκλοφο-

ρίας.	Το	σημείο	αυτό	βρίσκεται	40	με	

50	μέτρα	πριν	από	τη	διασταύρωση	με	

φωτεινή	σήμανση.	Στην	επιφάνεια	της	

ειδικής	λωρίδας	διέλευσης	θα	βρίσκε-

ται	εγκατεστημένος	ένας	ανιχνευτής,	

ο	 οποίος	 αφού	 εντοπίσει	 διερχόμενο	

λεωφορείο,	 ενεργοποιείται	 και	 στέλ-

νει	σήμα	στους	ειδικά	τοποθετημένους	

φωτεινούς	 σηματοδότες	 ούτως	 ώστε	

τα	 υπόλοιπα	 οχήματα	 να	 σταματή-

σουν,	 αφήνοντας	 έτσι	 το	 λεωφορείο	

να	εισέλθει	ελεύθερα	στο	κύριο	ρεύμα	

κυκλοφορίας.	

Όπως	έχει	διαπιστωθεί	από	την	αξιολό-

γηση	των	αποτελεσμάτων	το	σενάριο	

μιας	κεντρικής	αποκλειστικής	λωρίδας	

διέλευσης	για	 τα	λεωφορεία	στη	δια-

χωριστική	νησίδα	αποτελεί	μια	αρκετά	

ελκυστική	λύση	για	βελτίωση	της	ποι-

ότητας	της	προσφερόμενης	υπηρεσίας	

από	τα	λεωφορεία.	Τα	αποτελέσματα	

από	 την	 υπολογιστική	 προσομοίωση	

δείχνουν	 μείωση	 του	 συνολικού	 χρό-

νου	διακίνησης	των	λεωφορείων	κατά	

21%,	 αύξηση	 της	 μέσης	 ταχύτητας	

των	 λεωφορείων	 κατά	 27%	 και	 μείω-

ση	 του	 χρόνου	 καθυστέρησης	 κατά	

18%.	 Ταυτόχρονα,	 η	 ποιότητα	 οδικής	

εξυπηρέτησης	για	τα	ιδιωτικά	οχήματα	

παραμένει	 περίπου	 στα	 ίδια	 επίπεδα.	

Επιπρόσθετα	 από	 την	 κεντρική	 ειδική	

λωρίδα	διέλευσης,	η	εγκατάσταση	πε-

ριοχής	προτεραιότητας	για	τα	λεωφο-

ρεία	με	φωτεινή	σήμανση	οδηγεί	στην	

ομαλότερη	 και	 ασφαλέστερη	 είσοδο	

των	λεωφορείων	στο	γενικό	ρεύμα	κυ-

κλοφορίας	πριν	από	διασταυρώσεις	με	

σηματοδότες	τροχαίας.	Όπως	φαίνεται	

από	τα	αποτελέσματα	της	υπολογιστι-

κής	προσομοίωσης,	οι	κυκλοφοριακές	

συνθήκες	 βελτιώνονται	 ακόμα	 περισ-

σότερο	για	τα	λεωφορεία.	Συγκεκριμέ-

να	παρατηρείται	μείωση	του	συνολικού	

χρόνου	διακίνησης	κατά	27%,	αύξηση	

της	μέσης	ταχύτητας	κατά	45%	και	μεί-

ωση	 του	 χρόνου	 καθυστέρησης	 κατά	

28%.	 Τα	 αντίστοιχα	 αποτελέσματα	

για	 τα	 ιδιωτικά	οχήματα	δείχνουν	μια	

μικρή	 αύξηση	 του	 χρόνου	 διακίνησης	

της	 τάξης	 του	 2%,	 μια	 επίσης	 μικρή	

μείωση	της	μέσης	ταχύτητας	κατά	2%	

και	αύξηση	του	χρόνου	καθυστέρησης	

κατά	3%.	Αυτά	τα	ποσοστά	είναι	πολύ	

μικρά	για	να	θεωρηθούν	ως	αρνητικές	

επιπτώσεις	και	επίσης	δεν	περιλαμβά-

νουν	την	θετική	επίδραση	που	σίγουρα	

θα	πρόκυψη	από	την	χρήση	λεωφορεί-

ου	αντί	ιδιωτικού	οχήματος.	

Τέλος,	 αναμένεται	 ότι	 η	 χρήση	 ειδι-

κών	λωρίδων	διέλευσης	και	η	σήμανση	

προτεραιότητας	θα	θέσουν	τη	βάση	για	

ένα	 ουσιαστικό	 σύστημα	 ΤΔΛ.	 Όπως	

έχει	 ήδη	 αποδειχθεί	 σε	 πολλά	 μέρη	

του	 κόσμου,	 η	 μεγάλη	 βελτίωση	 της	

ποιότητας	 οδικής	 εξυπηρέτησης	 από	

τα	 λεωφορεία	 μέσω	 του	 συστήματος	

ΤΔΛ	 θα	 ενθαρρύνει	 περισσότερους	

ανθρώπους	 να	 τα	 χρησιμοποιήσουν	

αντί	για	τα	ιδιωτικά	οχήματα,	κάτι	που	

θα	 οδηγήσει	 σε	 γενική	 βελτίωση	 των	

κυκλοφοριακών	συνθηκών.

Η	 μελέτη	 που	 παρουσιάζεται	 περιλη-

πτικά	στο	παρόν	άρθρο	μπορεί	να	χρη-

σιμοποιηθεί	και	σαν	σημείο	αφετηρίας	

για	μελλοντικές	μελέτες	σε	άλλες	πε-

ριοχές	 της	 Κύπρου,	 όπου	 χρειάζεται	

βελτίωση	 των	 κυκλοφοριακών	 συνθη-

κών	και	είναι	δυνατό	να	πραγματοποι-

ηθεί	με	ένα	σύστημα	Ταχείας	Διέλευ-

σης	Λεωφορείων.			.
Σχήμα	6:	Ένα	λεωφορείο	που	χρησιμοποιεί	την	κεντρική	ειδική	λωρίδα	διέλευ-

σης,	κατευθυνόμενο	προς	την	περιοχή	προτεραιότητας	(Bus	Advance	Area)

Kυκλοφοριακό

Kεντρική	Λωρίδα	ΤΔΛ

Βus	Advance
Area

Προς	
Προάστια

Προς	
Λευκωσία
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Βασικά	στοιχεία	σχεδιασμού	χαλύβδινων	κατασκευών	σύμφωνα	με	
τις	πρόνοιες	του	πρώτου	κεφαλαίου	του	Ευρωκώδικα	3	(EC	3)

Tου	Δρα	Μιλτιάδη	Ελιώτη	Πολιτικού	Μηχανικού	–	Μαθηματικού

ΜΕΡΟΣ	 Α΄:	 Σχεδιασμός	 μεταλλικών	

πλαισίων,	 σχεδιασμός	 μεταλλικών	

στοιχείων	 έναντι	 εφελκυστικών	 και	

τεμνουσών	δυνάμεων	και	σχεδιασμός	

μεταλλικών	 δοκών	 έναντι	 καμπτικών	

ροπών.

Η	εντυπωσιακή	πρόοδος	στην	οικοδο-

μική	βιομηχανία,	που	πραγματοποιήθη-

κε	στον	20ο	αιώνα,	με	τη	συστηματική	

χρήση	του	οπλισμένου	σκυροδέματος	

και	του	χάλυβα,	για	την	ανέγερση	πο-

λυώροφων	 κτηρίων	 και	 γιγαντιαίων	

κατασκευών	 (γεφυρών,	 θόλων	 κλπ.),	

μαζί	με	την	εξέλιξη	στις	υπολογιστικές	

μεθόδους	και	την	παράλληλη	εφαρμο-

γή	τους	στους	ηλεκτρονικούς	υπολογι-

στές,	οδήγησαν	τις	χώρες	της	Βορείου	

Αμερικής	 και	 της	 Ευρώπης,	 να	 κατα-

γράψουν	σε	κώδικες	τις	βασικές	αρχές	

και	τα	βήματα	σχεδιασμού	που	πρέπει	

να	διέπουν	τη	διαδικασία	μελέτης	και	

κατασκευής.	 Οι	 κώδικες	 αυτοί	 (όπως	

π.χ.	 οι	 αμερικάνικοι	 ASTM	 και	 οι	 Ευ-

ρωπαϊκοί	EC)	είναι	αποτέλεσμα	εκτε-

νούς	 επιστημονικής,	 πανεπιστημιακής	

και	εργαστηριακής	έρευνας	καθώς	και	

συσσωρευμένης	 εμπειρίας	 στην	 επι-

στήμη	 του	 Πολιτικού	 Μηχανικού,	 τα	

τελευταία	 εκατό	 χρόνια.	 Ο	 Ευρωκώ-

δικας	3	αφορά	το	σχεδιασμό	σιδηρών	

κατασκευών	 (δηλαδή	 κατασκευών	 με	

σκελετό	 από	 χαλύβδινα	 μέλη)	 και	 θα	

αποτελέσει	 το	 αντικείμενο	 παρουσία-

σης	του	παρόντος	άρθρου

1.	Εισαγωγή	

Η	ιδέα	για	δημιουργία	κωδίκων	σχεδι-

ασμού,	κοινών	για	τις	χώρες	μέλη	της	

Ευρωπαϊκής	 Οικονομικής	 Κοινότητας	

(παλαιότερη	 ονομασία	 της	 Ευρωπα-

ϊκής	 Ένωσης),	 ξεκίνησε	 τη	 δεκαετία	

του	1970.	Την	εποχή	εκείνη	θεμελιώ-

θηκε	 η	 συστηματική	 προσπάθεια	 και	

καθιερώθηκαν	το	πλαίσιο	δημιουργίας	

κωδίκων	σχεδιασμού	των	κατασκευών,	

καθώς	 και	 η	 διαδικασία	 για	 την	 μελ-

λοντική	εξέλιξη	τους.	Από	τότε	μέχρι	

σήμερα,	η	διαδικασία	αυτή	πέρασε	από	

διάφορα	 στάδια	 όπως	 είναι	 η	 μελέτη	

και	 επεξεργασία	 των	 αρχικών	 κειμέ-

νων	των	κωδίκων	(που	βασιζόντουσαν	

κυρίως	στους	Κανονισμούς	των	μεγά-

λων	χωρών	της	Δυτικής	Ευρώπης,	δη-

λαδή	της	Γαλλίας,	της	Γερμανίας,	της	

Αγγλίας	 κλπ.),	 η	 εναρμόνιση	 με	 τους	

κυριότερους	 και	 πιο	 γνωστούς	 εθνι-

κούς	 κώδικες	 (π.χ.	 BS,	 DIN	 ),	 η	 προ-

σαρμογή	της	βιομηχανίας	οικοδομικού	

χάλυβα	με	τις	νέες	αντιλήψεις	σχεδια-

σμού	οριακής	αντοχής	και	η	πρακτική	

εφαρμογή	 και	 επεξεργασία	 των	 νέων	

κωδίκων	 από	 ομάδες	 ερευνητών	 και	

μελετητών.

Υπάρχουν	9	ομάδες	Ευρωκωδίκων	που	

αφορούν	 το	 σχεδιασμό	 οικοδομικών	

κατασκευών,	 οι	 οποίοι	 περιέχουν	 συ-

νολικά	58	 κείμενα.	Πιο	 κάτω	δίνονται	

οι	σημερινοί	συμβολισμοί	των	Κανονι-

σμών	αυτών	(στην	παρένθεση	αναγρά-

φεται	ο	αρχικός	συμβολισμός	τους)	:

EC0	(EN	1990)	και	EC1	(ΕΝ	1991):

Βασικές	αρχές	σχεδιασμού	και	φορτία.

EC2	(EN	1992):

Σχεδιασμός	κατασκευών	από	οπλισμέ-

νο	σκυρόδεμα.

EC3	(EN	1993):

Σχεδιασμός	κατασκευών	από	χάλυβα.

EC4	(EN	1994):

Σχεδιασμός	σύνθετων	κατασκευών.

EC5	(EN	1995):

Σχεδιασμός	ξύλινων	κατασκευών.

EC6	(EN	1996):

Σχεδιασμός	οικοδομικών	κατασκευών.

EC7	(EN	1997):

Γεωτεχνικός	σχεδιασμός.

EC8	(EN	1998):

Αντισεισμικός	 σχεδιασμός	 των	 κατα-

σκευών.

EC9	(EN	1999):

Σχεδιασμός	κατασκευών	από	αλουμίνιο.

Η	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 Τυποποί-

ησης	 CEN	 (Comité	 Européenne	 de	

Normalisation)	 έχει	 ήδη	 προχωρήσει	

στην	 έκδοση	 των	 Ευρωκωδίκων	 σε	

τρεις	 κύριες	 ευρωπαϊκές	 γλώσσες	

(αγγλική,	γαλλική	και	γερμανική).	Στη	

συνέχεια	 θα	 ακολουθήσει	 μια	 περίο-

δος	 ενσωμάτωσης	 των	 Ευρωκωδίκων	

στους	 αντίστοιχους	 εθνικούς	 Κανονι-

σμούς	των	χωρών	–	μελών	της	Ευρω-

παϊκής	 Ένωσης.	 Θα	 ακολουθήσει	 μια	

περίοδος	δύο	ετών	για	τη	δημιουργία	

παραρτημάτων	 από	 τα	 κράτη	 –	 μέλη,	

που	 θα	 περιλαμβάνουν	 παρατηρήσεις	

ως	 προς	 την	 εφαρμογή	 των	 κωδίκων	

και	 στη	 συνέχεια	 μια	 περίοδος	 τριών	

ετών,	 συνύπαρξης	 των	 Ευρωκωδί-

κων	 με	 τους	 εθνικούς	 κώδικες.	 Μετά	

τις	 δύο	 αυτές	 περιόδους,	 η	 διάρκεια	

των	οποίων	μπορεί	να	αυξηθεί	εάν	το	

απαιτήσουν	οι	περιστάσεις,	τα	κράτη	–	

μέλη	θα	είναι	υποχρεωμένα	να	αποσύ-

ρουν	τους	εθνικούς	Κανονισμούς	που	

συγκρούονται	με	τους	Ευρωκώδικες.

Ο	Ευρωκώδικας	1	καθορίζει	τα	είδη	των	

φορτίσεων	(άμεσες	δράσεις	και	επιβε-

βλημένες	δυνάμεις),	τα	είδη	των	έμμε-

σων	 δράσεων	 και	 εφαρμοσμένων	 πα-

ραμορφώσεων	(π.χ.	λόγω	διαφορικών	

καθιζήσεων	 στις	 θεμελιώσεις	 ή	 λόγω	

θερμοκρασιακών	 μεταβολών),	 καθώς	

και	 των	 επιταχύνσεων	 (π.χ.	 λόγω	δο-

νήσεων	 από	 τη	 λειτουργία	 μηχανών	

ή	 λόγω	 σεισμικής	 δράσης).	 Έτσι,	 για	

τον	Ευρωκώδικα	3,	όπως	και	για	όλους	

τους	υπόλοιπους	Ευρωκώδικες,	ισχύει	

η	εξής	βασική	αρχή	που	διέπει	το	σχε-

διασμό	αντοχής	μιας	κατασκευής	:

όπου	Ed	είναι	ο	δυσμενέστερος	συνδυ-

ασμός	των	φορτίσεων	και	δράσεων,

που	 λαμβάνονται	 υπόψη	 στο	 σχεδι-

ασμό,	 πολλαπλασιασμένων	 με	 τους	

κατάλληλους	συντελεστές	και	Rd είναι	

(1.1)
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η	αντοχή	σχεδιασμού.	Ο	συνδυασμός	

φορτίσεων,	 όπως	 προβλέπεται	 από	

τον	Ευρωκώδικα	1,	δίνεται	από	την	πιο	

κάτω	σχέση:

όπου	 γGJ είναι	 οι	 συντελεστές	 μονί-

μων	φορτίων	GkJ (γG=	1.5	για	δυσμενή	

συνδυασμό	και	γG	=	1.0	για	ευμενή),	γP 

είναι	ο	συντελεστής	προεντεταμένων	

φορτίων	 P,	 γQ1	 είναι	 ο	 συντελεστής	

της	 κύριας	 μεταβλητής	 δράσης	 QK,1 

(γQ =	 1.5	 για	 δυσμενή	 συνδυασμό	 και	

γQ =	0	για	ευμενή	συνδυασμό)	και	Ψ0,i  

είναι	οι	συντελεστές	των	μεταβλητών	

δράσεων	Qki	που	σκοπό	έχουν	να	εισά-

γουν	στο	σχεδιασμό	τη	μειωμένη	πιθα-

νότητα	ταυτόχρονης	δράσης	δύο	ή	πε-

ρισσότερων	φορτίων	στην	 κατασκευή	

(Ψ0=0.7	 για	 επιβεβλημένα	 φορτία	 και	
Ψ0=0.5	για	φορτία	ανέμου).	O	Ευρωκώ-

δικας	1	επιτρέπει	τη	μείωση	των	μονί-

μων	φορτίων	GkJ	με	το	μειωτικό	συντε-

λεστή	ξj=0.85,	 ο	 οποίος	προβλεπόταν	
και	 από	 παλαιότερους	 ευρωπαϊκούς	

Κανονισμούς,	όπως	τα	βρετανικά	BS.

Στη	 συνέχεια	 του	 άρθρου	 αυτού	 θα	

δούμε	 τους	 τίτλους	 των	 κεφαλαίων	

του	 Ευρωκώδικα	 3	 και	 θα	 παρουσιά-

σουμε	 πιο	 αναλυτικά	 κάποια	 από	 τα	

θέματα	του	πρώτου	κεφαλαίου	του	κώ-

δικα	αυτού,	που	αφορούν	γενικούς	κα-

νόνες	σχεδιασμού	για	την	ανάλυση	και	

μελέτη	των	κατασκευών	από	χάλυβα.

2.	Ο	Ευρωκώδικας	3

Ο	Ευρωκώδικας	3	αποτελείται	από	έξη	

κεφάλαια	που	έχουν	τους	εξής	τίτλους:

EN	1993	–	1:

Γενικευμένοι	κανόνες.

EN	1991	–	2:	Γέφυρες.

EN	1993	–	3:

Πύργοι,	πυλώνες	και	καπνοδόχοι.

EN	1993	–	4:

Σιλό,	δεξαμενές	και	αγωγοί	ρευστών.

EN	1993	–	5:

Πάσσαλοι.

EN	1993	–	6:

Κατασκευές	στήριξης	γερανών.

Στο	 άρθρο	 αυτό	 θα	 ασχοληθούμε	 με	

ορισμένα	 βασικά	 θέματα	 του	 πρώτου	

κεφαλαίου.	Το	 κεφάλαιο	αυτό	αποτε-

λείται	από	τα	εξής	μέρη	:

EN	1993	–	1	-	1:

Γενικοί	κανόνες.

EN	1991	–	1	-	2:

Πυροπροστασία.

EN	1993	–	1	-	3:

Χαλύβδινες	 κατασκευές	 ψυχρής	 εξέ-

λασης.

EN	1993	–	1	-	4:

Ανοξείδωτος	χάλυβας.

EN	1993	–	1	-	5:

Επίπεδα	στοιχεία	(πλάκες).

EN	1993	–	1	-	6:

Κελύφη.

EN	1993	–	1	-	7:

Κάθετα	φορτιζόμενες	πλάκες.

EN	1993	–	1	-	8:

Συνδέσεις.

EN	1993	–	1	-	9:

Κόπωση.

EN	1993	–	1	-	10:

Αντοχή	έναντι	ρηγμάτωσης.

EN	1993	–	1	-	11:

Καλώδια.

EN	1993	–	1	-	12:

Χάλυβας	υψηλής	αντοχής.

Στη	συνέχεια	θα	γίνει	προσεκτική	επι-

λογή	 και	 θα	 ασχοληθούμε	 (όσο	 μας	

επιτρέπουν	 τα	στενά	πλαίσια	 του	άρ-

θρου	αυτού)	με	συγκεκριμένους	κανό-

νες	 σχεδιασμού	 που	 περιέχονται	 στα	

διάφορα	μέρη	του	πρώτου	κεφαλαίου.	

Συγκεκριμένα	 θα	 παρουσιαστούν	 οι	

γενικές	 αρχές	 σχεδιασμού	 και	 ανά-

λυσης	πλαισίων,	ο	σχεδιασμός	μελών	

υπό	ένταση,	ο	σχεδιασμός	μελών	υπό	

θλίψη	(λυγισμός),	ο	σχεδιασμός	δοκών	

και	ο	σχεδιασμός	συνδέσεων.

3.	 Σχεδιασμός	 και	 ανάλυση	 μεταλλι-

κών	(χαλύβδινων)	πλαισίων

Στις	 διατομές	 υποστυλωμάτων	 και	

δοκών	 των	 πλαισίων	 από	 χάλυβα,	 οι	

κύριοι	 άξονες	 y-y	 και	 x-x,	 οι	 οποίοι	

σύμφωνα	 με	 τον	 EC3	 συμβολίζονται	

αντίστοιχα	ως	 z-z	 και	 y-y,	 είναι	 όπως	

φαίνονται	 στο	 Σχήμα	 1.	 Επομένως,	

σύμφωνα	με	τον	κώδικα	οι	αντίστοιχοι	

συμβολισμοί	 για	 την	 ροπή	 αδρανείας	

και	 την	καμπτική	ροπή,	ως	προς	τους	

άξονες	αυτούς,	 είναι	 Iz,	 Iy,	 και	Mz,	My,	

αντίστοιχα.	 Επίσης,	 στον	 κώδικα,	 το	

ύψος	της	διατομής	συμβολίζεται	με	h	

αντί	με	d.

Ο	Ευρωκώδικας	 3	 προδιαγράφει	 στα-

θερή	τιμή	για	το	μέτρο	ελαστικότητας	

Ε	του	Young,	ίση	με	210.000	Ν	/	mm²	.	

Ο	πίνακας	3.1	του	EN	1993	–	1	-1	δίνει	

τις	τιμές	για	το	όριο	διαρροής	και	την	

οριακή	αντοχή	για	κάθε	κατηγορία	χά-

λυβα	(Πίνακας	1).

Ο	 κώδικας	 επιτρέπει	 ελαστική	 ανά-

λυση	 1ης	 και	 2ης	 τάξης,	 καθώς	 και	

πλαστική	ανάλυση	των	πλαισίων	 (επί-

πεδων	 ή	 τρισδιάστατων)	 1ης	 και	 2ης	

τάξης.	 Έτσι,	 προβλέπεται	 η	 συνήθης	

διαδικασία	 όπως	 και	 στους	 παλαιότε-

ρους	 Κανονισμούς,	 δηλαδή	 η	 επιλο-

γή	 κατάλληλης	 μεθόδου	 ανάλυσης,	

η	 δημιουργία	 κατάλληλου	 μοντέλου	

ανάλυσης	 του	 πλαισίου,	 η	 εφαρμογή	

όλων	των	συνδυασμών	φορτίσεων	στο	

μοντέλο	 πλαισίου,	 η	 επιλογή	 και	 στη	

συνέχεια	ο	έλεγχος	των	διατομών,	κα-

θώς	και	των	μελών	και	των	συνδέσεων	

(κόμβων)	 του	 πλαισίου,	 έναντι	 εφελ-

κυστικών,	 θλιπτικών	 και	 τεμνουσών	

δυνάμεων	και	έναντι	καμπτικών	ροπών	

και	λυγισμού	(όπου	επιβάλλεται).	

Ο	 κώδικας	 προβλέπει,	 επίσης,	 μέσα	

από	 τον	 EN	 1993–1-1,	 ότι	 πρέπει	 να	

λαμβάνεται	 υπόψη	 η	 γεωμετρία	 του	

παραμορφωμένου	 πλαισίου,	 που	 προ-

(1.2)

Σχήμα	1.	Τυπική	διατομή	χαλύβδινης	
δοκού	σειράς	Wide	Flange	I-beams.
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κύπτει	από	φαινόμενα	2ης	τάξης,	υπό	

την	προϋπόθεση	ότι	τα	φαινόμενα	αυτά	

κάνουν	πιο	έντονα,	γενικά,	 τα	αποτε-

λέσματα	 των	 δράσεων(φορτίσεων)	 ή	

αλλάζουν	σε	μεγάλο	βαθμό	τη	συμπε-

ριφορά	 του	 πλαισίου.	 Ο	 ΕΝ	 1993-1-1	

καθορίζει	τις	περιπτώσεις	στις	οποίες	

πρέπει	 να	 λαμβάνονται	 υπόψη	 στο	

σχεδιασμό,	 φαινόμενα	 2ης	 τάξης.	 Ο	

μελετητής	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιήσει	

ελαστική	 ανάλυση	 1ης	 τάξης	 ή	 ανά-

λυση	2ης	τάξης,	ανάλογα	με	την	τιμή	

της	ποσότητας	acr	σε	κάθε	όροφο	του	

πλαισίου,	που	ορίζεται	ως	εξής	:

όπου	 HEd είναι	 η	 οριζόντια	 τέμνουσα	

του	ορόφου,	VEd	είναι	η	συνολική	τιμή	

του	 αθροίσματος	 των	 τιμών	 των	 κα-

τακόρυφων	 δυνάμεων	 του	 ορόφου,	 h	

είναι	το	ύψος	του	ορόφου,	δΗ,Εd	είναι	η	

σχετική	μετατόπιση	του	ορόφου	όπως	

προκύπτει	 από	 ανάλυση	 1ης	 τάξης,	

Fcr	 είναι	 το	 κρίσιμο	φορτίο	 ελαστικού	

λυγισμού	 (για	 καθολική	 αστάθεια	 του	

ορόφου	με	βάση	την	αρχική	ελαστική	

ακαμψία)	και	FEd	είναι	το	καθολικό	φορ-

τίο	 σχεδιασμού	 του	 τυπικού	 ορόφου	

σε	 ένα	 επίπεδο	 πλαίσιο	 με	φορτίσεις	

(Σχήμα	2).

Όπως	έχουμε	ήδη	αναφέρει,	η	επιλογή	

του	είδους	της	ανάλυσης	που	πρέπει	να	

εφαρμοστεί	(ανάλυση	1ης	ή	2ης	τάξης)	

αποφασίζεται	με	βάση	τις	τιμές	του	acr,	

όπως	καθορίζεται	στον	Πίνακα	2.

Οι	 γενικές	 κατασκευαστικές	 ατέλειες	

των	 πλαισίων,	 καθώς	 και	 οι	 ατέλειες	

των	 μελών	 τους,	 μπορούν	 να	 αγνοη-

θούν,	 σύμφωνα	 με	 τον	 κώδικα,	 όταν	

σε	κάθε	όροφο	του	πλαισίου	 ισχύει	η	

σχέση	:

ενώ	 διαφορετικά	 επιβάλλονται	 στην	

οροφή	 και	 στο	 δάπεδο	 του	 ορόφου	

επιπρόσθετες	οριζόντιες	δυνάμεις	που	

δίνονται	από	τις	σχέσεις	:

όπου	ο	συντελεστής	Φ	δίνεται	από	τη	
σχέση:

όπου	 Φ=1/200	 και	 ah, am	 είναι	

μειωτικοί	 συντελεστές	 που	 σύμφωνα	

με	 τον	 κώδικα	 μπορούν,	 για	 σκοπούς	

απλούστευσης,	 να	 χρησιμοποιούνται	

με	τιμή	ίση	με	τη	μονάδα.

4.	 Σχεδιασμός	 μελών	 έναντι	 εφελκυ-

στικών	δυνάμεων

Ο	Ευρωκώδικας	3	καθορίζει	ότι	η	αντο-

χή	Nt,Rd	 ενός	μέλους	μιας	κατασκευής	

(πλαισίου	 ή	 δικτυώματος)	 από	 χάλυ-

βα,	 έναντι	 εφελκυστικών	 δυνάμεων,	

πρέπει	 να	 είναι	 μεγαλύτερη	 από	 την	

εφελκυστική	 δύναμη	 σχεδιασμού	Nt,Ed 

που	ασκείται	σε	αυτό	(ή	το	πολύ	ίση	με	

την	Nt,Ed )	για	να	θεωρείται	αποδεκτό	το	

μέλος	στο	σχεδιασμό.	Έτσι,	ο	έλεγχος	

έναντι	εφελκυστικών	δυνάμεων	σε	ένα	

μέλος	απαιτεί	να	ισχύει	η	ανισότητα:

Η	 εφελκυστική	 αντοχή	 Nt,Rd ενός	 μέ-

λους	μπορεί	να	είναι	είτε	η	τιμή	διαρ-

ροής	Npl,Rd,	σε	θέση	πλήρους	διατομής	

(χωρίς	 οπές	 που	 δημιουργούνται	 για	

την	 τοποθέτηση	 κοχλιών),	 είτε	 η	 ορι-

ακή	 τιμή	αστοχίας	Nu,Rd,	 πάλι	σε	 θέση	

καθαρής	διατομής	(δηλαδή	χωρίς	οπές	

για	τη	δημιουργία	κοχλιωτών	συνδέσε-

ων).	Ο	κώδικας	δίνει	την	εξής	έκφρα-

ση	για	την	τιμή	διαρροής	Npl,Rd σε	θέση	

πλήρους	διατομής	:

Πίνακας	1.	Τιμές	ορίου	διαρροής	και	οριακής	αντοχής	χάλυβα.
(3.1)

Πίνακας	2.	Τιμές	ποσότητας acr	και	μέθοδος	ανάλυσης	πλαισίων.

(3.2)

(3.3)

(3.4)
(4.1)

(4.2)
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όπου	A	είναι	το	εμβαδόν	της	πλήρους	

διατομής,	 fy	είναι	η	τιμή	της	τάσης	δι-

αρροής	 του	 υλικού,	 που	 καθορίζεται	

από	τον	κώδικα	και	εξαρτάται	από	το	

χαρακτηριστικό	 πάχος	 t	 της	 διατομής	
και	 την	 κατηγορία	 του	 χάλυβα	 (Πίνα-

κας	 1).	 Ο	 μειωτικός	 συντελεστής	 γΜ0 

δίνεται	από	τον	Πίνακα	3.	Όσον	αφορά	

την	οριακή	τιμή	αστοχίας	Nu,Rd,	αυτή	δί-

νεται	από	τη	σχέση	:

όπου	 Αnet	 είναι	 το	 εμβαδόν	 καθαρής	

διατομής,	 αφαιρουμένων	 των	 οπών	

των	 κοχλιών	 (βιδών)	 στις	 θέσεις	 των	

συνδέσεων	 (κόμβων)	 του	 πλαισίου,	

γΜ2	είναι	μειωτικός	συντελεστής	που	η	

τιμή	του	δίνεται	από	τον	Πίνακα	3	και	fu 

είναι	η	οριακή	αντοχή	του	χάλυβα,	που	

η	τιμή	της	καθορίζεται	ανάλογα	με	την	

κατηγορία	 χάλυβα	 και	 το	 χαρακτηρι-

στικό	πάχος	της	διατομής	(Πίνακας	1).

5.	 Σχεδιασμός	 μελών	 έναντι	 τεμνου-

σών	δυνάμεων

Η	τέμνουσα	δύναμη	σχεδιασμού	συμ-

βολίζεται	 με	 VEd	 και	 αυτή	 πρέπει	 να	

είναι	μικρότερη	ή	το	πολύ	ίση	με	τη	δι-

ατμητική	αντοχή	σχεδιασμού	Vc,Rd:

Ο	 κώδικας	προτρέπει	 τους	μελετητές	

να	 θεωρούν	 ότι	 η	 διατμητική	 αντοχή	

σχεδιασμού	είναι	ίση	με	την	διατμητική	

αντοχή	διαρροής	Vpl,Rd που	δίνεται	από	

τη	σχέση:

όπου	Aν	είναι	το	εμβαδό	του	τμήματος	

της	διατομής	του	μέλους,	που	ενεργο-

ποιείται	για	να	αντισταθεί	στην	εφαρ-

μοζόμενη	 διατμητική	 δύναμη,	 λαμβα-

νομένου	 υπόψη	 και	 του	 ενδεχομένου	

ύπαρξης	πλαστικών	παραμορφώσεων,	

οι	οποίες	κατανέμονται	σε	τμήματα	της	

διατομής	που	έχουν	υποστεί	πλαστική	

διαρροή.	Η	απόδειξη	της	σχέσης	(5.2)	

προκύπτει	 εύκολα	 με	 εφαρμογή	 του	

κριτηρίου	 πλαστικής	 διαρροής	 Von-

Mises,	 της	Μηχανικής	 απολύτως	στε-

ρεών	παραμορφωσίμων	σωμάτων,	από	

ισότροπο	 υλικό,	 που	 στην	 περίπτωση	

επίπεδης	 εντατικής	 κατάστασης,	 εκ-

φράζεται	 συναρτήσει	 των	 κυρίων	 τά-

σεων	σ
1
,	σ

2
	στο	σημείο	του	υλικού	που	

εξετάζουμε,	ως	εξής:

Ως	γνωστό	η	μέγιστη	διατμητική	τάση	

στο	 σημείο	 που	 εξετάζουμε	 δίνεται	

από	 τη	 σχέση,	 τ
max
=(σ

1
-σ

2
)/2	 οπότε	 η	

ανισότητα	του	κριτηρίου	Von-Mises	δι-

ατυπώνεται	ως	εξής:

Σε	 καθαρή	 διάτμηση,	 είναι	 τ
max
=	 τ	 και	

σ
1
=τ,	σ

2
=-τ	οπότε	από	το	κριτήριο	Von-

Mises	προκύπτει	εύκολα	ότι:

Όμως,	είναι	τ=Vpl/Rd/Aν	οπότε	αντικαθι-

στώντας	στην	πιο	πάνω	ανισότητα	και	

εισάγοντας	 τον	 μειωτικό	 συντελεστή	

γ
Μ0
,	λαμβάνουμε	τη	σχέση	(5.2).	Πρέπει	

να	επισημάνουμε	ότι	ο	Ευρωκώδικας	3	

καθορίζει	τον	τρόπο	υπολογισμού	του	

εμβαδού	Aν για	τις	διάφορες	περιπτώ-

σεις	διατομών	χαλύβδινων	μελών:

•	 Για	 διατομές	 τύπου	 ‘‘Ι’’	 και	 ‘‘Η’’,	 με	

διατμητική	 δύναμη	 παράλληλα	 στον	

κορμό	της	διατομής,	είναι:

όπου	 ο	 συντελεστής	 n	 έχει	 την	 τιμή	
1.2	 όταν	 fy≤460N.mm-2	 και	 1.0	 όταν	

fy>460kN.N.mm-2	 (σύμφωνα	 με	 το	 ΕΝ	 –	

1993	–	1	–	5).

•	Για	διατομές	τύπου	C,	με	διατμητική	

δύναμη	 παράλληλα	 στον	 κορμό	 τους	

είναι:

Σχήμα	2.	Τυπικό	επίπεδο	πλαίσιο	με	φορτίσεις,	όπου	Lcol	=	h	(ύψος	ορόφου).

(4.3)

																		Πίνακας	3.	Τιμές	μειωτικού	συντελεστή	γM

(5.1)

(5.2)
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•	Για	κλειστές	διατομές,	τύπου	‘‘RHS’’,	

με	διατμητική	δύναμη	παράλληλα	στο	

ύψος	τους,	είναι

•	 Για	 σωλήνες	 και	 διατομές	 τύπου	

‘‘CHS’’	είναι	

όπου	 στις	 πιο	 πάνω	 εκφράσεις	Α	 εί-
ναι	το	ολικό	εμβαδόν	της	διατομής,	b 

είναι	 το	πλάτος	 της	διατομής,	h	 είναι	
το	ύψος	της	διατομής,	hw	είναι	το	ύψος	

του	κορμού	μεταξύ	των	πελμάτων	για	

διατομές	 τύπου	 ‘‘Ι’’	 και	 ‘‘Η’’,	 r	 είναι	 η	

ακτίνα	του	κυκλικού	τμήματος	μεταξύ	

κορμού	και	πέλματος,	tf	είναι	το	πάχος	

των	πελμάτων	και	tw είναι	το	πάχος	του	

κορμού.	(Σχήμα	1)

Πρέπει,	 επίσης,	 να	 γίνεται	 έλεγχος	

έναντι	 διατμητικού	 λυγισμού,	 παρόλο	

που	είναι	πολύ	μικρή	η	πιθανότητα	να	

συμβεί	τέτοιου	είδους λυγισμός	σε	συ-

νήθεις	διατομές,	όπως	αυτές	που	περι-

γράψαμε	πιο	πάνω.	Έτσι,	δεν	απαιτείται	

έλεγχος	 έναντι	 διατμητικού	 λυγισμού	

όταν	ισχύει	η	πιο	κάτω	ανισότητα:	

6.	 Σχεδιασμός	 δοκών	 έναντι	 καμπτι-

κών	ροπών

Ο	Ευρωκώδικας	3	 καθορίζει	 ότι	 η	 κα-

μπτική	 ροπή	 σχεδιασμού	 ΜΕd	 για	 μια	

δοκό,	 πρέπει	 να	 είναι	 μικρότερη	 ή	 το	

πολύ	 ίση	με	την	καμπτική	ροπή	αντο-

χής	Μc,Rd,	δηλαδή

Η	τιμή	της	Μc,Rd	υπολογίζεται	ανάλογα	

με	την	κατηγορία	στην	οποία	ανήκει	η	

δοκός.	Στο	σημείο	αυτό	πρέπει	να	επι-

σημανθεί	ότι	ο	κώδικας	καθορίζει	τέσ-

σερις	 κατηγορίες	 δοκών	 ανάλογα	 με	

το	διάγραμμα	καμπτικής	ροπής	–	παρα-

μόρφωσης	που	ακολουθούν	(Σχήμα	3).	

Έτσι,	ανάλογα	με	την	κατηγορία	στην	

οποία	ανήκουν	(η	οποία	για	κάθε	δοκό	

καθορίζεται	αυστηρά	από	πίνακες	του	

κώδικα,	σύμφωνα	με	την	τιμή	του	λό-

γου	c / t,	όπου	c 	είναι	το	ύψος	του	κορ-

μού	ή	το	πλάτος	των	πελμάτων	και	t	το	

πάχος	του	κορμού	ή	των	πελμάτων	της	

διατομής	της	δοκού),	έχουμε	τις	εξής	

εκφράσεις	για	την	ροπή	αντοχής:

•	Κατηγορίες	1	και	2:

•	Κατηγορία	3:

•	Κατηγορία	4:

όπου	Wpl, Wel, και	Weff,	είναι,	αντίστοιχα,	
οι	ροπές	αντιστάσεως	της	πλάστιμης,	

της	ελαστικής	και	της	‘‘ενεργούς’’	συ-

μπεριφοράς	της	δοκού.	Ειδικά	για	τις	

τρεις	πρώτες	κατηγορίες	διατομών,	ο	

κώδικας	 περιέχει	 πίνακα	 (Πίνακας	 4)	

με	τη	βοήθεια	του	οποίου	ο	μελετητής	

μπορεί	 να	 αποφασίσει	 την	 κατηγορία	

στην	οποία	ανήκει	μια	διατομή,	ανάλο-

γα	 με	 τα	 γεωμετρικά	 χαρακτηριστικά	

και	το	είδος	καταπόνησης	και	μάλιστα	

μπορεί	 να	 αποφασίσει	 κατά	 πόσο	 τα	

πέλματα	ή	ο	κορμός	της	διατομής,	ξε-

χωριστά	το	καθένα,	ανήκουν	σε	κάποια	

από	τις	κατηγορίες	αυτές.	

Στον	 Πίνακα	 4,	 η	 παράμετρος	 c	 είναι	
η	 απόσταση	 μεταξύ	 των	 πελμάτων,	

ενώ	t	είναι	το	πάχος	του	κορμού	ή	των	
πελμάτων	ανάλογα	με	το	μέγεθος	της	

συνεισφοράς	του	καθενός	από	τα	δύο	

αυτά	μέρη	της	διατομής	στο	είδος	της	

καταπόνησης	που	εφαρμόζεται	σ΄	αυ-

τήν.	Έτσι,	 αν	συμμετέχουν	κυρίως	 τα	

πέλματα	στην	παραλαβή	 του	μεγαλυ-

τέρου	μέρους	των	ορθών	τάσεων,	τότε	

λαμβάνεται	υπόψη	μόνο	το	πάχος	t	των	
πελμάτων,	ενώ	αν	συμμετέχει	κυρίως	

ο	κορμός	στην	παραλαβή	του	μεγαλυ-

τέρου	 μέρους	 των	 ορθών	 εντατικών	

μεγεθών,	 τότε	 χρησιμοποιείται	 μόνο	

η	τιμή	t	του	κορμού.	Στον	ίδιο	πίνακα,	
η	παράμετρος	a	 είναι	 το	ποσοστό	επί	
του	ολικού	εμβαδού	της	διατομής,	που	

καταπονείται	από	εφελκυστικές	ορθές	

τάσεις,	 ενώ	ψ	 είναι	 η	 προσημασμένη	
τιμή	του	λόγου	της	μέγιστης	ορθής	θλι-

πτικής	 τάσης	 (λαμβάνεται	 με	 αρνητικό	

πρόσημο)	προς	την	μέγιστη	ορθή	εφελ-

κυστική	 τάση	 (λαμβάνεται	 με	 θετικό	

πρόσημο)	στην	διατομή	που	μελετούμε.

Πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	η	περίπτω-

ση	ψ<-1	ισχύει	είτε	για	σ ≤ fy,	είτε	για	

ε > fy/Ε.	Όσον	αφορά	την	παράμετρο	ε,	
αυτή	υπολογίζεται	από	τη	σχέση	

ε= √(235/ fy )	όπου	το	όριο	διαρροής	 fy 

εκφράζεται	σε	MPa.

7.	Συνδυασμένη	δράση	καμπτικής	ρο-

πής	και	τέμνουσας	δύναμης

Στις	 περιπτώσεις	 συνδυασμένης	 δρά-

σης	 καμπτικής	 ροπής	 και	 τέμνουσας	

δύναμης,	 ο	 κώδικας	 προβλέπει	 ότι	 η	

τιμή	 της	 τέμνουσας	δύναμης	VEd  πρέ-

πει	να	διέπεται	από	τη	σχέση:

όπου	Vpl,Rd	 είναι	 η	πλαστική	 τέμνουσα	

αντοχής.	Όταν	δεν	 ισχύει	η	πιο	πάνω	

ανισότητα,	 τότε	η	 τιμή	 της	 καμπτικής	

ροπής	 αντοχής	 υπολογίζεται	 χρησι-

μοποιώντας	 μειωμένη	 τιμή	 της	 τάσης	

διαρροής	 του	 χάλυβα,	 στην	 περιοχή	

διάτμησης,	σύμφωνα	με	τη	σχέση:

όπου	το	ρ	ορίζεται	ως	εξής:

(5.3)

(6.1)

Σχήμα	3.	Διαγράμματα	καμπτικών	ρο-

πών	–	μετατοπίσεων	για	τις	4	κατηγο-

ρίες	δοκών	.

(6.3)

(6.4)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(6.2)
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Xαλύβδινες ΚατασκευέςXαλύβδινες Κατασκευές

Τότε	για	τις	δοκούς	που	ανήκουν	στις	

κατηγορίες	 1	 και	 2	 και	 ειδικά	 για	 τις	

διατομές	τύπου	‘‘Ι’’,	η	τιμή	της	καμπτι-

κής	 ροπής,	 υπό	 την	 επίδραση	 συνδυ-

ασμένης	 δράσης	 τέμνουσας	 δύναμης	

και	 καμπτικής	 ροπής,	 δίνεται	 από	 τη	

σχέση	:

όπου	My,C,Rd	 είναι	 η	 καμπτική	 ροπή	 δι-

αρροής,	στην	περίπτωση	καθαρής	κάμ-

ψης	και	Aw=hwtw	 είναι	 το	εμβαδόν	 του	

κορμού	της	διατομής.

8.	Συμπεράσματα	Α΄	Μέρους

Ο	Ευρωκώδικας	3,	όπως	και	οι	υπόλοι-

ποι	 Ευρωκώδικες,	 είναι	 αποτέλεσμα	

εκτενούς	επιστημονικής,	πανεπιστημι-

ακής	και	εργαστηριακής	έρευνας.	Στο	

παρόν	 Α΄	 Μέρος	 είδαμε	 τις	 βασικές	

αρχές	 σχεδιασμού	 και	 τους	 συνδυα-

σμούς	 φορτίσεων,	 που	 περιέχονται	

στον	 Ευρωκώδικα	 1	 και	 μελετήσαμε	

τις	βασικές	πρόνοιες	του	Ευρωκώδικα	

3	ως	προς	τα	βασικά	είδη	καταπονήσε-

ων	δηλαδή	 το	σχεδιασμό	 μεταλλικών	

πλαισίων,	 το	 σχεδιασμό	 μεταλλικών	

στοιχείων	έναντι	εφελκυστικών	και	τε-

μνουσών	δυνάμεων	και	 το	σχεδιασμό	

μεταλλικών	 δοκών	 έναντι	 καμπτικών	

ροπών.	 Διαπιστώνει	 εύκολα	 κανείς	

ότι	πρόκειται	για	κώδικα	που	υιοθετεί	

πρωτοποριακές	 αρχές	 σχεδιασμού,	

οι	 οποίες	 βασίζονται	στην	 έννοια	 της	

οριακής	 αντοχής	 των	 κατασκευών	

(ultimate	stress	design).	Οι	νέες	αυτές	

αρχές	 σχεδιασμού	 οδηγούν	 σε	 οικο-

νομικότερες	λύσεις	αλλά	ταυτόχρονα	

εξασφαλίζουν	ασφαλείς	και	λειτουργι-

κές	μεταλλικές	κατασκευές.

Στο	 Β΄	 Μέρος	 του	 άρθρου	 αυτού	 θα	

ασχοληθούμε	 με	 τη	 μελέτη	 των	 προ-

νοιών	 του	Ευρωκώδικα	 3	ως	 προς	 το	

σχεδιασμό	μεταλλικών	στοιχείων	ένα-

ντι	 λυγισμού	 κατά	 τους	 δύο	 άξονες,	

υπό	την	επίδραση	θλιπτικών	φορτίων,	

καθώς	 και	 έναντι	 πλευρικού	 στρεπτι-

κού	 λυγισμού	 για	 φορτίσεις	 ως	 προς	

τον	 κύριο	 άξονα	 της	 διατομής	 μελών	

μεταλλικών	πλαισίων.
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Ευρωκώδικας	3	(EC	3)
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Η 
επαρκής	 επαγγελματική	 κατάρτιση	 τόσο	 η	 θεωρητι-
κή	 όσο	 και	 η	 πρακτική	 συμβάλλουν	 αναμφίβολα	 στη	
σωστή	και	χωρίς	ιδιαίτερα	προβλήματα	εκτέλεση	μιας	

οποιασδήποτε	 εργασίας,	 μιας	 κατασκευής,	 ενός	 αντικειμέ-
νου.	Και	για	μεν	τον	κατασκευαστή	αυτή	σημαίνει	γρήγορη,	
ορθή	 και	 χωρίς	 λειτουργικά	 προβλήματα	 κατασκευή	 διά	 δε	
τον	καταναλωτή	–	στην	περίπτωση	μας	τον	αγοραστή	ενός	
σπιτιού	ή	διαμερίσματος	–	την	εξασφάλιση	μιας	κατοικίας	με	
την	ελάχιστη	δαπάνη	συντήρησης	όπου	τα	υλικά	που	χρησι-
μοποιήθηκαν	όπως	και	οι	μέθοδοι	κατασκευής	θα	εγγυούνται	
μακρόχρονη	 χρήση	 χωρίς	 πονοκεφάλους,	 αντικαταστάσεις	
εξαρτημάτων,	 μπλοκαρίσματα	 αγωγών,	 διαρροές	 νερών,	
ρωγμές	σε	τοίχους	και	πλάκες	και	όσα	άλλα	μας	κάνουν	πολ-
λές	φορές	να	μετανιώνουμε	πικρά	για	την	εξασφάλιση	ιδιό-
κτητης	στέγης	ή	για	την	επένδυση	που	κάναμε.

Είναι	συνεπώς	η	άρτια	επαγγελματική	κατάρτιση	το	εργαλείο	
εκείνο	 που	 οδηγεί	 στη	 μεγιστοποίηση	 της	 απόδοσης	 μιας	
επένδυσης	τόσο	από	πλευράς	κατασκευαστή	όσο	και	κατα-
ναλωτή.	 Για	 τον	 κατασκευαστή,	 αυτό	 εκφράζεται	 με	 όρους	
όπως	 άριστη	 κατασκευή,	 εξοικονόμηση	 χρόνου	 και	 πόρων,	
περαιτέρω	εξύψωση	της	φήμης	μιας	εργοληπτικής	εταιρίας	
διά	δε	τον	αγοραστή	μια	πετυχημένη	αγορά	σπιτιού/	διαμερί-
σματος/	καταστήματος	στην	καλύτερη	τιμή	και	με	τις	καλύτε-
ρες	τεχνικές	προδιαγραφές.	Αν	επιχειρήσουμε	να	δώσουμε	
κάποιον	 ορισμό	 ή	 χαρακτηρισμό	 στον	 όρο	 “Επαγγελματική	
Κατάρτιση”	αυτό	σημαίνει	την	ικανότητα	ενός	τεχνίτη	να	αξι-
οποιήσει	πλήρως,	ορθά	και	με	ασφάλεια	όλους	τους	πόρους	
που	του	παρέχονται	(υλικά	–	εξοπλισμό	-	βοηθητικό	προσωπι-
κό)ώστε	να	πετύχει	το	καλύτερο	αποτέλεσμα,	δηλ.	μια	κατα-
σκευή	τεχνικά	άριστη	στην	εμφάνιση	και	αντοχή	στο	χαμηλό-
τερο	δυνατό	κόστος.

Προς	την	κατεύθυνση	παροχής	ευκαιριών	κατάρτισης	των	ερ-
γαζομένων,	 το	 κράτος	 μέσω	 του	 εντεταλμένου	φορέα	 που	
είναι	 η	 Αρχή	 Ανάπτυξης	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού	 Κύπρου,	
παρέχει	 πλείστες	 ευκαιρίες	 επιμόρφωσης	 και	 κατάρτισης	
σε	 όλους	 σχεδόν	 τους	 τομείς	 δραστηριότητας	 τόσο	 στην	
Κύπρο	όσο	και	στο	εξωτερικό.	Προγράμματα	όπως	Πολυεπι-
χειρησιακά	 Συνεχιζόμενης	 Κατάρτισης,	Μονοεπιχειρησιακά,	
Εξειδικευμένα	Προγράμματα	κ.α.	παρέχουν	την	ευκαιρία	σε	
εργοδότες	και	εργοδοτούμενους	να	επωφεληθούν	σε	μεγά-
λο	βαθμό	οι	μεν	μέσω	των	ταμείων	επιχορήγησης	των	προ-
γραμμάτων	αυτών	να	καταρτίσουν	το	προσωπικό	τους	οι	δε	
δεύτεροι	να	επιμορφωθούν	ή	και	να	καταρτιστούν	στον	τομέα	
της	δραστηριότητας	τους.

Σε	πιο	αναπτυγμένες	από	τον	τόπο	μας	χώρες,	η	επιμόρφωση	
των	εργαζομένων	και	η	συνεχής	ενημέρωση	τους	στα	θέματα	
που	αφορούν	το	επάγγελμα	τους	είναι	μια	καθιερωμένη	και	
συνεχής	πρακτική.	Αλλαγές	στη	τεχνολογία,	επινόηση	νέων	
μεθόδων	εργασίας	όπως	 και	 νέων	υλικών	δημιουργούν	 την	
ανάγκη	για	ενημέρωση	αυτών	που	θα	εφαρμόσουν.	Το	αντί-

θετο,	η	παραμονή	δηλαδή	στα	επίπεδα	γνώσεων	του	παρελ-
θόντος,	οδηγεί	έναν	οργανισμό,	μιαν	εταιρία	ή	και	ένα	απλό	
εργοδότη	όπως	και	τους	εργοδοτούμενους	τους	στον	μαρα-
σμό	και	κατ’	ακολουθία	στην	αφάνεια.

Η	Κυπριακή	Δημοκρατία	μέσω	του	φορέα	που	προαναφέραμε,	
την	Αρχή	Βιομηχανικής	Κατάρτισης	(ΑνΑΔ)	προσπαθεί	τώρα	
να	εφαρμόσει	σταδιακά	ένα	Σύστημα	Επαγγελματικών	Προ-
σόντων	(Σ.Ε.Π)	το	οποίο	βασίζεται	σε	Πρότυπα	Επαγγελμα-
τικών	Προσόντων	(Π.Ε.Π).	Αυτό	ουσιαστικά	σημαίνει	κυρίως	
την	εξέταση	και	την	πιστοποίηση	των	ικανοτήτων	ενός	ατό-
μου,	ενός	τεχνίτη	αν	θέλετε,	να	φέρει	σε	πέρας	μια	συγκε-
κριμένη	εργασία	στη	βάση	ενός	Π.Ε.Π,	σε	πραγματικές	συν-
θήκες	εργασίας	ή	σε	συνθήκες	προσομοίωσης.	Προς	την	ίδια	
κατεύθυνση,	το	Σύστημα	καθορίζει	το	πλαίσιο	για	κατάρτιση	
του	ατόμου	παρέχοντας	του	κατ’	αυτόν	τον	τρόπο	τη	δυνα-
τότητα	να	φθάσει	στο	επίπεδο	που	καθορίζει	το	Π.Ε.Π.	Κατ’	
ακολουθία,	η	διασφάλιση	της	πιστοποίησης	των	προσόντων	
που	αποκτήθηκαν	θα	γίνεται	μέσω	του	Σ.Ε.Π.

Αν	επανέλθουμε	στο	παράδειγμα	της	οικοδομικής	βιομηχα-
νίας,	θα	δούμε	πόσοι	και	πόσοι	διαφορετικοί	επαγγελματίες	
πρέπει	 να	 ενώσουν	 τις	 γνώσεις	 και	 εμπειρίες	 τους	 για	 να	
συμπληρωθεί	 μια	οικοδομή.	Οικοδόμοι,	 τεχνίτες	 ξυλοτύπων	
(καλουψιήδες),	 τεχνίτες	 επεξεργασίας	 οπλισμού	 (σιδερά-
δες),	υδραυλικοί,	ηλεκτρολόγοι,	ξυλουργοί,	και	άλλα	παρεμ-
φερή	 επαγγέλματα.	 Επίσης	 εργοδηγοί,	 επιστάτες,	 τεχνίτες	
σκυροδέτησης	 κ.α.	 Αν	 εξαιρέσει	 κανείς	 το	 επάγγελμα	 του	
ηλεκτρολόγου	–	που	ευτυχώς	εδώ	και	χρόνια	ασκείται	μετά	
από	πιστοποίηση	των	ικανοτήτων	του	τεχνίτη	ή	τεχνικού	από	
μέρους	της	αρμόδιας	κρατικής	υπηρεσίας	η	οποία	και	εκδίδει	
την	σχετική	άδεια	άσκησης	 του	επαγγέλματος	–	για	όλους	
τους	υπόλοιπους	ποιος	έχει	ελέγξει	το	επίπεδο	των	γνώσεων	
τους;	Γνωρίζουν	τις	βασικές	έστω	ιδιότητες	των	υλικών	που	
χρησιμοποιούν,	 εφαρμόζουν	 την	 ορθή	 πρακτική	 στη	 χρήση	
των	υλικών	αυτών,	κατέχουν	υποτυπώδη	έστω	θεωρία	για	τη	
στατικότητα	 ενός	 κτιρίου;	Και	 αν	δεν	υπάρχουν	αυτά	πόσο	
σίγουροι	 είμαστε	για	 την	ποιότητα	 των	 κτιρίων	 και	 εγκατα-
στάσεων	που	κάνουμε	στις	λογής	λογής	οικοδομές	που	κα-
τασκευάζομε;	Το	πρόβλημα	γίνεται	ακόμη	οξύτερο	αν	συνυ-
πολογιστεί	και	η	ατυχής	περίπτωση	ελλιπούς	επίβλεψης	του	
έργου	από	μέρους	του	μελετητή	μηχανικού	ή	αρχιτέκτονα.

Όλα	συνεπώς	τα	πιο	πάνω	συνηγορούν	υπέρ	μιας	διαφορετι-
κής	προσέγγισης	στα	θέματα	κατάρτισης	του	προσωπικού	και	
πιστοποίησης	των	ικανοτήτων	του.	Και	αυτό	επιβάλλεται	να	
γίνει	διότι	συνεχής	επιμόρφωση,	 ενημέρωση	και	 καλή	γνώ-
ση	του	αντικειμένου	σημαίνει	καλύτερη	ποιότητα,	μειωμένα	
κόστα,	ασφάλεια	στο	χώρο	εργασίας	και	αμοιβή	βάσει	μετρή-
σιμων	δεδομένων.	Έτσι,	κράτος,	εργοδότες,	συντεχνίες	και	
εργοδοτούμενοι	θα	πρέπει,	συνεργαζόμενοι	να	θέσουν	στό-
χους	και	επίπεδα	γνώσης	και	 ικανοτήτων	για	το	καλό	όλων	
και	της	οικονομίας	του	τόπου.				.

Γιώργος	Μ.	Θεμιστοκλέους,	Πολιτικός	Μηχανικός,	BEng,	MSc	(E.P.M)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ	Ινστιτούτο,	Επαγγελματικής	Κατάρτισης

Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική	Κατάρτιση	και	Ποιότητα	στη	Βιομηχανία	των	Κατασκευών
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Στις	 10	 Νοεμβρίου	 υπογράφηκε	 από	 τον	

Διευθυντή	 του	 Τμήματος	 Γεωλογικής	

Επισκόπησης	 Δρα	 Πόλυ	 Μιχαηλίδη	 και	

εκπρόσωπο	του	βρετανικού	οίκου	συμβού-

λων	 γεωλόγων-μηχανικών	 Scott	 Wilson	

σύμβαση	 συνεργασίας	 για	 εκπόνηση	 της	

«Μελέτης	των	Κατολισθήσεων	σε	περιοχές	της	

επαρχίας	 Πάφου».	 Η	 σύμβαση	 προβλέπει	 δαπάνη	 214.000	

ευρώ	(+	Φ.Π.Α.)	και	έχει	διάρκεια	δύο	ετών.

Σκοπός	 της	 σχετικής	 μελέτης	 είναι	 η	 λεπτομερής	 χαρτο-

γράφηση,	 καθώς	 και	 η	 εμπεριστατωμένη	 ανάλυση	 των	 κα-

τολισθητικών	φαινομένων	 (αίτια,	 είδη	 και	 μηχανισμοί)	 στις	

ορεινές	περιοχές	της	επαρχίας	Πάφου,	η	εκτίμηση	της	κατο-

λισθητικής	 επικινδυνότητας	 των	 επηρεαζόμενων	 περιοχών	

και,	 επιπλέον,	 ο	 υπολογισμός	 των	 δυνητικών	 κινδύνων	 σε	

π.χ.	θύματα,	ζημιές	περιουσιών	και	αστοχίες	τεχνικών	έργων.		

Το	τελικό	και	κύριο	προϊόν	της	μελέτης	θα	είναι	η	παραγωγή	

γεωτεχνικών	χαρτών	και,	κυρίως,	«χαρτών	γεωλογικής	επι-

κινδυνότητας»	 (σε	κλίμακα	1:25.000),	όπου	θ΄	αποτυπώνο-

νται	οι	σχετικές	συνθήκες,	οι	συναφείς	κίνδυνοι	και	οι	ζώνες/

περιοχές,	όπου	τελικά	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται	η	πολεοδο-

μική	–	οικιστική	ανάπτυξη	ή	θα	επιτρέπεται	μόνον	υπό	προϋ-

ποθέσεις.		Επίσης,	η	μελέτη	θα	καταλήγει	σε	εισηγήσεις	για	

τη	λήψη	των	αναγκαίων	σταθεροποιητικών	μέτρων.	Γι΄	αυτό,	

θ΄	αποτελεί	και	το	βασικό	υπόβαθρο	διαχείρισης	της	γης	από	

τις	αρμόδιες	κρατικές	αρχές	(κυρίως	την	Πολεοδομία)	αλλά	

και	συμβούλων	ανάπτυξης	γης	του	ιδιωτικού	τομέα	(μηχανι-

κών,	πολεοδόμων	και	αρχιτεκτόνων).

Οι	εργασίες	της	μελέτης	θα	στηριχθούν	σε	συνδυασμό	μεγά-

λου	αριθμού	σύγχρονων	ερευνών,	όπως	π.χ.	χαρτογραφήσε-

ων,	ερευνητικών	πυρηνοληπτικών	γεωτρήσεων,	γεωφυσικών	

διασκοπήσεων,	υδρογεωλογικών	μετρήσεων,	εκτίμησης	της	

σεισμικότητας	της	ευρύτερης	περιοχής,	αξιολόγησης	δορυ-

φορικών	φωτογραφιών,	 ανάλυσης	 της	 ευστάθειας	 πρανών	

κάτω	από	κανονικές/στατικές	αλλά	και	δυναμικές/σεισμικές	

συνθήκες,	καθώς	και	αποτελεσμάτων	ευρείας	σειράς	εδαφο-

μηχανικών	εργαστηριακών	δοκιμών	και	αναλύσεων.			.

Ανακοίνωση

Σύμβαση	συνεργασίας	για	εκπόνηση	της
«Μελέτης	των	Κατολισθήσεων»	από	το	Τμήμα	Γεωλογικής	Επισκόπησης	και	

το	βρετανικό	οίκο	συμβούλων	γεωλόγων	-	μηχανικών

Έντυπα	Μέσα	Ενημέρωσης,

Ανακοίνωση	του	Τμήματος	Γεωλογικής	Επισκόπησης

Υπογραφή	σύμβασης	συνεργασίας	για	εκπόνηση	της	«Μελέτης	των	κατολισθήσεων	σε	περιοχές	της	επαρχίας	Πάφου»

Αναφέρομαι	στο	πιο	πάνω	θέμα	και	σας	διαβιβάζω	σχετική,	αυτόδηλη	ανακοίνωση	του	Τμήματος	Γεωλογικής	Επισκόπη-

σης,	που	αφορά	πρόσφατα	(10.11.08)	υπογραφείσα	σύμβαση	συνεργασίας	για	εκπόνηση	της	«Μελέτης	των	Κατολισθήσε-

ων	σε	περιοχές	της	επαρχίας	Πάφου»	και	παρακαλώ,	όπως	δημοσιευθεί	στην	έγκριτη	εφημερίδα	/	περιοδικό	σας.

Επισυνάπτω	επίσης	σχετική	φωτογραφία	από	την	υπογραφή	της	σύμβασης.

Ο	κος	Πάρης	Ιωσήφ,	Τεχνικός	του	Τμήματος,	είναι	στη	διάθεσή	σας	για	τυχόν	διευκρινίσεις	(τηλ.	22409263).

Δρ	Πόλυς	Μιχαηλίδης

Διευθυντής

Τμήματος	Γεωλογικής	Επισκόπησης 							Ιστοσελίδα:	http://www.moa.gov.cy/gsd
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Ο 
Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανι-
κών	 Κύπρου	 (Επαρχιακό	 Τμή-
μα	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας)	

σε	 συνεργασία	 με	 τους	 Συλλόγους	
Πολιτικών	 Μηχανικών	 και	 Μηχανολό-
γων	Μηχανικών	Ηνωμένου	 Βασιλείου	
(Παράρτημα	Κύπρου)	διοργανώνει	Σε-
μινάριο	 μαζί	 με	 Έκθεση	 για	 τα	 Μέσα	
Ατομικής	Προστασίας	(Μ.Α.Π.)	στις	19	
(16:00	–	20:00)	και	20		(09:00	–	16:00)	
Ιουνίου	 2009	 στο	 Ξενοδοχείο	 Hilton	
Park.

To	 Σεμινάριο	 διοργανώνεται	 με	 τη	
στήριξη	 του	 Γερμανικού	 Ινστιτούτου	
Ασφάλισης	και	Πρόληψης	Ατυχημάτων	
στο	τομέα	των	Κατασκευών	(BG	BAU)	
και	της	Γερμανικής	Ειδικής	Επιτροπής	
για	τα	Μέσα	Ατομικής	Προστασίας	(FA	
PSA)	 καθώς	 και	 κάτω	από	 την	 αιγίδα	
του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας	
και	 του	 Επιστημονικού	 και	 Τεχνικού	
Επιμελητηρίου	Κύπρου.	

Στόχος	του	Σεμιναρίου	είναι	η	ενημέ-
ρωση	 των	 μελετητών,	 συμβούλων	 σε	
θέματα	 επαγγελματικής	 ασφάλειας	
και	υγείας,	εργολάβων	και	άλλων	ερ-
γοδοτών	καθώς	και	των	εργαζομένων	

για	 την	 ύπαρξη	 καινοτόμων	 αποτελε-
σματικών	 μεθοδολογιών	 και	 τεχνι-
κών	 εργαλείων	 για	 την	 αντιμετώπιση	
των	 ατυχημάτων	 και	 επαγγελματικών	
ασθενειών.

Το	Σεμινάριο	αυτό	αποτελεί	μια	μονα-
δική	ευκαιρία	για	εμπειρογνώμονες	και	
χρήστες	 να	 πληροφορηθούν	 σχετικά	
με	τις	πρόσφατες	εξελίξεις	στα	Μ.Α.Π.	
Κορυφαίοι	 κατασκευαστές	 Μ.Α.Π.	
στην	Ευρωπαϊκή	αλλά	και	την	Παγκό-
σμια	 αγορά	 καθώς	 και	 διακεκριμένοι	
επιστήμονες	και	εμπειρογνώμονες	στα	
θέματα	επαγγελματικής	ασφάλειας	και	
υγείας	θα	παρουσιάσουν	τις	τελευταί-
ες	τεχνολογικές	εξελίξεις	και	έρευνες.		
Μεταξύ	άλλων	θα	παρουσιαστούν	και-
νοτομίες	στα	προστατευτικά	κράνη,	σε	
προστατευτικό	 ρουχισμό	από	 υπεριώ-
δη	ακτινοβολία	(UV),	σε	εξειδικευμένα	
Μ.Α.Π.	για	εργασία	σε	ύψος	κ.ά.	

Τα	 Μ.Α.Π.	 είναι	 απαραίτητος	 κρίκος	
στην	 αλυσίδα	 της	 προστασίας	 της	
ασφάλειας	και	της	υγείας	των	εργαζο-
μένων.	Οι	Ευρωπαϊκές	Οδηγίες	καθώς	
και	 η	 Κυπριακή	 εργατική	 νομοθεσία	
για	 την	 προστασία	 των	 εργαζομένων	

Ανακοίνωση

Σεμινάριο	–	Έκθεση
Μέσα	Ατομικής	Προστασίας	-	Προκλήσεις	και	Καινοτομίες

19	–	20	Ιουνίου	2009

στους	 χώρους	 εργασίας	 επιβάλλουν		
τη	 χρήση	 των	 Μ.Α.Π.,	 όπως	 είναι	 τα	
προστατευτικά	κράνη,	γάντια,	μάσκες,	
παπούτσια,	 κ.α.,	 στις	 περιπτώσεις	
όπου	ο	κίνδυνος	για	την	ασφάλεια	και	
υγεία	των	εργαζομένων	δεν	μπορεί	να	
αποφευχθεί	με	τεχνικά	μέσα,	με	μέτρα	
συλλογικής	προστασίας,	με	διαφορετι-
κές	μεθόδους	ή	με	διαδικασίες	οργά-
νωσης	της	εργασίας.

Η	 γλώσσα	 του	 Σεμιναρίου	 θα	 είναι	 η	
Ελληνική	 και	 Αγγλική	 με	 ταυτόχρονη	
μετάφραση.

Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 μπο-
ρείτε	 να	 αποταθείτε	 στη	 Γραμματεία	
του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών:	
τηλ.:	22672866,
e-mail:cyace@cytanet.com.cy

Καινοτόμα	ΜΑΠ	=
Περισσότερη	Αποδοχή	=
Περισσότερη	Ασφάλεια

THE	 CYPRUS	 GROUP	 OF	 CIVIL	
AND	 MECHANICAL	 PROFESSIONAL	
ENGINEERS.
(Cyprus	 Branch	 of	 the	 I.C.E.	 and	 the	

I.Mech.E.	of	U.K.)			.
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Παραγωγή	 ινοπλισμένου	 σκυροδέμα-
τος	χρησιμοποιώντας	χαλύβδινες	ίνες	
παρμένες	από	χρησιμοποιημένα	(μετά	
τον	καταναλωτή)	ελαστικά	για	την	κα-
τασκευή	άκαμπτων	οδοστρωμάτων.

Το	ευρωπαϊκό	ερευνητικό	πρόγραμμα	
“EcoLanes”	χρηματοδοτείται	από	το	6ο	
Κοινοτικό	Πλαίσιο	Στήριξης	2002-2006	
(Transport-4,	Specific	Targeted	Research	
Project,	Priority	6.2,	Sustainable	Surface	
Transport),	για	χρονική	διάρκεια	3	χρό-
νων.	Ο	προϋπολογισμός	του	προγράμ-
ματος	ξεπερνά	τα	2	εκατομμύρια	ευρώ	
και	οι	εργασίες	άρχισαν	τον	Οκτώβριο	
του	2006	(Neocleous	et	al.,	2008).

“EcoLanes”	 είναι	 το	 ακρώνυμο	 του	
προγράμματος.	 Ο	 πλήρης	 τίτλος	 του	
προγράμματος	είναι	“Economical	and	
Sustainable	 Pavement	 Infrastructure	
for	 Surface	 Transport”	 και	 έχει	 σαν	
στόχο	 την	 ανάπτυξη	 οδοστρωμάτων	
μεγαλύτερης	 διάρκειας	 ζωής	 από	 τα	
συμβατικά	 οδοστρώματα	 (εύκαμπτα),	
τα	οποία	θα	είναι	οικονομικότερα	στη	
κατασκευή	 και	 φιλικότερα	 προς	 το	
περιβάλλον,	 χρησιμοποιώντας	 ανακυ-
κλωμένα	 αδρανή	 και	 χαλύβδινες	 ίνες	
παρμένες	 από	 χρησιμοποιημένα	 ελα-
στικά	(XMKE)	για	την	κατασκευή	άκα-
μπτου	 οδοστρώματος	 από	 οπλισμένο	
σκυρόδεμα.
Το	 τριετές	 αυτό	 πρόγραμμα,	 επίσης,	
φιλοδοξεί	 να	 μειώσει	 σημαντικά	 την	

κατανάλωση	ενέργειας,	το	κόστος	και	
το	χρόνο	που	απαιτείται	 για	 τη	 κατα-
σκευή	οδοστρωμάτων	και	να	χρησιμο-
ποιήσει	 στην	 όλη	 διαδικασία	 ανακυ-
κλούμενα	υλικά.		

Διοργανωτής	του	προγράμματος	είναι	
το	 Πανεπιστήμιο	 του	 Sheffield	 και	 σε	
αυτό	 συμμετέχουν	 12	 οργανισμοί	 και	
ερευνητικά	κέντρα	από	7	χώρες.	

Το	 EcoLanes	 ασχολείται	 με	 την	 ανά-
πτυξη	 ενός	 νέου	 συστήματος	 υποδο-
μής	στη	κατασκευή	δρόμων,	το	οποίο	
αντικαθιστά	τα	συμβατικά	υλικά	έδρα-
σης	 της	 επιφανειακής	 ασφαλτικής	
στρώσης,	 με	 στρώση	 ινοοπλισμένου	
σκυροδέματος.	 Η	 μέθοδος	 αυτή	 σκο-
πό	 έχει	 να	 μειώσει	 την	 κατανάλωση	
ενέργειας	που	απαιτείται	για	την	κατα-
σκευή	οδοστρωμάτων	και	να	εισαγάγει	
μια	 περιβαλλοντολογικά	 καθαρότερη	
διαδικασία	 κατασκευής,	 σύμφωνα	 με	

τις	ισχύουσες	Ευρωπαϊκές	Κοινοτικές	
Οδηγίες	για	μείωση	της	κατανάλωσης	
Ενέργειας	σε	κρατικό	επίπεδο.	

Η	 μέχρι	 τώρα	 διαδικασία	 κατασκευής	
οδοστρωμάτων,	 προϋποθέτει	 πρώτα	
από	 όλα	 την	 τοποθέτηση	 διαδοχικών	
στρώσεων	 αδρανών	 υλικών	 (crusher-
run)	σε	πάχος	30	με	50εκ.	ως	βάση	του	
οδοστρώματος,	την	τοποθέτηση	πάνω	
από	αυτές	ασφαλτικών	βασικών	στρώ-
σεων	 πάχους	 7	 με	 15εκ.	 (DBM	 base	
and/or	asphalt	base	course)	πάνω	στις	
οποίες	 εδράζεται	 η	 τελική	 ασφαλτική	
στρώση	κύλισης	 (wearing	 course)	 των	
οχημάτων	(Εικόνα	2).	

Εικόνα	1:	Χάρτης	όπου	φαίνονται	οι	
χώρες	όπου	εδρεύουν	οι	οργανισμοί	
που	συμμετέχουν.	Οι	αριθμοί	αντι-
στοιχούν	στον	πίνακα	που	ακολουθεί	

α/α		 Οργανισμός	/	Ερευνητικό	Κέντρο		 Χώρα		 Τομέας	συνεισφοράς

1	 The	University	of	Sheffield		 Ην.	Βασίλειο		 Τεχνολογία	Σκυροδέματος
2	 Akdeniz	University		 Τουρκία		 Περιβαλλοντικά
3		 Technical	University	“Gheorghe	Asachi”	Iasi		 Ρουμανία		 Τεχνολογία	Σκυροδέματος
4	 European	Tyre	Recycling	Association		 Ε.Ε.		 Περιβαλλοντική	Πολιτική
	 (E.T.R.A.)
5 	 Aggregate	Industries	UK	LTD		 Ην.	Βασίλειο		 Παραγωγή	σκυροδέματος	και	πιλοτική	κατασκευή	
6	 Antalya	Greater	Municipality		 Τουρκία		 Πιλοτική	κατασκευή
7	 Compania	Nationala	de	Autostrazi	si	Drumuri		 Ρουμανία		 Πιλοτική	κατασκευή
	 Nationale	din	Romania	prin	DRDP	lais
8	 Adriatica	Riciclaggio	e	Ambiente	s.r.l.		 Ιταλία		 Παραγωγή	χαλύβδινων	ινών	από	ανακύκληση
	 (AD.RI.A)	 	 χρησιμοποιημένων	–	μετά	τον	καταναλωτή	-	ελαστικών
9 	 Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	(Τ.Δ.Ε.)		 Κύπρος		 Πιλοτική	κατασκευή
10 	 Τεχνολογικό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου		 Κύπρος		 Ανάλυση	Δαπανών	Κύκλου	Ζωής
	 (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
11		 Scott	Wilson		 Ην.	Βασίλειο		 Ανάλυση	Δαπανών	Κύκλου	Ζωής
12		 Federal	University	of	Rio	Grande	do	Sul		 Βραζιλία		 Τεχνολογία	Σκυροδέματος

Ερευνητικά Προγράμματα

Eυρωπαϊκό	Ερευνητικό	Πρόγραμμα	“EcoLanes”

Παύλος	Ο.	Νεοφύτου,	Εκτελεστικός	Μηχανικός,	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων

Στέλιος	Καλλής,	Ανώτερος	Εκτελεστικός	Μηχανικός,	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων

Εικόνα	4:	Παράγωγα	κατατεμαχισμού	ελαστικού
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Η	όλη	διαδικασία	παραγωγής	και	επε-
ξεργασίας	 των	πιο	 πάνω	υλικών,	 από	
το	 λατομείο	 μέχρι	 την	 τοποθέτηση	
τους	 στο	 εργοτάξιο	 είναι	 ενεργειακά	
βεβαρημένη.	 Με	 την	 συνεχή	 αύξηση	
της	τιμής	του	πετρελαίου,	η	διαδικασία	
κατασκευής	αυτή	γίνεται	όλο	και	λιγό-
τερο	 συμφέρουσα,	 με	 αποτέλεσμα	 η	
ευρωπαϊκή	 ερευνητική	 κοινότητα	 σε	
συνεργασία	 με	 τους	 φορείς	 υλοποίη-
σης	 των	 κατασκευαστικών	 έργων	 να	
εξετάσουν	 εναλλακτικές	 μεθόδους	
κατασκευής	 οδοστρωμάτων.	 Σε	 μια	
από	τις	αυτές	προσπάθειες,	η	ερευνά	
επικεντρώνεται	 στην	 αντικατάσταση	

όλων	των	στρώσεων	των	υλικών	πάνω	
στις	οποίες	εδράζεται	η	τελική	στρώ-
ση	κύλισης	των	οχημάτων	με	μια	μόνο,	
σημαντικά	 λεπτότερη	 στρώση,	 από	
σκυρόδεμα	ενισχυμένο	με	χαλύβδινες	
ίνες.	 Η	 ερευνητική	 προσπάθεια	 αυτή,	
εφόσον	επιτύχει,	θα	μειώσει	σημαντι-
κά	 τον	 όγκο	 των	 υλικών	 (αδρανή	 και	
ασφαλτικά)	 που	 θα	 απαιτούνται	 για	
την	 κατασκευή	 ενός	 δρόμου	 και	 επο-
μένως	θα	μειώσει	την	περιβαλλοντική	
επιβάρυνση.

Ο	 στόχος	 του	 ερευνητικού	 προγράμ-
ματος	EcoLanes	είναι	με	την	ανάπτυξη	
και	 εφαρμογή	 του	 νέου	 τύπου	 οδο-
στρώματος	 να	 καταφέρει	 να	 μειώσει	
το	 κατασκευαστικό	 κόστος	 κατά	 10%	
έως	20%,	 το	χρόνο	κατασκευής	κατά	
15%,	αλλά	κυρίως	να	μειώσει	την	κα-
τανάλωση	ενέργειας	που	εμπεριέχεται	
στη	 διαδικασία	 κατασκευής	 οδοστρω-
μάτων	 μέχρι	 40%.	 Το	 πρόγραμμα	 θα	
εμβαθύνει	 σε	 τρεις	 βασικές	 περιοχές	
έρευνας	 για	 να	 πετύχει	 το	 πιο	 πάνω	
στόχο:
 
(1)	Ανακύκλωση	αχρήστων	ελαστικών	
(Εικόνες	 3-5):	 Στα	 πλαίσια	 του	 προ-
γράμματος	 θα	 αναπτυχθούν	 τεχνικές	
και	 εξοπλισμός	 για	 επεξεργασία	 των	
χαλύβδινων	ινών	από	άχρηστα	ελαστι-
κά	 αυτοκινήτων	 ώστε	 αυτές	 να	 μπο-
ρούν	να	χρησιμοποιηθούν	ως	οπλισμός	
στο	σκυρόδεμα.	Αυτή	θα	είναι	η	πρώτη	
φορά	 που	 ανακυκλούμενα	 υλικά	 από	
ελαστικά	 θα	 χρησιμοποιηθούν	 σε	 φέ-
ροντα	στοιχεία	δομικών	κατασκευών.

(2) Τεχνολογία	 σκυροδέματος:	 Θα	
κατασκευαστεί	 ξηρό	 μείγμα	 σκυρο-
δέματος	 οπλισμένο	 με	 χαλύβδινες	

ίνες	 (SFRC	 –	 Steel	 Fibre	 Reinforced	

Concrete)	το	οποίο	θα	διαστρώνεται	με	

κοινά	μηχανήματα	διάστρωσης	ασφαλ-

τικών	οδοστρωμάτων	(finishers)	και	θα	

συμπυκνώνεται	επιτόπου	με	δονητικούς	

κυλίνδρους	 (RCC	 –	 Roller	 Compacted	

Concrete),	σύμφωνα	με	την	μέχρι	τώρα	

πρακτική	 κατασκευής	 οδοστρωμάτων	

(Εικόνα	7).	Το	σκυρόδεμα	θα	αποτελεί-

ται	από	ανακυκλωμένα	αδρανή	και	τσι-

μέντο	χαμηλής	ενέργειας,	με	προσθήκη	

χαλύβδινων	 ινών	 από	 ανακυκλούμενα	

ελαστικά	αυτοκινήτων.

Ερευνητικά Προγράμματα

Εικόνα	2:	Τομή	οδοστρώματος
(α)	εύκαμπτου	και	(β)	άκαμπτου

(α)

(β)

Εικόνα	3:	Χαλύβδινα	σύρματα	από	ανα-
κυκλωμένα	άχρηστα	 -	χρησιμοποιημέ-
να	(μετά	τον	καταναλωτή)	-	ελαστικά

Εικόνα	 4:	 Παράγωγα	 κατατεμαχισμού	
ελαστικού

Εικόνα	5:	Ίνες	από	χαλύβδινα	σύρματα	
παρμένες	από	ελαστικά	(α)	από	μηχανι-
κό	τεμαχισμό	(β)	με	πυρόλυση	που	προ-
καλείται	με	τη	χρήση	μικροκυμάτων
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(3) Σχεδιασμός	 οδοστρωμάτων:	 Η	

πιο	 πάνω	 ιδέα	 κατασκευής	 άκαμπτων	

οδοστρωμάτων	 μεγάλης	 ανθεκτικότη-

τας	(LLRRP	-	Long	Lasting	Rigid	Road	

Pavements)	κατασκευασμένων	από	χα-

μηλής	ενέργειας	σκυρόδεμα	οπλισμέ-

νο	με	χαλύβδινες	 ίνες,	θα	δοκιμαστεί	

και	 θα	 ελεγχτεί	 πρώτα	 εργαστηριακά	

(Εικόνα	 8),	 αλλά	 και	 σε	 πραγματικές	

συνθήκες	(case	studies)	με	σκοπό	την	

ανάπτυξη	κατάλληλων	μοντέλων	υπο-

λογισμού	 για	 να	 μπορέσουν	 να	 χρη-

σιμοποιηθούν	 άμεσα	 στην	 οικοδομική	

βιομηχανία.	

Το	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	έχει	ενερ-

γό	συμμετοχή	σε	όλες	τις	φάσεις	του	

προγράμματος	και	το	αποτέλεσμα	της	

ερευνητικής	προσπάθειας	θα	εφαρμο-

στεί	 σε	 ένα	 πιλοτικό	 κατασκευαστικό	

έργο	 στην	 Κύπρο	 που	 θα	 αφορά	 την	

ανακατασκευή	τμήματος	υφισταμένου	

δρόμου	με	την	υπό	έρευνα	μέθοδο.

Εκτός	από	τη	Κύπρο,	πιλοτικοί	δρόμοι	

θα	κατασκευαστούν	σε	άλλες	τρεις	ευ-

ρωπαϊκές	χώρες.	Αρχικά	θα	κατασκευ-

αστεί	 τμήμα	 ενός	 ιδιωτικού	 δρόμου	

στην	Αγγλία	με	την	πιο	πάνω	μέθοδο	

το	 οποίο	 θα	 αποτελέσει	 τη	 βάση	 για	

παρατηρήσεις	ή	μετατροπές	της	μεθό-

δου,	και	αργότερα	θα	κατασκευαστούν	

τμήματα	 δημοσίων	 δρόμων	 στη	 Ρου-

μανία,	Τουρκία	και	Κύπρο.

Δεδομένης	 της	 ανόδου	 του	 κόστους	

παραγωγής	 της	 ενέργειας	 και	 της	

ανάγκης	να	μειωθούν	δραστικά	οι	εκ-

πομπές	 διοξειδίου	 του	 άνθρακα	 στην	

ατμόσφαιρα,	η	προσπάθεια	αυτή	αποτε-

λεί	ένα	σημαντικό	βήμα	στη	κατασκευή	

των	 μελλοντικών	 αυτοκινητόδρομων.	

Αυτό	 είναι	 ιδιαίτερα	 σημαντικό	 σε	

χώρες	που	τώρα	αναπτύσσουν	ή	βελ-

τιώνουν	 το	 οδικό	 τους	 δίκτυο,	 καθότι	

η	 νέα	 αυτή	 ερευνά	 θα	 βοηθήσει	 τις	

χώρες	αυτές	να	κατασκευάζουν	και	να	

συντηρούν	 τους	 δρόμους	 τους	 οικο-

νομικότερα	και	με	τη	λιγότερη	δυνατή	

επιβάρυνση	στο	περιβάλλον.			

Συμβολή	στην	Αειφόρο	Ανάπτυξη

Η	αειφόρος	 ανάπτυξη	 προσδιορίζεται	

από	 την	 ισορροπία	 ανάμεσα	 στην	 οι-

κονομία,	την	κοινωνική	συνοχή	και	την	

προστασία	του	περιβάλλοντος.	Η	επα-

νάχρηση	χρησιμοποιημένων	(μετά	τον	

καταναλωτή)	ελαστικών	για	ανάκτηση	

ενέργειας	 (π.χ.	 αντί	 πετρελαίου),	 για	

κατασκευή	 τεχνικής	 υποδομής	 (π.χ.	

προστασία	 ακτών	 από	 διάβρωση	 και	

παροχή	 καταφυγίου	 και	 προστασίας	

της	θαλάσσιας	ζωής,	μείωση	λατόμευ-

σης	για	παραγωγή	αδρανών	για	κατα-

σκευαστικά	έργα,	κλπ)	και	για	παραγω-

γή	 άλλων	 προϊόντων	 χρήσιμων	 στον	

άνθρωπο,	αν	δεν	επιλύει	τουλάχιστον	

απαμβλύνει	 προβλήματα	 οικονομικά,	

κοινωνικά	και	περιβαλλοντικά,	και	συμ-

βάλει	στην	αειφόρο	(βιώσιμη)	ανάπτυ-

ξη	του	πλανήτη	μας.	

Για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετι-

κά	με	το	πρόγραμμα	μπορείτε	να	επι-

κοινωνήσετε	με	τους:

•	Καθηγητή	Κύπρο	Πηλακούτα	

(k.pilakoutas@sheffield.ac.uk),

Project	Coordinator,	Πανεπιστήμιο	

Sheffield

•	Δρ	Κυριάκο	Νεοκλέους	

(k.neocleous@sheffield.ac.uk),

Senior	Research	Fellow	(EcoLanes),	

Πανεπιστήμιο	Sheffield

•	Δρ	Διόφαντο	Χ’’	Μιτσή	

(d.hadjimitsis@cut.ac.cy),

Επίκουρος	Καθηγητής,	Τεχνολογικό	

Πανεπιστήμιο	Κύπρου	(ΤΕΠΑΚ)

•	Παύλο	Ο.	Νεοφύτου

(pneophytou@pwd.mcw.gov.cy),

Πολ.	Μηχανικός	Τμήματος	Δημοσίων	

Έργων	

ή	 την	 ιστοσελίδα	 του	 προγράμματος	

http://ecolanes.shef.ac.uk			.

Συνέδριο Ερευνητικά Προγράμματα

Εικόνα	8:	Η	υποδομή	και	οι	διευκολύν-
σεις	 στο	 ALT-Lira	 του	 Τεχνικού	 Πα-
νεπιστημίου	 Ιασίου	 (Ρουμανία)	 όπου	
διεξάγονται	 με	 επίσπευση	 (επιταχυ-
νόμενες)	 δοκιμαστικές	 φορτίσεις	 σε	
άκαμπτα	 οδοστρώματα	 μεγάλης	 αν-
θεκτικότητας	(LLRRP	-	Long	Lasting	
Rigid	 Road	 Pavements)	 κατασκευα-
σμένα	από	ινοπλισμένο	σκυρόδεμα.

Εικόνα	7:	Κατασκευή	νέου	τύπου	οδοστρώματος	σκυροδέματος	με	την	χρήση	χαλύβδινων	ινών	ενσωματωμένων	σε	σκυ-
ρόδεμα	συμπιεσμένο	με	οδοστρωτήρα	(ΣΣΟ),	(α)	Τοποθέτηση	ξηρού	μείγματος	σε	φορτηγό,	(β)	Τοποθέτηση	του	μείγματος	
σε	διαστρωτήρα,	(γ)	Διάστρωση	και	συμπύκνωση	από	διαστρωτήρα,	(δ)	Συμπίεση	από	δονητικό	ή/και	στατικό	οδοστρωτήρα	
(Neocleous	et	al.,	2008)

Εικόνα	 6:	 Ανακυκλωμένο	 χαλύβδινο	
σύρμα	ελαστικού	υπό	μορφή	ινών	σαν	
αποτέλεσμα	(α)	μηχανικού	τεμαχισμού	
ελαστικών,	και	(β)	πυρόλυσης	ολόκλη-
ρων	ελαστικών,	επιφερόμενης	από	μι-
κροκύματα	(Neocleous	Κ.	et	al.,	2007)
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Ο	Βασίλης	Οικονομόπουλος,	Νέος	Πρόεδρος	του	ECCE		

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύπρου	 και	 ο	 Σύνδεσμος	 Πολιτικών	

Μηχανικών	του	ΣΠΜΑΚ,	ως	μέλη	του	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	

Κύπρου,	διοργάνωσαν	σε	συνεργασία	με	τους	Τουρκοκύπριους	Πολιτικούς	

Μηχανικούς,	το	48ο	Συνέδριο	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	ECCE,	στην	Κύπρο,	στις	17	και	18	Οκτωβρίου	2008.		

Οι	Επιτροπές	Εργασίας	 του	ECCE	που	επεξεργάζονται	 διάφορα	εξειδι-

κευμένα	θέματα,	συνήλθαν	ξεχωριστά	και	εξέτασαν	θέματα	της	αρμοδιό-

τητας	τους	και	ακολούθως	παρουσίασαν	την	εργασία	τους	στην	ολομέλεια	

του	Συνεδρίου.	

Στα	πλαίσια	του	Συνεδρίου,	έγιναν	επίσης,	παρουσιάσεις	που	είχαν	σαν	

θέμα	το	νερό,	όπως	τις	ανάγκες	σε	νερό,	 την	έλλειψη	και	διάθεση	του	

νερού,	την	επαναχρησιμοποίηση	επεξεργασμένων	λυμάτων,	την	αφαλά-

τωση	κλπ.	

Κατά	 τις	 εκλογές,	 για	 ανάδειξη	 του	 νέου	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	

ECCE	 για	 την	 επόμενη	 διετία,	 νέος	 Πρόεδρος	 του	 ECCE	 εξελέγη,	 για	

πρώτη	φορά,	ο	εκπρόσωπος	της	Ελλάδας,	 	Βασίλης	Οικονομόπουλος,	ο	

οποίος	διετέλεσε	αντιπρόεδρος	για	σειρά	ετών	τα	τελευταία	χρόνια.

Στο	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	εξελέγησαν	οι	πιο	κάτω:	

Βασίλης	Οικονομόπουλος	(Ελλάδα)		 Πρόεδρος	

Richard	Coackley	(United	Kingdom)		 Immediate	Past	President

Gorazd	Humar	(Slovenia)		 Vice	President	/	President	Elect

Helena	Soimakallio	(Finland)		 Honorary	Treasurer	/	Vice	President

Fernando	Branco	(Portugal)		 Executive	Board	Member

Murt	Coleman	(Ireland)	 Executive	Board	Member

Jiri	Plicka	(Czech	Republic)		 Executive	Board	Member

(17&18	Οκτωβρίου	2008)

Συνέδριο	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου
Πολιτικών	Μηχανικών	ECCE	στην	Κύπρο

Συνέδριο Ερευνητικά Προγράμματα

Η	Μαπέι	στην	έκθεση	ΟΙΚΟΔΟΜΗ	2009

Η	ετήσια	έκθεση	ΟΙΚΟΔΟΜΗ	έλαβε	χώρα	από	τις	8	έως	τις	12	Απριλίου	
2009,	και	η	Μαπέι	συμμετείχε	για	δεύτερη	συνεχόμενη	χρονιά	με	μεγάλη	
επιτυχία.	Το	ευρύχωρο	και	καλαίσθητο	περίπτερο	της	Μαπέι	ήταν	το	πρώ-
το	που	αντίκριζαν	κατά	την	είσοδό	τους	οι	περίπου	56.000	επισκέπτες	της	
έκθεσης,	μηχανικοί,	αρχιτέκτονες,	κατασκευαστές	αλλά	και	ιδιώτες.
Μέσα	από	αφίσες	και	πλούσιο	έντυπο	υλικό,	αλλά	κυρίως	με	φυσικά	δείγ-
ματα	 εφαρμογής,	 η	 εταιρεία	παρουσίασε	μια	σειρά	ολοκληρωμένων	λύ-
σεων	για	την	κατασκευή,	καθώς	και	τις	δραστηριότητες	του	ομίλου	Μαπέι	
παγκοσμίως,	 και	 ιδιαιτέρως	 τις	 πρωτοβουλίες	 σχετικά	 με	 τα	 οικολογικά	
προϊόντα	και	την	“πράσινη”	δόμηση,	όπως	η	πιστοποίηση	LEED.
Με	τη	συμμετοχή	στην	έκθεση	ΟΙΚΟΔΟΜΗ,	η	Μαπέι	πιστοποίησε	την	
ολοένα	και	δυναμικότερη	παρουσία	της	στην	ελληνική	αγορά	και	εδραίω-
σε	ακόμη	περισσότερο	τη	σχέση	της	με	τους	πελάτες	της.
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Μ
ε	 αφορμή	 την	 προμήθεια	 νερού	 από	 την	 Ελλάδα	

και	των	προβλημάτων	που	παρουσιάστηκαν,	γίναμε	

μάρτυρες	του	φαιδρού	και	απαράδεκτου	φαινόμε-

νου	να	στρέφονται	από	ορισμένους	τα	πυρά	και	οι	χαρακτη-

ρισμοί	 κατά	 των	 Μηχανικών	 που	 ανάλαβαν	 να	 κάνουν	 ότι	

είναι	εφικτό	για	να	μην	διψάσουμε	και	για	να	προστατευτεί	η	

οικονομία	της	χώρας.	Βρήκαν	ευκαιρία	οι	διάφοροι	να	καθί-

σουν	στο	σκαμνί	τους	Μηχανικούς	ότι	τάχατες	αυτοί	ευθύνο-

νται	για	τα	κακώς	έχοντα	στον	τομέα	του	υδατικού.	

Ο	σύλλογος	εξέδωσε	ανακοίνωση	με	την	οποία	καυτηρίασε	

την	επιμονή	ορισμένων	πολιτικών	να	κατηγορούν	«ελαφρά	

τη	καρδία»	τους	Μηχανικούς	για	ότι	στραβό	συμβαίνει.

Θα	πρέπει	επιτέλους	να	αναλάβουν	ευθύνες	και	αυτοί	που	

παίρνουν	τις	πολιτικές	αποφάσεις.	Αποφάσεις	που	παίρνο-

νται	ανάλογα	με	το	κομματικό	συμφέρον,	με	 το	συμφέρον	

των	ψηφοφόρων	ή	μιας	μερίδας	πολιτών	και	όχι	με	κύριο	και	

αποκλειστικό	γνώμονα	το	καλό	του	τόπου	και	της	κοινωνίας,	

στο	σύνολο	της,	είναι	καταδικασμένες	αργά	ή	γρήγορα	να	

οδηγηθούν	σε	αποτυχία.

ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ

Θέμα:	Παραδοξότητες	και	Ευθύνες	για	τα	προβλήματα	λει-

ψυδρίας	και	στη	μεταφορά	νερού	από	Ελλάδα

Κατά	το	τελευταίο	διάστημα,	με	αφορμή	τη	προμήθεια	νερού	

από	την	Ελλάδα	και	των	προβλημάτων	που	παρουσιάστηκαν,	

γινόμαστε	και	πάλι	μάρτυρες	του	φαιδρού	και	απαράδεκτου	

φαινόμενου	 να	 στρέφονται	 τα	 πυρά	 και	 οι	 χαρακτηρισμοί	

κατά	των	Μηχανικών	που	ανάλαβαν	να	κάνουν	ότι	είναι	εφι-

κτό	για	να	μην	διψάσουμε	και	για	να	μην	καταρρεύσει	η	οικο-

νομία	της	χώρας.	Βρήκαν	ευκαιρία	οι	διάφοροι	να	καθίσουν	

στο	σκαμνί	τους	Μηχανικούς	ότι	τάχατες	αυτοί	ευθύνονται	

για	τα	κακώς	έχοντα	στον	τομέα	της	ύδρευσης.	

Οι	 απαξιωτικοί	 χαρακτηρισμοί	 βουλευτών,	 κατά	 τη	 σχετική	

συζήτηση	στην	Επιτροπή	Ελέγχου	της	Βουλής,	ότι	οι	Μηχα-

νικοί	του	Τμήματος	Υδάτων	ετοίμασαν	τα	συμβόλαια,	άρα	τα	

«έκαναν	θάλασσα»	επειδή	δεν	πήραν	συμβουλή	και	έγκριση	

από	τον	Γενικό	Εισαγγελέα	και,	ένεκα	τούτου,	το	νερό	περι-

φερόταν	στην	θάλασσα	για	μερικές	εβδομάδες,	είναι	επιει-

κώς	απαράδεκτοι	αλλά	και	εκτός	τόπου	και	χρόνου.	

Αν	έχουμε	αυτή	τη	στιγμή	σωρεία	αξιόλογων	τεχνικών	έρ-

γων	 στην	 Κύπρο,	 όχι	 μόνο	 στον	 τομέα	 του	 νερού	 (όπως	

φράγματα,	διυλιστή-

ρια,	 αφαλατώσεις)	

αλλά	 και	 σε	 πλήθος	

άλλους	 τομείς	 (συ-

γκοινωνίες,	 λιμάνια,	

αεροδρόμια,	 ηλε-

κτροπαραγωγούς	

σταθμούς,	 πανεπι-

στήμια,	 νοσοκομεία	

κλπ),	 είναι	 διότι	 οι	

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	 με	 τις	

γνώσεις,	τις	εμπειρί-

ες	και	τις	δυνατότη-

τες	 τους	 δούλεψαν	

και	δουλεύουν	σκλη-

ρά	για	να	τα	φέρουν	

σε	πέρας	ώστε	η	μι-

κρή	μας	Κύπρος	να	είναι	περήφανη	για	 τα	έργα	υποδομής	

που	διαθέτει.

Δεν	θα	ασχοληθούμε	με	 το	ποιος	 ευθύνεται	 για	 την	άθλια	

υδατική	κατάσταση	στην	Κύπρο,	(ήδη	οι	συνάδελφοι	Μηχανι-

κοί	του	Τμήματος	Υδάτων	έχουν	δώσει	την	απάντηση	τους).	

Καυτηριάζουμε	όμως,	την	επιμονή	ορισμένων	πολιτικών	να	

κατηγορούν	«ελαφρά	τη	καρδία»,	τους	Μηχανικούς	για	ότι	

στραβό	συμβαίνει	σ’	αυτό	τον	δύσμοιρο	και	βασανισμένο	ημι-

κατεχόμενο	τόπο.

Θα	πρέπει	επιτέλους	να	αναλάβουν	ευθύνες	και	αυτοί	που	

παίρνουν	τις	πολιτικές	αποφάσεις.	Δεν	μπορεί	να	είναι	στο	

απυρόβλητο.	Κάποιοι	φταίνε	για	τα	χάλια	μας	διότι,	ΔΥΣΤΥ-

ΧΩΣ,	 αυτοί	 πήραν	 τις	 καθοριστικές	αποφάσεις.	Αποφάσεις	

που	παίρνονται	ανάλογα	με	το	κομματικό	συμφέρον,	με	το	

συμφέρον	των	ψηφοφόρων	ή	μιας	μερίδας	πολιτών	και	όχι	

με	κύριο	και	αποκλειστικό	γνώμονα	το	καλό	του	τόπου	και	

της	κοινωνίας,	στο	σύνολο	της,	είναι	καταδικασμένες	αργά	ή	

γρήγορα	να	οδηγηθούν	σε	αποτυχία.

Και	όταν	οι	αποφάσεις	αυτές	αφορούν	την	εκτέλεση	μεγα-

λεπήβολων	έργων	(που	τα	σχεδιάζουν	και	τα	εκτελούν	ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΟΙ),	κάποιοι	άλλοι	δρέπουν	τις	δάφνες,	καμαρώνοντας	

κατά	τα	εγκαίνια,	αναζητώντας	προβολή	και	καταξίωση.	Αν	

όμως	από	τις	δικές	τους	αποφάσεις	και	παραλήψεις	φτάνου-

με	στο	χείλος	του	γκρεμού	και	της	απόγνωσης	και	ο	τόπος	

υποφέρει,	τότε	διυλίζουμε	τον	κώνωπα,	φταίνε	οι	Μηχανικοί	

και	ψάχνουμε	να	δούμε	τις	διαδικασίες	και	τις	λεπτομέρειες	

που	είναι	άνευ	ουσίας	και	ουδόλως	επηρέασαν.			.

Παραδοξότητες	και	Ευθύνες	για	τα	προβλήματα	στη	λειψυδρία
και	στη	μεταφορά	νερού	από	την	Ελλάδα

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.

Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου
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Ανακοίνωση	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	το	Υδατικό	

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.

Ο 
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	σε	Ανακοί-
νωση	του	στις	12	Δεκεμβρίου	2008,	με	την	ευκαιρία	
της	 έναρξης	 της	 παραγωγής	 αφαλατωμένου	 νερού	

από	την	κινητή	μονάδα	της	Μονής,	κάλεσε	την	κυβέρνηση	
να	 υλοποιήσει	 τις	 αποφάσεις	 της	 το	 συντομότερο	 δυνατό	
ούτως	ώστε	να	επιλυθεί	το	υδατικό	πρόβλημα.	

Δελτίο	τύπου	–	Ανακοίνωση

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	με	την	ευκαιρία	
της	έναρξης	της	παραγωγής	αφαλατωμένου	νερού	από	την	
κινητή	μονάδα	της	Μονής,	η	οποία	θα	αμβλύνει	το	πρόβλη-
μα	της	λειψυδρίας	που	μαστίζει	τον	τόπο	μας	τα	τελευταία	
χρόνια,	 καλεί	 την	κυβέρνηση	να	υλοποιήσει	 τις	αποφάσεις	
της	το	συντομότερο	δυνατό	ούτως	ώστε	να	επιλυθεί	μια	για	
πάντα	το	υδατικό	πρόβλημα.	

Το	πρόγραμμα	των	αφαλατώσεων	 (κινητών,	μόνιμων,	πλω-
τών	και	επεκτάσεων	υφιστάμενων	μονάδων)	είναι	σε	γενικές	
γραμμές	γνωστό.	Ελπίζουμε	ότι	σύντομα	θα	εφαρμοστεί	για	
να	μην	βρεθούμε	και	πάλι	στην	ανάγκη	να	εισάγουμε	πανά-
κριβο	νερό	από	το	εξωτερικό.

Η	 υλοποίηση	 του	 προγράμματος	 των	 αφαλατώσεων	 όμως	
δεν	αρκεί.	Δεν	αρκεί	μόνο	η	απεξάρτηση	της	ύδρευσης	από	
την	βροχόπτωση.	Τι	γίνεται	με	την	κάλυψη	των	αναγκών	άρ-
δευσης;	Οι	καλλιέργειες	συνάδουν	με	το	κλίμα	της	Κύπρου;	
Είναι	άραγε	ορθολογιστική	πρακτική	να	εξάγουμε	γεωργικά	
προϊόντα	 για	 την	 παραγωγή	 των	 οποίων	 απαιτείται	 πολύ-
τιμο	νερό,	 το	κόστος	 του	οποίου	είναι	μεγαλύτερο	από	 το	
εισόδημα	από	τις	εξαγωγές;	Οι	ειδικοί	προειδοποιούν	ότι	η	
Κύπρος	οδεύει	προς	ερημοποίηση.	Οι	βροχοπτώσεις	έχουν	

ήδη	μειωθεί	σημαντικά,	και	τα	φράγματα	μας	εξακολουθούν	
να	είναι	άδεια.	

Θα	πρέπει	να	εξευρεθούν	σύντομα	νέες	πηγές	νερού	αλλά	
και	 να	 περιοριστούν	 οι	 διαρροές	 λόγω,	 κυρίως,	 των	 πεπα-
λαιωμένων	 δικτύων	 και	 οι	 σπατάλες	 λόγω	 της	 αλόγιστης	
χρήσης.	Μια	 νέα	 πηγή	 νερού	 είναι,	 βέβαια,	 η	 επαναχρησι-
μοποίηση	των	επεξεργασμένων	λυμάτων	τα	οποία,	προς	το	
παρόν,	 χρησιμοποιούνται	 για	 άρδευση	γηπέδων	 και	 κτηνο-
τροφικών	προϊόντων.	Επί	πλέον,	θα	πρέπει	να	μελετηθεί	το	
ταχύτερο	δυνατό	και	η	δυνατότητα	περαιτέρω	επεξεργασίας	
ούτως	ώστε	να	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	και	για	άλλες	
καλλιέργειες.	

Πολλά	θα	μπορούσαν	να	γίνουν	και	στον	τομέα	της	εξοικονό-
μησης.	Θα	πρέπει,	πιστεύουμε,	να	δοθούν	κίνητρα	για	συγκε-
κριμένες	καλλιέργειες	με	χαμηλές	ανάγκες	σε	νερό	άρδευ-
σης,	να	περιοριστούν	στο	ελάχιστο	οι	απώλειες	στα	δίκτυα,	
να	 συνεχιστεί	 η	 εκστρατεία	 για	 περιορισμό	 της	 σπατάλης,	
να	 τεθούν	πρόστιμα	για	υπερκαταναλώσεις,	 να	 ελεγχθεί	 η	
ανεξέλεγκτη	υπεράντληση	των	υπογείων	αποθεμάτων	προ-
τού	είναι	αργά.	Θεωρούμε	ως	πρέπον,	επίσης,	ότι	ο	ρυθμός	
αύξησης	 των	αναγκών	σε	άρδευση	και	 ύδρευση	πρέπει	 να	
περιοριστεί	και	να	λαμβάνεται	υπόψη	στα	σχέδια	ανάπτυξης	
της	οικονομίας.

Καλούμε	την	Κυβέρνηση	να	προχωρήσει	με	τη	σύσταση	ενι-
αίας	Αρχής	Διαχείρισης	 υδάτινων	 πόρων	 που	 θα	 βοηθήσει	
τα	μέγιστα	στην	εφαρμογή	μακρόπνοης	και	 ενιαίας	πολιτι-
κής	για	την	ορθολογιστική	διαχείριση	του	υδάτινου	εθνικού	
πλούτου.			.

Θέσεις Συλλόγου Θέσεις Συλλόγου

Το	τέλος	πώλησης	του	Ημερολογίου	Εργοταξίου	το	οποίο	εκδίδεται	σε	συνεργασία	
του	Συλλόγου	με	το	ΕΤΕΚ,	αναθεωρήθηκε	με	συμφωνία	των	δύο	οργανισμών.		
Οι	νέες	τιμές	που	καθορίστηκαν	είναι:

α)	€34,50	συμπεριλαμβανομένου	του	ΦΠΑ	το	απλό	τεύχος
β)	€51,75	συμπεριλαμβανομένου	του	ΦΠΑ	το	τεύχος	πολυτελείας

Η	τήρηση	Ημερολογίου	Έργου	είναι	υποχρεωτική	με	βάση	τον	Περί	Οδών	και	Οι-
κοδομών	Νόμο	και	 καλούνται	όλοι	οι	συνάδελφοι	που	εμπλέκονται	με	 την	φάση	
της	κατασκευής	Έργων	όπως	μεριμνούν	για	την	εφαρμογή	της	νομοθεσίας	και	την	
προώθηση	του	Ημερολογίου	Έργου	που	εκδίδεται	από	κοινού	από	το	ΕΤΕΚ	και	τον	
ΣΠΟΛΜΗΚ.

Ημερολόγια	Εργοταξίου	Νέα	τιμή	πώλησης
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Α
ντιπροσωπεία	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 που	 απαρτιζόταν	 από	
τους	Στέλιο	Αχνιώτη,	Αντώνη	Τουμαζή,	Έλενα	Σοφο-
κλέους	και	του	Συνδέσμου	Πολιτικών	Μηχανικών	του	

ΣΠΜΑΚ	που	απαρτιζόταν	από	τους	Στέφο	Ζαχαρίου	και	Πάρι	
Σκούλουκο,	έγινε	δεκτή	από	τον	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	
Έργων	κύριο	Νίκο	Νικολαΐδη.	Στη	συνάντηση	συζητήθηκαν	θέ-
ματα	κοινού	ενδιαφέροντος	και	τέθηκαν	υπόψη	του	Υπουργού	
οι	θέσεις	των	δύο	οργανώσεων	των	ΠΜ.	Κατά	τη	συνάντηση	
κατατέθηκε	δεκαπεντασέλιδο	υπόμνημα	για	τα	θέματα:

1.	Παροχή	Υπηρεσιών	–	Αμοιβές	για	μελέτη	και	επίβλεψη	
2.	Ανάθεση	 μελετών	 έργων	 του	Δημοσίου	 σε	 ιδιώτες	 μελε-
τητές	
3.	Συμβόλαιο	Εργολαβίας	για	οικοδομικά	έργα	Δημοσίου	
4.	Παροχή	υπηρεσιών	σε	κλάδους	της	μηχανικής	από	Εταιρεί-
ες	Περιορισμένης	Ευθύνης	
5.	 Κυκλοφοριακό	 πρόβλημα	 αστικών	 κέντρων-Υλοποίηση	
Αστικού	Οδικού	Δικτύου,	Δημόσιες	Μεταφορές	
6.	Οδική	Ασφάλεια	
7.	Πιστοποιητικό	Ελέγχου	Κτηρίων/	Κατασκευών	

Η	συνάντηση	πραγματοποιήθηκε	σε	θετικό	κλίμα	και	ο	Υπουρ-
γός	εξέφρασε	την	ικανοποίηση	του	για	τη	στήριξη	του	Συλλό-
γου	στα	θέματα	όπου	οι	θέσεις	ταυτίζονται,	καθώς	και	τη	βού-
ληση	να	συνεχίσει	η	συζήτηση	πάνω	στα	θέματα	όπου	υπάρχει	
διαφορά	προσέγγισης,	με	στόχο	τη	γεφύρωση	των	διαφορών,	
έχοντας	την	πεποίθηση	ότι	όλοι	έχουμε	κοινό	στόχο.

Το	κείμενο	του	υπομνήματος	που	υποβλήθηκε	στον	Υπουργό	
διελάμβανε	τα	ακόλουθα:	

1.	ΠΑΡΟΧΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	–	ΑΜΟΙΒΕΣ	ΓΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΚΑΙ	ΕΠΙ-
ΒΛΕΨΗ

Το	θέμα	της	θεσμοθέτησης	 των	ελάχιστων	προσφερόμενων	
υπηρεσιών	και	αμοιβών	για	την	μελέτη	και	επίβλεψη	των	έρ-
γων	του	ιδιωτικού	τομέα	αποτελούσε	και	αποτελεί	πολύ	σημα-
ντικό	θέμα	που	απασχολεί	κυρίως	τους	μηχανικούς	που	ασχο-
λούνται	με	την	παροχή	υπηρεσιών.

Η	 θεσμοθέτηση	 των	 ελάχιστων	 αυτών	 υπηρεσιών	 και	 αμοι-
βών	θα	δημιουργήσει	προϋποθέσεις	εμπιστοσύνης	μεταξύ	του	
κοινού	και	των	Μηχανικών,	θα	βοηθήσει	στην	αναβάθμιση	της	
ποιότητας	των	παρερχομένων	υπηρεσιών	και	πάνω	απ’	όλα	θα	
προστατεύσει	 τον	καταναλωτή,	δηλαδή	τον	πολίτη,	γιατί	 θα	
του	διασφαλίσει	την	προσφορά	ποιοτικής	υπηρεσίας	αντίστοι-
χης	με	 τα	 χρήματα	που	 θα	 ξοδέψει	 για	 την	 επένδυση	 ζωής	
που	θα	κάμει.

Το	 Τεχνικό	Επιμελητήριο	 (ΕΤΕΚ)	 από	 το	 2002	 ετοίμασε	 και	

υπέβαλε	 στο	 Υπουργείο	 Συγκοινωνιών	 &	 Έργων	 προσχέδιο	
κανονισμών.	Το	προσχέδιο	αυτό,	αφού	παρέμεινε	στο	Υπουρ-
γείο	 Συγκοινωνιών	 για	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα,	 στάλθηκε	
στην	 Νομική	 Υπηρεσία	 για	 νομοτεχνική	 επεξεργασία.	 Μετά	
τη	 νομοτεχνική	 επεξεργασία	 το	 νομοσχέδιο	 κατέληξε	 στο	
Υπουργείο	Συγκοινωνιών	&	Έργων	και	εξ	όσων	έχουμε	υπό-
ψη	μας	το	Υπουργείο	δεν	είναι	πρόθυμο	να	το	προωθήσει	για	
θεσμοθέτηση.

Κατά	την	άποψή	μας	η	θεσμοθέτηση	των	κανονισμών	για	υπη-
ρεσίες	και	αντίστοιχες	αμοιβές	θα	βοηθήσει	την	βελτίωση	της	
ποιότητας	στον	τομέα	της	μελέτης	επίβλεψης	κατασκευαστι-
κών	έργων	και	θα	προστατεύσει	τόσο	τους	ίδιους	τους	επαγ-
γελματίες	όσο	και	τους	πολίτες	από	τον	αθέμιτο	και	εξοντω-
τικό	ανταγωνισμό.

Σε	γνωματεύσεις	της	Γενικής	Εισαγγελίας	αφήνεται	η	δυνα-
τότητα	στο	κράτος	να	θεσμοθετήσει	το	θέμα	αυτό	κατά	τρόπο	
που	δεν	θα	πληγεί	ο	υγιής	ανταγωνισμός	και	τα	συμφέροντα	
του	καταναλωτή	και	αναμένεται	από	το	Υπουργείο	Συγκοινω-
νιών	και	Έργων	να	προωθήσει	το	σχετικό	νομοσχέδιο.

Τα	συμπεράσματα/	πορίσματα	του	εργαστηρίου	που	οργανώ-
θηκε	τον	Ιανουάριο	του	2004	από	το	Υπουργείο	Συγκοινωνιών	
και	Έργων	ήταν	πολύ	χρήσιμο	και	είναι	αναγκαίο	να	γίνει	μία	
αξιολόγηση	των	ενεργειών	που	έγιναν	και	των	αποτελεσμά-
των	 για	 να	 διαπιστωθεί	 ποιες	 αποφάσεις	 δεν	 υλοποιήθηκαν	
ώστε	να	προωθηθούν.

2.	ΑΝΑΘΕΣΗ	ΜΕΛΕΤΩΝ	ΕΡΓΩΝ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΣΕ	ΙΔΙΩΤΕΣ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

2.1 Οικοδομικά	Έργα

Κατά	 την	 ετοιμασία	 και	 προώθηση	 των	 εγγράφων	 και	 κανο-
νισμών	 για	 ρύθμιση	 των	 θεμάτων	 ανάθεσης	 οικοδομικών	
(κτιριακών	κυρίως)	έργων	του	Δημοσίου,	 ζητήσαμε	όπως	δι-
ασφαλιστεί	 η	δυνατότητα	σε	μελετητικά	γραφεία	Πολιτικών	
Μηχανικών	να	συγκροτούν	ομάδες	μελέτης	με	όλες	τις	ειδι-
κότητες	που	απαιτούνται,	και,	με	την	ιδιότητα	τους	σαν	Υπεύ-
θυνοι	 Συμβούλων	 Μελετητών	 (Team	 Leaders),	 να	 μπορούν	
να	αναλαμβάνουν	το	ρόλο	και	τα	καθήκοντα	του	επί	κεφαλής	
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	 ενορχηστρω-
μένη	προσπάθεια	από	κάποιους	κύκλους	οι	οποίοι	επιδίωκαν	
να	αποκλειστούν	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	από	το	δικαίωμα	της	

Συνάντηση	Εργασίας	με	Υπουργό
Συγκοινωνιών	και	Έργων	κ.	Νίκο	Νικολαΐδη

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.
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ανάληψης	αυτού	του	ρόλου.	Είναι	γεγονός	αδιαμφισβήτητο,	
ότι	η	ανάληψη	του	ρόλου	του	επί	 κεφαλής	της	ομάδας	των	
Συμβούλων	προϋποθέτει	άτομο	με	γνώσεις,	εμπειρίες,	δεξιό-
τητες	και	ικανότητες	πέραν	των	ακαδημαϊκών	προσόντων	ενός	
μελετητή	μηχανικού.	Προϋποθέτει	προσόντα,	τα	οποία	θα	δια-
σφαλίσουν	τον	Κύριο	του	έργου	όσον	αφορά	την	επίτευξη	των	
βασικών	 του	στόχων,	 που	 είναι:	 το	 έργο	 να	 ανταποκρίνεται	
στις	ανάγκες	του,	να	τηρούνται	τα	χρονοδιαγράμματα	από	την	
ανάθεση	της	μελέτης	μέχρι	την	παράδοση	του	έργου	για	χρή-
ση	και	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	άτομα	
που	παρακολουθούν	τέτοια	μεταπτυχιακά	προγράμματα	στην	
πλειονότητα	τους	είναι	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	απόδειξη	του	εν-
διαφέροντος	που	υπάρχει	ανάμεσα	στον	κλάδο	της	πολιτικής	
μηχανικής	για	εκπαίδευση	και	εξειδίκευση	στον	τομέα	αυτό.	
Δεν	 ισχυριζόμαστε	ότι	μόνο	κάτοχοι	 τέτοιου	μεταπτυχιακού	
τίτλου	δύνανται	να	ανταποκριθούν,	διότι,	εξ	ίσου	σημαντικές	
είναι	 οι	 εμπειρίες	 και	 η	 επαγγελματική	 ανέλιξη	 των	 μηχανι-
κών,	εφόδια	τα	οποία	μπορούν	να	αποτελέσουν	και	τα	ουσια-
στικά	εχέγγυα	για	την	επιτυχημένη	ανταπόκριση	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,	διότι,	στοχεύουν	στη	διασφάλιση	της	ποιοτικής	
υλοποίησης	των	έργων.	Εξακολουθούν,	βέβαια,	να	υπάρχουν	
θέματα	τα	οποία	είναι	προβληματικά	και	ανισοβαρή	για	τους	
μελετητές	 και	 για	 τα	 οποία	 επιδιώκεται	 η	 σωστή	 και	 δίκαιη	
ρύθμιση	τους,	το	σημαντικότερο	των	οποίων	είναι	η	εφαρμογή	
επιπέδων	αμοιβής	για	τις	ζητούμενες	υπηρεσίες	κατά	τρόπο	
που	να	ανταποκρίνεται	στο	ζητούμενο	είδος	και	επίπεδο	εργα-
σίας,	όπως	και	στο	εύρος	των	υπηρεσιών.	Δεν	είναι	δυνατόν	
να	 επιτευχθεί	 ποιότητα	 με	 τις	 εξευτελιστικά	 χαμηλές	 αμοι-
βές	που	προσφέρονται	μέσα	από	τις	διαδικασίες	μειοδοτικών	
διαγωνισμών.	Η	 κουλτούρα	που	έχει	 επικρατήσει	 είναι	αυτή	
της	παροχής	των	κατά	το	δυνατό	ελάχιστων	υπηρεσιών	που	
οδήγησε	σε	 εξαιρετικά	 χαμηλά	 επίπεδα	 τις	 προσφερόμενες	
υπηρεσίες	με	αποτέλεσμα	το	δημόσιο	να	επιβαρύνεται	με	τις	
επιπτώσεις	του	φαινόμενου	αυτού.

2.2 Οδικά	&	Τεχνικά	Έργα

Η	προώθηση	της	αναθεώρησης	των	διαδικασιών	και	των	εγ-
γράφων	ανάθεσης	της	μελέτης	/	επίβλεψης	των	έργων	αυτών	
δεν	έχει	προχωρήσει	 ικανοποιητικά	παρά	το	ότι	συστάθηκαν	
επιτροπές	 επεξεργασίας	 του	 θέματος.	 Ζητήσαμε	 κατ’	 επα-
νάληψη	όπως	οι	Επιτροπές	επαναρχίσουν	τις	εργασίες	ώστε	
να	 αντιμετωπιστούν	 τα	 χρόνια	 προβλήματα	 που	 ταλανίζουν	
τόσο	 το	 δημόσιο	 όσο	 και	 τους	 επαγγελματίες	 μηχανικούς	

στον	 τομέα	 αυτό.	 Επιγραμματικά	 ζητούμε	 όπως	 οι	 μελέτες	
ανατίθενται	σε	επαγγελματίες	πολιτικούς	μηχανικούς	που	θα	
αξιολογούνται	και	θα	κατατάσσονται	σε	κατηγορίες	με	ποιο-
τικά	κριτήρια	και	όχι	με	μειοδοτικούς	διαγωνισμούς	οι	οποί-
οι,	έχουν	ουσιαστικά,	εξοντώσει	τους	ιδιώτες	μηχανικούς	και	
έχουν	οδηγήσει	το	περιεχόμενο	των	υπηρεσιών	σε	ανάλογα	
χαμηλά	επίπεδα.	Το	δημόσιο	θα	πρέπει,	επίσης,	να	συμπερι-
λάβει	και	τους	ιδιώτες	μελετητές	στις	ομάδες	επίβλεψης	της	
κατασκευής	των	έργων.

2.3 Χαρακτηριστικά	προβλήματα

Από	τις	μέχρι	τώρα	εμπειρίες	διαπιστώνεται	η	ύπαρξη	αρκετών	
προβλημάτων,	τα	πλέον	χαρακτηριστικά	είναι	τα	ακόλουθα:
α.	 Επίπεδο	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 (μελέτες,	 ανταπόκριση	
Συμβούλων)	και	Αξιολόγηση	ανταπόκρισης	Συμβούλων	(προ-
βλήματα	στην	εφαρμογή	της	σχετικής	πρόνοιας)
β.	Καθορισμός	εκτιμημένης	αξίας	υπηρεσιών	κατά	την	προκή-
ρυξη	διαγωνισμού
γ.	Ποσό	ανάθεσης	των	προσφορών	(πολύ	χαμηλότερο	του	πο-
σού	εκτιμώμενης	αξίας)
δ.	Για	 τα	οδικά	έργα	και	έργα	γεφυροποιίας	η	ανάθεση	δεν	
περιλαμβάνει,	την	επίβλεψη	της	κατασκευής
ε.	Προβληματική	η	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προτάσεων	με	
βάση	ποιοτικά	κριτήρια	σε	διαγωνισμούς	για	κτηριακά	
(οικοδομικά)	έργα
στ.	 Ασφάλεια	 επαγγελματικής	 ευθύνης	 –	 προβλήματα	 στην	
εφαρμογή	της	σχετικής	πρόνοιας
ζ.	Περιοριστικές	πρόνοιες	νομοθεσίας	όπως	π.χ.	να	λαμβάνο-
νται	υπ’	όψη	εμπειρίες	μόνο	των	τελευταίων	τριών	χρόνων
η.	Ασαφές	νομοθετικό	πλαίσιο	όσον	αφορά	την	παροχή	υπη-
ρεσιών	από	νομικά	πρόσωπα	π.χ.	εταιρείες	Λτδ
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θ.	Ασαφές	νομοθετικό	πλαίσιο	όσον	αφορά	την	συμμετοχή	σε	
πέραν	της	μίας	ομάδας	διαγωνιζόμενων.

3.	ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	ΓΙΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΕΡΓΩΝ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Χαιρετίζουμε	την	εφαρμογή	νέων	συμβολαίων	για	την	ανάθε-
ση	της	κατασκευής	των	οικοδομικών	και	τεχνικών	έργων	του	
δημοσίου.	Αποτελούν,	πράγματι,	ένα	σύγχρονο	πακέτο	συμ-
βολαίων	το	οποίο	θα	βοηθήσει	τα	συμβαλλόμενα	μέρη	αλλά	
και	την	οικοδομική	βιομηχανία	γενικότερα	να	ανταποκριθούν	
πληρέστερα	στο	ρόλο	και	τις	υποχρεώσεις	τους.	

Όπως	είναι	φυσικό	θα	εντοπίζονται	προβλήματα	ή	και	θέματα	
τα	οποία	θα	πρέπει	να	επαναθεωρούνται	 και	 να	ρυθμίζονται	
και,	επομένως,	η	λειτουργία	μόνιμης	τεχνικής	επιτροπής	που	
να	παρακολουθεί	την	εφαρμογή	των	νέων	συμβολαίων	είναι	
απαραίτητη.	

Επειδή	 περιέπεσε	 στην	 αντίληψη	 μας	 ότι	 γίνονται	 προσπά-
θειες	αμφισβήτησης	ή	και	διάβρωσης	των	συμβολαίων	για	τα	
οικοδομικά	 έργα,	 επισημαίνουμε	 ότι	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	
οποιαδήποτε	επέμβαση	που	να	αλλοιώνει	την	φιλοσοφία	και	
τους	ρόλους	όπως	καθορίζονται	στα	έγγραφα	αυτά	χάριν	μι-
κροσυνδικαλιστικών	σκοπιμοτήτων	που	στοχεύουν	ουσιαστικά	
να	πλήξουν	τις	επαγγελματικές	αρμοδιότητες	των	πολιτικών	
μηχανικών.	

Η	διοργάνωση	επιμορφωτικών	σεμιναρίων	που	να	απευθύνο-
νται	προς	όλους	τους	ενδιαφερόμενους	μηχανικούς,	δημόσι-
ου	ή	ιδιωτικού	τομέα,	για	την	καλύτερη	εφαρμογή	των	συμβο-
λαίων	και	την	επεξήγηση	σημαντικών	προνοιών	τους,	κρίνεται	
επιβεβλημένη.	Σε	αυτό	θα	πρέπει	να	επενδύσει	τόσο	το	Γενικό	
Λογιστήριο	ως	Αρμόδια	Αρχή	όσο	και	το	Υπουργείο	Συγκοινω-
νιών	και	Έργων	ως	ο	μεγαλύτερος	φορέας	υλοποίησης	έργων	
του	δημόσιου	τομέα.

4.	 ΠΑΡΟΧΗ	 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 ΣΕ	 ΚΛΑΔΟΥΣ	 ΤΗΣ	 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ	
ΑΠΟ	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ		 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ	ΕΥΘΥΝΗΣ

Μετά	την	εισδοχή	της	Κύπρου	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ε.Ε.)	
και	την	εναρμόνιση	της	νομοθεσίας,	που	αφορά	τις	προσφο-
ρές	 του	 Δημοσίου,	 με	 το	 ευρωπαϊκό	 κεκτημένο,	 οι	 Κύπριοι	
μηχανικοί	 βρίσκονται	σε	δυσμενέστερη	θέση	από	 τους	υπό-
λοιπους	 ευρωπαίους	 συναδέλφους	 και	 ανταγωνιστές	 τους	
στον	τομέα	της	παροχής	υπηρεσιών,	λόγω	του	περιορισμού	
που	υπάρχει	στον	περί	ΕΤΕΚ	νόμο	ότι	η	άσκηση	του	επαγγέλ-
ματος	στους	κλάδους	της	μηχανικής	επιστήμης	γίνεται	μόνο	
από	φυσικά	πρόσωπα	που	είναι	εγγεγραμμένα	στους	οικείους	
κλάδους	του	ΕΤΕΚ.

α)	Πρακτική	στην	Ευρώπη

Η	Ευρωπαϊκή	νομοθεσία	δεν	περιορίζει	την	άσκηση	του	επαγ-
γέλματος	από	νομικά	πρόσωπα	(Εταιρείες	Λτδ)	και	η	πρακτική	
στις	πλείστες	χώρες	της	Ε.Ε.	είναι	ότι	η	παροχή	υπηρεσιών	επι-
τρέπεται	να	γίνεται	και	από	εταιρείες	περιορισμένης	ευθύνης.

Παρατηρείται	το	παράδοξο	φαινόμενο	οι	Κύπριοι	μηχανικοί	να	
μην	δικαιούνται	να	συμμετέχουν	σε	διαγωνισμούς	ως	νομικά	
πρόσωπα	(Εταιρείες	Λτδ)	στην	ίδια	τους	την	πατρίδα,	τη	στιγ-
μή	που	έχουν	το	δικαίωμα	να	συμμετέχουν	σε	διαγωνισμούς	
για	παροχή	υπηρεσιών	σε	άλλες	Ευρωπαϊκές	χώρες.

β)	Πρακτική	άλλων	επαγγελματικών	κλάδων	στην	Κύπρο
Εξ	όσων	πληροφορούμαστε	και	άλλοι	επαγγελματικοί	κλάδοι	
όπως	οι	Δικηγόροι	και	οι	Λογιστές,	οι	οποίοι	παρέχουν	υπηρε-
σίες,	προωθούν	ρυθμιστικά	νομοσχέδια	για	να	δικαιούνται	να	
συστήνουν	Εταιρείες	Λτδ	 για	 την	 παροχή	 υπηρεσιών	στους	
συγκεκριμένους	κλάδους.

γ)	 Ιδιαιτερότητες	 εταιρειών	 παροχής	 υπηρεσιών	 στους	 κλά-
δους	μηχανικής

Λόγω	 της	 ιδιομορφίας	 των	 επαγγελμάτων	 πιστεύουμε	 ότι,	
για	λόγους	προστασίας	 του	 κοινού,	 θα	πρέπει	 να	υπάρχουν	
ορισμένοι	 περιορισμοί	 στη	 σύσταση	 και	 λειτουργία	 τέτοιων	
Εταιρειών	 και	 αναφέρουμε	 επιγραμματικά	 ορισμένα	 θέματα	
τα	οποία	θα	πρέπει	να	τύχουν	ιδιαίτερης	προσοχής.

	 •	Μέτοχοι	και	ποσοστό	κατοχής	μετοχών	
Κατά	πόσον	θα	δικαιούνται	και	μη	μέλη	του	ΕΤΕΚ	να	είναι	μέ-
τοχοι	όπως	και	το	ελάχιστο	ποσοστό	μετοχών	που	θα	πρέπει	
να	συγκεντρώνει	ένας	κλάδος	ώστε	να	δύναται	η	εταιρεία	να	
παράσχει	υπηρεσίες	στο	συγκεκριμένο	κλάδο.

	 •	Μέλη	Διοικητικού	συμβουλίου	(Δ.Σ)
Κατά	 πόσον	 μέλη	 του	 Δ.Σ.	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 τουλάχιστον	
ένας	από	κάθε	κλάδο	στον	οποίο	η	εταιρεία	θα	παράσχει	υπη-
ρεσίες.

	 •	Κατά	πόσο	θα	πρέπει	να	είναι	υποχρεωτική	η	ασφάλιση	
για	επαγγελματική	ευθύνη	και	ο	 καθορισμός	 του	ύψους	 της	
κάλυψης.

Οι	 πολιτικοί	 μηχανικοί	 πιστεύουμε	 ότι	 θα	 πρέπει	 η	 νομοθε-
σία	(περί	ΕΤΕΚ	νόμος)	να	τροποποιηθεί	το	ταχύτερο	δυνατό,	
ώστε	να	αρθεί	η	υπάρχουσα	σύγκρουση	στις	πρόνοιες	μετα-
ξύ	νόμων,	όπου	η	μεν	νομοθεσία	που	αφορά	τη	Σύναψη	των	
Συμβάσεων	για	έργα	του	Δημοσίου	επιτρέπει,	η	δε	περί	ΕΤΕΚ	
νομοθεσία	απαγορεύει	τη	σύσταση	εταιρειών	παροχής	υπηρε-
σιών	στους	τομείς	της	μηχανικής	επιστήμης.
Όσον	δε	αφορά	 τη	παροχή	υπηρεσιών	για	 τα	 ιδιωτικά	 έργα	
εκεί	φαίνεται	ότι	για	τους	Κύπριους	μηχανικούς	υπάρχει	μόνο	
ο	περί	ΕΤΕΚ	νόμος	που	περιορίζει	την	άσκηση	του	επαγγέλ-
ματος	 σε	 φυσικά	 πρόσωπα	 μόνο,	 πράγμα	 το	 οποίο,	 επίσης,	
θα	πρέπει	να	ρυθμιστεί	με	τροποποίηση	του	περί	ΕΤΕΚ	νόμου	
όπως	προαναφέρεται	για	τα	έργα	του	δημόσιου	τομέα.

5.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΣΤΙΚΩΝ	ΚΕΝΤΡΩΝ	–	ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗ	ΑΣΤΙΚΟΥ	ΟΔΙΚΟΥ	ΔΙΚΤΥΟΥ,	ΔΗΜΟΣΙΕΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το	κυκλοφοριακό	πρόβλημα	στις	μεγάλες	πόλεις	της	Κύπρου	
και	ιδιαίτερα	στη	Λευκωσία,	Λεμεσό	και	Πάφο	έχει	λάβει	εξαι-
ρετικά	μεγάλες	διαστάσεις	με	αρνητικές	επιπτώσεις	στην	οι-
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κονομία,	την	κοινωνία	και	το	περιβάλλον.

Οι	δημόσιες	μεταφορές	και	το	κυκλοφοριακό	είναι	αλληλένδε-
τα	μέρη	του	ίδιου	προβλήματος.	Για	τη	μακροπρόθεσμη	επίλυ-
ση	του	κυκλοφοριακού	προβλήματος	επιβάλλεται	η	κατασκευή	
ενός	 ολοκληρωμένου	 και	 υψηλών	 προδιαγραφών	 αστικού	
οδικού	δικτύου	σε	όλες	τις	πόλεις	σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	
των	τοπικών	σχεδίων.	Παράλληλα,	θα	πρέπει	να	προωθηθεί	η	
αναβάθμιση	των	δημόσιων	μεταφορών,	ώστε	να	προσφέρεται	
στον	πολίτη	μια	ποιοτική	εναλλακτική	λύση	που	θα	τον	πείσει	
να	αφήσει	το	αυτοκίνητο	του	στο	σπίτι.

	Βασική	προϋπόθεση	για	την	υλοποίηση	ενός	ποιοτικού	συστή-
ματος	μαζικών	αστικών	συγκοινωνιών,	είναι	να	αναπτυχθεί	μια	
προσέγγιση	της	αστικής	ανάπτυξης	που	να	εντάσσεται	και	να	
εναρμονίζεται	με	το	επιδιωκόμενο	σύστημα	μαζικών	συγκοι-
νωνιών	και	όπου	οι	υποδομές	θα	προηγούνται	 της	 ιδιωτικής	
ανάπτυξης.	Η	κατανομή	των	χρήσεων	γης	θα	πρέπει	να	είναι	
τέτοια	ώστε	να	επιτυγχάνεται	η	απαιτούμενη	πυκνότητα	από	
πλευράς	ζήτησης	που	να	καθιστά	εφικτά	τα	ποιοτικά	συστήμα-
τα	μέσων	μαζικής	μεταφοράς.

Για	την	υλοποίηση	των	πιο	πάνω	μέτρων	είναι	απαραίτητο	να	
αξιοποιηθούν	οι	μελέτες	που	έχουν	γίνει	μέχρι	σήμερα	από	το	
κράτος.	Όπου	 χρειάζεται,	 να	 γίνουν	 συμπληρωματικές	 εξει-
δικευμένες	 μελέτες	 για	 καθορισμό	 των	μέτρων	στα	πλαίσια	
της	χαραγμένης	πολιτικής	στις	δημόσιες	μεταφορές,	που	να	
συνάδουν	με	τις	συνεχώς	αναδιαμορφούμενες	συνθήκες	και	
τις	εξελίξεις	της	τεχνολογίας.

Η	χάραξη	μακροπρόθεσμης	πολιτικής	είναι	επιβεβλημένη	διότι	
το	εγχείρημα	θα	είναι	μακροχρόνιο	και	η	επιτυχία	του	έργου	
θα	 απαιτεί	 τη	 δέσμευση	 πολλών	 διαδοχικών	 κυβερνήσεων.	
Πρέπει	να	δοθεί	επαρκής	χρηματοδότηση,	και	επιδίωξη	χρη-
ματοδότησης	από	Ευρωπαϊκά	Ταμεία,	αλλά	και	αντίληψη	ότι	
το	θέμα	δεν	πρέπει	να	προσεγγίζεται	με	μόνο	τεχνοοικονο-
μικά	 κριτήρια.	Οι	 δημόσιες	 συγκοινωνίες	 είναι	 μια	 υπηρεσία	
προς	την	κοινωνία	και	μέτρο	προστασίας	του	περιβάλλοντος,	
της	δημόσιας	υγείας	και	της	ποιότητας	ζωής	μας.

Θα	πρέπει	να	βελτιωθούν	οι	διαδικασίες	συντονισμού	των	δια-
φόρων	συναρμόδιων	υπηρεσιών	που	είναι	υπεύθυνες	για	την	
υλοποίηση	 του	 προγραμματισμένου	 αστικού	 οδικού	 δικτύου	
που	προβλέπεται	στα	Τοπικά	Σχέδια,	ώστε	να	επισπευσθεί	η	
διαδικασία	υλοποίησης	των	έργων.

Είναι,	επίσης,	σημαντικό	να	υπάρξει	η	κατάλληλη	διαβούλευση	
για	τη	συνεργασία	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	και	των	πολι-
τών,	ωστόσο	πιστεύουμε	ότι	οι	αντιδράσεις	που	παρουσιάζο-
νται	ειδικά	τα	τελευταία	χρόνια	στην	υλοποίηση	των	αστικών	
οδικών	υποδομών	ή	στην	ανάπτυξη	μέσων	μαζικής	μεταφοράς	
δεν	 θα	 πρέπει	 να	 αποτελέσουν	 τροχοπέδη	 στην	 υλοποίηση	
των	έργων.	Δεν	μπορεί	μικρές	επηρεαζόμενες	ομάδες	πολι-
τών	 να	 κρατούν	 όμηρο	 το	 σύνολο	 της	 κοινωνίας,	 είτε	 είναι	
ομάδες	 κατοίκων	 περιοχών	 όπου	 προγραμματίζονται	 οδικά	
και	άλλα	έργα	υποδομής,	είτε	είναι	ομάδες	όπως	καταστημα-
τάρχες	ή	ταξιτζήδες	κ.λπ.	Η	προσπάθεια	δεν	θα	έχει	μεγάλες	

πιθανότητες	επιτυχίας	αν	δεν	ληφθούν	μέτρα	αποθάρρυνσης	
της	χρήσης	του	αυτοκινήτου	και	αυτά	τα	μέτρα	είναι	σίγουρο	
ότι	θα	προκαλέσουν	αντιδράσεις	σε	μια	κοινωνία	που	έχει	μά-
θει	να	έχει	το	αυτοκίνητο	ως	το	μόνο	μέσο	διακίνησης	.
Συγχαίρουμε	το	Υπουργείο	Συγκοινωνιών	και	Έργων	για	την	
απόφαση	προώθησης	της	αναβάθμισης	των	Δημόσιων	Συγκοι-
νωνιών	και	είμαστε	στη	διάθεσή	του	για	στήριξη	της	προσπά-
θειας	αυτής.	Παράλληλα	πιστεύουμε	ότι	χρειάζονται	ρηξικέ-
λευθες	 λύσεις	 και	 μέτρα	 που	 να	 εφαρμοστούν	 δοκιμαστικά	
και	που	μπορούν	να	βελτιώνονται	στη	διαδικασία	εφαρμογής	
τους	ανάλογα	με	τα	αποτελέσματα.	Καμιά	πόλη	δεν	έλυσε	το	
κυκλοφοριακό	 πρόβλημα	 χωρίς	 να	 δοκιμάσει	 και	 μέτρα	 που	
στην	πορεία	ενδεχομένως	να	μην	πέτυχαν.	Σημασία	έχει	να	
μην	μένει	μετέωρη	η	προσπάθεια.

6.	ΟΔΙΚΗ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δυστυχώς	η	Κύπρος	κατέχει	μια	από	τις	χειρότερες	θέσεις	στη	
Ευρωπαϊκή	Ένωση	από	άποψη	οδικής	ασφάλειας	με	αποτέ-
λεσμα	κάθε	χρόνο	να	χάνονται	πάνω	από	εκατόν	συμπολίτες	
μας	σε	οδικά	δυστυχήματα	και	αρκετοί	περισσότεροι	να	καθί-
στανται	ολικά	ή	μερικά	ανάπηροι.	Το	κοινωνικό	και	οικονομικό	
κόστος	είναι	μεγάλο	και	θα	πρέπει	να	γίνει	κάθε	προσπάθεια	
για	βελτίωση	της	κατάστασης.

Παρά	 τα	 μέτρα	 που	 λαμβάνονται	 κατά	 καιρούς	 και	 παρά	 το	
ψηλών	προδιαγραφών	υπεραστικό	οδικό	δίκτυο,	μένουν	πολ-
λά	να	γίνουν	για	επίτευξη	του	φιλόδοξου	στόχου	της	μείωσης	
των	θανάτων	από	τα	οδικά	δυστυχήματα	μέχρι	 το	2010	στο	
μισό	σε	σχέση	με	το	2001.

Σημαντική	συμβολή	στην	επίλυση	του	προβλήματος	θα	έχει	η	
ανάπτυξη	του	συστήματος	δημόσιων	μαζικών	μεταφορών	και	
η	συμπλήρωση	του	αστικού	οδικού	δικτύου	σε	δίκτυο	ψηλών	
προδιαγραφών.

Από	 τα	 αίτια	 των	 δυστυχημάτων	 διαφαίνεται	 ότι	 η	 οδηγική	
κουλτούρα	 μας	 υπολείπεται	 σημαντικά	 του	 επιθυμητού	 επι-
πέδου	και	πιστεύουμε	ότι	οι	εκστρατείες	διαφώτισης	από	τη	
παιδική	ηλικία	και,	παράλληλα,	των	νέων	και	των	αλλοδαπών/	
επισκεπτών	(που	είναι	οι	πλέον	ευάλωτες	κοινωνικές	ομάδες)	
όπως	και	η	αστυνόμευση	θα	πρέπει	να	ενταθούν.

7.	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΛΕΓΧΟΥ	ΚΤΗΡΙΩΝ	/	ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

7.1 Ανάγκη	έκδοσης	πιστοποιητικού	ελέγχου	

Η	ανάγκη	για	έλεγχο	της	στατικής	και	αντισεισμικής	επάρκει-
ας	μιας	οικοδομής	πηγάζει	κυρίως	από	το	γεγονός	ότι	πολλά	
από	τα	υφιστάμενα	κτήρια	παρουσιάζουν	στατική	και	αντισει-
σμική	ανεπάρκεια.	Ο	προέλεγχος	είναι	ένα	απαραίτητο	μέτρο	
πρόληψης	για	την	ασφάλεια	του	κοινού	και	πρέπει	να	εφαρ-
μοστεί	σε	σημαντικά	κτήρια	και	σε	κτήρια	με	ιδιαίτερη	πολιτι-
στική	σημασία/	αξία.

Οι	 συνθήκες	 έχουν	 ωριμάσει	 για	 τη	 θέσπιση	 νομοθεσίας	 η	
οποία	θα	διασφαλίζει	την	ύπαρξη	Πιστοποιητικού	ελέγχου	των	
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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	του.

Το	χρονοδιάγραμμα	εφαρμογής	μιας	τέτοιας	προσπάθειας	θα	
πρέπει	να	είναι	της	τάξης	των	τριών	–	τεσσάρων	χρόνων	και	
να	καλυφθούν	όλα	τα	κτήρια	(ιδιωτικά,	δημόσια	και	δημοσίας	
χρήσης).	

Το	 Πιστοποιητικό	 ελέγχου	 θα	 πρέπει	 να	 μπορεί	 να	 εκδοθεί	
ανεξάρτητα	 από	 την	 ύπαρξη	Πιστοποιητικού	 Τελικής	Έγκρι-
σης	μίας	οικοδομής.

Η	επέμβαση	για	τυχόν	ενίσχυση	θα	πρέπει	να	είναι	επιστημο-
νικά	και	τεχνικά	ορθή	και	να	λαμβάνει	υπόψη	τον	οικονομικό	
παράγοντα.	Η	μέθοδος	η	οποία	θα	χρησιμοποιείται	αποτελεί	
βασική	προϋπόθεση	για	την	επιστημονικά	τεκμηριωμένη	επί-
τευξη	του	στόχου.

7.2 Διαδικασία	για	έκδοση	πιστοποιητικού	ελέγχου

Για	την	έκδοση	πιστοποιητικού	ελέγχου	θα	πρέπει	ο	μελετη-
τής	να	συλλέξει	πληροφορίες	και	να	ελέγξει	τα	πιο	κάτω	θέ-
ματα:

1.	Στοιχεία	ιδιοκτήτη
2.	Γενικές	πληροφορίες	για	το	κτήριο:
α.	Ημερομηνία	σχεδιασμού
β.	Ημερομηνία	αποπεράτωσης	
γ.	εάν	έχει	σχεδιαστεί	σύμφωνα	με	τους	αντισεισμικούς	κώ-
δικες
δ.	χρήση	για	την	οποία	σχεδιάστηκε
ε.	χρήση	για	την	οποία	χρησιμοποιείται
ζ.	εάν	υπήρξαν	προσθήκες	και	βάσει	ποιών	κωδίκων
η.	αριθμός	ορόφων	και	εμβαδόν	κάθε	ορόφου	
θ.	σπουδαιότητα	κτιρίου	(εκκλησία,	θέατρο	ή	αποθήκη)

3.	Σεισμολογικά	στοιχεία	κτηρίου:
α)	σεισμική	ζώνη
β)	γεωτεχνικά	στοιχεία

4.	Δομικός	τύπος	του	κτιρίου,	ποιότητα	υλικών	και	τυχόν	με-
τατοπίσεις:
α)	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	μεταλλικό	κ.λπ.
β)	βαθμός	φθοράς	(αποσαθρωμένο	μπετόν,	οξειδωμένα	σίδε-
ρα,	ρωγματώσεις	κ.λπ..)
γ.)	καθιζήσεις	ή	άλλες	μετατοπίσεις	
 
5.	Επενδύσεις	εξωτερικά	του	κτηρίου	και	βαθμός	επικινδυνό-
τητας	(κυρίως	πολυώροφα)
α)	επένδυση	πέτρας	/	μαρμάρων
β)	υαλοπίνακες

6.	Η	βαθμολογία	κτηρίου	θα	πρέπει	να	βασίζεται	σε	αναγνω-
ρισμένα/	εγκριθέντα	πρότυπα:
α)	μέθοδος	της	Αμερικανικής	FEMA.	Το	εγχειρίδιο	αφορά	τον	

ταχύ	οπτικό	έλεγχο	(rapid	visual	screening	RVS)	των	κτιρίων.	
Η	μέθοδος	βασίζεται	στη	συμπλήρωση	ενός	σχετικά	σύντο-
μου	εντύπου	το	οποίο	διαφοροποιείται	με	τη	ζώνη	σεισμικής	
επικινδυνότητας	 και	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 βασικά	 στοιχεία	
για	το	κτήριο	
β)	ελληνική	μέθοδος	του	ΥΠΕΧΩΔΕ	–	ΟΑΣΠ.	Η	μέθοδος	αυτή	
είναι	βασισμένη	στον	FEMA	των	Η.Π.Α.	Με	βάση	τα	στοιχεία	
που	περισυλλέγονται	με	τη	μέθοδο	αυτή	δίνεται	και	η	ανάλο-
γη	βαθμολογία.
γ)	 Υπάρχουν	 και	 άλλες	 χώρες	 με	 τις	 δικές	 τους	 μεθόδους	
όπως	η	Αγγλική,	η	Ιταλική,	η	Ιαπωνική	κ.α.	

7.	Έκδοση	πιστοποιητικού	ελέγχου	ή	παραπομπή	για	επιδι-
ορθώσεις	και	αναβαθμίσεις.
-	Εάν	το	κτήριο	περνά	τη	βασική	βαθμολογία	(θα	καθοριστεί	
βάσει	της	μεθοδολογίας	που	θα	εγκριθεί)	τότε	θα	εκδίδεται	το	
πιστοποιητικό	ελέγχου
-	Εάν	δεν	ανταποκρίνεται	στις	απαιτήσεις	των	κριτηρίων	που	
τέθηκαν	θα	πρέπει:
α)	εάν	είναι	δημόσιο	κτήριο	ή	δημοσίας	χρήσης	κτήριο	να	επι-
σκευάζεται	 αμέσως	 βάσει	 των	 ισχύοντων	αντισεισμικών	 κα-
νονισμών
β)	εάν	είναι	ιδιωτικό	κτήριο,	το	κράτος	θα	πρέπει	να	θεσπίσει	
κίνητρα	ούτως	ώστε	να	ωθήσει	τον	ιδιώτη	να	επισκευάσει	την	
οικοδομή	 του	 σύμφωνα	 με	 τις	 απαιτήσεις	 του	 εν	 ισχύ	 αντι-
σεισμικού	κώδικα.	Εάν	ο	ιδιοκτήτης	δεν	ανταποκριθεί,	τότε	η	
οικοδομή	να	κρίνεται	ακατάλληλη.

7.3 Τροποποίηση	σχετικών	νομοθεσιών–προτάσεις	για	καταρ-
τισμό	μητρώου	κτηρίων	

Ο	νόμος	θα	πρέπει	να	τροποποιηθεί	ούτως	ώστε	να	μπορεί	να	
συμπεριλάβει	τα	πιο	κάτω:
1.	Πιστοποιητικό	ελέγχου
2.	Διάρκεια	ισχύος	του	πιστοποιητικού	ελέγχου	
3.	Τόπος	ανάρτησης	του	
4.	Σε	ποιες	οικοδομές	αναφέρεται	
Ο	όρος	οικοδομή	ερμηνεύεται	στον	“Νόμο”	(Ο	Περί	Οδών	και	
Οικοδομών	Νόμος)
Για	 τους	σκοπούς	του	παρόντος	θα	πρέπει	να	επεξηγηθεί	ο	
όρος	“Οικοδομή”:	Δηλαδή	Δημόσια	Οικοδομή,	Δημοσίας	Χρή-
σης	Οικοδομή	και	Ιδιωτική	Οικοδομή	
5.	Το	Υπουργείο	Συγκοινωνιών	και	Έργων	ή	άλλος	φορέας	θα	
πρέπει	 να	 συγκροτήσει	 ομάδα	 (κεντρικό	φορέα)	 η	 οποία	 θα	
επεξεργάζεται	τις	πληροφορίες	για:
α)	 χαρτογράφηση	 όλων	 των	 υπό	 αναφορά	 κτηρίων	 σε	 ηλε-
κτρονική	μορφή	
β)	κάθε	κτήριο	θα	έχει	το	δικό	του	αρχείο	
γ) κάθε	Δήμος	ή	Κοινότητα	θα	αναλαμβάνει	να	κάνει	τους	δι-
κούς	του	ελέγχους	αλλά	κάτω	από	τις	οδηγίες	του	κεντρικού	
φορέα	και	θα	έχει	υποχρέωση	να	ενημερώνει	το	γενικό	αρχείο	
δ)	ο	κεντρικός	φορέας	θα	συνεργάζεται	με	το	ΕΤΕΚ	για	έκδο-
ση	νέων	ή	τροποποίηση	υφιστάμενων	οδηγιών.
ε)	οι	οικοδομές	που	δεν	έχουν	πιστοποιητικό	τελικής	έγκρισης	
θα	πρέπει	να	ελέγχονται	για	έκδοση	πιστοποιητικού	ελέγχου	
αλλά	οι	 ιδιοκτήτες	θα	πρέπει	να	πληρώνουν	και	το	ανάλογο	
πρόστιμο.			.
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Παγκύπρια	ετήσια	Χοροεσπερίδα	ΣΠΟΛΜΗΚ	

Πραγματοποιήθηκε	με	επιτυχία	το	Σάββατο	15	Νοεμβρίου	2008	στο	Ξενοδοχείο	Palm	Beach	στη	Λάρνακα,	η	καθιερω-
μένη	πλέον	ετήσια	Χοροεσπερίδα	του	Συλλόγου	μας,	η	οποία	τελούσε	υπό	την	αιγίδα	του	Υπουργού	Συγκοινωνιών	και	
Έργων	κυρίου	Νίκου	Νικολαΐδη.		Συγχαρητήρια	στο	Συμβούλιο	του	Επαρχιακού	Τμήματος	Λάρνακας	–	Αμμοχώστου	
και	σε	όσους	εργάστηκαν	για	την	επιτυχή	πραγματοποίηση	της	εκδήλωσης.

Í

Μαθήματα/	Διαλέξεις	με	θέμα:	“Ανάλυση	και	Ενίσχυση	Κατασκευών	ΟΣ	για	Σεισμικά	Φορτία”

Ολοκληρώθηκε	στις	27/11/2008		η	Σειρά	Μαθημάτων	/	Διαλέξεων	με	θέμα:	“Ανάλυση	και	Ενίσχυση	Κατασκευών	ΟΣ	για	
Σεισμικά	Φορτία”,	που	οργάνωσε	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	σε	συνεργασία	με	το	Πανεπιστήμιο	Κύπρου.	Τα	μαθήματα	διεξάχθηκαν	
με	επιτυχία	για	τρεις	συνεχείς	χρονιές	με	αρκετή	επιτυχία.

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	ευχαριστεί	το	Τμήμα	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Περιβάλλοντος	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	
του	Πανεπιστημίου	Κύπρου	για	την	πολύ	καλή	συνεργασία	που	είχαμε	στον	τομέα	της	επιμόρφωσης	των	συναδέλφων	
μηχανικών.	

Í

Διευρυμένη	Συνεδρίαση	ΚΔΣ

Πραγματοποιήθηκε	στις	6	Σεπτεμβρίου	2008	η	καθιερωμένη	Διευρυμένη	Συνεδρίαση	του	ΚΔΣ	στην	Αγία	Νάπα	με	συμ-
μετοχή	μελών	των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	των	εκλελεγμένων	μελών	του	Συλλόγου	στο	Γ.Σ.	και	Π.Σ	.του	ΕΤΕΚ	και	
των	διατελεσάντων	Προέδρων	του	Συλλόγου.

Κατά	τη	σύσκεψη	έγινε	ενημέρωση	από	τον	Πρόεδρο	συνάδελφο	Στέλιο	Αχνιώτη	για	τρέχοντα	θέματα	και	συζητή-
θηκαν	τόσο	θέματα	οργανωτικής	φύσης	όσο	και	θέματα	πολιτικής	και	περαιτέρω	δραστηριοποίησης	του	Συλλόγου.		
Ανταλλάχθηκαν	απόψεις	και	κατατέθηκαν	εισηγήσεις	με	στόχο	τη	βελτίωση	της	λειτουργίας,		οργάνωσης	και	δραστη-
ριότητας	του	Συλλόγου.

Í

Αποζημίωση	ΣΠΟΛΜΗΚ	λόγω	μη	έκδοσης	Συμβολαίων	Τεχνικών	Έργων

Η	μέχρι	τώρα	απώλεια	για	τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	από	τη	μη	έκδοση	Συμβολαίων	για	κατασκευή	Τεχνικών	Έργων	υπολογίζε-
ται	ότι	ανέρχεται	σε	αρκετές	δεκάδες	χιλιάδες	Ευρώ	και	έρχεται	να	προστεθεί	στην	απώλεια	εσόδων	που	υφίσταται	
ο	Σύλλογος	μας	λόγω	της	άδικης	και	ετεροβαρούς	συμφωνίας	που	έγινε	με	την	ίδρυση	της	ΜΕΔΣΚ	εις	βάρος	του	
ΣΠΟΛΜΗΚ.	Ο	Σύλλογος	θα	συνεχίσει	να	διεκδικεί	την	αναθεώρηση	των	ποσοστών	κατανομής	των	εσόδων	της	ΜΕΔΣΚ	
απαιτώντας,	ως	θέμα	αρχής,	ίσο	μερίδιο	με	τον	ΣΠΜΑΚ	και	ΣΑΚ.	Σε	επιστολές	και	επαφές	που	έγιναν	με	τις	άλλες	ορ-
γανώσεις	μέλη	της	ΜΕΔΣΚ,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	τεκμηριώνει	τις	θέσεις	του	ότι	η	ετεροβαρής	και	παντελώς	άδικη	συμφωνία,	
που	υπογράφτηκε	με	την	ίδρυση	της	ΜΕΔΣΚ	το	1995,	θα	πρέπει	να	αναθεωρηθεί	και	ότι	θα	πρέπει	να	αντικατοπτρίζει	
την	ισότητα	και	την	αλληλοεκτίμηση	των	κύριων	οργανώσεων	συνεταίρων	στην	ΜΕΔΣΚ.

Í
Í

European	Civil	Engineering	Education	and	Training	Association	

Ο	 Σύλλογος	 πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 συμμετέχει	 στο	 πρόγραμμα	 European	 Civil	 Engineering	 Education	 and	
Training	 (EUCEET)	στα	πλαίσια	του	προγράμματος	Socrates	–	Erasmus	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	 	Στο	πρόγραμμα	
συμμετέχουν	100	οργανισμοί	(ευρωπαϊκά	Πανεπιστήμια,	επαγγελματικές	οργανώσεις,	ινστιτούτα	ερευνών	και	ιδιωτι-
κές	εταιρείες).	Σε	εξέλιξη	βρίσκεται	το	πρόγραμμα	EUCEET	ΙΙΙ	το	οποίο	εγκρίθηκε	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	για	την	
τριετία	2007-2009.		

Οι	συμμετέχοντες	στο	πιο	πάνω	πρόγραμμα,	αποφάσισαν	την	δημιουργία	ενός	Συλλόγου	με	την	 ίδια	ονομασία	και	
σκοπούς	ώστε	να	μπορέσει	να	συνεχιστεί	το	έργο	του,	επιδιώκοντας	να	εξασφαλίσει	χρηματοδότηση	από	κονδύλια	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Έδρα	του	Συλλόγου	είναι	το	Βέλγιο.	Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	έγινε	μέλος	του	Συλλόγου	αυτού.		Στις	
24	Οκτωβρίου	πραγματοποιήθηκε	και	η	πρώτη	Γενική	Συνέλευση	του	European	Civil	Engineering	Education	and	Training	
Association	(EUCEET	Association).

Περισσότερα	στοιχεία	καθώς	και	οι	εκδόσεις	του	EUCEET	είναι	διαθέσιμα	στην	ιστοσελίδα	του	EUCEET	που	είναι	η	
ακόλουθη:	www.euceet.utcb.ro
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Το	Σάββατο	6	Δεκεμβρίου	2008	πραγματοποιήθηκε	η	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	
στη	Δημοσιογραφική	Εστία	στη	Λευκωσία.	Την	τελετή	έναρξη	της	Γενικής	Συνέλευσης	κήρυξε	ο	έντιμος	υπουργός	Εσωτερικών	
κ.	Νεοκλής	Συλικιώτης.		Επίσης,	έγινε	παρουσίαση	από	τον	κ.	Βασίλη	Οικονομόπουλο	–	Πρόεδρο	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολι-
τικών	Μηχανικών	(ECCE)	με	θέμα:	«Το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μηχανικών	(ECCE)-	Σκοποί	και	Δραστηριότητες.

Μέσα	στα	πλαίσια	των	εργασιών	της	Γ.Σ.	συζητήθηκαν	επίκαιρα	θέματα	που	απασχολούν	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	όπως:	
•	Ένωση	Πολιτικών	Μηχανικών	σε	μία	Επαγγελματική	Οργάνωση
•	Ο	Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμος	–	Προβλήματα	στην	εφαρμογή	του	Νόμου
•	Κανονισμοί	αμοιβών	και	ανάθεση	έργων	ιδιωτικού	τομέα

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στη	Γενική	Συνέλευση	του	τίμησε	για	το	έργο	που	έχουν	επιτελέσει	μέχρι	σήμερα	
στον	κλάδο	της	Πολιτικής	Μηχανικής	τους	διακεκριμένους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	κυρίους	Βασίλη	Οικονομόπουλο	(Πρόεδρο	
Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών)	και	Φοίβο	Κωνσταντινίδη	και	τους	ανακήρυξε	σε	Επίτιμα	Μέλη	του.
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Ομιλίες

Γενική	Συνέλευση	-	6	Δεκεμβρίου	2008					Δημοσιογραφική	Εστία

Στέλιος	Αχνιώτης	–	Πρόεδρος
6	Δεκεμβρίου	2008
Γενική	Συνέλευση	ΣΠΟΛΜΗΚ

Εκ	μέρους	του	ΚΔΣ	σας	καλωσορίζω	στη	
16η	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Συλ-
λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	

Η	Γενική	Συνέλευση	αποτελεί	το	ανώ-
τατο	συλλογικό	όργανο	του	Συλλόγου	
και	προσφέρει	τη	δυνατότητα	για	ανα-
σκόπηση	των	δραστηριοτήτων	και	της	
πορείας	της	οργάνωσής	μας	όπως	και	
για	 ενημέρωση,	 ανταλλαγή	 απόψεων,	
συζήτηση	και	λήψη	αποφάσεων	για	τους	
στόχους	και	την	παραπέρα	πορεία.

Με	την	ολοκλήρωση	του	πρώτου	χρό-
νου	 της	 διετούς	 θητείας	 του	 το	 ΚΔΣ	
καταθέτει	σήμερα	τον	απολογισμό	του	
έργου	του	αναγνωρίζοντας	ότι	πρόκει-
ται	για	έργο	όχι	μόνο	των	μελών	του	
ΚΔΣ	και	των	Συμβουλίων	των	Επαρχι-
ακών	Τμημάτων,	αλλά	και	αρκετών	άλ-
λων	συναδέλφων	που	με	το	δικό	τους	
τρόπο	 συντελούν	 στον	 εμπλουτισμό	
και	στην	πραγματοποίηση	των	στόχων	
και	επιδιώξεων	του	Συλλόγου	μας.

Το	ΚΔΣ	με	την	ανάληψη	των	καθηκό-
ντων	του	επεξεργάστηκε	τους	βραχυ-
πρόθεσμους	στόχους	για	τους	οποίους	
εργάστηκε	και	θα	συνεχίσει	να	εργάζε-
ται	μέχρι	την	ολοκλήρωση	της	θητείας	
του	οπόταν	και	θα	παραδώσει	τη	σκυ-
τάλη	στο	επόμενο	Συμβούλιο.	Οι	στό-

χοι	που	τέθηκαν	είναι	οι	ακόλουθοι	:
•	 Η	 προάσπιση	 των	 δικαιωμάτων	 και	
ενδιαφερόντων	 το	 κλάδου	 των	 μηχα-
νικών,	η	προαγωγή	της	επιστήμης	της	
πολιτικής	 μηχανικής	 και	 η	 ενίσχυση	
των	 θέσεων	 και	 αναβάθμιση	 του	 κύ-
ρους	και	του	ρόλου	του	Πολιτικού	Μη-
χανικού.
•	Αναβάθμιση	της	οργάνωσης	και	λει-
τουργίας	του	κεντρικού	γραφείου
•	 Πρόσληψη	 Διοικητικού	 Λειτουργού	
με	μερική	απασχόληση
•	Βελτίωση/ενίσχυση	επαφής	με	Μέλη
•	 Περαιτέρω	 δραστηριοποίηση	 των	
Επαρχιακών	Συμβουλίων
•	Οικονομική	Ευρωστία
(Είσπραξη	 Συνδρομών,	 ανακατανομή	
εσόδων	ΜΕΔΣΚ)
•	Αναβάθμιση	επαφής	με	ΜΜΕ	και	προ-
βολή	 του	 έργου	 και	 των	 θέσεων	 του	
Συλλόγου
•	Ενισχυμένη	παρουσία	στα	αιρετά	σώ-
ματα	του	ΕΤΕΚ
•	Συνένωση	των	Πολιτικών	Μηχανικών	

Θα	 αναφερθώ	 επιγραμματικά	 στην	
υλοποίηση	των	πιο	πάνω	στόχων	που	
τέθηκαν:	

(α)	Τόσο	και	ΚΔΣ	όσο	και	τα	Επαρχιακά	
Συμβούλια	μέσα	από	τις	ενέργειες	και	
εκδηλώσεις	 που	 διοργάνωσαν,	 προώ-
θησαν	 και	 προάσπισαν	 τα	 ενδιαφέρο-
ντα	 και	 το	 κύρος	 του	 επαγγέλματος	
και	όλων	των	Πολιτικών	Μηχανικών
(β)	Η	Γραμματεία	έχει	ενισχυθεί	με	την	
πρόσληψη	 και	 δεύτερου	 υπαλλήλου	

στη	θέση	της	γραφέως	και	παράλληλα	
ανανεώθηκε	ο	ηλεκτρονικός	και	άλλος	
εξοπλισμός

(γ)	Η	επαφή	με	τα	μέλη	ενισχύθηκε	με	
την	 τακτική	 διοργάνωση	 εκδηλώσεων	
και	 την	αποστολή	 ενημερωτικών	δελ-
τίων.	Καταβάλλεται	μία	τεράστια	προ-
σπάθεια	 επιβεβαίωσης	 των	 στοιχείων	
επικοινωνίας	 των	 μελών.	 Η	 προσπά-
θεια	 αυτή	 έχει	 συμπληρωθεί	 σε	 ένα	
μεγάλο	 βαθμό	 και	 αναμένεται	 πολύ	
σύντομα	η	ολοκλήρωσή	της.

(δ)	Η	ανανέωση	των	Επαρχιακών	Συμ-
βουλίων	και	η	εμπλοκή	νέων	συναδέλ-
φων	 βοηθά	 επίσης	 στο	φρεσκάρισμα,	
και	 στην	 ενεργότερη	 παρουσία	 των	
Συμβουλίων.	Η	επαφή	και	συνεργασία	
του	 ΚΔΣ	 με	 τα	 Επαρχιακά	 Τμήματα	
έχει	ενισχυθεί.

(ε)	Όσον	αφορά	 το	οικονομικό,	 κατα-
βάλλονται	 συνεχείς	 προσπάθειες,	 εί-
ναι	 ομολογουμένως	 ένα	 δύσκολο	 και	
ευαίσθητο	θέμα.	Δόθηκε	έμφαση	στην	
αύξηση	της	εισπραξιμότητας	των	ετή-
σιων	συνδρομών	και	παρατηρούμε	με	
ευχαρίστηση	 ότι	 η	 ανταπόκριση	 των	
μελών	 είναι	 ενθαρρυντική.	 Υπάρχουν	
βεβαίως,	 πολλά	 περιθώρια	 βελτίωσης	
και	 θα	 πρέπει	 να	 εντείνουμε	 τις	 προ-
σπάθειες	προς	αυτή	την	κατεύθυνση.

Παράλληλα	το	ΚΔΣ	συνέχισε	να	διεκ-
δικεί	δικαιότερη	κατανομή	των	εσόδων	
της	 ΜΕΔΣΚ,	 στην	 οποία	 ο	 Σύλλογος	
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συμμετέχει	 από	 της	 ιδρύσεώς	 της.	
Ευελπιστούμε	ότι	οι	οργανώσεις	συνε-
ταίροι	μας	στη	ΜΕΔΣΚ	θα	συναινέσουν	
στο	 δίκαιο	 αίτημα	 του	 Συλλόγου	 μας	
και	θα	αναθεωρηθούν	οι	όροι	της	ετε-
ροβαρούς	συμφωνίας	που	υπογράφτη-
κε	το	1995,	όταν	ο	Σύλλογός	μας	ήταν	
στα	πρώτα	χρόνια	λειτουργίας	του	και,	
λυπούμαι	να	πω,	αναγκάστηκε	εκ	των	
πραγμάτων	να	αποδεχτεί	ετεροβαρείς	
και	άδικους	όρους.

(στ)	Η	προβολή	των	θέσεων	του	Συλ-
λόγου	 μέσω	 των	 ΜΜΕ	 επιτεύχθηκε	
σε	αρκετά	 ικανοποιητικό	βαθμό	και	οι	
παρεμβάσεις	μας	σε	καίρια	θέματα	που	
απασχόλησαν	τους	μηχανικούς	και	την	
κοινωνία	μας,	όπως	ήταν	το	θέμα	της	
κατάρρευσης	 της	 οροφής	 του	 Δημο-
τικού	Θεάτρου	Λευκωσίας	και	τα	προ-
βλήματα	 στο	 υδατικό	 προβλήθηκαν	
στα	 πλείστα	 ηλεκτρονικά	 και	 έντυπα	
μέσα	πληροφόρησης

(ζ)	Οι	προσπάθειες	για	ισχυρή	παρου-
σία	των	μελών	μας	στα	αιρετά	σώματα	
του	ΕΤΕΚ	στέφθηκαν	με	πλήρη	επιτυ-
χία	και	αυτό	αποδίδεται	στην	εμπλοκή	
και	πολύπλευρη	βοήθεια	αρκετών	συ-
ναδέλφων	σε	παγκύπρια	κλίμακα

(η)	Οι	προσπάθειες	για	συνένωση	των	
ΠΜ	παρόλο	ότι	δεν	έφεραν	το	ποθού-
μενο	 αποτέλεσμα	 συνεχίζονται	 και	 η	
πρόσφατη	 πραγματοποίηση	 ανοικτής	
συζήτησης	από	κοινού	με	τους	ΠΜ	του	
ΣΠΜΑΚ	κρίνεται	πάρα	πολύ	χρήσιμη.

Βεβαίως,	οι	προσπάθειες	δεν	μπορούν	
να	 συνεχίζονται	 στο	 διηνεκές	 χωρίς	
να	καταλήγουν.	Γι’	αυτό	απευθύνω	έκ-
κληση	στους	συναδέλφους,	 τόσο	του	
ΣΠΜΑΚ	όσο	και	του	ΣΑΚ	για	σύντομη	
και	 αίσια	 κατάληξη	 στη	 βάση	 της	 αλ-
ληλοεκτίμησης,	 του	 σεβασμού	 και	
της	 ισότητας.	Οποιαδήποτε	ελλιπής	ή	
στρεβλή	διευθέτηση	δεν	είναι	επιθυμη-
τή,	διότι,	πιστεύουμε	ότι	θα	δηλητηρι-
άζει	 τις	 σχέσεις	 μας	 και	 θα	 αποτελεί	
σοβαρότατο	εμπόδιο	για	ειλικρινή	συ-
νεργασία	και	συναντίληψη.

Τα	 καθημερινά	 προβλήματα	 και	 οι	
προκλήσεις	που	έχουμε	μπροστά	μας	
απαιτούν	μια	στοχευμένη,	συντονισμέ-
νη	και	οργανωμένη	προσπάθεια	όλων	
μας.	

Τα	 θέματα	 της	 ανάπτυξης,	 της	 νομο-
θετικής	 ρύθμισης,	 των	 διαδικασιών	
έκδοσης	 πολεοδομικών	 εγκρίσεων	
και	 αδειών	 οικοδομής,	 τα	 θέματα	 της	
ενέργειας,	 του	 περιβάλλοντος	 των	
συνθηκών	ασφάλειας	και	υγείας	στους	
χώρους	 εργασίας	 απασχόλησαν	 και	
απασχολούν	 με	 τον	 ένα	 ή	 τον	 άλλο	
τρόπο	 όλους	 τους	 συναδέλφους	 μη-
χανικούς.	 Εξίσου	 σημαντικά	 βεβαίως	
είναι	και	τα	θέματα	των	αναθέσεων	για	
παροχή	 υπηρεσιών	 για	 τη	 μελέτη	 και	
επίβλεψη	των	έργων	του	ιδιωτικού	και	
του	δημόσιου	τομέα.

Τα	επίπεδα	των	επαγγελματικών	αμοι-
βών,	στις	πλείστες	των	περιπτώσεων,	
είναι	πολύ	χαμηλά	έως	εξευτελιστικά	
και	αναπόφευκτα	αυτό	έχει	επηρεάσει	
αρνητικά	 το	 επίπεδο	 των	 παρερχομέ-
νων	 υπηρεσιών.	 Οι	 υποχρεώσεις	 που	
προστέθηκαν	 στους	 μελετητές	 έχουν	
αυξηθεί	σημαντικά	τις	δύο	τελευταίες	
δεκαετίες	 και,	 δυστυχώς,	 βλέπουμε	
τις	 επαγγελματικές	 αμοιβές	 να	 μειώ-
νονται	και	να	συμπιέζονται	ακόμη	πε-
ρισσότερο.

Σίγουρα	 κάτι	 πρέπει	 να	 γίνει.	 Είναι	
πλέον	πραγματικότητα	σε	Ευρωπαϊκό	
επίπεδο	ότι	το	επάγγελμα	του	ΠΜ,	πα-
ρόλο	ότι	είναι	ενδιαφέρον	δεν	ελκύει	
πλέον	τους	νέους	διότι	είναι	απαιτητι-
κό,	δύσκολο,	επιφέρει	πολλές	και	σο-
βαρότατες	 ευθύνες	 κατά	 την	 άσκησή	
του	και	κυρίως	είναι	υποαμοιβόμενο.

Η	εισδοχή	στην	Κυπριακή	Βιομηχανία	
συναδέλφων	 από	 άλλες	 χώρες	 είναι	
πλέον	γεγονός	και	αυτό	σε	συνδυασμό	
με	την	οικονομική	ύφεση	που	είναι	πια	
πραγματικότητα	αναμένεται	να	επηρε-
άσει	 προς	 το	 χειρότερο	 τις	 συνθήκες	
άσκησης	 του	 επαγγέλματος	 του	 ΠΜ	
και	όχι	μόνο.

Αναμένουμε	 από	 την	 κυβέρνηση	 να	
στηρίξει	 την	 οικοδομική	 βιομηχανία	
προωθώντας	το	αναπτυξιακό	της	πρό-
γραμμα	και	την	υλοποίηση	σημαντικών	
έργων	 υποδομής	 και	 έργων	 ανάπτυ-
ξης,	με	αποφασιστικότητα.

Θα	ήθελα	να	αναφερθώ	στην	πολύ	χρή-
σιμη	και	παραγωγική	συνεργασία	που	
είχε	για	σειρά	ετών	ο	Σύλλογός	μας	με	
το	 Τμήμα	 Γεωλογικής	 Επισκόπησης,	

το	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	το	ΕΤΕΚ	και	
άλλους	φορείς	μέσα	στα	πλαίσια	 του	
Διακρατικού	 Προγράμματος	 Ελλάδος	
–	 Κύπρου	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
συνεπειών	από	τους	σεισμούς	στο	δο-
μημένο	περιβάλλον.

Ανάλογες	 συνεργασίες	 είμαστε	 πρό-
θυμοι	 και	 θα	 επιδιώκουμε	 να	 αναπτύ-
ξουμε	και	στο	μέλλον.

Στα	 θέματα	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	
στις	 Κατασκευές	 συνεργαστήκαμε	 με	
το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	του	
Υπουργείου	Εργασίας	και	Κοινωνικών	
Ασφαλίσεων	 και	 σίγουρα	 υπάρχουν	
πάρα	 πολλά	 που	 μπορούν	 και	 πρέπει	
να	γίνουν.

Τα	 θέματα	 περιβάλλοντος,	 της	 ενέρ-
γειας	και	το	υδατικό	μας	απασχολούν	
και	θα	καταβάλουμε	κάθε	προσπάθεια	
από	κοινού	με	τους	αρμόδιους	φορείς	
και	αρχές	για	να	ανταποκριθεί	η	πατρί-
δα	μας	στις	δεσμεύσεις	που	ανάλαβε	
με	 την	 εισδοχή	 της	 στην	 Ευρωπαϊκή	
Ένωση,	 αλλά	 κυρίως,	 για	 να	 βελτιώ-
σουμε	 την	ποιότητα	ζωής	σήμερα	και	
προπαντός	 του	 αύριο.	 Είναι,	 ομολο-
γουμένως,	 θέματα	 τα	οποία	απαιτούν	
μακρόπνοο	σχεδιασμό	και	πολύχρονες	
προσπάθειες	για	να	αποδώσουν	

Δεν	θα	επεκταθώ	περισσότερο	για	να	
μην	καταχραστώ	το	χρόνο	και	την	υπο-
μονή	σας.	

Ευχαριστούμε	 τον	 Έντιμο	 Υπουργό	
Εσωτερικών	που	αποδέκτηκε	την	πρό-
σκληση	 μας	 να	 χαιρετήσει	 και	 να	 κη-
ρύξει	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	 της	
Γενικής	μας	Συνέλευσης.	

Ευχαριστούμε	 ιδιαίτερα	τον	συνάδελ-
φο	κ	Βασίλη	Οικονομόπουλο	νέο	Πρό-
εδρο	 του	 ECCE	 που	 αποδέχτηκε	 την	
πρόσκληση	μας	να	παραστεί	στη	Γενι-
κή	μας	Συνέλευση.

Ευχαριστώ	 και	 πάλι	 όλους	 εσάς	 που	
μας	 τιμάτε	 με	 την	 παρουσία	 σας,	 και	
ευχαριστούμε	 επίσης	 την	 Εταιρεία	
Spirito	Concrete	Ltd	για	την	ευγενή	χο-
ρηγία	για	τους	σκοπούς	διοργάνωσης	
της	 φετινής	 Γενικής	 Συνέλευσης	 του	
Συλλόγου	μας.			.
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Χαιρετισμός	Προέδρου	ΕΤΕΚ
Χρίστου	Ευθυβούλου

Έντιμε	κύριε	Υπουργέ	Εσωτερικών,

Αγαπητέ	Πρόεδρε	του	Συλλόγου	Πολι-

τικών	Μηχανικών	Κύπρου,

Αγαπητοί	συνάδελφοι,

Κυρίες	και	κύριοι,

Είναι	 με	 ιδιαίτερη	 χαρά	 που	 βρίσκο-

μαι	σήμερα	μαζί	σας,	στην	16η	Γενική	

Συνέλευση	 του	 Συλλόγους	 Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου.

Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	αποτελούν	τον	

πολυπληθέστερο	κλάδο	του	ΕΤΕΚ	και	

είναι	 από	 τα	 πλέον	 ενεργά	 μέλη	 της	

οικογένειας	των	Μηχανικών.	Η	δράση	

των	 πολιτικών	 μηχανικών	 δεν	 περιο-

ρίζεται	 στο	 Σύλλογο	 αλλά	 επεκτείνε-

ται	 και	στο	Επιμελητήριο.	Δεν	μπορώ	

παρά	 να	 ευχαριστήσω	 από	 το	 βήμα	

αυτό	 τους	 συναδέλφους	 πολιτικούς	

μηχανικούς	 που	 ενεργά	 συμμετέχουν	

στο	 Γενικό	 Συμβούλιο	 του	 ΕΤΕΚ.	 Η	

στήριξη	 που	 πάντα	 προσφέρουν	 στο	

έργο	 του	Επιμελητηρίου	 είναι	 ανεκτί-

μητη.	 Σημειώνεται	 ότι	 ο	 ΣΠΟΛΜΗΚ	

παρά	τα	σχετικά	λίγα	χρόνια	ζωής	του	

έχει	εξελιχθεί	σε	ένα	από	τους	πλέον	

οργανωμένους	και	δραστήριους	επαγ-

γελματικούς	συλλόγους	με	προσφορά	

τόσο	 στον	 κύπριο	 πολιτικό	 μηχανικό	

και	τους	μηχανικούς	γενικότερα	αλλά	

και	στο	κοινωνικό	σύνολο.

Το	 Τεχνικό	 Επιμελητήριο	 δεν	 είναι	

συνδικαλιστικός	 φορέας.	 Είναι	 Σύμ-

βουλος	της	Πολιτείας	και	το	Σπίτι	όλων	

των	 Μηχανικών.	 Τη	 συνδικαλιστική	

εκπροσώπηση	 των	 επιμέρους	 ειδικο-

τήτων	μηχανικών	την	έχουν	αναλάβει	

οι	 κλαδικοί	 Σύλλογοι	 και	 Σύνδεσμοι.	

Αυτό	είναι	απόλυτα	θεμιτό	και	αποδε-

κτό.	Ταυτόχρονα	αυτό	είναι	που	τους	

διαφοροποιεί	από	τις	θέσεις	του	ΕΤΕΚ.	

Από	το	1992	που	λειτουργεί,	το	ΕΤΕΚ	

εκφράζει	ενιαία	και	αδιάσπαστα	το	σύ-

νολο	 των	 κύπριων	μηχανικών	 και	 δεν	

νοείται	διαφορετικά	η	ύπαρξή	του.	Απ΄	

αυτό	απορρέει	το	κύρος	του	το	οποίο	

καλούμαστε	 να	 περιφρουρήσουμε	 με	

κάθε	κόστος,	ανεξάρτητα	αν	αυτό	μας	

φέρνει	κάποτε	σε	αντιπαραθέσεις.

Η	 αναγνώριση	 που	 τυγχάνει	 σήμερα	

το	ΕΤΕΚ	από	την	κοινωνία	είναι	αποτέ-

λεσμα	της	εικόνας	που	εκπέμπει	προς	

αυτή,	το	ίδιο,	οι	οργανώσεις	αλλά	και	

ο	κάθε	Μηχανικός	ξεχωριστά.	Αυτή	η	

εικόνα	θα	πρέπει	να	διαφυλαχθεί	μέσα	

από	ουσιαστικές	και	θετικές	παρεμβά-

σεις	προς	την	κοινωνία.

Το	Επιμελητήριο	ευνοεί	και	θέλει	την	

παραγωγική	λειτουργία	όλων	των	ειδι-

κοτήτων	του	και	στόχο	του	έχει	κανέ-

νας	να	μην	αισθάνεται	ξένος	μέσα	στο	

χώρο	μας.

Παράλληλα	 το	 Επιμελητήριο	 θεωρεί	

ότι	 η	 αξιοπρέπεια	 των	 Μηχανικών	

εδράζεται	στην	ουσιαστική	αναγνώρι-

ση	της	αξίας	της	δουλειάς	τους	και	τη	

σωστή	 αμοιβή	 για	 να	 διασφαλίζονται	

τα	επίπεδα	ποιότητας	των	προσφερό-

μενων	υπηρεσιών.

Μέσα	σ΄	αυτά	τα	πλαίσια	το	ΕΤΕΚ,	στα	

πλαίσια	της	αύξησης	της	ποιότητας	των	

παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 προσβλέπει	

στην	προώθηση	των	 	Κανονισμών	για	

τους	όρους	ανάθεσης	και	αμοιβών.

Πρόκειται	 για	 ένα	 σημαντικό	 θέμα	 το	

οποίο	 με	 ορθές	 και	 συντονισμένες	

κινήσεις	απ’	όλους	μας	μπορεί	να	ευ-

οδωθεί	 ταχύτερα.	 Σημειώνω,	 ότι	 το	

θέμα	αυτό	θα	συζητηθεί	στην	επικείμε-

νη	 συνάντηση	 που	 θα	 έχουμε	 με	 τον	

Υπουργό	 Συγκοινωνιών.	 Ανεξάρτητα	

από	την	κατάληξη	της	συνάντησης	το	

Επιμελητήριο	θα	επανέλθει	και	θα	κά-

νει	ότι	είναι	δυνατό	για	τη	διασφάλιση	

ενός	επιπέδου	παρεχόμενων	υπηρεσι-

ών.	

Πέραν	του	θέματος	αυτού,	έχουν	τρο-

χοδρομηθεί	 δύο	 μεγάλα	 θέματα	 που	

αφορούν	 την	 οικογένεια	 των	 μηχανι-

κών.

Έχει	ήδη	γίνει	αρκετή	προεργασία	για	

την	 τροποποίηση	 του	 περί	 ΕΤΕΚ	 Νό-

μου	 ώστε	 να	 παρέχεται	 το	 δικαίωμα	

σε	 εταιρείες	 περιορισμένης	 ευθύνης	

να	 ασκούν	 επάγγελμα	 σε	 κλάδο	 της	
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μηχανικής	επιστήμης	η	οποία	είναι	μια	

εκ	 των	 βασικών	 προτεραιοτήτων	 που	

έθεσε	το	Γενικό	Συμβούλιο	για	την	πα-

ρούσα	θητεία	του.

Παράλληλα	έχει	ολοκληρωθεί	η	πρώτη	

αναλογιστική	μελέτη	και	συνεχίζονται	

οι	προσπάθειες	για	τη	δημιουργία	Τα-

μείου	 Συνταξιοδοτικών	 Παροχών	 για	

τους	Μηχανικούς.

Στο	 σημείο	 αυτό,	 θα	 ήθελα	 να	 ανα-

φερθώ	στην	προσπάθεια	που	καταβάλ-

λεται,	 στα	 πλαίσια	 της	 συνεργασίας	

ΕΤΕΚ	 –	Υπουργείου	Εσωτερικών,	 για	

την	 επίσπευση	 της	 έκδοσης	 των	 Πο-

λεοδομικών	 Αδειών	 και	 των	 Αδειών	

Οικοδομής.	Η	 προσπάθεια	 επικεντρώ-

νεται	 στην	 απλοποίηση/	 τροποποίηση	

διαδικασιών	 ή	 νομοθεσιών	 με	 στόχο	

την	 επίλυση	 τους	 προβλήματος	 των	

απαράδεκτα	μεγάλων	καθυστερήσεων	

που	 παρατηρούνται	 στην	 έκδοση	 των	

Αδειών.	Στηρίζουμε	την	ετοιμασία	των	

βραχυπρόθεσμων	και	μεσοπρόθεσμων	

μέτρων	 που	 βρίσκονται	 σε	 εξέλιξη.	

Ταυτόχρονα,	 όμως,	 προσδοκούμε	 ότι	

θα	 προωθηθεί	 η	 ριζική	 αναθεώρηση	

της	Πολεοδομικής	 νομοθεσίας	 και	 θα	

γίνουν	ενέργειες	για	την	ίδρυση	«Ενι-

αίων	Αρχών	Ελέγχου	Ανάπτυξης».	Εί-

ναι	με	χαρά	που	παρακολουθούμε	τις	

προσπάθειες	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	

ενιαίου	 επαγγελματικού	 συλλόγου	

των	πολιτικών	μηχανικών.	Ο	κατακερ-

ματισμός	 δυνάμεων	 δεν	 εξυπηρετεί	

κανένα	 σκοπό	 αντίθετα	 δημιουργεί	

προβλήματα,	αντιπαραθέσεις	και	αδυ-

ναμία	 στην	 αντιμετώπιση	 επαγγελμα-

τικών	προβλημάτων.

Εύχομαι	οι	προσπάθειες	να	έχουν	θετι-

κό	αποτέλεσμα	και	οι	πολιτικοί	μηχανι-

κοί	να	προσφέρουν	ακόμη	περισσότε-

ρα	στην	Κυπριακή	κοινωνία.

Κλείνοντας,	σας	ευχαριστώ	και	εύχο-

μαι	 κάθε	 επιτυχία	 στις	 εργασίες	 της	

Γενικής	σας	Συνέλευσης.			.
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Χαιρετισμός	 του	Αντιπροέδρου	
του	 Συνδέσμου	 Πολιτικών	 Μη-
χανικών	 του	 ΣΠΜΑΚ,	 κου	 Χρί-
στου	Σιαμαρή.

Έντιμε	κύριε	Υπουργέ

Αξιότιμοι	Προσκεκλημένοι	

Αγαπητέ	Πρόεδρε	του	Συλλόγου	Πολι-

τικών	Μηχανικών

Αγαπητοί	Φίλοι	και	Συνάδελφοι

Η	συνεργασία	των	δύο	οργανώσεων	τα	

τελευταία	χρόνια	τόσο	σε	θέματα	που	

αφορούν	 τον	 κλάδο,	 όσο	 και	 σε	 από	

κοινού	 διοργάνωσης	 γεγονότων	 και	

εκδηλώσεων,	 κοινών	αντιπροσωπειών	

και	 αντιπροσωπεύσεων	 δημιούργησε	

το	κλίμα	των	καλών	σχέσεων	και	κατ’	

επέκταση	της	συνύπαρξης.

Ακριβώς	πριν	μία	εβδομάδα	εδώ	στον	

ίδιο	 χώρο	 οι	 Συνάδελφοι	 του	 Συνδέ-

σμου	 και	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 είχαμε	 μαζευτεί	 για	 να	

συζητήσουμε	 το	 προσχέδιο	 του	 πρω-

τοκόλλου	για	τη	συνεννόηση	των	δύο	

οργανώσεων.

Η	 ανάγκη	 της	 ομοφωνίας	 της	 συνεν-

νόησης,	ο	προβληματισμός	και	τα	κακά	

της	 διάσπασης	 έχουν	 φανεί	 εδώ	 και	

πάρα	πολλά	χρόνια.

Μία	προσπάθεια	που	ξεκίνησε	από	το	

1992	είναι	δυνατό	να	πραγματοποιηθεί	

στις	αρχές	του	νέου	χρόνου	που	έρχε-

ται.	Η	συνένωση	των	δύο	οργανώσεων.	

Δεν	έχουμε	σημεία	που	μας	χωρίζουν,	

αντίθετα	 διαπιστώσαμε	 τις	 ανάγκες	

της	 συνύπαρξης	 μας,	 παράλληλα	 με	

τη	δημιουργία	καλύτερων	σχέσεων,	σε	

σωστές	 βάσεις	 αλληλοσεβασμού	 και	

συνεργασίας	 με	 όλους	 τους	 άλλους	

κλάδους	της	Μηχανικής	και	Αρχιτεκτο-

νικής	με	τους	οποίους	συνυπάρχουμε	

τόσο	στην	οικοδομική	βιομηχανία,	όσο	

και	στα	έδρανα	του	ΕΤΕΚ.

Ο	πολιτικός	μηχανικός	είναι	ο	στυλο-

βάτης	 της	 οικοδομικής	 βιομηχανίας,	

είναι	 ο	 επιστήμονας	 που	 καλείται	 να	

πραγματοποιήσει	 το	 οποιοδήποτε	 δη-

μιούργημα	 με	 τις	 σημερινές	 απαιτή-

σεις	της	ψηλής	τεχνολογίας,	των	πα-

ραδοσιακών	 υλικών,	 των	 ξύλινων	 και	

μεταλλικών	κατασκευών,	των	δρόμων,	

των	 γεφυριών,	 των	 φραγμάτων	 και	

των	τόσων	άλλων.

Από	μέρους	του	Συνδέσμου	Πολιτικών	

Μηχανικών	χαιρετίζω	τη	σημερινή	γε-

νική	συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτι-

κών	Μηχανικών	και	εύχομαι	ότι	καλύ-

τερο	για	τις	εργασίες	σας.			.
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Χαιρετισμός	 εκ	 μέρους	 του	
υπουργού	 Εσωτερικών	 κ.	 Νεο-
κλή	Συλικιώτη
(Τον	Υπουργό	εκπροσώπησε	ο	Γενικός	
Διευθυντής	του	Υπουργείου	κος	Λάζα-
ρος	Σαββίδης)

Κύριε	 Πρόεδρε	 του	 Συλλόγου	 Πολιτι-
κών	Μηχανικών	Κύπρου
	Κυρίες	και	Κύριοι,

Θα	 ήθελα,	 αρχίζοντας,	 να	 σας	 ευχα-
ριστήσω	θερμά	για	την	πρόσκληση	να	
παρευρεθώ	και	να	κηρύξω	την	έναρξη	
των	 εργασιών	 της	 Ετήσιας	 Γενικής	
Συνέλευσης	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	
Μηχανικών	Κύπρου.

Ως	 πολιτικός	 προϊστάμενος	 του	
Υπουργείου	Εσωτερικών,	θέλω	να	σας	
βεβαιώσω	ακόμα	μια	φορά	πως	αντιμε-
τωπίζουμε	τα	θέματα	που	απασχολούν,	
μεταξύ	άλλων,	 και	 εσάς	ως	 επαγγελ-
ματίες	 μελετητές	 έργων	 ανάπτυξης,	
ως	ζητήματα	ύψιστης	προτεραιότητας	
και	σοβαρότητας.	Η	σημασία	του	τομέα	
των	κατασκευών	και	οικοδομών	γίνεται	
ιδιαίτερα	προφανής	σήμερα,	λόγω	των	
ανησυχιών	 που	 υπάρχουν	 αναφορικά	
με	τις	ενδεχόμενες	επιπτώσεις	και	τις	
μεσοπρόθεσμες	 εξελίξεις	 της	 παγκό-
σμιας	 χρηματοοικονομικής	 κρίσης	 και	
τις	 συνέπειες	 της	 για	 την	 οικονομία	
της	Κύπρου.

Όπως	γνωρίζετε,	πρόσφατα	συζητήθη-
κε	υπό	την	προεδρία	του	Προέδρου	της	
Δημοκρατίας	το	θέμα	αυτό,	προσδιορί-
σθηκαν	οι	τομείς	στους	οποίους	η	Κυ-
βέρνηση	θα	επικεντρώσει	την	προσοχή	
της	και	αποφασίσθηκαν	τα	μέτρα	που	
πρέπει	 να	ληφθούν,	ώστε	να	αποτρα-
πεί	 το	 ενδεχόμενο	 οποιουδήποτε	 ση-
μαντικού	 επηρεασμού	 της	 οικονομίας	
μας.	Ανάμεσα	στα	μέτρα	που	συζητή-
θηκαν,	ήταν	και	η	απόδοση	 ιδιαίτερης	
έμφασης	 και	 προσοχής	 στα	 ζητήματα	
που	 αφορούν	 στην	 οικοδομική	 βιομη-
χανία,	 οπότε	 είναι	 προφανές	 το	 πώς	
και	το	γιατί	το	Υπουργείο	Εσωτερικών	
συμμετέχει	 στην	όλη	προσπάθεια	 της	
Κυβέρνησης	μας.
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Θεωρώ	 αναγκαίο	 να	 υπενθυμίσω,	
ωστόσο,	ότι	το	ενδιαφέρον	και	η	έμφα-
ση	που	αποδίδω	ως	Υπουργός	Εσωτε-
ρικών	στα	ζητήματα	που	απασχολούν	
τους	 Πολιτικούς	 Μηχανικούς	 και	 άλ-
λους	τεχνικούς	επιστήμονες,	δεν	είναι	
πρόσφατη,	 περιστασιακή	 ή	 συγκυρια-
κή.	Είμαι	ευτυχής,	γιατί	το	Υπουργείο	
Εσωτερικών	παράγει	ήδη	αποτελέσμα-
τα	σε	σχέση	με	τα	ζητήματα	που	σας	
απασχολούν	και	θα	ήθελα	να	αξιοποι-
ήσω	την	ευκαιρία	να	απευθυνθώ	σήμε-
ρα	σε	εσάς,	ώστε	να	θυμίσω	ορισμένα	
από	 τα	μέτρα	που	υιοθετήσαμε	μέχρι	
σήμερα.

Θυμίζω,	όμως,	πως	όλες	οι	πρωτοβου-
λίες	που	αναλάβαμε	τα	τελευταία	δύο	
χρόνια	περίπου	έχουν	προκύψει	μέσα	
από	τη	στενή	συνεργασία	του	Υπουρ-
γείου	Εσωτερικών	με	το	Τμήμα	Πολε-
οδομίας	 και	 Οικήσεως	 και	 το	 ΕΤΕΚ,	
και	 επικεντρώθηκε	 στην	 αξιοποίηση	
των	 εισηγήσεων	 και	 προτάσεων	 που	
υποβλήθηκαν	κατά	καιρούς	από	όλους	
τους	 εταίρους	 μας	 στο	 πεδίο	 της	
εφαρμογής	 του	 Νόμου	 περί	 Πολεο-
δομίας	και	Χωροταξίας	και	του	Νόμου	
περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών.	
Οφείλω,	 ακόμα,	 να	 σημειώσω	 ότι	 και	
ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
Κύπρου,	αποτέλεσε	ενεργό	και	παρα-
γωγικό	 εταίρο	 στη	 διαμόρφωση	 των	
ρυθμίσεων	που	έχουμε	υιοθετήσει	και	
εφαρμόσει	τους	τελευταίους	μήνες.

Υπογραμμίζω,	επίσης,	το	γεγονός	πως	
σε	 διάφορες	 φάσεις	 της	 διαδικασίας	
διαμόρφωσης	ρεαλιστικών	και	εφαρμό-
σιμων	 ρυθμίσεων	 που	 αποσκοπούσαν	
στον	εκσυγχρονισμό,	την	απλοποίηση	
και	 την	 επιτάχυνση	 των	 διαδικασιών	
ελέγχου	 της	 ανάπτυξης,	 επιζητήσα-
με	την	άμεση	εμπλοκή	και	συμμετοχή	
των	 οργανωμένων	 συνόλων	 των	 μη-
χανικών	και	 τα	σχόλια	και	οι	παρατη-
ρήσεις	που	πήραμε	αξιοποιήθηκαν	στη	
διαμόρφωση	των	τελικών	αποφάσεων.	
Με	 στόχο	 τη	 διασφάλιση	 της	 διαφά-
νειας	 και	 της	 έγκαιρης	 ενημέρωσης	
όλων	 των	 συμμετεχόντων	 στις	 διαδι-
κασίες	 αδειοδότησης	 της	 ανάπτυξης,	

εδώ	και	16	μήνες	περίπου	μεριμνούμε	
όπως	κάθε	επικοινωνία	του	Υπουργεί-
ου	Εσωτερικών	με	τις	αδειοδοτούσες	
Αρχές	 κοινοποιείται	 την	 ίδια	 ώρα	 και	
σε	 όλα	 τα	 οργανωμένα	 σύνολα	 των	
επαγγελματιών	του	τομέα	της	ανάπτυ-
ξης.	Πιστεύω,	ακράδαντα,	πως	σήμερα	
περισσότερο	από	ποτέ,	οφείλουμε	να	
είμαστε	όλοι	άμεσα	και	 ίσα	ενημερω-
μένοι	για	τους	κανόνες	που	διέπουν	τη	
λειτουργία	 του	συγκεκριμένου	 τομέα.	
Στο	 επίπεδο	 της	 ενημέρωσης,	 μερι-
μνήσαμε	 επίσης,	 για	 την	 προσωπική	
ενημέρωση	και	υποστήριξη	των	μελε-
τητών,	αναφορικά	με	τις	αλλαγές	που	
υιοθετήσαμε,	 μέσω	 επανειλημμένων	
παρουσιάσεων	 και	 εκδηλώσεων	 που	
έγιναν	στις	Επαρχίες.

Σε	 ότι	 αφορά	 τα	 μέτρα	 που	 λάβαμε,	
από	την	εφαρμογή	των	οποίων	έχουμε	
ήδη	 ιδιαίτερα	 θετικά	 αποτελέσματα,	
θυμίζω	ενδεικτικά	ότι	από	το	2006	το	
Υπουργείο	 Εσωτερικών	 πέτυχε	 μέσω	
σειράς	Εγκυκλίων	να	καθοδηγήσει	τις	
Πολεοδομικές	 Αρχές	 στην	 εφαρμογή	
μέτρων	 που	 αποσκοπούν	 στην	 απλο-
ποίηση	και	επιτάχυνση	των	διαδικασι-
ών	 άσκησης	 πολεοδομικού	 ελέγχου.	
Παράλληλα,	 σχεδιάσθηκαν	 και	 εφαρ-
μόσθηκαν	 μια	 σειρά	 από	 μέτρα	 και	
πολιτικές,	όπως	η	σημαντική	ενίσχυση	
και	 αναδιάταξη	 του	 προσωπικού	 του	
Τμήματος	Πολεοδομίας	 και	Οικήσεως	
και	 η	 εξασφάλιση	 κονδυλιών	 για	 την	
υπερωριακή	 διεκπεραίωση	 μεγάλου	
αριθμού	εκκρεμουσών	αιτήσεων.

Με	βάση	την	εργασία	της	Επιστημονι-
κής	 Επιτροπής	 εκδόθηκαν	 εντός	 του	
2008	τέσσερεις	Εγκύκλιοι	του	Υπουρ-
γείου,	που	αφορούν	τον	καθορισμό	της	
περιόδου	ισχύος	πολεοδομικής	άδειας,	
τον	τρόπο	και	το	αναμενόμενο	αποτέ-
λεσμα	σε	σχέση	με	τις	προκαταρκτικές	
απόψεις	από	τις	Πολεοδομικές	Αρχές,	
τις	απαραίτητες	πληροφορίες	και	απο-
δεικτικά	στοιχεία	που	απαιτούνται	για	
το	χειρισμό	αιτήσεων,	τις	Ειδικές	Επι-
τροπές	Αισθητικού	Ελέγχου	και	τα	ειδι-
κά	διαδικαστικά	μέτρα	για	τον	έλεγχο	
των	αιτήσεων	για	οικιστική	ανάπτυξη,	
τα	οποία	 είναι	 κοινώς	γνωστά	ως	μέ-
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τρα	αυτοελέγχου.	Θέλω	να	μοιρασθώ	
μαζί	 σας	 την	 ικανοποίηση	 μου	 για	 το	
γεγονός	πως	το	μέτρο	αυτό	φαίνεται	
να	πείθει	σταδιακά	τους	μελετητές	για	
την	 αξιοπιστία	 και	 την	 αποτελεσματι-
κότητα	 του,	 δεδομένου	 ότι	 μέχρι	 σή-
μερα	υποβλήθηκαν	στις	Πολεοδομικές	
Αρχές	1000	αιτήσεις	περίπου,	και	από	
αυτές	 αποφασίσθηκαν	 800	 αιτήσεις	
μέσα	σε	διάστημα	30	ημερών,	περίοδο	
που	αποτελεί	δέσμευση	για	τις	Πολεο-
δομικές	Αρχές.

Σημειώνω	 ότι	 από	 τη	 μέχρι	 σήμερα	
εφαρμογή	 των	 μέτρων	 αυτών	 προκύ-
πτουν	 επιδόσεις	 και	 αποτελέσματα	
τα	 οποία	 είναι	 πραγματικά	 εντυπωσι-
ακά.	 Χωρίς	 να	 βιάζομαι	 να	 καταλήξω	
σε	 πρόωρα	 συμπεράσματα,	 θα	 ήθελα	
να	 υπογραμμίσω	 πως	 οι	 ουσιαστικές	
και	 καινοτόμες	 παρεμβάσεις	 μας,	 σε	
συνάρτηση	 με	 τη	 συνεργασία	 και	 κα-
τανόηση	 όλων	 των	 Μηχανικών,	 περι-
λαμβανομένων	 και	 των	 Μελών	 σας,	
έχουν	συμβάλει	στη	σημαντική	βελτί-
ωση	των	αποδόσεων	του	συστήματος	
και	στην	ανακούφιση	του	κοινού.	Είναι	
ιδιαίτερα	 σημαντικό,	 πιστεύω,	 να	 σας	
πληροφορήσω	πως	μέχρι	το	τέλος	του	
τρέχοντος	 έτους	 αναμένω	 ότι	 οι	 εκ-
κρεμούσες	αιτήσεις	θα	μειωθούν	στις	
5000	σε	σύγκριση	με	τις	7700	που	εκ-
κρεμούσαν	περί	το	τέλος	του	περσινού	
χρόνου.	 Κατά	 συνέπεια,	 συνεχίζω	 να	
εκτιμώ	 πως	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 2008	
θα	 εκδίδονται	 πολεοδομικές	 άδειες	
για	 τη	 μεγάλη	 πλειονότητα	 των	 αιτή-
σεων	μέσα	σε	περίοδο	3-4	μηνών	από	
την	υποβολή	τους.

Επιπρόσθετα	προς	 τα	όσα	έχουν	ήδη	
εφαρμοσθεί,	 αναμένω	 ότι	 μέσα	 στις	
επόμενες	 δύο	 βδομάδες	 θα	 υποβλη-
θούν	στο	Υπουργείο	Εσωτερικών	ειση-
γήσεις	για	διάφορα	ιδιαίτερα	σημαντικά	
θέματα,	όπως	η	μείωση	των	κανονιστι-
κών	διατάξεων	που	έχουν	συσσωρευ-
τεί	διαχρονικά	στα	Σχέδια	Ανάπτυξης,	
μιας	 και	 αυτές	 προκαλούν	 αχρείαστα	
σημαντικές	 δυσχέρειες	 στην	 άσκηση	
πολεοδομικού	ελέγχου,	ο	περιορισμός	
των	αχρείαστων	όρων	που	τίθενται	σε	
πολεοδομικές	άδειες,	ο	εντοπισμός	και	

κατάργηση	 των	 επικαλύψεων	 μεταξύ	
των	περί	Πολεοδομίας	και	Χωροταξίας	
και	του	περί	Ρύθμισης	Οδών	και	Οικο-
δομών	Νόμων	και	η	υιοθέτηση	κοινών	
εντύπων	 από	 όλες	 τις	 Πολεοδομικές	
και	Οικοδομικές	Αρχές.

Εντός	 της	 ίδιας	περιόδου,	 προτίθεμαι	
να	 επικοινωνήσω	 με	 τις	 Οικοδομικές	
Αρχές	 και,	 αξιοποιώντας	 τις	 νέες	 δυ-
νατότητες	 που	 παρασχέθηκαν	 στον	
Υπουργό	 Εσωτερικών	 μέσω	 πρόσφα-
της	 τροποποίησης	 του	 περί	 Ρύθμισης	
Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου,	θα	ορίσω	
για	 πρώτη	 φορά	 τους	 χρόνους	 μέσα	
στους	 οποίους	 οι	 Αρχές	 θα	 εκδίδουν	
αποφάσεις	επί	αιτήσεων,	τη	διαδικασία	
και	τα	αντικείμενα	αξιολόγησης	στατι-
κών	 υπολογισμών	 που	 υποβάλλονται	
με	αιτήσεις	και	διάφορα	άλλα	θέματα,	
με	στόχο	να	καθοδηγηθούν	οι	Οικοδο-
μικές	Αρχές	σε	μια	πιο	συντονισμένη	
και	αποδοτική	λειτουργία.

Θα	ήθελα	να	κλείσω	τη	σύντομη	παρέμ-
βαση	 μου	 με	 την	 ενημέρωση	 σας	 για	
άλλες	παράλληλες	ενέργειες	που	προ-
ωθούνται	 αυτό	 τον	 καιρό	 από	 την	 Κυ-
βέρνηση	και	το	Υπουργείο	Εσωτερικών,
(α) Πρώτον:	Υλοποιώντας	το	Πρόγραμ-
μα	Διακυβέρνησης	του	Προέδρου	Δη-
μήτρη	 Χριστόφια,	 έχει	 αρχίσει	 ήδη	 η	
επεξεργασία	 τροποποίησης	 του	 περί	
Πολεοδομίας	 και	 Χωροταξίας	 Νόμου,	
ώστε	 να	 μεταρρυθμισθεί	 και	 συμπλη-
ρωθεί	η	ιεραρχία	των	Σχεδίων	Ανάπτυ-
ξης,	με	την	εισαγωγή	προνοιών	για	το	
Σχέδιο	για	τη	Νήσο,	τα	Περιφερειακά	
Χωροταξικά	 Σχέδια,	 και	 τα	 Ρυθμιστι-
κά	Σχέδια.	Με	 τη	σταδιακή	 εκπόνηση	
Περιφερειακών	 Σχεδίων	 θα	 καταργη-
θεί	 και	 η	 Δήλωση	 Πολιτικής.	 Παράλ-
ληλα,	 θα	 τροποποιηθούν	 τα	 όργανα	
που	 συμμετέχουν	 στον	 πολεοδομικό	
σχεδιασμό,	 με	 την	 αποκέντρωση	 των	
εξουσιών	 που	 ασκούνται	 σήμερα	 από	
το	Πολεοδομικό	 Συμβούλιο,	 και	 οι	 δι-
αδικασίες	που	ακολουθούνται	στις	δι-
άφορες	φάσεις,	ώστε	να	διευκολυνθεί	
η	έγκαιρη	συμμετοχή	του	πολίτη	στις	
σχετικές	διαδικασίες.
(β) Δεύτερον:	 Όπως	 ενδεχομένως	
έχετε	ενημερωθεί,	έχουν	ήδη	αρχίσει	

οι	 διεργασίες	 για	 την	 τροποποίηση	
των	Τοπικών	Σχεδίων	Λευκωσίας,	Λε-
μεσού,	Λάρνακας	και	Πάφου,	του	κει-
μένου	της	Δήλωσης	Πολιτικής	και	των	
Πολεοδομικών	Ζωνών	των	Κοινοτήτων	
της	 υπαίθρου.	 Βάσει	 σχετικών	 οδηγι-
ών	μου,	αναβαθμίζεται	η	διαφάνεια	και	
η	 δημοκρατικότητα	 των	 διαδικασιών	
που	 θα	 ακολουθηθούν	 και	 προάγεται	
η	 συμμετοχή	 και	 έγκαιρη	 ενημέρωση	
του	πολίτη	σε	σχέση	με	τα	θέματα	που	
τίθενται	προς	συζήτηση	κατά	την	ανα-
θεώρηση.
(γ) Τρίτον:	 Προωθούνται	 και	 βρίσκο-
νται	 σε	 τελικό	 στάδιο	 επεξεργασίας	
δύο	πολύ	σημαντικές	νέες	νομοθεσίες	
που	 αφορούν	 στη	 μεταφορά	 αναπτυ-
ξιακών	 δικαιωμάτων	 και	 στον	 αστικό	
αναδασμό.

Αγαπητοί	φίλοι,
Κλείνω	τονίζοντας	με	έμφαση	πως	οι	
προσπάθειες	όλων	μας	είναι	συνεχείς	
και	αποσκοπούν	στον	εκσυγχρονισμό,	
στην	επιτάχυνση	και	στην	απλούστευ-
ση	των	διαδικασιών	ελέγχου	της	ανά-
πτυξης.	 Πιστεύουμε	 στη	 δημιουργία	
ενός	νέου	κλίματος	και	περιβάλλοντος	
εργασίας	 τόσο	 για	 τους	 μελετητές,	
όσο	 και	 για	 τις	 αρχές	 ελέγχου	 της	
ανάπτυξης	και	εκτιμούμε	πως	βρισκό-
μαστε	στο	σωστό	δρόμο.	Ως	Κυβέρνη-
ση,	 αναμένουμε	 τη	 συμμετοχή	 όλων	
των	 εμπλεκόμενων	 επαγγελματιών	
στη	 συστηματική	 αυτή	 προσπάθεια	
και	προσβλέπουμε	στην	εξάλειψη	των	
προβλημάτων	που	ταλαιπωρούν	όλους	
μας,	προς	όφελος	του	πολίτη	και	του	
τόπου	μας.	Θα	ήθελα	να	ευχαριστήσω	
το	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-
πρου	για	τη	συνεχή	συμμετοχή	του	σε	
όλες	 τις	 προσπάθειες	 που	 συλλογικά	
καταβάλλονται	 κατά	 τα	 τελευταία	 2	
χρόνια.	Θεωρώ	ότι	τα	μέτρα	και	οι	νέες	
ρυθμίσεις	 είναι	 έργο	 συλλογικό	 και	
ομαδικό	και	ελπίζω	ότι	και	στο	μέλλον	
θα	συνεχίσουμε	να	εργαζόμαστε	μαζί	
σας	ακόμα	πιο	παραγωγικά	και	αποτε-
λεσματικά	από	ότι	μέχρι	σήμερα.

Εύχομαι	 επιτυχία	 στην	Ετήσια	 Γενική	
σας	 Συνέλευση	 και	 κάθε	 προσωπική	
ευτυχία	στα	μέλη	σας.		.
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Το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	Κύπρου	(Τμήμα	Λευκωσίας-	Κερύνειας)	πραγματοποίησε	

την	Παρασκευή	28	Νοεμβρίου	2008,	στο	Ξενοδοχείο	ΚΛΕΟ-

ΠΑΤΡΑ	στη	Λευκωσία	Ετήσια	Επαρχιακή	του	Συνέλευση.

Στη	Συνέλευση	έγινε	παρουσίαση	από	την	συνάδελφο,		Αντι-

πρόεδρο	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λευκωσίας	–	Κερύνει-

ας,	 κ	 Ευαγγελίτσα	 Τσουλόφτα-Κακούτα,	 αναφορικά	 με	 τη	

βελτίωση	 των	 συνθηκών	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 στα	 εργο-

τάξια.	Η	έρευνα	διεξήχθη	με	την	υποστήριξη	του	Τμήματος	

Επιθεώρησης	Εργασίας	με	θέμα:	

«Παρουσίαση	 αποτελεσμάτων	 έρευνας	 για	 την	 βελτίωση	

των	συνθηκών	ασφάλειας	και	υγείας	στα	εργοτάξια».

Ακολούθησε	Λογοδοσία	από	την	Πρόεδρο	–	Νικολέττα	Αδά-

μου	όπου	παρουσιάστηκαν	τα	πεπραγμένα	του	Διοικητικού	

Συμβουλίου	για	το	έτος	2008,	και	ο	Ταμειακός	απολογισμός	

του	 Συμβουλίου	 που	 παρουσιάστηκε	 από	 τον	 Ταμία	 -	 Αν-

δρέα	Θεοδότου.

Ακολούθως	 συζητήθηκαν	 και	 εγκρίθηκαν	 τα	 πεπραγμένα	

του	Διοικητικού	Συμβουλίου.			

ΕΤΗΣΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	(ΤΜΗΜΑ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	-	ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	Κύπρου	 (Τμήμα	Λεμεσού)	 πραγματοποίησε	 στις	 3	Δε-

κεμβρίου	2008,	στο	Ξενοδοχείο	Kanika	Pantheon	στη	Λεμε-

σό	την	Ετήσια	Επαρχιακή	του	Συνέλευση.

Στη	Συνέλευση	έγιναν	δύο	παρουσιάσεις	με	ομιλητή	τον	Δρ.	

Πανίκο	 Παπαδόπουλο	 (Πρόεδρο	 του	 Τμήματος	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 του	Frederick	University	 και	 Σύμβουλο	Πολιτικό	

Μηχανικό)	με	θέμα:	

Δυναμικά	Χαρακτηριστικά	της	Νέας	Πεζογέφυρας	του	Κυκλι-

κού	Κόμβου	Αγίου	Αθανασίου	και	Σχεδιασμός	του	Κυκλικού	

Κόμβου	Γερμασόγειας.

Ακολούθησε	η	Λογοδοσία	από	 τον	Πρόεδρο	–	Πέτρο	Αθη-

νάκη	όπου	παρουσιάστηκαν	τα	πεπραγμένα	του	Διοικητικού	

Συμβουλίου	για	το	έτος	2008,	και	ο	Ταμειακός	απολογισμός	

του	Συμβουλίου	που	παρουσιάστηκε	από	τον	Ταμία	-	Γιώργο	

Χριστοφορίδη.

Ακολούθως	συζητήθηκαν	και	εγκρίθηκαν	τα	πεπραγμένα	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου.		Έγινε	ενημέρωση	από	μέλη	του	Γε-

νικού	Συμβουλίου	του	ΕΤΕΚ	για	τρέχοντα	σημαντικά	θέματα	

που	αφορούν	τον	κλάδο	και	απασχολούν	το	ΕΤΕΚ.			

EΤΗΣΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	(ΤΜΗΜΑ	ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΕΤΗΣΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	(ΤΜΗΜΑ	ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	Κύπρου	(Τμήμα	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου)	πραγματοποί-

ησε	την	Τετάρτη	26	Νοεμβρίου	2008,	στο	Μπαράκι	Blue	Pine	

στη	Λάρνακα	την	Ετήσια	Επαρχιακή	του	Συνέλευση.

Στη	 Συνέλευση	 έγιναν	 η	 Λογοδοσία	 από	 τον	 Προέδρου	 –	

Γιώργο	Θεμιστοκλέους	όπου	παρουσιάστηκαν	τα	πεπραγμέ-

να	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	για	το	έτος	2008,	και	ο	Ταμει-

ακός	απολογισμός	του	Συμβουλίου	που	παρουσιάστηκε	από	

τον	Ταμία-	Βασίλη	Βασιλείου..

Ακολούθως	συζητήθηκαν	και	εγκρίθηκαν	τα	πεπραγμένα	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου.			

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	 Κύπρου	 (Τμήμα	 Πάφου)	 πραγματοποίησε	 την	 Τρίτη	 2	

Δεκεμβρίου	2008,	στο	Ξενοδοχείο	Aguamare	στην	Πάφο	την	

Ετήσια	Επαρχιακή	του	Συνέλευση.

Στη	Συνέλευση	έγινε	η	Λογοδοσία	από	τον	Πρόεδρο	–	Διό-

φαντο	 Χατζημιτσή	 όπου	 παρουσιάστηκαν	 τα	 πεπραγμένα	

του	Διοικητικού	Συμβουλίου	για	το	έτος	2008,	και	ο	Ταμει-

ακός	απολογισμός	του	Συμβουλίου	που	παρουσιάστηκε	από	

τον	Ταμία	–	Κλεόπα	Παπανικολάου.

ΕΤΗΣΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	(ΤΜΗΜΑ	ΠΑΦΟΥ)

Ακολούθως	συζητήθηκαν	και	εγκρίθηκαν	τα	πεπραγμένα	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου.

Με	 την	 λήξη	 της	 Συνέλευση	 	 ακολούθησε	 παρουσίαση	 με	

ομιλητή	κ.	Μιχάλη	Πέτρου,		Αναπληρωτή	Καθηγητή	του	Τμή-

ματος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Περιβάλλοντος	

του	Πανεπιστημίου	Κύπρου	με	θέμα:

	«Ανθεκτικότητα	Οπλισμένου	Σκυροδέματος»	.		.
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