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Μ ε μια λαμπρή τελετή και σε έντονα γιορταστικό κλίμα στην πα-

ρουσία εκατοντάδων επισήμων και προσωπικοτήτων από την 

Κύπρο και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 

2009 στις 5:00 το απόγευμα τα εγκαίνια του νέου Διεθνούς Αερολιμέ-

να Λάρνακας από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Kυπριακής Δημοκρατίας

κ. Δημήτρη Χριστόφια.

Εκ μέρους της Γαλλικής Εταιρείας Bouygue Batiment International, στην 

oποiα η Hermes ανέθεσε την κατασκευή των δύο αεροδρομίων, μίλησε ο 

κ. Daniel Rigout, αντιπρόεδρος της Hermes, ο oποioς τόνισε ότι ανάμεσα 

στους στόχους της Bouygue ήταν να γίνει το αεροδρόμιο Λάρνακας ση-

μείο αναφοράς για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για να εξυπηρετή-

σει καλύτερα την ανάπτυξη της Κύπρου.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολα-

ΐδης εξέφρασε τα συγχαρητήρια του σε όλους τους συντελεστές της 

μεγάλης επιτυχίας αυτού του έργου, που αποτελεί ορόσημο και είναι 

ένας από τους βασικούς παράγοντες στην πολιτική της Κυβέρνησης, για 

να καταστεί η Κύπρος κέντρο μεταφορών και διαμετακομιστικού Εμπο-

ρίου στην περιοχή μας, με τεράστιες και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην 

οικονομική ζωή του τόπου μας.

Στη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε σύντομο βίντεο που παρουσίασε 

τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου διεθνούς αερολιμέ-

να Λάρνακας, τα φροντισμένα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, 

τα έργα τέχνης και τη γενικότερη αίσθηση του χώρου που προβάλλει 

την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, μαζί με τον υπερσύγxρονο 

εξοπλισμό που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ανάλογα αεροδρόμια 

προηγμένων χωρών.

Ο νέος αερολιμένας Λάρνακας είναι 3 φορές μεγαλύτερος από τον 

υφιστάμενο και θα εξυπηρετεί 7,5 εκ. επιβάτες το χρόνο, Διαθέτει 16 

αερογέφυρες (φυσούνες), 67 σημεία ελέγχου επιβίβασης, 5 ζώνες πα-

ραλαβής αποσκευών (ιμάντες), 2,450 θέσεις στάθμευσης, αίθουσες επι-

σήμων και επιχειρηματιών, καταστήματα αδασμολογήτων και άνετους 

λειτουργικούς χώρους με πολλαπλές επιλογές από καταστήματα και 

καφεστιατόρια.

Τριάντα πέντε χρόνια από την τουρκική εισβολή και την καταστροφή του 

αεροδρομίου Λευκωσίας, ο νέος διεθνής αερολιμένας Λάρνακας αποτε-

λεί την πραγματοποίηση ενός μεγάλου οράματος, που οδηγεί την Κύπρο 

σε μια νέα εποχή. Τώρα, και ο Κύπριος έχει το δικαίωμα να νιώθει υπερή-

φανος. Ο νέος διεθνής αερολιμένας Λάρνακας είναι πια γεγονός.

‘Ήρθε η στιγμή να το ζήσουμε!

Εγκαίνια νέου Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας

Aπόσπασμα από το Δελτιο Τύπου της ΗERMES AIRPORT

Αναφορά
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτίριο του Μουσείου αναπτύσσεται 

ογκοπλαστικά με την κλασσική μορφή 

ανάπτυξης βάση-κορμός-στέψη. 

Η βάση του κτιρίου περιλαμβάνει τον 

Προθάλαμο εισόδου που ατενίζει τις 

ανασκαφές Μακρυγιάννη, την Ράμπα 

εκθετήριο Ευρημάτων Κλιτύος, Χώρο 

Περιοδικών Εκθέσεων, Αίθουσα Δια-

λέξεων, Πωλητήριο, Αναψυκτήριο και 

βοηθητικούς χώρους. Από την πλευρά 

της οδού Χατζηχρήστου, λόγω της 

κλήσης του οικοπέδου, η βάση περι-

λαμβάνει το πρώτο υπόγειο. 

Ο κορμός του κτιρίου είναι μια μεγάλη, 

διπλού ύψους τραπεζοειδής πλάκα και 

περιλαμβάνει 4 κύριες μουσειακές ενό-

τητες: Αρχαϊκά, Ελληνιστικά-Ρωμαϊκά 

ευρήματα, Ερέχθειο και ΜεταΠαρθε-

νώνια ευρήματα. Η τοποθέτηση των 

ενοτήτων γίνεται σε ένα επίπεδο. Το 

σχήμα ολοκληρώνεται με τη δυναμική 

μορφή του στεγάστρου εισόδου με 

άξονα τοποθετημένο κάθετα στον τρα-

πεζοειδή όγκο του κορμού. Η στέψη 

του κτιρίου είναι ένας γυάλινος όγκος 

Το νέο μουσείο της Ακρόπολης
Eπιμέλεια κειμένου: Ε. Διγώνης Αρχιτέκτων
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 362) 

Τ ο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως είναι πια γεγονός στο μουσειακό χάρ-

τη της Ελλάδας και στο αρχιτεκτονικό πρόσωπο της πόλης. Σχεδια-

σμένο από την ομάδα Tschumi - Φωτιάδη δεσπόζει με τον όγκο και 

το σχήμα του στη νότια πλαγιά του ιερού βράχου στο οικοδομικό τετράγω-

νο μεταξύ των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Μακρυγιάννη, Χατζηχρήστου 

και Μητσαίων. Χτισμένο σε ένα οικόπεδο 21 στρεμμάτων το κτίριο καταλαμ-

βάνει έκταση 25.000τμ κατανεμημένη σε 4 υπόγεια και 5 υπέργεια επίπεδα. 

Παρ’ όλο που έχει δεχθεί ποικίλα αρνητικά σχόλια το μουσείο δεν παύει να 

είναι ένα καλλιτεχνικό έργο διεξοδικά μελετημένο και αποτελεί κόσμημα 

για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. 

Μουσείο
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7.00 μέτρων ύψους τοποθετημένος 

παράλληλα στον άξονα του αρχαίου 

ναού και διαστάσεων 84,30Χ39.00μ. 

Σε αυτόν στεγάζεται η Αίθουσα του 

Παρθενώνα με διαρρύθμιση που γεω-

μετρικά παραπέμπει στον αρχαίο ναό 

αφού ο κεντρικός όγκος που περιβάλ-

λει ένα αίθριο καταλαμβάνει τη θέση 

του σηκού του ναού με τις ίδιες δια-

στάσεις. Αυτό προσδιορίστηκε από το 

γεγονός ότι η έκθεση των μαρμάρων 

της ζωφόρου θα γινόταν με τοποθέ-

τηση ανάλογη εκείνης που είχαν στον 

ναό. Για τον ίδιο λόγο η διαστύλωση 

έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστι-

κά του αρχαίου μνημείου. Μέσα στον 

όγκο του «σηκού» δημιουργείται και η 

αίθουσα της Νίκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η προσπέλαση από την κύρια είσοδο 

κοινού επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 

οδηγεί, κάτω από ένα ελεύθερο στέ-

γαστρο 10μ. ύψους, στην είσοδο του 

Μουσείου. Άμεσα αντιληπτός είναι ο 

χώρος των ανασκαφών στον οποίο η 

πρόσβαση γίνεται με ράμπα εξωτερικά 

αλλά και με κλιμακοστάσιο και ανελ-

κυστήρα εσωτερικά. Ο χώρος εισόδου 

κάτω από το στέγαστρο είναι διάτρη-

τος προσφέροντας οπτική επαφή με το 

χώρο των ανασκαφών.

Στο ισόγειο ο χώρος εισόδου οδηγεί 

στην μεγάλη ράμπα με προθήκες έκθε-

σης των ευρημάτων Κλιτύων (φωτο). 

Ο χώρος των ανασκαφών είναι ορατός 

από το διάτρητο δάπεδο της ράμπας. 

(φωτο,τομές). Από εκεί ανεβαίνουμε 

στην αίθουσα των Αρχαϊκών με φωτι-

σμό από φεγγίτες οροφής. Στη συνέ-

χεια ακολουθεί η άνοδος στην περί-

βλεπτη Αίθουσα του Παρθενώνα. Μετά 

την επίσκεψη της πομπής της ζωφό-

ρου, των μετοπών και των αετωμάτων 

ο κύκλος της επιστροφής σταματά στις 

Κόρες του Ερεχθείου, πριν τα Ρωμαϊ-

κά εκθέματα για την κάθοδο μέσω των 

Ευρημάτων των Κλιτύων. Οι εκθεσια-

κοί χώροι οριοθετούνται μεταξύ τους 

με την ύπαρξη δύο παράλληλων πυρή-

νων 5Χ60μ που πλαισιώνουν τον επι-

μήκη χώρο της ράμπας και το αίθριο. 

Περιλαμβάνουν όλες τις συνοδευτικές 

και δευτερεύουσες χρήσεις καθώς και 

κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες.

Στο ημιεπίπεδο πάνω από τα Αρχαϊκά 

υπάρχει βόρεια, με θέα την Ακρόπολη, 

εστιατόριο και δεύτερο αναψυκτήριο 

με βεράντα το στέγαστρο εισόδου 

όπου προτάθηκε κατ΄ απαίτηση του 

ΟΑΝΜΑ μεταλλικό στέγαστρο, καθώς 

και δεύτερο πωλητήριο, και δύο σαλόνια. 

Παράλληλα με τις εκθεσιακές αίθου-

σες υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι που 

κάνουν την περιήγηση άνετη και εκπαι-

δευτική. Στο ισόγειο υπάρχει χώρος 

πωλητηρίου, αναψυκτήριο, αίθουσα 

διαλέξεων και μεγάλη αίθουσα περιο-

δικών εκθέσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ

Το μεγάλο ενδιαφέρον στο μουσείο 

παρουσιάζει η φιλοσοφία της κατα-

σκευής του και η επιλογή των βασικών 

υλικών του κελύφους. Ενώ στις όψεις 

τα μόνα υλικά που εμφανίζονται είναι 

το σκυρόδεμα, το μέταλλο και το γυα-

λί, εσωτερικά προστίθεται το μάρμαρο 

και οι λευκές επιφάνειες των τοίχων 

και των οροφών (γυψοσανίδα και ηχο-

απορροφητικά πανέλα Sto). Πίσω όμως 

από αυτή την απλότητα των υλικών 

Μουσείο
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κρύβεται μία πολύ καλά σχεδιασμένη 

πολυπλοκότητα της κατασκευής ώστε 

το κέλυφος να μπορεί να δουλεύει 

με τον καλύτερο και πιο άνετο τρόπο 

για τον επισκέπτη αλλά κυρίως για τα 

φυλασσόμενα εκεί μνημεία του πολιτι-

σμού μας.

• Σεισμική μόνωση κτιρίου

Λόγω της σεισμικότητας του Ελληνι-

κού χώρου το κτίριο όπου θα φυλάσ-

σονται μεγάλοι θησαυροί της αρχαιό-

τητας είχε ανάγκη προστασίας έναντι 

φυσικών καταστροφών. Η ανωδομή του 

κτιρίου που περιλαμβάνει όλους τους 

εκθεσιακούς χώρους κόπηκε οριζόντια 

από το υπόλοιπο κτίριο και πατάει πάνω 

σε μία σχάρα δοκών με 94 εφέδρανα. 

Η επιλογή αυτής της στάθμης για την 

σεισμική μόνωση έγινε λόγω του ότι τα 

υπόγεια του μουσείου καταλαμβάνουν 

μόνο το μισό της συνολικής επιφάνει-

ας του μουσείου. Το υπόλοιπο μισό 

ανήκει στις ανασκαφές. Το κενό των 

εφεδράνων έχει ικανό ύψος ώστε να 

είναι επισκέψιμο και να έχει τη δυνατό-

τητα λειτουργίας υδραυλικών γρύλων 

σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ή συ-

ντήρησης εφεδράνου. Ειδική μέριμνα 

υπάρχει στο περιμετρικό κλείσιμο αυ-

τού του κενού καθώς και στις θέσεις 

των κλιμακοστασίων. Στην περίπτωση 

των ανελκυστήρων που περνούν το 

κενό η καμπίνα οδηγείται σε μια με-

ταλλική κατασκευή που κρέμεται από 

το φρέαρ της ανωδομής. (σχέδιο). Το 

ίδιο συμβαίνει και στα κλιμακοστάσια 

όπου τα σκαλοπάτια ουσιαστικά κόβο-

νται οριζόντια. Η μέγιστη μετακίνηση 

του όγκου της ανωδομής από την κα-

τακόρυφη είναι 7 εκ. 

• Προκατασκευασμένα πανέλα από 

σκυρόδεμα διαμόρφωσης προσόψεων 

αλλά και διαμόρφωσης τελικής επιφά-

νειας εσωτερικού πυρήνα και ράμπας. 

Τα εξωτερικά προκατασκευασμένα πα-

νέλα κλωστρά έχουν πλάτος 278 εκ. 

με διαφοροποιήσεις στις γωνιές και 

ύψος από 478,75 εκ. μέχρι 545,00 εκ. 

με διαφοροποιήσεις στην ανατολική 

και δυτική όψη. Το πάχος των πανέ-

λων είναι 30 εκ. Υπάρχουν δύο τύποι 

εξωτερικών προκατασκευασμένων 

πανέλων σκυροδέματος. Ο ένας τύ-

πος αποτελείται από διάτρητα πανέλα 

κλωστρά και καλύπτει ολόκληρη την 

εξωτερική όψη του κτιρίου. Ο δεύτε-

ρος τύπος αποτελείται από συμπαγή 

πανέλα που καλύπτουν τις επιφάνειες 

οπλισμένου σκυροδέματος στο επίπε-

δο των ανασκαφών. 

Τα κενά μεταξύ των πανέλων είναι 2 

εκ. και σφραγίζονται εκτός από το ορι-

ζόντιο κενό μεταξύ Επιπέδου +0 και -1, 

που είναι 5 εκ. κλείνει με ελαστική μεμ-

βράνη ικανού μήκους ώστε να επιτρέπει 

την κίνηση λόγω σεισμικής μόνωσης. 

Τα πανέλα κλωστρά είναι διάτρητα, 

με ανοίγματα που αφήνονται εντελώς 

ελεύθερα στις περιοχές των ανασκα-

φών , επενδύονται με γυαλί ή γεμίζουν 

από πίσω ανάλογα με την χρήση των 

χώρων. Η στήριξη τους πάνω στον 

σκελετό του κτιρίου γίνεται από την 

πίσω μεριά με μεταλλικά στηρίγματα 

ενσωματωμένα στο πανέλο. 

Τα εσωτερικά προκατασκευασμένα πα-

νέλα ντύνουν τους κεντρικούς πυρήνες 

στα επίπεδα των εκθεσιακών χώρων. 

Στη ράμπα είναι διάτρητα για ηχοαπορ-

ροφητική λειτουργία. Η διάμετρος και 

ο αριθμός των οπών καθορίστηκε από 

μετρήσεις που πάρθηκαν από ψηφιακό 

μοντέλο του χώρου. Τα υπόλοιπα πα-

νέλα είναι ολόσωμα πάχους 15 εκ. Η 

ανάρτηση τους γίνεται με ανοξείδωτες 

κρεμάστρες της HALFEN στο επάνω 

μέρος ενώ στο κάτω μέρος υπάρχουν 

ανοξείδωτοι αποστάτες ώστε να ευθυ-

γραμμίζονται τα πανέλα μεταξύ τους. 

• Εξωτερικά υαλοπετάσματα στην Αί-

θουσα του Παρθενώνα 

Τα στοιχεία του εξωτερικού υαλοπετά-

σματος προσφέρουν ιδανικές συνθή-

κες φωτισμού των γλυπτών σε άμεση 

θέα από και προς το σημείο αναφοράς 

στην Ακρόπολη απ’ όπου τα μάρμαρα 

του Παρθενώνα θα είναι ορατά. Το 

εξωτερικό υαλοστάσιο στην αίθουσα 

του Παρθενώνα αποτελείται από ένα 

μερικώς διπλό τοίχωμα επιτυγχάνο-

ντας μία μετάβαση συνθηκών θερμο-

κρασίας και ηλιασμού κλιματίζοντας 

και φιλτράροντας το φως στο διάκενο. 

Αποτελείται από την εξωτερική επιφά-

νεια, καθ’ όλο το ύψος, από μονάδες 

διπλών θερμομονωτικών κρυστάλλων, 

χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, 

και από μία εσωτερική επιφάνειας μο-

νού αντικολλητού κρυστάλλου, σε 70 

εκ. προς τα μέσα, κρεμαστού έως ένα 

ύψος 2μ. επάνω από τη στάθμη του 

δαπέδου. Οι δύο επιφάνειες των κρυ-

στάλλων έχουν ενίσχυση, για παραλα-

Μουσείο
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βή ανεμοπιέσεων και σεισμικών φορ-

τίσεων. Ειδική προσοχή δόθηκε στην 

απόφαση να φαίνονται όσο το δυνατόν 

λιγότερο οι μεταλλικές στηρίξεις των 

κρυστάλλων. 

Τα κρύσταλλα των προσόψεων έχουν 

μεταξοτυπία με διαβάθμιση πυκνότη-

τας που εξωτερικά τα κάνει να φαίνο-

νται σχεδόν αδιαφανή, από το εσω-

τερικό όμως η αίσθηση της πλήρους 

διαφάνειας μαζί με την άνεση ακόμη 

και υπο δυσμενείς καλοκαιρινές συν-

θήκες αποζημιώνει τον επισκέπτη. Πε-

ραιτέρω ηλιακή προστασία, από έμμε-

ση και άμεση ακτινοβολία, παρέχεται 

από υφασμάτινα ρολά σκίασης .

Η οροφή της αίθουσας του Παρθενώνα 

επειδή θα επειδή θα είναι ορατή από 

τον Ιερό Βράχο είναι κατασκευασμένη 

σαν οριζόντιο υαλοστάσιο από αδια-

φανή κρύσταλλα σαν μία οπτική επέν-

δυση για να αποκρύψουν την μόνωση 

της οροφής από κάτω. Τα κρύσταλλα 

στηρίζονται σε πλαίσια που είναι τοπο-

θετημένα σε απόσταση από το δώμα 

πάνω σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά. Οι 

γραμμικοί φεγγίτες επάνω από τα κυρί-

ως εκθέματα στην Αίθουσα (φωτο) εί-

ναι κατασκευασμένοι από θερμομονω-

τικές μονάδες κρυστάλλων με σχάρες 

για προστασία από τον ήλιο στο επάνω 

μέρος. Οι σχάρες προστασίας από τον 

ήλιο αποτελούνται από ρυθμιζόμενες 

περσίδες αλουμινίου στερεωμένες σε 

περιμετρικό πλαίσιο. Το πλαίσιο στηρί-

ζεται από τα ίδια ρυθμιζόμενα στηρίγ-

ματα, όπως και τα υπόλοιπα κρύσταλ-

λα του δώματος. 

• Μεταλλικά πτερύγια 

Από τον αρχικό σχεδιασμό λίγα πράγ-

ματα άλλαξαν στη φάση της κατασκευ-

ής με πιο σημαντική βελτιωτική αλλα-

γή αυτή της εξωτερικής επιφάνειας 

των μεταλλικών πτερυγίων που από 

επίπεδα φύλλα έγιναν οντουλέ ώστε 

να αποφευχθεί το σπάσιμο, η ορατή 

παραμόρφωση της μεγάλης επιφάνει-

ας (9,50Χ6,50μ) περίπου) λόγω του 

εσωτερικού σκελετού στήριξης και θα 

ήταν έντονα εμφανές με το φυσικό 

φως. (φωτο) Εσωτερικά, στη Αίθουσα 

Αρχαϊκών, τα πτερύγια φιλοξενούν 

ενσωματωμένες βιτρίνες με φωτισμό 

οπτικών ινών για τα εκθέματα. (φωτο)

Πολλά άλλα κατασκευαστικά ζητήμα-

τα μπορούν να θιγούν για να κατανοή-

σει κανείς τον οργανισμό, τη λειτουρ-

γία και την τελική μορφή του κτιρίου 

όπως π.χ. το διαφώτιστο του αιθρίου 

στο δώμα, την κατακόρυφη διαφάνεια 

μέσω των κρυστάλλινων δαπέδων, τις 

προθήκες έκθεσης των ευρημάτων, το 

φυσικό και τεχνητό φωτισμό τους, την 

ανάρτηση των μετώπων και την τοπο-

θέτηση της ζωφόρου στην αίθουσα του 

Παρθενώνα κ.α. Η καλύτερη προσέγγι-

ση όμως είναι η επίσκεψη και παρατή-

ρηση του χώρου σε συνδυασμό με την 

αποστολή του.   .

Μουσείο
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E νέργεια & Περιβάλλον, δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Η μεταξύ τους ισορροπία ανα-

γκαία πλην όμως διαταραγμένη. Οι ακόρε-

στες ενεργειακές απαιτήσεις των ήδη ανεπτυγμένων 

κρατών, όσο και εκείνων που τώρα αναπτύσσονται 

κατέχουν την μερίδα του λέοντος στην δημιουργία 

της σοβαρότερης μεταπολεμικά πετρελαϊκής κρίσης. 

Τα αποθέματα του μαύρου χρυσού συνοδεύονται από 

ημερομηνία λήξης και κάπου εκεί ξεκινούν οι προβλη-

ματισμοί για το τι μέλλει γενέσθαι. Η πλέον ακολου-

θούμενη ενεργειακή πολιτική προτάσσει την αειφόρο 

ανάπτυξη ως σωσίβια λέμβο για την βιωσιμότητα του 

οικοσυστήματος. Το αν η μεταστροφή αυτή αποτελεί 

αναγκαστική πορεία ή είναι απόρροια «οικολογικής 

ευσυνειδησίας» της αυγής του 21ου αιώνα, είναι ζή-

τημα με πολλές οπτικές. Ασχέτως ροπής, η υφιστά-

μενη «πράσινη νομοθεσία» έχει πρόσημο θετικό και 

για τις δύο όψεις του νομίσματος. 

Το πλήθος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τάσσονται 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γεγονός που τις κα-

θιστά ασύμφορη επιλογή στο κομμάτι του κλιματισμού (θέρ-

μανση – ψύξη), κυρίως λόγω του υψηλού κόστους της αρ-

χικής εγκατάστασης. Την διαφορά ανάμεσα τους την κάνει 

η Αβαθής Γεωθερμία. Εκμεταλλευόμενη την συσσωρευμένη 

θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών ή των υπόγειων 

υδροφόρων οριζόντων, δύναται να καλύψει πλήρως τις ενερ-

γειακές ανάγκες μιας εγκατάστασης σε θέρμανση – ψύξη και 

ζεστό νερό χρήσης. Στην Αβαθή Γεωθερμία διαχειριζόμαστε 

θερμοκρασίες μικρότερες των 25° C οι οποίες δεν εμπίπτουν 

σε γεωθερμικά δυναμικά όπως στην Γεωθερμία χαμηλής ή 

μέσης ενθαλπίας. Η συσσωρευμένη θερμότητα των γεωλο-

γικών σχηματισμών προκύπτει από την προσπίπτουσα – σε 

ετήσια βάση – ηλιακή ακτινοβολία στα επιφανειακά στρώμα-

τα της γης. Εξαιτίας της θερμοχωρητικότητας που παρουσι-

άζουν τα εκάστοτε πετρώματα και της δυνατότητάς τους να 

αποσβένουν τις θερμοκρασιακές μεταβολές παρουσιάζουν 

– στη μάζα τους και στους υδροφόρους ορίζοντες που περι-

κλείουν – μια σχεδόν σταθερή θερμοκρασία 16 – 18° C (μέση 

τιμή για τα Ελληνικά εδάφη) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Σκοπός ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού είναι να 

συλλέξει αυτή την σχεδόν σταθερή θερμοκρασία και να την 

διοχετεύσει στη γεωθερμική αντλία θερμότητας – κεντρική 

συσκευή της γεωθερμικής εγκατάστασης – ως θερμοκρασία 

βάσης. Η συλλογή αυτής της σχεδόν σταθερής θερμοκρασί-

ας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω γεωθερμικών συστημά-

των ανοικτού ή κλειστού βρόχου.

Τα ανοικτού βρόχου γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται 

με την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων άντλησης και επανεισα-

γωγής. Από την μία υδρογεώτρηση αντλούμε νερό και αφού 

το περάσουμε από την γεωθερμική αντλία θερμότητας το 

επανεισάγουμε στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Στα ανοι-

κτά γεωθερμικά συστήματα δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ποι-

ότητα του νερού – μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν και 

με υφάλμυρο νερό – αλλά η σταθερή και συγκεκριμένη πα-

ροχή. Οι εγκαταστάσεις κλειστού βρόχου υλοποιούνται με 

την ταφή γεωσυλλεκτών – σωληνώσεις πολυαιθυλενίου στο 

εσωτερικό των οποίων ανακυκλοφορεί υδάτινο διάλυμα – οι 

οποίοι απάγουν την θερμοκρασία του εδάφους και την με-

ταφέρουν στην γεωθερμική αντλία θερμότητας. Η ταφή των 

γεωσυλλεκτών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οριζόντια, 

κωνική ή κάθετη διάταξη. Σε περίπτωση νεοανεγειρόμενης 

οικοδομής μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εκσκαφή των 

θεμελίων και να τους τοποθετήσουμε κάτω από το μπετό κα-

θαριότητας. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εγκατάσταση των γεωσυλ-

λεκτών στην θεμελίωση μιας οικοδομής προτείνεται στις 

περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει τόσο η θέρμανση όσο και 

η ψύξη ή ο δροσισμός του κτιρίου. Ο περιορισμός αυτός 

εμπίπτει στην ανάγκη εξισορρόπησης της θερμοκρασίας του 

εδάφους. Λόγω του ότι το έδαφος κάτω από την θεμελίωση 

δεν δέχεται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία παρουσιάζει μια 

χρονική καθυστέρηση στο να επανακτήσει την μέση θερμο-

κρασία του. Κατά την χειμερινή περίοδο μέσω των γεωσυλ-

λεκτών, απάγουμε ένα μέρος των θερμικών του φορτίων το 

οποίο επιστρέφουμε την θερινή περίοδο με την αντίστροφη 

διαδικασία. Στην περίπτωση που επαναλαμβάναμε την απα-

Εφαρμογή κλειστού γεωθερμικού συστήματος
στη θεμελίωση κατοικίας

Νικόλαος Ψαράς - Μελετητής συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Αid Engineering
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 364) 

Aφιέρωμα
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Aφιέρωμα

γωγή των θερμικών φορτίων του εδάφους χωρίς να παρεμ-

βάλλεται η επιστροφή τους την θερινή περίοδο θα ελλόχευε 

ο κίνδυνος – με την πάροδο των ετών – να διαταραχθεί η 

μέση εδαφιαία θερμοκρασία. Όσον αφορά την καθυστέρηση 

στην αποκατάστασης της θερμοκρασίας του εδάφους – ως 

συνέπεια της έμμεσης απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβο-

λίας – η επίδραση στην απόδοση της εγκατάστασης είναι 

ελάχιστη.

Στην περιοχή του Διονύσου Αττικής, σε νεοανεγειρόμενη μο-

νοκατοικία 180 τ.μ. εφαρμόσθηκε οριζόντιο γεωθερμικό σύ-

στημα κλειστού βρόχου. Η εγκατάσταση των γεωσυλλεκτών 

πραγματοποιήθηκε στην θεμελίωση της κατοικίας, πριν πέσει 

το μπετό καθαριότητας. Για την επίτευξη των παραγόμενων 

ενεργειακών φορτίων θα τοποθετηθούν δύο γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας νερού – νερού WW048 FHP σε παράλ-

ληλη διάταξη. Ενώ ο κλιματισμός (θέρμανση – δροσισμός) 

της εν λόγω κατοικίας θα πραγματοποιείται μέσω ενδοδαπέ-

διου συστήματος. Μεταξύ της γεωθερμικής αντλίας θερμό-

τητας και του κυκλώματος της κατοικίας θα παρεμβάλλεται 

δοχείο αδράνειας σκοπός τους οποίου είναι να αποθηκεύει 

θερμό (ή δροσερό) νερό, μειώνοντας της επενεργοποιήσεις 

των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας εξοικονόμησης – για την 

συγκεκριμένη κατοικία – εκτιμώντας το ωριαίο κόστος λει-

τουργίας του κλειστού γεωθερμικού συστήματος σε σχέση 

με τα συνήθη συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Αναφέρε-

ται μόνο στον κλιματισμό της κτιριακής εγκατάστασης χωρίς 

να συνυπολογίζει την εξοικονόμηση από την παραγωγή του 

ζεστού νερού χρήσης. Οι υπολογισμοί βασίζονται στα τελευ-

ταία οικονομικά στοιχεία και στις βαθμοημέρες που προτείνει 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για εσωτερική θερμοκρα-

σία 18,3°C, Β.Θ.: 1228 ώρες ανά έτος – Αθήνα.

Από την εξοικονόμηση που προηγήθηκε διαπιστώνουμε πως 

η θέρμανση μέσω κλειστού γεωθερμικού συστήματος είναι 

47,85% οικονομικότερη από αυτή που θα μας παρείχε ένα 

σύστημα καυστήρα πετρελαίου ισοδύναμης ενεργειακής 

απόδοσης. Ενώ συγκρινόμενη με σύστημα καυστήρα φυσι-

κού αερίου παρουσιάζει εξοικονόμηση που ανέρχεται στο 

34,34%. Είναι σαφές ότι τα γεωθερμικά συστήματα κλιματι-

σμού παρέχουν ιδιαίτερα υψηλή εξοικονόμηση. Ωστόσο χα-

ρακτηριστικό πλεονέκτημά τους είναι η απελευθέρωση που 

προσδίδουν από το πετρέλαιο θέρμανσης και η φιλικότητα 

τους προς περιβάλλον αφού δεν επιβαρύνουν το οικοσύστη-

μα με εκπομπές CO
2
 ή άλλων αέριων ρύπων.  . 

Περιγραφή Προδιαγραφές Κόστος ΤΕΕ 18.3 ℃
    (€€/h)    (€€/έτος)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Kλειστό γεωθερμικό - 0.10€ / ΚW η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 1.09 1338.52
σύστημα (απαραίτητη - Θερμοκρασία παροχής υπογείου νερού 12 ℃
η κατανάλωση ρεύματος - Θερμική ικανότητα ΓΑΘ 25.12 ΚW
στον κυκλοφορητή - Θερμική ικανότητα ΓΑΘ 5.1
του γεωσυλλέκτη). - Συνολική κατανάλωση 10.92  ΚW

Σύστημα καυστήρα - Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 2.09 2566.52
πετρελέου ισοδύναμης - 10250 K/cal/ Kgr
ενεργειακής απόδρασης - - Συντελεστής απόδοσης καυστήρα 90%
χωρίς προσαύξηση στο - Πυκνότητα πετρελαίου θέρμανσης
λέβητα για να επιτύχουμε   0,83 Kgr / λίτρο 
ισοδύναμες αποδόσεις - Αγορά πετρελαίου 0.80€/ λίτρο
(20000 Kkal/hr)

Σύστημα καυστήρα φυσικού - Θερμογόνος δύναμη φυσικού αερίου 1.66 2038.48
αερίου ισοδύναμης  - 8285 K/cal/ Kgr
ενεργειακής απόδοσης - - Συντελεστής απόδοσης καυστήρα 90%
χωρίς προσαυξήση στο - Αγορά πετρελαίου 0.62€/ λίτρο
λέβητα για να επιτύχουμε
ισοδύναμες αποδόσεις
(20000 Kkal/hr)
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Xαλύβδινες Κατασκευές

Στο προηγούμενο, πρώτο μέρος, του 

άρθρου αυτού, έγινε μια γενική ανα-

φορά στους Ευρωκώδικες και παρου-

σιάστηκαν συγκεκριμένοι κανόνες 

σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών, 

όπως αυτοί περιέχονται σε διάφορα 

μέρη του πρώτου κεφαλαίου του Ευ-

ρωκώδικα 3. Στο παρόν Β΄ Μέρος του 

άρθρου, θα συνεχιστεί η επιλεκτική 

παρουσίαση γενικών αρχών σχεδια-

σμού των χαλύβδινων πλαισίων, υπό 

διάφορα είδη φορτίσεων και γεωμετρι-

κών χαρακτηριστικών και για διάφορα 

είδη διατομών. Θα γίνει αναφορά στο 

λυγισμό μελών υπό αξονική θλιπτική 

φόρτιση και θα παρουσιαστούν οι γε-

νικές αρχές σχεδιασμού μελών έναντι 

πλευρικού στρεπτικού λυγισμού. Θα 

κλείσουμε το δεύτερο μέρος του άρ-

θρου με γενικά συμπεράσματα.

1. Λυγισμός μεταλλικών στοιχείων 

υπό αξονική θλιπτική φόρτιση 

Ο Ευρωκώδικας 3 καθορίζει τέσσερις 

κατηγορίες διατομών, ανάλογα με τον 

τρόπο που μπορούν αυτές να προκα-

λέσουν λυγισμό, για κάποια τιμή της 

αξονικής θλιπτικής φόρτισης:

Κατηγορία 1: Διατομές στις οποίες 

μπορούν να εμφανιστούν πλαστικές 

αρθρώσεις με μικρή ή μεγάλη στρεπτι-

κή παραμόρφωση, ανάλογα με τα απο-

θέματα πλαστικής αντοχής που αυτές 

διαθέτουν.

Κατηγορία 2: Διατομές στις οποίες 

είναι δυνατή η ανάπτυξη πλαστικών 

ροπών, οι οποίες, λόγω της εμφάνισης 

τοπικού λυγισμού, δεν προλαβαίνουν 

να προκαλέσουν μεγάλες στρεπτικές 

παραμορφώσεις. 

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

Δρ Μιλτιάδης Ελιώτης Πολιτικός Μηχανικός – Μαθηματικός

Λυγισμός μελών μεταλλικών πλαισί-
ων υπό θλιπτικά φορτία, σχεδιασμός 
μεταλλικών στοιχείων έναντι πλευρι-
κού στρεπτικού λυγισμού.

ΜΕΡΟΣ Β΄ Κατηγορία 3: Διατομές στις οποίες οι 

ακραίες ίνες (δηλαδή τα πιο απομακρυ-

σμένα από τον κύριο άξονα τμήματα 

της διατομής) μπορούν να αποκτήσουν 

την τάση διαρροής, όταν αυτές φθά-

σουν στο όριο της ελαστικής παραμόρ-

φωσης τους, αλλά εμφανίζουν τοπικό 

λυγισμό πριν από την ανάπτυξη της 

πλαστικής ροπής αντοχής.

Κατηγορία 4: Διατομές στις οποίες σε 

κάποιο στάδιο της ελαστικής παραμόρ-

φωσης τους εμφανίζουν τοπικό λυγι-

σμό, σε ένα ή σε περισσότερα σημεία 

της επιφάνειας τους, πριν εμφανιστεί 

η τάση διαρροής, δηλαδή πριν αυτές εμ-

φανίσουν τάση ίση με το όριο ελαστικής 

αντοχής, σ΄ οποιοδήποτε σημείο τους.

Για κάθε μια από τις πιο πάνω κατη-

γορίες διατομών έχουμε ξεχωριστό 

διάγραμμα καμπτικών ροπών – μετα-

τοπίσεων, όπως παρουσιάζει ενδεικτι-

κά το Σχήμα 1 (ίδιο με το Σχήμα 3 του 

Μέρους Α΄ του άρθρου).

Έτσι, η αντοχή έναντι θλιπτικών φορτί-

ων καθορίζεται ως εξής: 

• Κατηγορίες 1, 2 και 3: 

Σχήμα 1. Διαγράμματα καμπτικών ρο-
πών – μετατοπίσεων για τις 4 κατηγο-
ρίες δοκών.

(1.1)
(1.5)

• Κατηγορία 4:

Για το σχεδιασμό κολωνών υπό θλι-

πτικά φορτία, ο κώδικας περιλαμβάνει, 

κυρίως, ελέγχους έναντι λυγισμού. 

Από την θεωρία ελαστικής ευστάθειας 

της Μηχανικής, γνωρίζουμε ότι για την 

απλή περίπτωση μιας κατακόρυφης 

δοκού, με άρθρωση στη μια στήριξη 

και κύλιση στην άλλη (Σχήμα 2), η κρί-

σιμη τιμή του αξονικού φορτίου Ν, που 

μπορεί να προκαλέσει λυγισμό, δίνεται 

από τη σχέση: 

όπου Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας 

του Young, του υλικού της ράβδου, Ι 
είναι η ροπή αδρανείας περί τον άξονα 

που προκαλεί τη στροφή της διατομής 

και L είναι το μήκος της δοκού. Ο πιο 

πάνω τύπος, που αποδείχθηκε για πρώ-

τη φορά από τον Euler, τον 18° αιώνα, 

προκύπτει εύκολα όταν χρησιμοποιή-

σουμε την έκφραση που δίνει την κα-

μπτική ροπή, υπό όρους μετατοπίσεων 

w(x), λαμβάνοντας αποκλειστικά υπό-

ψη την επίδραση του αξονικού φορτίου 

στην αύξηση του βέλους παραμόρφω-

σης (που είναι ουσιαστικά και ο κύριος 

μηχανισμός αστοχίας έναντι λυγισμού):

Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχουν άλλα 

εξωτερικά φορτία επί της δοκού του 

Σχήματος 2, η καμπτική ροπή στις στη-

ρίξεις Α και Β, αλλά και σε κάθε θέση 

της δοκού είναι Μ(χ) = 0. Τότε, η δια-

φορική εξίσωση (1.4) παίρνει τη μορφή:

(1.2)

(1.3)

(1.4)
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Η διαφορική εξίσωση (1.5) έχει την πιο 

κάτω γενική λύση:

όπου C1 και C2 είναι σταθερές προς 

υπολογισμό και

Από τις συνοριακές συνθήκες του προ-

βλήματος βρίσκουμε:

απ’ όπου παίρνουμε kL=nπ (όπου n=1,2,…) 

ή C2=0. Για να έχει νόημα η λύση θεω-

ρούμε ότι C2≠0 και άρα kL=nπ. Η λύση, 

τώρα, έχει τη μορφή:

Η τιμή του βέλους στο μέσο της ρά-

βδου γίνεται μέγιστη όταν k=nπ / L, 

όπου n περιττός ακέραιος αριθμός. 

Τότε, 

Η σταθερά C2 είναι απροσδιόριστη και 

μπορεί, θεωρητικά, να πάρει οποιαδή-

ποτε τιμή, ακόμη και την τιμή του άπει-

ρου. Στην πραγματικότητα, μπορεί να 

πάρει τόσο μεγάλη τιμή, όσο χρειάζεται 

για να προκληθεί αστοχία στη δοκό. Γε-

νικά, λοιπόν, το πρόβλημα γίνεται εντε-

λώς ασταθές όταν k=nπ/ L και έτσι από 

την έκφραση αυτή και τη σχέση 

Σχήμα 2. Τυπική αμφιέρειστη δοκός 
υπό αξονικό φορτίο

(1.6)

και

παρατηρούμε ότι έχουμε αστάθεια, δη-

λαδή λυγισμό της δοκού, όταν

Άρα η κρίσιμη τιμή του φορτίου είναι 

αυτή που αντιστοιχεί στην τιμή n=1 
και δίνεται από την έκφραση (1.3), πιο 

πάνω. Με βάση τα πιο πάνω, αν Α είναι 

το εμβαδόν της διατομής, τότε η τιμή 

της κρίσιμης τάσης fcr δίνεται από τη 

σχέση:

όπου λ=L/i  (λυγηρότητα) και

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η γραφική 

παράσταση μεταξύ του Ncr και της λυ-

γηρότητας λ.
Στο σχήμα αυτό φαίνεται καθαρά ότι 

στην περίπτωση που έχουμε

πριν από την εμφάνιση ελαστικής 

αστάθειας, η συμπεριφορά της ράβδου 

καθίσταται πλέον ελαστοπλαστική. 

Έτσι, έχουμε ελαστικό λυγισμό όταν 

(1.8)

(1.9)

Σχήμα 3. Διαγράμματα κρίσιμων αξονικών φορτίων - λυγηρότητας.

(ακτίνα αδράνειας της διατομής).
Έτσι, έχουμε:

Στο σχεδιασμό κολωνών και γενικά των 

μελών μιας κατασκευής, υπό θλιπτικά 

φορτία, έναντι λυγισμού, λαμβάνονται 

υπόψη οι ατέλειες που παρουσιάζουν 

τα δομικά αυτά στοιχεία, όπως π.χ. οι 

γεωμετρικές ατέλειες, η εκκεντρότητα 

του άξονα φόρτισης, οι παραμένου-

σες τάσεις από το στάδιο παραγωγής 

ενός μέλους στο εργοστάσιο ή στο 

εργοτάξιο (π.χ. από συγκολλήσεις), η 

ανομοιογένεια των ιδιοτήτων του υλι-

κού (π.χ. της πυκνότητας), οι παραμορ-

φώσεις της κατασκευής από τις υπό-

λοιπες φορτίσεις κλπ., που μπορούν 

να αποτελέσουν αιτίες για πρόκληση 

πολύ μεγάλων μετατοπίσεων (βελών) 

ικανών να οδηγήσουν σε λυγισμό και 

αστοχία.

Στη περίπτωση που υπάρχει αρχικό 

βέλος παραμόρφωσης w0 στο μέσο 

μιας φορτισμένης με αξονικό φορτίο 

ράβδου, η έκφραση που δίνει την κα-

μπτική ροπή, υπό όρους μετατοπίσε-

ων, είναι: 

και έτσι η διαφορική εξίσωση που αφο-

ρά το βέλος παραμόρφωσης w(x) είναι 

(1.11)

(1.12)

(1.7)

(1.10)
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που έχει λύση 

Από την (1.13) προκύπτει αμέσως ότι η 

τιμή του βέλους w(x) είναι άπειρη όταν 

η παράμετρος k λαμβάνει τιμές k=nπ / L 
(όπου n=1,2,…), δηλαδή όταν 

και άρα η κρίσιμη τιμή του φορτίου 

(για τη μικρότερη τιμή του n που εί-

ναι η τιμή 1) δίνεται και πάλι από την 

έκφραση (1.3). Στο μέσο της ράβδου 

εμφανίζεται η μέγιστη τιμή του βέλους 

παραμόρφωσης, που είναι wmax =w0+w 

και αποδεικνύεται εύκολα ότι 

και ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

τιμών του θλιπτικού φορτίου σχεδια-

σμού NEd και της καμπτικής ροπής σχε-

διασμού NEd= NEd wmax εκφράζεται από 

την ανισότητα:

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, η 

αντοχή έναντι λυγισμού υπό θλιπτικά 

φορτία, δίνεται από τις σχέσεις:

• Κατηγορίες 1, 2 και 3: 

• Κατηγορία 4:

όπου 

και

(1.13)

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1.18)

(1.19)

όπου α είναι ένας συντελεστής με τον 

οποίο εισάγονται, στο σχεδιασμό, οι 

κατασκευαστικές ατέλειες του μέλους 

που εξετάζουμε (η τιμή του δίνεται από 

τον πίνακα 6.2 του ΕΝ 1993-1-1, σύμ-

φωνα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστι-

κά της διατομής) και  είναι αδιάστατη 

ποσότητα που ονομάζεται αδιάστατη 

λυγηρότητα και ορίζεται ως ο λόγος

Το λ ορίζεται πολύ εύκολα με βάση την 

έκφραση (1.10): 

ενώ το λ1 προκύπτει από την (1.20) 

όταν fcr =fy, οπότε έχουμε:

Από τις (1.20) και (1.21) προκύπτει εύ-

κολα ότι 

Η γραφική παράσταση μεταξύ του κρί-

σιμου φορτίου Ncr και της λυγηρότητας 

, είναι όμοια μ’ αυτή στο Σχήμα 3. Με 

βάση, λοιπόν, την καμπύλη του Σχήμα-

τος 3 και τις εμπειρικές και πειραματικές 

παρατηρήσεις, διαμορφώθηκαν οι πέντε 

καμπύλες λυγισμού (Σχήμα 4) που προ-

βλέπει ο Ευρωκώδικας 3 (Τμήμα 1.1). 

(1.20)

(1.21)

(1.22)

Σχήμα 4. Καμπύλες λυγισμού σύμφωνα με το Τμήμα 1.1 του Ευρωκώδικα 3.

Οι καμπύλες αυτές είναι ανεξάρτητες 

της ιδιομορφής στο στάδιο λυγισμού 

και αποτελούν τη γραφική παράστα-

ση μεταξύ του μειωτικού συντελεστή 

χ, που δίνεται από τη σχέση (1.18) και 

της λυγηρότητας , για πέντε διαφο-

ρετικές κατηγορίες διατομών. Η επι-

λογή της κατάλληλης καμπύλης λυγι-

σμού, γίνεται με τη βοήθεια πινάκων 

του κώδικα, με βάση το είδος και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε 

διατομής.

Ο συντελεστής ατελειών α, που παρου-

σιάζεται στην έκφραση (1.19) λαμβάνει 

τιμή ανάλογα με την επιλογή της κα-

μπύλης λυγισμού. Οι τιμές του δίνονται 

από Πίνακα του Κώδικα (Πίνακας 1). 

Εκτός από την απλή περίπτωση ρά-

βδου υπό θλιπτικό αξονικό φορτίο με 

άρθρωση στη μια στήριξη και κύλιση 

στην άλλη στήριξη (Σχήμα 2), στις 

πραγματικές κατασκευές συναντούμε 

στοιχεία υπό θλίψη σε διάφορες συνθή-

κες στήριξης, οι οποίες, ωστόσο, επη-

ρεάζουν την τιμή του κρίσιμου μήκους 

λυγισμού Lcr, δηλαδή του μήκους του 

τμήματος της ράβδου που υφίσταται 

λυγισμό. Στην περίπτωση της αμφιέρει-

στης ράβδου του Σχήματος 2, είναι Lcr 

=L, ενώ στην περίπτωση μιας αμφίπα-

κτης δοκού (όπου οι δύο στηρίξεις είναι 

πακτωμένες) είναι Lcr =0.7L.

Ο κώδικας δεν δίνει περιεκτική καθο-

δήγηση ως προς τον καθορισμό του 
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κρίσιμου μήκους λυγισμού σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, μέσα στα πλαίσια 

της γενικότερης αντιμετώπισης του 

θέματος αυτού, ο Ευρωκώδικας 3 επι-

τρέπει τη χρήση παραδοχών, που αφο-

ρούν τα διάφορα είδη στήριξης. Έτσι, 

αποδεικνύεται ότι για κάθε περίπτωση 

στηρίξεων έχουμε μοναδική τιμή του 

μήκους λυγισμού, που υπολογίζεται με 

ανάλυση παρόμοια με αυτή που έγινε 

για την αμφιέρειστη δοκό πιο πάνω. 

Μερικά παραδείγματα δοκών δίνονται 

στο Σχήμα 5. Στο σχήμα αυτό δίνονται 

και οι τιμές του κρίσιμου μήκους λυγι-

σμού για κάθε περίπτωση.

Με βάση όσα έχουν αναφερθεί πιο 

πάνω, η διαδικασία σχεδιασμού χα-

λύβδινων μελών, υπό καθαρή αξονική 

θλιπτική φόρτιση, έναντι λυγισμού, συ-

νοψίζεται στα εξής βήματα:

Καμπύλη λυγισμού a0  a  b  c  d

Τιμή συντελεστή ατελειών α  0.13 0.21 0.34 0.49 0.76

Πίνακας 1. Τιμή του συντελεστή ατελειών α για κάθε μια από τις πέντε καμπύλες λυγισμού

Σχήμα 5. Παραδείγματα κρισίμου μήκους λυγισμού σε χαλύβδινα μέλη

Σχήμα 6. Πλευρικός στρεπτικός λυγισμός σε πρόβολο δοκό που δεν έχει πλευρική 

εξασφάλιση

• Υπολογίζεται το αξονικό θλιπτικό 

φορτίο σχεδιασμού NEd.

• Επιλέγεται διατομή και καθορίζoνται 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της.

• Καθορίζεται η κατηγορία στην οποία 

ανήκει η διατομή (Πίνακας 5.2 του κώ-

δικα, καθώς και Πίνακας 4 του Μέρους 

Α’ του άρθρου). Επίσης, καθορίζεται η 

καμπύλη λυγισμού (Τμήμα 1.1 του κώ-

δικα), ανάλογα με τα γεωμετρικά χα-

ρακτηριστικά της διατομής.

• Καθορίζεται το κρίσιμο μήκος λυ-

γισμού Lcr, σύμφωνα με το είδος των 

στηρίξεων στα άκρα του μέλους.

• Υπολογίζεται το κρίσιμο φορτίο λυγι-

σμού Ncr, από τη σχέση

καθώς και το φορτίο πλαστικής διαρ-

ροής Afy.

• Υπολογίζεται η αδιάστατη τιμή λυγη-

ρότητας από τη σχέση

• Καθορίζεται η τιμή του συντελεστή 

ατελειών α, ανάλογα με την καμπύλη 

λυγισμού που καθορίζεται στο τρίτο 

βήμα πιο πάνω (Πίνακας 1).

• Υπολογίζεται η τιμή του μειωτικού 

συντελεστή χ από τις σχέσεις (1.18) 

και (1.19) πιο πάνω. Επίσης, ο συντε-

λεστής χ μπορεί να καθοριστεί από το 

διάγραμμα καμπυλών λυγισμού (Σχήμα 

4) που περιέχεται στο τμήμα 1.1 του 

κώδικα.

• Υπολογίζεται η αντοχή του μέλους 

έναντι λυγισμού από τη σχέση

και γίνεται έλεγχος κατά πόσο ισχύει 

η ανισότητα ΝΕd ≤ Νb,Rd. Αν δεν ισχύει η 

ανισότητα τότε γίνεται επιλογή διατο-

μής με άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστι-

κά ή διαστάσεις, ώστε με επανάληψη 

των πιο πάνω βημάτων και υπολογι-

σμών, να προκύψει νέα αυξημένη τιμή 

της ποσότητας xA, με στόχο, πάντοτε, 

να ικανοποιηθεί η ανισότητα ΝΕd ≤ Νb,Rd.

2. Πλευρικός στρεπτικός λυγισμός 

(ΠΣΛ) μεταλλικών στοιχείων που 

φορτίζονται ως προς τον κύριο άξονα 

τους.

Ο πλευρικός στρεπτικός λυγισμός 

(ΠΣΛ) είναι μια μορφή λυγισμού που 

εμφανίζεται σε χαλύβδινα στοιχεία τα 

οποία φορτίζονται ως προς τον κύριο 

άξονα τους, χωρίς, ωστόσο, να υπάρ-

χει πλευρική εξασφάλιση έναντι στρε-

πτικής παραμόρφωσης της διατομής 

(Σχήμα 6). 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει συνεχής 

πλευρική εξασφάλιση του στοιχείου, 

ο ΠΣΛ δεν εμφανίζεται και η αστοχία 

παρουσιάζεται υπό άλλη μορφή όπως 

π.χ. αστοχία έναντι έναντι καμπτικών 

ροπών ή διατμητικών δυνάμεων. Επο-

μένως, ο έλεγχος έναντι ΠΣΛ πρέπει 

να πραγματοποιείται σε όλα τα μέλη 

μιας χαλύβδινης κατασκευής που υφί-
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στανται αξονική θλιπτική φόρτιση. Ο 

Ευρωκώδικας 3 προβλέπει μια διαδι-

κασία σχεδιασμού των στοιχείων μιας 

μεταλλικής κατασκευής, για την αντι-

μετώπιση του ΠΣΛ, ανάλογη με τη δι-

αδικασία σχεδιασμού έναντι αξονικών 

θλιπτικών φορτίων, που παρουσιάσαμε 

πιο πάνω. Η διαδικασία συνοψίζεται 

στα πιο κάτω βήματα:

• Καθορίζεται το διάγραμμα καμπτικών 

ροπών, καθώς και το διάγραμμα τε-

μνουσών δυνάμεων για το μέλος που 

εξετάζουμε.

• Επιλέγεται το είδος της διατομής και 

καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτη-

ριστικά της. Στη συνέχεια κατατάσσε-

ται σε μια από τις κατηγορίες που προ-

βλέπει ο κώδικας.

• Υπολογίζεται το κρίσιμο μήκος λυγι-

σμού Lcr.

• Υπολογίζεται η τιμή της κρίσιμης κα-

μπτικής ροπής Mcrαπό τη σχέση

όπου G είναι το μέτρο διάτμησης, IT εί-

ναι η σταθερά στρέψης, IW είναι η στα-

θερά στρέβλωσης και IZ είναι η ροπή 

αδρανείας περί τον άξονα z.
• Υπολογίζεται η ποσότητα Wy fy, όπου 

Wy είναι η ροπή αντίστασης περί τον 

άξονα y και fy είναι το όριο διαρροής 

του υλικού του στοιχείου.

• Υπολογίζεται ο αδιάστατος όρος 

• Προσδιορίζεται ο συντελεστής ατε-

λειών aLT από πίνακα του κώδικα όμοιο 

με τον Πίνακα 1 πιο πάνω, αφού προη-

γουμένως γίνει επιλογή της καμπύλης 

ΠΣΛ με τη βοήθεια πινάκων του κώδι-

κα, με βάση το είδος και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της διατομής.

• Υπολογίζεται η τιμή του μειωτικού 

συντελεστή xLT.

• Υπολογίζεται η τιμή καμπτικής ροπής 

αντοχής .

• Τελικά, γίνεται έλεγχος κατά πόσο 

ισχύει η ανισότητα 

3. Συμπεράσματα Β΄ Μέρους

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Ευρω-

κώδικας 3, όπως και οι υπόλοιποι Ευ-

ρωκώδικες, είναι αποτέλεσμα εκτενούς 

επιστημονικής, πανεπιστημιακής και 

εργαστηριακής έρευνας. Στο παρόν Β΄ 

Μέρος είδαμε τις πρόνοιες του κώδικα 

αυτού ως προς το σχεδιασμό μεταλλι-

κών στοιχείων έναντι λυγισμού, καθώς 

επίσης και έναντι πλευρικού στρεπτι-

κού λυγισμού (όταν δεν υπάρχει πλευ-

ρική εξασφάλιση). Διαπιστώνει εύκολα 

κανείς και πάλι, ότι πρόκειται για κώ-

δικα που υιοθετεί 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 λειτουρ-

γικές μεταλλικές κατασκευές. Στο Γ΄ 

Μέρος του άρθρου αυτού θα ασχο-

ληθούμε με τη μελέτη των και άλλων 

προνοιών του Ευρωκώδικα 3 ως προς 

το σχεδιασμό μεταλλικών στοιχείων 

σε καταπονήσεις λόγω αλληλεπίδρα-

σης αξονικών δυνάμεων και διαξονικών 

καμπτικών ροπών. Επίσης, θα παρουσι-

αστούν οι πρόνοιες του κώδικα αυτού 

για το σχεδιασμό συνδέσεων.
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Ευρωκώδικας 3

(EC 3)

ΑΝΑΚΟ Ι ΝΩ Σ Η
Moustick Products Ltd.

Για την προστασία του κοινού.

Η διεύθυνση της εταιρεία “Moustick 
Products Ltd” ενημερώνει τους πελά-
τες, συνεργάτες επαγγελματίες, κα-
θώς και το ευρύ κοινό ότι διατίθενται 
στην αγορά, θερμομονωτικά προϊόντα 
«μαϊμού», δηλαδή απομιμήσεις των 
θερμομονωτικών οικοδομικών υλικών 
της εταιρείας «Moustick».

Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε προϊόντα 
που κυκλοφορούν στην αγορά, τα 
οποία δεν εκφέρουν την σφραγίδα 
της «Moustick» και δεν συνοδεύονται 
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προ-
τύπων και ποιότητας της «Moustick», 
δεν έχουν καμία σχέση με την εται-
ρεία μας. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται 
τα συγκεκριμένα προϊόντα διότι κά-
ποια τρίτα πρόσωπα αποπειρώνται να 
μας αντιγράψουν και ως εκ τούτου τα 
προϊόντα αυτά είναι αναξιόπιστα.

Η “Moustick Products Ltd” εγγυάται 
τα προϊόντα της, τα οποία παρα-
σκευάζονται στο εργοστάσιο της, 
κατόπιν πολλών χρόνων μελέτης, 
δοκιμών εργαστηριακών ελέγχων και 
συνεργασίας με μεγάλους οίκους του 
εξωτερικού και σύμφωνα με τις εξει-
δικευμένες προδιαγραφές και την 
τεχνογνωσία που διέπει την εταιρεία 
μας. Η  «Moustick» παρασκευάζει τα 
υλικά της, με βάση τα διεθνή πρότυ-
πα ISO 9001:2000, και τα υλικά υπό-
κεινται σε όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους και τηρούν πλήρως όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Διευκρινίζουμε ότι μόνο τα υλικά της 
“Moustick Products Ltd” περιέχουν το 
ειδικό πρόσθετο Ε.Ι.Α., το οποίο απο-
τελεί διεθνή πατέντα και προστατεύει 
το θερμομονωτικό συστατικό, δηλαδή 
την πέρλα πολυστερίνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Η επιλογή κάποιων απομιμήσεων 
όσον αφορά τα θερμομονωτικά προ-
ϊόντα μπορεί να επιφέρει ανεπανόρ-
θωτες ζημιές στην οικοδομή γι’ αυτό 
καλούμε τον κάθε ενδιαφερόμενο 
όπως είναι προσεκτικός στην επιλογή 
των θερμομονωτικών υλικών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις εγκατα-
στάσεις μας, οι οποίες βρίσκονται στη 
Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου και να 
διαπιστώσετε τον επαγγελματισμό, 
την τεχνολογία και την τεχνογνωσία 
που διέπει την Εταιρεία μας αλλά και 
να ενημερωθείτε σωστά όσον αφορά 
τα θερμομονωτικά υλικά (Αειφόρου 
Δόμησης).

Η εταιρεία μας θεωρεί κάθε απόπειρα 
για απομίμηση απαράδεκτη και παρά-
νομη και ως εκ τούτου δεν εγγυάται 
τα προϊόντα αυτά.
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Σ ε όλα τα τμήματα πολιτικών μηχανικών του κόσμου 

υπάρχει μια κατεύθυνση σπουδών που ασχολείται με 

τα υδραυλικά έργα. Πρόκειται για έργα ύδρευσης, 

αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, φράγματα και λιμενικά έργα. 

Πριν από τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων προηγεί-

ται κατά κανόνα η διδασκαλία του μαθήματος της Μηχανικής 

των Ρευστών πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα υπόλοιπα. 

Μηχανική των Ρευστών είναι η επιστήμη που μελετά τις πι-

έσεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις, παραμορφώσεις καθώς και 

τα φαινόμενα συμπίεσης και διαστολής των ρευστών. Στα 

υδραυλικά έργα το ρευστό είναι το νερό αλλά οι ίδιοι νό-

μοι ισχύουν και για τον αέρα σε σχετικά χαμηλές ταχύτη-

τες. Καθώς παρατηρείται συνεχής διεύρυνση των ορίων των 

επιστημών παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια ένα νέο πε-

δίο εφαρμογής της ρευστομηχανικής που έχει σχέση με τον 

αέρα, την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία (architectural 

fluid mechanics) και αυτό είναι το αντικείμενο του παρόντος 

άρθρου. Η κατασκευή ενός ψηλού κτιρίου η μιας ομάδας ση-

μαντικών κτιρίων σε μια περιοχή επηρεάζει σημαντικά το πε-

ριβάλλον της περιοχής. 

Μια από τις επιπτώσεις, που συνήθως αγνοείται, έχει σχέση 

με το καθεστώς των ανέμων (wind environment). Η παρου-

σία των κτιρίων τροποποιεί σημαντικά τη ροή του αέρα στην 

περιοχή και επηρεάζει την ποιότητα και τη θερμοκρασία του 

αέρα και το αίσθημα άνεσης των πεζών.

Οι επιπτώσεις μελετώνται με δυο μεθόδους. Η πρώτη μέθο-

δος είναι πειραματική και η άλλη θεωρητική. Στην πειραμα-

τική μέθοδο κατασκευάζονται ομοιώματα των κτιρίων και το-

ποθετούνται σε μια αεροσήραγγα (wind tunnel) όπου γίνεται 

πειραματική απεικόνιση της ροής του αέρα καθώς και μέτρη-

ση των ταχυτήτων και των πιέσεων γύρω από τα κτίρια όπως 

γίνεται με τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα. Υπενθυμίζεται 

εδώ ότι όλα τα νέα μοντέλα των αεροπλάνων και των αυτοκι-

νήτων μελετώνται επί μακρών μέσα σε αεροσήραγγες με στό-

χο την επίτευξη της βέλτιστης αεροδυναμικής μορφής που 

εξασφαλίζει ασφάλεια και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Στη θεωρητική μέθοδο επιλύονται οι πολύπλοκες εξισώσεις 

της ρευστομηχανικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η πρώ-

τη μέθοδος έχει σημαντικό κόστος ενώ η θεωρητική αναπτύσ-

σεται συνεχώς λόγω του μικρού κόστους και της ταχείας ανά-

πτυξης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ας δούμε τρία παραδείγματα εφαρμογής από τον διεθνή 

χώρο. Μέχρι σήμερα το ψηλότερο κτίριο παγκοσμίως είναι 

ο πύργος Taipei 101 στην Ταϊβάν με ύψος 508 μ. Το ρεκόρ 

αυτό θα ισχύει μέχρι το 2009 οπότε θα ολοκληρωθεί ο πύρ-

γος Burj στο Ντουπάϊ που θα έχει ύψος περίπου 700 μ. Η 

κατασκευή όλο και ψηλότερων κτιρίων ανατρέπει και τις 

βασικές αρχές σχεδιασμού. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι σε 

μια τέτοια κατασκευή ο σεισμός θα είναι το κυρίαρχο φορ-

τίο αυτό δεν συμβαίνει. Όσο το ύψος του κτιρίου μεγαλώνει 

το κυρίαρχο φορτίο γίνεται ο άνεμος και αυτό συνέβη στον 

πύργο Taipei 101.

Οι μεγάλες ταχύτητες του αέρα προκαλούν ισχυρά φορτία 

αλλά και ταλαντώσεις στους τελευταίους ορόφους του κτι-

ρίου. Τα ισχυρά φορτία προκαλούν αύξηση του κόστους κα-

τασκευής και οι ταλαντώσεις επιδρούν στην άνεση των αν-

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

τα ψηλά κτίρια ελέγχονται σε αεροσήραγγα. 

Στην Ταϊβάν αναπτύσσονται άνεμοι μέχρι 240 χιλ./ώρα και το 

κτίριο ελέγχθηκε σε αεροσήραγγα. Στην περίπτωση του πύρ-

γου Taipei 101, όπως συμβαίνει συνήθως στην μελέτη ενός 

κτιρίου, οι αρχιτέκτονες έδωσαν ένα πρώτο σχέδιο του κτιρί-

ου στους πολιτικούς μηχανικούς για μια πρώτη επεξεργασία. 

Ειδικά θέματα

Εφαρμογές της ρευστομηχανικής
στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία

Aστέριος Παντοκράτορας - Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Πολιτεχνική Σχολή Ξάνθης
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 364) 

O Πύργος Tapei 101 στην Tαϊβαν
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Καλό είναι λοιπόν οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι 

και χωροτάκτες όταν σχεδιάζουν σημαντικά κτίρια ή νέους 

οικισμούς να λαμβάνουν υπ’ όψιν την διαφοροποίηση που 

επιφέρουν οι κατασκευές στο καθεστώς των ανέμων και στο 

μικροκλίμα της περιοχής για να αποφεύγονται δυσάρεστες 

καταστάσεις στη ζωή των πολιτών.   .

Η μορφή του κτιρίου είναι απλή με μια τετραγωνική κάτοψη. 

Όταν όπως η μακέτα τοποθετήθηκε στην αεροσήραγγα δια-

πιστώθηκε ότι αναπτύσσονταν πολύ μεγάλες ανεμοπιέσεις 

και ισχυρές ταλαντώσεις στους τελευταίους ορόφους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε προσπάθεια να 

μειωθούν τα φορτία με αλλαγή της μορφής του κτιρίου. Αυτό 

επιτεύχθηκε με πριονωτή διαμόρφωση των τεσσάρων ακμών 

του κτιρίου. Αυτή η απλή αλλαγή επέφερε σημαντική μείωση 

των ανεμοπιέσεων, μείωση της ροπής ανατροπής του κτιρίου 

κατά 25% και σημαντική μείωση του κόστους κατασκευής. 

Στη συνέχεια η τροποποιημένη κάτοψη δόθηκε στους αρχι-

τέκτονες για την ανάπτυξη του κτιρίου. 

Το 2000 κατασκευάστηκε ένα συγκρότημα κατοικιών με την 

επωνυμία Joan Miro στην πόλη Genk του Βελγίου. Το συ-

γκρότημα αποτελείται από εννεαόροφα κτίρια και τα κτίρια 

συνδέονται μεταξύ τους με εξωτερικές πλατφόρμες οι οποί-

ες συνδέουν τα διαμερίσματα με τα ασανσέρ και τις εσω-

τερικές σκάλες. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα στάδια 

σχεδιασμού. Στην πρώτη κάτοψη (a) φαίνονται τέσσερα ορ-

θογωνικά κτίρια. 

Μετά από την μελέτη της ροής του αέρα ανάμεσα στα κτίρια 

διαπιστώθηκε ότι δημιουργούνται μεγάλες ταχύτητες αέρα 

και ο συνθήκες πρόσβασης στα κτίρια είναι δυσμενείς. Έτσι 

τα τέσσερα κτίρια συμπτύχθηκαν σε δυο με μορφή Γ (σχήμα 

b) και έγινε νέα προσομοίωση της ροής του αέρα ανάμεσα 

στα κτίρια. Διαπιστώθηκε μεγάλη βελτίωση των συνθηκών 

πρόσβασης και έγινε μια νέα τροποποίηση με την προσθήκη 

ενός τρίτου κλιμακοστασίου μεταξύ των δύο κτιρίων (σχήμα 

c). Σε όλα τα παραπάνω στάδια σχεδιασμού υπήρχε συνερ-

γασία των αρχιτεκτόνων με ένα εξειδικευμένο εργαστήριο 

ρευστομηχανικής που εκτελούσε τις προσομοιώσεις της 

ροής του αέρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αυτή την περίοδο, σχεδιάζεται ένα νέο εμπορικό κέντρο, 

έκτασης 250 στρεμμάτων, στην καρδιά του Τελ Αβίβ. Το 

εμπορικό κέντρο θα αποτελείται από ψηλά κτίρια 40 ορόφων. 

Το κλίμα του Τελ Αβίβ είναι ζεστό και υγρό και η θαλασσινή 

αύρα του καλοκαιριού είναι ευεργετική για τους κατοίκους. 

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, που κατοικούν σε χαμηλά 

κτίρια, αντέδρασαν υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή του κέ-

ντρου θα επηρεάσει δυσμενών το κλίμα της περιοχής στε-

ρώντας τους τη θαλασσινή αύρα του καλοκαιριού. Έτσι οι 

πολεοδόμοι αναγκάστηκαν να λάβουν και αυτή την παράμε-

τρο στο σχεδιασμό του χώρου. Το πρόβλημα τίθεται ως εξής: 

Με ποια διάταξη κτιρίων και τι πλάτος δρόμων θα εξασφα-

λιστεί η διέλευση του αέρα από το εμπορικό κέντρο ώστε 

να φτάνει η αύρα στις κατοικημένες περιοχές; Το πρόβλημα 

αντιμετωπίστηκε με την επίλυση των εξισώσεων της ροής 

του αέρα στο εμπορικό κέντρο. Έγιναν πολλές δοκιμές στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με διαφορετικές διατάξεις κτιρίων 

και πλάτη δρόμων για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. 

Ειδικά θέματα

Tροποποιημένη κάτοψη του πύργου Tapei 101

Aρχική κάτοψη του πύργου Tapei 101

O Πύργος Tapei 101 στην Tαϊβαν
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θηκαν σημαντικά της ανακάλυψης του 

αλουμινίου ως υλικού. Ο λόγος που 

το αλουμίνιο άργησε τόσο πολύ να 

ανακαλυφθεί δεν είναι άλλος από την 

πορεία της εξέλιξης της τεχνολογικής 

ικανότητας του ανθρώπου. Ικανότη-

τα, που τα τελευταία 100-150 χρόνια 

του επιτρέπει όχι μόνο να εξαγάγει το 

αλουμίνιο από τον φλοιό της γης, αλλά 

και να το επεξεργάζεται και να το χρη-

σιμοποιεί ως υλικό. Η τεχνική πρόκλη-

ση με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι 

οι επιστήμονες στα τέλη του 19ου αι-

ώνα ήταν η εξαγωγή του αλουμινίου 

από το βωξίτη. Τη λύση ήρθε να δώσει 

η επινόηση της ηλεκτρολυτικής διαδι-

κασίας της μεθόδου «Hall-Héroult», η 

οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σή-

μερα. Με τη μέθοδο αυτή κατέστη δυ-

νατή η παραγωγή αλουμινίου από την 

αλουμίνα, χημική ένωση που υπάρχει 

στον ορυκτό βωξίτη. Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 

μεθόδου παραγωγής της αλουμίνας 

από το ορυκτό του βωξίτη, από τον 

Karl Bayer δύο χρόνια αργότερα, είχε 

ως αποτέλεσμα την έναρξη της μαζι-

κής παραγωγής αλουμινίου. Οι πρώτες 

εφαρμογές του βιομηχανικού πλέον 

προϊόντος αλουμινίου ήταν κατά κύ-

Εισαγωγή

Τα κράματα αλουμινίου αποτελούν ένα 

υλικό που βρίσκει σήμερα όλο και πιο 

συχνά εφαρμογή στις κατασκευές όχι 

μόνον σε αρχιτεκτονικές/οικοδομικές 

εφαρμογές, αλλά και σε φέρουσες ή 

αυτοφερόμενες κατασκευές Πολιτικού 

Μηχανικού. Τα κράματα του αλουμι-

νίου παρουσιάζουν μια σειρά από ιδι-

ότητες, από τις οποίες κάποιες είναι 

κοινές για όλα, ενώ κάποιες μεταβάλ-

λονται ανάλογα με τη σύνθεση και την 

επεξεργασία του κράματος. Μέχρι και 

πρόσφατα, ο σχεδιασμός κατασκευών 

από αλουμίνιο πραγματοποιείτο στις 

διάφορες χώρες στα πλαίσια μιας πλη-

θώρας διαφορετικών Κανονισμών και 

Τεχνικών Συστάσεων. Το πολυσχιδές, 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κανονιστικό 

πλαίσιο, βαίνει προς ομογενοποίηση. 

Η μέχρι σήμερα σχετική γνώση έχει 

συγκεντρωθεί στον Ευρωκώδικα 9 

[CEN - EN 1999,2007], ο οποίος από το 

τέλος του 2007 αποτελεί επίσημο Κα-

νονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραγωγή του αλουμινίου

Το αλουμίνιο ως χημικό στοιχείο είναι 

ένα μέταλλο που στην καθαρή, πρω-

τογενή του μορφή είναι ελαφρύ, σχε-

τικά μαλακό και συγκριτικά με άλλα 

στοιχεία, άφθονο. Αποτελεί περίπου 

το 8% του φλοιού της γης ενώ ο σί-

δηρος, για παράδειγμα, είναι μόνο το 

5% του φλοιού. Ιστορικά, οι εποχές 

του χαλκού και του σιδήρου προηγή-

Yλικά

To Aλουμίνιο στις σύγχρονες εξελίξεις των μεταλλικών κατασκευών
Χρίστος Ο. Ευσταθιάδης - Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ.

ριο λόγο υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χρήση 

του στον κατασκευαστικό χώρο και 

ειδικότερα στις εφαρμογές Πολιτικού 

Μηχανικού άρχισε στα τέλη της δεκαε-

τίας του ’50 και από τότε μέχρι σήμερα 

η βιομηχανία αλουμινίου αναπτύχθηκε 

τόσο, που η παραγωγή από 5700 τό-

νους που ήταν παγκοσμίως στη αρχή 

του εικοστού αιώνα, έφτασε σήμερα 

σε μεγέθη της τάξεως των 29 εκατομ-

μυρίων τόνων και υπολογίζεται ότι τα 

επόμενα χρόνια θα αυξάνεται με ποσο-

στό 3-4% περίπου ετησίως.

Ιδιότητες του αλουμινίου -

Διέλαση του αλουμινίου

Γενικά, τα κράματα αλουμινίου που 

χρησιμοποιούνται σε φέρουσες κατα-

σκευές παρουσιάζουν τις εξής ιδιότη-

τες / πλεονεκτήματα:

• μικρό ειδικό βάρος

 (περίπου το 1/3 του χάλυβα),

• καλή αντοχή και σκληρότητα, ακόμη  

 και σε χαμηλές θερμοκρασίες,

• δυνατότητα διέλασης με αποτέλεσμα  

 μεγάλη ποικιλία παραγόμενων διατομών,

• μεγάλη αντίσταση σε διάβρωση καθώς και

• δυνατότητα ανακύκλωσης χωρίς έντο 

 νη μεταβολή των ιδιοτήτων του υλικού.
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Yλικά

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του αλου-

μινίου είναι η δυνατότητα διέλασής 

του διαδικασία στην οποία υπερτερεί 

σημαντικά έναντι της κλασικής έλασης 

του χάλυβα. Η τεχνική αυτή επιτρέπει 

να παραχθούν διατομές οποιουδήποτε 

σχήματος και διαστάσεων, ανάλογα με 

τις επιλογές του κατασκευαστή και τις 

δομικές απαιτήσεις της κατασκευής. 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα μειονεκτή-

ματα που παρουσιάζονται στη μελέτη 

των κατασκευών αλουμινίου, αντιμε-

τωπίζονται με την αλλαγή της μορφής 

των διατομών, για παράδειγμα όπου 

υπάρχουν προβλήματα τοπικού λυγι-

σμού μπορούν αυτά να αποφευχθούν 

μέσω διελατών ενισχύσεων στις πλά-

κες. Εξάλλου, με τη διέλαση, δίνεται 

η δυνατότητα βελτίωσης των γεωμε-

τρικών ιδιοτήτων μιας διατομής, έτσι 

ώστε με ελάχιστη επιπλέον ποσότητα 

υλικού να επιτυγχάνεται βέλτιστη φέ-

ρουσα ικανότητα.

Τα κράματα του αλουμινίου

Το καθαρό αλουμίνιο είναι ένα μέταλ-

λο με την ανώτατη εφελκυστική του 

αντοχή να κυμαίνεται από 90N/mm2 

έως 140N/mm2 και επομένως, η χρή-

ση του σε φέρουσες κατασκευές είναι 

αποτρεπτική. Με τις κατάλληλες όμως 

προσμίξεις άλλων μετάλλων δημι-

ουργούνται τα κράματα αλουμινίου, η 

αντοχή των οποίων φθάνει σε μερικές 

περιπτώσεις στα 500N/mm2. Κατατάσ-

σονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλο-

γα με τη χημική τους σύσταση και την 

περαιτέρω επεξεργασία τους, με κάθε 

κράμα να επιδεικνύει διαφορετική δο-

μική συμπεριφορά και με διαφορετικές 

προεξάρχουσες ιδιότητες. Τα κύρια 

στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως πρόσμιξη για την παραγωγή κραμά-

των αλουμινίου είναι τα εξής: Μαγνή-

σιο (Mg), πυρίτιο (Si), ψευδάργυρος 

(Zn), χαλκός (Cu) και μαγγάνιο (Mn). 

Η επιλογή του κατάλληλου κράματος 

αλουμινίου για κάποια συγκεκριμένη 

εφαρμογή καθορίζεται από ένα συν-

δυασμό παραγόντων, όπως για παρά-

δειγμα η αντοχή, η ανθεκτικότητα, η 

συγκολλησιμότητα καθώς και η δυνα-

τότητα διαμόρφωσης του κράματος.

Χρήση του δομικού αλουμινίου στις 

φέρουσες κατασκευές Πολιτικού

Μηχανικού

Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που τα κράματα δο-

μικού αλουμινίου παρουσιάζουν, το 

αλουμίνιο χρησιμοποιείται στις μέρες 

μας όλο και περισσότερο στον κατα-

σκευαστικό τομέα σε έργα Πολιτικού 

Μηχανικού. Κράματα αλουμινίου βρί-

σκουν σήμερα εφαρμογή, μεταξύ άλ-

λων, σε ένα πλήθος κατασκευών όπως 

είναι παραδείγματος χάριν οι στέγες 

μεγάλων ανοιγμάτων στις οποίες το 

μη μόνιμο φορτίο είναι μικρό σε σχέση 

με το ίδιο βάρος (στέγαστρα, πεζογέ-

φυρες), κατασκευές που βρίσκονται 

σε δυσπρόσιτα σημεία (πλεονέκτημα 

προκατασκευής, μεταφοράς, εύκολης 

συναρμολόγησης, μη συχνής συντή-

ρησης), κατασκευές εκτεθειμένες σε 

υγρό ή έντονα διαβρωτικό περιβάλλον 

(στέγαστρα κολυμβητηρίων, παράκτι-

ες κατασκευές), καθώς και κατασκευές 

με κινητά μέρη στις οποίες το ίδιο βά-

ρος έχει καθοριστικό ρόλο στο κόστος 

χρήσης (κινητές κατασκευές).

Σήμερα, με την κατασκευή όλο και ψη-

λότερων κτιρίων, η ανάγκη για μείωση 

των μόνιμων φορτίων αντιμετωπίστηκε 

με την αντικατάσταση των κλασικών 

δομικών υλικών των όψεων (τοιχοποι-

ία από φυσικού λίθους ή τούβλα) με 

ελαφρύτερα υλικά, με τα συστήματα 

υαλοπετασμάτων να προσφέρουν ιδι-

αίτερα πλεονεκτήματα. Παράλληλα, 

με την εφαρμογή υαλοπετασμάτων, 

επιταχύνεται ιδιαίτερα ο απαιτούμε-

νος χρόνος κατασκευής, παράγοντας 

πολύ σημαντικός στην οικοδομική βι-

ομηχανία. Παρόλο που το αλουμίνιο 

δεν είναι το μοναδικό υλικό που μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή 

συστημάτων υαλοπετασμάτων, η μο-

ναδική ιδιότητά του ως δομικό υλικό 

να μπορεί από αυτό να παράγεται, με 

διέλαση, σχεδόν σε κάθε είδους διατο-

μή οποιουδήποτε σχήματος με μεγάλη 

ακρίβεια, σε συνδυασμό με το μικρό 

ειδικό βάρος του, το καθιστά ουσιαστι-

κά μοναδικό υλικό για τέτοιου είδους 

εφαρμογές.

Πολύ διαδεδομένη είναι η χρήση φε-

ρόντων στοιχείων αλουμινίου σε συν-

δυασμό με συστήματα που παράγουν 

ή εξοικονομούν ενέργεια σε όψεις κτι-

ρίων. Τέτοια συστήματα έχουν την δυ-

νατότητα να μειώσουν σημαντικά την 

κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια. Κύ-

ριο γνώρισμα τέτοιων συστημάτων εί-

ναι η ενσωμάτωση τους στο εξωτερικό 

περίβλημα των κτιρίων (υαλοπέτασμα) 

και η δυνατότητας τους να ρυθμίσουν 

την διαπερατότητα του φωτός, τον αε-

ρισμό, της θερμότητας, καθώς επίσης 

και η δυνατότητα παραγωγής ενέργει-

ας. Το αλουμίνιο είναι το κύριο φέρον 

υλικό που χρησιμοποιείται στην κατα-

σκευή τέτοιων συστημάτων, καθώς και 

στην κατασκευή ενεργοπαραγωγών 

προσόψεων (ηλιακών και φωτοβολτα-

ϊκών συστημάτων).

Ευρωκώδικας 9

Τη δεκαετία του 1950, τα κράματα 

αλουμινίου άρχισαν να χρησιμοποιού-

νται στην ανέγερση φερόντων οργα-

νισμών σε κατασκευές Πολιτικού Μη-

χανικού στην Ευρώπη ως εναλλακτική 

λύση στην κατασκευή κτιρίων που μέ-

χρι τότε κατασκευαζόταν αποκλειστικά 

από δομικό χάλυβα. Η παντελής όμως 

έλλειψη σχετικών Προδιαγραφών, Συ-

στάσεων Σχεδιασμού και Κανονισμών 

κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής πε-

ριόδου, περιόρισε το εύρος αυτού του 

είδους εφαρμογών, καθώς έκανε τον 
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σχεδιασμό των κτιρίων από αλουμίνιο 

μια επίπονη και αμφίβολης ποιότητας 

εργασία τόσο για τους μελετητές, 

όπως και για τις υπηρεσίες ελέγχου. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1970, 

το κενό αυτό άρχισε σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο να καλύπτεται από τα αποτε-

λέσματα μιας ευρύτατης δράσης του 

ECCS (Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις 

Κατασκευές Δομικού Χάλυβα). Οι Συ-

στάσεις Σχεδιασμού του ECCS που 

προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν στη 

συνέχεια ως βάση σε όσα Ευρωπαϊκά 

κράτη αποφάσισαν να συντάξουν αντί-

στοιχο Εθνικό Κανονισμό. Αξίζει να 

τονιστεί ότι παρά την ύπαρξη πλαισίου 

βάσης σχεδιασμού για τις κατασκευές 

αλουμινίου, οι ιδιαίτερες δυνατότητες 

των κραμάτων αλουμινίου (όπως είναι 

π.χ. το μικρό βάρος τους, η οξείδωσή 

του που δρα ως προστατευτική βαφή, 

η πλαστιμότητά του, η αυξημένη τιμή 

του λόγου αντοχής προς βάρος κτλ.) 

δεν λαμβάνονταν μέχρι πρόσφατα πλή-

ρως υπόψη από τους μελετητές με απο-

τέλεσμα να μην είναι προφανής η εναλ-

λακτική επιλογή του αλουμινίου έναντι 

του χάλυβα σε φέρουσες κατασκευές.

Το πολυπληθές αυτό κανονιστικό πλαί-

σιο αντικαθίσταται σταδιακά από τον 

Ευρωκώδικα 9 στον οποίο έχει συγκε-

ντρωθεί η μέχρι σήμερα σχετική γνώ-

ση και αποτελεί πλέον, σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μια κοινή βάση αναφοράς για 

τον σχεδιασμό κατασκευών αλουμινί-

ου. Σήμερα, οι Ευρωκώδικες υπάρχουν 

σε παράλληλη εφαρμογή με τους Εθνι-

κούς Κανονισμούς και τα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 

στη διαδικασία δημόσιας κρίσης των 

Εθνικών Προσαρτημάτων τους, ενώ 

από το 2010 τα κράτη-μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση 

της καθολικής υιοθέτησής τους και της 

απόσυρσης των μέχρι πρόσφατα χρη-

σιμοποιούμενων Εθνικών Κανονισμών.

Ο Ευρωκώδικας 9 είναι ο νεότερος 

από τη σχετική σειρά των κανονισμών 

και εφαρμόζεται στο σχεδιασμό κτι-

ρίων και τεχνικών έργων από αλου-

μίνιο. Ασχολείται με τις αρχές και τις 

απαιτήσεις για ασφάλεια και λειτουρ-

γικότητα των κατασκευών, καθώς και 

τις βασικές αρχές του σχεδιασμού και 

των ελέγχων επάρκειάς τους όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο EN 1990 

«Βασικές αρχές σχεδιασμού των κατα-

σκευών». Ασχολείται μόνο με τις απαι-

τήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα, 

ανθεκτικότητα και πυρασφάλεια των 

κατασκευών από αλουμίνιο και δεν κα-

λύπτει άλλες απαιτήσεις, όπως λόγου 

χάρη θερμικές ή ηχητικές μονώσεις.

Υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα τα 

οποία αφορούν:

EN 1999-1-1

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

EN 1999-1-2

Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς

EN 1999-1-3

Κατασκευές υποκείμενες σε κόπωση

EN 1999-1-4

Εν ψυχρώ κατεργασμένα δομικά φύλλα

EN 1999-1-5

Κελύφη

Προοπτικές

Η χρήση του αλουμινίου στις κατασκευ-

ές έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια. Οι φυσικές του ιδιότητες σε 

συνδυασμό με όλα τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρει στις εφαρμογές Πολι-

τικού Μηχανικού, το έχουν εδραιώσει 

επιτυχώς στον κλάδο. Μέχρι πρότινος, 

υπήρχε ένα σημαντικό κενό αναφορικά 

με τον τρόπο μελέτης και σχεδιασμού 

κατασκευών από αλουμίνιο. Το κενό 

αυτό έχει πλέον συμπληρωθεί από τον 

Ευρωκώδικα 9 στον οποίο έχει συγκε-

ντρωθεί η μέχρι σήμερα σχετική γνώση.

Έτσι, τα ιδιαίτερα τεχνολογικά του 

χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τη 

διαμόρφωση και ολοκλήρωση του 

πλαισίου των Ευρωκωδίκων, έχουν 

καταστήσει το αλουμίνιο ιδιαίτερα 

ελκυστικό στη χρήση του ως δομικό 

υλικό. Οι τελευταίες κατασκευαστικές 

εξελίξεις και οι σύγχρονες τεχνολογι-

κές εφαρμογές στο χώρο της δόμησης 

έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή του 

αλουμινίου στον τομέα της αποκατά-

στασης μνημείων, γεφυρών και παλαι-

ών κτιρίων, όπου η μεγάλη του αντοχή 

στη διάβρωση και το μικρό του βάρος 

επιδρούν σημαντικά στην επιλογή του 

σε δράσεις ανακαίνισης / αποκατάστα-

σης κατασκευών. 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας οι κατα-

σκευές αξιολογούνται πλέον, όχι μόνο 

βάσει του αρχικού τους κόστους, αλλά 

λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κύ-

κλο ζωής, τόσο της κατασκευής όσο 

και των υλικών που την αποτελούν. 

Στα πλαίσια αυτά, το αλουμίνιο μπορεί 

να επιδείξει σημαντικά πλεονεκτήματα 

σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά του 

υλικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κύριος 

στόχος της Ευρωπαϊκής βιομηχανί-

ας αλουμινίου είναι να βελτιστοποιή-

σει την περιβαλλοντική συμπεριφορά 

(απόδοση) σε όλα τα στάδια του κύ-

κλου ζωής ενός προϊόντος αλουμινίου 

και προς την επίτευξη αυτού του στό-

χου λαμβάνονται υπόψη η αειφόρος 

διαχείριση των πόρων και της ενέρ-

γειας, η μείωση των εκπομπών ρύπων 

προς το περιβάλλον και η μείωση των 

άχρηστων υλικών.   .

Yλικά
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M ία από τις συνηθισμένες 

διαφορές που προκύπτει 

μεταξύ Εργολάβου και 

Επιβλέποντα Μηχανικού σε ένα κατα-

σκευαστικό Έργο αφορά την ποιότητα 

του σκυροδέματος που έχει χρησι-

μοποιηθεί. Η διαφορά αυτή συνήθως 

προκύπτει είτε λόγω χαμηλής αντο-

χής των δοκιμίων σκυροδέματος (των 

«κύβων») που έχουν ληφθεί κατά την 

σκυροδέτηση είτε ακόμη και λόγω 

αμέλειας στην λήψη δείγματος κατά 

την σκυροδέτηση και στη κατασκευή 

δοκιμίων σκυροδέματος.

Η μέθοδος που ακολουθείται συνήθως 

για την επίλυση μίας τέτοιας διαφοράς 

στο εργοτάξιο είναι η λήψη και ο έλεγ-

χος πυρήνων σκυροδέματος από το 

τμήμα του Έργου του οποίου η ποιότη-

τα του σκυροδέματος είναι υπό αμφι-

σβήτηση. Για τον σκοπό αυτό καλείται 

συνήθως ένα εργαστήριο ελέγχου δο-

μικών υλικών το οποίο εξάγει πυρήνες 

σκυροδέματος τους οποίους δοκιμάζει 

σε θλίψη. Πώς όμως αξιολογούνται 

τα αποτελέσματα των αντοχών σκυ-

ροδέματος που προκύπτουν από την 

θραύση των πυρήνων σκυροδέματος? 

Έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις η ερμηνεία και 

η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δεν 

γίνεται σωστά με αποτέλεσμα να προ-

κύπτουν εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Ο στόχος σε μία τέτοια αξιολόγηση 

θα πρέπει να είναι η εξαγωγή συμπε-

ρασμάτων μετά από σύγκριση όμοιων 

παραμέτρων. 

Στο εργαστήριο, με την θραύση των 

πυρήνων, μετριέται η αντοχή του πυρή-

να σκυροδέματος σε θλίψη (N/mm²). Η 

αντοχή αυτή, που αφορά την επιτόπου 

αντοχή του σκυροδέματος στο σημείο 

Επίλυση διαφορών για την ποιότητα του σκυροδέματος
σε υπό κατασκευή οικοδομές

ελέγχου, μετατρέπεται στην συνέχεια 

σε «επιτόπου αντοχή σκυροδέματος 

εκφρασμένη ως ισοδύναμη αντοχή κυ-

βικού δοκιμίου (N/mm²)», ακολουθώ-

ντας την διαδικασία που προβλέπεται 

στο Πρότυπο CYSΕΝ12504-1 “Testing 

Concrete in Structures – Part 1: Cored 

specimens – Taking, examining and 

testing in compression”. Το θέμα που 

προκύπτει είναι εάν μπορούμε να 

συγκρίνουμε άμεσα τα αποτελέσμα-

τα του εργαστηριακού ελέγχου με 

την προδιαγραμμένη χαρακτηριστική 

αντοχή του σκυροδέματος που είναι 

συνήθως η γνωστή παράμετρος σε 

κάποιο Έργο. Τόσο η «αντοχή του 

πυρήνα σκυροδέματος σε θλίψη» όσο 

και η «επιτόπου αντοχή σκυροδέματος 

εκφρασμένη ως ισοδύναμη αντοχή κυ-

βικού δοκιμίου» δεν αντιπροσωπεύουν 

παραμέτρους συγκρίσιμες με την προ-

διαγραμμένη χαρακτηριστική αντοχή 

του σκυροδέματος. 

Η προδιαγραμμένη χαρακτηριστική 

αντοχή του σκυροδέματος μπορεί να 

συγκριθεί μόνο με την «επιτόπου χα-

ρακτηριστική αντοχή του σκυροδέ-

ματος». Ωστόσο, η εκτίμηση της επι-

τόπου χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος απαιτεί την εκτέλεση 

μεγάλου αριθμού δοκιμών και δεν είναι 

πάντα εύκολη υπόθεση. Το Πρότυπο 

CYSEN13791:2007 “Assessment of in-

situ compressive strength in structures 

and precast concrete components” πα-

ρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων δοκιμών σκυρο-

δέματος, ακολουθώντας συγκεκριμέ-

νες διαδικασίες που οδηγούν στο συ-

μπέρασμα κατά πόσο το σκυρόδεμα σε 

μία κατασκευή συμμορφώνεται ή όχι 

με την προδιαγραμμένη αντοχή.

Σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, για πε-

ριπτώσεις όπου σε νέες κατασκευές 

από σκυρόδεμα υπάρχει αμφισβήτη-

ση στην ποιότητα του σκυροδέματος 

ή υπάρχει μη συμμόρφωση ή ατελής 

εκτέλεση της εργασίας, τότε η αποδο-

χή ή όχι του σκυροδέματος σε σχέση 

με την αντοχή του, αποφασίζεται στην 

βάση μίας από τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στην παράγραφο 9 του 

Προτύπου. Η διαδικασία που ακολου-

θείται εξαρτάται από τον αριθμό των 

διαθέσιμων αποτελεσμάτων από δοκι-

μές σε πυρήνες σκυροδέματος και από 

την χρήση ή όχι συμπληρωματικών 

έμμεσων δοκιμών ελέγχου της αντο-

χής του σκυροδέματος όπως η δοκιμή 

κρουσιμέτρου (rebound hammer test) 

ή η δοκιμή με υπερήχους (ultrasonic 

pulse velocity test). 

Καθοριστικός παράγοντας για την αξι-

ολόγηση του σκυροδέματος μια κατα-

σκευής είναι ο καθορισμός της «πε-

ριοχής ελέγχου» η οποία ορίζεται ως 

ένα ή πολλά δομικά στοιχεία μαζί για 

τα οποία θεωρείται ή είναι γνωστό ότι 

προέρχονται από τον ίδιο «πληθυσμό» 

σκυροδέματος. 

Για μία «περιοχή ελέγχου» στην οποία 

έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 15 δο-

κιμές πυρήνων σκυροδέματος, το σκυ-

ρόδεμα κρίνεται ότι προέρχεται από 

συμμορφούμενο «πληθυσμό» εάν ικα-

νοποιούνται τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

f
m(n)is

 ≥ 0,85 (f
ck

 + 1,48 x s)

και

f
is, lowest

 ≥ 0,85 (f
ck

 – 4)

όπου:

Ποιότητα Σκυροδέματος

Αξιολόγηση της Επιτόπου Αντοχής Σκυροδέματος

Δρ. Φλώρος Παντελή, Πολιτικός Μηχανικός 
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό, ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, τεύχος 3)
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f
m(n)is

:  ο μέσος όρος των αποτελε  

 σμάτων επιτόπου θλιπτικής   

 αντοχής εκφρασμένων ως   

 ισοδύναμες αντοχές κυβικών   

 δοκιμίων,

f
ck

: η (προδιαγραμμένη) χαρα-  

 κτηριστική θλιπτική αντοχή   

 του σκυροδέματος,

s:  η τυπική απόκλιση,

f
is, lowest

: το χαμηλότερο αποτέλεσμα   

 δοκιμής επιτόπου θλιπτικής   

 αντοχής, εκφρασμένο ως   

 ισοδύναμη αντοχή κυβικού   

 δοκιμίου.

Νοουμένου ότι υπάρχει συμφωνία με-

ταξύ των εμπλεκόμενων μερών, στο 

Πρότυπο παρέχεται η δυνατότητα αξι-

ολόγησης του σκυροδέματος με την 

λήψη μικρότερου αριθμού πυρήνων 

σκυροδέματος με παράλληλη χρήση 

έμμεσων δοκιμών ελέγχου της αντο-

χής του σκυροδέματος. Σε αυτή την 

περίπτωση απαιτούνται τουλάχιστον 

15 αποτελέσματα έμμεσων δοκιμών 

ελέγχου της αντοχής του σκυροδέμα-

τος και τουλάχιστον δύο αποτελέσμα-

τα από δοκιμές πυρήνων σκυροδέμα-

τος που έχουν εξαχθεί από θέσεις στις 

οποίες έχουν μετρηθεί οι χαμηλότερες 

αντοχές. Η υπό εξέταση «περιοχή 

ελέγχου» μπορεί να θεωρηθεί ότι περι-

λαμβάνει σκυρόδεμα με επαρκή αντο-

χή εάν ικανοποιείται μόνο το δεύτερο 

από τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Πρότυπο CYSEN13791:2007 πα-

ρέχει την δυνατότητα θεώρησης του 

όρου «μικρή περιοχή ελέγχου» η οποία 

ορίζεται ως περιοχή που περιλαμβάνει 

σκυρόδεμα μίας ή μερικών παρτίδων 

σκυροδέματος. Στην περίπτωση αυτή, 

το Πρότυπο δίνει την δυνατότητα στον 

Επιβλέποντα Μηχανικό να χρησιμοποι-

ήσει την κρίση και εμπειρία του για να 

επιλέξει δύο θέσεις από τις οποίες θα 

εξαχθούν πυρήνες σκυροδέματος. Εάν 

ικανοποιείται το δεύτερο από τα προα-

ναφερθέντα κριτήρια, τότε η υπό εξέ-

ταση «μικρή περιοχή ελέγχου» μπορεί 

να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει σκυρό-

δεμα με επαρκή αντοχή.   .

Ποιότητα Σκυροδέματος

Δ ι άφορα

• ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ
Βρίσκεται σε λειτουργία η νέα Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στη διεύθυνση: 
www.spolmik.org. Είναι ευπρόσδεκτες οποιεσδήποτε εισηγήσεις / παρατηρήσεις 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cyace@cytanet.com.cy με 
σκοπό την περεταίρω αναβάθμισή της. 

• ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2009
Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η ενημε-
ρωτική εκδήλωση Σταδιοδρομία 2009 όπου γίνεται ενημέρωση των μαθητών για 
τα επαγγέλματα που υπάρχουν στην Κύπρο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο 
ΣΠΟΛΜΗΚ συμμετείχε στην εκδήλωση και ευχαριστούμε τους συναδέλφους που 
συνέβαλαν με την παρουσία τους. 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΈΡΓΑ
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορείτε να βρείτε τους 
νέους οδηγούς του Τμήματος για την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά 
έργα, περιλαμβανομένου Οδηγού Καλής Πρακτικής, Οδηγού σύνταξης του Σχεδί-
ου Ασφάλειας και Υγείας και Οδηγού για τις Συμβάσεις, στην Ελληνική γλώσσα. 
Επίσης μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Ορθών Πρακτικών για τις εργασίες σε ύψος 
της Ε.Ε. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Για διευκόλυνση σας, αναφέρουμε 
ότι η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument.

• ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – JCC
Έχει τεθεί σε λειτουργία η πληρωμή των συνδρομών των μελών από το διαδίκτυο 
μέσω της εταιρείας JCC και μέσω της νέας μας ιστοσελίδας www.spolmik.org 
όπου τα μέλη μας εύκολα και απλά μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους.

• ENΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως 
αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων Νόμων του 2006 και του 2009 ανακοίνωσε ότι από την 1/1/2010 τίθε-
νται σε ισχύ πρόσθετες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Οι απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν σε Διάταγμα που θα εκδώσει ο Υπουργός 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου.

• ΚΑΤΑΓΓΕΛIΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών έχει υποβάλει δεκάδες καταγ-
γελίες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ με τις οποίες καταγγέλλει ότι συνά-
δελφοι μηχανικοί επιδεικνύουν αντιδεοντολογική συμπεριφορά με την ανάληψη 
μελέτης και επίβλεψης οικοδομικών ή τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε από 
μη εγγεγραμμένους εργολήπτες είτε από εργολήπτες κατώτερης τάξης του υπό 
εκτέλεση έργου.
Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών θεωρεί ότι η πιο πάνω πράξη 
αυτών των συναδέλφων συνιστά συμμετοχή στη διάπραξη ποινικού αδικήματος, 
κατά παράβαση του Νόμου Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και πιο συ-
γκεκριμένα του άρθρου 45, Αυτουργοί Συναυτουργοί. 
Επισύρεται η προσοχή των συναδέλφων μηχανικών να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί σε ότι αφορά το σημείο αυτό.  
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H 
γένεση του συστήματος οικοδομικού ελέγχου της 

ανάπτυξης στην Κύπρο τοποθετείται στα μέσα της 

δεκαετίας του 1940, όταν η Βρετανική Αποικιακή 

Κυβέρνηση υιοθέτησε τους περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδο-

μών Κανονισμούς. Εκτός από την αναγκαιότητα για ρύθμιση 

της μέχρι τότε άναρχης ανάπτυξης, η έξαρση τυφοειδούς 

ιού υποχρέωσε τους Βρετανούς να λάβουν άμεσα μέτρα για 

βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, εξαερισμού και υδροδότη-

σης στις οικοδομές. 

Σήμερα, πάνω από έξι δεκαετίες μετά, τόσο ο περί Ρύθμισης 

Οδών και Οικοδομών Νόμος, όσο και οι σχετικοί Κανονισμοί, 

συνθέτουν ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από ένα σύνο-

λο αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων που έγιναν διαχρονι-

κά. Ειδικότερα οι Κανονισμοί, χαρακτηρίζονται από μια συνε-

χή πρόσθεση νέων άρθρων, προνοιών και επιφυλάξεων. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ως το καθ΄ 

ύλην αρμόδιο όργανο για την εφαρμο-

γή της περί Ρύθμισης Οδών και Οικο-

δομών Νομοθεσίας, έχει αποφασίσει 

την αναθεώρηση της σχετικής Νο-

μοθεσίας για επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που έχουν προκύψει 

από την εφαρμογή της. Βραχυπρόθε-

σμος στόχος του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών είναι η άμεση προώθηση τροπο-

ποιήσεων/ αναθεωρήσεων της υφιστάμενης Νομοθεσίας, και 

ειδικότερα της ετοιμασίας Νομοθεσίας και Καθοδηγητικών 

Εγγράφων/ Κωδίκων Πρακτικής για την Πυροπροστασία και 

την Ασφάλεια στη Χρήση των Δομικών Έργων (Χρήση Οικο-

δομών από Ανάπηρα Άτομα). 

Το πλαίσιο της νέας Νομοθεσίας θα πρέπει να διασφαλίσει 

τους πιο κάτω στόχους:

• Τη δημιουργία μιας σύγχρονης Νομοθεσίας - Πλαισίου, με  

 συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή, που θα υπο- 

 στηρίζεται από Καθοδηγητικά / εγκεκριμένα έγγραφα  

 (τεχνικοί κανόνες κ.λπ.),

• τη διασφάλιση της δυνατότητας έκδοσης Κανονισμών,  

 Διαταγμάτων, Εντολών και Εγκυκλίων από τον Υπουργό  

 Εσωτερικών για τη ρύθμιση της εφαρμογής του Νόμου,

Αναθεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας 
για τα θέματα της Πυροπροστασίας και της Ασφάλειας στη Χρήση των Δομικών  Έργων

• τη σημαντική ενίσχυση του οικοδομικού ελέγχου,

• τις απλές και ταχείες διαδικασίες και μεθόδους,

• τη διαφάνεια,

• τον περιορισμό του φόρτου εργασίας των Οικοδομικών Αρχών,

• την αύξηση της παραγωγικότητας των Οικοδομικών Αρ 

 χών και τη μείωση των καθυστερήσεων. 

Η φιλοσοφία που ακολουθούν άλλα Κράτη Μέλη είναι η ανα-

φορά σε Βασικές Απαιτήσεις που συμμόρφωση σε αυτές 

αποτελεί το σκοπό της Νομοθεσίας, και η έκδοση ταυτό-

χρονα για κάθε Βασική Απαίτηση ενός Καθοδηγητικού Εγ-

γράφου, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και πρόνοιες, η 

τήρηση των οποίων αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το αντί-

στοιχο σχετικό μέρος της Νομοθεσίας. Το ευέλικτο αυτό σύ-

στημα έχει το πλεονέκτημα ότι στην 

περίπτωση όπου απαιτείται η αλλαγή 

μιας πρόνοιας στο Καθοδηγητικό Έγ-

γραφο, π.χ. ενός τεχνικού κανόνα, 

δεν θα απαιτείται η τροποποίηση της 

Νομοθεσίας. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω το 

Υπουργείο Εσωτερικών έχει συνάψει 

συμφωνία με το Επιστημονικό και Τε-

χνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η 

συμφωνία υπογράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 από τον 

Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λάζαρο 

Σαββίδη και τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Χρίστο Ευθυβούλου. 

Έργο του ΕΤΕΚ είναι η ετοιμασία Σχεδίων Νομοθεσίας και 

Σχεδίων Καθοδηγητικών Εγγράφων για τα θέματα της Πυ-

ροπροστασίας και της Ασφάλειας στη Χρήση των Δομικών 

Έργων (Χρήση Οικοδομών από Ανάπηρα Άτομα). Θα ετοιμα-

στούν επίσης ενημερωτικά φυλλάδια και σχετικό ενημερωτικό 

υλικό για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς επίβλεψης και ελέγ-

χου της πορείας εκτέλεσης του έργου, έχει προχωρήσει στην 

σύσταση Καθοδηγητικής Επιτροπή αποτελούμενη από το 

Συντονιστή του Προγράμματος (εκ μέρους του Υπουργείου 

Εσωτερικών), από εκπρόσωπο του Προέδρου του ΕΤΕΚ, και, 

όσον αφορά το θέμα της Πυροπροστασίας και Πυρασφάλει-

ας από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και, όσον 

Κυριάκος Ι. Κούρος, Υπουργείο Εσωτερικών
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό, ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, τεύχος 3)

Νέα συνεργασία

Υπουργείου Εσωτερικών

και ΕΤΕΚ

Αναφορά
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αφορά το θέμα της Ασφάλειας στη Χρήση των Δομικών Έργων 

από εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Συ-

ντονιστής του Προγράμματος είναι ο Έπαρχος Κερύνειας κ. Αν-

δρέας Ασσιώτης, που θα υποστηρίζεται από Λειτουργούς των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στη σύσταση Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής για θέματα Πυροπροστασίας και Πυ-

ρασφάλειας, η οποία θα αναλάβει την όλη εργασία και θα 

υποβάλλει όλη την εργασία στην Καθοδηγητική Επιτροπή. 

Αντίστοιχα, έχει συσταθεί Συμβουλευτική Επιτροπή για τα 

θέματα Ασφάλειας Χρήσης των Δομικών Έργων.

Η νέα Νομοθεσία περί Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας 

κτιρίων θα πρέπει να καλύπτει τις πέντε βασικές πρόνοιες 

όπως αυτές περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/

ΕΟΚ για τα προϊόντα δομικών κατασκευών. Το δομικό έργο 

πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο 

ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:

• Να θεωρείται ότι διατηρείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα η στατική αντοχή του κτίσματος,

• Η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο 

εσωτερικό του έργου να είναι περιορισμένες,

• Η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κατασκευαστικά έργα 

να είναι περιορισμένη,

• Να είναι δυνατό οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το έργο ή να 

διασωθούν με άλλος τρόπους, και 

• Να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης 

(ομάδες ασφαλείας).

Η νέα Νομοθεσία περί Ασφάλειας Χρήσης των Δομικών Έρ-

γων θα πρέπει επίσης να καλύπτει την απαίτηση Ασφάλειας 

Χρήσης όπως αυτή περιγράφεται στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. 

Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζε-

ται κατά τρόπο ώστε σε περίπτωση χρήσης από Άτομα με 

Αναπηρία να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυ-

χημάτων κατά το χειρισμό ή τη λειτουργία του, όπως γλί-

στρημα, πτώση, σύγκρουση, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία και 

τραυματισμό από έκρηξη.

Τα σχέδια Καθοδηγητικών Εγγράφων θα έχουν τη μορφή 

τεχνικών εγγράφων που θα βοηθούν τους μελετητές έρ-

γων να εφαρμόζουν τη νέα Νομοθεσία. Κατά την ετοιμασία 

των εγγράφων, το ΕΤΕΚ θα διερευνήσει και θα λάβει υπόψη 

την αντίστοιχη υφιστάμενη κατάσταση στα υπόλοιπα Κράτη 

Μέλη. Επίσης το ΕΤΕΚ θα προβεί σε έλεγχο της συμβατό-

τητας των εγγράφων με όλες τις Αποφάσεις της Ε.Ε. για 

τα σχετικά θέματα, και τα έγγραφα θα υιοθετούν σχετικές 

Αποφάσεις της Ε.Ε.

Επίσης, το ΕΤΕΚ θα διερευνήσει κατά πόσο με την έγκριση 

της αναθεώρησης και τροποποίησης της περί Ρύθμισης Οδών 

και Οικοδομών Νομοθεσίας και των Καθοδηγητικών Εγγρά-

φων, επηρεάζονται άλλες νομοθεσίες ή θα υπάρξει επικά-

λυψη, και θα ετοιμάσει Σημείωμα με τις επιπτώσεις από την 

εφαρμογή της αναθεώρησης και τροποποίησης της Νομοθε-

σίας, των Κανονισμών και των Καθοδηγητικών Εγγράφων 

(impact assessment).

Μετά την ετοιμασία σχεδίων αναθεώρησης και τροποποίη-

σης της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας και 

των σχεδίων Καθοδηγητικών Εγγράφων, το ΕΤΕΚ θα υποβά-

λει τα πιο πάνω έγγραφα στη διαδικασία δημόσιας κρίσης. 

Το ΕΤΕΚ θα συλλέξει τις απόψεις και αφού τις μελετήσει θα 

προχωρήσει στην οριστικοποίηση των εγγράφων, που θα τα 

υποβάλει στη συνέχεια, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την οριστική παραλαβή των 

εγγράφων, αφού μελετήσει και επεξεργαστεί τα έγγραφα, 

θα προωθήσει τα Σχέδια Νομοθεσίας για επεξεργασία στη 

Νομική Υπηρεσία. 

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης για το 

μέρος που αφορά τα θέματα Πυροπροστασίας είναι δεκατέσ-

σερις μήνες, και για το μέρος που αφορά την Ασφάλεια στη 

Χρήση των Δομικών Έργων είναι είκοσι έξι εβδομάδες.   .

Η υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου 
Εσωτερικών και ΕΤΕΚ.

Αναφορά



Κυριακή Αντωνίου, Δημοσιογράφος 
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό, ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, τεύχος 3)
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Mε σεβασμό στη ζωή, την ασφάλεια και την περι-
ουσία του κοινού, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ερ-
γολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) “κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου” όσον αφορά τις ανακαινίσεις υφι-
στάμενων κτιρίων και την κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητι-
κών δεξαμενών ( πισίνων ). 

Λίγοι ίσως γνωρίζουν, ότι με βάση ειδική νομοθεσία, η ανά-
θεση, ανάληψη και εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών πρέπει 
να γίνεται από εγγεγραμμένους εργολήπτες οικοδομικών και 
τεχνικών έργων ( για τις πισίνες ), κατόχους ετήσιας άδειας 
σε ισχύ. 

“Εγγεγραμμένος Εργoλήπτης” σημαίvει πρόσωπo, φυσικό 
ή voμικό, τo oπoίo είvαι κατά τov oυσιώδη χρόvo εγγεγραμ-
μέvoς στo Μητρώo ως εργoλήπτης δυvάμει τωv διατάξεωv 
τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο, 

“Οικoδoμικό έργo” σημαίvει:

α) τηv κατασκευή, αvαδόμηση, αvέγερση, επαvέγερση, αvα-
παλαίωση oικoδoμής, 

β) oπoιαδήπoτε oικoδoμική εργασία η oπoία απoτελεί ή πε-
ριλαμβάvει κατασκευή, αvέγερση, μετατρoπή, πρoσθήκη, δι-
αρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση oικoδoμής 
ή μέρoυς αυτής, ή oπoιαδήπoτε εργασία επέκτασης, επιδι-
όρθωσης ή μετατρoπής στov φέρovτα oργαvισμό ή η oπoία 
επηρεάζει τov φέρovτα oργαvισμό μιας oικoδoμής ή κάθε 
άλλη οικοδομική εργασία η oπoία επηρεάζει τηv ασφάλεια 
τoυ κoιvoύ, 

γ) τηv επέvδυση τoίχωv, τις δαπεδoστρώσεις, τηv κατασκευή 
καλoυπιώv, τηv στέγαση oικoδoμής, και περιλαμβάvει τηv 
θεμελίωση, όλα τα συvαφή με τηv oικoδoμή χωματoυργικά 
έργα, τις κατασκευές τoίχωv αvτιστήριξης, τις περιφράξεις, 
και όλα τα παραρτήματα και βoηθητικές oικoδoμές μιας 
oικoδoμής, 

δ) κάθε πρoκαταρκτική, ή πρoπαρασκευαστική εργασία πε-
ριλαμβαvoμέvωv τωv oικoδoμικώv ή κατασκευαστικώv ερ-
γασιώv για τις ηλεκτρoλoγικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις 
τov κλιματισμό εξαερισμό, υδατoπρoμήθεια απoχετεύσεις ή 
άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας oικoδoμής, και o όρoς 
“oικoδoμικές εργασίες” θα ερμηvεύεται αvάλoγα. “Ολoκληρω-
μέvo oικoδoμικό έργo” σημαίvει oικoδoμικό έργo για τo oπoίo 
έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αvαγκαία για τηv oλoκλήρωσή 

τoυ, περιλαμβαvoμέvης της oργάvωσης τoυ εργoταξίoυ, της 
χάραξης, της σκελέτωσης, της τoιχoπoιίας, τωv επεvδύσεωv, 
τωv δαπεδoστρώσεωv, καθώς και oπoιασδήπoτε άλλης πα-
ρεμφερoύς εργασίας. 

“Τεχvικό έργo” σημαίvει:

τηv αvέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή μετατρoπή ή επι-
διόρθωση oπoιoυδήπoτε έργoυ τo oπoίo τεχvικά αvάγε-
ται στov κλάδo της πoλιτικής μηχαvικής και τo oπoίo δεv 
απoτελεί oικoδoμικό έργo, και περιλαμβάvει έργα oδoπoιίας, 
κατασκευή γεφυρώv, σηράγγωv, φραγμάτωv, υπovόμωv, 
λιμεvικώv έργωv, αερoλιμέvωv, αποχετεύσεις, έργα απο-
στράγγισης, ύδρευσης, άρδευσης, έργα προστασίας της πα-
ραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων αλλά δεv περιλαμ-
βάvει περιφράξεις και κατασκευές τoίχων αvτιστήριξης πoυ 
δεv υπερβαίvoυv σε ύψoς τα 150 εκατoστόμετρα, εκσκαφές 
αυλακιώv πoυ δεv υπερβαίvoυv σε βάθoς τα 80 εκατoστόμε-
τρα και τoπoθετήσεις αγωγώv διαμέτρoυ μικρότερης από τo 
10 εκατoστόμετρα, εκτός αv τo Συμβoύλιo κρίvει ότι λόγω 
της φύσης και τωv ιδιαίτερωv χαρακτηριστικώv τoυ έργoυ, 
τoύτo απoτελεί τεχvικό έργo oρισμέvης τάξης.>>

Οι εγγεγραμμένοι εργολήπτες, είναι προσοντούχα άτομα, 
έχουν την ανάλογη πείρα και γνώση, τεχνικό προσωπικό και 
μηχανικό εξοπλισμό και την κατάλληλη άδεια εκτέλεσης των 
εργασιών που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτό διασφαλίζει τη 
νομότυπη εκτέλεση και επίβλεψη της προς τούτο μελέτης, 
την ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγεί-
ας και τη χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας δομικών υλικών. 
Αυτό σημαίνει, ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο που 
θα τους ανατεθεί με ασφάλεια για τη ζωή και την περιουσία 

Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις - Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών 



του κοινού, αλλά και των εργαζομένων στα εργοτάξια.

Τα εν λόγω προσόντα επιβεβαιώνονται με τα ανάλογα πιστο-
ποιητικά εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών και την κατοχή ισχύουσας άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος για τη τάξη και κατηγορία του έργου, καθώς 
και από τους κατά τόπους Συνδέσμους Εργοληπτών κάθε πό-
λης (μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τόσο του 
πολίτη / ιδιοκτήτη του έργου, όσο και του εργολάβου, πα-
ρέχονται στο κοινό μέσω της Ανοικτής Γραμμής Επικοινω-
νίας 7777 8004, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία από την 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, με 
στόχο την προστασία του καταναλωτή αλλά και του εργολή-
πτη, δίνοντας τους συμβουλές και απαντήσεις σε προβλημα-
τισμούς τους.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις των ανακαι-
νίσεων ή κατασκευής πισίνων, ο πολίτης/ καταναλωτής θα 
πρέπει προτού ζητήσει προσφορές, να επιβεβαιώσει την 
καταλληλότητα του προσφοροδότη εργολήπτη και να απο-
κλείσει τυχόν παράνομους / μη εγγεγραμμένους ή και μη 
προσοντούχους, ακατάλληλους για την εκτέλεση του συ-
γκεκριμένου έργου.

Ανακαινίσεις

Πέραν από την επιλογή του καταλληλότερου εργολάβου, 
που να πληρεί τις προϋποθέσεις που αναπτύξαμε πιο πάνω, 
θα ήταν παράλειψη, να μην αναφέρουμε και προτρέψουμε το 
κοινό που σχεδιάζει να ανακαινίσει το χώρο του, ιδιαίτερα 
όπου ενδέχεται να γίνουν αλλαγές που επηρεάζουν τον σκε-
λετό του οικοδομήματος, να αναθέσει πρώτα το σχεδιασμό 
και σωστή μελέτη του όλου έργου, σε προσοντούχο Αρχιτέ-
κτονα και Πολιτικό Μηχανικό – μέλος του ΕΤΕΚ, ο οποίος 
θα αναλάβει σε κατοπινό στάδιο και την επίβλεψη των εργα-
σιών. Ακολουθούμε έτσι τη σωστή και επιβεβλημένη σειρά, 
για αποφυγή μελλοντικών λειτουργικών προβλημάτων και 
προβλημάτων ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν σε ένα 
κτίριο, εάν οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν αυθαίρετα χω-
ρίς τη σωστή μελέτη.

Τονίζεται επίσης, ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη των 
κτιρίων, ιδιόκτητων κατοικιών και μη, όταν ο κατασκευαστής 
του έργου δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος 
ετήσιας άδειας σε ισχύ, ενώ πρέπει επίσης να ενημερώνεται 
η Ασφαλιστική Εταιρεία πριν από την έναρξη εργασιών.

Οι εργασίες ανακαίνισης είτε ιδιόκτητων κατοικιών ή κτιρί-
ων, δημόσιων χώρων ή γραφείων, όπως επίσης και οι κατα-
σκευές ιδιωτικών κολυμβητηρίων, υπόκεινται σε νομοθετική 

ρύθμιση και πρέπει να διεξάγονται από αδειούχα άτομα.  . 
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Τ α ελαφρά χωρίσματα είναι ευέλικτα συστήματα ξηράς 
δόμησης υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται για 
την ταχεία διαμόρφωση των χώρων και εφαρμόζονται 

κυρίως σε χώρους εργασιακούς, ιδιωτικούς η δημόσιους, σε 
τράπεζες, σε εκθεσιακά η συνεδριακά κέντρα, σε νοσοκομεία, 
αεροδρόμια κ.λ.π.

Προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χώρων 
χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των στοιχείων του φέροντος 
οργανισμού, προσαρμόζονται εύκολα στα δομικό στοιχεία του 
κτιρίου, δεν απαιτούν τελική επικάλυψη με επίχρισμα, κατα-
λαμβάνουν μικρότερο χώρο από τις συμβατικές οπτοπλινθο-
δομές και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην οριστική διαμόρφω-
ση σύμφωνα με την εκάστοτε αρχιτεκτονική μελέτη.

Συνήθως αποτελούνται από τυποποιημένα πανέλα - σάντου-
ιτς, με σκελετό από διατομή αλουμινίου η χάλυβα και ενίοτε 
ξύλου, και υλικό πληρώσεως που περιέχει θερμομονωτικό-
ηχομονωτικό υλικό το οποίο φέρει αμφίπλευρα το τελικό υλι-
κό επικάλυψης.  Επιβάλλεται να διαθέτουν επαρκή μηχανική 
αντοχή και να είναι πυράντοχα. Αναρτώνται από την οροφή 
στην οποία στερεώνεται οδηγός αλουμινίου και εδράζονται 
σε αντίστοιχα οδηγό δαπέδου ο οποίος τοποθετείται συνήθως 
μετά την τελική επικάλυψη από κεραμικό η μαρμάρινο πλα-
κίδιο, πλάκες, λωρίδες ξυλείας μοκέτα. Τα τελευταία χρόνια 
προστέθηκαν στην αγορά και αυτοφερόμενα συστήματα κινη-
τών ελαφρών χωρισμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην υποδιαίρεση επαγγελματικών χώρων. Η προσαρμογή 
τους σε κάθε χώρο, ανάλογα με το τυποποιημένο διαστασιο-
λόγιο κάθε κατασκευαστή επιβάλλει μια προσεκτική επιπλέον 
μελέτη εφαρμογής.

Διακρίνονται σε κινητά και σταθερά.

Τα κινητά χωρίσματα είναι πανέλα μονά ή διπλά, αρθρωτά ή 
πολλαπλά αρθρωτά. Το πάχος τους είναι από 10-15 η18 εκα-
τοστά ανάλογα με τις ηχομονωτικές απαιτήσεις των χώρων.

Σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους απαιτείται ενο-
ποίηση των χώρων, τα πανέλα συμπτύσσονται και αποθηκεύο-
νται σε ειδικά διαμορφωμένες φωλιές.

Τα στοιχεία σύνθεσης των πανέλων έχουν την δυνατότητα να 
περιλάβουν πόρτες και διαφώτιστα τμήματα από διπλό κρύ-
σταλλο όταν είναι επιθυμητή η οπτική επικοινωνία. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η περιστασιακή επιθυμητή οπτική απομόνωση εξα-
σφαλίζεται με την ανάρτηση περσίδων εσωτερικά ή περσίδων 
που τρέχουν ανάμεσα στα δύο κρύσταλλα. Το υλικό πληρώ-
σεως των πανέλων μπορεί να είναι: φύλλα μοριοσανίδων με 

ενσωματωμένο μονωτικό υλικό, φύλλα από κυψελωτό πυρήνα 
χαρτονιού ή φύλλα γυψοσανίδας. Τα φύλλα αυτά επικαλύπτο-
νται αμφίπλευρα με μελαμίνη σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, 
καπλαμά ξύλου ή φύλλο αλουμινίου. Ειδικά οι γυψοσανίδες 
μπορούν να επικαλυφθούν με γυψοκονίαμα ή ταπετσαρία ή 
να βαφούν. Τηρούνται βέβαια οι απαιτήσεις πυρασφαλείας, 
ηχητικής και θερμικής μόνωσης, και μηχανικής αντοχής στις 
θέσεις που διανοίγονται πόρτες ώστε να αντέχουν το φορτίο 
του κουφώματος και τις επιπλέον καταπονήσεις από την λει-
τουργία του. Στην περίμετρο του πανέλου τοποθετούνται αρ-
μοκάλυπτρα διατομής αλουμινίου ή πλαστικού. Σε κάθε περί-
πτωση για την εξασφάλιση της ηχομόνωσης σφραγίζονται οι 
αρμοί μεταξύ των μελών του χωρίσματος αλλά και οι επαφές 
του με τα δομικά στοιχεία. Για την εξασφάλιση της ηχομο-
νωτικής ικανότητας παρεμβάλλονται μονωτικά υλικά μεταξύ 
των πετασμάτων των πανέλων και όταν οι απαιτήσεις είναι 
αυξημένες, η στερέωση του σκελετού στα δομικά στοιχεία γί-
νεται μέσω ειδικών ελαστικών βυσμάτων μετά την παρεμβολή 
ελαστικής ηχοαπορροφητικής ταινίας.

Τα ελαφρά χωρίσματα έχουν περιορισμένη εφαρμογή στην 
κατασκευή κατοικιών διότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η 
μελλοντική στερέωση ή ανάρτηση βαρέων αντικειμένων από 
τους εκάστοτε χρήστες.

Τα σταθερά χωρίσματα επιλέγονται κυρίως για την ταχύτητα 
της εγκατάστασης, δεν χρειάζονται επίχρισμα, έχουν ικανο-
ποιητική αντισεισμική συμπεριφορά, εξοικονομούν χώρο σε 
σχέση με τις συμβατικές οπτοπλινθοδομές και μεταξύ των 
πανέλων τους μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα οι ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις (συνήθως ασθενή ρεύματα) 
και μάλιστα με την δυνατότητα μελλοντικής επισκεψιμότητας, 
όταν αυτό προβλεφθεί κατά την κατασκευή. Ο σκελετός κα-
τασκευάζεται από διατομή αλουμινίου ή χάλυβα ή από ξυλεία 
στεγνή και απεντομομένη. Τα κατακόρυφα στοιχεία -ορθοστά-
τες- τοποθετούνται σύμφωνα με την τυποποίηση του είδους 
και στερεώνονται σε οριζόντιους στρωτήρες τοποθετημένους 
στην οροφή και το δάπεδο. Τα πανέλα πληρώσεως είναι κυρί-
ως γυψοσανίδες.

Θα πρέπει τέλος να αναφερθούμε στο γεγονός ότι στην κατα-
σκευή κατοικιών υψηλής ποιότητος, είναι συνήθης ο συνδυα-
σμός εξωτερικής συμβατικής οπτοπλινθοδομής με επένδυση 
εσωτερικά πανέλων γυψοσανίδας, γεγονός που εξασφαλίζει 
ταχύτητα και καθαριότητα στην κατασκευή, αποφυγή εσωτε-
ρικών επιχρισμάτων, διέλευση εύκολη και προσπελάσιμη των 
Η/Μ εγκαταστάσεων, τέλειο αποτέλεσμα σε στιλπνότητα και 
πλήρη ανάδειξη των χρωμάτων που επελέγησαν από την αρ-

χιτεκτονική μελέτη.    .

Αρετή Ευσταθοπούλου

Ελαφρά Χωρίσματα (κινητά ή σταθερά)

Yλικά
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Πραγματοποιήθηκε στις 5 Δε-
κεμβρίου η 17η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου μας 

στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευ-
κωσία. Φιλοξενούμενος ως κύριος ομι-
λητής ήταν ο καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κύριος Ιω-
άννης Ερμόπουλος. Το θέμα της ομι-
λίας του ήταν: Δημιουργία – Άνθρω-
πος και Φύση – Τα όρια του Τέλειου. 
Η Συνέλευση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έρ-
γων κυρίου Νίκου Νικολαΐδη ο οποίος 
εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων κύριο 
Αλέκο Μιχαηλίδη. 

Στη Γενική Συνέλευση απεύθυναν, 
επίσης, χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ κ. Χρίστος Ευθυβούλου και ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών 
Μηχανικών του ΣΠΜΑΚ κ. Γιώργος 
Χριστοφόρου. 

Την έναρξη των εργασιών της συνέ-
λευσης κήρυξε ο εκπρόσωπος του 
Υπουργού ο οποίος εξήρε το ρόλο και 
τη συνεισφορά του ΣΠΟΛΜΗΚ αναφέ-
ροντας ότι από την ίδρυση του το 1992 
έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανά-
πτυξη της Επιστήμης της Πολιτικής 
Μηχανικής και στην ανάδειξη και ενί-
σχυση του ρόλου του Πολιτικού Μηχα-
νικού, ώστε οι Πολιτικοί Μηχανικοί να 
είναι σε καλύτερη θέση να βοηθήσουν 
αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και 
την κατασκευή των σημαντικών υπο-
δομών που είναι απαραίτητες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.
Μέσα από τις μακρόχρονες προσπά-
θειες σας για την αναγνώριση και 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του 
Πολιτικού Μηχανικού αλλά και της 
προσφοράς του στην κοινωνία, έχετε 
συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθη-
κών παραγωγής των έργων ανάπτυ-
ξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας 
των κατασκευαστικών έργων και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
ειδικά της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων στην κατασκευαστική 
βιομηχανία...»

Στη συνέχεια σημείωσε την πολύ καλή 
συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανά-
μεσα στο Υπουργεί Συγκοινωνιών και 
Έργων και στον Σύλλογο μας επιση-
μαίνοντας ιδιαίτερα ότι αναμένει «...να 
συνεχίσει να γίνεται ακόμη στενότερη 
ώστε να βελτιώσουμε την αποτελε-
σματικότητα και τη συνεισφορά των 
Πολιτικών Μηχανικών στην ανάπτυξη 
των υποδομών της χώρας μας. Οι ειση-
γήσεις και οι προτάσεις σας σε σχέση 
με τα συμβόλαια ανάθεσης μελετών 
αλλά και κατασκευών αξιολογούνται 
σε βάθος από τους Μηχανικούς του 
Υπουργείου και των Τμημάτων του με 
στόχο την εξεύρεση των καλύτερων 
εφικτών λύσεων αλλά και την άμεση 
εμπλοκή και συμμετοχή των οργανω-
μένων συνόλων των Μηχανικών και 
τη διασφάλιση της διαφάνειας και της 
έγκαιρης ενημέρωσης όλων των συμ-
μετεχόντων στις διαδικασίες υλοποίη-
σης των έργων...».

Αναφέρθηκε στην οικονομική ύφεση 
που επηρεάζει και τη χώρα μας και στα 
έργα υποδομής που η κυβέρνηση και, 
ιδιαίτερα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Έργων προωθεί για υλοποίηση με 
στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφο-
ριακού, την αναβάθμιση των δημοσίων 
συγκοινωνιών και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Κλείνοντας χαιρέτισε την υπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας και μετε-
ξέλιξης των οργανώσεων των Πολιτι-
κών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ χαιρέτισε τη 
δράση των Πολιτικών μηχανικών και 

του Συλλόγου αναφέροντας ότι «...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 περιορί-
ζεται στο Σύλλογο αλλά επεκτείνεται 
και στο Επιμελητήριο. Δεν μπορώ παρά 
να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό 
τους συναδέλφους πολιτικούς μηχα-
νικούς που ενεργά συμμετέχουν στο 
Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ. Η στήρι-
ξη που πάντα προσφέρουν στο έργο 
του Επιμελητηρίου είναι ανεκτίμητη...» 
Χαιρέτισε δε την θετική κατάληξη των 
προσπαθειών για αναδιάρθρωση των 
επαγγελματικών οργανώσεων των Πο-
λιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, 
σημειώνοντας ότι οι σημερινές ανά-
γκες απαιτούν τη βελτιστοποίηση της 
αξιοποίησης των πόρων που θα συν-
δράμει στην αποτελεσματικότητα της 
δράσης των επαγγελματικών φορέων.
Ο κ. Γ. Χριστοφόρου, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών του 
ΣΠΜΑΚ αναφέρθηκε στη στενή συνερ-
γασία των δύο οργανώσεων των πο-
λιτικών μηχανικών και εξέφρασε την 
ικανοποίηση του που οι προσπάθειες 
για συνένωση των πολιτικών μηχανι-
κών κατέληξαν θετικά με την υπογρα-
φή πρωτοκόλλου για συνεργασία και 
μετεξέλιξη των οργανώσεων ΣΠΜΑΚ, 
ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ. Μια συνεργασία 
που διανοίγει νέες προοπτικές αξιοποί-
ησης της δυναμικής των δύο κλάδων.
 
Ο Πρόεδρος του ΚΔΣ του συλλόγου 
κ. Στέλιος Αχνιώτης καλωσόρισε του 
παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε 
στους κύριους στόχους που έθεσε το 
ΚΔΣ για τη διετία 2007-2009 είναι ήταν 
οι ακόλουθοι:

• Ενισχυμένη παρουσία στα αιρετά σώ-
ματα του ΕΤΕΚ
• Συνένωση των Πολιτικών Μηχανικών 
σε μία οργάνωση
• Ενίσχυση των Οικονομικών του Συλ-
λόγου 
• Βελτίωση / ενίσχυση επαφής και επι-
κοινωνίας με τα Μέλη

Nέα του Συλλόγου ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση
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• Περαιτέρω δραστηριοποίηση των 
Επαρχιακών Συμβουλίων, και
• Η προάσπιση των δικαιωμάτων και 
ενδιαφερόντων του κλάδου των μη-
χανικών, η  προαγωγή της επιστήμης 
της πολιτικής μηχανικής και η ενίσχυ-
ση των θέσεων και αναβάθμιση του 
κύρους και του ρόλου του Πολιτικού 
Μηχανικού.

Όσον αφορά την υλοποίηση των στό-
χων αυτών ανάφερε ότι

« α. Οι δράσεις για ισχυρή παρουσία 
των μελών μας στα αιρετά σώματα του 
ΕΤΕΚ στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία 
και αυτό αποδίδεται στην εκτίμηση του 
έργου του συλλόγου μας αλλά και στην 
εμπλοκή και πολύπλευρη βοήθεια αρκε-
τών συναδέλφων σε παγκύπρια κλίμακα 
 β. Οι προσπάθειες για συνένωση 
των ΠΜ κατέληξαν πολύ πρόσφατα σε 
θετικό αποτέλεσμα που επισφραγίστη-
κε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Βα-
σικών Αρχών Μετεξέλιξης των οργα-
νώσεων των Πολιτικών Μηχανικών και 
Αρχιτεκτόνων με δωδεκάμηνη μεταβα-
τική περίοδο για πλήρη υλοποίηση της 
μετεξέλιξης. 
 γ. Όσον αφορά το οικονομικό, κα-
ταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες... 
είναι ομολογουμένως ένα δύσκολο 
και ευαίσθητο θέμα. Δόθηκε έμφαση 
στην αύξηση της εισπραξιμότητας των 
ετήσιων συνδρομών και παρατηρού-
με με ευχαρίστηση ότι η ανταπόκριση 
των μελών είναι πολύ ενθαρρυντική. 
Υπάρχουν, βεβαίως, πολλά περιθώρια 
βελτίωσης και θα πρέπει να εντείνουμε 
τη δραστηριότητα μας προς αυτή την 
κατεύθυνση.
 δ. Η επαφή με τα μέλη ενισχύθηκε 
με την τακτική διοργάνωση εκδηλώ-
σεων και την αποστολή ενημερωτικών 
δελτίων. Ολοκληρώθηκε με αρκετά 
καλά αποτελέσματα η προσπάθεια 
επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινω-
νίας των μελών και έτσι παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσης και γρήγορης επι-
κοινωνίας ιδιαίτερα με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.
 ε. Η ανανέωση των Επαρχιακών 
Συμβουλίων και η εμπλοκή νέων συνα-
δέλφων έχει συντελέσει στο φρεσκά-
ρισμα και στην ενεργότερη παρουσία 
των Επαρχιακών Συμβουλίων. Η προ-
σπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί για 

να βελτιωθεί περαιτέρω ο τομέας αυ-
τός διότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
κάποιες αδυναμίες.
 στ. Παράλληλα, το ΚΔΣ συνέχισε 
να διεκδικεί δικαιότερη κατανομή των 
εσόδων της Μικτής Επιτροπής Δομι-
κών Συμβολαίων Κύπρου, στην οποία 
ο Σύλλογος συμμετέχει από της ιδρύ-
σεώς της. Σημειώνουμε, ιδιαίτερα, 
ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον 
ΣΠΜΑΚ η οποία θα υλοποιηθεί κατά 
τους επόμενους δώδεκα μήνες, χρονι-
κό διάστημα για την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής των προνοιών του Πρωτο-
κόλλου μετεξέλιξης των οργανώσεων 
που προαναφέρθηκε».

Σημείωσε, ιδιαίτερα ότι τα καθημερι-
νά προβλήματα και οι προκλήσεις που 
έχουν μπροστά τους οι μηχανικοί και 
ο Σύλλογος απαιτούν μια στοχευμένη, 
συντονισμένη και οργανωμένη προ-
σπάθεια όλων. 

Όσον αφορά τα επίπεδα των επαγγελ-
ματικών αμοιβών, ανάφερε ότι στις 
πλείστες των περιπτώσεων, είναι πολύ 
χαμηλά έως εξευτελιστικά και αναπό-
φευκτα αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά 
το επίπεδο των υπηρεσιών. Οι υποχρε-
ώσεις που προστέθηκαν στους μελε-
τητές έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες ενώ, 
αντιθέτως, οι επαγγελματικές αμοιβές 
μειώνονται και συμπιέζονται ακόμη 
περισσότερο στο βωμό του άκρατου 
ανταγωνισμού.  Σημείωσε, ωστόσο, ότι 
ένα τεράστιο μέρος ευθύνης βαραίνει 
τους ίδιους τους μηχανικούς που τι-
μολογούν πολύ χαμηλά τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν και ότι θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι, είναι πρώτιστα 
στο χέρι τους η τιμολόγηση των υπη-
ρεσιών τους. Προς το σκοπό αυτό ο 
Σύλλογος επεξεργάζεται ειδικό εγχει-
ρίδιο όπου θα περιγράφονται οι απα-
ραίτητες προσφερόμενες υπηρεσίες 
σε κάθε περίπτωση. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον 
απολογισμό δράσης και τον Ταμιακό 
Απολογισμό του ΚΔΣ και επαναδιόρισε 
τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συλ-
λόγου. Ακολούθησε συζήτηση επίκαι-
ρων θεμάτων και οι εργασίες της ΓΣ 
ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 
νέων μελών του ΚΔΣ.

Το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου απαρτίζεται από τους εξής: 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ  

Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ

Α΄ Αντιπρόεδρος

ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Β΄ Αντιπρόεδρος 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γενικός Ταμίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣ

Μέλος

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Μέλος

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου

Λευκωσίας Κερύνειας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου

Λεμεσού 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου

Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου 

Πάφου

Nέα του Συλλόγου ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση
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Αγαπητέ εκπρόσωπε του έντιμου 

Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων

Αξιότιμε Γενικέ Διευθυντή του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών

Αγαπητέ Πρόεδρε του ΕΤΕΚ

Αγαπητή Αντιδήμαρχε Λευκωσίας

Αγαπητέ Πρόεδρε του ΔΣ ΑΗΚ

Αγαπητοί εκπρόσωποι κομμάτων και 

επαγγελματικών οργανώσεων 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εκ μέρους του ΚΔΣ σας καλωσορίζω στη 

17η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλ-

λόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τον εκλεκτό 

και αγαπητό μας καθηγητή του ΕΜΠ

κ. Ιωάννη Ερμόπουλο που ευγενώς 

αποδέχτηκε την πρόσκληση μας για να 

είναι μαζί μας και να μας μιλήσει στη 

συνέχεια για ένα πολύ ενδιαφέρον 

θέμα. 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί, με βάση 

το καταστατικό, το ανώτατο συλλογικό 

όργανο του Συλλόγου και προσφέρει 

τη δυνατότητα για ανασκόπηση των 

δραστηριοτήτων και της πορείας της 

οργάνωσής μας όπως και για ενημέ-

ρωση, ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για τους στό-

χους και την παραπέρα πορεία.

Καταθέτουμε σήμερα τον απολογισμό 

του έργου για τη διετή θητεία του Συμ-

βουλίου αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται 

για έργο όχι μόνο των μελών του ΚΔΣ 

και των Συμβουλίων των Επαρχιακών 

Τμημάτων, αλλά και αρκετών άλλων 

συναδέλφων που με το δικό τους τρό-

πο συντελούν στον εμπλουτισμό και 

στην πραγματοποίηση των στόχων και 

επιδιώξεων του Συλλόγου μας.

Το ΚΔΣ με την ανάληψη των καθηκό-

ντων του έθεσε βραχυπρόθεσμους 

Στέλιος Αχνιώτης,  Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ 
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Προσφώνηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

και μεσοπρόθεσμους στόχους για την 

υλοποίηση των οποίων εργάστηκε με 

συνέπεια και είναι σήμερα ενώπιον 

σας για να παρουσιάσει και συζητήσει 

την διαδρομή και τα αποτελέσματα αυ-

τής της προσπάθειας. Οι κύριοι στόχοι 

που τέθηκαν είναι οι ακόλουθοι:

• Ενισχυμένη παρουσία στα αιρετά   

 σώματα του ΕΤΕΚ

•  Συνένωση των Πολιτικών Μηχανι  

 κών σε μία οργάνωση

•  Ενίσχυση των Οικονομικών 

•  Βελτίωση / ενίσχυση επαφής και   

 επικοινωνίας με τα Μέλη

• Περαιτέρω δραστηριοποίηση των   

 Επαρχιακών Συμβουλίων

Οπωσδήποτε εργαστήκαμε ιδιαίτερα 

για το σταθερό και διαχρονικό στόχο 

και καθήκον που είναι

- Η προάσπιση των δικαιωμάτων και 

ενδιαφερόντων του κλάδου των μη-

χανικών, η  προαγωγή της επιστήμης 

της πολιτικής μηχανικής και η ενίσχυ-

ση των θέσεων και αναβάθμιση του 

κύρους και του ρόλου του Πολιτικού 

Μηχανικού.

Θα αναφερθώ επιγραμματικά στην 

υλοποίηση των πιο πάνω στόχων: 

   (α) Οι δράσεις για ισχυρή παρουσία 

των μελών μας στα αιρετά σώματα του 

ΕΤΕΚ στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία 

και αυτό αποδίδεται στην εκτίμηση 

του έργου του συλλόγου μας αλλά και 

στην εμπλοκή και πολύπλευρη βοήθεια 

αρκετών συναδέλφων σε παγκύπρια 

κλίμακα 

   (β) Οι προσπάθειες για συνένωση 

των ΠΜ κατέληξαν πολύ πρόσφατα σε 

θετικό αποτέλεσμα που επισφραγίστη-

κε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Βα-

σικών Αρχών Μετεξέλιξης των οργα-

νώσεων των Πολιτικών Μηχανικών και 

Αρχιτεκτόνων με δωδεκάμηνη μεταβα-

τική περίοδο για πλήρη υλοποίηση της 

μετεξέλιξης. 

   (γ) Όσον αφορά το οικονομικό, κα-

ταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες... 

είναι ομολογουμένως ένα δύσκολο 

και ευαίσθητο θέμα. Δόθηκε έμφαση 

στην αύξηση της εισπραξιμότητας των 

ετήσιων συνδρομών και παρατηρού-

με με ευχαρίστηση ότι η ανταπόκριση 

των μελών είναι πολύ ενθαρρυντική. 

Υπάρχουν βεβαίως, πολλά περιθώρια 

βελτίωσης και θα πρέπει να εντείνουμε 

τη δραστηριότητα μας προς αυτή την 

κατεύθυνση.

   (δ) Η επαφή με τα μέλη ενισχύθηκε 

με την τακτική διοργάνωση εκδηλώ-

σεων και την αποστολή ενημερωτικών 

δελτίων. Ολοκληρώθηκε με αρκετά 

καλά αποτελέσματα η προσπάθεια 

επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινω-

νίας των μελών και έτσι παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης και γρήγορης επι-

κοινωνίας ιδιαίτερα με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.

  (ε) Η ανανέωση των Επαρχιακών 

Συμβουλίων και η εμπλοκή νέων συνα-

δέλφων έχει συντελέσει στο φρεσκά-

ρισμα και στην ενεργότερη παρουσία 

των Επαρχιακών Συμβουλίων. Η προ-

σπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί για 

να βελτιωθεί περαιτέρω ο τομέας αυ-

τός διότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

κάποιες αδυναμίες.

Παράλληλα, το ΚΔΣ συνέχισε να διεκ-

δικεί δικαιότερη κατανομή των εσόδων 

της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβο-

λαίων Κύπρου, στην οποία ο Σύλλογος 

συμμετέχει από της ιδρύσεώς της. Ση-

μειώνουμε, ιδιαίτερα, ότι έχει επιτευ-

χθεί συμφωνία με τον ΣΠΜΑΚ η οποία 

θα υλοποιηθεί κατά τους επόμενους 

δώδεκα μήνες, χρονικό διάστημα για 
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την ολοκλήρωση της εφαρμογής των 

προνοιών του Πρωτοκόλλου μετεξέλιξης 

των οργανώσεων που προαναφέρθηκε.

Τα καθημερινά προβλήματα και οι προ-

κλήσεις που έχουμε μπροστά μας απαι-

τούν μια στοχευμένη, συντονισμένη 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, της αειφορίας και του περι-

βάλλοντος, των συνθηκών ασφάλειας 

και υγείας στους χώρους εργασίας, 

το κυκλοφοριακό, απασχόλησαν και 

απασχολούν με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο τους συναδέλφους μηχανικούς. 

Εξίσου σημαντικά, βεβαίως, είναι και 

τα θέματα των αναθέσεων για παροχή 

υπηρεσιών για τη μελέτη και επίβλεψη 

των έργων του ιδιωτικού και του δημό-

σιου 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 υπηρεσιών. 

Οι υποχρεώσεις που προστέθηκαν 

στους μελετητές έχουν αυξηθεί σημα-

ντικά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετί-

ες και, δυστυχώς, βλέπουμε τις επαγ-

γελματικές αμοιβές να μειώνονται και 

να συμπιέζονται ακόμη περισσότερο 

στο βωμό του άκρατου ανταγωνισμού.  

Ωστόσο, ένα τεράστιο μέρος ευθύνης 

βαραίνει εμάς τους ίδιους τους μηχα-

νικούς που τιμολογούμε πολύ χαμηλά 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Αρκετοί συνάδελφοι αναμένουν τη 

θεσμοθέτηση ελάχιστων αμοιβών για 

τις μελέτες και επιβλέψεις έργων. Θά-

θελα να σημειώσω ότι το αίτημα αυτό 

των μηχανικών χρονολογείται και, 

κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι αμφί-

βολη η πραγματοποίηση της ρύθμισης 

για πολλούς λόγους. Εκείνο όμως που 

είναι εφικτό, είναι να συνειδητοποιή-

σουν οι συνάδελφοι μηχανικοί ότι, είναι 

πρώτιστα στο χέρι τους η τιμολόγηση 

των υπηρεσιών τους. Προς το σκοπό 

αυτό ο Σύλλογος επεξεργάζεται ειδικό 

εγχειρίδιο όπου θα περιγράφονται οι 

απαραίτητες προσφερόμενες υπηρεσί-

ες σε κάθε περίπτωση. 

Η εισδοχή στην Κυπριακή Βιομηχανία 

συναδέλφων από άλλες χώρες είναι 

πλέον γεγονός και αυτό, σε συνδυ-

ασμό με την οικονομική ύφεση, που 

κατά το χρόνο που πέρασε ήταν αρ-

κετά αισθητή σε όλους τους τομείς 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας, 

αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει 

προς το χειρότερο τις συνθήκες άσκη-

σης του επαγγέλματος του ΠΜ και όχι 

μόνο.

Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ 

χρήσιμη και παραγωγική συνεργασία 

που είχε για σειρά ετών ο Σύλλογός 

μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 

ΕΤΕΚ και άλλους φορείς, στα θέματα 

επιμόρφωσης των μηχανικών. Ιδιαίτε-

ρα σημαντική, επίσης, είναι η συνερ-

γασία που αναπτύσσεται με το ΤΕΠΑΚ 

μετά από αξιόλογη πρωτοβουλία του 

Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού.

Στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στις Κατασκευές έχουμε αναπτύξει 

δεσμούς και στενή συνεργασία με το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και σίγουρα υπάρχουν 

πάρα πολλά που μπορούν και πρέπει 

να γίνουν.

Όπως προαναφέρθηκε τα θέματα πε-

ριβάλλοντος, το συγκοινωνιακό, της 

ενέργειας και της εφαρμογής των 

ευρωκοδίκων 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 για μας και 

τις επερχόμενες γενιές. 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 Συ-

γκοινωνιών και Έργων που αποδέχτηκε 

την πρόσκληση μας να χαιρετήσει και 

να κηρύξει την έναρξη των εργασιών 

της Γενικής μας Συνέλευσης. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον καθηγητή 

Ιωάννη Ερμόπουλο που αποδέχτηκε 

την πρόσκληση μας να παραστεί και 

μιλήσει στη Γενική μας Συνέλευση.

Ευχαριστώ και πάλι όλους εσάς που 

μας τιμάτε με την παρουσία σας, όπως 

και την Εταιρεία Αβραάμ Πιττάκης και 

Υιοί Λτδ – Κατασκευαστές Οικοδομι-

κών Υλικών, για την ευγενή χορηγία 

της για τους σκοπούς διοργάνωσης 

της σημερινής εκδήλωσης.   .
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Εισαγωγικό σημείωμα

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορ-

μή την επίσκεψη στα Φυλακισμένα 

Μνήματα, που είχε την καλοσύνη να 

προτείνει σε μένα και τη σύζυγό μου 

Μαρία, ο καλός μου φίλος Στέλιος 

Αχνιώτης, Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ. Η 

επίσκεψη ήταν για μένα αποκαλυπτική. 

Εγκλωβισμένες μνήμες στο μυαλό, ήρ-

θαν ξανά στην επιφάνεια και θα ένιωθα 

ένοχος αν δεν τις εξιστορούσα, έστω 

και με πέντε γραμμές και λίγες φωτο-

γραφίες, έτσι πρόχειρα, ασυνάρτητα 

ίσως, αλλού πεζά κι αλλού με στίχους 

της στιγμής, αλλά μέσα απ’ την καρδιά 

βγαλμένες. Μόνο και μόνο για να ξε-

θολώσουν τα μάτια από την υγρασία.

Και να τι έγινε εκείνο το απομεσήμερο 

της Κυριακής.

Τον ρώτησα τρεις φορές:

«Πώς αντέχεις;».

Και τις τρεις φορές μου απάντησε με 

ένα μακρόσυρτο θλιμμένο:

«Εεεεεε………!!».

Και τα μάτια του λαμπύριζαν, μισο-

βρεγμένοι παιδικοί βώλοι.

Δεν ξαναρώτησα.

Σεβάστηκα τον αδιόρατο πόνο και τη 

σεμνή περηφάνια που προσπαθούσε 

να κρύψει εκείνη την ώρα.

Χθες απόγευμα πήγα να δώ
Παλληκάρια στο χώμα θαμμένα
Για να μάθω καλά
Ποιοι πεθάνανε τότε για μένα

Θυμάμαι, μικρό παιδί, η κυρία Ειρήνη 

μου έλεγε: «Οι άνδρες δεν κλαίνε». 

Κι εγώ καμωνόμουν στα ζόρια μου, και 

κατάπινα την οργή, τη θλίψη, τον πόνο, 

και πάσχιζα κάθε φορά, να φανώ αντά-

ξιος της «ανδρικής» μου υπόστασης.

Ά ρε μάνα, καλή σου ώρα, αλλά αυτό 

μάλλον λάθος μου τόμαθες!

Δεν ήταν μεγάλη η διαδρομή μέχρι τα 

κελιά, ήταν η αγωνία να φτάσεις εκεί, 

που έκανε την απόσταση χιλιόμετρα. 

Ένας μακρύς κρύος διάδρομος, γυμνά 

κελιά δεξιά κι αριστερά του, μια τάβλα 

για τον ύπνο και ένα κόκκινο τριαντά-

φυλλο, να μαρτυρά πως κάτι άδικο έγι-

νε κάποτε εδώ.

Κι ύστερα, στο μικρό το κτίσμα με τα 

τρία κελιά των «μελλοθανάτων».

Είχα πια αρχίσει να κοντοστέκομαι 

σκόπιμα και να μένω λίγο πιο πίσω απ’ 

την παρέα. Ο κόμπος στο στήθος ανε-

βοκατέβαινε πιο γρήγορα και αισθανό-

μουν τώρα το πουκάμισο πιο στενό στο 

λαιμό.

Το σύνδρομο της συμβουλής της μάνας 

λειτουργούσε πάλι ενστικτωδώς, κι ας 

ήξερα πως ήταν λάθος. «Οι άνδρες δεν 

κλαίνε». Αλλά που ν’ αντέξεις.

Λίγο πιο μπροστά, ο Στέλιος είχε πλα-

ντάξει κι αυτός.

Κι ο κύριος Βρυωνίδης συνέχιζε την 

αφήγηση για τους ελεύθερους φυ-

λακισμένους, για τη λεβεντιά και την 

αντρειοσύνη, για την υπέρβαση που 

κάνει τους ήρωες να ξεχωρίζουν.

Και όταν φτάσαμε στον τόπο της εκτέ-

λεσης, με το δοκάρι και τους κρεμα-

σμένους βρόχους, με τις φωτογραφίες 

των παλικαριών ένα γύρω, εκεί πλέον 

ξεχάστηκαν τα προσχήματα και τα 

«αντριλίκια».

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 50 

(1955 με 1956) κι ακούγαμε στο ράδιο 

για τα γεγονότα της Κύπρου. Καραο-

λής, Δημητρίου, Παλληκαρίδης, Αυξε-

ντίου…… Ονόματα θρυλικά για μένα. 

Κι ας μην καταλάβαινα πολλά πράγμα-

τα τότε. Κι ο κυρ Χαρίλαος δεν μούδι-

νε ξεκάθαρη απάντηση. Μόνο ένα «Αχ 

αγόρι μου, άστα καλύτερα, που να σου 

εξηγώ τώρα …»

Ναι πατέρα, άστα καλύτερα, αλλά 

τώρα καταλαβαίνω πια.

Και ο κυρ Δήμος εδώ δεν λέει μισόλογα.

Και οι τάφοι σε παράταξη δεν κρύβουν 

την αλήθεια. Εδώ, έγειρε ένα έθνος και 

Φωτ. 1 και 2:

Το κτίριο με τα κελιά, έξω και μέσα

Στη φυλακή των Αθανάτων
Γιάννης Ερμόπουλος, Kαθηγητής Ε.Μ.Π.

Αφιέρωμα
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Φωτ. 3 και 4: Ο χώρος των εκτελέσεων

Φωτ. 5: Το κτίσμα με τα κελιά των μελλοθανάτων

Φωτ. 6: Λίγο πριν την είσοδο στα Φυλακισμένα Μνήματα

Φωτ. 7 και 8: Οι τάφοι των ηρώων και ο κ. Βρυωνίδης

κατάθεσε την ψυχή του, και έγραψε 

την ιστορία του, αυτή που του έπρεπε.

Παλληκάρια θωρώ
Εικοσάχρονα σαν κυπαρίσσια
Δεν μπορώ να σκεφτώ
Ποιος τολμά να νικήσει στα ίσια

Κοίταζα τους σταυρούς με τα ονόμα-

τα. Καραολής, Δημητρίου, Παλληκαρί-

δης Αυξεντίου ……..

Πρώτη φορά, είχα την ευκαιρία να 

πλησιάσω τόσο κοντά σε ήρωες. Ίσως 

και τελευταία. Γιατί δεν εμφανίζονται 

συχνά ανάμεσά μας. Κι ασυνάρτητα, 

έρχονταν στο μυαλό μου, το ένα μετά 

το άλλο, τραγούδια, ποιήματα κι άλλα, 

κι άλλα:

«Σε γνωρίζω από την κόψη...»,

«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη…», 

«Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις...», 

«Ήρωες, άπαρτα βουνά…»,

κι άλλα, κι άλλα.

Οι δικές σας ψυχές
Στις καρδιές των Κυπρίων φωλιάζουν
Να θυμίζουν σ’ αυτούς
Ότι όλα μπορεί να αλλάζουν

Κύριε Δήμο Βρυωνίδη, ίσως θυμάσαι πως 

δεν ξαναρώτησα τίποτα άλλο. Τα έμαθα 

όλα πια και γι’ αυτό σ’ ευχαριστώ.

Και σένα Στέλιο σ’ ευχαριστώ από καρ-

διάς γι’ αυτό το «δώρο».

Και μπορώ τώρα να σου αποκαλύψω, 

ότι εσάς τους Κύπριους σας θαυμάζω, 

σας ζηλεύω και σας αγαπώ συνάμα γι’ 

αυτό που είστε.

Ίσως τώρα σου είναι πιο εύκολο να 

καταλάβεις, εσύ κι άλλοι, τί εννοούσα 

λέγοντας:

«Βάλτε εσείς μια φωνή, κι αν δεν είμαι 

εκεί, Γιάννη να μη με λένε».

Γιάννης Ερμόπουλος

3 4

5 6
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Αφιέρωμα
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Γενικά

Το 50ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών 

Μηχανικών (ECCE) έγινε στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στις 16 

και 17 Οκτωβρίου 2009. Τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκπροσώπησαν οι συνάδελφοι Νίκος 

Στυλιανού και Αντώνης Τουμαζής. Εκ μέρους του Συνδέσμου 

Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΣΠΜΑΚ) πήρε μέ-

ρος ο συνάδελφος Ανδρέας Κωνσταντινίδης, τους δε Τουρ-

κοκύπριους εκπροσώπησε ο Umut Turker.

Το Συνέδριο φιλοξένησε ο Φιλανδικός Σύνδεσμος Πολιτικών 

Μηχανικών ‘RIL’. Έχει καθιερωθεί, ώστε κάθε Συνέδριο του 

ECCE να έχει ένα θέμα, και να μπορούν οι συμμετέχοντες να 

κάνουν μια μικρή παρουσίαση που να αφορά την κατάσταση 

στη χώρα τους για το θέμα αυτό. Αυτή την φορά το θέμα 

ήταν «Η Παρούσα Κατάσταση και Προκλήσεις για Αειφόρο 

Ανάπτυξη των Υποδομών». 

Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανι-

κών – World Council of Civil Engineers (WCCE) παρευρέθηκε 

στο Συνέδριο και έκανε μια παρουσίαση για την δουλειά που 

κάνει το WCCE. Η ιδέα για τη δημιουργία του WCCE προήλ-

θε από το ECCE και το WCCE άρχισε επίσημα τη λειτουργία 

του τον Ιούλιο του 2006. Το WCCE έχει προς το παρόν, 18 

οργανισμούς – μέλη, και έχουν δημιουργηθεί και λειτουρ-

γούν τέσσερις Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες είναι: Φυσικές 

Καταστροφές, Επιμόρφωση, Κατασκευές, Εκπαίδευση και 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Νερό.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα πρώτα αντίγραφα του βι-

βλίου “Civil Engineering Heritage” του οποίου η ετοιμασία άρ-

χισε πριν μερικά χρόνια και ολοκληρώθηκε φέτος.

Η δημιουργία γραφείου του ECCE στις Βρυξέλλες βρίσκεται 

σε στασιμότητα. Τελική απόφαση θα ληφθεί στα προσεχή 

Συνέδρια. 

Ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας θέσης για ένα υπάλληλο 

για δημόσιες σχέσεις για την προσέλκυση νέων μελών στο 

ECCE από χώρες που δεν είναι μέλη και από νέα Associate 

Members, τα οποία μπορεί να είναι είτε Μελετητικά γραφεία, 

κατασκευαστικές εταιρείες ή και άτομα πολιτικοί μηχανικοί. 

Το πρόσωπο θα προσληφθεί για περίοδο δώδεκα μηνών και 

η ιδέα είναι να δημιουργηθεί πρόσθετο εισόδημα από νέα 

Associate Members, το οποίο και θα καλύψει τις πρόσθετες 

δαπάνες.

Διακίνηση Επαγγελμάτων στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος της πιο πάνω Επιτροπής, κ. Fernando Branco, 

πρότεινε ότι η λύση στις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω από 

το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των Πολιτικών Μηχανι-

κών στην Ευρώπη, είναι η οδός της μερικής αναγνώρισης, 

και η οποία μπορεί να παρακάμψει τα συστήματα προστασίας 

χωρών όπως η Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα. Κατά την 

διάρκεια της συζήτησης στην πιο πάνω Επιτροπή, συμφωνή-

θηκε ότι, η πρόταση αυτή του κ. Branco, κυκλοφορήσει σαν 

εσωτερικό έγγραφο και οι χώρες μέλη να είναι ελεύθερα να 

το εφαρμόσουν εάν επιθυμούν. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι 

η πρόταση αυτή δεν είναι η επίσημη θέση του ECCE, αλλά 

μια προσωρινή λύση για την παράκαμψη προβλημάτων που 

υπάρχουν σε μερικές χώρες και όχι σαν το όραμα πώς θα 

πρέπει να είναι η κατάσταση στο μέλλον. 

Συμφωνήθηκε ότι τα επόμενα βήματα της Επιτροπής είναι να 

αρχίσει η συλλογή πληροφοριών που κανονικά θα οδηγού-

σε στη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει 

συλλογή πληροφοριών του συστήματος που έχει κάθε χώρα 

για την εγγραφή των μελών τους για εξάσκηση του επαγ-

γέλματος του πολιτικού μηχανικού. Σκοπός δεν θα είναι η 

δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας, αλλά μιας καλύτερης 

κατανόησης των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει 

ένας πολιτικός μηχανικός που εργάζεται σε διάφορες χώ-

ρες της Ευρώπης. Θα ετοιμαστεί ένα ερωτηματολόγιο για τη 

συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται. 

Εργασίες άλλων επιτροπών

Ο Πρόεδρος της επιτροπής “Knowledge & Technology” κ. Asko 

Sarja (Φιλανδία) ετοίμασε ένα κείμενο θέσεων του ECCE για 

“Sustainable Building and Civil Engineering, Implementation 

into Practice in the EU”. Ζήτησε όπως όλα τα μέλη δώσουν τις 

παρατηρήσεις τους εάν έχουν. 

Υπάρχουν, επίσης, στην ιστοσελίδα του ECCE (www.

ecceengineers.eu) περιλήψεις των εργασιών των πέντε Επι-

τροπών, που είναι:

Συνέδριο

50ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE)



   • Professional Recognition & Mobility

   • Knowledge and Technology

   • Development and Business Environment

   • Education and Training

   • Environment and Sustainability

Βιβλίο “Civil Engineering Heritage”

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, έχει συμπληρωθεί η ετοιμα-

σία του πιο πάνω βιβλίου και εκτυπώθηκε σε δύο χιλιάδες 

αντίτυπα. Το βιβλίο είναι έγχρωμο και περιλαμβάνει διάφο-

ρα σημαντικά έργα πολιτικής μηχανικής των τελευταίων 250 

χρόνων, από χώρες της Ευρώπης. Το βιβλίο περιέχει, επί-

σης, μια περίληψη της ιστορίας της πολιτικής μηχανικής και 

περιλαμβάνει κάποιους σημαντικούς σταθμούς της εξέλιξης 

της επιστήμης της πολιτικής μηχανικής. 

Συμμετέχουν τελικά δεκαεπτά χώρες της Ευρώπης, μεταξύ 

αυτών και η Κύπρος, με συνολικά επτά έργα. Το βιβλίο έχει 

375 σελίδες και βάρος 2kg, με πολύ ωραίες έγχρωμες φωτο-

γραφίες έργων πολιτικής μηχανικής.

Συνέδριο

Ο Σύλλογος έχει προμηθευτεί αριθμό αντίτυπων και θα δια-

θέτει προς πώληση σε όσους ενδιαφέρονται.   .



38 Πολιτικός Mηχανικός   ∆εκέμβριος 2009

Nέα του Συλλόγου ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΠΜΑΚ - ΣΠΟΛΜΗΚ - ΣΑΚ

Οι Οργανώσεις των Πολιτικών Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων διαπιστώνοντας ότι η πολυδιάσπαση των δυνάμεων τoυς απο-
τελεί τροχοπέδη στη μεταξύ τους συνεργασία και την προώθηση των ενδιαφερόντων τους κατέληξαν μετά από πολύχρονες 
προσπάθειες σε καθοριστικής σημασίας συμφωνία και την υπογραφή Πρωτοκόλλου Βασικών Αρχών Mετεξέλιξης του Συνδέσμου 
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) και του Συλλόγου Πολιτι-
κών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη και εκτιμώντας τις υφιστάμενες δομές και την ύπαρξη των επαγγελματικών οργανώσεων έκριναν 
ότι, η προώθηση τnς ένταξης των Πολιτικών Μηχανικών σε μία ενιαία οργάνωση και των Αρχιτεκτόνων σε αντίστοιχη ενιαία ορ-
γάνωση και η διασφάλιση τnς συνεργασίας των δύο κλάδων (Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων) στα πλαίσια ενός κοινού 
συνδετικού οργάνου, είναι ουσιώδους και καθοριστικής σημασίας. 

Τόσο ο ΣΑΚ όσο και ο ΣΠΟΛΜΗΚ διατηρούν την αυτονομία και αυτοτέλεια τους ως ξεχωριστές οργανώσεις και θα έχουν απόλυτη 
ανεξαρτησία ενεργειών και απόλυτη αρμοδιότητα των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Ο ΣΠΜΑΚ θα έχει μέλη τους δύο συλλό-
γους, θα είναι ο συνδετικός κρίκος και θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προώθηση τnς συνεργασίας και το συντονισμό των δύο 
κλάδων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΑΚ θα συναποτελείται από τα εκάστοτε μέλη των κεντρικών διοικητικών συμβουλίων των Συλ-
λόγων ΣΠΟΛΜΗΚ και ΣΑΚ.

Για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του Πρωτοκόλλου θα απαιτηθεί μια μεταβατική περίοδος δώδεκα περίπου μηνών.

9 Δεκεμβρίου 2009
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Τ ο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 

2009, ο Σύλλογος Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου σε συνερ-

γασία με την Πολυτεχνική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν 

Ημερίδα με θέμα: ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ.  Η εκδήλωση τελούσε υπό την 

αιγίδα του υπουργού Εσωτερικών κυ-

ρίου Νεοκλή Συλικιώτη και του ΕΤΕΚ.

Παρέστησαν και μίλησαν εκτός από 

τον κύριο υπουργό, ο Πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ κ. Χρίστος Ευθυβούλου, ο Γενι-

κός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Π. 

Κληρίδης, Γεώργιος Πενέλης – Ομό-

τιμος Καθηγητής – Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών ΑΠΘ, Άρης Χατζηδάκης – 

Αντιπρόεδρος της μόνιμης επιτροπής 

του (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτι-

κών Μηχανικών (ECCE) για το Επαγ-

γελματικό Θεσμικό Περιβάλλον, ο 

Δημήτριος Βαμβάτσικος – Λέκτορας – 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λούκας Γεωργι-

άδης – Πολιτικός Μηχανικός – Μέλος 

Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, Τάκης 

Χατζηανδρέου – Πρόεδρος επιτροπής 

ευθύνης του ΣΑΕΚ.

Ακολούθησαν τρίλεπτες παρεμβά-

σεις από τον Διευθυντή του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων κ. Σοφοκλή Αλε-

τράρη, τον Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ 

κ. Στέλιο Αχνιώτη, τον Αντιπρόεδρο 

ΣΕΟΚ- ΟΣΕΟΚ κ. Πέτρο Ευλογημένο, 

ο Δήμαρχος Στροβόλου εκ μέρους 

της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Σάβ-

βας Ηλιοφώτου, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ 

κ. Χάρης Θράσου, ο Διευθυντής του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων κ Αλέκος 

Μιχαηλίδης, ο κ. Μάριος Κουρτελλής 

– Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρη-

σης Εργασίας – ΤΕΕ, ο κ Φαίδωνας 

Νικολάου– εκ μέρους της Δημάρχου 

Λευκωσίας, ο κ Δημήτρης Συλλούρης– 

Βουλευτής – Πολιτικός Μηχανικός και 

ο κ Γιώργος Χριστοφόρου– Πρόεδρος 

του κλαδικού Συμβουλίου Πολιτικών 

Μηχανικών ΣΠΜΑΚ.

Κύριοι Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η 

Ασφαλιστική Εταιρεία Eurosure Ltd και 

η Renaissance Insurance Brokers Ltd, 

τους οποίους και ευχαριστούμε για την 

προθυμία τους να υποστηρίξουν έμπρα-

κτα τη διοργάνωση της Ημερίδας.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημε-

ρωθούν οι Μηχανικοί για τις Ευθύνες 

που έχουν έναντι της Κοινωνίας και 

για τις ευθύνες που πηγάζουν από τη 

Νομοθεσία και τη Δεοντολογία. Να 

αναπτυχθεί προβληματισμός σε σχέση 

με αντικρουόμενες αρχές / νομοθε-

σίες, την πολυπλοκότητα των έργων, 

τον καθορισμό αποδεκτών επιπέδων 

επικινδυνότητας (ρίσκου), τις αβεβαιό-

τητες στο περιβάλλον (π.χ. κλιματικές 

αλλαγές, σεισμοί), τις αβεβαιότητες 

της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Επίσης, κύρια επιδίωξη ήταν να εξα-

χθούν συμπεράσματα τα οποία θα τε-

θούν ενώπιον των αρμοδίων φορέων 

στοχεύοντας στη διασφάλιση ψηλού 

επιπέδου ποιότητας κατά την άσκηση 

του επαγγέλματος του μηχανικού.

Ο καθηγητής Γ Πενέλης συνόψισε τα 

κύρια συμπεράσματα της ημερίδας ως 

ακολούθως:

 Η κλίμακα των έργων, ο αριθμός 

των εμπλεκομένων στην παραγωγή 

τους και ο αριθμός των χρηστών τους 

μετά την ολοκλήρωσή τους συνιστούν 

πηγές κινδύνου για άτομα και αγαθά 

που οφείλονται σε αστοχίες κατά την 

κατασκευή ή κατά τη χρήση. Ως εκ τού-

του, τόσο το Ποινικό, όσο και το Αστι-

κό Δίκαιο όλων των συντεταγμένων 

Πολιτειών, αλλά και οι Συμβάσεις των 

Έργων προνοούν για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που ανακύπτουν. 

 Οι αστοχίες στα έργα μπορούν να 

έχουν σχέση:

• Με τις πολεοδομικές και κτηριοδομι-

κές απαιτήσεις

(οικοδομικές γραμμές, ύψη, ακάλυπτοι 

χώροι κ.λ.π.)

• Με την ασφάλεια και υγιεινή

(ασφάλεια εργαζομένων, φέρουσα ικανό-

τητα, πυρασφάλεια, κλιματισμός κ.λ.π.)

• Με τη λειτουργικότητα 

(υγρομόνωση, θερμομόνωση, λειτουρ-

γικότητα κουφωμάτων κ.λ.π.)

• Με την ανθεκτικότητα στο χρόνο

(πρόωρη οξείδωση οπλισμών, αποκόλ-

ληση μαρμάρων κ.λ.π.)

• Με την μόλυνση του περιβάλλοντος 

(υγρά απόβλητα, μόλυνση της ατμό-

σφαιρας) 

• Με την υπέρβαση της συμβατικής 

προθεσμίας κατασκευής και του συμ-

βατικού προϋπολογισμού

Nέα του Συλλόγου ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Ημερίδα με θέμα: Ευθύνες Μηχανικών 
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 Οι παραπάνω αστοχίες μπορούν να 

οφείλονται:

• Στη Μελέτη του έργου

• Στην Επίβλεψη ή Διεύθυνση του έργου

• Στην Εκτέλεση του έργου

Συνεπώς, οι πιθανοί υπαίτιοι θα πρέπει να 

εντοπισθούν μέσα σε μία πλειάδα υπευ-

θύνων για την παραγωγή του έργου.

 Το Νομικό οπλοστάσιο, το οποίο 

διαθέτει τόσο η Κυπριακή, όσο και η 

Ελληνική Πολιτεία, τόσο από πλευράς 

Ποινικού, όσο και από πλευράς Αστι-

κού Δικαίου είναι πλήρες, χωρίς κενά ή 

περιθώρια διαφυγής. 

 Η λοιπή Νομοθεσία που αφορά στην 

παραγωγή των έργων που συγκεκριμε-

νοποιεί αρμοδιότητες και συνεπώς και 

ευθύνες, είναι πολύπλοκη, με αλλη-

λοεπικαλύψεις και μη μονοσήμαντους 

προσδιορισμούς, ώστε ο δικαστής δύ-

σκολα να μπορεί να προσδιορίσει τα 

υποκείμενα της παράβασης ανάμεσα 

σε πολλούς «κατηγορούμενους». Ως 

εκ τούτου, είναι απαραίτητη η Κωδικο-

ποίηση της Νομοθεσίας περί τα έργα 

και συσχετισμός της με τον Ποινικό και 

Αστικό Κώδικα.

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ενεργο-

ποιείται «ο Μηχανικός» αποτελεί ένα 

πραγματικό ναρκοπέδιο ευθυνών. Δεν 

είναι σπάνιο να θεωρηθεί υπαίτιος για 

παραλείψεις ή ενέργειες τις οποίες 

δεν μπορούσε, είτε δεν είχε την αρμο-

διότητα, να προλάβει.

 Η τυχόν εμπλοκή του και οι επιπτώσεις 

από αυτήν μπορούν να περιοριστούν:

• Με την ενίσχυση του θεσμικού πλαι-

σίου πρόληψης, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά 

έργα (Developing), όπου το πλαίσιο 

αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι 

ανεπαρκές. 

• Με την υποχρεωτική εισαγωγή της 

ασφάλειας επαγγελματικής αμέλειας 

(Professional indemnity Insurance)

• Με την καθιέρωση από τους Επαγ-

γελματικούς Φορείς τυποποιημένων 

μορφών συμβάσεων για την Μελέτη 

και Επίβλεψη με σαφώς προδιαγραμ-

μένες αρμοδιότητες και ευθύνες.

 Στην Ενωμένη Ευρώπη παρ΄ όλες 

τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, δεν 

έγινε δυνατή η διαμόρφωση κοινής 

πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της 

υπαιτιότητας και της ευθύνης στις Χώ-

ρες Μέλη. Έτσι κάθε χώρα ακολουθεί 

τους Κανόνες Δικαίου όπως έχουν δια-

μορφωθεί ιστορικά σ΄ αυτήν.

 Πάντως, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.:

• Η παράβαση των «Κανόνων της Οι-

κοδομικής» θεωρείται επαγγελματική 

αμέλεια, με εξαίρεση την Ελληνική 

Νομοθεσία που επιτρέπει να θεωρηθεί 

και προϊόν προθέσεως. 

• Η παραγραφή επέρχεται σε 5 ÷ 10 

χρόνια από την παραλαβή του έργου 

με εξαίρεση την Ελληνική Νομοθεσία, 

όπου η παραγραφή επέρχεται δέκα χρό-

νια από την εκδήλωση της αστοχίας. 

• Υφίστανται μηχανισμοί πρόληψης 

των αστοχιών που έχουν σχέση με την 

ασφάλεια των χρηστών

• Η ασφάλεια επαγγελματικής αμέλει-

ας (Professional Indemnity Insurance) 

αποτελεί πλέον κοινή πρακτική

 Τέλος, παρά το ιδιαίτερα αρνητι-

κό για τους Μηχανικούς περιβάλλον 

επαγγελματικής δραστηριότητας από 

πλευράς ευθυνών, επισημάνθηκε ιδιαί-

τερα και η αισιόδοξη πλευρά του επαγ-

γέλματος που συνοψίζεται στη χαρά 

της δημιουργίας.    .

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Η νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται 
στους Κύπριους μηχανικούς να συστήνουν 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης όπως 
γίνεται και σε άλλες χώρες προχωρεί και 
βρίσκεται στα τελικά στάδια. Η ρύθμιση 
αυτή αποτελούσε βασική επιδίωξη και στό-
χο του Συλλόγου μας για αρκετέ χρόνια. 
Οι προσπάθειες απέδωσαν και μετά από 
αρκετές συζητήσεις στο Γενικό Συμβούλιο 
του ΕΤΕΚ το Επιμελητήριο ετοίμασε και 
απέστειλε στο υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Έργων τροποποίηση του Περί ΕΤΕΚ 
Νόμου, με την οποία θα επιτρέπεται η 
άσκηση του επαγγέλματος της μηχανικής 
επιστήμης από εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης. Στην εισηγούμενη τροποποίηση 
έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις όλων των 
εμπλεκομένων πλευρών. 

Βασικοί άξονες του Νομοσχεδίου είναι 
ότι θα παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μη-
τρώο του ΕΤΕΚ η οποία δύναται να ασκεί 
το επάγγελμα σε κλάδο ή κλάδους της μη-
χανικής επιστήμης, εφόσον οι εταιρείες θα 
πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις 
οι οποίες καταγράφονται στην εισηγούμε-
νη τροποποίηση.  Οι εταιρείες θα πρέπει να 
έχουν συνάψει ασφάλεια επαγγελματικής 
ευθύνης για να μπορούν να εξασκούν το 
επάγγελμα της μηχανικής επιστήμης. Τα 
μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να συνεχί-
σουν να ασκούν το επάγγελμα ως φυσικά 
πρόσωπα, θα μπορούν να το πράττουν χω-
ρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το 
προηγούμενο καθεστώς. 

Μεταξύ άλλων η προτεινόμενη τροπο-
ποίηση στοχεύει να δίνεται η δυνατότητα 
στην περαιτέρω οργάνωση των τεχνικών 
μελετητικών γραφείων, αλλά και των λοι-
πών γραφείων παροχής υπηρεσιών στους 
τομείς της μηχανικής επιστήμης, έτσι ώστε 
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εί-
ναι σε θέση με αυτό τον τρόπο να συναγω-
νιστούν ξένους οίκους που ενδεχομένως 
δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, με την εγγραφή εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης θα δημιουργηθεί το 
υπόβαθρο για τη δημιουργία μεγαλύτερων 
οίκων ή και γραφείων και θα διευκολυνθεί 
η δημιουργία υποστηρικτικών τμημάτων. 
Αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η λειτουργι-
κότητα, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των 
εταιρειών αυτών και θα δημιουργηθούν ευ-
νοϊκότερες προϋποθέσεις δραστηριοποίη-
σης τους και στο εξωτερικό. 

Με τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρει-
ών όπου θα υπάρχουν μέτοχοι πέραν του 
ενός κλάδου, οι εταιρείες αυτές θα είναι σε 
θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρε-
σίες μελέτης και επίβλεψης μεγάλων και 
πολύπλοκων έργων σε ένα ευρύ φάσμα 
αντικειμένων, μειώνοντας το κόστος και 
απλουστεύοντας τη διαχείριση του έργου 
μέσα από την αξιοποίηση των συνεργασι-
ών που θα αναπτυχθούν.
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Πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαΐου 2009 διήμερο συ-

νέδριο  με θέμα «Δικανική Μηχανική: Αποφυγή και Διε-

ρεύνηση Αστοχιών.  Το συνέδριο διοργάνωσε το ΕΤΕΚ 

με την υποστήριξη του ΣΠΟΛΜΗΚ.  Το συνέδριο τίμησε 

με την παρουσία του ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έρ-

γων κ. Νίκος Νικολαΐδης και το παρακολούθησαν πέ-

ραν των 100 συνέδρων.

Ο κ. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ προ-

σφωνώντας το συνέδριο ανάφερε ότι <...ο εντοπισμός, 

η σωστή επεξεργασία ανάλυσης και η αποτίμηση των 

παραγόντων και των αιτιών που συνέβαλαν στην πρό-

κληση οποιασδήποτε αστοχίας είναι, αναμφισβήτητα, 

μια επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία με ιδιαίτερες 

δυσκολίες και αντιξοότητες.  Είναι όμως απαραίτητη 

για προφανείς λόγους, πρώτον, για την κατανομή 

ευθυνών και δεύτερον, κυρίως, για μας τους μη-

χανικούς,  για τον εμπλουτισμό της επιστημονικής 

γνώσης..... ως απαραίτητο συστατικό για βελτίωση 

των κατασκευών και αποφυγή μελλοντικών κατα-

στροφών...> και κατέληξε ότι η αδυναμία πλήρους διαλεύκανσης των αιτιών και 

άλλων παραγόντων που συνέβαλαν ή και προκάλεσαν την αστοχία ενός έργου 

θεωρείται ως μεγαλύτερη καταστροφή, από την ίδια την αστοχία του έργου.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι βασικές πτυχές της Δικανικής Μηχανικής και 

οδηγίες για την αποφυγή κατασκευαστικών αστοχιών μέσω της αναγνώρισης των 

λαθών των Μηχανικών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της μελέτης μιας κα-

τασκευής.  Αναλύθηκαν περιπτώσεις πραγματικών αστοχιών με έμφαση στις αιτίες 

των αστοχιών, τα υπεύθυνα μέρη και τα σχετικά συμπεράσματα
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Δικανική Μηχανική: Αποφυγή και Διερεύνηση Αστοχιών

Μερικά από τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι ότι επιβάλλεται η δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών πρόληψης και διε-

ρεύνησης διότι οι αστοχίες στις κατασκευές αφορούν τόσο τους πολίτες, όσο και την πολιτεία.  Χρειάζεται η τροποποίηση της 

νομοθεσίας στην Κύπρο για τη διερεύνηση των τεχνικών αστοχιών καθώς δεν είναι πλήρης και χρήζει τροποποίησης και εκσυγ-

χρονισμού.  Η Κύπρος έχει ανάγκη από Μηχανικούς άρτια καταρτισμένους και ικανούς να διερευνήσουν τέτοια συμβάντα και 

ότι ο ρόλος του Μηχανικού είναι καθοριστικός τόσο κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και μελέτης μίας κατασκευής, όσο και 

για τη διενέργεια ερευνών και αξιολογήσεων προς εξιχνίαση των λόγων που προκάλεσαν τις αστοχίες  και τις καταρρεύσεις 

κατασκευών.   .
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Μέσα Ατομικής Προστασίας - Προκλήσεις και Καινοτομίες 

Στις 19 και 20 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευ-
κωσία, Σεμινάριο – Έκθεση για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), με μεγάλη 
επιτυχία και με τη συμμετοχή πέραν των 140 ατόμων. 

Το Σεμινάριο διοργάνωσαν ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (Επαρχιακό 
Τμήμα Λευκωσίας – Κερύνειας) σε συνεργασία με τον Όμιλο των Ινστιτούτων Πολι-
τικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών Ηνωμένου Βασιλείου (Παράρτημα 
Κύπρου) και με τη στήριξη του Γερμανικού Ινστιτούτου Ασφάλισης και Πρόληψης 
Ατυχημάτων στο τομέα των Κατασκευών “Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft” 
(BG BAU) και της Γερμανικής Ειδικής Επιτροπής για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(FA PSA).  Το Σεμινάριο τελούσε κάτω από την αιγίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και τη στήριξη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των μελετητών, συμβούλων σε θέματα 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, εργολάβων και άλλων εργοδοτών καθώς 
και των εργαζομένων για την ύπαρξη καινοτόμων αποτελεσματικών μεθοδολογι-
ών και τεχνικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και επαγγελ-
ματικών ασθενειών.

Το Σεμινάριο αποτέλεσε μια μοναδική 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 Παγκόσμια αγορά καθώς 
και διακεκριμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στα θέματα επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας παρουσίασαν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 
και έρευνες. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν καινοτομίες στα προστατευτικά 
κράνη, σε προστατευτικό ρουχισμό από υπεριώδη ακτινοβολία (UV), σε εξειδι-
κευμένα Μ.Α.Π. για εργασίες σε ύψος. 

Τα Μ.Α.Π. είναι απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Οι Ευρωπαϊ-
κές Οδηγίες καθώς και η Κυπριακή εργατική νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας επιβάλλουν 
τη χρήση των Μ.Α.Π., όπως είναι τα προστατευτικά κράνη, γάντια, μάσκες, παπούτσια, κ.ά., στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος 
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων δεν μπορεί να αποφευχθεί με τεχνικά μέσα, με μέτρα συλλογικής προστασίας, με 

διαφορετικές μεθόδους ή με διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.   .
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

Αρ. Φακ. 20.2.3/09/241
      
3 Δεκεμβρίου 2009

Κύριο Κόκο Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Επιτροπής CYS/TE 15/SC1
Λευκωσία

Κύριε

ΘΕΜΑ : Εθνικό Πρότυπο για Δομικό Χάλυβα CYS302:2009

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε σχέση με τις μέχρι σήμερα ανταλλαχθείσες επιστολές ο Σύλλογος 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών του Συνδέσμου Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΣΠΜΑΚ) αναφέρουν τα ακόλουθα :

• Ένα Εθνικό Πρότυπο για Δομικό Χάλυβα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται απο αρτιότητα ως προς την 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (φυσικές, χημικές & μηχανικές ιδιότητες), ώς προς την 
περιγραφή των μεθόδων ελέγχου αυτών, ως προς την αξιολόγηση της συμμόρφωσης αυτών και ως 
προς τη σήμανση (ιχνηλασιμότητα) του προϊόντος.

• Θεωρούμε επιβεβλημένη την υιοθέτηση του προτύπου CYS302:2009 όπως προτάθηκε από την επι-
τροπή CYS/TE15 ως συμπλήρωμα του CYS ΕΝ10080:2005 δεδομένου ότι οι Ευρωκώδικες EC2 και EC8 
τίθενται σε εφαρμογή εντός του 2010.

• Υπερθεματίζουμε την υιοθέτηση του προτύπου CYS302:2009 για διασφάλιση της ποιότητας των κα-
τασκευών και την αποφυγή προβλημάτων από τη χρήση χαλύβων υποδεέστερης ποιότητας από την 
ενδεικνυόμενη.

Για τους ανωτέρω λόγους, υιοθετούμε τις απόψεις του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης όπως εκφράζο-
νται μέσω της επιστολής του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, αρ. φακ. CYS 8.4.1

Τέλος, θεωρούμε ότι το θέμα έχει τύχει ικανοποιητικής επεξεργασίας επί μακρόν και η περαιτέρω συζήτηση 
εκτός του ότι είναι αχρείαστη θα προκαλέσει και άσκοπη καθυστέρηση στην προώθηση ενός ιδιαίτερα σημα-
ντικού προτύπου που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια την έργων.

Με εκτίμηση

Για ΣΠΟΛΜΗΚ          Για ΣΠΜΑΚ

Στέλιος Αχνιώτης          Γιώργος Χριστοφόρου
Πρόεδρος  Πρόεδρος Συνδέσμου ΠΜ - ΣΠΜΑΚ

Χρίστος Μιχαηλίδης

Γενικός Γραμματέας
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