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Ημερίδα
Μεταλλικές κατασκευές, ψηλά κτίρια και νέα δομικά συστήματα

Π ραγματοποιήθηκε το Σάββα-

το 18 Ιουνίου 2011, η Ημερί-

δα: Μεταλλικές Κατασκευές, 

Ψηλά Κτίρια και Νέα Δομικά Συστήμα-

τα, στην αίθουσα διαλέξεων Αναστά-

σιος Γ. Λεβέντης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η ημερίδα διοργανώθηκε από 

το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) και είχε την υποστήρι-

ξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-

κών Κύπρου. 

Σκοπός και στόχος της ημερίδας ήταν 

η γνωριμία των μηχανικών με τις ιδι-

αιτερότητες της ανάλυσης και σχεδί-

ασης κτιρίων από δομικό χάλυβα και 

τις διαφορές μεταξύ μεταλλικών κα-

τασκευών και κατασκευών οπλισμένου 

σκυροδέματος. Έμφαση δόθηκε στις 

λεπτομέρειες που κάνουν τις κατα-

σκευές χάλυβα ανταγωνιστικές μέσα 

από πρακτικές εφαρμογές σε ψηλά 

κτίρια και σε καινοτόμα συστήματα 

αντισεισμικής προστασίας.

Κύριοι ομιλητές της Ημερίδας ήταν οι 

Δρ. Σωκράτης Α. Ιωαννίδης και ο Δρ. 

Δημήτριος Βαμβάτσικος. 

Ο Δρ. Ιωαννίδης είναι ο ιδρυτής και πρό-

εδρος της εταιρείας Structural Affiliates 

International Inc η οποία ειδικεύεται στο 

σχεδιασμό και τη μελέτη μεγάλων κτι-

ριακών εγκαταστάσεων από χάλυβα. 

Έχει σχεδιάσει και επιβλέψει διάφορα 

είδη κατασκευαστικών έργων όπως ια-

τρικά κέντρα, βιομηχανικά, εμπορικά 

κτίρια, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευ-

σης και ψηλές κατασκευές. Κατέχει 

άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε 

35 πολιτείες των Η.Π.Α., ενώ η αξία 

των κατασκευαστικών έργων που έχει 

σχεδιάσει ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύ-

ρια δολάρια. Έχει καταφέρει να καθι-

ερώσει τις μεταλλικές κατασκευές σε 

διάφορες χώρες που κυρίαρχο τους 

στοιχείο ήταν το σκυρόδεμα. Στη Μα-

λαισία έχει σχεδιάσει το πρώτο ψηλό 

κτίριο που έχει κατασκευαστεί εξ’ ολο-

κλήρου από χάλυβα και έχει τιμηθεί με 

το βραβείο “Outstanding Engineering 

Achievement” από το Ινστιτούτο Μηχα-

νικών της Μαλαισίας. Έχει επίσης σχε-

διάσει στη πόλη του Παναμά το “Torre 

Planetarium”, το οποίο αποτελείται 

από δυο δίδυμους πύργους, ένα έργο 

το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι 

το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στον κό-

σμο. Ο Δρ. Ιωαννίδης παρουσίασε τις 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα 

κτίρια από μεταλλικό σκελετό και σε 

αυτά από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη 

συνέχεια ανέλυσε διάφορες τεχνικές 

λεπτομέρειες που αφορούν το σχεδια-

σμό πολυόροφων κτιρίων με μεταλλικό 

σκελετό καθώς επίσης και λεπτομέρει-

ες που αφορούν σύμμεικτες κατασκευ-

ές. Παράλληλα παρουσίασε πραγματι-

κά παραδείγματα πολυόροφων κτιρίων 

μεταξύ των οποίων ήταν και το “Torre 

Planetarium” στη πόλη του Παναμά.

Ο Δρ. Βαμβάτσικος ξεκίνησε τις σπου-

δές στου στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-

λυτεχνείο, στον κλάδο της Πολιτικής 

Μηχανικής και στη συνέχεια ειδικεύ-

θηκε στη Γεωμηχανική στο Stanford 

University, όπου και απέκτησε διδακτο-

ρικό στην επιστήμη του Πολιτικού Μη-

χανικού με έμφαση στη Σεισμική Μη-

χανική. Από τον Σεπτέμβριο του 2005, 

διδάσκει σχεδίαση μεταλλικών κατα-

σκευών, αντισεισμική τεχνολογία και 

μη γραμμική ανάλυση στο Τμήμα Πο-

λιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον 

Ιανουάριο του 2011 είναι μέλος του δι-

δακτικού και ερευνητικού προσωπικού 

του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατα-

σκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο όπου ειδικεύεται στη στατική 

και δυναμική ανάλυση των μεταλλικών 

Ημερίδα
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Ημερίδα

κατασκευών. Ο Δρ. Βαμβάτσικος αφού 

παρουσίασε καινοτόμες διατάξεις αντι-

σεισμικής προστασίας Μεταλλικών κτι-

ρίων προχώρησε στη παρουσίαση με-

λέτης που αφορούσε την εκτίμηση της 

σεισμικής συμπεριφοράς χαλύβδινων 

κατασκευών της Κύπρου με μη γραμ-

μικές μεθόδους. 

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο 

νέος Πρόεδρος του ΕΤΕΚ,  κύριος Στέ-

λιος Αχνιώτης, εκ μέρους της υπουρ-

γού Συγκοινωνιών και Έργων, o κύριος 

Αλέκος Μιχαηλίδης, Διευθυντής του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων και ο κύ-

ριος Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμή-

τορας της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κύριος Μιχαηλίδης ανάφερε ότι 

λόγω της έντονης ανάπτυξης που 

σημειώθηκε, την κατακόρυφη αύξηση 

των τιμών της γης, την έντονη ζήτηση 

σε νέες δομικές μονάδες καθώς και 

την ανάγκη ανάπτυξης σε ύψος στον 

τομέα των κατασκευών, οι μεταλλικές 

κατασκευές και τα νέα δομικά συστή-

ματα, εδραιώθηκαν ως αποδοτικές λύ-

σεις οι οποίες προσφέρουν ταχύτητα, 

οικονομία και ευελιξία. Επισήμανε ότι 

η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας ανά-

μεσα στους Μηχανικούς για αυτά τα 

νέα δομικά συστήματα είναι απαραί-

τητη προϋπόθεση αν θέλουμε να πα-

ραχθούν κτίρια ασφαλή, οικονομικά 

και ανθεκτικά στον χρόνο. Το ΕΤΕΚ 

και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου όπως ανάφερε, προωθούν το 

έργο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης των μηχανικών μέσα 

από τη διοργάνωση τέτοιων ημερίδων 

που στόχος είναι να επιτευχθεί η γνώ-

ση και η τεχνογνωσία. Μέσα από την 

εξοικείωση με τις νέες τάσεις στις 

τεχνολογίες των κατασκευών θα ανα-

πτυχθεί και η ανταγωνιστικότητα της 

Κυπριακής Κατασκευαστικής Βιομηχα-

νίας και ταυτόχρονα θα απεγκλωβιστεί 

ο κατασκευαστικός τομέας, από την 

σχεδόν μονοπωλιακή εξάρτηση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος 

του ΕΤΕΚ, αναφέρθηκε στο γεγονός 

ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα 

των τεχνικών έργων καθοδηγούνται 

από την ανάγκη ανάπτυξης ποιοτικών, 

γρήγορων, και οικονομικών κατασκευ-

ών, που είναι σε θέση να ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις ασφαλείας, λειτουργι-

κότητας και αντοχής στο χρόνο. Επι-

σήμανε, επίσης, ότι η ταχύτητα και η 

ποιότητα επιτυγχάνονται κυρίως με τη 

χρήση τυποποιημένων προϊόντων και 

με τη μεταφορά του κυρίως τμήματος 

των εργασιών από το εργοτάξιο στο 

εργοστάσιο, όπου η ποιότητα ελέγ-

χεται καλύτερα και οι κλιματολογικές 

συνθήκες δεν επηρεάζουν δυσμενώς 

τη πρόοδο των εργασιών. Για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων μεταφο-

ράς, προκύπτει και η ανάγκη χρήσης 

όσο το δυνατόν ελαφρότερων προκα-

τασκευασμένων στοιχείων, με δυνατό-

τητα απλής συναρμολόγησης. 

Ο κύριος Αχνιώτης υπογράμμισε ότι οι 

πιο πάνω λόγοι ήταν η αφετηρία για 

την επέκταση της χρήσης των μεταλ-

λικών και σύμμεικτων κατασκευών, πέ-

ραν των κλασσικών πεδίων και χωρών 

εφαρμογής τους.

Ανάφερε επίσης ότι βασικά πλεονε-

κτήματα των μεταλλικών κατασκευών 

είναι μεταξύ άλλων: 

• η μεγαλύτερη κατασκευαστική ευε-

λιξία που δίνουν παρέχοντας πληθώρα 

λύσεων για προσόψεις, θόλους κ.λπ. 

Αυτή η δυνατότητα καταλήγει σαφώς 

σε αισθητικά καλύτερα κτίρια και κατά 

συνέπεια στη βελτίωση του δομημένου 

περιβάλλοντος

•  η ταχύτατη ανέγερση που παρέ-

χουν οι μεταλλικές κατασκευές μει-

ώνει το κόστος καθώς και τις τοπικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που σχε-

τίζονται με το εργοτάξιο (σκόνη, από-

βλητα, θόρυβος)

•  τα πλεονεκτήματα που παρουσιά-

ζουν οι μεταλλικές κατασκευές στον 

τομέα της αειφορίας, ένα τομέα που 

αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία 

τα τελευταία χρόνια. Αυτά συνίστανται 

κυρίως στην ελαχιστοποίηση των απο-

βλήτων – εξοικονόμηση υλικού κατά 

την κατασκευή των κτιρίων και στη 

μέγιστη δυνατή ανάληψη υλικών για 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

τους μετά το τέλος της ζωής της κατα-

σκευής.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, επισή-

μανε ότι τα πράγματα για τις μεταλ-

λικές κατασκευές έχουν αρχίσει να 

ανακάμπτουν λόγω της υιοθέτησης 

των ευρωκωδίκων, όπως επίσης, λόγω 

της διαφαινόμενης στα νέα τοπικά 

σχέδια δυνατότητας ανάπτυξης καθ’ 

ύψος, στα κέντρα των πόλεων και σε 

άλλα καθορισμένα σημεία. Επιπλέον, 

τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία στο θέμα της ποιότητας και 

του ελέγχου, το οποίο σε βάθος χρό-

νου θα είναι καθοριστικής σημασίας 

για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο 

η εφαρμογή μεταλλικών κατασκευών 

στη Κύπρο.

Χορηγοί της Ημερίδας ήταν οι εταιρείες 

ADA Industries Ltd, η Cyprometal Ltd, η 

Nicolaides & Kountouris Metal Company 

Ltd και Nortest (Cyprus) LTD.  ¶ 
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Aντισεισμικός Σχεδιασμός

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 – EC8

Δρ. Μιλτιάδης Ελιώτης Πολιτικός Μηχανικός - Μαθηματικός

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού υποστυλω-

μάτων (κολονών), μέθοδοι ανάλυσης, επίδραση τοιχοπλή-

ρωσης και σύγκριση Ευρωκώδικα 8 (ΕΚ8) με υφιστάμενους 

εθνικούς Κανονισμούς. 

Στο προηγούμενο Β΄ Μέρος του άρθρου αυτού είδαμε τις 

βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευαστικής δια-

μόρφωσης κρισίμων περιοχών ενός φορέα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον ΕΚ8. Επίσης, παρουσιάστηκαν 

οι  βασικές απαιτήσεις του κώδικα για τον αντισεισμικό σχε-

διασμό δοκών και τοιχωμάτων. Στο παρόν Γ΄ και τελευταίο 

Μέρος του άρθρου θα εξεταστούν οι βασικές αρχές του ΕΚ8, 

που αφορούν το σχεδιασμό και την κατασκευαστική διαμόρ-

φωση κολονών σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα 

εξεταστεί η επίδραση της τοιχοπλήρωσης. Επίσης, θα σχο-

λιαστούν οι επιτρεπτές μέθοδοι ανάλυσης και θα γίνει σύ-

γκριση του ΕΚ8 με τις πρόνοιες των υφιστάμενων εθνικών 

Κανονισμών, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, μέχρι 

την πλήρη εφαρμογή των Ευρωκωδίκων. 

1. Βασικές έννοιες αντισεισμικού σχεδιασμού υποστυλωμά-

των (κολονών)

Στον αντισεισμικό σχεδιασμό υποστυλωμάτων μας ενδιαφέ-

ρει, κατ΄ αρχήν, ο ικανοτικός σχεδιασμός έναντι διάτμησης, 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου δη-

μιουργίας πλαστικών αρθρώσεων εκατέρωθεν ενός κόμβου. 

Η τέμνουσα ικανοτικού σχεδιασμού V
cd,

 στα άκρα ασθενών ή 

ισχυρών υποστυλώματων (βλ. Σχήμα 1), μήκους h
cl
, δίνεται 

από την πιο κάτω σχέση του ΕΚ8: 

όπου Μ
Rd,i

 (i=1,2), είναι η ροπή αντοχής σχεδιασμού του υπο-

στυλώματος σε κάθε ένα από τα δύο άκρα (Σχήμα 1). Οι όροι 

r
i
 (i=1,2), δίνονται από τη σχέση:

όπου τα δύο αθροίσματα, στον αριθμητή και στον παρονο-

μαστή, του πιο πάνω κλάσματος, είναι τα αθροίσματα των 

τιμών των ροπών αντοχής των κολονών και δοκών, αντίστοι-

χα, που συνδέονται στους κόμβους, σε κάθε ένα από τα άκρα 
i=1 και i=2 του υποστυλώματος. Ο συντελεστής γ

Rd
 έχει την 

τιμή 1.3, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε, πρωτίστως, απαίτηση 

υψηλής στάθμης πλαστιμότητας.

Σχήμα 1. Ροπές αντοχής στα άκρα υποστυλώματος.

Στη συνέχεια, θα δοθούν τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδι-

ασμού υποστυλωμάτων με απαίτηση υψηλής στάθμης πλα-

στιμότητας. Το μήκος κρίσιμης περιοχής, h
c
 (βλ. Σχήμα 1) 

δίνεται από τη σχέση:

Ακόμη, για τη μικρότερη διάσταση b
min

, της διατομής του υπο-

στυλώματος, ισχύει b
min

≥250 mm.

Για τις διαμήκεις ράβδους οπλισμού ισχύουν οι εξής ειδικές 

απαιτήσεις του ΕΚ8:

•  Ελάχιστη διάμετρος ράβδων: d
bl
≥8mm.

•  Απόσταση μεταξύ ράβδων με εγκάρσιο περιορισμό:  

 s≤150mm.

(1.1)

(1.2)

(1.3)

• (1.4)
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Για τις εγκάρσιες ράβδους οπλισμού (συνδετήρες) ισχύουν 

οι εξής περιορισμοί:

•  Εκτός κρισίμων περιοχών:

a) Ελάχιστη διάμετρος ράβδων:

 d
bw

 ≥ max{6mm, d
bl
/4}.

b) Ελάχιστη απόσταση συνδετήρων:

 s
w
 ≤ min{20d

bl
,b

max
, 400mm}.

c) Ελάχιστη απόσταση s
v
 συνδετήρων σε θέσεις με ματίσεις    

 (splices):

 s
v
 ≤ 0.6 min{20d

bl
,b

max
, 400mm}.

•  Εντός κρισίμων περιοχών:

 i. Ελάχιστη διάμετρος ράβδων:

 d
bw

 ≥ max{6mm, 0.4(f
yd

/f
ywd

)1/2d
bl
}. 

 ii. Ελάχιστη απόσταση συνδετήρων:

 s
w
 ≤ min{6d

bl
,b

o
/3, 125mm}, 

 όπου b
o
 είναι η μικρότερη διάσταση του περισφιγμένου  

 πυρήνα της διατομής. 

 iii. Ογκομετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού:

 ω
wd

 ≥ 0.08(f
yd

/f
cd

) ή
 ω

wd
 ≥ [30μ

φ
ν

d
ε

sy,d
(b

max
/b

o
)-0.035]/α

 όπου μ
φ
 είναι ο δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων  

 που αντιστοιχεί σε τιμή συντελεστή συμπεριφοράς ίση  

 με τα 2/3 του q
ο
, εάν ικανοποιείται ο ικανοτικός σχεδια 

 σμός του υποστυλώματος σε κάμψη, αλλιώς, λαμβάνεται  

 ίσος με q
ο
.  

• Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη:

• Ανηγμένη τιμή αξονικού φορτίου:

• Έλεγχος αντοχής σε διαξονική καμπτική καταπόνηση, σε  

 συνδυασμό με αξονικό φορτίο:

 Γίνεται κανονικός διαξονικός έλεγχος ή μονοαξονικός χω 

 ριστά, με επαύξηση των τιμών των ροπών, στην περίπτω 

 ση του μονοαξονικού ελέγχου, λαμβάνοντας ξεχωριστά  

 τα ζεύγη τιμών (M
x-x

/0.7, N) και (M
y-y

/0.7, N).

Σχήμα 2. Ισορροπία κάθετων φορτίων σχεδιασμού, τεμνου-

σών δυνάμεων και ροπών αντοχής σε δοκό.

Για το σχεδιασμό έναντι τέμνουσας ο ΕΚ8 περιέχει τις εξής 

πρόνοιες:

•  Τέμνουσα σχεδιασμού για σεισμική φόρτιση: 

• Τέμνουσα αντοχής σε διατομές εντός ή εκτός κρίσιμης  

 περιοχής των υποστυλωμάτων (με V
cd

=0), για σεισμική  

 φόρτιση:

 Πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για την ίδια έκφραση  

 όπως και στον EC2.

2. Μέθοδοι ανάλυσης

Στον αντισεισμικό σχεδιασμό, με βάση τον ΕΚ8, χρησιμοποι-

ούνται τρία είδη μεθόδων: 

ÿ Βασική μέθοδος: Ελαστική (δυναμική) φασματική ανά-

λυση με ελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Η μέθοδος αυτή 

εφαρμόζεται πάντοτε, σε όλες τις περιπτώσεις σχεδιασμού 

κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτός από τα κτήρια με 

σεισμική μόνωση και έντονα μη-γραμμική συμπεριφορά μο-

νωτήρων. Το ελαστικό φάσμα απόκρισης (Σχήμα 3) λαμβά-

νεται με απόσβεση ζ=5% και οι τιμές του διαιρούνται με το 

συντελεστή συμπεριφοράς q. Βασική προϋπόθεση, επίσης, 

για εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι να έχουμε Τ>Τc, δη-

λαδή να έχουμε τιμές της ιδιοπεριόδου Τ που να αφορούν 

τον φθίνοντα κλάδο του φάσματος. 

Σχήμα 3. Ανηγμένο φάσμα ελαστικής απόκρισης για άνω 

όριο περιόδου, που αντιστοιχεί στην περιοχή σταθερών επι-

ταχύνσεων Τ
c
=0.6 sec 

ÿ Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση. Η μέθοδος αυτή 

μιμείται τη φασματική ανάλυση. Εφαρμόζεται σε κανονικά 

καθ΄ύψος κτήρια, με μη σημαντικές ανώτερες ιδιομορφές 

(Τ<4Τ
c
 και Τ < 2 sec). Επιτρέπεται ο υπολογισμός της ιδιοπε-

ριόδου Τ με γνωστές μεθόδους της Μηχανικής (π.χ. μέθοδος 

Rayleigh). Επίσης, επιτρέπεται η μείωση των οριζοντίων δυ-

νάμεων κατά 15% όταν ο αριθμός των ορόφων είναι μεγαλύ-

τερος από 2 και όταν Τ< 2Τ
c
.

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(1.8)

Aντισεισμικός Σχεδιασμός
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ÿ Ανελαστική στατική ανάλυση με επιβαλλόμενες οριζό-

ντιες δυνάμεις (pushover analysis). Η μέθοδος αυτή εφαρ-

μόζεται για τον υπολογισμό του συντελεστή υπεραντοχής 

a
u
/a

1
 ο οποίος καθορίζει το συντελεστή συμπεριφοράς q

0
 σε 

μη εύστρεπτους φορείς: 

όπου k είναι σταθερά (βλ. Πίνακα 1). Στη σχέση (2.1) η πα-

ράμετρος α
u
 είναι το ποσοστό της τέμνουσας βάσης (σχε-

διασμού) Vbd που αντιστοιχεί σε μετατροπή του φορέα σε 

μηχανισμό και α1 είναι το ποσοστό της V
bd

 που αντιστοιχεί 

στην 1η καμπτική διαρροή στο φορέα. Ο λόγος α
u
/α

1
 προέρ-

χεται από ανελαστική στατική ανάλυση (Σχήμα 4). 

Είδος πλαστιμότητας Μέση τιμή q
0

Ψηλή τιμή q
0

Συντελεστής k 3 4.5

Πίνακας 1. Τιμές συντελεστή k.

Στο Σχήμα 4, πιο κάτω, παρουσιάζεται η τυπική ελαστοπλα-

στική απόκριση φορέα. 

Σχήμα 4. Ελαστοπλαστική απόκριση φορέα

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό κτηρίων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς τη χρήση συντελεστή συμπε-

ριφοράς, με απ΄ ευθείας έλεγχο των παραμορφώσεων των 

μελών. Επίσης, η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στις περι-

πτώσεις αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενων κτηρίων με 

φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

3. Επίδραση των τοιχοπληρώσεων 

Οι τοιχοπληρώσεις που είναι σε επαφή με τον φέροντα ορ-

γανισμό του κτηρίου, βελτιώνουν, γενικά, την αντισεισμική 

συμπεριφορά του. Όταν οι τοιχοπληρώσεις είναι περιορισμέ-

νες, σε όλες τις πλευρές τους, από μέλη του σκελετού του 

κτηρίου (δοκούς, κολώνες, κλπ.), επιτυγχάνονται τα εξής:

ÿ Mείωση των παραμορφώσεων των μελών του φέροντα 

οργανισμού, λόγω της ανάπτυξης διατμητικών αντοχών στο 

επίπεδο των τοιχοπληρώσεων.

ÿ Αύξηση της εγκάρσιας (συνολικής) αντοχής του κτηρίου, 

λόγω παραλαβής μέρους των διατμητικών δυνάμεων από τις 

τοιχοπληρώσεις.

ÿ Καλύτερη και πιο αποτελεσματική κατανομή της σεισμι-

κής ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει το κτήριο.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι σε κτήρια πολύ μεγάλης 

σημασίας, όπου ο φέροντας οργανισμός είναι σχεδιασμένος 

να αναλάβει πολύ ισχυρές σεισμικές δράσεις, οι τοιχοπλη-

ρώσεις αποτελούν αιτία για σημαντικές υπεραντοχές σε 

διάφορα σημεία του σκελετού του κτηρίου, οι οποίες, υπό 

κάποιες προϋποθέσεις, δεν είναι πάντα επιθυμητές.

Γενικά, ο ΕΚ8 δίνει τις εξής συστάσεις προς τους μελετητές 

ως προς το θέμα των τοιχοπληρώσεων:

I. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα τα πλεονε-

κτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι τοιχοπληρώσεις, 

στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κτηρίων, γιατί ενδέχεται 

να υποβαθμιστεί ο σχεδιασμός μελών του φέροντα οργανι-

σμού, με αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη κατανομή ανελα-

στικών παραμορφώσεων στο κτήριο. Αυτό μπορεί να έχει ως 

συνέπεια την δημιουργία «μαλακού» ορόφου (Σχήμα 5) σε 

περίπτωση αστοχίας της τοιχοπλήρωσης (π.χ. στο ισόγειο 

οικοδομής). Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αστοχία των τοι-

χοπληρώσεων μπορεί να συμβεί από την υπέρβαση της αντο-

χής τους έναντι τεμνουσών δυνάμεων σεισμού.  

Σχήμα 5. Δημιουργία «μαλακού» ορόφου στο ισόγειο λόγω 

αστοχίας της τοιχοπλήρωσης.

II. Ο σχεδιασμός των τοιχοπληρώσεων ως αντισεισμικών 

στοιχείων και η ακανόνιστη διάταξη τους, σε κάτοψη και 

καθ΄ ύψος, για την παραλαβή σεισμικών εντατικών μεγεθών 

σε μια κατασκευή, με ταυτόχρονη υποβάθμιση του αντισει-

σμικού σχεδιασμού των μελών του φέροντα οργανισμού, 

είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει μείωση της συνολικής 

αντοχής του σκελετού του κτηρίου και πρόωρες «τοπικές» 

(2.1)

Aντισεισμικός Σχεδιασμός
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συγκεντρώσεις ανελαστικών παραμορφώσεων και αστοχί-

ες ψαθυρού τύπου. Σε τέτοια περίπτωση, όπου η δημιουρ-

γία τοιχοπληρώσεων με ακανόνιστη διάταξη είναι αναγκαία, 

ο ΕΚ8 επιβάλλει το σχεδιασμό και την κατασκευή ισχυρών 

τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία να είναι 

έτοιμα να παραλάβουν σεισμικά εντατικά μεγέθη και ως εκ 

τούτου να εξουδετερώσουν το ρόλο των τοιχοπληρώσεων. 

Ειδικά για το ισόγειο κτηρίων, θα πρέπει τα τοιχώματα αυτά 

να μπορούν να παραλάβουν τουλάχιστο το 50% της τέμνου-

σας βάσης.

III. Όταν από το σχεδιασμό είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

τοιχοπληρώσεις σε έντονα ακανόνιστη διάταξη στην κάτοψη 

ενός κτηρίου, η ανάλυση και ο σχεδιασμός του φέροντα ορ-

γανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα πρέπει να γίνει με 

τριδιάστατο μοντέλο ανάλυσης, στο οποίο να συμπεριλαμ-

βάνονται και οι τοιχοπληρώσεις.

IV. Για την αποφυγή του φαινομένου «κοντού υποστυλώ-

ματος» και διατμητικής αστοχίας σε κολώνα από οπλισμέ-

νο σκυρόδεμα (Σχήμα 6), λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

της κολώνας και της τοιχοπλήρωσης που εφάπτεται σε αυτή, 

επιβάλλεται ο σχεδιασμός της κολώνας, ως κατακόρυφου 

στοιχείου του φέροντα οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη ως 

κρίσιμη περιοχή ολόκληρο το ύψος της κολώνας. Με αυτό το 

σχεδιασμό τοποθετείται πυκνός εγκάρσιος οπλισμός (συν-

δετήρες) σε όλο το ύψος της κολώνας και αποφεύγεται η 

αστοχία στην περιοχή του «κοντού υποστυλώματος».

Σχήμα 6. Δημιουργία «κοντού υποστυλώματος» κατά την αλ-

ληλεπίδραση ισχυρής τοιχοπλήρωσης με κολώνα. 

4. Σύγκριση Ευρωκώδικα 8 με εθνικούς Κανονισμούς 

Η γενική φιλοσοφία στην οποία βασίζεται ο Ευρωκώδικας 

8 (όπως και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωκώδικες), αφορά τον οι-

κονομικό σχεδιασμό των κατασκευών με ταυτόχρονη εξα-

σφάλιση της απαιτούμενης ελάχιστης αντοχής έναντι των 

αναμενόμενων σεισμικών φορτίσεων. Έτσι, από τη σύγκριση 

του κώδικα αυτού με τους εθνικούς Κανονισμούς, προκύπτει 

ότι σε κάποια σημεία ο ΕΚ8 είναι αυστηρότερος και σε άλλα 

σημεία ευμενέστερος. 

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του ΕΚ8 

από τους ΕΑΚ2000 / ΕΚΩΣ και τον Σεισμικό Κώδικα για Κα-

τασκευές από Οπλισμένο σκυρόδεμα στην Κύπρο (ΣΚΚΟΚ), 

είναι οι εξής:

• Συντελεστής συμπεριφοράς: Στον ΕΚ8 ο συντελεστής συ-

μπεριφοράς q λαμβάνει τιμή ανάλογα με την κατηγορία πλα-

στιμότητας (Μέση ή Υψηλή) και την κανονικότητα του κτη-

ρίου (Πίνακας 2), ενώ στον ΕΑΚ2000 έχει την σταθερή τιμή 

q=3.5. Ως προς αυτό το θέμα, ο ΣΚΚΟΚ πλησιάζει περισσότε-

ρο με τον ΕΚ8 γιατί δίνει τιμές του q σύμφωνα με το επίπεδο 

πλαστιμότητας και το στατικό σύστημα του φορέα.

Κατηγορία πλαστιμότητας ‹ Μέση Υψηλή

Κανονικότητα κτηρίου fi 

Κανονικά κτήρια q≈3.90 q≈5.85

Μη κανονικά κτήρια q≈2.75 q≈4.15

Πίνακας 2. Τιμές συντελεστή συμπεριφοράς q σύμφωνα με 

τον ΕΚ8.

• Φθίνοντας κλάδος φάσματος σχεδιασμού: Στον ΕΚ8, ο κλά-

δος αυτός, για Τ>Τ
c
 , φθίνει ως προς 1/Τ, ενώ στον ΕΑΚ2000 

φθίνει ως προς 1/Τ2/3. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΚΚΟΚ συμφω-

νεί πλήρως με τον ΕΚ8.

• Απαιτήσεις σε μέγιστο και ελάχιστο οπλισμό: Ο ΕΚ8 εί-

ναι, συνήθως, αυστηρότερος από τον ΕΑΚ2000 ως προς τις 

μέγιστες και ελάχιστες τιμές του οπλισμού των μελών του 

φέροντα οργανισμού του κτηρίου. Η ίδια παρατήρηση ισχύει 

και για τον ΣΚΚΟΚ. Ως προς την περίσφιγξη, όμως, ο ΕΚ8 δί-

νει κάπως ευμενέστερες τιμές σε σύγκριση με τους εθνικούς 

Κανονισμούς. 

• Οριζόντιες δυνάμεις στην ισοδύναμη στατική ανάλυση: Σε 

σύγκριση με τους εθνικούς Κανονισμούς ο ΕΚ8 προνοεί τη 

μείωση των δυνάμεων αυτών κατά 15% σε κτήρια που έχουν 

αριθμό ορόφων  μεγαλύτερο από 2.

• Ικανοτικός σχεδιασμός: Ο ΕΚ8 δίνει κάπως ευμενέστερες τι-

μές στον ικανοτικό σχεδιασμό από ότι οι εθνικοί Κανονισμοί.

• Οικονομικότητα και ασφάλεια: Για κτήρια μέχρι 3 ή 4 ορό-

φους,  ο ΕΚ8 δίνει περίπου τις ίδιες ποσότητες οπλισμού και 

σκυροδέματος όπως και οι εθνικοί Κανονισμοί, ωστόσο, για 

κτήρια με περισσότερους ορόφους, ο ΕΚ8 ενώ δίνει περίπου 

τις ίδιες ποσότητες σκυροδέματος, δίνει σημαντικά μικρότε-

ρες ποσότητες οπλισμού σε σύγκριση με τους εθνικούς Κα-

νονισμούς (μειωμένες ποσότητες κατά 30% περίπου). Ωστό-

σο, σε κάθε περίπτωση ο ΕΚ8 δίνει υψηλότερη ασφάλεια 

(κυρίως για εδαφικές επιταχύνσεις σε βραχώδες έδαφος) 

από ότι οι εθνικοί Κανονισμοί.
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• Αποτίμηση σεισμικής απόκρισης με μη γραμμικές δυνα-

μικές αναλύσεις, για επιταχυνσιογραφήματα συμβατά με 

ελαστικό φάσμα σχεδιασμού: Η σύγκριση του ΕΚ8 με τους 

εθνικούς Κανονισμούς, ως προς το θέμα αυτό, δίνει τα εξής 

αποτελέσματα, ξεχωριστά για κολώνες και δοκούς:

i. Κολώνες: Οι τιμές δείκτη βλάβης για σχεδιασμό με ΕΚ8 ή 

εθνικούς Κανονισμούς, είναι πολύ παρόμοιες μεταξύ τους. 

Τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται σχεδόν ελαστικά σε 

όλους τους ορόφους, ενώ παρατηρούνται πλαστικές αρθρώ-

σεις στα σημεία σύνδεσης των κολώνων με τα θεμέλια. 

ii. Δοκοί: Γενικά ο ΕΚ8 δίνει τιμές δείκτη βλάβης, για δοκούς, 

οι οποίες είναι σε σημαντικό βαθμό καλύτερες από αυτές 

που δίνουν οι εθνικοί Κανονισμοί.

Γενικά, ο ΕΚ8 ικανοποιεί πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις 

ασφάλειας, στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

εθνικούς Κανονισμούς και ταυτόχρονα προσφέρει πολύ πιο 

οικονομικά κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα από ότι οι ισχύ-

οντες Κανονισμοί.   

5. Συμπεράσματα

Στο παρόν Γ΄ και τελευταίο Μέρος του άρθρου αυτού, εξετά-

σαμε τις βασικές αρχές του ΕΚ8, που αφορούν το σχεδιασμό 

και την κατασκευαστική διαμόρφωση κολονών σε κτήρια από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Ακόμη, εξετάστηκε η επίδραση της 

τοιχοπλήρωσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι επιτρεπτές μέ-

θοδοι ανάλυσης και έγινε σύγκριση του ΕΚ8 με τις πρόνοιες 

των υφιστάμενων εθνικών Κανονισμών, που εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται, μέχρι την πλήρη εφαρμογή των Ευρω-

κωδίκων. 

Από την συνοπτική παρουσίαση του ΕΚ8, στο άρθρο αυτό, 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι με τη θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού 

αυτού Προτύπου, ως πλαισίου αντισεισμικού σχεδιασμού 

κτηρίων, καθώς και άλλων κατασκευών από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα, επιτυγχάνονται οι εξής δυο βασικοί στόχοι:

- Δεν αυξάνονται οι απαιτήσεις στη μελέτη κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικότερων κτηρί-

ων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς να υπάρχει μείωση της 

συνολικής ασφάλειας. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, επι-

τυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι με τους υφιστάμε-

νους εθνικούς Κανονισμούς.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα προγραμματίζεται να

τεθούν σε εφαρμογή στην Κύπρο, την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Η επίσημη εφαρμογή θα καθοριστεί με Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο 
«Επισκευές Κατασκευών 2008» που πραγματοποιήθηκε στην 
Πάτρα στις 20-21 Φεβρουαρίου 2008 στα πλαίσια του μαθή-
ματος «Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη στις 
κατασκευές από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου 
σκυροδέματος λόγω της ανάπτυξης της βιομηχανίας και 
της τεχνολογίας. Αυτό οδήγησε στο αποτέλεσμα, οι προ-
κατασκευασμένες κατασκευές να θεωρούνται οι κατεξοχήν 
ασφαλείς κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. Η κατασκευή 
από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέμα-
τος συνέβαλε στην αύξηση της ποιότητας των κατασκευών, 
στη μείωση του κόστους τους και κυρίως στη μείωση του 
χρόνου παράδοσής τους. Βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου 
δόμησής τους είναι τα εξής δύο:
•  η ειδίκευση της ανθρώπινης εργασίας 
•  η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και άλλου εξοπλι- 
 σμού, συνήθως αυτόματων, στην παραγωγή σταθερών  
 και ευέλικτων τμημάτων και προϊόντων.

Διακρίνονται τρεις βασικές τεχνολογίες κατασκευής προκα-
τασκευασμένων έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανάλογα 
με τα προκατασκευασμένα στοιχεία που το συνθέτουν:
•  Τεχνολογία προκατασκευής με βάση ολόσωμα τοιχώμα- 
 τα ή «sandwich» (large-panel systems), μέσω της οποίας  
 συνήθως κατασκευάζονται εκπαιδευτήρια, κτίρια κατοικι- 
 ών ή κτίρια γραφείων.
•  Τεχνολογία προκατασκευής με βάση ραβδόμορφα προκα 
 τασκευασμένα στοιχεία (linear elements), μέσω της οποί- 
 ας κατασκευάζονται συνήθως βιομηχανικά κτίρια, γέφυ- 
 ρες, κτίρια κατοικιών κ.α. (frame systems)
•  Τεχνολογία προκατασκευής με βάση προκατασκευα- 
 σμένες πλάκες και προκατασκευασμένα υποστυλώματα  
 από οπλισμένο σκυρόδεμα (slab to column systems with  
 shear walls), μέσω της οποίας κατασκευάζονται κτίρια  
 κατοικιών, κτίρια γραφείων κ.α.

Στην τεχνολογία κατασκευής με τοιχώματα, εντάσσονται και 
συστήματα προκατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα που 
εξελίσσονται με βάση προκατασκευασμένες τρισδιάστατες 
κυψέλες με τις οποίες κατασκευάζονται συνήθως κτίρια κα-
τοικιών κ.α.. [1]

Πιο αναλυτικά, τα τοιχωματικά συστήματα χρησιμοποιούνται 

Επισκευή και ενίσχυση προκατασκευασμένων στοιχείων

Επισκευές

σε πολυόροφες κατασκευές που αποτελούνται από μεγάλα 
πάνελ τοίχων και πατωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, τα 
οποία συνδέονται στην κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση 
έτσι ώστε τα πάνελ τοίχου να εγκλείουν κατάλληλους χώ-
ρους για τα δωμάτια μέσα σε ένα κτίριο. Έτσι, τα πάνελ αυτά 
σχηματίζουν κατασκευές που μοιάζουν με κουτιά. Τα προ-
κατασκευασμένα πάνελ τοίχου συνήθως έχουν ύψος ενός 
ορόφου και μπορεί να λειτουργούν ως διαχωριστικοί τοίχοι, 
ως τοίχοι που παραλαμβάνουν τα φορτία βαρύτητας ή ως 
διατμητικοί τοίχοι (όταν συνδυάζονται με τη διαφραγματική 
λειτουργία των πατωμάτων) [2]. Τα οριζόντια και τα κατακό-
ρυφα πάνελ παραλαμβάνουν τα φορτία βαρύτητας ενώ τα 
οριζόντια πάνελ τοιχωμάτων και οροφής συμπεριφέρονται 
σαν πλάκες μίας ή δύο διευθύνσεων. Όταν συνδεθούν σω-
στά μεταξύ τους, τα οριζόντια στοιχεία λειτουργούν σαν δι-
αφράγματα για τη μεταφορά των πλευρικών φορτίων στους 
τοίχους. Τα τοιχωματικά συστήματα διακρίνονται σε τρεις 
υποκατηγορίες:

•  συστήματα με τους κύριους τοίχους, που φέρουν το  

 βάρος και τα πλευρικά φορτία στην εγκάρσια διεύθυνση  

 (cross-wall system) 

•  συστήματα με τους κύριους τοίχους στη διαμήκη διεύ-

 θυνση του κτιρίου (συνήθως υπάρχει μόνο ένας κύριος  

 τοίχος στη διαμήκη διεύθυνση και ενίοτε υπάρχουν δύο  

 κύριοι τοίχοι στη διαμήκη διεύθυνση) (longitudinal-wall  

 system)

•  συστήματα με κύριους τοίχους και στις δύο διευθύνσεις. [3]

Ιδιαίτερη προσοχή στα τοιχωματικά συστήματα δίνεται στην 
περιοχή των ενώσεων. Οι αρμοί μεταξύ των πάνελ πρέπει 
να είναι αρκετά ευρείς έτσι ώστε να επιτρέπεται η θερμική 
συστολοδιαστολή και η διαφορική κίνηση μεταξύ των πάνελ. 
Συνήθως οι περιοχές των ενώσεων σφραγίζονται με ειδική 
μόνωση για να αποτραπεί η διείσδυση του νερού μέσα στην 
κοιλότητα των τοίχων. [2]

Τα πλαισιακά συστήματα αποτελούνται από προκατασκευ-
ασμένα υποστυλώματα και δοκούς (πρισματικής διατομής) 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, από προκατασκευασμένες πλά-
κες οπλισμένου σκυροδέματος και ενίοτε από προκατασκευ-
ασμένα τοιχώματα ή τοιχώματα από επί τόπου σκυρόδεμα. 
Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
προκατασκευασμένα - προσυναρμολογημένα τμήματα δο-
κών-υποστυλωμάτων. Σε γενικές γραμμές, όμως, προτιμώ-
νται τα γραμμικά στοιχεία έναντι των δυσκολιών που πα-
ρουσιάζονται στην παραγωγή, μεταφορά και ανέγερση των 
προσυναρμολογημένων τμημάτων.

Γεωργίου Μαρία - Δήμητρα & Τσάτσου Μαρία - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 366) 
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Τέλος, στην τρίτη τεχνολογία προκατασκευής, το σύστημα 
πλάκας-υποστυλώματος παραλαμβάνει τα κατακόρυφα φορ-
τία βαρύτητας, ενώ τα πλευρικά φορτία παραλαμβάνονται 
από διατμητικούς τοίχους (κατασκευασμένους συνήθως από 
επί-τόπου σκυρόδεμα). Υπάρχουν δυο κύρια υποσυστήματα 
σε αυτή την κατηγορία:
•  Lift slab system with walls, δηλαδή η πλάκα τοποθετείται  
 με γερανό ανύψωσης στο τελικό ύψος
•  Προεντεταμένο σύστημα πλάκας-υποστυλώματος. [3]

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των παραδοσιακών μονολι-
θικών κατασκευών και κατασκευών από προκατασκευασμένα 
στοιχεία, έγκειται στο ότι οι κατασκευές από προκατασκευ-
ασμένα στοιχεία συντίθενται από προκατασκευασμένα μέλη, 
τα οποία παράγονται σε διαφορετικές θέσεις από αυτές στις 
οποίες τελικά εντάσσονται στο φέροντα οργανισμό των κα-
τασκευών. Έτσι κάθε προκατασκευασμένο έργο αποτελεί-
ται από σύστημα στοιχείων και συνδέσεων. Υπό αυτές τις 
συνθήκες η συμπεριφορά ενός προκατασκευασμένου έργου 
υπό φορτία, εκ των πραγμάτων είναι συνδεδεμένη και με τη 
συμπεριφορά των ιδίων των συνδέσεων (από απόψεως αντο-
χών και παραμορφωσιμότητας). 
Περισσότερο έντονη, όμως, είναι η ιδιοτυπία αυτή των προ-
κατασκευασμένων έργων ως προς τη συμπεριφορά τους, 
όταν πρόκειται περί σεισμικών δράσεων. Σε ότι αφορά τη 
συμπεριφορά των συνδέσεων μεταξύ προκατασκευασμένων 
τοιχωμάτων (οριζόντιοι και κατακόρυφοι αρμοί) διατίθεται 
σημαντική έρευνα (πειραματική και θεωρητική) υπό μονο-
τονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, τόσο στη διεθνή, όσο 
και στην ελληνική έρευνα. Η ποικιλία, όμως, των συνδέσε-
ων μεταξύ ραβδόμορφων προκατασκευασμένων στοιχείων 
αφενός, αλλά και η σχετικά φτωχή (διεθνώς) τεκμηρίωση 
της συμπεριφοράς τους αφετέρου, ιδίως σε ότι αφορά την 
αντοχή και την παραμορφωσιμότητα υπό διατμητική ένταση 
όταν υπόκεινται σε σύγχρονη δράση αξονικών και καμπτικών 
καταπονήσεων, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό κυρίως υπό 
σεισμικές δράσεις. [1]

BΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Οι βλάβες που παρατηρούνται σε κτίρια από προκατασκευ-
ασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος προκαλούνται 
από φωτιά, σεισμό, υπερφόρτιση, επίδραση καθίζησης της 
θεμελίωσης και επίδραση χημικών ουσιών. Αυτά οδηγούν σε 
άμεση αποκόλληση, αποσύνθεση, ρηγματώδη ή πλήρη αστο-
χία των προκατασκευασμένων στοιχείων και διάβρωση των 
οπλισμών των προκατασκευασμένων στοιχείων και των με-
ταλλικών στοιχείων των συνδέσεων.

Οι συνήθεις τρόποι ενίσχυσης και επισκευής των προκατα-
σκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και των 
συνδέσεων τους είναι:
•  Χρήση πολυμερών: FRP ( Fiber Reinforced Polymer) και  
 CFRP (Carbon Reinforced Polymer) [5] [6] [22]

•  Χρήση μεταλλικών πλακών [9] 
•  Χρήση χημικών παρασκευασμάτων: integral crystalline  
 Waterproofing [10], silicone [11] κ.α..

FIBER REINFORCED POLYMER (FRP) COMPOSITES 
KAI CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP) 
COMPOSITES

Τα συνθετικά FRP είναι λεπτά φύλλα που συνδέονται εξω-
τερικά με το μέλος χρησιμοποιώντας εποξειδικά adhesive. 
Τα FRP μπορούν να επικολληθούν σε δοκούς, πλάκες και 
πάνελ τοιχωμάτων-πατωμάτων για να αυξήσουν τη διατμη-
ματική αντοχή τους και να βελτιώσουν τη δυσκαμψία τους. 
Επίσης, μπορούν να τυλιχθούν γύρω από τα υποστυλώματα 
για να αυξήσουν τη φέρουσα ικανότητά τους και την ολκιμό-
τητά τους σε σεισμικές δράσεις. Κατά την εφαρμογή τους, 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον προσανατολισμό των ινών. 
Τα συστήματα FRP μπορεί να αποτελούνται από pre-cured 
ράβδους και πλάκες που συνδέονται στα μέλη χρησιμοποι-
ώντας εποξειδικά adhesive. Τα στοιχεία αυτά είναι πιο κα-
τάλληλα για τη βελτίωση της δυσκαμψίας υποστυλωμάτων, 
δοκών και πλαστικών. Ο τρόπος σύνδεσης των συστημάτων 
με τα προκατασκευασμένα μέλη είναι κρίσιμος προκειμένου 
να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με το υπάρχον μέλος. 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμα-
σία της επιφάνειας για να εξασφαλιστεί επιτυχής εφαρμογή 
ενίσχυσης με τα συνθετικά FRP, [5] [6] [22]

Περιορισμένη εφαρμογή και έρευνα σχετικά με τη σεισμική 
ενίσχυση κτιριακών συστημάτων με συνθετικά FRP έχουν 
δείξει ότι η ενίσχυση δεν αυξάνει σημαντικά τη δυσκαμψία 
και τις ιδιότητες δυναμικής συμπεριφοράς των κτιρίων. Το 
κύριο όφελος της ενίσχυσης με συνθετικά FRP, είναι η αύξη-
ση της παραμορφωσιμότητας των κτιρίων και της φέρουσας 
ικανότητας σε ένα βαθμό. [5]

Τα σύνθετα συστήματα FRP/CFRP επιλέγονται λόγω των 
παρακάτω πλεονεκτημάτων τους:
•  Υψηλή εφελκυστική αντοχή 
•  Χαμηλό βάρος
•  Αντίσταση στη διάβρωση ( περιβαλλοντική και χημική) 
•  Εξαιρετική συμπεριφορά στην αστοχία
•  Χαμηλή αγωγιμότητα
•  Ταχύτητα κατασκευής
•  Ελάχιστη ή μηδαμινή χρήση βαρέως εξοπλισμού και
 εξοπλισμού ανύψωσης 
•  Ευκολία εφαρμογής
•  Ελάχιστη αλλαγή στις διαστάσεις και το βάρος των
 υπαρχόντων στοιχείων 
•  Δυνατότητα εφαρμογής σε τραχιές επιφάνειες και μη
 επίπεδα σχήματα
•  Διατήρηση της αισθητικής των κατασκευών 
•  Χαμηλό κόστος κατασκευής. [6]

Παρόλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, το υλικό των 
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συνθετικών FRP έχει υψηλό κόστος και χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην εφαρμογή τους για να μην προκληθεί μείωση 
της διατμητικής τους αντοχής και να αποφευχθεί η αποκόλ-
ληση τους με τα μέλη.

Τα συνθετικά FRP/CFRP αστοχούν με τρεις τρόπους:
• Αστοχία του σκυροδέματος, που είναι ο συνηθισμένος  
 τρόπος αστοχίας, όταν η σύνδεση μεταξύ των υλικών
 είναι πολύ ισχυρή 
• Αστοχία του συνδετικού υλικού ( π.χ. Ρητίνη) και αποκόλληση  
 των συνθετικών FRP/CFRP από το τέλος του σκυροδέματος
• Αστοχία του ιδίου του μέσου ενίσχυσης

Η αντοχή της διατμητικής σύνδεσης των συνθετικών FRP/
CFRP μέχρι την αστοχία του σκυροδέμματος εξαρτάται από 
το κατακόρυφο μήκος των FRP/CFRP, τον αριθμό των φύλ-
λων των FRP/CFRP, την περιοχή της σύνδεσης, την εφελκυ-
στική αντοχή του σκυροδέματος, το αποτελεσματικό μήκος 
σύνδεσης των ινών του άνθρακα και την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η επιφάνεια του σκυροδέματος. Ο δεύτερος 
τρόπος αστοχίας (αστοχία διατμητικού υλικού) μπορεί να 
αποφευχθεί αν η επιφάνεια του σκυροδέματος προετοιμα-
στεί κατάλληλα.

Τα βασικά βήματα εφαρμογής των συνθέσεων αυτών είναι: 
• Καθορισμός της απαίτησης για δύναμη στη σύνδεση 
• Επιλογή συγκεκριμένου μήκους και περιοχής εφαρμογής  
 του συνθετικού FRP/CFRP στη σύνδεση
• Σχεδιασμός των διαστάσεων της σύνδεσης σύμφωνα με  

 την επιτρεπτή αντοχή των συνθετικών FRP/CFRP και  
 κατ’ επέκταση, με βάση τις ιδιότητες του υλικού.

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η μέθοδος επισκευής και 
ενίσχυσης με χρήση συνθετικών FRP/CFRP είναι περισσό-
τερο αποτελεσματική όταν εφαρμόζονται παρακάτω:
• Χρήση φύλλων σε σχήμα παραλληλόγραμμου 
• Προετοιμασία της επιφάνειας με high-pressure waterjet,  
 προκειμένου να αφαιρεθεί η εξωτερική επιφάνεια του  
 σκυροδέματος και να αποκαλυφθούν τα αδρανή έτσι  
 ώστε να βελτιωθεί η μηχανική σύνδεση μεταξύ σκυροδέ- 
 ματος και εποξειδικής ρητίνης (Pantelides et al, 2002).
• Χρήση των συνθετικών FRP/CFRP με κλίση ινών +45  
 και -45, γιατί όταν υπάρχει μεγάλη επιφάνεια σύνδεσης,  
 υπάρχει και μεγαλύτερη πλευρική αντίσταση
• Χρήση διπλών συνθετικών FRP/CFRP και στις δύο πλευ- 
 ρές του μέλους για μεγαλύτερη διατμητική αντίσταση
• Έλεγχος πιθανής εφαρμογής pre-impregnated FRP   
 composite αντί για dry lay-up FRP composite
• Εφαρμογή εποξειδικών αγκυρωμένων μπουλονιών, τα  
 οποία αγκυρώνονται ώστε να παραλάβουν το 70%   
 της αντοχής τους. Έτσι το σκυρόδεμα προεντείνεται και  
 αυξάνεται η συνεκτικότητά τους. Επιπλέον, τα άγκιστρα  
 βοηθούν στην ανάληψη των εκτός επιπέδου δράσεων  
 και επιβραδύνουν το άνοιγμα των ρωγμών κοντά στην  
 επιφάνεια του σκυροδέματος. Τα άγκιστρα αυτά έχουν  
 εντυπωσιακή επίδραση στην αντοχή της σύνδεσης. [5]

EΝΕΣΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚHΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Ένα υλικό από τα εποξειδικά συστήματα που χρησιμοποιεί-
ται ιδιαίτερα για την επίλυση προβλημάτων στις κατασκευές, 
σήμερα, είναι η εποξειδική ρητινένεση (epoxy injection resin). 
[7], [8], [12], [13], [22]

Η αποκατάσταση του σκυροδέματος σε κατασκευές με επο-
ξειδική ρητινένεση είναι συχνά η μόνη εναλλακτική λύση για 
την πλήρη αντικατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ση-
μαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Η εποξειδική ρητινένεση 
προστατεύει τον οπλισμό (the rebar) και σταματάει τη διαρ-
ροή νερού. Είναι ένα σύστημα που κολλάει τις ρωγμές και 
πάλι μεταξύ τους. Αυτή η συγκόλληση ανακτά την αρχική 
αντοχή του σκυροδέματος και καθιστά δυνατή την ανάληψη 
των φορτίων για τα οποία έχει σχεδιαστεί. Με λίγα λόγια, κά-
νει το σκυρόδεμα σαν καινούριο και δημιουργεί ανυπέρβλητη 
σφράγιση σε αέρα, νερό, χημικά, συντρίμμια και άλλου εί-
δους μόλυνση. [7], [22]

Κατά βάση η εποξειδική ρητινένεση έχει δύο στόχους:
• Αποτελεσματική σφράγιση των ρωγμών ώστε να απο-  
 φευχθεί η εισχώρηση υγρασίας, κάτι το οποίο θα ήταν κατα- 
 στρεπτικό 
• Μονολιθική σύνδεση των μελών της κατασκευής. [7]
 Το πιο αποτελεσματικό από τα παραπάνω είναι η σφράγι- 
 ση καθώς προστατεύεται ο οπλισμός από τη φθορά. [7]

Επισκευές

Σχ. 1: Εφαρμογή φύλλου FRP στην περιοχή της σύνδεσης [5] 
Σχ. 2: Πάτωμα γκαράζ επισκευασμένο με epoxy injection [8]
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Σημείωση: Η εποξειδική ρητινένεση είναι τρόπος επισκευής 
και όχι τρόπος ενίσχυσης του μέλους. [7]

Για την επιτυχία της μεθόδου είναι απαραίτητη κατάλληλη 
προετοιμασία της επιφάνειας (σχήμα 4). Υπάρχουν δύο απο-
τελεσματικά συστήματα για να δημιουργηθούν οι οπές για να 
γίνει η εποξειδική ρητινένεση:
• Οπές ύστερα από τρύπημα
• Επιφανειακές οπές. [7]

Είναι πολύ σημαντικό το τρύπημα όλων των οπών να γίνεται 
με vacuum attached swivel drill και hollow drill bits. Η σκόνη 
από το σκυρόδεμα μπορεί να είναι βλαβερή στην όλη δια-
δικασία της ένεσης με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα 
σκόνη που παραμένει στην τρύπα κοντά σε μια ρωγμή μπο-
ρεί να συνδυαστεί με το πολύ χαμηλής viscosity ρητινένεση, 
σχηματίζοντας στρώμα μικρού πάχους. Αυτό το στρώμα μπο-
ρεί να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματήσει τη ροή της ρη-
τίνης. Το κενό μεταξύ των οπών καθορίζεται από έναν πολύ 
έμπειρο τεχνίτη και το κενό αυτό επηρεάζει το μέγεθος της 
ρωγμής και το πάχος του τσιμεντένιου υποστρώματος. Το 
κενό αυτό είναι μεταξύ 4in.-8in. Oι οπές θα πρέπει να ευθυ-
γραμμίζονται απευθείας πάνω στις ρωγμές έτσι ώστε να μπο-
ρεί η ρητίνη να ρεύσει μέσα στη ρωγμή. Έπειτα, η επιφάνεια 
σφραγίζεται και η σφράγιση εξωτερικά των ρωγμών γίνεται 
με epoxy gel type bonder. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να 
ελεγχθούν οι ρωγμές που έχουν αναγνωριστεί ως προβλη-
ματικές ή που έχουν σκόνη. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνει 
εκτοξεύοντας νερό στην περιοχή της ρωγμής. Το νερό που 
θα μείνει στις ρωγμές δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία της 
ένεσης. Όταν υπάρχει ισχυρή εποξειδική ρητινένεση το νερό 
πιέζεται έξω από τις ρωγμές. Η εκτόξευση του νερού βοη-
θά στον καθαρισμό των ρηγματωμένων περιοχών. Το στάδιο 
του ξεπλύματος συνήθως παραλείπεται από τους έμπειρους 
κατασκευαστές, οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν εύκολα αν 
μπορεί η ρητίνη να ρεύσει μέσα στη ρωγμή. [7]

Γενικά, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες της εποξειδικής ρητι-
νένεσης:
• Κατηγορίες (grade) 1,2,3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
 στο πάνω μέρος των οριζοντίων επιφανειών
• Κατηγορίες (grade) 2,3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε  
 τοίχους
• Κατηγορίες (grade) 3, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε   
 overhead επιφάνειες.

Για την εκτόξευση της εποξειδικής ρητινένεσης έχουν κα-
τασκευαστεί ειδικά πιστόνια ( σχήμα 5) από διάφορες εται-
ρίες και η επιλογή τους έγκειται στον κατασκευαστή. Για τις 
περισσότερες εφαρμογές η ελάχιστη πίεση του πιστονιού 
είναι 40 psi. Υπερβολικές πιέσεις μπορεί να δημιουργήσουν 
επιπλέον τάσεις στη ρωγμή, καταστροφή του ρηγματωμένου 
υποστρώματος ή περαιτέρω επιμήκυνση της ρωγμής. Εν αντι-
θέσει, οι χαμηλές πιέσεις επιτρέπουν τη σταδιακή ροή της 
ρητίνης μέσα στη ρωγμή και έτσι επιτυγχάνουμε βαθύτερη 
διείσδυση. Στις κατακόρυφες ρωγμές η εκτόξευση ξεκινάει 
από το χαμηλότερο σημείο και συνεχίζει προς το πάνω μέρος 
της ρωγμής. Κατά την εποξειδική ρητινένεση της χαμηλότε-
ρης οπής, η ρητίνη θα ρεύσει προς και έξω από την επόμενη 
ανώτερη οπή και τότε θα πρέπει να φράξουμε την πρώτη οπή 
για να προχωρήσουμε στην επόμενη. Έπειτα, η εποξειδική ρη-
τινένεση συνεχίζει στις οπές όπως δείχνει η ροή της ρητίνης. 
Αυτή η διαδικασία συνεχίζει μέχρις ότου να γεμίσουν όλες οι 
οπές. Σημειώνεται ότι θα πρέπει τα συστήματα εποξειδικής 
ρητινένεσης να είναι πολύ χαμηλού ιξώδους (viscosity), για 
τις περισσότερες εφαρμογές έτσι ώστε η ρητίνη να τρέχει και 
στις πιο λεπτές ρωγμές. Η εποξειδική ρητινένεση μπορεί να 
ταξιδέψει αρκετά πόδια από το σημείο εκτόξευσης και μπορεί 
να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να φτάσει στην επόμενη 
οπή ή να διεισδύσει μέσα από τους πόρους της επιφάνειας. 
Δείγματα από πυρήνες έχουν δείξει ότι η εποξειδική ρητινένε-
ση γεμίζει αποτελεσματικά τις ρωγμές συμπεριλαμβανομένων 
των μικρών ρωγμών και τριχοειδών ρωγμών. [7]

Επισκευές

Σχ. 3: Τοίχος επισκευασμένος με epoxy injection [7] Σχ. 4: Λείανση της επιφάνειας [8] Σχ. 5: Γέμισμα των ρωγμών με εποξική ρητίνη [8]
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ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Προκειμένου η επισκευή μιας ρωγμής να είναι πετυχημένη, 
θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι προκάλεσε τη ρωγμή. 
Εφόσον γίνει αυτό, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούν 
να εφαρμοστούν και εξαρτώνται από το μέγεθος και την πε-
ριοχή της ρωγμής και τη χρήση της κατασκευής. Μία προ-
τεινόμενη μέθοδος είναι η integral crystalline waterproofing 
(ICW). Το ICW έχει στοιχεία σκυροδέματος, είναι χημικά 
ενεργό, επισκευάζει μόνιμα ρωγμές στο σκυρόδεμα και στα-
ματάει τις διαρροές. 

Όταν το ICW εφαρμοστεί σε υπάρχον σκυρόδεμα, τα κρυ-
σταλλοποιημένα χημικά απορροφώνται στο σκυρόδεμα μέσω 
του τριχοειδούς φαινομένου και της διάχυσης. Μέσα στο 
σκυρόδεμα τα κρυσταλλοποιημένα χημικά αρχίζουν να σχη-
ματίζουν εκατομμύρια μικροκρυστάλλους (στο μέγεθος μιας 
βελόνας) που απλώνονται και γεμίζουν τους πόρους, τα κενά 
και τις ρωγμές μεταξύ των σωματιδίων του σκυροδέματος. 
Όταν το σκυρόδεμα σφραγιστεί, τα ICW χημικά παραμένουν 
ανενεργά μέχρι να σχηματιστεί μια νέα ρωγμή εξαιτίας της 
καθίζησης ή σεισμικής δραστηριότητας. Η διείσδυση νερού 
μέσω ρωγμής ενεργοποιεί τα χημικά τα οποία δημιουργούν 
νέους μικροκρυστάλλους που σφραγίζουν τη ρωγμή και το 
διατηρούν στεγανό. Αυτή τους η ιδιότητα είναι από τα πλέ-
ον μοναδικά και χρήσιμα χαρακτηριστικά που μειώνουν το 
κόστος της επισκευής και ελαχιστοποιούν τη συντήρηση για 
σημαντικό χρονικό διάστημα.

Τα βήματα εφαρμογής αυτού του τρόπου της επισκευής είναι:
• Προετοιμασία των ρωγμών αφαιρώντας μια λεπτή φλού- 
 δα υλικού κατά μήκος της ρωγμής, καθαρίζοντάς την και  
 υγραίνοντάς την (σχήμα 6)
• Γέμισμα των ρωγμών με τσιμεντένια, υψηλής συγκέντρω 
 σης κρυσταλλικά dry packs (σχήμα 7) 
• Επικάλυψη της περιοχής με μανδύες από ημιυδαρές μίγμα

Πέραν των εξαιρετικών ιδιοτήτων ως προς την επισκευή των 
ρωγμών η τεχνολογία του ICW παρέχει επιπλέον πλεονεκτή-
ματα στην επισκευή του υφιστάμενου σκυροδέματος:
• Το ICW αποτελεί μόνιμη λύση για την επισκευή των  
 ρωγμών. Δεν πρόκειται να ξεφλουδίσει, να σπάσει, να  
 σχιστεί ή να φθαρεί ακόμα κι αν υποβληθεί σε σημαντική  
 υδροστατική πίεση 
• Το ICW σύστημα έχει την ικανότητα να σταματάει τη δι- 
 αρροή μέσα από τις μικρορωγμές για όλη την ζωή του  
 σκυροδέματος.

Επίσης, το ICW μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή, 
ενίσχυση και προστασία υφιστάμενων κόμβων από οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα, όταν τα συστήματα στεγανοποίησης από 
μπετονίτη και PVC καταστραφούν ή εκτοπιστούν κατά την 
κατασκευή και δεν υπάρχει τρόπος να εντοπιστεί η αστοχία 
μέχρι να εμφανιστεί η διαρροή. [10]

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ-
ΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι τυπικές βλάβες από την εισχώρηση νερού στις συνδέσεις 
εξωτερικών προκατασκευασμένων πάνελ από σκυρόδεμα, 
έχει σαν αποτέλεσμα οι μεταλλικές συνδέσεις να σκουριά-
ζουν και το σκυρόδεμα που περιβάλλει τις συνδέσεις να 
ξεφλουδίζεται. Κατά τη διάρκεια των επισκεπτών απαιτεί-
ται προσωρινή στήριξη των προκατασκευασμένων πάνελ. Η 
στήριξη μπορεί να γίνεται με απλά γωνιακά βιδωμένα στην 
πλάκα, με υποστήριξη μέσω μεταλλικού πλαισίου ή με άλλες 
πιο ειδικευμένες προσωρινές στηρίξεις [9].

Στο σχήμα 9 φαίνεται μια επισκευασμένη σύνδεση σε ένα 
πάνελ τοίχου προκατασκευασμένου μπαλκονιού, όπου απαι-
τείται ένα μεταλλικό γωνιακό βιδωμένο στην πλάκα και στο 
πίσω μέρος των προκατασκευασμένων πάνελ για προσωρινή 
στήριξη [9].

Στο σχήμα 10 φαίνεται μια επισκευασμένη σύνδεση ενός πά-
νελ ενδεδυμένου σε ένα προκατασκευασμένο υποστύλωμα 
ή σε ένα μπαλκόνι όπου απαιτείται προσωρινή στήριξη με με-
ταλλικό πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σκυρόδεμα 
της πλάκας στην περιοχή που είναι συνδεδεμένες οι μεταλ-
λικές πλάκες, ξεφλουδίστηκε και οι μεταλλικές συνδέσεις 
που αποκαλύφθηκαν καθαρίστηκαν. Η αφαίρεση και αντικα-
τάσταση της διαχωριστικής τοιχοποιίας ήταν απαραίτητη για 
να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις. 

Στις προκατασκευασμένες συνδέσεις, συνήθως αφήνεται 

Σχ. 6: Αφαίρεση λεπτής φλούδας υλικού κατά μήκος της ρωγμής [10]

Σχ. 7: Γέμισμα της ρωγμής με ειδικό κονίαμα τσιμέντου σχήμα 8 [10]

Σχ. 8: Eπικάλυψη της περιοχής με το ημιδαρές μίγμα τσιμέντου [10]
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ένα μικρό κενό για να επιτραπούν οι μετακινήσεις λόγω 
θερμικής συστοδιαστολής του προκατασκευασμένου σκυρο-
δέματος και λόγω του φορτίου ανέμου στα πάνελ και των 
κινητών φορτίων της πλάκας που προκαλούν διαφορική με-
τακίνηση μεταξύ της πλάκας και του προκατασκευασμένου 
σκυροδέματος. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να διεξα-
χθεί ένας έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων για 
να καθοριστεί εάν το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα έχει 
ρηγματωθεί στις συνδέσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πάνελ 
που είναι σε επιμήκη στην πλευρική διεύθυνση και έχουν εν-
διάμεσες στηρίξεις στην κατασκευή, επιπρόσθετα των στηρί-
ξεων στα άκρα των πάνελ.

Στο σχήμα 11 φαίνεται η ρωγμή του προκατασκευασμένου 
σκυροδέματος σε μια σύνδεση όπως το βλέπουμε από το 
εσωτερικό του κτιρίου. Η ρωγμή είναι κατακόρυφη υποδει-
κνύοντας ότι την προκάλεσε πλευρική μετακίνηση, πιθανό-
τερα λόγω θερμικής διαστολής των προκατασκευασμένων 
πάνελ στην πλάγια διεύθυνση. Είναι δύσκολο να κατασκευα-
στεί μια πλήρως απαραμόρφωτη σύνδεση ώστε να αποφευ-
χθεί ο σχηματισμός της ρωγμής που φαίνεται στο σχήμα. 
Στο σχήμα 12 φαίνεται ότι το watertesting της ίδιας ρωγμής 
αποκάλυψε ότι η ρωγμή αυτή διαρρέεται από νερό. Αυτό ση-
μαίνει ότι είναι ρωγμή πλήρους βάθους και είναι πολύ πιθανό 
να διαρρεύσει κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.
Επειδή, λοιπόν, η ρωγμή διαρρέει το πιο πιθανό είναι να προ-
κληθεί διάβρωση των εντοιχισμένων πλακών στο προκατα-
σκευασμένο σκυρόδεμα λόγω της εισχώρησης νερού και αν 
όχι τώρα, κάποια στιγμή στο μέλλον. Επομένως, ο σχεδια-

στής θα πρέπει να σκεφτεί τρόπο επισκευής της κατασκευής 
και περιορισμού του νερού στην κατασκευή σε συνδυασμό 
με την αισθητική της επισκευής στην εξωτερική όψη του προ-
κατασκευασμένου σκυροδέματος. [9]

ΦΩΤΙΑ

Η φωτιά σε προκατασκευασμένα πάνελ μπορεί να προκαλέ-
σει μείωση της δυσκαμψίας, αύξηση της ακινησίας, ρηγμάτω-
ση και αποκόλληση σκυροδέματος στην εξωτερική όψη των 
πάνελ. Ειδικά σε προκατασκευασμένα πάνελ νεαρής ηλικίας 
(2-3 μηνών), που διατηρούν την εσωτερική υγρασία σε σημα-
ντικό βαθμό, όταν εκτεθούν στην ένταση και ταχύτητα της 
φωτιάς, η αποσάθρωση του σκυροδέματος είναι έντονη. Η 
αποσάθρωση της εξωτερικής όψεως, λόγω της φωτιάς, έχει 
σαν αποτέλεσμα απώλεια τμήματος των πάνελ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το πλάνο που προτείνεται για την 
επισκευή περιλαμβάνει την ανάγκη για προετοιμασία της επι-
φάνειας, αφαίρεση του οπλισμού στις περιοχές που έχουν 
αποσαρθρωθεί σε σημαντικό βαθμό και διαδικασίες για να 
επιτευχθεί επαρκώς σύνδεση του εκτοξευόμενου υλικού 
ενίσχυσης [14]. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται λεπτοί πυρή-
νες ( καταστρεπτική μέθοδος) από τις περιοχές που έχουν 
υποστεί βλάβες (σχήμα 16) κι έπειτα διεξάγεται ο έλεγχος 
προσδιορισμού του πορώδους με εισαγωγή υδραργύρου στα 
δείγματα σύμφωνα με την προδιαγραφή για τον καθορισμό 
της τα συμβολής της θερμοκρασίας στο στοιχείο. Θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο, καθώς η ακρί-

Σχ.9: Eπισκευασμένη σύνδεση τοίχου - πλάκας [9] Σχ.10: Eπισκευασμένη σύνδεση κολώνας πλάκας μπαλκονιού [9] Σχ.11: Κατακόρυφη 
ρωγμή με σύνδεση [9] Σχ.12: Η ίδια ρωγμή διαρρέει [9] Σχ.13: Πάρκινγκ αυτοκινήτων σε φωτιά [14] Σχ.14: Όψη γκαράζ όπου οι ζημιές ήταν 
σοβαρές και ορισμένα πάνελ χρειάστηκαν αντικατάσταση. Στα καταστραμένα πάνελ πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε μικρή κλίμακα [14]
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βεια της εκτίμησης καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμά-
των. [15] Συνδυαστικά με την λήψη πυρήνων εφαρμόζονται 
και μη καταστρεπτικές μέθοδοι, κυρίως παλμικές (IMPULSE-
Response testing) (σχήμα 17), σχεδόν σε όλη την επιφάνεια 
των στοιχείων ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της 
καταστροφής των στοιχείων χρησιμοποιώντας μικρότερος 
αριθμός πυρήνων. [14]

Στη συνέχεια, στόχος είναι η επανάκτηση της αρχικής αντο-
χής του σκυροδέματος που έχει καταστραφεί. Το βάθος της 
επισκευής και η αντοχή είναι αλληλοεξαρτώμενα. Έτσι, αφού 
καθοριστεί το ένα από αυτά το άλλο θα προκύψει. Γενικά, 
υπάρχει μια θερμοκρασιακή διαβάθμιση στο στοιχείο σκυρο-
δέματος που έχει καταστραφεί από τη φωτιά και ο βαθμός 
της βλάβης διαφέρει από το βάθος. Επομένως η ανάγκη για 
συγκεκριμένη αντοχή του καινούριου σκυροδέματος θα μει-
ωθεί με την αύξηση του βάθους της επισκευής. [15]

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η βελτίωση του κατεστραμ-
μένου σκυροδέματος σε ανθεκτικότητα στο χρόνο. Ο έλεγ-
χος αυτός, που στηρίζεται σε μέθοδο δύο βημάτων, θα διε-
ξαχθεί στα δείγματα που ελήφθησαν από την επικάλυψη του 
στοιχείου που καταστράφηκε από τη φωτιά. Με τον έλεγχο 
αυτό θα καθοριστεί αν χρειάζεται να επισκευαστεί ή όχι το 
στοιχείο μας. Το αντικείμενο της επισκευής αυτής είναι να 
καθοριστεί η ανάγκη του βάθους ανθρακοποίησης κατά τη δι-
άρκεια χρήσης της κατασκευής. Όπως προηγουμένως, η ανά-
γκη για συγκεκριμένη αντοχή του καινούργιου σκυροδέματος 
θα μειωθεί με την αύξηση του βάθους της επισκευής. [15]

Τέλος, το βάθος επισκευής και η αντοχή του καινούργιου 

σκυροδέματος θα καθοριστούν όχι μόνο με βάση την ανά-
γκη επισκευής για αντοχή και λειτουργικότητα αλλά και με 
βάση την οικονομία. Προτείνεται μάλιστα, να βελτιώσουμε 
την αντοχή του καινούργιου σκυροδέματος και να βρούμε το 
βάθος της επισκευής. Πριν από την επισκευή, το στοιχείο θα 
πρέπει να το διατηρήσουμε υγρό για κάποιο χρονικό διάστη-
μα έτσι ώστε να αναρρώσει και ο πυρήνας, όπου δεν υπάρχει 
δυνατότητα επέμβασης και συνεπώς δεν έχει επισκευαστεί. 
Ακολούθως, η επιφάνεια μέσα στα όρια του βάθους επισκευ-
ής θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί από το νέο σκυρόδε-
μα που έχουμε υπολογίσει. Κατά τη διαδικασία αυτή, εάν το 
βάθος της επισκευής φτάνει τις ράβδους οπλισμού, η επιφά-
νεια των ράβδων θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα με 
το καινούργιο σκυρόδεμα. [15]

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι προκατα-
σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανάλογα με το που εντάσ-
σεται κάθε κτίριο, εμφανίζονται διαφορετικές βλάβες από σει-
σμό και κατ’ επέκταση, διαφορετικοί τρόποι ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα στα τοιχωματικά συστήματα παρατηρούνται κυ-
ρίως ρωγμές στα πάνελ και στους αρμούς σύνδεσης μεταξύ 
τοίχων ( ειδικά στις γωνίες και τις διασταυρώσεις αυτών) και 
των πάνελ τοίχων και πατωμάτων και, σε ακραίες περιπτώ-
σεις, κατάρρευση των εξωτερικών πάνελ. [17] (σχήμα 18)

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι σεισμικής επισκευής και ενίσχυ-
σης αυτών είναι: 
• Τοποθέτηση Bushing keys από οπλισμένο σκυρόδεμα [16] [17]
• Επίστρωση των επιφανειών των πάνελ με οπλισμένο  
 gunite [16] [17]
• Ενέσεις πολυμερών στις ρωγμές [16] [17].

Στα πλαισιακά συστήματα εμφανίζονται ρωγμές έως και 
σοβαρές βλάβες στους κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων, 
υποστυλωμάτων-τοίχων, δοκών-τοίχων και στις οριζόντιες 
συνδέσεις μεταξύ των πατωμάτων και των πατωμάτων με 
το πλαίσιο (που μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και απώ-
λεια της διαφραγματικής λειτουργίας) καθώς και ρωγμές 

Επισκευές

Σχ.15: Πάνελ τοίχου καταστρεμμένο από τη φωτιά. Η αποσάρθρωση (spalling) του σκυροδέματος μέχρι βάθη 2,5 in (6cm) και πάνω, 
αποκαλύπτωντας τις ράβδους οπλισμού, είναι σύνηθης. [14]  Σχ.16: Εσωτερική όψη των πάνελ. Είναι στην εσωτερική πλευρά των πάνελ 
Σχ.17: Impulse - Response testing ορατοί οι πυρήνες. Μέσω αυτής στάλθηκαν τα παλμικά σήματα [14]

Σχ.18: Bλάβες και καταρρεύσεις κατά τον σεισμό του Gazly (1976)

15 16 17
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στους τοίχους και στα επιμέρους στοιχεία [18] (σχήματα 19, 
20,21,22).
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι σεισμικής επισκευής και ενίσχυ-
σης αυτών είναι:
• Ενίσχυση των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων με μεταλ- 
 λικές πλάκες (steel plates) [18] (σχήμα 23)
• Ενίσχυση του πλαισίου (υποστύλωμα) μέσω εγκατάστα- 
 σης πρόσθετων εξωτερικών μεταλλικών λωρίδων (steel  
 tier-strap) [18] (σχήμα 24)
• Χρησιμοποιώντας τις κλασικές μεθόδου ενίσχυσης και  
 επισκευής που εφαρμόζονται στα πλαίσια από επί τόπου  
 οπλισμένο σκυρόδεμα [19]
• Χρήση οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών μανδυών [19]
• Εφαρμογή μανδυών από εκτοξευμένο σκυρόδεμα [20].

Στα συστήματα πλάκας-υποστυλωμάτων, παρατηρούνται ση-
μαντικές βλάβες στους κόμβους πλάκας-υποστυλώματος μέχρι 
και κατάρρευση της πλάκας όταν οι συνδέσεις δεν είναι επαρ-
κώς σχεδιασμένες για να αναλάβουν τις σεισμικές δράσεις κα-
θώς και μερική ή ολοκληρωτική βλάβη των τοίχων [21].

Ο συνηθέστερος τρόπος σεισμικής επισκευής και ενίσχυσης 
αυτού του συστήματος είναι η εφαρμογή προβολών για την 
περαιτέρω στήριξη του κόμβου [21].

Σχ.19: Bλάβη κόμβου δοκού υποστυλώματος (1988 Spitak Armenia Earthquake [18] Σχ.20: Bλάβη σε υποστύλωμα (1988 Spitak Armenia 
Earthquake [18] Σχ.21: Κατάρρευση εξωτερικού τοίχου (1988 Spitak Armenia Earthquake [18] 

Σχ.22: Bλάβες σε κτίριο (1988 Spitak Armenia Earthquake [18]
Σχ.23: Ενίσχυση κόμβου δοκού - υποστυλώματος με μεταλλικές πλάκες
 (steel plates) [18] 
Σχ.24: Ενίσχυση πλαισίου (υποστυλωμάτων) με μεταλλικές λωρίδες
 (steel ties - strap) [18]
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 14 

Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατα-

σκευών 2008» που πραγματοποιήθηκε 

στην Πάτρα στις 20-21 Φεβρουαρί-

ου 2008, στα πλαίσια του μαθήματος 

«Ενισχύσεις - Επισκευές από οπλισμέ-

νο σκυρόδεμα».

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων για 

τη βελτίωση της σεισμικής αντίστασης 

αποτελεί πρόκληση για τον πολιτικό 

μηχανικό καθώς απαιτεί καλές γνώσεις, 

ευρηματικότητα και σωστές και λογικές 

αποφάσεις. Οι κατευθυντήριες οδοί 

που θα οδηγήσουν στη σωστή επιλογή 

είναι τα χαρακτηριστικά που θέλουμε 

να βελτιώσουμε (αντοχή, δυσκαμψία, 

πλαστιμότητα, μείωση μετακινήσεων), 

οι αρχιτεκτονικοί περιορισμοί καθώς 

και οι οικονομικές λύσεις. Ενφατνού-

μενο τοίχωμα θεωρείται αυτό το οποίο 

χρησιμοποιείται για να «γεμίσει» τον 

κενό χώρο του πλαισίου. Πολλές φο-

ρές το ενφατνούμενο τοίχωμα δε γε-

μίζει πλήρως το πλαίσιο αλλά μπορεί 

να υπάρξει κάποιο κενό μεταξύ των 

κολωνών ή των δοκαριών ή να υπάρξει 

κάποιο άνοιγμα σε κάποιο σημείο του 

για λόγους αρχιτεκτονικούς. 

Υπάρχουν 3 είδη τοιχωμάτων που χρη-

σιμοποιούνται: τοιχώματα από οπλι-

σμένο σκυρόδεμα κατασκευασμένο 

στον τόπο του έργου, προκατασκευ-

ασμένα τοιχώματα (panels) και τοιχο-

ποιία από συμπαγείς οπτοπλίνθους ή 

τσιμεντόπλινθους. Παρακάτω θα πα-

ρουσιαστούν πειράματα τα οποία θα 

τονίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μει-

ονεκτήματα της μεθόδου αυτής. [1]

2. ΠΕΙΡΑΜΑ 1

Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει το προ-

σομείωμα ενός κτιρίου με ένα όροφο 

και ένα άνοιγμα. Χρησιμοποιήθηκαν 5 

μοντέλα.

• Μοντέλο 1: Είναι το πλαίσιο το οποίο 

είναι συνδεδεμένο μονολιθικά με το 

τοίχωμα

• Μοντέλο 2: Κατασκευάστηκαν πρώτα 

τα μέλη του πλαισίου (κολώνες, δοκά-

ρι) και μετά το τοίχωμα

• Μοντέλο 3: Χρησιμοποιήθηκε προκα-

τασκευασμένο τοίχωμα (precast panel)

• Μοντέλο 4: Χρησιμοποιήθηκε προκα-

τασκευασμένο τοίχωμα χωρισμένο σε 

6 επιμέρους τμήματα (Multible precast 

panel)

• Μοντέλο 5: Δεν τοποθετήθηκε τοί-

χωμα

Το τοίχωμα, του μοντέλου 2, συνδέ-

θηκε με βλήτρα βάθους 100 mm ενώ 

η σκυροδέτηση του τοιχώματος έγινε 

μέχρις απόσταση 76 mm από τη δοκό. 

Το κενό που δημιουργήθηκε καλύφθη-

κε με ειδικό τσιμέντο.

Το προκατασκευασμένο τοίχωμα, του 

μοντέλου 3, κατασκευάστηκε με πλά-

τος 130 mm στην κορυφή και στη βάση 

του οποίου τοποθετήθηκε μεταλλική 

πλάκα 10 mm. Ο κατακόρυφος οπλι-

σμός συγκολλήθηκε στην πλάκα αυτή. 

Το τοίχωμα συνδέθηκε με το πλαίσιο 

συγκολλώντας τη μεταλλική πλάκα με 

ειδικούς συνδέσμους. Όταν τοποθετή-

θηκε το τοίχωμα αφέθηκε κενό 10 mm 

μεταξύ κάθε κολώνας για την αποφυγή 

διατμητικής αστοχίας.

Τα 6 επιμέρους προκατασκευασμένα 

τοιχώματα, του μοντέλου 4, κατασκευ-

άστηκαν με τον κατακόρυφο οπλισμό 

τοποθετημένο στην άκρη καθενός. Η 

σύνδεση με το πλαίσιο έγινε όπως και 

στο μοντέλο 3 ενώ τα επιμέρους τμή-

ματα κατασκευάστηκαν με κενό 6 mm 

μεταξύ τους και με κενό 6 mm από τις 

κολώνες. 

Όλα τα τοιχώματα έχουν τον ίδιο ορι-

ζόντιο και κατακόρυφο οπλισμό ενώ 

όλα τα μοντέλα φορτίστηκαν οριζό-

ντια χωρίς επιπρόσθετο κατακόρυφο 

φορτίο.

ΑΣΤΟΧΙΑ 

Παρατηρήθηκαν τα εξής για κάθε μο-

ντέλο

• Μοντέλο 1: Ρωγμές στη βάση του τοι-

χώματος και διατμητική αστοχία στις 

κολώνες. Επίσης η ικανότητα παραλα-

βής επιπλέον φορτίου μειώθηκε δραμα-

τικά μετά την αστοχία των κολωνών. 

• Μοντέλο 2: Αστοχία του ειδικού τσι-

μέντου που χρησιμοποιήθηκε για να 

καλύψει το κενό μεταξύ τοιχώματος 

και δοκαριού. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα η κολώνα να κληθεί να παραλάβει 

όλο το διατμητικό φορτίο το οποίο 

οδήγησε σε διατμητική αστοχία των 

κολωνών. Μετά από αυτή την αστοχία 

η ικανότητα παραλαβής επιπλέον φορ-

τίων μειώθηκε δραματικά όπως και στο 

μοντέλο 1.

• Μοντέλο 3: Αστοχία των κοχλιών της 

μεταλλικής πλάκας, που τοποθετήθηκε 

στην κορυφή και στη βάση του τοιχώ-

ματος, κατά τη φόρτιση στην αρνητική 

διεύθυνση το οποίο οδήγησε σε δια-

τμητική αστοχία του δοκαριού. Κατά τη 

φόρτιση στη θετική διεύθυνση η αστο-

χία καθυστέρησε να συμβεί. Παρατη-

ρήθηκε ότι τα κενά μεταξύ κολωνών 

και τοιχώματος ήταν υπεύθυνα για τη 

διατήρηση της πλαστιμότητας και της 

αποφυγής της διατμητικής αστοχίας 

των κολωνών.

• Μοντέλο 4: Τα 6 επιμέρους τοιχώ-

ματα λειτούργησαν σα μια σειρά από 

αμφίπακτα δοκάρια. Οι κατακόρυφοι 

οπλισμοί διέρρευσαν γρήγορα και το 

βέλος κάμψης που δημιουργήθηκε τα 

έφερε σε επαφή μεταξύ τους και με τις 

κολώνες με αποτέλεσμα να αστοχή-

σουν διατμητικά στην κορυφή και στη 

βάση τους οι κολώνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όλα τα πλαίσια με τοιχώματα ήταν 

σαφώς ανώτερα από το πλαίσιο χωρίς 

τοίχωμα και σε θέμα αντοχής και δυ-

σκαμψίας.

Eπισκευές

Ο ρόλος των ενφατνούμενων τοιχωμάτων στην ενίσχυση των κατασκευών

Θανασούλιας Ανδρέας - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 368) 
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Το μοντέλο 4 διατήρησε την ικανότητα 

σε παραλαβή επιπλέον φορτίων ενώ 

τα υπόλοιπα είχαν φτάσει στα όρια 

τους. Σε θέμα δυσκαμψίας το μοντέλο 

1 είχε τη μεγαλύτερη ενώ το 4 τη μι-

κρότερη. Το 2 και 3 συμπεριφέρθηκαν 

περίπου ίδια.

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι όταν 

αστοχούσαν τα τοιχώματα οι κολώνες 

αναλάμβαναν όλο το διατμητικό φορτίο. 

Αυτό σημαίνει ότι οι κολώνες, οι οποίες 

ουσιαστικά λειτουργούν σαν κρυφά υπο-

στηλώματα για το τοίχωμα, χρειάζονται 

ενίσχυση με περίσφιγξη και συνδετήρες 

ανά κοντινές αποστάσεις. [2]

3. ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Το πείραμα αυτό διαπραγματεύεται 

τα μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια. 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για αρ-

χιτεκτονικούς λόγους. Η έρευνα έδει-

ξε ότι η συνολική συμπεριφορά του 

πλαισίου επηρεάζεται από: 

• Τις ιδιότητες του τοιχώματος και 

του πλαισίου όπως από τον οπλισμό 

των υποστυλωμάτων, των δοκών, την 

αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη 

και τα υλικά του τοιχώματος (αν είναι 

τοιχοποιία ή από οπλισμένο σκυρόδε-

μα κ.τ.λ.)

• Τον τύπο και την αποτελεσματικότη-

τα της σύνδεση μεταξύ του τοιχώμα-

τος και των μελών του πλαισίου

• Τον οπλισμό του τοιχώματος

Το προσομοίωμα είναι ένας όροφος με 

ένα άνοιγμα όπου χρησιμοποιήθηκαν 9 

μοντέλα. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστι-

κά και οι οπλισμοί όλων των μοντέλων 

είναι ίδιοι. Τα υποστηλώματα έχουν 

διαστάσεις 150*100 (σε mm) και οι 

δοκοί 150*300 (σε mm). Τα υποστυλώ-

ματα έχουν διαμήκη οπλισμό 4Φ10 και 

εγκάρσιο Φ6/80 ενώ τα δοκάρια 8Φ8 

και Φ6/80 αντίστοιχα. Ο οριζόντιος 

οπλισμός και ο κατακόρυφος του τοι-

χώματος είναι ίδιος για όλα τα μοντέ-

λα, ρh=ρv=0.009. Η ένωση του τοιχώ-

ματος με το πλαίσιο έγινε με βλήτρα. 

Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν 

φαίνονται παρακάτω.

Στο μοντέλο 2 το τοίχωμα είναι μονο-

λιθικά συνδεδεμένο με το πλαίσιο ενώ 

στο 3 πρώτα κατασκευάστηκαν τα μέλη 

του πλαισίου και μετά το τοίχωμα. Στο 

μοντέλο 9 το μέγεθος του ανοίγματος 

είναι 325*433 (σε mm).

Όλα τα μοντέλα φορτίστηκαν με ανα-

κυκλιζόμενη οριζόντια δύναμη προσο-

μοιώνοντας σεισμική δράση.

ΑΣΤΟΧΙΑ 

Μετά το τέλος των φορτίσεων τα πλαί-

σια αστόχησαν με τους τρόπους που 

δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. 

Το μοντέλο 1 αστόχησε εξαιτίας του 

μηχανισμού που δημιουργήθηκε (πλα-

στικές αρθρώσεις στα υποστυλώματα), 

το μοντέλο 2 από διατμητική ολίσθη-

ση στη βάση του τοιχώματος, στο 3 

αστόχησε το σκυρόδεμα σε θλίψη, στο 

4 αστόχησε η κολώνα, στο 5,6,7 και 8 

αστόχησε το σκυρόδεμα σε θλίψη ενώ 

στο 9 δημιουργήθηκαν κοντά υποστη-

λώματα. Οι τιμές του μέγιστου φορτί-

ου, που μπόρεσε να παραλάβει κάθε 

μοντέλο, και της δυσκαμψίας φαίνο-

νται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά η ενίσχυση του πλαισίου με τις 

παραπάνω μεθόδους αύξησε τη δυ-

lw (mm) (3) hw (mm) (4) lw/hw(5) fC (MPa) (6) Infill (7)

1300 750 1.73 25.3 25.3

1300 750 1.73 24.2 20.7

325 750 0.43 22.5 20.1

650 750 0.87 24.3 22.5

975 750 1.30 20.0 22.0

2x487.5 750 1.30 20.1 22.8

650 750 0.87 23.9 25.3

Σχήμα 1: Όψεις των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν

και διαστάσεις των τοιχωμάτων [3]
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σκαμψία και την αντοχή του μη τοιχο-

πληρωμένου πλαισίου.

• Τα μοντέλα με τα πλευρικά τοιχώμα-

τα στη μία πλευρά (4,5,6) παρουσία-

σαν βελτιωμένη αντοχή 4-8 φορές πε-

• Το μοντέλο 7 παρουσίασε 20% λιγό-

τερη αντοχή απ’ ότι το 6 παρόλο που 

έχουν τον ίδιο λόγο διαστάσεων. Το 

μοντέλο 8 παρουσίασε μειωμένη αντο-

χή κατά 13% απ’ ότι το 5 παρόλο που 

έχουν τον ίδιο λόγο διαστάσεων. Πα-

ρατηρούμε ότι η ασυνέχεια του τοιχώ-

ματος παρουσιάζει μειωμένη αντοχή 

και δυσκαμψία απ’ ότι ένα πλευρικό 

τοίχωμα με ίδιο λόγο διαστάσεων.

• Όσον αφορά την ικανότητα απορρό-

φησης ενέργειας, το μοντέλο 2 παρου-

σίασε ικανότητα 7 φορές περισσότερο 

απ’ ότι το μη τοιχοπληρωμένο πλαίσιο 

ενώ σε σύγκριση με τα μοντέλα 4,5,6 

από 1.5-3 φορές περισσότερο.

• Τελικά την καλύτερη συμπεριφορά πα-

ρουσίασαν τα πλήρως τοιχοπληρωμένα 

πλαίσια και ακολούθησαν αυτά με πλευ-

ρικά τοιχώματα στη μία πλευρά. [3]

4. ΠΕΙΡΑΜΑ 3

Το πείραμα αυτό εξετάζει την επί-

δραση των ματίσεων του διαμήκους 

οπλισμού των υποστηλωμάτων στη 

συνολική συμπεριφορά του πλαισίου. 

Χρησιμοποιούνται 6 μοντέλα με 2 ορό-

φους και ένα άνοιγμα.

• Μοντέλο 1: Μη τοιχοπληρωμένα 

πλαίσια

• Μοντέλο 2: Πλαίσια με τοιχοπλήρω-

ση και με διαμήκη οπλισμό υποστηλω-

μάτων ο οποίας είναι συνεχόμενος

• Μοντέλο 3: Πλαίσια με τοιχοπλήρω-

ση χωρίς ενίσχυση στην περιοχή των 

ματίσεων 

• Μοντέλο 4: Πλαίσια με τοιχοπλήρωση 

και προσθήκη περιμετρικής ενίσχυσης 

στην περιοχή των ματίσεων με διαστά-

σεις 150*50 και διαμήκη οπλισμό 4Φ6 

και εγκάρσιο Φ6/50

• Μοντέλο 5: Πλαίσια με τοιχοπλήρω-

ση και αύξηση της διατομής των υπο-

στηλωμάτων στο διπλάσιο. Ο διαμήκης 

οπλισμός της νέας κολώνας είναι 4Φ6. 

Ο εγκάρσιος οπλισμός είναι Φ6/25 

στην περιοχή των ματίσεων και Φ6/50 

εκτός ματίσεων.

• Μοντέλο 6: Πλαίσιο με τοιχοπλήρωση 

και συγκόλληση διαμήκους οπλισμού 

των υποστηλωμάτων στην περιοχή μα-

τίσεων.

Όσοι οπλισμοί υποστηλωμάτων ματί-

Specimen 1

Specimen 4

Specimen 7

Specimen 2

Specimen 5

Specimen 8

Specimen 3

Specimen 6

Specimen 9

Σχήμα 2: Aστοχία των μοντέλων [3]

Eπισκευές

  Specimen no: (1)    Ultimate load (kN)      Initial stiffness (kN/mm)

    Experimental (2) Analytical (3) Ratioa (4) Experimental (5) Analytical (6) Ratioa (7)

1 26.30 25.60 1.03 4.50 5.10 0.88

2 351.00 363.00 0.97 212.80 225.70 0.94

3 247.90 252.30 0.98 159.60 167.40 0.95

4 98.10 82.19 1.19 21.10 26.50 0.80

5 150.30 153.40 0.98 49.20 55.62 0.88

6 193.80 190.80 1.02 77.20 84.71 0.91

7 155.90 157.50 0.99 64.80 68.99 0.94

8 131.30 128.30 1.02 46.70 52.55 0.89

9 179.50 173.70 1.03 91.60 103.69 0.88

Πίνακας 1: Τιμές μέγιστου φορτίου και δυσκαμψίας [3]

ρισσότερο απ’ ότι το μη τοιχοπληρωμένο 

πλαίσιο. Επίσης παρατηρήθηκε ότι όσο με-

γαλύτερος ο λόγος των διαστάσεων του 

τοιχώματος (μήκους/πλάτους) τόσο βελ-

τιωμένη η συμπεριφορά του πλαισίου.



33Πολιτικός Mηχανικός   Ioύλιος 2011

στηκαν είχαν μήκος μάτισης 150 mm. 

Τα υποστηλώματα είχαν διαστάσεις 

150*100 διαμήκη οπλισμό 4Φ10 και 

εγκάρσιο Φ6/10. Αντίστοιχα, τα δοκάρια 

150*150, 6Φ8 και Φ6/100. Τα τοιχώματα 

συνδέθηκαν με τα πλαίσια με βλήτρα 

και όλα είχαν τον ίδιο οπλισμό.

ΑΣΤΟΧΙΑ 

Μετά τη φόρτιση των μοντέλων προέ-

κυψαν οι παρακάτω αστοχίες.

Το μοντέλο 1 αστόχησε εξαιτίας μηχα-

νισμού που δημιουργήθηκε (πλαστικές 

αρθρώσεις στις κολώνες), το 2 αστό-

χησε διατμητικά (μεγάλες διαγώνιες 

ρωγμές) με αποτέλεσμα να σπάσει το 

Eπισκευές

Σχήμα 3: Aστοχία των μοντέλων [4]

Specimen 1

Specimen 3

Specimen 5

Specimen 2

Specimen 4

Specimen 6

σκυρόδεμα το 3,5,6 είχαν τον ίδιο τρό-

πο αστοχίας (καμπτικά και διατμητικά) 

καθώς η οριζόντια ρωγμή ενώθηκε με 

τις διαγώνιες, με εμφανή την αστοχία 

του σκυροδέματος. Το 4 αστόχησε και 

αυτό καμπτικά και διατμητικά χωρίς την 

εμφανή αστοχία του σκυροδέματος.

Παρατηρούμε ότι η αντοχή των μοντέ-

λων με ενισχυμένες τις περιοχές των 

ματίσεων αυξήθηκε έως και 10 φορές πε-

ρισσότερο από τα πλαίσια χωρίς τοιχω-

πλήρωση. Τη μεγαλύτερη αντοχή είχε το 

μοντέλο 6 και μάλιστα τη διπλάσια από 

το 3 ενώ τα μοντέλα 4 και 5 είχαν 1,6 φο-

ρές περισσότερη αντοχή από το 3.

Τα μοντέλα με τοιχοπλήρωση παρου-

σίασαν αυξημένη δυσκαμψία από 38 

έως 78 φορές από τα πλαίσια χωρίς 

τοιχοπλήρωση. Το μοντέλο 3 είχε 

τη μικρότερη δυσκαμψία ενώ το 5 τη 

μεγαλύτερη. Η ικανότητα απορρόφη-

σης ενέργειας των τοιχοπληρωμένων 

πλαισίων βελτιώθηκε ενισχύοντας τις 

περιοχές των ματίσεων. Συγκεκριμέ-

να, το μοντέλο 6 απορρόφησε τη με-

γαλύτερη ποσότητα σε σύγκριση με 

αυτά που είχαν ενισχυμένες περιοχές 

ματίσεων. Με τον ίδιο τρόπο συμπερι-

φέρθηκε και το μοντέλο 2. Το μοντέλο 

3 παρουσίασε τη μικρότερη απορρόφη-

ση ενέργειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γενικά η αντοχή, η δυσκαμψία και η ικα-

νότητα απορρόφησης ενέργειας βελτι-

ώθηκε όταν τα πλαίσια ενισχύθηκαν με 

τοιχώματα. Τα μοντέλα με ενισχυμένη 

την περιοχή των ματίσεων παρουσία-

σαν μειωμένη αντοχή, δυσκαμψία και 

ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 

από το μοντέλο με συνεχή διαμήκη 

οπλισμό των υποστυλωμάτων. Το μο-

ντέλο 6 με συγκολλημένο τον οπλισμό 

αποδείχθηκε η πιο πετυχημένη τεχνι-

κή από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 

στη περιοχή των ματίσεων καθώς πα-

ρουσίασε την καλύτερη συμπεριφορά 

σε αντοχή, δυσκαμψία και ικανότητα 

απορρόφησης ενέργειας. [3]

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕ-

ΞΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 

Χρησιμοποιώντας τα τοιχώματα ως 

μέσο ενίσχυσης πρέπει να παρατη-

ρήσουμε ότι αλλάζουν τα δυναμι-

κά χαρακτηριστικά της κατασκευής, 

όπως δυσκαμψία, μάζα και συνεπώς 

ιδιοπερίοδος καθώς Τ= (2ΠΜ ½)/Κ ½. 

Η δυσκαμψία αυξάνεται κατά πολλές 

φορές, όπως είδαμε στα προηγούμενα 

ενώ την αύξηση της μάζας μπορούμε 

να την αγνοήσουμε καθώς είναι μικρή. 

Συνεπώς η ιδιοπερίοδος μικραίνει κάτι 

το οποίο σημαίνει ότι η φασματική επι-

τάχυνση αυξάνεται, που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αυξάνονται και οι σει-

σμικές δυνάμεις αφού αυξάνεται η τέ-

μνουσα βάσης η οποία είναι ανάλογη 

της φασματικής επιτάχυνσης. [5]
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Eπισκευές

Αυτό μπορούμε να το τεκμηριώσουμε 

απλά εφαρμόζοντας τους τύπους που 

δίνει ο Ε.Α.Κ. για τυχαία νούμερα ιδι-

οπεριόδων, κατηγορία εδάφους Α και 

q=3,5

• 0<T<Τ1 Sa=γ*Α[1+Τ/Τ1(θ*β0/q-1)]  (1)

• T1<Τ<Τ2 Sa=γ*Α*θ*β0/q (2)

• T2<T Sa= (γ*Α*θ*β0/q)*(T2/T)2/3 (3)

T1=0,1 sec T2=0,4 sec

• Για Τ=0,5 είμαστε στην τρίτη περί-

πτωση και Sa=1,45m/s2

• Για Τ=0,2 είμαστε στη δεύτερη περί-

πτωση και Sa=1,68m/s2

• Για Τ=0,05 είμαστε στη πρώτη περί-

πτωση και Sa=2,02m/s2

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γενικά η ενίσχυση των κτιρίων με εν-

φατνούμενα τοιχώματα έδειξε ότι 

αυξάνει τη δυσκαμψία, την αντοχή, 

κάποιες φορές την πλαστιμότητα και 

μειώνει τις μετακινήσεις. Η τεχνική 

αυτή συμφέρει από οικονομική άποψη 

καθώς χρησιμοποιούνται κοινά υλικά 

(σκυρόδεμα, χάλυβας οπλισμού, βλή-

τρα), η τοποθέτησή τους είναι εύκολη 

και δε χρειάζεται ιδιαίτερα εξειδικευ-

μένο εργατικό προσωπικό. Το μόνο 

αρνητικό είναι ότι η τοποθέτηση τοι-

χωμάτων σημαίνει και αλλαγή στον 

τρόπο θεμελίωσης κάτι το οποίο είναι 

δύσκολο και δαπανηρό να επιτευχθεί. 

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εί-

ναι τα υπόλοιπα μέλη του πλαισίου  

(υποστηλώματα, δοκάρια) χρειάζονται 

ενίσχυση καθώς τα δοκάρια καλού-

νται να παραλάβουν μεγαλύτερες δυ-

νάμεις και τα υποστυλώματα παίζουν 

το ρόλο των ενισχυμένων περιοχών 

των τοιχωμάτων. Άρα πρέπει να αυξή-

σουμε τις διατομές τους και τον οπλι-

σμό τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στον εγκάρσιο οπλισμό των 

υποστυλωμάτων καθώς είδαμε πολλές 

διατμητικές αστοχίες. Αυτό μπορεί να 

γίνει με περίσφιγξη και με κλειστούς 

συνδετήρες ανά κοντινές αποστάσεις 

(τουλάχιστον να τηρούνται τα ελάχι-

στα του κανονισμού). Επίσης προσοχή 

θέλουν και οι περιοχές των ματίσεων 

όπου είδαμε ότι ο αποτελεσματικότε-

      Specimens    Ultimate load capacity (kN) Initial stiffness (kN/mm)

    Experimental Analytical Εxperimental Analytical  

1 26.30 25.60 1.03 5.10

2 351.00 363.00 0.97 225.70

3 247.90 252.30 0.98 167.40

4 98.10 82.19 1.19 26.50

5 150.30 153.40 0.98 55.62

6 193.80 190.80 1.02 84.71

7 115.90 157.50 0.99 68.99

8 131.30 128.30 1.02 52.55

9 179.50 173.70 1.03 103.69

Πίνακας 2: Τιμές μέγιστου φορτίου και δυσκαμψίας [4]

ρος τρόπος είναι η συγκόλληση των 

σιδήρων ή η συνέχεια του οπλισμού 

στους παραπάνω ορόφους κάτι το 

οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε 

πολυόροφα κτίρια. 

Τα μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια 

ενδείκνυνται όταν έχουμε αρχιτεκτο-

νικούς περιορισμούς με αρκετές όμως 

αδυναμίες σε σύγκριση με τα ολικά 

τοιχοπληρωμένα.

Τέλος δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις 

αλλαγές στα δυναμικά χαρακτηριστικά 

της κατασκευής καθώς οι σεισμικές 

δυνάμεις αυξάνονται.
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Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε, στις 7 Μαΐου 

2011, η καθιερωμένη επίση-

μη τελετή παρουσίασης του Τριετούς 

Απολογισμού Δράσης και Οικονομικής 

Δραστηριότητας του ΕΤΕΚ. Στα πλαί-

σια της φετινής εκδήλωσης, γιορτά-

στηκαν τα 20χρονα του Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου κάτω 

από τη θεματική «Η συνεισφορά της 

μηχανικής επιστήμης στην τεχνολο-

γική, οικονομική, κοινωνική και πολι-

τιστική ανάπτυξη». Σχετικές εισηγή-

σεις έγιναν από την Αντιπρύτανη του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

Δρα Αντωνία Μοροπούλου και από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτονι-

κής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δρα 

Γιώργο Πανέτσο.

Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθη-

σαν πέραν των 270 εκλεκτών προσκε-

κλημένων και μελών του Επιμελητηρί-

ου, πραγματοποιήθηκε στον περίβολο 

του οικήματος ΕΤΕΚ στην εντός των 

τειχών Λευκωσία. 

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύ-

θυναν η υπουργός Συγκοινωνιών και 

Έργων, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, 

ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδας, Χρίστος Σπίρτζης, και ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων 

Τουρκοκύπριων Μηχανικών και Αρ-

χιτεκτόνων (ΚΤΜΜΟΒ), Ahmet Omer 

Cagnan.

Στο χαιρετισμό της η υπουργός Συγκοι-

νωνιών και Έργων σημείωσε, μεταξύ 

άλλων, ότι «το ΕΤΕΚ, ως ο θεσμο-

θετημένος τεχνικός σύμβουλος του 

κράτους, έχει σημαντικό ρόλο να δια-

δραματίσει σε θέματα ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας. 

Οι σημερινές κοινωνίες βασίζονται σε 

τεράστιο πλέον βαθμό στην τεχνολο-

γία, χωρίς την οποία κινδυνεύουν να 

παραμείνουν στο περιθώριο του παγκο-

Απολογισμός Δράσης και Οικονομικής Δραστηριότητας του ΕΤΕΚ

σμίου γίγνεσθαι. Τα μέλη του ΕΤΕΚ, 

οι μηχανικοί, έχουν αυξημένο βάρος 

για τη διαμόρφωση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης στην Κύπρο». Κλείνοντας 

τον χαιρετισμό της, η κ. Μαρκουλλή ευ-

χήθηκε όπως η συνεργασία του υπουρ-

γείου Συγκοινωνιών και Έργων και του 

ΕΤΕΚ συνεχίσει και ενδυναμωθεί στα 

επόμενα χρόνια και ανέφερε ότι προσ-

δοκία της είναι το ΕΤΕΚ να συνεχίσει 

με την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία το 

σημαντικό του έργο, για την επίτευξη 

του στόχου της κοινωνικής, πολιτιστι-

κής και οικονομικής ανάπτυξης και για 

τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας.

Στην κατάθεση του Απολογισμού της 

Τριετίας 2008-2011, ο Πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, σταχυο-

λόγησε καταρχάς την δράση του ΕΤΕΚ 

την τελευταία τριετία. Στη συνέχεια, 

παρουσίασε και μετέδωσε εικόνες, ση-

μαντικά ορόσημα και επιτυχίες από την 

20χρονη παρουσία του ΕΤΕΚ. Έκανε 

αναφορά στην ιστορία του Επιμελη-

τηρίου, στην κληρονομιά που αφήνει 

και στο όραμα του σημερινού Γενικού 

Συμβουλίου για το μέλλον. Κλείνοντας 

την παρουσίαση του, ο Πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ υπογράμμισε ότι «η εικοσαετής 

παρουσία και δράση του Επιμελητηρί-

ου άφησε βαριά κληρονομιά και προδι-

έγραψε, με ασυγχώρητη σαφήνεια, το 

μέλλον του. Το Επιμελητήριο θα συνε-

χίσει να είναι συνυπεύθυνο, θα συνε-

χίσει να συμμετέχει και να συνδιαμορ-

φώνει τις πολιτικές που καθορίζουν το 

μέλλον μας, το μέλλον των μελλοντι-

κών γενιών, το μέλλον τούτου του τό-

που. Βαριά και τιμητική η ευθύνη και ο 

ρόλος αυτός».

Iστορικό

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του 

Απολογισμού Τριετίας 2008-2011: «Η 

ανάγκη προαγωγής της επιστήμης, της 

μηχανικής και της τεχνολογίας στον 

τόπο μας και η ωρίμανση των αντικει-

μενικών συνθηκών στην κυπριακή κοι-

νωνία λειτούργησαν καταλυτικά στην 

ίδρυση και λειτουργία του Επιστημο-

νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ).

Το θέμα της ίδρυσης ενός ενιαίου φο-

ρέα του επιστημονικού τεχνικού κό-

σμου της Κύπρου είχε τεθεί επιτακτικά 

από τις οργανώσεις των μηχανικών 

αμέσως μετά την ανεξαρτησία. Λόγω 

όμως των πολιτικών γεγονότων που 

ακολούθησαν, το όλο θέμα παρέμεινε 

σε εκκρεμότητα μέχρι το 1975, οπότε 

ετέθη εκ νέου επιτακτικά στο αρμόδιο 

υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 

Aναφορά
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Τότε, οι οργανώσεις ανέλαβαν την 

πρωτοβουλία για σύνταξη προσχεδί-

ου νομοσχεδίου, το οποίο παρέδωσαν 

στον τότε υπουργό Συγκοινωνιών και 

Έργων, στις 8 Απριλίου 1987. Το προ-

σχέδιο, αφού έτυχε νομοτεχνικής επε-

ξεργασίας από τη Γενική Εισαγγελία 

της Δημοκρατίας και της έγκρισης του 

Υπουργικού Συμβουλίου, κατατέθηκε 

στη Βουλή.

Η Βουλή, στις 29 Νοεμβρίου 1990, θε-

σμοθέτησε το ΕΤΕΚ, ψηφίζοντας το 

σχετικό νομοσχέδιο σε Νόμο. Ο Νόμος 

224/90 στο Άρθρο 4 καθορίζει ότι: «Το 

Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγω-

γή της επιστήμης στους διάφορους το-

μείς που σχετίζονται με την ειδικότητα 

των μελών του, της μηχανικής και της 

τεχνολογίας γενικά, και την ανάπτυξή 

τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοι-

νωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

Δημοκρατίας».

Το δε Άρθρο 5 αναφέρει ότι: «Το Επι-

μελητήριο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και 

εξουσία... και επιτελεί κάθε πράξη για 

την προώθηση των σκοπών του...»

Οι πρώτες εκλογές, το 1991, διεξή-

χθησαν από την Προσωρινή Διοικού-

σα Επιτροπή, σύμφωνα με τις μετα-

βατικές διατάξεις του Νόμου. Από το 

1991 μέχρι σήμερα, το ΕΤΕΚ ανέπτυξε 

πλήρη δραστηριότητα ώστε να πετύχει 

το στόχο που τέθηκε από το πρώτο 

εκλεγμένο Γενικό Συμβούλιο, δηλαδή 

την επίτευξη των σκοπών που καθόρι-

σε η ίδια η νομοθεσία.

Τα μέλη του ΕΤΕΚ κλήθηκαν για έβδο-

μη φορά, στις 5 Ιουνίου 2011, και 

εξέλεγξαν τα 30 μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου, το οποίο είναι το ανώτα-

το καθοδηγητικό όργανο του ΕΤΕΚ, 

και πέντε μέλη του Πειθαρχικού Συμ-

βουλίου. Οι προηγούμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το 

2008, το 2005, το 2002, το 1999, το 

1996 και το 1993.

Στα χρόνια που πέρασαν, το Επιμε-

λητήριο καθιερώθηκε στη συνείδηση 

του απλού πολίτη ως το Σώμα που, με 

τις παρεμβάσεις του, δίνει το μήνυμα 

της διαφάνειας και της ποιότητας στη 

λήψη των αποφάσεων από τα αρμόδια 

όργανα του κράτους και παράλληλα 

καθιερώθηκε ως ο Τεχνικός Σύμβου-

λος του κράτους».   ¶

Aναφορά

Μ όλις κυκλοφόρησε η πλήρως αναθεωρημένη 3η έκδοση 
του βιβλίου “ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Οδοστρώματα-Υλικά-Έλεγχος 

ποιότητας” του συγγραφέα Αθ. Νικολαΐδη, Καθηγητή ΑΠΘ.  
Το βιβλίο της 3ης έκδοσης αποτελείται από δεκαεπτά (17) 
κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε τρεις ευρύτερες ενότητες: 
Οδοστρώματα, Υλικά και Έλεγχος ποιότητας.
Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται το έδαφος, από τη σκοπιά 
του μηχανικού οδοποιίας, τη διαστασιολόγηση, τη συντήρηση, 
την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την ανακύκλωση των εύκα-
μπτων και των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. 
Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τα αδρανή υλικά, τα ασφαλτικά 
υλικά και τα θερμά και ψυχρά ασφαλτομίγματα. 
Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι έλεγχοι ποιότητας των 
ασφαλτικών συνδετικών υλικών, των αδρανών υλικών και των 
ασφαλτικών μιγμάτων καθώς και η διαδικασία ποιοτικού ελέγ-
χου παραγωγής και αποδοχής των ασφαλτικών μιγμάτων. 
Η 3η, πλήρως αναθεωρημένη, αντανακλά τις πολύ σημαντικές 
αλλαγές και προόδους πού έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 
από την τελευταία έκδοση του βιβλίου (2002) μέχρι σήμερα 
και γράφηκε υπό το πρίσμα των νέων Ευρωπαϊκών προτύπων 
που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα συμπεριλαμβάνει και τις αναθεωρήσεις 

των σχετικών Αμερικανικών προτύ-
πων. 
Το βιβλίο, ISBN 978-960-91849-5-3, 
διαστάσεων 17cmx24cm με σκληρό 
εξώφυλλο, έχει συνολικά 1054 σε-
λίδες και περιέχει 227 σχήματα, 59 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 179 
πίνακες και 854 βιβλιογραφικές 
αναφορές. 
Απευθύνεται σε όλους όσους 
ασχολούνται με την οδοποιία: 
μελετητές, κατασκευαστές, ερ-
γαστηριακούς, ερευνητές και φοι-
τητές που επέλεξαν την οδοποιία 
ως εξειδίκευσής τους.
Το βιβλίο διατίθεται πανελλαδικά στην τιμή των ογδόντα ευρώ 
(80,00€) από τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και επιπροσθέ-
τως για τη Θεσσαλονίκη και από το βιβλιοπωλείο Ανικούλα & 
Αλεξίκος. 
Για περισσότερες πληροφορίες όπως και για την προμήθεια 
του βιβλίου απευθείας από τον συγγραφέα μπορείτε να απευ-
θύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athfnik@otenet.gr

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ή δό ώ
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Τ ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η 
Οργανωτική Επιτροπή της Κυ-

πριακής Πλατφόρμας, διοργάνωσαν 
το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, στο ξενο-
δοχείο Hilton στη Λευκωσία, Ημερίδα 
για την Παρουσίαση της Στρατηγικής 
Ατζέντας και των Ερευνητικών Προτε-
ραιοτήτων της Κυπριακής Πλατφόρμας 
για την Έρευνα και Τεχνολογία στις 
Κατασκευές (ΠΕΤΕΚΚ).

Σκοπός της Ημερίδας ήταν, να παρου-
σιαστούν τα αποτελέσματα της μελέ-
της που έχει γίνει από τις 7 Ομάδες 
Εργασίας, για τον κάθε ένα από τους 
7 τομείς ερευνητικής προτεραιότητας 
για τις Κατασκευές, όπως αυτά πα-
ρουσιάζονται στη Στρατηγική Ατζέ-
ντα. Επίσης, σκοπός ήταν να παρου-
σιαστούν οι Στόχοι (πίνακας Α) και το 
Όραμα της Κυπριακής Πλατφόρμας 
για την Κατασκευαστική Βιομηχανία, 
καθώς επίσης να ακουστούν και να 
καθοριστούν μέσα από συζήτηση αλλά 
και από τις εμπειρίες της Ευρωπαϊκής 
και Ελληνικής Πλατφόρμας, οι μελλο-
ντικοί στόχοι της ΠΕΤΕΚΚ.

Η Κυπριακή Πλατφόρμα για την Έρευ-
να και Τεχνολογία στις Κατασκευές 
(ΠΕΤΕΚΚ), η οποία έχει ως γνώμονα 
την εξέλιξη και την πρόοδο του κατα-
σκευαστικού τομέα, ιδρύθηκε από το 
ΕΤΕΚ τον Οκτώβριο του 2006, μέσα 
στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπα-
ϊκής αντίληψης για καθορισμό κοινής 
στρατηγικής και θεμάτων προτεραιο-
τήτων για την έρευνα, μέσω της δημι-
ουργίας Εθνικών Πλατφορμών σε διά-
φορους τομείς της οικονομίας.

Η όλη προσπάθεια συντονίστηκε από 
την Οργανωτική Επιτροπή η οποία όρι-
σε τους επτά Τομείς Προτεραιότητας 
για τον τομέα των κατασκευών στη Κύ-
προ, μέσα από μια Παγκύπρια Ημερίδα. 
Οι επτά τομείς Στρατηγικών Ερευνητι-

Ημερίδα:  Έρευνα και Τεχνολογία στις Κατασκευές

Πίνακας Α: ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΤΕΚΚ

• Η σύνταξη της πρότασης για το κυπριακό όραμα για την έρευνα και την τεχνολογία 
στις κατασκευές

• Ο καθορισμός της στρατηγικής όσον αφορά στην ερευνητική ατζέντα

• Η συμβολή στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού οράματος για την κατασκευή και στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής

• Η ενεργοποίηση της συμβολής του βιομηχανικού κλάδου και η βελτίωση της από-
δοσης της έρευνας και της τεχνολογίας στη βιομηχανία της κατασκευής

• Η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού κλάδου

• Η συνεισφορά στη σύνταξη εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και οδηγιών που 
να ενισχύουν την υλοποίηση του οράματος για την τεχνολογία των κατασκευών

κών Προτεραιοτήτων όπως καθορίστη-
καν είναι οι εξής:

1.  Υποδομές
2.  Ενέργεια
3.  Πολεοδομικός & Αρχιτεκτονικός  
 Σχεδιασμός
4.  Προστασία Πολιτιστικής Κληρο-  
 νομιάς
5.  Πρότυπα
6.  Υλικά 
7.  Τεχνολογία Κατασκευών

Στον κάθε ένα από τους πιο πάνω το-
μείς ορίστηκε ένας συντονιστής κάτω 
από την ευθύνη του οποίου δημιουρ-
γήθηκαν Ομάδες Εργασίας, με ιδιαίτε-

ρη προσπάθεια για την συμμετοχή και 
των επιχειρήσεων μαζί με τους άλλους 
φορείς.

Στην Στρατηγική Ερευνητική ατζέντα 
της ΠΕΤΕΚΚ η οποία έχει ολοκληρω-
θεί μέσα στο 2010 καταγράφονται και 
τεκμηριώνονται οι προτεραιότητες και 
οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιο-
μηχανίας σε θέματα έρευνας και τε-
χνολογικής ανάπτυξης σε μακροχρό-
νιο επίπεδο και συγκεκριμένα μέχρι το 
2030.

Όπως ανάφερε στο χαιρετισμό του ο 
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέλιος Αχνιώ-
της, «στόχος του ΕΤΕΚ είναι, όπως 
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η ατζέντα της ΠΕΤΕΚΚ συνεισφέρει 
σημαντικά στο μελλοντικό σχεδιασμό 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 
ούτως ώστε να καλύψει ένα σημαντικό 
κενό που παρατηρείται στη διαδικασία 
αυτή σήμερα αφού οι προτάσεις αυτές 
προέρχονται από αυτούς που γνωρίζουν 
από πρώτο χέρι τις πραγματικές ανά-
γκες του τομέα, τους Μηχανικούς και 
τους εκπροσώπους της βιομηχανίας».

Ο κ. Αχνιώτης τόνισε τη συνεισφορά 
του κατασκευαστικού κλάδου στο Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου, 
ενός κλάδου ο οποίος απασχολεί πέ-
ραν των 30 χιλιάδων ατόμων, και με 
ακαθάριστη αξία παραγωγής πέραν 
του 1,5 δις ευρώ, χωρίς βέβαια να πα-
ραλείψει να αναφερθεί στην ύφεση 
την οποία βιώνει ο κατασκευαστικός 
τομέας τα τελευταία χρόνια λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Για να μπορέσει η κατασκευαστική βι-
ομηχανία να ανακάμψει, ο κ. Αχνιώτης 
υπογράμμισε την ανάγκη για στενή 
συνεργασία των κυβερνητικών ερευ-
νητικών φορέων και των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων με τη βιομηχανία, ώστε η 
έρευνα να ενθαρρύνεται από τη βιο-
μηχανία, με στόχους σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα. 
Επιπρόσθετα, επισήμανε την ανάγκη 
για δημιουργία δικτύων με ερευνητικά 
κέντρα σε χώρες της Ευρώπης στον 
τομέα των κατασκευών. 

Με τη σειρά της η υπουργός Συγκοινω-
νιών και Έργων κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλή ανάφερε στο δικό της χαιρετισμό 
ότι, αν και η συνεισφορά της κατασκευ-
αστικής βιομηχανίας ήταν σημαντική 
για την ανάπτυξη του τόπου, ο κλάδος, 
πρέπει να αφουγκραστεί τις νέες αντα-
γωνιστικές συνθήκες, να αναβαθμιστεί 
και να προσαρμοστεί σε αυτές για να 
συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός. 
Επισήμανε ότι, για να γίνει αυτό πρέπει 
να γίνουν επενδύσεις στον τομέα της 
Έρευνας και Ανάπτυξης, στη γνώση και 
την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να 
μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν της 
αλλά και να συνεισφέρει στο στόχο της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας για προ-
σωπικό, με ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. ¶



Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1493 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Α/Α Σημεία Ελέγχου

Α ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

1 Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και καθορισμός μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

2 Επαρκή διαλείμματα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους

3 Διάθεση πόσιμου, δροσερού νερού

4 Χρήση κατάλληλου ιματισμού

5 Προγραμματισμός εργασιών για μείωση της θερμικής καταπόνησης

6 Διακοπή εργασιών που διεξάγονται κάτω από τον ήλιο σε συνθήκες καύσωνα

Β ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και καθορισμός μέτρων στο ΣΑΥ

2 Γεωτεχνική μελέτη

3 Μελέτη αντιστήριξης της εκσκαφής

4 Καθορισμός στο ΣΑΥ της θέσης των υπόγειων υπηρεσιών

5 Κατάλληλη και επαρκής αντιστήριξη ή κατάλληλη διαμόρφωση των πρανών της εκσκαφής

6 Προστασία προσώπων και οχημάτων από πτώση στην εκσκαφή

7 Ασφαλής διακίνηση πεζών και οχημάτων

8 Επαρκή μέσα πρόσβασης στο χώρο της εκσκαφής

9 Επαρκή μέτρα για καταστολή της σκόνης

10 Επαρκής σήμανση ασφάλειας και υγείας

Γ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1 Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και καθορισμός μέτρων στο ΣΑΥ για να αποτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων

2 Επαρκής περίφραξη του χώρου του εργοταξίου

Άρχισε το Μάιο και θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο από 

το ΤΕΕ, η Εκστρατεία Επιθεώρησης των Εργοταξίων, 

που σαν στόχο έχει την προστασία από τους κινδύνους που 

σχετίζονται με το θερμικό φόρτο, τις χωματουργικές εργασί-

ες και την έλλειψη περιφράξεων.

Οι επιθεωρήσεις επικεντρώνονται στον έλεγχο συμμόρφω-

σης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-

γασία Νομοθεσίας, σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών 

και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κιν-

δύνων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σε συνθήκες θερμικού φόρτου και χωματουργικών εργασιών.  

Επίσης, θα γίνεται έλεγχος της καταλληλότητας και επάρ-

κειας της περίφραξης των εργοταξίων, ώστε να αποτρέπεται 

η είσοδος σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.  Διευ-

κρινίζεται ότι ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με 

Μάιος – Αύγουστος 2011

τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση 

άλλων κινδύνων που ενδεχομένως να δημιουργούνται σε άλ-

λες δραστηριότητες ή εργασίες.

Το ΤΕΕ έχει εκδώσει οδηγούς και ενημερωτικά έντυπα τα 

οποία διατίθενται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία 

και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και είναι 

διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση: 

www.mlsi.gov.cy/dli

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επι-

κοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας, κυρία 

Όλγα Νικολαΐδου στον αριθμό τηλ. 22405614.

Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται κατάλογος των 

σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία.
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Π ραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
14 Μαΐου 2011, Παρουσίαση και 
Ξενάγηση στην Πανεπιστημιού-

πολη σε Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς 
Μηχανικούς. Η εκδήλωση ήταν αρχικά 
εισήγηση του ΣΠΜΑΚ και στη συνέχεια 
τέθηκε υπό την αιγίδα των συλλόγων 
ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ.

Κατά την παρουσίαση, ο κ Άγης Ελισ-
σαίος, Προϊστάμενος των Τεχνικών 
Υπηρεσιών αναφέρθηκε ευρύτερα στο 
έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά 
και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Πα-
νεπιστημιούπολης.

Ο κ. Ελισσαίος ανέφερε ότι κύρια επι-
δίωξη, τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών 
(ΤΥ) όσο και του Γραφείου Ανάπτυ-
ξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ), είναι 
ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και 
κατασκευή υποδειγματικών εκπαιδευ-
τικών κτιρίων, όπου θα μπορούν να 
εφαρμόζονται και αναπτύσσονται σύγ-
χρονες πρακτικές μάθησης, διδασκαλί-
ας και έρευνας.

Στη συνέχεια επεξήγησε το πολυ-
σύνθετο έργο των ΤΥ, το οποίο προ-
κύπτει τόσο από την πολυπλοκότητα 
των ίδιων των εγκαταστάσεων και των 

απαιτήσεων τεχνολογικής αιχμής και 
ενεργειακής συνείδησης, αλλά και από 
το γεγονός ότι πέραν του χώρου της 
Πανεπιστημιούπολης, το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου διαθέτει οργανωμένους 
μικρότερους πυρήνες στην Ακαδημία, 
Λατσιά, Στρόβολο, Παλαιά Λευκωσία, 
αλλά και σε 22 άλλα μεμονωμένα κτί-
ρια στη Λευκωσία.

Ο κ. Ελισσαίος ανέφερε ότι με βάση τα 
σημερινά στοιχεία και στρατηγικούς 
στόχους του Πανεπιστημίου, ο χρονο-
προγραμματισμός ανάπτυξης νέων Έρ-
γων στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και 
στους άλλους χώρους δραστηριοποίη-
σης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καλύ-
πτει περίοδο μέχρι και το έτος 2025. 
Η δε επεξεργασία του προγράμματος 
αυτού επηρεάζεται τόσο από εσωτε-
ρικές ακαδημαϊκές εξελίξεις, αλλά και 
από το βαθμό και ρυθμό χρηματοδότη-
σης των νέων Έργων από την Πολιτεία 
όπως αυτός συναρτάται από την ευρύ-
τερη κατάσταση της οικονομίας.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «Στρατηγικός 
στόχος των ΤΥ, είναι η συγκέντρωση 
της παρουσίας του Πανεπιστημίου σε 
τρεις βασικούς πυρήνες στη Λευκωσία 
(Πανεπιστημιούπολη, Ακαδημία, Πα-
λιά Λευκωσία), με κύριο πυρήνα την 
Πανεπιστημιούπολη», για ορθολογι-
στικό έλεγχο της ανάπτυξης αλλά και 
για αποκόμιση εκπαιδευτικών οφελών 
που προκύπτουν από τη συγκέντρωση 
ακαδημαϊκών λειτουργιών σε ενιαίο 
χώρο.

Αναφερόμενος στο μοντέλο ανάπτυξης 
της Πανεπιστημιούπολη, επεξήγησε τις 
βασικές αρχές οργάνωσης του Γενικού 
Χωροταξικού Σχεδίου (ΓΣΧ), το οποίο 
έχει αποδειχτεί να είναι ένα ευέλικτο 

Παρουσίαση και Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη

Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης
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και δυναμικό εργαλείο προγραμμα-
τισμού και διαχείρισης της κτιριακής 
ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης 
και το οποίο έχει επιτυχώς επιδεχθεί 
προσαρμογές και εκσυγχρονισμό.

Οι αρχικοί σχεδιασμοί είπε χαρακτηρι-
στικά, προέβλεπαν ένα Πανεπιστήμιο 
4.300 φοιτητών με 3 Σχολές και 12 
Τμήματα, ενώ το σχέδιο ανάπτυξης 
μέχρι το 2025, προβλέπει ένα Πανεπι-
στήμιο της τάξης των 10.000 φοιτητών 
με 9 Σχολές και 30 Τμήματα. Σήμερα 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 6.800 
φοιτητές και 425 ακαδημαϊκούς. Λει-
τουργούν δε, 6 Σχολές και 21 Τμήματα 
και ο χαρακτήρας του Πανεπιστημίου 
είναι διδακτικός αλλά και ταυτόχρονα 
ερευνητικός.

Για το ιστορικό ανάπτυξης της Πανεπι-
στημιούπολης, ο κ. Ελισσαίος ανέφερε 
ότι το 1996 εξασφαλίστηκε η έγκριση 
του ΓΧΣ από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
το 1998 ξεκίνησε η ουσιαστική ανά-
πτυξη με την κατασκευή σημαντικών 
έργων υποδομής και στη συνέχεια - κυ-
ρίως μέσω της διαδικασίας Αρχιτεκτο-
νικών Διαγωνισμών - υλοποιήθηκαν τα 
εξής Έργα: Φοιτητική Εστία 1Α, Σχολή 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστη-
μών και Χώροι Διδασκαλίας Ι, Κτίριο 
Συμβουλίου-Συγκλήτου Α Γ Λεβέντης, 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Σχολή Οι-
κονομικών Επιστημών & Διοίκησης και 
Χώροι Διδασκαλίας ΙΙ, και το Κέντρο 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. 

Έγινε επίσης αναφορά στο επικείμε-
νο πολυσήμαντο έργο που θα κατα-
σκευαστεί στην Πανεπιστημιούπολη, 
το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου», σχέδιο του διε-
θνούς φήμης Γάλλου Αρχιτέκτονα 
Jean Nouvel, καθώς και στην προώθη-

Άποψη της Πανεπιστημιούπολης από το λόφο του Άρωνα

ση του επίσης πολύ σημαντικού έργου 
της Πολυτεχνικής Σχολής, έργο των 
Αρχιτεκτόνων Χρύσανθου Χρυσάνθου, 
Αναστάσιου Κωτσιόπουλου, Ηρακλή 
Παπαχρίστου.

Κλείνοντας ο κ. Ελισσαίος αναφέρθηκε 
στον προγραμματισμό των μελλοντι-
κών έργων: Τμήμα Βιολογίας & Χώροι 
Διδασκαλίας ΙΙΙ, Φοιτητικές Εστίες 1Β, 
Ιατρική Σχολή, Κέντρο Καινοτομίας & 
Έρευνας, Κτίρια Θεωρητικών Σχολών 
(Φιλοσοφικής, Νομικής, Κοινωνικών 

Επιστημών & Επιστημών της Αγωγής, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών) & ΧΩΔ ΙV, 
Έργα Υποδομής Β’ Φάση (Ενεργειακό 
Κέντρο, Οδικό δίκτυο, Βιότοπος) και 
έκανε ειδική αναφορά στον Αρχιτε-
κτονικό Διαγωνισμός για το Τμήμα Βι-
ολογίας και τους Χώρους Διδασκαλίας 
ΙΙΙ, ο οποίος θα προκηρυχθεί εντός του 
2011. 

Στη συνέχεια ακολούθησε περιδιάβαση 
στην Πανεπιστημιούπολη και επίσκεψη 
στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί.  ¶
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Αγαπητά μέλη, συνεργάτες και φίλοι,

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης 
του συνεδρίου με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 12 - 13 Νοεμβρίου 2010, 
στο Hilton Park στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχα-
νικών Κύπρου (Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας – Κερύνειας) και 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Υπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού Συ-
γκοινωνιών και Έργων.

Επίσης, το συνέδριο στήριξαν ο Γερμανικός Οργανισμός Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων «Deutsche Gezetzhiche 
Unfallversicherung» (DGUV), το Γερμανικό Ινστιτούτο Υποχρε-
ωτικής Ασφάλισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευ-
αστικό Τομέα «Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft» (BG 
BAU), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επαγ-
γελματίες στο τομέα των Κατασκευών αλλά και σε άλλους το-
μείς που εμπλέκονται σε εργασίες σε ύψος να πληροφορηθούν 
σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους και πρακτικές 
καθώς και το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την ασφαλή εκτέλε-
ση εργασιών σε ύψος. Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
λειτούργησε έκθεση στην οποία κορυφαίοι κατασκευαστές ικρι-
ωμάτων και άλλου εξοπλισμού για τις εργασίες σε ύψος στην 
Κεντρική Ευρώπη και την παγκόσμια αγορά, παρουσίασαν τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα αυτό.

Η έρευνα αξιολόγησης του συνεδρίου διεξάχθηκε την περίοδο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011, με ερωτηματολόγιο το οποίο 

στάλθηκε ηλεκτρονικά στα πρόσωπα που συμμετείχαν στο συ-
νέδριο. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 140 πρόσωπα, από το 
σύνολο των 173 συμμετεχόντων και απάντησαν 28 πρόσωπα, 
δηλαδή ανταποκρίθηκε το 20%.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το Επαρχιακό Συμβού-
λιο του Τμήματος Λευκωσίας – Κερύνειας του Συλλόγου Πολι-
τικών Μηχανικών Κύπρου και η οργανωτική επιτροπή του συ-
νεδρίου προγραμματίζει την διοργάνωση του τρίτου συνεδρίου 
για τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας τον Ιούνιο 
του 2012.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη, καθώς και τους συνεργάτες και φί-
λους του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που συμμε-
τείχαν στο συνέδριο και συνέβαλαν στην επιτυχία του. 

Επίσης, ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους ανταποκρίθηκαν στην 
έρευνα και επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.  Η 
άποψη και τα σχόλια σας είναι σημαντικά και θα μας βοηθήσουν 
να βελτιώσουμε την οργάνωση των επόμενων συνεδρίων μας. 

Επαρχιακό Συμβούλιο Τμήματος Λευκωσίας – Κερύνειας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου «Εργασίες σε Ύψος»  Ιούλιος 2011

1. Γενική βαθμολογία Συνεδρίου

2. Βαθμολογία οργάνωσης

3. Βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών από το Συνέδριο

4. Συσχέτιση με την εργασία των συμμετεχόντων

5. Πληροφόρηση που λήφθηκε

Αποτελέσματα έρευνας αξιολόγησης Συνεδρίου με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» 
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6. Δυνατό στοιχεία του Συνεδρίου

• Καταρτισμένοι ομιλητές (14)

• Παρουσία θεμάτων και από το εξωτερικό (10)

• Παρουσία νέων προϊόντων και πρακτικών (5)

• Θέματα και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (μετάφραση κ.λπ.) (2)

• Οργάνωση (6)

• Γνωριμίες (1)

7. Αδυναμίες του Συνεδρίου

• Τεχνικά προβλήματα (ήχος) (2)

• Πιο δυναμικοί ομιλητές για τόνωση του ενδιαφέροντος (1)

• Περιορισμένη αναφορά μέτρων στο στάδιο της μελέτης (1)

• Περισσότερος χρόνος για τις εκθέσεις (2)

• Περισσότερη πληροφόρηση για την κυπριακή αγορά (1)

• Μεγάλη δαπάνη χρόνου σε «διαφημιστικές» παρουσιάσεις (2)

• Μη διάθεση του καταλόγου των συμμετεχόντων (1)

8. Θέματα προς βελτίωση σε επόμενα Συνέδρια

• Βελτίωση παρουσιάσεων (πιο σύντομες, λιγότερο θεωρητικές και πιο εικονογραφημένες) (3)

• Μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα A&Y, λιγότερο παρουσίαση των εταιρειών (1)

• Α&Υ στο στάδιο Λειτουργίας και συντήρησης (1)

• Παραδείγματα ατυχημάτων από την Κύπρο (1)

• Παρουσία της σχετικής νομοθεσίας (2)

• Παρουσία πιο πρακτικών προβλημάτων, μέτρων επίλυσης και καινοτόμας τεχνολογίας (1)

9. Σχόλια και εισηγήσεις

• Πολύ καλή πρωτοβουλία και προσπάθεια (2)

• Πολύ καλή οργάνωση (2)

• Εντυπωσιακή συμμετοχή (1)

• Ξεχωριστές παρουσιάσεις για εργοδότες / εργοδοτούμενους (1)

• Μικρότερο ακροατήριο (1)

• Μονοήμερο (1)

• Διεξαγωγή ημερίδων σε ορισμένα θέματα (1)

10. Προτεινόμενα θέματα ασφάλειας και υγείας για το επόμενο Συνέδριο

* σε παρένθεση δίνεται ο αριθμός των ερωτηματολογίων 
στα οποία υπήρχε ή συγκεκριμένη εισήγηση / παρατήρηση

• Aσφαλής Εργασία με κινητό εξοπλισμό ανύψωσης προσώπων

• Ασφάλεια και υγεία στα οδικά έργα

• Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα

• Απόδοση της πρόληψης - Οικονομικό όφελος από την
 επένδυση στην Α&Υ

•  Καινοτομίες στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - 
 Έξυπνα ΜΑΠ

•  Εργονομία

•  Άγχος

•  Ευθύνες Πολιτικού Μηχανικού και προετοιμασία
 φακέλου Α&Υ



52 Πολιτικός Mηχανικός   Ioύλιος 2011

Τ ο Σάββατο 14 Μαΐου 2011,  πραγματοποιήθηκε στο ξε-

νοδοχείο Hilton στη Λευκωσία με μεγάλη επιτυχία, ο 

Παγκύπριος Χορός του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-

κών Κύπρου και τέθηκε υπό την αιγίδα της έντιμης Υπουργού 

Συγκοινωνιών και Έργων Δρ. Ερατώς Κοζάκου-Μαρκουλλή.

Ο χορός διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκω-

σίας - Κερύνειας και είχε θέμα τη δεκαετία του 60. O μεγά-

λος αριθμός των μελών και φίλων του Συλλόγου που παρευ-

ρέθηκαν και το κέφι που δημιουργήθηκε έκανε τη βραδιά μια 

αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας - Κερύνειας και η οργα-

νωτική επιτροπή του χορού ευχαριστούν θερμά:

• Την υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Δρ. Ερατώ Κοζάκου-

Μαρκουλλή η οποία έθεσε υπό την αιγίδα της το χορό και 

τίμησε με την παρουσία της.

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Παγκύπριος Χορός Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Επαρχιακό Συμβούλιο Τμήματος Λευκωσίας – Κερύνειας

• Την εταιρεία «Paralimnitiko», Μεγάλο χορηγό. 

• Τις εταιρείες General Constructions Company Ltd, M&R 

ASBESTOS CO LTD, GGS, CHAPO και A. ARISTOTELOUS 

CONSTRUCTION, Χορηγούς. 

Επίσης ευχαριστούν θερμά όλους τους συναδέλφους και φί-

λους που τίμησαν με την παρουσία τους.  ¶

Οι Τυχεροί έχουν ανακοινωθεί στη σελίδα 54Οι Τ➜
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Ο 
Πρόεδρος κ. Paul Hansford και ο Γενικός Διευθυντής 

κ. Tom Foulkes του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανι-

κών της Βρετανίας, επισκέφθηκαν την Κύπρο μεταξύ 

5 και 8 Ιουνίου 2011. Σκοπός της επίσκεψης τους στην Κύ-

προ ήταν να συναντήσουν μέλη του Ινστιτούτου και να έχουν 

επαφές με Επαγγελματικές Οργανώσεις Πολιτικών Μηχανι-

κών, το ΕΤΕΚ και Αρχές των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Συνοδευόμενοι από τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου στην 

Κύπρο, συνάδελφο Νίκο Στυλιανού, είχαν διάφορες συνα-

ντήσεις και επαφές, όπως με τον Βοηθό Ύπατο Αρμοστή της 

Βρετανίας και ανώτερους αξιωματούχους της Υπάτης Αρμο-

στείας και του British Council,  τον Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ 

και Πρόεδρο του ΕΤΕΚ συνάδελφο Στέλιο Αχνιώτη, μαζί με 

τον Διευθυντή κ. Χατζηοδυσσέως και άλλα μέλη, Πολιτικούς 

Μηχανικούς, του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. 

Επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και το 

Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, όπου είχαν συναντήσεις με τους 

Υπεύθυνους των Τμημάτων Πολιτικής Μηχανικής, και Καθη-

γητές και Φοιτητές των Πανεπιστημίων. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είχαν συνάντηση με τον Κοσμήτο-

ρα της Πολυτεχνικής Σχολής Δρα Πάνο Παπαναστασίου και 

τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής και Μηχα-

νικής Περιβάλλοντος Δρα Μιχάλη Πέτρου και άλλους καθη-

γητές και μαθητές του Τμήματος. Ξεναγήθηκαν επίσης στα 

Εργαστήρια του Τμήματος.

Στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ είχαν συνάντηση με τον Διευθυ-

ντή του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής Δρα Πανίκο Παπα-

δόπουλο καθώς και με καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος 

Πολιτικής Μηχανικής. Η συνάντηση / εκδήλωση στην οποία 

μίλησε στους παρευρισκόμενους ο Πρόεδρος του Ινστιτού-

του, έγινε στη μεγάλη αίθουσα του των εκδηλώσεων του 

Πανεπιστημίου.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου η εκδήλωση έγινε 

στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων και σε αυτή παρευρέθη-

κε η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής, Δρ. 

Τούλα Ονουφρίου, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-

νεπιστημίου , καθηγητές και πολλοί φοιτητές του Τμήματος 

Πολιτικής Μηχανικής.

Κατά την διάρκεια της ολιγοήμερης επίσκεψης τους στην Κύ-

προ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου 

είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά σημαντικά έργα 

Πολιτικής Μηχανικής όπως το Φράγμα του Κούρη, το Έργο 

της Μαρίνας της Λεμεσού και την Μονάδα Αφαλάτωσης της 

Δεκέλειας. 

Το Cyprus Group of Civil and Mechanical Professional Engineers, 

που είναι το Κυπριακό Παράρτημα των Ινστιτούτων Πολιτι-

κών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Βρετα-

νίας, έδωσε δεξίωση προς τιμή του Προέδρου και Γενικού 

Διευθυντή του Ινστιτούτου και σε αυτή τιμήθηκε ο συνάδελ-

φος Χρίστος Κοντεάτης, πρώην Διευθυντής του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων και για πολλά χρόνια Εκπρόσωπος του 

Ινστιτούτου στην Κύπρο. 

Στην Κύπρο ο αριθμός των μελών του Ινστιτούτου Πολιτικών 

Μηχανικών είναι περίπου 200, και αυτό, σε απόλυτους αριθ-

μούς, κατατάσσει την Κύπρο στην τρίτη θέση στην Ευρώπη. ¶

Eπίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του
Ινστιτουτου Πολιτικών Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου
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αιμοδοσία, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την ευαισθησία τους σε θέματα κοινω-
νικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Δυστυχώς στην Κύπρο, η έλλειψη και 
η ανεπάρκεια αίματος είναι μια υπαρ-
κτή κατάσταση που έχει σαν αποτέλε-
σμα να θέτει σε κίνδυνο την ζωή όσων 
χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό 
μέσο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μη 
ευαισθητοποίηση των ανθρώπων εκεί-
νων που μπορούν με την τελείως ανώ-
δυνη γι’ αυτούς εθελοντική αιμοδοσία 
να το προσφέρουν. Η μη ευαισθητο-
ποίηση πολλές φορές οφείλεται στην 
άγνοια για το μέγεθος της ανάγκης 
που υπάρχει για αίμα.

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Aιμοδοσία

Με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα αιμοδότη, στις 14 Ιου-
νίου 2011, το Συμβούλιο του 

Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας- Κε-
ρύνειας,  πήρε την πρωτοβουλία να 
διοργανώσει αιμοδοσία στο Κέντρο 
Αίματος Έγκωμης, δείχνοντας με αυτό 
τον τρόπο την αγάπη και το ενδιαφέ-
ρον προς τον συνάνθρωπο.

Τόσο τα μέλη του Επαρχιακού Συμβου-
λίου Λευκωσίας-Κερύνειας, όσο και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου, κύριος Στέλιος 
Αχνιώτης, εκφράζουν θερμές ευχαρι-
στίες σε όλους όσους έλαβαν μέρος ή 
βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην 

Η εθελοντική αιμοδοσία μπορεί να 
επαναλαμβάνεται με ασφάλεια σε δι-
άστημα τριών μηνών, αν ο εθελοντής 
αιμοδότης δεν διατρέχει τον κίνδυνο 
αναιμίας ή έλλειψη σιδήρου. 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν, ότι ανάμεσά 
μας υπάρχουν άνθρωποι για τους οποί-
ους το αίμα είναι ανεκτίμητης αξίας 
και απαραίτητο για την επιβίωση τους, 
ευχόμαστε όπως τέτοιου είδους όμορ-
φες πρωτοβουλίες συνεχιστούν και 
στο μέλλον, για να χαρίζουμε με αυτό 
τον ιδιαίτερο τρόπο, ελπίδα και χαρά 
σε  συνανθρώπους μας που έχουν ανά-
γκη.   ¶

Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: 1 iPad 2 491
Προσφορά εταιρείας AuDeSy Ltd: Software 3DR.STRAD.RC Standard (αξίας 2.250 ευρώ) 378
Προσφορά εταιρείας Cybarco: Διανυκτέρευση για 2 άτομα για 1 βράδυ στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό 1860
Προσφορά εταιρείας Cybarco: Διανυκτέρευση για 2 άτομα για 1 βράδυ στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό 1420
Προσφορά Ξενοδοχείου Hilton: Διανυκτέρευση για 2 άτομα για 1 βράδυ στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία με πρωινό 584
Προσφορά Τράπεζας Κύπρου: Δωροκάρτα κατάθεσης αξίας €200 398
Προσφορά Cyprus Airways: 1 δωρεάν εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα εντός του 2011 1124
Προσφορά εταιρείας Gevo: Δώρο αξίας €110  885
Προσφορά εταιρείας Gevo: Δώρο αξίας €110  884
Προσφορά εταιρείας Gevo: Δωροκάρτα €100  850
Προσφορά εταιρείας CTC: Καφετιέρα  1075
Προσφορά MTC Safety Management Ltd: μία ολόσωμη φόρμα εργασίας  694
Προσφορά MTC Safety Management Ltd: μία ολόσωμη φόρμα εργασίας  15
Προσφορά Ελληνικής Τράπεζας: P Card αξίας €50  785
Προσφορά MTC Safety Management Ltd: Ένα ζευγάρι παπούτσια ασφαλείας  1133
Προσφορά MTC Safety Management Ltd: Ένα ζευγάρι παπούτσια ασφαλείας  1038
Προσφορά MTC Safety Management Ltd: Ένα ζευγάρι παπούτσια ασφαλείας  1108
Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: Κρεμασταράκι τσάντας Europa Donna  568
Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: Κρεμασταράκι τσάντας Europa Donna  383
Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: Κρεμασταράκι τσάντας Europa Donna  170
Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: Κρεμασταράκι τσάντας Europa Donna  23
Προσφορά ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας: Κρεμασταράκι τσάντας Europa Donna  75
Προσφορά CYTA: Δωροκάρτα 850

Δώρα Παγκύπριου Χορού ΣΠΟΛΜΗΚ Τυχεροί Αριθμοί
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Τ ο 53ο Συνέδριο του ECCE έγινε 

στη Μάλτα, στις 6 και 7 Μαΐου 

2011. Στο Συνέδριο συμμετεί-

χαν οι συνάδελφοι Νίκος Στυλιανού 

και Γιώργος Δημητρίου εκ μέρους του 

ΣΠΟΛΜΗΚ, και ο συνάδελφος Αν-

Συμμετοχή στο Συνέδριο ECCE στη Μάλτα

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Τ ην Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, διε-

ξήχθησαν εκλογές για την ανά-

δειξη των μελών του Γενικού 

Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, για την περίοδο 

2011-2014. 

Για τις 7 θέσεις των Πολιτικών Μηχα-

νικών, από το σύνολο των 30 θέσεων 

του Γενικού Συμβουλίου, εξελέγησαν 

οι 7 υποψήφιοι του Συλλόγου Πολιτι-

κών Μηχανικών Κύπρου, Αθηνάκης Πέ-

Εκλογές ΕΤΕΚ 2011

τρος, Αλλαγιώτης Κώστας, Αχνιώτης 

Στέλιος, Καράς Γιώργος, Κωνσταντινί-

δης Ανδρέας, Κωνσταντινίδης Ιωάννης 

και Σοφοκλέους Έλενα, χωρίς άλλους 

ανθυποψήφιους. 

Επίσης, οι Κουμπάρος Σταύρος, Σκού-

λουκος Πάρις και Σφήκας Άντης, 

υποψήφιοι του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου για το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, κατέλαβαν μετά 

από εκλογική διαδικασία, 3 από τις 5 

Στέλιος Αχνιώτης Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος (χωρίς ανθυποψήφιο)

Κωνσταντίνος Κωνσταντής Αρχιτέκτονας Α’ Αντιπρόεδρος (χωρίς ανθυποψήφιο)

Ανδρέας Μαραγκός Μηχανολόγος Μηχανικός Β’ Αντιπρόεδρος (χωρίς ανθυποψήφιο)

Κώστας Αλλαγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Γενικός Γραμματέας (χωρίς ανθυποψήφιο)

Αντώνης Βαλανίδης Μηχανικός Πληροφορικής Γενικός Ταμίας (χωρίς ανθυποψήφιο)

Χρίστος Ευθυβούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος

Άννα Γαλάζη-Ιακώβου Αρχιτέκτονας Μέλος

Χρίστος Μελετιές Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μέλος

Ιάκωβος Χαραλάμπους Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μέλος

θέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στις 7 Ιουνίου 2011, διεξήχθησαν οι 

εκλογές για την ανάδειξη του Προέ-

δρου και των Μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΕΤΕΚ, κατά τις οποί-

ες εξελέγησαν οι ακόλουθοι, μεταξύ 

των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός 

Γραμματέας είναι Πολιτικοί Μηχανικοί 

και μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μη-

χανικών Κύπρου: 

ς (χωρ ς ψήφ ο)

δρέας Κωνσταντινίδης εκ μέρους του 

ΣΠΜΑΚ. Μαζί με την Κυπριακή αντι-

προσωπεία συμμετείχαν και οι Τουρκο-

κύπριοι συνάδελφοι Musa Sonmezler 

και Bora Kutruza. Στο Συνέδριο συμμε-

τείχαν  18 χώρες. Ο συνάδελφος Νί-

κος Στυλιανού συμμετείχε επίσης στη 

Συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλί-

ου (Executive Board) του ECCE, σαν 

μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 

η οποία προηγήθηκε.

Του 53ου Συνεδρίου του ECCE προ-

ηγήθηκε Διεθνής Ημερίδα στις 5 

Μαΐου 2011, με θέμα “Sustainable 

Development: Civil Engineering and the 

Built Environment”, το οποίο οργανώ-

θηκε από τον τοπικό Σύλλογο KAMRA 

TAL – PERITI μαζί με το  ECCE. Στην 

Ημερίδα έγιναν 25 παρουσιάσεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε ειδική έκ-

δοση. Ο συνάδελφος Νίκος Στυλιανού 

ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτρο-

πής που εξέτασε και ενέκρινε τις υπο-

βληθείς παρουσιάσεις.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου, οι διά-

φορες Μόνιμες Επιτροπές (Standing 

Committees), παρουσίασαν το έργο 

τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής 

για την Επαγγελματική Αναγνώριση 

και  Ελεύθερη Διακίνηση, καθηγητής 

Fernando Branko, ενημέρωσε το σύνε-

δρους για τις διεργασίες που γίνονται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανα-

θεώρηση της Οδηγίας για την ελεύ-

θερη διακίνηση επαγγελμάτων, και τη 

συμμετοχή του ECCE σε αυτές.   ¶ 
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Ο 
τομέας των κατασκευών στην Κύπρο αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητα έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτατα 
εξελισσόμενους τομείς, στον οποίο εργοδοτείται περί-

που το 11% του εργατικού δυναμικού, διαδραματίζοντας καθο-
ριστικό ρόλο στην οικονομική ευρωστία του νησιού. 
 
Παράλληλα όμως, ο κατασκευαστικός τομέας, σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασί-
ας, κατέχει και την οδυνηρή πρωτιά στο ποσοστό των ατυχημά-
των ανά οικονομική δραστηριότητα. Το 2010, γνωστοποιήθηκαν 
2184 εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων τα 540, ποσοστό δη-
λαδή 24.7% συνέβηκαν κατά την εργασία σε εργοτάξια. Την ίδια 
χρονιά, σε σύνολο 19 θανατηφόρων ατυχημάτων 8 από αυτά, 
ποσοστό δηλαδή 42.1%, συνέβηκαν στο εργοτάξιο κατά τη βιο-
πάλη για το μεροκάματο.

Τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του 
προβλήματος στον τομέα των κατασκευών και την άμεση ανάγκη 
για αναζήτηση και εφαρμογή εργαλείων πρόληψης, τα οποία θα 
συμβάλουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και τη βελτίω-
ση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί ίσως το σημα-
ντικότερο εργαλείο πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των 
επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων 
στον κατασκευαστικό τομέα. Σύμφωνα με  τους περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσω-
ρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002, εκπονείται ένα 
ξεχωριστό ΣΑΥ για κάθε έργο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• όταν για το έργο απαιτείται Συντονιστής Ασφάλειας και  
 Υγείας (όπου προβλέπεται ότι θα εκτελεστούν εργασίες  
 από περισσότερους του ενός εργολάβου ή υπεργολάβου),  
 σύμφωνα με τους Κανονισμούς 4(1)(β), 4(2)(β) και 5(2)(α),
• όταν το έργο ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους, σύμφωνα με  
 το Παράρτημα ΙΙ, Κανονισμός 5(2)(β), 
• όταν για το έργο απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση
 του εργοταξίου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 5(2)(γ) και 6. 

Με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, την ευθύνη 
για την διασφάλιση της εκπόνησης του ΣΑΥ έχει ο κύριος του 
έργου (ιδιοκτήτης), ο οποίος οφείλει επίσης να διασφαλίσει τον 
ορισμό Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας τόσο στο στάδιο της 
μελέτης όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου (Κανονι-
σμός 4). Ο Συντονιστής, ο οποίος πρέπει να έχει τα απαιτούμενα 
από την Νομοθεσία προσόντα, μεριμνά για την κατάρτιση και 
αναπροσαρμογή του ΣΑΥ στο στάδιο της μελέτης του έργου, 
ενώ στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου οφείλει να διασφα-
λίσει την εφαρμογή και αναπροσαρμογή του σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις. 
Στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, ο Συντονιστής πρέπει να 
διασφαλίζει ότι το ΣΑΥ βρίσκεται πάντοτε στο εργοτάξιο και ότι 
κάθε εργολάβος και υπεργολάβος είναι ενήμερος για το περιε-
χόμενό του.

Το ΣΑΥ εκπονείται παράλληλα με τη μελέτη και το σχεδιασμό 
του έργου ως αποτέλεσμα του εντοπισμού και της γραπτής εκτί-
μησης των κινδύνων που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά 
την εκτέλεση, καθώς και κατά τις μελλοντικές εργασίες καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του έργου. Τα βασικά στοιχεία του ΣΑΥ είναι 
τα ακόλουθα:

• Λεπτομερή στοιχεία των συντελεστών του έργου
• Περιγραφή του έργου και των εργασιών
• Χωροταξικό σχέδιο 
• Χρονοδιάγραμμα εργασιών (φάσεις και δραστηριότητες
 έργου, σχέδιο διαδοχής των εργασιών)
• Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων
• Μέτρα προστασίας και πρόληψης, για τις θέσεις εργασίας
• Κανόνες εργοταξίου
• Μελέτη ανέγερσης και εγκατάστασης ικριωμάτων και άλλων  
 προσωρινών κατασκευών.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την ορθή εκπόνηση αλλά και 
την αποτελεσματική αναπροσαρμογή και εφαρμογή του ΣΑΥ, 
τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης 
του έργου, αποτελεί ο έγκαιρος προγραμματισμός των διαφό-
ρων φάσεων του έργου αλλά και το χρονοδιάγραμμα των ερ-
γασιών. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, προκύπτει 
η ανάλυση των διάφορων δραστηριοτήτων του έργου ανά θέση 
εργασίας, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων και 
την καταγραφή των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων 
για την αποφυγή ή ελαχιστοποίησή τους στην συγκεκριμένη 
θέση εργασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προβλεφθούν ακό-
μα και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την παράλληλη 
εκτέλεση των εργασιών, δίνοντας στον μελετητή τη δυνατότητα 
είτε να επανασχεδιάσει το συγκεκριμένο σημείο του έργου, είτε 
να καθοδηγήσει τον εργολάβο με συγκεκριμένες προτάσεις, 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης και την ασφαλή 
μέθοδο εργασίας.

Εν κατακλείδι, το ΣΑΥ πρέπει να ενσωματώνεται στη μελέτη του 
έργου και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων της 
μελέτης και κυρίως των συμβολαίων αξιολόγησης και ανάθεσης 
των προσφορών. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο με το οποίο μπο-
ρούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από το 
στάδιο του σχεδιασμού ενός έργου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 
τότε θα πρέπει να περιληφθούν στο ΣΑΥ όλοι οι αναμενόμενοι 
κίνδυνοι καθώς και οι διαθέσιμες πληροφορίες ώστε οι κίνδυνοι 
να μπορούν να αξιολογηθούν στο στάδιο της διαδικασίας των 
προσφορών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ο έγκαιρος κα-
θορισμός των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών 
μέτρων για την εκτέλεση του έργου, με το λιγότερο δυνατό 
κόστος. Εναπόκειται λοιπόν στην εμπλοκή καθώς και τον ορθό 
συντονισμό όλων των συντελεστών από τα πρώτα στάδια του 
έργου, ώστε να γίνει εφικτή η εκπόνηση, η αναπροσαρμογή και η 
εφαρμογή του ΣΑΥ και των ασφαλών μεθόδων εργασίας, με απώ-
τερο στόχο την υλοποίηση ενός έργου υψηλής ποιότητας, ευκο-

λότερα, γρηγορότερα και συνεπώς, με χαμηλότερο κόστος.  ¶ 
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