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Μαρίνα Λεμεσού

Αρδευτικό έργο κοιλάδας Σολέας - Φράγμα Σολέας

Εξώφυλλο: Mαρίνα Λεμεσού.

Η μέθοδος μη γραμμικής στατικής ανάλυσης με επι-
βαλλόμενες οριζόντιες δυνάμεις, για τη μελέτη συμπε-
ριφοράς κατασκευών έναντι σεισμικών δράσεων.
B’ Mέρος

Σχεδιασμός και Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισμένου 
Σκυροδέματος Υπέρ-Υψηλής Επιτελεστικότητας με 
Υλικά Διαθέσιμα στην Κυπριακή Αγορά

Η αναγκαιότητα μιας εθνικής προδιαγραφής για έργα 
από δομικό χάλυβα

Θερμική Θωράκιση Κτιριακού Κελύφους

Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης για Εξοικονόμηση Ενέργειας 
σε Υφιστάμενα Κτίρια

Μετρήσεις Μικροδονήσεων για τον προσδιορισμό της 
σεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων & του εδάφους

Πορεία Εργασιών της μεθόδου “Top Down”
Κατακόρυφα περιμετρικά πετάσματα αντιστήριξης

Συνέντευξη από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Στέλιο Αχνιώτη

Συνέντευξη από το Δημάρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο 
Γιωρκάτζη

Ασφάλεια και Ασφάλιση στις Κατασκευές - Εμπειρίες 
και Προβληματισμοί
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Χαιρετισμός
από τον Πρόεδρο

του ΣΠΟΛΜΗΚ
κο Νίκο Νεοκλέους

Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο κ. Νίκος Νεοκλέους γεννήθηκε στην Επισκοπή Πάφου στις 25 Μαρτίου 1953. Φοίτησε στο 
Δεύτερο Γυμνάσιο Πάφου από όπου αποφοίτησε το 1971. Υπηρέτησε τη θητεία στην Εθνική 
Φρουρά από όπου απολύθηκε με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Ακολούθως σπούδασε στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου πήρε Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (1978) 
Τον Σεπτέμβριο του 1978 προσλήφθηκε στην θέση Εκτελεστικού Μηχανικού στο Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων. Κατά την περίοδο 1978 – 1981 εργάστηκε στην Υπηρεσία Κατασκευών του 
Τμήματος στην Λευκωσία. Την περίοδο 1982 – 1989 διετέλεσε Επαρχιακός Μηχανικός του 
Τμήματος στη Λεμεσό και την περίοδο 1989 – 2007 ήταν Προϊστάμενος του Κλάδου Κατα-
σκευών. Τον Μάρτιο του 2007 προήχθηκε στη θέση του Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού 
και ανέλαβε ως Επαρχιακός Μηχανικός Λάρνακας.
Ο κ. Νεοκλέους υπήρξε ενεργό μέλος του Συλλόγου από την ίδρυση του και ήταν από τους κύ-
ριους συντελεστές της δημιουργίας των Επαρχιακών Τμημάτων Λεμεσού και Πάφου. Διετέλε-
σε Γραμματέας του Επαρχιακού Συμβουλίου Λεμεσού το 1993-1995, Πρόεδρος το 1995-1999 
και Α Αντιπρόεδρος το 1999-2001. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου το 2001-2003. Είναι επίσης εκπρόσωπος του Συλλόγου στο EUCEET.
Ο κ. Νεοκλέους είναι νυμφευμένος με την Μαρία και έχουν τέσσερα παιδιά, τη Νατάσα, την 
Ιωάννα, τον Ευριπίδη και το Χρίστο.
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Mαρίνα Λεμεσού
Βαρνάβας Λάμπρου - Πολιτικός Μηχανικός

M
ε αφορμή την επίσκεψη 

στο υπό κατασκευή έργο 

της Μαρίνας Λεμεσού, του 

Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας - Κε-

ρύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ και του ομίλου 

Ινστιτούτων Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανολόγων Ηνωμένου Βασιλείου 

(Παράρτημα Κύπρου) δημοσιεύονται 

πιο κάτω κάποιες πληροφορίες για το 

έργο αυτό.

Η Μαρίνα Λεμεσού είναι ένα πρωτο-

ποριακό και μεγαλεπήβολο Έργο το 

οποίο αναβαθμίζει την υποδομή για 

τον ναυτικό τουρισμό, εμπλουτίζει το 

τουριστικό προϊόν και ανοίγει νέες 

προοπτικές, όχι μόνο για τη Λεμεσό 

αλλά για την Κύπρο ολόκληρη. Η ευ-

ρύτερη περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού 

και του ιστορικού κέντρου της πόλης 

θα αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό τα 

επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα με 

την κατασκευή της, έχουν ξεκινήσει 

και άλλα αναπτυξιακά έργα τα οποία 

με τη ολοκλήρωση τους θα μεταμορ-

φώσουν τη Λεμεσό.

Τα κατασκευαστικά έργα εκτελούνται 

από την κοινοπραξία της ‘‘J&P - J&P 

AVAX S.A - Aθηνά Α.Τ.Ε. - Cybarco’’. 

Οι Μελετητές του έργου είναι οι 

Sogreah Cyprus Ltd - A.F.Modinos & 

S.A.Vrahimis Chartered Architects and 

Engineers JV, σε συνεργασία με το 

Γαλλικό οίκο Atelier Xavier Bohl.

Oι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη και συνεχίζονται με γοργούς 

ρυθμούς, με τον νοτιοανατολικό κυ-

ματοθραύστη και την εκχέρσωση να 

βρίσκονται στα τελευταία στάδια ολο-

κλήρωσης τους. Έχει ολοκληρωθεί η 

επίχωση της δυτικής χερσονήσου που 

θα φιλοξενήσει τις επαύλεις ‘Peninsula 

Villas’ και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 

του νησιού στην καρδιά της Μαρίνας 

στο οποίο θα αναπτυχθεί το συγκρότη-

μα επαύλεων ‘Island Villas’.

Επίσης, συνεχίζεται η επιχωμάτωση 

για το ‘Castle Residences’ και η κατα-

σκευή των νησιών όπου θα εγκαταστα-

θεί η διοίκηση της Μαρίνας. Το οικιστι-

κό συγκρότημα ‘Nereids Residences’ 

δέχεται τις εσωτερικές του πινελιές. 

Έχουν ξεκινήσει επίσης η διαμόρφω-

ση του περιβάλλοντος χώρου, η κατα-

σκευή της πισίνας, οι εργασίες για το 

δημόσιο οδικό δίκτυο εντός της Μα-

ρίνας και η κατασκευή της εμπορικής 

ανάπτυξης. 

Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης 

κινείται επίσης με γοργούς ρυθμούς 

– σχεδόν τέσσερις όροφοι έχουν ολο-

Αναφορά

κληρωθεί – ενώ αναμένεται η παράδο-

ση της ναυτικής σχολής Hanseatic και 

του πολιτιστικού κέντρου, όλα μέρος 

της αναπαλαίωσης του διατηρητέου 

κτηρίου Τρακασόλ.

Με μια δαπάνη που θα ξεπεράσει τα 

350 εκατομμύρια ευρώ, η Μαρίνα Λε-

μεσού θα φιλοξενεί πέραν των 650 

σκαφών αναψυχής, από 8m μέχρι 

115m, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

και διευκολύνσεις. Θα υπάρχουν επί-

σης τεχνικές εγκαταστάσεις απόπλου 

και κατάπλου, ένα ναυπηγείο και ένα 

εργαστήριο για μικροεπισκευές και 

συντήρηση. Επιπλέον, θα περιλαμβά-

νει εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και 

αποκομιδής απορριμμάτων. 

Σχεδιασμένη για να συνδέεται αρμονι-

κά με τον χαρακτήρα και το περιβάλ-

λον του ιστορικού κέντρου της πόλης, 

Η Μαρίνα Λεμεσού πριν κατά τη διαμόρφωση της (2011).



Αναφορά

της περιοχής του Κάστρου και του πα-

λιού λιμανιού, θα περιλαμβάνει επίσης 

οικιστικές, εμπορικές, ψυχαγωγικές 

και πολιτιστικές αναπτύξεις. Θα είναι 

έτοιμη να υποδεχτεί τα πρώτα σκάφη 

το Φθινόπωρο του 2012, ενώ το Έργο 

στο σύνολό του θα έχει ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του 2014. 

Η εταιρεία Limassol Marina Ltd έχει 

αναλάβει τον σχεδιασμό, κατασκευή, 

ανάπτυξη και διαχείριση της Μαρί-

νας Λεμεσού. Οι επιχειρηματικοί ορ-

γανισμοί που μετέχουν στη Limassol 

Marina Ltd είναι οι «Cybarco Limited», 

«Φραγκούδη & Στεφάνου Λτδ», «Ιω-

άννου & Παρασκευαϊδης Λτδ», «J&P-

ΑVΑΧ S.A», «Aθηνά A.Τ.E.», «Εταιρεία 

Ανάπτυξης Μαρίνας Λεμεσού Λίμιτεδ» 

και «CADS Holdings Ltd», εταιρείες με 

διεθνή αναγνώριση, πρωτοπόρες στον 

τομέα των δραστηριοτήτων τους και 

με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό 

και κατασκευή χερσαίων και λιμενικών 

έργων, στην ανάπτυξη γης και στη δια-

χείριση Μαρίνων.   

Η Μαρίνα Λεμεσού μετά τη διαμόρφωση της.

Bραδινή αποτύπωση της εμπορικής όψης της Μαρίνας Λεμεσού μετά τη διαμόρφωση της.

Το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη στο υπό κατασκευή έργο 

της Μαρίνας Λεμεσού. Η επίσκεψη συνδιοργα-
νώθηκε  από το Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας- 
Κερύνειας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου και από τον Όμιλο Ινστιτούτων Πολιτι-
κών Μηχανικών και Μηχανολόγων Ηνωμένου 
Βασιλείου (Παράρτημα Κύπρου). 
Κατά την επίσκεψη έγινε ξενάγηση στο έργο, 
το οποίο βρίσκεται μεταξύ του παλιού και του 
νέου λιμανιού της Λεμεσού. Περιλαμβάνει την 
ανέγερση νέας Μαρίνας, με λεκάνη γύρω στα 
170,000 m² , η οποία έχει την ικανότητα να φι-
λοξενεί 600 σκάφη με μήκος από 8 μέχρι 100 
μέτρα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει κατοικίες και 
εμπορικές μονάδες, λιμενικές εγκαταστάσεις, 
κυματοθραύστες, αποβάθρες, τρία τεχνητά νη-
σιά και άλλη σχετική υποδομή. Υλοποιείται με 
τη μέθοδο Design – Build – Operate – Transfer 
(DBOT) και υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει γύρω 
στα € 350.000.000. 
Η μελέτη και η κατασκευή του Έργου θα διαρ-
κέσει συνολικά πέντε χρόνια και η διάρκεια πα-
ραχώρησης του είναι 53 χρόνια. Ο παραλήπτης 
είναι η εταιρία Limassol Marina Ltd και κύριος 
ανάδοχος είναι η κοινοπραξία J&P-Athena-
Cybarco Marina Lemesou. Οι Μελετητές του έρ-
γου είναι οι Sogreah Cyprus LTD- A.F. Modinos & 
S. A. Vrahimis Chartered Architects & Engineers 
JV σε συνεργασία με το Γαλλικό Οίκο Atelier 
Xavier Bohl.  Η πρώτη φάση του Έργου αναμένε-
ται να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Επίσκεψη στο υπό Κατασκευή
Έργο Μαρίνας Λεμεσού

ο Σάβ
ποιήθη

Επ
Έ

➜
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Κατασκευαστικά Έργα

Θέση του Έργου

Το Αρδευτικό Έργο Κοιλάδας Σολέας 

αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών 

έργων που χωροθετούνται σε διάφορα 

σημεία στην ευρύτερη κοιλάδα της 

Σολέας, η οποία βρίσκεται περί τα 50 

Κm δυτικά της Λευκωσίας. Η κοιλάδα 

Σολέας διατρέχεται από τον ποταμό 

Καρυώτη, ένα από τους σπουδαιό-

τερους ποταμούς της ΒΔ Κύπρου με 

αξιόλογη παροχή καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

Το κύριο τμήμα του Έργου είναι το 

Φράγμα Σολέας, που χωροθετείται κο-

ντά στα χωριά Λινού και Φλάσου, στη 

λεκάνη απορροής ενός μικρού κλάδου 

του ποταμού Ατσά. Αυτή η λεκάνη 

γειτνιάζει με τη λεκάνη του ποταμού 

Καρυώτη. Το φράγμα εκτροπής χω-

ροθετείται επί του ποταμού Καρυώ-

τη κοντά στον οικισμό Κοράκου. Δύο 

από τις τέσσερις συνολικά ρυθμιστικές 

δεξαμενές του Έργου χωροθετούνται 

στον υδροκρίτη των προαναφερόμε-

νων λεκανών, ενώ οι άλλες δύο δε-

ξαμενές χωροθετούνται κοντά στους 

οικισμούς Ευρύχου και Τεμβριά. Τα 

τέσσερα αντλιοστάσια είναι κατανεμη-

μένα σε διάφορες θέσεις, με το αντλι-

οστάσιο Α1 στα κατάντη του πόδα του 

φράγματος Σολέας, το αντλιοστάσιο 

Α2 στον υδροκρίτη των δύο λεκανών 

απορροής και τα αντλιοστάσια Α3 και 

Α4 κοντά στον ποταμό Καρυώτη.

Σκοπός του Έργου

Ο σκοπός του Έργου είναι η εκμε-

τάλλευση της απορροής του ποταμού 

Καρυώτη με την αποθήκευση νερού 

όγκου μέχρι και 4.500.000 m³ στον τα-

μιευτήρα του φράγματος Σολέας και η 

μεταφορά του με βαρύτητα ή άντληση 

σε πέντε συνολικά ζώνες άρδευσης, 

προμηθεύοντας με τον τρόπο αυτό 

επαρκείς ποσότητες νερού για την 

άρδευση μιας περιοχή έκτασης 667 

εκταρίων. 

Σύντομη Περιγραφή του Συμβατικού 

Αντικειμένου

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 

των εξής:

• του φράγματος Σολέας, ενός χω-

μάτινου φράγματος συνολικού όγκου 

1.700.000m³, ύψους 56 m και μήκους 

στέψης 444 m με κεντρικό αργιλικό πυ-

ρήνα και σώματα στήριξης του φράγ-

ματος κατασκευασμένα από υλικό 

λαβών προερχόμενα κυρίως από την 

περιοχή του ταμιευτήρα, όπως επίσης 

και των έργων εκτροπής – υδροληψίας 

– τα έργα εξόδου και το μικρής κλίμα-

κας υπερχειλιστή,

• του φράγματος εκτροπής Κοράκου, 

ενός χαμηλού φράγματος από σκυρό-

δεμα με εξαμμωτή και διάταξη για την 

αποδέσμευση της περιβαλλοντικής 

παροχής, 

• τεσσάρων αντλιοστασίων, περιλαμ-

βανομένων όλων των δομικών, αρχιτε-

κτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εργασιών, 

• τεσσάρων δεξαμενών εξισορρό-

πησης, επενδυμένων με σκυρόδεμα 

συνολικού όγκου 7.300 m³ με όλα τα 

απαραίτητα έργα ασφαλείας εισόδου 

και εξόδου του νερού,

• αγωγών μεταφοράς συνολικού μή-

κους 8,5 km.

Λειτουργία του Έργου

Μέρος από το νερό του ποταμού Κα-

ρυώτη μεταφέρεται με βαρύτητα, 

μέσω αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο  

διαμέτρου 700mm, από την περιοχή 

Κοράκου (φράγμα εκτροπής) στον τα-

μιευτήρα του φράγματος Σολέας. Αυτό 

θα γίνεται όταν η ροή του ποταμού εί-

ναι ικανοποιητική, δηλαδή κατά την 

χειμερινή περίοδο. Κατά την διάρκεια 

των καλοκαιρινών μηνών, και ανάλογα 

με τη ζήτηση, το νερό του ταμιευτήρα 

θα αντλείται προς τις 5 περιοχές άρ-

δευσης. Υπάρχει η δυνατότητα επίσης 

το νερό του ποταμού να τροφοδοτεί 

τις δεξαμενές εξισορρόπησης και κατ’ 

επέκταση τις αρδευτικές ζώνες, χωρίς 

να χρειάζεται να αποθηκευτεί στον τα-

μιευτήρα. Αυτό θα γίνεται εφόσον θα 

υπάρχει ικανοποιητική ροή του Καρυώ-

Γενική εικόνα των εργασιών, όπου δίνεται η εκσκαφή έως το επίπεδο θεμελίωσης του φράγματος

Αρδευτικό έργο κοιλάδας Σολέας

Φράγμα Σολέας 
Χρίστος Ρ. Μιχαηλίδης, Τ.Α.Υ Εκτελεστικος Μηχανικός Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
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Κατασκευαστικά Έργα

Γενική άποψη εργασιών στην παρούσα φάση 
(Οκτώβριος 2011)

τη, μέσω των αντλιοστασίων 3 και 4. 

Μελέτη / Κατασκευή Έργου 

Η μελέτη του Έργου έγινε από τους 

Συμβούλους Μηχανικούς «Γ. Καραβο-

κύρης & Συνεργάτες Α.Ε. και Έδαφος  

Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ».

Η κατασκευή του Έργου ανατέθηκε 

κατόπιν προσφορών στην Κοινοπραξία 

Νέμεσις Εργοληπτική ΛΤΔ και ΕΛΤΕΡ 

ΑΤΕ για το ποσό των €17.925.000. Το 

Συμβόλαιο κατασκευής είναι διάρκειας 

24 μηνών και οι εργασίες ξεκίνησαν 

στις 14/1/2010.  Ο θεμέλιος λίθος κα-

τατέθηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας στις 31/10/2010.

Η επίβλεψη της κατασκευής και γενικά 

η διαχείριση του Συμβολαίου γίνεται 

από προσωπικό του Τμήματος Ανα-

πτύξεως Υδάτων. Η ομάδα επίβλεψης, 

αποτελείται από το Μηχανικό του 

Έργου, την Επιβλέπουσα Μηχανικό, 

πέντε τεχνικούς Μηχανικούς και τε-

χνικούς καθώς και πέντε επιστάτες 

και ωρομίσθιους εργάτες. Η φύση του 

Έργου είναι τέτοια που απαιτεί παρα-

κολούθηση και έλεγχο της ποιότητας 

των εργασιών σε καθημερινή βάση. Ο 

Μηχανικός διαθέτει άρτια εξοπλισμέ-

νο εργαστήριο εδαφομηχανικής και 

σκυροδέματος το οποίο εκτελεί όλους 

τους απαιτούμενους από το συμβόλαιο 

ελέγχους.

Εργασίες Κατασκευής

Αρχικά έγινε η εκσκαφή του πυρή-

να του φράγματος. Αφαιρέθηκε  το 

επιφανειακό υλικό μέχρι το επίπεδο 

θεμελίωσης και τυχόν αποσαθρωμέ-

νο υλικό, ούτως ώστε το φράγμα να 

θεμελιωθεί πάνω σε υγιές πέτρωμα. 

Ακολούθως εκτελέστηκαν οι τσιμεντε-

νέσεις δηλαδή εισπίεση ένεματος (τσι-

μεντένεμα με μπεντονίτη) ούτως ώστε 

να κλείσουν οποιεσδήποτε ρωγμές 

τυχόν υπάρχουν κάτω από τη θεμελίω-

ση του φράγματος για να αποκλειστεί 

περίπτωση διαρροής νερού κάτω από 

το επίπεδο θεμελίωσης. Ταυτόχρονα 

κατασκευάστηκε το έργο υδροληψίας 

που αποτελείται από οχετό ημικυκλι-

κής διατομής από σκυρόδεμα διαμέ-

τρου 2,50m μέσα στον οποίο εγκατα-

στάθηκε αγωγός διαμέτρου 800mm.

Η κατασκευή του αναχώματος άρχι-

σε όταν οι τσιμεντενέσεις στα χαμη-

λότερα επίπεδα είχαν εκτελεστεί. Η 

κατασκευή του αναχώματος γίνεται 

σε συμπυκνωμένες στρώσεις των 

200mm αργίλου και 400mm σωμάτων 

στήριξης. Η άργιλος λαμβάνεται από 

παρακείμενους δανειοθαλάμους, ενώ 

τα σώματα στήριξης (λάβες) προέρ-

χονται κυρίως από την περιοχή του 

ταμιευτήρα. Ενδιάμεσα αργίλου και 

λάβας, τοποθετούνται τα φίλτρα που 

προέρχονται από δανειοθάλαμο του 

ποταμού στον Κουτραφά. Στην εξωτε-

ρική ανάντη πλευρά του αναχώματος 

τοποθετείται λιθορριπή προστασίας. 

Στο ανάχωμα τοποθετούνται διάφορα 

όργανα παρακολούθησης όπως κλισι-

όμετρα και καθιζήμετρα για μέτρηση 

των πλευρικών μετακινήσεων και των 

καθιζήσεων, ηλεκτρικά πιεζόμετρα για 

μέτρηση της πίεσης του νερού των 

πόρων και επιταχυνσιογράφοι. Επίσης 

γίνεται κατασκευή μέτρησης διαρροών 

στον κατάντη πόδα του φράγματος.

Παράλληλα εκτελούνται και οι άλλες 

κατασκευές (αντλιοστάσια, δεξαμενές, 

αγωγοί και φράγμα εκτροπής) που είναι 

ανεξάρτητες και δεν επηρεάζονται από 

την κατασκευή του αναχώματος.   

Κατασκευή του οχετού υδροληψίας – εκκένωσης

Εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης (τσιμεντενέσεις) επί 
του εδάφους θεμελίωσης
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Υπολογισμός τέμνουσας βάσης και προσδιο-
ρισμός θεμελιώδους ιδιομορφής κτηρίου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, εφαρμογή της μεθόδου μη γραμμικής στατικής 
ανάλυσης σε υφιστάμενα πολυώροφα κτήρια από οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα και κατασκευή καμπύλης αντίστασης. 

Στο προηγούμενο Α΄ Μέρος του άρθρου είδαμε γενικές αρ-
χές της δημοφιλούς μεθόδου γραμμικής στατικής ανάλυσης 
με επιβαλλόμενες οριζόντιες δυνάμεις (pushover analysis), 
η οποία έχει επικρατήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον 
αντισεισμικό σχεδιασμό καινούργιων κτηρίων αλλά και την 
αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κτηρίων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο παρόν δεύτερο και τελευ-
ταίο μέρος του άρθρου θα παρουσιαστεί συνοπτικά ο τρόπος 
υπολογισμού της τέμνουσας βάσης και της θεμελιώδους ιδι-
ομορφής κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το άρθρο αυτό 
θα κλείσει με παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου σε πολυ-
ώροφο κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα παρουσια-
στεί η μεθοδολογία κατασκευής της καμπύλης αντίστασης 
του κτηρίου. 

1. Τέμνουσα βάσης και 1η ιδιομορφή

Στο Α΄ Μέρος του άρθρου είδαμε ότι για κάθε ιδιομορφή i, 
η διαφορική εξίσωση κίνησης του ισοδύναμου μονοβάθμιου 
ταλαντωτή (Σχήμα 1), δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

και M, K και C είναι τα μητρώα μάζας, ακαμψίας και απόσβε-
σης, αντίστοιχα, του αρχικού πολυβάθμιου ταλαντωτή. Το 
διάνυσμα Φi είναι το διάνυσμα σχήματος του αρχικού πολυ-
βάθμιου συστήματος και r είναι το μοναδιαίο διάνυσμα. Ένα 
παράδειγμα τέτοιου συστήματος τεσσάρων βαθμών ελευθε-
ρίας, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 

Ως γνωστό, η πρώτη ιδιομορφή χρειάζεται τη μικρότερη δυ-
νατή ενέργεια, για να αναπτυχθεί στην κατασκευή και ως εκ 
τούτου υπερισχύει έναντι των υπολοίπων ιδιομορφών. Η δι-
έπουσα εξίσωση (1), που αφορά τον ισοδύναμο μονοβάθμιο 
ταλαντωτή, στηρίζεται στη γενική αυτή φυσική αρχή. 

Αν, λοιπόν, στην εξίσωση (1) θεωρήσουμε ότι η απόσβεση 
είναι μηδενική και ότι η επικρατούσα ιδιομορφή είναι η πρώτη 
(δηλαδή i=1) και διαιρέσουμε και τα δύο μέρη της εξισώσεως 
με Μ1, τότε προκύπτει η εξής μορφή της εξισώσεως:

η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία έχει την εξής μορφή:

όπου ω2=Κ1/Μ1 και β=R1/M1. Είδαμε στο Μέρος Α΄ του άρ-
θρου αυτού ότι από την (3), μπορούμε να ορίσουμε την δύνα-
μη που προκαλεί πλαστική διαρροή στο ισοδύναμο μονοβάθ-
μιο σύστημα, ως εξής:

Με δεδομένο το φάσμα ελαστικής απόκρισης Sa(Teq) vs. Sd, η 
απαιτούμενη ελαστική αντοχή Fy,eq είναι συνάρτηση της ισο-

δύναμης περιόδου Teq μέσω της σχέσης:

Στις σχέσεις (5) και (6) η απαιτούμενη ελαστική αντοχή Fy,eq 
μπορεί να αντικατασταθεί με την τέμνουσα βάσης του κτηρί-
ου Vb. Πράγματι, από την ισορροπία δυνάμεων στον ισοδύ-
ναμο μονοβάθμιο ταλαντωτή και για ελαστική πλήρως γραμ-
μική συμπεριφορά, προκύπτει εύκολα ότι Fy,eq=Vb (Σχήμα 3). 
Ωστόσο, για μετακινήσεις της κορυφής του ταλαντωτή χκ 

που οδηγούν πέρα από το όριο πλαστικής διαρροής, θα ήταν 

Η μέθοδος μη γραμμικής στατικής ανάλυσης με επιβαλλόμενες οριζόντιες
δυνάμεις (pushover analysis), για τη μελέτη συμπεριφοράς κατασκευών

έναντι σεισμικών δράσεων. 
Δρ. Μιλτιάδης Ελιώτης Πολιτικός Μηχανικός - Μαθηματικός

(1)

(2)

όπου

(3)

(4)

(5)

(6)

              m                        mag 
                              ██ 
          Κ, c 
   H 
 
                                   ag             
                                χg         1η ιδιομορφή 

 
Σχήμα 1. Μονοβάθμιος ταλαντωτής (SDOF)

Σχήμα 2. Δύο από τις τέσσερεις ιδιομορφές ταλαντωτή με 
τέσσερεις βαθμούς ελευθερίας
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πιο χρήσιμο να λάβουμε υπόψη τις εκφράσεις (2) και (5) και 
την απλή ισορροπία δυνάμεων του μονοβάθμιου ταλαντωτή, 
προκειμένου να εκφράσουμε την τέμνουσα βάσης Vb συναρ-
τήσει της χκ ως εξής:

Η ακαμψία Κj έχει σταθερή τιμή για τιμές της Vb που αφο-
ρούν ελαστική συμπεριφορά, δηλαδή για φορτίσεις πριν από 
την εμφάνιση της πρώτης διαρροής.

Για τιμές της Vb πέρα από το όριο διαρροής, η έκφραση (7) 
παύει να εκφράζει γραμμική σχέση μεταξύ της Vb και της χκ. 
Όπως θα δούμε πιο κάτω η (7) είναι μια από τις βασικές εκ-
φράσεις για την κατασκευή της καμπύλης αντίστασης ενός 
κτηρίου.

Απομένει τώρα να δούμε με πιο τρόπο προσεγγίζει κανείς 
την 1η ιδιομορφή Φ1, που είναι και η θεμελιώδης ιδιομορφή 
ενός κτηρίου. Οι τρόποι που προτείνονται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία και είναι πλέον οι επικρατέστεροι, είναι οι εξής:

➲  1) Επαναληπτική διαδικασία Rayleigh:
Με τη μέθοδο αυτή η κατασκευή αντιμετωπίζεται στο στάδιο 
της ελεύθερης ταλάντωσης, κατά το οποίο η μέγιστη ενέρ-
γεια παραμόρφωσης (τη στιγμή της μέγιστης παραμόρφω-
σης, όπου η μετατόπιση είναι ίση με χκ) ισούται με την μέγιστη 
κινητική ενέργεια τη στιγμή της μηδενικής παραμόρφωσης, 
κατά την οποία ο ταλαντωτής επανέρχεται στην αρχική θέση 
ισορροπίας. Ξεκινώντας με μια αρχική τιμή του διανύσματος 
Φ1, η επαναληπτική διαδικασία συγκλίνει πολύ γρήγορα στην 
πραγματική τιμή με αρκετά καλή ακρίβεια.

➲  2) Πλήρης δυναμική ανάλυση της κατασκευής:
Η ανάλυση αυτή γίνεται με τη βοήθεια Η/Υ, ακόμη και για 
απλές κατασκευές, για τον προσδιορισμό όλων των ιδιομορ-
φών, από τις οποίες επιλέγεται η θεμελιώδης ιδιομορφή Φ1.

➲  3) Απλή στατική ανάλυση:
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το κτηριακό μοντέλο φορτί-
ζεται με τα φορτία βαρύτητας, τα οποία εφαρμόζονται έτσι 
ώστε να ενεργούν οριζόντια στην κατεύθυνση του σεισμού. 
Οι μετατοπίσεις των κόμβων, όπως ορίζονται με απλή στατι-

κή ανάλυση, ανηγμένες προς την μετατόπιση της κορυφής 
χκ, ορίζουν την πρώτη ιδιομορφή. 

➲  4) Εμπειρικός προσδιορισμός της Φ
1
 ανάλογα με τον τύπο 

του κτηρίου:
Μπορεί κανείς, με αρκετά καλή ακρίβεια, να προσεγγίσει 
εμπειρικά την πρώτη ιδιομορφή, ως εξής:

• Σε κτήρια με διατμητικού τύπου απόκριση το Φ1 δίνεται από 
την έκφραση
Φ1= [ 0, sin(πy1/2H), sin(πy2/2H),…]
όπου y1, y2, … κ.ο.κ. είναι η απόσταση του πρώτου, δευτέρου 
ορόφου κλπ. από τη βάση του κτηρίου. 

• Σε κτήρια με καμπτικού τύπου απόκριση είναι:
Φ1= [ 0, 1-cos(πy1/2H), 1-cos(πy2/2H), 1-cos(πy3/2H…]
όπου και πάλι y1, y2, … κ.ο.κ. είναι οι αποστάσεις των ορόφων 
από τη βάση του κτηρίου.

• Σε κτήρια με πιλοτή είναι:
Φ1= [ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ….]

2. Καμπύλη αντίστασης κτηρίου
Θα μελετήσουμε τη μέθοδο σε ένα τετραώροφο κτήριο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο έχει κάτοψη όπως παρου-
σιάζεται στο Σχήμα 4. Βασική παραδοχή, στο παράδειγμα 
αυτό, είναι ότι το κτήριο είναι διατμητικού τύπου και ότι όλοι 
οι όροφοι είναι άκαμπτοι. Για απλούστευση των υπολογι-
σμών θεωρούμε ότι όλα τα υποστυλώματα (κολώνες) έχουν 
την ίδια διατομή αλλά το ποσοστό διαμήκους οπλισμού μει-
ώνεται ανεβαίνοντας από το ισόγειο προς τους ανώτερους 
ορόφους: ξεκινά με ρ=2.5% στο ισόγειο και καταλήγει με 
ρ=1% στον τελευταίο όροφο. Έτσι, όλα τα υποστυλώματα 
έχουν την ίδια ελαστική ακαμψία 12ΕΙ/h3, όπου ΕΙ=24000 
kN.m2 στο παράδειγμα αυτό και h=3m. Η μάζα κάθε ορόφου 
είναι mi=78825Kg.
Το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων για τις κολόνες του κτη-
ρίου φαίνεται στο Σχήμα 5. Για κάθε όροφο έχουμε διαφο-
ρετικό διάγραμμα και επιπλέον για κάποιες από τις κολώνες 
στους ανώτερους ορόφους, πάνω από το ισόγειο, υπάρχουν 
και ενδιάμεσες καμπύλες ροπών-καμπυλοτήτων M vs. φ. 
Αφού, όπως αναφέρθηκε, το κτήριο είναι διατμητικού τύπου, 
το διάνυσμα Φ1 της πρώτης ιδιομορφής (Σχήμα 2), που είναι 
και η επικρατούσα, είναι

και η οποία θεωρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια ταλάντω-
σης του κτηρίου. Επίσης, θεωρούμε ότι η απόσβεση στο κτή-
ριο είναι μηδενική. Ακόμη, η ακαμψία σε κάθε ένα από τους 
ορόφους του κτηρίου στο αρχικό στάδιο, πριν από την εμφά-
νιση πλαστικής διαρροής, είναι ελαστική πλήρως γραμμική 
και δίνεται από τη σχέση:

Έτσι, όσο η συμπεριφορά του κτηρίου είναι πλήρως ελαστι-

(7)

(8)

(9)

               χκ 
        δmax 
            m ██      mag= Fy,eq      
                                        Κ1χκ      
                                      Κ1χκ 
   H     Κ, c 
    
                           Κ1χκ 
                           Vb       ag             
                                χg         1η ιδιομορφή 

 
Σχήμα 3. Τέμνουσα βάσης ισοδύναμου μονοβάθμιου

ταλαντωτή (SDOF)
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κή, η τέμνουσα βάσης δίνεται από τη σχέση:

όπου Κj είναι η ακαμψία κάθε ορόφου j, η οποία είναι σταθε-
ρή σε κάθε όροφο και η τιμή της δίνεται από τη σχέση (9). Η 
αδρανειακή δύναμη σε κάθε όροφο είναι miω2Φ1,i. Με την πα-
ραδοχή τριγωνικής κατανομής των αδρανειακών δυνάμεων 
σε κάθε όροφο, καθ΄ ύψος του κτηρίου, η σχετική μετακίνη-
ση δj κάθε ορόφου, η τέμνουσα Vj και η καμπτική ροπή Mj σε 
κάθε όροφο j, δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

όπου hj είναι το ύψος του ορόφου, το οποίο είναι ίσο με 3 m 
για όλους τους ορόφους. Η κυκλική συχνότητα ω δίνεται από 
τη σχέση:

Πρέπει να επισημανθεί ότι ισχύει, επίσης, η παραδοχή πλή-
ρους πάκτωσης στη βάση του κτηρίου (π.χ. με τη χρήση θε-
μελίωσης δια πασσάλων).

Θέτουμε εξαρχής το σφάλμα εκτίμησης της τέμνουσας βά-
σης Vb να είναι 0.1% κατά τη σύγκληση της μεθόδου. Για 

την κατασκευή της καμπύλης αντίστασης του κτηρίου χρησι-
μοποιούνται κυρίως οι σχέσεις (10) και (11). Η μέθοδος που 
ακολουθείται είναι βηματική και σε κάθε βήμα δίνεται μια 
τιμή της μετακίνησης της κορυφής χκ με προκαθορισμένη αύ-
ξηση (step-increment) που μπορεί να είναι σταθερή. Έτσι, για 
κάποια τιμή της χκ, με τη βοήθεια των σχέσεων (11) βρίσκου-
με διαδοχικά τη σχετική μετακίνηση δj σε κάθε όροφο, την 
τέμνουσα Vj του ορόφου και την καμπτική ροπή Μj των υπο-
στυλωμάτων που θεωρούμε ότι είναι η ίδια σε όλα τα υπο-
στυλώματα του ορόφου. Από το διάγραμμα του Σχήματος 5 
βρίσκουμε την αντίστοιχη τιμή της καμπυλότητας φi του κάθε 
υποστυλώματος και ελέγχουμε ταυτόχρονα εάν το υποστύ-
λωμα έχει διαρρεύσει. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να δίνο-
νται μικρές αυξήσεις στις τιμές της χκ ώστε για κάθε κολόνα 
να εντοπιστεί, με καλή ακρίβεια, το σημείο διαρροής. Στον 
Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές της καμπτικής ροπής Myi, κατά την 
οποία εμφανίζεται πλαστική διαρροή, για κάθε όροφο του 
κτηρίου. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, κάποιες 
κολόνες των ορόφων (κυρίως οι κεντρικές), δεν ακολουθούν 
αυστηρά την ομαδοποίηση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 
1 και έχουν μικρότερη τιμή Myi σε σχέση με τις υπόλοιπες. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
τόσο μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών της Myi στις κολόνες 
ενός κτηρίου, ωστόσο, για καλύτερη κατανόηση της μεθόδου 
και για γρηγορότερη σύγκλιση της, επιλέγηκε το συγκεκρι-
μένο παράδειγμα κτηρίου. 

Όροφος i Τιμή της Myi για κολόνες ορόφου i 
(kN.m)

1 560

2 440

3 410

4 310

Πίνακας 1. Τιμές ροπής διαρροής Myi για το κτήριο του
παραδείγματος.

Σε περίπτωση που κάποιο υποστύλωμα έχει διαρρεύσει για 
προηγούμενη τιμή της χκ 

 τότε σε κάθε επόμενη τιμή της χκ 

θεωρούμε ότι στα άκρα του υποστυλώματος αυτού υπάρ-
χουν πλαστικές αρθρώσεις και άρα το εν λόγω υποστύλωμα 
δεν συμμετέχει στην ακαμψία του ορόφου. Ως εκ τούτου, 
εάν σε κάποιο βήμα της μεθόδου διαπιστωθεί εμφάνιση δι-
αρροής σε υποστύλωμα για πρώτη φορά, χρειάζεται να γίνει 
διόρθωση της τιμής της ακαμψίας του ορόφου με αφαίρεση 
της ακαμψίας του διαρρεύσαντος υποστυλώματος. Σε τέτοια 
περίπτωση, απαιτείται διόρθωση και στην τιμή της ολικής 
ακαμψίας Ktot του ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλαντωτή, που 
εμφανίζεται στη σχέση (10). 

Τελικά, από τη σχέση (10) και αφού γίνουν όλοι οι αναγκαίοι 
έλεγχοι και οι διορθώσεις στις ακαμψίες των ορόφων, προ-
κύπτει η τιμή της τέμνουσας βάσης Vb. Η διαδικασία σταμα-
τά όταν διαρρεύσουν όλα τα υποστυλώματα ενός ορόφου, 
οπότε και η τιμή της χκ που λαμβάνεται σε αυτό το στάδιο 
είναι και η «στοχευμένη» τιμή μετακίνησης της κορυφής του 
κτηρίου (target displacement) για το παράδειγμα αυτό.

(10)

(11)

(12)

        16 μ 
 
                                                                  
            10μ 
 
                                                                   
 
     κατεύθυνση σεισμού 
 

Σχήμα 4. Κάτοψη τετραώροφου κτηρίου

Σχήμα 5. Διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων για τις κολώνες 
σε κάθε όροφο του κτηρίου



Πολιτικός Mηχανικός   Aπρίλιος 2012 17

Μελέτη Κατασκευών

Δεν είναι προφανές για ποιά τιμή της μετατόπισης της κορυ-
φής χκ και σε πιο όροφο θα έχουμε διαρροή στα υποστυλώ-
ματα για πρώτη φορά. Ωστόσο, αναμένεται να διαρρεύσουν 
τα κεντρικά υποστυλώματα ενός ορόφου, για τα οποία έχου-
με μικρότερη τιμή Myi σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι ακο-
λουθώντας τη διαδικασία που προαναφέρθηκε προκύπτουν 
οι τιμές του Πίνακα 2 μεταξύ χκ και Vb. 

Για την κατασκευή της γραφικής παράστασης της καμπύλης 
αντίστασης του κτηρίου συνηθίζεται να διαιρούνται οι τιμές 
της χκ με το ολικό ύψος Η και οι τιμές της τέμνουσας βάσης 

Vb με το ολικό βάρος W του κτηρίου.

Από τις τιμές του Πίνακα 2 παρατηρούμε , όπως άλλωστε 
αναμενόταν, ότι οι τιμές της ολικής ακαμψίας του κτηρίου 

Ktot. μειώνονται, όσο αυξάνεται η τιμή της χκ, μετά την πρώτη 
διαρροή. Ακόμη, παρατηρούμε ότι μετά την πρώτη διαρροή 
κολονών, το κτήριο δεν καταρρέει και συνεχίζει τη λειτουρ-
γία του με τα υποστυλώματα που απομένουν και δεν έχουν 
διαρρεύσει ακόμη. Στο 20ο βήμα της διαδικασίας διαρρέουν 
πλήρως όλα τα υποστυλώματα του πρώτου ορόφου και το 
κτήριο καταρρέει. Κατά την κατάρρευση του κτηρίου η τιμή 

της χκ είναι ίση με 0.095 m (target displacement) που θεω-
ρείται αρκετά μεγάλη τιμή, ενώ κατά την πρώτη διαρροή 
η τιμή της χκ είναι ίση με 0.075m που είναι επίσης αρκετά 
μεγάλη τιμή. Στο στάδιο της κατάρρευσης ο Πίνακας 2 μας 
δίνει τιμή ολικής ακαμψίας Κ1=Ktot ίση με 40264.7 kN/m ενώ 
στο στάδιο της πρώτης πλαστικής διαρροής η ολική ακαμψία 
έχει τιμή που αντιστοιχεί στην ελαστική συμπεριφορά δη-

λαδή 48715.9 kN/m. Επίσης, η ισοδύναμη μάζα του κτηρίου 
είναι Μ1=197066.4 Kg. Έτσι από τη σχέση (5) προκύπτει ότι 
η απαιτούμενη ελαστική αντοχή Fy,eq για την κατασκευή είναι 
ίση με 3653.7 kN ενώ από τη σχέση (6) προκύπτει ότι η φα-
σματική επιτάχυνση Sa είναι ίση με 1.85g που είναι μια πολύ 
μεγάλη επιτάχυνση. Από τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά φαί-
νεται ότι το κτήριο του παραδείγματος μας διαθέτει μεγάλα 
αποθέματα αντοχής σε σεισμό. 

Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η καμπύλη αντίστασης του πα-
ραδείγματος, Vb vs. χκ/Η. Απομένει να ελεγχθεί η ακρίβεια 
της καμπύλης που παρουσιάζει το Σχήμα 6. Αφού στο 20ο 
βήμα η τιμή της Vb

(20ο βήμα) αντιστοιχεί σε σύγκλιση ο έλεγχος 
σφάλματος είναι 

που φανερώνει ότι καμπύλη του Σχήματος 6 εμπίπτει στα 
πλαίσια της ακρίβειας που είχαμε θέσει εξαρχής. 

3. Συμπεράσματα
Στο παρόν Β΄ και τελευταίο Μέρος του άρθρου αυτού, είδαμε 
τον τρόπο υπολογισμού της τέμνουσας βάσης, στα πλαίσια 
της μεθόδου μη γραμμικής ανάλυσης. Επίσης, παρουσιάστη-
καν τα βήματα της μεθόδου για την κατασκευή της καμπύλης 
αντίστασης ενός κτηρίου και δόθηκε ένα παράδειγμα. Συμπε-
ραίνει κανείς ότι για την εφαρμογή της μεθόδου αρκούν η 
εφαρμογή απλών αρχών του ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλα-
ντωτή και μια σχετικά απλή αριθμητική βηματική διαδικασία 
για την κατασκευή της καμπύλης αντίστασης , η οποία δίνει 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα αντοχής 
ενός κτηρίου σε σεισμό.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
H. Krawinkler, G. D. P. K. Seneviratna, “ Pros and Cons of a 
pushover analysis of seismic performance evaluation”, Eng. 
Structures, Vol. 20, 4-6, p.p. 452-464 (1998).
Σ. Πανταζοπούλου, καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Πανεπιστημιακές 
διαλέξεις αποτίμησης σεισμικής τρωτότητας κτηρίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα» (2010).     
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Σχήμα 6. Καμπύλη αντίστασης κτηρίου

Βήμα

κ 

χκ 
(m)

χκ/H
(x10-4)

Ktot. 

(kN/m)
Vb

(κN)
V

b
/W Παρατ.

0 0.000 0 48715.9 0.00 0.00

1 0.005 4.2 48715.9 243.6 0.0773

2 0.010 8.3 48715.9 487.2 0.1546

3 0.015 12.5 48715.9 730.7 0.2318

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

14 0.070 58.3 48715.9 3410.1 1.0819

15 0.075 62.5 48715.9 3653.7 1.1592 1η
διαρροή

16 0.080 66.7 47153.9 3772.3 1.1968

17 0.085 70.8 44907.8 3817.2 1.2110 2η
διαρροή

18 0.090 75.0 42501.7 3825.1 1.2135 3η
διαρροή

19 0.093 77.1 41374.4 3827.1 1.2142 4η
διαρροή

20 0.095 79.2 40264.7 3825.2 1.2136 Πλήρης 
κατάρ.

... ... ... ... ... ... ...

Πίνακας 2. Τιμές χκ και Vb για το κτήριο του παραδείγματος
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Τ
α ινοπλισμένα σκυροδέματα 
υπέρ-υψηλής επιτελεστικότητας 
(UHPFRCCs) αποτελούν μια ιδιαί-

τερη ομάδα υλικών με βάση το τσιμέντο, 
τα οποία έχουν σημαντικά βελτιωμένες 
ιδιότητες σε σχέση με αντίστοιχα συμ-
βατικά υλικά. Κάνοντας χρήση ειδικών 
μεθόδων επεξεργασίας, ανάμιξης και 
συντήρησης, καθώς και την προσθήκη 
μεγάλου όγκου μεταλλικών ινών, έχει 
γίνει δυνατός ο σχεδιασμός υλικών 
με υψηλές θλιπτικές και εφελκυστικές 
αντοχές, καθώς και μεγάλη ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας. Εντούτοις, τα 
υλικά αυτά, έχουν μια σημαντική αύξη-
ση του κόστους παραγωγής τους, επο-
μένως είναι σημαντικό να εντοπιστούν 
εφαρμογές οι οποίες να αξιοποιούν πλή-
ρως τις βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες 
και συμπεριφορά τους. Επομένως, είναι 
αναγκαία η εκπόνηση έρευνας προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης και βιομηχα-
νοποίησης προκατασκευασμένων στοι-
χείων, τα οποία να αξιοποιούν πλήρως 
τις βελτιωμένες ιδιότητες των υλικών. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
εφαρμογών αποτελούν οι αμυντικές κα-
τασκευές, οι οποίες, εκ φύσεως, έχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ανταπόκρισης 
σε κρουστικά και εκρηκτικά φορτία. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης υπο-
βλήθηκε η επιτυχημένη ερευνητική πρό-
ταση με τίτλο “Mix Design, Mechanical 
Properties and Impact Resistance of 
Ultra High Performance Fibre Reinforced 
Cementitious Composites - UHPFRCCs”. 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυ-
μα Προώθησης Έρευνας, καθώς και τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Κύπρο και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το Μάιο του 2013.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος εί-
ναι η ανάπτυξη του πρώτου ινοπλισμέ-
νου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής επιτε-
λεστικότητας με υλικά διαθέσιμα στην 
Κυπριακή αγορά, η διερεύνηση των μη-
χανικών ιδιοτήτων του εν λόγω υλικού 
και κυρίως, η μελέτη της αντοχής του σε 
κρουστικά και εκρηκτικά φορτία. Για το 
σκοπό αυτό, υιοθετήθηκε συγκεκριμένη 
μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: α) καθορισμό κατευθυντήριων 

Σχεδιασμός και Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισμένου Σκυροδέματος
Υπέρ-Υψηλής Επιτελεστικότητας με Υλικά Διαθέσιμα στην Κυπριακή Αγορά

γραμμών για την παραγωγή του υλικού, 
β) πειραματικό έλεγχο των μηχανικών 
ιδιοτήτων του υλικού, γ) αναλυτική και 
πειραματική διερεύνηση της κρουστικής 
συμπεριφοράς του υλικού, δ) τη δημι-
ουργία ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής 
σχετικά με τη χρήση αυτών των υλικών 
για προστασία έναντι κρουστικών και 
εκρηκτικών φορτίων και ε) τη δημιουργία 
κατάλληλων μοντέλων προσομοίωσης, 
τα οποία θα είναι ικανά να προβλέψουν 
ικανοποιητικά τη συμπεριφορά των υλι-
κών κάτω από αυτά τα ακραία φαινόμε-
να φόρτισης.

Η μελέτη της κρουστικής συμπεριφοράς 
των ινοπλισμένων σκυροδεμάτων υπέρ-
υψηλής επιτελεστικότητας αναμένεται 
να εμπλουτίσει την υφιστάμενη γνώση 
γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, καθώς 
επίσης και να περιορίσει το σκεπτικισμό 
σχετικά με το αυξημένο τους κόστος, κα-
θώς προτείνεται η χρήση τους σε εφαρ-
μογές οι οποίες θα κάνουν πλήρη χρήση 
των βελτιωμένων τους ιδιοτήτων. Η εν 
λόγω εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη 
σε οργανισμούς όπως η Εθνική Φρου-
ρά, η Πολιτική Άμυνα, καθώς και οργα-
νισμούς σχετικούς με έργα Πολιτικού 
Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων συμ-
βούλων, κατασκευαστών, προμηθευτών 
πρώτων υλών, εργαστηρίων ελέγχου, 
κλπ. Οι σύμβουλοι μηχανικοί θα έχουν 
τη δυνατότητα να προσφέρουν μια και-
νοτόμο λύση σε σχέση με την ανάγκη 
κατασκευών για προστασία έναντι κρου-
στικών φορτίων, η οποία θα είναι σαφώς 
πιο οικονομική έναντι των αντίστοιχων 
στη διεθνή αγορά.

Το ερευνητικό έργο διακρίνεται σε δύο 
βασικές κατηγορίες (πειραματική και 
αναλυτική), οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την ολοκληρωμένη υλοποίησή του. 
Το πειραματικό κομμάτι θα αναλωθεί 
στην ανάπτυξη του πρώτου ινοπλισμέ-
νου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής επιτε-
λεστικότητας με υλικά διαθέσιμα στην 
Κυπριακή αγορά, καθώς και στη μελέτη 
της κρουστικής αντοχής του υλικού. 
Η αναλυτική εργασία θα επιχειρήσει 
να προσομοιώσει τη συμπεριφορά του 
υλικού σε κρούση, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες τεχνικές πεπερασμένων 

στοιχείων. Σκοπός του εν λόγω άρθρου 
είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σχετικά με την ανάπτυξη του υλικού, κα-
θώς και τις μηχανικές ιδιότητες που το 
χαρακτηρίζουν.

Προκειμένου να αναπτυχθεί η βέλτιστη 
εκδοχή του μίγματος, κρίθηκε απαραί-
τητο όπως διερευνηθεί η επίδραση των 
διαφόρων παραμέτρων που το επηρεά-
ζουν. Συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος της 
επίδρασης των ακολούθων: α) διαφορε-
τικών ρευστοποιητών διαθέσιμων στην 
Κυπριακή αγορά, β) ασβεστολιθικών 
και ψαμμιτικών άμμων, καθώς και οι 
κατάλληλες διαβαθμίσεις τους, γ) της 
αναλογίας νερού / συνδετικού υλικού, 
δ) της επίδρασης της θερμοκρασίας και 
του χρόνου συντήρησης των δοκιμίων, 
ε) το βέλτιστο ποσοστό της πυριτικής 
παιπάλης, και τέλος στ) η επίδραση του 
ποσοστού του ινοπλισμού στη μηχανική 
συμπεριφορά του υλικού. Οι υπό μελέτη 
μηχανικές ιδιότητες του υλικού αφορούν 
τις αντοχές σε θλίψη και κάμψη, καθώς 
και το μέτρο ελαστικότητας.

Η ανάπτυξη του υλικού έγινε μέσα από 
τη διαδικασία δοκιμαστικών μιγμάτων, 
στα οποία μεταβαλλόταν κάθε φορά μια 
και μόνο παράμετρος, ώστε να μπορεί 
να καταγραφεί η επίδραση του συγκε-
κριμένου παράγοντα στις ιδιότητες του 
υλικού. Τα αρχικά δοκιμαστικά μίγματα 
στηρίχθηκαν σε προηγούμενη εμπειρία 
καθώς και σε σχετικές αναφορές στη βι-
βλιογραφία (1-7). Οι βασικές αρχές που 
διέπουν την ανάπτυξη των ινοπλισμένων 
σκυροδεμάτων υπέρ-υψηλής επιτελεστι-
κότητας είναι οι ακόλουθες: α) η αύξηση 
της ομοιογένειας του μίγματος, με την 
αφαίρεση των χονδρόκοκκων αδρανών, 
καθώς και με τη βελτιστοποίηση της δι-
αβάθμισης της κοκκομετρίας των υλικών 
(π.χ. άμμων), β) η χρήση πυριτικής παιπά-
λης, η οποία λόγω του εξαιρετικά μικρού 
μεγέθους κόκκου βοηθά στη δημιουργία 
ενός συμπαγούς υλικού, μειώνοντας τα 
κενά ανάμεσα στα υπόλοιπα συστατικά, 
γ) η δραστική μείωση του λόγου νερού / 
συνδετικού υλικού (τσιμέντου και πυρι-
τικής παιπάλης) με την κατάλληλη χρή-
ση ρευστοποιητή, ο οποίος εξασφαλίζει 
ταυτόχρονα την ικανοποιητική εργασι-

Δρ. Δημήτρης Νικολαΐδης, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Frederick

Σκυρόδεμα
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μότητα του μίγματος, δ) η βελτίωση της 
μικροδομής του υλικού με την εφαρμογή 
συνθηκών θερμής συντήρησης των δοκι-
μίων (η πυριτική παιπάλη ενεργοποιείται 
σε υψηλότερες θερμοκρασίες) και ε) η 
σημαντική αύξηση της πλαστιμότητας 
του υλικού με την προσθήκη υψηλού 
ποσοστού μικρών μεταλλικών ινών. Η 
υιοθέτηση των τεσσάρων πρώτων συν-
θηκών εξασφαλίζει τη δημιουργία μιας 
μήτρας υλικού με πολύ ψηλή θλιπτική 
αντοχή, η οποία, όμως, παραμένει ψαθυ-
ρή. Η ενσωμάτωση των μεταλλικών ινών 
βελτιώνει σημαντικά την εφελκυστική 
αντοχή, καθώς και την πλαστιμότητα 
του υλικού.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις οι 
οποίες τέθηκαν κατά τον αρχικό σχεδι-
ασμό του υλικού ήταν η εφαρμογή δι-
αδικασιών ανάμιξης και σκυροδέτησης 
του υλικού πολύ παρόμοιων με τις αντί-
στοιχες συνήθεις πρακτικές οι οποίες 
ισχύουν για συμβατικά σκυροδέματα. 
Εφαρμόστηκε διαδικασία ξηρής ανάμι-
ξης, η οποία σήμαινε την ανάμιξη όλων 
των ξηρών υλικών (άμμοι, πυριτική παι-
πάλη και τσιμέντο), προτού τοποθετηθεί 
καθόλου νερό ή ρευστοποιητής στη μη-
χανή ανάμιξης. Τα ξηρά υλικά τοποθε-
τήθηκαν με τη σειρά, ξεκινώντας από το 
πλέον λεπτόκοκκο (πυριτική παιπάλη), 
ακολουθούμενο από το πλέον χονδρό-
κοκκο (άμμος διαβάθμισης 250-500μm), 
στη συνέχεια τοποθετείται η επόμενη 
διαβάθμιση άμμου (50-250μm) και τέλος 
το τσιμέντο. Ανάμεσα σε κάθε προσθή-
κη υλικού μεσολαβούσε χρόνος ανάμι-
ξης 2-3 λεπτών. Ακολούθησε η προσθήκη 
των μεταλλικών ινών με τη χρήση κοσκί-
νων, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορ-
φη κατανομή τους στο μίγμα και τέλος 
το διάλυμα νερού και ρευστοποιητή. Η 
διαδικασία της σκυροδέτησης πρέπει να 
είναι γρήγορη και ακριβής, εξαιτίας της 
περιορισμένης διάρκειας δράσης του 
ρευστοποιητή. Τέλος, σημαντική είναι η 
διαδικασία της συμπύκνωσης του υλικού, 
η οποία γίνεται σε ηλεκτρική δονητική 
τράπεζα ώστε να αποφευχθεί οποιαδή-
ποτε επίδραση στον προσανατολισμό 
των μεταλλικών ινών μέσα στη μήτρα 
του υλικού. Τα καλούπια παρέμειναν σε 
συνθήκες περιβάλλοντος για 24 ώρες, 
ακολούθως ξεκαλουπώθηκαν και τοπο-
θετήθηκαν για συντήρηση σε ζεστό νερό 
στους 900 C για εννέα συνολικά μέρες. 

Η πειραματική διαδικασία οδήγησε στην 
ανάπτυξη του βέλτιστου μίγματος ινο-
πλισμένου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής 
επιτελεστικότητας (σε όρους μηχανικών 
ιδιοτήτων), με υλικά διαθέσιμα στην Κυ-

πριακή αγορά. Συγκεκριμένα, επιλέχθη-
κε ο κατάλληλος τύπος και διαβάθμιση 
άμμου, ο τύπος και η ποσότητα τσιμέ-
ντου και πυριτικής παιπάλης, το είδος 
και η ποσότητα ρευστοποιητή, η βέλτι-
στη αναλογία νερού / συνδετικού υλι-
κού, η κατάλληλη θερμοκρασία και χρό-
νος συντήρησης των δοκιμίων, και τέλος 
το κατάλληλο ποσοστό ινοπλισμού. 
Δοκίμια από το βέλτιστο μίγμα ελέγχθη-
καν σε θλίψη (EN 12390-3), κάμψη (EN 
12390-5) και επίσης προσδιορίστηκε το 
μέτρο ελαστικότητας τους (BS 1881-
121:1983). Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται 
τα αποτελέσματα των μηχανικών ιδιοτή-
των του υλικού.

Πίνακας 1
Μηχανικές ιδιότητες μίγματος UHPFRCC

Επιπλέον των προαναφερθέντων ελέγ-
χων των μηχανικών ιδιοτήτων του υλι-
κού, μελετήθηκαν κάποιοι δείκτες αν-
θεκτικότητας, ώστε να διερευνηθεί η 
πιθανή βελτίωση τους, σε σχέση με συμ-
βατικά σκυροδέματα. Συγκεκριμένα, με-
τρήθηκε η τριχοειδής απορρόφηση του 
υλικού, η οποία βρέθηκε να είναι ίση με 
0.012 mm/√min, τιμή πολύ χαμηλότερη 
από την αντίστοιχη συμβατικών σκυρο-
δεμάτων. Η τιμή του ανοικτού πορώδους 
βρέθηκε επίσης να είναι πολύ χαμηλότε-
ρη (5.98%), ενδεικτικό της συμπαγούς 
μικροδομής του υλικού.

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις 
των κατασκευαστικών έργων, καθώς 
και η ανάγκη για εξεύρεση βέλτιστων, 
έξυπνων και οικονομικών λύσεων, καθι-
στούν αναγκαία την εισαγωγή και εφαρ-
μογή της τεχνογνωσίας που διέπει τα 
σκυροδέματα αιχμής. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, η ανάπτυξη του πρώτου ινο-
πλισμένου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής 
επιτελεστικότητας με υλικά διαθέσι-
μα στην Κυπριακή αγορά αποτελεί ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα. Οι σαφώς υψη-
λότερες μηχανικές ιδιότητες, η βελτιω-

Μηχανική Ιδιότητα

Θλιπτική αντοχή (MPa) 180.0

Καμπτική αντοχή (MPa) 30.0

Μέτρο Ελαστικότητας (GPa) 40.0

μένη ανθεκτικότητα, και κυρίως η σημα-
ντικά αυξημένη ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας, μπορούν να βοηθήσουν ση-
μαντικά στην επίλυση και αντιμετώπιση 
εξειδικευμένων προβλημάτων και κατα-
στάσεων που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι 
Μηχανικοί. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία 
η βιομηχανοποίηση της παραγωγής των 
συγκεκριμένων υλικών, ώστε να γίνει 
ευρέως προσιτή η επιλογή τους. Ειδικά 
θέματα, όπως η αντοχή σε κρουστικά και 
εκρηκτικά φορτία μπορούν να αντιμετω-
πιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
όπως έχουν δείξει προκαταρκτικές με-
λέτες της ερευνητικής ομάδας. Εκτενής 
έρευνα του συγκεκριμένου θέματος θα 
γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, στα 
πλαίσια του εν λόγω ερευνητικού προ-
γράμματος. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εξέλιξη της εργασίας 
μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 
του ερευνητικού προγράμματος (www.
i4-services.com/Impact), ή κατόπιν επι-
κοινωνίας με το Συντονιστή του Προ-
γράμματος, Δρ. Δημήτρη Νικολαΐδη 
(d.nicolaides@frederick.ac.cy).

Τέλος, η Ερευνητική Ομάδα θα ήθελε να 
εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία, το Ίδρυμα Προ-
ώθησης Έρευνας, και τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Κύπρο για τη χρηματοδότηση του συ-
γκεκριμένου ερευνητικού έργου.
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Ε
ίναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλά-

δος των κατασκευών λόγω της παγκόσμιας οικονομι-

κής κρίσης και της ύφεσης που την ακολούθησε. Παρ’ 

όλα αυτά ο τομέας των κατασκευών από δομικό χάλυβα γνω-

ρίζει, συγκριτικά με τους άλλους τομείς των κατασκευών, μια 

άνθιση υπό την εξής έννοια:

• Πολλοί επιχειρηματίες στρέφονται προς το υλικό αυτό σε 

μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου μέχρι 

την αποπεράτωση των έργων τους.

• Νέοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, αλλά και αρκετοί παλαιό-

τεροι δεν διστάζουν πια να χρησιμοποιήσουν το χάλυβα ως 

κύριο δομικό υλικό σε κτίρια πέραν των βιομηχανικών. Αντί-

θετα έχουν αντιληφθεί και αξιολογήσει θετικά τις δυνατότη-

τες που μπορεί να προσφέρει το υλικό τόσο σε αρχιτεκτονι-

κές όσο και σε κατασκευαστικές - στατικές λύσεις.

• Ο μέσος καταναλωτής δείχνει σιγά, σιγά περισσότερη εμπι-

στοσύνη προς το υλικό και δέχεται να χρησιμοποιηθεί σε οι-

κοδομές που ανεγείρει. 

Λόγω όμως της ανάπτυξης αυτής, δημιουργούνται και ορι-

σμένα προβλήματα που αφορούν γενικά τον κλάδο, μερικά 

εκ των οποίων πολύ σοβαρά, που έχουν να κάνουν κυρίως 

με την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Και αυτό λόγω της 

απουσίας ξεκάθαρων κανόνων που να καθορίζουν τις σχέ-

σεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην βιομηχανία.

Οι μεταλλικές κατασκευές εκτός από «τέχνη» υπό την έννοια 

των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να είναι κάποιος ένας 

καλός τεχνίτης - συγκολλητής, εφαρμοστής κλπ είναι επίσης 

και επιστημονικός κλάδος που διδάσκεται στα πανεπιστήμια 

και που απαιτεί γνώσεις στην μηχανική, στην μεταλλουργία, 

στην τεχνολογία των μετάλλων, στη διοίκηση επιχειρήσεων 

και εργοταξίων κλπ. Αυτή τη δεύτερη πτυχή των μεταλλικών 

κατασκευών φαίνεται να αγνοούν όχι μόνο πολλοί από τους 

εμπλεκόμενους στη βιομηχανία που ξεκίνησαν ως κωμοδρό-

μοι ή υδραυλικοί αλλά και άλλοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να 

αγνοούν όπως π.χ. επιχειρηματίες ή και εργολάβοι. Έργα 

που είναι κατεξοχήν κτίρια με χαλύβδινο σκελετό βλέπουμε 

να υποβιβάζεται η σπουδαιότητα τους, ενώ πολλές φορές ο 

κατασκευαστής των μεταλλικών δεν έχει ούτε την εμπειρία 

ούτε το επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσει να διεκ-

περαιώσει τέτοιας κλίμακας έργα με αποτέλεσμα να δημι-

ουργούνται προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα αλλά και 

τα χρονοδιαγράμματα των έργων. Όσο καιρό ο δομικός χά-

λυβας χρησιμοποιείτο κυρίως για κατασκευή τυποποιημένων 

μεταλλικών υπόστεγων και στεγάστρων το πρόβλημα ήταν 

διαχειρίσιμο. Τώρα όμως χαλύβδινοι σκελετοί χρησιμοποιού-

νται σε πολυώροφα κτίρια, οικιστικές μονάδες, πολύπλοκα 

αρχιτεκτονικά και μηχανικά συμπλέγματα. Κάτω από τέτοιες 

συνθήκες, η επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή της δια-

δικασίας κατασκευής και ανέγερσης είναι απαραίτητη.

To ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 1090 “execution of steel 

structures and aluminium structures” που θα ξεκινήσει να 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Ιούλιο του 2012, θα φέρει 

τα πάνω κάτω στην βιομηχανία λόγω ελλειπούς προετοιμα-

σίας των εμπλεκομένων. Το πρότυπο προνοεί κατάταξη των 

έργων σε τέσσερις κατηγορίες εκτέλεσης (execution classes) 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα πλείστα έργα που κατα-

σκευάζονται στην Κύπρο θα εμπίπτουν (και λόγω σεισμού) 

στην κατηγορία 3 η οποία προϋποθέτει πολύ αυστηρές δι-

ατάξεις για την κατασκευή, τον έλεγχο και την ανέγερση 

των μεταλλικών κατασκευών. Για να κατανοήσουμε το μέ-

γεθος των αλλαγών που επέρχονται να αναφέρουμε ότι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο όπου δεν υπολογίζεται σεισμός, τα έργα 

εμπίπτουν βασικά στην κατηγορία 2 (λιγότερο αυστηρές δι-

ατάξεις). Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για εφαρμογή 

του προτύπου, η Βρετανική Επιτροπή είχε ψηφίσει εναντίον 

της έγκρισής του επειδή «ανησυχεί για πιθανές λανθασμέ-

νες επιλογές προδιαγραφών που αφορούν τις κατηγορίες 

Η αναγκαιότητα μιας εθνικής προδιαγραφής για έργα από δομικό χάλυβα
Γιάννης Ιωάννου (Μsc, Ph.D), Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής έργων στην εταιρεία ADA Industries

Ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού- Φάση 3
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εκτέλεσης και τα επίπεδα ποιότητας των συγκολλήσεων».*

Για την άμβλυνση των προβλημάτων που αναφύονται και 

μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εφαρμογή του 

προτύπου, είναι αναγκαία η εφαρμογή μιας εθνικής προδια-

γραφής για έργα από δομικό χάλυβα όπως π.χ. τη βρετανική 

NSSS με την ταυτόχρονη κατηγοριοποίηση των εργολάβων 

δομικού χάλυβα. Η προδιαγραφή αυτή θα απο-

τελεί μέρος του συμβολαίου του έργου και 

θα καθοδηγεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται 

σε συμβόλαια δομικού χάλυβα. Στην προδια-

γραφή αυτή θα αναφέρονται όλοι οι κανονι-

σμοί και οι κώδικες που αφορούν τον κλάδο, 

τα στοιχεία και τα δεδομένα που θα πρέπει 

να ανταλλάξουν κατασκευαστής και εργοδό-

της κατά τη διάρκεια του έργου, το εύρος των 

ελέγχων, ελάχιστα μέτρα ασφάλειας, διαδικα-

σίες συγκολλήσεων και ανέγερσης κλπ. Η κατηγοριοποίηση 

θα καθοδηγεί επίσης τους εργοδότες ως προς το ποιοί είναι 

οι καταλληλότεροι κατασκευαστές για κάθε συγκεκριμένο 

έργο που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Για να πάρουμε 

ως παράδειγμα και πάλι το Η.Β., οι κατασκευαστές χωρί-

ζονται σε 10 τάξεις με την τάξη 10 να δικαιούται να κατα-

σκευάζει έργα αξίας μέχρι £40,000 και την τάξη 1 πάνω από 

£6,000,000. Δεδομένης της σοβαρότητας του εγχειρήματος, 

ο συντονισμός της δημιουργίας μιας τέτοιας προδιαγραφής 

και κατηγοριοποίησης θα πρέπει να αναληφθεί από το ΕΤΕΚ 

σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως 

τις επαγγελματικές οργανώσεις των μηχανικών, των κατα-

σκευαστών, των εργολάβων κλπ.

Το όφελος από την εισαγωγή μιας τέτοιας προδιαγραφής 

είναι προφανές:

• Η διαδικασία προετοιμασίας, συζήτησης και εφαρμογής θα 

προσφέρει χρήσιμες εμπειρίες στην κατανόηση των προτύ-

πων, κανονισμών, κωδίκων κλπ που αφορούν 

ολόκληρο τον κλάδο και με τα οποία θα πρέπει 

να συμμορφώνεται.

• Θα μειώσει το «άγχος» των μελετητών τόσο 

όσον αφορά στην προετοιμασία των προδι-

αγραφών όσο και στα στάδια της επίβλεψης 

αφού θα παραπέμπει σε όλα τα πρότυπα και κα-

νονισμούς που αφορούν το αντικείμενο καθώς 

επίσης και στο εύρος των ελέγχων που πρέπει 

κατ’ ελάχιστο να γίνονται σε όλα τα έργα.

• Θα βοηθά τους κατασκευαστές στη σωστή τιμολόγηση 

αφού οι απαιτήσεις θα είναι ξεκάθαρες και εν πολλοίς επα-

ναλαμβανόμενες.

• Ο κάθε κατασκευαστής θα ασχολείται μόνο με έργα που θα 

είναι σε θέση να φέρει εις πέρας βάσει του μεγέθους και της 

κατηγορίας του έργου.

• Θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό.

• Θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.

• Ως εκ τούτου θα προσδώσει ποιότητα στο τελικό προϊόν 

το οποίο θα κατασκευάζεται πλέον βάσει προκαθορισμένων 

προτύπων και κανονισμών. 

Θέατρο ΘΟΚ στο παλιό ΓΣΠ στην Λευκωσία Προσθήκη ορόφου σε ακίνητα Σολωμονίδη στην Λεμεσό (Schoeller’s Plaza)

Για την άμβλυνση 
των προβλημάτων 
είναι αναγκαία η 
εφαρμογή μιας 

εθνικής
προδιαγραφής

* BS EN 1090-2:1998 National Forward
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Θερμομόνωση

Εισαγωγή

Στις αναπτυγμένες χώρες ο κτιριακός 

– κατασκευαστικός τομέας (δηλαδή

κατασκευή, αλλά και λειτουργία των 

κτιρίων) καταναλώνει ένα σημαντικό

ποσοστό (της τάξης του 40%) της πα-

ραγόμενης ενέργειας και ευθύνεται 

για περίπου το 40% των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα (CO
2
). Μέρος του 

ποσοστού αυτού οφείλεται στην παρα-

γωγή και μεταφορά των οικοδομικών

υλικών και ένα μεγαλύτερο συνήθως 

ποσοστό προκύπτει από την λειτουρ-

γία των κτιρίων, δηλαδή θέρμανση, 

ψύξη, αερισμό και φωτισμό.

Η θερμική θωράκιση του κελύφους 

των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό 

κεφάλαιο στη βελτίωση της θερμικής 

και ενεργειακής συμπεριφορά τους 

και παρέχει μεγάλες δυνατότητες για 

εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέρ-

γειας λειτουργίας, η οποία μπορεί να 

υπερβεί το 40%, ενώ το κόστος των 

θερμομονωτικών υλικών καλύπτει μό-

λις το 2-4% του συνολικού κόστους 

κατασκευής. Με την εφαρμογή της 

κατάλληλης θερμομόνωσης στις κτι-

ριακές κατασκευές μειώνονται οι 

απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη και 

κατά συνέπεια οι εκπομπές ρύπων. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο 

η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα επι-

τυγχάνεται με οικονομικότερο τρόπο η 

θερμική άνεση των χρηστών.

Η θερμομόνωση αυξάνει την προβαλ-

λόμενη αντίσταση των δομικών στοι-

χείων των κτιρίων. Δηλαδή, περιορίζει 

στο ελάχιστο τις ανταλλαγές θερμό-

τητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερι-

κού περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται 

με αυτόν τον τρόπο σταθερό επίπεδο 

εσωτερικής θερμοκρασίας των χώρων.

Με τη σωστή θερμομόνωση επιτυγ-

Θερμική Θωράκιση Κτιριακού Κελύφους
Ελένη Αλεξάνδρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, March II, UCLA, Λέκτωρ Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

χάνονται τα εξής: διατήρηση υψηλών 

εσωτερικών επιφανειακών θερμοκρα-

σιών, προστασία των δομικών στοι-

χείων του κελύφους από τις έντονες 

θερμικές καταπονήσεις, αποφυγή 

και μείωση σχηματισμού εσωτερικών 

συμπυκνώσεων λόγω διάχυσης των 

υδρατμών μέσω των δομικών στοιχεί-

ων των κατασκευών, εκμετάλλευση 

της θερμοχωρητικότητας των υλικών.

Θερμομονωτικά Υλικά

Η έρευνα, παραγωγή και εφαρμογές 

των θερμομονωτικών υλικών εξελίσσο-

νται συνεχώς. Σήμερα υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία υλικών που διαφέρουν στη 

μορφή και τις ιδιότητές τους. Συνήθως 

κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

1. Ανόργανα: Συνθετικά (υαλοβάμβα-

κας, πετροβάμβακας, κυψελωτό γυαλί, 

αφρώδες γυαλί, κ.α.)

2. Οργανικά: Συνθετικά (διογκωμένη 

πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερί-

νη, πολυουρεθάνη χυτή ή σε πλάκες, 

φαινολικός αφρός, κ.α.).

3. Φυσικά (ξυλόμαλλο, φελλός, κυττα-

ρινικές πλάκες, λινάρι, βαμβάκι, μαλλί

προβάτου, μπάλες πεπιεσμένου άχυ-

ρου κ.α.)

4. Βαριά θερμομονωτικά υλικά (κισση-

ροδέματα, επιχρίσματα περλίτη, θερ-

μομονωτικά τούβλα, ελαφροβαρείς 

τσιμεντόλιθοι, κισηρόλιθοι, ελαφρο-

μπετόν, κυψελωτά σκυροδέματα, κ.α.) 

Ιδιότητες

Η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα είναι 

σίγουρα η πιο βασική ιδιότητα των 

θερμομονωτικών υλικών. Υπάρχουν 

όμως και άλλα κριτήρια που αξιολο-

γούνται για τη σωστή επιλογή. Μπορεί 

να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία υλικών 

που καλύπτουν πολλές απαιτήσεις, 

όμως κανένα δεν τις καλύπτει όλες, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικο-

λογικών, ακόμα και μεταξύ των πιο 

ακριβών.

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι εκτός από την πυκνότητα, οποια-

δήποτε εκτίμηση μονωτικού υλικού 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συμπε-

ριφορά του υλικού όταν εκτίθεται στη 

ζέστη, το νερό και την υγρασία, τις 

μηχανικές και ακουστικές ιδιότητες, 

τη συμπεριφορά τους στη φωτιά και 

τέλος την οικολογική τους συμπερι-

φορά. Είναι σημαντικό για τη σωστή 

εφαρμογή και αποτελεσματικότητα 

της θερμικής θωράκισης των κτιρίων 

ο αρχιτέκτων, ο μηχανικός και ο κατα-

σκευαστής να γνωρίζουν τις φυσικές 

ιδιότητες αλλά και την επίδραση στο 

περιβάλλον.

Σχεδιάγραμμα απωλειών από το κτιριακό 
κέλυφοςΘερμοφωτρογραφική απεικόνιση σπιτιού
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Θερμομόνωση

1. Φυσικές ιδιότητες

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  

 λ(W/(mK))

• Πυκνότητα

• Επίδραση της θερμότητας

• Επίδραση της υγρασίας

• Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας

• Μεταβολή των διαστάσεων

• Χημική συμπεριφορά

• Αντίσταση στη φωτιά

• Αντοχή σε θλίψη

• Ηχομονωτική ικανότητα

• Διάρκεια ζωής

• Μορφή

• Τρωτότητα από έντομα και τρωκτικά

• Συμβατότητα με άλλα υλικά και κατα 

 σκευαστικές απαιτήσεις

• Οικονομικότητα

 (κόστος υλικού και εφαρμογής)

2. Περιβαλλοντικές ιδιότητες

Ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τα 

θερμομονωτικά όπως και όλα τα δο-

μικά υλικά εν γένει είναι η οικολογι-

κή τους διάσταση. Δηλαδή, ο κύκλος 

ζωής τους, η εμπεριεχόμενη ενέργειά 

τους, η περιεκτικότητά τους σε φυσικά 

υλικά, ο τρόπος παραγωγής τους και 

τέλος η ανακύκλωση και βιοδιάσπα-

σή τους. Τέλος πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν και η επίδραση τους στην υγι-

εινή των χώρων δηλαδή πιθανή επιβά-

ρυνση της υγείας των ενοίκων.

Εφαρμογές

Όπως προαναφέρθηκε, η σωστή θερ-

μομόνωση του κτιριακού κελύφους 

είναι σημαντική μιας και αυτό δέχε-

ται τις σημαντικότερες καταπονήσεις 

των κλιματικών παραγόντων. Για να 

επιτευχθεί όμως πρέπει να ικανοποι-

ούνται μια σειρά από συνθήκες, που 

αφορούν την επιλογή των υλικών, τον 

τρόπο δόμησης, την ανταπόκριση στις 

συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες 

και βέβαια στη σωστή εφαρμογή όλων 

των προδιαγραφών των υλικών καθώς 

και στην άρτια εκτέλεση των εργασιών 

της κατασκευής. Η θερμική προστασία 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα δο-

μικά μέλη του κελύφους (τοιχοποιίες, 

φέροντα στοιχεία, δώματα, ξύλινες 

στέγες, οροφές υπόστυλων χώρων, 

δάπεδα επί πλακών εδάφους, υπόγεια 

κλπ.). Η εφαρμογή του επιλεγμένου 

τρόπου δόμησης πρέπει να γίνεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται 

οι παρακάτω συνθήκες: Η θερμομόνω-

ση να είναι προστατευμένη από υγρα-

σίες, τα υλικά να είναι συμβατά μεταξύ 

Διογκωμένη Πολυστερήνη

Κυψελωτό γυαλί

Δόμος από κυψελωτό σκυρόδεμα

Μαλλί προβάτου

Πλάκες από ξυλόμαλλο

Διογκωμένος Περλίτης

Αφρός πολυουρεθάνης

Θερμομόνωση με χρήση διαφανών στοιχείων (TWD)

Ίνες κοκοφοίνικα

 Υαλοβάμβακας
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τους και να τοποθετούνται με τη σω-

στή σειρά και βέβαια να αποφεύγονται 

οι θερμογέφυρες.

Η θερμομόνωση των εξωτερικών τοι-

χοποιιών μπορεί να γίνει με διαφορε-

τικούς τρόπους ανάλογα με τον τύπο 

κατασκευής και την αρχιτεκτονική εμ-

φάνιση του κελύφους, τις λειτουργικές 

απαιτήσεις και τα υλικά κατασκευής. 

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι:

1. Θερμομονωτική στρώση στην εξω-

τερική παρειά του κελύφους

2.2. Θερμομονωτική στρώση στην εσω-

τερική πλευρά του κελύφους

3. Θερμομονωτική στρώση στον πυ-

ρήνα της τοιχοποιίας με διάκενο αερι-

σμού

4. Χρήση ελαφροβαρών λιθοσωμάτων

5. Θερμομόνωση με χρήση διαφανών 

στοιχείων (TWD Transparent thermal

insulation)

Εξωτερική Θερμομόνωση

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής 

θερμομόνωσης είναι:

• Η θερμομόνωση είναι καθολική και 

έτσι περιορίζονται οι θερμογέφυρες 

και οι έντονες θερμοκρασιακές διακυ-

μάνσεις των δομικών στοιχείων του 

κελύφους.

• Αξιοποιούν την θερμοχωρητικότη-

τα των δομικών στοιχείων (όταν αυτά 

έχουν την απαραίτητη μάζα) για την 

θέρμανση του κτιρίου, κυρίως σε κτίρια 

συνεχούς χρήσης που ζητείται η διατή-

ρηση της θερμότητας.

• Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημι-

ουργίας συμπύκνωσης στο εσωτερικό

των δομικών στοιχείων λόγω διάχυσης 

των υδρατμών από το εσωτερικό

προς το εξωτερικό.

• Δε μειώνουν τον ωφέλιμο χώρο των 

κτιρίων

Μειονεκτήματα της εξωτερικής θερ-

μομόνωσης:

• Το βασικότερο μειονέκτημα αυτής της 

κατασκευής είναι η μειωμένη αντοχή

στις μηχανικές καταπονήσεις (χτυπή-

ματα και λοιπά) λόγω του ανεπαρκούς

πάχους του επιχρίσματος. Επίσης 

πρέπει όλα τα υλικά (κόλλες και στη-

ρίγματα του θερμομονωτικού υλικού, 

θερμομονωτικό υλικό, πλέγματα και 

επιχρίσματα) που εφαρμόζονται να 

είναι συμβατά μεταξύ τους αλλά και 

ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Η 

επιλογή των θερμομονωτικών υλικών 

για αυτές τις περιπτώσεις είναι περιο-

ρισμένη μιας και πρέπει να έχουν αυ-

ξημένες μηχανικές αλλά και μειωμένη 

υδροαπορροφητικότητα. Συνήθως χρη-

σιμοποιείται η διογκωμένη πολυστερί-

νη. Τέλος τα επιχρίσματα ενισχύονται 

με πλέγματα κυρίως υαλοπλέγματα 

και είναι διαρκούς ελαστικότητας. Πα-

ράλληλα είναι μη υδροπερατά, αλλά 

επιτρέπουν τη διέλευση των υδρατμών 

από το εσωτερικό τους.

• Όσον αφορά τη θερμική συμπεριφορά, 

το κτίριο αργεί να θερμανθεί αρχικά

• Δυσκολία στις διαμορφώσεις διακο-

σμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων 

στο κτίριο

• Απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός στις 

περιοχές των κουφωμάτων για την 

αποφυγή θερμογεφυρών.

• Σε νέες κατασκευές όπου ο φέροντας 

οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον 

χειρισμό και το σχεδιασμό των τοίχων 

πλήρωσης για να μη δημιουργούνται 

ανεπιθύμητες εσοχές και εξοχές των 

φερόντων στοιχείων στους εσωτερι-

κούς χώρους.

Εσωτερική Θερμομόνωση

Πλεονεκτήματα της εσωτερικής θερ-

μομόνωσης

• Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί 

στην επιλογή των θερμομονωτικών 

υλικών

• Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία 

της θερμομόνωσης

• Οι εσωτερικοί χώροι θερμαίνονται 

γρήγορα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί

καλύτερα σε χώρους που δεν είναι 

συνεχούς χρήσης (εξοχικές κατοικίες 

μικρής διάρκειας, σχολεία, θέατρα, 

κλπ.)

• Η εφαρμογή είναι απλούστερη έναντι 

της εξωτερικής

Μειονεκτήματα της εσωτερικής θερ-

μομόνωσης

• Τα δομικά στοιχεία του κελύφους 

μένουν εκτεθειμένα στις θερμοκρασι-

ακές μεταβολές

• Σε νέες κατασκευές η θερμομόνωση 

χρειάζεται να επικαλυφθεί είτε με σύ-

στημα ξηρής δόμησης είτε με δρομική 

οπτοπλινθοδομή, για τη διευκόλυνση 

των ηλεκτρολογικών κυρίως εγκατα-

στάσεων. Στην περίπτωση της δεύ-

τερης τοιχοποιίας αν η θερμομόνωση 

προσβληθεί από υγρασία δεν απομα-

κρύνεται εύκολα.

• Η θερμοχωρητικότητα του κελύφους 

δεν αξιοποιείται και έτσι ο χώρος θερ-

μαίνεται και ψυχραίνεται γρήγορα.

• Είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν 

θερμογέφυρες, κυρίως στα σημεία 

ένωσης των τοίχων με τις οριζόντιες 

πλάκες.

• Ευνοούνται οι συμπυκνώσεις λόγω 

διάχυσης των υδρατμών.

Μόνωση σε διπλή τοιχοποιία με διάκε-

νο αερισμού

Πλεονεκτήματα του συστήματος το-

ποθέτησης της θερμομόνωσης σε δι-

πλή τοιχοποιία με διάκενο αερισμού

• Επιτρέπει τη διαπνοή του τοίχου και 

μειώνονται οι πιθανότητες δημιουργί-

Θερμομόνωση

Θερμομόνωση σε διάφορα δομικά
συστήματα
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ας συμπυκνώσεων λόγω διάχυσης των 

υδρατμών.

• Αξιοποιείται η θερμοχωρητικότητα 

του κελύφους.

• Το σύστημα αυτό, αποδίδει θερμικά 

εξίσου καλά και το χειμώνα και το κα-

λοκαίρι.

Μειονεκτήματα του συστήματος τοπο-

θέτησης της θερμομόνωσης σε διπλή

τοιχοποιία με διάκενο αερισμού

• Απαιτείται σύνδεση των τοιχοποιιών

• Χρειάζεται ειδικός χειρισμός στις ορι-

ζόντιες ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) για 

την αποφυγή θερμογεφυρών.

Θερμομονωτικά λιθοσώματα

Πλεονεκτήματα δόμησης με θερμομο-

νωτικά λιθοσώματα

• Ευκολία και ταχύτητα στην κατα-

σκευή.

• Εκμετάλλευση της θερμοχωρητικό-

τητας του κελύφους.

• Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και 

πιθανοτήτων σχηματισμού συμπυκνώ-

σεων.

Μειονεκτήματα δόμησης με θερμομο-

νωτικά λιθοσώματα

• Μικρά πάχη τοίχων και κατά συνέπεια 

μικρότερη θερμοχωρητικότητα.

• Ευκολότερη προσβολή από την υγρα-

σία της βροχής που μειώνει την θερμι-

κή προστασία.

Θερμομόνωση με χρήση διάφανων 

στοχείων (TWD Transparent thermal 

insulation)

Γίνεται συνήθως με δύο τρόπους:

1. Με πλήρη δομικά στοιχεία. Το κοίλο

διαφανές στοιχείο από γυαλί ή πλαστι-

κό τοποθετείται πίσω από ένα φύλλο

γυαλιού. Η ηλιακή ακτινοβολία ει-

σέρχεται στην κατασκευή εύκολα 

και θερμαίνει το σκουρόχρωμο τοίχο 

από πίσω. Η αποθηκευμένη θερμότη-

τα ακτινοβολείται στο εσωτερικό με 

υστέρηση, ή χρησιμοποιείται για ζεστό 

νερό μέσω σωληνώσεων ενσωματωμέ-

νων στον τοίχο.

2. Άμεσο κέρδος. Οι όψεις με διαφανή 

θερμομονωτικά στοιχεία, διαχέουν το 

φώς και αξιοποιούν την ηλιακή ακτινο-

βολία για τη θέρμανση του εσωτερικού 

με υστέρηση ειδικά αν χρησιμοποιηθεί 

υλικό αλλάγής φάσης (ένυδρο άλας), 

σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύεται 

η ηλιακή ενέργεια με αλλαγή μορφής 

σε λιώσιμο και την αποβάλει με στε-

ρεοποίηση όταν πέφτει η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Στα συστήματα αυτά η 

σειρά των στρώσεων εξασφαλίζει την 

αποβολή της θερμότητας στο εσωτερι-

κό και έχει ενσωματωμένα συστήματα 

σκιασμού για την αποφυγή της θάμβω-

σης αλλά και της υπερθέρμανσης το 

καλοκαίρι.

Η θερμομόνωση των δωμάτων εφαρ-

μόζεται στους παρακάτω τύπους δω-

μάτων:

1. Μονοκέλυφα συμπαγή δώματα (συμ-

βατικού τύπου και αντεστραμμένου)

2. Δικέλυφα αεριζόμενα

3. Φυτεμένα δώματα

Η θερμομόνωση των στεγών εξαρτάται 

από τον τύπο και την κατασκευή της

στέγης.

1. Εσωτερική θερμομόνωση ξύλινης 

στέγης (θερμή στέγη)

2. Εξωτερική θερμομόνωση ξύλινης 

στέγης (ψυχρή στέγη)

3. Θερμομόνωση οροφής οπλισμένου 

σκυροδέματος σε ψυχρή στέγη

4. Θερμομόνωση κεκλιμένης πλάκας 

οπλισμένου σκυροδέματος

Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κελύφη

Το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης 

υφισταμένων κτιρίων θα αποτελέσει 

ένα ευρύ πεδίο δράσης και εφαρμο-

γών για τους αρχιτέκτονες και τους 

κατασκευαστές. Σύμφωνα με το νέο 

κανονισμό, όλα τα νέα αλλά και τα υφι-

στάμενα κτίρια θα υπόκεινται σε ενερ-

γειακή επιθεώρηση ανά 10 περίπου 

έτη και θα πρέπει να πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι σταδιακά 

τα παλαιότερα κτίρια που κατασκευά-

στηκαν με τις παλαιότερες προδιαγρα-

φές, θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Ένα 

από τα πιο σημαντικά σκέλη αυτής της 

εργασίας, είναι η θερμική θωράκιση 

του κελύφους. Τα υφιστάμενα κτίρια 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία 

κατηγορία αναφέρεται σε διατηρητέα 

κτίρια (ιστορικά, παραδοσιακά κλπ.) 

και η άλλη σε πιο σύγχρονα, δηλαδή 

κτίρια χτισμένα περίπου μέχρι το 1979, 

αλλά καμιά φορά και μεταγενέστερα 

με ανεπαρκή θερμομόνωση. Η θερμική 

θωράκιση των τελευταίων έχει αρχίσει 

ήδη να εφαρμόζεται και πολλές εταιρί-

ες παρέχουν έτοιμα και ολοκληρωμέ-

να συστήματα. Οι συνηθέστερες μέθο-

δοι είναι αυτές της εξωτερικής και της 

εσωτερικής επέμβασης με στρώσεις 

θερμομόνωσης και επικαλύψεων.

Και οι δύο μέθοδοι έχουν πλεονεκτή-

ματα και μειονεκτήματα. Η εξωτερική

θερμομόνωση που εφαρμόζεται τις πε-

ρισσότερες φορές πλεονεκτεί σε σχέ-

ση με την εσωτερική, κυρίως γιατί δεν 

μειώνει τον ωφέλιμο χώρο του κτιρίου 

και δεν δημιουργεί αναστάτωση ή δια-

κοπή στη λειτουργία του χώρου κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής. Μάλιστα σε 

κτίρια χτισμένα προ του 1985 η εφαρ-

μογή πραγματοποιείται καθ υπέρβαση 

του ορίου της οικοδομικής γραμμής. Η 

εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνω-

σης, επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου 

πρέπει να διατηρηθούν αναλλοίωτες οι 

λεπτομέρειες των όψεων του κτιρίου, 

ή υπάρχουν εμφανή δομικά στοιχεία 

(οπτοπλινθοδομές, επιφάνειες εμφα-

νούς οπλισμένου σκυροδέματος, ξύλι-

να δομικά στοιχεία κλπ.). Ακόμα είναι

αναπόφευκτη σε περιπτώσεις όπου 

επισκευάζεται μέρος του κτιρίου όταν

υπάρχουν διαφορετικές ιδιοκτησίες 

(πχ. διαμερίσματα), υπάρχουν μεσο-

τοιχίες, ή τέλος πρόκειται για κτίρια 

που δεν χρησιμοποιούνται όλο το ει-

Θερμομόνωση

Energy conservation in Traditional buildings
– English Heritage
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κοσιτετράωρο και υπάρχουν απαιτή-

σεις για γρήγορη θέρμανση. Τέλος, το 

σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης 

μπορεί να εφαρμοσθεί σε χώρους με 

προβλήματα συμπυκνώσεων, ή άλλων 

σημειακών θερμοκρασιακών δομικών 

προβλημάτων για τη βελτίωση της θερ-

μικής άνεσης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέ-

ων κτιρίων αποτελεί ένα πολύ πιο σύν-

θετο πρόβλημα. Οι δυσκολίες επεμ-

βάσεων στα κτίρια αυτά απορρέουν 

συνήθως από την εκάστοτε νομοθεσία 

προστασίας που περιορίζει τον αριθμό 

και την έκταση των αλλοιώσεων του 

αυθεντικού κελύφους.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή τη 

στιγμή ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο και 

μεθοδολογία αντιμετώπισης, μιας και 

κάθε κράτος εφαρμόζει τη δική του 

πολιτική αντιμετώπισης του προβλήμα-

τος. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και 

το γεγονός ότι τα υφιστάμενα κτίρια 

παρουσιάζουν μια πληθώρα δομικών 

διαφοροποιήσεων.

Επίσης λόγω της φύσης και της ιστορι-

κής σημασίας των κτιρίων αυτών υπάρ-

χει περιορισμός στο εύρος των επεμ-

βάσεων που μπορούν να επηρεάσουν 

τη μορφή, να αλλοιώσουν την αισθητι-

κή καθώς και την αυθεντικότητα και να 

μειώσουν την ιστορική αξία των κτιρί-

ων. Στην οδηγία για την Ενεργειακή

Αποδοτικότητα των Κτηρίων (EPBD: 

Energy Performance of Buildings 

Directive) και στην αναθεώρηση του 

20091, εξαιρούνται τα ιστορικά κτή-

ρια και μνημεία από το υποχρεωτικό 

πλαίσιο για ενεργειακές επεμβάσεις. 

Ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός δημοσί-

ων κτηρίων είναι διατηρητέα ή ιστορι-

κής σημασίας. Είναι λοιπόν σαφές ότι 

υπάρχει η ανάγκη για την τεχνογνωσία 

προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 

αναβάθμισης των διατηρητέων κτιρίων 

αλλά και την ενίσχυση των νομοθε-

τικών πρωτοβουλιών. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν δυνατότητες επέμβασης με 

σεβασμό στις κατευθύνσεις των εκά-

στοτε νομοθετικών ρυθμίσεων.

Οι επεμβάσεις που αφορούν στην 

ενεργειακή αναβάθμιση σε διατηρητέα 

παραδοσιακά κελύφη απαιτούν βαθιά 

γνώση και διερεύνηση των υφισταμέ-

νων κατασκευαστικών συστημάτων. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα κτίρια αυτά 

έχουν υποστεί πολλαπλές δομικές 

επεμβάσεις στο πέρασμα του χρόνου, 

οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί και 

δεν είναι πάντα εύκολα αναγνωρίσι-

μες. Το γεγονός αυτό μπορεί να δυ-

σκολέψει την πλήρη κατανόηση της 

συμπεριφοράς των υλικών αλλά και 

των δομικών συστημάτων στο σύνολό 

τους και να οδηγήσει σε επεμβάσεις

που θα προκαλέσουν αστοχίες, όπως 

έντονη υγρασία, εμφάνιση συμπύκνω-

σης κυρίως σε περιπτώσεις εφαρμο-

γής εξωτερικής θερμομόνωσης, ασυμ-

βατότητα μεταξύ νέων και παλαιών 

δομήσιμων υλικών. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους απαιτείται μια ολο-

κληρωμένη μελέτη και έρευνα για τον 

καθορισμό των μεθόδων επέμβασης. Η 

ενεργειακή αναβάθμιση των διατηρη-

τέων κτιρίων, πρέπει να στοχεύει στην 

βιωσιμότητα τους και την διατήρηση 

της αρχιτεκτονικής τους φυσιογνωμί-

ας. Βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση 

του κελύφους με θερμομόνωση, μειώ-

νοντας τις θερμογέφυρες, περιορίζο-

ντας προβλήματα υγρασίας και συμπυ-

κνώσεων, βελτιώνονται οι εσωτερικές 

συνθήκες διαβίωσης, εξοικονομείται 

ενέργεια και μειώνονται οι ρύποι. Τέ-

λος με την αναβάθμιση και επανάχρη-

ση παλιών κτιρίων ικανοποιείται μια 

από τις βασικότερες αρχές της βιώσι-

μης αρχιτεκτονικής σε προστατευόμε-

νες περιοχές που είναι η ανακύκλωση

του υπάρχοντος κτιριακού αποθέμα-

τος και η ελαχιστοποίηση της νέας 

δόμησης.

Τα κτίρια αυτά έχουν ειδικά χαρακτη-

ριστικά που επηρεάζουν την ενεργει-

ακή τους απόδοση: 1. Μεγάλο πάχος 

της τοιχοποιίας του κελύφους (χωρίς 

θερμομόνωση) που εξασφαλίζει τον 

έλεγχο των εσωτερικών θερμοκρασι-

ών και τις ήπιες θερμοκρασιακές δια-

κυμάνσεις. Σε μελέτες και μετρήσεις 

που έχουν γίνει ο συντελεστής θερ-

μοπερατότητας U της τοιχοποιίας κυ-

μαίνεται σε υψηλά όρια σχετικά με τις 

σύγχρονες απαιτήσεις π.χ. από 0,64W/

m2K – 2.5W/m2K χωρίς θερμομόνωση, 

που σημαίνει ότι το δυναμικό μείωσης 

των θερμικών απωλειών είναι αρκετά 

σημαντικό. 2. Τα ανοίγματα τους είναι 

μερικές φορές μεγάλα και τα κουφώ-

ματα παλαιάς τεχνολογίας, γεγονός 

που τα καθιστά προβληματικά. Σε πολ-

λές περιπτώσεις όμως, τα κουφώματα 

είναι τοποθετημένα στην εσωτερική 

παρειά του τοίχου και με τον τρόπο 

αυτό προστατεύονται από τα καιρικά 

φαινόμενα και την ηλιακή ακτινοβολία, 

μιας και σκιάζονται από το πάχος των 

τοίχων.

1. Sechurba – Guide.
Εγχειρίδιο για ενεργειακά βιώσιμες κοινό-
τητες σε αστικές περιοχές με πολιτιστική 
– ιστορική σημασία

Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά στο Πηλιορείτικο σπίτι της κλασσικής περιόδου

Θερμομόνωση



Η θερμική θωράκιση αυτών των κτιρίων 

μπορεί να γίνει με τους τρόπους που

προαναφέρθηκαν ανάλογα με την πε-

ρίπτωση της υφιστάμενης κατάστασης

δηλαδή:

1. Τοιχοποιίες εμφανείς ή σοβατισμέ-

νες (θερμομονωτικά κονιάματα και επι-

χρίσματα, ή εσωτερική θερμομόνωση 

αντίστοιχα)

2. Θερμομόνωση των οριζόντιων στοι-

χείων

3. Θερμομόνωση στέγης

4. Θερμομόνωση υπογείων

Πρέπει τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές με-

ταξύ των κτιρίων που έχουν κηρυχτεί 

διατηρητέα ή ανήκουν σε προστατευ-

όμενες περιοχές, και κυρίως μετα-

ξύ αυτών που βρίσκονται σε αστικό 

περιβάλλον και αυτών που ανήκουν 

σε παραδοσιακούς οικισμούς. Για πα-

ράδειγμα τα νεοκλασσικά κτίρια είναι 

συνήθως δομημένα με τοιχοποιίες όχι 

πάντα καλής ποιότητας, έχουν μεγάλα 

εσωτερικά ύψη, μεγάλα ανοίγματα και 

παλιά κουφώματα αλλά και παλαιωμέ-

να υλικά που δεν καλύπτουν τις θερμι-

κές απαιτήσεις του κτιρίου. Ακόμα τις 

περισσότερες φορές η γειτνίασή τους 

με άλλα κτίρια περιπλέκει το πρόβλη-

μα και απαιτεί ειδικευμένες μεθόδους 

κατά περίπτωση.

Αντίθετα τα παραδοσιακά κτίρια που 

είναι πιο προσαρμοσμένα στο φυσι-

κό και κλιματικό τους περιβάλλον και 

έχουν δομηθεί με σεβασμό και μέριμνα 

προς τις τοπικές κλιματικές συνθήκες 

απαιτούν λιγότερους και μερικές φο-

ρές πιο εύκολους χειρισμούς που εξε-

τάζονται κατά περίπτωση.

Επίλογος

Η ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση 

του δομημένου περιβάλλοντος είναι

πλέον μονόδρομος, για την προστα-

σία του φυσικού περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η 

θερμική θωράκιση των κτιρίων αποτε-

λεί ένα νέο και ευρύ πεδίο εφαρμογών, 

ενώ είναι δεδομένο ότι οι μέθοδοι και 

τα υλικά κατασκευής θα συνεχίσουν 

να εξελίσσονται. Είναι λοιπόν ανα-

γκαίο για τους αρχιτέκτονες, τους μη-

χανικούς και τους κατασκευαστές, να 

ενημερώνονται στις τρέχουσες εφαρ-

μογές, να παρακολουθούν τις εξελί-

ξεις και να πλαισιώνονται από εξειδι-

κευμένα συνεργεία. Τέλος πρέπει να 

τονιστεί ότι η οποιαδήποτε εφαρμογή 

θερμομονωτικού συστήματος δεν πρέ-

πει να επηρεάζει δυσμενώς τις αρχιτε-

κτονικές προθέσεις ως προς την αισθη-

τική των κτιρίων αλλά να συμβάλλει 

στην δημιουργία κατασκευών υψηλής 

στάθμης, φιλικών προς το περιβάλλον 

και το χρήστη.
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Προς όλους τους συνεργάτες μας και για κάθε 
ενδιαφερόμενο, θα θέλαμε να σας πληροφο-
ρήσουμε ότι άρχισε η παραγωγή της Νέας Βι-
οκλιματικής φόρμουλας στα θερμομονωτικά 
προϊόντα μας.

Mektotherm Βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός 
θερμομονωτικός Σοβάς για τη νέα φόρμουλα 
έχουν γίνει 4 διαφορετικά τεστ για λ θερμι-
κής αγωγιμότητας:
A. λ=0,051 W/mk
B. λ=0,054 W/mk
C. λ=0,055 W/mk
D. λ=0,057 W/mk

Η εταιρεία μας αποφάσισε όπως αναγραφεί 
και ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις το 
λ=0,058 W/mk

Για το Mektoplus Roof – Poliplus Blu με νέα 
βιοκλιματική φόρμουλα διενήργησε 2 νέα 
τεστ.
A. λ=0,061 W/mk 
B. λ=0,065 W/mk

Η εταιρεία μας αποφάσισε όπως αναγραφεί 
και ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις το 
λ=0,067 W/mk

Για το Mektoplus Floor-Poliplus Fein με νέα 
βιοκλιματική φόρμουλα διενήργησε 2 νέα 
τεστ.
A. λ=0,073 W/mk
B. λ=0,077 W/mk

Η εταιρεία μας αποφάσισε όπως αναγραφεί 
και ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις το 
λ=0,079 W/mk

Εκ της διευθύνσεως.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Moustick Products Ltd
Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου
Τηλ.: 22485948, Φαξ: 22573320
e-mail: durostick@ spidernet.com.cy
website: www.durocyprus.com
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Περίληψη
Η παρουσίαση εστιάζεται στην αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας διαφορετικών συστημάτων θερμικής μόνωσης 
(εσωτερική και εξωτερική μόνωση) για εφαρμογές εξοικο-
νόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια, με έμφαση στις 
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό χώρο. Η 
συγκριτική αξιολόγηση των δύο συστημάτων μόνωσης πραγ-
ματοποιείται με τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής προσομοί-
ωσης για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έναν τυπικό τοίχο 
κατοικίας και ένα τυπικό διαμέρισμα πολυκατοικίας, συνολι-
κού εμβαδού περίπου 100 m2. (ως βάση αναφοράς χρησιμο-
ποιείται ένα τυπικό κτίριο κατοικίας χωρίς θερμική μόνωση, 
χαρακτηριστικό των κατασκευών πριν από το 1980, οπότε 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο Κανονισμός Θερμομόνωσης 
Κτιρίων.

Στην πρώτη περίπτωση, μελετάται η θερμική συμπεριφορά 
ενός χαρακτηριστικού τοίχου κατοικίας, ο οποίος αποτελείται 
από διπλή τοιχοποιία τούβλου με εσωτερικό διάκενο αέρα. 
Οι εναλλακτικές περιπτώσεις μελέτης αφορούν τη διάταξη 
πλήρως αμόνωτου τοίχου, τη διάταξη εσωτερικής μόνωσης 
και τη διάταξη εξωτερικής μόνωσης. Για τις περιπτώσεις 
των μονωμένων τοίχων, η μόνωση θεωρείται ότι είναι ένα 
στρώμα EPS, πάχους 80 mm. Οι θερμοφυσικές ιδιότητες των 
διαφόρων δομικών υλικών λαμβάνονται από τον πρόσφατο 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Για 
την εκτέλεση των υπολογιστικών προσομοιώσεων χρησιμο-
ποιείται το υπολογιστικό εργαλείο HETRAN, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί στο εργαστήριο Ε.Μ.Σ.Κ. και επιτρέπει την μονο-
διάστατη προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς θερμότητας
και μάζας σε δομικά στοιχεία. Κατά τις προσομοιώσεις θεω-
ρείται ότι η εξωτερική πλευρά του τοίχου εκτίθεται σε περι-
οδικά θερμικά κύματα, τα οποία προσδιορίζονται με χρήση 
διαθέσιμων κλιματολογικών δεδομένων για 2 χαρακτηρι-
στικές πόλεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις Κλιματικές Ζώ-
νες Β (Αθήνα) και Δ (Κοζάνη). Για τη συγκριτική αξιολόγηση 
της θερμικής συμπεριφοράς του τοίχου γίνεται χρήση δύο 
χαρακτηριστικών μεγεθών, της χρονικής υστέρησης (time 
lag), η οποία αντιστοιχεί στο χρόνο ο οποίος απαιτείται για 
τη διάδοση του περιοδικού κύματος θερμοκρασίας από την 
εξωτερική πλευρά στην εσωτερική και του συντελεστή απώ-
λειας (decrement factor), ο οποίος απεικονίζει τη μείωση του 
πλάτους ταλάντωσης του περιοδικού κύματος θερμοκρασίας 
από την εξωτερική προς την εσωτερική πλευρά του. Τα υπο-
λογιστικά αποτελέσματα καταδεικνύουν, όπως αναμενόταν, 
ότι η προσθήκη (εσωτερικής ή εξωτερικής) μόνωσης προκα-
λεί σημαντική μείωση στο πλάτος των θερμικών ταλαντώσε-
ων στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, καθώς και στο μέτρο 
των θερμικών ροών διαμέσου αυτού, γεγονός το οποίο συνε-
πάγεται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και 
κλιματισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι παρατηρούμενες δια-
φορές μεταξύ των συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής
μόνωσης είναι αμελητέες, καθιστώντας τα δύο συστήματα 
θερμικά ισοδύναμα, καθώς εμφανίζουν παραπλήσιες τιμές 
συντελεστή U και θερμικής μάζας.
Με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας εμφάνισης συμπυ-
κνωμάτων, πραγματοποιείται επίσης υπολογιστική προσο-
μοίωση της υγροθερμικής συμπεριφοράς των εναλλακτικών 
συστημάτων μόνωσης. Στην περίπτωση της Αθήνας, η πιθα-

νότητα εμφάνισης συμπυκνωμάτων είναι παρόμοια και για 
τα δύο συστήματα. Αντίθετα, στην περίπτωση των κλιματο-
λογικών συνθηκών της Κοζάνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται, 
κατά τη χειμερινή περίοδο, από χαμηλές θερμοκρασίες σε 
συνδυασμό με υψηλή εξωτερική υγρασία, η πιθανότητα εμ-
φάνισης συμπυκνωμάτων στην περίπτωση χρήσης συστήμα-
τος εσωτερικής μόνωσης είναι υψηλότερη της αντίστοιχης 
πιθανότητας στην περίπτωση χρήσης συστήματος εξωτερι-
κής μόνωσης.

Η συγκριτική αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών συστημάτων 
μόνωσης πραγματοποιήθηκε επίσης για την περίπτωση ενός 
διαμερίσματος πολυκατοικίας, με χρήση του υπολογιστικού 
πακέτου TRNSYS, το οποίο επιτρέπει την προσομοίωση
της μεταβατικής θερμικής συμπεριφοράς σύνθετων πολυζω-
νικών θερμικών συστημάτων. Το διαμέρισμα θεωρείται ότι 
αποτελείται από πέντε δωμάτια και έναν εσωτερικό διάδρο-
μο. Με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του συστήματος
μόνωσης στις πλευρικές τοιχοποιίες, η οροφή και το δάπε-
δο του διαμερίσματος θεωρούνται αδιαβατικές επιφάνειες, 
υπόθεση η οποία αντιστοιχεί σε διαμέρισμα το οποίο βρίσκε-
ται σε «μεσαίο» όροφο πολυκατοικίας. Επίσης, τα παράθυρα 
θεωρείται ότι διαθέτουν σύγχρονους διπλούς υαλοπίνακες 
χαμηλού συντελεστή εκπομπής (low-e) προκειμένου να ελα-
χιστοποιηθεί η επίδραση τους στα αποτελέσματα. Για την
προσομοίωση των εσωτερικών θερμικών φορτίων και του 
παρασιτικού αερισμού χρησιμοποιήθηκαν τυπικές τιμές της 
βιβλιογραφίας. Η θερμική συμπεριφορά του διαμερίσματος 
εξετάστηκε για τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τη διά-
ταξη απουσίας μόνωσης, τη διάταξη εσωτερικής μόνωσης 
και τη διάταξη εξωτερικής μόνωσης. Επίσης, διερευνήθηκε 
η επίδραση της συμπεριφοράς των ενοίκων (ενεργητική, 
παθητική συμπεριφορά), καθώς και η επίδραση των κλιμα-
τικών συνθηκών (Αθήνα, Κοζάνη). Γενικά, η εξοικονόμηση 
ενέργειας η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση εσωτερικής 
ή εξωτερικής μόνωσης, σε σύγκριση με την περίπτωση της 
αμόνωτης κατοικίας, είναι της τάξης του 25%-65%. Ιδιαίτερα 
δε ως προς την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, η επι-
τυγχανόμενη εξοικονόμηση είναι της τάξης του 60%-90%. Η 
διάταξη εξωτερικής μόνωσης οδηγεί γενικά σε μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας (κατά 4%-9%) σε σχέση με τη διά-
ταξη εσωτερικής μόνωσης.

Στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης των δύο συστη-
μάτων θερμικής μόνωσης πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνο-
οικονομική ανάλυση, στην οποία συνυπολογίζονται τα κόστη 
αγοράς και εγκατάστασης, καθώς και τα ετήσια οφέλη λόγω 
της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Με χρήση 
τυπικών αγοραίων τιμών, η επένδυση για την τοποθέτηση 
εσωτερικής μόνωσης υπολογίζεται ότι είναι κατά 50% μι-
κρότερη από την αντίστοιχη επένδυση για την τοποθέτηση 
εξωτερικής μόνωσης, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται 
και στις υπολογιζόμενες τιμές της περιόδου αποπληρωμής, η 
οποία είναι σημαντικά μικρότερη στην περίπτωση της εσωτε-
ρικής μόνωσης (6-9 έτη έναντι 8-12 ετών). Όπως αναμένεται, 
η περίοδος αποπληρωμής για τη ζώνη Β είναι μεγαλύτερη 
της περιόδου αποπληρωμής για τη ζώνη Δ, λόγω των χαμη-
λότερων θερμοκρασιών οι οποίες παρατηρούνται στη δεύτε-
ρη περίπτωση.   

Θερμομόνωση - Eνέργεια

Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης
για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Υφιστάμενα Κτίρια

με  Έμφαση στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες
Δ. Κολαΐτης, Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κοντογεώργος, Ε. Μαλλιωτάκης, Ι. Μανδηλαράς, Μ. Φούντη

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

(Καθηγήτρια Δρ. Μ. Φούντη)
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Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι όλα τα φυσικά φαι-
νόμενα όπως τα ξέρουμε, προκαλούν 
μία μόνιμη ταλάντωση στο φλοιό της 
γής και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τον 
διατηρούν συνεχώς σε κίνηση. Αυτή η 
διέγερση μεταφέρεται σε κάθε κατα-
σκευή η οποία εδράζεται στο έδαφος. 
Νοουμένου ότι αυτές οι δονήσεις προ-
καλούνται από διάφορες διαταράξεις 
στο περιβάλλον όπως για παράδειγμα 
στα θαλάσσια κύματα, στην ενέργεια 
του ανέμου, στην σεισμική δραστηριό-
τητα αλλά και στην δραστηριότητα του 
ανθρώπου, και οι οποίες μεταφέρονται 
με την μορφή συνεχών κυμάτων, ονο-
μάζονται περιβαλλοντικές (ambient 
vibrations). Το σημαντικότερο γεγονός 
που αφορά αυτές τις δονήσεις είναι ότι 
προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι 
μόνιμες και με μεγάλη ποικιλία συχνο-
τήτων, το φάσμα διέγερσης δηλαδή 
έχει μεγάλο εύρος.  

Η μέτρηση των δονήσεων αυτών, των 
μικροταλαντώσεων που αυτές προκα-
λούν στις κατασκευές, μπορεί να προ-
σφέρει αρκετά χρήσιμες πληροφορίες 
για τα δυναμικά χαρακτηριστικά των 
κατασκευών αλλά και του εδάφους, 
γρήγορα και αρκετά αξιόπιστα. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αποκτούν οι μετρήσεις 
αυτές όταν μπορούν να συνδυαστούν 
με εργαστηριακές έρευνες και αναλυ-
τικούς υπολογισμούς τόσο στο έδαφος 
όσο και στις κατασκευές.

Mετρήσεις Μικροδονήσεων στο
έδαφος
Η μελέτη μικροδονήσεων εδάφους 
έχει στόχο τη διερεύνηση των βασικών 
χαρακτηριστικών του εδάφους που 
σχετίζονται με τη συμπεριφορά του σε 
περίπτωση σεισμού. 

Τα στοιχεία τα οποία παρέχει μια με-
λέτη εδαφικών μικροδονήσεων είναι 
ανάλογα τόσο με την έκταση όσο και 
με το αντικείμενο στο οποίο αναφέ-

Μετρήσεις Μικροδονήσεων για τον προσδιορισμό της σεισμικής
συμπεριφοράς των κτιρίων & του εδάφους

ρεται. H έκταση μιας τέτοιας μελέτης 
μπορεί να είναι από ένα οικόπεδο μέ-
χρι μία πόλη ή ακόμα και της ευρύτε-
ρης περιοχής της. Το αντικείμενο στο 
οποίο αναφέρεται είναι η παροχή όλων 
εκείνων των απαραίτητων στοιχείων 
σεισμικής διέγερσης για:
• Τον αντισεισμικό σχεδιασμό και υπο-
λογισμό ενός ή περισσότερων κτιρίων, 
εγκαταστάσεων ή άλλων έργων, τα 
οποία είτε υφίστανται είτε όχι,
• Την τροποποίηση υφιστάμενων οικι-
στικών σχεδίων, την επέκταση ή την 
δημιουργία νέων οικιστικών περιοχών,
• Τον σχεδιασμό της σεισμικής ετοι-
μότητας και παροχής βοήθειας σε μια 
περιοχή,
• Τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστικός 
σταθμός, νοσοκομείο - ιατρείο κ.λπ.) σε 
μια οικιστική περιοχή και γενικότερα τη 
χρήση (χωροταξικός σχεδιασμός),
• Γενικά τη μείωση των επιπτώσεων 
των σεισμών στη δραστηριότητα του 
ανθρώπου.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα μιας με-
λέτης μικροδονήσεων του εδάφους, 
προσδιορίζονται και τα παρακάτω:
• Η μεταβολή της αναμενόμενης σει-
σμικής έντασης σε σχέση με τη μέση 
σεισμική ένταση της ευρύτερης Σεισμι-
κής Ζώνης, στην οποία ανήκει η υπό 
εξέταση περιοχή σύμφωνα πάντα με 
τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό,
• αριθμητικές τιμές συντελεστών αντι-
σεισμικού σχεδιασμού κατασκευών, 
• κατά το δυνατόν περισσότερα χαρα-
κτηριστικά της κίνησης του εδάφους 
κατά τη διάρκεια του σεισμού, όπως 
π.χ. η μέγιστη επιτάχυνση, ταχύτητα, 
μετακίνηση, διάρκεια, αριθμός κύκλων 
κατά τους οποίους εκλύεται το σημα-
ντικότερο μέρος της ενέργειας, σχέση 
οριζόντιων προς κατακόρυφη συνιστώ-
σα, περιεχόμενο συχνοτήτων ανάλογα 
με τα αντίστοιχα εύρη του σεισμικού 
κραδασμού,
• συμπεριφορά των κατασκευών ως 

προς το υλικό της φέρουσας κατα-
σκευής και των συμπληρωματικών κα-
τασκευών,
• το ύψος και την δυσκαμψία των κτιρί-
ων και το εύρος του αρμού λόγω εδα-
φικής κίνησης (dg),
• προτάσεις χρήσης γης (διανομή δρα-
στηριοτήτων και χωροθέτηση εγκα-
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης, χρήση 
κτιρίων, χώροι πρασίνου, πρόβλεψη 
χώρων εκτόνωσης κατοίκων κ.λπ.)
• ο τρόπος δόμησης (εύκαμπτη ή άκα-
μπτη θεμελίωση – στέγες – πατώματα),
• προτάσεις θέσεων διέλευσης και βα-
σικές αρχές υπολογισμού, κατασκευής 
και συντήρησης των “γραμμών ζωής” 
(αποχετεύσεις, νερό, ηλεκτρικό, τη-
λεπικοινωνίες, δρόμοι και συναφείς 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης).

Οι προαναφερθείσες μετρήσεις γίνο-
νται με την χρήση ειδικού οργάνου – 
σφύρας (Εικόνα 1), ενός συστήματος 
τριών καναλιών τύπου VSS (Vibration 
Survey System) αποτελούμενο από 
ηλεκτρομαγνητικούς λήπτες επιτά-
χυνσης με ιδιαίτερο ενισχυτή σημάτων 
που έχει κυκλώματα ολοκλήρωσης 
και διαφόρισης και με σειρά βαθυπε-
ρατών φίλτρων τύπου SC-1 (Signal 
Conditioner).

Τα σήματα που λαμβάνονται, καταγρά-

Alberto Vassilios Farinola,, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Architectural Engineering Cardiff University MEng (Hons)

Εικόνα 1: Ειδική σφύρα αυτόματης κα-
ταγραφής με γεώφωνο

Σεισμική Συμπεριφορά
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φονται ψηφιακά με τη χρήση αναλο-
γικού σε ψηφιακό μετατροπέα. Τα όρ-
γανα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα αφού 
μπορούν και καταγράφουν πολύ μικρές 
επιταχύνσεις της κλίμακας 10-8 g. Η ευ-
αισθησία αυτή είναι απαραίτητη γιατί 
χρησιμοποιούνται κυρίως οι περιβαλ-
λοντικές διεγέρσεις – ταλαντώσεις. 
Οι αναλύσεις των σημάτων γίνονται 
με χρήση κατάλληλων λογισμικών 
όπως το LabView V.7.0 της National 
Instruments ενώ η επεξεργασία αυτών 
μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρό-
γραμμα ανάλυσης δεδομένων όπως εί-
ναι το DaDisp 2000 (Data Display) της 
DSP Development Corp.

Μετρήσεις Μικροδονήσεων στις 
κατασκευές
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
τα ambient vibrations είναι μόνιμα και 
έχουν ευρή φάσμα διέγερσης. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα, όταν μιλάμε για 
κατασκευές, να μπορούν να διεγερ-
θούν πολλές κανονικές μορφές, ιδι-
οπερίοδοι δηλαδή, των κατασκευών 
των οποίων η συχνότητα βρίσκεται 
στο φάσμα αυτό. Ως προς τα κτίρια 
λοιπόν, μπορούν να προσδιοριστούν 
οι ιδιοπερίοδοι, οι παραμορφώσεις 
της καθ’ ύψος ελαστικής γραμμής 
της κατασκευής, η επίδραση των “μη 
φερόντων στοιχείων”, η απόσβεση, οι 
υπάρχουσες εκκεντρότητες ως προς 
τον κατακόρυφο άξονα, οι δυσκαμψίες 
στις οριζόντιες διευθύνσεις και η αλ-
ληλεπίδραση με το έδαφος.

Η μέθοδος των μικροταλαντώσεων 
στηρίζεται στην λήψη, επεξεργασία και 
ερμηνεία ενός σήματος που εκπέμπε-
ται όταν ένα στερεό σώμα όταν αυτό, 

για κάποιο λόγο, διεγείρεται. Από το 
σήμα που λαμβάνουμε, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε τα χαρακτηριστικά του 
σώματος αυτού. Ένα απλό σχηματικό 
παράδειγμα αυτής της μεθόδου δίνε-
ται στο παρακάτω σχήμα 1, όπου χτυ-
πάμε ελαφρά το σώμα a με στόχο να 
πάρουμε πληροφορίες για τα χαρακτη-
ριστικά του

Η διαφορά μεταξύ αυτού του παρα-
δείγματος και της μεθόδου των μι-
κροταλαντώσεων ανάγεται σε δύο 
σημαντικά σημεία: πρώτο, το κτίριο 
δεν “κρούεται” με ένα σφυρί αλλά 
διεγείρεται από τον αέρα, από τους 
κατοίκους και από το έδαφος θεμελί-
ωσης και δεύτερο, δεν ακούμε με το 
αυτί αλλά καταγράφουμε με διάφορα 
επιστημονικά όργανα και επεξεργαζό-
μαστε με μαθηματική διαδικασία τις εν 
λόγω καταγραφές της απόκρισης του 
κτιρίου και του εδάφους. Θεωρούμε 
ότι και το έδαφος υπόκειται στους νό-
μους της Μηχανικής που διέπουν και 
τις κατασκευές.

Υπάρχουν ειδικά όργανα και έχουν 
αναπτυχθεί ειδικές μεθοδολογίες για 
την μελέτη των μικροδονήσεων προκει-
μένου να παρθούν συμπεράσματα για 
τη συμπεριφορά των κατασκευών. 

Και σε αυτή την περίπτωση, οι μετρή-
σεις γίνονται όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως και το ολοκληρωμένο 
σύστημα καταγραφής είναι αυτό που 
απεικονίζεται στη παρακάτω εικόνα 2.

Οι λήπτες αυτοί τοποθετούνται σε θέ-
σεις και διευθύνσεις ανάλογα με το 
μέγεθος που θέλει ο χρήστης να προσ-
διορίσει. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε 
να εξακριβώσουμε τη μονολιθικότητα 
μιάς γωνίας του κτιρίου σε δεδομένη 
διεύθυνση, τοποθετούνται λήπτες και 
στις δύο (2) μεριές που διαμορφώνουν 
τη γωνία όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα 2. 

Εάν οι καταγραφές των ληπτών, οι 
οποίοι είναι στραμμένοι προς την ίδια 
διεύθυνση, είναι συγχρονισμένες, εί-
ναι σε φάση δηλαδή, τότε δεν υπάρχει 
ασυνέχεια εσωτερικά του τοίχου και 
ο τοίχος διατηρεί την μονολιθικότητά 
του. Μη συγχρονισμένη καταγραφή 
όμως, αποδεικνύει την ασυνέχεια εσω-
τερικά του τοίχου δηλαδή την ύπαρξη 
ρηγμάτωσης.

Στο παρακάτω σχήμα 3 απεικονίζονται 
τα αποτελέσματα της επί τόπου κατα-

Σχήμα 2: Τοποθέτηση ληπτών σε γωνία

Σεισμική Συμπεριφορά

Σχήμα 1: Κρούση στερεού σώματος 
και λήψη παραγώμενου σήματος

Εικόνα 2: Σύστημα καταγραφής μικρο-
δονήσεων εδάφους και κατασκευών
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γραφής για τους δύο λήπτες στο κτίριο 
ενώ στο σχήμα 4, παρουσιάζονται τα 
επεξεργασμένα σήματα.

Από τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρο 
ότι δεν υπάρχει ασυνέχεια εσωτερικά 
του τοίχου αλλά η μικρή διαφορά που 
παρατηρείται στο πλάτος μεταξύ των 
δύο καταγραφών μας δίνει πληροφο-
ρία ότι η διαφραγματική λειτουργία 
του πατώματος δεν είναι ικανοποιητική 
και δε “δένει” επαρκώς το κτίριο.

Επειδή οι εν λόγω μετρήσεις έχουν 
εφαρμοστεί ως επί το πλείστον σε 
μεγάλης ηλικίας κατασκευές φέρου-
σας τοιχοποϊίας οι οποίες έχουν επι-
βαρυνθεί στατικά από σεισμικές δρα-
στηριότητες και η οποιαδήποτε ζημιά 
έχει επέλθει μπορεί να είναι βαθιά 
μέσα στο σώμα της τοιχοποιίας, έχει 
διαπιστωθεί ότι οι ταλαντώσεις ενός 
τέτοιου κτιρίου εξαρτώνται από τους 
παρακάτω παράγοντες:
1. Από τον τρόπο σύνδεσης των φερό-
ντων τοίχων στο επίπεδο και στο χώρο, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη πόσο ση-
μαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη 
διαφραγματικής λειτουργίας,
2. από τις διαστάσεις της κάτοψης του 
κτιρίου και κυρίως από το ύψος του,
3. από τον τρόπο κατανομής των μα-
ζών καθ’ ύψος,

4. από τα δευτερεύοντα δομικά στοι-
χεία πλήρωσης του κτιρίου (οπτόπλιν-
θοι, ξύλινα διαχωριστικά, κ.α.),
5. από το έδαφος και τον τρόπο θεμε-
λίωσης,
6. από τη σεισμικότητα της περιοχής 
στην οποία βρίσκεται το κτίριο, την 
ηλικία του, από τα χαρακτηριστικά 
των περιβαλλοντικών (μη σεισμικών) 
δονήσεων στις οποίες είναι σχεδόν 
μονίμως εκτεθειμένο (κυκλοφορία 
οχημάτων, άνεμος), και το βαθμό συ-
ντήρησής του.

Στην περίπτωση των ρηγματωμένων 
μνημείων όπου οι ρωγμές διακόπτουν 
τη συνέχεια των φερόντων τοίχων καθ’ 
ύψος ή οριζοντίως, το μέγεθος της με-
ταβολής της ακαμψίας και η μεταβολή 
της ακαμψίας καθ’ ύψος του μνημείου 
εξαρτώνται από το μέγεθος, το είδος 
και τη διασπορά των βλαβών που έχει 
υποστεί το μνημείο.

Αν οι εν λόγω καταγραφές και μετρή-
σεις επαναλαμβάνονται ανά χρονικά 
διαστήματα ή μετά από κάποιες βλάβες 
– τροποποιήσεις – επισκευές – ενισχύ-
σεις της κατασκευής, αρκετά ενδιαφέ-
ροντα αποτελέσματα μπορούν να εξα-
χθούν για τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
της κατασκευής που σχετίζονται με τις 
αλλαγές που επήλθαν στην κατασκευή.

Σεισμική Συμπεριφορά

Σχήμα 3: Χρονοϊστορία δύο (2) ληπτών

Ο βαθμός βλάβης ενός κτιρίου μπορεί 
να προσδιοριστεί από τα αποτελέσμα-
τα των μετρήσεων των ελεύθερων τα-
λαντώσεών του. Ασυνέχεια στην καθ’ 
ύψος ταλάντωση, ασυνέχεια γραμ-
μής παραμόρφωσης και διαφορετικές 
περίοδοι ταλάντωσης οφείλονται σε 
ασυνέχεια της ακαμψίας που στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε 
βλάβη του φέροντος οργανισμού.

Επομένως, στην περίπτωση ενός κτι-
ρίου, ο βαθμός βλάβης που αυτό θα 
έχει υποστεί μετά από κάποια σεισμική 
δραστηριότητα θα μπορεί εύκολα και 
τεκμηριωμένα να προσδιοριστεί με το 
κατά πόσο μεταβλήθηκε η ιδιοπερίο-
δος της κατασκευής σε κάθε διεύθυν-
ση, πόσο άλλαξε η καθ’ ύψος οριζό-
ντια παραμόρφωση της κεντροβαρικής 
γραμμής, πόσο άλλαξαν οι εκκεντρό-
τητες περί κατακόρυφο άξονα, πόσο 
αυξήθηκε η παραμορφωσιμότητα του 
εγγύς του κτιρίου εδάφους λόγω των 
ενισχύσεων που έγιναν στο κτίριο.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι από μία σει-
ρά καταγραφών δύο ληπτών μπορούμε 
να προσδιορίσουμε διάφορες ζημιές 
χωρίς να προκληθεί η παραμικρή φθο-
ρά στο κτίριο όπως καθαιρέσεις επι-
χρισμάτων, αφαιρέσεις επικαλύψεων 
αλλά ούτε και οποιαδήποτε όχληση 
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Σεισμική Συμπεριφορά

Σχήμα 4: Συσχέτιση καταγραφής μεταξύ ληπτών 

στους ενοίκους της κατασκευής στην 
περίπτωση που το υπό εξέταση κτίριο 
είναι νοσοκομείο, γραφεία ή ακόμα και 
χώροι συνάθροισης κοινού σε μεγάλο 
διάστημα μέσα στη μέρα.

Οι μετρήσεις μικροταλαντώσεων είναι 
μια μέθοδος αξιόπιστη όταν εκτελεί-
ται με τα κατάλληλα όργανα αλλά δεν 
είναι ευρέως γνωστή σε όλους. Στην 
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, εφαρμό-
ζονται ανάλογες μετρήσεις από το Ερ-
γαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
σε αρκετά παλιά και ιστορικά κτίρια και 
τα συμπεράσματα που εξάγονται σχε-
τικά με την φέρουσα ικανότητά τους 
αλλά και την στατική τους συμπεριφο-
ρά είναι αξιόπιστα και άκρως ποιοτικά.

Βιβλιογραφία

• «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» του Ομότιμου Καθηγητή 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Παναγιώτη Καρύδη, Εκδόσεις Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1996

• «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ» του Ομότι-
μου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Παναγιώτη Καρύδη, Εκ-
δόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου 2005

• Καταγραφές & εικόνες από το project: 
«ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ WEILER στα πλαίσια της μελέ-
της “Μετρήσεις, δοκιμές και ερευνητικές 
εργασίες στο κτίριο Weiler”», Αθήνα, Νο-
έμβριος 2008    

Η έκθεση CONSTRUCTIONS στη Λευκωσία

Με μεγάλη εμπορική επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση CONSTUCTIONS 
ALBANIA 2012! Κατά γενική ομολογία των εκθετών, που είχαν την ευκαιρία 
να έρθουν σε άμεση επαφή & μαζικά με νέους πελάτες, το πρόσημο δεν εί-
ναι απλά "θετικό", πρόκειται για μια πραγματική "ανάσα". Νέες συμφωνίες 
κλείστηκαν, νέες γνωριμίες έγιναν και νέες συνεργασίες γεννήθηκαν. Το 
ζητούμενο επετεύχθη!

Έτσι, η έκθεση CONSTRUCTIONS επιστρέφει στην Λευκωσία, όπου πέρυσι 
αγκαλιάστηκε από επαγγελματίες και κοινό, ως η νέα, φρέσκια και δυναμι-
κή έκθεση για την οικοδομή και την Πράσινη Δόμηση. Φέτος παρουσιάζεται 
ακόμη πιο πλούσια, με την προσθήκη του section της Εσωτερικής Διακό-
σμησης, της ξυλείας και επιπλοποιίας, αλλά και με την διεύρυνση του τομέα 
της Ενέργειας, των Πράσινων Υλικών και τεχνολογιών.
 
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2011, η ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS 
ανοίγει και φέτος τις πύλες της, 4 με 7 Οκτωβρίου 2012, στο εκθεσιακό 
κέντρο EXPO CYPRUS, στη Λευκωσία, (Χώρος Διεθνούς Έκθεσης).
 
Η ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS καλύπτει το πλήρες φάσμα της σύγχρονης δό-
μησης και χωρίζεται σε 6 τμήματα: Δομικά Υλικά, Διακόσμηση, Ξυλεία & 
Επιπλοποιία, Τεχνολογία, Property και Πράσινη ενέργεια.

ΕΚΘΕΣΗ
EXPOCYPRUS

www.kataskeves.com.gr

4-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2012

ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSCYPRUS
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Μέρος B’
Τα κατακόρυφα περιμετρικά πετάσματα αντιστήριξης μορ-
φώνονται ως συστοιχίες αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσά-
λων. Οι συστοιχίες περιλαμβάνουν διαδοχικά άοπλους και 
οπλισμένους πασσάλους διαμέτρου Ø800 σε βάθος 34.00m.
Η τελικώς υλοποιηθείσα διάταξη των κατακόρυφων περιμε-
τρικών πεταμάτων αντιστήριξης as build, όπως μας δόθηκε 
από την εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΤΕ απεικονίζεται στο πάνω 
σχέδιο Σχ. 1.

Δίκτυο εσωτερικών φρεατοπασσάλων
Για την υποστήριξη των διαδοχικά σκυροδετούμενων υπο-
γείων πλακών στη φάση «καθόδου» κατασκευάστηκε δίκτυο 
φρεατοπασσάλων με μεταλλικά υποστυλώματα διατομής 
ΗΕΒ 550, εγκιβωτισμένα σε μίγμα αμμοτσιμέντου (περιεκτι-
κότητα σε τσιμέντο 70kg/m3). Οι εσωτερικοί φρεατοπάσσα-
λοι κατασκευάστηκαν με στάθμη αιχμής 15.00m βαθύτερα 
της στάθμης τελικής εκσκαφής, εντός διατρημάτων 80cm. 

Πορεία Εργασιών της μεθόδου “Top Down”
Κατακόρυφα περιμετρικά πετάσματα αντιστήριξης

Χρήστος Βαχλιώτης - Πολιτικός Μηχανικός - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 375)

Eιδικά Θέματα

Η απαίτηση κατακορυφότητας των μεταλλικών υποστυλω-
μάτων ("stanchions") συνεπάγεται ελάχιστη καθ' ύψος εκ-
κεντρότητα μικρότερη από 0,2%. Για την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης κατακορυφότητας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οδηγοί καταβίβασης ("guiding frames"), ενώ η όλη διαδικασία 
πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται συστηματικά 
("monitoring") με όργανα ακριβείας.

Τα μεταλλικά υποστυλώματα έρχονται στο εργοτάξιο σε 
μήκη εργοστασίου, με συγκολλημένα μεταλλικά ελάσματα 
στα άκρα τους. Η μάτιση γίνεται εργοταξιακά με κοχλιωτές 
συνδέσεις των μετωπικών ελασμάτων.

Στα σχήματα που ακολουθούν δίνονται:
• Η διάταξη σε κάτοψη του δικτύου των εσωτερικών και της  
 συστοιχίας των περιμετρικών πασσάλων, Σχ. 2.
• Τυπική καθ' ύψος τομή των εσωτερικών και περιμετρικών  
 πασσάλων Σχ. 3.

Σχήμα 1
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Eιδικά Θέματα

Σχήμα 2

Σχήμα 3 Σχήμα 4
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Eιδικά Θέματα

Φάση 'ΚΑΘΟΔΟΥ'
Πριν την πρώτη εκσκαφή σκυροδετείται περιμετρικά κεφα-
λόδεσμος από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων (80x100) 
με οπλισμό 8Ø25 άνω - κάτω, 7Ø25 σε κάθε παρειά και 3ΣØ
12/10 στην κεφαλή των κατακόρυφων περιμετρικών πετα-
σμάτων αντιστήριξης (συστοιχία αλληλοτεμνόμενων πασσά-
λων) από τη στάθμη 0.00 μέχρι -1.00 σε όλο το μήκος της 
περιμέτρου (σχήμα 4).

1. Η πρώτη εκσκαφή γίνεται σε βάθος 1,70cm κάτω από τη 
στάθμη της πλάκας δαπέδου Α' υπογείου, ήτοι σε στάθμη 
-1,00-1.70=-2.70m.

2. Για να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα των πλακών, ένα-
ντι διάτρησης και να διασφαλιστεί η μεταφορά των φορτίων 
στα μεταλλικά υποστυλώματα, συγκολλούνται στις κεφαλές 
τους (μετά την αφαίρεση του χαλαρού μίγματος αμμοτσι-
μέντου που τα περιβάλλει) τέσσερα μεταλλικά προφίλ δια-
τομής ΗΕΒ 180 σε σχήμα σταυρού. Η συνεργασία έγχυτης 
πλάκας-μεταλλικού υποστυλώματος εξασφαλίζεται μέσω 
διατμητικών συνδέσμων, τύπου Nelson, που συγκολλούνται 
τόσο στις παρειές των ΗΕΒ 550, όσο και στα άνω πέλματα 
των ΗΕΒ 180 (βλ. Σχήμα 5).

3. Ο πυθμένας εκσκαφής επιπεδώνεται (με ταυτόχρονη συ-
μπίεση) με χρήση μηχανικών μέσων. Στο δάπεδο του σκάμμα-
τος διαστρώνονται μαδέρια, επάνω στα οποία τοποθετούνται 
κοντοί οικοδομικοί πύργοι. Το πέτσωμα του ξυλοτύπου της 
πλάκας δαπέδου Α' υπογείου καρφώνεται επάνω σε λατάκια, 
σύμφωνα με τη λεπτομέρεια του σχήματος που ακολουθεί.

4. Η σκυροδετούμενη πλάκα καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της 
κάτοψης του υπογείου (εκτός του κεντρικού τμήματος των 
κυκλικών ραμπών, των κλιμακοστασίων και των ανελκυστή-
ρων συμπεριλαμβανομένων), με πρόβλεψη τραπεζοειδούς 
σχήματος οπής διαστάσεων ~4.00x9.00m για την εξασφάλι-
ση της κατακόρυφης κυκλοφορίας (μηχανημάτων, μπαζών, 
υλικών, προσωπικού), μεταξύ της άνω επιφάνειας και της 
εκάστοτε στάθμης εκσκαφής. Οι ράμπες ανόδου-καθόδου 
κατασκευάζονται στη φάση "ανόδου" και όχι στην παρούσα 
φάση (φάση "καθόδου"). 

Η κατασκευή της οριζόντιας πλάκας σε μεγάλο τμήμα της 
επιφάνειας της κάτοψης, εξασφαλίζει τη διαφραγματική 
ατένεια του συστήματος και την ομαλή μεταφορά/ροή των 
οριζόντιων γεωστατικών και υδροστατικών φορτίων, μεταξύ 
των παρειών του πρίσματος εκσκαφής. Η πλάκα δαπέδου 
του Α' υπογείου είναι συμπαγής, πάχους 30cm, με πλατιά 
δοκάρια (60/45) και υψίκορμα διατομής (60/100). Εδράζεται 
αφενός στο δίκτυο των εσωτερικών μεταλλικών υποστυλω-
μάτων (ενισχυμένης κεφαλής - βλ. παρ. 4.3.2) και αφετέρου 
στα περιμετρικά πετάσματα αντιστήριξης (συστοιχία αλλη-
λοτεμνόμενων πασσάλων). Ακολουθούν σχέδια ξυλοτύπων 
της πλάκας δαπέδου Α' υπογείου και της τυπικής πλάκας δα-
πέδων Β'/Γ'/Δ'/Ε'/ΣΤ'/Ζ' υπογείων, με την ακριβή χωροθέτηση 
των οπών κατακόρυφης κυκλοφορίας για τη φάση κατασκευ-

ής της αντιστήριξης με τη μέθοδο top-down.

5. Η κάθε οριζόντια πλάκα αγκυρώνεται στα περιμετρικά κα-
τακόρυφα πετάσματα αντιστήριξης (αλληλοτεμνόμενοι πάσ-

σαλοι) μέσω βλήτρων Ø20, τύπου HILTI HIT-RE500. Για την 
εξασφάλιση της μονολιθικότητας και της βέλτιστης μεταφο-
ράς των κατακόρυφων φορτίων, κατασκευάζεται (περιμετρι-
κά της πλάκας) δοκός ωπλισμένου σκυροδέματος (χαλινός) 
διαστάσεων (50x60), ο οποίος χαντρώνεται μέσα στα περιμε-
τρικά πετάσματα (κατόπιν τοπικής γραμμικής καθαίρεσης για 
την δημιουργία περιμετρικής εντορμίας, εφόσον αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί).

Σχήμα 5
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Eιδικά Θέματα

Φάση 'ΑΝΟΔΟΥ'
Μετά τη σκυροδέτηση της θεμελίωσης ακολουθεί η σκυροδέ-
τηση όλων των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από κάτω 
προς τα πάνω. Οι διαμήκεις οπλισμοί των κατακόρυφων δο-
μικών στοιχείων, ματίζουν με τις προβλεφθείσες (εντός των 
πλακών) αναμονές, σε κεφαλή και πόδα της εκάστοτε στάθ-
μης. Τα μεταλλικά υποστυλώματα διατομής ΗΕΒ 550 εγκιβω-
τίζονται στα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από ωπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εξαίρεση τα 16 προσωρινά υποστυλώματα 
που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στην κάτοψη που ακο-
λουθεί, τα οποία αποκόπτονται και δεν συνεχίζουν στη φάση 
ανόδου. 

Οι ράμπες κατασκευάζονται από κάτω προς τα πάνω, μετά το 
πέρας της κατασκευής των κατακόρυφων δομικών στοιχείων 
(έως την κάτω παρειά των δοκών οροφής Β ' υπογείου). 

Σε πρώτη φάση κατασκευάζονται τα δύο ημικυκλικά τοιχεία, 
αφενός το εξωτερικό, κατά μήκος του πασσαλότοιχου και 
αφετέρου το διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ των δύο ραμπών 
στο ενδιάμεσο τμήμα, της αφεθείσας προσωρινής οπής, μέ-
χρι τη στάθμη -13,20, κάτω από τις μεταλλικές αντηρίδες, 
στη στάθμη της πλάκας οροφής Ζ' υπογείου.

Στη συνέχεια σκυροδετούνται ταυτόχρονα οι ράμπες ανόδου 
από -16.00 μέχρι -13,50 και καθόδου από -13,50 μέχρι -16,00, 
μαζί μετά ακραία τοιχεία, τα οποία έχουν μεταβλητό κεκλιμέ-
νο ύψος, ακολουθώντας το ίχνος της ράμπας καθόδου.

Μετά το πέρας της σκυροδέτησης της εξωτερικής ράμπας 
(ράμπα καθόδου) και του κλάδου της εσωτερικής (ράμπα 
ανόδου), καθαιρούνται όλα τα εναπομείναντα τμήματα ορι-
ζοντίων πλακών, μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού 

τοιχώματος της κάθε ράμπας. Ακολουθεί η αφαίρεση των 
16 προσωρινών μεταλλικών υποστηλωμάτων που επισημαί-
νονται με κόκκινο χρώμα στο Σχ. 1 και δεν συνεχίζουν στη 
φάση ανέγερσης των υπογείων από πάνω προς τα κάτω. Ο 
τρόπος κατασκευής των ραμπών δίνεται σκαριφηματικά στα 
παρακάτω σχήματα.
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής (τόσο στη φάση “καθόδου”, 
όσο και στη φάση “ανόδου” της μεθόδου ‘TOP DOWN’) θα 
απαιτηθεί συνεχής και συστηματική στράγγιση των υπόγειων 
υδάτων ("dewatering").
Για τη στεγάνωση των υπόγειων χώρων θα εφαρμοστεί το 

σύστημα στεγανοποίησης Voltex, μεταξύ της επεξεργασμέ-
νης επιφάνειας των προσωρινών περασμάτων αντιστήριξης 
και του μόνιμου υπόγειου περιμετρικού τοιχώματος του κτι-
ρίου.
Mελετητές Έργου / Στατική Μελέτη: Χ. Βαχλιώτης, Ν. Πε-
τρομιχελάκης, Χ. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.    

Eιδικά Θέματα
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Συνέντευξη από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Στέλιο Αχνιώτη
στο Περιοδικό «Πολιτικός Μηχανικός»

Συνεντεύξεις

Ερωτήσεις εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ προς τον κ. Στέλιο Αχνιώτη.

Από το έτος ίδρυσης του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου, παραμένετε ενεργό Μέλος του, με πολλές συμμετο-
χές στα Συμβούλια αλλά και με 3 θητείες ως Πρόεδρος του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του. Μιλήστε μας λίγο για 
τη σύνδεσή σας με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύ-
πρου και την πορεία σας μέσα από αυτόν.
Είναι γεγονός ότι αναμίχθηκα στο Σύλλογο από της ίδρυσης 

του, συμμετείχα στην ιδρυτική συνέλευση που έγινε θυμάμαι 

στο αμφιθέατρο του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία 

και διετέλεσα μέλος του πρώτου ΔΣ υπό την Προεδρία του 

αγαπητού Σταύρου Ιωαννίδη. Δύσκολες εποχές χωρίς οίκημα, 

γραμματειακή ή άλλη διοικητική υποστήριξη, χωρίς οικονομι-

κούς πόρους αλλά με θέληση, ενθουσιασμό και πνεύμα συ-

ναδελφικότητας και αλληλεγγύης. Οι συνεδρίες του ΔΣ γινό-

ντουσαν συνήθως στο καφεστιατόριο RONTEL στην περιοχή 

των γυμνασίων του Κύκκου στη Λευκωσία. Συμμετείχα ανελλι-

πώς στο ΚΔΣ είτε ως απλό μέλος, είτε σε άλλες θέσεις, εκτός 

μιας μικρής περιόδου (1995 και 1996) που απουσίαζα στο εξω-

τερικό για εργασία και στη συνέχεια για το μεταπτυχιακό μου. 

Ο Σύλλογος και οι άνθρωποι του έγιναν για μένα σιγά - σιγά 

μια δεύτερη οικογένεια, συνδέθηκα με συνάδελφους, γίναμε 

φίλοι, αγωνιστήκαμε μαζί, ξενυχτίσαμε, χαρήκαμε και στενα-

χωρεθήκαμε για διάφορα πράγματα, αλλά είδαμε ότι αυτό στο 

οποίο πιστέψαμε χρόνο με το χρόνο οργανωνόταν καλύτερα 

και καθιερωνόταν, αποκτούσε υπόσταση και κύρος. 

Νομίζω ότι κατά την πρώτη διετία μου στην προεδρία του 

Συλλόγου (2003-2005), με Γενικό Γραμματέα τον αγαπητό 

μου συνάδελφο και πολύ καλό φίλο Κώστα Αλλαγιώτη, βάλα-

με το Σύλλογο σε μια πιο δυναμική πορεία. Βάλαμε στόχους 

βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους, οι περισσότεροι των 

οποίων έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Έγινε ανασυγκρότηση θα 

έλεγα, οργανώθηκε η λειτουργία του γραφείου στη Λευκωσία 

και μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα που σήμερα θεωρούνται 

καθιερωμένα ως καλές πρακτικές. Ένα άλλο σημείο σταθμός 

είναι για μένα η ολοκλήρωση των πολύχρονων προσπαθειών 

που έγιναν για την ονομαζόμενη συνένωση των πολιτικών μη-

χανικών και αρχιτεκτόνων και η αίσια κατάληξη με τη συνο-

μολόγηση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας των οργανώσεων 

ΣΠΜΑΚ, ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ που υπογράφτηκε το Νοέμβριο 

του 2009. Η ανάμιξη μου και η δραστηριοποίηση μου στο Σύλ-

λογο είναι μια διαδρομή είκοσι τόσων χρόνων και μπορώ να 

πω με βελτίωσε ως άνθρωπο και μου πρόσφερε σημαντικότα-

τες εμπειρίες ζωής. 

Έχετε θα λέγαμε, μεγάλη ανάμιξη στα κοινά, όσον αφορά την 
Πολιτική Μηχανική, πράγμα που υποδεικνύει αγάπη και αφο-
σίωση σε αυτό που κάνετε. Από πού πηγάζει το ενδιαφέρον 
σας αυτό και πιο γνώμονα έχετε κατά νου όσο προχωράτε 
στο δρόμο αυτό;

Ναι, θεωρώ ότι συνυπάρχουν 

δύο πολύ βασικά συστατικά 

που βοηθούν κάθε άνθρωπο 

να ενεργοποιηθεί έντονα και 

να αφοσιωθεί σε μια δραστη-

ριότητα, πρώτον, η ιδιαίτερη 

αγάπη για το αντικείμενο και δεύτερο ο ψηλός βαθμός ση-

μαντικότητας που έχει για το άτομο, ώστε να δημιουργείται 

κίνητρο. Πράγματι, υπάρχει αγάπη και αφοσίωση και πιστεύω 

ότι αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι μου αρέσει και αγαπώ 

πάρα πολύ το αντικείμενο του επαγγέλματος μου και, ταυτό-

χρονα, με συναρπάζει και ίσως με ανατροφοδοτεί με δύναμη 

η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα από την ενασχόληση σε 

μια ομάδα ανθρώπων που θέτουν στόχους και δραστηριοποι-

ούνται για να πετύχουν κάτι που θεωρούν σημαντικό. Φυσικά 

έχει σημασία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματο-

ποιείται αυτή η δραστηριοποίηση, τα άτομα με τα οποία δέ-

νεσαι και συνεργάζεσαι, που βοηθούν στο να ενεργοποιηθείς 

περισσότερο ή λιγότερο. Εκείνο που έχω ως βασική αρχή είναι 

όταν αναλαμβάνεις κάτι, ειδικότερα όταν αυτό σχετίζεται και 

αφορά και άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να κάνεις το βέλτι-

στο που μπορείς για να ανταποκριθείς σε ότι έχεις αναλάβει. 

Επίσης, έχω πάντα στο νου ότι ο κάθε άνθρωπος με την πα-

ρουσία, δραστηριότητα, απόψεις και ενέργειες του, εκπέμπει 

μηνύματα για τα οποία κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι δέκτες, 

τα ερμηνεύουν και αρκετές φορές επηρεάζονται ως προς τον 

δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης.

Τον Ιούνιο του 2011 εκλεγήκατε Πρόεδρος του Επιστημονι-
κού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), αποτελώντας 
έτσι τον πρώτο Πρόεδρο του ΕΤΕΚ που προέρχεται από τον 
ΣΠΟΛΜΗΚ. Από τη νέα αυτή θέση σας, πώς πιστεύετε ότι 
μπορείτε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των Πολιτικών 
Μηχανικών; Πώς βλέπετε τη σχέση ΣΠΟΛΜΗΚ - ΕΤΕΚ;
Το να είναι κάποιος επικεφαλής του ΕΤΕΚ είναι μια βαριά ευ-

θύνη και το γεγονός αυτό με κάνει να είμαι προσγειωμένος και 

μετρημένος στο τι λέω και τι κάνω. Θεωρώ την ανάληψη της 

προεδρίας του Επιμελητηρίου πολύ τιμητική για το άτομο μου 

και νομίζω ότι κάτι ανάλογο είναι και για τον Σύλλογο Πολιτι-

κών Μηχανικών. Μέσα από πολλούς αγώνες και δράση πείσα-

με για τους στόχους και το όραμα μας για το Επιμελητήριο και 

το μέλλον του. Αγωνιστήκαμε για ένα ΕΤΕΚ των μηχανικών, 

για ένα Επιμελητήριο των μελών του και της κοινωνίας και 

με μεθοδευμένες ενέργειες και σταθερά βήματα, υλοποιούμε 

αυτό το όραμα χωρίς τυμπανοκρουσίες και περιττά λόγια. Με 

κύριο γνώμονα την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης, σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητες, προχωρούμε στην 

εμπέδωση μιας νέας νοοτροπίας σεβασμού και αλληλοεκτίμη-

σης μεταξύ των κλάδων αλλά και των ιδίων των μελών του 
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Συνεντεύξεις

Επιμελητηρίου. Τώρα, όσον αφορά ειδικότερα τους Πολιτι-

κούς Μηχανικούς θεωρώ ότι υπάρχουν μερικά θέματα πάρα 

πολύ κρίσιμα για τη θέση του κλάδου, την εικόνα και την εκτί-

μηση που χαίρει το επάγγελμα, τα οποία μας απασχολούν και 

θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Πρώτον, είναι το θέμα του επι-

πέδου των ακαδημαϊκών και άλλων αναγκαίων γνώσεων των 

νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα (αυτό εν μέρει σχετίζεται 

με το περιεχόμενο και επίπεδο των μαθημάτων στο πανεπι-

στήμιο αφενός και με την πρακτική άσκηση αφετέρου), δεύτε-

ρον, είναι το θέμα της ανέλιξης των μηχανικών ως επαγγελ-

ματίες και πως αυτό διασφαλίζεται σε έναν ελάχιστο βαθμό 

(αυτό σχετίζεται με τη διά βίου μάθηση και διαβάθμιση των 

επαγγελματικών αρμοδιοτήτων) κατά τρόπο που όποιος θέλει 

να προχωρεί, να μπορεί να το κάνει και να διακρίνεται γι’ αυτό. 

Μέσα από την ανοικτή επικοινωνία και σχέση εμπιστοσύνης θα 

επιδιώξω να ενισχυθεί περαιτέρω η μεταξύ του ΕΤΕΚ και του 

ΣΠΟΛΜΗΚ συνεργασία, όπως και με τις άλλες επαγγελματι-

κές οργανώσεις, ώστε να βοηθηθεί και η αντιμετώπιση των 

θεμάτων που κατά καιρούς απασχολούν τους μηχανικούς και 

τα οργανωμένα σύνολα που τους εκφράζουν. Το ΕΤΕΚ δεν εί-

ναι ανταγωνιστικό των επαγγελματικών οργανώσεων, αντίθε-

τα θα έλεγα είναι υποβοηθητικό και ενισχυτικό στις πλείστες 

όσες επιδιώξεις και δραστηριότητές τους. Κύρια επιδίωξη μου 

είναι να αξιοποιηθούν οι καλές σχέσεις που έχουμε με τα ορ-

γανωμένα σύνολα και να γίνει εμπλοκή νέων συναδέλφων στις 

δραστηριότητες και το έργο του Επιμελητηρίου. 

Εξηγείστε μας πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το επάγγελμα του 
Πολιτικού Μηχανικού. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ευθύνες κά-
ποιου που ασκεί το Επάγγελμα αυτό;
Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού είναι δύσκολο, απαι-

τητικό αλλά ταυτόχρονα είναι και συναρπαστικό, μπορεί να 

σου δώσει τεράστια χαρά και ικανοποίηση, αλλά και τεράστια 

λύπη και στεναχώρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν θα 

έχεις την πολυτέλεια να έχεις ακριβή και όλα τα στοιχεία ενώ-

πιον σου και τον χρόνο που θα ήθελες, προκειμένου να πάρεις 

κάποια απόφαση. Γι’ αυτό, είναι άκρως απαραίτητο να μαθαί-

νεις να παίρνεις τις βέλτιστες αποφάσεις στο διαθέσιμο χρό-

νο, αξιοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν ή μπορείς να εξα-

σφαλίσεις. Τις περισσότερες φορές είναι πολύ βοηθητικό και 

χρήσιμο να μοιραστείς τον προβληματισμό με άλλους προτού 

καταλήξεις. Η πείρα και οι εμπειρίες αποκτούν ιδιαίτερη ση-

μασία και αξία κατά τη διαδικασία αυτή και παίζουν καθοριστι-

κό ρόλο στη λήψη σωστών αποφάσεων. Όταν ξεκινούσα την 

επαγγελματική μου καριέρα δεν μου πολυάρεσε που έδιναν 

τόση πολλή σημασία στο πόσα χρόνια πείρα είχε κάποιος. Τα 

χρόνια περνούν και όλο μαθαίνουμε ότι αυτά που ξέρουμε δεν 

είναι αρκετά. Ένας σωστός μηχανικός μπορεί να μάθει από 

τους συναδέλφους του, μέχρι και από τον τελευταίο εργάτη, 

αλλά πρώτα και πάνω από όλα θα πρέπει να μάθει να σέβεται 

τους άλλους, συνεργάτες και συναδέλφους του, ανεξάρτητα 

ιεραρχικής ή άλλης σχέσης, είτε είναι προϊστάμενοι είτε είναι 

υφιστάμενοι του είτε είναι τρίτοι. Οι ευθύνες των μηχανικών 

θα έλεγα είναι άπειρες και απεριόριστες. Από πού να αρχίσει 

κάποιος και πώς θα τις ιεραρχήσει. Θα πω μια βασική αρχή που 

θεωρώ ότι βοηθά στην καλύτερη διαχείριση της ευθύνης που 

αναλαμβάνει κάποιος… Μην αναλαμβάνεις κάτι το οποίο δεν 

γνωρίζεις και μάθε να ζητάς εξηγήσεις, όπου χρειάζονται. 

Ποια κριτήρια πιστεύετε, είναι απαραίτητο να πληρούνται για 
την ύπαρξη αξιόλογων Πολιτικών Μηχανικών στην αγορά 
εργασίας, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές 
υπηρεσίες;
Θεωρώ πολύ σημαντικό το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτή-

των, κυρίως το δεύτερο, των ανθρώπων που πάνε να σπουδά-

σουν ώστε να μπορέσουν να πάρουν το δυνατόν περισσότερα 

εφόδια κατά τις σπουδές τους. Το πιο σημαντικό όμως, θεωρώ 

ότι, είναι η εργασία κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση 

παλαιότερου και έμπειρου μηχανικού κατά τα πρώτα χρόνια 

της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός Πολιτικού Μηχανι-

κού. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, και βο-

ηθά στο να γίνει κάποιος σωστός και αξιόλογος μηχανικός.

Στα πλαίσια εναρμόνισης της Κύπρου με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς, χρειάζεται να γίνει υιοθέτηση των Ευρωκωδί-
κων που αφορούν το κατασκευαστικό τομέα. Τι γίνεται από 
πλευράς Επιμελητηρίου για να προωθηθεί και να εξασφαλι-
στεί η εφαρμογή τους;
Το ΕΤΕΚ έχει συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών για τον καταρτισμό των εθνικών προσαρτημάτων των 

Ευρωκωδίκων και προχωρεί αυτή την περίοδο στη μετάφραση 

των προσαρτημάτων στην Ελληνική. Όπως γνωρίζετε οι Ευρω-

κώδικες τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή από την 1/1/2012. 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες λόγω του ύψους της τι-

μής πώλησης των κανονισμών όπως και των περιορισμών στη 

χρήση των ηλεκτρονικών εκδόσεων στην ελληνική γλώσσα 

που διατίθενται από τον ΕΛΟΤ μέσω του CYS. Ευελπιστούμε 

ότι θα βρεθούν τρόποι να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. 

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι και η εξοικείωση των συνα-

δέλφων μηχανικών με τους νέους κώδικες και η ενωρίτερη 

δυνατή εκμάθηση τους. Γίνεται ενημέρωση μέσα από ανοικτές 

διαλέξεις ή και οργανωμένα μαθήματα, σε μικρότερους αριθ-

μούς συμμετεχόντων, για σε βάθος εκπαίδευση. Τα οφέλη 

από την εφαρμογή τους θεωρώ ότι είναι τεράστια.

Έχει τροχιοδρομηθεί η μετεξέλιξη των οργανώσεων ΣΠΜΑΚ 
- ΣΠΟΛΜΗΚ - ΣΑΚ. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τη 
μετεξέλιξη αυτή;
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου βασικών αρχών συνεργασί-

ας μεταξύ των τριών οργανώσεων είναι ένα πολύ σημαντικό 

γεγονός γιατί με τα νέα δεδομένα ανοίγονται νέες προοπτι-

κές συνεργασίας ανάμεσα στους δύο κύριους κλάδους της 

οικοδομικής, κυρίως, ανάπτυξης. Όπως σας ανάφερα και πιο 

πάνω, είμαι ευτυχής γιατί συνέβαλα έστω και στο ελάχιστο 

στις πολύχρονες προσπάθειες που έγιναν με στόχο τη συνέ-

νωση των αρχιτεκτόνων και των πολιτικών μηχανικών. Είναι 

στο χέρι των εμπλεκόμενων οργανώσεων να αξιοποιήσουν 

θετικά αυτή τη νέα δυνατότητα και προοπτική συνεργασίας. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι ξεπεράστηκε κατά πολύ το χρονικό 

περιθώριο που συμφωνήθηκε για την ολοκλήρωση κάποιων 

βασικών ρυθμίσεων (προσαρμογή καταστατικού ΣΠΜΑΚ), δη-

μιουργεί εύλογη ανησυχία για την παραπέρα εξέλιξη.    
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που έχουμε.  

Στην προσπάθεια αυτή τε-
χνικός κόσμος και δήμος 
είμαστε σύμμαχοι και συ-
νεργάτες. Είναι προς το 
συμφέρον και των δύο μας.

Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας σχετικά με την 
υποχρεωτική επίβλεψη, προσήλωσή μας είναι η πλήρης εφαρμο-
γή της νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργού 
Εσωτερικών. Είμαστε απόλυτα υπέρ της εφαρμογής της σχετι-
κής νομοθεσίας, έτσι ώστε ο Πολιτικός Μηχανικός που μελέτησε 
τη στατική επάρκεια μιας κατασκευής να έχει και την ευθύνη της 
εφαρμογής της.

Τι προβλήματα εντοπίζετε στην Παλιά Πόλη της Λευκωσίας και 
ποια τα πλάνα σας για την ανάπλασή της;
Είναι αλήθεια ότι παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης και τα 
διάφορα έργα ανάπλασης που έγιναν και γίνονται, η εντός των 
τειχών πόλη παραμένει παραμελημένη από το κράτος και με 
απαρχαιωμένες υποδομές και δίκτυα, με συνέπεια να επιβαρύνε-
ται η ήδη χαμηλή ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Φυσικά, δεν 
παραβλέπουμε την «τιμωρία» της περιοχής και των κατοίκων της 
από την κατοχή και τη βίαιη διαίρεση της. 

Έχουμε κάνει τη διάγνωση για τους λόγους του μαρασμού και 
της  υποβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης μας. Με τα 
συμπεράσματα αυτά θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα γενικότερο 
και σφαιρικό πλάνο δράσεων και παρεμβάσεων που θα δημιουρ-
γεί όλα τα εχέγγυα για μια αειφόρα και διαρκή αναζωογόνηση 
στην περιοχή.

Προτεραιότητες μας είναι:
• η διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς,
• η ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων που έχουν ήδη τροχοδρο-
μηθεί (Νέο Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας, υπόγειος χώρος 
στάθμευσης στην Ομήρου) αλλά και η συνεχής αναβάθμιση του 
κτιστού περιβάλλοντος στην περιοχή,
• η δημιουργία τέτοιων συνθηκών που να ενθαρρύνουν την ανα-
βάθμιση της εμπορικότητας και τον εμπλουτισμό της περιοχής 
με νέες χρήσεις  αλλά και πανεπιστημιακές σχολές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 
• η αναβάθμιση του βιοτικού επίπεδου των κατοίκων της περι-
οχής τόσο με τη δημιουργία υποδομών όσο και με την παροχή 
υπηρεσιών. 

Η παλιά πόλη είναι η ψυχή ολόκληρου του αστικού συγκροτήμα-
τος της Λευκωσίας και στόχος μας είναι να αποτελέσει ζωντανό 
πυρήνα που θα προσελκύσει νέους κατοίκους, ιδιωτικές επενδύ-
σεις και επισκέπτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της μοιρασμένης πόλης 
μας, ποίο το μήνυμα σας προς τους τουρκοκύπριους κατοίκους 

Έχετε εκφράσει κατά την προεκλογική σας εκστρατεία την άπο-
ψη ότι «η Κυπριακή Πρωτεύουσα δεν προσφέρει στους πολίτες, 
τις υπηρεσίες που μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα έπρεπε να 
προσφέρει στους πολίτες της». Τι αλλαγές πρόκειται να υπάρ-
ξουν στη Λευκωσία οι οποίες θα εξασφαλίζουν στους πολίτες 
την ποιότητα ζωής που τους αξίζει;
Θέλουμε μια πόλη που να παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές 
υπηρεσίες στους δημότες και την ίδια στιγμή να αξιοποιεί, να 
βελτιώνει και να διαφυλάττει το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικο-
νομικό της απόθεμα προς όφελος όλων. Μια πόλη φιλική προς 
τους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες της. Μια 
πόλη με οικονομική προοπτική, που να είναι επιχειρηματικό, εκ-
παιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Μια πόλη του πολιτισμού, ανε-
κτική στο διαφορετικό, με τοπική ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια. 
Μια Πρωτεύουσα ζωντανή και δημιουργική.

Στοχεύουμε να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο, ενοποιημένο 
μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης που θα αναδεικνύει τα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα της Λευκωσίας και θα την καθιστά 
προσιτή στις κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ήρθε η ώρα για να οικοδομήσουμε μια «συμμαχία» μεταξύ του 
Κράτους και του Δήμου, με στόχο τη δέσμευση του κράτους να 
υλοποιήσει τα απαραίτητα έργα που χρειάζεται η πόλη μας ώστε 
να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί η υποδομή της και να γίνει 
μια αληθινή Πρωτεύουσα. Παράλληλα, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, θέλουμε τους δημότες και τα οργανωμένα σύνολα συμμέτο-
χους και πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση της πόλης μας.

Τα πιο πάνω είναι οι αρχές που σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο ξεκινήσαμε να εφαρμόσουμε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και σε σχέση με τα δικά μας επαγγελμα-
τικά ενδιαφέροντα, κατά πόσο προτίθεστε να αναβαθμίσετε τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την ταχύτερη έκδοση 
των Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής; Ταυτόχρονα, 
ως Πολιτικοί Μηχανικοί αλλά και ως απλοί πολίτες θα επιθυ-
μούσαμε καλύτερο και εντατικότερο έλεγχο των οικοδομών για 
πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με την Υποχρεωτική 
Επίβλεψη.
Ένας από τους σοβαρούς πυλώνες της πολιτικής μας είναι ο εκ-
συγχρονισμός των υπηρεσιών του δήμου με απώτερο στόχο την 
εξυπηρέτηση του δημότη. Θεωρούμε ότι η γρήγορη έκδοση των 
Πολεοδομικών Αδειών και των Αδειών Οικοδομής είναι προς το 
συμφέρον τόσο του δημότη και του επενδυτή γιατί ξεκινά άμε-
σα την εργασία του, όσο και του Δήμου γιατί θα έχουμε θετικές 
επιπτώσεις στη βελτίωση του αστικού ιστού και της αύξησης της 
αξίας της γης. Ποιοτικά αναβαθμισμένη πρωτεύουσα συνεπάγε-
ται βελτιωμένο περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες ζωής στο δη-
μότη και στην πόλη.

Έχουμε ήδη τροχοδρομήσει την αποτύπωση των αιτήσεων που 
εκκρεμούν, την αξιολόγηση του συστήματος, τη μηχανογράφηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπο-
δομής, πάντοτε μέσα στο μέτρο των οικονομικών περιορισμών 

Συνέντευξη από το Δημάρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη
στο Περιοδικό «Πολιτικός Μηχανικός»

Συνεντεύξεις

Ερωτήσεις εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας
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της κατεχόμενης Λευκωσίας; Πώς προτίθεστε να συνεργαστεί-
τε μαζί τους καθώς και με τον λεγόμενο «Δήμαρχο»;
Όπως γνωρίζετε υπάρχει συνεργασία με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα της Λευκωσίας στο αποχετευτικό σύστημα και στο 
Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας. Πρόθεση μας είναι η συ-
νεργασία αυτή να συνεχιστεί για το κοινό καλό των κατοίκων 
της Λευκωσίας. 

Σημειώνω ότι πρόσφατα είχα συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας της Λευκωσίας και ανταλλάξαμε 
απόψεις για ενδυνάμωση της συνεργασίας στους υφιστάμενους 
τομείς καθώς και σε άλλους τομείς.  

Ποίοι είναι οι στόχοι σας όσο αφορά τα αναπτυξιακά έργα της 
πρωτεύουσας και πώς αυτοί επηρεάζονται από την οικονομική 
κρίση; Υπάρχει κάποιο πλάνο για προσέλκυση ντόπιων και ξέ-
νων επενδυτών;
Κατ’ αρχήν μελετήσαμε την πορεία όλων των αναπτυξιακών έρ-
γων που εκτελούνται στη Λευκωσία, το Νέο Δημαρχείο, η ανά-
πλαση της περιοχής γύρω από το Δημαρχείο, η ανάπλαση της 
περιοχής δυτικά της οδού Λήδρας και προχωρήσαμε σε λύσεις 
για την ασφαλή υλοποίηση τους. 

Όπως όλοι γνωρίζετε, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 ξεκί-
νησαν οι εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίας. Η πρώτη φάση 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες περίπου και στη 
συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανέγερση του υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου. 

Παράλληλα, προωθούμε την υλοποίηση όλων των έργων στην 
εντός των τειχών πόλη και θέσαμε τις βάσεις για τη συνολική 
αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου.

Ζητήσαμε επιτακτικά την προώθηση του Μεγάρου Πολιτισμού. 
Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Λευ-
κωσία και την Κύπρο γενικότερα, ένα έργο πολιτισμού και πολιτι-
στικής δημιουργίας. Η λειτουργία του θα το αναδείξει ως τον ση-
μαντικότερο μοχλό στην ανάπτυξη της Λευκωσίας, θα προσφέρει 
νέες λειτουργίες στην πόλη και μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, 
εξειδικευμένων και μη, ενώ θα τοποθετήσει την πόλη μας στον 
διεθνή χάρτη με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της.

Σύντομα ευελπιστούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες 
δράσεις με τη συνεργασία διαφόρων χρηματοπιστωτικών οργα-
νισμών που εδρεύουν στη Λευκωσία ή στο εξωτερικό με στόχο 
να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της πρωτεύουσας ως έδρα 
μεγάλων εταιρειών στους νέους τομείς των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων που αναπτύσσονται στη χώρα μας.  

Η Λευκωσία έχει προεπιλεγεί για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το έτος 2017. Τι περιλαμβάνει η πρόταση για την 
τελική επιλογή τον Μάιο του 2013; Θα είναι τελικά η Λευκωσία 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017;
Η Λευκωσία ήταν πάντοτε κοιτίδα πολιτισμού. Πέραν του πλού-
σιου και πολύτιμου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της, 
έχει να επιδείξει συνεχιζόμενη πορεία σε θέματα πολιτιστικής 
έκφρασης και δημιουργίας ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό 
κέντρο γνώσης και έρευνας της χώρας μας, αφού συγκεντρώνει 
στην ευρύτερη περιφέρειά της τα πλείστα ανώτερα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

Η πρόταση της Λευκωσίας ως υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύ-

ουσας συνοψίζεται στο σύνθημα «επανασχεδιάζοντας το μέλ-
λον» και το επιχειρεί αυτό στη βάση έξι πυλώνων: της τέχνης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής, της οικονο-
μίας, του περιβάλλοντος, των επιστημών και της κοινωνίας των 
πολιτών. 

Για μας το χρίσμα της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
2017» δεν είναι απλά ένας τίτλος. Η ανάδειξη της Λευκωσίας, 
της τελευταίας μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, στη 
θέση που της αξίζει στην κορυφή του πολιτισμού της Ευρώπης 
είναι ένας διαρκής αγώνας. Μια συνεχιζόμενη προσπάθεια πα-
ρουσίασης της θέλησης μας να υπερπηδήσουμε τα τελεσμένα 
που επέβαλε ο βίαιος διαχωρισμός της πόλης μας, να επιτύχουμε 
ακόμη περισσότερη πρόοδο και ευημερία. 

Πιστεύω ότι η Λευκωσία όχι μόνο έχει τις δυνατότητες αλλά συ-
γκεντρώνει όλα τα εχέγγυα να καταστεί η Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης 2017. Γι’ αυτό χρειάζεται σκληρή δουλειά από 
όλους μας. 

Η εμπορικότητα της Λευκωσίας πλήττεται ανελέητα από τα 
εμπορικά κέντρα που λειτουργούν στους περιφερειακούς Δή-
μους. Ήδη η εντός των τειχών πόλη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. 
Τώρα άρχισαν να πλήττονται η Μακαρίου και οι κάθετοι και πα-
ράλληλοι οδοί της. Τι προτίθεστε να κάνετε για ανατροπή αυτής 
της κατάστασης;
Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Όπως γνωρίζετε η παρατε-
ταμένη εξάπλωση της πόλης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή της μείζονος Λευκωσίας τα τελευταία 
χρόνια. Πάρα τον καθορισμό της στρατηγικής για συγκέντρωση 
της ανάπτυξης του αστικού συγκροτήματος προς το κέντρο του, 
εντούτοις με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί δημιουργήθη-
καν φαινόμενα φυγόκεντρης ανάπτυξης. Και παραμένει το ερώ-
τημα, Η πόλη μας με τη συνεχιζόμενη εξάπλωση μπορεί να είναι 
διαχειρίσιμη; Μπορούμε να έχουμε ορθολογιστικό κυκλοφοριακό 
σύστημα; 

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε ένα νομοτεχνικής 
φύσης κανονιστικό σχέδιο αλλά είναι αναγκαία η διαμόρφωση 
ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου καθοδηγητικού εργαλεί-
ου, ενός Σχεδίου Περιοχής που να συνθέτει τις απόψεις και να 
υπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου, του Κράτους των οργανω-
μένων συνόλων και των δημοτών.  

Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός τέτοιου Σχεδίου Περιοχής 
για το Κέντρο της Πόλης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ευελπι-
στούμε ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε ανά-
λογες διαδικασίες και για άλλες περιοχές του Δήμου μας. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να μας αφήσετε το μήνυμα σας για 
την «Περήφανη Λευκωσία», την τελευταία μοιρασμένη Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους δημότες της πόλης μου είναι 
ότι θα εργαστώ συλλογικά και με όλες μου τις δυνάμεις, τόσο 
για την πρόοδο της Λευκωσίας, όσο και για την αναβάθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευρύτερα.

Δεσμεύομαι, με πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και δι-
εκδίκησης,  να αναλώσω τις δυνάμεις μου για να γίνει η Λευκω-
σία μια περήφανη πόλη για τους κατοίκους της, μια ελπιδοφόρα 
πόλη για τα παιδιά μας.  Μια Λευκωσία ανταγωνιστική, ανθρώπι-
νη, φιλική, λειτουργική και με οικονομική προοπτική.  

Συνεντεύξεις
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Πρόλογος
Όλα όσα αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση πηγάζουν 
από τις εμπειρίες μου στην Εταιρεία Γενικών Κατασκευών 
Λτδ (GCC). Γι αυτό και στον τίτλο της παρουσίασης τονίζεται 
η λέξη εμπειρίες. Τονίζεται επίσης η λέξη προβληματισμοί. 

Προβληματισμοί για την ασφάλεια, προβληματισμοί για την 
ασφάλιση. Οι προβληματισμοί μας οδηγούν στην αναζήτηση 
λύσεων και στη συνεχή βελτίωση.

Διαχείριση Κινδύνων
Η κύρια δραστηριότητα της κάθε κατασκευαστικής εταιρείας 
είναι η εκτέλεση έργων, με απώτερο σκοπό το κέρδος. Τα κα-
τασκευαστικά έργα όμως εμπεριέχουν πάντα το στοιχείο του 
ρίσκου, εξαιτίας του φάσματος των κινδύνων στους οποίους 
είναι εκτεθειμένα τόσο τα ίδια τα έργα όσο και οι εμπλεκόμε-
νοι. Μεταξύ των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένα 
τα κατασκευαστικά έργα είναι και οι ακόλουθοι:
•  Λανθασμένη Μελέτη
•  Κακοτεχνία
•  Ελαττωματικό υλικό
•  Ανθρώπινη αμέλεια
•  Ανωτέρα βία (πόλεμος, πραξικόπημα, σεισμός, τσουνάμι,  
 τυφώνας, κτλ)
•  Φωτιά
•  Έκρηξη
•  Αστοχίες κατασκευής
•  Καθίζηση, κατολίσθηση ή υποχώρηση εδάφους
•  Βραχυκύκλωμα
•  Κλοπή
•  Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμοί, εμπρησμός, κτλ
•  Μόλυνση στο περιβάλλον

Το αποτέλεσμα από την επέλευση των πιο πάνω κινδύνων 
μπορεί να είναι:
•  Υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο
•  Υλικές ζημιές σε υφιστάμενη περιουσία
•  Σωματικές βλάβες ή θάνατος στο εργατοτεχνικό
 προσωπικό του εργολάβου ή των υπεργολάβων
•  Υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων
•  Σωματικές βλάβες ή θάνατος τρίτων
•  Πρόστιμα ή άλλες οικονομικές κυρώσεις
•  Φυλάκιση

Το πιο σωστό θα ήταν η κάθε κατασκευαστική εταιρεία να έχει 

Ασφάλεια και Ασφάλιση στις Κατασκευές - Εμπειρίες και Προβληματισμοί
Κώστας Μαραγκός, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, Διευθυντής Βιωσιμότητας, Εταιρεία Γενικών Κατασκευών Λτδ

ένα Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο θα μπορούσε να 
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στάδια:
•  Προσδιορισμός κινδύνων
•  Μελέτη / Ανάλυση κινδύνων
•  Ελαχιστοποίηση κινδύνων
•  Μετακύληση κινδύνων (συμβατική ή με χρηματοδότηση)
•  Χρηματοδότηση κινδύνων (Κράτηση κινδύνων / Ασφάλιση  
 / Ιδιωτική Ασφάλιση)
•  Συνεχής παρακολούθηση κινδύνων (Διαφοροποιήσεις, Δι 
 ορθωτικά μέτρα, κτλ)
•  Πρόγραμμα Αντίδρασης / Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στην πράξη πιστεύω ότι μόνο πολύ μεγάλες εταιρείες ακο-
λουθούν με μεθοδικότητα κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Κιν-
δύνων.
Κάπου μέσα στο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων υπάρχει και 
το θέμα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως και το θέμα της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Ασφάλεια
Πόση σημασία δίνεται στο θέμα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; Όσοι βρι-
σκόμαστε στην κατασκευαστική βιομηχανία γνωρίζουμε 
πολύ καλά την κατάσταση, τόσο από τις δικές μας εμπειρίες 
στο χώρο όπου εργαζόμαστε, όσο και από τις εμπειρίες των 
άλλων (τις οποίες μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, από προσωπικές 
επαφές, από το ΤΕΕ, από τον ΣΠΟΛΜΗΚ, κτλ).

Το θέμα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ καλύπτεται σήμερα πολύ καλά από 
την νομοθεσία. Κάποιες βασικές υποχρεώσεις που πηγάζουν 
μέσα από την νομοθεσία είναι ο διορισμός Συντονιστή Ασφά-
λειας & Υγείας, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης όσο και 
κατά το στάδιο της εκτέλεσης ενός έργου, όπως επίσης και 
η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας. Επίσης η αξιολόγη-
ση των κινδύνων και η λειτουργία Επιτροπής Ασφάλειας & 
Υγείας σε κάθε εργοτάξιο. Πέραν τούτου, ο κάθε εργολάβος 
μπορεί να εφαρμόζει και άλλα διευθυντικά ή εποπτικά μέτρα 
όπως ο διορισμός Λειτουργού Ασφάλειας Εργοταξίου (Site 
Safety Officer), η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφά-
λειας (Safety Management System), και άλλα.

Ασφάλιση
Πόση σημασία δίνεται στο θέμα της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; Την απά-
ντηση την γνωρίζουν πολύ λίγα άτομα, τα οποία ασχολού-
νται και με το αντικείμενο.

Το θέμα της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ καλύπτεται μερικώς από νομοθε-
σία (π.χ νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης 

Παρουσιάστηκε σε διάλεξη που διοργάνωσε το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας-Κερύνειας
στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στις 22/11/2011

Ασφάλιση
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εργοδότη), αλλά πιο γενικά ρυθμίζεται από τα Οικοδομικά 
Συμβόλαια. Γενικά στην Κύπρο οι εργολάβοι λειτουργούν ως 
εξής:
•  Το Τμήμα Προσφορών ετοιμάζει την προσφορά για κάποιο έργο.
•  Αν η τιμή είναι καλή, ο εργολάβος κερδίζει την προσφορά  
 και το Τμήμα Κατασκευών εκτελεί το έργο.
•  Το Λογιστήριο (συνήθως) διαβάζει τις ασφαλιστικές απαι- 
 τήσεις του Οικοδομικού Συμβολαίου και ασφαλίζει το  
 έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Άλλοι υπολογίζουν, άλλοι κτίζουν, και άλλοι ασφαλίζουν!
Μήπως υπάρχει έργο που να είναι πανομοιότυπο με το προη-
γούμενο που έχουμε εκτελέσει; Σίγουρα όχι. Οπότε χρειάζε-
ται κάποιο άτομο που θα μελετήσει (σε συνεργασία με τους 
συναδέλφους του) τις ειδικές συνθήκες του έργου και θα
συνεννοηθεί με κάποιον Ασφαλιστή για την έκδοση των ανα-
γκαίων Ασφαλιστικών Συμβολαίων (ή θα ζητήσει προσφορές 
από διάφορους Ασφαλιστές).

Ποια είναι τα αναγκαία Ασφαλιστικά Συμβόλαια; Αυτά που 
απαιτούνται από το Οικοδομικό Συμβόλαιο μόνο; Σίγουρα 
όχι. Οπότε το άτομο που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο 
της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ πρέπει να έχει ικανοποιητικές γνώσεις και 
εμπειρίες για όλα τα θέματα (τεχνικά, ασφαλιστικά, νομικά, 
και άλλα).

Οικοδομικά Συμβόλαια v. ασφαλιστικά Συμβόλαια
Ο κύριος καταλύτης για την ανάπτυξη της ασφάλισης στον 
κατασκευαστικό τομέα (τόσο στην Κύπρο όσο και παγκό-
σμια) ήταν η απαίτηση για ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους 
των Οικοδομικών Συμβολαίων. Στην Κύπρο έχουμε κυρίως τα 
Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ (Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαί-
ων Κύπρου) και τα Κυβερνητικά Συμβόλαια.

Είχαμε πει ότι σε ένα κατασκευαστικό έργο υπάρχουν πολ-
λοί κίνδυνοι. Κάποιοι κίνδυνοι είναι ασφαλίσιμοι και κάποιοι 
όχι. Το Οικοδομικό Συμβόλαιο μας αναγκάζει να ασφαλί-
σουμε μόνο ορισμένους από τους ασφαλίσιμους κινδύνους. 
Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όμως που πρέπει από μόνοι μας 
να σκεφτούμε ποιοι είναι και να τους ασφαλίσουμε. Υπάρχει 
επίσης και το θέμα με τα όρια ασφάλισης που μας καθορίζει 
το Οικοδομικό Συμβόλαιο. Εάν κατά την κρίση μας αυτά τα 
όρια δεν είναι ικανοποιητικά, θα πρέπει να τα αυξήσουμε από 
μόνοι μας.

Αποφασίζουμε λοιπόν τι θα ασφαλίσουμε και πάμε στον 
Ασφαλιστή. Εδώ ξεκινά ο “πόλεμος”! Το βασικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα Ασφαλιστικά Συμβόλαια 
“δεν παντρεύονται” με τα Οικοδομικά Συμβόλαια!

Εμείς πρέπει να ζητήσουμε από τον Ασφαλιστή να μας εκ-
δώσει ένα Ασφαλιστικό Συμβόλαιο που να καλύπτει όλες 
τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του Οικοδομικού Συμβολαίου, 
όπως και άλλες δικές μας απαιτήσεις. Μήπως ο Ασφαλιστής 
γνωρίζει τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του Οικοδομικού Συμ-
βολαίου; Μπορεί ναι, μπορεί όχι! Ο Ασφαλιστής πάνω απ’ όλα 
γνωρίζει το έντυπο ΠΡΟΤΑΣΗΣ της εταιρείας του. Ο Ασφα-

λιστής θέλει την ΠΡΟΤΑΣΗ συμπληρωμένη και υπογραμμένη 
για να εκδώσει Ασφαλιστικό Συμβόλαιο. Τι γίνεται με όλες 
τις άλλες ασφαλιστικές απαιτήσεις του Οικοδομικού Συμ-
βολαίου, ή τις δικές μας απαιτήσεις, που δεν αναφέρονται 
στην ΠΡΟΤΑΣΗ; Αναγκαστικά πρέπει να επισυνάπτουμε και 
επιστολή που να συμπεριλαμβάνει όλες τις επί πλέον απαιτή-
σεις. Τόσον ο Ασφαλισμένος όσον και ο Ασφαλιστής πρέπει 
να γνωρίζουν πολύ καλά τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του 
Οικοδομικού Συμβολαίου ώστε να εκδοθεί το σωστό Ασφα-
λιστικό Συμβόλαιο, πχ “Κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων” 
(Contractors All Risks Policy - CAR). Κάποιοι Αρχιτέκτονες / 
Διευθυντές Έργων ζητούν επίσης από τον εργολάβο να πα-
ρουσιάσει επιστολή / πιστοποιητικό από τον Ασφαλιστή του 
που να επιβεβαιώνει ότι οι ασφάλειες που έχουν γίνει για το 
έργο καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του Οικο-
δομικού Συμβολαίου. Κανένας Ασφαλιστής δεν έχει εκδώσει 
τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι στιγμής!

Τι καλύπτει το Ασφαλιστικό Συμβόλαιο “Κατά παντός Κινδύ-
νου Εργολάβων” (CAR) που κυκλοφορεί στην Κύπρο; Ένα 
τυπικό CAR αποτελείται από δύο μέρη. Το Μέρος 1 καλύπτει 
υλικές ζημιές των εργασιών του Οικοδομικού Συμβολαίου. 
Σκοπός του Μέρους 1 είναι να καλύψει τους κινδύνους που 
προκύπτουν στο εργοτάξιο. Το Μέρος 2 είναι κάλυψη ευθύ-
νης έναντι τρίτων, δηλαδή καλύπτει την αστική ευθύνη των
ασφαλισμένων έναντι εκείνων που δεν είναι μέρη στη σύμ-
βαση ασφάλισης. Και στα δύο μέρη υπάρχουν διαθέσιμες 
Επεκτάσεις της κάλυψης. Είναι αυτές οι Επεκτάσεις που 
συμπληρώνουν το βασικό Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ώστε 
να ταιριάζει (όσο είναι δυνατόν) με όλες τις ασφαλιστικές 
απαιτήσεις του Οικοδομικού Συμβολαίου, ή τις άλλες επιπρό-
σθετες δικές μας ασφαλιστικές απαιτήσεις. Στο CAR υπάρ-
χουν Όροι και Εξαιρέσεις. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να τηρεί 
τους Όρους διαφορετικά μπορεί να βρεθεί ανασφάλιστος. Ο 
Ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει καλά τις Εξαιρέσεις για 
να μην βρεθεί προ εκπλήξεως.

Ερωτηματικά:
• Ο ιδιοκτήτης του έργου ή οι υπάλληλοι του καλύπτονται για 
σωματικές βλάβες όταν επισκέπτονται το εργοτάξιο; Μή-
πως καλύπτεται και το αυτοκίνητο τους;

• Ο Μηχανικός του έργου ή οι υπάλληλοι του καλύπτονται 
για σωματικές βλάβες όταν επισκέπτονται το εργοτάξιο; 
Μήπως καλύπτεται και το αυτοκίνητο τους;

• Καλύπτεται η ευθύνη που έχει ο Εργολάβος προς τους 
υπαλλήλους των Υπεργολάβων;

• Καλύπτεται η ευθύνη που έχουν οι Υπεργολάβοι προς τους 
υπαλλήλους του Εργολάβου;

• Ο υπάλληλος ενός Υπεργολάβου μπορεί να θεωρηθεί ταυ-
τόχρονα και “υπάλληλος” του Εργολάβου;

• Καλύπτονται υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε γειτονικές 
περιουσίες λόγω δονήσεων στο εργοτάξιο;

• Στην περίπτωση Τμηματικής Παράδοσης των Εργασιών, τι 
κάλυψη έχουν τα Τμήματα που παραδόθηκαν ενόσω οι ερ-
γασίες στο εργοτάξιο συνεχίζουν;

• Εάν οι εργασίες θα εκτελεστούν σε υφιστάμενο κτίριο, 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ασφάλισης;

Ασφάλιση
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• Καλύπτονται και οι υπάλληλοι των Υπεργολάβων του Υπερ 
 γολάβου;

Σχέση Ασφαλισμένου με ασφαλιστή (και με επιθεωρητή ερ-
γασίας)
Χρειάζεται στενή και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ Ασφαλι-
σμένου και Ασφαλιστή για να απαντηθούν σωστά τα ερωτη-
ματικά και να έχουμε πλήρη κάλυψη των εργασιών μας.

Διαφορετικά, πληρώνεις τα ασφάλιστρα αλλά δεν έχεις την 
κάλυψη που εσύ νομίζεις!

Ακόμα και σε περιπτώσεις που προσφέρονται κάποιες κα-
λύψεις, μπορεί να προκύψει πρόβλημα εάν το λεκτικό του 
Ασφαλιστικού Συμβολαίου δεν γράφτηκε σωστά και το Δικα-
στήριο το ερμηνεύσει διαφορετικά από αυτό που εμείς είχα-
με ζητήσει από τον Ασφαλιστή, ή ακόμα και από αυτό που ο 
ίδιος ο Ασφαλιστής ήθελε να μας προσφέρει.

Υπάρχουν φυσικά πολλές υποθέσεις που δεν έφθασαν στα 
Δικαστήρια και δεν γνωρίζουμε ποιες θα ήταν οι τελικές απο-
φάσεις.

Παρά την ειλικρινή συνεργασία μεταξύ Ασφαλισμένου και 
Ασφαλιστή, τονίζεται ότι και οι δύο είναι συμβαλλόμενα 
μέρη σε μια σύμβαση και αν προκύψει διαφορά θα βρεθούν 
ως διάδικοι. Τονίζεται επίσης ότι δεν είναι συμβουλευτικός ο 
ρόλος του Ασφαλιστή διότι δεν είναι ανεξάρτητος. Καλά εί-
ναι ο Ασφαλισμένος να συμβουλεύεται κάποιον ανεξάρτητο 
Σύμβουλο σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. Ο 
σωστός Ασφαλιστής φυσικά είναι αυτός που θα ανταποκρι-
θεί με συνέπεια στη δεδομένη στιγμή. Κατά παρόμοιο τρόπο 
πρέπει να αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ του εργολάβου και 
του Επιθεωρητή Εργασίας. Ο Επιθεωρητής Εργασίας είναι ο 
άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να διατηρείς μια σοβαρή και 
ειλικρινή σχέση. Τον Επιθεωρητή Εργασίας δεν τον κοροϊ-
δεύεις, και κυρίως δεν τον “δέρνεις”! Δυστυχώς πολύ λίγοι 
αντιλαμβάνονται τα πράγματα με αυτό τον τρόπο, όπως και 
τις συνέπειες που προκύπτουν.

Προενεργητικότητα / Πρόληψη
Είναι σημαντικό για το προσωπικό μας να γνωρίζει και να 
αντιλαμβάνεται ότι σε ένα εργοτάξιο, παρόλο που έχου-
με αρκετές ασφαλιστικές καλύψεις (CAR, TPL, EL, CPM, 
MOTOR, κτλ), υπάρχουν πράγματα που δεν καλύπτονται ή 
η κάλυψη υπόκειται σε όρους, πχ ένας μεθυσμένος οδηγός 
δεν καλύπτεται από το Motor Policy. Ένας Ασφαλιστής δεν 
θα καλύψει τον εργολάβο εάν αυτός εργάζεται με τρόπο επι-
κίνδυνο χωρίς καμιά προφύλαξη (reckless)!

Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε προε-
νεργητικοί για να προλαβαίνουμε ή και να αποκλείουμε τους 
κινδύνους. Κανένας δεν θέλει να έχει ατυχήματα και κανένας 
δεν θέλει να καταλήξει στις Απαιτήσεις (Claims). Διατηρούμε 
ένα εργοτάξιο καθαρό και συγυρισμένο για να μειώσουμε τις 
πιθανότητες να συμβεί ένα ατύχημα. Οργανώνουμε και προ-
γραμματίζουμε τις εργασίες με τρόπο που να μειώνεται ο 
κίνδυνος ή ακόμη καλύτερα να εξαλείφεται εάν είναι δυνατόν. 
Για παράδειγμα όταν τοποθετούνται μάρμαρα στην πρόσοψη 
ενός κτιρίου δεν πρέπει να εργάζονται άλλα συνεργεία από 
κάτω, διότι αν πέσει ένα μάρμαρο, που θα πέσει; Τα πράγματα 
δεν είναι και τόσο δύσκολα, φτάνει να υπάρχει θέληση. Ακόμα 
και ένα παιδί 7 ½ ετών μπορεί να σου πει τι πρέπει να κάμεις!

Κανόνες Ασφάλειας Εργοταξίου όπως συντάχθηκαν από την 
Λουκία Μαραγκού όταν ήταν 7 ½ ετών:
1. Να φορείτε κράνος αν τύχει κύνδινος.
2. Να έχετε Manager την ώρα χτίσματος.
3. Να είσαστε σίγουροι οτι είστε ασφαλείς.
4. Να μην βγένετε πάνω σε επυκίνδινα πραγματα.
5. Να μην βγένετε πάνω σε αχτιστα πραγματα.
6. Να κάνουν μια λίστα με ολα τα πράγματα που πρέπει να 
κάμνουν στα χτίσματα για να είναι ασφαλείς.

(Σημείωση: Η ορθογραφία είναι λίγο επικίνδυνη αλλά το πε-
ριεχόμενο είναι ασφαλές!)

Επίλογος
Όλα καταλήγουν στον άνθρωπο και την αγάπη για την ζωή. 
Ποιος δεν νοιώθει πόνο στην ψυχή όταν χάνεται μια ζωή 
λόγω ατυχήματος σε ένα εργοτάξιο;
Τι μπορούμε να κάνουμε στην Κατασκευαστική Βιομηχανία 
για να βελτιωθούμε;
• Καλύτερη Διαχείριση Κινδύνων: μείωση του επιπέδου επι-
κινδυνότητας στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.
• Εφαρμογή και προώθηση Καλών Πρακτικών: οι Καλές Πρα-
κτικές που κυρίως εφαρμόζονται από τους μεγάλους Εργο-
λάβους να προωθηθούν στους μικρότερους Εργολάβους και 
στους Υπεργολάβους.
• Ανάπτυξη μακροχρόνιων ανοιχτών και δυνατών σχέσεων 
μεταξύ Εργολάβων και Ασφαλιστών: βελτίωση επικοινωνίας 
και αλληλοκατανόησης.
• Συνεργασία μεταξύ των Επαγγελματικών Οργανώσεων και 
των Ασφαλιστών για την αναθεώρηση / βελτίωση των Οικο-
δομικών και των Ασφαλιστικών Συμβολαίων ώστε να “πα-
ντρεύονται”!

Πρέπει να δουλεύουμε όσο πιο σωστά μπορούμε και να μην 
επαναπαυόμαστε επειδή έχουμε κάποιες ασφαλιστικές κα-
λύψεις!   

Ασφάλιση

Η Συντακτική επιτροπή αναμένει επιστημονικά άρθρα από όσους Πολιτικούς 
Μηχανικούς ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν μελέτες τους.
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Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 19η Ετή-

σια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου, η οποία σημειωτέον ήταν και 

Εκλογική, (σύσταση Νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΣΠΟΛΜΗΚ). 

Η Συνέλευση έλαβε χώρα το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, 

στο Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία 

και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Συγκοινωνιών και 

Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου ο οποίος κήρυξε και τις 

εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Παρόν στη Συνέλευση 

ήταν και ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-

λοντος, κ. Σοφοκλής Αλετράρης. 

Στη Γενική Συνέλευση απεύθυναν χαιρετισμό o Πρόεδρος 

του ΣΠΜΑΚ κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος του 

ΣΑΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Πρόεδρος του Συλλό-

γου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας κ. Νίκος Ζυγούρης, ο κ. 

Ανδρέας Μαραγκός, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ο Υπουργός 

Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλής 

Αλετράρης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμι-

ος Φλουρέντζου και ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Στέλιος 

Αχνιώτης.

Κατά το χαιρετισμό του ο κ. Αχνιώτης αναφέρθηκε, μεταξύ 

άλλων, στην παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία δεν άφη-

σε ανεπηρέαστη και την Κύπρο και επισήμανε την επιβεβλη-

μένη  ανάγκη για συλλογική δράση και οργάνωση σε όλα τα 

επίπεδα, έτσι ώστε να ξαναζεσταθεί η επενδυτική δραστηρι-

ότητα και να επικρατήσει και πάλι η αισιοδοξία.

Ομιλητής στη  Συνέλευση ήταν ο Κοσμήτορας της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Πάνος Πα-

παναστασίου, ο οποίος μίλησε για τις «Ευκαιρίες και Προ-

κλήσεις στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων 

στην  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου». Ο Δρ.  

Παπαναστασίου αναφέρθηκε στη μεγάλη πιθανότητα εξεύ-

ρεσης φυσικού αερίου και σε άλλα τεμάχια της Κυπριακής 

ΑΟΖ, και  χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ως το «καύσιμο του 

αιώνα».

Ακολούθησε, απονομή Τιμητικών Πλακετών στους Πρώην 

Προέδρους του ΣΠΟΛΜΗΚ και του Συνδέσμου Πολιτικών 

Μηχανικών του ΣΠΜΑΚ και ανακηρύχθηκαν ως επίτιμα Μέλη 

του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-

κών Ελλάδας, κ. Νίκος Ζυγούρης και ο Κοσμήτορας της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Πάνος 

Παπαναστασίου. Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν Διπλώματα 

στους εθελοντές αιμοδότες που έλαβαν μέρος σε αιμοδοσί-

ες που διοργανωθήκαν από το Σύλλογο.

Στη συνέχεια ακολούθησε η λογοδοσία του Προέδρου του 

Συλλόγου και η έγκριση των Πρακτικών της 18ης Γενικής Συ-

νέλευσης, της 2ας Δεκεμβρίου 2010 και η έγκριση των Πρα-

κτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 16ης Απριλίου 

2011. 

Ο Ταμειακός Απολογισμός για το έτος 2010, τα Πεπραγμένα 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και η Οικονομική Δια-

χείριση, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και διορίστη-

καν εκ νέου οι Εξωτερικοί Ελεγκτές του Συλλόγου Timenides 

& Evangeli.

Έγινε ανασκόπηση της πολιτικής του Συλλόγου και συζητή-

θηκαν επίκαιρα θέματα, όπως η μετεξέλιξη των οργανώσεων 

ΣΠΜΑΚ-ΣΠΟΛΜΗΚ-ΣΑΚ, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 

η πρακτική εξάσκηση νέων Πολιτικών Μηχανικών για σκο-

πούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, οι κανονισμοί αμοιβών και ανάθε-

σης έργων ιδιωτικού τομέα και η κατάργηση συνδρομής για 

συνταξιούχους, 65 ετών και άνω. 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την 

εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ.

19η Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών & Έργων, κ. Ευθύμιος Φλουρέντζος

Ο Υπουργός κ. Ευθύμιος Φλουρέντζος, o κ. Στέλιος Αχνιώτης 
και ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης
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Απονομή διπλωμάτων στους εθελοντές αιμοδότες 

Aνακήρυξη κ. Νίκου Ζυγούρη ως Επίτιμο Μέλος του ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο κ. Στέλιος Αχνιώτης

Ο  Κοσμήτορας καθηγητής κ. Πάνος Παπαναστασίου Το απερχόμενο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ

Πρόεδρος Νίκος Νεοκλέους

Α’ Αντιπρόεδρος Πλάτωνας Στυλιανού

Β’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Γενικός Γραμματέας Βαρνάβας Λάμπρου

Γενικός Ταμίας Γιώργος Δημητρίου 

Μέλος Ανδρέας Θεοδότου

Μέλος Έλενα Σοφοκλέους

*Μέλος
(Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου 
Λευκωσίας - Κερύνειας)

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

*Μέλος
(Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου 
Λεμεσού)

Μιχάλης Ευαγγέλου

*Μέλος
(Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου 
Λάρνακας - Αμμοχώστου)

Πανίκκος Φλουρής

*Μέλος
(Εκπρόσωπος Επαρχιακού Συμβουλίου 
Πάφου)

Γεώργιος Ι. Xριστοδούλου

* Οι Εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συμβουλίων στο ΚΔΣ, διο-
ρίστηκαν από τα Επαρχιακά Συμβούλια κατά την πρώτη τους 
Συνεδρία.

Τo Νέo Kεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ 

για την περίοδο 2011-2013 έχει ως εξής:

Της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκαν οι Εκλογικές Συνε-

λεύσεις των Επαρχιακών Τμημάτων. 

Οι Εκλογικές Συνελεύσεις των Επαρχιακών Τμημάτων Λάρ-

νακας - Αμμοχώστου και Πάφου, πραγματοποιήθηκαν την 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011. Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 

2011, διεξήχθη η Εκλογική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμή-

ματος Λεμεσού και την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011, πραγμα-

τοποιήθηκε η Εκλογική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήμα-

τος Λευκωσίας-Κερύνειας.
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Πρόεδρος Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής

Α’ Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Ιταλός

Β’ Αντιπρόεδρος Κλεόπας Παπανικολάου

Γραμματέας Γιώργος Χαραλάμπους

Ταμίας Μαργαρίτα Χατζηχριστοφή

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Γεώργιος Ι. Χριστοδούλου

Μέλος Σόνια Χ. Καρτσωνάκη

Μέλος Μύρια Λοϊζίδου

Α΄ Επιλαχών Σωτήρης Ευσταθίου

Β’ Επιλαχών Τάσος Αναστασίου

Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού

Επαρχιακό Συμβούλιο Λάρνακας-Αμμοχώστου

Επαρχιακό Συμβούλιο ΠάφουΕπ➜

Επ➜

➜

Π ό δ

Επ➜
Πρόεδρος Γιάννης Περικλέους

Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Περικλέους

Γραμματέας Δημήτρης Χριστοφίδης

Ταμίας Αλέξης Σταυρουλλάς

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Μιχάλης Ευαγγέλου

Μέλος Δημήτρης Ανδρονίκου

Μέλος Χρίστος Ευσταθιάδης

Α΄ Επιλαχών Αντώνης Γιαπάνης

Β’ Επιλαχών Άντρος Πολυκάρπου

Πρόεδρος Βασίλης Βασιλείου

Α’ Αντιπρόεδρος Χρίστος Χατζημιχαήλ

Β’ Αντιπρόεδρος Αντώνης Μάμας

Γραμματέας Μαρία Νικολάου

Ταμίας Χρίστος Τινής

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Πανίκος Φλουρής

Μέλος Γιώργος Θεμιστοκλέους

Μέλος Ευάνθης Καζαντζής

Τα Νέα Επαρχιακά Συμβούλια του ΣΠΟΛΜΗΚ για την περίοδο 2011-2013, είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος Γιάννα Οικονομίδου

Α’ Αντιπρόεδρος Νικολέττα Αδάμου

Β’ Αντιπρόεδρος Αντώνης Τουμαζής

Γραμματέας Στέλλα Πατσάλη

Ταμίας Όλγα Νικολαΐδου

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα  

Μέλος Μαρία Πέτσα

Μέλος Πάρις Σκούλουκος

Α΄ Επιλαχών Σάββας Λεβέντης

Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας-Κερύνειας

Πρόεδρος

Επ➜

Εκ μέρους του ΚΔΣ σας καλωσορίζω στη 19η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους προλαλήσαντες για τα καλά και 
κολακευτικά τους λόγια για το Σύλλογο, τα οποία μας τιμούν.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια εποχή 
δύσκολη, όχι μόνο για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά για 
ολόκληρη την πατρίδα μας. Η παγκόσμια ύφεση και οι πρωτό-
γνωρες αναταράξεις του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος 
δεν θα άφηναν ανεπηρέαστη τη μικρή Κύπρο μας. Παρακολου-
θούμε με αγωνία τις επιθέσεις και αρπαχτικές κινήσεις των δι-
εθνών καιροσκόπων που κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρόνο 
να φέρουν τα πάνω κάτω σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο και όχι 
μόνο, προκαλώντας τέτοια αναστάτωση και αβεβαιότητα, που 
να μην είμαστε σίγουροι για το καθεστώς κάτω από το οποίο θα 
λειτουργούν τα κράτη και πόση εθνική ανεξαρτησία θα έχουν. 

Είναι με μεγάλη ανησυχία που βλέπουμε τους αναπτυξιακούς 
προϋπολογισμούς του κράτους να συρρικνώνονται, γιατί εκτι-
μούμε ότι αυτό θα προκαλέσει περαιτέρω επιδείνωση της οι-

Έντιμε κε Υπουργέ Συγκοινωνιών και Έργων, Έντιμε κε Υπουργέ Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Αγαπητέ Κοσμήτορα της Πολυ-
τεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Αγαπητέ κε Διευθυ-
ντή του ΤΑΥ, Αγαπητέ Αντιπρόεδρε του ΕΤΕΚ, Φίλε Νίκο Ζυγούρη, Πρόεδρε του ΣΠΜΕ, Φίλε Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Πρόεδρε του Συνδέσμου 
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), Φίλε Κωνσταντίνε Κωνσταντή, Πρόεδρε του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), 
Αγαπητοί Εκπρόσωποι Κομμάτων και Οργανώσεων, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

κονομικής δραστηριότητας και θα αυξηθεί δραματικά η ανεργία 
που ήδη ξεπέρασε το 8% με το ποσοστό αυτό για τους νέους να 
έχει ξεπεράσει το 20%. Θα πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέ-
τρα, γιατί οι επιπτώσεις είναι δραματικές τόσο για τους ίδιους 
τους ανέργους, όσο και για την κοινωνία. Είναι με μεγάλη χαρά 
που πληροφορήθηκα πριν λίγες μέρες στα πλαίσια της Γενικής 
Συνέλευσης του Επαρχιακού Συμβουλίου Λεμεσού του Συλλό-
γου μας, για την ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
του ΤΕΠΑΚ. Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από Ευρωπαϊκά 
κονδύλια, θεωρούμε ότι ο τομέας αυτός και, ιδιαίτερα, η εφαρ-
μοσμένη έρευνα, θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω.

Μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, σίγουρα η λύση δεν εί-
ναι να ψηλώσουμε τα χέρια, ούτε και να κλαίμε τη μοίρα μας. 
Θεωρούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβεβλημένη την 
ενεργοποίηση, τη συναίνεση τουλάχιστο στα φλέγοντα καίρια 
θέματα και τη συλλογική δράση και οργάνωση σε όλα τα επίπε-
δα για να πετύχουμε αυτό που πράγματι το κοινωνικό σύνολο 
έχει ανάγκη, να πετύχουμε δηλαδή τη μείωση των απωλειών 

Προσφώνηση κ. Στέλιου Αχνιώτη - 19η Γενική Συνέλευση
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και την αύξηση της παραγωγής, να ξαναζεσταθεί η επενδυτι-
κή δραστηριότητα και να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα, ώστε 
να επικρατήσει και πάλι η αισιοδοξία. Η κατασκευαστική βιομη-
χανία δεν θα πρέπει να στραγγαλιστεί, αλλά με τη προώθηση 
παραγωγικών έργων, που θα αποφέρουν μελλοντικά έσοδα στο 
κράτος, να δοθεί κίνητρο για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
για ανάπτυξη. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε ευοίωνα 
αποτελέσματα των ερευνών που γίνονται και των άλλων που 
θα ακολουθήσουν, για την ανεύρεση φυσικού αερίου και πετρε-
λαίου στην ΑΟΖ της Κύπρου. Η επισημοποίηση καλών αποτε-
λεσμάτων και κατ’ επέκταση η προώθηση των έργων υποδομής 
για την αξιοποίησή του, προσδοκούμε ότι θα επιφέρουν την 
αναθέρμανση της οικονομίας. 

Η δράση των επαγγελματικών οργανώσεων των μηχανικών, ως 
οργανωμένων συνόλων, μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή δράση και η επιμονή στην κα-
τάκτηση κοινωφελών στόχων, είναι η μόνη ενδεδειγμένη πο-
ρεία προς την επιτυχία. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρούμε κεφαλαιώ-
δους σημασίας την υλοποίηση όλων των προνοιών του Πρω-
τοκόλλου Βασικών Αρχών Συνεργασίας, με βάση το οποίο, 
Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες υποσχεθήκαμε να προ-
χωρήσουμε προς το μέλλον. Οι δεσμοί και οι σχέσεις των τρι-
ών οργανώσεών μας είναι σημαντικές, έχουν δημιουργήσει το 
απαραίτητο υπόβαθρο και εμείς προσβλέπουμε στην επιτυχή 
υλοποίηση όλων σε όσα έχουμε δεσμευτεί με ειλικρίνεια και 
συναδελφικότητα. 

Τα θέματα και οι προκλήσεις είναι μεγάλα και οπωσδήποτε 
απαιτείται να συνεχίσουμε με επιμονή και με στοχευμένη, συ-
ντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Η 
ουσιαστική ενοποίηση των Πολιτικών Μηχανικών είναι πλέον 
γεγονός και αυτό δίνει σημαντικές δυνατότητες για πιο αποτε-
λεσματικές και πειστικές παρεμβάσεις. Ο Σύλλογος αριθμεί σή-
μερα 1461 τακτικά μέλη, 23 μέλη ως ασκούμενοι μηχανικοί και 
267 φοιτητές μέλη. Οι δυνατότητες αλλά και οι υποχρεώσεις 
μας είναι πάρα πολλές.

Έχουμε υποχρέωση να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπισή των 
όποιων προβλημάτων και προκλήσεων παρουσιάζονται και, ταυ-
τόχρονα, να συνδράμουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος 
άσκησης του επαγγέλματος της μηχανικής στην Κύπρο, είτε 
αυτό ονομάζεται νομοθετικό πλαίσιο, είτε συνθήκες απασχόλη-
σης και να διαφυλάξουμε και ενισχύσουμε το κύρος και τη καλή 
φήμη του κλάδου μας και των μηχανικών γενικότερα.

Κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι σήμερα, το 
απερχόμενο ΚΔΣ ανέπτυξε αξιοσημείωτη δράση στοχεύοντας, 
κυρίως, στην υλοποίηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου μετε-
ξέλιξης των τριών οργανώσεων ΣΠΜΑΚ, ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ, 
καθώς, επίσης και στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και της ανύψωσης του κύρους των πολιτικών μηχα-
νικών. Η ανάδειξη μελών του Συλλόγου στα αιρετά σώματα του 
ΕΤΕΚ ήταν εξέχων στόχος, διότι συνδράμει ουσιαστικά προς την 
ανύψωση του κύρους των μηχανικών και του επαγγέλματος.

Θεωρούμε ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί και διανοίγεται 
προοπτική για ευρύτερες κατακτήσεις για το καλό των μηχανι-
κών και της κοινωνίας. 

Είναι δεδομένο ότι, ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την εμπλοκή 
των μηχανικών, είτε αυτή είναι σε ερευνητικό επίπεδο είτε στο 
επίπεδο της εφαρμογής που είναι η μελέτη, η κατασκευή και 
η συντήρηση / διατήρηση των κάθε λογής κατασκευαστικών 
έργων και υποδομών. Τα θέματα της ενέργειας, της προστα-
σίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης, το υδατικό 
σε σχέση και με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, το 
κυκλοφοριακό, και ένα σωρό άλλα, αποτελούν σοβαρές προ-
κλήσεις για όλους μας και, τόσο οι Αρχιτέκτονες όσο και οι 

Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, αλλά και άλλοι 
κλάδοι της μηχανικής, έχουμε σοβαρή και ουσιώδη εμπλοκή στη 
διεπιστημονική ορθολογική διαχείριση και αντιμετώπισή τους.

Εξίσου σημαντικά, βεβαίως, είναι και τα θέματα που αφορούν 
τις συνθήκες και τις διαδικασίες των αναθέσεων για παροχή 
υπηρεσιών για μελέτη και επίβλεψη των έργων του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι παρατηρούμε 
μια πραγματικά επιζήμια πορεία στο θέμα αυτό με τις εξευτε-
λιστικές αμοιβές των υπηρεσιών που προσφέρονται, ιδιαίτερα, 
για τα έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και, 
αναπόφευκτα, αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο των 
υπηρεσιών, αλλά πολύ φοβούμαι και τη γενικότερη κουλτούρα 
και ήθη στον τομέα παροχής αυτού του είδους των υπηρεσιών. 
Οι υποχρεώσεις που προστέθηκαν στους μελετητές έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά και, δυστυχώς, βλέπουμε τις επαγγελματικές 
αμοιβές να μειώνονται και να συμπιέζονται ακόμη περισσότερο 
στο βωμό του άκρατου ανταγωνισμού. Εμείς οι ίδιοι, ως Μελε-
τητές και Σύμβουλοι, συνδράμουμε με τις εξευτελιστικά χαμη-
λές προσφορές που υποβάλλουμε στην γενικότερη απαξίωση 
του επαγγέλματος μας και αυτό αποτελεί μια χιονοστιβάδα που 
όσο προχωρεί διογκώνεται και συμπαρασύρει τα πάντα.

Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, 
τόσο των Επαρχιακών Συμβουλίων, όσο και του ΚΔΣ, για τον 
ενθουσιασμό και τη συμμετοχή τους στο έργο του Συλλόγου. Ο 
Σύλλογος έχει ανάγκη από μια συντονισμένη και αναβαθμισμέ-
νη εμπλοκή στα δρώμενα και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την 
ουσιαστική ενεργό συμμετοχή κυρίως των Συμβουλίων αλλά 
και όσων άλλων μελών του είναι πρόθυμοι να ενεργοποιηθούν 
και να συνεισφέρουν σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Η δραστηριοποίηση τόσο του ΚΔΣ, όσο και των Επαρχιακών 
Συμβουλίων, εκτίθεται αναλυτικά στο τεύχος του Απολογισμού 
που σας δόθηκε και θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πε-
ριθώρια βελτίωσης και αναβάθμισης. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι 
θα πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία όλων των Επαρχιακών 
Συμβουλίων και να ενισχυθεί η επικοινωνία, ο συντονισμός και 
η συνεργασία με το ΚΔΣ. 

Τέλος σημειώνω, επίσης, ότι έχουμε υποχρέωση να διατηρή-
σουμε τη συνεργασία με το ΕΤΕΚ και τη στήριξη του έργου που 
επιτελεί, όπως και με τα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς και Υπη-
ρεσίες για την αντιμετώπιση και ρύθμιση των θεμάτων που μας 
απασχολούν, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται.

Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να σημειώσω κάτι προ-
σωπικό, θα έλεγα. Σήμερα κλείνει για μένα μια διαδρομή που 
άρχισε από της ίδρυσης του Συλλόγου με την συμμετοχή μου 
ανελλιπώς στο ΚΔΣ, εκτός της περιόδου 1994-1997. Ο ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και μπορώ, με 
ειλικρίνεια, να πω ότι η εμπλοκή μου στις δραστηριότητές του 
μου σημάδεψε θετικά τη ζωή μου. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους 
τους συναδέλφους και καλούς φίλους με τους οποίους συνερ-
γαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Συγχαίρουμε το συνάδελφο Χάρη Θράσου, ως Πρόεδρο του ΔΣ 
της ΑΗΚ, για την επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης που προ-
κλήθηκε λόγω της καταστροφικής έκρηξης στο Μαρί και όλους 
τους αφανείς ήρωες της μεγάλης προσπάθειας που καταβλή-
θηκε και καταβάλλεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
του σταθμού.

Ευχαριστούμε όλους εσάς για την εδώ παρουσία και το ενδια-
φέρον σας για το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και 
τις δραστηριότητες του και, ιδιαίτερα, τον εκλεκτό μας φίλο 
Καθ. Πάνο Παπαναστασίου για την προθυμία του να παραστεί 
και να μας μιλήσει για το επίκαιρο θέμα της έρευνας και εκμε-
τάλλευσης των Υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, απευθύνουμε προς τον Έντιμο 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων που αποδέχτηκε ευγενώς να 
παραστεί και να κηρύξει την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέ-
λευσης του Συλλόγου μας.   
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Ε φ όλης της ύλης διάλεξη για το φυσικό αέριο έδωσε ο 
Καθηγητής και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κύπρου Πάνος Παπαναστασίου στην 

Ετήσια Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Kύπρου. Χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ως το καύσιμο του 
αιώνα, μίλησε για μεγάλη πιθανότητα εξεύρεσης φυσικού 
αερίου και σε άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, για ανάγκη 
σωστής οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και για 
κινήσεις εντυπωσιασμού της Τουρκίας.

Στη διάλεξη παρουσιάστηκαν τα άμεσα οφέλη από την πιθανή 
εξεύρεση φυσικού αερίου που δύναται να φτάσουν τα 18 δισε-
κατομμύρια δολάρια, αλλά και στις έμμεσες ωφέλειες από τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Δε δίστασε όμως να αναφερθεί 
και στους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση αδιαφά-
νειας και βραχυπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού. 

Πολλές είναι, όπως διαφάνηκε στη διάλεξη, οι πολιτικές και 
τεχνικές προκλήσεις: η αντιπαράθεση Λιβάνου Ισραήλ, οι πα-
ρεμβάσεις της Τουρκίας, τα βαθιά νερά (1700 – 2500m) και το 
σεισμογενές της περιοχής. Απόδειξη των τεχνικών προκλή-
σεων, το ύψος της δαπάνης για τη γεώτρηση, καθώς έφτασε 
τα 75 εκατομμύρια, από στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.  

ΑΓΩΓΟI VS ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ – LNG 
Πολλές είναι και οι οικονομικές προκλήσεις: αναγκαιότητα η 
σωστή διαχείριση του κόστους, η ελαχιστοποίηση του μη πα-
ραγωγικού χρόνου και βεβαίως η ελαχιστοποίηση του χρό-
νου μεταφοράς του φυσικού αερίου στις αγορές. 

Κατά τη διάλεξη αναδείχθηκε και το μείζον θέμα της υποδο-
μής για μεταφορά του φυσικού αερίου στις αγορές. Λόγω 
των πολιτικών προβλημάτων και του κυπριακού, μεταφορά 
φυσικού αερίου από αγωγό στην Τουρκία δεν φαίνεται δυ-
νατή, ενώ οι τεχνικές δυσκολίες για αγωγούς σε Ελλάδα 
– Ισραήλ και Κύπρο, καθιστούν το εγχείρημα δυσχερές και 
ασύμφορο. Η υγροποίηση είναι η καλύτερη λύση, ωστόσο 
πρέπει να βρεθεί κατάλληλος χώρος και να υπάρξουν οι σω-
στές υποδομές που λαμβάνουν υπόψη και τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος: καταλληλότερος χώρος το Βασιλικό και το 
κόστος για το έργο φτάνει τα 10 δις. 

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ
Η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου πρέπει να συνοδοι-
πορεί με το σεβασμό του περιβάλλοντος και την ασφάλεια 
των θαλασσών και παραλιών της Κύπρου. Σημειώθηκε ότι η 
επένδυση στο φυσικό αέριο δεν πρέπει να αποκλείει τη δι-
αχρονική επένδυση του νησιού μας στον τουρισμό και την 
καθαρότητα των παραλιών μας. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κατά τη διάλεξη προτάθηκε η δημιουργία Κυπριακού Φορέα 

Υδρογονανθράκων, Αυτός ο Φορέας, σύμφωνα με τον καθ. 
Πάνο Παπαναστασίου, πρέπει να είναι κυβερνητικός και να έχει 
ρυθμιστικό, εποπτικό, διαχειριστικό και συμβουλευτικό ρόλο. 

«Η συμβουλευτική επιτροπή πρέπει να έχει ημερομηνία λή-
ξης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προτάθηκε ακόμα η δημιουργία Κυπριακής Εταιρείας Πετρε-
λαίων, Φυσικού Αερίου και Κυπριακού Ταμείου Επενδύσεων 
Εσόδων Φυσικού Αερίου: «πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλ-
λον των επόμενων γενεών». Δόθηκε μάλιστα το παράδειγμα 
της Νορβηγίας. Τονίστηκε ότι το φυσικό αέριο είναι μη ανα-
νεώσιμη πηγή, άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ωφελή-
ματα θα τα καρπωθούν και οι επόμενες γενεές. 

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Απαιτείται διαφάνεια και συλλογικότητα στη λήψη αποφά-
σεων. Οι επενδυτές ανησυχούν, δήλωσε με ρήξεις και αντι-
παραθέσεις, έδωσε ως κακά παραδείγματα τη συζήτηση που 
αναπτύχθηκε για απευθείας ανάθεση και τις βολές κατά της 
συμβουλευτικής ομάδας. 

ΣΧEΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η δυνατότητα προσλήψεων έμπειρων και ταλαντούχων μη-
χανικών και η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων διε-
θνούς επιπέδου, ευνοούνται, λόγω των ενεργειακών και γε-
ωπολιτικών δεδομένων στην περιοχή, όπως διαφάνηκε κατά 
τη διάλεξη. 

ΠΡOΟΔΟΙ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
Στη συνέχεια παρουσίασε τις κύριες ανακαλύψεις / σταθμούς 
στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Από την 
ανακάλυψη του πετρελαίου μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στις σύγχρονες τεχνολογίες. Σταθμοί στην ιστορία του 
πετρελαίου θεωρούνται:
1859: Πρώτη γεώτρηση, Πενσυλβανία, ΗΠΑ
1883: Θεωρία του αντικλίνου (που γίνεται η γεώτρηση) 
1914s: Σεισμογραφικές μετρήσεις 
1920: Εισαγωγή περιστρεφόμενου γεωτρύπανου (καλύτερος 
έλεγχος γεώτρησης, περιβάλλον). Μέθοδοι αύξησης παραγωγής 
1924: Πρώτη μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης πτερωμάτων 
στη γεώτρηση, καταγραφές με το βάθος (logging) (αξιολόγη-
ση στρωμάτων πτερωμάτων) 
1930s: Παράκτιες γεωτρήσεις (offshore drilling)
1960s: Εισαγωγή υπολογιστών για επεξεργασία δεδομένων  
1970s: Κεκλιμένες και οριζόντιες γεωτρήσεις (directional 
drilling) 
1980s: 3D σεισμικές καταγραφές
1990s: Διακλαδώσεις γεωτρήσεων (multilaterals), Γεωτρή-
σεις σε βαθιά νερά (deep offshore) 3000μ, 4D σεισμικές κα-
ταγραφές με πάροδο χρόνου 
2000s: Παραγωγή φυσικού αερίου από σχιστόλιθους (shale gas). 

Στρατηγική Ορθής Διαχείρισης Πιθανών Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων  
Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση



Πολιτικός Mηχανικός   Aπρίλιος 2012 65

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος συζήτησε αντιπροσωπεία του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με τον 

Υπουργό Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλή Αλε-

τράρη. Τον Υπουργό πλαισίωναν στη συνάντηση οι Διευθυ-

ντές του Τμήματος Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

ως επίσης και ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου του.

Συνοπτικά συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

• Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός για το 2012

• Προστασία περιβάλλοντος

• Διαχείριση υδάτινων πόρων

• Ασφάλεια Φραγμάτων

• Πρακτική εξάσκηση Πολιτικών Μηχανικών

• Αύξηση Προσφοράς εργασίας σε Ιδιωτικά γραφεία

 Πολιτικών Μηχανικών

• Απλοποίηση διαδικασιών σύμβασης και ανάθεσης έργων

Ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Νίκος Νεοκλέους τόνισε ότι οι 

Πολιτικοί Μηχανικοί της Κύπρου βιώνουν από πρώτο χέρι 

την οικονομική κρίση αφού ο κατασκευαστικός κλάδος έχει 

πληγεί περισσότερο. Ο Υπουργός, ο οποίος τυγχάνει να είναι 

Πολιτικός Μηχανικός, δήλωσε ότι πρώτη προτεραιότητα του 

είναι η υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του 

Παραγωγική η Πρώτη Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ

Υπουργείου, που ο μεγαλύτερος ανήκει στο Τμήμα Υδάτων, 

έτσι ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα στην κατασκευ-

αστική βιομηχανία.

Οι δύο πλευρές δεσμευτήκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία, 

μέσω συνεχούς και αμφίδρομης ενημέρωσης σε θέματα κοι-

νών αρμοδιοτήτων.

Παρόμοια συνάντηση πραγματοποιήθηκε και στο ΕΤΕΚ όπου 

αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 

του ΕΤΕΚ Στέλιο Αχνιώτη, τον διευθυντή του ΕΤΕΚ, Χριστό-

δουλο Χατζηοδυσσέως και το Γενικό Γραμματέα της διοικού-

σας επιτροπής του ΕΤΕΚ, Κώστα Αλλαγιώτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν τις δύο πλευρές και τους κοινούς τους στόχους 

όπως:

• Όροι ανάθεσης και οι αμοιβές για ιδιωτικά και δημόσια  

 έργα

• Ανάγκη για αύξηση της προσφοράς εργασίας σε Γραφεία  

 Πολιτικών Μηχανικών

• Απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων

• Ασυμβίβαστο εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης και κυριότη 

 τας έργου

• Αντισεισμικός έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών

• Πρακτική εξάσκηση των Πολιτικών Μηχανικών

• Συνταξιοδοτικό ταμείο παροχών Μέλών ΕΤΕΚ

• Ημερολόγιο Εργοταξίου.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 με μεγάλη 
επιτυχία, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό, η 5η Δι-
ευρυμένη Συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. 

Στη Διευρυμένη Συνεδρία παρουσιάστηκαν από εκπροσώ-
πους του Συλλόγου οι στόχοι του ΚΔΣ για τη διετία 2012-
2013 και ακολούθησε συζήτηση η οποία ήταν εξαιρετικά 
παραγωγική αφού ακούστηκαν ποικίλες απόψεις και σχόλια 
από τους παρευρισκόμενους. 

Οι στόχοι του ΚΔΣ οι οποίοι συζητήθηκαν καθώς επίσης και 
οι εισηγητές φαίνονται πιο κάτω:

Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΣΠΟΛΜΗΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2012-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1 Πρακτική Εξάσκηση Πολιτικών Μηχανικών Γιώργος Καράς

2 Ευρωκώδικες Ανδρέας Θεοδότου

3 Αναβάθμιση του ρόλου του Μελετητή Πλάτωνας Στυλιανού

4 Εργολήπτης Πολιτικός Μηχανικός Βαρνάβας Λάμπρου

5 Σχέσεις και Συνεργασίες με άλλες Οργανώσεις, Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και Διεθνείς Σχέσεις

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

6 Αναθεώρηση Νόμου Περί Αρμοδίων Χωρομετρών Δικαίωμα
Πολιτικών Μηχανικών να εγγράφονται ως Αρμόδιοι Χωρομέτρες

Έλενα Σοφοκλέους

7 Βελτίωση της εικόνας του Πολιτικού Μηχανικού Νίκος Νεοκλέους

8 Προβολή θέσεων Συλλόγου – Δημόσιες παρεμβάσεις σε θέματα 
Μηχανικής κ.λπ.

Νίκος Νεοκλέους

9 Αναβάθμιση – Αναθεώρηση Λειτουργίας ΜΕΔΣΚ Κώστας Αλλαγιώτης

10 Διαδικασίες έκδοσης Αδειών Οικοδομής Πάρις Σκούλουκος

11 Ενημέρωση, Βιβλιοθήκη, Σεμινάρια, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Γιώργος Δημητρίου

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού, του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου, διοργάνωσε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 
2012, στο ξενοδοχείο AJAX στη Λεμεσό, διάλεξη και ανοικτή 
συζήτηση για τη Δράση του ΕΤΕΚ, σε σχέση με την άσκηση του 
επαγγέλματος της Πολιτικής Μηχανικής.

Ομιλητής, ήταν ο διευθυντής του ΕΤΕΚ κ. Χριστόδουλος Χατζηο-
δυσσέως, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του ΕΤΕΚ, 
καθώς επίσης τη δράση του και το ρόλο του στην κοινωνία. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ανοικτή συζήτηση στην οποία κατα-
γράφηκαν θέσεις και εισηγήσεις από μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ και 
απαντήθηκαν ερωτήσεις από τον κ. Χατζηοδυσσέως. 

Στην εκδήλωση είχαν παραστεί επίσης ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ 
κ. Στέλιος Αχνιώτης και ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας 

Πραγματοποίηση Διάλεξης - Ανοικτής Συζήτησης, με θέμα το ΕΤΕΚ

Επιτροπής του ΕΤΕΚ, κ. Κώστας Αλλαγιώτης οι οποίοι απάντη-
σαν με τη σειρά τους σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους πα-
ρευρισκόμενους. 

5η Διευρυμένη Συνεδρία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
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Ο 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου αποτέλεσε υποστηρικτής 
της ημερίδας «Θερμική Θωράκι-

ση Κτιριακού Κελύφους», η οποία ορ-
γανώθηκε από την εταιρία «Σύνοδος» 
το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011, στο 
ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία.

Η ημερίδα αυτή είχε σαν στόχο την 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγ-
γελματιών για θέματα που αφορούν στα 
υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής θερ-
μομόνωσης σε νέα, αλλά και υφιστάμε-
να κτίρια με στόχο την καλύτερη θερμική 
απόδοσή τους. 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας έγινε 
ομιλία με εισηγήτρια την κ. Ελένη Αλε-
ξάνδρου, για τα θερμομονωτικά υλικά σε 
κτιριακά κελύφη, την απόδοσή, την προ-
έλευση και τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις τους. Στη συνέχεια παρουσιάστη-
καν εναλλακτικές λύσεις θερμομόνωσης 
με εισηγητή τον κ. Ανδρέα Καμούδη και 
ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση των 
συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής 
θερμομόνωσης από τον Δρ. Διονύσιο 
Κολαϊτη. Τέλος, ακολούθησαν ερωτή-
σεις και διάλογος, με συντονίστρια τη 
κα Αγάθη Θεμιστοκλέους. 

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), στο ξε-
νοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΠΜΑΚ απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος κήρυξε τις εργασίες της Συνέλευσης,  
ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετρά-
ρης, οι  Πρόεδροι του ΣΠΟΛΜΗΚ και ΣΠΜΑΚ κ. Νίκος Νεοκλέους και κ. Ανδρέας 
Κωνσταντινίδης  αντίστοιχα, καθώς επίσης και άλλοι αξιωματούχοι. 

Σκοπός της συνέλευσης ήταν η συζήτηση και η έγκριση του Τροποποιημένου Κα-
ταστατικού του ΣΠΜΑΚ. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε να 
δοθεί χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων στα παρόντα Μέλη, για να καταθέσουν 
γραπτώς τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΠΜΑΚ, αφού επεξεργαστεί τις εισηγήσεις των Μελών του, θα επανασυντάξει 
μαζί με το Δικηγορικό Γραφείο, που ανέλαβε τη σύνταξη του καταστατικού, ένα 
νέο Καταστατικό, το οποίο θα προωθηθεί για έγκριση σε επόμενη Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του ΣΠΜΑΚ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ημερίδα «Θερμική Θωράκιση Κτιριακού Κελύφους»
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Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθη-
καν και φέτος οι εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
για την υποδοχή του Νέου Έτους. 

Το Πάρτι Υποδοχής του Νέου Έτους 
2012, του Τμήματος Λεμεσού, πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, στο BREEZE 
Lounge στη Λεμεσό, όπου παρευρέθη-
κε μεγάλος αριθμός καλεσμένων.

Το δώρο για τον τυχερό της βασιλό-
πιττας ήταν μία διανυκτέρευση για δύο 
άτομα, στο ξενοδοχείο Amathus στην 
Πάφο. Κληρώθηκαν επίσης και άλλα 
μικρότερα δώρα.

Με τη σειρά του, το Τμήμα Λευκωσίας 
- Κερύνειας πραγματοποίησε το Πάρτι 
του για την Υποδοχή του Νέου Έτους 
2012, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στο 
Occhio Αir, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η 
Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβου-
λίου, Γιάννα Οικονομίδου, έκοψε την 
βασιλόπιττα και στη συνέχεια κληρώ-
θηκαν πλούσια δώρα.

Υποδοχή Νέου Έτους, Τμήμα Λεμεσού Υποδοχή Νέου Έτους Τμήμα Λευκωσίας

Εορταστικό στιγμιότυπο, Τμήμα ΛευκωσίαςΚοπή βασιλόπιτας, Τμήμα Λευκωσίας

Σε εορταστικό κλίμα, πραγματοποιή-

θηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 

2011, ο Παγκύπριος Χριστουγεννιάτι-

κος χορός των Πολιτικών Μηχανικών 

και Αρχιτεκτόνων, ο οποίος διοργα-

νώθηκε από το ΣΠΜΑΚ, το ΣΠΟΛΜΗΚ 

και το ΣΑΚ, στο ξενοδοχείο Hilton, στη 

Πάρτι Επαρχιακών Συμβουλίων ΣΠΟΛΜΗΚ για την Υποδοχή του Νέου Έτους

Παγκύπριος Χριστουγεννιάτικος Χορός Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

Λευκωσία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έδωσαν οι 

τρεις πρόεδροι των οργανώσεων που δι-

οργάνωσαν τον χορό, ενώ στη συνέχεια 

ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμ-

μα και κλήρωση πλούσιων δώρων.

Παρούσα στο Χορό ήταν και η Υπουρ-

γός Εμπορίου Βιομηχανίας και Του-

ρισμού, κα Πραξούλα Αντωνιάδου, 

Κρατικοί Αξιωματούχοι, Δήμαρχοι, Εκ-

πρόσωποι Κομμάτων, Επαγγελματικών 

Οργανώσεων, καθώς επίσης και φίλοι 

των διοργανωτών.
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νο-
εμβρίου 2011, διάλεξη που διοργάνωσε 
το Επαρχιακό Συμβούλιο Λάρνακας-
Αμμοχώστου του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου, με θέμα «Σχέδιο 
Ασφάλειας & Υγείας – Ρόλος & Υπο-
χρεώσεις Μελετητών - Εκστρατεία Επι-
θεώρησης Κατασκευαστικών Έργων: 
Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας- Συντονι-
στής Μελέτης», στο ξενοδοχείο Golden 
Bay, στη Λάρνακα.

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν η κα 
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, συντονίστρια 
του Κλάδου Κατασκευών στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας και εκπρόσω-
πος του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευ-
κωσίας - Κερύνειας στο Κεντρικό Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Κατά τη διάλεξή της, η κα Τσουλόφτα, 
επισήμανε τις υποχρεώσεις των μελε-
τητών που πηγάζουν από τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας περί Ασφάλειας & Υγεί-

ας στην εργασία και ενημέρωσε τους 
παρευρισκομένους για την τρέχουσα 
εκστρατεία επιθεώρησης από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας.  

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Νίκος 

Νεοκλέους, κατά την πρώτη Συνεδρία 

του Συμβουλίου για το νέο έτος, ευχή-

θηκε στα Μέλη του Συμβουλίου, όπως 

έχουν μια καλή και παραγωγική χρονιά 

και στη συνέχεια έκοψε τη βασιλόπιτα. 

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
St. Raphael στη Λεμεσό ο Παγκύπριος 
Καρναβαλίστικος Χορός του ΕΤΕΚ, 
ο οποίος τελούσε υπό την αιγίδα 
του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών 

κ. Νεοκλή Συλικιώτη.

Η βραδιά κύλησε με κέφι, περιλάμβανε 
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
χορό και διασκέδαση στην πόλη του 
Καρναβαλιού.

Κύριοι Χορηγοί της βραδιάς ήταν οι 
εταιρίες, Τσιμεντοποιία Βασιλικού 
και η Εταιρία Enerco Energy Recovery 
LTD. Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν 
οι οργανώσεις, ΣΠΟΛΜΗΚ, ΣΠΜΑΚ, 
ΣΑΚ και ΣΜΜΗΚ.

Διάλεξη Επαρχιακού Συμβουλίου Λάρνακας - Αμμοχώστου

Συνεδρία Νέου Έτους - Κοπή βασιλόπιτας

Παγκύπριος Καρναβαλίστικος Χορός ΕΤΕΚ



70 Πολιτικός Mηχανικός   Aπρίλιος 2012

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Το Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού του 
ΣΠΟΛΜΗΚ, διοργάνωσε την Πέμπτη 
1 Μαρτίου 2012, ομιλία και συζήτηση 
με θέμα: «Οικονομική Κρίση και Κατα-
σκευαστικός Τομέας» στο ξενοδοχείο 
AJAX στη Λεμεσό.

Ομιλητής ήταν ο κ. Μιχάλης Σαρρής, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Marfin Laiki Bank και πρώην 

Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην οικονομική κρίση που μαστίζει 
την Κύπρο, τις συνέπειες της στον 
κατασκευαστικό τομέα, όπως επίσης 
και σε λύσεις εξόδου. Στη συνέχεια 
ακολούθησε συζήτηση για θέματα που 
αφορούσαν ευρύτερα την οικονομία 
και τις κατασκευές, αλλά και τον τρα-
πεζικό τομέα.

Διάλεξη Οικονομική Κρίση και Κατασκευαστικός Τομέας

Α ν α κ ο ί νω ση

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου (Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσί-
ας – Κερύνειας), σε συνέχεια των δύο 
Συνεδρίων που διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία για τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας τον Ιούνιο του 2009 και τις 
Εργασίες σε Ύψος το Νοέμβριο του 
2010, διοργανώνει τρίτο Συνέδριο με 
θέμα «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
– Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας 
κατά τη μελέτη και εκτέλεση Κατα-
σκευαστικών Έργων», το Σάββατο 9 
Ιουνίου 2012, στο Ξενοδοχείο Hilton 
Cyprus, στη Λευκωσία. 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό 
την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη στήρι-
ξη του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κύπρου, του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, του Συνδέσμου Πο-
λιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου, του Γερμανικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων 
(DGUV), καθώς και του Γερμανικού 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατα-
σκευαστικό Τομέα (BG BAU).  

Το Συνέδριο απευθύνεται σε Πολιτι-
κούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και 
άλλες ειδικότητες Μηχανικών που 
εμπλέκονται στη μελέτη και υλοποίηση 
κατασκευαστικών έργων, εργολήπτες, 
καθώς και άλλους επαγγελματίες που 
ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας 
και υγείας σε κατασκευαστικά έργα. 
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέ-
ρωση για τις πρόνοιες της Κυπριακής 
και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την 
καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην 
Κεντρική Ευρώπη για το Σχέδιο Ασφά-
λειας και Υγείας και το συντονισμό των 
θεμάτων ασφάλειας και υγείας κατά τη 
μελέτη και την εκτέλεση των έργων.

Έχουν προσκληθεί και θα συμμετά-
σχουν με εισηγήσεις διακεκριμένοι 
καθηγητές και άλλοι επιστήμονες από 
το εξωτερικό και την Κύπρο.  Μεταξύ 
άλλων, θα συμμετάσχουν:

• Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Κα-
τασκευών του Διεθνούς Συνδέσμου 
Κοινωνικής Ασφάλισης του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας (VicePresident of 
International Social Security Association 
(ISSA) – Construction Section) 

• Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων 
Μηχανικών «European Federation of 
Engineering Consultancy Associations 
(EFCA)»

• Εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργα-
νισμού Συντονιστών Ασφάλειας και 
Υγείας στις Κατασκευές «International 
Safety and Health Construction 
Coordinators Organisation (ISHCCO)» 
και 

• Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Αρχιτεκτόνων (Architects 
Council of Europe (ACE)).

Το Πρόγραμμα και η Δήλωση Συμμετο-
χής του Συνεδρίου θα ακολουθήσουν 
σύντομα.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών 
του Συνεδρίου θα δοθούν σε όλους 
τους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά 
Εκπαίδευσης.

« Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
κατά τη μελέτη και εκτέλεση Κατασκευαστικών  Έργων »

Διάλεξη με θέμα: «Ασφάλεια και Ασφάλιση στις Κατασκευές- Εμπειρίες και Προβληματισμοί»

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας 
- Κερύνειας, διοργάνωσε διάλεξη με 
θέμα: «Ασφάλεια και Ασφάλιση στις 
Κατασκευές - Εμπειρίες και Προβλη-
ματισμοί».

Η διάλεξη έλαβε χώρα την Τρίτη 22 
Νοεμβρίου 2011, στο Ξενοδοχείο Κλε-
οπάτρα, στη Λευκωσία.

Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο κ. Κώ-
στας Μαραγκός, Διευθυντής Βιωσιμό-
τητας στην Εταιρία Γενικών Κατασκευ-
ών Λτδ.

Κατά τη διάλεξή του, ο κ. Μαραγκός, 
μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους 
Πολιτικούς Μηχανικούς, τις εμπειρίες 
και τους προβληματισμούς του γύρω 

από τα θέματα της Ασφάλειας και 
Ασφάλισης στις Κατασκευές, τα οικο-
δομικά και τα ασφαλιστικά συμβόλαια, 
τους διάφορους κινδύνους στους οποί-
ους είναι εκτεθειμένα τα κατασκευ-
αστικά έργα και τρόπους αποφυγής 
τους, καθώς και σε μέτρα πρόληψης 
των ατυχημάτων στα εργοτάξια. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση.



71Πολιτικός Mηχανικός   Aπρίλιος 2012

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011, πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη στο υπό κα-
τασκευή Αρδευτικό Έργο Κοιλάδας 
Σολέας - Φράγμα Σολέας. 

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από το 
Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας-
Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, με τη συ-
νεργασία του Μηχανικού του Έργου 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,

Διάλεξη με θέμα τον Τερματισμό Συμβολαίων

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 
Φεβρουαρίου 2012 διάλεξη με θέμα:  
Τερματισμός Συμβολαίων, στο Occhio 
Lounge, στη Λευκωσία. 

Η διάλεξη αποτελούσε συνδιοργάνω-
ση του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευ-
κωσίας - Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ 
και του Ομίλου Ινστιτούτων Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Ηνωμένου Βασιλείου ( Παράρτημα 
Κύπρου). 

Ομιλητής ήταν ο κ. Άντης Σφήκας, 
Πολιτικός Μηχανικός και Διαιτητής, ο 
οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα 
σχετικά άρθρα των Όρων Συμβολαίου 
της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ., FIDIC και των Κυβερνητι-
κών Συμβολαίων, καθώς επίσης και στις 
επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκύ-
ψουν από τη λύση ενός Συμβολαίου. 

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτη-
ση και απαντήθηκαν ερωτήματα των 
παρευρισκομένων.

Επίσκεψη στο υπό Κατασκευή Αρδευτικό  Έργο Κοιλάδας Σολέας - Φράγμα Σολέας

κ. Χρίστου Μιχαηλίδη και τη στήριξη 
της κοινοπραξίας Νέμεσις - ΕΛΤΕΡ 
Α.Τ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε 
παρουσίαση του έργου από τον κ. Χρί-
στο Μιχαηλίδη και στη συνέχεια ακο-
λούθησε ξενάγηση στο εργοτάξιο του 
υπό κατασκευή Αρδευτικού Έργου 
Κοιλάδας Σολέας - Φράγμα Σολέας.

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, πραγ-
ματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, στη Λάρνακα, ενημερωτι-
κή διάλεξη με θέμα « Ενημέρωση για 
την επιβολή ΦΠΑ 5% στην αγορά, για 
ανέγερση ή αγορά κατοικίας».

Εισηγητές ήταν η κ. Αθανασία Κοκκί-
νου, και ο κ. Κυριάκος Κυριάκου Λει-
τουργοί ΦΠΑ και η κ. Νεοφύτα Σάββα, 
Λειτουργός ΦΠΑ Α’.

Σκοπός της διάλεξης ήταν να ενημε-
ρωθούν οι Πολιτικοί Μηχανικοί και όλοι 
όσοι εμπλέκονται στην οικοδομική βι-
ομηχανία για τις λεπτομέρειες της 

Διάλεξη Επαρχιακού Συμβουλίου Λάρνακας-Αμμοχώστου με θέμα:
« Ενημέρωση για την επιβολή ΦΠΑ 5% στην αγορά, για ανέγερση ή αγορά κατοικίας»

εφαρμογής της πιο πάνω νομοθεσίας 
καθώς επίσης και η διεξαγωγή εποικο-

δομητικού διαλόγου με σκοπό την κα-
λύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Δωρεά αριθμού βιβλίων από τον αεί-
μνηστο συνάδελφο και Επίτιμο Μέλος 
του ΣΠΟΛΜΗΚ Φοίβο Κωνσταντινίδη.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου, εκφράζει τις θερμές του ευ-

Δωρεά Βιβλίων

χαριστίες, στον κύριο Ανδρέα Κωνστα-
ντινίδη, για την ευγενή απόφαση του 
πατέρα του και Επίτιμου Μέλους μας, 
αείμνηστου Φοίβου Κωνσταντινίδη, να 
δωρίσει στο Σύλλογό μας αριθμό βι-
βλίων του, σε σχέση με την Πολιτική 
Μηχανική.
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