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The Oval - Ένα από τα ψηλότερα υπό κατασκευή κτήρια στην Κύπρο

Τ
ο	Οβάλ	-ή	«The	Oval»,	όπως	είναι	

η	ονομασία	που	επέλεξαν	να	του	

δώσουν	οι	δημιουργοί	του-	είναι	

ένα	νέο	16όροφο	κτήριο	ορόσημο	που	

θα	δεσπόζει	του	ορίζοντα	της	Λεμεσού	

και	το	οποίο	θέτει	ψηλά	τον	πήχη	στην	

ποιότητα	 σχεδιασμού	 χώρων	 γραφεί-

ων,	τόσο	λόγω	του	εντυπωσιακού	του	

οβάλ	σχήματος,	όσο	και	από	τη	διάχυ-

ση	 του	 φυσικού	 φωτισμού	 εντός	 του	

κτηρίου	και	την	απρόσκοπτη	θέα	προς	

τη	θάλασσα.	Τα	ολοστρόγγυλα	βότσα-

λα	 της	 παραλίας	 της	 Λεμεσού	 και	 οι	

κυρτές	γραμμές	των	πανιών	αποτέλε-

σαν	πηγή	έμπνευσης	για	το	χαρακτηρι-

στικό	του	οβάλ	σχήμα.

Σχεδιασμένο	 από	 τους	 παγκοσμίου	

φήμης	αρχιτέκτονες	Atkins,	σε	συνερ-

γασία	 με	 τα	 αρχιτεκτονικά	 γραφεία	

WKK	 και	Αρμεύτης	&	 Συνεργάτες,	 το	

ψηλότερο	εμπορικό	κτήριο	της	Κύπρου	

που	θα	φτάνει	τα	75	μέτρα,	είναι	τοπο-

θετημένο	σε	μια	καίρια	εμπορική	περι-

οχή,	στην	καρδιά	της	Λεμεσού,	μόλις	

100	μέτρα	από	τη	θάλασσα.	Το	κτήριο	

αισιοδοξεί	να	καλύψει	σε	μεγάλο	βαθ-

μό	την	αυξανόμενη	ζήτηση	για	γραφει-

ακούς	χώρους	παγκόσμιας	κλάσης	και	

ποιότητας	στην	Κύπρο	λόγω	των	οικο-

νομικών	προοπτικών	με	την	ανακάλυ-

ψη	 σημαντικών	 αποθεμάτων	 φυσικού	

αερίου	στην	περιοχή	της	Κύπρου.

Το	Οβάλ	είναι	ένα	κτήριο	που	έχει	σχε-

διαστεί	για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	των	

σύγχρονων	 φιλόδοξων	 πολυεθνικών	

επιχειρήσεων.	Πρόκειται	για	ένα	χώρο	

εργασίας	που	επιτρέπει	στους	ενοίκους	

να	εργάζονται	πιο	παραγωγικά,	να	συν-

δέονται	 και	 να	αλληλεπιδρούν	πιο	 εύ-

κολα	και	πιο	άμεσα.	Ευέλικτοι,	ευήλιοι	

χώροι	σε	16	ορόφους	μεγιστοποιούν	τη	

θέα	στη	θάλασσα	και	κάθε	όροφος	προ-

σφέρει	ένα	ενιαίο	σχέδιο,	καθιστώντας	

απλή	την	προσαρμογή	του	στις	απαιτή-

σεις	του	χρήστη,	με	επιλογή	για	διαίρε-

ση	του	χώρου	για	να	φιλοξενήσει	έως	

τέσσερα	ξεχωριστά	γραφεία.

Οι	κοινόχρηστοι	χώροι	στο	Οβάλ	κεφα-

λαιοποιούν	 στο	 ολόχρονα	 εξαιρετικό	

κλίμα	της	Λεμεσού	και	την	πραγματική	

αίσθηση	της	κοινότητας	για	τους	ιδιο-

κτήτες	και	τους	επισκέπτες.	Οι	όμορφα	

διαμορφωμένοι	κήποι,	η	καφετέρια	και	

οι	 κοινόχρηστοι	 χώροι	 ενθαρρύνουν	

τους	 ενοίκους	 να	 ξεκουραστούν,	 να	

συναντηθούν	 και	 να	 αλληλεπιδρούν,	

είτε	 εργάζονται	 είτε	 κοινωνικοποιού-

νται.	 Το	 Οβάλ	 προσφέρει	 επίσης	 ένα	

ευρύ	φάσμα	 πρόσθετων	 παροχών	 και	

υπηρεσιών,	με	άνετους	υπόγειους	χώ-

ρους	στάθμευσης	σε	δύο	επίπεδα	και	

24-ώρη	 ασφάλεια	 και	 διαχείριση.	 Το	

κτήριο	θα	διαθέτει	επίσης	ένα	πλήρως	

εξοπλισμένο	γυμναστήριο

Στο	επίπεδο	του	δρόμου,	ένας	συνδυ-

ασμός	από	δέντρα,	παρτέρια	και	πλα-

κόστρωτες	 βεράντες	 συναποτελούν	

ένα	εντυπωσιακό	τοπίο	από	καταπρά-

σινους	 κήπους.	 Αυτός	 ο	 ελεύθερος	

χώρος	 ,στην	 καρδιά	 της	 πόλης,	 δημι-

ουργεί	 ένα	φιλόξενο,	 ήρεμο	περιβάλ-

λον,	 τόσο	 για	 τους	 ενοίκους	 όσο	 και	

για	τους	επισκέπτες.

Βασικός	 στόχος	 στο	 σχεδιασμό	 και	

ανάπτυξη	του	κτηρίου	ήταν	η	αειφορία	

και	 η	 βιωσιμότητα,	 εξασφαλίζοντας	

πιστοποιητικό	 ενεργειακής	 απόδοσης	

κατηγορίας	 «Α».	 Ο	 σχεδιασμός,	 το	

σχήμα	και	τα	υλικά	που	έχουν	επιλεγεί	

ελαχιστοποιούν	τις	εκπομπές	διοξειδί-

ου	του	άνθρακα,	την	κατανάλωση	του	

νερού	και	της	ενέργειας,	ενώ	οι	μεγά-

λες	 γυάλινες	 επιφάνειες	 μεγιστοποι-

ούν	 το	φως	της	ημέρας,	αλλά	ταυτό-

χρονα	ελαχιστοποιούν	τη	θερμότητα.	

The Oval 20/
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Επιπλέον,	 τα	 συστήματα	 εξαερισμού,	

θέρμανσης	 και	 νερού	 είναι	 υπερσύγ-

χρονα	και	πληρούν	τα	υψηλότερα	πε-

ριβαλλοντικά	πρότυπα.

Οι	 ανατολικές	 και	 δυτικές	 όψεις	 επι-

καλύπτονται	 από	 συμπαγή	 αλουμίνια	

πανέλλα	 που	 είναι	 στερεωμένα	 σε	

ένα	 δευτερεύων	 σύστημα	 μεταλλικής	

δόμησης,	 κατάλληλα	 θερμομονωμένα	

και	 υγρομονωμένα.	 Οι	 δύο	 πλευρές	

καταλήγουν	σε	ένα	βρόγχο	πάνω	από	

το	κτήριο	για	να	σχηματίσουν	το	οβάλ	

σχήμα	 αλλά	 και	 για	 να	 παρέχουν	 την	

απαραίτητη	αντηλιακή	προστασία.	Αξι-

οσημείωτο	 είναι	 ότι	 για	 τη	 θέρμανση	

και	 ψύξη	 του	 κτιρίου	 αξιοποιείται	 μία	

από	τις	Ανανεώσιμες	Πηγές	Ενέργειας,	

η	γεωθερμική	ενέργεια.

Ο	 φέροντας	 οργανισμός	 του	 κτηρίου	

αποτελείται	 από	 οπλισμένο	 σκυρόδε-

μα,	 με	 κοιτόστρωση	 στα	 θεμέλια,	 κο-

λώνες,	δοκούς	και	πλάκες	που	έχουν	

σχεδιαστεί	 και	 ικανοποιούν	 πλήρως	

τους	 αντισεισμικούς	 κανονισμούς	 και	

τους	σχετικούς	Ευρωκώδικες.

Η	 κατασκευή	 του	 έργου	 άρχισε	 τον	

Μάρτιο	 του	 2014	 και	 συνεχίζεται	 με	

εντατικούς	ρυθμούς	και	με	βάση	χρο-

νοδιαγράμματος.	Μέχρι	σήμερα	έχουν	

ολοκληρωθεί	 οι	 χωματουργικές	 εργα-

σίες	 και	 οι	 εργασίες	 πασσαλώσεων	

του	κτηρίου,	η	αποστράγγιση	του	εδά-

φους	και	οι	 εκσκαφές,	 και	 έχουν	ήδη	

ξεκινήσει	 οι	 εργασίες	 σκυροδέματος	

των	υπογείων	χώρων.	Η	ολοκλήρωσή	

του	 αναμένεται	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	

2016	 με	 μια	 επένδυση	 που	 θα	 ξεπε-

ράσει	τα	€25	εκατομμύρια,	που	έχουν	

ήδη	 εξασφαλιστεί	 και	 με	 συμμετοχή	

ξένων	 κεφαλαίων	 από	 στρατηγικούς	

επενδυτές.			

The Oval 22/
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OFFICE 204 OFFICE 201

OFFICE 203 OFFICE 202

Πανοραμική	θέα	κτηρίου

Εσωτερικός	χώρος	γραφείων

Χώρος	εισόδου

Kάτοψη	ορόφων

Το	“Τhe	Oval”	είναι	μία	δημιουργία	της	εταιρείας	Cybarco,	μέλους	του	Ομίλου	
Λανίτη	με	κύριους	συντελεστές	τους	ακόλουθους:
Ανάπτυξη:	Cybarco	Development	Limited	(www.cybarco.com)
Concept	Design:	Atkins	Limited
Αρχιτέκτονες: WKK	και	Armeftis	&	Associates
Πολιτικοί	Μηχανικοί:	Hyperstatic	Engineering	Design
Σύμβουλοι	Ηλεκτρομηχανολόγοι:	Elemec	&	Yfantis	Engineering
Μελέτη	Περιβάλλοντος	και	Διακίνησης:	Emfasis	Limited
Μελέτη	Πυροπροστασίας: Int	Fire	(Cyprus)	Ltd
Μελέτη	Αειφορίας:	GBC	Energy	Engineering	&	Yfantis	Engineering
Κύριος	Εργολάβος: Cybarco	Limited

Nέο  Έργο
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Νέου τύπου τσιμεντοειδή υλικά
με αυξημένη ικανότητα εφελκυστικής παραμόρφωσης

Υπ.	Διδ.	Άντρη	Γεωργίου,	Καθηγήτρια	Δρ.	Σ.	Πανταζοπούλου,	Καθηγητής	Δρ. Μ.	Πέτρου	Πανεπιστήμιο	Κύπρου

Επιστημονικά Θέματα

Περίληψη:

Τα	κύρια	μειονεκτήματα	του	σκυροδέματος	είναι	η	χαμηλή	

εφελκυστική	αντοχή	και	απουσία	πλαστιμότητας.	Σε	άοπλο	

σκυρόδεμα	η	αστοχία	σε	εφελκυσμό	συμβαίνει	ακαριαία	με	

τη	 δημιουργία	 μίας	 ρωγμής.	 Παρουσία	 οπλισμού	 δημιουρ-

γούνται	πολλές	ρωγμές	λόγω	υπέρβασης	της	εφελκυστικής	

αντοχής	 του	 σκυροδέματος	 χωρίς	 να	 επέρχεται	 αστοχία	

λόγω	 του	 σταθεροποιητικού	 ρόλου	 του	 οπλισμού.	 Ρωγμές	

λειτουργικότητας	επίσης	μπορεί	να	σχηματισθούν	για	διάφο-

ρους	ενδογενείς	λόγους	και	ενισχύονται	λόγω	φορτίων	και	

ενανθράκωσης	επιτρέποντας	την	διείσδυση	χλωριόντων	και	

την	 διάβρωση	 των	 οπλισμών,	 μειώνοντας	 την	 απομένουσα	

αντοχή	των	δομικών	στοιχείων.	Η	διεθνής	έρευνα	στοχεύει	

στην	 ανάπτυξη	 ενδογενώς	 οπλισμένων	 τσιμεντοειδών	 υλι-

κών	για	την	μείωση	του	κατασκευαστικού	κόστους	που	συνο-

δεύει	την	τοποθέτηση	του	συμβατικού	χάλυβα.	Ο	οπλισμός	

μάζας	είναι	συνήθως	κοντές	 ίνες	 (μεταλλικές,	πολυπροπυ-

λενίου,	πολυαιθυλικής	αλκοόλης,	άνθρακα)	κατανεμημένων	

στην	μάζα	τους.	Τα	υλικά	αυτά	ενισχύουν	την	εφελκυστική	

αντοχή,	πλαστιμότητα	και	ανθεκτικότητα	και	περιορίζουν	τη	

διεύρυνση	 των	 ρωγμών,	 δημιουργώντας	 πολλαπλή	 ρηγμά-

τωση	με	εύρος	ρωγμών	έως	60μm.	Επιπλέον	οι	 ίνες	αυτές	

ενισχύουν	την	συνάφεια	και	διατμητική	αντοχή	των	στοιχεί-

ων	 οπλισμένου	 σκυροδέματος	 δημιουργώντας	 περίσφιξη,	

με	μελλοντικό	στόχο	να	μελετηθεί	η	μείωση	του	οπλισμού	

διάτμησης	 με	 την	 χρήση	 τους,	 ειδικά	 σε	 περιπτώσεις	 που	

υπάρχουν	μεγάλες	απαιτήσεις	και	δυσκολία	στην	εφαρμογή	

του.	Οι	ίνες	που	χρησιμοποιούνται	στην	προκείμενη	διερεύ-

νηση	είναι	ίνες	πολυπροπυλενίου	και	πολυαιθυλικής	αλκοό-

λης	 και	 προκαταρκτικά	πειράματα	δείχνουν	ότι	 παρέμβαση	

στις	επιφανειακές	ιδιότητες	των	ινών	μπορεί	να	αλλάξει	την	

μηχανική	 απόκριση	 του	 τελικού	 σύνθετου	 τσιμεντοειδούς	

υλικού.	Η	έρευνα	στοχεύει	στην	ανάπτυξη	ειδικών	αυτοσυ-

μπυκνούμενων	 ινοπλισμένων	 τσιμεντοειδών	 υλικών	 με	 πα-

ραμορφωσιμότητα	σε	εφελκυσμό	έως	3.5%	-	δηλαδή	ως	350	

φορές	μεγαλύτερη	του	συμβατικού	σκυροδέματος	-	και	στην	

μελέτη	του	μηχανισμού	της	διάννοιξης	πολλαπλών	ρωγμών	

μικρού	εύρους	σε	σχέση	με	την	σχέση	συνάφειας-ολίσθησης	

της	ίνας.

1.	Εισαγωγή

Ένα	 βασικό	 μειονέκτημα	 του	 σκυροδέματος	 είναι	 η	 πολύ	

μικρή	αντοχή	σε	εφελκυσμό,	που	συνοδεύεται	από	ψαθυρή	

θραύση	 με	 την	 δημιουργία	 της	 πρώτης	 ρωγμής.	 Η	 μικρο-

ρηγμάτωση	που	ήδη	προϋπάρχει	στην	μάζα	του	σκυροδέμα-

τος,	λόγω	εξίδρωσης,	ερπυσμού,	διαστολών	και	συστολών	

προδιαθέτει	 την	 περαιτέρω	 διάρρηξη	 μεγαλύτερων	 ρηγμά-

των.	Έτσι,	με	την	επιβολή	εξωτερικών	φορτίων	οι	μικρορωγ-

μές	διευρύνονται	και	συνενώνονται	προκαλώντας	την	γνω-

στή	ψαθυρή	συμπεριφορά.	Ένας	νέος	τρόπος	μείωσης	αυτού	

του	προβλήματος	που	χρησιμοποιείται	τα	τελευταία	χρόνια	

είναι	η	χρήση	κοντών	ινών	διαφόρων	τύπων,	όπως	μεταλλι-

κές,	άνθρακα,	PP,	PVA,	PE	(Σχήμα	1).	Οι	ίνες	αυτές	αρχίζουν	

να	λειτουργούν	μέσω	συνάφειας,	γεφυρώνοντας	τις	ρωγμές	

όταν	αυτές	προσπαθούν	να	διευρυνθούν	λόγω	εξωτερικών	

φορτίων	και	καταναλώνοντας	μεγάλο	μέρος	της	ενέργειας	

παραμόρφωσης.	Η	ενίσχυση	που	προκαλείται	στην	μικροδο-

μή	του	σκυροδέματος	με	αυτές	τις	κοντές	ίνες	αλλάζει	τον	

μηχανισμό	αστοχίας.

2.	Κατάταξη	ινοπλισμένων	σκυροδεμάτων

Τα	 τσιμεντοειδή	 υλικά	 κατατάσσονται	 σε	 διάφορες	 κατη-

γορίες	 αναλόγως	 της	 απόκρισής	 τους	 σε	 διάφορους	 μη-

χανισμούς.	 Μια	 πρώτη	 κατάταξη	 γίνεται	 με	 βάση	 την	 συ-

μπεριφορά	 τους	 σε	 άμεσο	 εφελκυσμό.	 Κατατάσσονται	 σε	

κρατυνόμενα	υλικά	και	σε	υλικά	με	φθιτό	κλάδο	(χαλάρωση).	

Στο	Σχήμα	2.	(α)	φαίνεται	η	διαφορά	μεταξύ	των	δύο	κατη-

γοριών.	Στην	περίπτωση	των	υλικών	με	φθιτό	κλάδο	αμέσως	

μετά	την	διάννοιξη	της	πρώτης	ρωγμής	παρατηρείται	συγκέ-

ντρωση	της	παραμόρφωσης	σε	εκείνη	την	θέση.	Το	υλικό	δεν	

Mεταλλικές Άνθρακα PP,	PVA,	PE

Σχήμα	1.	Μορφή	διαφόρων	τύπων	ινών	που	χρησιμοποιούνται	στη	κατασκευή	ινοπλισμένου	σκυροδέματος
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μπορεί	να	ξαναφτάσει	το	μέγεθος	της	τάσης	που	ανέπτυξε	

μέχρι	την	πρώτη	ρωγμή	και	ενώ	οι	ίνες	εξολκεύονται,	μακρο-

σκοπικά	παρατηρείται	μια	συνεχόμενη	μείωση	της	αντοχής.	

Στην	περίπτωση	των	κρατυνόμενων	υλικών	μετά	την	διάνοι-

ξη	της	πρώτης	ρωγμής	οι	ίνες	λειτουργούν	στην	θέση	αυτή	

μέσω	συνάφειας	 και	 καθώς	 εξολκεύονται	 -	 παραμορφώνο-

νται	αυξάνεται	η	αντοχή.	Με	αύξηση	του	φορτίου	βλέπουμε	

να	ανοίγουν	και	άλλες	ρωγμές	οι	οποίες	διατηρούν	σταθερό	

εύρος	 μέχρι	 το	 σημείο	 σταθεροποίησης	 της	 ρηγμάτωσης.	

Έπειτα	η	όλη	παραμόρφωση	συγκεντρώνεται	σε	μία	ρωγμή	

και	ακολουθείται	η	ίδια	συμπεριφορά	όπως	στην	περίπτωση	

των	υλικών	φθιτού	κλάδου.	Η	ίδια	διακριτοποίηση	σε	κρατυ-

νόμενα	και	χαλαρούμενα	υλικά	γίνεται	και	με	βάση	την	συ-

μπεριφορά	τους	σε	κάμψη	(Σχήμα	2.	(β)).	Η	κράτυνση	είναι	

πολύ	σημαντική	όσον	αφορά	φορτία	όπως	ο	σεισμός.	Ένα	

φαινόμενο	με	μερικούς	κύκλους	μεγάλης	έντασης	στην	περί-

πτωση	του	συμβατικού	σκυροδέματος	προκαλεί	έντονη	ρηγ-

μάτωση	και	μείωση	της	δυσκαμψίας	από	τον	πρώτο	κύκλο.	 

Σχήμα	2	α	Τυπική	καμπύλη	τάσης-επιμήκυνσης	σε	εφελκυσμό	
(A.	Naaman,	2007)

Σχήμα	 2	 β,	 Κατάταξη	 ινοπλισμένων	 σκυροδεμάτων	 με	 βάση	
την	 καμπύλη	 τάσεων	 παραμορφώσεων	 σε	 εφελκυσμό	 (A.	 E.	
Naaman	&	Reinhardt,	2006)

Στον	 δεύτερο	 κύκλο	 εάν	 το	 δομικό	 μέλος	 βρίσκεται	 στον	

πλαστικό	 ή	φθιτό	 κλάδο	μπορεί	 με	 μικρής	 έντασης	φορτία	

να	αναπτύξει	μεγάλες	παραμορφώσεις.	Εάν	το	δομικό	μέλος	

(με	βάση	τα	επί	μέρους	στοιχεία	του)	παρουσιάζει	κρατυνό-

μενη	συμπεριφορά	τότε	χρειάζεται	αύξηση	της	έντασης	για	

να	προκληθεί	περαιτέρω	παραμόρφωση.

3.	Φαινόμενο	κράτυνσης	(πολλαπλή	ρηγμάτωση)

Μια	 κατηγορία	 κρατυνόμενων	 υλικών	 που	 προτείνονται	

στην	βιβλιογραφία	 (Lepech	&	Li,	 2009a)	 είναι	 τα	Μηχανικά	

Τσιμεντοειδή	 Υλικά	 (Engineered	 Cementitious	 Composites). 

Tα	υλικά	αυτά	έχουν	αντοχή	

σε	 άμεσο	 εφελκυσμό	 περί	

τα	 5MPa,	 ικανότητα	 εφελ-

κυστικής	 παραμόρφωσης	

της	τάξης	του	4-5%	(δηλαδή	

500	φορές	μεγαλύτερη	του	

συμβατικού	 σκυροδέματος)	

με	 τον	 σχηματισμό	 πολλα-

πλών	ρωγμών	εύρους	μέχρι	

60μm	(Σχήμα	3.).

Τα	υλικά	αυτά	ονομάζονται	

Μηχανικά	 καθώς	 σχεδιά-

ζονται	 με	 παρέμβαση	 στις	

μηχανικές	 ιδιότητες	 της	

διεπιφανειακής	ζώνης	ίνας-

τσιμεντοειδούς	 αναλόγως	

των	 χαρακτηριστικών	 της	

ίνας.	 Οι	 ίνες	 που	 χρησιμο-

ποιούνται	σε	αυτά	τα	υλικά	

χωρίζονται	 σε	 δύο	 βασικές	

κατηγορίες.	 Τις	 υδρόφιλες	

(PVA)	 και	 τις	 υδρόφοβες	

(PP,	 PE).	 Στον	 Πίνακα	 1.	

φαίνονται	 τα	 χαρακτηρι-
στικά	των	δύο	αυτών	κατη-
γοριών.	 Οι	 υδρόφιλες	 ίνες	
σχηματίζουν	 έντονους	 χη-
μικούς	 δεσμούς	 με	 το	 τσι-
μεντοειδές	υλικό	σε	αντίθε-
ση	με	τις	υδρόφοβες	ίνες	οι	
οποίες	 έχουν	 πολύ	 μικρές	

τάσεις	συνάφειας.	

PVA PP PE

Μήκος	(mm) 8,	12 6,	8,	12 8,	12

Διάμετρος	(μm) 39 20,	50,	34 39

Μέτρο	ελαστικότητας
Ε	(GPa)

40 9 73

Εφελκυστική	αντοχή	
(MPa)

1600 500 2400

Πυκνότητα	(kg/m3) 1300 900 900

Τύπος	επιφάνειας υδρόφιλες υδρόφοβες υδρόφοβες

Πίνακας	 1.	 Χαρακτηριστικά	 ινών	 PVA-πολυβυνιλική	 αλκοόλη,	
PP-πολυπροπυλένιο,	PE-πολυαιθυλένιο

Σχήμα	3.	ΕCC-M45	(Lepech	&	
Li,	2009a)	(α)	Πείραμα	κάμψης	
4-σημείων,	(β)	Τυπικό	διάγραμ-
μα	 τάσης-παραμόρφωσης	 σε	
άμεσο	 εφελκυσμό,	 (γ)	 πολ-
λαπλή	 ρηγμάτωση	 και	 εύρος	
ρωγμής

(α)

Strain	(0%)

T
en
si
le
	S
tr
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s	
(M
P
a)

Παραμόρφωση	4-5%

10 2 3 4 5
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(β)

Eύρος	ρωγμής	60μm

(γ)

2cm
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Άλλα	χαρακτηριστικά	που	παίζουν	ρόλο	στην	απόκριση	τους	

είναι	η	εφελκυστική	τους	αντοχή,	το	μήκος	καθώς	και	το	μέ-

τρο	ελαστικότητας.

Είναι	 πολύ	 σημαντικό	 για	 την	 σωστή	 μηχανική	 λειτουργία	

εκτός	των	άλλων	να	υπάρχει	και	ομοιόμορφη	διασπορά	των	

ινών	στο	υλικό	 και	στις	 τρεις	 διαστάσεις,	 όπως	επίσης	 και	

το	υλικό	το	ίδιο,	το	οποίο	με	την	προσθήκη	των	ινών	χάνει	

μέρος	της	εργασιμότητας	του,	να	μπορεί	να	εξαπλωθεί	εύκο-

λα	σε	όλες	τις	περιοχές,	ακόμα	και	στην	περίπτωση	πυκνής	

τοποθέτησης	οπλισμών.	Μία	βασική	προϋπόθεση	της	χρήσης	

αυτών	των	υλικών	λοιπόν	είναι	να	είναι	αυτοσυμπυκνούμενα.	

Μια	βασική	παράμετρος	που	παίζει	ρόλο	στην	εργασιμότητα	

των	υλικών	αυτών	είναι	 η	σωστή	 κοκκομετρική	διαβάθμιση	

των	αδρανών	που	περιέχονται	στο	μείγμα.

4.	Πειραματική	διερεύνηση

Χαρακτηριστικό	των	υλικών	αυτών	είναι	η	χαμηλότερη	από	

το	συμβατικό	σκυρόδεμα	πυκνότητα,	 γύρω	στα	 2000kg/m3.	

Το	 ποσοστό	 της	 ιπτάμενης	 τέφρας	φτάνει	 σε	 λόγο	 το	 1.2	

έως	 2.5	 φορές	 αυτό	 του	 τσιμέντου	 στο	 μείγμα.	 Πρόκειται	

δηλαδή	για	τσιμεντοειδές	προϊόν	με	 ιδιαίτερες	περιβαλλο-

ντικές	 προδιαγραφές,	 αφού	 αξιοποιεί	 βιομηχανικό	 παρα-

προϊόν	στη	θέση	του	τσιμέντου	(Green	Concrete).	Η	άμμος	

που	 χρησιμοποιείται	 είναι	 είτε	 κατάλληλα	 διαβαθμισμένος	

ασβεστολιθικός	ψαμίτης	(μετά	από	πλύσιμο	και	κοσκίνισμα)	

είτε	εισαγόμενη	πυριτική	άμμος,	και	στις	δύο	περιπτώσεις	με	

μέγιστο	κόκκο	αδρανών	300μm.	Το	τσιμέντο	είναι	Portland	

Composite	Cement	En	197-1	CEM	II	 /	A-M	(L-S)	42.5	R	που	

κατασκευάζεται	στα	τσιμεντοποιία	Βασιλικού	ενώ	η	ιπτάμενη	

τέφρα	είναι	εισαγόμενη	τύπου	F.

4.1	Μονοαξονική	Θλίψη

Πειραματική	διερεύνηση	των	μειγμάτων	έγινε	με	πειράματα	

μονοαξονικής	θλίψης.	Τα	δοκίμια	ήταν	είτε	κυβικά	(κομμένα	

από	μεγαλύτερα	δοκίμια	ούτως	ώστε	να	υπάρχει	τρισδιάστα-

τη	κατανομή	των	ινών)	είτε	πρισματικά.	Σε	όλες	τις	περιπτώ-

σεις	οι	ρωγμές	ακολουθούν	διαδρομές	σχεδόν	παράλληλες	

στην	φόρτιση	και	σε	καμία	περίπτωση	ινοπλισμένου	δοκιμίου	

δεν	 παρατηρήθηκε	 αποδιοργάνωση	 ακόμα	 και	 στο	 φορτίο	

αστοχίας,	σε	αντίθεση	με	την	περίπτωση	ίδιου	μείγματος	χω-

ρίς	ίνες	το	οποίο	θρυμματίσθηκε	και	αποδιοργανώθηκε	ψαθυ-

ρά.	Στις	φωτογραφίες	του	Σχήματος	6	φαίνονται	οι	ρωγμές	

που	διανοίχθηκαν	στις	περιπτώσεις	χωρίς	ίνες	(Σχήμα	6.(α)),	

με	ίνες	χωρίς	επικάλυψη	(Σχήμα	6.(β))	και	με	ίνες	με	επικά-

λυψη	 (Σχήμα	6.(γ)).	Από	το	συγκριτικό	διάγραμμα	τάσεων-

παραμορφώσεων	σε	μονοαξονική	θλίψη	(Σχήμα	6.	(δ))	βλέ-

πουμε	ότι	η	προσθήκη	ινών	μειώνει	την	μέγιστη	αντοχή	αλλά	

αυξάνει	την	ικανότητα	αξονικής	παραμόρφωσης.	Θεωρούμε	

ότι	 αυτή	 η	 ικανότητα	 αυξάνεται	 λόγω	 τις	 περίσφιξης	 που	

προκαλούν	οι	ίνες	στην	πλευρική	διόγκωση	του	υλικού	λόγω	

του	φαινομένου	του	Poisson,	μη	επιτρέποντας	την	αστοχία	

λόγω	ρηγμάτωσης.

 

Παρατηρούμε	 μείωση	 της	 θλιπτικής	 αντοχής	 με	 την	 τοπο-

θέτηση	των	ινών	και	περαιτέρω	μείωση	της	με	τοποθέτηση	

επικάλυψης	πάνω	στις	 ίνες.	Αναλόγως	του	είδους	του	υλι-

κού	 της	επικάλυψης	μπορεί	 να	προκληθεί	διαφορετική	μεί-

ωση	του	μέγιστου	θλιπτικού	φορτίου	που	μπορεί	να	φτάσει	

μέχρι	και	30%.	

4.2	Άμεσος	Εφελκυσμός

Ο	 υπολογισμός	 της	 εφελκυστικής	 αντοχής	 γινόταν	 μέχρι	

σήμερα	 από	 τους	 κανονισμούς	 με	 έμμεσα	 πειράματα.	 Τα	

πειράματα	 κάμψης	 ή	 διάρρηξης	 έχουν	 το	 μειονέκτημα	 ότι	

δεν	μετρούν	την	παραμόρφωση	σε	άμεσο	εφελκυσμό.	Μετά	

από	μελέτη	των	πειραματικών	διατάξεων	που	αναπτύχθηκαν	

το	τελευταίο	διάστημα	από	άλλους	ερευνητές	παγκοσμίως,	

από	 τα	 οποία	 ένα	 έχει	 περάσει	 σαν	 ενδεικτικό	στον	 Ιαπω-

νέζικο	κανονισμό,	σχεδιάστηκε	μετά	από	αναλυτική	διερεύ-

νηση	στο	πρόγραμμα	ABAQUS,	η	μορφή	του	δοκιμίου	και	η	

πειραματική	 διάταξη	 επιβολής	 φόρτισης	 για	 χαρακτηρισμό	

υλικών	σκυροδέματος	σε	άμεσο	εφελκυσμό.	Η	συσκευή	που	

κατασκευάστηκε	(Σχήμα	7(α))	για	τα	εργαστήρια	του	Πανε-

πιστημίου	Κύπρου	έχει	επίσης	ως	βασικό	στοιχείο	πλαστικές	

αρθρώσεις	στα	δύο	άκρα	του	μηχανισμού	επιβολής	της	φόρ-

τισης,	ούτως	ώστε	να	μην	εισάγονται	άλλα	φορτία	πέραν	του	

αξονικού.	 To	 εμβαδόν	 της	 κρίσιμης	 διατομή	 έχει	 ελάχιστη	

διάσταση	δυο	φορές	μεγαλύτερη	του	μέγιστου	μήκους	της	

ίνας	που	χρησιμοποιείται.	Η	φόρτιση	γίνεται	με	επιβολή	με-

τακινήσεων	στο	ένα	άκρο	της	διάταξης.

Στο	διάγραμμα	του	Σχήματος	7(β)	παρουσιάζονται	 τα	απο-

τελέσματα	τάσης	αξονικής	επιμήκυνσης	διαφόρων	δοκιμίων.	

Είναι	εμφανής	η	διαφορά	μεταξύ	των	δοκιμίων	με	και	χωρίς	

επικάλυψη	πάνω	στις	ίνες	(PVA).	Στην	περίπτωση	ινών	χωρίς	

επικάλυψη	 δημιουργείται	 μικρός	 αριθμός	 ρωγμών	 (2-3)	 σε	

αντίθεση	με	 την	 δημιουργία	πολλαπλών	ρωγμών	όταν	μει-

Σχήμα	 6.	 Μορφή	 αστοχία	 πειραμάτων	 μονοαξονικής	 θλίψης	
σε	υλικό	(α)	χωρίς	ίνες	(ncc),	(β)	με	ίνες	PVA	χωρίς	επικάλυψη	
(fcc),	(γ)	με	ίνες	PVA	με	επικάλυψη	(coated	pva)	και	(δ)	διαγράμ-

ματα	τάσεων	παραμορφώσεων	των	τριών	περιπτώσεων.

α β γ

δ
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ώνουμε	την	τάση	συνάφειας	των	ινών.	Ένα	μειονέκτημα	αυ-

τών	των	δοκιμών	είναι	η	τυχαιότητα	σε	κάποιες	περιπτώσεις	

τοπικών	προβλημάτων	(εσωτερικών	κενών	ή	συσσωματωμά-

των	ινών)	που	μπορεί	να	οδηγήσουν	το	δοκίμιο	σε	πρόωρη	

διάρρηξη	 ή/και	 διαφορετική	 κατανομή	 παραμόρφωσης	 στις	

δύο	πλευρές	του	δοκιμίου.

4.3	Κάμψη	4-σημείων

Τα	πειράματα	κάμψης	4	σημείων	με	ή	χωρίς	ρωγμή	χρησι-

μοποιούνται	για	τον	υπολογισμό	της	ενέργειας	θραύσης.	Το	

πείραμα	 προδιαγράφεται	 από	 τον	 ASTM	 C1609,	 2010,	 και	

έχει	γίνει	στις	περιπτώσεις	ινοπλισμένων	υλικών	χωρίς	επι-

κάλυψη	στις	ίνες.	Στο	διάγραμμα	(Σχήμα	8	(γ))	φαίνονται	τα	

αποτελέσματα	φορτίου	ως	προς	το	εύρος	της	ρωγμής	αρι-

στερά	και	ως	προς	την	βύθιση	του	κέντρου	στα	δεξιά.	Υπάρ-

χει	 μια	 σχέση	 αναλογίας	 στις	 δύο	 περιπτώσεις.	 Σημαντική	

όμως	είναι	η	διαφορά	μεταξύ	των	ινών	PVA	με	μεγάλες	τά-

σεις	συνάφειας	των	ινών	σε	σχέση	με	τις	ίνες	PP.	Η	αντοχή	

του	δοκιμίου	στην	περίπτωση	των	 ινών	PVA	είναι	διπλάσια	

αυτής	του	PP	ενώ	πολύ	μικρότερο	είναι	το	εύρος	ανοίγματος	

της	 ρωγμής	 πριν	 την	 αστοχία	 καθώς	 και	 η	 ενέργεια	 θραύ-

σης	όπως	καθορίζεται	από	το	εμβαδόν	της	καμπύλης.	Στις	

φωτογραφίες	φαίνεται	η	μορφή	αστοχίας	για	τα	δύο	υλικά.	 

Σχήμα	7. (α)	Διάταξη	φόρτισης	άμεσου	εφελκυσμού,	 (β)	Δια-
γράμματα	τάσεων	-	επιμήκυνσης	πειραμάτων	άμεσου	εφελκυ-
σμου,	(γ)	πολλαπλή	ρηγμάτωση	(Β26-103d)

Σχήμα	8. (α)	Μείγμα	με	υδρόφοβες	 ίνες	PP,	 (β)	Μείγμα	με	
υδρόφιλες	 ίνες	 (PVA),	 (γ)	 διαγράμματα	 φορτίου-βύθισης	
(δεξιά)/άνοιγμα	 ρωγμής	 (αριστερά),	 (δ)	 διάταξη	 κάμψης	
4-σημείων

4.4	Πειράματα	κάμψης	3-σημείων		

(Α)	Περιπτώσεις	χωρίς	επικάλυψη	των	ινών

Πειράματα	κάμψης	3-σημείων	έγιναν	σε	μικρά	δοκίμια	που	

περιέχουν	4	είδη	ινών.	Οι	ίνες	εξετάστηκαν	αρχικά	στην	περί-

πτωση	όπου	δεν	υπήρξε	καμία	παρέμβαση	στις	επιφανειακές	

ιδιότητες	της	ίνας-χωρίς	επικάλυψη.	Η	μορφή	αστοχίας	φαί-

νεται	στα	Σχήματα	9	(γ)	και	(δ).	Στην	περίπτωση	των	υδρό-

φιλων	ινών	PVA	υπάρχει	αστοχία	των	ινών	μέσω	διάρρηξης	

στο	σημείο	της	ρωγμής	ενώ	στο	Σχήμα	9	(δ)	οι	υδρόφοβες	

ίνες	PP	γεφυρώνουν	το	άνοιγμα	της	ρωγμής	χωρίς	να	σπά-

σουν.	Η	μεταφορά	των	εφελκυστικών	τάσεων	γίνεται	μέσω	

της	τάσης	συνάφειας	της	ίνας	ενώ	το	εύρος	της	ρωγμής	εί-

ναι	το	αποτέλεσμα	της	ολίσθησης	της	ίνας	ως	προς	το	περι-

βάλλον	σκυρόδεμα.	Βλέπουμε	ξανά	την	διαφορά	σε	όρους	

φορτίου	και	βύθισης	μεταξύ	υδρόφοβων	και	υδρόφιλων	ινών.	

Η	 διαφορά	 μεταξύ	 εξόλκευσης-διάρρηξης	 φαίνεται	 επίσης	

και	από	την	μεγάλη	διαφορά	στην	ικανότητα	παραλαβής	των	

δυνάμεων	με	διπλασιασμό	των	τάσεων	στην	περίπτωση	των	

ινών	PVA.	Επιπλέον	στην	περίπτωση	των	ινών	PP	με	3	δια-

φορετικά	μήκη	ινών,	αύξηση	στο	μήκος	της	ίνας	δίνει	αύξηση	

και	στην	ικανότητα	παραμόρφωσης.

δ
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(Β)	Περιπτώσεις	με	επικάλυψη	των	ινών

Πειράματα	έγιναν	για	τέσσερις	τύπους	επικάλυψης.	Ο	κάθε	

τύπος	επικάλυψης	τοποθετείται	στις	ίνες	πριν	την	εισαγωγή	

τους	στο	μείγμα.	Το	ποσοστό	επικάλυψης	μετράται	σαν	το	

βάρος	του	υλικού	επικάλυψης	που	τοποθετείται	ως	προς	το	

βάρος	 των	 ινών.	Οι	 4	 γραφικές	 παραστάσεις	 του	 Σχήματος	

10	(α)	δείχνουν	δοκίμια	με	διαφορετικά	ποσοστά	ίδιου	τύπου	

επικάλυψης.	Όσο	μεγαλώνει	 το	ποσοστό	επικάλυψης	έχου-

με	αύξηση	της	ικανότητας	παραμόρφωσης	χωρίς	μείωση	του	

φορτίου.	 Στις	 φωτογραφίες	 Σχήμα	 10	 (β)	 και	 (γ)	 βλέπουμε	

αντίστοιχα	την	διαφορά	στον	μηχανισμό	αστοχίας	όταν	έχου-

με	το	ίδιο	ποσοστό	επικάλυψης	από	διαφορετικά	υλικά.	Βλέ-

πουμε	την	μεγάλη	διαφορά	στην	περίπτωση	της	επικάλυψης	

Τύπου	Α	με	πολύ	μικρό	αριθμό	ρωγμών	μεγαλύτερου	εύρους	

σε	σύγκριση	με	την	περίπτωση	της	επικάλυψης	Τύπου	Β.

Σχήμα	9.	(α)	διαγράμματα	τάσης-βύθισης	σε	πείραμα	κάμψης	3-σημείων,	(β)	πειραματική	διάταξη	πειράματος	κάμψης	3-σημείων,	
(γ)	μορφή	αστοχίας	σε	μείγμα	με	ίνες	PVA,	(δ)	μορφή	αστοχίας	σε	μείγμα	με	ίνες	PP

β

Σχήμα	10.	 (α)	Διαγράμματα	τάσεων-βυθίσεων	 ινοπλισμένων	
μειγμάτων	 με	 διαφορετικά	 ποσοστά	 επικάλυψης	 (1.67,	 3.3,	
6.6,	13.2%)	Τύπου	Β,	(β)	ρηγμάτωση	για	επικάλυψη	ινών	Τύ-
που	Β	σε	ποσοστό	6.6%,	(γ)	ρηγμάτωση	για	επικάλυψη	ινών	
Τύπου	Α	σε	ποσοστό	6.6%

Συμπεράσματα

Διερευνώνται	καινοτόμα	ινοπλισμένα	τσιμεντοειδή	υλικά	με	

μεγάλη	 αντίσταση	 σε	 παραμόρφωση	 χωρίς	 ρηγμάτωση	 με	

ιδιαίτερα	ευνοϊκές	μηχανικές	ιδιότητες.	Τα	υλικά	έχουν	ιδι-

αίτερα	μειωμένο	ενεργειακό	αποτύπωμα	σε	σχέση	με	τα	συ-

νήθη	σκυροδέματα,	συμβάλλοντας	στην	βιωσιμότητα	αφού	

κατασκευάσθηκαν	μέσω	αξιοποίησης	βιομηχανικών	αποβλή-

των	(fly	ash)	σε	μεγάλο	ποσοστό	(>50%)	αντικατάστασης	του	

τσιμέντου.	Τα	υλικά	παρουσιάζουν	μεγάλη	ικανότητα	εφελ-

κυστικής	παραμόρφωσης	(περίπου	300	μέχρι	500	φορές	με-

γαλύτερη	του	κοινού	σκυροδέματος),	χαρακτηριστικό	το	οποίο	

προσφέρει	μια	ευκαιρία	για	μείωση	του	συμβατικού	οπλισμού	

για	 τις	 ανάγκες	 πλαστιμότητας	 στο	 σχεδιασμό	 καινοτόμων	

αντισεισμικών	κατασκευών.	Τα	υλικά	επίσης	προσφέρουν	με-

γάλη	ανθεκτικότητα	στους	συνήθεις	παράγοντες	διάβρωσης,	

ενώ	οι	μηχανικές	τους	ιδιότητες	μπορούν	να	ελεγχθούν	μέσω	

κατάλληλης	 επεξεργασίας	 των	 επιφανειακών	 χαρακτηριστι-

κών	των	συνθετικών	ινών	που	χρησιμοποιούνται	ως	οπλισμός	

μάζας.	Περαιτέρω	πειραματική	διερεύνηση	για	τον	χαρακτηρι-

σμό	και	πλήρη	πιστοποίηση	των	υλικών	αυτών	που	κατασκευ-

άσθηκαν	στο	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	προγραμματίζεται	εντός	

του	επόμενου	χρόνου	για	 την	κατανόηση	των	δυνατοτήτων	

που	μας	προσφέρουν	στην	αντισεισμική	δόμηση.

Ευχαριστίες:	Οι	συγγραφείς	θα	ήθελαν	να	ευχαριστήσουν	την	βιο-
μηχανία	TSIRCON	για	την	βοήθειά	της	στην	προμήθεια	των	υλικών	που	
χρειάστηκαν	για	την	έρευνα.	Ιδιαίτερα	η	συμβολή	της	κ.	Έμιλυς	Τσιρίδη	
ήταν	ιδιαιτέρως	σημαντική.	Επίσης	θα	ήθελαν	να	ευχαριστήσουν	τα	τσι-
μεντοποιία	Βασιλικού	για	την	δωρεάν	προμήθεια	του	τσιμέντου.

Βιβλιογραφία
•	ASTM	C1609.	 (2010).	Standard	Test	Method	 for	Flexural	Performance	 of	 Fiber-
Reinforced	 Concrete	 (	 Using	 Beam	 With	 Third-Point	 Loading	 )	 1,	 (April),	 1–9.	
doi:10.1520/C1609

•	 Lepech,	 M.	 D.,	 &	 Li,	 V.	 C.	 (2009a).	 Large-Scale	 Processing	 of	 Engineered	
Cementitious	Composites,	(105).

•	 Naaman,	 A.	 (2007).	 High	 performance	 fiber	 reinforced	 cement	 composites:	
classification	and	applications.	CBM-CI	International	Workshop,	Karachi,	…,	389–
401.	 Retrieved	 from	 http://enpub.fulton.asu.edu/cement/cbm_ci/cbmi_separate_
articles/article-40.pdf

•	 Naaman,	 A.	 E.,	 &	 Reinhardt,	 H.	 (2006).	 Proposed	 classification	 of	 HPFRC	
composites	based	on	their	tensile	response.	Materials	and	Structures,	39(5),	547–
555.	doi:10.1617/s11527-006-9103-2					

α

γ

δ



14 Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2014

Σύγχρονες μέθοδοι συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης
εκκλησιαστικών μνημείων

Δρ	Μιλτιάδης	Ελιώτης,	Πολ.	Μηχ.,	Επισ.	Συν.	ΤΜΑΣ,	Παν.	Κύπρου

Δρ Πετρος	Χρίστου	Επίκ.	Καθ.	Τμ.	Πολ.	Μηχανικών	Παν.	Frederick

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Μέρος	Α΄:	Αποτίμηση	της	φθοράς	των	μνημείων	και	αξιολό-

γηση	των	επιλογών	επέμβασης.

Τα	μνημεία	σηματοδοτούν	το	πέρασμα	των	ανθρώπων	από	

ένα	τόπο,	ενώ	παράλληλα	κατέχουν	αισθητική	και	λειτουρ-

γική	αξία.	Ειδικότερα,	τα	εκκλησιαστικά	μνημεία	στη	Κύπρο	

και	στον	ευρύτερο	ελληνικό	χώρο	έχουν	ξεχωριστή	σημασία	

γιατί	είναι	τόποι	τέλεσης	λατρευτικών	ακολουθιών	και	ταυ-

τόχρονα	 προσφέρουν,	 μέσω	 της	 αισθητικής	 μελέτης	 τους,	

ψυχική	ανάταση	και	κατάνυξη.	Έτσι,	η	ανάγκη	συντήρησης	

και	 αποκατάστασης	 τους	 είναι	 επιβεβλημένη.	Η	 διαδικασία	

που	 οδηγεί	 στη	 διατήρηση	 ενός	 εκκλησιαστικού	 μνημείου	

είναι	η	ίδια	όπως	και	στα	υπόλοιπα	μνημεία	και	περνά	μέσα	

από	 τέσσερα	στάδια:	 την	επιτόπου	μελέτη	 του	βαθμού	και	

των	αιτιών	φθοράς	(μαζί	με	την	εργαστηριακή	ανάλυση	των	

υλικών	 που	 το	 αποτελούν),	 την	 αρχιτεκτονική	 αποτύπωση,	

την	εφαρμογή	υπολογιστικών	«εργαλείων»	και	μεθόδων	για	

το	σχεδιασμό	της	στερεωτικής	αποκατάστασης	του	και	την	

υλοποίηση	της	μελέτης	συντήρησης/στερέωσης	του.	Το	ση-

μαντικό	είναι	να	ακολουθείται	η	καλύτερη,	σε	κάθε	περίπτω-

ση,	διαδικασία	βελτιωτικών	επεμβάσεων.	Στο	παρόν	Α΄	Μέ-

ρος	του	άρθρου	θα	παρουσιαστούν	οι	μέθοδοι	αξιολόγησης	

του	βαθμού	φθοράς	και	των	επιλογών	επέμβασης.		

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με	τη	συντήρηση,	την	αναστήλωση	αλλά	και	την	αποκατά-

σταση	 των	 εκκλησιαστικών	 μνημείων,	 επιτελείται	 η	 σημα-

ντικότερη	προσπάθεια	διατήρησης	 των	ανεκτίμητων	αυτών	

θησαυρών	της	εκκλησιαστικής	μας	κληρονομιάς.	Τα	εκκλη-

σιαστικά	 (βυζαντινά	 και	 όχι	 μόνο)	 μνημεία	 χρειάζονται	 πε-

ριοδική	συντήρηση	και	στερέωση	για	την	αντιμετώπιση	των	

φυσικών	«δυνάμεων»	φθοράς	τους.	Ο	προσεκτικός	καθορι-

σμός	 των	 «δυνάμεων»	 αυτών	 (βαρύτητα,	 σεισμικές	 δυνά-

μεις,	υγρασία,	παγετός	κλπ.)	και	του	τρόπου	δράσης	τους	επί	

του	μνημείου	(Σχήμα	1),	η	επιτόπου	(in	situ)	και	εργαστηριακή	

μελέτη	του	βαθμού	και	των	αιτιών	φθοράς,	καθώς	και	η	λε-

πτομερής	αποτύπωση	των	κατόψεων,	όψεων	και	η	σχεδίαση	

αρχιτεκτονικών	λεπτομερειών,	αποτελούν	το	πρώτο	στάδιο	

της	 μελέτης	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 προβλημάτων	 στα	

εκκλησιαστικά	 μνημεία.	 Ακολουθεί	 η	 χρήση	 υπολογιστικών	

«εργαλείων»	(λογισμικών	Η/Υ)	για	τον	ανασχεδιασμό	και	τη	

μελέτη	 των	 επεμβάσεων	 και	 η	 εφαρμογή,	 ανάλογα	με	 την	

περίπτωση,	πρακτικών	μεθόδων	που	υποδεικνύει	η	μελέτη,	

για	τη	συρραφή	ρωγμών,	την	πλήρωση	κενών	(μέσω	ειδικών	

κονιαμάτων),	 την	 ενίσχυση	 της	 υφιστάμενης	 θεμελίωσης	

κλπ.,	που	είναι	μερικές	από	τις	συνιστώσες	μιας	βέλτιστης	

διαδικασίας	 συντήρησης,	 στερέωσης	 και	 αποκατάστασης	

ενός	μνημείου.

Τα	 βασικά,	 λοιπόν,	 κριτήρια	 μιας	 στερεωτικής	 επέμβασης	

ενός	εκκλησιαστικού	μνημείου	είναι:	η	αύξηση	της	αντοχής	

των	μελών	 του	φέροντος	οργανισμού	 του	 (π.χ.,	φέρουσες	

τοιχοποιίες,	 κολόνες,	 τόξα,	 θόλοι	 κλπ.),	 η	 αποκατάσταση	

των	απωλειών	στη	μορφή	και	στην	αισθητική,	η	προστασία	

της	ανθρώπινης	ζωής	στη	διάρκεια	χρήσης	του	μνημείου,	η	

συνεχής	διατήρηση	της	λειτουργικότητας	και	η	οικονομικό-

τητα.	Έτσι,	η	μεθοδολογία	των	επεμβάσεων	πρέπει	να	είναι	

η	καλύτερη	δυνατή	σε	κάθε	περίπτωση,	όχι	μόνο	στη	βάση	

τεχνοοικονομικών	 κριτήριων	 αλλά	 και	 στη	 βάση	 λειτουργι-

κών,	αισθητικών,	αρχαιολογικών,	κοινωνικών	και	άλλων	κρι-

τηρίων.

Με	 την	 ενοποίηση	 των	Ευρωπαϊκών	Κανονισμών,	 κατά	 τις	

τρεις	τελευταίες	δεκαετίες	και	την	πρόσφατη	καθιέρωση	της	

υποχρεωτικής	εφαρμογής	των	εκσυγχρονισμένων	και	ενοποι-

ημένων	κανονισμών,	δηλαδή	των	Ευρωκωδίκων	(Eurocodes),	

στα	πλαίσια	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	έχουν	δημιουργηθεί	

διευρυμένα,	αλλά	ταυτόχρονα	ασφαλή	και	οικονομικά,	πλαί-

σια	σχεδιασμού	των	στερεωτικών	επεμβάσεων	στα	μνημεία	

[1-5].	Οι	βασικοί	Ευρωκώδικες	σχεδιασμού,	που	αφορούν	τις	

στερεωτικές	επεμβάσεις	και	την	αποκατάσταση	μνημείων	εί-

ναι	οι	EC1	(αρχές	σχεδιασμού	και	καθορισμός	συνδυασμών	

δυνάμεων	που	δρουν	στις	κατασκευές),	EC5	(ξύλινες	κατα-

σκευές),	EC6	(κατασκευές	από	φέρουσα	τοιχοποιία)	και	EC8-

III	(αντισεισμικός	σχεδιασμός	των	κατασκευών).	Παράλληλα	

με	 τους	 Κανονισμούς	 αυτούς	 χρησιμοποιούνται	 και	 ειδικοί	

τοπικοί	 Κανονισμοί,	 συμβατοί	 με	 τους	 Ευρωκώδικες,	 όπως	

ο	Κανονισμός	για	Αποτίμηση	και	Δομητικές	Επεμβάσεις	σε	

Τοιχοποιίες	(Κ.Α.Δ.Ε.Τ.)	που	χρησιμοποιείται	στην	Ελλάδα.

Σχήμα	1.	Παράδειγμα	επίδρασης	συνδυασμού	«δυνάμεων»	φθο-
ράς,	σε	εκκλησιαστικό	μνημείο,	από	τις	οποίες	επικρατέστερη	εί-
ναι	η	σεισμική	(Ι.	Ν.	Αγίας	Μαρίνας	στην	ουδέτερη	ζώνη	περιοχής	
Αθηένου	Κύπρου).	
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Στη	συνέχεια	του	άρθρου	αυτού	θα	παρουσιαστούν	οι	βασι-

κές	μέθοδοι	επιτόπου	και	εργαστηριακού	ελέγχου	της	φθο-

ράς	των	μνημείων,	θα	γίνει	ανάλυση	του	τρόπου	αξιολόγη-

σης	των	επιλογών	και	των	κριτηρίων	λήψης	αποφάσεων,	για	

την	αποκατάσταση	 των	εκκλησιαστικών	μνημείων,	 θα	γίνει	

αναφορά	στις	σύγχρονες	μεθόδους	σχεδιασμού	επισκευών,	

ενισχύσεων	 και	 συντήρησης,	 καθώς	 και	 στην	 μεθοδολογία	

και	στις	 εφαρμογές	συντήρησης,	 αναστήλωσης	 και	 αποκα-

τάστασης	των	εκκλησιαστικών	μνημείων.	Το	άρθρο	αυτό	θα	

κλείσει	με	συμπεράσματα.

2.	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΤΗΣ	ΦΘΟΡΑΣ	ΤΩΝ	ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Βασικός	 στόχος	 μιας	 διαδικασίας	 συντήρησης,	 στερέωσης	

και	αποκατάστασης	ενός	εκκλησιαστικού	μνημείου	αλλά	και	

κάθε	 μνημείου,	 γενικότερα,	 είναι	 η	 επιτυχής	 αντιμετώπιση	

των	 φυσικών	 «δυνάμεων»	 φθοράς	 τους	 ώστε	 να	 υπάρχει	

επαρκής	ανθεκτικότητα,	η	οποία	θα	οδηγήσει	σε	όσο	γίνεται	

μεγαλύτερη	διάρκεια,	μέχρι	κάποια	μελλοντική	επαναληπτική	

συντήρηση,	στερέωση	και	αποκατάσταση.	Είναι	σημαντικό,	

λοιπόν,	να	καθοριστούν	και	να	περιγραφούν,	με	όσο	γίνεται	

μεγαλύτερη	 προσοχή	 και	 ακρίβεια,	 το	 είδος,	 η	 προέλευση	

καθώς	και	τα	μεγέθη	των	φυσικών	αυτών	«δυνάμεων»	φθοράς	

(Σχήμα	 2).	 Όσο	 καλύτερα	 μελετηθούν	 τόσο	 ακριβέστερος	

είναι	και	ο	υπολογισμός	τους

Σχήμα	2.	Παράδειγμα	λιθόκτιστου	εκκλησιαστικού	μνημείου	με	
εμφανή	σημάδια	φυσικής	φθοράς,	το	οποίο	χρήζει	άμεσης	συ-
ντήρησης	και	αποκατάστασης	(Ι.	Ν.	Παναγίας	Παλλουριώτισσας	
στην	Ποταμιά	Κύπρου).

Τέτοιου	είδους	«δυνάμεις»	φθοράς	είναι	η	βαρύτητα,	ο	άνε-

μος,	ο	σεισμός,	η	υγρασία,	ο	παγετός,	οι	φυσικοχημικές	αντι-

δράσεις,	οι	βιοχημικές	αντιδράσεις,	οι	καθιζήσεις	εδάφους,	

οι	πυρκαγιές	κλπ.	Κάθε	μια	από	αυτές	τις	δράσεις	προκαλεί	

ξεχωριστό	 αποτέλεσμα,	 ωστόσο,	 το	 αποτέλεσμα	 της	 κάθε	

μιας	συνδυάζεται	με	τα	αποτελέσματα	των	υπολοίπων	δρά-

σεων	με	άμεση	συνέπεια	την	επιτάχυνση	της	φθοράς.	Έτσι,	

π.χ.,	 με	 τον	παγετό	προκαλείται	 διόγκωση	 του	παγωμένου	

ύδατος	που	γεμίζει	 τις	 εξωτερικές	ρωγμές,	 κατά	 τους	χει-

μερινούς	μήνες,	με	αποτέλεσμα	την	διεύρυνση	των	ρωγμών	

αυτών	και	την	διευκόλυνση	της	εισόδου	και	άλλων	διαβρω-

τικών	 παραγόντων,	 όπως,	 π.χ.,	 χημικών	 παραγόντων	 (δι-

οξείδιο	του	θείου	SO2,	διοξείδιο	του	αζώτου	NO2	 κλπ.)	που	

υπάρχουν	στην	ατμόσφαιρα	και	εισέρχονται	στην	μάζα	του	

δομήματος	δια	μέσου	των	διευρυμένων	ρωγμών.	Η	ύπαρξη	

υγρασίας	στα	μνημεία	όχι	μόνο	διευκολύνει	τη	δράση	των	δι-

αβρωτικών	παραγόντων	αλλά	ταυτόχρονα	δημιουργεί	ευνο-

ϊκές	συνθήκες	για	την	ανάπτυξη	ατελών	οργανισμών,	όπως	

είναι	τα	βρύα	και	οι	λειχήνες,	που	επιβαρύνουν	το	μνημείο	

με	τις	προκαλούμενες	βιοχημικές	δράσεις	(Σχήμα	2).	Οι	φυ-

σικοχημικές	και	βιοχημικές	αυτές	δράσεις	είναι	συνεχείς	και	

προκαλούν	βαθμιαία	μείωση	της	αντοχής	και	ανθεκτικότητας	

του	εκκλησιαστικού	μνημείου	και	το	καθιστούν	πιο	ευάλωτο	

σε	σεισμικές	δράσεις	στη	διάρκεια	της	ζωής	του.	Λαμβάνο-

ντας	υπόψη	την	περιβάλλουσα	των	βλαπτικών	επιδράσεων	

σε	ένα	μνημείο,	οι	οποίες	μέσα	από	ένα	κατάλληλο	μαθημα-

τικό	μοντέλο	αντιπροσωπεύονται,	συνήθως,	από	μια	χρονική	

συνάρτηση	S(t),	είναι	δυνατή	η	στοχαστική	παρακολούθηση	
της	εξέλιξης		του	φαινομένου	της	φθοράς.	Έτσι,	θεωρώντας	

ότι	R(t)	είναι	η	χρονική	συνάρτηση	που	εκφράζει	την	αντοχή	
(ανθεκτικότητα)	του	μνημείου	έναντι	των	«δυνάμεων»	φθο-

ράς,	που	έχουν	αναφερθεί	πιο	πάνω,	μας	ενδιαφέρει	ώστε	

σε	κάθε	χρονική	στιγμή	t	να	ισχύει	η	πιο	κάτω	ανισότητα	

Η	ανισότητα	(1)	υποδεικνύει	ότι	με	τις	κατάλληλες	βελτιωτι-

κές	 επεμβάσεις	 στο	 μνημείο,	 το	 αποτέλεσμα	 των	 δράσεων	

S(t)	είναι	μικρότερο	από	την	ανθεκτικότητα	του	μνημείου	(ή	το	
πολύ	ίσο	με	αυτήν)	στη	διάρκεια	της	ζωής	του	Tm	(Σχήμα	3).	

Όταν	η	ανισότητα	(1)	ανατραπεί,	μετά	το	πέρας	της	χρονικής	

περιόδου	Tm,	η	οποία	μπορεί	να	διαρκεί	από	μερικές	δεκαετίες	

έως	μερικούς	αιώνες,	τότε	επιβάλλεται	η	εκ	νέου	επέμβαση	

στο	μνημείο	για	την	παράταση	της	διάρκειας	ζωής	του.

Αν	υποθέσουμε,	 τώρα,	ότι	 τόσο	οι	 τιμές	των	αντοχών	όσο	

και	οι	τιμές	των	δράσεων	ακολουθούν,	ως	στοχαστικά	μεγέ-

θη,	την	κανονική	πιθανοτική	κατανομή	Gauss	(Σχήμα	3),	τότε	

εκείνο	που	ζητούμε	είναι	να	έχουμε	πιθανότητα	υπέρβασης	

Pf,t της	αντοχής	(ανθεκτικότητας)	R(t)	μικρότερη	από	την	επι-
διωκόμενη	τιμή	Ptar:	

όπου	στην	πιό	πάνω	ανισότητα	η	επιδιοκώμενη	πιθανότητα	

είναι,	 συνήθως,	 Ptar=0.1,	 για	 τα	 περισσότερα	 μνημεία	 στην	
Κύπρο	αλλά	και	στον	ευρύτερο	ελληνικό	χώρο,	με	δείκτη	ση-

μαντικότητας	β	ίσο	με	την	τιμή	1.3	σε	περιβάλλον	στο	οποίο	

η	συγκέντρωση	διαβρωτικών	παραγόντων	στην	ατμόσφαιρα	

ή	στο	έδαφος	θεωρείται	μέτρια.	Πάντως,	πρέπει	να	τονιστεί	

ότι	η	τιμή	πιθανότητας	0.1	θεωρείται,	από	μαθηματική	και	μη-

χανική	άποψη,	αρκετά	μεγάλη	και	υποδηλώνει	πόσο	σοβαρά	

είναι	τα	φαινόμενα	που	προκαλούν	φθορά	στα	μνημεία	[6].

Για	τον	υπολογισμό	των	υπολοιπόμενων	αντοχών	στα	μνημεία	

είναι	απαραίτητος	ο	επιτόπου	(in situ)	έλεγχος	καθώς	και	ο	ερ-
γαστηριακός	έλεγχος.	Οι	επικρατέστερες	μέθοδοι	ελέγχου	εί-

ναι:	ο	οπτικός	επιτόπου	έλεγχος,	η	χρήση	διαγνωστικού	radar,	

η	μέθοδος	της	μέτρησης	δύναμης	διείσδυσης	 (weight-on-bit-

method),	η	μέθοδος	της	μέτρησης	ροπής	περιστροφής	(torque	

(1)

(2)
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method),	η	χρήση	χημικών	δεικτών	για	τη	μέτρηση	της	ποσό-

τητας	 αλάτων	 και	 η	 χρήση	 ασύρματου	 δικτύου	 αισθητήρων	

(wireless	sensor	network)	για	την	παρακολούθηση	της	ανάπτυ-

ξης	υγρασίας	και	αλάτων	στα	μνημεία.	Στη	συνέχεια,	κάθε	μια	

από	τις	μεθόδους	αυτές	θα	παρουσιαστεί	διεξοδικότερα.

2.1	ΟΠΤΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΗΣ	ΦΘΟΡΑΣ

Δεν	είναι	λίγες	οι	φορές	που	η	απλή	παρατήρηση	ενός	μνη-

μείου	αναδεικνύει	 τα	σημάδια	του	χρόνου	και	 της	φθοράς,	

τα	οποία	δίνουν	μηνύματα	σχετικά	με	 τον	βαθμό	 κόπωσης	

και	 την	 ανάγκη	 υποστύλωσης/αποκατάστασης	 του	 μνημεί-

ου.	Έτσι,	για	παράδειγμα,	βλέποντας	την	εμφάνιση	ρωγμών,	

βρύων	και	λειχήνων	σε	μια	λίθινη	τοιχοποιία,	καταλαβαίνου-

με	ότι	η	δράση	της	υγρασίας	και	του	παγετού	είναι	έντονη	και	

ότι	απαιτείται	καθαρισμός	των	ρωγμών	σε	βάθος,	βαθύ	αρμο-

λόγημα	με	ειδικές	κονίες	που	έχουν	ελαστική	συμπεριφορά,	

συρραφή	 ρωγμών,	 εισαγωγή	 τσιμεντενέματος	 σε	 ρωγμές	

που	δεν	υπερβαίνουν	τα	10	mm	κλπ.	Ακόμη,	παρατηρώντας	

την	 κατάρρευση	 τμήματος	 περιμετρικών	 τοίχων,	 τμημάτων	

των	θόλων	ενός	εκκλησιαστικού	μνημείου,	που	έχουν	συμβεί	

σε	κάποιο	στάδιο	στο	παρελθόν,	λόγω	σεισμικών	δράσεων,	

όπως	 στο	 παράδειγμα	 του	 Σχήματος	 1,	 αντιλαμβανόμαστε	

ότι	 χρειάζεται	 να	 γίνει	 τοποθέτηση	 νέων	 δομικών	 λίθων	 ή	

επανατοποθέτηση	αυτών	που	έχουν	πέσει,	με	χρήση	ειδικών	

κονιαμάτων	που	προσφέρουν	μεγάλη	συνάφεια,	 καθώς	και	

τοποθέτηση	ενισχυτικού	πλέγματος.

2.2	ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ	RADAR

Η	μέθοδος	αυτή	χρησιμοποιείται	για	την	ανίχνευση	και	τον	

εντοπισμό	κενών		ή	εσωτερικών	ρωγμών	σε	κάποιο	στοιχείο	

(τοιχοποιία,	θόλο,	υποστύλωμα	κλπ.)	ενός	μνημείου	και	απο-

τελεί	 προέκταση	 της	 προηγούμενης	 μεθόδου	 του	 οπτικού	

ελέγχου.	 Η	 συσκευή	GRP	 (Ground	 Penetration	 Radar)	 που	

χρησιμοποιείται,	δημιουργεί	εγκάρσια	κύματα	(παρόμοια	με	

τα	σεισμικά	ως	προς	τη	μορφή	και	τη	συχνότητα)	τα	οποία	

ανακλώνται	με	διαφορετικό	τρόπο	σε	κάθε	μια	από	τις	εσω-

τερικές	επιφάνειες	των	κενών	ή	των	ασυνεχειών	(ρωγμών)	

που	 υπάρχουν	 στο	 εσωτερικό	 των	 δομικών	 στοιχείων	 του	

μνημείου.	Από	την	ανάλυση	των	ανακλώμενων	κυμάτων	εξά-

γονται	χρήσιμα	συμπεράσματα	σχετικά	με	τις	διαστάσεις	και	

το	βάθος	των	εσωτερικών	κενών	ή	ασυνεχειών.				

2.3	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΥΝΑΜΗΣ	ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Η	μέθοδος	μέτρησης	δύναμης	διείσδυσης	είναι	γνωστή	και	ως	

weight-on-bit-method	και	χρησιμοποιείται	για	τον	έλεγχο	του	

βαθμού	φθοράς	στο	υλικό	από	το	οποίο	αποτελούνται	τα	φέ-

ροντα	στοιχεία	(φέρουσες	τοιχοποιίες,	κολόνες,	θόλοι	κλπ.).	

Κατά	τη	μέθοδο	αυτή	μετριέται	το	βάθος	d	κατά	το	οποίο	μπο-
ρεί	να	διεισδύσει	μια	μεταλλική	ακίδα	προτύπων	διαστάσεων,	

της	ειδικής	συσκευής	της	μεθόδου.	Το	βάθος	διείσδυσης	είναι	

ανάλογο	της	δύναμης	F	που	ασκείται	στην	ακίδα,	η	οποία	με-
τριέται	και	έχει	γνωστή	τιμή	σε	κάθε	στάδιο	της	δοκιμής.	Η	

τιμή	της	d	αποτελεί	ένδειξη	του	βαθμού	της	φυσικής	φθοράς	
στο	εσωτερικό	των	υλικών.	Από	την	τιμή	αυτή	υπολογίζονται	

η	σκληρότητα	καθώς	και	άλλα	μεγέθη	αντοχών	του	υλικού.

2.4	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΡΟΠΗΣ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η	 μέθοδος	 μέτρησης	 της	 ροπής	 περιστροφής	 T	 (torque	
method)	είναι	ανάλογη	της	προηγούμενης	μεθόδου	και	εφαρ-

μόζεται	μέσω	ειδικής	συσκευής	για	τον	έλεγχο	του	βαθμού	

αποσάθρωσης	στο	υφιστάμενο	υλικό.	Κατά	τη	μέθοδο	αυτή	

μετριέται	 η	 γωνία	 περιστροφής	 ω	 μεταλλικού	 στελέχους	
εντός	 του	υλικού	 του	μνημείου.	Η	 τιμή	 της	γωνίας	ω	 είναι	
ανάλογη	της	ροπής	T	που	εφαρμόζεται	και	η	οποία	επίσης	
μετριέται.	Όπως	και	με	την	προηγούμενη	δοκιμή	η	τιμή	της	

γωνίας	ω	είναι	ενδεικτική	της	απομένουσας	αντοχής	του	υλι-

κού	του	μνημείου.

2.5	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ	ΕΛΕΓΧΟΙ	ΑΝΤΟΧΩΝ

Οι	πλέον	κρίσιμοι	έλεγχοι	των	υφιστάμενων	υλικών	σε	ένα	

μνημείο,	είναι	ο	εργαστηριακός	έλεγχος	θλιπτικής	αντοχής	

σc,	ο	εργαστηριακός	έλεγχος	εφελκυστικής	αντοχής	σt	αλλά	

και	ο	εργαστηριακός	έλεγχος	καμπτικής	αντοχής	Μf.	Για	το	
σκοπό	αυτό	λαμβάνονται	τυποποιημένα	δείγματα	από	τα	φέ-

ροντα	στοιχεία	ενός	μνημείου	 (κολόνες,	τοιχοποιίες,	θόλοι	

κλπ.)	και	υποβάλλονται	σε	θλίψη	και	κάμψη.	Τα	δοκίμια	που	

ελέγχονται	εργαστηριακά	πρέπει	να	είναι	τυποποιημένων	δι-

αστάσεων	ώστε	τα	αποτελέσματα	που	λαμβάνονται	να	είναι	

συγκρίσιμα	(κατά	EC6).

Έτσι	από	εργαστηριακό	έλεγχο	εφελκυστικής	αντοχής	είναι	

δυνατός	ο	υπολογισμός	του	μέτρου	ελαστικότητας	E	(μέτρο	
Young).	Επίσης,	από	εργαστηριακό	έλεγχο	έναντι	αντοχής	

στρεπτικής	ροπής	Μz ενός	κυλινδρικού	δοκιμίου,	είναι	δυνα-
τό	να	υπολογιστεί	η	τιμή	του	μέτρου	διάτμησης	G.	Με	γνω-
στή	την	τιμή	του	μέτρου	διάτμησης	G	και	του	μέτρου	ελαστι-
κότητας	E,	είναι	δυνατός	ο	υπολογισμός	του	λόγου	Poisson	
[7],	που	συμβολίζεται	με	το	ν.

Οι	τιμές	των	μηχανικών	παραμέτρων	E,	ν	και	G	του	υλικού	
που	εξετάζεται,	είναι	ιδιαιτέρως	χρήσιμες	κατά	τον	σχεδια-

σμό	των	ενισχύσεων	(συρραφές	ρωγμών,	βαθύ	αρμολόγημα,	

τοποθέτηση	ελκυστήρων	κλπ.)	με	τη	χρήση	κατάλληλου	λο-

γισμικού	της	Μεθόδου	Πεπερασμένων	Στοιχείων.

 

2.6	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟΥ	ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΣΤΗ	ΞΥΛΕΙΑ

Η	ύπαρξη	υγρασίας	στα	ξύλινα	στοιχεία	στο	εσωτερικό	λί-

Σχήμα	3.	Στοχαστική	θεώρηση	δράσεων/	αντοχών	στα	μνημεία.
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θινης	 τοιχοποιίας	 (ξύλινος	 οπλισμός)	 και	 στα	 ξύλινα	 μέλη	

στις	στέγες	των	ξυλόστεγων	ιερών	ναών	του	15ου	και	16ου	

αιώνα	στην	Κύπρο,	αλλά	και	σε	ξύλινα	ανώφλια	θυρών	και	

παραθύρων	σε	όλα	τα	εκκλησιαστικά	μνημεία,	αποτελεί	έναν	

από	τους	σοβαρούς	παράγοντες	που	διέπει	την	ανθεκτικότη-

τα	και	διάρκεια	των	ιστορικών	αυτών	κτηρίων.

Όταν	 το	 ποσοστό	 υγρασίας	 στην	 υφιστάμενη	 ξυλεία	 είναι	

μεγαλύτερο	από	18%	τότε,	υπό	κατάλληλες	θερμοκρασίες,	

ευνοούνται	οι	συνθήκες	προσβολής	της	από	έντομα,	μύκη-

τες	και	βακτηρίδια.	Ακόμη,	η	υγρασία	είναι	δυνατό	να	προκα-

λέσει	διόγκωση	του	ξύλου	με	δυσάρεστες	συνέπειες	για	την	

κατασκευή	(εμφάνιση	ρωγμών,	δημιουργία	παραμορφώσεων,	

λειτουργικά	προβλήματα	κλπ.).	Ως	γνωστό,	η	διόγκωση	του	

ξύλου	(Σχήμα	4)	μπορεί	να	συμβεί	εφαπτομενικά	των	ινών,	

εγκάρσια	(ακτινικά)	των	ινών	ή	κατά	μήκος	των	ινών	του	ή	και	

κατά	τους	τρεις	τρόπους	μαζί	(κατ΄	όγκο	διόγκωση).	

2.7	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ	ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Τα	υφιστάμενα	επιχρίσματα,	τα	συνδετικά	υλικά	και	γενικά	

τα	κονιάματα	στα	εκκλησιαστικά	μνημεία,	αποτελούνται	από	

υλικά	 (ενώσεις	ασβεστίου,	φυσική	άμμος	κλπ.)	των	οποίων	

η	σύνθεση	αποτελούσε,	σε	παλαιότερες	εποχές,	 το	μυστι-

κό	της	επιτυχούς	δόμησης	του	κάθε	κτηρίου,	που	το	ήξεραν	

μόνο	οι	 αρχιτέκτονες	 του	έργου,	οι	 πρωτομάστορες	 και	 οι	

οικοδόμοι.	 Σήμερα,	 είναι	 δυνατή	 η	 χημική	 και	 κοκκομετρι-

κή	ανάλυση	των	ιστορικών	κονιαμάτων	στα	εργαστήρια	επί	

δειγμάτων	 που	 λαμβάνονται	 απευθείας	 από	 το	 μνημείο.	 Η	

γνώση	μιας	τέτοιας	ανάλυσης	είναι	πολύ	σημαντική	στο	στά-

διο	 αναπαραγωγής	 των	 κονιαμάτων	 αυτών	 με	 την,	 όσο	 το	

δυνατόν,	ίδια	σύνθεση,	με	σκοπό	την	ανάκτηση	της	αρχικής	

συνολικής	αντοχής	από	ένα	μνημείο	το	οποίο	αποδεδειγμέ-

να	έχει	αντέξει	για	αιώνες	σε	πολλές	σεισμικές	δονήσεις,	σε	

καθημερινές	ανεμοπιέσεις,	σε	κινητά	φορτία	(χρηστών)	κλπ.

2.8	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΦΘΟΡΑΣ	ΜΕΣΩ	ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Οι	 ασύρματοι	 αισθητήρες	 (wireless	 sensors)	 είναι	 αποτέλε-

σμα	 της	 προόδου	 στις	 ασύρματες	 επικοινωνίες,	 στον	 εν-

σωματωμένο	 υπολογισμό	 (embedded	 computing),	 στα	 VLSI	

κυκλώματα	χαμηλής	κατανάλωσης	και	κυρίως	στην	νέα	τε-

χνολογία	 των	 ειδικών	ηλεκτρομηχανολογικών	συστημάτων	

(MEMS	–	Micro	Electro	Mechanical	Systems).	Αυτοί	οι	μικρο-

σκοπικοί	 κόμβοι	 αισθητήρων,	 οι	 οποίοι	 αποτελούνται	 από	

«έξυπνα»	ηλεκτρονικά	κυκλώματα	ασύρματης	επικοινωνίας	

και	 επεξεργασίας	 δεδομένων,	 έχουν	 από	 νωρίς	 οδηγήσει	

τους	ερευνητές	στην	ιδέα	του	δικτύου	αισθητήρων,	τα	οποία	

βασίζονται	στην	από	κοινού	συνεργασία	και	λειτουργία	ενός	

μεγάλου	συνόλου	κόμβων	δηλαδή	ενός	δικτύου	αισθητήρων	

[8].	Οι	αισθητήρες	στέλνουν	δεδομένα	υπό	τη	μορφή	χρονο-

σειρών	σε	κεντρική	υπολογιστική	μονάδα	επεξεργασίας.	Οι	

χρονοσειρές	αυτές	είναι	της	μορφής

και	είναι	δυνατό	να	τύχουν	στατιστικής	επεξεργασίας.	Στην	

σχέση	(3)	η	xn[t]	είναι	η	χρονική	συνάρτηση	για	κάθε	αισθητή-
ρα	n.	Τέτοια	δεδομένα	μπορεί	να	είναι	η	συγκέντρωση	αλά-
των	και	υγρασίας	σε	διάφορα	σημεία	του	μνημείου,	η	συγκέ-

ντρωση	βιοχημικών	ουσιών	κλπ.	

Ένα	 δίκτυο	 ασύρματων	 αισθητήρων	 σε	 ένα	 εκκλησιαστικό	

μνημείο,	αποτελείται	από	ένα	μεγάλο	αριθμό	κόμβων	αισθητή-

ρων,	οι	οποίοι	αναπτύσσονται	πυκνά	στο	μνημείο	σε	διάφορα	

σημεία	(Σχήμα	5).	Η	θέση	των	κόμβων	αισθητήρων	δεν	είναι	

ανάγκη	να	προσχεδιαστεί	ή	να	αποφασιστεί	από	προηγουμέ-

νως.	Ωστόσο,	ανάλογα	με	το	είδος	των	μετρήσεων	που	είναι	

επιθυμητό	να	γίνουν	 (π.χ.	υγρασίας,	συγκέντρωσης	αλάτων	

κλπ.)	η	υπάρχουσα	εμπειρία	καθοδηγεί	τον	ερευνητή	να	τοπο-

θετήσει	πιο	πυκνό	δίκτυο	αισθητήρων	σε	σημεία	όπου,	π.χ.,	η	

συγκέντρωση	υγρασίας	και	αλάτων	φαίνεται	να	είναι	μεγαλύ-

τερη,	ενώ	αλλού	το	δίκτυο	μπορεί	να	είναι	πιο	αραιό	[8].

3.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΩΝ	ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η	βασική	“φιλοσοφική”	πρόκληση	που	παρουσιάζεται	μπρο-

στά	σε	μια	ομάδα	ειδικών	(Αρχιτέκτονα,	Πολιτικού	Μηχανικού	

και	Αρχαιολόγου)	είναι	η	επιλογή	μεταξύ	μιας	στερεωτικής	

επέμβασης	 που	 να	 εξασφαλίζει	 «μνημειακή»	 και	 αισθητική	

αξία	και	μιας	άλλης	επέμβασης	που	να	εγγυάται	την	ασφά-

Σχήμα	4.	Γραφική	παράσταση	του	ποσοστού	της	διόγκωσης	ως	
προς	το	ποσοστό	υγρασίας	στο	ξύλο,	για	τις	τέσσερεις	μορφές	
διόγκωσης	του.	

(3)

Σχήμα	5.	Σχηματική	παράσταση	δικτύων	ασύρματων	αισθητήρων.
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λεια	 του	μνημείου	έναντι	 κατάρρευσης.	Προφανώς,	η	δεύ-

τερη	επιλογή	είναι	αυτή	που	τελικά	θα	ληφθεί	περισσότερο	

υπόψη	γιατί	υπερέχει	η	ασφάλεια	των	προσώπων	που	χρησι-

μοποιούν	ένα	μνημείο	(προστασία	ζωής)	χωρίς,	ωστόσο,	να	

υποβαθμίζεται	η	«μνημειακή»	και	η	αισθητική	του	αξία.

Ως	συνέπειες	των	επεμβάσεων	στις	μνημειακές	αξίες	ορίζο-

νται	οι	εξής	[9]:

(M1)	Η	διατήρηση	της	μορφής	και	αισθητικής	αξίας,	δηλαδή	

των	γεωμετρικών	αλλά	και	των	χρωματικών	χαρακτη-

ριστικών,	επιλέγοντας	να	υπάρχουν	σημαντικές,	λίγες	

ή	καθόλου	βλάβες	σε	κρίσιμο	συνδυασμό	φόρτισης.

(M2)	Η	διατήρηση	της	ιστορικής	αξίας	επιλέγοντας	μερική	ή	

ολική	αφαίρεση	των	μεταγενέστερων	προσθηκών	στο	

μνημείο.

(M3)	Η	διατήρηση	της	τεχνικής	αξίας	επιλέγοντας	σημαντι-

κή,	λίγη	ή	καθόλου	αντικατάσταση	των	αρχικών	(υφι-

στάμενων)	υλικών	στο	μνημείο.

Πρέπει	εδώ	να	επισημανθεί	ότι	αφού	αποφασιστεί	μια	επέμ-

βαση	σε	ένα	εκκλησιαστικό	μνημείο,	η	οποία	έχει	ως	προτε-

ραιότητα	την	ασφάλεια	στο	στάδιο	λειτουργίας	του,	τότε	τα	

επεμβατικά	μέτρα	(τεχνικές	διαδικασίες)	οφείλουν	να	ελεγ-

χθούν	και	από	την	άποψη	των	επιπτώσεων	τους	πάνω	σε	πέ-

ντε	άλλες	επιτελεστικότητες	 (performances)	 της	δομητικής	

λύσης	που	αποφασίζεται,	που	είναι	οι	εξής	[9]:

(E1)	 Η	 δυνατότητα	 αναστροφής	 των	 επεμβατικών	 μέτρων	

που	λαμβάνονται	για	ένα	μνημείο.

(E2)	 Ο	 βαθμός	 αναστρεψιμότητας	 και	 επανεμβασιμότητας	

των	 εφαρμοσθέντων	 μέτρων	 ενόψει	 και	 των	 πιθανών	

μελλοντικών	εξελίξεων	(τεχνικών	και	θεωρητικών).

(E3)	 Η	ανθεκτικότητα	(durability)	των	μέτρων,	καθώς	και	των	

προστιθέμενων	 υλικών	 και	 ενισχυτικών	 στοιχείων,	 με	

την	πάροδο	του	χρόνου,	υπό	τις	δεδομένες	μηχανικές	

και	φυσικοχημικές	συνθήκες,	εκτός	και	εντός	των	δομι-

κών	στοιχείων	του	μνημείου.

(E4)	 Η	κατασκευαστική	αξιοπιστία	της	προτεινόμενης	επέμ-

βασης	 και	 η	 ελεγξιμότητα	 της	 προτεινόμενης	 λύσης	

υπό	τις	δεδομένες	τεχνοοικονομικές	συνθήκες.

(E5)	 Η	λειτουργική	εξυπηρέτηση	των	νέων	χρήσεων,	πέραν	

των	 καθαρά	θρησκευτικών,	 οι	 οποίες	 έχουν	αποφασι-

στεί	 (π.χ.	 τουρισμός,	 πολιτιστικές	 εκδηλώσεις	 κλπ.)	

πριν	από	οποιεσδήποτε	επεμβάσεις.

Εδώ	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	στις	τρεις	μνημειακές	αξίες	
Mi και	στις	πέντε	επιτελεστικότητες	Ei	πρέπει	να	προστεθεί	

και	το	κόστος	 (K).	Η	πιο	πάνω	«φιλοσοφική»	αντιμετώπιση	
του	 θέματος	 αναπτύσσεται	 πολύ	 πιο	 διεξοδικά	 στο	 βιβλίο	

του	 ακαδημαϊκού	 Θ.	 Π.	 Τάσιου	 [9].	 Για	 να	 διευκολυνθεί	 η	

επιλογή	βέλτιστης,	από	κάθε	άποψη,	τεχνικής	επεμβατικής	

λύσης,	χρειάζεται	να	καταφύγουμε	σε	μια	μέθοδο	βαθμολό-

Επιστημονικά Θέματα

γησης	των	λύσεων.	Με	βάση	τις	πιο	πάνω	παραμέτρους	ορί-

ζεται	ως	βέλτιστη	επεμβατική	δομητική	λύση,	εκείνη	η	λύση	

η	οποία	λαμβάνει	τη	μεγαλύτερη	βαθμολογία	Α	μεταξύ	των	
προτεινόμενων	λύσεων.	Η	βαθμολογία	κάθε	πρότασης	(λύ-

σης)	ονομάζεται	δείκτης	αποδοτικότητας	Α	και	ορίζεται	ως	
εξής	[9]:

όπου	xj είναι	η	τιμή	που	δίνεται	(από	1	έως	9)	σε	κάθε	ένα	από	

τα	εννέα	χαρακτηριστικά	(ανα)σχεδιασμού,	δηλαδή	τις	τρεις	

μνημειακές	αξίες	(M1	έως	M3),	τις	πέντε	επιτελεστικότητες	
(E1	έως	E5)	και	το	κόστος	(Κ).	Στη	σχέση	(4)	η	παράμετρος	
xj,min	είναι	η	ελάχιστη	τιμή	που	θα	μπορούσε	να	δεχθεί	ο	μελε-

τητής	(συνήθως xj,min=1)	και	wj είναι	ο	συντελεστής	βαρύτητας	

(weight)	 του	κάθε	χαρακτηριστικού	 j,	ο	οποίος	εκφράζει	τη	
συγκριτική	σπουδαιότητα	του	υπόψη	χαρακτηριστικού	έναντι	

των	άλλων.	Προφανώς,	το	άθροισμα	των	wj	δίνει	τη	μονάδα.

Ο	πιο	πάνω	αλγόριθμος	εφαρμόζεται	για	διαφορετικές	τιμές	

της	σεισμικής	δράσης	SE	και	τελικά	γίνεται	επιλογή	εκείνης	

της	σεισμικής	δράσης	σχεδιασμού	η	οποία	μεγιστοποιεί	 το	

το	δείκτη	αποδοτικότητας	Α.

4.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	-	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	είδαμε	τους	τρόπους	αποτί-

μησης	της	φθοράς	των	εκκλησιαστικών	μνημείων,	καθώς	και	

την	αξιολόγηση	των	επιλογών	επέμβασης.

Στο	Β΄	Μέρος	του	άρθρου	θα	παρουσιαστούν	οι	κυριότερες	

μέθοδοι	συντήρησης	και	στερέωσης.

Κλείνοντας	το	παρόν	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	αισθανόμαστε	

την	 υποχρέωση	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 από	 τους	 αρχικούς	

ελέγχους	και	τις	πρώτες	παρατηρήσεις	εξαρτάται	η	επιτυχία	

των	μετέπειτα	επεμβάσεων	στα	εκκλησιαστικά	μνημεία.	

5.	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1]	 Ευρωκώδικας	EN	1991	(EC1):

	 Αρχές	σχεδιασμού	/	φορτίσεις.

[2]	 Ευρωκώδικας	EN	1992	(EC2):

	 Κατασκ.	από	οπλ.	σκυρόδεμα.

[3]	 Ευρωκώδικας	EN	1995	(EC5):	Ξύλινες	κατασκευές.

[4]	 Ευρωκώδικας	EN	1996	(EC6):	Λιθόκτιστες	κατασκευές.

[5]	 Ευρωκώδικας	EN	1998	(EC8):	Αντισειμικός	σχεδιασμός.

[6]	 G.	Macini,	FIB	lecture	on	durability	and	retrofitting	of	structures,	

FIB	conference,	Nicosia	–	Cyprus,	2011.

[7]	 Y.	C.	Fung,	Foundations	of	Solid	Mechanics,	Prentice-Hall	Inc.,	

Englewood	Cliffs,	New	Jersey	(U.S.A.),	1977.

[8]	 Proceedings	 of	 Smart	 EN	 (Management	 for	 Sustainable	

Human	Environment)	Conference,	 Limassol,	Cyprus,	 9	 –	 10	

Oct.	2013.

[9]	 Θ.	 Π.	 Τάσιος,	 Αξιολογικά	 προβλήματα	 κατά	 την	 δομητική	

αποκατάσταση	μνημείων,	Εκδόσεις	Λύχνος,	Αθήνα	2006. 

(4)



22 Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2014

Aφιέρωμα Aφιέρωμα

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φέρων	Οργανισμός	 (ΦΟ)	 ενός	 κτιρίου,	 π.χ.	 από	 οπλισμένο	
σκυρόδεμα,	είναι	το	σύνολο	των	στοιχείων	του,	οριζόντιων	
και	κατακόρυφων,	τα	οποία	φέρουν	τα	φορτία	βαρύτητας	του	
κτιρίου	και	συμμετέχουν	στην	«αντίσταση»	έναντι	σεισμού.

Αυτή	η	συμμετοχή	ή	επιρροή	των	επιμέρους	φερόντων	στοι-
χειών	στην	αντισεισμική	συμπεριφορά	του	συνόλου	του	κτι-
ρίου	μπορεί	να	είναι	σημαντική	έως	αμελητέα	(ουσιαστικώς),	
δηλ.	αρκετά	περιορισμένη	έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	αγνοηθεί.

Έτσι,	προκύπτει	η	ανάγκη	διάκρισης	σε	Πρωτεύοντα	/	Κύρια	
ή	Δευτερεύοντα	Φέροντα	Στοιχεία,	ειδικώς	έναντι	σεισμού,	
με	σημαντική	ή	περιορισμένη,	αντιστοίχως,	συμμετοχή	στη	
γενική	 απόκριση	 (και	 «αντίσταση»)	 του	 φέροντος	 οργανι-
σμού	του	κτιρίου.

Βεβαίως,	η	διάκριση	αυτή	των	σεισμικών	μελών	ενός	φέρο-
ντος	οργανισμού	είναι	δυνητική	και	όχι	υποχρεωτική	και	μπο-
ρεί	να	γίνει	μόνον	εάν	ικανοποιούνται	συγκεκριμένες	συν-
θήκες	και	προϋποθέσεις,	όπως	αναφέρονται	στα	επόμενα,	
ενώ	η	ορθολογική	χρήση	αυτής	της	διάκρισης	και	δυνατότη-
τας	εκτιμάται	πως	έχει	αρκετά	πλεονεκτήματα	όσον	αφορά	
το	σχεδιασμό	νέων	κτιρίων	αλλά	και	την	αποτίμηση	και	τον	
ανασχεδιασμό	υφιστάμενων	κτιρίων.

Οι	σχετικές	έννοιες	και	αντιλήψεις,	καθώς	και	η	διάκριση	των	
φερόντων	στοιχείων	(σε	πρωτεύοντα	και	δευτερεύοντα)	δεν	
είναι	κάτι	νέο.	Έτσι,	σε	Κανονισμούς	άλλων	χωρών	υπάρχουν	
σχετικές	προβλέψεις	και	διατάξεις,	αλλά	για	τα	ευρωπαϊκά	
και	ελληνικά	δεδομένα	είναι	η	πρώτη	φορά	κατά	την	οποία	
εισάγονται	ευθέως	αυτές	οι	έννοιες	στους	Κανονισμούς	(βλ.	
ΕΚ	8	και	ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Θα	πρέπει	να	επισημανθεί	πως	κατά	τους	σύγχρονους	Κανο-
νισμούς	(βλ.	ΕΚ	8	και	ΚΑΝ.ΕΠΕ.),	και	όσον	αφορά	κτίρια	με	
συστήματα	πλαισίων	ή	υβριδικά	συστήματα	ισοδύναμα	προς	
συστήματα	πλαισίων,	 τίθενται	θέματα	σχετικά	με	την	επιρ-
ροή	(τοπική	ή	γενική)	ή	/και	τη	συμμετοχή	των	τοιχοπληρώ-
σεων.	Οι	τοιχοπληρώσεις	είναι	κατ΄	εξοχήν	μη	στοιχεία	(δεν	
φέρουν	φορτία	βαρύτητας)	και	δεν	διακρίνονται	σε	πρωτεύ-
οντα	ή	δευτερεύοντα	(υπό	σεισμό),	ακόμη	και	όταν	επιτρέπε-
ται	ή	επιβάλλεται	να	ληφθούν	υπόψη	κατά	τον	αντισεισμικό	
σχεδιασμό.

2.	 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ	ΦΕΡΟΝΤΑ	 ΣΤΟΙΧΕΙΑ	 ΣΕ	ΝΕΑ	 ΚΤΙΡΙΑ	
ΚΑΤΑ	ΤΟΝ	ΕΚ	8
2.1	Ορισμοί
Οι	 αναφορές	 του	ΕΚ	8	στα	πρωτεύοντα	 και	 δευτερεύοντα	

Δευτερεύοντα Φέροντα Στοιχεία σε Νέα και Υφιστάμενα Δομήματα
Π.	Χρονόπουλος,	Ν.	Ζυγούρης,	Τ.	Παναγιωτάκος, (Αναδημοσίευση	από	το	περιοδικό	του	ΣΠΜΕ,	τεύχος	402)

σεισμικά	μέλη	 είναι	 περιορισμένες,	 ενώ	η	διάκριση	μεταξύ	
πρωτευόντων	και	δευτερευόντων	και	ο	«ορισμός»	τους	προ-
κύπτουν	από	το	συνδυασμό	των	σχετικών	αναφορών.	Έτσι,	
ισχύουν	τα	ακόλουθα.

Πρωτεύοντα	/	κύρια	σεισμικά	μέλη
Ως	πρωτεύοντα	/	κύρια	σεισμικά	μέλη	ορίζονται	τα	(περισσό-
τερα)	μέλη	του	φέροντος	οργανισμού	που	αναλαμβάνει	τη	
σεισμική	δράση,	και	τα	οποία:
•	Περιλαμβάνονται	στο	προσομοίωμα	για	τη	σεισμική	κατά-
σταση	σχεδιασμού,	και

•	Ελέγχονται	πλήρως	και	διαμορφώνονται	με	κατάλληλες	λε-
πτομέρειες,	κατά	τον	ΕΚ	8,	έτσι	ώστε	να	προσφέρουν	αξιό-
πιστη	«αντίσταση»	σε	σεισμό	(δηλ.	δυστμησία	/	δυσκαμψία,	
αντοχή	και	πλαστιμότητα).

Δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη
(βλ.	ΕΚ	8,	§§	1.5.2,	4.2.2	και	5.2.3.6)
Ως	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	ορίζονται	ορισμένα	(περιο-
ρισμένα	ως	προς	το	πλήθος)	μέλη,	τα	οποία	δεν	θεωρούνται	
τμήματα	του	φέροντος	οργανισμού	και	των	οποίων	η	«αντί-
σταση»	σε	σεισμό	«αγνοείται».
Τα	φέροντα	αυτά	στοιχεία	(οριζόντια	ή/και	κατακόρυφα)	δεν	
χρειάζεται	 να	συμμορφώνονται	με	όλους	τους	κανόνες	 του	
ΕΚ	8.	Τόσο	τα	ίδια	τα	δευτερεύοντα	μέλη	όσο	και	οι	συνδέ-
σεις	τους	θα	ελέγχονται	και	οι	λεπτομέρειές	τους	θα	διαμορ-
φώνονται	έτσι	ώστε	να	διατηρούν	την	ικανότητά	τους	έναντι	
κατακόρυφων	 φορτίων	 υπό	 τις	 μετακινήσεις,	 στροφές	 κλπ.	
που	προκαλούνται	κατά	το	σεισμό	σχεδιασμού,	με	κατάλληλη	
πρόβλεψη	για	φαινόμενα	 /	 αποτελέσματα	δευτέρας	 τάξεως	
(φαινόμενα	Ν-d,	επαύξηση	της	έντασης	και	της	μετακίνησης).

Γι’	αυτά	τα	μέλη	θα	πρέπει	να	ισχύουν	και	τα	εξής:
•	Η	 επιλογή	 και	 ο	 χαρακτηρισμός	 τους	δεν	 επιτρέπεται	 να	
μεταβάλλει	την	ταξινόμηση	του	κτιρίου	από	μη-κανονικό	σε	
κανονικό	(βλ.	τα	περί	κανονικότητας	ή	μη,	σε	κάτοψη	ή/και	
σε	τομή,	ΕΚ	8,	§	4.2.3),	και

•	Η	συνολική	συνεισφορά	όλων	των	δευτερευόντων	στοιχεί-
ων	στην	οριζόντια	δυσκαμψία	και	δυστμησία	δεν	πρέπει	να	
υπερβαίνει	το	15%	της	αντίστοιχης	συνεισφοράς	των	πρω-
τευόντων	στοιχείων.

Παρατηρήσεις
α)	Η	προηγούμενη	απαίτηση	για	τη	συνεισφορά	στην	οριζό-
ντια	δυσκαμψία	και	δυστμησία	(Κ)	των	δυο	υποσυστημάτων	
σεισμικών	μελών	(Π:	Πρωτεύοντα	και	Δ:Δευτερεύοντα),	οδη-
γεί	στα	εξής	(σύνολο	Σ=Π+Δ):

ΜΕΡΟΣ	1
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Aφιέρωμα Aφιέρωμα

Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 η	 «ενεργή»	 δυστμησία	 και	 δυσκαμψία	
των	φερόντων	στοιχείων	(Π	και	Δ)	μπορεί	να	ληφθεί	ίση	με	
το	 50%	 αυτής	 για	 μη-ρηγματωμένα	 στοιχεία	 οπλισμένου	
σκυροδέματος	(βλ.	ΕΚ	8,	§	4.3.1(7)).
β)	Με	βάση	τον	«ορισμό»,	τα	περιορισμένης	επιρροής	δευ-
τερεύοντα	σεισμικά	μέλη	σχεδιάζονται	μόνον	για	αντοχή	και	
όχι	 και	 για	 απόδοση	 (υστερητικής)	 ενέργειας	 (πλαστιμότη-
τα),	σε	αντίθεση	με	τα	καθοριστικής	σημασίας	πρωτεύοντα	
σεισμικά	μέλη.

Έτσι,	 τα	 στοιχεία	 αυτά	σχεδιάζονται	 ουσιαστικώς	 με	 βάση	
τον	ΕΚ	2	αλλά	για	την	ένταση	και	τις	μετακινήσεις,	στροφές	
κλπ.	κατά	το	σεισμό	σχεδιασμού	με	βάση	τον	ΕΚ	8.

Βεβαίως,	 γι’	 αυτά	 τα	 στοιχεία	 δεν	 τίθεται	 θέμα	 ικανοτικού	
σχεδιασμού	(κάθε	είδους),	ενώ	δεν	έχουν	νόημα	τα	περί	κρί-
σιμων	 περιοχών	 (πλαστικών	 αρθρώσεων),	 περιορισμού	 της	
ανηγμένης	αξονικής	δύναμης,	περίσφιγξης	κλπ.,	χωρίς	αυτό	
να	σημαίνει	πως	αυτά	τα	στοιχεία	δεν	έχουν	«πλαστιμότητα»	
(σημαντικός	μειωμένη,	κυρίως	μόνον	λόγω	υπεραντοχών).

2.2	Θέματα	ανάλυσης	και	επιλογής
Γενικώς,	δεν	υπάρχουν	«κανόνες»	για	την	επιλογή	των	δευ-
τερευόντων	 και	 των	 πρωτευόντων	 σεισμικών	 μελών,	 είτε	
πρόκειται	για	οριζόντια	είτε	πρόκειται	για	κατακόρυφα	φέ-
ροντα	στοιχεία.

Έτσι,	ως	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	μπορούν	να	χαρακτη-
ριστούν	δοκοί	ή	 /	και	υποστυλώματα,	ακόμη	και	 τοιχώματα	
(υπό	προϋποθέσεις),	αρκεί	να	τηρούνται	οι	γενικές	συνθήκες	
περί	 περιορισμένης	 «συνεισφοράς»	 και	 μη	 μεταβολής	 της	
ενδεχόμενης	μη-κανονικότητας	 του	κτιρίου	 (σε	κάτοψη	ή	 /	
και	σε	τομή).

Η	επιλογή	και	ο	έλεγχος	γίνεται	κατά	την	αιτιολογημένη	κρί-
ση	του	Μηχανικού,	ανάλογα	και	με	το	μέγεθος	του	κτιρίου	ή	
τα	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	του	σκελετού	του.

Για	 παράδειγμα,	 ως	 δευτερεύοντα	 σεισμικά	 μέλη	 μπορούν	
να	χαρακτηρισθούν	:
•	Στοιχεία	(μεμονωμένα	γενικώς)	με	μικρό	λόγο	διάτμησης,	
δηλ.	δοκοί	σύζευξης	ή	«κοντές»	δοκοί	ή	/	και	«κοντά»	υπο-
στυλώματα,	φύσει	ή	θέσει.

•	Στοιχεία	πλαισίων	που	δεν	ικανοποιούν	τις	απαιτήσεις	για	
περιορισμένη	 εκκεντρότητα	 των	 αξόνων	 τους,	 ή	 κάποιες	
από	τις	διατάξεις	περί	ικανοτικού	σχεδιασμού,	πλαστιμότη-
τας,	μέγιστων	/	ελάχιστων	κλπ.

•	Υποστυλώματα	(ή	/	και	τοιχώματα)	«φυτευτά»,	πάνω	σε	δο-
κούς	(ή	πλάκες),	μαζί	με	τα	στηρίζοντα	στοιχεία.

•	Δοκοί	με	έμμεσες	στηρίξεις.
•	Κεκλιμένα	στοιχεία,	βραχίονες	και	μέλη	κλιμακοστασίων	ή	
κεκλιμένων	επιπέδων	κλπ.

Σχετικώς	 η	 μόνη	 μεθοδολογία	 για	 την	 επιλογή	 και	 το	 χα-
ρακτηρισμό	 (με	 τις	 παρεπόμενες	«απαλλαγές»)	 ορισμένων	
φερόντων	στοιχείων	ως	δευτερευόντων	 (υπό	σεισμό)	είναι	

μέσω	πρόσθετων	αναλύσεων	και	 ελέγχων,	που	θα	αποδεί-
ξουν	1)	τα	περί	περιορισμένης	«συνεισφοράς»	και	2)	μη	με-
ταβολής	ενδεχομένης	μη–κανονικότητας.

Ο	 έλεγχος	 της	 μεταβολής	 ενδεχομένης	 μη-κανονικότητας	
(σε	κάτοψη	ή	/	και	σε	τομή)	μπορεί	να	αποφευχθεί	αν	εξαρ-
χής	έχει	ληφθεί	υπόψη	καταλλήλως	μειωμένη	τελική	τιμή	του	
ενιαίου	καθολικού	δείκτη	συμπεριφοράς	q,	κατά	τον	ΕΚ	8.

Ο	έλεγχος	της	περιορισμένης	«συνεισφοράς»	μπορεί	να	γί-
νει	μέσω	δύο	αναλύσεων	(τουλάχιστον):
Ανάλυση	(1):	Αρχική,	για	το	σύνολο	του	φέροντος	οργανι-
σμού,	 με	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 (πρωτεύοντα	 και	 δευτερεύοντα	
στοιχεία),	και
Ανάλυση	 (2):	 «Διερευνητική»,	 για	 το	υποσύνολο	 των	πρω-
τευόντων	στοιχείων	μόνον	(χωρίς	τα	κατ’	αρχή	επιλεγέντα	
δευτερεύοντα	στοιχεία).

Γι’	αυτή	τη	«διερευνητική»	ανάλυση	(2),	το	απλούστερο	και	
πρακτικότερο	είναι	 τα	κατ’	αρχή	επιλεγμένα	δευτερεύοντα	
σεισμικά	 μέλη	 να	 εισαχθούν	 στο	 προσομοίωμα	 με	 πλήρεις	
αρθρώσεις	στα	άκρα	τους,	δηλ.	με	μηδενική	δυστμησία	και	
δυσκαμψία.

Έτσι,	 μετά	από	διαδοχικές	«διερευνητικές»	αναλύσεις	 (και	
ελέγχους)	«κρατείται»	εκείνη	η	ανάλυση	και	εκείνο	το	σύνο-
λο	δευτερευόντων	στοιχείων	που	ικανοποιεί	τη	συνθήκη	πε-
ριορισμένης	«συνεισφοράς»	σε	όρους	οριζόντιας	δυσκαμψί-
ας	και	δυστμησίας	(ισοδυνάμως	οριζόντιων	μετατοπίσεων),	
βλ.	Παρατήρηση	α/§	2.1.

Τελικώς,	τα	εντατικά	 (και	παραμορφωσιακά)	μεγέθη	για	τα	
δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	του	κτιρίου,	σε	κάθε	όροφο	και	
προς	κάθε	διεύθυνση,	προκύπτουν	ως	γινόμενο	αυτών	από	
την	ανάλυση	(1)	επί	το	λόγο	των	οριζόντιων	δυσκαμψιών	 /	
δυστμησιών	της	ανάλυσης	(1)	και	της	τελικής	ανάλυσης	(2):

η	τελική	δύναμη	του	δευτερεύοντος	μέλους	(i)	και	η	δύναμη	
που	προκύπτει	από	την	ανάλυση	(1),	αντιστοίχως,	και

η	δυσκαμψία	/	δυστμησία	του	ορόφου	που	βρίσκεται	το	μέλος	
(i)	κατά	την	ανάλυση	(1)	και	την	ανάλυση	(2)	αντιστοίχως.
Δηλαδή,	τελικώς,	τα	μεγέθη	για	τα	δευτερεύοντα	σεισμικά	
μέλη	του	κτιρίου	είναι	αυτά	της	ανάλυσης	(1)	επί	έναν	συντε-
λεστή	το	πολύ	ίσο	με	1,15,	βλ.	Παρατήρηση	α/§	2.1.

2.3	Θέματα	σχεδιασμού	και	όπλισης
Όπως	αναφέρθηκε,	 τα	 εντατικά	 (και	 παραμορφωσιακά)	 με-
γέθη	για	τα	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	του	κτιρίου	εκτιμώ-
νται	με	βάση	τα	αποτελέσματα	της	αρχικής	ανάλυσης	 (για	
το	σύνολο	των	μελών)	και	της	τελικής	ανάλυσης	(χωρίς	τα	
τελικώς	επιλεγέντα	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη).
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Με	βάση	αυτή	την	τελική	(και	αυξημένη)	ένταση	ελέγχονται	
και	διαμορφώνονται	τα	δευτερεύοντα	στοιχεία	 (και	οι	συν-
δέσεις	τους),	κατά	τον	ΕΚ	8.	Δηλαδή	για	τις	τελικές	δράσεις	
ΝEd	,	MEd	και	VEd	ελέγχονται	οι	διατιθέμενες	MRd	και	VRd	
όπως	υπολογίζονται	με	βάση	τον	ΕΚ	2.

3.	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ	ΦΕΡΟΝΤΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΕ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	
ΚΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΑ	ΤΟΝ	ΚΑΝ.ΕΠΕ.
3.1	Ορισμοί
Οι	αναφορές	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.	στα	(πρωτεύοντα	και)	δευτερεύ-
οντα	φέροντα	στοιχεία	–	σεισμικά	μέλη	είναι	εκ	των	πραγ-
μάτων	πολλές	και	διάσπαρτες,	σε	αρκετά	Κεφάλαια,	κυρίως	
στα	2	έως	και	5,	καθώς	και	στο	9	(και	στο	10).

Πριν	 από	 την	 παρουσίαση	 των	 σχετικών	 προβλέψεων	 και	
διατάξεων	 αυτού	 του	 Κανονισμού	 ανά	 Κεφάλαιο,	 κρίνεται	
σκόπιμη	μια	συνοπτική	αναφορά	στις	κύριες	 ιδιαιτερότητές	
του,	 αναγκαίες	 λόγω	 του	 αντικειμένου	 του	 (αποτίμηση	 και	
επισκευή	/	ενίσχυση	υφιστάμενων	κτιρίων),	ως	εξής:
α)	Οι	στάθμες	επιτελεστικότητας	του	φέροντος	οργανισμού	
(στοχευόμενη	 συμπεριφορά,	 επίπεδο	 βλάβης)	 και	 οι	 στόχοι	
επανελέγχου	(για	την	αποτίμηση	και	τον	ανασχεδιασμό),	ως	
συνδυασμός	της	στάθμης	επιτελεστικότητας	και	 της	σεισμι-
κής	δράσεως	(100%	ή	60%,	μέσω	διαφορετικής	πιθανότητας	
υπέρβασης	εντός	του	συμβατικού	χρόνου	ζωής	των	50	ετών).
β)	Οι	στάθμες	αξιοπιστίας	δεδομένων	(ΣΑΔ)	για	τα	διάφορα	
χαρακτηριστικά	(γεωμετρικά	και	μηχανικά)	του	υφιστάμενου	
δομήματος,	οι	οποίες	επηρεάζουν	αρκετές	παραμέτρους	της	
ανάλυσης	 και	 του	 ελέγχου,	 όπως	 παρουσιάζονται	 κυρίως	
στα	Κεφάλαια	περί	των	βασικών	δεδομένων	(Κεφ.	4)	και	των	
τελικών	ελέγχων	ασφαλείας	(Κεφ.	9).
γ)	Τα	περί	της	νέας	γενιάς	επιμέρους	συντελεστών	ασφαλεί-
ας	γSd	και	γRd,	για	να	καλυφθούν	οι	αυξημένες	αβεβαιότητες	
όσον	αφορά	τα	προσομοιώματα	με	τα	οποία	εκτιμώνται	οι	συ-
νέπειες	των	δράσεων	(ένταση	και	παραμόρφωση)	και	τα	αντί-
στοιχα	χαρακτηριστικά	αντίστασης	(υπό	ευρύτερη	έννοια).
δ)	 Τα	 περί	 αναλύσεων	 και	 ελέγχων,	 σε	 όρους	 δύναμης	 ή	
παραμόρφωσης,	μέσω	γραμμικών	ή	μη–γραμμικών	μεθόδων	
(όσον	 αφορά	 τη	 συμπεριφορά	 του	 υλικού),	 με	 χρήση	 του	
καθολικού	 δείκτη	 συμπεριφοράς	 q	 ή	 των	 τοπικών	 δεικτών	
πλαστιμότητας	m,	ή	με	χρήση	διγραμμικών	 («σκελετικών»)	
σχέσεων	απόκρισης	(αντίστασης)	και	κατάλληλων	παραμορ-
φώσεων	ελέγχου.

3.2	Κεφάλαιο	2,	βασικές	αρχές	/	κριτήρια	και	διαδικασίες.
•	Στις	§§	2.2.1	και	2.2.2	παρουσιάζονται	οι	βασικές	αρχές	για	
τις	στάθμες	επιτελεστικότητας	(Α,Β,Γ)	του	φέροντος	οργανι-
σμού	και	τους	στόχους	επανελέγχου,	αναλόγως	και	της	σει-
σμικής	δράσεως	(1:	100%	για	p=10%	στα	50	έτη,	και	2:	60%	
για	p=50%	στα	50	έτη).
Ενδεικτικώς,	 για	 νέα	 δομήματα	 ο	 προβλεπόμενος	 στόχος	
για	τον	αντισεισμικό	σχεδιασμό	(κατά	τον	ΕΚ	8)	είναι	ο	Β1	
(βλάβες	του	φέροντος	οργανισμού	και	του	οργανισμού	πλή-
ρωσης	έως	και	έντονες	και	εκτεταμένες,	αλλά	με	στόχο	την	
προστασία	ζωής	και	τον	περιορισμό	των	ζημιών	για	την	οικο-
σκευή	ή	τα	αποθηκευμένα	υλικά,	αγαθά	κλπ.).

•	 Στην	 §	 2.4.3.3	 αναφέρεται	 πως	 ο	 έλεγχος	 των	 δεικτών	
ανεπάρκειας,	ως	 προϋπόθεση	 εφαρμογής	 γραμμικών	 (ελα-
στικών)	μεθόδων	 (μέσω	q	ή	m),	 γίνεται	μόνον	για	 τα	πρω-
τεύοντα	φέροντα	στοιχεία,	παρά	το	γεγονός	πως	στα	σχετι-
κά	προσομοιώματα	θα	συμπεριλαμβάνονται	γενικώς	όλα	τα	
στοιχεία/	πρωτεύοντα	και	δευτερεύοντα	(βλ.	και	Κεφάλαιο	5,	
§§	5.5	και	5.6).
•	Στην	§	2.4.3.4	παρουσιάζεται	η	βασική	διάκριση	σε	πρωτεύ-
οντα	 και	 δευτερεύοντα	 φέροντα	 στοιχεία	 (σεισμικά	 μέλη),	
στο	 πλαίσιο	 αυτής	 κατά	 τον	ΕΚ	 8	 (βλ.	 στα	 προηγούμενα),	
με	 την	 επισήμανση	 πως	 για	 τις	 τοιχοπληρώσεις	 (οι	 οποίες	
δεν	φέρουν	κατακόρυφα	φορτία)	δεν	 ισχύει	αυτή	η	διάκρι-
ση.	Βασική	συνέπεια	του	χαρακτηρισμού	ενός	στοιχείου	 (ή	
επιμέρους	φορέα)	ως	δευτερεύοντος	(υπό	σεισμό)	είναι	πως	
για	τα	στοιχεία	αυτά	(ή	τους	φορείς	αυτούς)	ισχύουν	διαφο-
ρετικά	κριτήρια	ελέγχου,	επιτρέπεται	δηλαδή	να	υποστούν	
μεγαλύτερες	μετακινήσεις	και	βλάβες	από	ό,τι	τα	πρωτεύο-
ντα	στοιχεία	(ή	οι	πρωτεύοντες	φορείς),	κατά	το	Κεφάλαιο	
9	(κυρίως).
•	Στην	ίδια	παράγραφο	(§	2.4.3.4)	αναφέρεται	πως	στην	περί-
πτωση	κατά	την	οποία	ως	στόχος	επανελέγχου	(αποτίμησης	
ή	ανασχεδιασμού)	έχει	επιλεγεί	ο	περιορισμός	των	βλαβών	
(και	η	άμεση	χρήση,	στόχος	Α),	η	διάκριση	σε	πρωτεύοντα	και	
δευτερεύοντα	δεν	επιτρέπεται	(αναμένεται	οιονεί	ελαστική	
συμπεριφορά	για	όλα	τα	στοιχεία	και	 τις	 τοιχοπληρώσεις).	
Δηλαδή,	η	διάκριση	των	φερόντων	στοιχείων	γίνεται	μόνον	
για	στάθμες	επιτελεστικότητας	Β	ή	Γ	(και	τους	αντίστοιχους	
στόχους	επανελέγχου).
•	Στην	§	2.4.4	αναφέρεται	πως	στην	περίπτωση	δομητικών	
επεμβάσεων	και	 τελικού	ελέγχου	του	δομήματος	 (ανασχε-
διασμού)	θα	γίνεται	και	έλεγχος	περιορισμού	βλαβών,	σύμ-
φωνα	με	το	Κεφάλαιο	9,	τόσο	για	όλα	τα	φέροντα	στοιχεία	
(πρωτεύοντα	και	δευτερεύοντα)	όσο	και	για	τις	τοιχοπληρώ-
σεις	και	τα	προσαρτήματα	του	δομήματος.

Έτσι,	φαίνεται	πως	κατά	την	αποτίμηση	του	δομήματος	(όπως	
έχει,	χωρίς	οποιαδήποτε	επέμβαση)	ο	έλεγχος	περιορισμού	
βλαβών	δεν	γίνεται	ή	γίνεται	εμμέσως	(μέσω	των	ελέγχων	
ασφαλείας)	και	όχι	με	ιδιαίτερα	κριτήρια.	Άλλως,	απαιτείται	
σχετική	συμπλήρωση	ή	διόρθωση	του	Κανονισμού.

3.3	Κεφάλαιο	3,	φέρων	οργανισμός/διερεύνηση	και	τεκμη-
ρίωση.
•	Στις	§§	3.6.1	και	3.6.2	αναφέρονται	τα	περί	των	σταθμών	
αξιοπιστίας	 των	 δεδομένων	 (ΣΑΔ)	 που	 υπεισέρχονται	 στις	
δράσεις	και	στις	αντιστάσεις,	και	οι	οποίες	διακρίνονται	σε	
«υψηλή»,	«ικανοποιητική»	και	«ανεκτή».
Σχετικώς,	ισχύουν	δύο	(2)	επισημάνσεις:
>	Τα	δευτερεύοντα	φέροντα	στοιχεία	μπορούν	να	λαμβάνο-
νται	 υπόψη	ακόμη	 και	 με	 δεδομένα	ανεπαρκέστερα	αυτών	
που	 αντιστοιχούν	 σε	 απλώς	 ανεκτή	 ΣΑΔ.	 Στην	 περίπτωση	
αυτή	εφαρμόζονται	όλα	όσα	ισχύουν	για	ανεκτή	ΣΑΔ.
>	Για	τις	τοιχοπληρώσεις,	απλώς	ανεκτή	ΣΑΔ	δεν	επιτρέπεται	
(βλ.	§	3.7.3),	δηλαδή	επιβάλλεται	ικανοποιητική	ή	υψηλή	ΣΑΔ.
•	 Στην	 §	 3.6.3	 αναφέρονται	 οι	 επιπτώσεις	 της	 ΣΑΔ	 στην	
αποτίμηση	και	στον	ανασχεδιασμό,	με	επιρροή	στη	μέθοδο	
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ανάλυσης	(βλ.	Κεφ.	5),	στους	επιμέρους	συντελεστές	ασφα-
λείας	(γf	και	γSd,	γm	και	γRd,	βλ.	Κεφ.	4)	και	στα	κριτήρια	
ελέγχων	(βλ.	Κεφ.	9),	όπως	παρουσιάζεται	στα	επόμενα.

3.4	Κεφάλαιο	4,	βασικά	δεδομένα	(αποτίμησης	και	ανασχε-
διασμού).
•	Στην	§	4.6.3	συμπεραίνεται,	εμμέσως,	πως	αν	διαταχθούν	
ισχυροί	φορείς	(νέοι	ή	μετά	από	ενίσχυση),	επαρκείς	ως	προς	
το	πλήθος	και	την	αντίσταση,	τότε	οι	υπόλοιποι	υφιστάμενοι	
φορείς	μπορούν	να	θεωρηθούν	ως	δευτερεύοντες.	Σχετικώς,	
βλ.	και	την	§	5.1.2,	με	αντίστοιχη	σαφέστερη	αναφορά.
Βεβαίως,	 αντίστοιχες	 θεωρήσεις	 μπορούν	 να	 υιοθετηθούν	
και	σε	περιπτώσεις	τοιχοπληρωμένων	πλαισίων,	είτε	υφιστά-
μενων	είτε	μετά	από	διάταξη	νέων	τοιχοπληρώσεων,	 κατά	
τις	προβλέψεις	και	τις	διατάξεις	του	Κανονισμού.
•	Στην	§	4.7.1	(και	στο	Παράρτημα	4.4),	στα	περί	των	τοπικών	
δεικτών	πλαστιμότητας	m	(σε	πλήρη	αντιστοιχία	με	τα	του	
Κεφαλαίου	9),	παρουσιάζονται	οι	διαφοροποιήσεις	των	ελέγ-
χων	(αναλόγως	της	στάθμης	επιτελεστικότητας	/	του	στόχου	
επανελέγχου)	για	τα	πρωτεύοντα	και	τα	δευτερεύοντα	σει-
σμικά	μέλη,	κατά	το	επόμενο	σχηματικό.

3.5	Κεφάλαιο	5,	ανάλυση	(πριν	και	μετά	την	επέμβαση).
•	Στις	§§	5.1.2	και	5.1.3	αναφέρεται	η	δυνητική	διάκριση	και	η	
ειδοποιός	διαφορά	μεταξύ	πρωτευόντων	/	κύριων	και	δευτε-
ρευόντων	φερόντων	στοιχείων	(υπό	σεισμό),	κατ’	αντιστοι-
χία	με	όσα	έχουν	ήδη	παρουσιαστεί.
Έτσι,	ως	δευτερεύοντα	μπορούν	γενικώς	να	χαρακτηρισθούν	
φέροντα	στοιχεία	τα	οποία	συμβάλλουν	στην	ανάληψη	κα-
τακόρυφων	φορτίων	αλλά	δεν	συνεισφέρουν	σε	σημαντικό	

βαθμό	(δεν	είναι	κρίσιμα)	έναντι	σεισμού,	ή	ο	βαθμός	συνει-
σφοράς	 τους	 είναι	 μάλλον	 αναξιόπιστος	 (λόγω	ανέλεγκτου	
τρόπου	δόμησης	ή	μικρής	αντίστασης),	με	συνέπεια	να	υφίστα-
νται	μεγαλύτερες	παραμορφώσεις	και	βλάβες,	χωρίς	(όμως)	
να	επηρεάζεται	σημαντικός	το	σύνολο	του	δομήματος.
•	Στην	§	5.4.3	παρουσιάζονται	οι	διαφοροποιήσεις	όσον	αφο-
ρά	τα	θέματα	ανάλυσης	σε	σχέση	με	τις	δύο	(2)	υποομάδες	
σεισμικών	μελών,	ενώ	γενικώς	στα	προσομοιώματα	λαμβά-
νονται	 υπόψη	 όλα	 τα	 δομικά	 στοιχεία	 (με	 εξαιρέσεις	 κατά	
τα	επόμενα).
>	Ελαστικές	(γραμμικές)	αναλύσεις,	απόφαση	μη	επέμβασης:	
Λαμβάνονται	υπόψη	όλα	τα	στοιχεία,	δηλαδή	δεν	γίνεται	δι-
άκριση	σε	πρωτεύοντα	και	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη.
>	 Ελαστικές	 (γραμμικές)	 αναλύσεις,	 απόφαση	 επέμβασης:	
Επιτρέπεται	να	ληφθούν	υπόψη	μόνον	τα	κύρια	(τα	κρίσιμα)	
στοιχεία,	υπό	τις	εξής	προϋποθέσεις,	κατ’	αντιστοιχία	αυτών	
κατά	τον	ΕΚ	8	(βλ.	στα	προηγούμενα,	§	2.1):
	Η	κατάταξη	δεν	μπορεί	να	είναι	επιλεκτική,	δηλ.	να	εφαρ-
μόζεται	 σε	 ορισμένες	 περιοχές	 ή	 σε	 ορισμένους	 ορόφους	
του	κτιρίου.
 Η	μορφολογία	του	κτιρίου	δεν	μπορεί	να	μετατρέπεται	από	μη	
–	κανονική	σε	κανονική	(βλ.	τις	σχετικές	προβλέψεις	του	ΕΚ	8).
	Η	συνολική	δυσκαμψία	 (έναντι	οριζοντίων	φορτίων)	των	
δευτερευόντων	στοιχείων	δεν	θα	υπερβαίνει	το	25%	αυτής	
των	πρωτευόντων	στοιχείων	(έναντι	του	15%	κατά	ΕΚ	8	για	
τα	νέα	δομήματα).

Ο	έλεγχος	του	κριτηρίου	του	25%	μπορεί	να	γίνει	με	δύο	(2)	
διαδοχικές	αναλύσεις	του	δομήματος	(βλ.	στα	προηγούμενα,	§	
2.2),	μία	με	στερεά	και	μία	με	αρθρωτή	σύνδεση	των	δευτερευ-
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Εικόνα	σελίδα	6	Σκελετικό	Διάγραμμα	Συμπεριφοράς	(για	τα	επιμέρους	δομικά	στοιχεία,	ή	το	δόμημα	–	ως	σύνολο)	

2)	Για	τα	δευτερεύοντα	φέροντα	στοιχεία:	
Γι’	αυτά	τα	στοιχεία,	γίνεται	αποδεκτός	μεγαλύτερος	βαθμός	βλά-
βης	 (υπό	σεισμό)	απ’	 ‘οτι	για	τα	πρωτεύοντα	φέροντα	στοιχεία,	
αναλόγως	και	του	αν	πρόκειται	για	κατακόρυφα	ή	οριζόντια	φέρο-
ντα	στοιχεία,	για	τιμές	dd	που	διαμορφώνονται	και	μέσω	γRd.

Παρατηρήσεις: 1) Για	τα	πρωτεύοντα	φέροντα	στοιχεία:	Η	οριακή	
παραμόρφωση	σχεδιασμού	(dd),	ακόμη	και	για	τη	στάθμη	επιτε-
λεδτικότητας	Γ,	 είναι	μικρότερη	αυτής	που	αντιστοιχεί	στην	οι-
ονεί-αστοχία	 (da),	 και	 μάλιστα	με	 ικανοποιητική	αξιοπιστία,	 που	
εκφράζεται	μέσω	του	γRd	(βλ.Κεφ.9)
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όντων	στοιχείων	με	τον	υπόλοιπο	φορέα	και	με	έλεγχο	ισχύος	
του	κριτηρίου	στις	προκύπτουσες	μετακινήσεις	ορόφων.

>	Ανελαστική	ανάλυση	(μη-γραμμική),	απλοποιημένη	/	στατι-
κή:	Υπό	το	σύνολο	των	προηγούμενων	προϋποθέσεων,	επι-
τρέπεται	να	ληφθούν	υπόψη	μόνον	τα	κύρια	(κρίσιμα)	στοι-
χεία,	ενώ	η	φάση	εξασθένησης	της	αντίστασης	αυτών	των	
στοιχείων	επιτρέπεται	να	μη	προσομοιώνεται.

Γενικότερα,	για	τις	ανελαστικές	αναλύσεις,	και	κατά	τα	Κε-
φάλαια	4	και	9,	οριζόντια	δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	επι-
τρέπεται	να	μη	συμπεριλαμβάνονται	στο	προσομοίωμα	(και	
να	μη	ελέγχονται),	για	τις	στάθμες	επιτελεστικότητας/τους	
στόχους	επανελέγχου	Β	και	Γ.

•	Στην	§	5.4.5	αναφέρεται	πως	ο	χαρακτηρισμός	ενός	κτιρίου	
ως	κανονικού	ή	μη-κανονικού	(βλ.	και	§	5.5.1.2)	γίνεται	είτε	
με	συνεκτίμηση	είτε	με	μη-συνεκτίμηση	των	δευτερευόντων	
στοιχείων	ή/και	των	τοιχοπληρώσεων.
•	Στις	§§	5.5	και	5.6,	για	τις	γραμμικές	/	ελαστικές	αναλύσεις,	
επισημαίνεται	πως	ο	έλεγχος	των	δεικτών	ανεπάρκειας	(λ)	
γίνεται	 τόσο	για	 την	αποτίμηση	όσο	και	 για	 τον	ανασχεδι-
ασμό	 των	 επεμβάσεων	μόνον	για	 τα	πρωτεύοντα	φέροντα	
στοιχεία,	 ενώ	 στο	 προσομοίωμα	 θα	 συμπεριλαμβάνονται	
γενικώς	όλα	τα	στοιχεία	του	δομήματος.	Σχετικώς,	βλ.	στα	
προηγούμενα,	§	3.2,	καθώς	και	στην	§	2.4.3.3	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.	
Επίσης	βλ.	και	την	§	5.4.3	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.
•	Στις	§§	5.7	και	5.8,	για	τις	μη-γραμμικές/ανελαστικές	ανα-
λύσεις,	αναφέρεται	πως	στο	προσομοίωμα	θα	συμπεριλαμ-
βάνονται	 γενικώς	 όλα	 τα	 στοιχεία	 του	 δομήματος.	 Όπως,	
όμως,	 ήδη	 επισημάνθηκε,	 σε	 περίπτωση	 απλοποιημένης/
στατικής	 ανάλυσης	 και	 υπό	 προϋποθέσεις	 (βλ.	 και	 την	 §	
5.4.3	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.),	επιτρέπεται	να	ληφθούν	υπόψη	μόνον	
τα	πρωτεύοντα	/	κύρια	σεισμικά	μέλη.	Σχετικώς,	βλ.	και	την	
§5.7.3.1	(στ	και	ζ)	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.

3.6	Κεφάλαιο	9,	έλεγχοι	ασφαλείας.
•	Κατ’	αρχήν,	φαίνεται	πως	απαιτούνται	συμπληρώσεις	ή	δι-
ορθώσεις	όσον	αφορά	τους	ελέγχους	περιορισμού	βλαβών,	
για	το	σύνολο	των	φερόντων	στοιχείων	και	για	τις	τοιχοπλη-
ρώσεις,	στις	περιπτώσεις	αποτίμησης,	δομητικών	επεμβάσεων	
και	τελικού	ανασχεδιασμού	του	δομήματος.	Σχετικώς,	βλ.	στα	
προηγούμενα,	§	3.2,	καθώς	και	στη	§	2.4.4	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.

•	Για	στάθμη	επιτελεστικότητας	/	στόχο	επανελέγχου	Α,	δηλ.	για	
οιονεί	 γραμμική	 /	 ελαστική	 συμπεριφορά,	 οι	 αντιστάσεις	 όλων	
των	στοιχείων	(σε	όρους	«δύναμης»)	υπολογίζονται	με	γRd=1,00.	
Σχετικώς,	βλ.	τη	§	9.2	καθώς	και	το	Παράρτημα	9Α(§	1).

Σ’	αυτή	την	περίπτωση	δεν	γίνεται	διάκριση	σε	πρωτεύοντα	
και	 δευτερεύοντα	σεισμικά	μέλη	 (βλ.	 και	 την	§	2.4.3.4	 του	
ΚΑΝ.ΕΠΕ),	όπως	δεν	γίνεται	και	διάκριση	σε	ψαθυρά	ή	πλά-
στιμα	στοιχεία.

•	Για	στάθμες	επιτελεστικότητας	/	στόχους	επανελέγχου	Β	
ή	Γ,	και	χρήση	τιμής	q,	οι	αντιστάσεις	όλων	των	στοιχείων	

(σε	όρους	«δύναμης»)	υπολογίζονται,	επίσης,	με	γRd=1,00.	
Σχετικώς,	βλ.	την	§	9.3.3	καθώς	και	το	Παράρτημα	9Α	(§	2).	
Όμως,	για	την	εκτίμηση	της	έντασης	(Sd)	υπάρχουν	ιδιαιτε-
ρότητες	(κατά	ΚΑΝ.ΕΠΕ)	ως	εξής:

-Για	πλάστιμα	στοιχεία
Δεν	γίνεται	ικανοτικός	σχεδιασμός.
Δεν	υπάρχουν	διαφορές	μεταξύ	πρωτευόντων	και	δευτερευ-
όντων	σεισμικών	μελών.

-Για	ψαθυρά	στοιχεία
Γίνεται	 ικανοτικός	 σχεδιασμός	 (με	 υπεραντοχές	 γRd.Rd,	
όπου	η	Rd	υπολογίζεται	με	βάση	μέσες	τιμές).	Έτσι,	ο	συ-
ντελεστής	γRd	εξαρτάται	και	από	τη	διάκριση	του	σεισμικού	
μέλους,	ως	εξής:
α)	Πρωτεύοντα	φέροντα	στοιχεία:
	 γRd=1,15	ή	1,40	ή	1,50,
	 για	ΣΑΔ	υψηλή	ή	ικανοποιητική	ή	ανεκτή.
β)	Δευτερεύοντα	φέροντα	στοιχεία:	
	 γRd=1,0	.

•	Για	στάθμες	επιτελεστικότητας	/	στόχους	επανελέγχου	Β	
ή	Γ,	και	χρήση	τιμών	m,	οι	αντιστάσεις	όλων	των	στοιχείων	
(σε	όρους	«δύναμης»)	υπολογίζονται,	επίσης,	με	γRd=1,00.	
Σχετικώς,	βλ.	την	§	9.3.2	καθώς	και	το	Παράρτημα	9Α	(§	3).
Όμως,	 για	 τις	 αντιστάσεις	 (αντοχές)	 των	στοιχείων,	 υπάρ-
χει	διαφοροποίηση,	όχι	για	τα	πλάστιμα	αλλά	για	τα	ψαθυρά	
στοιχεία,	για	τα	οποία	ισχύουν	τα	εξής;
α)	Πρωτεύοντα	φέροντα	στοιχεία:
Η	Rd	υπολογίζεται	με	τις	αντιπροσωπευτικές	τιμές	ιδιοτήτων	
των	υλικών	(και	τους	κατάλληλους	γm).
β)	Δευτερεύοντα	στοιχεία:

Η	Rd	υπολογίζεται	με	τις	μέσες	τιμές	ιδιοτήτων	των	υλικών	
(και	τους	κατάλληλους	γm	,	μειωμένους).

Επίσης,	για	την	εκτίμηση	της	έντασης,	υπάρχουν	ιδιαιτερό-
τητες,	ως	εξής:

-Για	πλάστιμα	στοιχεία
Δεν	γίνεται	ικανοτικός	σχεδιασμός.
Οι	 τιμές	 των	 δεικτών	 m(=dd/dy)	 υπολογίζονται	 λαμβάνοντας	
υπόψη	και	κατάλληλες	τιμές	γRd	,	ως	εξής	(βλ.	και	το	σχηματι-
κό	/	εποπτικό	διάγραμμα	του	Παραρτήματος	4.4	του	ΚΑΝ.ΕΠΕ.,	
όπως	έχει	επισυναρθεί	και	εδώ,	βλ.	στα	προηγούμενα,	§	3.4:
Στάθμες/Στόχοι	Β:
Πρωτεύοντα	και	δευτερεύοντα	φέροντα	στοιχεία,
	 γRd=1,50	(για	d=θu)	ή	1,80	(για	d=θpl)
Στάθμες/Στόχοι	Γ:
α)	Πρωτεύοντα	φέροντα	στοιχεία,	όπως	πριν,
	 γRd=1,5	(για	d=θu)	ή	1,8	(για	d=θpl)
β)	Δευτερεύοντα	φέροντα	στοιχεία,
	 γRd=1,00.

-Για	ψαθυρά	στοιχεία
Γίνεται	ικανοτικός	σχεδιασμός,	όπως	και	για	τη	χρήση	τιμής	q.	

Aφιέρωμα Aφιέρωμα
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O	συντελεστής	 καμπτικής	 υπεραντοχής	 γRd	 εξαρτάται	 και	
από	τη	διάκριση	των	σεισμικών	μελών	(πρωτεύοντα	ή	δευτε-
ρεύοντα),	ακριβώς	όπως	και	για	τη	χρήση	τιμής	q.

•	Για	στάθμες	επιτελεστικότητας/στόχους	επανελέγχου	Β	ή	
Γ,	και	ανελαστικές	αναλύσεις	(οπότε	και	για	τα	ψαθυρά	στοι-
χεία	δεν	γίνεται	ικανοτικός	σχεδιασμός),	ισχύουν	διατάξεις	
αντίστοιχες	αυτών	για	χρήση	τιμών	m.
Σχετικώς,	βλ.	 την	§	9.3.1	καθώς	και	 το	Παράρτημα	9Α(§4),	
όπου	αναφέρονται	τα	εξής:

-Για	πλάστιμα	στοιχεία
Οι	παραμορφώσεις	σχεδιασμού	υπολογίζονται	όπως	και	 για	
τη	χρήση	τιμών	m	(βλ.	αμέσως	πριν),	δηλ.	με	τιμές	γRd	αναλό-
γως	της	στάθμης/του	στόχου	(Β	ή	Γ)	και	της	διάκρισης	των
σεισμικών	μελών	(πρωτεύοντα	ή	δευτερεύοντα).

-Για	ψαθυρά	στοιχεία
Οι	αντοχές	σχεδιασμού	υπολογίζονται	όπως	και	για	τη	χρή-
ση	τιμών	m,	δηλ.	με	αντιπροσωπευτικές	ή	μέσες	τιμές	ιδιο-
τήτων	των	υλικών	(και	κατάλληλους	γm),	για	πρωτεύοντα	ή	
δευτερεύοντα	στοιχεία,	αντιστοίχως.

Επιπλέον,	και	όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί,	οριζόντια	δευτερεύ-
οντα	σεισμικά	μέλη	επιτρέπεται	να	μη	συμπεριλαμβάνονται	

Aφιέρωμα Aφιέρωμα

στο	προσομοίωμα	(και	να	μη	ελέγχονται).

3.7	Κεφάλαιο	10,	περιεχόμενα	μελέτης.
Βλ.	στην	αμέσως	επόμενη	παράγραφο	(§	4).

4.	ΑΝΑΦΟΡΕΣ	ΣΤΑ	ΤΕΥΧΗ	ΚΑΙ	ΣΤΑ	ΣΧΕΔΙΑ
Ο	ΕΚ	8	δεν	περιλαμβάνει	σχετική	πρόβλεψη,	σε	αντίθεση	με	
τον	ΚΑΝ.ΕΠΕ.	(§§	10.1.6	και	10.2.6.),	όπου	ορίζεται	πως	αν	
γίνει	χρήση	της	διάκρισης	(και	των	«απαλλαγών»)	περί	δευ-
τερευόντων	σεισμικών	μελών,	αυτή	πρέπει	να	συνοδεύεται	
και	με	σχετική	σαφή	αναφορά	και	σήμανση	αυτών	των	ιδιό-
τυπων	στοιχείων,	τόσο	στο	τεύχος	(στα	τεύχη)	της	μελέτης	
(και	στη	σχετική	τεχνική	έκθεση)	όσο	και	στα	σχέδια	ξυλο-
τύπων.

5.	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	–	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
EN	1998-1:	 “Design	of	structures	 for	earthquake	 resistance	 -	
Part	1:	General	rules,	seismic	actions	and	rules	for	buildings”,	
2004
EN	1998-3:	 “Design	of	structures	 for	earthquake	 resistance	 -	
Part	3:	Assessment	and	retrofitting	of	buildings”,	2005
ΚΑΝ.ΕΠΕ. «Κανονισμός	Επεμβάσεων»,	ΦΕΚ	42Β/20-1-2012	
(με	διορθώσεις,	συμπληρώσεις)
Fardis	M.N.,	 “Seismic	 design,	 assessment	 and	 retrofitting	 of	
concrete	buildings,	based	on	Eurocode	8”,	Springer,	2009			
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3	

Στο	κεφάλαιο	3	περιγράφονται	όλα	όσα	πρέπει	να	γίνουν	/	

να	κάνουμε	προκειμένου	να	γνωρίσουμε	το	κτίριο,	να	γνωρί-

σουμε	το	παρόν	και	το	παρελθόν	του,	προκειμένου	να	απο-

φασίσουμε	για	το	μέλλον	του.	Η	«γνωριμία»	αυτή	προκύπτει	

ως	 αποτέλεσμα	 της	 διαδικασίας	 «επικοινωνίας»	 που	 περι-

γράφεται	στις	διατάξεις	του	κεφαλαίου	3.

Το	 κυρίως	 κείμενο	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 ως	 διδακτικό,	

πάντως	είναι	σίγουρα	αναλυτικό	(έως	φλύαρο)	και	κατανοη-

τό.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	τα	σχόλιά	του.

Παρά	ταύτα,	μερικές	απαντήσεις	σε	πιθανά	ερωτήματα	που	

αφορούν	 κυρίως	 τη	 διερεύνηση	 των	 χαρακτηριστικών	 των	

υλικών,	παρατίθενται	στη	συνέχεια.

Σε	ποιες	περιπτώσεις	μελέτης	εφαρμόζονται	τα	αναφερό-

μενα	στο	κεφάλαιο	3;

Σε	όλες	τις	περιπτώσεις,	είτε	πρόκειται	για	αποτίμηση,	είτε	

για	ανασχεδιασμό.

Διαφοροποιούνται	οι	απαιτήσεις	του	κεφαλαίου	3	σε	σχέση	

με	το	είδος	του	κτιρίου;

Όχι,	οι	απαιτήσεις	δεν	διαφοροποιούνται	με	το	είδος	του	κτι-

ρίου,	απλώς	το	μέγεθος	του	κτιρίου	επηρεάζει	ανάλογα	την	

έκταση	των	διερευνητικών	εργασιών.

Επιτρέπονται	διερευνητικές	εργασίες	πέραν	αυτών	που	ορί-

ζονται	στο	κεφάλαιο	3;

Ναι,	και	σε	έκταση	και	σε	είδος.	Στον	κανονισμό	περιγράφο-

νται	και	καθορίζονται	οι	ελάχιστες	απαιτήσεις.

Προκειμένου	 να	 εκτιμηθεί	 η	 αντοχή	 του	 σκυροδέματος	 σε	

διώροφο	κτίριο	συνολικής	επιφάνειας	200	m²,	χρειάζεται	να	

ληφθούν	3	πυρήνες	κατ’	ελάχιστο,	το	ίδιο	και	σε	διώροφο	κτί-

ριο	2000	m²,	είναι	αυτό	σωστό;	Και	επιπλέον	αρκεί	αυτός	ο	μι-

κρός	αριθμός	πυρήνων	για	το	δεύτερο	πολύ	μεγάλο	κτίριο;

Η	εκτίμηση	της	αντοχής	του	σκυροδέματος	γίνεται	με	έμμε-

σες	μεθόδους	που	είναι	μη	καταστροφικές	και	χαμηλού	κό-

στους.	Οι	αντοχές	των	πυρήνων	χρησιμοποιούνται	για	τη	βαθ-

μονόμηση	των	έμμεσων	μεθόδων.	Οι	3	πυρήνες	είναι	αρκετοί	

για	αυτή	τη	βαθμονόμηση.	Το	πλήθος	των	δοκιμών	με	έμμεσες	

μεθόδους,	κατά	τα	διαλαμβανόμενα	στην	§3.7.1.3,	για	το	δεύ-

τερο	κτίριο	προκύπτει	περίπου	10-πλάσιο	του	πρώτου.

Είναι	 υποχρεωτική	 η	 πυρηνοληψία	 από	 κατακόρυφα	 

στοιχεία;

Όχι,	ο	κανονισμός	δεν	ορίζει	από	ποιες	θέσεις	θα	παίρνονται	

οι	πυρήνες,	αυτό	αποτελεί	αντικείμενο	του	ερευνητικού	προ-

γράμματος	που	συντάσσει	ο	μελετητής	Μηχανικός.

Ποιοι	είναι	οι	παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	αντοχή	των	

πυρήνων;

Η	 αντοχή	 των	 πυρήνων	 επηρεάζεται	 κυρίως	 από	 την	 πα-

ρουσία	ράβδων	οπλισμού,	επηρεάζεται	επίσης	από	τη	θέση	

λήψης	του	πυρήνα	και	 τη	διεύθυνση	κοπής	 του	πυρήνα	σε	

σχέση	με	τη	διεύθυνση	σκυροδέτησης	του	δομικού	στοιχείου	

από	το	οποίο	αποκόπτεται.

Πιο	αναλυτικές	και	χρήσιμες	πληροφορίες	περιέχονται	στο	

εγχειρίδιο	 έκδοσης	 ΤΕΕ	 «ΜΕΘΟΔΟΙ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	 ΕΠΙΤΟΠΟΥ	

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	 ΤΩΝ	 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	 ΤΩΝ	 ΥΛΙΚΩΝ»	 με	

συγγραφείς		τους	Χρ.	Σπανό	–	Μ.	Σπιθάκη	–	Κ.	Τρέζο.

Στο	ίδιο	εγχειρίδιο	βρίσκουμε	πληροφορίες	για	την	αναγωγή	

της	αντοχής	των	πυρήνων	σε	αντοχή	κύβου,	καθώς	και	όλες	

τις	πληροφορίες	για	τις	εφαρμοζόμενες	έμμεσες	μεθόδους	

και	όχι	μόνον,	άλλωστε	το	πολύτιμο	αυτό	εγχειρίδιο	συντά-

χθηκε	και	εκδόθηκε	στο	πλαίσιο	του	ΕΠΑΝΤΥΚ,	προκειμένου	

εκτός	των	άλλων,	να	χρησιμέψει	στην	εφαρμογή	του	ΚΑΝΕ-

ΠΕ,	αφορά	δε	σκυρόδεμα,	χάλυβα,	ξύλο	και	τοιχοποιία.

Πως	 γίνεται	 η	 βαθμονόμηση	 των	 έμμεσων	 μεθόδων	 στο	

υπόψη	δόμημα;

Στα	σχόλια	της	§	3.7.1.1.γ,	περιγράφεται	μια	διαδικασία	που	

μπορεί	να	εφαρμοστεί.	Στη	περίπτωση	που	η	χρησιμοποιού-

μενη	έμμεση	μέθοδος	είναι	αυτή	του	κρουσιμέτρου	 (βλέπε	

εγχειρίδιο	ΤΕΕ),	η	διαδικασία	αυτή	περιλαμβάνει:

Έστω	θέση	πυρηνοληψίας	[1]

Κατά	την	κρουσιμέτρηση	στη	θέση	[1]	που	προηγήθηκε	της	

πυρηνοληψίας	(αυτό	πρέπει	πάντα	να	εφαρμόζεται)	προέκυ-

ψε,	διορθωμένη	λόγω	διεύθυνσης,	ένδειξη	οργάνου	35.	Ακο-

λούθησε	πυρηνοληψία	και	δοκιμή	/	θραύση	του	πυρήνα	στο	

εργαστήριο	 από	 την	 οποία	 προέκυψε	 με	 αναγωγή,	 αντοχή	

κύβου	15x15x15	29	MPa.	Χαράσσουμε	την	καμπύλη	[1],	διερ-

Δευτερεύοντα Φέροντα Στοιχεία σε Νέα και Υφιστάμενα Δομήματα
Σταύρος	Θεοδωράκης,	Πολιτικός	Μηχανικός, (Αναδημοσίευση	από	το	περιοδικό	του	ΣΠΜΕ,	τεύχος	402)

[0]	Καμπύλη	κατασκευαστή
[1]	Καμπύλη	που	αντιστοιχεί	στη	θέση	πυρηνοληψίας	

ΜΕΡΟΣ	2
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χόμενη	από	το	σημείο	35/29,	παράλληλη	προς	την	καμπύλη	

του	 κατασκευαστή	 [0].	 Υιοθετείται	 και	 χρησιμοποιείται	 στη	

συνέχεια	η	καμπύλη	[1],	για	παράδειγμα	για	θέση	ελέγχου	με	

διορθωμένη	ένδειξη	οργάνου	30,	εκτιμάται	αντοχή	σκυροδέ-

ματος	21	MPa	(αντί	24	MPa	που	προκύπτει	από	την	καμπύλη	

κατασκευαστή).	

Στο	παράδειγμά	μας	η	καμπύλη	[1]	αντιστοιχεί	σε	μία	θέση	

πυρηνοληψίας,	 μπορεί	 όμως	 να	 εφαρμόζεται	 για	 τη	 μέση	

τιμή	αντοχής	ομάδας	πυρήνων	και	τη	μέση	τιμή	των	ενδείξε-

ων	στις	αντίστοιχες	θέσεις	πυρηνοληψίας.

Επειδή	 πάντως	 η	 αναμενόμενη	 απόκλιση	 τιμών	 ενδέχεται	

να	 είναι	 σημαντική	 (βλέπε	 διάγραμμα	 που	 ακολουθεί	 από	

πραγματικό	έργο),	προτείνεται	στο	πλαίσιο	της	έρευνας,	η	

οποία	 διεξάγεται	 από	 πιστοποιημένο	 εργαστήριο,	 η	 υιοθέ-

τηση	 περισσότερων	 της	 μίας	 καμπύλης	 και	 κατά	 συνέπεια	

περισσότερων	 της	 μίας	 τιμές	 αντοχής	 ανά	 θέση.	 Η	 τελική	

αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας	αποτελεί	ευ-

θύνη	του	μελετητή	Μηχανικού,	σύμφωνα	με	όσα	αναλυτικά	

αναφέρονται	στην	§	3.7.1.1.δ	του	ΚΑΝΕΠΕ.

Σε	ισόγειο	κτίριο	με	30	υποστυλώματα,	4	τοιχώματα	και	36	

δοκούς,	ποιο	είναι	το	ελάχιστο	απαιτούμενο	πλήθος	δοκι-

μών	 σκυροδέματος	 για	 ικανοποιητική	 στάθμη	 αξιοπιστίας	

δεδομένων;

Πυρήνες:	3

Θέσεις	εφαρμογής	έμμεσων	μεθόδων:

Υποστυλώματα	 30%	x	30	x	2	=	18	θέσεις

Τοιχώματα		 30%	x	4	≈		 2	θέσεις

Δοκοί		 15%	x	36	x	2	≈	11	θέσεις

Σύνολο		 	 31	θέσεις

Τι	ίσχυε	για	τον	προσδιορισμό	της	αντοχής	του	σκυροδέμα-

τος	πριν	την	εφαρμογή	του	ΚΑΝΕΠΕ;

Ίσχυε	 η	 εγκύκλιος	 Ε7	 «Εκτίμηση	 της	 κατηγορίας	 αντοχής	

του	σκυροδέματος	υφιστάμενων	κατασκευών».	Σύμφωνα	με	

τα	διαλαμβανόμενα	στην	εγκύκλιο	Ε7,	ο	έλεγχος	του	σκυρο-

δέματος	 βασίζεται	 σε	 εκτεταμένες	 δοκιμές	 πυρηνοληψίας.	

Η	κατασκευή	διαχωρίζεται	σε	τμήματα	(παρτίδες)	σκυροδέ-
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[0]	Καμπύλη	κατασκευαστή
[1]	Καμπύλη	που	αντιστοιχεί	στη	θέση	πυρηνοληψίας	1.
[2]	Καμπύλη	που	αντιστοιχεί	στη	θέση	πυρηνοληψίας	2.
[3]	Καμπύλη	που	αντιστοιχεί	στη	θέση	πυρηνοληψίας	3.
[4]	Καμπύλη

ματος,	δηλαδή	σε	περιοχές	που	φαίνεται	πως	διαστρώθηκαν	
σε	διαφορετικά	χρονικά	διαστήματα.	Κάθε	τμήμα	(παρτίδα)	
ελέγχεται	χωριστά	με	έξι	πυρήνες	που	κόβονται	σε	τυχαίες	
θέσεις	αυτού	του	τμήματος.	Έμμεσες	μέθοδοι	ελέγχου	δεν	
γίνονται	δεκτές,	χωρίς	όμως	αυτό	να	αναφέρεται	ρητώς.

Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω,	σε	3-όροφο	κτίριο	(ανεξαρτήτως	
επιφανείας)	που	διαχωρίζεται	σε	6	παρτίδες	σκυροδέτησης	
(3	παρτίδες	κατακόρυφα	στοιχεία	και	3	παρτίδες	οριζόντια	
στοιχεία),	λαμβάνονται	συνολικά	36	πυρήνες.

Με	τις	διατάξεις	του	ΚΑΝΕΠΕ	περιορίζεται	στο	ελάχιστο	ο	
αριθμός	των	αναγκαίων	πυρηνοληψιών,	μειώνεται	το	κόστος	
και	περιορίζονται	οι	οχλήσεις	που	προκαλούνται	από	τις	επι-
τόπου	 δειγματοληψίες,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 η	 σχετική	 έρευνα	
επεκτείνεται	σε	περισσότερες	θέσεις	του	φέροντα	οργανι-
σμού	και	αυξάνεται	η	αξιοπιστία	της.

Προσοχή	 όμως,	 η	 εκτίμηση	 των	 μηχανικών	 χαρακτηριστι-
κών	των	υλικών	δόμησης	του	φέροντα	οργανισμού	κατά	τα	
διαλαμβανόμενα	στο	κεφάλαιο	3,	αξιοποιούνται	μόνον	στο	
πλαίσιο	του	ΚΑΝΕΠΕ	και	για	το	σκοπό	που	αυτός	υπηρετεί.

Από	τη	διερεύνηση	της	αντοχής	του	σκυροδέματος	προέκυ-
ψε	ότι	αυτή	ποικίλει,	ποια	αντοχή	θα	ληφθεί	υπόψη	τελικώς	
στους	υπολογισμούς;

Αναφέρθηκε	ήδη	ότι	η	τελική	αξιολόγηση	των	αποτελεσμά-
των	της	έρευνας	αποτελεί	ευθύνη	του	μελετητή	Μηχανικού.	
Πάντως	 από	 τον	 ΚΑΝΕΠΕ	 επιτρέπεται	 αυτή	 η	 ποικιλία	 να	
λαμβάνεται	υπόψη,	τόσο	στην	αποτίμηση,	όσο	και	στον	ανα-
σχεδιασμό	(§	3.7.1.1.β).	Να	λαμβάνεται	π.χ.	υπόψη	αντοχή	
σκυροδέματος	δοκών	διαφορετική	από	αυτή	των	υποστυλω-
μάτων	 ή	 αντοχή	 σκυροδέματος	 ισογείου,	 διαφορετική	 από	
του	Α’	ορόφου,	κ.ο.κ.

Κάτι	για	το	χάλυβα;
Με	το	χάλυβα	τα	πράγματα	είναι	πιο	εύκολα.	Στις	περισσό-
τερες	 περιπτώσεις	 η	 οπτική	 αναγνώριση	 είναι	 ευχερής	 και	
αξιόπιστη.	 Τα	 αναφερόμενα	 στον	 Κανονισμό	 Τεχνολογίας	
Χαλύβων	 (Παράρτημα	 7:	 Υφιστάμενες	 Κατασκευές),	 στον	
οποίο	παραπέμπει	ο	ΚΑΝΕΠΕ,	είναι	υπερεπαρκή	και	απολύ-
τως	βοηθητικά.

Παρά	ταύτα,	ο	εργαστηριακός	έλεγχος	του	χάλυβα	δεν	είναι	
ιδιαιτέρως	επίπονη	ή	δαπανηρή	διαδικασία,	αρκεί	να	μπορεί	
να	γίνει	δειγματοληψία.	Για	δοκιμή	σε	μηχανή	εφελκυσμού	
συνήθως	απαιτείται	δείγμα	μήκους	περίπου	70	εκ,	καλό	είναι	
σε	κάθε	περίπτωση	να	προηγείται	συνεννόηση	με	το	εργα-
στήριο	δοκιμής.

Η	 δειγματοληψία	 συνήθως	 γίνεται	 από	 πλάκες,	 τοιχώμα-
τα	 υπογείου,	 αναμονές	 ή	 δευτερεύοντα	 φέροντα	 στοιχεία	
(στηθαία,	 στέγαστρα,	 κλπ).	 Προτείνεται	 ο	 εργαστηριακός	
έλεγχος	να	περιλαμβάνει	πάντα	χημική	ανάλυση	και	έλεγχο	

συγκολλησιμότητας.
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Πόσο	κοστίζουν	οι	επιτόπου	και	εργαστηριακές	δοκιμές;

Για	τον	προϋπολογισμό	της	δαπάνης	του	ερευνητικού	προ-

γράμματος	μπορεί	να	χρησιμοποιείται	ο	Κανονισμός	Προεκτι-

μώμενων	Αμοιβών	μελετών	και	υπηρεσιών	ΦΕΚ	Β/1162/22-

08-2005.

Από	 τον	 κανονισμό	αυτό	προκύπτει	 προεκτιμώμενη	αμοιβή	

για	πυρηνοληψία	και	θραύση	δοκιμίου	στο	εργαστήριο	55€	

ανά	 δοκίμιο	 και	 για	 τη	 δοκιμή	 κρουσιμέτρησης	 10	 €	 ανά	

θέση.	Βεβαίως	στον	προϋπολογισμό	πρέπει	να	λαμβάνονται	

υπόψη	και	οι	δαπάνες	εισκόμισης	και	αποκόμισης	οργάνων	

και	εξοπλισμού,	οι	προεργασίες	(καθαιρέσεις	επιχρισμάτων	

για	 κρουσιμετρήσεις	 κλπ),	 τα	 ικριώματα	 αν	 απαιτούνται,	 η	

δαπάνη	αποκατάστασης	της	θέσης	πυρηνοληψίας	κλπ.

Σε	ότι	αφορά	το	χάλυβα,	για	πρόσφατη	δοκιμή	τριών	δοκι-

μίων	 (μηχανικά	 χαρακτηριστικά	 και	 χημική	 ανάλυση)	 στο	

ΚΕΔΕ,	καταβλήθηκε	ποσό	99	€.

Στις	επεμβάσεις	και	σε	σχέση	με	τα	γεωμετρικά	δεδομένα	

του	δομήματος	(βλ.	§	3.7.4),	ο	μελετητής	Μηχανικός	καλεί-

ται	συχνά	να	πάρει	αποφάσεις	βασιζόμενος	στην	κρίση	του	

και	όχι	σε	επαρκή	διερευνητική	τεκμηρίωση.	Για	παράδειγ-

α/α Αντικείμενα Δαπάνες Παρατηρήσεις

1 Διερεύνηση	υπεδάφους	στη	περιοχή	των	

προσχώσεων	με	εκτέλεση	7	γεωτρήσεων	Χ	15m.

35.000,00 Μπορούν	να	γίνουν	και	από	άλλους

2 Διερεύνηση	κενών	υπεδάφους	με	εκτέλεση	μη	

δειγματοληπτικών	διατρήσεων	1.000	m	συνολικά

35.000,00 Μπορούν	να	γίνουν	από	τον	

κατασκευαστή	ή/και	από	άλλους

3 Επεξεργασία	αποτελεσμάτων	διερεύνησης	

εδάφους	και	σχεδιασμός	χειρισμού	θεμελίωσης	

και	πρανών

150.000,00 Ανθρωπομήνες	εργασίας	Μηχ.:

Senior		 3	μήνες

Med		 8,5	μήνες

Geolog.		 2,5	μήνες

4 Κατασκευές	σκυροδέματος 165.000,00 Ανθρωπομήνες	εργασίας	Μηχ.:

Senior		 3	μήνες

Med		 8,5	μήνες

Geolog.		 2,5	μήνες

5 Μεταλλική	κατασκευή	Pipe	Rack 26.000,00 Ανθρωπομήνες	εργασίας	Μηχ.

Senior		 0,5	μήνες

Med		 1,5	μήνες

Junior		 0,5	μήνες:

6 Υποστήριξη	μελετών	και	εργοταξίου 50.000,00 Ανθρωπομήνες	εργασίας	Μηχ.:

Senior		 2,0	μήνες

Med		 2,0	μήνες

Junior		 -	μήνες

Aφιέρωμα

μα,	εκτιμά	ότι	τα	υποστυλώματα	του	ίδιου	ορόφου	με	ίδιες	

διαστάσεις	έχουν	τους	ίδιους	οπλισμούς,	αυτούς	που	προέ-

κυψαν	από	τη	διερεύνηση	σε	ένα	μικρό	αριθμό	από	αυτά.

Τι	εφαρμόζεται	σε	αυτές	τις	περιπτώσεις;

Στον	ΚΑΝΕΠΕ	συχνά	 γίνεται	 αναφορά	στην	 κρίση	 του	 με-

λετητή	Μηχανικού	 (αλήθεια	 σε	 ποιόν	 άλλον	 κανονισμό	 το	

συναντάμε	αυτό;).

Ειδικά	στη	§	3.7.4	του	ερωτήματος	και	στον	πίνακα	3.2	[6],	

αναφέρεται	ότι	δεδομένο	που	έχει	ευλόγως	θεωρηθεί	κατά	

την	κρίση	του	Μηχανικού,	μπορεί	να	θεωρείται	μέχρι	και	ικα-

νοποιητικής	 αξιοπιστίας,	 προσοχή	 όμως	 τηρουμένων	 όσων	

αναφέρονται	στην	παρατήρηση	(6)	του	εδαφίου	[6].

Οπότε,	μία	πιθανή	απάντηση	στο	παράδειγμα	του	ερωτήμα-

τος,	είναι:

•	 εάν	 τα	 υποστυλώματα	 φέρουν	 παραπλήσια	 κατακόρυφα	

φορτία,	και

•	τα	υποστυλώματα	που	διερευνήθηκαν:

	 -αντιστοιχούν	σε	περίπου	ακραίες	τιμές	αυτών	των	φορτίων,

-διαπιστώθηκε	ότι	έχουν	όμοιους	οπλισμούς,	τότε,	η	κρίση	

του	Μηχανικού	μπορεί	να	θεωρηθεί	ως	«αξιόπιστα	τεκμη-

ριωμένη	και	αιτιολογημένη».

Υπηρεσίες	της	ΟΤΜ	προς	J&P	για	το	Έργο	«3η	δεξαμενή	LNG	στη	Ρεβυθούσα»

Αναφερόμενος	στις	υπηρεσίες	της	ΟΤΜ	προς	J&P	στο	πλαίσιο	του		Έργου	«3η	δεξαμενή	LNG	στη	Ρεβυθούσα»,

παραθέτω	τα	παρακάτω:

Στα	παραπάνω	ποσά	δεν	περιλαμβανεται	ο	Φ.Π.Α.
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Με	 βάση	 τον	 “Ο	 Περί	 Αποβλήτων	 Νόμος	 του	 2011”	

(Αρ.	185(Ι)	 του	2011)	και	 τον	 “Ο	Περί	Στερεών	και	

Επικίνδυνων	 Αποβλήτων	 Νόμος”	 (Κ.Δ.Π	 159/2011)	

προκύπτουν	σημαντικές	ευθύνες	για	 τις	οποίες	 Ιδιοκτήτες,	

Μελετητές	και	Εργολάβοι	δεν	είναι	επαρκώς	ενήμεροι.	Στό-

χος	των	πιο	πάνω	νόμων	είναι	η	αποτελεσματικότερη	διαχεί-

ριση	 των	αποβλήτων	από	 εκσκαφές,	 κατασκευές	 και	 κατε-

δαφίσεις	(“Α.Ε.Κ.Κ”)	μέσω:	(1)	της	εξάλειψης	ή	/	και	μείωσης	

της	παραγωγής	τους,	 (2)	της	επαναχρησιμοποίησης	ή	 /	και	

ανακύκλωσης	τους	και	(3)	της	ορθής	απόρριψης	τους	σε	χώ-

ρους	ταφής,	έτσι	ώστε	μέχρι	το	2020	λιγότερο	από	το	30%	

των	Α.Ε.Κ.Κ	να	απορρίπτεται	(Πίνακας	1).

Σημειώνεται	ότι	πλέον	ουδείς	δικαιούται	να	αποθηκεύει,	με-

ταφέρει	ή	επεξεργάζεται	Α.Ε.Κ.Κ,	εάν	δεν	έχει	την	απαιτού-

μενη	από	τον	νόμο	άδεια	και	υποβάλει	την	σχετική	εγγύηση.	

Ο	 νόμος	 προβλέπει	 πολύ	 αυστηρές	 ποινές	 για	 τους	 παρα-

βάτες	(μέχρι	€4.000.000	σε	περίπτωση	πρόκλησης	σοβαρής	

περιβαλλοντικής	ζημιάς),	ενώ	ήδη	έχουν	επιβληθεί	τα	πρώτα	

εξώδικα	πρόστιμα	από	ειδικούς	Επιθεωρητές	(μέχρι	€4.000).	

Τα	Α.Ε.Κ.Κ	διαχωρίζονται	σε	8	γενικές	κατηγορίες	οι	οποί-

ες	 υπό-διαχωρίζονται	 σε	 διάφορες	 άλλες	 υποκατηγορίες	 

(Πίνακας	2).

Ο	 Ιδιοκτήτης	 (ως	 “Κάτοχος	 Αποβλήτων”)	 έχει	 την	 ευθύ-

νη	 για	 την	 διαχείριση	 των	 παραγόμενων	 αποβλήτων	 και	

ως	 εκ	 τούτου	 πριν	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	 πρέπει	 είτε:	 

α)	 να	ετοιμάζει	σχέδιο	διαχείρισης	αποβλήτων	και	να	υπο-

Πίνακας	1:	Διαχείριση	των	αποβλήτων	από	εκσκαφές,	κατα-
σκευές	και	κατεδαφίσεις	(Α.Ε.Κ.Κ)

βάλλει	 τραπεζική	εγγύηση	στον	Υπουργό	Εσωτερικών	από	

€80.000	μέχρι	€120.000	ανάλογα	με	την	τάξη	του	έργου,	ή	

β)	να	απαλλάσσεται	από	τις	ανωτέρω	υποχρεώσεις	με	υπο-

γραφή	ειδικής	προς	τούτο	σύμβασης	με	τον	Εργολάβο	(υπό	

την	προϋπόθεση	ότι	υπάρχει	μόνο	ένας	Εργολάβος,	μέλος	

του	 μητρώου	 εργοληπτών	 του	 Συμβουλίου	 Εγγραφής	 και	

Ελέγχου	Εργοληπτών).	

Στο	στάδιο	 του	σχεδιασμού	ενός	 έργου,	ο	Μελετητής	 (ως	

το	πρόσωπο	το	οποίο	εφαρμόζει	μέτρα	για	την	“Προαγωγή	

του	Οικολογικού	Σχεδιασμού”)	οφείλει	να	σχεδιάσει	το	έργο	

με	τέτοιο	τρόπο	έτσι	ώστε:	α)	να	εξαλειφθεί	ή	/	και	να	μει-

ωθεί	η	παραγωγή	αποβλήτων	(π.χ.	με	μείωση	απαιτούμενου	

όγκου	εκσκαφών)	και	β)	να	επαναχρησιμοποιηθούν	ή	/	και	να	

ανακυκλωθούν	τα	απόβλητα	(π.χ.	με	χρήση	υλικών	κατεδά-

φισης	σε	υπό-θεμελιώσεις	/	με	χρήση	υλικών	ανακύκλωσης	

σε	ασφαλτοστρώσεις).

Ο	Εργολάβος	(ως	“Παραγωγός	Αποβλήτων”) οφείλει:

α)	να	ετοιμάζει	σχέδιο	διαχείρισης	αποβλήτων,

β)	να	υποβάλλει	τραπεζική	εγγύηση	στον	Υπουργό	Εσωτερι-

κών	από	€5.000	μέχρι	€50.000	ανάλογα	με	την	τάξη	του	

έργου	(εφόσον	δεν	συμμετέχει	σε	ομαδικό	σύστημα)	και

γ)	να	αποδεικνύει	ότι	πέτυχε	τους	στόχους	που	περιγράφη-

καν	στον	Πίνακα	1.

Για	τον	σκοπό	αυτό,	οφείλει	να	τηρεί	αρχείο	με	τις	ποσότη-

τες	των	παραχθέντων	αποβλήτων	και	τον	τρόπο	διαχείρισης	

τους. 

Πίνακας	2:	Κατηγορίες	και	 κωδικοί	αποβλήτων	από	εκσκα-
φές,	κατασκευές	και	κατεδαφίσεις	(Α.Ε.Κ.Κ)

Κωδικός Κατηγορία

17		01 Σκυρόδεμα,	τούβλα,	πλακάκια	και	κεραμικά

17		02 Ξύλο,	γυαλί	και	πλαστικό

17		03 Μείγματα	ασφάλτου	και	ορυκτής	πίσσας,	λιθαν-
θρακόπισσα	και	προϊόντα	πίσσας

17		04 Μέταλλα
(περιλαμβανομένων	και	των	κραμάτων	τους)

17		05 Χώματα	 (περιλαμβανομένων	 χωμάτων	 εκσκα-
φής	 από	 μολυσμένες	 τοποθεσίες),	 πέτρες	 και	
μπάζα	εκσκαφών

17		06 Μονωτικά	υλικά	και	υλικά	δομικών	κατασκευών	
που	περιέχουν	αμίαντο

17		08 Υλικά	δομικών	κατασκευών	με	βάση	τον	γύψο

17		09 Άλλα	απόβλητα	δομικών	κατασκευών	και	κατε-
δαφίσεων

Απόβλητα από Κατασκευαστικές Εργασίες
και Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών, Μελετητών και Εργολάβων

Δημήτρης	Χριστοφίδης	MEng,	MBA,	DIC,	Διευθυντής	εργοληπτικής	ετ.	DYNACON	LTD

1

2

3
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Προς	αποφυγή	προβλημάτων	μεταξύ	των	εμπλεκομένων	με-

ρών	(Ιδιοκτήτης	/	Μελετητής	/	Εργολάβος	/	Επιθεωρητής)	θα	

πρέπει:

α) Στο	στάδιο	των	προσφορών	να	ζητούνται	από	τους	Εργολά-

βους	πέραν	από	τα	συνήθη	έγγραφα	(π.χ.	Ετήσια	άδεια	από	το	

Συμβούλιο	Εγγραφής	και	Ελέγχου	Εργοληπτών	τουλάχιστον	

ίση	με	την	τάξη	του	έργου	/	Πιστοποιητικά	χρηματοοικονομι-

κής	κατάστασης)	και	άδεια	λειτουργίας	ατομικού	συστήματος	

διαχείρισης	αποβλήτων	ή	έγγραφο	συμμετοχής	σε	συλλογικό	

σύστημα	διαχείρισης	αποβλήτων.	Το	μοναδικό	αδειοδοτημένο	

μέχρι	στιγμής	συλλογικό	σύστημα	είναι	αυτό	του	Οργανισμού	

Ανακύκλωσης	Κύπρου	–	Ο.Α.Κ	(www.oak.org.cy).		

β) Με	την	υπογραφή	των	κυρίως	συμβολαίων	ο	Ιδιοκτήτης	

να	υπογράφει	ειδική	σύμβαση	μεταβίβασης	της	κατοχής	των	

αποβλήτων	στον	επιτυχόντα	Εργολάβο.

γ) Πριν	από	την	έναρξη	των	εργασιών	ο	Εργολάβος	να	υπο-

βάλλει	πέραν	από	τα	συνήθη	έγγραφα	(π.χ.	Πρόγραμμα	Ερ-

γασιών	/	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	/	Εγγυητικές	/	Ασφά-

λειες)	και	το	σχέδιο	διαχείρισης	αποβλήτων.	

Ο	Μελετητής	θα	πρέπει	να	περιλάβει	όλα	τα	ανωτέρω	σαν	

όρους	στα	έγγραφα	των	προσφορών	έτσι	ώστε	να	είναι	ξε-

κάθαρες	οι	 ευθύνες	που	μεταβιβάζονται	από	 τον	 Ιδιοκτήτη	

στον	Εργολάβο.		

Το	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 (ΤΕΕ),	 στο	 πλαίσιο	 της	

συνεχούς	 προσπάθειας	 του	 για	 βελτίωση	 των	 συνθηκών	

ασφάλειας	και	υγείας	και	τη	μείωση	των	εργατικών	ατυχημά-

των,	επικίνδυνων	συμβάντων	και	επαγγελματικών	ασθενειών	

στον	κατασκευαστικό	τομέα,	ετοίμασε	τον	εν	θέματι	Οδηγό.

Η	διαχείριση	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στα	εργο-

τάξια	ρυθμίζεται	από	τους	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	(Ελά-

χιστες	Προδιαγραφές	 για	Προσωρινά	 ή	 Κινητά	Εργοτάξια)	

Κανονισμούς	του	2002	(Κ.Δ.Π.	172/2002),	που	έχουν	ενσω-

ματώσει	στην	Κυπριακή	νομοθεσία	τις	διατάξεις	της	Οδηγίας	

92/57/ΕΟΚ	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης.	 Οι	 Κανονισμοί	 αυτοί	

επιβάλλουν,	 μεταξύ	 άλλων,	 την	 εφαρμογή	 διαδικασιών	 οι	

οποίες	διασφαλίζουν	την	εφαρμογή	των	αρχών	πρόληψης,	

τη	συνεργασία	και	τον	συντονισμό	των	διαφόρων	συντελε-

στών	του	κατασκευαστικού	έργου	τόσο	κατά	την	εκπόνηση	

της	μελέτης	του	έργου	όσο	και	κατά	το	στάδιο	της	κατασκευ-

ής	του.	 	Οι	διαδικασίες	αυτές	περιλαμβάνουν	τον	διορισμό	

Συντονιστών	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	την	

εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου	και	κατά	την	εκτέλεση	του	

καθώς	και	την	κατάρτιση	και	εφαρμογή	του	Σχεδίου	Ασφά-

λειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)	και	του	Φάκελου	Ασφάλειας	και	Υγεί-

ας	(ΦΑΥ).

Ο	ρόλος	του	Συντονιστή	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	

κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου	(ΣυνΑΥΜ)	είναι	

ιδιαίτερα	σημαντικός	για	την	εφαρμογή	των	αρχών	πρόλη-

ψης,	 την	 αποτελεσματική	 συνεργασία	 και	 τον	 συντονισμό	

ανάμεσα	στους	μελετητές	και	άλλους	συντελεστές	κατά	την	

εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου,	καθώς	και	για	την	ετοιμα-

σία	των	αναγκαίων	εγγράφων	(ΣΑΥ	και	ΦΑΥ).

Σκοπός	του	Οδηγού	είναι	να	καθοδηγήσει	του	κυρίους	των	

έργων	(ιδιοκτήτες),	τους	μελετητές	και	άλλους	συντελεστές	

των	έργων	να	κατανοήσουν	τα	καθήκοντα	και	τον	ρόλο	του	

ΣυνΑΥΜ	και	να	διευκολύνει	τη	συμμόρφωση	τους	με	τις	σχε-

τικές	πρόνοιες	της	νομοθεσίας.	

Ο	Οδηγός	περιλαμβάνει	τις	σχετικές	πρόνοιες	της	νομοθεσί-

ας	που	ρυθμίζουν	τον	ρόλο	του	ΣυνΑΥΜ,	σχετικά	παραδείγ-

ματα	και	καλές	πρακτικές,	καθώς	και	τις	υπηρεσίες	του	Συ-

νΑΥΜ.	Οι	καλές	πρακτικές	και	τα	παραδείγματα	βασίζονται	

στον	σχετικό	 «Μη	δεσμευτικό	Οδηγό	 ορθής	 πρακτικής	 για	

την	κατανόηση	και	εφαρμογή	της	Οδηγίας	περί	Εργοταξίων	

92/57/ΕΟΚ»	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.

Για	περισσότερες	πληροφορίες	ή/και	διευκρινίσεις	μπορείτε	

να	 επικοινωνείτε	 στην	 ηλεκτρονική	 διεύθυνση	 etsoulofta@

dli.mlsi.gov.cy	ή/και	στα	τηλέφωνα	22405616	/	676.

Ο	Οδηγός	βρίσκεται	αναρτημένος	στην	ιστοσελίδα	του	ΤΕΕ	

(www.mlsi.gov.cy).			

Οδηγός για το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
κατά την εκπόνησn της Μελέτης του Έργου

Πρόνοιες της Νομοθεσίας και Καλή Πρακτική

από	το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	του	Υπουργείου	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων

Ανακοίνωση
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γεφυρών”.	Το	συνέδριο	χαιρέτισαν	εκ

μέρους	 της	Πολωνικής	 κυβέρνησης	 ο	 

κ	 Janusz	 Piechoci ski,	 Αναπληρωτής	

Πρωθυπουργός	και	Υπουργός	Οικονο-	

μίας	και	ο	κ	Olgierd	Dzieko ski,	Γραμ-

ματέας	του	γραφείου	του	Προέδρου.

Η	 Γενική	 Συνέλευση	 περιλάμβανε	

παρουσίαση	του	δεύτερου	βιβλίου	πο-

λιτιστικής	 και	 τεχνικής	 κληρονομιάς	

του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 Πολιτι-

κών	 Μηχανικών	 με	 τίτλο	 “Footbridges	

–	Small	 is	beautiful”.	Το	βιβλίο	είναι	το	

αποτέλεσμα	της	σκληρής	συλλογικής

δουλειάς	της	Επιτροπής	για	την	Πολι-	

τιστική	 Κληρονομιά	 στην	 οποία	 συμ-

μετείχε	 και	 η	 Κύπρος	 με	 τον	 Ανδρέα	

Κωσταντινίδη	και	όλων	των	μελών	του	

ECCE.	 Η	 Κύπρος	 συμμετέσχε	 με	 φω-

τογραφίες	 πεζογεφυρών	 της	 Κύπρου	

που	διαλέχτηκαν	μετά	από	σχετικό	δια-

γωνισμό	φωτογραφίας.	Το	βιβλίο	είναι	

έτοιμο	για	διάθεση	σε	όσους	επιθυμούν	

να	το	αγοράσουν	μέσω	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.	

Σχετικές	 πληροφορίες	 θα	 δοθούν	 στα	

μέλη	τoυ	και	όσους	ενδιαφέρονται.

Μήνυμα	του	νέου	Προέδρου

Στο	μήνυμα	του	ο	νέος	Πρόεδρος	του	

ECCE	τόνισε	ότι,	 το	Ευρωπαϊκό	Συμ-

βούλιο	Πολιτικών	Μηχανικών	 θα	πρέ-

πει	 να	 επικεντρωθεί	 στην	 ενίσχυση	

της	 συνεργασίας	 του	 με	 τα	 θεσμικά	

όργανα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 και	

Eνημέρωση Eνημέρωση

60η Γενική Συνέλευση
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών - ECCE

Γιώργος	Δημητρίου,	Πολιτικός	Μηχανικός

H 60η	 Γενική	 Συνέλευση	 διεξήχθη	στις	 17	 και	 18	 Οκτωβρίου	 2014,	

στη	Βαρσοβία	και	ήταν	εκλογική.

Μετά	τις	εκλογές,	η	σύνθεση	του	νέου	

Εκτελεστικού	 Συμβουλίου	 (ExBo)	 του	

ECCE	 μέχρι	 το	 2016	 θα	 αποτελείται	

από	τα	ακόλουθα	πρόσωπα:

•	 κ	 Wlodzimierz	 Szymczak,	 εκπρό-

σωπος	της	Πολωνίας,	Νέος	Πρόεδρος	

του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 Πολιτι-

κών	Μηχανικών	(ECCE),	διαδεχόμενος	

το	Fernando	Branco,	ο	οποίος	παραμέ-

νει	στο	ExBo	ως	ο	αμέσως	προηγούμε-

νος	Πρόεδρος.

•	κ	Fernando	Branco,	εκπρόσωπος	της	

Πορτογαλίας

•	κ	Massimo	Mariani,	εκπρόσωπος	της	

Ιταλίας,	ως	Αντιπρόεδρος	και	επόμε-

νος	Πρόεδρος,

•	 κα	Vija	Geme,	 εκπρόσωπος	της	Λε-

τονίας,	 ως	 Αντιπρόεδρος	 και	 Επίτι-

μος	Ταμίας,

•	 κ	 Gorazd	 Humar,	 εκπρόσωπος	 της	

Σλοβενίας,	Μέλος,

•	κ	Dimitar	Natchev,	εκπρόσωπος	της

	 Βουλγαρίας,	Μέλος,

•	 κ	 Jose	 Francisco	 Saez	 Rubio,	 εκ-

πρόσωπος	της	Ισπανίας,	Μέλος,

•	 κα	Μαρία	Καρανάσιου,	Γραμματέας

	 χωρίς	δικαίωμα	ψήφου.

Μετά	από	εισήγηση	του	Προέδρου	του	

ECCE,	 Wlodzimierz	 Szymczak,	 ο	 Βα-	

σίλης	 Οικονομόπουλος,	 πρώην	 Πρόε-

δρος	και	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	για

Συνδεδεμένα	Μέλη,	διορίστηκε	Εκπρό-

σωπος	του	Προέδρου	για	τις	Δημόσιες	

Σχέσεις.

Στα	πλαίσια	των	εργασιών	του	ECCE,

πριν	 τη	Γενική	Συνέλευση,	 διοργανώ-

θηκε	 από	 το	 Πολωνικό	 Επιμελητήριο	

Πολιτικών	 Μηχανικών	 (PCCE)	 και	

το	 ECCE,	 Διεθνές	 Συνέδριο	 με	 θέμα	 

“Σύγχρονες	λύσεις	στην	κατασκευή

να	επιδιώξει	διαμόρφωση	των	αποφά-

σεων	της	ΕΕ,	σε	σχέση	με	 το	νομικό	

και	 οργανωτικό	 περιβάλλον	 αφού,	 οι	

αποφάσεις	αυτές	δημιουργούν	το	κοι-

νωνικό	και	πολιτικό	κλίμα	στο	οποίο	οι

Πολιτικοί	Μηχανικοί	εκπαιδεύονται	και

καλούνται	να	εργαστούν.	Επίσης	τόνι-

σε	 ότι	 περισσότερη	 προσοχή	 πρέπει	

να	δοθεί	σε	κατασκευαστικές	εταιρεί-

ες	και	άλλα	σώματα	που	απασχολούν	

Πολιτικούς	 Μηχανικούς	 και	 ιδιαίτερα	

στην	 ανάπτυξη	 περισσότερων	 συν-

δεδεμένων	Μελών	με	 το	ECCE,	ώστε	

αυτό	να	ενισχυθεί	οικονομικά,	αλλά	και	

οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	να	έχουν	ενιαία	

φωνή.	Στόχος	είναι	να	απελευθερωθούν	

και	αναπτυχθούν	οικονομικά	μικρές	και	

μεσαίες	 επιχειρήσεις	 με	 ενίσχυση	 της	

ανταγωνιστικότητας,	 της	 καινοτομίας-

και	της	επιχειρηματικότητας.

Προσωπικός	στόχος	και	δέσμευση	του

νέου	Προέδρου	είναι	το	ECCE	να	υπο-

στηρίξει	και	διαδραματίσει	σημαντικό

ρόλο	στη	συνεχή	ενίσχυση	του	Επαγ-

γέλματος	 του	 Πολιτικού	 Μηχανικού	

στην	Ευρώπη.	

Οι	 Μηχανικοί	 και	 ιδιαίτερα	 οι	 Πολιτι-

κοί	 Μηχανικοί,	 έχουν	 πολύ	 μοναδική	

συμβολή	 στη	 διαμόρφωση	 του	 περι-

βάλλοντος	μέσα	στο	οποίο	 ζούμε	και	

εργαζόμαστε,	κάνοντας	τον	κόσμο	μας	

ένα	καλύτερο	και	ασφαλέστερο	μέρος	

για	 να	 ζει.	 Τα	 αποτελέσματα	 του	 έρ-

γου	 των	 Πολιτικών	Μηχανικών	 παρα-

μένουν	 στη	 ζωή	 μας	 για	 δεκαετίες	 ή	

και	αιώνες.	Ως	εκ	τούτου,	οι	Πολιτικοί

Μηχανικοί,	 λόγω	 της	 ιδιότητάς	 τους,	

έχουν	κερδίσει	την	εμπιστοσύνη	στο

επάγγελμα	τους.

Από	 τις	 εργασίες	 του	 Συνεδρίου	 και	

της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 καταγράφο-

νται	τα	πιο	κάτω	σημεία:

Ηθική	και	Πολιτικός	Μηχανικός

Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	πρέπει	να	ενερ
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γούν	με	συναίσθηση	της	ευθύνης	που

αναλαμβάνουν	 μέσα	 στο	 περιβάλλον	

και	την	ηθική	διάσταση	που	επηρεάζει

ή	επηρεάζεται	από	την	τεχνολογία	και

την	επιστήμη.	Η	βιωσιμότητα	της	κατα-	

σκευής	πρέπει	να	είναι	οικονομικά	τεκ-	

μηριωμένη	και	το	περιβάλλον	είναι	ότι	

πιο	σημαντικό	να	σεβόμαστε.

Ο	ρόλος	του	Πολιτικού	Μηχανικού	και	

οι	προκλήσεις

Σε	διάφορες	εργασίες	της	Συνέλευσης	

έγινε	αναφορά	στο	ρόλο	και	τις	αρμο-

διότητες	 των	 Πολιτικών	 Μηχανικών,	

σε	σχέση	με	τις	προκλήσεις	που	αντι-

μετωπίζουν.

Σε	συζήτηση	που	ακολούθησε	το	συ-

νέδριο	για	τις	γέφυρες,	υπήρξαν	τοπο-	

θετήσεις	για	το	ρόλο	που	επιδιώκουν

οι	Αρχιτέκτονες	στη	μελέτη	γεφυρών	

και	 δηλώθηκε	 η	 θέση	 ότι	 οι	 γέφυρες	

πρέπει	να	μελετούνται	από	Δομοστατι-	

κούς	μηχανικούς.	Είναι	λάθος	να	θεω-

ρείται	ότι	η	αισθητική	ανήκει	σε	κάποιο	

άλλο	από	 το	μελετητή	 των	γεφυρών.	

Οι	Μηχανικοί	μπορούν	πολύ	καλύτερα

να	 συνδυάσουν	 την	 αισθητική	 μέσα	

από	τη	μελέτη.	Αν	υπάρξει	ανάγκη	θα

πρέπει	 οι	 σχολές	 Πολιτικών	 Μηχανι-	

κών	να	εισάξουν	περισσότερα	θέματα

για	την	αισθητική	των	κατασκευών.

Στη	 Γενική	 Συνέλευση	 και	 στις	 Επι-

τροπές	 έγινε	 συζήτηση	 για	 το	 θέμα	

της	 ρύθμισης	 του	 επαγγέλματος	 και	

τις	ρυθμίσεις	κάθε	χώρας	όπως	και	τα	

προβλήματα	που	παρουσιάζονται	στις	

κατασκευές,	ανάλογα	με	τις	ρυθμίσιες	

ή	μη	σε	κάθε	χώρα.

Το	θέμα	της	συντήρησης	και	της	αντο-

χής	των	κατασκευών	θα	πρέπει	να	αξι-

ολογηθεί	ανάλογα	με	την	ακολουθού-

μενη	πρακτική	που	δείχνει	ότι	κάποιες	

κατασκευές,	 όπως	 π.χ.	 οι	 γέφυρες,	

μπορεί	 να	 κατασκευαστούν	 για	 100	

χρόνια	 ζωής,	 αλλά	 χρησιμοποιούνται	

περισσότερο	από	200	χρόνια.

Επιτροπή	Συνδεδεμένων	Μελών

Στην	 Επιτροπή	 για	 τα	 συνδεδεμένα	

Μέλη	η	συζήτηση	κάλυψε	και	 θέματα	

για	τις	αρμοδιότητες	του	Πολιτικού	Μη-

χανικού	και	την	αναγνώριση	του	επαγ-

γέλματος	σε	σχέση	με	τα	ρυθμισμένα	

επαγγέλματα.	Έγινε	ενημέρωση	ότι	η	

ΕΕ	 προχωρεί	 σε	 διερεύνηση	 των	 δε-

δομένων	ρύθμισης	των	επαγγελμάτων	

των	Μηχανικών	και	των	Αρχιτεκτόνων.	

Έγινε	 συγκέντρωση	 των	 στοιχείων	

για	πάρα	πολλές	χώρες	σε	σχέση	με	

την	 προσέγγιση	 που	 ακολουθούν	 για	

τη	 ρύθμιση	 του	 επαγγέλματος	 και	 το	

υλικό	θα	διανεμηθεί	σε	όλα	τα	Μέλη.	

Υπάρχουν	 παραδείγματα	 όπου	 δεν	

υπάρχει	 ρύθμιση	 του	 επαγγέλματος	

και	χώρες	όπου	μετά	την	απελευθέρω-

ση	του	επαγγέλματος	αντιμετωπίζουν	

σοβαρά	προβλήματα.

Το	 θέμα	 της	 ρύθμισης	 του	 επαγγέλ-

ματος	 είναι	 σοβαρό	 και	 απασχολεί,	

τόσο	 τους	Κύπριους	Μηχανικούς	όσο	

και	 τους	 Ευρωπαίους	 συνάδελφους.	

Η	 προσέγγιση	 θα	 είναι	 ανάλογη	 άλ-

λων	επαγγελμάτων	όπως	π.χ.	για	τους	

Γιατρούς	 που	 λόγω	 του	 κοινωνικού	

καλού	 και	 της	 προσφοράς	 τους	 χρει-

άζονται	 ρύθμιση,	 ενώ	 οι	 οδηγοί	 ταξί	

δεν	χρειάζονται.	Έχοντας	αυτά	ως	τα	

δύο	άκρα,	θα	πρέπει	να	γίνει	κατάταξη	

των	 υπόλοιπων	 επαγγελμάτων	 ανά-

λογα	με	 το	πως	μπορούν	να	 τεκμηρι-

ώσουν	την	ανάγκη	για	ρύθμιση	επαγ-

γέλματος.	Δόθηκε	το	παράδειγμα	των	

Ηλεκτρολόγων	 Μηχανικών	 στις	 ΗΠΑ	

που	απορυθμίστηκε	όταν	οι	 χρεώσεις	

τους	 αυξήθηκαν	 σημαντικά.	 Στα	 δέκα	

χρόνια	 απορύθμισης,	 το	 αποτέλεσμα	

ήταν	 να	 παρουσιαστούν	 προβλήματα	

ασφάλειας.	Στόχος	φυσικά	των	Μηχα-

νικών	είναι	η	προστασία	του	κοινού,	η	

υπεθυνότητα	 και	 η	ακεραιότητα	 και	 ο	

κόσμος	να	γνωρίζει	με	ποιό	να	μιλά	για	

το	θέμα	των	κατασκευών.

Επιτροπή	 Περιβάλλοντος	 και	 Βιωσι-

μότητας

Έγινε	συζήτηση	για	συμμετοχή	ή	υπο-

στήριξη	σε	προγράμματα	που	θα	συνει-

σφέρουν	όφελος	για	το	περιβάλλον	και	

θα	 αντιμετωπίσουν	 καταστάσεις	 που	

καταστρέφουν	 το	 περιβάλλον.	 Κύρια	

αναφορά	ήταν	το	νερό.	Τέτοια	θέματα	

είναι	 η	αδρανοποίηση	 του	φωσφόρου	

στις	λίμνες	και	η	επεξεργασία	των	λυ-

μάτων.	Άλλα	θέματα	είναι	η	σχέση	της	

ενέργειας	στη	μείωση	του	φαινομένου	

του	θερμοκηπίου,	η	γεωργική	παραγω-

γή	και	η	επίδραση	της	Πολιτικής	Μηχα-

νικής	στο	περιβάλλον.	Επίσης	η	σχέση	

που	ο	Πολιτικός	Μηχανικός	έχει	με	την	

αιολική	ενέργεια,	την	ηλιακή	ενέργεια	

και	τη	διαχείριση	των	λυμάτων	και	των	

απορριμμάτων.

Λόγω	της	γενικότερης	σχέσης	των	Πο-

λιτικών	Μηχανικών	 με	 το	 περιβάλλον	

σε	όλο	τον	κόσμο,	έγινε	εισήγηση	για	

συνεργασία	με	το	Παγκόσμιο	Συμβού-

λιο	Πολιτικών	Μηχανικών.

Στα	πλαίσια	της	συνάντησης	έγινε	ει-

σήγηση	 να	 συσταθεί	 νέα	 επιτροπή	 ή	

ένταξη	και	του	θέματος	της	καταπολέ-

μησης	της	διαφθοράς	στο	πρότυπο	του	

ISO	19600,	που	αφορά	συστήματα	δι-

αχείρισης	συμμόρφωσης.	Αναφέρθηκε	

ότι	περί	το	τέλος	του	έτους	αναμένε-

ται	να	τεθεί	σε	εφαρμογή	πρότυπο	που	

θα	καλύπτει	τις	διάφορες	εκδόσεις.	Το	

θέμα	θα	συζητηθεί	από	το	νέο	Εκτελε-

στικό	Συμβούλιο.

Επιτροπή	για	την	Πολιτιστική	Κληρο-

νομιά

Έγινε	συζήτηση	για	την	επόμενη	έκδο-

ση,	η	οποία	θα	μπορούσε	να	είναι	μι-

κρότερου	μεγέθους	από	τα	βιβλία	και	

να	καταπιαστεί	με	την	Προστασία	των	

κατασκευών	π.χ.	από	σεισμούς	και	να	

είναι	περίπου	100	σελίδες.

Επιτροπή	Γνώσης	και	τεχνολογίας

Η	 Επιτροπή	 παρουσίασε	 προτάσεις	

για	έρευνα	για	το	που	θα	βρίσκεται	η	 

Πολιτική	Μηχανική	και	ποιες	θα	είναι	οι	

τάσεις	το	2015.

Επίσης,	έγινε	παρουσίαση	των	εργασι-
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Eνημέρωση

ών	της	ειδικής	ομάδας	για	το	θέμα	του	
BIM	και	της	εισήγησης	να	γίνουν	μικρά	
εγχειρίδια	που	να	δίνουν	πληροφόρη-
ση	για	το	θέμα.

Επιτροπή	Ανάπτυξης	και	Επιχειρημα-
τικό	Περιβάλλον
Κάποιες	χώρες	όπως	η	Γαλλία,	η	Πολω-
νία	και	το	Ηνωμένο	Βασίλειο,	θεωρούν	
ότι	η	έκδοση	της	επαγγελματικής	κάρ-
τας	δεν	θα	βοηθήσει	την	κινητικότητα.	
Κάποια	άλλα	κράτη	υποστηρίζουν	την	
έκδοση	όμως,	επί	του	παρόντος,	απο-
φασίστηκε	να	μην	προωθήσουν	την	δι-
αδικαστική	έκδοση	της	κάρτας.

Την	 περίοδο	 αυτή	 καταβάλλεται	 προ-

σπάθεια	 να	 ενισχυθούν	 οι	 εταιρείες	

μικρού	και	μεσαίου	μεγέθους.

Διάκριση για τον καθηγητή Διόφαντο Γλ. Χατζημιτσή

Η 
διεθνής	 κοινότητα	 ‘SPIE,	 the	

international	 society	 for	 optics	

and	 photonics’	 (http://spie.org/

x86785.xml)	 η	 οποία	 αριθμεί	 πέραν	

των	256,000	Mελών	σε	όλο	τον	κόσμο,	

ανακοίνωσε	πρόσφατα	μετά	 τη	συνά-

ντηση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	

στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής,	τα	

52	 εκλεγμένα	 ανώτερα	 Mέλη	 (Senior	

Members*)	 (http://spie.org/x19144.xml) 

τα	οποία	έχουν	διακριθεί	 το	2014	για	

την	προσφορά	τους.	

Τα	52	Mέλη	έχουν	διακριθεί	 και	 τιμη-

θεί	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	 στα-

διοδρομία,	 την	 προσφορά	 και	 ενεργό	

τους	συμμετοχή	στο	SPIE,	 καθώς	και	

στις	σημαντικές	τους	επιδόσεις	σε	δι-

άφορες	 επιστημονικές	 θεματικές.	 Τα	

εν	λόγω	Mέλη	είχαν	προταθεί	από	άλ-

λους	διακεκριμένους	στο	χώρο	(μέντο-

ρες),	αφού	είχαν	υποβάλει	λεπτομερή	

καταγραφή	των	δραστηριοτήτων	τους.	

Οι	 52	 διακριθέντες	 προέρχονται	 από	

πανεπιστήμια,	 ερευνητικά	 κέντρα	 και	

εταιρείες,	πρωτίστως	από	τις	ΗΠΑ	και	

ακολούθως	από	Καναδά	 (2),	 Βραζιλία	

(2),	 Φινλανδία	 (1),	 Ιταλία	 (1),	 Ελβετία	

(1),	 Γερμανία	 (1),	 Ιαπωνία	 (1),	 Ταιβάν	

(1),	Μαλαισία	(1)	και	Κύπρο	(1).

Ο	καθηγητής	και	Πρόεδρος	του	Τμήμα-

τος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 και	 Μηχα-

νικών	 Γεωπληροφορικής	 του	 ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΚΟΥ	 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	 ΚΥΠΡΟΥ		

Διόφαντος	Γλ.	Χατζημιτσής	(http://spie.

org/profile/Diofantos.Hadjimitsis-38415), 

έχει	επιλεγεί	μέσα	στους	52	από	όλον	

τον	κόσμο	και	έχει	τιμηθεί	για	την	συ-

νεισφορά	του	και	τα	επιτεύγματα	του		

στον	τομέα	της	τηλεπισκόπησης	τα	τε-

λευταία	18	χρόνια	(for	achievements	in	

remote	sensing).

h t tp : / /sp ie .org /pro f i le /D io fantos .

Hadjimitsis-38415   

Ενέργειες	για	το	νέο	Συμβούλιο

Ο	απελθών	πρόεδρος	Fernando	Branco	

ενημέρωσε	 τα	Μέλη	 ότι	 υπήρξε	 πρό-

ταση	για	μείωση	των	Μελών	του	ExBo	

και	 από	 την	 Κύπρο	 του	 αριθμού	 των	

Γενικών	 Συνελεύσεων.	 Επίσης,	 ότι	

απαιτείται	ενεργότερη	συμμετοχή	των	

Μελών,	κυρίως	στις	Επιτροπές.

Στην	πρόταση	που	η	Κύπρος	έκανε	για	

καθιέρωση	 Ημέρας	 Πολιτικού	 Μηχανι-

κού,	ενημέρωσε	ότι	το	θέμα	συζητείται	

στα	 αρμόδια	 όργανα	 της	 UNESCO.	 Ο	

Fernando	Branco	συνόψισε	ότι	τα	κύρια	

προβλήματα	 είναι	 το	 οικονομικό	 και	 η	

συμμετοχή	στις	εργασίες	του	ECCE		.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το	 Δ.Σ.	 του	 Συλλόγου	 μας	 ευχαριστεί	 ιδιαίτερα	 τους	
συναδέλφους	 που	 έχουν	 εξοφλήσει	 τις	 συνδρομές	 τους	
και	συμβάλλουν	με	αυτό	τον	τρόπο	στη	στήριξη	και	ομαλή	
λειτουργία	του	Συλλόγου	μας.		
Είναι	καθήκον	όλων	μας,	αλλά	και	του	καθενός	ξεχωριστά	να	
συμβάλει	στην	τακτοποίηση	των	συνδρομών	του,	ούτως	ώστε,	

ο	Σύλλογος	μας	να	παραμείνει	ακμαίος	και	να	αγωνίζεται	για	
το	καλό	των	Πολιτικών	Μηχανικών.	
Κατανοούμε	 τις	 δυσκολίες	 που	 ενδεχομένως	 μπορεί	 να	
υπάρχουν	 και	 σας	 ενημερώνουμε	 ότι	 για	 μεγάλα	 ποσά	 η	
εξόφληση	μπορεί	να	γίνεται	και	έναντι	κατά	διαστήματα.	
Ευχαριστούμε	για	τη	στήριξη	σας.	
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«Ασφάλεια και Υγεία σε Εργοτάξια
Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργοταξίων

Eιδικό Θέμα Eιδικό Θέμα

Τ ο	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	
(ΤΕΕ)	του	Υπουργείου	Εργασίας,	
Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφα-

λίσεων,	ανακοίνωσε	 τη	διεξαγωγή	ει-
δικής	 εκστρατείας	 επιθεωρήσεων	 σε	
εργοτάξια	 μικρού	 μεγέθους	 κατά	 τη	
διάρκεια	 των	 μηνών	 Ιουνίου,	 Σεπτεμ-
βρίου	 και	 Νοεμβρίου	 2014,	 όπως	 και	
πέρυσι,	με	βασικό	στόχο	τη	βελτίωση	
των	 επιπέδων	 ασφάλειας	 και	 υγείας	 
σ’	αυτά.	

Η	 εκστρατεία	 σχεδιάστηκε	 λαμβάνο-
ντας	 υπόψη	 τις	 αλλαγές	 που	 επήλ-
θαν	 στην	 κατασκευαστική	 βιομηχανία	
λόγω	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 καθώς	
επίσης	 και	 το	 σημαντικό	 αριθμό	 των	
σοβαρών	ατυχημάτων	και	επικίνδυνων	
συμβάντων	 που	 συνέβηκαν	 τα	 τελευ-
ταία	 χρόνια	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εκτέλε-
σης	 εργασιών	 σε	 εργοτάξια	 μικρού	
μεγέθους.

Επιμέρους	 στόχοι	 της	 εκστρατείας	
αυτής	 ήταν	 ο	 έλεγχος	 συμμόρφωσης	
με	 τις	 διατάξεις	 της	 περί	 Ασφάλειας	
και	Υγείας	στην	Εργασία	Νομοθεσίας,	
στις	 οποίες	 διαπιστώνονται	 παραβά-
σεις	 οι	 οποίες	 αποτελούν	 τα	 συνήθη	
αίτια	πρόκλησης	ατυχημάτων	που	σχε-
τίζονται,	μεταξύ	άλλων,	με	τις	πτώσεις	
από	ύψος	και	την	ηλεκτροπληξία.	Επί-
σης,	 δόθηκε	 ιδιαίτερη	 βαρύτητα	 στην	
παροχή	των	κατάλληλων	μέσων	ατομι-
κής	 προστασίας	 στους	 εργαζόμενους	
και	την	ορθή	χρήση	τους.

Για	σκοπούς	ενημέρωσης	και	διευκρί-
νησης	 των	 προνοιών	 της	 νομοθεσίας	
επισυνάπτεται	ως	Παράρτημα	κατάλο-
γος	των	σημείων	στα	οποία	επικεντρώ-
θηκε	η	εν	λόγω	φετινή	εκστρατεία	μαζί	
με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.

Κατά	 την	αντίστοιχη	περσινή	εκστρα-
τεία	 πραγματοποιήθηκαν	 125	 επιθε-
ωρήσεις	και	η	ανάλυση	των	αποτελε-
σμάτων	της	κατέδειξε	τα	ακόλουθα:

Η	πρόνοια	της	Νομοθεσίας	για	ορισμό	
Συντονιστή	για	 τα	 θέματα	Ασφάλειας	

και	Υγείας	κατά	τη	μελέτη	δεν	εφαρ-
μοζόταν	 σε	 ποσοστό	 πέραν	 του	 50%	
των	έργων.

•	 Το	 Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	
σε	 πολλά	 εργοτάξια	 δεν	 ήταν	 δια-
θέσιμο,	ενώ	στα	πλείστα	εργοτάξια	
όπου	υπήρχε	δεν	αντικατόπτριζε	μ’	
επάρκεια	το	συγκεκριμένο	έργο.	Οι	
εκτιμήσεις	κινδύνου	που	έγιναν	και	
τα	μέτρα	προστασίας	και	πρόληψης	
ήταν	συνήθως	γενικά	και	αόριστα.

•	 Τα	ανοίγματα	και	τα	άκρα	δαπέδων	
σε	μεγάλο	ποσοστό	των	εργοταξίων	
ήταν	εκτεθειμένα	και	δεν	λαμβάνο-
νταν	 μέτρα	 πρόληψης	 και	 προστα-
σίας	έναντι	 της	πτώσης	από	ύψος.	
Αυτό	εξηγεί	και	το	γεγονός	ότι	με-
γάλο	ποσοστό	των	ατυχημάτων	στα	
κατασκευαστικά	έργα	έχουν	ως	κύ-
ρια	αιτία	την	πτώση	από	ύψος.

•	 Τα	 ικριώματα	 και	 οι	 εξέδρες	 εργα-
σίας	στο	40%	των	εργοταξίων	που	
επιθεωρήθηκαν	 ήταν	 ακατάλληλα	
και	επικίνδυνα.	

• Σε	πολλές	περιπτώσεις	στα	εργοτά-
ξια	 μικρού	 μεγέθους	 δεν	 λαμβάνο-
νται	ορθά	και	επαρκή	μέτρα	για	την	
προστασία	 τόσο	 των	 εργαζομένων	
όσο	και	 των	 τρίτων	προσώπων.	Συ-
νήθως	 σε	 τέτοιου	 είδους	 έργα,	 οι	
υπεύθυνοι	για	την	εκτέλεση	των	ερ-
γασιών	δεν	έχουν	επαρκή	εκπαίδευ-
ση	σε	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	
και	ως	εκ	τούτου	συχνά	θεωρούν	τη	
λήψη	μέτρων	περιττή	και	δαπανηρή.

Για	σκοπούς	ενημέρωσης	και	καθοδή-
γησης	 μπορείτε	 να	 συμβουλευτείτε	
την	 πληθώρα	 σχετικών	 οδηγιών	 και	
ενημερωτικών	εντύπων	που	έκδωσε	το	
ΤΕΕ	 και	 είναι	 διαθέσιμα	 σε	 ηλεκτρο-
νική	μορφή	στην	 ιστοσελίδα	του	Τμή-
ματος	 www.mlsi.gov/cy	 καθώς	 και	 σε	
έντυπη	μορφή	από	τα	Κεντρικά	και	τα	
Επαρχιακά	Γραφεία	Επιθεώρησης	Ερ-
γασίας.	 Επίσης,	 στην	 ιστοσελίδα	 του	
Τμήματος	είναι	διαθέσιμη	όλη	η	νομο-

θεσία	που	ρυθμίζει	θέματα	ασφάλειας	
και	υγείας	στην	εργασία.

Επεξήγηση	Σημείων	Ελέγχου	
Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγ-
χονται	τα	ακόλουθα:

1:	 Εάν	 έχει	 διαβιβαστεί	 στο	 αρμό-
διο	 Επαρχιακό	 Γραφείο	 Επιθεώρησης	
Εργασίας	 η	 Εκ	 των	 Προτέρων	 Γνω-
στοποίηση	 Εργοταξίου	 με	 το	 σχετικό	
έντυπο.	

2:	 Εάν	η	Εκ	 των	Προτέρων	Γνωστο-
ποίηση	Εργοταξίου	είναι	ενημερωμένη	
και	 βρίσκεται	 αναρτημένη	 στον	 χώρο	
του	εργοταξίου.

3:	 Εάν	έγινε	ο	καθορισμός	τoυ	Συντο-
νιστή	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγεί-
ας	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	του	
έργου	 (φυσικό	πρόσωπο)	στην	Εκ	των	
Προτέρων	Γνωστοποίηση	Εργοταξίου.

4:	 Εάν	 έγινε	 ο	 καθορισμός	 του	 Συ-
ντονιστή	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	
υγείας	 κατά	 την	 εκτέλεση	 του	 έργου	
(φυσικό	πρόσωπο)	στην	Εκ	των	Προτέ-
ρων	Γνωστοποίηση	Εργοταξίου.

5:	 Κατά	πόσο	υπάρχει	διαθέσιμο	στο	
εργοτάξιο	 το	 Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	
Υγείας	(ΣΑΥ).

6:	 Κατά	πόσο	το	ΣΑΥ	αναπροσαρμό-
ζεται	ανάλογα	με	την	πρόοδο	των	ερ-
γασιών.

7:	 Εάν	 τα	 δάπεδα	 καλύπτουν	 όλο	
το	πλάτος	του	 ικριώματος,	εάν	οι	ορ-
θοστάτες	 στηρίζονται	 σε	 κατάλληλα	
πέλματα,	 εάν	 τα	 πέλματα	 των	 ορθο-
στατών	 στηρίζονται	 πάνω	 σε	 βάσεις	
από	μαδέρια	και	ομαλό	έδαφος	ή	έδα-
φος	επαρκούς	αντοχής,	εάν	υπάρχουν	
κατάλληλες	κλίμακες	πρόσβασης,	εάν	
υπάρχουν	 κατάλληλα	 κιγκλιδώματα	
(με	ελάχιστο	ύψος	1,10	m	από	το	δά-
πεδο	και	ενδιάμεσα	οριζόντια	στοιχεία	
στα	0,45	m)	με	παραπέτα	ικανοποιητι-
κής	 αντοχής	 και	 ύψους	 τουλάχιστον	

Όλγα	Νικολαϊδου,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Λειτουργός	Επιθεώρησης	Εργασίας	

Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Συντονίστρια	Κλάδου	Μεταποίησης	και	Κατασκευών
Τομέας	Ασφάλειας	και	Υγείας,	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας
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Α/Α Σημεία	Ελέγχου

Α ΕΚ	ΤΩΝ	ΠΡΟΤΕΡΩΝ	ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1 Διαβίβαση	της	Εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίησης	Εργοταξίου

2 Ανάρτηση	και	Ενημέρωση	της	Εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίησης	
Εργοταξίου

Β ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΥΓΕΙΑΣ

3 Συντονιστής	για	τα	θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	τη	μελέτη

4 Συντονιστής	για	τα	θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	την	εκτέλεση

5 Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας

6 Αναπροσαρμογή	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας

Γ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ	–	ΕΞΕΔΡΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	–	ΦΟΡΗΤΕΣ	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	

7 Κατάλληλα	Ικριώματα

8 Κατάλληλες	Εξέδρες	Εργασίας

9 Κατάλληλες	Φορητές	Κλίμακες

Δ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ	–	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	–	ΜΕΣΑ	ΑΤΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

10 Περίφραξη	Εργοταξίου

11 Διευθετήσεις	για	Προσωρινή	Παροχή	Ηλεκτρικού	Ρεύματος	

12 Αυτόματοι	Διακόπτες	Διαρροής	(RCDs),	ευαισθησίας	30mA

13 Παροχή	Μέσων	Ατομικής	Προστασίας

14 Χρήση	Μέσων	Ατομικής	Προστασίας

Ε ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ	–	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	-	ΑΚΡΑ

15 Κιγκλιδώματα	σε	Κλιμακοστάσια

16 Ανοίγματα

17 Άκρα	Δαπέδων

ΣΤ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ	ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ	–	ΠΟΣΙΜΟ	ΝΕΡΟ

18 Χώροι	Υγειονομικών	Διευκολύνσεων

19 Διάθεση	Πόσιμου,	Δροσερού	Νερού

Eιδικό Θέμα Eιδικό Θέμα

0,20	 m,	 στερεωμένα	 με	 επάρκεια	 και	
τοποθετημένα	 σε	 όλα	 τα	 ελεύθερα	
άκρα	του	ικριώματος	και	εάν	η	στερέ-
ωση	των	ικριωμάτων	στο	κτήριο	/	στην	
κατασκευή	γίνεται	με	τη	χρήση	επαρ-
κών	 και	 κατάλληλων	 εξαρτημάτων,	
σύμφωνα	 με	 το	 σχέδιο	 διαμόρφωσης	
του	κατασκευαστή.

8:	 Εάν	 γίνεται	 η	 ορθή	 χρήση	 κατάλ-
ληλων	και	ασφαλών	εξέδρων	εργασίας	
(εκτός	των	ικριωμάτων)	που	να	διαθέ-
τουν	ασφαλή	πρόσβαση,	κιγκλιδώματα	
και	να	είναι	επαρκώς	στερεωμένες.

9:	 Εάν	γίνεται	η	ορθή	χρήση	κατάλλη-
λων	 και	 ασφαλών	φορητών	 κλιμάκων	
χωρίς	 ελαττώματα,	 εάν	 οι	 κλίμακες	
αυτές	 είναι	 τοποθετημένες	 με	 κλίση	
1:4,	 εάν	 είναι	 με	 επάρκεια	 και	 ορθά	
στερεωμένες	στη	 βάση	 και	 την	 κορυ-
φή.	Επίσης	θα	ελέγχεται	εάν	το	ύψος	
τους	υπερβαίνει	τη	στάθμη	πρόσβασης	
κατά	1,00	m	ή	εάν	έχουν	άλλες	διατά-
ξεις	που	να	επιτρέπουν	ασφαλή	λαβή.

10: Εάν	 υπάρχει	 αποτελεσματική	
απομόνωση	 του	χώρου	 του	 εργοταξί-
ου	ώστε	να	εμποδίζεται	η	είσοδος	σε	
πρόσωπα	που	δεν	έχουν	άδεια	να	ει-
σέρχονται.	Το	ελάχιστο	ύψος	της	περί-
φραξης	του	εργοταξίου,	που	θα	πρέπει	
να	 είναι	 1.80	m.	 Στην	περίπτωση	 των	
κατασκευαστικών	έργων	θα	εξετάζεται	
κατά	πόσο	υπάρχουν	επαρκή	εμπόδια	
ασφάλειας	 (safety	 barriers)	 σε	 οδικά	
έργα	(όπου	αυτό	εφαρμόζεται).

11: Κατά	 πόσο	 υπάρχουν	 εγκατεστη-
μένοι	 κατάλληλοι	 και	 επαρκείς	 πίνα-
κες	 διανομής	 για	 προσωρινή	 παροχή	
ηλεκτρικού	 ρεύματος	 και	 εάν,	 σε	 πε-
ρίπτωση	 πολυώροφης	 οικοδομής,	 οι	
πίνακες	αυτοί	είναι	εγκατεστημένοι	σε	
κάθε	όροφο.	Οι	πίνακες	αυτοί	πρέπει	να	
βρίσκονται	στερεωμένοι	σε	κάθετη	επι-
φάνεια	 και	 να	 διαθέτουν	 κάλυμμα	 για	
προστασία	από	τις	καιρικές	συνθήκες.

12: Κατά	πόσο	μέσα	στους	πίνακες	δι-
ανομής	υπάρχουν	αυτόματοι	διακόπτες	
διαρροής	 (RCDs),	 ευαισθησίας	 30mA,	
ή	 χρησιμοποιούνται	φορητά	RCDs	για	
την	προστασία	 των	συσκευών	και	 των	
ηλεκτρικών	 καλωδίων	 που	 τροφοδο-
τούνται	μέσω	ρευματοδοτών	13Α.

13:	Εάν	 γίνεται	 παροχή	από	 τους	 ερ-
γοδότες	(εργολάβους	ή/και	υπεργολά-

βους)	 στους	 εργοδοτούμενους	 τους	
στο	 εργοτάξιο	 κατάλληλων	 Μέσων	
Ατομικής	Προστασίας.

14:	Εάν	τα	πρόσωπα	στην	εργασία	στο	
εργοτάξιο	χρησιμοποιούν	τα	κατάλλη-
λα	Μέσα	Ατομικής	Προστασίας.

15:	Εάν	στα	κλιμακοστάσια	έχουν	τοπο-
θετηθεί	επαρκή	και	κατάλληλα	κιγκλιδώ-
ματα	(με	ελάχιστο	ύψος	από	το	δάπεδο	
1,10	m	και	ενδιάμεσα	επαρκή	οριζόντια	
στοιχεία	στα	0,45	m),	παραπέτα	ή	άλλα	
ισοδύναμα	εμπόδια	έναντι	πτώσης.	

16:	Κατά	πόσο	τα	ανοίγματα	στα	δάπε-
δα	και	στις	άλλες	οριζόντιες	επιφάνει-
ες,	στους	τοίχους	και	στις	άλλες	κατα-
κόρυφες	επιφάνειες,	έχουν	κατάλληλα	
και	επαρκή	κιγκλιδώματα	(με	ελάχιστο	

ύψος	1,10	m	από	 το	δάπεδο	 και	 ενδι-
άμεσα	οριζόντια	στοιχεία	στα	0,45	m),	
παραπέτα	(ύψους	0,20	m	)	ή	άλλα	ισο-
δύναμα	εμπόδια	έναντι	πτώσης.

17:	Κατά	πόσο	στα	άκρα	δαπέδων	και	
οροφών	 έχουν	 τοποθετηθεί	 κατάλλη-
λα	και	επαρκή	κιγκλιδώματα	με	οριζό-
ντια	στοιχεία	(σε	ύψος	1,10	m	και	στα	
0,45	m),	παραπέτα	ή	άλλα	 ισοδύναμα	
εμπόδια	έναντι	πτώσης.

18:	Εάν	 υπάρχουν	 κατάλληλοι	 και	
επαρκείς	 χώροι	 υγειονομικών	 διευκο-
λύνσεων	(αποχωρητήρια	και	νιπτήρες)	
κοντά	στις	θέσεις	εργασίας.

19:	Εάν	παρέχεται	από	 τον	εργοδότη	
προς	τους	εργοδοτούμενούς	του,	πό-
σιμο,	δροσερό	νερό.
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22η	Γενική	Συνέλευση	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στην	Δεύτερη	Ευρωπαϊκή	Hμέρα	Μηχανικής	

Aγαπητά	μας	Μέλη	

Ο	Πρόεδρος	και	 τα	Μέλη	του	Κεντρικού	Διοικητικού	Συμ-
βουλίου	του	Συλλόγου	μας	σας	προσκαλούν	στην	22η	Γε-
νική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	μας,	η	οποία	θα	πραγματο-
ποιηθεί	 το	Σάββατο	13	Δεκεμβρίου	2014,	 στο	 ξενοδοχείο	
Crowne	 Plaza	 στη	 Λεμεσό	 (σας	 έχει	 αποσταλεί	 σχετική	

πρόσκληση).	

Τις	εργασίες	της	Γενικής	Συνέλευσης	θα	κηρύξει	ο	έντιμος	

Υπουργός	Συγκοινωνιών	και	Έργων	κ.	Μάριος	Δημητριάδης.

Επίσης,	κατά	τη	διάρκεια	της	Γενικής	Συνέλευσης	θα	πραγ-

ματοποιηθεί	ομιλία	από	τον	πολύ	γνωστό	για	τη	δράση	του	
στο	πεδίο	 των	Μεταλλικών	Κατασκευών	Δρ.	Χάρη	Γαντέ,	
Καθηγητή	του	Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου,	με		θέμα	
«Ο	 ρόλος	 των	 μεταλλικών	 κατασκευών	 στις	 εγκαταστά-

σεις	παραγωγής	και	μεταφοράς	ενέργειας».

Η	 δική	 σας	 παρουσία	 και	 στήριξη	 προς	 το	 Σύλλογο	 μας	 
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Αντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-
πρου,	αποτελούμενη	από	τον	Πρόεδρο	Πλάτωνα	Στυ-

λιανού	και	τον	Ά	Αντιπρόεδρο	Ανδρέα	Θεοδότου,	συμμετεί-
χε	σε	εκδήλωση	με	τίτλο	«Η	κινητικότητα	των	Μηχανικών	
οικοδομεί	μια	καινοτόμο	Ευρώπη»,	στα	πλαίσια	της	Δεύτε-
ρης	Ευρωπαϊκής	Ημέρας	Μηχανικής,	η	οποία	πραγματοποι-
ήθηκε	στις	Βρυξέλλες	την	20η	Νοεμβρίου	2014.

Μέσα	από	τις	παρουσιάσεις	–	συζητήσεις	που	γίνονται	σε	
τέτοιου	 είδους	 διοργανώσεις	 λαμβάνονται	 αποφάσεις	 για	
το	επάγγελμα	του	Μηχανικού	και	για	την	πορεία	του	στην	
Ευρώπη.	Στη	συγκεκριμένη	εκδήλωση	δόθηκε	το	μήνυμα	ότι	
οι	Μηχανικοί	στην	Ευρώπη	είναι	πλέον	ενωμένοι	και	μιλούν	
όλοι	μαζί	με	μια	φωνή.

Η	διεθνοποίηση	και	η	διασυνοριακή	αναγνώριση	των	προσό-
ντων	του	μηχανικού	είναι	σημαντική	και	ζωτικής	σημασίας	
για	ένα	καλύτερο	μέλλον	για	την	κοινωνία.	Η	διεθνής	κινη-
τικότητα	είναι	πλέον	μέρος	της	σταδιοδρομίας	ενός	μηχανι-
κού.	Ο	ρυθμός	των	νέων	εξελίξεων	στον	τομέα	της	επιστή-
μης	και	της	τεχνολογίας	συνεπάγεται	για	τους	μηχανικούς,	
την	ανάγκη	ενημέρωσης	μέσω	της	δια	βίου	μάθησης,	ώστε	
να	αποκτήσουν	νέες	γνώσεις	και	τεχνολογικές	δεξιότητες,	
ώστε	να	διατηρηθούν	σε	υψηλά	επαγγελματικά	πρότυπα.	

Στα	συμπεράσματα	της	εκδήλωσης,	την	οποία	οργάνωσαν	
από	κοινού	η	FEANI	(Ευρωπαϊκή	Ομοσπονδία	Ενώσεων	Μη-
χανικών),	το	ECCE	(Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μη-
χανικών)	 και	 το	ECEC	 (Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Επιμελητη-
ρίων	Μηχανικών),	συμπεριλαμβάνονται	και	τα	πέντε	βασικά	
συστατικά	 της	 προώθησης	 και	 ανάδειξης	 του	 επαγγέλμα-
τος	του	Μηχανικού	στην	κοινωνία:	η	Ηθική	/	Δεοντολογία,	

ο	Επαγγελματισμός,	η	Υπευθυνότητα,	η	Ανεξαρτησία	/	Αμε-

ροληψία	και	η	παροχή	καλύτερων	υπηρεσιών.

Aπό	αριστερά	ο	Διευθυντής	του	ΕΤΕΚ	Χριστόδουλος	Χατζη-
οδυσσέως,	ο	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	Στέλιος	Αχνιώτης,	ο	Πρό-
εδρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Πλάτωνας	Στυλιανού	και	ο	Ά	Αντιπρόε-
δρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Ανδρέας	Θεοδότου.

Oι	 Πρόεδροι	 των	 Συλλόγων	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 της	 Ευ-
ρώπης	 μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 ο	 Πρόεδρος	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ 
Πλάτωνας	Στυλιανού.

είναι	 απαραίτητη	 για	 να	 συνεχίσουμε	 με	 μεγαλύτερη	 δύ-
ναμη	να	προσφέρουμε	 τόσο	προς	 τους	Πολιτικούς	Μηχα-
νικούς	όσο	και	προς	την	κατεύ-
θυνση	 της	 αναβάθμισης	 του	
επαγγέλματος	μας	στην	Κύπρο,	
ειδικά	αυτή	την	περίοδο	όπου	οι	
προκλήσεις	 για	 τον	Κλάδο	 μας	
είναι	 μεγάλες	 και	 απαιτείται	
στοχευμένη,	 συντονισμένη	 και	
οργανωμένη	 προσπάθεια	 σε	

όλα	τα	επίπεδα.	

Σας	ευχαριστούμε	εκ	των	προ-
τέρων	για	τη	στήριξή	σας.

Πλάτωνας	Στυλιανού,

Πρόεδρος	Κεντρικού
Διοικητικού	Συμβουλίου	
ΣΠΟΛΜΗΚ
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Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στη	9η	Γενική	Συνέλευση

του	Παγκόσμιου	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	(WCCE)

H 9η	Γενική	Συνέλευση	του	Παγκόσμιου	Συμβουλίου	Πο-λιτικών	 Μηχανικών	 (WCCE)	 πραγματοποιήθηκε	 στις	

25	Νοεμβρίου	2014	στη	Λισσαβόνα	όπου	εκπροσώπησε	τη	

Κύπρο,	η	Β΄	Αντιπρόεδρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα.

Το	 WCCE	 αποτελεί	 το	 διεθνή	 οργανισμό	 των	 Πολιτικών	

Μηχανικών	που	αντιπροσωπεύουν	ένα	σημαντικό	ποσοστό	

-	περίπου	50%	-	όλων	των	οργανώσεων	μηχανικής	σε	όλο	

τον	κόσμο,	σε	εθνικό,	περιφερειακό	και	διεθνές	επίπεδο.

Ο	 σκοπός	 του	 Πολιτικού	 Μηχανικού	 είναι	 να	 βελτιωθούν	

οι	συνθήκες	διαβίωσης	για	όλη	την	ανθρωπότητα,	και	αυτό	

μπορεί	πιο	εύκολα	να	επιτευχθεί	 εάν	Πολιτικοί	Μηχανικοί	

σε	όλον	τον	κόσμο	μοιράζονται	τις	γνώσεις	και	την	εμπειρία	

τους	 από	 την	 εφαρμογή	 της	 τεχνολογικής	 προόδου	στην	

οικονομική	και	κοινωνική	πρόοδο	σε	όλο	τον	κόσμο.

Αποστολή	του	WCCE	είναι	να	διευκολύνει	μια	παγκόσμια	

πλατφόρμα,	όπου	όλα	τα	μέλη	είναι	ίσα,	ανεξάρτητα	από	την	

καταγωγή	τους	με	σκοπό	την	ανταλλαγή	επαγγελματικών	δε-

ξιοτήτων,	γνώσης,	τεχνολογίας	και	πληροφοριών	σε	όλο	τον	

κόσμο	για	την	αντιμετώπιση	των	αναγκών	και	των	ανησυχιών.

Οι	 εργασίες	 της	 Συνέλευσης	 περιελάμβαναν,	 μεταξύ	 άλ-

λων,	 εργαστήρια	 για	 την	 «Καταπολέμηση	 της	 Διαφθο-

ράς»	 και	 την	 «Αστική	 Αποκατάσταση».	 Επίσης,	 κατά	 τη	

Συνέλευση	παρουσιάστηκαν	οι	 νέες	 εκδόσεις	 του	WCCE,	

καθώς	και	το	έργο	των	τεσσάρων	μόνιμων	Επιτροπών	για	

τις	 «Κατασκευές»,	 τις	 «Φυσικές	 Καταστροφές»,	 την	 «Εκ-

παίδευση,	 Κατάρτιση	 και	 Ανάπτυξη	 Ικανοτήτων»	 και	 το	

«Νερό»,	 οι	 οποίες	 φιλοξενούνται	 από	 το	 Πουέρτο	 Ρίκο,	

τη	 Τουρκία,	 τη	 Ζιμπάμπουε	 και	 την	 Ισπανία,	 αντίστοιχα.	 

Η	Κύπρος	προσκλήθηκε	 να	συμμετέχει	 στις	 εργασίες	 της	

Επιτροπής	για	τις	«Κατασκευές».	Επίσης,	φιλοξενήθηκε	η	

Συντονίστρια	 του	Προγράμματος	 του	Οργανισμού	Ηνωμέ-

νων	Εθνών	«UN-Water	Decade	Programme	of	Advocacy	and	

Communication»	 Josefina	Maestu,	 η	 οποία	 παρουσίασε	 τα	

επιτεύγματα	του	Προγράμματος	μέχρι	σήμερα.

Η	συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	

στο	WCCE,	πέρα	από	 την	ευκαιρία	 ενημέρωσης	αλλά	και	

ανταλλαγής	γνώσεων,	εμπειριών	και	εξελίξεων	σε	θέματα	

που	αφορούν	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	προβάλλει	τους	

Κύπριους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	τη	Κύπρο	γενικότερα	

στην	παγκόσμια	κοινωνία	των	Μηχανικών.	

Oικογενειακή	Φωτογραφία	της	Γ.Σ.	του	WCCE

Ο	Ιδρυτής	Πρόεδρος	του	WCCE	Prof.	Jose	Medem
με	την	Aντιπρόσωπο	της	Κύπρου	Ε.	Τσουλόφτα

Τα	Νέα	του	Συλλόγου	Χορηγεί	το	Κεραμείο	Χρυσάφη
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Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στη	Συνάντηση	των	Εθνικών	Επιτροπών	FEANI

Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	με	τον	Ευρωπαϊκό	Επίτροπο	Χρίστο	Στυλιανίδη

Αντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-
πρου	αποτελούμενη	από	τον	Πρόεδρο	Πλάτωνα	Στυλια-

νού	και	τον	Ά	Αντιπρόεδρο	Ανδρέα	Θεοδότου	συμμετείχαν		
στην	 συνάντηση	 τον	 Εθνικών	 Επιτροπών	 της	 FEANI	 που	
πραγματοποιήθηκε	στις	Βρυξέλλες	την	21η	Νοεμβρίου	2014.

H	FEANI	 (Fédération	Européenne	 d’Associations	Nationales	
d’Ingénieurs	 /	 European	 Federation	 of	 National	 Engineering	
Associations)	είναι	μια	ομοσπονδία	στην	οποία	συμμετέχουν	
εθνικοί	επαγγελματικοί	φορείς	που	εκπροσωπούν	τους	κλά-
δους	 της	 μηχανικής	 στις	 Ευρωπαϊκές	 χώρες.	 Ιδρύθηκε	 το	
1951,	έχει	ως	στόχο	να	προωθήσει	την	αναγνώριση,	την	κι-
νητικότητα	και	τα	συμφέροντα	του	επαγγέλματος	του	μηχα-
νικού	στην	Ευρώπη.	Επιπρόσθετα	η	FEANI	απονέμει	τον	τίτλο	
του	European	Engineer	«Eur.	Ing.»	σε	μηχανικούς	που	έχουν	
την	απαιτούμενη	εκπαίδευση	και	πείρα.	Ένας	τίτλος	ο	οποίος	
αναγνωρίζεται	σε	πολλές	χώρες,	εντός	και	εκτός	Ευρώπης.

Στη	συνάντηση	των	Εθνικών	Επιτροπών	συζητήθηκαν	διε-
ξοδικά	αρκετά	από	τα	θέματα	που	απασχολούν	τους	μηχα-
νικούς	στην	Ευρώπη	.	Αναλυτικά	έγινε	ανταλλαγή	απόψε-
ων	για	την	κινητικότητα	των	μηχανικών,	για	την	ρύθμιση	ή	
απορρύθμιση	 του	 επαγγέλματος,	 για	 την	ανάγκη	αναβάθ-
μισης	 των	 προγραμμάτων	 σπουδών	 των	 Πανεπιστημίων	
και	 την	Διά	Βίου	Μάθηση	και	για	 το	ενδεχόμενο	έκδοσης	
Ευρωπαϊκής	 Επαγγελματικής	 Κάρτας	 Μηχανικής.	 Επίσης	
τονίστηκε	 η	 ανάγκη	 οι	Μηχανικοί	 να	 μιλούν	 με	 μια	φωνή	

Αντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-
πρου	αποτελούμενη	από	 τον	Πρόεδρο	Πλάτωνα	Στυ-

λιανού	 και	 τον	 Ά	 Αντιπρόεδρο	 Ανδρέα	 Θεοδότου,	 καθώς	
επίσης	 και	 αντιπροσωπεία	 του	 ΕΤΕΚ	 αποτελούμενη	 από	
τον	Πρόεδρο	του	Στέλιο	Αχνιώτη	και	τον	Διευθυντή	του	Χρι-
στόδουλο	Χατζηοδυσσέως	συναντήθηκαν	με	τον	Ευρωπαίο	
Επίτροπο	Χρίστο	Στυλιανίδη	στο	γραφείο	τους	στις	Βρυξέλ-
λες	την	Πέμπτη	20	Νοεμβρίου	2014.

Ο	κύριος	Στυλιανίδης	έκανε	μια	γενική	ενημέρωση	για	τα	
καθήκοντα	 του	αλλά	 και	 τις	 εξελίξεις	 σχετικά	 με	 το	 χαρ-
τοφυλάκιο	του	σε	θέματα	ανθρωπιστικής	βοήθειας	και	δια-
χείρισης	κρίσεων.	Επίσης,	πληροφόρησε	τις	αντιπροσωπεί-
ες	των	δυο	οργανώσεων	για	τις	προτεραιότητες	της	νέας	
Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	υπό	την	Προεδρία	 του	Ζαν	Κλοντ	
Γιούνκερ	.

Στη	συνέχεια	οι	εκπρόσωποι	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	παρέθεσαν	τις	
θέσεις	τους	σε	ότι	αφορά	την	αναβάθμιση	των	παρεχόμε-
νων	υπηρεσιών	των	Πολιτικών	Μηχανικών	και	για	τους	κιν-
δύνους	που	ελλοχεύουν	για	την	ασφάλεια	των	κατασκευ-
αστικών	έργων	σε	περίπτωση	που	γίνουν	“εκπτώσεις”	στη	
ρύθμιση	του	επαγγέλματος.	Τέλος	έγινε	ενημέρωση	για	την	

στην	Ευρώπη	και	 τέλος	συζητήθηκαν	τα	προβλήματα	που	
απασχολούν	τους	νέους	μηχανικούς	σε	όλη	την	Ευρώπη.		

Μεταξύ	άλλων	αποφασίστηκε	η	δημιουργία	ομάδας	εργασί-
ας	για	τα	θέματα	των	νέων	μηχανικών	.	Στη	συγκεκριμένη	
ομάδα	μαζί	με	τη	Γερμανία	και	την	Ολλανδία	συμμετέχει	και	
η	Κύπρος	μετά	από	την	πολύ	τιμητική	πρόταση	του	Προέ-
δρου	της	FEANI	José	Manuel	VIEIRA	.	

Aπό	 αριστερά	 ο	 Ά	 Αντιπρόεδρος	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 Ανδρέας	
Θεοδότου,	 ο	 πρώην	Πρόεδρος	 του	European	Council	 of	Civil	
Engineers	 (ECCE)	 και	 εκπρόσωπος	 της	Ελλάδας	στη	FEANI	
Βασίλης	Οικονομόπουλος,	 ο	Πρόεδρος	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	Πλά-
τωνας	 Στυλιανού	 και	 ο	 Πρόεδρος	 της	 FEANI	 José	 Manuel	
VIEIRA.

πάγια	θέση	του	Συλλόγου	μας	για	θέσπιση	ελάχιστων	προ-
τεινόμενων	αμοιβών	για	την	παροχή	υπηρεσιών	Πολιτικού	
Μηχανικού.

Aπό	αριστερά	ο	Ά	Αντιπρόεδρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Ανδρέας	Θεο-
δότου,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Πλάτωνας	Στυλιανού,	ο	Ευ-
ρωπαίος	Επίτροπος	Χρίστος	Στυλιανίδης,	ο	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	
Στέλιος	Αχνιώτης,	η	Επικεφαλής	του	γραφείου	του	Επιτρόπου	
και	συνάδελφος	Πολιτικός	Μηχανικός	Θέμις	Χριστοφίδου	και	ο	
Διευθυντής	του	ΕΤΕΚ	Χριστόδουλος	Χατζηοδυσσέως.	
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Συνεργασία	Πολιτικών	Μηχανικών	–	Υπουργείου	Εσωτερικών

Δ	ιευρυμένη	 αντιπροσωπεία	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύπρου	 παραβρέθηκε	 σε	 συνάντηση	 στο	

Υπουργείο	Εσωτερικών,	όπου	συζητήθηκαν	θέματα	κοινού	

ενδιαφέροντος.	Η	 συνάντηση	 ήταν	 προγραμματισμένη	 να	

γίνει	 στην	 παρουσία	 του	 Υπουργού	 Εσωτερικών	 Σωκρά-

τη	 Χάσικου,	 αλλά	 λόγω	 έκτακτου	 κωλύματος	 του	 Υπουρ-

γού,	της	συνεδρίας	προήδρευσε	ο	Γενικός	Διευθυντής	του	

Υπουργείου,	Κωνσταντίνος	Νικολαΐδης.

Παρόντες	στη	συνάντηση	ήταν	εκπρόσωποι	από	τα	σημα-

ντικότερα	τμήματα	και	υπηρεσίες	του	Υπουργείου	Εσωτε-

ρικών,	όπως	είναι	οι	Τεχνικές	Υπηρεσίες	του	Υπουργείου,	

η	Επαρχιακή	Διοίκηση	Λευκωσίας,	το	Τμήμα	Πολεοδομίας	

και	Οικήσεως	και	το	Τμήμα	Κτηματολογίου	και	Χωρομετρί-

ας.	Τα	θέματα	που	συζητήθηκαν	κατά	τη	συνάντηση	ήταν	

τα	ακόλουθα:

•	 Ο	εκσυγχρονισμός	του	περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικο-

δομών	Νόμου	και	η	αδειοδότηση	των	οικοδομών	ως	μέ-

τρο	αντιμετώπισης	της	οικονομικής	κρίσης.

•	 Το	 ειδικό	 Σχέδιο	 Εγκέλαδος	 για	 αντιμετώπιση	 Κατα-

στροφικού	Σεισμού.

•	 Ο	περί	Χωρομετρίας	Νόμος	και	τα	προβλήματα	που	πα-

ρατηρούνται	στην	εφαρμογή	του.

•	 Η	εφαρμογή	του	Ευρωκώδικα	8,	οι	νέοι	σεισμικοί	συντε-

λεστές,	η	τρωτότητα	των	κτιρίων	σε	περίπτωση	σεισμού,	

η	τακτική	(περιοδική)	επιθεώρηση	οικοδομών	και	η	έκδο-

ση	«Πιστοποιητικού	Επιθεώρησης».

Υπήρξε	 συναντίληψη	 σε	 όλα	 τα	 πιο	 πάνω	 ζητήματα,	 ενώ	

ταυτόχρονα	εκφράστηκε	η	αμοιβαία	βούληση	για	συνέχιση	

της	 συνεργασίας	 με	 στόχο	 τη	 βελτίωση	 των	 διαδικασιών	

που	αφορούν	την	ανάπτυξη	για	το	καλό	του	τόπου,	αλλά	

ιδιαίτερα	την	ανάκαμψη	της	οικονομίας

Φιλανθρωπική	Εκδήλωση	«	Οικοδομώντας	την		Ελπίδα»	

Tο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 του	
Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	 σε	 συνερ-

γασία	με	το	Ροταριανό	όμιλο	Λευκωσίας	–	Σαλαμίς	και	το	
Φιλανθρωπικό	 Ίδρυμα	 ΕΛΠΙΔΑ,	 διοργάνωσαν	 με	 μεγάλη	
επιτυχία,	την	Κυριακή,	27	Απριλίου	2014,	Φιλανθρωπική	Εκ-
δήλωση	στο	«The	Mall	 of	Cyprus»,	 με	σκοπό	 την	πώληση	
φωτογραφιών	 από	 το	Φωτογραφικό	Διαγωνισμό	 με	 θέμα:	
«Φυσικά	Γεωμορφώματα	της	Κύπρου».	

Οι	φωτογραφίες	πωλήθηκαν	έναντι	συμβολικού	ποσού	και	

όλα	τα	έσοδα	διατέθηκαν	στο	Φιλανθρωπικό	Ίδρυμα	ΕΛΠΙ-

ΔΑ,	για	παιδιά	με	καρκίνο	και	λευχαιμία.

Η	παράδοση	του	χρηματικού	ποσού	πραγματοποιήθηκε	την	

Τετάρτη	18	Ιουνίου	2014,	από	την	Πρόεδρο	και	Μέλη	του	

Επαρχιακού	 Συμβουλίου	 Λευκωσίας-Κερύνειας,	 σε	 συνά-

ντηση	που	είχαν	στο	Ίδρυμα	ΕΛΠΙΔΑ.
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O	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	σε	συνέχεια	της	προσπάθειας	 του	 να	 καταστεί	 πλήρες	μέλος	 του	

FIDIC	και	στα	πλαίσια	της	διεύρυνσης	των	υπηρεσιών	που	

προσφέρει	στα	μέλη	του	και	των	επιλογών	που	τα	μέλη	του	

θα	έχουν	σε	συνθήκες	οικονομικής	κρίσης,	διερεύνησε	την	

προοπτική	 παροχής	 εκπαίδευσης	 σε	 θέματα	 διαχείρισης	

συμβολαίων	με	βάση	το	FIDIC,ένα	από	τα	πιο	γνωστά	συμ-

βόλαια	για	έργα	πολιτικού	μηχανικού.

Στις	24	Σεπτεμβρίου	2014,	οι	Πλάτωνας	Στυλιανού,	Βαρνά-

βας	Λάμπρου	και	Γιώργος	Δημητρίου	εκ	μέρους	του	ΔΣ	του	

Συλλόγου	συναντήθηκαν	με	τον	κ	Robert	Werth	διαπιστευ-

μένο	εκπαιδευτή	του	FIDIC	και	αντάλλαξαν	απόψεις	για	το	

πως	θα	γίνει	αξιοποίηση	των	εκπαιδεύσεων	για	τα	μέλη	του	

ΣΠΟΛΜΗΚ	έτσι	ώστε	να	δοθεί	ευκαιρία	στους	Κύπριους	Μη-

χανικούς	να	παρακολουθήσουν	στον	τόπο	τους	υψηλού	επι-

πέδου	παρουσιάσεις	για	τα	συμβόλαια	FIDIC.	Βαθειά	γνώση	

του	συμβολαίου	θα	δώσει	δυνατότητα	και	σε	Κύπριους	να	

ανταγωνίζονται	για	διαχείριση	έργων	και	στο	εξωτερικό.

Με	 τον	 κ	 Werth	 συζητήθηκαν	 γενικές	 και	 ειδικές	 πτυχές	

των	συμβολαίων	όπως	οι	διαμεσολαβήσεις	 και	οι	 επιδικά-

σεις	(mediation	and	adjudication	procedures)	και	η	διαχείριση	

των	έργων	τόσο	από	πλευράς	των	μελετητών	όσο	και	από	

πλευράς	των	εργολάβων	και	των	εργοδοτών.

Το	κόστος	τέτοιων	εκπαιδεύσεων	αναμένεται	να	είναι	υψη-

λό,	όπως	και	υψηλές	θα	είναι	και	οι	απαιτήσεις	και	οι	προ-

διαγραφές	 του.	 Για	 αυτό	 και	 στόχος	 του	 Συλλόγου	 είναι	

να	προσφέρει	την	εκπαίδευση	σε	όσο	το	δυνατόν	περισσό-

τερα	μέλη	του	στο	χαμηλότερο	δυνατόν	κόστος	αλλά	και	

να	προσελκύσει	σύνεδρους	και	από	τις	γύρω	χώρες.	Ήδη	ο	

Σύλλογος	βρίσκεται	σε	απευθείας	επικοινωνία	με	το	FIDIC	

με	στόχο	να	μεγιστοποιήσει	τα	οφέλη	από	τη	συνεργασία	

μαζί	του.

Ο	Σύλλογος	θα	ενημερώνει	τα	μέλη	του	για	την	εξέλιξη	των	

συναντήσεων	και	ενεργειών	του,	ιδιαίτερα	σε	ότι	αφορά	τη	

διοργάνωση	των	σεμιναρίων	τα	οποία	προγραμματίζονται	

για	το	πρώτο	εξάμηνο	του	2015.

Συνεργασία	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-

Μεσογειακού	Ινστιτούτου	Τεχνολογίας	Υδρογονανθράκων

Tο	Μεσογειακό	Ινστιτούτο	Τεχνολογίας	Υδρογονανθρά-

κων	(ΜΙΤΥ),	είναι	ένας	μη	κερδοσκοπικός	Οργανισμός	

(με	 την	 μορφή	 της	 εταιρείας	 περιορισμένης	 ευθύνης,	 μη	

κερδοσκοπικού	χαρακτήρα)	με	έδρα	του	την	Κύπρο	και	με	

δραστηριότητες	τόσο	στον	Ευρωπαϊκό	χώρο	όσο	και	στην	

ευρύτερη	περιοχή	της	Μ.	Ανατολής.	

Το	ΜΙΤΥ	αποτελεί	ένα	Επιστημονικό	και	Ερευνητικό	Ινστι-

τούτο	 το	 οποίο	 έχει	 θέσει	ως	σκοπό	 του,	 την	 δημιουργία	

μιας	πλατφόρμας	επικοινωνίας	και	ανταλλαγής	τεχνογνω-

σίας,	μεταξύ	αφενός	των	Επιστημόνων	/	Ερευνητών	και	των	

Εκπαιδευτικών	Ιδρυμάτων	και	αφετέρου	των	εταιρειών	πα-

ραγωγής	και	των	εταιρειών	εφαρμογής	τεχνολογίας	σχετι-

κής	με	τον	εντοπισμό,	ανόρυξη,	διαχείριση	και	αξιοποίηση	

υδρογονανθράκων	και	των	υποπροϊόντων	τους.	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 σκοπού	 του,	 το	 Ινστιτούτο	 έχει	 

δημιουργήσει	την	κατάλληλη	δομή	οργάνωσης,	η	οποία	πε-

ριλαμβάνει	τα	ακόλουθα	τέσσερα	επιμέρους	κέντρα.	

•	Το	εκπαιδευτικό	κέντρο	(Ακαδημία	Υδρογονανθράκων)	

•	Το	κέντρο	Ασφάλειας	Υδρογονανθράκων	

•	Το	Συμβούλιο	Πιστοποίησης	

•	Το	κέντρο	μελετών	και	ερευνών.	

Στα	πλαίσια	της	συνεργασίας	του	με	το	Σύλλογο	μας,	το	Ιν-

στιτούτο	αποφάσισε	να	προσφέρει	δωρεάν	ετήσια	εγγραφή	

για	το	2015,	σε	όλα	τα	Μέλη	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	που	επιθυμούν	

να	εγγραφούν	σε	αυτό.	

Τόσο	για	την	εγγραφή	όσο	και	για	περισσότερες	πληροφο-

ρίες,	 μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 την	 ιστοσελίδα	 του	 Ινστι-

τιούτου	www.mihtorg.org.	
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Όχι	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών

στην	τοποθέτηση	υδρορροών	μέσα	σε	κολώνες	και	δοκούς

Ο Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	με	επιστολές	του	προς	το	Υπουργείο	Εσωτερικών,	τα	Δημαρχεία	και	

τις	Επαρχιακές	Διοικήσεις,	έθεσε	υπόψη	τους	τις	σοβαρές	

του	ενστάσεις	σε	ότι	αφορά	τη	λανθασμένη	τακτική	τοποθέ-

τησης	υδρορροών	μέσα	σε	κολώνες	και	δοκούς	οικοδομών.

Η	διέλευση	σωλήνων	μέσα	από	κολώνες	μόνο	προβλήμα-

τα	μπορεί	να	προκαλέσει,	αφενός	λόγω	πιθανόν	υγρασιών	

που	 μακροχρόνια	 φθείρουν	 τους	 οικοδομικούς	 οπλισμούς	

και	αφετέρου	διότι	δεν	μπορούν	να	 τοποθετηθούν	σωστά	

οι	οπλισμοί,	με	αποτέλεσμα	να	μειώνεται	σε	πολύ	μεγάλο	

βαθμό	η	υπολογιζόμενη	φέρουσα	ικανότητα	των	κολώνων	

σε	σεισμό,	ιδιαίτερα	στους	κόμβους	δοκών-κολώνων.

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	καλεί	τις	Αρμόδιες	Αρχές	να	μην	αποδέχονται	

στα	σχέδια	που	τους	υποβάλλουν	μελετητές	Πολιτικοί	Μη-

χανικοί	για	σκοπούς	έκδοσης	Άδειας	Οικοδομής	τη	διέλευση	

σωλήνων	 και	 άλλων	

ξένων	 σωμάτων	 μέσα	

από	 όλα	 τα	 φέροντα	

στοιχεία	 οπλισμένου	

σκυροδέματος	 (δηλα-

δή	 κολώνες,	 δοκούς	

και	 τοιχία),	 ούτως	

ώστε	να	παρέχεται	το	

απαιτούμενο	 επίπεδο	

ασφάλειας	 στις	 κατα-

σκευές.	 Επιπλέον,	 ο	

ΣΠΟΛΜΗΚ	 εισηγήθη-

κε	 όπως	 απαγορευτεί	

η	 διέλευση	 σωλήνων	

υδρορροών	 και	 απο-

χετεύσεων	 μέσα	 από	

πλάκες,	όταν	αυτές	δεν	έχουν	το	απαιτούμενο	πάχος.

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	συνεργαζόμενο	μέλος	του	Κυπριακού	Ινστιτούτου	Επιχειρηματικής	Ηθικής	(EBENCY)

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ	ως	 συνεργαζόμενο	 μέλος	 του	 Κυπριακού	Ινστιτούτου	 Επιχειρηματικής	 Ηθικής	 (EBENCY)	 εξα-

σφάλισε	τη	δωρεάν	εγγραφή	των	μελών	του	στο	Ινστιτούτο	

επισφραγίζοντας	έτσι	την	πολύ	καλή	συνεργασία	των	δύο	

μερών.	Τα	ενδιαφερόμενα	μέλη	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	μπορούν	να	

συμπληρώσουν	 την	 αίτηση	 εγγραφής	 που	 βρίσκεται	 στην	

ιστοσελίδα	www.ebency.org	και	έτσι	θα	έχουν	την	ευκαιρία	

να	ενημερώνονται	για	θέματα	επαγγελματικής	Ηθικής	κα-

θώς	και	να	συμμετέχουν	στις	εκδηλώσεις	του	Ινστιτούτου.	

Αποστολή	του	EBENCY	είναι:

•	 Η	 προώθηση	 των	 αρχών	 της	 Επιχειρηματικής	 Ηθικής,	

της	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	και	της	Εταιρικής	Δι-

ακυβέρνησης	στον	ιδιωτικό	και	το	δημόσιο	τομέα,	στην	

ακαδημαϊκή	κοινότητα,	καθώς	και	εθελοντικές	οργανώ-

σεις	και	μη	κυβερνητικούς	οργανισμούς.

•	 Η	διαρκής	ενημέρωση	σχετικά	με	τις	πρακτικές	της	Επιχει-

ρηματικής	Ηθικής	και	η	αναγνώριση	των	ευθυνών	που	ανα-

λαμβάνουν	οι	εταιρείες	απέναντι	στο	κοινωνικό	σύνολο.

•	 Η	ενδελεχής	εκπαίδευση	των	στελεχών	και	των	επιχει-

ρήσεων,	όσον	αφορά	στις	πρακτικές	και	στην	τεχνογνω-

σία	που	σχετίζονται	με	την	Επιχειρηματική	Ηθική.

•	 Η	 παροχή	 ερευνητικών	 εργαλείων	 και	 ενημερωτικού	

υλικού.

•	 Η	συνεργασία	με	άλλους	οργανισμούς	για	τη	διάδοση	

της	 επιχειρηματικότητας	 και	 η	 ανάπτυξη	 διαλόγου	 με	

όλους	τους	εμπλεκόμενους	φορείς.

Για	περισσότερες	πληροφορίες	μπορείτε	να	στείλετε	μήνυ-

μα	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	info@ebency.org	ή	/	και		να	

τηλεφωνήσετε	στον	αριθμό	22	028087.

Συμμετοχή	ΣΠΟΛΜΗΚ	στο	Διεθνή	Oργανισμό	FIB

Μετά	 από	 εισήγηση	 του	 Κοσμήτορα	 της	 Σχολής	 Μη-

χανικής	 και	 Τεχνολογίας	 του	 Τεχνολογικού	 Πανε-

πιστημίου	 Κύπρου	 -	 ΤΕΠΑΚ	 Δρ	 Κρίστη	 Χρυσοστόμου,	 ο	

Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	έχει	

αποδεχτεί	 να	 συμμετάσχει	 στο	Διεθνή	Οργα-

νισμό	 fib	 (Fédération	 internationale	 du	 béton	 /	

International	Federation	for	Structural	Concrete)	

μαζί	με	το	ΤΕΠΑΚ.	

Με	τη	συμμετοχή	του	αυτή	ο	Σύλλογος	θα	συμμετέχει	στη	

Γενική	 Συνέλευση	 (General	 Assembly)	 της	 fib	 και	 όλα	 τα	

μέλη	του	θα	δικαιούνται	να	παίρνουν	τα	fib	bulletins	σε	ηλε-

κτρονική	μορφή	ένα	χρόνο	μετά	την	έκδοσή	τους.	Επίσης	

προγραμματίζεται	η	διοργάνωση	σεμιναρίου	σε	συνεργασία	

με	το	ΤΕΠΑΚ	για	τον	MODEL	CODE	2010.

Περισσότερες	 πληροφορίες	 για	 το	 συγκεκριμένο	 οργανι-

σμό	στην	ιστοσελίδα	www.fib-international.org

Ανακοινώσεις¸
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Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	στον	Κυβερνητικό	Εκπρόσωπο

Aντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου,	με	επικεφαλής	 τον	Πρόεδρό	 του	Πλάτωνα	Στυ-

λιανού,	είχε	συνάντηση	την	Τρίτη	14	Οκτωβρίου	με	τον	Κυ-

βερνητικό	Εκπρόσωπο	Νίκο	Χριστοδουλίδη,	στο	Προεδρικό	

Μέγαρο.

Η	 συνάντηση	 έγινε	 με	 αφορμή	 επιστολή	 που	 απέστειλε	

στον	 Πρόεδρο	 της	 Δημοκρατίας	 ο	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 ζητώντας	

ενημέρωση	για	 τους	προγραμματισμούς	 και	 τις	 ενέργειες	

της	Κυβέρνησης	για	το	θέμα	της	ανοικοδόμησης	της	κλει-

στής	πόλης	της	Αμμοχώστου	και	της	σχετικής	οργάνωσης	

ομάδων	εμπειρογνωμόνων.

Ο	 Εκπρόσωπος	 ενημέρωσε	 σχετικά	 την	 αντιπροσωπεία	

και	 ακολούθως	 δόθηκε	 η	 ευκαιρία	 ανταλλαγής	 απόψεων.	

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	διαβεβαίωσε	ότι	 επικροτεί	 και	στηρίζει	 κάθε	

ενέργεια	 της	 Κυβέρνησης	 που	 έχει	 σαν	 στόχο	 τον	 προ-

γραμματισμό	 της	 ανοικοδόμησης	 πόλεων	 και	 χωριών	 μας	

σε	 μια	 ενδεχόμενη	 λύση	 του	 προβλήματος	 της	 πατρίδας	

μας,	καθώς	και	για	την	προστασία,	αναστύλωση	και	ανάδει-

ξη	 θρησκευτικών,	 ιστορικών	 και	 αρχαιολογικών	 μνημείων	

σε	όλη	την	Κύπρο.

Με	την	ευκαιρία	της	συνάντησης	συζητήθηκαν	και	θέματα	

ανάπτυξης,	με	επικέντρωση	σε	τρόπους	ανάκαμψης	της	οι-

κοδομικής	 βιομηχανίας	 και	 απλοποίησης	 των	 διαδικασιών	

αδειοδότησης.

Aντιπροσωπεία	 του	 Συλλό-

γου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου,	 με	 επικεφαλής	 τον	

Πρόεδρό	 του	Πλάτωνα	Στυλια-

νού,	είχε	συνάντηση	με	τον	με	

τον	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	

Έργων	Μάριο	Δημητριάδη.

Στη	 συνάντηση	 στην	 οποία	

συμμετείχαν	 και	 υπηρεσιακοί	

παράγοντες	 του	 Υπουργείου	

συζητήθηκε	 αριθμός	 θεμάτων	

που	 απασχολούν	 τους	 Πολιτι-

κούς	Μηχανικούς,	καθώς	και	την	αναπτυξιακή	πολιτική	του	

Κράτους.	Κοινή	ήταν	η	διαπίστωση	ότι	μέσω	μιας	στοχευμέ-

νης	και	συντονισμένης	αναπτυξιακής	πολιτικής,	η	χώρα	θα	

μπορούσε	να	εξέλθει	το	ταχύτερο	από	την	ύφεση	και	την	

οικονομική	κρίση.

Η	αντιπροσωπεία	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	έτυχε	ενημέρωσης	για	τα	

έργα	που	βρίσκονται	υπό	εκτέλεση	και	για	άλλα	που	προ-

γραμματίζονται	 εντός	 του	 2015,	 τα	 οποία	 εμπίπτουν	 στις	

αρμοδιότητες	 του	Υπουργείου.	 Συγκεκριμένα	 ο	 Σύλλογος	

στάθηκε	στο	θέμα	της	ανάγκης	αντισεισμικής	αναβάθμισης	

των	οικοδομών,	ως	επίσης	και	στη	θεσμοθέτηση	της	τακτι-

Η	συνεργασία	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	-

Υπουργείου	Συγκοινωνιών	και	Έργων	εδραιώνεται

κής	(περιοδικής)	επιθεώρηση	οικοδομών	με	την	έκδοση	του	

σχετικού	 πιστοποιητικού	 επιθεώρησης.	 Τα	 παραδείγματα	

από	 την	 πρόσφατη	 καταστροφική	 σεισμική	 δόνηση	 στην	

Κεφαλονιά	δεν	αφήνουν	πλέον	περιθώρια	που	να	δικαιολο-

γούν,	σύμφωνα	με	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	την	όποια	

περαιτέρω	αδράνεια.

Η	συνάντηση	ολοκληρώθηκε	με	ανταλλαγή	απόψεων	σε	ότι	

αφορά	την	αναβάθμιση	των	δημόσιων	συγκοινωνιών,	την	ει-

σαγωγή	τραμ,	την	ανάπτυξη	ποδηλατοδρόμων,	τις	μονοδρο-

μήσεις	δρόμων	στη	Λευκωσία,	την	κατασκευή	κυματοθραυ-

στών	και	την	ανέγερση	του	Νέου	Αρχαιολογικού	Μουσείου.
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A ντιπροσωπεία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου	είχε	την	Τρίτη	30	Σεπτεμβρίου	συνάντηση	με	τον	

Δήμαρχο	 Λάρνακας	 Ανδρέα	 Λουρουτζιάτη,	 στο	 γραφείο	

του.	 Στη	 συνάντηση	 έλαβαν	 μέρος	 αξιωματούχοι	 του	 Κε-

ντρικού	Διοικητικού	Συμβουλίου	καθώς	και	του	Επαρχιακού	

Τμήματος	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	ως	επί-

σης	και	ο	Αντιδήμαρχος	Λάρνακας	Πέτρος	Χριστοδούλου.

Η	συζήτηση	επικεντρώθηκε	στο	θέμα	της	αγοράς	υπηρεσι-

ών	από	Αρχιτέκτονες	και	Πολιτικούς	Μηχανικούς	με	σκοπό	

να	 υποβοηθηθεί	 η	 Τεχνική	 Υπηρεσία	 του	Δήμου	 στην	 έκ-

δοση	Πιστοποιητικών	Τελικής	Έγκρισης,	στη	βάση	του	περί	

Ρυθμίσεως	Οδών	 και	Οικοδομών	Νόμου,	 με	 τελικό	 στόχο	

την	ικανοποίηση	μνημονιακής	υποχρέωσης	της	Δημοκρατί-

ας	για	έκδοση	Τίτλων	Ιδιοκτησίας.

Η	αντιπροσωπεία	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	ενημερώθηκε	για	τις	ενέρ-

γειες	του	Δήμου	στο	θέμα	και	χαιρέτισε	την	πολιτική	του	

Δήμου	για	συνεργασία	με	τον	ιδιωτικό	τομέα.	Ταυτόχρονα,	

δήλωσε	ότι	δεν	θα	φέρει	ένσταση	στη	διαδικασία	που	επέ-

λεξε	ο	Δήμος	και	ότι	θα	στηρίξει	την	επίτευξη	των	στόχων	

του,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	πρόκειται	για	μια	έκτακτη	πε-

ρίσταση	που	εμπίπτει	εντός	των	περιορισμών	της	κείμενης	

Νομοθεσίας	και	η	οποία	θα	έχει	πολύ	περιορισμένη	χρονική	

διάρκεια	με	συγκεκριμένο	αντικείμενο	και	παραδοτέα	εκ	μέ-

ρους	των	Αρχιτεκτόνων	και	Πολιτικών	Μηχανικών	που	θα	

απασχοληθούν.	Υπήρξε	συναντίληψη	ότι	σε	περίπτωση	που	

απαιτηθεί	επέκταση	της	χρονικής	περιόδου	και	του	αντικει-

μένου	των	υπηρεσιών,	τότε	ο	Δήμος,	στα	πλαίσια	του	Νό-

Συνεργασία	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	–	Δήμου	Λάρνακας

Ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	μέλος	της	συμμαχίας	“International	Property	Measurement	Standards	Coalition	(IPMSC)”

μου	και	της	διαφάνειας,	θα	προβεί	σε	δημόσια	πρόσκληση	

ενδιαφέροντος	και	ότι	η	επιλογή	θα	απαιτεί	εκπλήρωση	ποι-

οτικών	κριτηρίων,	τα	οποία	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	έθεσε	προκαταρ-

κτικά	ενώπιον	του	Δημάρχου.

Η	συνάντηση	ολοκληρώθηκε	με	ενημέρωση	από	τον	Δήμαρ-

χο	και	με	ανταλλαγή	απόψεων	σε	ότι	αφορά	την	αξιοποίη-

ση	του	χώρου	του	παλαιού	νοσοκομείου	στη	Λάρνακα	για	

στέγαση	του	Δημαρχείου	και	των	υπηρεσιών	του.	Οι	εκπρό-

σωποι	του	Συλλόγου	εισηγήθηκαν	όπως	μελέτες	που	αφο-

ρούν	την	ανάπτυξη	της	πόλης	της	Λάρνακας	προωθηθούν	

και	εκπονηθούν,	με	την	προοπτική	όταν	με	το	καλό	εξέλθει	

η	χώρας	μας	από	την	οικονομική	κρίση	να	είναι	έτοιμες	να	

μετουσιωθούν	σε	έργα.

M έχρι	σήμερα,	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	μετράται	η	ακί-

νητη	περιουσία	 -	όπως	οι	κατοικίες,	 τα	γραφεία	και	

τα	εμπορικά	κέντρα	-	διαφέρει	δραματικά.	Για	παράδειγμα,	

σε	ορισμένα	μέρη	του	κόσμου,	αποτελεί	πάγια	πρακτική	να	

περιλαμβάνονται	οι	 κοινοί	 χώροι	 (φρεάτια	ανελκυστήρων,	

κοινόχρηστοι	 διάδρομοι	 κλπ)	 στις	 μετρήσεις	 του	 χώρου,	

ενώ	αλλού	περιλαμβάνονται	εξωτερικοί	χώροι	στάθμευσης	

ή	ακόμα	και	πισίνες.

Με	τόσες	πολλές	διαφορετικές	μεθόδους	μέτρησης	που	χρη-

σιμοποιούνται,	καθίσταται	δύσκολο	για	τους	ιδιοκτήτες	ακι-

νήτων,	τους	επενδυτές	και	τους	κατασκευαστές	να	συγκρί-

νουν	με	ακρίβεια	το	χώρο.	Έρευνα	έδειξε	ότι,	ανάλογα	με	

τη	μέθοδο	που	χρησιμοποιείται,	για	μέτρηση	της	επιφάνειας	

ενός	ακινήτου	μπορεί	να	υπάρξει	απόκλιση	μέχρι	και	24%!

Ο	 “International	 Property	

Measurement	 Standards	

Coalition	 (IPMSC)”(http://

ipmsc.org)	 είναι	 μια	 διεθνής	

«συμμαχία»	από	επαγγελμα-

τίες	 και	 μη	 κερδοσκοπικούς	

οργανισμούς	 που	 εργάζο-

νται	μαζί	για	να	αναπτύξουν	

ένα	 ενιαίο	 πρότυπο	 μέτρη-

σης	 ακινήτων.	 Το	 διεθνές	

Πρότυπο	μέτρησης	Ακινήτων	(IPMS)	φιλοδοξεί	να	διασφα-

λίσει	 ότι	 η	ακίνητη	περιουσία	 θα	μετράται	 με	 ένα	συνεπή	

τρόπο,	δημιουργώντας	διαφάνεια	στην	αγορά,	μεγαλύτερη	

εμπιστοσύνη	του	κοινού,	αυξημένη	εμπιστοσύνη	των	επεν-

δυτών,	και	αύξηση	της	σταθερότητας	της	αγοράς.

Ανακοινώσεις¸



Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2014 51

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Σ τέφθηκε	 με	 πολύ	 μεγάλη	 επιτυχία	 η	 13η	 Διευρυμένη	

Συνεδρία	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	

στην	οποία	συμμετείχαν	τα	μέλη	του	Κεντρικού	Διοικητικού	

Συμβουλίου	του,	τα	μέλη	των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	τα	

εκλεγμένα	μέλη	του	στο	Γενικό	και	στο	Πειθαρχικό	Συμβού-

λιο	του	ΕΤΕΚ	και	τα	μέλη	του	Συμβουλίου	Προέδρων	του	

Συλλόγου,	ως	επίσης	και	άλλα	ενεργά	μέλη.

Στη	συνεδρία	που	φέτος	έγινε	σε	ξενοδοχείο	της	ελεύθε-

ρης	 περιοχής	 Αμμοχώστου	 το	 Σάββατο	 4	 Οκτωβρίου,	 με	

γνώμονα	και	κατεύθυνση	το	ευρύτερο	καλό	της	κοινωνίας,	

όπως	το	κόστος,	τις	διαδικασίες,	την	εξασφάλιση	των	συμ-

φερόντων	 των	 πολιτών,	 συζητήθηκαν	 καίρια	 θέματα	 που	

απασχολούν	το	Σύλλογο	και	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	

όπως:

Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	θέτουν	τους	Στόχους	του	αύριο

Οδηγός	Σύστασης,	Συγκρότησης	και	Λειτουργείας	Τεχνικών	Οργάνων	Τυποποίησης	CYS

•	 H	προώθηση	των	στόχων	και	 επιδιώξεων	του	Συλλό-

γου	στο	ΕΤΕΚ	για	την	τριετία	2014	-	2017.

•	 Η	πορεία	του	Συλλόγου,	η	σημερινή	Κατάσταση	και	οι	

προκλήσεις	καθώς	και	το	μέλλον	του	Συλλόγου

•	 Η	διασφάλιση	των	αρμοδιοτήτων	των	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	στα	πλαίσια	της	σημερινής	δύσκολης	οικονομι-

κής	κατάστασης.

•	 Η	συμφωνία	Ανάθεσης	και	οι	Όροι	Σύμβασης	υπηρεσι-

ών	Πολιτικού	Μηχανικού.

Τα	παραπάνω	θέματα	που	συζητήθηκαν,	έχουν	τροχοδρο-

μηθεί	τάχιστα	για	χειρισμό	από	το	ΚΔΣ,	το	οποίο	βρίσκεται	

σε	συνεχή	επικοινωνία	και	συνεργασία	με	το	ΕΤΕΚ	και	άλ-

λους	εμπλεκόμενους	φορείς.

Στην	ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	(www.spolmik.org),	μπορείτε	

να	βρείτε	τον	οδηγό	σύστασης,	συγκρότησης	και	λειτουρ-

γείας	τεχνικών	οργάνων	τυποποίησης	CYS.	Στον	οδηγό	πε-

ριλαμβάνονται	τα	ακόλουθα	άρθρα:

Άρθρο	1.	Γενικά	θέματα	και	ορισμοί	–

	 Τεχνικά	Όργανα	Τυποποίησης	

Άρθρο	2.	Έργο	της	Εθνικής	Τεχνικής	Επιτροπής	

Άρθρο	3.	Σύσταση	Τεχνικών	Οργάνων	

Άρθρο	4.	Συγκρότηση	Τεχνικών	Οργάνων	

Άρθρο	5.	Λειτουργεία	Εθνικής	Τεχνικής	Επιτροπής	και	των		

	 Τεχνικών	Οργάνων	που	αναφέρονται	σε	αυτή	

Άρθρο	6.	Κλήση	σε	συνεδρία	–	Απαρτία	–	Ψηφοφορία	

Άρθρο	7.	Περιγραφή	ρόλων

	 (Πρόεδρος,	Συντονιστής,	Γραμματέας)

O Σύλλoγος

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

σας εύχεται Kαλά Χριστούγεννα

και ευτυχισμένο το Νέο Έτος
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Οι	 επιστημονικές,	 επαγγελματικές	 και	 συνδικαλιστικές	
οργανώσεις	 του	 κατασκευαστικού	 τομέα	 καθόρισαν	

Μέτρα	 για	 την	 ανάκαμψη	 του	 κατασκευαστικού	 τομέα	 σε	
ευρεία	σύσκεψη	τα	οποία	ανακοινώθηκαν	σε	δημοσιογρα-
φική	 διάσκεψη	 που	 ακολούθησε	 της	 σύσκεψη,	 τη	 Δευτέ-
ρα	17	Νοεμβρίου	2014.	Στη	σύσκεψη	και	δημοσιογραφική	
διάσκεψη	 συμμετείχε	 και	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 μας	 
Πλάτωνας	Στυλιανού.

Αφού	 εκφράστηκε	 δυσαρέσκεια	 για	 την	 αντιμετώπιση	
του	 κατασκευαστικού	 κλάδου	 της	χώρας,	σε	σύγκριση	με	
άλλους	 κλάδους	 της	 οικονομίας,	 διατυπώθηκε	 ικανοποί-
ηση	 για	 την	 πρόσφατη	 εξαγγελία	 του	 σχεδίου	 εξοικονο-
μώ	 -	αναβαθμίζω,	που	αφορά	 την	ενεργειακή	αναβάθμιση	
των	επιχειρήσεων	και	των	κατοικιών	από	τον	πρόεδρο	της	 
Δημοκρατίας.	

Παραθέτοντας	τις	εισηγήσεις	για	βελτίωση	της	κατάστασης	
αναφέρθηκαν	στην	υλοποίηση	 κοινής	πρότασης	για	 ενερ-
γειακή	και	στατική	αναβάθμιση	των	υφιστάμενων	κατοικιών	
και	εμπορικών	κτηρίων	και	όλων	των	κτηρίων	του	δημοσίου,	
τα	οποία	έχουν	πολύ	κακή	ενεργειακή	απόδοση.	

Διατυπώθηκε	η	θέση	ότι	«Η	πράσινη	ανάπτυξη	με	τα	πρά-
σινα	κτήρια,	είναι	η	απαρχή	και	η	βάση,	στην	οποία	θα	στη-
ριχθεί	 η	 δική	 μας	 βιομηχανία	 της	 λύσης»,	 είναι	 το	 όχημα	
που	θα	ανελκύσει	την	ανάπτυξη	και	την	απασχόληση	από	
το	τέλμα	της	στασιμότητας	και	θα	τη	μεταφέρει	σταδιακά,	
αλλά	με	ασφάλεια,	στους	κανονικούς	της	ρυθμούς.	

Οι	 εμπλεκόμενοι	 στην	 κατασκευαστική	 βιομηχανία	 δήλω-
σαν	έτοιμοι	να	αντιμετωπίσουν	τις	αυξανόμενες	απαιτήσεις	
για	επαγγελματικές	δεξιότητες	και	γνώσεις	για	τα	πράσινα	
κτήρια	και	την	εκπλήρωση	των	ενεργειακών	στόχων	της	Κύ-
πρου,	όπως	η	συνεισφορά	13%	ανανεώσιμων	πηγών,	στην	
τελική	χρήση	ενέργειας	και	14,3%	στην	εξοικονόμηση	πρω-
τογενούς	ενέργειας.	

Για	 την	πάταξη	της	αδήλωτης	εργασίας,	 εισηγήθηκαν	συ-
χνότερους	 και	 αποτελεσματικότερους	 ελέγχους	 από	 τα	
αρμόδια	όργανα	του	κράτους,	σε	συνδυασμό	με	το	κίνητρο	
του	μειωμένου	συντελεστή	ΦΠΑ.	Ανέφεραν	ότι	με	αυτό	το	
μέτρο	θα	επιτευχθεί	μετατόπιση	της	εργασίας	από	τη	«σκι-
ώδη»	 οικονομία,	 στην	 «επίσημη»	 οικονομία	 του	 κράτους	
που	θα	συμβάλει	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	των	έργων.	

Επίσης	 εισηγήθηκαν	 την	 εργοδότηση	 μονίμων	 κατοίκων	
κατά	70%	επί	του	συνόλου	των	εργοδοτουμένων	σε	εργο-
ληπτικές	επιχειρήσεις	και	στους	υπεργολάβους.	

Στη	διάσκεψη	έγινε	αναφορά	στη	συμφωνία	που	συνομο-
λογήθηκε	 στις	 13/06/2013	 για	 λήψη	 προσωρινών	 μέτρων,	
μεταξύ	της	ΟΣΕΟΚ	ως	εργοδοτικής	πλευράς	και	των	συντε-
χνιών	οικοδόμων	ΠΕΟ	και	ΣΕΚ	ως	συνδικαλιστικής	πλευράς.	

Επισημάνθηκε	 ότι	 η	 αυστηρή	 προσήλωση	 στη	 συμφωνία,	
αναμένεται	να	περιορίσει	τον	αριθμό	των	ανέργων	κυπρίων	
και	να	αναχαιτίσει	την	έλευση	κοινοτικών	και	πολιτών	τρί-
των	χωρών	στην	Κύπρο,	την	αναζήτηση	και	κατάληψη	από	
μέρους	τους,	θέσεων	εργασίας	στην	Κύπρο.	

Έγινε	 αναφορά	 στην	 πιστοποίηση	 πρότυπων	 επαγγελμα-
τικών	προσόντων	που	θα	αποδεικνύουν,	ότι	κάποιο	άτομο	
είναι	 ικανό	 να	 εκτελέσει	 με	 επιτυχία	 συγκεκριμένο	 επάγ-
γελμα	και	σε	συγκεκριμένο	επίπεδο	δεξιότητας.	

Οι	 εισηγήσεις	 που	 έγιναν	 περιελάμβαναν	 εισήγηση	 για	
μείωση	του	ΦΠΑ	στο	5%	για	όλα	τα	έργα	της	οικοδομικής	
βιομηχανίας,	για	δύο	χρόνια	από	την	ημερομηνία	εφαρμο-
γής	 τους,	 και	 εισήγηση	 για	 απλούστευση	 διαδικασιών	 με	
την	ανάθεση	έργων	σε	 ιδιώτες	μελετητές	και	εργολήπτες	
και	ζητήθηκε	η	σύσταση	υφυπουργείου	ανάπτυξης	που	θα	
συμβάλει	 στην	 υλοποίηση	 του	 αναπτυξιακού	 προϋπολογι-
σμού	του	κράτους.	Το	υφυπουργείο	ανάπτυξης,	θα	έχει	την	
ευθύνη	για	 τον	 εκσυγχρονισμό	 και	 την	απλούστευση	 των	
διαδικασιών	που	αφορούν	την	ανάπτυξη.	

Καταλήγοντας	ανέφεραν	ότι	έχει	αποδειχθεί	πέραν	πάσης	
αμφιβολίας,	ότι	η	αυστηρή	λιτότητα	έχει	καταστρέψει	την	
οικονομία,	 έχει	 μειώσει	 τις	 θέσεις	 εργασίας	 και	 έχει	 οδη-
γήσει	αρκετούς	εργοδότες	και	μελετητές,	να	βάλουν	λου-
κέτο	στις	επιχειρήσεις	τους	και	έχει	εμποδίσει	την	ανάπτυ-
ξη,	 αποθαρρύνοντας	 οποιεσδήποτε	 νέες	 επενδύσεις	 στη	
χώρα.	

Οι	επιστημονικές,	επαγγελματικές	και	συνδικαλιστικές	οργανώσεις	του	κατασκευαστικού	τομέα

ανακοινώνουν	μέτρα	ανάκαμψης	του	κατασκευαστικού	τομέα




