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“Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 δεν	
φέρει	οποιαδήποτε	ευθύνη	για	την	ορθότητα	ή/και	
το	 περιεχόμενο	 των	 ενυπόγραφων	άρθρων	 ή/και	
αναλύσεων,	που	φιλοξενούνται	στο	Περιοδικό,	τα	
οποία	δεν	αντιπροσωπεύουν	κατ’	ανάγκη	την	άπο-
ψη	του	Συλλόγου	αλλά	των	συγγραφέων	τους.
 
H	επιλογή	και	δημοσίευση	των	άρθρων	που	απο-
στέλλονται	εναπόκειται	στην	κρίση	της	αρμόδιας	
Επιτροπής	του	Περιοδικού”.
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Θερμοκρασία σκυροδέματος κατά την διάστρωση του
Φλώρος	Παντελή,	Δρ.	Πολιτικός	Μηχανικός

Επιστημονικά Θέματα

Σ
τη	 διεθνή	 βιβλιογραφία	 είναι	 γενικά	 παραδεκτό	 ότι	

όσο	ανεβαίνει	η	θερμοκρασία	του	σκυροδέματος	τόσο	

μειώνεται	η	ποιότητα	του	και	κυρίως	η	ανθεκτικότητα	

του	στο	χρόνο.	Τα	βασικά	προβλήματα	που	παρατηρούνται	

στο	εργοτάξιο	με	την	αύξηση	της	θερμοκρασίας	του	σκυρο-

δέματος	είναι:

•	Αύξηση	του	ρυθμού	μείωσης	της	κάθισης	και	της	ανάγκης	

προσθήκης	νερού,

•	Αύξηση	του	ρυθμού	πήξης	και	 του	κινδύνου	ατελούς	συ-

μπύκνωσης	του	σκυροδέματος,

•	Αύξηση	της	τάσης	πλαστικής	συστολής	και	δημιουργία	ρηγ-

ματώσεων.

Στο	 σκληρυμένο	 σκυρόδεμα,	 τα	 προβλήματα	 που	 δημιουρ-

γούνται	είναι:

•	Μείωση	της	αντοχής	των	28	ημερών	και	της	τελικής	αντο-

χής	(βλέπε	το	Διάγραμμα	αρ.	1	από	την	εργασία	του	Klieger	

το	1958),

•	Αύξηση	της	συστολής	ξήρανσης	και	της	θερμικής	συστολής,

•	Μείωση	της	ανθεκτικότητας	στον	χρόνο,	κυρίως	λόγω	ρηγ-

μάτωσης,	αύξησης	της	διαπερατότητας	και	διάβρωσης	του	

οπλισμού.

Το	ερώτημα	που	τίθεται	είναι:	Ποια	είναι	η	ιδανική	θερμοκρα-

σία	του	σκυροδέματος	κατά	την	διάστρωση	του	έτσι	ώστε	να	

μην	έχουμε	προβλήματα;

Η	θεωρητική	απάντηση	είναι	εύκολη	και	απλή:	20	±	2oC,	όση	

και	η	θερμοκρασία	συντήρησης	των	δοκιμίων	σκυροδέματος	

στα	οποία	βασίζεται	η	μελέτη	του	σκυροδέματος.	

Διάγραμμα	1:	(Effect	of	high	concrete	temperatures	on	com-
pressive	strength	at	various	ages	–	Klieger	1958)

Χώρα	 Πρότυπο	και	μέγιστη	θερμοκρασία
που	καθορίζεται		

Κύπρος		 CYS13:1978	 Τεχνολογία	 σκυροδέματος	 “Η	 θερ-
μοκρασία	του	νωπού	σκυροδέματος	πριν	από	την	
διάστρωση	 του	 πρέπει	 να	 μην	 υπερβαίνει	 τους	
32oC”.	Στο	κεφάλαιο	10	του	Προτύπου	γίνεται	ει-
δική	αναφορά	στη	σκυροδέτηση	σε	θερμό	καιρό,	
αναφέρει	 τις	 επιπτώσεις	 στο	 σκυρόδεμα	 και	 συ-
στήνει	επιπρόσθετα	μέτρα	για	την	προστασία	του	
σκυροδέματος		

CYS	111:1990	Πρότυπο	για	το	έτοιμο	σκυρόδεμα.	
«Η	θερμοκρασία	του	σκυροδέματος	κατά	την	το-
ποθέτηση	του	να	μην	υπερβαίνει	τους	32οC»		

CYS	EN	206-1:2000	και	CYS	EN	206:2013	Σκυρό-
δεμα:	Προδιαγραφή,	επιτελεστικότητα,	παραγωγή	
και	συμμόρφωση.	Αφήνει	στον	μελετητή	 τον	κα-
θορισμό	του	μέγιστου	ορίου	θερμοκρασίας	σκυρο-
δέματος.		

CYS	300:	2008	Κυπριακό	συμπληρωματικό	πρότυ-
πο	στο	CYS	EN	206.	«Η	θερμοκρασία	του	σκυρο-
δέματος	κατά	 την	 τοποθέτηση	 του	να	μην	υπερ-
βαίνει	τους	32οC»		

CYS	300:	2011	Αναθεωρημένο	(μετά	από	Πολιτική	
Απόφαση	του	τότε	Υπουργού	Οικονομικών)	Κυπρι-
ακό	συμπληρωματικό	πρότυπο	στο	CYS	EN	206.	«Η	
θερμοκρασία	του	σκυροδέματος	κατά	την	τοποθέ-
τηση	του	να	μην	υπερβαίνει	τους	35οC	εκτός	αν	ο	
μελετητής	του	έργου	προκαθορίσει	διαφορετικά».		

Ηνωμένο	
Βασίλειο

BS8500:	Συμπληρωματικό	Βρετανικό	Πρότυπο	στο	
BS	EN	206-1.	Η	θερμοκρασία	του	νωπού	σκυροδέ-
ματος	κατά	την	παράδοση	δεν	πρέπει	να	υπερβαί-
νει:	όπου	υπάρχει	σχετική	προδιαγραφή,	την	τιμή	
που	έχει	προδιαγραφτεί,	35οC	σε	όλες	τις	υπόλοι-
πες	περιπτώσεις.		

BS8000:	 Workmanship	 σε	 οικοδομικά	 εργοτάξιο:	
1990,	Μέρος	 2:	 Κώδικας	Πρακτικής	 για	 εργασίες	
σκυροδέματος,	Τμήμα	2,1	ορά	Σκυροδέματος	Ανά-
μιξη	 και	 μεταφορά	 Σκυροδέματος,	 Παράγραφος	
3,1:	 Θερμός	 Καιρός	 (Hot	 weather).	 «Λάβε	 μέτρα	
που	να	διασφαλίζουν	ότι	η	θερμοκρασία	του	σκυ-
ροδέματος	δεν	υπερβαίνει	τους	30οC	κατά	την	το-
ποθέτηση	του»	 

Ωστόσο	στην	πράξη	αυτό	είναι	μάλλον	ανέφικτο,	 ιδιαίτερα	

σε	ψηλές	θερμοκρασίες	περιβάλλοντος.

Για	καθοδήγηση	των	Μηχανικών,	τα	Πρότυπα	για	το	σκυρό-

δεμα	που	 ισχύουν	σε	κάθε	χώρα	καθορίζουν	ανώτατα	όρια	

για	την	θερμοκρασία	σκυροδέματος.	Στον	Πίνακα	1	καταγρά-

φονται	 τα	 ανώτατα	 όρια	 θερμοκρασίας	 σκυροδέματος	 που	

αναφέρονται	 στα	 πρότυπα	 ορισμένων	Ευρωπαϊκών	 χωρών	

σε	σύγκριση	με	τα	όρια	που	ορίζονται	στα	Κυπριακά	Πρότυπα	

για	το	σκυρόδεμα.
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Επιστημονικά Θέματα

Χώρα	 Πρότυπο	και	μέγιστη	θερμοκρασία
που	καθορίζεται		

Γερμανία	 DIN	1045-2:	Σκυρόδεμα,	κατασκευές	από	οπλισμέ-
νο	και	προεντεταμένο	σκυρόδεμα,	Μέρος	2:	Σκυ-
ρόδεμα	–	προδιαγραφές,	ιδιότητες,	παραγωγή	και	
συμμόρφωση	–	Κανόνες	εφαρμογής	για	το	DIN	EN	
206-1.	«Η	θερμοκρασία	νωπού	σκυροδέματος	δεν	
πρέπει	γενικά	να	είναι	ψηλότερη	από	30οC	εκτός	
εάν	 λαμβάνονται	 κατάλληλα	 μέτρα	 για	 αποφυγή	
των	δυσμενών	επιπτώσεων»			

Ελλάδα ΣΕΠ	 ΕΛΟΤ	 ΕΝ	 206-1	 Ελληνικό	 Συμπληρωματικό	
Πρότυπο	 στο	 ΕΛΟΤ	 ΕΝ	 206-1.	 «Η	 θερμοκρασία	
του	νωπού	σκυροδέματος	δεν	θα	είναι	υψηλότερη	
των	32οC	κατά	την	παράδοση»	

ΕΛΟΤ	ΕΝ	517:	Σκυροδέτηση	όταν	η	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος	είναι	υψηλή.	«Η	θερμοκρασία	του	
σκυροδέματος	κατά	την	διάστρωση	πρέπει	να	εί-
ναι	η	χαμηλότερη	δυνατή	για	να	αποφευχθούν	οι	
κίνδυνοι	που	αναφέρονται	στο	κεφ.	2.	Στα	συνη-
θισμένα	έργα	δεν	πρέπει	σε	καμία	περίπτωση	να	
ξεπερνάει	τους	32οC»

Όπως	 αντικατοπτρίζεται	 και	 από	 τα	 διάφορα	Πρότυπα	 για	

το	σκυρόδεμα,	η	επίδραση	της	θερμοκρασίας	του	σκυροδέ-

ματος	 στην	 ποιότητα	 του	 δεν	 είναι	 μονοδιάστατη.	 Γίνεται	

δριμύτερη	σε	περιπτώσεις	«θερμού	καιρού»	που	στην	πράξη	

μεταφράζεται	σε:

•	ψηλή	θερμοκρασία	αέρα,

•	χαμηλή	σχετική	υγρασία,

•	ψηλή	ταχύτητα	αέρα.

Η	θερμοκρασία	του	σκυροδέματος	σε	συνδυασμό	με	άλλους	

παράγοντες	που	αποκαλούνται	«συνθήκες	θερμού	καιρού»	

προκαλούν	αύξηση	του	ρυθμού	εξάτμισης	του	νερού	από	το	

νωπό	σκυρόδεμα	 και	 αύξηση	 του	ρυθμού	ενυδάτωσης	 του	

τσιμέντου	με	αποτέλεσμα	την	αρνητική	επίδραση	στην	ποιό-

τητα	του	και	την	ανθεκτικότητα	του	στον	χρόνο.

Στο	 παρόν	 στάδιο,	 δεν	 υπάρχει	 Κυπριακό	Πρότυπο	 για	 το	

σκυρόδεμα	που	να	αφορά	αποκλειστικά	τις	εργασίες	σκυρο-

δέματος	σε	συνθήκες	«θερμού	καιρού».	Το	ΕΤΕΚ	εντοπίζο-

Διάγραμμα	2:	Νομογράφημα	εκτίμησης	του	ρυθμού	εξάτμισης	

(ACI	305R-99	Hot	Weather	Concreting	)

	 Χρήση	Διαγράμματος:

1.	Για	 συγκεκριμένη	 θερμοκρα-

σία	 αέρα	 κινηθείτε	 καθέτως	

έως	την	επικρατούσα	σχετική	

υγρασία.

2.	Κινηθείτε	 προς	 τα	 δεξιά	 έως	

τη	θερμοκρασία	του	σκυροδέ-

ματος.

3.	Κινηθείτε	 προς	 τα	 κάτω	 έως	

την	 επικρατούσα	 ταχύτητα	

του	ανέμου.

4.	Κινηθείτε	 προς	 τα	 αριστερά	

και	 αναγνώστε	 στον	 κατακό-

ρυφο	άξονα	την	προσεγγιστι-

κή	τιμή	του	ρυθμού	εξάτμισης

Πίνακας	1
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ντας	την	έλλειψη	αυτή	,	μέσω	της	

Επιτροπής	Αδρανών						Υλικών	και	

Σκυροδέματος	έχει	ετοιμάσει	τον	

«Οδηγό	Σκυροδέτησης	σε	υψηλή	

θερμοκρασία	 περιβάλλοντος».	

Σκοπός	του	οδηγού	αυτού	είναι	

να	συνοψίσει	τις	βασικές	καλές	

πρακτικές	 παραγωγής,	 τοπο-

θέτησης	 και	 συντήρησης	 του	

σκυροδέματος	που	πρέπει	να	

ακολουθούνται	 όταν	 επικρα-

τεί	 υψηλή	 θερμοκρασία	 πε-

ριβάλλοντος,	 έτσι	 ώστε	 να	

ελαχιστοποιούνται	οι	αρνητικές	επιπτώ-

σεις	στην	ποιότητα	του	σκυροδέματος.

Σύμφωνα	με	τον	Οδηγό,	όταν	η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	

αναμένεται	να	ξεπεράσει	τους	27οC,	ή	όταν	ο	ρυθμός	επιφα-

νειακής	εξάτμισης	αναμένεται	να	πλησιάσει	1	kg/m2/h,	τότε	

θα	πρέπει	να	προγραμματίζονται	έγκαιρα	και	να	εφαρμόζο-

νται	μέτρα	αντιμετώπισης	των	επιπτώσεων	στο	σκυρόδεμα	

(ο	ρυθμός	επιφανειακής	εξάτμισης	υπολογίζεται	στο	νομο-

γράφημα	του	Διαγράμματος	αρ.	2).

Σε	περιπτώσεις	όπου	ισχύει	μία	από	τις	πιο	κάτω	συνθήκες,	

τότε	ο	Οδηγός	εισηγείται	την	διακοπή	ή	αναβολή	της	σκυ-

ροδέτησης:

•	Θερμοκρασία	στο	χώρο	σκυροδέτησης	≥35οC,	ή

•	Θερμοκρασία	σκυροδέματος	≥32οC,	ή

•	Ρυθμός	επιφανειακής	εξάτμισης	≥1	kg/m2/h.

Τα	μέτρα	καλής	πρακτικής	που	συστήνονται	στον	Οδηγό	φαί-

νονται	διαγραμματικά	στον	Πίνακα	2.	Αφορούν	όλα	τα	στάδια	

από	τον	σχεδιασμό	του	μείγματος	σκυροδέματος	και	φτάνο-

ντας	στην	συντήρηση	του	μετά	την	σκυροδέτηση.	Είναι	σημα-

ντικό	να	σημειωθεί	ότι	για	την	επίτευξη	ποιοτικού	σκυροδέ-

ματος	απαιτείται	η	καλή	συνεργασία	και	συντονισμός	μεταξύ	

όλων	των	μερών:	Μελετητή	του	μείγματος	σκυροδέματος	–	

Παραγωγού	 /	Μεταφορέα	 του	σκυροδέματος	 –	Εργολάβου	

τοποθέτησης	και	συντήρησης	του	σκυροδέματος.	

Επιστημονικά Θέματα

Στάδιο Μέτρα	καλής	πρακτικής

Σχεδιασμός	Μίγματος •	Τύπος	και	ποσότητα	τσιμέντου
•	Πρόσμικτα
•	Κοκκομετρική	σύνθεση

Παραγωγή	σκυροδέματος •	Μέτρα	προστασίας	των	πρώτων	
υλών

•	Μέτρα	κατά	τη	διαδικασία	πα-
ραγωγής

•	Προσθήκη	θρυμματισμένου	
πάγου

•	Βαφή	του	αναμικτήρα
•	Ψεκασμός	του	μίγματος	στον	
αναμικτήρα	παρασκευής	σκυρο-
δέματος	με	υγρό	άζωτο

Μεταφορά	σκυροδέματος •	Χρόνος	/	διαδρομές	μεταφοράς
•	Μείγμα	μεγάλης	εργασιμότητας
•	Αυτοκίνητα	μεταφοράς	ανοιχτό-
χρωμης	απόχρωσης

•	Ελάχιστη	αναμονή	στο	έργο

Σκυροδέτηση •	Χρόνοι	σκυροδέτησης
•	Θερμοκρασία	οπλισμών,	καλου-
πιών	και	εξοπλισμού	σε	επαφή	
με	το	σκυρόδεμα

•	Προστασία	έναντι	απώλειας	της	
κάθισης	λόγω	εξάτμισης	του	
περιεχόμενου	νερού

•	Πλάνο	σκυροδέτησης	και	θέση	
των	αρμών	διακοπής	εργασίας

•	Σωστή	οργάνωση	και	πρόβλεψη	
αρμών	συστολής

Συντήρηση	σκυροδέματος •	υγρή	συντήρηση
w	πόντιση,
w	καταιονισμός,
w	διαβροχή	με	νερό
(σχεδιασμός	για	τον	τρόπο	και	
συχνότητα	διαβροχής),
w	κάλυψη	με	υγρή	άμμο	ή	με	
υγρές	λινάτσες

•	συντήρηση	με	τη	χρήση	αντιε-
τμιστικών	μέσων

Εκθέτες:

Μεγάλοι	Χορηγοί:

Πίνακας	2
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Κόλλες και αρμόστοκοι για επενδύσεις κεραμικών πλακιδίων
και φυσικών λίθων

Δημήτρης	Χριστοφίδης	MEng,	MBA,	DIC,	Διευθυντής	εργοληπτικής	ετ.	DYNACON	LTD,	www.dynacon.com.cy

Επιστημονικά Θέματα

H
σωστή	 επιλογή	 και	 εφαρμο-

γή	 των	 υλικών	 κόλλησης	 και	

σφράγισης	 για	 επενδύσεις	

κεραμικών	 πλακιδίων	 και	 φυσικών	 λί-

θων	είναι	σημαντική	για	 τον	λόγο	ότι	

η	αστοχία	των	εν	λόγω	υλικών	(Εικόνα	

1)	 προκαλεί	 σημαντικά	 προβλήματα,	

όπως	 μεγάλο	 κόστος	 επιδιόρθωσης,	

προβλήματα	 στεγανότητας	 (π.χ.	 σε	

εξωτερικές	 βεράντες)	 και	 τραυματι-

σμούς	από	πτώσεις	 (π.χ.	επενδύσεων	

σε	 εξωτερικές	 όψεις).	 Τα	 πρότυπα	

EN	 12004	 για	 κόλλες	 και	 EN	 13888	

για	αρμόστοκους	ορίζουν	τις	τεχνικές	

προδιαγραφές	που	πρέπει	να	πληρούν	

τα	υλικά	αυτά	για	να	ανταποκρίνονται	

στις	 εκάστοτε	 συνθήκες	 εφαρμογής.	

Σημειώνεται	 πώς	 στις	 περιπτώσεις	

επενδύσεων	σε	εξωτερικές	όψεις	δεν	

συστήνετε	η	στήριξη	τους	με	την	χρή-

ση	κόλλας,	αλλά	με	την	χρήση	μηχα-

νικών	 συστημάτων	 τα	 οποία	 προσφέ-

ρουν	σημαντική	ικανότητα	παραλαβής	

μετακινήσεων	 από	 σεισμούς,	 άνεμο,	

καθιζήσεις	και	μεταβολές	θερμοκρασί-

ας	 και	 υγρασίας,	 ως	 επίσης	 και	 πολύ	

μεγαλύτερο	χρόνο	ζωής.	

Κόλλες

Βάση	 του	 προτύπου	 ΕΝ	 12004,	 οι	

κόλλες	 διαχωρίζονται	 ανάλογα	 με	

την	 χημική	 σύσταση,	 την	 ικανότητα	

συγκόλλησης	 και	 τις	 ιδιότητες	 τους	 

(Πίνακας	1).	 Για	 την	 επιλογή	 της	σω-

Χημική	σύσταση

Με	βάση	τσιμέντο	(C) Μείγμα	τσιμέντου,	αδρανών	
(χαλαζιακή	 άμμος	 ή	 μαρμα-
ρόσκονη)	 και	 χημικών	 προ-
σμίκτων.	 Σε	 μορφή	 σκόνης,	
η	 σκλήρυνση	 επιτυγχάνεται	
με	 την	 προσθήκη	 νερού	 ή	 /	
και	latex.	Πάχος	εφαρμογής	
2-10mm.

Με	βάση	ρητίνες	
διασποράς		(D)

Μείγμα	 οργανικών	 συνδετι-
κών	σε	υδατικό	διάλυμα	πο-
λυμερών	 με	 οργανικά	 πρό-
σμικτα.	Σε	μορφή	πάστας,	η	
σκλήρυνση	επιτυγχάνεται	με	
την	εξάτμιση	της	πάστας.

Με	βάση	ρητίνες	
αντιδράσεως	(R)

Μείγμα	 συνθετικών	 ρητι-
νών	(base)	με	ορυκτά	(filler)	
και	 οργανικών	 προσθέτων	
(hardener).	 Σε	 μορφή	 πά-
στας	 (base	+	 filler),	 η	 σκλή-
ρυνση	επιτυγχάνεται	με	την	
προσθήκη	υγρού	(hardener).	
Ανάλογα	 με	 τον	 τύπο	 της	
ρητίνης,	χωρίζονται	σε	επο-
ξειδικές	 (epoxy)	 και	 πολυε-
στερικές	(urethane).

Ικανότητα	συγκόλλησης
Ομάδα	1 Κανονικές	κόλλες.

Ομάδα	2 Βελτιωμένες	κόλλες.

Ιδιότητες

Ομάδα	F Κόλλες	ταχείας	πήξης.

Ομάδα	Τ Αντιολισθηρές	κόλλες.

Ομάδα	Ε Κόλλες	 με	 παρατεταμένο	
ανοιχτό	χρόνο.

Ομάδα	S1 Κόλλες	 με	 ελαστικότητα	
(μόνο	για	τσιμεντοειδείς).

Ομάδα	S2 Κόλλες	 με	 μεγάλη	 ελαστι-
κότητα	 (μόνο	 για	 τσιμεντο-
ειδείς).

Πίνακας	1:	Είδη	κόλλας	βάση	του	προτύπου	ΕΝ	12004

στής	 κόλλας	 πρέπει	 να	 λαμβάνονται	

υπόψη	 παράγοντες	 όπως	 οι	 ιδιαιτε-

ρότητες	 του	 χώρου	 εφαρμογής	 (π.χ.	

βιομηχανίες,	 ενδοδαπέδια	 θέρμανση),	

το	είδος	του	υποστρώματος,	το	είδος	

και	 οι	 διαστάσεις	 της	 επένδυσης,	 οι	

θερμικές	μεταβολές,	η	ταχύτητα	εφαρ-

μογής,	 κτλ.	 Συχνοί	 λόγοι	 αστοχίας	

αποτελούν	 η	 λάθος	 επιλογή	 κόλλας,	

η	παρουσία	σαθρού	υποστρώματος,	η	

ελλιπής	καθαριότητα	του	υποστρώμα-

τος	ή	 /	και	της	επένδυσης,	η	εργασία	

σε	πολύ	ψηλές	θερμοκρασίες,	η	χρήση	

της	κόλλας	πέραν	του	επιτρεπόμενου	

πάχους	 και	 χρόνου	 εφαρμογής	 και	 η	

μη	ύπαρξη	επαρκών	αρμών	διαστολής.		

Εικόνα	 1:	 Αποκόλληση	 κόλλας	 από	
μάρμαρο	 σε	 επένδυση	 δαπέδου	 σε	
έργο	στην	Αμερική



Επιστημονικά Θέματα

Αρμόστοκοι

Βάση	του	προτύπου	ΕΝ	13888,	οι	αρ-

μόστοκοι	 διαχωρίζονται	 ανάλογα	 με	

την	 χημική	 σύσταση,	 τα	 τεχνικά	 χα-

ρακτηριστικά	 και	 τις	 ιδιότητες	 τους	 

(Πίνακας	2).	 Για	 την	επιλογή	 του	σω-

στού	 αρμόστοκου	 πρέπει	 να	 λαμβά-

νονται	 υπόψη	 παράγοντες	 όπως	 οι	

ιδιαιτερότητες	 του	χώρου	εφαρμογής	 

(π.χ.	βιομηχανίες,	πισίνες),	το	πλάτος	

του	αρμού,	το	είδος	και	οι	διαστάσεις	

της	 επένδυσης,	 οι	 θερμικές	 μετα-

βολές,	 η	 ταχύτητα	 εφαρμογής,	 κτλ.	

Συχνοί	 λόγοι	 αστοχίας	 αποτελούν	 η	

λάθος	επιλογή	αρμόστοκου,	η	παρου-

σία	σαθρού	υποστρώματος,	η	ελλιπής	

καθαριότητα	του	αρμού,	η	εργασία	σε	

πολύ	 ψηλές	 θερμοκρασίες,	 η	 χρήση	

του	αρμόστοκου	πέραν	του	επιτρεπό-

μενου	 πλάτους	 και	 χρόνου	 εφαρμο-

γής,	η	αρμολόγηση	πριν	την	ωρίμανση	

του	υποστρώματος	 τσιμεντοκονίας	ή	 /	

και	της	κόλλας		και	η	μη	ύπαρξη	επαρ-

κών	αρμών	διαστολής

Με	βάση	τα	πιο	πάνω,	ο	μελετητής	του	

εκάστοτε	 έργου	 θα	πρέπει	 να	προκα-

θορίζει	 τις	 κόλλες	 και	 τους	 αρμόστο-

κους	 στα	 έγγραφα	 των	 προσφορών,	

έτσι	ώστε	να	είναι	ξεκάθαρες	οι	απαι-

τήσεις	 προς	 τους	 υποψήφιους	 Εργο-

λάβους.	 Συστήνεται	 όπως	 αποφεύγο-

νται	οι	κόλλες	και	αρμόστοκοι	Ομάδας	

1	και,	όπου	είναι	δυνατόν,	να	προδια-

Πίνακας	2:	Είδη	αρμόστοκου	βάση	του	προτύπου	ΕΝ	13888

Χημική	σύσταση

Με	βάση	τσιμέντο	(CG)

Μείγμα	τσιμέντου,	αδρανών	
(χαλαζιακή	άμμος	ή	μαρμα-
ρόσκονη)	 και	 χημικών	προ-
σμίκτων.	Σε	μορφή	σκόνης,	
η	σκλήρυνση	επιτυγχάνεται	
με	την	προσθήκη	νερού	ή	 /	
και	latex.	Πάχος	εφαρμογής	
1-20mm.

Με	βάση	ρητίνες
αντιδράσεως	(RG)

Μείγμα	 συνθετικών	 ρητι-
νών	(base)	με	ορυκτά	(filler)	
και	 οργανικών	 προσθέτων	
(hardener).	 Σε	 μορφή	 πά-
στας	(base	+	filler),	η	σκλή-
ρυνση	επιτυγχάνεται	με	την	
προσθήκη	υγρού	(hardener).	
Ανάλογα	 με	 τον	 τύπο	 της	
ρητίνης,	χωρίζονται	σε	επο-
ξειδικούς	(epoxy)	και	πολυ-
εστερικούς	(urethane).

Τεχνικά	χαρακτηριστικά
Ομάδα	1 Κανονικοί	αρμόστοκοι.

Ομάδα	2 Βελτιωμένοι	αρμόστοκοι.

Ιδιότητες

Ομάδα	F Αρμόστοκοι	ταχείας	πήξης.

Ομάδα	A
Αρμόστοκοι	μεγάλης	αντο-
χής	στην	τριβή.

Ομάδα	W
Αρμόστοκοι	μειωμένης	
υδατοαπορροφητικότητας.

γράφονται	 υψηλής	 απόδοσης	 κόλλες	 

(π.χ.	C2TE)	και	αρμόστοκοι	 (π.χ.	CG2	

AW).	 Το	 ενδεικτικό	 επιπρόσθετο	 κό-

στος	ανά	100m2	επένδυσης	είναι	λιγό-

τερο	από	€100,	ενώ	το	κόστος	επιδιόρ-

θωσης	σε	περίπτωση	αστοχίας	των	εν	

λόγω	υλικών	είναι	σίγουρα	υπερπολλα-

πλάσιο.   

Το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	(TEE)	
του	Υπουργείου	Εργασίας,	Πρόνοιας	και	
Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 κατά	 τη	 διάρ-
κεια	των	μηνών	 Ιούλιο	και	Αύγουστο	θα	
διεξαγάγει	 ειδική	 εκστρατεία	 επιθεωρή-
σεων	σε	εργοτάξια	και	άλλα	υποστατικά	
στα	 οποία	 διεξάγονται	 υπαίθριες	 εργα-
σίες	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	 οικονομικής	
δραστηριότητας,	 όπου	 ενδέχεται	 κατά	
τους	καλοκαιρινούς	μήνες	να	είναι	 ιδιαί-
τερα	αυξημένος	ο	θερμικός	φόρτος	των	
εργαζομένων.

1.	 Στόχος	 της	 εκστρατείας	 είναι	 η	 πιο	
αποτελεσματική	αντιμετώπιση	των	κινδύ-
νων	από	τη	θερμική	καταπόνηση	και	προ-
στασία	των	εργαζομένων.	

2.	Οι	επιθεωρήσεις	θα	επικεντρωθούν	κυ-
ρίως	 στον	 έλεγχο	 συμμόρφωσης	 με	 τις	
διατάξεις	 της	 περί	 Ασφάλειας	 και	 Υγεί-
ας	 στην	 Εργασία	 Νομοθεσίας	 ειδικά	 σε	
σχέση	 με	 την	 εφαρμογή	 προληπτικών	

και	προστατευτικών	μέτρων	για	την	αντι-
μετώπιση	των	κινδύνων	από	την	θερμική	
καταπόνηση	 των	 εργαζομένων.	 Νοείται	
βέβαια	ότι,	θα	ελέγχεται	παράλληλα	και	η	
συμμόρφωση	με	τις	διατάξεις	της	εν	λόγω	
Νομοθεσίας	για	την	αντιμετώπιση	άλλων	
κινδύνων	 που	 πιθανώς	 να	 εντοπιστούν	
κατά	τη	διάρκεια	των	επιθεωρήσεων. 

3.	 Για	σκοπούς	πληροφόρησης	επισυνά-
πτεται	κατάλογος	των	σημείων	στα	οποία	
θα	 επικεντρωθεί	 η	 εν	 λόγω	 εκστρατεία	
μαζί	με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.

4.	Οι	εργοδότες	προτρέπονται	όπως	συμ-
βουλεύονται	τον	Κώδικα	Πρακτικής	για	τη	
Θερμική	 Καταπόνηση	 των	 Εργαζομένων	
(Κ.Δ.Π.	291/2014)	και	εφαρμόζουν	τα	κα-
τάλληλα	μέτρα	με	βάση	τις	πρόνοιές	του.	

5.	Ο	Κώδικας	αυτός	προνοεί	μεταξύ	άλ-
λων	όπως	τόσο	οι	εργοδότες	όσο	και	οι	
αυτοεργοδοτούμενοι	 μετρούν	 τις	 παρα-
μέτρους	 που	 συμβάλλουν	 στον	 θερμικό 

φόρτο,	όπως	τη	θερμοκρασία	αέρα	και	τη	
σχετική	υγρασία	ή	 /	 και	 παρακολουθούν	
τα	δελτία	καιρού	και	τις	προβλέψεις	της	
Μετεωρολογικής	 Υπηρεσίας	 και	 αναλό-
γως	 ρυθμίζουν	 τις	 εργασίες	 τους.	 Στην	
αγορά	 διατίθενται	 όργανα	 για	 ταυτό-
χρονη	μέτρηση	της	θερμοκρασίας	ξηρού	
θερμομέτρου	 και	 υγρασίας.	 Τα	 όργανα	
αυτά	είναι	πολύ	φθηνά	και	πολύ	εύκολα	
στη	 χρήση	 τους	 γι’	 αυτό	 και	 ο	 κάθε	 ερ-
γοδότης	 ή	 το	 κάθε	 αυτοεργοδοτούμενο	
πρόσωπο	μπορεί	να	τα	διαθέτει	σε	κάθε	
χώρο	εργασίας	που	ελέγχει.

6.	 Για	διευκόλυνση	της	κατανόησης	του	
Κώδικα,	 το	 ΤΕE	 ετοίμασε	 ενημερωτικό	
έντυπο	με	τίτλο:	“Προστασία	των	εργαζο-
μένων	σε	συνθήκες	καύσωνα”.

Για	πρόσθετες	διευκρινίσεις	ή	πληροφο-
ρίες,	μπορείτε	να	αποτείνεστε	στους	αρ-
μόδιους	Λειτουργούς	στα	τηλ.	22405660	
και	22405676.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΘΕΡΜΙΚΟ	ΦΟΡΤΟ Ανακοίνωση¸



10 Πολιτικός Mηχανικός   Σεπτέμβριος 2015

Επιστημονικά Θέματα

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

Μέρος	B΄: Σχεδιασμός	στερεωτικών	επεμβάσεων	και	μέθοδοι	

αναστήλωσης	και	συντήρησης	εκκλησιαστικών	μνημείων.

Στο	προηγούμενο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	είχαμε	δει	τις	γε-

νικές	αρχές	που	διέπουν	τη	συντήρηση,	στερέωση	και	απο-

κατάσταση	 των	 εκκλησιαστικών	 μνημείων.	 Στο	 στάδιο	 της	

μελέτης,	σημαντικό	είναι	να	γίνεται	λεπτομερής	αποτίμηση	

της	φθοράς	και	των	αιτιών	της,	καθώς	και	αξιολόγηση	των	

δομητικών	επεμβάσεων	συντήρησης	και	αναστήλωσης	ώστε	

η	λύση	που	θα	επιλεγεί	να	είναι	είναι	η	βέλτιστη.	Με	αυτό	τον	

τρόπο	εξασφαλίζεται	ότι	ακολουθείται	η	καλύτερη,	σε	κάθε	

περίπτωση,	διαδικασία	βελτιωτικών	επεμβάσεων.	Στο	παρόν	

Β΄	και	τελευταίο	μέρος	του	άρθρου	θα	γίνει	συνοπτική	πα-

ρουσίαση	των	σταδίων	σχεδιασμού	και	ανάλυσης,	καθώς	και	

των	μεθόδων	επισκευών	και	ενισχύσεων.	Το	άρθρο	θα	κλεί-

σει	με	συμπεράσματα	και	εισηγήσεις.

1.	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1	ΣΤΑΔΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η	ακριβής	ανάλυση	και	ο	ανασχεδιασμός	ενός	μνημείου	από	

φέρουσα	τοιχοποιία	και	με	οροφή	αποτελούμενη	από	ξύλινη	

στέγη	 ή	 από	 θόλους	 και	 τρούλους	 (δηλαδή	 κελύφη)	 κατα-

σκευασμένους	από	λιθοσώματα	(φυσικές	πέτρες),	δεν	είναι,	

γενικά,	εύκολη	υπόθεση,	γιατί	όλα	σχεδόν	τα	μέλη	(τοίχοι,	

οροφές	 κλπ.)	 είναι	 φέροντα	 στοιχεία	 και	 η	 προσομοίωση	

τους	με	ανάλογο	μηχανικό	μοντέλο,	στη	φάση	των	υπολο-

γισμών,	είναι	αρκετά	δύσκολη.	Απαιτείται,	λοιπόν,	σε	πρώτο	

στάδιο,	μια	λεπτομερής	αποτύπωση	των	κατόψεων,	όψεων,	

τομών	και	η	σχεδίαση	αρκετών	αρχιτεκτονικών	λεπτομερει-

ών.	Με	τα	σύγχρονα	σχεδιαστικά	εργαλεία	που	παρέχουν	οι	

Η/Υ	μπορεί	να	γίνει	τρισδιάστατη	απεικόνιση	ενός	μνημείου.		

Έπειτα,	αφού	προηγηθεί	η	διαδικασία	ακριβούς	αποτίμησης	

της	 φθοράς	 του	 και	 αφού	 γίνει	 αξιολόγηση	 των	 επιλογών	

επέμβασης	και	ληφθεί	απόφαση	βασισμένη	σε	συγκεκριμένα	

κριτήρια,	σύμφωνα	με	όσα	έχουν	ειπωθεί	σε	προηγούμενη	

συζήτηση,	στο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού,	η	ομάδα	μελέ-

της	προχωρεί	στον	ανασχεδιασμό	του	μνημείου	και	καθορί-

ζει	την	μέθοδο	στερεωτικής	επέμβασης	και	συντήρησης.

Μια	 ομάδα	 μελέτης	 αποτελείται,	 οπωσδήποτε,	 από	 έναν	

Αρχιτέκτονα	 (για	 τη	 φροντίδα	 διατήρησης	 της	 αισθητικής	

αξίας),	ένα	Πολιτικό	Μηχανικό	(που	είναι	υπεύθυνος	για	την	

αύξηση	 της	 αντοχής	 και	 ανθεκτικότητας	 του	 μνημείου	 και	

την	επίτευξη	της	ασφαλούς	χρήσης	του	μνημείου	από	τους	

ανθρώπους),	ένα	Αρχαιολόγο	(για	την	φροντίδα	διατήρησης	

της	ιστορικής	αξίας),	ένα	Τοπογράφο	Μηχανικό	(για	την	ακρι-

βή	χωρομετρική	και	τοπογραφική	αποτύπωση	του	μνημείου),	

μερικούς	 σχεδιαστές	 για	 την	 εκπόνηση	 πληθώρας	 αρχιτε-

κτονικών	και	κατασκευαστικών	σχεδίων	που	απαιτούνται	και	

ένα	υπεύθυνο	εργαστηριακών	ελέγχων,	ο	οποίος	θα	εκτελεί	

πειραματικές	δοκιμές	επιτόπου,	στο	χώρο	του	μνημείου	ή	σε	

εργαστήριο	για	τη	διαπίστωση	των	μηχανικών	ιδιοτήτων	των	

υλικών	της	ανωδομής	και	του	εδάφους.	Τα	μέλη	της	ομάδας	

αυτής	 πρέπει	 να	 συνεργάζονται	 πλήρως	 αρμονικά	 μεταξύ	

τους	και	κάθε	ενέργεια	ενός	μέλους	της	πρέπει	να	γίνεται	με	

τη	σύμφωνη	γνώμη	των	υπολοίπων,	λαμβανομένης,	βέβαια,	

υπόψη	της	ειδικότητας	και	αρμοδιότητας	του	καθενός.

Τα	 στάδια	 σχεδιασμού	 στερεωτικών	 επεμβάσεων	 και	

συντήρησης	 ενός	 εκκλησιαστικού	 μνημείου	 αλλά	 και	 κάθε	

μνημείου	είναι	τα	εξής:

•  Λεπτομερής	 επιτόπου	 και	 εργαστηριακός	 έλεγχος	 της	

φθοράς	 των	 μελών	 και	 των	 υλικών	 που	 αποτελούν	 το	

μνημείο.	Ταυτόχρονα,	προσδιορίζονται	οι	μηχανικές	ιδιό-

τητες	των	υλικών	μέσω	εργαστηριακών	δοκιμών.

•		 Αξιολόγηση	επιλογών	επέμβασης,	καθορισμός	κριτηρίων	

και	λήψη	απόφασης	με	βάση	τις	τιμές	του	δείκτη	αποδο-

τικότητας	κάθε	επιλογής.	Σε	αυτό	το	στάδιο		συνεργάζο-

νται	μεταξύ	τους	ο	Αρχιτέκτονας,	ο	Πολιτικός	Μηχανικός	

και	ο	Αρχαιολόγος.

•		 Καθορισμός	κανονιστικού	πλαισίου	το	οποίο	οφείλει	να	

διέπει	τις	επεμβάσεις.	Οι	βασικοί	Τεχνικοί	Κανονισμοί,	οι	

οποίοι,	δια	νόμου	πλέον,	χρησιμοποιούνται	είναι	οι	Ευρω-

κώδικες	1,	2,	5,	6	και	8	(EC1,	EC2,	EC5,	EC6,	EC8):

	 ➢ EC1:	Αρχές	σχεδιασμού	και	φορτίσεις	[1].

	 ➢ EC2:	Κατασκευές	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	[2].

	 ➢ EC5:	Ξύλινες	κατασκευές	[3].

	 ➢ EC6:	Κατασκευές	από	φέρουσα	τοιχοποιία	[4].

	 ➢ EC8:	Αντισεισμικός	σχεδιασμός	κατασκευών	[5].

Πρέπει	 να	 διευκρινιστεί,	 ωστόσο,	 ότι	 για	 τις	 Ευρωπαϊκές	

χώρες	του	νότου	(μεσογειακά	κράτη)	ο	EC6	δεν	καλύπτει	όλα	

τα	μνημεία	από	φέρουσα	τοιχοποιία	και	ως	εκ	τούτου,	ειδικά	

για	τον	ελληνικό	χώρο,	το	κενό	αυτό	καλύπτει	ο	Κανονισμός	

για	 Αποτίμηση	 και	 Δομητικές	 Επεμβάσεις	 σε	 Τοιχοποιίες	

(ΚΑΔΕΤ),	ο	οποίος	άρχισε	να	χρησιμοποιείται	στην	Ελλάδα.	

Μαζί	 με	 τον	 ΚΑΔΕΤ,	 ωστόσο,	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 πολύ	

υπόψη,	στον	(ανα)σχεδιασμό	και	ο	Ευρωκώδικας	8	(EC8),	ο	

οποίος	 καθορίζει	 το	 ελαστικό	 φάσμα	 απόκρισης	 εδαφικών	

επιταχύνσεων	(Σχήμα	1).

•	 Επιλογή	 υπολογιστικού	 μοντέλου	 του	 μνημείου	 αφού	

προηγουμένως	καθοριστούν	τα	εξής:	

	 ➢	 Το	δομικό	και	στατικό	σύστημα	ανωδομής.

	 ➢	 Ο	βαθμός	φθοράς	σε	διάφορα	σημεία.

	 ➢	 Οι	δυσμενέστερες	τιμές	μηχανικών	παραμέτρων.
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	 ➢	 Η	αλληλεπίδραση	διεπιφανειών.

Ειδικά	 όσον	 αφορά	 το	 τελευταίο	 σημείο,	 πρέπει	 να	

διευκρινιστεί	ότι,	στο	στάδιο	σχεδιασμού	και	μελέτης,	είναι	

πολύ	 σημαντικός	 ο	 καθορισμός	 της	 αλληλεπίδρασης	 των	

διεπιφανειών	σε	διάφορα	σημεία,	όπως,	π.χ.,	κονίαμα-λίθοι,	

ξύλο-κονίαμα-λίθοι	κλπ.	και	προσομοίωση	με	κατάλληλο	μη-

χανικό	προσομοίωμα	όπως,	π.χ.,	με	ελατήρια	με	συγκεκριμέ-

νη	ακαμψία	Ks,	αποσβεστήρες	με	συγκεκριμένη	τιμή	συντε-

λεστή	απόσβεσης	Cd	κλπ.

•		 Επιλογή	σεισμικού	φάσματος	σχεδιασμού	ανάλογα	με	τη	
συγκεκριμένη	περιοχή	στην	οποία	βρίσκεται	το	μνημείο	

και	την	ιδιοπερίοδο	του	Τ,	σύμφωνα	με	τον	EC8,	προκει-
μένου	να	υπολογιστεί	το	μέγεθος	της	σεισμικής	δράσης	

SE	(Σχήμα	1).	Στη	συνέχεια,	με	βάση	τον	EC1	καθορίζο-

νται	οι	συνδυασμοί	φορτίσεων	 (μόνιμων	φορτίων	βαρύ-

τητας,	κινητών	φορτίων,	σεισμικών	δράσεων,	ανεμοπιέ-

σεων,	φορτίων	χιονιού	κλπ.).

•		 Υπολογισμός	εντατικών	μεγεθών	(τάσεων,	θλιπτικών	και	
εφελκυστικών	δυνάμεων,	καμπτικών	ροπών,	τεμνουσών	

δυνάμεων)	για	κάθε	συνδυασμό	φόρτισης	με	την	υπολο-

γιστική	 μέθοδο	 των	 Πεπερασμένων	 Στοιχείων,	 η	 οποία	

για	 δομήματα	 μεγάλου	 ύψους	 και	 σύνθετης	 κάτοψης,	

είναι	η	συνηθέστερη	και	ακριβέστερη	μέθοδος	υπολογι-

σμού	για	τέτοιου	είδους	προβλήματα.	Από	τα	αποτελέ-

σματα	της	ανάλυσης	αυτής	εντοπίζονται	τα	σημεία	όπου	

υπάρχει	 υπέρβαση	 των	 ορίων	 αντοχής	 των	 επί	 μέρους	

υλικών	(κονιαμάτων,	λιθοσωμάτων,	ξύλινων	μελών	κλπ.)	

αλλά	και	των	ανεκτών	μετατοπίσεων	και	παραμορφώσε-

ων	του	φορέα	(Σχήμα	2).	

Επιστημονικά Θέματα

Σχήμα	 1.	 Ελαστικό	 φάσμα	 απόκρισης	 επιταχύνσεων	 για	 
τύπους	εδαφών	A	έως	E,	σύμφωνα	με	τον	EC8.

Σχήμα	 2.	 Διακριτοποίηση	 εκκλησιαστικού	 μνημείου	 σε	 πε-
περασμένα	στοιχεία	 και	παραμορφωμένο	σχήμα,	που	αντι-
στοιχεί	 στην	 1η	 (θεμελιώδη)	 ιδιομορφή	 κατά	 την	 δυναμική	
ανάλυση	του	προσομοιώματος	[8].

Η	μέθοδος	αυτή	εμφανίστηκε	για	πρώτη	φορά	κατά	τις	δεκα-

ετίες	1950	και	1960	με	τις	εργασίες	κορυφαίων	ερευνητών	

στη	Θεωρητική	Μηχανική,	όπως,	π.χ.,	το	γνωστό	βιβλίο	που	

έγραψε	ο	J.	Argyris	 [6].	Η	εξέλιξη	της	μεθόδου	συνεχίστη-

κε	 μέχρι	 τις	 μέρες	 μας	 με	 πλήθος	 σχετικών	 βιβλίων	 όπως	

αυτό	 των	O.	C.	Zienkiewicz	 και	R.	 L.	Taylor	 [7].	Η	μέθοδος	

συνίσταται	 στην	 διακριτοποίηση	 (υποδιαίρεση)	 της	 κατα-

σκευής	 σε	 στοιχεία	 πεπερασμένων	 διαστάσεων	 (Σχήμα	 2)	

των	οποίων	οι	δυνάμεις	Fi	(για	κάθε	συνδυασμό	φορτίσεων)	

και	οι	μετατοπίσεις	dj	στους	κόμβους	των	στοιχείων	(σχετι-

κές	μετακινήσεις	ως	προς	τη	βάση	του	κτηρίου),	καθώς	και	οι	

ακαμψίες	τους	Kij	συγκεντρώνονται,	αντίστοιχα,	σε	καθολικά	

διανύσματα	 δυνάμεων	 F,	 μετατοπίσεων	 d	 και	 στο	 καθολι-
κό	μητρώο	ακαμψίας	K.	Σε	περίπτωση	εφαρμογής	πλήρους	
δυναμικής	 ανάλυσης	 των	 διαφορετικών	 ιδιομορφών,	 στην	

οποία	λαμβάνεται	υπόψη	και	η	απόσβεση	Cd,	τα	μεγέθη	αυτά	

συνδέονται	μεταξύ	τους	μέσω	της	πιο	κάτω	σχέσης:

όπου	dg	 είναι	 το	διάνυσμα	μετακινήσεων	 του	εδάφους	στη	

βάση	του	κτηρίου,	M	είναι	το	μητρώο	μάζας	και	Cd	είναι	το	

μητρώο	απόσβεσης.	Εάν	η	απόσβεση	αγνοηθεί	(πράγμα	που	

συνήθως	γίνεται)	τότε	οδηγούμαστε	σε	ακόμη	πιο	συντηρητι-

κά	αποτελέσματα.	Οι	πιο	πάνω	σχέσεις	αποτελούν	σύστημα	

γραμμικών	 εξισώσεων	 (συνήθως	 εκατοντάδων	 ή	 χιλιάδων)	

με	άγνωστα	μεγέθη	τις	μετατοπίσεις dj	στους	κόμβους	των	

στοιχείων.	Η	επίλυση	του	συστήματος	δίνει	τις	τιμές	των	με-

τατοπίσεων	αυτών,	από	τις	οποίες	προκύπτουν	τα	αντίστοι-

χα	 πεδία	 παραμορφώσεων	 και	 τάσεων	 στο	 εσωτερικό	 των	

στοιχείων.	 Βέβαια,	 όλοι	 οι	 υπολογισμοί	 γίνονται	 με	 τη	 βο-

ήθεια	 ενός	 ακαδημαϊκού	 ή	 εμπορικού	 λογισμικού	 το	 οποίο	

είναι	τοποθετημένο	στους	ηλεκτρονικούς	υπολογιστές.

•	Από	την	δυναμική	ανάλυση	των	διαφορετικών	ιδιομορφών	
και	από	τις	τιμές	των	τάσεων/παραμορφώσεων	και	μετατοπί-

σεων,	που	υπολογίζονται	με	το	προηγούμενο	βήμα,	αποφα-

σίζεται,	 με	 βάση	 την	υπάρχουσα	εμπειρία	 και	 τις	 πρόνοιες	

των	EC5,	EC6	και	του	ΚΑΔΕΤ,	η	βελτίωση	του	υπολογιστι-

κού	μοντέλου	πεπερασμένων	στοιχείων,	 του	ηλεκτρονικού	

υπολογιστή,	με	την	εισαγωγή	σε	αυτό	είτε	ελκυστήρων,	είτε	

ενισχύσεων,	είτε	ειδικών	υλικών,	πάντα	μετά	από	ομόφωνη	

απόφαση	της	ομάδας	των	μελετητών.	

•	 Εκπόνηση	 αρχιτεκτονικών	 και	 κατασκευαστικών	 σχεδίων	
που	 να	 περιέχουν	 ικανοποιητικό	 αριθμό	 λεπτομερειών	 και	

διευκρινίσεων,	προκαταρκτικού	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγεί-

ας,	καθώς	και	σύνταξη	τευχών	τεχνικών	προδιαγραφών	και	

δελτίου	ποσοτήτων,	για	να	είναι	δυνατή	η	εξασφάλιση	αδει-

ών	και	εγκρίσεων,	καθώς	και	η	πραγματοποίηση	μειοδοτικού	

διαγωνισμού,	μέσα	από	τον	οποίο	θα	επιλεγεί	η	εταιρεία	με	

την	καταλληλότερη	εντός	προδιαγραφών	προσφορά.

•	Επίβλεψη,	 από	 την	 τριμελή	ομάδα	μελετητών,	 όλων	 των	
σταδίων	υλοποίησης	 της	μελέτης	στερέωσης	 και	συντήρη-

σης,	ανάλογα	με	την	ειδικότητα	κάθε	μελετητή.

(5)
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Ευτυχώς,	σε	μονόροφα	κτήρια	που	έχουν	απλή	κάτοψη,	τα	

πιο	πάνω	προβλήματα	αντιμετωπίζονται	με	την	προσομοίω-

ση	 του	δομήματος	ως	μονοβάθμιου	 ταλαντωτή	 και	πολλές	

φορές	δεν	χρειάζεται	λογισμικό	για	τους	υπολογισμούς.	Η	

προσέγγιση	 αυτή	 δίνει	 γρήγορα	 και	 αρκετά	 ικανοποιητικά	

αποτελέσματα	και	αποτελείται	από	τα	εξής	βήματα:

(α)	Προσδιορισμός	της	σεισμικής	απαίτησης:

•	 Υπολογίζεται	η	ιδιοπερίοδος	T	του	μνημείου.
•	 Με	γνωστή	την	τιμή	της	 ιδιοπεριόδου	T,	από	το	φάσμα	

σεισμικών	επιταχύνσεων	Sa	του	EC8	(Σχήμα	1)	ή	κάποιου	

δυσμενούς	σεισμού,	ο	οποίος	εκτιμάται	ότι	έχει	συγκε-

κριμένη	περίοδο	επαναφοράς	 (π.χ.	50	έτη),	εκτιμάται	η	

σεισμική	εδαφική	επιτάχυνση	ag	και	κατ΄	επέκταση	εκτι-

μάται	η	τιμή	της	σεισμικής	δύναμης	SE	και	της	τέμνουσας	

Vb	στη	βάση	του	κτηρίου	από	τη	σχέση	Vb=Se(T)W/g. 
•		 Από	το	φάσμα	των	σχετικών	μετακινήσεων	Sd	(Σχήμα	3)	

υπολογίζονται	 όλες	 οι	 μετακινήσεις	 του	 προσομοιώμα-

τος	μονοβάθμιου	ταλαντωτή	 (ESDOF)	καθώς	και	οι	πα-

ραμορφώσεις	(Σχήμα	4).

(β)	Προσδιορισμός	της	διαθέσιμης	ικανότητας:	

•		 Από	 τα	 γεωμετρικά	 χαρακτηριστικά	 των	 κατακορύφων	

μελών	και	τη	μορφολογία	του	κτηρίου	υπολογίζονται	η	

καμπυλότητα	και	η	γωνιακή	παραμόρφωση	τη	στιγμή	της	

αστοχίας	των	υλικών	(Σχήμα	4).

•		 Από	 τις	 τιμές	 καμπυλότητας	 και	 γωνιακής	 παραμόρ-

φωσης	 υπολογίζονται	 οι	 τιμές	 των	 εντατικών	 μεγεθών	

(καμπτικές	ροπές,	θλιπτικές	και	εφελκυστικές	δυνάμεις,	

τέμνουσες	δυνάμεις	και	τάσεις).

Σχήμα	3.	Ελαστικό	φάσμα	σχετικών	μετακινήσεων	σύμφωνα	

με	τον	EC8.

Σχήμα	4.	Παραμορφώσεις	μονοβάθμιου	προσομοιώματος.

Στις	περιπτώσεις	όπου	χρησιμοποιούνται	απλοποιημένα	προ-

σομοιώματα	πολυβάθμιων	ταλαντωτών,	ο	EC8	(Part	III)	επιτρέ-

πει	τον	υπολογισμό	των	επιπτώσεων	των	σεισμικών	δράσεων	

χρησιμοποιώντας	μια	από	τις	εξής	μεθόδους	ανάλυσης:

➢	 Στατική	ελαστική	ανάλυση	με	οριζόντια	φορτία.

➢	 Φασματική	ιδιομορφική	ανάλυση	(γραμ.	ελαστική).

➢	 Μη-γραμ.	στατ.	αν.	υπό	οριζ.	φορτία	(pushover	an.).

➢	 Μη-γραμμική	δυναμική	ανάλυση.

➢	 Ανάλυση	με	συντελεστή	q.

Οι	δύο	πρώτες	μέθοδοι	εφαρμόζονται	όταν	οι	πλευρικοί	φέ-

ροντες	τοίχοι	είναι,	γενικά,	διατεταγμένοι	και	προς	τις	δύο	

οριζόντιες	 διευθύνσεις	 και	 τα	 δύο	 κατακόρυφα	 στοιχεία	

(πεσσοί)	 παρουσιάζουν	 συνέχεια	 καθ΄	 ύψος.	 Όταν	 οι	 δύο	

αυτές	 συνθήκες	 δεν	 ικανοποιούνται	 τότε	 εφαρμόζονται	 οι	

μη-γραμμικές	μέθοδοι	που	αναφέρονται	πιο	πάνω.	

Σύμφωνα	με	τον	 ίδιο	Κανονισμό,	η	 ικανότητα	ενός	τοίχου,	

από	 άοπλη	 τοιχοποιία,	 ελέγχεται	 έναντι	 καμπτικών	 ροπών	

εάν	 η	 τιμή	 της	 τέμνουσας	 σχεδιασμού	VEd	 είναι	 μικρότερη	

από	την	διατμητική	τέμνουσα	ελέγχου	Vf,	δηλαδή,

όπου	L	είναι	το	μήκος	του	τοιχώματος,	Ho	είναι	η	απόσταση		

μεταξύ	της	διατομής	στην	οποία	επιτυγχάνεται	η	καμπτική	

ικανότητα	και	του	σημείου	μηδενισμού	των	ροπών,	NEd είναι	
το	κατακόρυφο	αξονικό	φορτίο	σχεδιασμού	του	τοίχου	και	

vEd 
είναι	το	ανηγμένο	αξονικό	φορτίο	που	ορίζεται	ως	εξής:

με	fwd=fwm/γwm,	όπου	fwm	είναι	η	μέση	θλιπτική	αντοχή	των	υλι-

κών	 του	 τοίχου	 (π.χ.	 fwm=2.5 MPa)	 όπως	 αυτή	 λαμβάνεται	
από	επιτόπου	ή	εργαστηριακές	δοκιμές,	γwm	 είναι	ένας	συ-

ντελεστής	ασφάλειας	(εμπιστοσύνης)	που	συνήθως	λαμβά-

νεται	ίσος	με	1.35	και	dt είναι	το	πάχος	της	τοιχοποίας.	Ο	EC6	

δίνει	την	εξής	σχέση	σχετικά	με	την	τιμή	της	μέσης	θλιπτικής	

αντοχής	fwm	της	τοιχοποιίας:

όπου	k=0.45	(για	φυσικούς	λίθους),	fbc 
είναι	η	θλιπτική	αντοχή	

των	λιθοσωμάτων	(ή	τοιχοσωμάτων	γενικότερα)	και	fmc	είναι	

η	θλιπτική	αντοχή	του	συνδετικού	κονιάματος.

Ο	έλεγχος	έναντι	τέμνουσας	ενός	τοίχου	από	άοπλη	τοιχο-

ποιία,	ο	οποίος	φέρει	κατακόρυφο	αξονικό	φορτίο	NEd,	απαι-

τεί	 ώστε	 η	 τέμνουσα	 σχεδιασμού	VEd	 να	 μην	 ξεπερνά	 την	

διατμητική	τέμνουσα	αντοχής	Vfvd	δηλαδή,

(1)

(2)

(3)

(4)

Επιστημονικά Θέματα
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η	οποία	καθορίζεται	σε	γεωγραφικό	χάρτη.	Πρέπει,	ωστόσο,	

να	 διευκρινιστεί	 ότι	 οι	 τιμές	 της	 ag,	 οι	 οποίες	 παρουσιάζο-

νται	στην	πρώτη	γραμμή	του	Πίνακα	2,	 ισχύουν	κυρίως	για	

τα	ελληνικά	δεδομένα,	ενώ	για	την	Κύπρο	οι	αντίστοιχες	τι-

μές	δίνονται	στη	δεύτερη	γραμμή	του	ίδιου	πίνακα	και	αφο-

ρούν	μόνο	τρεις	ζώνες	σεισμικής	επικινδυνότητας,	λόγω	της	

διαφορετικής	σεισμικότητας	που	παρουσιάζει	 σε	σχέση	με	

την	Ελλάδα.	Μια	άλλη	χρήσιμη	παράμετρος	στην	μελέτη	και	

ανασχεδιασμό	μνημείων	είναι	ο	δείκτης	πλαστιμότητας	μd,	ο	

οποίος,	για	κατασκευές	με	μικρές	τιμές	ιδιοπεριόδου,	υπολο-

γίζεται	από	τη	σχέση:

Η	 τιμή	 της	 παραμέτρου	 TC	 λαμβάνεται	 από	 τον	 Πίνακα	 1	

ανάλογα	με	τον	τύπο	του	εδάφους	θεμελίωσης.	

ΠΙΝΑΚΑΣ	2:	ΣΕΙΣΜΙΚΗ	ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ	ΕΔΑΦΟΥΣ	ΑΝΑΛΟΓΑ	

ΜΕ	ΤΗ	ΖΩΝΗ	ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στην	πράξη,	για	τον	ανασχεδιασμό	χρησιμοποιείται	το	απλοποι-

ημένο	φάσμα	σχετικών	μετακινήσεων	Sd	(Σχήμα	3).	Στον	κλάδο	

που	μας	ενδιαφέρει	(TB<T< TC)	είναι	(ηβο/q)=2.50,	δηλαδή

Η	μονάδα	μέτρησης	των	μετακινήσεων	Sd	είναι	το	μέτρο	(m).	

Η	 ιδιοπερίοδος	T	 του	μνημείου,	που	παρουσιάζεται	στις	σχέ-
σεις	(6),	(8)	και	(9)		υπολογίζεται	από	τον	ημιεμπειρικό	τύπο:

όπου	H	είναι	το	ύψος	του	δομήματος	και	C	είναι	σταθερά	της	
οποίας	η	τιμή	λαμβάνεται	να	είναι,	περίπου,	ίση	με	0.05	με	ικα-

νοποιητική	ακρίβεια.	Η	σεισμική	τέμνουσα	βάσης	Vb	έχει	τιμή

όπου	W	είναι	το	συνολικό	βάρος	του	μνημείου	και	g	είναι	η	επι-
τάχυνση	της	βαρύτητας.	Εδώ	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	για	τον	

έλεγχο	λιθόκτιστων	τοίχων	σε	εκτός	επιπέδου	ένταση	(δηλαδή	

τοίχων	που	το	επίπεδο	τους	είναι	 κάθετο	στη	διεύθυνση	του	

σεισμού)	η	κατανομή	της	οριζόντιας	σεισμικής	φόρτισης,	καθ΄	

ύψος	του	τοίχου,	είναι:

(7)

Επιστημονικά Θέματα

όπου	 ε	 είναι	 ο	 συντελεστής	 ενίσχυσης,	Vb	 είναι	 η	 τέμνου-

σα	βάσης	και	fvd	είναι	η	διατμητική	αντοχή	της	τοιχοποιίας,	η	

οποία,	στην	πλήρη	έκφραση	της,	περιλαμβάνει	και	την	τιμή	

του	φορτίου	NEd:

όπου	fvm	είναι	η	διατμητική	αντοχή	της	τοιχοποιίας,	στην	πε-

ρίπτωση	απουσίας	κατακόρυφου	φορτίου	και	Lc	είναι	το	τμή-

μα	του	τοίχου	που	υφίσταται	θλίψη.

Επειδή	οι	ιδιομορφές	των	περισσότερων	μνημείων,	τα	οποία	

αποτελούνται	από	φέρουσες	λίθινες	τοιχοποιίες,	έχουν	ιδι-

οπερίοδο	που	παίρνει	τιμή	μεταξύ	0	και	1	sec,	ο	κλάδος	του	

σεισμικού	φάσματος	σχεδιασμού	του	EC8,	που	μας	ενδιαφέ-

ρει	(Σχήμα	1),	είναι	ο	εξής:

όπου	οι	τιμές	των	S,	TB,	και	TC	εξαρτώνται	από	τον	τύπο	του	

εδάφους	στο	οποίο	εδράζεται	το	μνημείο	και	δίνονται	από	το	

σχετικό	πίνακα	του	Κανονισμού	(Πίνακας	1).

ΠΙΝΑΚΑΣ	1:	ΤΙΜΕΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	TB,	TC	ΚΑΙ	TD

ΓΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ	ΤΥΠΟΥΣ	ΕΔΑΦΩΝ,	ΣΥΜΦΩΝΑ	ΜΕ	ΤΟΝ	EC8

A:		 Βραχώδεις	ή	ημιβραχώδεις	σχηματισμοί.
B:		 Εντόνως	αποσαθρωμένα	βραχώδη	ή	κοκκώδη	εδάφη.
C:		 Στρώσεις	κοκκώδους	εδαφ.	υλικού	μικρής	πυκνότητας
D:		 Έδαφος	με	μαλακές	αργίλους	υψηλού	δείκτη	πλαστιμότ.
E:		 Χαλαρά	λεπτόκοκκα	αμμο-ιλιώδη	εδάφη.

Στη	σχέση	(6)	ο	συντελεστής	q	ονομάζεται	συντελεστής	συ-
μπεριφοράς	και	προκύπτει	από	το	λόγο	μέγιστης	ροπής	Mmax 

προς	τη	ροπή	ρηγμάτωσης	Mcr.	Ο	συντελεστής	η	είναι	συνάρ-
τηση	του	συντελεστή	απόσβεσης	ξ	του	κτηρίου	ως	εξής:

η	οποία,	προφανώς,	για	ξ=5%	δίνει	η=1.	Στον	τύπο	(6)	η	πα-
ράμετρος	ag είναι	η	σεισμική	επιτάχυνση	εδάφους	της	οποίας	
η	τιμή	δίνεται	από	σχετικό	πίνακα	του	EC8	ανάλογα	με	τη	

σεισμική	ζώνη	στην	οποία	βρίσκεται	το	μνημείο	(Πίνακας	2)	

(5)

(6)

ΤΥΠΟΣ	

ΕΔΑΦΟΥΣ	
S TB(sec) TC(sec) TD(sec)

A 1.00 0.15 0.40 2.00

B 1.20 0.15 0.50 2.00

C 1.15 0.20 0.60 2.00

D 1.35 0.20 0.80 2.00

E 1.40 0.15 0.50 2.00

(8)

ΖΩΝΗ	ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
I II III IV

ag (για	Ελλάδα) 0.12g 0.16g 0.24g 0.36g

ag	(για	Κύπρο) 0.15g 0.20g 0.25g ---

(9)

(10)

(11)

(12)
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όπου	ρw	είναι	η	μέση	πυκνότητα	του	υλικού	της	τοιχοποιίας.	

Η	 εντατική	 κατάσταση	 σε	 κάθε	 σημείο	 υπολογίζεται	 με	

την	 κλασσική	 θεωρία	 πλακών	 (προσομοίωση	 με	 τριέρειστη	

πλάκα).

1.2	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι	 επεμβάσεις	 που	 επιλέγονται	 προκύπτουν	 από	 τη	 διαδι-

κασία	αξιολόγησης	επιλογών	που	είχαμε	συζητήσει	στο	Α΄	

Μέρος	του	άρθρου.	Οι	γενικές	αρχές	των	επεμβάσεων	είναι	

οι	εξής:

•	Μείωση	βάρους	(όπου	είναι	εφικτό)	χωρίς	να	αλλοιώνεται	
η	αισθητική	και	 ιστορική	αξία	του	μνημείου,	με	αφαίρεση	ή	

αντικατάσταση	στοιχείων	μεγάλου	βάρους.	Η	επέμβαση	αυτή	

γίνεται	κυρίως	στη	στέγη	(γενικά	στην	οροφή)	και	επιλεκτικά	

αφαιρούνται	με	προσοχή,	τμήματα	της	οροφής	για	τα	οποία	

είναι	από	όλους	τους	μελετητές	αποδεκτό	ότι	η	φυσική	τους	

φθορά	 είναι	 τέτοια	 που	 δικαιολογεί	 την	 καθαίρεση	 ή	 αντι-

κατάσταση	τους	ως	πλέον	επικίνδυνα	μέλη	του	δομήματος	

(π.χ.	 πλήρως	 φθαρμένες	 ξύλινες	 δοκοί	 ή	 αποσαθρωμένα	

κεραμίδια	κλπ.).	Βέβαια,	πρέπει	να	δοθεί	ιδιαίτερη	προσοχή	

στη	διαδικασία	αυτή	γιατί	η	ανεξέλεγκτη	μείωση	του	βάρους	

πιθανόν	να	μειώσει	το	μέγεθος	της	τριβής	και	την	αντοχή	της	

φέρουσας	τοιχοποιίας.			

•	Γέμισμα	τμημάτων	της	τοιχοποιίας	που	έχουν	καταρρεύσει,	
κυρίως	 κοντά	στις	 γωνίες.	Η	διαδικασία	αυτή	 εφαρμόζεται	

για	ενίσχυση	της	κατασκευής,	στα	σημεία	αυτά,	με	χρήση	κα-

τάλληλου	ιστορικού	κονιάματος	συμβατού	με	τη	λιθοδομή.		

•	 Προσθήκη	 τοίχων	 ή	 τμημάτων	 τοίχων	 για	 αποκατάσταση	
αυτών	που	αποδεδειγμένα	προϋπήρχαν	ιστορικά	σε	συγκε-

κριμένες	θέσεις	 του	μνημείου.	Οι	προσθήκες	αυτές	πρέπει	

να	γίνονται	με	τη	σύμφωνη	γνώμη	όλων	των	ειδικών	και	νο-

ουμένου	ότι	βοηθούν	στον	έλεγχο	των	εκκεντροτήτων	που	

πιθανόν	να	δημιουργήσουν	οι	σεισμικές	δυνάμεις.		

•	Διακοπή	συνέχειας	(όπου	είναι	εφικτό),	με	δημιουργία	κα-
τάλληλου	αρμού,	της	τάξεως	των	5	cm,	περίπου,	σε	σημεία	

σύνδεσης	 διαφορετικών	 τμημάτων	 του	 ιδίου	 δομήματος.	

Κατ΄	αυτό	τον	τρόπο	ελέγχονται	αποτελεσματικά	οι	στρεπτι-

κές	ροπές	μεγάλων	τιμών,	που	είναι	δυνατό	να	προκαλέσει	

ο	σεισμός.		

•	Διακριτική	αγκύρωση	διαφραγμάτων	στα	κατακόρυφα	φέ-
ροντα	στοιχεία	όπως	είναι,	π.χ.,	οι	φέρουσες	τοιχοποιίες.	Τα	

μέσα	αγκύρωσης	που	χρησιμοποιούνται	πρέπει	να	καλύπτο-

νται	με	επίχρισμα	για	αισθητικούς	λόγους.	

•	Ενίσχυση	ακαμψίας	και	αύξηση	αντοχής	κατακόρυφων	και	
οριζόντιων	στοιχείων,	καθώς	και	της	θεμελίωσης	και	του	εδά-

φους,	με	τεχνικές	που	εξαρτώνται	κυρίως	από	τη	σημασία	του	

μνημείου	καθώς	και	την	αισθητική	και	ιστορική	του	αξία.	

•	Προσθήκη	διαζωμάτων	στην	κορυφή	αλλά	και	σε	άλλα	ση-
μεία	όπου	αυτό	είναι	εφικτό.

Σήμερα,	οι	 τεχνικές	επεμβάσεων	διακρίνονται	σε	 τρεις	κα-

τηγορίες:	μέσου	επιπέδου,	υψηλού	επιπέδου	και	ενισχύσεις	

θεμελίων.	Ακολούθως	θα	αναφερθούν	πιο	αναλυτικά	κατη-

γορίες	αυτές.

Επιστημονικά Θέματα

1.2.1	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΜΕΣΟΥ	ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Οι	επεμβάσεις	μέσου	επιπέδου	διακρίνονται	στις	εξής	κατη-

γορίες:	

•	Βαθύ	αρμολόγημα:	Αυτό	βοηθά	στην	καλύτερη	κατανομή	
των	τάσεων	και	την	αποφυγή	του	φαινομένου	συγκέντρωσης	

τάσεων	στα	σημεία	επαφής	των	λιθοσωμάτων.	Στις	περιπτώ-

σεις	όπου	προβλέπεται	αποκατάσταση	και	του	ιστορικού	κο-

νιάματος		που	προϋπήρχε	πριν	αυτό	καταρρεύσει,	εφαρμό-

ζεται	νέο	επίχρισμα	το	οποίο	δημιουργεί	μια	καλή	προστασία	

του	αρμολογήματος.	Τα	βαθύ	αρμολόγημα	πρέπει	να	γίνεται	

και	στις	δύο	πλευρές	προκειμένου	να	αποφευχθούν	οι	εκκε-

ντρότητες.	Εφαρμόζεται	σε	τοιχοποιίες	από	λιθοδομή	σχετι-

κά	μικρού	πάχους	t	(δηλαδή	όπου	είναι	t	<	300	-	400	mm)..
•	Οπλισμένο	ή	 ινοπλισμένο	επίχρισμα:	Η	χρήση	τέτοιου	εί-
δους	 επιχρισμάτων,	 στη	 θέση	 παλαιών	 επιχρισμάτων	 που	

έχουν	ήδη	καταρρεύσει	στο	εσωτερικό	ή	στο	εξωτερικό	των	

παλαιών	ή	των	νεότερων	εκκλησιαστικών	μνημείων,	σκοπό	

έχει	την	αύξηση	της	συνολικής	αντοχής	της	φέρουσας	τοι-

χοποιίας.	 Τα	 σύγχρονα	 επιχρίσματα	 συντήρησης	 (συνήθη	

κονιάματα	ενισχυμένα	με	πολυμερή)	είναι	πολύ	πιο	συμβατά	

με	τη	λίθινη	τοιχοποιία,	σε	σύγκριση	με	τα	κλασσικά	κονιάμα-

τα	και	επιπλέον	ενισχύουν	την	τοιχοποιία	και	αυξάνουν	την	

«πλάστιμη	συμπεριφορά».	Η	τεχνική	που	εφαρμοζόταν	πα-

λαιότερα	(όπου,	βέβαια,	ήταν	εφικτή	υπό	τους	περιορισμούς	

της	ιστορικότητας	ενός	μνημείου)	ήταν	η	όπλιση	του	επιχρί-

σματος	με	κοτετσόσυρμα	(chicken-wire),	το	οποίο,	ωστόσο,	

αύξανε	την	αντοχή	μόνο	κατά	20%.	Σήμερα,	με	την	όπλιση	

των	επιχρισμάτων	με	 ινοπλισμένα	πολυμερή,	η	αύξηση	της	

αντοχής	που	παρατηρείται	είναι	κατά	70%	(Σχήμα	5).

•	 Συρραφή	 μεγάλων	 ρωγμών:	 Οι	 ρωγμές	 οι	 οποίες	

σχηματίζονται	 λόγω	 υπέρβασης	 των	 καμπτικών	 ροπών	 ή	

των	 διατμητικών	 δυνάμεων	 αποδυναμώνουν	 τη	 φέρουσα	

τοιχοποιία	και	γενικά	τα	φέροντα	στοιχεία	του	δομήματος.	

Η	 συρραφή	 των	 ρωγμών	 αυτών	 επιτυγχάνεται	 με	 την	

τοποθέτηση	 χαλύβδινης	 ράβδου,	 με	 τη	 χρήση	 εποξεικών	

υλών,	 για	 την	 ανάπτυξη	 συνάφειας	 μεταξύ	 ράβδου	 και	

τοιχοποιίας.	Η	ράβδος	διαπερνά	σχεδόν	κάθετα	το	επίπεδο	

τέτοιας	ρωγμής	για	να	είναι	επιτυχής	η	μέθοδος.	Το	μήκος	

Σχήμα	5.	Αύξηση	της	αντοχής	σε	επιχρίσματα	με	ινοπλισμέ-
να	πολυμερή.
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ανθρακικών	ενώσεων	ή	γυαλιού,	τα	γεωυφάσματα	από	πο-

λυαιθυλαίνη	ή	πολυπροπυλαίνη,	οι	ράβδοι	και	τένοντες	προ-

εντάσεως	 κλπ.	 Η	 μέθοδος	 αυτή	 εφαρμόζεται	 κυρίως	 στις	

περιπτώσεις	νεώτερων	εκκλησιαστικών	μνημείων,	στα	οποία	

το	επίχρισμα	έχει	καταρρεύσει	και	η	απόφαση	είναι	να	κατα-

σκευαστεί	άλλο	επίχρισμα.	Τα	υφάσματα	ινοπλισμένων	πο-

λυμερών	 επικολλούνται	 με	 εποξειδική	 ρητίνη	 και	 καλύπτο-

νται	είτε	με	κατάλληλη	βαφή	είτε	με	επίχρισμα.	Προσφέρουν	

εξαιρετική	αύξηση	της	αντοχής	(κατά	70%	έως	80%)	καθώς	

και	 της	πλαστιμότητας.	 Συνεπώς,	 βελτιώνουν	 τις	 ιδιότητες	

του	δομήματος	 κυρίως	 έναντι	 σεισμικών	δράσεων.	Η	περί-

σφυξη	κρίσιμων	τμημάτων	λίθινων	ή	μαρμάρινων	κολονών,	

με	 υφάσματα	 ινοπλισμένων	 πολυμερών,	 πρέπει	 να	 γίνεται	

πολύ	διακριτικά	και	όπου	οι	συνθήκες	το	επιβάλλουν,	προκει-

μένου	να	βελτιωθεί	η	δυνατότητα	ανάπτυξης	μεγαλυτέρων	

παραμορφώσεων	 χωρίς	 να	 εμφανίζεται	 αστοχία.	 Επίσης,	

ενίσχυση	έναντι	εφελκυσμού	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	με	

τοποθέτηση	λωρίδων	ινοπλισμένων	πολυμερών	επικολλημέ-

νων	με	 ισχυρές	κονίες	στην	εξωτερική	πλευρά	των	τρούλ-

λων	λιθόκτιστων	εκκλησιών.	Στη	συνέχεια	οι	λωρίδες	αυτές	

καλύπτονται	από	τα	κεραμίδια	που	προϋπήρχαν.

•	Σύνδεση	παράλληλων	φερόντων	μελών	(κολονών,	τοίχων	
κλπ.)	 με	 ελκυστήρες	 και	 ενισχύσεις	 κρισίμων	 διατομών	 με	

μεταλλικούς	μανδύες:	Η	μέθοδος	αυτή	πρέπει	 να	 εφαρμό-

ζεται	διακριτικά,	μετά	από	κοινού	απόφαση	των	μελών	της	

ομάδας	 των	 ειδικών,	 έτσι	 ώστε	 να	 ελαχιστοποιούνται	 οι	

απώλειες	στην	αισθητική.	Σκοπός	της	μεθόδου	είναι	να	περι-

ορίσει	τις	τιμές	της	μέγιστης	ανελαστικής	στροφής	των	φε-

ρόντων	μελών	(τοιχοποιίες,	κολόνες	κλπ.)	στη	διάρκεια	μιας	

σεισμικής	δράσης	σχεδιασμού,	μέσα	σε	επιτρεπτά	πλαίσια.	

Σε	εκκλησιαστικά	μνημεία	κατασκευασμένα	από	πέτρα,	η	το-

ποθέτηση	ελκυστήρων,	με	βάση	τα	αποτελέσματα	επίλυσης	

μοντέλου	Πεπεραμένων	Στοιχείων	[6-7],	αποτελεί	διαδικασία	

που	χρειάζεται	ιδιαίτερη	προσοχή	και	διάκριση	(ακόμη	και	για	

την	πάκτωση	 των	ελκυστήρων)	γιατί	 η	προσπάθεια	αντιμε-

τώπισης	του	σεισμικού	φαινομένου	δεν	πρέπει	να	οδηγήσει	

σε	λύσεις	που	να	προκαλούν	σοβαρή	αισθητική	υποβάθμιση.	

Εάν	υπάρχει	τέτοιο	ενδεχόμενο	τότε	η	μέθοδος	τοποθέτη-

σης	ελκυστήρων	πρέπει	να	αποφεύγεται	και	να	αντικαθίστα-

ται	από	άλλες	μεθόδους	αισθητικά	πιο	αποδεκτές	(π.χ.	βαθύ	

αρμολόγημα,	 συρραφή/γέμισμα	 ρωγμών	 κλπ.)	 ανάλογα	 με	

την	περίπτωση.	Ομοίως,	η	τοποθέτηση	μεταλλικών	μανδυών,	

στις	κρίσιμες	διατομές	λίθινων	ή	μαρμάρινων	κολονών,	αυ-

ξάνει	κατά	πολύ	μεγάλο	βαθμό	την	αντοχή	και	πλαστιμότη-

τα,	λόγω	της	περίσφυξης	που	δημιουργεί,	αλλά	ταυτόχρονα	

προκαλεί	αισθητικό	πρόβλημα

Εάν	η	απόφαση	είναι	να	γίνει	περίσφυξη	με	συνεχές	χαλύ-

βδινο	περιμετρικό	έλασμα,	στις	κρίσιμες	διατομές	των	κολο-

νών,	προκειμένου	να	προστατευθεί	και	να	διατηρηθεί	το	μνη-

μείο,	έστω	και	με	αισθητικές	απώλειες,	τότε	το	απαιτούμενο	

πάχος	ds	του	ελάσματος,	δίνεται	από	την	πιο	κάτω	σχέση:

αγκύρωσης	 La	 τέτοιας	 ράβδου,	 το	 οποίο	 μετράται	 από	 το	
επίπεδο	της	ρωγμής	και	πέρα	(Σχήμα	6),	δίνεται	από	την	πιο	

κάτω	σχέση:	

όπου	Ds	είναι	η	διάμετρος	της	ράβδου,	fsy	είναι	η	εφελκυστική	

αντοχή	του	υλικού	της	ράβδου,	fbd 
είναι	η	μέση	αντοχή	συνά-

φειας	και	fsw	είναι	η	αντοχή	των	φυσικών	λιθοσωμάτων.

•	Κατασκευή	στοιχείων	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα,	περιμε-
τρικά,	στις	περιπτώσεις	όπου	έχει	συμβεί	τμηματική	ή	ολική	

κατάρρευση	της	στέγης.	Κατ΄	αυτό	τον	τρόπο	δημιουργείται	

μια	 περιμετρική	 «περίδεση»	 η	 οποία	 καλύπτεται	 διακριτικά	

από	τη	νέα	στέγη	και	το	νέο	γείσο,	τα	οποία,	στη	συνέχεια,	

κατασκευάζονται	έτσι	ώστε	να	αποκατασταθεί	η	αρχική	μορ-

φή	του	άκρου	της	στέγης	με	όσο	γίνεται	μεγαλύτερη	ακρί-

βεια.	Η	μέθοδος	αυτή	μπορεί	να	εφαρμοστεί	και	με	την	τοπο-

θέτηση	ξύλων	(μαντωσιά)	που	συνήθως	καταλαμβάνει	όλο	το	

πλάτος	της	τοιχοποιίας.

•	Επισκευή	με	μανδύες	είτε	από	οπλισμένο	εκτοξευόμενο	σκυ-
ρόδεμα	είτε	από	σύνθετα	υλικά:	Η	μέθοδος	αυτή	εφαρμόζεται	

στις	τοιχοποιίες	όχι	πολύ	παλαιών	εκκλησιαστικών	μνημείων,	

του	19ου	αιώνα	ή	των	αρχών	του	20ου	αιώνα	όπου	προϋπήρχε	

επίχρισμα	μεγάλου	πάχους,	το	οποίο	έχει	καταρρεύσει	και	η	

απόφαση	είναι	να	κατασκευαστεί	επίχρισμα	με	το	ίδιο	πάχος.

Η	 σύνδεση	 των	 μανδυών	 από	 οπλισμένο	 εκτοξευόμενο	

σκυρόδεμα	με	τη	λίθινη	τοιχοποιία,	γίνεται	με	«φωλιές»,	οι	

οποίες	είναι	προεξοχές	οπλισμένου	σκυροδέματος	του	μαν-

δύα	 που	 εισχωρούν	 στην	 τοιχοποιία	 ή	 με	 ξύλινες	 σφήνες.	

Οι	κατακόρυφοι	μανδύες	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	πρέπει	

να	σχεδιάζονται,	ως	προς	το	πάχος	και	τον	οπλισμό,	ως	κα-

νονικά	τοιχώματα	οπλισμένου	σκυροδέματος,	τα	οποία	συν-

δέονται	 με	 τη	 λίθινη	 τοιχοποιία	 με	 τον	 τρόπο	 που	 έχουμε	

περιγράψει.	Κατ΄	αυτό	τον	τρόπο	αντιμετωπίζονται	οι	αθέ-

μιτες	εκκεντρότητες	σε	ένα	δόμημα.	Επίσης,	γίνεται	χρήση	

μανδυών	από	σύνθετα	υλικά	(σκυρόδεμα	ενισχυμένο	με	πο-

λυμερή),	οι	οποίοι	λειτουργούν	κατά	τον	ίδιο	τρόπο	όπως	και	

τα	ινοπλισμένα	επιχρίσματα.

•	Ενίσχυση	φέρουσας	τοιχοποιίας	με	σύνθετα	υλικά	ανόρ-
γανης	 μήτρας	 (textile-reinforced	 mortar):	 Τέτοια	 σύνθετα	

υλικά	είναι	τα	υφάσματα	ινοπλισμένων	πολυμερών,	με	ίνες	

Επιστημονικά Θέματα

(13)

Σχήμα	6.		Συρραφή	ρωγμής	στη	βάση	πέτρινου	τόξου.

(14)
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όπου	k	είναι	κατάλληλη	σταθερά,	fc	είναι	η	οριακή	αντοχή	του	

υλικού	της	κολόνας	(φυσικός	λίθος),	fsy	είναι	το	όριο	διαρρο-

ής	του	χαλύβδινου	ελάσματος	και	b	είναι	η	χαρακτηριστική	
διάσταση	 της	 διατομής	 της	 κολόνας	 (π.χ.	 μήκος	 πλευράς	

τετραγωνικής	διατομής,	διάμετρος	κυκλικής	διατομής	κλπ.).	

Η	συνάρτηση	F	αφορά	το	συντελεστή	ασφάλειας	γRd,	το	συ-

ντελεστή	συμπεριφοράς	q,	την	οριακή	τιμή	παραμόρφωσης	
εsy και	την	ανηγμένη	τιμή	του	κατακόρυφου	αξονικού	φορτίου	
νEd,	που	ορίζεται	νEd=NEd/(Ac fc).
 

1.2.2	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΥΨΗΛΟΥ	ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Οι	 επεμβάσεις	 υψηλού	 επιπέδου	χαρακηρίζονται	 έτσι	 γιατί	

είναι	πολύ	πιο	δαπανηρές	από	τις	επεμβάσεις	μέσου	επιπέ-

δου	και	η	εφαρμογή	τους	γίνεται	πολύ	διακριτικά	με	σεβα-

σμό,	κυρίως,	στην	αρχική	μορφή	του	μνημείου.	Διακρίνονται	

στις	εξής	κατηγορίες:	

•	Ενέσεις	σε	ρωγμές:	Η	τεχνική	αυτή	εφαρμόζεται	στις	περι-
πτώσεις	που	το	άνοιγμα	των	ρωγμών	της	λίθινης	τοιχοποιίας	

δεν	υπεβαίνει	τα	10	mm.	Κατ΄	αυτήν	εισάγεται	λεπτό	σωλη-

νάριο	εντός	των	ρωγμών	για	την	τοποθέτηση	τσιμεντενέμα-

τος.	Η	τεχνική	αυτή	είναι	πολύ	διακριτική	και	δεν	επηρεάζει	

με	οποιοδήποτε	τρόπο	την	αισθητική	του	μνημείου,	ενώ	ταυ-

τόχρονα	οδηγεί	σε	πλήρη	αποκατάσταση	της	αρχικής	αντο-

χής	της	τοιχοποιίας,	αλλά	και	σε	αύξηση	της,	πολλές	φορές,	

σε	ποσοστό	γύρω	στο	20%.	

•	 Τοποθέτηση	 ελκυστήρων	 και	 τενόντων	 για	 την	 σύνδεση	
διασταυρούμενων	 τοίχων	 σε	 γωνία:	 Πολλοί	 μελετητές	 κα-

τατάσσουν	τη	μέθοδο	αυτή	μεταξύ	των	επεμβάσεων	μέσου	

επιπέδου	και	χρησιμοποιείται	για	τη	σύνδεση	διασταυρούμε-

νων	τοίχων	που	έχουν	αποκολληθεί	είτε	στη	γωνία	είτε	σε	

μεταξύ	τους	διασταύρωση.		Η	τοποθέτηση	των	ελκυστήρων	

ή	 των	 ελασμάτων,	 καθώς	 και	 ο	 υπολογισμός	 του	 μήκους	

αγκύρωσης	τους,	γίνονται	με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	όπως	και	στη	

μέθοδο	συρραφής	μεγάλων	ρωγμών	με	τη	βοήθεια	μεταλλι-

κών	ράβδων	αγκύρωσης,	που	είχαμε	δει	στο	τμήμα	1.2.1	του	

άρθρου.	Στις	περιπτώσεις	αυτές	η	ρωγμή	είναι	πάντα	κάθετη	

στην	κατεύθυνση	των	ελκυστήρων	και	πληρούται	με	ισχυρό	

τσιμεντοκονίαμα.	Οι	άκρες	των	ελκυστήρων	καλύπτονται	με	

κονίαμα	για	να	μην	είναι	ορατές.

•	Τοποθέτη	ριζο-οπλισμών:	Η	τεχνική	αυτή	έχει	αναπτυχθεί	
για	 την	αποτελεσματική	σύνδεση	αδύνατων	τμημάτων	των	

λίθινων	τοίχων	και	για	να	αυξήσει	την	θλιπτική,	εφελκυστική	

και	διατμητική	αντοχή	της	τοιχοποιίας.	Κατά	την	εφαρμογή	

της	μεθόδου	αυτής	ανοίγονται	μικρές	οπές,	διαμέτρου	γύρω	

στα	10	mm,	οι	οποίες	γεμίζουν	με	τσιμεντενέματα.	Η	πυκνό-

τητα	 των	 οπών	 και	 η	 διάμετρος	 τους	 εξαρτώνται	 από	 την	

υφιστάμενη	κατάσταση	της	τοιχοποιίας	και	την	επιδιωκόμε-

νη	αύξηση	της	αντοχής.	Επειδή,	όμως,	η	βελτίωση	αυτή	αφο-

ρά	το	σύνολο	της	μάζας	μιας	τοιχοποιίας,	όταν	η	διαδικασία	

εφαρμόζεται	 σε	 όλες	 τις	 τοιχοποιίες	 του	 δομήματος,	 τότε	

παρατηρείται	βελτίωση	της	αντοχής	και	γενικά	της	σεισμικής	

συμπεριφοράς	του	μνημείου.	

•	 Ενεργειακοί	 απορροφητές/σεισμική	 μόνωση:	 Η	 μέθοδος	
τοποθέτησης	 ενεργειακών	 απορροφητών	 επιλέγεται	 μόνο	

στις	περιπτώσεις	όπου	δεν	είναι	επιτρεπτή	η	βελτίωση	της	

αντοχής	 και	 ανθεκτικότητας	 της	 τοιχοποιίας	 με	 άλλες	 με-

θόδους,	δηλαδή	εφαρμόζεται	μόνο	όταν	άλλου	είδους	προ-

τεινόμενες	ενισχύσεις	προϋποθέτουν	εμφανείς	επεμβάσεις	

στη	διατηρητέα	μορφή	του	κτίσματος.	Ωστόσο,	επειδή	ο	εξο-

πλισμός	που	χρειάζεται	είναι	ακριβός,	η	μέθοδος	αυτή	δεν	

χρησιμοποιείται	συχνά.

1.2.3	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Οι	ενισχύσεις	θεμελίωσης	αποτελούν	ξεχωριστή	κατηγορία	

στερεωτικών	επεμβάσεων.	Γενικά,	 η	 ενίσχυση	 των	λίθινων	

θεμελίων	γίνεται	ντουλαπωτά	(κατά	τμήματα)	και	εφαρμόζε-

ται	διακριτικά	είτε	με	την	κατασκευή	στοιχείων	οπλισμένου	

σκυροδέματος	(περιμετρικοί	μανδύες	ή	δοκοί	από	οπλισμένο	

σκυρόδεμα)	είτε	με	την	εφαρμογή	τσιμεντενέσεων.	Σήμερα,	

μια	τεχνική	που	εφαρμόζεται	για	την	ενίσχυση	της	υφιστά-

μενης	θεμελίωσης	μνημείων	είναι	η	εφαρμογή	πασσαλοθε-

μελίωσης.	

Στις	 περιπτώσεις	 όπου	 υπάρχουν	 εκκλησιαστικά	 μνημεία	

κτισμένα	σε	πρανή,	εκεί	ενδέχεται	να	υπάρχουν	προβλήμα-

τα	 ρηγμάτωσης	 (λοξές	 ρωγμές)	 λόγω	 ολίσθησης	 του	 εδά-

φους	 προς	 τα	 κάτω.	 Σε	 τέτοιες	 περιπτώσεις	 συστήνεται	 η	

ενίσχυση	του	εδάφους	με	εφαρμογή	πασσαλοθεμελίωσης	ή/

και	ξύλινων	πασσάλων.	Όλα	τα	μέτρα	επεμβάσεων	στη	θε-

μελίωση	θεωρούνται	υψηλού	επιπέδου	γιατί	γίνονται	διακρι-

τικά	και	καλύπτονται	πλήρως	με	την	επιχωμάτωση.	Η	ανιού-

σα	υγρασία	από	το	έδαφος	στη	θεμελίωση	αντιμετωπίζεται	

με	 εγκατάσταση	 υγρομονωτικών	 μεμβρανών	 ή	 με	 ενέματα	

υδροαπωθητικού	υλικού	στη	λιθοδομή.	Επίσης,	εφαρμόζεται	

ο	συνδυασμός	τοποθέτησης	μονωτικής	μεμβράνης	και	απο-

στραγγιστικού	περιμετρικού	συστήματος.

2.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	-	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο	άρθρο	αυτό	είδαμε	ότι	η	ιστορική	και	αισθητική	αξία	των	

εκκλησιαστικών	μας	μνημείων,	όπως	και	όλων	των	μνημεί-

ων,	επιβάλλουν	περιορισμούς	στις	διαδικασίες	συντήρησης,	

αναστήλωσης	και	αποκατάστασης	τους.	Είναι	σημαντικό	να	

ακολουθείται	πάντα	η	βέλτιστη	διαδικασία.

Κλείνοντας	 το	 άρθρο	 αυτό	 αισθανόμαστε	 επίσης	 την	 υπο-

χρέωση	 να	 επισημάνουμε	 την	 άμεση	 ανάγκη	 συντήρησης	

των	εκκλησιαστικών	μας	μνημείων	που	βρίσκονται	 εγκατα-

λελειμμένα	 στο	 βόρειο	 τμήμα	 της	 Κύπρου	 και	 αποτελούν	

σπουδαιότατη	πνευματική	και	ιστορική	κληρονομιά,	αλλά	και	

ανεξίτηλη	μαρτυρία	της	χριστιανικής	και	ελληνικής	ταυτότη-

τας	των	σκλαβωμένων	περιοχών	της	Κύπρου.	
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Σεισμική αποτίμηση κτιρίων απο άοπλη φέρουσα τοιχοποιία
Μαρία	Ιωακείμ,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Δρ.	Σ.	Πανταζοπούλου,	Καθηγήτρια	Πανεπιστήμιο	Κύπρου

Περίληψη:

Το	κύριο	πρόβλημα	στην	επιλογή	κατάλληλης	μεθόδου	ανά-

λυσης	 για	 σεισμική	 αποτίμηση	 κτιρίων	 άοπλης	 φέρουσας	

τοιχοποιίας	 είναι	 η	 περιορισμένη	 κατανόηση	 του	 δομικού	

συστήματος.	Η	αλληλεπίδραση	ανόμοιων	υλικών,	ο	βαθμός	

φθοράς	και	η	ποικιλία	τιμών	στις	ιδιότητες	των	υλικών	προσ-

δίδει	αβεβαιότητα	στην	διαδικασία	σεισμικής	αποτίμησης.	Ο	

περιορισμός	που	θέτουν	διεθνείς	συνθήκες	όσον	αφορά	τον	

βαθμό	ενίσχυσης	κτιρίων	πολιτιστικής	κληρονομιάς,	απαιτεί	

την	εφαρμογή	μεθόδων	ανάλυσης	που	να	μην	οδηγούν	σε	

συντηρητικά	αποτελέσματα.	Στόχος	της	παρούσας	μελέτης	

είναι	η	συγκριτική	διερεύνηση	των	μεθόδων	σεισμικής	απο-

τίμησης	κτιρίων	άοπλης	φέρουσας	τοιχοποιίας.	Για	την	επί-

τευξη	 του	 στόχου	 αυτού	 πραγματοποιήθηκε	 ανάλυση	 χρη-

σιμοποιώντας	διαφορετικές	προσεγγίσεις	αποτίμησης	τριών	

κτιρίων	 από	 φέρουσα	 τοιχοποιία.	 Τα	 συγκεκριμένα	 κτίρια	

είχαν	εξεταστεί	υπό	κλίμακα	σε	σεισμική	τράπεζα	στο	Πανε-

πιστήμιο	Canterbury	της	Νέας	Ζηλανδίας	και	στο	Εθνικό	Με-

τσόβιο	Πολυτεχνείο.	Το	είδος	των	κτιρίων	που	διερευνάται	

αφορά	συστήματα	κατανεμημένης	μάζας	και	δυσκαμψίας	με	

βασικό	χαρακτηριστικό	την	έλλειψη	διαφραγματικής	λειτουρ-

γίας.	Η	μελέτη	στοχεύει	στον	έλεγχο	της	αξιοπιστίας	των	δι-

αθέσιμων	μεθόδων	ανάλυσης	συγκρίνοντας	τα	αναλυτικά	με	

τα	πειραματικά	αποτελέσματα	των	υπό	εξέταση	κτιρίων.	

1.	Εισαγωγή	

Βασικό	εμπόδιο	για	τον	σεισμικό	έλεγχο	και	ήπια	ενίσχυση	

διατηρητέων/παραδοσιακών	 κτιρίων	 από	 άοπλη	 φέρουσα	

τοιχοποιία	 (ΑΦΤ)	 -	 όπως	 τα	 σπίτια	 στους	 παραδοσιακούς	

οικισμούς	 -	 είναι	 η	 απουσία	 κανονιστικού	 πλαισίου	 που	 να	

ρυθμίζει	 το	 αντικείμενο.	 Οι	 μέθοδοι	 που	 χρησιμοποιούνται	

σήμερα	 στην	 πράξη	 αποτελούν	 επέκταση	 των	 μεθόδων	

αποτίμησης	 κατασκευών	 οπλισμένου	 σκυροδέματος	 (Ο.Σ.).	

Όμως	το	ασαφές	σύστημα	αντίστασης	σε	σεισμικά	φορτία,	

η	ψαθυρότητα	του	υλικού	και	η	συχνή	απουσία	διαφραγματι-

κής	λειτουργίας	που	τα	χαρακτηρίζουν,	δημιουργούν	ιδιαίτε-

ρες	δυσκολίες	στην	προσπάθεια	προσομοίωσης	κτιρίων	ΑΦΤ.	

Για	 την	 αντιμετώπιση	αυτής	 της	 πρακτικής	 ανάγκης	 έχουν	

προταθεί	πρόσφατα	απλοποιημένες	μέθοδοι	που	έχουν	στό-

χο	 την	 συντόμευση	 και	 διευκόλυνση	 της	 διαδικασίας	 απο-

τίμησης.	Στην	μελέτη	που	συνοψίζεται	εδώ,	αξιοποιήθηκαν	

πειραματικά	δεδομένα	από	δοκιμές	σε	κτίρια	ΑΦΤ	που	έχουν	

υποστεί	προσομοιωμένες	σεισμικές	διεγέρσεις	με	σκοπό	την	

βαθμονόμηση	των	απλουστευμένων	αυτών	μεθόδων.	Τα	κτί-

ρια	που	εξετάστηκαν	είναι	τύπου	κιβωτίου	(box)	με	εύκαμπτα	

διαφράγματα	ένα	εκ	των	οποίων	με	ξυλοδεσιές.	Μέσω	της	

συσχέτισης	αναλυτικών	και	πειραματικών	δεδομένων	συνά-

γεται	ότι	είναι	εφικτή	η	ικανοποιητική	εκτίμηση	της	φυσικής	

συμπεριφοράς	των	κτιρίων	αυτού	του	τύπου	με	απλούς	και	

σχετικά	γρήγορους	υπολογισμούς.	

2.	Μέθοδοι	Ανάλυσης	για	Σεισμική	Αποτίμηση

Η	 χρήση	 κανονισμών	 για	 σεισμική	 αποτίμηση	 κτιρίων	 φέ-

ρουσας	άοπλης	τοιχοποιίας	δεν	είναι	εφικτή	με	τα	σημερινά	

δεδομένα.	Αρχικά,	ο	Ευρωκώδικας	6	(EN	1996-1-1)	αναφέ-

ρεται	σε	καινούργια	κτίρια	από	φέρουσα	τοιχοποιία.	Επομέ-

νως	μπορούν	να	αντληθούν	μόνο	μεθοδολογίες	και	όχι	όλες	

οι	 τεχνικές	 πληροφορίες	 που	διαθέτει.	 Ειδικά	 για	σεισμική	

αποτίμηση	μπορεί	επίσης	να	χρησιμοποιηθεί	ο	Ευρωκώδικας	

8	(ΕΝ	1998-3).	Όμως	δεν	είναι	πρόθεση	του	εν	λόγω	κανο-

νισμού	να	καλύψει	την	λεγόμενη	«non-engineered»	δόμηση,	

δηλαδή	τα	κτίρια	από	φέρουσα	τοιχοποιία	που	είχαν	χτιστεί	

εμπειρικά	χωρίς	κατάλληλους	στατικούς	υπολογισμούς.	Τα	

τελευταία	 χρόνια	 διεξάγεται	 μια	 εκτεταμένη	 προσπάθεια	

από	πλευράς	της	σχετικής	Ειδικής	Επιτροπής	του	ΟΑΣΠ	για	

τη	διατύπωση	κανόνων	στα	πλαίσια	του	ΚΑΔΕΤ	(Κανονισμός	

για	 Αποτίμηση	 και	 Δομητικές	 Επεμβάσεις	 σε	 Τοιχοποιίες).	

Στην	παρούσα	εργασία,	η	σεισμική	αποτίμηση	για	αυτήν	την	

κατηγορία	κτιρίων	επιχειρείται	με	την	χρήση	απλοποιημένων	

προσεγγίσεων	και	οι	μέθοδοι	πιστοποιούνται	μέσω	συγκρί-

σεων	με	αποτελέσματα	πεπερασμένων	στοιχείων.

2.1	1η	Απλή	Μέθοδος	Σεισμικής	Αποτίμησης	

Στόχος	της	σεισμικής	αποτίμησης	είναι	η	εκτίμηση	της	βλάβης	

που	θα	υποστεί	η	κατασκευή	σε	έναν	εν	δυνάμει	μελλοντικό	

σεισμό	(Σχήμα	2).	Τα	απαραίτητα	στοιχεία	είναι	η	σεισμική	

απαίτηση	 και	 οι	 ‘δείκτες	 συμπεριφοράς’	 της	 κατασκευής.	

Σχήμα	1.	Ιερά	Μονή	Αγίου	Νικολάου	Ορούντας,	Επαρχία	
Λευκωσίας	(Αρχαίο	Μνημείο	Β’	Πίνακα).
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Η	 σεισμική	 απαίτηση	

προσδιορίζεται	 με	 την	

χρήση	 του	 φάσματος	

σεισμού	 σχεδιασμού	

(ΕC8-I	 (2004)).	 Οι	 δεί-

κτες	 συμπεριφοράς	

ορίζονται	ως	η	σχετική	

στροφή	 καθ’	 ύψος	 και	

σε	 κάτοψη	 (Σχήμα	 3).	

Υπέρβαση	 των	 ορίων	

0.10-0.15%	 στις	 τιμές	

των	 δεικτών	 σχετικής	

στροφής,	θεωρείται	ότι	

αντιστοιχεί	 σε	 ρηγμά-

τωση	της	τοιχοποιίας. 

Πιο	 αναλυτικοί	 ελέγχοι	 πραγματοποιούνται	 ξεχωριστά	 σε	

εντός	 και	 εκτός	 επιπέδου	 ένταση.	Όσον	 αφορά	 τον	 εντός	

επιπέδου	 έλεγχο,	 η	 σεισμική	 τέμνουσα	 λαμβάνεται	 με	 την	

θεώρηση	ομοιόμορφης	 κατανομής.	 Το	 κτίριο	αντιμετωπίζε-

ται	 σαν	 πρόβολος	 πακτωμένος	 στην	 βάση,	 ενώ	 η	 κάτοψη	

του	 ορόφου	 είναι	 η	 κιβωτιοειδής	 διατομή	 του	 προβόλου	 

(Σχήμα	4).	Λόγω	του	σεισμικού	φορτίου,	στην	βάση	του	κτιρί-

ου	αναπτύσσεται	η	πλέον	κρίσιμη	τιμή	της	ροπής	ανατροπής,	

η	οποία	θέτει	ένα	μέρος	της	κάτοψης	σε	εφελκυσμό	(κόκκινο	

τμήμα).	 Το	συγκεκριμένο	 τμήμα,	 χωρίς	 την	 ευεργετική	πα-

ρουσία	οπλισμού,	δεν	μπορεί	να	παραλάβει	τέμνουσα,	άρα	

εξαιρείται	από	τον	έλεγχο	επάρκειας	σε	διάτμηση.	Το	πρώτο	

κριτήριο	αστοχίας	είναι	ο	έλεγχος	υπέρβασης	της	διατμητι-

κής	αντοχής	της	τοιχοποιίας	που	διάκειται	παράλληλα	προς	

το	σεισμό.

Δεύτερο	κριτήριο	αστοχίας	ορίζεται	ο	έλεγχος	της	οριακής	

εκκεντρότητας	 των	 κατακόρυφων	 φορτίων.	 Μέσω	 απλής	

σύγκρισης	της	ορθής	εφελκυστικής	τάσης	στην	κάτοψη	του	

κτιρίου	με	την	εφελκυστική	αντοχή	της	τοιχοποιίας	(η	οποία	

είναι	πολύ	χαμηλή)	προκύπτει	ένα	τυπικό	γράφημα	άμεσου	

ελέγχου	 το	 οποίο	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 σε	 διαδικασί-

ες	ταχείας	και	άμεσης	εκτίμησης	του	κινδύνου	βλάβης	που	

αντιμετωπίζει	το	κτίριο.	Έτσι	εκτιμάται	η	μέγιστη	επιτάχυν-

ση	 εδάφους,	 την	 οποία	 μπορεί	 να	 παραλάβει	 η	 κατασκευή	

–	απουσία	διαφραγμάτων	-	χωρίς	την	δημιουργία	εφελκυό-

μενων	περιοχών	(Σχήμα	5).	Παρατηρείται	ότι	όσο	πιο	ψηλόλι-

γνο	είναι	τα	κτίριο,	τόσο	πιο	μικρή	είναι	η	ανεκτή	επιτάχυνση	

εδάφους.

Ο	 έλεγχος	 του	 κτιρίου	σε	 εκτός	 επιπέδου	 κάμψη	στηρίζεται	

στις	βασικές	αρχές	της	στατικής.	Γίνεται	χρήση	της	μεθόδου	

των	λωρίδων,	όπου	αρχικά	ορίζονται	οι	ζώνες	επιρροής	για	την	

μεταφορά	των	φορτίων	στις	ανάλογες	στηρίξεις	(Σχήμα	6). Τα	

μεγέθη	των	ροπών	εκτός	επιπέδου	δημιουργούν	μια	κρίσιμη	

κατάσταση,	η	οποία	επιβαρύνεται	λόγω	απουσίας	οπλισμών	

στους	πεσσούς.	

2.2	2η	Απλή	Μέθοδος	Σεισμικής	Αποτίμησης	-	Βαμβάτσικος	

και	Πανταζοπούλου	2009

Προσδιορίζονται	 τα	 δυναμικά	 χαρακτηριστικά	 των	 κτιρίων	

άοπλης	φέρουσας	τοιχοποιίας.	Η	χρήση	προσεγγιστικών	συ-

ναρτήσεων	καθορίζει	το	τρισδιάστατο	σχήμα	απόκρισης	της	

κατασκευής	για	εντός	και	εκτός	επιπέδου	ένταση	(Σχήμα	7).	

Ορίζονται	δυο	στάδια	επιτελεστικότητας:	Στο	πρώτο	στάδιο,	

ελέγχεται	η	υπέρβαση	της	καμπυλότητας	ρηγμάτωσης	του	

Σχήμα	2.	Kαμπύλη	αντίστασης	κατα-
σκευών	και	ορισμός	σταδίων	επιτε-
λεστικότητας	[1].

Σχήμα	3.	Ορισμός	δεικτών	συμπεριφοράς:	Σχετική	στροφή	
καθ’ύψος	και	σε	κάτοψη	[1]

Σχήμα	4.	Κατονομή	σεισμικής	τέμνουσας	-	Μηχανισμός	αστο-
χίας	διατμητικής	ολίσθησης	και	κατανομή	ορθών	τάσεων	[1].	

Σχήμα	5.	Μέγιστη	ανεκτή	επιτάχυνση	εδάφους	χωρίς	δημι-
ουργία	 εφελκυόμενων	 περιοχών	 στην	 κρίσιμη	 στάθμη	 του	
κτιρίου.	

Σχήμα	6.	Μέθοδος	λωρίδων	για	φόρτιση	τοίχων	κάθετα	στον	
σεισμό	-	κατανομή	των	ροπών	στην	κρίσιμη	λωρίδα.
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τοίχου	 που	 διάκειται	 κάθε-

τα	προς	την	διεύθυνση	του	

σεισμού,	 είτε	 διαρροή	 της	

τοιχοποιίας	 που	 διάκειται	

παράλληλα	 προς	 το	 σει-

σμό,	 έναντι	 διάτμησης.	 Το	

δεύτερο	 στάδιο	 καθορίζε-

ται	 από	 την	 υπέρβαση	 της	

καμπυλότητας	 αστοχίας	

του	 ορθογώνιου	 προς	 τη	

σεισμικής	δράση,	ή	από	την	

υπέρβαση	 της	 διατμητικής	

παραμόρφωσης	αστοχίας	του	παράλληλου	προς	τη	σεισμική	

δράση	τοίχου.	Στην	εργασία	αναφοράς	(Pantazopoulou	2013)	

δίδονται	 λεπτομέρειες	 και	 αναλυτικές	 εκφράσεις	 για	 τον	

υπολογισμό	της	θεμελιώδους	ιδιοπεριόδου	και	του	συντελε-

στή	ενεργοποίησης	της	μάζας,	μέσω	θεώρησης	ισοδύναμου	

μονοβαθμίου	συστήματος.	Λαμβάνεται	η	μετακίνηση	σχεδι-

ασμού	από	την	φασματική	απαίτηση	ως Sd= Se·T2/40	(όπου	Se 

είναι	η	φασματική	επιτάχυνση	του	κτιρίου	για	Φάσμα	Τύπου-Ι	

(ΕC8-I	(2004))	με	βάση	την	περίοδο	που	έχει	εκτιμηθεί	(η	θε-

μελιώδης	ιδιοπερίοδος	κτιρίων	αυτής	της	ομάδας	εκτιμάται	

ως,	Τ=0.05Η3/4,	το	Η	σε	m,	και	η	Τ	σε	sec).	Προσεγγίζοντας	το	
σχήμα	ταλάντωσης	όπως	στο	Σχ.	7,	και	κατόπιν	πολλαπλασι-

ασμού	των	τιμών	του	με	την	φασματική	μετακίνηση	εκτιμάται	

η	σεισμική	παραμόρφωση	καθ’	ύψος	της	κατασκευής.	Από	το	

μέγεθός	 της	 και	 τον	 εντοπισμό	 της	 μεταβολής	 της	 κλίσης	

στο	σχήμα	ταλάντωσης,	είναι	εφικτός	ο	εντοπισμός	των	βλα-

βών	(δηλ.	η	εύρεση	της	θέσης	που	θα	πραγματοποιηθεί)	στον	

σεισμό	σχεδιασμού.

2.3	Χρήση	Πεπερασμένων	Στοιχείων

Χρησιμοποιώντας	 λογισμικό	 της	 πράξης,	 είναι	 δυνατόν	 να	

πραγματοποιηθεί	 ελαστική	 ανάλυση	 με	 εισαγωγή	 κάποιων	

στοιχείων	ανελαστικότητας	για	την	προσομοίωση	του	κτιρί-

ου	ΑΦΤ.	Το	χωρικό	προσομοίωμα	χρησιμοποιεί	υποχρεωτικά	

στοιχεία	κελύφους	προκειμένου	να	είναι	εφικτός	ο	υπολογι-

σμός	επίπεδης	έντασης	αλλά	και	των	εκτός	επιπέδου	δράσε-

ων.	Για	πιο	αξιόπιστη	περιγραφή	των	προβλημάτων	επαφής	

μεταξύ	ανόμοιων	υλικών	 (π.χ.	 ξύλο	με	πέτρα)	 μπορούν	 να	

χρησιμοποιούνται	 ελατήρια	 στα	 σημεία	 συνδέσεων	 ή	 στις	

στηρίξεις.	Εδώ	η	ανάλυση	τύπου	Pushover	διεξάγεται	με	την	

αξιοποίηση	της	κατανομής	των	βαρυτικών	φορτίων,	δηλαδή	

το	βαρυτικό	πεδίο	λαμβάνεται	να	ασκείται	παράλληλα	με	την	

κατεύθυνση	 του	 σεισμού.	 Πραγματοποιείται	 μια	 ελαστική	

ανάλυση,	η	οποία	δίνει	αξιόπιστα	το	θεμελιώδες	σχήμα	τα-

λάντωσης	της	κατασκευής.	

3.	Εφαρμογή	Μεθόδων	Ανάλυσης	σε	Κτίρια	Φέρουσας	Τοι-

χοποιίας

Δύο	πειραματικές	έρευνες	συσχετίσθηκαν	με	τις	αναλυτικές	

μεθόδους	της	παρούσης	εργασίας.	Διερευνήθηκε	κατά	πόσο	

τα	αναλυτικά	αποτελέσματα	συγκλίνουν	με	τα	πειραματικά	

αποτελέσματα	 κτιρίων	 από	 φέρουσα	 τοιχοποιία,	 τα	 οποία	

εξετάστηκαν	σε	σεισμική	τράπεζα	(Σχήμα	9,11).

3.1	 Υπό	 Εξέταση	 Κτίριο	 Ι	 –	 Δοκιμή	 στο	 Πανεπιστήμιο	

Canterbury	[2]

Περιγραφή	Κτιρίου

Εξετάστηκε	ένα	τυπικό	διώροφο	κτί-

ριο	της	Νέας	Ζηλανδίας	από	ΑΦΤ	σε	

κλίμακα	1:2	(Σχήμα	9).	Το	κτίριο	απο-

τελείται	από	εύκαμπτα	διαφράγματα	

και	είναι	ελαφρώς	έκκεντρο	ως	προς	

δυσκαμψία	 και	 αντοχή	 λόγω	 ασύμ-

μετρης	 τοποθέτησης	 των	 ανοιγμά-

των	 (Σχήμα	 10).	 Στο	 στάθμες	 των	

πατωμάτων	 υπάρχουν	 δοκοί	 125mm 
x 35mm	ανά	διαστήματα	180mm	που	στηρίζονται	στις	δύο	επι-
μήκεις	πλευρές	του	κτιρίου.	Τοποθετήθηκαν	επιπλέον	μάζες	

συνολικής	ποσότητας	4.2tn στο	επίπεδο	του	πατώματος,	της	
οροφής,	και	των	αετωμάτων.	

3.2	Υπό	Εξέταση	Κτίριο	ΙΙ&ΙΙΙ	–	Δοκιμή	Ε.Μ.Π	[3,4]

Περιγραφή	Κτιρίων

Τα	υπό	εξέταση	κτίρια	είναι	κατασκευασμένα	σε	κλίμακα	1:2	

από	τρίστρωτη	λιθοδομή	και	ξύλινα	πατώματα,	το	ένα	εκ	των	

οποίων	φέρει	και	ξυλοδεσιές	(Σχήμα	11).	Το	ύψος	τους	εί-

ναι	3.20m	και	το	πάχος	της	τοιχοποιίας	0.25m.	Οι	ξυλοδεσιές	
τοποθετήθηκαν	 σε	 έξι	 στάθμες	 καθ’	 ύψος.	 Τοποθετήθηκαν	

επιπλέον	μάζες	στο	επίπεδο	του	πατώματος	και	της	οροφής,	

4.5tn	και	3tn	αντίστοιχα.	Στον	Πίνακα	1	παρουσιάζονται	οι	μη-
χανικές	ιδιότητες	της	τοιχοποιίας	για	τα	υπό	μελέτη	κτίρια.

Σχήμα	7.	Σχήμα	ταλάντωσης	[1]		

Σχήμα	9.	Υπό	μελέτη	

κτίριο	[2].

Σχήμα	10.	Όψεις	κτιρίου	[2].

Υπο	Εξέταση	Κτίριο

I II&III

Ειδικό	Βάρος	(kN/m3) 20 19

Θλιπτική	Αντοχή	Τοιχοποιίας	(ΜPa) 4 2

Μέτρο	Ελαστικότητας	(ΜPa) 2000 1000

Μέτρο	Διάτμησης	(ΜPa) 500 200

Πίνακας	1.	Μηχανικές	ιδιότητες	τοιχοποιίας.

Σχήμα	11. (α)	Υπό	μελέτη	κτίρια
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Επιστημονικά Θέματα

Σχήμα	11. (β)	τυπική	κάτοψη	κτιρίων,		(γ) κατασκευαστικές	λεπτομέρειες	ξύλινων	στοιχείων	[4]. 

Σχήμα	13.	Απόκριση	του	Κτιρίου	 Ι	για	σεισμική	φόρτιση	κάθετα	στις	επιμήκεις	 τοιχοποιίες:	 (α)	πειραματικά	αποτελέσματα,	 
(β)	χρήση	πεπερασμένων	στοιχείων,	(γ)	χρήση	2ης	απλοποιημένης	μεθόδου,	(δ)	συγκριτικό	διάγραμμα.

Σχήμα	12.	Μέγιστη	ανεκτή	επιτάχυνση	εδάφους	για	έλεγχο	εντός	και	εκτός	επιπέδου:	(α)	επίπεδο	θραύσεως	κάθετο	στους	
οριζόντιους	αρμούς	για	εκτός	επιπέδου	ένταση,	(β,γ)	υπό	εξέταση	κτίριο	ΙΙ	και	Ι	αντίστοιχα,	(δ)	διάγραμμα	μέγιστης	επιτάχυν-
σης	εδάφους-λόγου	πλευρών.
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Αποτελέσματα

Στο	Σχήμα	12	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	της	μέγιστης	

ανεκτής	επιτάχυνσης	εδάφους	για	εντός	και	εκτός	επιπέδου	

ένταση.	Η	οριακή	επιτάχυνση	εδάφους	ag,cr	πέραν	της	οποίας	

ρηγματώνεται	το	κτίριο	σε	διάτμηση	(Σχήμα	12(δ))	είναι	πολ-

λαπλάσια	σε	σχέση	με	την	κάμψη.	Καθορίζεται	ως	πιο	κρίσιμη	

η	εκτός	επιπέδου	κάμψη	με	επίπεδο	θραύσης	κάθετο	στους	

οριζόντιους	αρμούς,	δηλαδή	αναμένονται	κατακόρυφες	ρωγ-

μές	(Σχήμα	12(α)).	Στο	Σχήμα	13	είναι	εμφανές	ότι	η	εκτός	

επιπέδου	μετακίνηση	του	επιμήκους	τοίχου	στο	μέσο	της	κο-

ρυφής	είναι	αρκετά	μεγαλύτερη	σε	σχέση	με	τις	γωνίες.

Αυτό	 επιβεβαιώνεται	 με	 βάση	 τα	 πειραματικά	 αποτελέ-

σματα	 (Σχήμα	 13(α)),	 την	 χρήση	 πεπερασμένων	 στοιχείων	

(Σχήμα	 13(β))	 και	 την	 2η	 απλή	 μέθοδο	 (Σχήμα	 13(γ)).	 Το	

γεγονός	 αυτό	 υποδεικνύει	 την	 έλλειψη	 διαφραγματικής	

λειτουργίας	 της	 κατασκευής.	 Από	 το	 συγκριτικό	 διάγραμ-

μα	 (Σχήμα	 13(δ))	 βλέπουμε	 ότι	 το	 σχήμα	 ταλάντωσης	 του	

κτιρίου	 που	 προέκυψε	 πειραματικά,	 συγκλίνει	 με	 τα	 αντί-

στοιχα	 αποτελέσματα	 της	 2ης	 απλής	 μεθόδου	 σεισμικής	

αποτίμησης.	 Στο	 συγκριτικό	 διάγραμμα	 του	 Σχήματος	 14	

δίδεται	 το	 θεμελιώδες	 σχήμα	 ταλάντωσης	 του	 Κτιρίου	 ΙΙ.	 

Επιστημονικά Θέματα

Σχήμα	14.	Σύγκριση	παραμορφωμένου	σχήματος	την	στιγμή	

της	μέγιστης	φόρτισης	κατά	τις	τρείς	μεθόδους.

Προσδιορίστηκε	 μέσω	 της	 ανάλυσης	 χρονοϊστορίας,	 στα-

τικής	 ανάλυσης	 τύπου	 Pushover,	 και	 2ης	 απλής	 μεθόδου	

σεισμικής	αποτίμησης.	Tο	παραμορφωμένο	σχήμα	που	προέ-

κυψε,	συγκλίνει	αρκετά	στις	αναλύσεις.	Η	περίοδος	των	κτι-

ρίων	που	προέκυψε	πειραματικά,	προσεγγίζεται	ικανοποιητι-

κά	από	τα	αποτελέσματα	της	2ης	απλής	μεθόδου	σεισμικής	

αποτίμησης.

4.	Συμπεράσματα

Διερευνήθηκε	η	αξιοπιστία	των	διαθέσιμων	μεθόδων	ανάλυ-

σης	 για	 σεισμική	 αποτίμηση.	 Μελετήθηκαν	 τρία	 κτίρια	 φέ-

ρουσας	 τοιχοποιίας	 τα	 οποία	 είχαν	 εξεταστεί	 σε	 σεισμική	

τράπεζα.	Κύριο	χαρακτηριστικό	των	υπό	εξέταση	κτιρίων,	η	

έλλειψη	διαφραγματικής	λειτουργίας.	Συγκρίθηκαν	τα	απο-

τελέσματα	των	πειραματικών	ερευνών	με	τα	αντίστοιχα	των	

μεθόδων	ανάλυσης	της	μελέτης	αυτής.	Ο	προσδιορισμός	της	

σεισμικής	απαίτησης	είναι	εφικτός	με	την	χρήση	άμεσων	ερ-

γαλείων	αποτίμησης	ή	πεπερασμένων	στοιχείων.
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Έρευνα	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	–	Επιτροπή	Περιβάλλοντος	και	Βιωσιμότητας
«Τα	κρίσιμα	θέματα	Περιβάλλοντος	και	Βιωσιμότητας	και	ο	ρόλος	των	Ευρωπαίων	Πολιτικών	Μηχανικών»

Η	έρευνα	διεξάγεται	on-line	από	το	συ-

νάδελφο	Γιώργο	Δημητρίου	αντιπρόε-

δρο	της	Επιτροπής	περιβάλλοντος	και	

βιωσιμότητας	του	Ευρωπαϊκού	Συμβου-

λίου	Πολιτικών	Μηχανικών	(ECCE)	και	

αφορά	στο	ρόλο	και	στην	ανταπόκριση	

των	Ευρωπαίων	Πολιτικών	Μηχανικών	

στις	προκλήσεις	των	περιβαλλοντικών	

προβλημάτων.	Η	έρευνα	διεξάγεται	σε	

όλες	τις	χώρες	της	Ευρώπης	που	είναι	

μέλη	στο	ECCE.

Η	άμεση	επικοινωνία	μαζί	σας	θα	βο-

ηθήσει	 στην	 εξαγωγή	 χρήσιμων	 πλη-

ροφοριών	 και	 συμπερασμάτων	 και	 θα	

βοηθήσουν	 σημαντικά	 τόσο	 το	ECCE 

όσο	 και	 τους	 Πολιτικούς	 Μηχανικούς	
στην	Κύπρο	στη	διαμόρφωση	εισηγήσε-

ων	και	πολιτικών.

Στόχος	είναι	να	προσδιορίσουμε	τα	θέ-
ματα	που	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	σε	δι-
αφορετικές	χώρες	θεωρούν	ως	 κρίσιμα	
για	το	περιβάλλον	και	την	αειφορία,	σε	
ποίο	βαθμό	μπορούν	να	ανταποκριθούν	
και	 ποίες	 οι	 ανάγκες	 για	 ενίσχυση	 του	

ρόλου	τους.

Παρακαλείστε	όπως	αφιερώσετε	5-8	λε-
πτά	από	το	χρόνο	σας	για	να	απαντήσε-
τε	στην	έρευνα.	Η	σύντομη	ανταπόκριση	
σας	θα	εκτιμηθεί	ιδιαίτερα	αφού,	θα	μας	
βοηθήσει	να	αξιολογήσουμε	και	να	επα-

Πρόσκληση	για	συμμετοχή	στην	έρευνα

νεξετάσουμε	τις	ενέργειες	μας	και	να	

αναδιαμορφώσουμε	γνώμη	σχετικά	με	

την	προστασία	του	περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε	 όπως	 απαντήσετε	 στο	

ερωτηματολόγιο	 μέχρι	 τις	 15	Σεπτεμ-

βρίου	 2015	 χρησιμοποιώντας	 τον	 πιο	

κάτω	σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/RG4zMf8qlt

Σε	 περίπτωση	 προβλήματος	 μπορείτε	

να	 επικοινωνήσετε	 με	 τη	 γραμματεία	

του	Συλλόγου	(τηλ.	22	672866	ή	email:	

cyace@cytanet.com.cy)	 ή	 με	 το	 συνά-

δελφο	Γιώργο	Δημητρίου	για	βοήθεια	ή	

για	να	σας	αποστείλουν	το	σύνδεσμο.
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1.	 	Ιστορική	Αναφορά:	

Όπως	είναι	γνωστό	ο	Δήμος	Λευκωσί-

ας	 είχε	 αποφασίσει	 περί	 το	 1970	 την	

κατασκευή	Αποχετευτικού	Συστήματος	

για	εξυπηρέτηση	των	Δημοτών	Λευκω-

σίας.	Το	1974,	το	Έργο	βρισκόταν	υπό	

κατασκευή	 και	 διακόπηκε	 λόγω	 της	

Τουρκικής	 Εισβολής.	 Κατά	 το	 1978,	

ο	 τότε	 Δήμαρχος	 Λευκωσίας	 κ.	 Λέλ-

λος	 Δημητριάδης	 σε	 συνεργασία	 με	

τον	εκπρόσωπο	της	Τουρκοκυπριακής	

Κοινότητας	 Λευκωσίας	 κ.	 Mουσταφά	

Aκκιντζιή	 συμφώνησαν	 στην	 ολοκλή-

ρωση	 και	 λειτουργία	 του	 Αποχετευ-

τικού	 Συστήματος	 προς	 εξυπηρέτηση	

των	 δημοτών	Λευκωσίας,	 και	 από	 τις	

δύο	 Κοινότητες.	 Το	 Έργο	 ολοκληρώ-

θηκε	 και	 λειτούργησε	 το	 1980,	 συ-

μπεριλαμβανομένου	ασφαλώς	και	του	

Εργοστασίου	 Επεξεργασίας	 Λυμάτων	

στη	Μια	Μηλιά.	Η	επιλογή	του	χώρου	

ήταν	 απόλυτα	 δικαιολογημένη,	 αφού	

ήταν	 δίπλα	 ακριβώς	 από	 τον	 ποταμό	

Πεδιαίο,	τρία	περίπου	χιλιόμετρα	ανα-

τολικά	της	Λευκωσίας,	και	με	δεδομένη	

τη	φυσιολογική	γενικότερα	κλίση	από	

τα	 νοτιοδυτικά	 προς	 τα	 βορειοανατο-

λικά	στο	χαμηλότερο	σημείο,	ώστε	να	

διασφαλίζεται	 η	 λειτουργία	 του	 πλεί-

στου	συστήματος	με	βαρύτητα.

Η	 τεχνολογία	 που	 χρησιμοποιήθηκε	

για	το	Εργοστάσιο	Επεξεργασίας	Λυ-

μάτων,	δυναμικότητας	20.000	κ.μ	ημε-

ρήσια	ήταν	η	ανάλογη	της	εποχής	και	

περιλάμβανε	σε	σειρά:

•	 Σχάρες

•  Δεξαμενές	Αερισμού

•		 Επαμφοτερίζουσες	Δεξαμενές	

•		 Δεξαμενές	Ωρίμανσης	

Μετά	 την	 έναρξη	 λειτουργίας	 του	

Σταθμού,	διαφάνηκαν	τα	πρώτα	σοβα-

ρά	 περιβαλλοντικά	 προβλήματα	 όπως	

ασφαλώς	 σταδιακά	 και	 προβλήματα	

ανεπάρκειας,	 αφού	 λόγω	 της	 Τουρκι-

κής	Εισβολής	και	της	βίαιης	μετακίνη-

σης,	μεγάλο	ποσοστό	του	πληθυσμού	

και	 από	 τις	 δύο	 Κοινότητες,	 ευνόητα	

εγκαταστάθηκε	στην	πρωτεύουσα.

Τα	 περιβαλλοντικά	 προβλήματα	 αφο-

ρούσαν:

•	 Εξάτμιση

•	 Διαρροές	προς	υπέδαφος	

• Παραγωγή	και	απόρριψη	στην	κοίτη		

	 του	Πεδιαίου	ακατάλληλου	νερού

• Έντονη	δυσοσμία

Δεδομένης	 της	 θέσης	 του	 Εργοστα-

σίου	στην	κατεχόμενη	πλέον	περιοχή	

της	 Λευκωσίας,	 της	 αδυναμίας	 πρό-

σβασης	αλλά	και	της	δυσκολίας	εκτέ-

λεσης	οποιονδήποτε	εργασιών	συντή-

ρησης,	η	κατάσταση	τόσο	ως	προς	τα	

περιβαλλοντικά	 προβλήματα	 όσο	 και	

ως	προς	την	δυναμικότητα	του	Εργο-

στασίου,	παρουσίαζε	μια	σταθερή	επι-

δείνωση.	 Ούτε	 και	 κάποιες	 περιοδικά	

βελτιωτικές	εργασίες	που	έγιναν	υπό	

τις	 πιο	 πάνω	 συνθήκες	 απέδωσαν	 τα	

αναμενόμενα.	

2.		 Αποχετευτικό	Έργο	Μείζονος	 

	 Λευκωσίας:

Το	2000,	ύστερα	από	αίτηση	όλων	των	

περιαστικών	Δήμων	και	 επιπλέον	 των	

τότε	 Κοινοτήτων	 Γερίου	 και	 Τσερίου,	

το	Συμβούλιο	Αποχετεύσεων	Λευκωσί-

ας	αποφάσισε	την	κατασκευή	του	Απο-

χετευτικού	Έργου	Μείζονος	Λευκωσί-

ας	 προς	 εξυπηρέτηση	 των	 αναγκών	

όλων	 των	 περιαστικών	 περιοχών.	 Ο	

σχεδιασμός	για	το	αποχετευτικό	Έργο	

Μείζονος	Λευκωσίας	περιλάμβανε:

(α)		Δύο	 σύγχρονα	 Εργοστάσια	 Επε-

ξεργασίας	Λυμάτων,	 της	Ανθούπολης	

και	της	Βαθειάς	Γωνιάς.

(β)	 8	 Μεγάλα	 Αντλιοστάσια	 και	 25	

χιλιόμετρα	 περίπου	 κυρίως	 Αγωγών	

Πίεσης	 και	 Κεντρικών	 Αγωγών	 Βαρύ-

τητας.

(γ)		780	περίπου	χιλιόμετρα	συλλεκτι-

κού	 δικτύου,	 περίπου	 270	 χιλιόμετρα	

οικιακών	συνδέσεων,	επιπλέον	ασφα-

λώς	 και	 όλων	 των	 άλλων	 συναφών	

εργασιών,	 όπως	 και	 δεκάδων	 μικρών	

συνοικιακών	αντλιοστασίων.

Τα	 δύο	 από	 τα	 οκτώ	 μεγάλα	 Αντλιο-

στάσια	 θα	 εξυπηρετούσαν	 νοτιοδυ-

τικές	 περιοχές	 της	Λευκωσίας	 και	 θα	

αντλούσαν	λύματα	προς	το	Εργοστά-

σιο	Ανθούπολης,	ενώ	τα	άλλα	έξη	βρί-

σκονταν	 στην	 ανατολική	 πλευρά	 της	

Λευκωσίας	 και	 θα	 αντλούσαν	 λύματα	

από	 την	 περιοχή	Καϊμακλίου	 προς	 το	

νέο	Εργοστάσιο	στη	Βαθειά	Γωνιά,	το	

οποίο	 περιλάμβανε	 δύο	 φάσεις,	 μια	

πρώτη	φάση	με	Εργοστάσιο	δυναμικό-

τητας	 22.000	 κυβικών	 μέτρων	 ημερή-

σια	για	τις	ανάγκες	της	πρώτης	δεκα-

πενταετίας	με	σχεδιαστική	πρόνοια	για	

δεύτερη	 φάση,	 που	 θα	 κάλυπτε	 στην	

συνέχεια	 τις	 μετέπειτα	 ανάγκες	 της	

Μείζονος	 Λευκωσίας.	 Εύκολα	 μπορεί	

να	αντιληφθεί	κάποιος	τις	ανάγκες	της	

τεράστιας	άντλησης	που	θα	απαιτείτο	

από	την	πρώτη	ημέρα	λειτουργίας	του	

Αποχετευτικού	 Έργου	Μείζονος	 Λευ-

κωσίας,	τουλάχιστον	σε	ότι	αφορά	την	

άντληση	 μεγάλων	 ποσοτήτων	 από	 το	

Καϊμαλί	προς	την	Βαθειά	Γωνιά.

Θεωρήθηκε	αρχικά	δεδομένο,	πως	 τα	

λύματα	του	Δήμου	Λευκωσίας	και	κά-

ποια	 του	 Δήμου	 Στροβόλου	 όπως	 και	

αυτά	 του	 Δήμου	 Αγίου	 Δομετίου,	 θα	

συνέχιζαν	 να	 διοχετεύονται	 προς	 το	

υφιστάμενο	 προβληματικό	 Εργοστά-

σιο	Επεξεργασίας	Λυμάτων	στην	Μια	

Μηλιά.

3.	 Αξιοποίηση	 ευκαιρίας	 Αποχετευ-

τικού	Έργου	Μείζονος	Λευκωσίας	για	

επίλυση	 των	 προβλημάτων	 Παλαιού	

Εργοστασίου:

Κατά	το	2003,	μετά	από	σοβαρή	Μελέ-

τη	αλλά	και	παρουσία	των	πορισμάτων	

της	εν	λόγω	Μελέτης,	πρώτιστα	προς	

το	 Συμβούλιο	 του	 ΣΑΛ	 και	 στη	 συνέ-

χεια	προς	τους	συναδέλφους	Μηχανι-

κούς	 που	ασχολούνταν	 με	 το	Αποχε-

τευτικό	Σύστημα	της	Τουρκοκυπριακής	

Νέο δικοινοτικό εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Λευκωσίας, στη Μιά Μηλιά
Xαράλαμπος	Παλαντζής,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Διευθυντής	Αποχετευτικού	Έργου	Μείζονος	Λευκωσίας

Ειδικά Θέματα
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Κοινότητας	της	Λευκωσίας,	όπως	επί-

σης	 και	 προς	 τις	 δύο	 Ευρωπαϊκές	

Τράπεζες	 που	 χρηματοδοτούσαν	 την	

κατασκευή	 του	Αποχετευτικού	Έργου	

Μείζονος	 Λευκωσίας,	 αλλά	 και	 προς	

τις	Βρυξέλλες	με	την	έννοια	ενός	πι-

θανού	 σοβαρού	 Δικοινοτικού	 Έργου,	

έγινε	 τελικά	 κατορθωτή	 η	 λήψη	 από	

όλα	τα	ενδεδειγμένα	επίπεδα	της	από-

φασης	για	την	κατασκευή	νέου	Δικοι-

νοτικού	 Εργοστασίου	 Επεξεργασίας	

Λυμάτων	 Λευκωσίας	 στη	 Μια	 Μηλιά,	

σε	 χώρο	 που	 ανήκε	 στο	 ΣΑΛ	 δίπλα	

ακριβώς	 από	 τον	 αρχικό	 προβληματι-

κό	Σταθμό,	ώστε	με	το	νέο	σύγχρονης	

τεχνολογίας	 και	 σαφώς	 μεγαλύτερης	

δυναμικότητας	 Εργοστάσιο,	 αλλά	 και	

με	 τη	 σταδιακή	 απενεργοποίηση	 και	

αποκατάσταση	 του	 παλαιού	 Σταθμού,	

να	 επιλυθούν	 αφενός	 όλα	 τα	 περι-

βαλλοντικά	 προβλήματα	 αλλά	 και	 να	

εκλείψει	η	αφόρητη	περιοδική	ενόχλη-

ση	 εκ	 της	 δυσοσμίας,	 ιδιαίτερα	 των	

ανατολικών	περιοχών	της	Λευκωσίας.	

Με	την	υλοποίηση	ενός	τέτοιου	Έργου	

στη	Μια	Μηλιά,	θα	παραλείπονταν	από	

το	υπό	υλοποίηση	Αποχετευτικό	Έργο	

Μείζονος	Λευκωσίας:

(α)		Το	μεγάλο	Αντλιοστάσιο	στην	πε-

ριοχή	ΜΠΑΤΑ.

(β)  Ο	μεγάλης	διαμέτρου	αγωγός	πίε-

σης	προς	το	επόμενο	Αντλιοστάσιο	κο-

ντά	στο	Κοινοτικό	γήπεδο	Αγλαντζιάς.

(γ)		Η	 αρχικά	 προβλεπόμενη	 κατα-

σκευή	Β’	Φάσης	στο	Εργοστάσιο	Επε-

ξεργασίας	Λυμάτων	Βαθειάς	Γωνιάς.

Πέραν	 της	 σοβαρότατης	 εξοικονόμη-

σης	 στην	 αρχικά	 απαιτούμενη	 κεφα-

λαιουχική	 επένδυση,	 εξασφαλίσθηκε	

και	μια	τεράστια	καθημερινή	εξοικονό-

μηση	ενέργειας	εκ	της	αποφυγής	της	

συνεχούς	 άντλησης	 μεγάλων	 ποσο-

τήτων	λυμάτων	από	το	Καϊμακλί	προς	

τη	Βαθειά	Γωνιά.	Να	σημειωθεί	πως	το	

κόστος	 των	 πιο	 πάνω	 εργασιών	 που	

τελικά	 αφαιρέθηκαν,	 θα	 επωμίζονταν	

οι	Δημότες	 της	Μείζονος	Λευκωσίας,	

ενώ	αντίθετα	με	την	προταθείσα	λύση	

για	 κατασκευή	 του	 νέου	Δικοινοτικού	

Εργοστασίου	 όλη	 η	 χρηματοδότη-

ση	 εξασφαλίσθηκε	 από	 Ευρωπαϊκά	

Ταμεία.	 Το	 70%	 που	 αφορούσε	 τους	

Ελληνοκύπριους	 έμμεσα	 από	 τα	 πα-

ραχωρούμενα	 προς	 την	 Κυπριακή	

Δημοκρατία	 Ευρωπαϊκά	 Κονδύλια,	 και	

το	30%	που	αφορούσε	την	Τουρκοκυ-

πριακή	 Κοινότητα	 της	 Λευκωσίας	 από	

τα	€259.000.000	 που	 παραχωρήθηκαν	

από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	νοείται	με	

την	έγκριση	της	Κυβέρνησης	της	Κυπρι-

ακής	 Δημοκρατίας,	 στα	 πλαίσια	 κατα-

σκευής	αριθμού	περιβαλλοντικών	αλλά	

και	άλλων	βασικών	Έργων	υποδομής.

4.	 Νέο	Δικοινοτικό	Εργοστάσιο	Λευ-

κωσίας	στην	Μια	Μηλιά:

Μετά	 την	 ως	 άνω	 προβολή	 της	 φι-

λόδοξης	 πρότασης	 μας	 και	 τη	 λήψη	

των	 σχετικών	 αποφάσεων,	 το	 ΣΑΛ	

θα	έπρεπε	να	επιλύσει	 και	 τον	 τρόπο	

διαχείρισης	του	Συμβολαίου,	ώστε	να	

αποφευχθεί	κατά	το	δυνατόν	η	όποια	

πολιτική	εκμετάλλευση	και	ή	εμπλοκή.

Πρώτιστα	 το	 ΣΑΛ,	 διαπραγματεύθη-

κε	και	ανάθεσε	με	σχετικό	Συμβόλαιο	

μεταξύ	ΣΑΛ	και	UNDP,	στην	εν	λόγω	

Υπηρεσία	το	ρόλο	του	Εργοδότη.	Κατ’	

επέκταση	 η	 προσφορά	 προκηρύχτηκε	

από	το	Γραφείο	UNDP	στη	Λευκωσία.

 

Η	 αξιολόγηση	 των	 Προσφορών	 έγι-

νε	από	Ομάδα	που	διόρισε	 το	UNDP,	

στην	οποία	συμμετείχαν	Μηχανικοί	εκ	

μέρους	του	UNDP,	 του	Γραφείου	Ευ-

ρωπαϊκής	 Ένωσης,	 του	 ΣΑΛ	 και	 δύο	

Μηχανικών	εκπροσώπων	των	δύο	Κοι-

νοτήτων	της	Λευκωσίας	που	θα	συμμε-

τείχαν	στην	συνέχεια	και	στη	Διευθυ-

ντική	Ομάδα	Διαχείρισης	Έργου.

 

Η	προσφορά	αποτελείτο	 από	 δύο	 ξε-

χωριστά	 Συμβόλαια.	 Το	 πρώτο	 αφο-

ρούσε	 τη	 Μελέτη	 και	 Κατασκευή,	

ενώ	 το	 δεύτερο	 αφορούσε	 τη	 10ετή	

Λειτουργία	 και	 Συντήρηση	 του	 Ερ-

γοστασίου.	 Η	 μακρόχρονη	 περίοδος	

Λειτουργίας	και	Συντήρησης,	δεν	ήταν	

καθόλου	 τυχαία,	 αφού	 διασφαλίζαμε	

δύο	σημαντικά	στοιχεία.	Το	πρώτο,	ότι	

ο	Εργολάβος	σε	καμία	περίπτωση	δεν	

θα	 επέλεγε	 υποδεέστερο	 χαμηλότε-

ρου	κόστους	εξοπλισμό,	αφού	θα	είχε	

στη	συνέχεια	την	δεκαετή	ευθύνη	συ-

ντήρησης	του.	

Ο	 δεύτερος,	 σημαντικός	 λόγος,	 ήταν	

η	 διασφάλιση	 της	 ορθής	 και	 ομαλής	

πολύχρονης	λειτουργίας	του	Σταθμού	

από	 τον	 κατασκευαστή,	 ανεξάρτητα	

οποιασδήποτε	 τυχόν	 τροπής	 της	 επι-

σφαλούς	πολιτικής	κατάστασης.

Ο	 χαμηλότερος	 εντός	 προδιαγραφών	

προσφοροδότης	στον	οποίο	ανατέθη-

κε	 η	 Προσφορά	 ήταν	 η	 Κοινοπραξία	

WTE-EMEK	με	την	Γερμανική	Εταιρεία	

να	είναι	ο	κυρίως	Εργολάβος.	Το	ύψος	

του	 Α'	 Συμβολαίου	 ήταν	 25	 περίπου	

εκατομ.	 Ευρώ	 και	 του	 Β'	 Συμβολαίου	

της	δεκαετούς	Λειτουργίας	και	Συντή-

ρησης	περίπου	21	εκατομ.	Ευρώ.

Οι	εργασίες	άρχισαν	το	Καλοκαίρι	του	

2010	και	ολοκληρώθηκαν	το	Καλοκαίρι	

του	2013.	Ακολούθησε	12μηνη	περίο-

δος	ευθύνης	του	Εργολάβου,	ενώ	ταυ-

τόχρονα	άρχισε	και	η	10ετής	περίοδος	

ευθύνης	 Λειτουργίας	 και	 Συντήρησης	

του	Σταθμού.

Σχέδιο	Κάτοψης	Χώρου:	Ο	χώρος	που	περιβάλλεται	με	πλαίσιο	χρώματος	γαλά-
ζιου,	περικλείει	το	παλιό	Εργοστάσιο.		Ο	χώρος	που	περιβάλλεται	με	πλαίσιο	χρώ-
ματος	πορτοκαλί,	περικλείει	το	νέο	Εργοστάσιο	Επεξεργασίας	Λυμάτων.
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Ο	 Σταθμός	 είναι	 σύγχρονης	 τεχνο-

λογίας	 με	 μεμβράνες	 και	 με	 όλες	 τις	

βασικές	 πρόνοιες	 που	 διασφαλίζουν	

αφενός	την	αποφυγή	περιβαλλοντικών	

προβλημάτων	 (ιδιαίτερα	 δυσοσμίας),	

αφετέρου	 δε	 σταθερά	 ικανοποιητική	

ποιότητα	 επεξεργασμένου	 νερού.	 Το	

νέο	 αυτό	 δικοινοτικό	 Εργοστάσιο	 εί-

ναι	το	μεγαλύτερο	στην	Κύπρο	και	ένα	

από	τα	μεγαλύτερα	σύγχρονης	τεχνο-

λογίας	με	μεμβράνες,	στην	περιοχή.	

Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 η	 τεράστια	 δια-

φορά	 μεταξύ	 παλαιάς	 και	 σύγχρονης	

τεχνολογίας.	 Συγκεκριμένα,	 το	 παλιό	

Εργοστάσιο	 καταλαμβάνει	 γεωγρα-

φικά	 μία	 έκταση	 περίπου	 20	 φορές	

μεγαλύτερη,	σε	σύγκριση	με	το	χώρο	

που	 απαιτήθηκε	 για	 το	 νέο	 Εργοστά-

σιο.	 Το	 παλιό	 Εργοστάσιο	 μπορούσε	

να	επεξεργάζεται	20.000	κ.μ	λυμάτων	

ημερήσια,	 όχι	 όμως	 σε	 ικανοποιητικό	

επίπεδο	και	ασφαλώς	με	πολλά	άλλα	

προβλήματα.	Το	νέο	Εργοστάσιο	μπο-

ρεί	άμεσα	να	επεξεργάζεται	ικανοποιη-

τικά	και	χωρίς	προβλήματα	30.000	κ.μ.	

με	 σχεδιαστική	 αλλά	 και	 γεωγραφική	

πρόνοια	 να	 επεκταθεί	 σε	 δυνατότητα	

επεξεργασίας	 45.000	 κ.μ.	 λυμάτων	

ημερήσια.

5.	 Διαδικασία	Επεξεργασίας	

 Κτίριο	Σχαρών	(Screen	Building):

Τα	 εισερχόμενα	 στο	 νέο	 Σταθμό	 λύ-

ματα	περνούν	μέσα	από	Σχάρες,	όπου	

παγιδεύονται	και	αφαιρούνται	οποιασ-

δήποτε	μορφής	στερεά	μεγαλύτερα	σε	

διάσταση	των	6	χιλιοστών.

&  Χώρος	Παγίδευσης	Λιπών

(Grease	and	Grid	removal)	και	Αντλι-

οστάσιο	(PS):

Μετά	 από	 την	 αφαίρεση	 των	 ξένων	

στερεών,	τα	λύματα	περνούν	από	τον	

χώρο	 απομάκρυνσης	 των	 λιπών.	 Συ-

γκεκριμένα,	επιβραδύνεται	η	ροή	κατά	

τρόπο	που	τα	πιο	στερεά	στοιχεία	ρέ-

ουν	στο	βάθος	των	τεχνικών	καναλιών	

ενώ	 τα	 λίπη	 και	 τα	 έλαια	 στο	 πάνω	

μέρος,	ώστε	να	γίνεται	τεχνικά	δυνα-

τή	 και	 εύκολη	 η	 απομάκρυνση	 τους.	

Aκολουθεί	η	άντληση	προς	λεπτότερα	

κόσκινα.

(Γενική	Κάτοψη	Νέου	Εργοστασίου)
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-  Χώρος	απομάκρυνσης	λεπτό-
κοκκων	στερεών	(Fine	Sieves)	&	Βιο-
λογικής	Επεξεργασίας:
Τα	 απαλλαγμένα	 στη	 συνέχεια	 από	
μεγάλα	 στερεά,	 λίπη	 και	 έλαια	 λύμα-
τα,	αντλούνται	στα	λεπτών	διαμέτρων	
κόσκινα,	κατά	τρόπο	που	όλα	τα	υπό-
λοιπα	 στερεά	 διαστάσεων	 πέραν	 των	
2	 εκατοστών	 επίσης	 να	 παγιδεύονται	
και	να	απομακρύνονται.	Στη	συνέχεια	
τα	λύματα	περνούν	στο	πρώτο	μέρος	
των	τεράστιων	δεξαμενών	όπου	γίνε-
ται	η	βιολογική	αφαίρεση	του	φωσφό-
ρου	ακολουθούμενη	από	το	στάδιο	της	
απονιτροποίησης.

&  Δεξαμενές	Αερισμού	και	Δεξα-
μενές	Μεμβρανών:
Στο	χώρο	της	δεξαμενής	Αρ.7,	γίνεται	
ο	 τεχνικός	 εξαερισμός	 και	 στο	 χώρο	
Αρ.	8,	τα	επεξεργασμένα	λύματα	περ-
νούν	με	πίεση	μέσα	από	μεμβράνες	δι-
αμέτρου	0,02	χιλιοστών,	όπου	διαχω-
ρίζεται	το	καθαρό	νερό	που	μπορεί	να	
περάσει	μέσα	από	τις	μεμβράνες,	από	
τη	λάσπη	με	τα	βακτήρια	η	οποία	δεν	

μπορεί	να	περάσει.	

-  Μηχανοστάσιο	(machine	room)	
–	 Δεξαμενή	 χλωρίωσης	 (chlorine	
contact	tank)	Δεξαμενή	επεξεργασμέ-
νου	 νερού	 (treated	 sewage	 effluent	
tank)	 -	 Αγωγός	 μεταφοράς	 νερού	

(outlet	pipe):

Στο	 μηχανοστάσιο	 βρίσκεται	 βασικά	
όλος	ο	μηχανικός	εξοπλισμός	(αεροσυ-
μπιεστές,	αντλίες,	κτλ)	για	τον	αερισμό	
στις	 δεξαμενές	 και	 για	 την	 άντληση	
του	νερού	μέσω	των	μεμβρανών.	Ακο-
λούθως	 το	νερό	περνά	από	 το	στάδιο	
απολύμανσης	 (χλωρίωσης)	 και	 μετα-
φέρεται	 στη	 δεξαμενή	 αποθήκευσης	
του	 επεξεργασμένου	 νερού	 από	 όπου	
μέσω	του	αγωγού	εξαγωγής	διοχετεύ-
εται,	 προσωρινά	 προς	 την	 κοίτη	 του	
Πεδιαίου,	μέχρι	να	υλοποιηθεί	το	Έργο	
της	 αξιοποίησης	 του	 επεξεργασμένου	
νερού.

Το	μεγαλύτερο	μέρος	 της	λάσπης	με	
τα	 εντός	 αυτής	 βακτήρια,	 επιστρέφει	
στην	 αρχή	 των	 Δεξαμενών	 επεξερ-
γασίας	 για	 να	 συνεχίσει	 το	 έργο	 της	
αφαίρεσης	 του	 βιολογικού	 φορτίου,	
ενώ	 το	 μικρότερο	 μέρος	 της	 λάσπης,	
ακολουθεί	 τη	 γραμμή	 επεξεργασίας	

της	λάσπης.
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-  Χώρος	 επεξεργασίας	 Λάσπης	

και	Παραγωγής	Ενέργειας:

Αποξήρανση	Λάσπης

(belt	thickeners).

&  Χωνευτήρες	(Digesters)	–

Διαδικασία	Χώνευσης	σε	370	Κ.

 Περαιτέρω	 μείωση	 υγρασίας	 από	

Φυγόκεντρες	μηχανές.

17 &  Χώρος	αποθήκευσης	επιπλέον	

αλλά	και	παραγόμενης	λάσπης.

 Χώρος	 Αποθήκευσης	 αερίων	 από	

τα	 οποία	 στη	 συνέχεια	 παράγεται,	

Θερμότητα	 και	 Ηλεκτρισμός,	 για	 τις	

ανάγκες	του	Εργοστασίου.

 Κτίριο	 Διοίκησης	 (Administration	

Building)

Στο	κτίριο	αυτό,	εκτός	από	τους	απα-

ραίτητους	 Γραφειακούς	 και	 βοηθητι-

κούς	χώρους	στεγάζονται	τα:

(α)	Γραφείο	Ελέγχου	–	Control	room	–	

όπου	 ολόκληρο	 το	 Εργοστάσιο	 ελέγ-

χεται	 και	 ρυθμίζεται	 με	 τηλεμέτρηση	

και	τηλεχείριση.

(β)	Χημείο	(Chemical	Laboratory)	–	για	

όλους	τους	αναγκαίους	και	προβλεπό-

μενους	ελέγχους	.	

6.	 Επόμενοι	 Σχετικοί	 Δικοινοτικοί	

Σχεδιασμοί	και	Έργα

Σε	συνέχεια	αλλά	και	σε	σχέση	με	το	

Δικοινοτικό	Εργοστάσιο	Επεξεργασίας	

Λυμάτων	 Λευκωσίας	 στη	 Μια	 Μηλιά,	

συζητούνται	τρία	άλλα	επίσης	Δικοινο-

τικά	Έργα,	ως	ακολούθως:
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(α) Αξιοποίηση	Επεξεργασμένου	 

Νερού.

Από	 τις	 πρώτες	 επαφές	 μεταξύ	 των	

δύο	 Κοινοτήτων	 της	 Λευκωσίας	 για	

την	κατασκευή	του	νέου	Εργοστασίου	

Επεξεργασίας	 Λυμάτων,	 συζητήθηκε	

και	 η	 μετέπειτα	 αξιοποίηση	 του	 επε-

ξεργασμένου	νερού.	Επί	του	θέματος	

υπήρξαν	 και	 σχετικές	 συμφωνίες	 αρ-

χής	για	την	κατά	αναλογία	(70:30)	χρή-

ση	του	πολύτιμου	αυτού	νερού.

Με	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	 για	 το	

Εργοστάσιο,	 εκπονήθηκε	 και	 εμπερι-

στατωμένη	 Μελέτη	 από	 Διεθνή	 Οίκο	

που	καταδεικνύει	την	ωφελιμότητα	εκ	

της	αξιοποίησης	του	νερού	που	θα	πα-

ράγεται.	Με	βάση	την	εν	λόγω	μελέτη,	

προχώρησαν	 οι	 σχετικές	 συνεννοή-

σεις	με	την	Κυβέρνηση	της	Κυπριακής	

Δημοκρατίας	 και	 το	 Γραφείο	 της	 Ευ-

ρωπαϊκής	Ένωσης	 στη	Λευκωσία,	 και	

τελικά	επήλθε	συμφωνία	για	την	προ-

κήρυξη	από	μέρους	της	Ε.Ε.	προσφο-

ράς	 για	 την	 εξασφάλιση	 υπηρεσιών	

Συμβούλων	 Μηχανικών,	 οι	 οποίοι	 θα	

εκπονήσουν	 τις	 Τελικές	 Μελέτες	 και	

θα	ετοιμάσουν	επίσης	και	τα	Έγγραφα	

Προσφοράς	για	την	προκήρυξη	στη	συ-

νέχεια	της	σχετικής	Προσφοράς.	Ήδη	

βρισκόμαστε	στο	στάδιο	προεπιλογής.

Το	 Έργο,	 θα	 περιλαμβάνει	 την	 κατα-

σκευή	 μιας	 Δεξαμενής	 αποθήκευσης	

2,5	περίπου	εκατ.	κυβικών	μέτρων	επε-

ξεργασμένου	νερού,	σε	γη	που	ανήκει	

στο	 ΣΑΛ	 από	 το	 1972	 δίπλα	 ακριβώς	

από	 το	 νέο	 Εργοστάσιο,	 ενός	 Αντλι-

οστασίου,	 ενός	κεντρικού	Αγωγού	με	

ανατολική	 κατεύθυνση	 και	 στη	 συνέ-

χεια	 δύο	 άλλους	 μικρότερους	 αγω-

γούς,	ενός	που	θα	μεταφέρει	το	70%	

του	 επεξεργασμένου	 νερού	 προς	 το	

χώρο	που	θα	υποδείξει	 το	Υπουργείο	

Γεωργίας,	 Αγροτικής	 Ανάπτυξης	 και	

Περιβάλλοντος	 (πιθανότατα	 προς	 την	

περιοχή	 Βαθειάς	 Γωνιάς	 -	 Αθηαίνου),	

και	ενός	Αγωγού	που	θα	μεταφέρει	το	

30%	του	επεξεργασμένου	νερού	προς	

αξιοποίηση	του	από	την	Τουρκοκυπρι-

ακή	Κοινότητα	της	Λευκωσίας.

(β)	Σταθμός	Επεξεργασίας	Βιομηχανι-

κών	και	Ζωικών	Αποβλήτων.

Επειδή	 στο	 παλιό	 Εργοστάσιο	 επε-

ξεργασίας	 λυμάτων	 στη	 Μια	 Μηλιά,	

μεταφέρονται	με	βυτία	διάφορα	βιομη-

χανικά	και	ζωικά	απόβλητα,	και	επειδή	

το	ΣΑΛ	πιέζει	 για	 τη	σύντομη	αποξή-

ρανση	 και	 αποκατάσταση	 του	 χώρου,	

συζητείται	αυτή	τη	στιγμή	η	περίπτωση	

το	 Γραφείο	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	

στη	Λευκωσία	να	χρηματοδοτήσει	την	

κατασκευή	μιας	μικρής	μονάδας	ενδε-

δειγμένης	επεξεργασίας	των	εν	λόγω	

αποβλήτων	 σε	 περιορισμένο	 τμήμα	

της	γης	που	βρίσκεται	o	υφιστάμενος	

παλιός	Σταθμός	με	αντάλλαγμα,	πέραν	

της	επίλυσης	και	αυτού	του	προβλήμα-

τος	το	οποίο	δεν	έχουμε	τον	τρόπο	να	

το	ελέγξουμε	υπό	τις	παρούσες	πολι-

τικές	συνθήκες	άλλως	πως,	να	τύχου-

με	της	αναγκαίας	οικονομικής	και	όχι	

μόνο	στήριξης	για	την	αποξήρανση	και	

αποκατάσταση	της	τεράστιας	έκτασης	

που	 εξακολουθεί	 να	 καταλαμβάνει	 το	

παλιό	 Εργοστάσιο	 Επεξεργασίας	 λυ-

μάτων	στη	Μια	Μηλιά.

Νοείται	 ότι	 η	 προτεινόμενη	 συζητού-

μενη	 νέα	Μονάδα	 Επεξεργασίας	 βιο-

μηχανικών	και	 ζωικών	αποβλήτων,	θα	

είναι	επίσης	προχωρημένης	τεχνολογί-

ας	και	θα	διασφαλίζει	την	τήρηση	όλων	

των	προβλεπόμενων	αυστηρών	Ευρω-

παϊκών	προτύπων	και	θα	αποκλείει	την	

πρόκληση	 οποιασδήποτε	 περιβαλλο-

ντικής	οχληρίας,	ή	και	κακοσμίας.

(γ) Αποξήρανση	 και	 Αποκατάσταση	

χώρου	 παλαιού	 Εργοστασίου	 Μιας	

Μηλιάς.

Το	παλιό	Εργοστάσιο,	όπως	κατασκευ-

άστηκε	και	λειτούργησε	το	1980,	κατα-

λάμβανε	 μια	 έκταση	 500	 χιλιάδων	πε-

ρίπου	τετραγωνικών	μέτρων.	Η	έκταση	

αυτή,	υπερδιπλασιάστηκε	στη	συνέχεια,	

λόγω	 των	 υποχρεωτικών	 επεκτάσεων	

που	προέκυψαν	στα	πλαίσια	 των	προ-

σπαθειών	που	έγιναν	μεταξύ	1985	και	

2000	με	στόχο	αφενός	την	αντιμετώπι-

ση	 των	 τότε	 προβλημάτων	 δυσοσμίας	

αλλά	και	ανεπάρκειας	δυναμικότητας.	

Η	διαδικασία	αποξήρανσης	και	αποκα-

τάστασης	της	εν	λόγω	τεράστιας	έκτα-

σης	θα	είναι	πολύμηνη	και	πολυδάπα-

νη.	Παρά	 ταύτα,	 είναι	 απαραίτητη	 και	

θα	πρέπει	να	γίνει.	

Έχοντας	 υπόψη	 πως	 ο	 χώρος	 γενικό-

τερα	βρίσκεται	στο	Τουρκοκρατούμενο	

μέρος	της	ευρύτερης	περιοχής	Λευκω-

σίας,	 ο	 μόνος	 αφενός	 τρόπος	 για	 διε-

ξαγωγή	της	ως	άνω	σοβαρής	εργασίας	

αποκατάστασης,	είναι	μέσω	της	τωρινής	

συνεργασίας	 μας	 στην	 περιοχή,	 τόσο	

με	το	Γραφείο	Ε.Ε.	όσο	και	με	τους	εκ-

προσώπους	 της	 Τουρκοκυπριακής	 Κοι-

νότητας	 Λευκωσίας,	 με	 τους	 οποίους	

συνεργαστήκαμε	 ήδη	 επιτυχώς	 στην	

υλοποίηση	του	νέου	Εργοστασίου	Επε-

ξεργασίας	Λυμάτων	στην	Λευκωσία.

Ήδη	 με	 την	 οικονομική	 στήριξη	 του	

Γραφείου	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	

εκπονήθηκε	 η	 ενδεδειγμένη	 Μελέτη	

για	τη	σταδιακή	αποξήρανση	και	απο-

κατάσταση	του	χώρου	κατά	τρόπο	που	

να	μην	προκληθεί	οποιαδήποτε	μορφής	

οχληρία.	Τώρα	συζητούνται	οι	 τρόποι	

προώθησης	και	υλοποίησης	και	αυτού	

του	Έργου.		

Χορηγοί:

Ειδικά Θέματα
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Ευρεσιτεχνία - Πατέντα

Σ
τις	 6	 Απριλίου	 2015	 το	 Βρετανικό	 Γραφείο	Πνευμα-

τικών	 Δικαιωμάτων	 (UK	 Intellectual	 Property	 Office,	

UK	 IPO)	 χορήγησε	 δίπλωμα	 ευρεσιτεχνίας	 (patent	

granted)	 στην	 εφεύρεση	 με	 τίτλο	 Self-operated	 barrier	 for	

flood,	spill	and	other	protection.	Εφευρέτης	είναι	ο	πολιτικός	

μηχανικός	Αντώνιος	Τουμαζής,	συνέταιρος	στον	οίκο	Διον.	

Τουμαζής	&	Συνεργάτες.

Από	πού	ξεκίνησε	η	ιδέα

Η	εμπλοκή	με	το	αντικείμενο	της	διαχείρισης	του	κινδύνου	

πλημμύρας	σε	αστικές	περιοχές	ξεκίνησε	το	2007	με	συμμε-

τοχή	στη	δράση	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	COST	Action	C22	

Urban	Flood	Management.	Ο	κίνδυνος	πλημμύρας	σε	αστικές	

περιοχές	είναι	αναπόφευκτος.	Όσα	έργα	προστασίας	και	να	

γίνουν,	αστικές	περιοχές	πάντοτε	θα	πλημμυρίζουν	είτε	δι-

ότι	θα	συμβεί	έντονο	καιρικό	φαινόμενο,	είτε	θα	γίνει	κάπου	

κάποια	επέμβαση.	Η	πολιτεία	και	οι	πολιτικοί	μηχανικοί	ειδι-

κότερα	άρχισαν	να	εστιάζονται	περισσότερο	προς	τη	μείωση	

τη	 ζημιάς	 από	 πλημμύρα,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 εκμηδενιστεί,	

αντί	 στην	 μείωση	 του	 κινδύνου	πλημμύρας,	 ο	 οποίος	 είναι	

αδύνατον	να	εκμηδενιστεί.

Μια	μεγάλη	ομάδα	από	τους	συμμετέχοντες	στη	δράση	C22	

δικτυώθηκε	και	πέτυχε	την	εξασφάλιση	του	προγράμματος	

SMARTeST	 (Smart	 Resilience	 Systems	 and	 Tools	 for	 Flood	

Protection)	στα	πλαίσια	του	7ου	προγράμματος	πλαισίου	της	

ΕΕ.	Στο	πρόγραμμα	αυτό	αναπτύχθηκε	λογισμικό	και	τρισδιά-

στατα	σχέδια	που	βοηθούν	τους	μηχανικούς	να	σχεδιάζουν	

αντιπλημμυρικά	φράγματα	σε	επίπεδο	υποστατικού	(property	

level	flood	protection).	Με	τη	λήξη	του	προγράμματος	αυτού	

λήφθηκε	χορηγία	από	το	Υπουργείο	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	

και	 Τουρισμού,	 στα	 πλαίσια	 του	 προγράμματος	 Ενίσχυσης	

της	 Επιχειρηματικής	 Καινοτομίας	 για	 την	 εισαγωγή	 στην	

αγορά	ενός	one-stop-shop	φράγματος	(Aquafragma)	όπου	ο	

τελικός	πελάτης	θα	αγοράζει	αντιπλημμυρικό	φράγμα	φτιαγ-

μένο	στα	μέτρα	του.	Θα	έχει	 την	επιλογή	του	 τρόπου	λει-

τουργίας	του	(αυτόματο	ή	μη),	του	υλικού	του	δαπέδου,	των	

φορτίων,	διαστάσεων	κλπ.

Στην	 προσπάθεια	 να	 δοθούν	 εναλλακτικές	 επιλογές	 στον	

τρόπο	λειτουργίας	του	φράγματος	εφευρέθηκε	μια	νέα	μέ-

θοδος	αυτόματης	λειτουργίας	χωρίς	να	απαιτείται	ηλεκτρι-

σμός	 ή	 οποιαδήποτε	 ανθρώπινη	 επέμβαση,	 η	 οποία	 αφού	

δοκιμάστηκε	 στην	 πράξη	 υποβλήθηκε	 για	 δίπλωμα	 ευρεσι-

τεχνίας	 (πατέντα).	 Το	 Ίδρυμα	 Προώθησης	 Έρευνας	 χορη-

γεί	σημαντικό	μέρος	του	κόστους	μέσω	του	προγράμματος	 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ.

Πώς	λειτουργεί	το	φράγμα;

Το	Aquafragma	είναι	μια	περιστρεφόμενη	θύρα	η	οποία	στη	

συνήθη	της	θέση	είναι	οριζόντια,	μπροστά	από	το	άνοιγμα	

από	όπου	μπορεί	να	εισέλθει	νερό	πλημμύρας.	Κάτω	από	τη	

θύρα	 υπάρχει	 ένα	σώμα	πλευστότητας	 το	 οποίο	 περιστρέ-

φεται	αντίθετα	από	τη	θύρα	με	τρόπο	ώστε	να	ασκεί	ώθηση	

περιστροφής	στη	θύρα.

Όταν	 υπάρχει	 κίνδυνος	 πλημμύρας,	 η	 ώθηση	 της	 άνωσης	

προκαλεί	περιστροφή	στο	σώμα	πλευστότητας,	η	θύρα	περι-

στρέφεται	αυτόματα	στην	όρθια	θέση	και	σφραγίζει	το	άνοιγ-

μα	αποτρέποντας	έτσι	την	εισροή	νερού	στην	προστατευό-

μενη	περιοχή.	Παραδείγματα	εφαρμογής	είναι	η	τοποθέτηση	

στην	 κορυφή	 ράμπας	 υπογείου,	 στην	 είσοδο	 υποστατικών	

που	πλημμυρίζουν,	κατά	μήκος	ποταμών	που	υπερχειλίζουν	

και	 άλλες	 εφαρμογές	 όπου	 τοποθετούνται	 αμμόσακοι	 σε	

έκτακτη	ανάγκη.	

Η	διαδικασία	απόκτησης	πατέντας

Για	να	χορηγηθεί	πατέντα	θα	πρέπει	ο	αιτητής	να	αποδείξει	

στους	 εξεταστές	 ότι	 η	 μέθοδος/	 κατασκευή	 είναι	 καινοτό-

μος,	κάνοντας	παραπομπές	σε	προηγούμενες	γνώσεις	(prior	

art).	 Υπήρξε	 ανταλλαγή	 επιστολών	 με	 τους	 εξεταστές	 την	

περίοδο	Αύγουστος	2014	με	Μάρτιο	2015	μέχρι	να	διαμορ-

φωθεί	το	τελικό	κείμενο	(αξιώσεις	–	claims)	και	οι	επί	μέρους	

περιγραφές.		Το	τελικό	κείμενο,	όπως	είναι	αναρτημένο	στις	

ιστοσελίδες	του	UK	IPO	και	του	ΕΡΟ	(European	Patent	Office)	

αποτελείται	από	38	σελίδες.	

Η	κατοχύρωση	της	ευρεσιτεχνίας	διασφαλίζει	ότι	δεν	μπορεί	

οποιοσδήποτε	άλλος	να	επικαλεστεί	πνευματικά	δικαιώματα	

της	εφεύρεσης.	Για	να	αποτελεί	όμως	παρανομία	η	αντιγρα-

φή	της	εφεύρεσης	θα	πρέπει	να	πατέντα	να	είναι	εγγεγραμ-

μένη	στη	χώρα	όπου	γίνεται	η	αντιγραφή.	Αυτό	συνεπάγεται	

τεράστιο	κόστος	ειδικά	σε	περίπτωση	λήψης	νομικών	μέτρων	

εναντίον	αυτών	που	αντιγράψουν	 την	 εφεύρεση.	Στην	Ευ-

ρωπαϊκή	Ένωση	θα	πρέπει	ακόμη	να	γίνει	εγγραφή	σε	κάθε	

κράτος-μέλος	ξεχωριστά.		

Aυτόματο φράγμα προστασίας από
πλημμύρες, διαρροές και άλλους κινδύνους

Aντώνης	Τουμαζής,	Πολιτικός	Μηχανικός
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Η εταιρία Περατικός προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ Τεχνική Υποστήριξη και 

Συμβουλές Εφαρμογής για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει  

κάποιος στην οικοδομή του, προτείνοντας τις σωστές λύσεις.
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σει	δεκάδες	δημοσιεύσεις	σχετικά	με	

υψηλή	ανάλυση	και	πρακτικές	πτυχές	

της	δομικής	μηχανικής.	Πολλές	από	τις	

κατασκευές	 του	 έχουν	 αναγνωριστεί	

σε	εθνικό	και	διεθνές	επίπεδο,	όπως:

α)	 To	 “IEM	 Outstanding	 Achievement	

Award	of	the	Year	2001”,	από	το	Ινστι-

τούτο	 των	Μηχανικών	στην	Μαλαισία	

για	το	έργο	“Maju	Pernada	Tower	1”.

β)	To	“Honor	Award	Winner,	Engineering	

Excellence	Award	1999”,	από	American	

Civil	 Engineers,	 για	 το	 έργο	 “South	

Carolina	State	House	Renovation”.

γ)	 Το	 “National	 Winner,	 Engineering	

Award	 of	 Excellence,	 1998”,	 από	 το	

Αμερικάνικο	 Ινστιτούτο	 Μεταλλικών	

Κατασκευών,	για	το	έργο	Congregation	

Micah	στο	Nashville,	Tennessee.	

δ)	 To	 “Excellence	 in	 Masonry	

Design	 1993	 Award	 of	 Merit”	 από	 το	

“Kentuckiana	 Masonry	 Institute”,	 για	

το	 έργο	 “Louisville	 Hall,	 University	 of	

Louisville”,	στο	Louisville,	Kentucky.

O 
Κύπριος	 Πολιτικός	 Μηχανικός	

και	 μέλος	 του	 ΕΤΕΚ,	 Δρ.	 Σω-

κράτης	Α	Ιωαννίδης,	έχει	τιμη-

θεί	 με	 το	 Βραβείο	 “Επίτευγμα	 Ζωής”	

του	Αμερικανικού	 Ινστιτούτου	Μεταλ-

λικών	Κατασκευών	«American	Institute	

of	 Steel	 Construction»	 (AISC)	 στην	

ετήσια	 βορειοαμερικανική	 Διάσκε-

ψη	 Μεταλλικών	 κατασκευών	 η	 οποία	

πραγματοποιήθηκε	 στο	 Nashville,	 TN	

μεταξύ	 24	 Μαρτίου	 και	 27	 του	 τρέ-

χοντος	 έτους.	 Το	 Βραβείο	 Lifetime	

Achievement	AISC	δίνει	ιδιαίτερη	ανα-

γνώριση	σε	άτομα	που	έχουν	προσφέ-

ρει	 εξαιρετικές	 μακροχρόνιες	 υπηρε-

σίες	στο	AISC	και	στην	Επιστημονική	

κοινότητα	 γενικότερα	 σχετικά	 με	 τον	

σχεδιασμό	 και	 την	 κατασκευή	 μεταλ-

λικών	 δομημάτων.	 Ειδική	 μνεία	 έγινε	

από	 τους	 παρουσιαστές	 για	 τις	 συμ-

μετοχές	του	και	την	προσφορά	του	σε	

πολλές	επαγγελματικές	επιτροπές	και	

την	 απλοποίηση	 του	 σχεδιασμού	 των	

χαλύβδινων	 κατασκευών	 στη	 δημοσί-

ευση	του	“Rules-of-Thumb	in	Structural	

Steel	Design,”	η	οποία	έχει	δημοσιευτεί	

και	 παρουσιαστεί	 σε	 διάφορα	 διεθνή	

Φόρουμ	 καθώς	 και	 στις	 παρουσιάσεις	

του	 για	 την	 πυροπροστασία	 των	 Με-

ταλλικών	κατασκευών.

Από	την	ίδρυσή	της	Structural	Affiliates	

International,	 Inc.	 (SAI)	το	1986,	ο	Δρ.	

Ιωαννίδης	έχει	σχεδιάσει	και	μελετήσει	

ποικίλους	τύπους	κατασκευών	μεταξύ	

των	 οποίων,	 νοσοκομειακές	 εγκατα-

στάσεις	 ή/και	 υγειονομικής	 περίθαλ-

ψης,	 βιομηχανικές	 εγκαταστάσεις,	

εμπορικά	κτίρια	γραφείων,	ξενοδοχεία,	

χώρους	 στάθμευσης	 και	 πολυώροφα	

κτίρια.	 Κατέχει	 άδειες	 σε	 πάνω	 από	

35	πολιτείες	των	ΗΠΑ	και	στην	Κύπρο,	

και	έχει	σχεδιάσει	κτίρια	με	συνολική	

κατασκευαστική	αξία	άνω	των	3	δισε-

κατομμυρίων	δολαρίων.	Έχει	συμμετά-

σχει	σε	διάφορες	εθνικές	και	διεθνείς	

επιτροπές	και	Φόρουμ,	και	έχει	εκδώ-

Ο	Δρ.	Ιωαννίδης	έχει	εισάγει	με	μεγά-

λη	 επιτυχία	 τον	 ολοκληρωμένο	 σχε-

διασμό	μεταλλικών	κατασκευών	αλλά	

και	την	βιομηχανία	του	χάλυβα	σε	πε-

ριοχές	σε	όλο	τον	κόσμο	όπου	η	κατα-

σκευή	από	σκυρόδεμα	κυριαρχεί.	

Συγκεκριμένα,	 έχει	 εκπαιδεύσει	 και	

οργανώσει	 προσωπικό	 στη	 Μαλαισία,	

στον	 Παναμά	 και	 στην	 Κύπρο	 στον	

σχεδιασμό	 και	 την	 εφαρμογή	 χάλυβα	

σε	πολυώροφα	κατασκευαστικά	έργα.	

Σχεδίασε	το	πρώτο	πολυώροφο	κτίριο	

από	 χάλυβα	 στη	 Μαλαισία,	 Κουάλα	

Λουμπούρ,	 το	 οποίο	 βραβεύτηκε	 με	

το	 βραβείο	 «Outstanding	Achievement	

Engineering»	από	το	Ινστιτούτο	Μηχα-

νικών	 της	Μαλαισίας	 (ΙΕΜ).	 Έχει	 επί-

σης	 σχεδιαστεί	 το	 Torre	 Planetarium	

το	οποίο	αποτελείται	από	δύο	πύργους	

οικιστικής	χρήσης	στην	Πόλη	του	Πα-

ναμά.	Με	συνολικό	ύψος	ενενήντα	και	

ογδόντα	 ορόφους	 ύψος	 αντίστοιχα	

και	 όταν	 ολοκληρωθούν	 θα	 είναι	 από	

τα	υψηλότερα	κτίρια	αμιγώς	οικιστικά	

στον	κόσμο.		

Βράβευση του Κύπριου Μηχανικού Δρ. Σωκράτη Α. Ιωαννίδη
με το Βραβείο «Επίτευγμα Ζωής» «Lifetime Achievement Award»

του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μεταλλικών Κατασκευών «American Institute of Steel Construction» (AISC)

Γενικά ΘέματαΓενικά Θέματα
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Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως ένα εκ των μέσων βελτίωσης
της ποιότητας υπηρεσιών μηχανικής στην Κύπρο

Χρίστος	Μαξούλης,	Διπλωματούχος	Μηχανολόγος	Μηχανικός,	MBA	-	Επιστημονικός	Λειτουργός	στο	ΕΤΕΚ

Γενικά ΘέματαΓενικά Θέματα

Η 
τυποποίηση	και	συνεπακόλουθα	

τα	ευρωπαϊκά	και	άλλα	πρότυ-

πα	είναι	σημαντικά	και	πολύτι-

μα	εργαλεία	στην	καθημερινή	εργασία	

του	μηχανικού.	Τα	πρότυπα	εκφράζουν	

την	συναίνεση	ειδικών	στον	κόσμο	σε	

διαφορετικούς	τομείς	της	βιομηχανίας:	

από	 σταθμούς	 παραγωγής	 ενέργειας	

και	 την	 ενεργειακή	 απόδοση	 έως	 τις	

συγκοινωνίες,	τους	οικοδομικούς	κώδι-

κες,	τα	συστήματα	διαχείρισης	ποιότη-

τας,	 την	κλιματική	αλλαγή,	 την	υγειο-

νομική	 περίθαλψη,	 την	

ασφάλεια	καθώς	και	τε-

χνολογίες	 πληροφορι-

ών	και	επικοινωνιών.	Σε	

παγκόσμια	 κλίμακα	 τα	

πρότυπα	 υποστηρίζουν	

την	 ταχεία	 οικονομική	

ανάπτυξη	 διαδίδοντας	

τις	βέλτιστες	πρακτικές	

στις	 αναπτυσσόμενες	

χώρες	 αποφεύγοντας	

έτσι	την	«επινόηση	του	

τροχού».	 Προάγουν	

την	ιχνηλασιμότητα,	τη	

συνεχή	 βελτίωση,	 την	

παραγωγικότητα	 και	

εν	 τέλει	 την	 ποιότητα	

των	 προσφερόμενων	

υπηρεσιών	και	έργων.	Παρόλα	αυτά,	η	

αξιοποίηση	των	ευρωπαϊκών	προτύπων	

και	 των	 δομημένων	 τεχνικών	 προδια-

γραφών	στη	Κύπρο	δεν	είναι	αυτή	που	

θα	 επιθυμούσαμε,	 και	 από	 αυτόν	 τον	

γενικό	κανόνα,	δεν	εξαιρείται	η	οικογέ-

νεια	των	μηχανικών.	

Ήταν	κοινή	διαπίστωση	πως	το	κόστος	

ανάκτησης	των	ευρωπαϊκών	προτύπων	

στη	Δημοκρατία	αποτελούσε	ένα	πρό-

σθετο	 οικονομικό	 βάρος	 για	 ιδιώτες	

επαγγελματίες	 μηχανικούς,	 που	 συ-

χνά	χρειάζονται	πρότυπα	στα	πλαίσια	

της	άσκησης	του	επαγγέλματος	τους,	

ιδιαίτερα	 μέσα	 στις	 πρωτόγνωρες	

συνθήκες	 που	 αντιμετωπίζει	 η	 οικο-

νομία	γενικότερα.	Δεδομένο	ήταν	και	

το	 περιθώριο	 περαιτέρω	 ενημέρωσης	

και	 ευαισθητοποίησης	 των	 μηχανικών	

για	την	χρησιμότητα	και	προστιθέμενη	

αξία	της	τυποποίησης	και	των	ευρωπα-

ϊκών	και	άλλων	προτύπων	στην	καθη-

μερινή	τους	εργασία.	

Στη	 βάση	 όλων	 των	 πιο	 πάνω	 και	 με	

στόχο	την	περαιτέρω	ενθάρρυνση	και	

διευκόλυνση	της	πρόσβασης	των	επαγ-

γελματιών		μηχανικών	στον	κόσμο	των	

ευρωπαϊκών	προτύπων	και	στην	χρησι-

μότητα	τους,	το	ΕΤΕΚ	και	ο	Κυπριακός	

Οργανισμός	Τυποποίησης	(CYS)	συνο-

μολόγησαν	μία	καινοτόμα	και	αμοιβαία	

επωφελή	συμφωνία.	Με	την	υπογραφή	

της	υπό	αναφορά	συμφωνίας,	που	έγι-

νε	τον	περασμένο	Μάιο,	όλα	τα	τακτο-

ποιημένα	μέλη	του	ΕΤΕΚ	(φυσικά	πρό-

σωπα)	 τα	 οποία	 έχουν	 σε	 ισχύ	 άδεια	

άσκησης	επαγγέλματος	μηχανικής	για	

το	τρέχον	έτος,	έχουν	την	δυνατότητα	

ετήσιας	 εγγραφής	 στην	 ηλεκτρονική	

πλατφόρμα	του	CYS.	

Με	την	εγγραφή	τους	τα	μέλη	θα	έχουν	

σε	ετήσια	βάση	τη	δυνατότητα	ανάκτη-

σης	μέχρι	και	3	ευρωπαϊκών	προτύπων	

σε	 ηλεκτρονική	 μορφή,	 χωρίς	 κανένα	

κόστος.	 Παράλληλα,	 εφόσον	 έχουν	

εγγραφεί,	 θα	 έχουν	 την	 προαιρετική	

επιλογή	 να	 γίνουν	 συνδρομητές	 ένα-

ντι	πολύ	χαμηλού	ετήσιου	τέλους	για	

να	 έχουν	 πρόσθετα	 προνόμια.	 Χαρα-

κτηριστικά	 αναφέρεται	

ότι	 με	 μια	 προαιρετική	

ετήσια	 συνδρομή	 100	

ευρώ	 πλέον	 ΦΠΑ	 οι	

ενδιαφερόμενοι	 μηχα-

νικοί	θα	έχουν	τη	δυνα-

τότητα	 ανάκτησης	 σε	

ετήσια	 βάση	 μέχρι	 και	

12	ευρωπαϊκών	προτύ-

πων,	πέραν	των	άλλων	

εκπτωτικών	προνομίων	

που	θα	έχουν.	Αξιοση-

μείωτο	 γεγονός	 είναι	

επίσης	η	πρόθεση	πλή-

ρους	μηχανογράφησης	

και	 αξιοποίησης	 προ-

σεγγίσεων	 ηλεκτρο-

νικής	 διακυβέρνησης	

στο	όλο	σύστημα.	 	Απώτερος	στόχος	

και	 των	δύο	Οργανισμών	είναι	η	βέλ-

τιστη	 αξιοποίηση	 της	 τεχνογνωσίας	

και	των	άλλων	θετικών	στοιχείων	που	

παρέχουν	 τα	 ευρωπαϊκά	 πρότυπα	 ως	

μέσο	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	

των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 μηχα-

νικής	 και	 την	 αύξηση	 της	 αποδοτικό-

τητας	 και	 παραγωγικότητας	 στην	 κυ-

πριακή	 οικονομία.	 Είναι	 αναντίλεκτο	

πως	η	προαναφερόμενη	συμφωνία	και	

υπηρεσία-διευκόλυνση	 στους	 μηχανι-

κούς	είναι	ένα	βήμα	προς	σ’	αυτήν	την	

κατεύθυνση.		 
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Α/Α Σημεία	Ελέγχου

Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΤΡΩΝ

1 Ορισμός	Συντονιστή	Ασφάλειας	και	Υγείας	(στάδιο	
εκτέλεσης	έργου)	

2 Διαχείριση	Θεμάτων	Ασφάλειας	και	Υγείας	

3 Συντονισμός	μεταξύ	εργολάβων	και	υπεργολάβων

4 Αναπροσαρμογή	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας

Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΕ	ΥΨΟΣ

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

6 Εφαρμογή	κατάλληλης	και	ασφαλούς	μεθόδου	ερ-
γασίας	με	βάση	τη	γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων

7 Έδραση	/	Στήριξη	ικριωμάτων

8 Ευστάθεια	/	Στερέωση	ικριωμάτων

9 Παραπέτα	σε	όλα	τα	δάπεδα	των	ικριωμάτων

10 Προστασία	των	άκρων	των	ικριωμάτων

11 Κινητά	ικριώματα	

12 Κατάλληλες	φορητές	κλίμακες		

13 Στερέωση	φορητών	κλιμάκων

14 Περιορισμένη	χρήση	φορητών	κλιμάκων

15 Προστασία	ανοιγμάτων	και	άκρων	έναντι	πτώσης

16 Κιγκλιδώματα	σε	κλιμακοστάσια

17 Ζώνες	Ασφαλείας

Το	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 (ΤΕΕ)	 του	 Υπουργείου	
Εργασίας,	Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	κατά	τους	
μήνες	Φεβρουάριο,	Μάρτιο	και	Μάιο,	Ιούνιο,	Σεπτέμβριο	και	
Νοέμβριο	του	2015,	θα	διεξάγει	ειδική	εκστρατεία	επιθεωρή-
σεων	των	εργοταξίων	για	 τον	Συντονισμό	Εφαρμογής	Μέ-
τρων	στα	Εργοτάξια	και	τις	Εργασίες	σε	Ύψος.

Η	εκστρατεία	σχεδιάστηκε	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	παραβά-
σεις	που	εντοπίζονται	κατά	τις	επιθεωρήσεις	των	εργοταξί-
ων	και	 το	σημαντικό	αριθμό	 των	σοβαρών	ατυχημάτων	και	
επικίνδυνων	συμβάντων	που	συνέβηκαν	τα	τελευταία	χρόνια	
κατά	τη	διάρκεια	εκτέλεσης	εργασιών	σε	εργοτάξια	με	αιτία	
την	πτώση	από	ύψος	και	τον	ελλιπή	συντονισμό	των	θεμά-
των	ασφάλειας	και	υγείας	στην	εργασία.

Σκοπός	της	εκστρατείας	είναι	η	ευαισθητοποίηση	όλων	των	
εμπλεκόμενων	στα	κατασκευαστικά	έργα	για	τη	μείωση	των	
ατυχημάτων,	 επαγγελματικών	 ασθενειών	 και	 επικίνδυνων	
συμβάντων	που	σχετίζονται	με	τις	δραστηριότητες	στον	το-
μέα	αυτό.

Οι	στόχοι	 της	εκστρατείας	αυτής	είναι	ο	έλεγχος	συμμόρ-
φωσης	με	τις	διατάξεις	της	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	
Εργασία	 Νομοθεσίας	 για	 τον	 αποτελεσματικό	 συντονισμό	
των	προληπτικών	και	προστατευτικών	μέτρων	και	την	ασφα-
λή	εκτέλεση	των	εργασιών	σε	ύψος.

Για	σκοπούς	πληροφόρησης	ακολουθεί	κατάλογος	των	ση-
μείων	ελέγχου	στα	οποία	θα	επικεντρωθεί	η	εν	λόγω	εκστρα-
τεία	μαζί	με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.	
 
Κατά	τους	μήνες	Φεβρουάριο,	Μάρτιο	και	Μάιο	του	2014,	δι-
εξάχθηκε	για	τέταρτη	συνεχόμενη	χρονιά	ειδική	εκστρατεία	
επιθεωρήσεων	των	εργοταξίων	για	τις	εργασίες	σε	ύψος.	Η	
εκστρατεία	αυτή	επικεντρώθηκε	στον	καθορισμό	και	εφαρ-
μογή	των	προληπτικών	και	προστατευτικών	μέτρων	για	κάθε	
δραστηριότητα	ανά	φάση	του	έργου	με	βάση	τη	γραπτή	εκτί-
μηση	των	κινδύνων	για	τις	εργασίες	σε	ύψος	και	σύμφωνα	με	
τις	πρόνοιες	του	Κώδικα	για	τις	Εργασίες	σε	Ύψος.	Επίσης	
έχει	ελεγχθεί	η	χρήση	κατάλληλων	ικριωμάτων,	γερανών	και	
άλλου	εξοπλισμού	καθώς	και	η	χρήση	κατάλληλων	φορητών	
κλιμάκων	και	ζωνών	ασφαλείας.	Επιπρόσθετα,	έχει	ελεγχθεί	
κατά	πόσο	λαμβάνονται	ικανοποιητικά	μέτρα	για	την	προστα-
σία	των	ανοιγμάτων	και	άκρων	έναντι	πτώσης.

Συνολικά,	κατά	την	περίοδο	της	περσινής	εκστρατείας	για	τις	
εργασίες	σε	ύψος,	πραγματοποιήθηκαν	119	επιθεωρήσεις	σε	
αντίστοιχα	 εργοτάξια.	 Γενικά	 παρατηρείται	 βελτίωση	 στο	
ποσοστό	συμμόρφωσης	σε	σύγκριση	με	το	ποσοστό	συμμόρ-
φωσης	 που	 διαπιστώθηκε	 κατά	 την	 αντίστοιχη	 εκστρατεία	

του	2013.	Τα	αναλυτικά	αποτελέσματα	της	εν	λόγω	εκστρα-
τείας	φαίνονται	στη	συνέχεια.

Για	πρόσθετες	διευκρινίσεις	ή	πληροφορίες,	μπορείτε	να	επι-
κοινωνείτε	με	τον	αρμόδιο	Λειτουργό	Επιθεώρησης	Εργασί-
ας	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	morphanides@dli.mlsi.gov.cy	
ή/και	στα	τηλ.	22405660	/	22405676.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργοταξίων, Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων 

Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2015

Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων - Εργασίες σε ύψος 

Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγχονται	τα	ακόλουθα:
1.	O	Συντονιστής	για	θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας		κατά	την	
εκτέλεση	του	έργου	(ΣυνΑΥΕ)	είναι	το	φυσικό	πρόσωπο	που	
έχει	δηλωθεί	στην	Εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίηση	και	πλη-
ροί	τα	προσόντα	που	καθορίζονται	στη	σχετική	Νομοθεσία.	

2.	Στο	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	1	(ΣΑΥ),	το	οποίο	πρέπει	
να	είναι	διαθέσιμο	στο	εργοτάξιο,	καθορίζονται	διαδικασίες	
για	τακτικές	συναντήσεις	μεταξύ	των	συντελεστών	του	έρ-
γου	 (περιλαμβανομένων	 και	 των	 μελετητών/επιβλεπόντων)	

Επεξήγηση	Σημείων	Ελέγχου
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11.	 Το	 δάπεδο	 έδρασης	 του	 κινητού	 ικριώματος	 είναι	 λείο,	
μη	ολισθηρό	και	χωρίς	εμπόδια.		Όλοι	οι	τροχοί	του	κινητού	
ικριώματος	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένοι	με	κατάλληλες	δι-
ατάξεις	 (stopper)	 για	 να	 μπορούν	 να	 ακινητοποιηθούν	 απο-
τελεσματικά	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εργασίας,	 έτσι,	 ώστε	 να	
μην	 είναι	 δυνατόν	 να	 προκληθεί	 οποιαδήποτε	 απρόβλεπτη	
ή	 μη	 θεληματική	 μετακίνηση	 του	 ικριώματος.	 Στις	 περιπτώ-
σεις	όπου	η	εξέδρα	εργασίας	είναι	σε	ύψος	πέραν	των	4.5	
m,	το	ικρίωμα	πρέπει	να	διαθέτει	σταθερές	βάσεις	οι	οποίες	
θα	ενεργοποιούνται	κατά	την	χρήση	του	(δεν	επιτρέπεται	να	
στηρίζεται	 στους	 τροχούς).	 Πρέπει	 να	 παρέχεται	 ασφαλής	
και	πρακτική	πρόσβαση	από	το	εσωτερικό	του	ικριώματος	(οι	
κλίμακες	θα	πρέπει	κατά	προτίμηση	να	είναι	επικλινείς	ή,	εάν	
είναι	κάθετες,	να	έχουν	εφοδιαστεί	με	δακτυλίους	ασφαλεί-
ας).	Επίσης,	η	εξέδρα	εργασίας	πρέπει	να	διαθέτει	κατάλλη-
λη	και	επαρκή	πλευρική	προστασία.

12. Οι	φορητές	 κλίμακες	 είναι	 κατάλληλα	 κατασκευασμένες	
και	τα	υλικά	κατασκευής	τους	δεν	έχουν	εμφανή	ελαττώματα.

13.	Οι	φορητές	κλίμακες	είναι	τοποθετημένες	με	κλίση	1:4,	
είναι	στερεωμένες	στη	βάση	και	την	κορυφή	και	το	ύψος	τους	
υπερβαίνει	τη	στάθμη	πρόσβασης	κατά	1,00	m	ή	έχουν	άλλες	
διατάξεις	που	να	επιτρέπουν	ασφαλή	λαβή.

14.	Η	χρήση	των	φορητών	κλιμάκων	περιορίζεται	στις	περι-
πτώσεις	όπου:
α)	υπάρχει	ελάχιστος	κίνδυνος,
β)	είναι	σύντομη	η	διάρκεια	της	χρήσης,
γ)	υπάρχουν	τεχνικές	συνθήκες	(περιορισμοί)	του	χώρου	ερ-

γασίας,	 στις	 οποίες	 ο	 εργοδότης	 δεν	 μπορεί	 να	 επιφέρει	
καμία	αλλαγή	για	τη	χρήση	άλλων	ασφαλέστερων	μέσων	
ή	εξοπλισμού.

15.	Τα	ανοίγματα	στα	δάπεδα	και	στις	άλλες	οριζόντιες	επι-
φάνειες,	στους	τοίχους	και	στις	άλλες	κατακόρυφες	επιφά-
νειες	 (όπως	ανοίγματα	για	ανελκυστήρες),	 στα	άκρα	δαπέ-
δων	και	οροφών	έχουν	κατάλληλα	και	επαρκή	κιγκλιδώματα	
οριζόντια	στοιχεία	(με	ελάχιστο	ύψος	από	το	δάπεδο	1,10	m	
και	ενδιάμεσα	επαρκή	οριζόντια	στοιχεία	στα	0,45	m),	παρα-
πέτα	ή	άλλα	ισοδύναμα	εμπόδια	έναντι	πτώσης.

16.	Στα	κλιμακοστάσια	έχουν	τοποθετηθεί	επαρκή	και	κατάλ-
ληλα	κιγκλιδώματα	(με	ελάχιστο	ύψος	από	το	δάπεδο	1,10	m	
και	ενδιάμεσα	επαρκή	οριζόντια	στοιχεία	στα	0,45	m),	παρα-
πέτα	ή	άλλα	ισοδύναμα	εμπόδια	έναντι	πτώσης.

17. Στις	περιπτώσεις	όπου	δεν	μπορούν	να	εφαρμοστούν	μέ-
τρα	συλλογικής	προστασίας	που	παρέχουν	πλήρη	προστασία,	
χρησιμοποιούνται	 ζώνες	 ασφαλείας	 οι	 οποίες	φέρουν	 τους	
κατάλληλους	μηχανισμούς	[σχοινιά	κατάλληλου	μήκους,	ιμά-
ντες	και	κρίκους	(γάντζους)	προσάρτησης,	μηχανισμό	απορ-
ρόφησης	 ενέργειας	 (energy	 absorber)]	 με	 την	 κατάλληλη	
σήμανση	CE.	Το	σύστημα	προστασίας	πρέπει	να	περιλαμβά-
νει	 τουλάχιστον	δύο	σχοινιά	που	αγκυρώνονται	 ξεχωριστά.	
Πρέπει	επίσης	να	υπάρχουν	σημεία	αγκύρωσης	σε	σταθερά	
σημεία	της	κατασκευής	ή/και	γραμμή	ζωής	(lifeline).

καθώς	και	άλλες	διαδικασίες	για	τη	διαχείριση	των	θεμάτων	
ασφάλειας	και	υγείας	και	συντονισμού	των	συντελεστών	του	
έργου	π.χ.	συμπερίληψη	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	
στις	καθορισμένες	συναντήσεις	εργοταξίου.	

3.	Στοιχεία	που	να	τεκμηριώνουν	ότι	ο	ΣυνΑΥΕ	οργανώνει	τα-
κτικές	συναντήσεις	μεταξύ	των	εργολάβων,	υπεργολάβων,	αυ-
τοεργοδοτουμένων	και	άλλων	εργοδοτών	που	εκτελούν	εργα-
σίες	στο	εργοτάξιο,	για	το	συντονισμό	των	δραστηριοτήτων,	
την	προστασία	των	προσώπων	στην	εργασία	και	την	πρόληψη	
των	ατυχημάτων	και	των	επαγγελματικών	ασθενειών.

4.	Στοιχεία	που	να	τεκμηριώνουν	ότι	ο	ΣυνΑΥΕ	αναπροσαρ-
μόζει	το	ΣΑΥ	σε	συνάρτηση	με	την	εξέλιξη	των	εργασιών	και	
τις	ενδεχόμενες	τροποποιήσεις	που	προκύπτουν	όπως	π.χ.	η	
ημερομηνία	αναπροσαρμογής.	Το	ΣΑΥ	αναπροσαρμόζεται	σε	
κάθε	περίπτωση	που	αναθεωρούνται	οι	μέθοδοι	εργασίας	ή/
και	όταν	αναθεωρούνται	τα	μέτρα	πρόληψης	σε	σχέση	με	τις	
εργασίες	νέων	υπεργολάβων,	την	αλλαγή	σχεδίων,	κ.τ.λ.	

5.	Στο	ΣΑΥ	καθορίζονται	οι	ασφαλείς	μέθοδοι	εργασίας	και	τα	
συγκεκριμένα	μέτρα	αντιμετώπισης	των	κινδύνων	που	ενέχο-
νται	στις	εργασίες	σε	ύψος,	ανά	φάση	του	έργου	και	για	κάθε	
δραστηριότητα	με	βάση	τη	γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων	και	
σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	του	Κώδικα	Πρακτικής	για	την	Εκτέ-
λεση	Εργασιών	σε	Ύψος.	Τα	μέτρα	περιλαμβάνουν,	ανάλογα	
με	ότι	εφαρμόζεται	σε	κάθε	περίπτωση,	τον	εξοπλισμό,	τη	μέ-
θοδο	εργασίας	καθώς	και	τα	οργανωτικά	ή/και	τεχνικά	μέτρα.

6.	Η	εφαρμογή	κατάλληλης	μεθόδου	εργασίας	για	τις	εργασί-
ες	σε	ύψος	η	οποία	περιλαμβάνεται	στο	ΣΑΥ	και	καθορίζεται	
με	βάση	τη	γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων.	

7.	 Οι	 ορθοστάτες	 των	 ικριωμάτων	 στηρίζονται	 σε	 κατάλλη-
λα	πέλματα	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης	και	εάν	τα	
πέλματα	των	ορθοστατών	στηρίζονται	πάνω	σε	βάσεις	από	
μαδέρια	και	ομαλό	έδαφος	ή	δάπεδο	επαρκούς	αντοχής.

8. Η	στερέωση	του	 ικριώματος	σε	κτήριο	 /	 κατασκευή	γίνε-
ται	με	τη	χρήση	επαρκών	και	κατάλληλων	εξαρτημάτων	του	
κατασκευαστή	τα	οποία	είναι	τοποθετημένα	σύμφωνα	με	το	
σχέδιο	 διαμόρφωσης	 του	 κατασκευαστή.	 Στις	 περιπτώσεις	
όπου	τα	ικριώματα	δεν	συνάδουν	με	τα	Κυπριακά	ή	άλλα	ισο-
δύναμα	πρότυπα	πρέπει	να	υπάρχουν	διαθέσιμοι	υπολογισμοί	
από	 αρμόδιο	Μηχανικό	 που	 να	 επιβεβαιώνουν	 την	 ανθεκτι-
κότητα	και	καταλληλότητα	των	εξαρτημάτων	στερέωσης	του	
ικριώματος	καθώς	και	τις	θέσεις	στερέωσης	των	ικριωμάτων	
αυτών.	

9.	Η	ύπαρξη	παραπέτων	σε	όλα	τα	δάπεδα	εργασίας	των	ικρι-
ωμάτων	με	ελάχιστο	ύψος	0,15	m	και	η	στερέωσή	τους	με	
ασφάλεια	πάνω	στους	ορθοστάτες,	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	
συναρμολόγησης	του	κατασκευαστή.	

10. Τα	άκρα	των	 ικριωμάτων	προστατεύονται	με	κατάλληλο	
πλευρικό	σύστημα	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης	του	
κατασκευαστή.
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Η	ανάλυση	των	αποτελεσμάτων	της	εκστρατείας	του	2014,	

που	διεξάχθηκε	κατά	 τους	μήνες	Φεβρουάριο,	Μάρτιο	και	

Μάιο,	κατέδειξε	τα	ακόλουθα:

•		 Το	 64%	των	 εργοταξίων	που	 επιθεωρήθηκαν	διέθεταν	
Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)	στο	οποίο	καθορίζο-
νταν	τα	προληπτικά	και	προστατευτικά	μέτρα	που	έπρε-
πε	 να	 λαμβάνονται	 με	 βάση	 τη	 γραπτή	 εκτίμηση	 των	
κινδύνων	για	τις	Εργασίες	σε	Ύψος.	Στην	αντίστοιχη	εκ-
στρατεία	του	2013	ποσοστό	περίπου	46%	των	ΣΑΥ	των	
εργοταξίων	που	 επιθεωρήθηκαν	περιλάμβαναν	γραπτή	
εκτίμηση	κινδύνου	για	τις	Εργασίες	σε	Ύψος.

•		 Στο	73%	των	εργοταξίων	που	επιθεωρήθηκαν	υπήρχαν	
εγκατεστημένα	ικριώματα.		Σε	ποσοστό	54%	των	εργο-
ταξίων	όπου	υπήρχαν	 ικριώματα,	το	σχέδιο	διαμόρφω-
σης	 και	 οι	 οδηγίες	συναρμολόγησης	 /	 αποσυναρμολό-
γησης	των	ικριωμάτων	ήταν	διαθέσιμα	ενώ	το	ποσοστό	

αυτό	κατά	την	εκστρατεία	του	2013	ήταν	27%.

•  Ποσοστό	γύρω	στο	72%	των	ικριωμάτων	που	επιθεωρή-
θηκαν	είχαν	κατάλληλα	δάπεδα	και	ποσοστό	γύρω	στο	
55%		είχαν	κατάλληλα	κιγκλιδώματα	καθώς	και	προστα-
σία	των	άκρων.	Κατά	την	εκστρατεία	του	2013	το	ποσο-
στό	 των	 ικριωμάτων	 που	 είχαν	 επαρκή	 και	 κατάλληλα	
δάπεδα,	κιγκλιδώματα	καθώς	και	προστασία	των	άκρων		
έφτανε	το	46%.

•  Σε	ποσοστό	79%	των	ικριωμάτων	που	επιθεωρήθηκαν,	δεν	
υπήρχαν	κατάλληλα	και	επαρκή	παραπέτα	ενώ	κατά	την	

εκστρατεία	του	2013	το	ποσοστό	αυτό	ήταν	στο	88%. 

•  Το	79%	των	 ικριωμάτων	που	επιθεωρήθηκαν,	διέθεταν	
κατάλληλα	πέλματα	και	το	78%	των	ικριωμάτων	αυτών,	
διέθεταν	κατάλληλη	στήριξη	των	ορθοστατών	σύμφωνα	
με	 το	 σχέδιο	 διαμόρφωσης.	 Κατά	 την	 εκστρατεία	 του	
2013	 το	ποσοστό	 των	 ικριωμάτων	που	 επιθεωρήθηκαν	
και	διέθεταν	κατάλληλα	πέλματα	και	κατάλληλη	στήριξη	

των	ορθοστατών	ήταν	66%.

•		 Ποσοστό	 γύρω	 στο	 72%	 των	 ικριωμάτων	 που	 επιθεω-
ρήθηκαν	είχαν	κατάλληλους	σωληνωτούς	συνδέσμους	
των	ορθοστατών	(ποτηράκια).	Αυτό	το	σημείο	ελέγχου	
δεν	περιλαμβανόταν	στο	ερωτηματολόγιο	της	εκστρα-
τείας	του	2013.

• Τα	μέσα	πρόσβασης	ήταν	ικανοποιητικά	και	ασφαλή	σε	πο-
σοστό	60%	των	ικριωμάτων	που	επιθεωρήθηκαν,	ενώ	κατά	

την	εκστρατεία	του	2013	το	ποσοστό	αυτό	ήταν	58%. 

• Το	77%	των	ικριωμάτων	που	επιθεωρήθηκαν	ήταν	στερε-
ωμένα	 στο	 κτήριο/κατασκευή	 με	 επαρκή	 και	 κατάλληλα	
εξαρτήματα	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης	ενώ	κατά	

την	εκστρατεία	του	2013	το	ποσοστό	αυτό	ήταν	64%.

• Σε	 ποσοστό	 27%	 των	 εργοταξίων	 που	 επιθεωρήθηκαν	
υπήρχαν	κινητά	ικριώματα	και	αυτά	ήταν	κατάλληλα	σε	
ποσοστό	69%.	Κατά	την	εκστρατεία	του	2013	το	ποσο-
στό	 των	 εργοταξίων	 όπου	 υπήρχαν	 κατάλληλα	 κινητά	
ικριώματα	ήταν	49%	των	εργοταξίων	όπου	υπήρχαν	τέ-

τοια	ικριώματα.	

• Σε	 ποσοστό	 48%	 των	 εργοταξίων	 που	 επιθεωρήθηκαν	
και	 υπήρχαν	 ανοίγματα	 και	 άκρα,	 υπήρχε	 προστασία	
έναντι	 πτώσης.	 Το	 αντίστοιχο	 ποσοστό	 κατά	 την	 εκ-

στρατεία	του	2013		ήταν	43%.

• Στο	68%	των	εργοταξίων	που	επιθεωρήθηκαν	χρησιμο-
ποιούσαν	φορητές	κλίμακες	(σκάλες)	και	στο	70%	των	
εργοταξίων	αυτών,	οι	κλίμακες	ήταν	κατάλληλες	και	εί-
χαν	επαρκή	στερέωση	ενώ	το	ποσοστό	αυτό	κατά	την	

εκστρατεία	του	2013	ήταν	60%.

• Σε	ποσοστό	67%,	των	εργοταξίων	όπου	χρησιμοποιού-
σαν	φορητές	κλίμακες,	γινόταν	κατάλληλη	χρήση	των	
φορητών	κλιμάκων.	Αυτό	το	σημείο	ελέγχου	δεν	περι-
λαμβανόταν	στο	ερωτηματολόγιο	της	αντίστοιχης	περ-

σινής	εκστρατείας.

• Στις	τέσσερις	(4)	από	τις	έξι	(6)	περιπτώσεις	όπου	εντο-
πίστηκαν	κινητοί	γερανοί	(mobile	cranes)	στα	εργοτάξια	
που	επιθεωρήθηκαν,	οι	γερανοί	αυτοί	είχαν	έκθεση	επι-
θεώρησης.	Κατά	την	εκστρατεία	του	2013	οι	τρεις	(3)	κι-
νητοί	γερανοί	(mobile	cranes)	όπου	εντοπίστηκαν	στα	ερ-

γοτάξια	που	επιθεωρήθηκαν	είχαν	έκθεση	επιθεώρησης.

• Στις	 δώδεκα	 (12)	 από	 τις	 δεκατέσσερις	 (14)	 περιπτώ-
σεις	όπου	εντοπίστηκαν	γερανοί	 τύπου	πύργου	 (tower	
cranes),	δηλαδή	σε	ποσοστό	86%	των	εργοταξίων	όπου	
χρησιμοποιούσαν	 γερανούς	 τύπου	 πύργου,	 οι	 γερανοί	
αυτοί	είχαν	έκθεση	επιθεώρησης.	Το	αντίστοιχο	ποσο-
στό	κατά	την	εκστρατεία	του	2013	ήταν	82%			

Αποτελέσματα	Εκστρατείας	Επιθεώρησης	Εργοταξίων	για	τις	Εργασίες	σε	Ύψος	του	2014
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Επεξήγηση	Σημείων	Ελέγχου
Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγχονται	τα	ακόλουθα:

1:	Η	ύπαρξη	Γραπτής	Εκτίμησης	των	Κινδύνων	(ΓΕΚ)	για	τις	
δραστηριότητες	του	υποστατικού	/	εργοταξίου.	Για	τα	εργοτά-
ξια	η	ΓΕΚ	πρέπει	να	αποτελεί	Παράρτημα	του	Σχεδίου	Ασφά-
λειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ).

2:	Ο	καθορισμός	των	απαιτούμενων	προληπτικών	και	προστα-
τευτικών	μέτρων	ανά	θέση	εργασίας	και	ανά	δραστηριότητα	για	
την	αντιμετώπιση	των	κινδύνων	που	προέρχονται	από	τη	θερμι-
κή	καταπόνηση	των	προσώπων	στην	εργασία	με	βάση	τη	ΓΕΚ.

3:	 Σύστημα	 Διαχείρισης	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (ΣΔΑΥ)	 (για	
υποστατικά	 εκτός	 εργοταξίων):	 Κατά	 πόσον	 υπάρχουν	 δια-
θέσιμα	στο	υποστατικό,	έγγραφα	που	καθορίζουν	την	οργα-
νωτική	δομή	και	λειτουργία	της	επιχείρησης	αναφορικά	με	τα	
θέματα	ασφάλειας	και	υγείας.	Τα	έγγραφα	αυτά	πρέπει	να	πε-
ριλαμβάνουν,	μεταξύ	άλλων,	τα	στοιχεία	των	προσώπων	που	
ασχολούνται	 με	 τις	 δραστηριότητες	 προστασίας	 και	 πρόλη-
ψης,	τις	γραπτές	διαδικασίες	για	τη	διαχείριση	των	κινδύνων	
και	τη	ΓΕΚ,	ώστε	να	εξασφαλίζεται	η	ύπαρξη	ΣΔΑΥ	Προϋπό-
θεση	για	την	ύπαρξη	ΣΔΑΥ	αποτελεί	η	ύπαρξη	ΓΕΚ.

Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (ΣΑΥ)	 (για	 εργοτάξια):	 Κατά	
πόσον	υπάρχει	διαθέσιμο	στο	εργοτάξιο	ΣΑΥ	και	σ’	αυτό	κα-
θορίζονται	 διαδικασίες	 και	 τα	 συγκεκριμένα	 προληπτικά	 και	
προστατευτικά	μέτρα	για	την	αντιμετώπιση	της	θερμικής	κα-
ταπόνησης	των	προσώπων	στην	εργασία	με	βάση	τη	ΓΕΚ.

4:	ΣΔΑΥ	(για	υποστατικά	εκτός	εργοταξίων):	Κατά	πόσον	τη-
ρούνται	 οι	 διαδικασίες	 και	 εφαρμόζονται	 τα	 προληπτικά	 και	
προστατευτικά	μέτρα	που	καθορίζονται	στο	ΣΔΑΥ	και	ειδικά	οι	
διαδικασίες	και	τα	μέτρα	που	αφορούν	τη	θερμική	καταπόνη-
ση	των	εργοτοδουμένων.	Ο	εργοδότης	οφείλει	να	εφαρμόζει	
ΣΔΑΥ	έτσι	ώστε	να	διασφαλίζει	τον	αποτελεσματικό	προγραμ-
ματισμό,	την	οργάνωση	και	τον	έλεγχο	των	κινδύνων	και	την	
υλοποίηση	των	προληπτικών	και	προστατευτικών	μέτρων	(ορ-
γανωτικών	ή	και	τεχνικών)	που	απορρέουν	από	τη	ΓΕΚ	καθώς	
και	την	παρακολούθηση	και	αναθεώρηση	των	μέτρων	αυτών.
ΣΑΥ	(για	εργοτάξια):	Αν	αναπροσαρμόζεται	το	ΣΑΥ	σε	συνάρ-
τηση	με	την	εξέλιξη	των	εργασιών	και	τις	ενδεχόμενες	τροπο-
ποιήσεις	που	έχουν	επέλθει	και	εάν	τηρούνται	οι	διαδικασίες	
και	εφαρμόζονται	τα	προληπτικά	και	προστατευτικά	μέτρα	που	
καθορίζονται	στο	έγγραφο	αυτό.	Ειδικά	θα	ελεγχθεί	εάν	τηρού-
νται	οι	διαδικασίες	και	να	εφαρμόζονται	τα	μέτρα	που	αφορούν	
τη	θερμική	καταπόνηση	των	προσώπων	στην	εργασία.

5:	Η	ύπαρξη	οργάνων	μέτρησης	στον	χώρο	εργασίας	που	να	
μετρούν	και	να	υπολογίζουν	την	κατάλληλη	θερμοκρασία	του	
αέρα	και	της	σχετικής	υγρασίας	ή	/	και	κατά	πόσον	παρακο-
λουθούνται	 τα	σχετικά	δελτία	καιρού	και	οι	προβλέψεις	 της	
Μετεωρολογίας.

6:	Εάν	γίνονται	μετρήσεις	θερμοκρασίας	και	σχετικής	υγρασί-
ας	ή	/	και	αν	κατά	πόσον		παρακολουθούνται	τα	σχετικά	δελτία	
καιρού	και	οι	προβλέψεις	της	Μετεωρολογίας.

7:	 Η	 τήρηση	 στοιχείων	 για	 τις	 μετρήσεις	 θερμοκρασίας	 και	
σχετικής	υγρασίας	ή	άλλα	σχετικά	τεκμηριωμένα	στοιχεία.

8:	 Κατά	 πόσον	 έχουν	 ληφθεί	 τα	 κατάλληλα	 τεχνικά	 μέτρα,	
όπου	αυτό	εφαρμόζεται,	όπως	σκέπαστρο,	εξοπλισμός	ψύξης,	
θερμομόνωση,	εξαερισμός.

9:	Κατά	πόσον	σε	συνθήκες	θερμικού	φόρτου	 τα	επηρεαζό-
μενα	πρόσωπα	στην	εργασία,	κάνουν	διαλείμματα	ανά	τακτά	
χρονικά	διαστήματα,	σε	κατάλληλα	διαμορφωμένους	χώρους.	
(π.χ.	στεγασμένος	χώρος	με	τραπεζαρία).

10:	Ο	προγραμματισμός	των	εργασιών	ώστε	να	προγραμμα-
τίζεται	όπως	οι	 κοπιαστικότερες	εργασίες	γίνονται	 τις	ώρες	
που	είναι	χαμηλότερη	η	θερμική	καταπόνηση,	π.χ.	οι	σκυροδε-
τήσεις	πολύ	πρωί	ή	το	βράδυ	με	τη	χρήση	κατάλληλου	φωτι-
σμού.	Επίσης,	εάν	περιορίζεται	ή	διακόπτεται	η	εκτέλεση	ερ-
γασιών	που	εκθέτουν	τα	πρόσωπα	στην	εργασία	σε	απευθείας	
ηλιακή	ακτινοβολία	μεταξύ	των	ωρών	12:00	και	16:00.

11:	Η	παροχή	με	οποιονδήποτε	τρόπο	από	τον	εργοδότη	προς	
τους	εργοδοτούμενους	πόσιμου	και	δροσερού	νερού.

12:	Κατά	πόσον	τα	πρόσωπα	στην	εργασία	φορούν	ελαφρά	και	
χαλαρά	είδη	ένδυσης	που	«αναπνέουν»,	π.χ.	βαμβακερά.		

13:	Κατά	πόσον	τα	πρόσωπα	στην	εργασία	αλλάζουν	θέσεις	
εργασίας	ή	διακόπτονται	οι	εργασίες	όταν	επικρατούν	συνθή-
κες	καύσωνα.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Εκστρατεία Επιθεώρησης για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια

ΣΗΜΕΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΥ

Γραπτή	Εκτίμηση	των	Κινδύνων	(ΓΕΚ)

1.			Υπάρχει	ΓΕΚ;

2.			Υπάρχει	ΓΕΚ	για	τη	Θερμική	Καταπόνηση;

Σύστημα	Διαχείρισης	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΔΑΥ)	και	
Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)

3.			Υπάρχει	ΣΔΑΥ/ΣΑΥ;

4.			Εφαρμόζεται	το	ΣΔΑΥ/ΣΑΥ;

Θερμικός	Φόρτος

5.			Υπάρχουν	στον	χώρο	εργασίας	κατάλληλα	όργανα	
μέτρησης	ή	/	και	παρακολουθούνται	τα	δελτία	καιρού	
και	οι	προβλέψεις	της	Μετεωρολογίας;

6.			Γίνονται	μετρήσεις	θερμοκρασίας	και	σχετικής	υγρα-
σίας	ή	/	και	παρακολουθούνται	τα	δελτία	καιρού	και	οι	
προβλέψεις	της	Μετεωρολογίας;

7.			Τηρούνται	στοιχεία	για	τις	μετρήσεις	θερμοκρασίας	και	
σχετικής	υγρασίας	ή	άλλα	σχετικά	επαρκή	τεκμηριωμέ-
να	στοιχεία;

8.			Έχουν	ληφθεί	τα	κατάλληλα	τεχνικά	μέτρα;

9.			Γίνονται	επαρκή	διαλείμματα	σε	κατάλληλα	διαμορφω 
μένους	χώρους;

10.	Γίνεται	προγραμματισμός	εργασιών	για	μείωση	της 
θερμικής	καταπόνησης;

11.	Υπάρχει	διαθέσιμο	πόσιμο	και	δροσερό	νερό;

12.	Χρησιμοποιείται	ο	κατάλληλος	ιματισμός;

13.	Σε	συνθήκες	καύσωνα	γίνεται	αλλαγή	ή	διακοπή	 
εργασιών;
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Aφιέρωμα

T ο	 έργο	 βρίσκεται	 στο	 κέντρο	
της	 πόλης	 και	 περιλαμβάνει	 την	
ανάπλαση	της	οδού	Ζήνωνα	Πιε-

ρίδη	 και	 τμημάτων	 των	οδών	Λόρδου	
Βύρωνος,	 Γαληλαίου,	 Θερμοπυλών,	
Βασιλέως	 Ευαγόρου	 και	 Αρμενικής	
Εκκλησίας.

Το	 έργο	 έγινε	 στα	 πλαίσια	 του	 προ-
γραμματισμού	 του	 Δήμου	 Λάρνακας	
για	αναβάθμιση	 του	Αστικού	Κέντρου	
της	 Λάρνακας,	 σε	 συνέχεια	 και	 των	
έργων	 ανάπλασης	 των	 πλατειών	 Ερ-
μού,	Αγίου	Λαζάρου	και	Μεσαιωνικού	
Κάστρου	που	έγιναν	παλαιότερα.

Σκοπός	του	έργου	είναι	η	ποιοτική	και	
η	αισθητική	αναβάθμιση	της	περιοχής,
η	 επίλυση	 των	 προβλημάτων	 διακίνη-
σης	οχημάτων	και	πεζών,	η	καλύτερη
λειτουργία	των	καταστημάτων	και	των	
κέντρων	 αναψυχής	 και	 η	 αύξηση	 της	
ελκυστικότητας	σε	σχέση	με	τις	περιο-
χές	των	πολυκαταστημάτων.	Επίσης	η
ανάπλαση	 της	 οδού	 Ζήνωνα	 Πιερίδη,	
μαζί	 με	 μελλοντικές	 εργασίες	 των	

Ανάπλαση της οδού Ζήνωνα Πιερίδη στη Λάρνακα
(πρώην	πλατεία	Παλλάς)

Γιώργος	Θεοκλής,	Αρχιτέκτονας	Δήμου	Λάρνακας

πεζοδρομήσεων	 τμημάτων	 της	 οδού	
Ζήνωνος	 Κιτιέως,	 όπως	 αυτές	 προ-
τείνονται	 στην	 κυκλοφοριακή	 μελέτη	
του	Αστικού	Κέντρου	Λάρνακας,	 έχει	
σκοπό	 να	 συνδέσει	 λειτουργικά	 την	
πλατεία	Ερμού	με	το	παραλιακό	μέτω-
πο	 των	Φοινικούδων	 ,	ώστε	να	δώσει	
περαιτέρω	ώθηση	στην	αναζωογόνηση	
του	κέντρου	της	πόλης.

Η	 μελέτη	 βασίστηκε	 στην	 αειφόρο	
ανάπτυξη	και	κινητικότητα	και	με	την
εφαρμογή	 μονής	 λωρίδας	 κυκλοφο-
ρίας	των	οχημάτων	δόθηκε	η	δυνατό-
τητα	 κατασκευής	 διευρυμένων	 πεζο-
δρομίων	 για	 άνεση	 στους	 πεζούς	 και	
εύκολη	 διακίνηση	 των	 αναπήρων	 και	
των	τυφλών,	σύμφωνα	με	τις	σωστές	
και	σύγχρονες	προδιαγραφές.

Το	έργο	περιλαμβάνει:
•	Κατασκευή	οδοστρώματος	πλάτους	3,50	
μέτρων	 και	 γραμμικούς	 χώρους	 στάθ-
μευσης	για	προμηθευτικά	οχήματα.

•	 Διευρυμένα	πεζοδρόμια	και	χώρους	
μικρών	εκδηλώσεων.

•	 Ανοικτούς	 χώρους	 /	 καθιστικά	 των	
κέντρων	αναψυχής.

•	 Φωταγώγηση	 και	 σύστημα	 ήχου	 /	
μουσικής.

•	 Αστικό	εξοπλισμό.
•	 Φύτευση.
•	 Αναβάθμιση	 και	 επέκταση	 των	υπό-
γειων	 δικτύων	 των	 Υπηρεσιών	 Κοι-
νής	Ωφελείας.

Γενικά	 στο	 έργο	 χρησιμοποιήθηκαν	
υλικά	 υψηλών	 προδιαγραφών	 και	 δό-
θηκε	 προσοχή	 στις	 κατασκευαστικές	
λεπτομέρειες.	Η	μικρή	υψομετρική	δια-
φορά	των	5	cm	μεταξύ	οδοστρώματος	
και	πεζοδρομίων	δίνει	σε	όλο	το	χώρο	
την	αίσθηση	πλατειακής	εικόνας.

Η	μελέτη	και	επίβλεψη	του	έργου	έγινε	
από	την	Τεχνική	Υπηρεσία	του	Δήμου.
Οι	κατασκευαστικές	εργασίες	άρχισαν	
τον	Σεπτέμβριο	του	2014	και	αποπερα-
τώθηκαν	τον	Απρίλιο	2015.	Το	έργο	εί-
ναι	Πολεοδομικό	και	χρηματοδοτήθηκε	
με	αναλογία	2/3	από	το	Κράτος	και	1/3	
από	το	Δήμο	Λάρνακας.			

πριν

μετά
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Κύριε,	

Αναφερόμαστε	στο	πιο	πάνω	θέμα	και	σας	ευχαριστούμε	για	

την	πρόσκλησή	σας	να	παραστούμε	στη	συνεδρία	της	Επι-

τροπής	σας	στις	04/06/3015.	Σε	συνέχεια	των	όσων	ανέφερε	

κατά	τη	συνεδρία	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	Συλλόγου	μας	

κ.	Βαρνάβας	Λάμπρου,	επιθυμούμε	να	σημειώσουμε	τα	ακό-

λουθα:

1.	 Ο	 Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύπρου	 (ΣΠΟΛΜΗΚ)	
υποστηρίζει	 την	 απλοποίηση	 και	 εκσυγχρονισμό	 του	 περί	

Ρυθμίσεως	 Οδών	 και	 Οικοδομών	 Νόμου	 (στο	 εξής	 ο	 «Νό-

μος),	με	στόχο	την	καλύτερη	δυνατή	εφαρμογή	του	σε	ότι	

αφορά	την	έκδοση	των	Αδειών	Οικοδομής	και	των	Πιστοποι-

ητικών	 Έγκρισης.	 Οι	 προτεινόμενες	 τροποποιήσεις,	 σε	 ότι	

αφορά	την	επιβολή	πρόστιμων	και	ποινών	στους	Μελετητές	

και	Επιβλέποντες,	δεν	προσθέτουν	τίποτα	ουσιαστικό	στην	

εφαρμογή	του	Νόμου	και	λυπούμαστε	ειλικρινά	που	θα	προ-

βλέψουμε	ότι	η	προσπάθειά	θα	αποτύχει	και	πάλι.

2. Το	δικό	μας	όραμα	στοχεύει	στην	ολιστική	λύση	του	προ-
βλήματος	μέσα	από	τη	βελτιστοποίηση	της	Νομοθεσίας	της	

Ανάπτυξης,	 του	Περί	 Ρυθμίσεως	Οδών	 και	Οικοδομών	Νό-

μου,	του	περί	Πολεοδομίας	και	Χωροταξίας	Νόμου,	αλλά	και	

άλλων	συναφών	νομοθεσιών.	Η	μέχρι	σήμερα	αποτυχία	της	

Πολιτείας	και	της	Κοινωνίας	να	εφαρμόσει	το	Νόμο	θα	πρέ-

πει	να	μας	προβληματίσει	ιδιαίτερα	και	να	μας	οδηγήσει	σε	

πιο	στοχευμένες	 ίσως	 λύσεις,	 αφού	όλες	οι	 μέχρι	 σήμερα	

προσπάθειες	πέφτουν	στο	κενό.

3.	Για	το	Σύλλογό	μας	η	εφαρμογή	του	Νόμου	νοσεί	για	δύο	
κυρίως	λόγους.	Πρώτος	λόγος,	είναι	η	απροθυμία	και	η	έλ-

λειψη	πολιτικής	βούλησης	από	τις	Αρμόδιες	Αρχές	(κατά	κύ-

ριο	λόγο	τα	Δημαρχεία)	να	επιβάλουν	το	Νόμο	στην	επικρά-

τειά	 τους,	 σκεπτόμενες	 το	πολιτικό	 κόστος	που	 θα	 έχουν.	

Το	 έργο	 των	 Αρμοδίων	 Αρχών	 θα	 πρέπει	 να	 βοηθηθεί	 και	

η	μείωση	του	αριθμού	των	Δήμων	ίσως	συμβάλει	θετικά	σε	

αυτό	και	στην	ομοιόμορφη	εφαρμογή	του	Νόμου.	Ταυτόχρο-

να,	θα	πρέπει	να	γίνεται	πιο	εντατικός	έλεγχος	οικοδομών	

και	 να	 αφεθούν	 οι	 αρμόδιοι	 λειτουργοί	 να	 επιτελέσουν	 το	

Προς:	Πρόεδρο	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Εσωτερικών,	Βουλευτή	κ.	Γιάννο	Λαμάρη,	Βουλή	των	Αντιπροσώπων,	Λευκωσία

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
(Αρ.	Φακ.	23.01.056.059-2015)

Eπιστολές

έργο	τους,	μακριά	από	εξωγενείς	παρεμβάσεις.	Ο	δεύτερος	 

λόγος	αφορά	τους	κατόχους	άδειας/αιτητές,	οι	οποίοι	κανέ-

να	ενδιαφέρον	δεν	έχουν	για	να	εξασφαλίσουν	είτε	Άδεια	

Οικοδομής	είτε	Πιστοποιητικό	Έγκρισης,	αφού	ουδεμία	επί-

πτωση	έχουν	για	αυτό.	Οι	δύο	αυτοί	λόγοι	εξηγούν	γιατί	το	

εδάφιο	(2)	του	Άρθρου	10Δ1	του	Νόμου	τροποποιείται	συνε-

χώς,	παρέχοντας	παρατάσεις	στην	υποχρέωση	του	κατόχου	

άδειας	να	υποβάλει	τη	σχετική	υπεύθυνη	δήλωση	για	να	εξα-

σφαλίσει	τη	λεγόμενη	‘αμνηστία’.

4.	Ευθύνες	έχουν	όμως	και	οι	Μελετητές,	οι	οποίοι	δυνατό	
να	 μην	 υποβάλλουν	 ολοκληρωμένες	 μελέτες	 ή/και	 που	 να	

συνάδουν	με	την	κείμενη	Νομοθεσία,	με	αποτέλεσμα	να	προ-

καλούνται	 καθυστερήσεις	στην	 έκδοση	Αδειών	Οικοδομής.	

Ταυτόχρονα,	 οι	 Επιβλέποντες	 Μηχανικοί	 αδυνατούν	 ή/και	

έχουν	πρόβλημα	στην	εκτέλεση	των	καθηκόντων	τους	λόγω	

της	απαξίωσης	των	εντολέων	τους	προς	το	Νόμο	και	λόγω	

του	ότι	οι	εντολείς	τους	γνωρίζουν	ότι	δεν	θα	έχουν	επιπτώ-

σεις	από	τυχόν	παρανομίες.	Επί	του	προκειμένου,	απαιτείται	

να	γίνουν	τα	ακόλουθα:

(α)	 Πλήρη	 εφαρμογή	 του	 θεσμού	 του	 ‘αυτοελέγχου’	 στον	

περί	Ρυθμίσεως	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμο.

(β)	 Τροποποίηση	 του	 Άρθρου	 8(2)(α),	 με	 τη	 διαγραφή	 της	

φράσης	 «αν	 το	 πρόγραμμα	 του	 ηλεκτρονικού	 υπολογι-

στή	που	ακολουθήθηκε	είναι	εγκεκριμένο	από	το	Επιστη-

μονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο»,	ως	ακολούθως:

	 «Ειδικά	όσον	αφορά	τους	στατικούς	υπολογισμούς	αρ-

μόδια	 αρχή	 ελέγχει	 και	 έχει	 την	 ευθύνη	 αν	 υποβλήθη-

καν	οι	αναγκαίοι	στατικοί	υπολογισμοί,	αν	αυτοί	φέρουν	

την	υπογραφή	του	μελετητή	του	έργου,	αν	αντιστοιχούν	

προς	 την	 κατασκευή	 για	 την	 οποία	 υποβλήθηκαν,	 αν	

ακολουθήθηκαν	 τα	 πρότυπα,	 οι	 κώδικες	 πρακτικής	 και	

ο	 αντισεισμικός	 κώδικας	 που	 ισχύουν	 κατά	 την	 ημέρα	

της	υποβολής	τους,	αν	το	πρόγραμμα	του	ηλεκτρονικού	

υπολογιστή	 που	 ακολουθήθηκε	 είναι	 εγκεκριμένο	 από	

το	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο,	και	γενικά	ασκεί	

έλεγχο	σε	ο,τιδήποτε	κρίνεται	αναγκαίο	προς	επίτευξη	

των	κατά	το	παρόν	άρθρο	σκοπών.	Ο	έλεγχος	της	αρμό-

διας	αρχής	δεν	απαλλάσσει	το	μελετητή	του	έργου	από	

την	ευθύνη	για	τους	στατικούς	υπολογισμούς	που	αυτός	

υπογράφει».

1	Η	αίτηση	που	αναφέρεται	στο	εδάφιο	(1)	υποβάλλεται	μέχρι	την	31η	Δεκεμβρίου	2015,	νοουμένου	ότι	σχετική	δήλωση	πρόθεσης	για	την	υποβολή	της	αίτησης	υπο-
βάλλεται	στον	Υπουργό	μέχρι	την	30η	Απριλίου	2014	μαζί	με	υπεύθυνη	δήλωση	του	αιτητή,	με	την	οποία	βεβαιούται	ότι	η	οικοδομή	ή	ο	διαχωρισμός	για	την/τον	οποία/
οποίο	υποβάλλεται	η	δήλωση,	ήταν	υφιστάμενα	κατά	την	ανωτέρω	ημερομηνία.

Η	επιστολή	αυτή	στάλθηκε	στις	11	Ιουνίου	2015	στον	Πρόεδρο	της	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Εσωτερικών,
Βουλευτή	κ.	Γιάννο	Λαμάρη,	ως	συνέχεια	της	πρόσκλησης	και	της	συμμετοχής	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	στη	συνεδρία	της

Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	στις	04	Ιουνίου	2015,	όπου	εκπροσωπήθηκε	από	τον	Γραμματέα	του	Κ.Δ.Σ	Βαρνάβα	Λάμπρου.
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(γ)	 Ενεργοποίηση	του	ειδικού	καταλόγου	των	«επιχειρηματι-

ών	ανάπτυξης	γης»,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	9Α(6)	

ή	διαγραφή	της	εξαίρεσής	τους	από	το	ασυμβίβαστο	του	

άρθρου	9Α(5).

(δ)	 Διευκρίνιση	προς	όλους	τους	Επιβλέποντες	(ήτοι	Αρχιτέ-

κτονες,	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	Ηλεκτρολόγους	Μηχα-

νικούς	 και	Μηχανολόγους	Μηχανικούς)	 ότι	 η	 επίβλεψη	

παραμένει	 υποχρεωτική	 και	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	

φέροντα	οργανισμού	(σκελετού)	και	επεκτείνεται	μέχρι	

και	την	αποπεράτωση	του	έργου	και	την	έκδοση	του	Πι-

στοποιητικού	Έγκρισης.

5.	Εμείς	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	επιθυμούμε	να	συμβάλουμε	
θετικά	και	είμαστε	έτοιμοι	να	συζητήσουμε	προτάσεις	που	θα	

βοηθήσουν	στον	εκσυγχρονισμό	του	Νόμου	με	στοχευμένες	

τροποποιήσεις	που	θα	απαντούν	στην	πραγματικότητα.	Για	

παράδειγμα,	 μια	 παράνομη	 οικοδομή	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	

απολαμβάνει	την	παροχή	υπηρεσιών.	Ως	εκ	τούτου,	οικοδο-

μές	που	δεν	θα	έχουν	Άδεια	Οικοδομής	να	μην	δικαιούνται	

να	λαμβάνουν	προσωρινή	ηλεκτροδότηση	και	υδροδότηση.	

Με	την	ίδια	λογική,	οικοδομές	χωρίς	Πιστοποιητικό	Έγκρισης	

να	μην	λαμβάνουν	ηλεκτρισμό,	υδροδότηση	και	άλλες	υπη-

ρεσίες	κοινής	ωφελείας.	Μια	τέτοια	προσέγγιση	μπορεί	να	

κινείται	σε	πλαίσια	εκτός	συνήθων	πρακτικών,	αλλά	μόνο	με	

τέτοιες	λύσεις	υπάρχει	περίπτωση	το	όλο	σύστημα	να	ανα-

γκαστεί	να	κινηθεί	μπροστά.

6.	Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	έχουν	ευθύνη	και	ρόλο	να	επιτε-
λέσουν.	Με	 την	 κατάλληλη	 εκπαίδευση,	 το	 κατάλληλο	 ερ-

γασιακό	 περιβάλλον	 και	 τη	 σωστή	 νομοθετική	 κάλυψη,	 οι	

Πολιτικοί	 Μηχανικοί	 είτε	 ως	 Εξουσιοδοτημένοι	 Μελετητές	

(Επικεφαλείς	 Σύμβουλοι),	 είτε/και	 ως	 Πολιτικοί	 Μηχανικοί	

Μελετητές,	 μπορούν	 να	 αναλάβουν	 περαιτέρω	 αρμοδιότη-

τες.	Τα	παραδείγματα	άλλων	χωρών	παραπέμπουν	σε	εγκρί-

σεις	μελετών	και	πιστοποιήσεις	έργων	από	προσοντούχους	

Μηχανικούς	του	ιδιωτικού	τομέα.	Εμείς	ως	υπεύθυνη	οργά-

νωση	στηρίζουμε	μια	τέτοια	προοπτική,	η	οποία	όμως	θα	πρέ-

πει	να	σχεδιαστεί	με	σωστό	τρόπο	και	πάνω	σε	σωστό	υπό-

βαθρο.	Με	βάση	τούτο,	προτείνουμε	όπως	κατά	την	υποβολή	

αίτησης	για	έκδοση	άδειας	οικοδομής	και	κατά	την	υποβολή	

αίτησης	 για	 έκδοση	 πιστοποιητικού	 έγκρισης	 να	 απαιτείται	

από	τις	Αρμόδιες	Αρχές	όπως	προσκομίζεται	από	τον	αιτητή	

αποδεικτικό	 εξόφλησης	 των	Μελετητών	 και	 Επιβλεπόντων	

του	έργου,	αντίστοιχα.	Η	εφαρμογή	του	πιο	πάνω	μέτρου	θα	

έχει	πολλαπλά	οφέλη	στο	Κράτος	και	την	κοινωνία	γενικό-

τερα	όπως:

(α)	 Εξασφάλιση	εσόδων	για	το	Κράτος,	καθότι	η	έκδοση	και	

εξόφληση	τιμολογίων	θα	είναι	άμεση	και	υποχρεωτική.

(β)	 Πάταξη	της	παραοικονομίας	και	της	φοροδιαφυγής	από	

άτομα	που	προσφέρουν	υπηρεσίες	Αρχιτεκτόνων	και	Μη-

χανικών,	 ενώ	 παράλληλα	 εργάζονται	 σε	 προμηθευτές/	

εργολάβους	 ή	 είναι	 Δημόσιοι	 Υπάλληλοι	 ή	 Υπάλληλοι	

Ημικρατικών	Οργανισμών	ή	είναι	μη	αδειούχα	πρόσωπα	

για	εκπόνηση	μελετών,	χωρίς	να	δηλώνονται	οι	αμοιβές	

τους.

(γ) Μείωση	και	ίσως	οριστική	εξάλειψη	των	κακών	χρεωστών.

(δ)	 Εξασφάλιση	ποιότητας	στις	προσφερόμενες	υπηρεσίες,	

καθότι	 αυτές	 πλέον	 θα	 εκπονούνται	 από	 προσοντούχα	

άτομα	κατάλληλα	αδειοδοτημένα	από	το	ΕΤΕΚ.

7.	 Η	 πρότασή	 για	 ποινική	 δίωξη	 μελετητών/επιβλεπόντων	
(άρθρο	20(1))	μας	βρίσκει	άκρως	αντίθετους.	 Ιδιαίτερα	δια-

φωνούμε:

(α)	 Με	 την	 παράγραφο	 (γ),	 η	 οποία	 είναι	 καθόλα	 περιττή,	

αφού	 κάθε	 μελέτη	 συνοδεύεται	 από	 σχετική	 βεβαίωση	

από	το	ΕΤΕΚ,	την	υπογραφή	του	Μελετητή	και	αντίγρα-

φο	της	Άδειας	Ασκήσεως	Επαγγέλματος.	Περαιτέρω,	με	

βάση	τις	τροποποιήσεις	το	πρόσωπο	αυτό,	φυσικό	ή	νο-

μικό,	θα	συμπεριλαμβάνεται	στο	μητρώο	μελετητών	και	

επιβλεπόντων.

(β)	Σε	ότι	αφορά	στην	ποινική	δίωξη	των	επιβλεπόντων	που	

θα	ενεργούν	κατά	παράβαση	των	προνοιών	του	εδαφίου	

9Α(3),	η	διαφωνία	μας	είναι	δεδομένη.	Το	εν	λόγω	εδά-

φιο	αναφέρει:

	 «Επιβλέπων	μηχανικός	ο	οποίος	 έχει	 κατάλληλα	διορι-

στεί	 και	αναλάβει	 την	επίβλεψη	του	έργου	οφείλει:	 (α)	

Να	μη	συνεργεί	ή	να	ανέχεται	την	έναρξη	της	εκτέλεσης	

ή	υλοποίησης	του	υπό	επίβλεψιν	έργου,	προτού	βεβαιω-

θεί	για	την	ύπαρξη	της	σχετικής	άδειας	δυνάμει	του	άρ-

θρου	3·και	(β)	να	επιβλέπει,	τηρουμένων	των	διατάξεων	

του	παρόντος	Νόμου	 και	 οποιωνδήποτε	δυνάμει	 αυτού	

εκδιδόμενων	Κανονισμών,	το	έργο	σε	όλα	τα	στάδια	της	

εκτέλεσης	του	μέχρι	και	την	αποπεράτωσή	του».

	 Η	εξουσία	των	επιβλεπόντων	περιορίζεται	στην	παροχή	

συμβουλών	σε	σχέση	με	τις	τεχνικές	λύσεις	και	επιλογές	

και	την	επίβλεψη	της	εφαρμογής	της	μελέτης.	Ως	εκ	τού-

του,	οι	ευθύνες	τους	περιορίζονται	στην	ορθότητα	των	

επιστημονικών	συμβουλών	τους	σε	σχέση	με	τις	τεχνι-

κές	λύσεις	και	επιλογές	που	αφορούν	την	κατασκευή	και	

στην	 αποτελεσματική	 εκτέλεση	 των	 καθηκόντων	 τους,	

σε	σχέση	με	την	επίβλεψη	για	την	εφαρμογή	της	σχετι-

κής	μελέτης.

	 Αποτελεί	αναντίλεκτο	γεγονός	ότι	την	απόλυτη	εξουσία	

αποφάσεων	σε	σχέση	με	τη	διαχείριση	και	υλοποίηση	των	

αιτούμενων	αναπτύξεων	έχουν	οι	ιδιοκτήτες	των	έργων	

και	συνεπώς	αυτοί	θα	πρέπει	να	έχουν	και	την	απόλυτη	

νομική	ευθύνη.	Κατά	πόσο	μια	οικοδομή	ανεγείρεται	χω-

ρίς	άδεια	είναι	κύρια	ευθύνη	της	Αρμόδιας	Αρχής,	στην	

οποία	ο	Νόμος	έχει	δώσει	όλη	την	εξουσία	να	επιβάλει	

μέτρα.	 Εάν	 ο	 Επιβλέποντας	 ενημερώσει	 την	 Αρμόδια	

Αρχή	για	το	γεγονός	αυτό,	απλώς	θα	ενεργεί	υπό	τύπο	

‘καταγγέλλοντα’,	 χωρίς	 καμία	 αρμοδιότητα	 επιβολής	

του	Νόμου.	Άρα	πάλι	καταλήγουμε	στην	απροθυμία	των	

Αρμοδίων	Αρχών	να	επιβάλουν	το	Νόμο.	Η	προσαγωγή	

ενός	προσώπου	για	ποινική	υπόθεση	σε	Δικαστήριο	με	

την	κατηγορία	της	μη	επίβλεψης,	τηρουμένων	των	δια-

τάξεων	του	Νόμου	και	Κανονισμών	του,	του	έργο	σε	όλα	

τα	στάδια	της	εκτέλεσης	του	μέχρι	και	την	αποπεράτωσή	
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του,	θα	ήταν	αδύνατη	εάν	πρώτα	δεν	καθορίζονταν	ρητά	

και	αρκούντως	αναλυτικά	οι	υποχρεώσεις	του	κατά	την	

επίβλεψη	 (όχι	 επιστασία).	 Εν	 πάση	 περιπτώσει	 αν	 κάτι	

τέτοιο	 συνέβαινε,	 επιτρέψατε	 μας	 να	 αμφισβητήσουμε	

τη	 συνταγματικότητα	 της	 πρόνοιας,	 ιδιαίτερα	 εάν	 δεν	

ακολουθούσε	βλάβη	ή	ζημιά	σε	πρόσωπο	ή	περιουσία.

(γ)	 Οι	ποινές	που	εισηγούνται	είναι	 εξοντωτικές	και	δυσα-

νάλογες	για	την	ευθύνη	που	θα	είχαν	οι	μελετητές	και	

οι	επιβλέποντες	σε	περίπτωση	που	παραβιαστεί	ο	Νόμος	

και	ως	εκ	τούτου	θα	πρέπει	να	αφορούν	μόνο	τους	αιτη-

τές/ιδιοκτήτες.

8.	Αντιλαμβανόμαστε	ότι	τα	άρθρα	21,	22	και	23	του	Νόμου	
θα	διαγραφτούν	μετά	την	απόφαση	του	Ανωτάτου	Δικαστη-

ρίου	στην	υπόθεση	αρ.	930/2008.	Θα	πρέπει	όμως	να	εξευ-

ρεθεί	ο	σωστός	νομικός	τρόπος,	ώστε	οι	αρμόδιες	αρχές	να	

μην	παραμένουν	στο	απυρόβλητο,	να	μην	ενεργούν	αυθαίρε-

τα,	ανομοιόμορφα	και	κατά	το	δοκούν	στην	επικράτειά	τους,	

αλλά	να	έχουν	τις	όποιες	ευθύνες	τους	αναλογούν	ώστε	να	

υπάρχει	διαφάνεια	και	αξιοκρατία.

9.	Σε	ότι	αφορά	το	νέο	άρθρο	22	(Μελετητής	Έργου	–	Διοικη-
τικό	Πρόστιμο),	η	Αρμόδια	Αρχή	δεν	θα	πρέπει	να	επιβάλλει	

ποινές	ή	πρόστιμα,	καθότι	σε	τέτοια	περίπτωση	ο	«κατήγο-

ρος»	καθίσταται	και	ο	«δικαστής»!	Περαιτέρω,	για	να	έχει	νό-

ημα	η	εφαρμογή	του	άρθρου	22,	θα	πρέπει	εκ	των	προτέρων	

να	καθοριστούν	με	σαφήνεια	τα	ακόλουθα:

(α)	Τα	απαιτούμενα	έγγραφα	και	μελέτες,	έτσι	ώστε	να	μην	

υπάρχουν	 ατέρμονες	 και	 αντιπαραγωγικές	 συζητήσεις	

για	την	ερμηνεία	της	φράσης	«ελλιπή	ή	λανθασμένα».

(β)	Το	χρονοδιάγραμμα	υποβολής	των	μελετών,	των	διευκρι-

νίσεων	και	της	απόφασης	της	Αρμόδιας	Αρχής.	Θέση	μας	

είναι	όπως	οι	ελλιπείς	μελέτες	να	απορρίπτονται,	συνο-

δευόμενες	με	το	απαραίτητο	αναλυτικό	δικαιολογητικό.	

Δεν	αντιλαμβανόμαστε	γιατί	θα	πρέπει	να	επιβληθεί	πρό-

στιμο	στο	Μελετητή	σε	περίπτωση	που	δεν	ανταποκρίνε-

ται	στις	ειδοποιήσεις	της	Αρμοδίας	Αρχής.	Η	απόρριψη	

της	αίτησης	είναι	πέραν	για	πέραν	αρκετή	σε	ότι	αφορά	

στο	Νόμο.

10.	Σε	ότι	αφορά	στο	νέο	άρθρο	23	(Επιβλέπων	Μηχανικός	
–	 Διοικητικό	 Πρόστιμο),	 επαναλαμβάνουμε	 ότι	 η	 Αρμόδια	

Αρχή	δεν	θα	πρέπει	να	επιβάλλει	ποινές	ή	πρόστιμα,	καθότι	

σε	τέτοια	περίπτωση	ο	«κατήγορος»	καθίσταται	και	ο	«δικα-

στής».	Περαιτέρω,	οι	θέσεις	μας	σε	ότι	αφορά	στις	πρόνοιες	

του	 άρθρου	 10(3)	 και	 10(4),	 είναι	 συνοπτικά	 οι	 ακόλουθες	

(υπογράμμιση	σημαίνει	προσθήκη	και	διαγράμμιση	σημαίνει	

αφαίρεση):

(α) Όπως	είναι	σήμερα	διατυπωμένο	το	Άρθρο	10	δεν	έχει	πε-

τύχει	τα	αναμενόμενα,	αφού	χιλιάδες	οικοδομές	παραμέ-

νουν	παράνομες,	χωρίς	οι	κάτοχοι	της	άδειας	να	νοιώθουν	

την	ανάγκη	ή	την	υποχρέωση	να	τις	νομιμοποιήσουν.

(β)	 Εισηγούμαστε	 την	 τροποποίηση	 του	 άρθρου	 10(3)	 ως	

ακολούθως:

	 «Ο	κάτοχος	άδειας επιβλέπων	μηχανικός	μέσα	σε	περίο-

δο	τριάντα	(30)	ημερών	από

 (α) τη	συμπλήρωση	της	εργασίας	ή	θέματος	σε	σχέση	με	

την	οποία	 εκδόθηκε	η	άδεια	σύμφωνα	με	 τις	 διατάξεις	

του	άρθρου	3,	ή

 (β)	τη	συμπλήρωση	μεγάλου	ποσοστού	της	εργασίας,	ή

 (γ) την	έναρξη	χρήσης	του	συνόλου	ή	τμήματος	της	εργα-

σίας,	χωρίς	να	έχουν	συμπληρωθεί	πλήρως	ή	επακριβώς	

όλες	 οι	 εργασίες	 που	 προνοούνται	 στην	 άδεια	 οικοδο-

μής,	οφείλει	να	υποβάλει	στην	αρμόδια	αρχή	πιστοποιη-

τικό,	υπογραμμένο	από	τον	επιβλέποντα	μηχανικό,	με	το	

οποίο	να	βεβαιώνεται	η	συμπλήρωση	της	εργασίας	ή	του	

θέματος,	σύμφωνα	με	την	άδεια	που	εκδόθηκε	ως	ανω-

τέρω	ή	το	στάδιο	και	το	βαθμό	εκτέλεσης	της	εργασίας	

ή	τμήματος	της	και	τα	θέματα	στα	οποία	η	εργασία	δεν	

είναι	σύμφωνη	με	την	άδεια,	αντίστοιχα…»

(γ)	 Εισηγούμαστε	 την	 τροποποίηση	 του	 άρθρου	 10(4)	 ως	

ακολούθως:

 «Η	αρμόδια	αρχή,	αν	το	κρίνει	σκόπιμο,	μέσα	σε	εύλογο	

χρόνο	από	τη	συμπλήρωση	της	εργασίας,	δύναται	να	ζη-

τήσει	από	τον	κάτοχο	άδειας επιβλέποντα	μηχανικό	όπως	

υποβάλει	πλήρη	έκθεση	υπογραμμένη	από	τον	επιβλέπο-

ντα	μηχανικό	αναφορικά	με	την	εκτέλεση	της	εργασίας	

για	την	οποία	εκδόθηκε	άδεια,	το	στάδιο	στο	οποίο	βρί-

σκεται	η	εκτέλεση	της	εργασίας	και	κάθε	θέμα	σε	σχέση	

με	το	οποίο	η	εκτελεσθείσα	εργασία	δεν	είναι	σύμφωνη	

με	την	άδεια».

11.	Τέλος,	μας	απασχολεί	και	το	πολύ	σοβαρό	θέμα	της	ανα-
δρομικότητας	ή	όχι	του	τροποποιητικού	Νόμου.

Είμαστε	στη	διάθεσή	σας	να	συζητήσουμε	τα	πιο	πάνω	σε	

νέα	συνεδρία	της	Επιτροπής	σας	ή/και	κατ’	ιδίαν.

Με	εκτίμηση

Πλάτωνας	Στυλιανού	 Πρόεδρος

Βαρνάβας	Λάμπρου	 Γενικός	Γραμματέας

Κοιν.:	 Μέλη	 Κοινοβουλευτικής	 Επιτροπής	 Εσωτερικών,	 

Γενικό	Διευθυντή	Υπ.	Εσωτερικών	(Υπόψη:	Κυρίου	Κυριάκου	

Κούρου),	Πρόεδρο	ΕΤΕΚ
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T ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλ-
λόγου	μας,	διοργάνωσε	Διεθνές	Συνέδριο	με	θέμα	«Ασφά-

λεια	και	Υγεία	στα	Κατασκευαστικά	Έργα,	Συντήρηση	–	Μετα-
τροπή	–	Κατεδάφιση»,	υπό	την	αιγίδα	της	Υπουργού	Εργασίας,	
Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	κ.	Ζέτας	Αιμιλιανίδου	
και	 τη	 στήριξη	 του	 Γερμανικού	 Οργανισμού	 Υποχρεωτικής	
Ασφάλισης	και	Πρόληψης	Ατυχημάτων	στον	Κατασκευαστικό	
Τομέα	 «Berufsgenossenschaft	 der	 Bauwirtschaft»	 (BG	 BAU),	
του	 Επιστημονικού	 Τεχνικού	 Επιμελητηρίου	 Κύπρου	 (ΕΤΕΚ)	
και	του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας.

Το	Συνέδριο	πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	στο	Συ-
νεδριακό	Κέντρο	Φιλοξενία	στη	Λευκωσία,	 την	Παρασκευή	
22	Μαΐου	και	το	Σάββατο	23	Μαΐου	2015	με	τη	συμμετοχή	

πέραν	των	200	συνέδρων.

Οι	εργασίες	του	Συνεδρίου	εστιάστηκαν	στην	ανάλυση	των	
επαγγελματικών	κινδύνων	που	ενέχονται	στην	εκτέλεση	έρ-
γων	συντήρησης,	μετατροπής	και	κατεδάφισης	υφιστάμενων	
κατασκευών	και	επεξήγηση	των	απαιτούμενων	εργαλείων	και	
μέτρων	αντιμετώπισης	 τους.	Συμμετείχαν	διακεκριμένοι	 επι-
στήμονες	και	εμπειρογνώμονες	οι	οποίοι	παρουσίασαν	τις	τε-
λευταίες	εξελίξεις	και	καλές	πρακτικές	για	την	αποτελεσμα-
τική	εφαρμογή	της	πρόληψης	και	συντονισμού	των	θεμάτων	
ασφάλειας	και	υγείας	στο	στάδιο	του	σχεδιασμού,	της	προε-
τοιμασίας	και	της	εκτέλεσης	των	έργων	αυτών.	Συνολικά	μίλη-
σαν	δέκα	(10)	Ομιλητές	από	τη	Γερμανία,	τη	Μεγάλη	Βρετα-
νία,	την	Πορτογαλία,	την	Ελβετία	και	την	Ολλανδία,	καθώς	και	
ο	Διευθυντής	του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας,	ο	οποίος	
παρουσίασε	το	θέμα	«Επιβολή	της	Νομοθεσίας	για	Ασφάλεια	

και	Υγεία	στην	Εργασία	Vs	Οικονομική	Κρίση».	

Ο	κατασκευαστικός	τομέας,	σύμφωνα	με	στατιστικά	στοιχεία	
του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας,	είναι	ένας	τομέας	υψη-
λού	κινδύνου	στον	οποίο	συμβαίνει	το	20	-	30%	του	συνόλου	
των	εργατικών	ατυχημάτων	και	40	–	50%	των	θανατηφόρων	
ατυχημάτων.	Η	βελτίωση	των	επιπέδων	ασφάλειας	και	υγείας	
στον	κατασκευαστικό	τομέα	είναι	ζωτικής	σημασίας,	καθώς	ο	
τομέας	αυτός	διαδραματίζει	καθοριστικό	ρόλο	στην	οικονομι-
κή	 ευρωστία	 της	Κύπρου.	 Ιδιαίτερα	σήμερα,	 λόγω	 της	 οικο-
νομικής	 κρίσης,	 επιβάλλεται	 η	 επένδυση	 στη	 βελτίωση	 των	
επιπέδων	ασφάλειας	και	υγείας,	η	οποία	αποδεδειγμένα	συμ-
βάλλει	στην	υλοποίηση	έργων	υψηλής	ποιότητας	ευκολότερα,	

γρηγορότερα	και	με	χαμηλότερο	κόστος.

Τα	έργα	συντήρησης,	μετατροπής,	και	κατεδάφισης	υφιστά-
μενων	 κατασκευών	 αποτελούν	 την	 πλειοψηφία	 των	 έργων	
που	εκτελούνται	σήμερα.	Στα	έργα	αυτά	ενέχονται	αυξημέ-
νοι	ειδικοί	κίνδυνοι	οι	οποίοι	πέρα	από	το	γεγονός	ότι	είναι	

δύσκολο	 να	 εντοπιστούν,	 απαιτούνται	 ειδικές	 γνώσεις	 και	

Διεθνές Συνέδριο και  Έκθεση με θέμα
«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά  Έργα, Συντήρηση – Μετατροπή – Κατεδάφιση»

Συνεδριακό	Κέντρο	Φιλοξενία	στη	Λευκωσία	-	22	και	23	Μαΐου	2015
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εξοπλισμός	για	την	αντιμετώπιση	τους.	Επιπρόσθετα,	απαι-
τείται	συντονισμός	και	συνεργασία	μεταξύ	των	συντελεστών	
του	έργου	για	την	αποτελεσματική	συνεισφορά	και	εκπλήρω-

ση	του	ρόλου	τους	στα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας.

Το	Συνέδριο	αποτέλεσε	μια	μοναδική	ευκαιρία	για	τους	επαγ-
γελματίες	στον	τομέα	των	κατασκευών	και	συναφών	υπηρε-
σιών,	καθώς	και	τους	σύμβουλους	στα	θέματα	ασφάλειας	και	
υγείας,	να	ενημερωθούν	σχετικά	με	τις	αποτελεσματικές	με-
θόδους	και	πρακτικές	καθώς	και	το	σύγχρονο	εξοπλισμό	και	

εξελίξεις	της	τεχνολογίας,	για	την	ασφαλή	εκτέλεση	έργων.

Παράλληλα	με	τις	εργασίες	του	Συνεδρίου	λειτούργησε	έκ-
θεση	εξοπλισμού	και	υπηρεσιών	καθώς	και	έκθεση	φωτογρα-
φιών	από	 τον	Ευρωπαϊκό	Οργανισμό	Ασφάλειας	και	Υγείας	
και	το	διαγωνισμό	φωτογραφίας	που	διοργάνωσε	το	Επαρχι-
ακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλλόγου	μας	με	
τη	συνεργασία	της	Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου,	του	Συν-
δέσμου	Ασφάλειας	και	Υγείας	Κύπρου	και	της	Ομοσπονδίας	
Συνδέσμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	(ΟΣΕΟΚ)	με	θέμα	

«Ασφάλεια	στις	Κατασκευές	στην	Κύπρο;»

Τα	αποτελέσματα	της	αξιολόγησης	του	Συνεδρίου	θα	παρου-
σιαστούν	στην	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Επαρχιακό	Συμ-
βούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλλόγου	μας.	Επίσης,	
σύντομα	θα	αναρτηθούν	στην	ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	μας	
οι	παρουσιάσεις	του	Συνεδρίου	και	περισσότερες	φωτογρα-
φίες.	Στις	παρουσιάσεις	θα	έχουν	δικαίωμα	πρόσβασης	όλα	
τα	 μέλη	 του	 Συλλόγου	 μας	 που	 έχουν	 τακτοποιημένες	 τις	

ετήσιες	συνδρομές	τους.

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	μας,	το	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμ-
βούλιο	 και	 η	 Οργανωτική	 Επιτροπή	 του	 Συνεδρίου	 ευχαρι-
στούν	όλους	τους	συνέδρους	και	τους	συντελεστές	του	Συ-
νεδρίου	οι	οποίοι	με	την	παρουσία	ή/και	την	υποστήριξη	τους	
συνέβαλαν	στην	επιτυχή	υλοποίηση	του:

Υποστηρικτές:	Υπουργείο	Εργασίας,	Πρόνοιας	και	Κοινωνι-
κών	Ασφαλίσεων	(ΥΕΠΚΑ),	Γερμανικός	Οργανισμός	Υποχρε-
ωτικής	 Ασφάλισης	 και	 Πρόληψης	 Ατυχημάτων	 στον	 Κατα-
σκευαστικό	Τομέα	«Berufsgenossenschaft	der	Bauwirtschaft»	
(BG	 BAU),	 Επιστημονικό	 Τεχνικό	 Επιμελητήριο	 Κύπρου	
(ΕΤΕΚ)	και	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ)

Χορηγός	Επικοινωνίας: ΡΙΚ

Εκθέτες:	A.P.	Scaffolding	Solutions	Ltd	και
Joannou	&	Parskevaides

Μεγάλοι	Χορηγοί: Σύνδεσμος	Ασφάλειας	&	Υγείας	Κύπρου,	
TUV	Cyprus	Ltd,	Pavlos	Zenonos	&	Sons	Ltd,	Aspect	Enviro-
mental	Technologies	Ltd

Χορηγοί: G.	I.	Makris	Ikodomiki	Ltd,	IET	Cyprus	Network,
Όμιλος	Εταιρειών	Φίλιππος	Καμέρη,	quakeGuard,	 
Technomachine	Ltd,	C.	Roushas,	Lois	Builders	Ltd,	CRM	
Consulting	&	Risk	Management	Ltd

Οργανωτική	Επιτροπή	του	Συνεδρίου:
Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	(Συντονίστρια),	Γιώργος	Δημητρίου, 
Νικολέττα	Αδάμου,	Όλγα	Νικολαίδου,	Φλώρος	Παντελή,	
Χαράλαμπος	Καρτακούλλης
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Συνάντηση	Αντιπροσωπίας	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

με	τη	Διευθύντρια	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων

Διευρυμένη	Συνεδρίαων

Α ντιπροσωπία	 του	 Κεντρικού	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	

του	Συλλόγου	είχε	συνάντηση	με	τη	Διευθύντρια	του	

Τμήματος	 Δημοσίων	 Έργων	 κ.	 Χρυστάλλα	 Μαλλούππα,	

την	Παρασκευή 16	Ιανουαρίου	2015.	Κατά	τη	διάρκεια	της	

συνάντησης	 συζητήθηκαν	 θέματα	 κοινού	 ενδιαφέροντος,	

όπως	τα	έργα	ανάπτυξης	που	προωθούνται	για	το	2015,	οι	

αναθέσεις	μελετών	στον	 ιδιωτικό	τομέα,	οι	δημόσιες	συ-

γκοινωνίες	κλπ.

Π ραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	 17	 Ιανουαρίου	 2015,	

στο	Πολιτιστικό	και	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ,	διευ-

ρυμένη	 συνεδρία	 του	 Κεντρικού	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	

του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	στην	οποία	

συζητήθηκε	το	θέμα	της	Τροποποίησης	του	Περί	Οδών	και	

Οικοδομών	Νόμου.	

Κατά	τη	διάρκεια	της	συνεδρίας	έγινε	εισαγωγή	στο	θέμα	

και	παρουσίαση	των	απόψεων	του	Συλλόγου	από	το	Γενικό	

Γραμματέα	Βαρνάβα	Λάμπρου	και	τον	Α’	Αντιπρόεδρο	Αν-

δρέα	 Θεοδότου.	 Ακολούθησαν	 ερωτήσεις,	 τοποθετήσεις,	

σχόλια	και	συζήτηση	από	τους	παρευρισκόμενους.

Σεμινάριο	με	θέμα	

“Βασικές	γνώσεις	και	υποχρεώσεις	Μηχανικών	-	Δεοντολογία	Μηχανικών	-	Πειθαρχική	Διαδικασία	ΕΤΕΚ

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μη-χανικών	Κύπρου	διοργάνω-

σε	σεμινάριο	με	θέμα	“Βασικές	

γνώσεις	 και	 υποχρεώσεις	 Μη-

χανικών	 -	 Δεοντολογία	 Μηχα-

νικών	 -	 Πειθαρχική	 Διαδικασία	

ΕΤΕΚ”,	τη	Δευτέρα	16	Φεβρου-

αρίου	 2015,	 στο	 Εκπαιδευτικό	

και	Πολιτιστικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ.

Εισηγητής	του	Σεμιναρίου	ήταν	

ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	μας	

Πλάτωνας	Στυλιανού.
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Σεμινάριο	με	θέμα	“Ασφάλεια	και	Υγεία	στα	Κατασκευαστικά	Έργα

-	Ο	Ρόλος	και	οι	Υποχρεώσεις	των	Πολιτικών	Μηχανικών”

Επίσκεψη	στο	Τσιμεντοποιείο	Βασιλικού

Ο Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	διοργάνωσε	με	επιτυχία	το	πιο	πάνω	σεμινάριο,	την	Τρίτη	17	Μαρ-

τίου	2015,	στο	Εκπαιδευτικό	και	Πολιτιστικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ,	

στη	Λευκωσία.

Σκοπός	του	σεμιναρίου	ήταν	η	παρουσίαση	της	φιλοσοφί-

ας	και	των	βασικών	προνοιών	Ασφάλειας	και	Υγείας.	Eιδι-

κή	αναφορά	έγινε	στα	απαιτούμενα	μέσα	πρόληψης,	στις	

υποχρεώσεις	και	αρμοδιότητες	των	κυρίων	των	έργων	(ιδι-

οκτητών),	 των	 αναδόχων	 (μελετητών,	 επιβλεπόντων	 και	

εργολάβων),	των	συντονιστών	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	

την	εκπόνηση	της	μελέτης	και	της	κατασκευής	των	έργων,	

καθώς	και	στο	ρόλο	και	τις	υποχρεώσεις	των	Πολιτικών	Μη-

χανικών.

Εισηγήτρια	 του	 σεμιναρίου	 ήταν	 η	 Β΄	 Αντιπρόεδρος	 του	

Συλλόγου	μας	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Συντονίστρια	του	

Κλάδου	Μεταποίησης	και	Κατασκευών	του	Τμήματος	Επι-

θεώρησης	Εργασίας	του	Υπουργείου	Εργασίας,	Πρόνοιας	

και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων.

T ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 και	

το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λάρνακας	 -	Αμμοχώστου	του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργάνωσαν	επίσκεψη	στο	Τσιμεντοποιείο	Βα-

σιλικού	το	Σάββατο	28	Μαρτίου	2015,	στα	πλαίσια	της	επι-

στημονικής	δραστηριότητας	του	Συλλόγου.

Κατά	τη	διάρκεια	της	επίσκεψης,	οι	επαγγελματίες	Πολιτι-

κοί	Μηχανικοί,	μέλη	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	είχαν	την	ευκαιρία	να	

παρακολουθήσουν	 από	 κοντά	 την	 παραγωγική	 διαδικασία	

παρασκευής	τσιμέντου.

Επίσης,	εκπρόσωποι	της	Τσιμεντοποιίας	Βασιλικού	με	επι-

κεφαλής	τον	κ.	Κίμωνα	Ευαγόρου,	Διευθυντή	Διασφάλισης	

Ποιότητας,	προέβηκαν	σε	εκτενή	παρουσίαση	για	τον	ποιο-

τικό	έλεγχο	και	τους	διαφόρους	τύπους	τσιμέντου	που	πα-

ράγονται	στο	εργοστάσιο.

Τα	μέλη	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	είχαν	την	ευκαιρία	να	δουν	από	κο-

ντά	τις	εγκαταστάσεις	του	εργοστασίου,	την	κεντρική	μονά-

δα	ελέγχου	και	τα	εργαστήρια	ποιοτικού	ελέγχου.

Αιμοδοσία

T ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	 στα	 πλαίσια	 της	 κοινωνικής	 προσφοράς	

του,	διοργάνωσε	τη	Δευτέρα	15	 Ιουνίου	2015,	αιμοδοσία,	

Συνάντηση	με	την	Επιτροπή	Αγώνα	για	Βελτίωση	της	Λεωφόρου	Αγλαντζιάς

Ο Πρόεδρος	 Πλάτωνας	 Στυλιανού,	 ο	 Α’	 Αντιπρόεδρος	 Ανδρέας	Θεοδότου	και	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	Συλ-

λόγου	Βαρνάβας	Λάμπρου,	πραγματοποίησαν	συνάντηση	

την	Τρίτη	16	Ιουνίου	2015,	με	την	Επιτροπή	Αγώνα	για	Βελ-

τίωση	της	Λεωφόρου	Αγλαντζιάς	και	 τμημάτων	της	Λεω-

φόρου	Λάρνακος	και	Λεωφόρου	Αμμοχώστου,	στην	Αγλα-

ντζιά,	όπου	έτυχαν	σχετικής	ενημέρωσης	για	την	αντίθεση	

της	Επιτροπής	στην	υλοποίηση	του	προτεινόμενου	έργου.

επί	ευκαιρίας	της	Παγκόσμιας	Ημέρας	Εθελοντή	Αιμοδότη	 

(14	 Ιουνίου).	Η	αιμοδοσία	έγινε	στο	Σταθμό	Αιμοδοσίας	–	

Κέντρο	Αίματος	Έγκωμης.
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61η	Γενική	Συνέλευση	ΕCCE

Η 61η	 Γενική	 Συνέλευση	 του	 ECCE	 πραγματοποιήθηκε	στις	29	και	30	Μαΐου	2015	στη	Νάπολη	της	Ιταλίας,	με	

διοργανωτή	το	Εθνικό	Συμβούλιο	των	Ιταλών	Πολιτικών	Μη-

χανικών	(CNI).	Κατά	την	61η	Γενική	Συνέλευση	γιορτάστη-

κε	η	30η	επέτειος	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	

Μηχανικών	 με	 μια	 ξεχωριστή	 ιστορική	 αναδρομή	από	 τον	

Πρόεδρο	του	ECCE	κ.	Wlodzimierz	Szymczak	και	τον	προη-

γούμενο	Πρόεδρο	κ.	Βασίλη	Οικονομόπουλο,	για	την	πορεία	

του	ECCE	από	το	1985	μέχρι	το	2015.	Για	το	μέλλον	και	τις	

προοπτικές	του	ECCE	έγινε	παρουσίαση	από	τον	αμέσως	

προηγούμενο	Πρόεδρο	κ.	Fernando	Branco.

Στα	πλαίσια	της	σημαντικής	αυτής	Συνέλευσης	για	την	ιστο-

ρία	του	ECCE,	την	Παρασκευή	29	Μαΐου	2015,	διοργανώθη-

κε	από	το	CNI	συνέδριο	με	θέμα	«Καλλιτεχνική	και	μνημεια-

κή	κληρονομιά	-	Αποκατάσταση,	διασφάλιση	και	ενίσχυση».	

Οι	παρουσιάσεις	του	συνεδρίου	θα	αναρτηθούν	στην	ιστο-

σελίδα	μας	το	συντομότερο	και	θα	ενημερωθείτε	σχετικά.

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πλάτωνας	Στυλιανού	και	ο	Εθνι-

κός	 Εκπρόσωπος	 Γιώργος	 Δημητρίου	 συμμετείχαν	 στις	

εργασίες	 της	61ης	Γενικής	Συνέλευσης	 και	 είχαν	 την	 ευ-

καιρία	να	συζητήσουν	και	να	ανταλλάξουν	απόψεις	σε	σχέ-

ση	με	θέματα	που	απασχολούν	τους	Κύπριους	Πολιτικούς	 

Μηχανικούς	 τόσο	με	 τον	Πρόεδρο	όσο	 και	 με	 άλλα	μέλη	

του	ECCE.	

Στα	 θέματα	 που	 συζητήθηκαν	 με	 τους	 κκ	 Wlodzimierz	

Szymczak	και	Βασίλη	Οικονομόπουλο	είναι	και	αυτό	της	ανα-

βάθμισης	της	συμμετοχής	της	Κύπρου	στο	έργο	του	ECCE.	

Και	οι	δύο	αξιωματούχοι	ευχαρίστησαν	τους	εκπροσώπους	

μας	και	δήλωσαν	ότι	η	Κύπρος	είναι	από	τα	πιο	ενεργά	μέλη	

στο	ECCE	 τόσο	στις	 επιτροπές	 όσο	 και	 στα	 ενημερωτικά	

δελτία	 αλλά	 και	 στο	 έργο	 που	 παράγεται	 και	 επιθυμούν	

να	συνεχίσουμε	 και	 να	 ενισχύσουμε	 τη	συνεργασία	αυτή.	

Σημειώνεται	 ότι	 ο	 Πρόεδρος	 του	 ECCE	 στην	 ομιλία	 του	

αναφέρθηκε	στις	εκδηλώσεις	για	τις	μέρες	Μηχανικής	του	

ΕΤΕΚ	 και	 στην	 εποικοδομητική	 συνεργασία	 των	 Κύπριων	

Μηχανικών	στις	εργασίες	του	ECCE	κάνοντας	ειδική	μνεία	

με	φωτογραφίες	από	τις	δραστηριότητες	στην	Κύπρο.

Στις	εργασίες	της	Γενικής	Συνέλευσης	συζητήθηκαν	θέμα-

τα	γενικού	ενδιαφέροντος	για	την	Πολιτική	Μηχανική,	θέ-

ματα	ρύθμισης	επαγγελμάτων	στην	Ευρώπη,	έκδοση	κάρ-

τας	μέλους,	η	διά	βίου	μάθηση	και	κριτήρια	για	αναγνώριση	

Μηχανικών	σε	άλλες	χώρες.	Επίσης,	έγινε	παρουσίαση	του	

έργου	των	Επιτροπών	και	των	προγραμματισμένων	δραστη-

ριοτήτων	 τους.	 Στο	 ECCE	 λειτουργούν	 επιτροπές	 για	 τη	

γνώση	και	την	τεχνολογία,	την	ανάπτυξη	και	το	επιχειρη-

ματικό	περιβάλλον,	 την	εκπαίδευση	και	 την	κατάρτιση,	 το	

περιβάλλον	και	τη	βιωσιμότητα,	την	πολιτιστική	κληρονομιά	

της	Πολιτικής	Μηχανικής	και	για	συνδεδεμένα	μέλη.

Κατά	την	συνάντηση	της	Επιτροπής	Περιβάλλοντος	και	Βι-

ωσιμότητας	έγινε	δεκτή	η	εισήγηση	του	Αντιπροέδρου	της	

Επιτροπής	Γιώργου	Δημητρίου	για	διεξαγωγή	έρευνας	σε	

σχέση	με	τη	συμμετοχή	του	Πολιτικού	Μηχανικού	στα	θέμα-

τα	Περιβάλλοντος.	Η	σχετική	έρευνα	διεξάγεται	από	το	συ-

νάδελφο	σε	όλες	τις	χώρες	μέλη	του	ECCE.	Πληροφορίες	

για	την	έρευνα	δίνονται	σε	άλλο	κείμενο	του	περιοδικού.	

Έρευνα	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	–	Επιτροπή	Περιβάλλοντος	και	Bιωσιμότητας
«Τα	κρίσιμα	θέματα	Περιβάλλοντος	και	Bιωσιμότητας	και	ο	ρόλος	των	Ευρωπαίων	Πολιτικών	Μηχανικών»

http://goo.gl/forms/RG4zMf8qlt
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Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στη	Γενική	Συνέλευση	του	2015

του	Διεθνούς	Οργανισμού	Συντονιστών	Ασφάλειας	και	Υγείας	Κατασκευαστικών	Έργων	(ISHCCO)

Η Γενική	 Συνέλευση	 του	Διεθνούς	Οργανισμού	 Συντονι-στών	Ασφάλειας	 και	 Υγείας	Κατασκευαστικών	Έργων	
(ISHCCO),	πραγματοποιήθηκε	στις	20	και	21	Μαρτίου	2015,	
στη	Βιέννη,	όπου	εκπροσώπησε	την	Κύπρο,	η	Β΄	Αντιπρόε-
δρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ),	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα.	

Ο	 Διεθνής	 Οργανισμός	 ISHCCO	 είναι	 ο	 Οργανισμός	 των	
Συντονιστών	Ασφάλειας	και	Υγείας	Κατασκευαστικών	Έρ-
γων	στην	Ευρώπη	ο	οποίος	αντιπροσωπεύει	ένα	σημαντικό	
ποσοστό	 οργανώσεων	 από	 Κράτη	 μέλη	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης,	των	οποίων	τα	μέλη	δραστηριοποιούνται	στο	συ-
ντονισμό	κατασκευαστικών	έργων	στην	Ευρώπη.

Η	πρόληψη	και	ο	συντονισμός	των	μέτρων	ασφάλειας	και	
υγείας	ρυθμίζονται	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο	από	την	Οδηγία	
Πλαίσιο	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	και	τις	Ειδικές	
Θυγατρικές	Οδηγίες	αυτής.	Η	πρόληψη	και	ο	συντονισμός	
των	μέτρων	ασφάλειας	και	υγείας	στα	κατασκευαστικά	έργα	
ρυθμίζονται	από	την	ειδική	Οδηγία	92/57ΕΟΚ	για	τα	εργοτά-
ξια	στην	οποία	καθορίζονται,	μεταξύ	άλλων,	τα	καθήκοντα	
και	ο	ρόλος	των	Συντονιστών	Ασφάλειας	και	Υγείας.

Σκοπός	του	ISHCCO	είναι	η	διάχυση	της	τεχνογνωσίας	και	
εφαρμογή	 εναρμονισμένου	 πρότυπου	 εκπαίδευσης	 των	
Συντονιστών	Ασφάλειας	 και	 Υγείας.	 Αυτό	 θα	 διευκολύνει	
τις	 διασυνοριακές	 δραστηριότητες	 και	 τις	 διαβουλεύσεις	
μεταξύ	 των	 ευρωπαίων	συντονιστών	 και	 θα	 δημιουργήσει	
την	απαραίτητη	νομική	προστασία	στο	σχεδιασμό,	την	κα-
τασκευή,	τη	συντήρηση	και	την	αποδόμηση	των	κτιρίων	και	
άλλων	κατασκευών.

Στόχος	του	ISHCCO	είναι	η	προστασία	της	ασφάλειας	και	
της	υγείας	στα	εργοτάξια.	Παράλληλα	το	ISHCCO	προσφέ-
ρει,	μέσω	των	Εθνικών	Οργανώσεων	–	μελών	του,	ευκαιρίες	
επαγγελματικής	 εξέλιξης,	 μεγαλύτερη	 πρακτική	 εμπειρία,	
καθώς	και	 την	προώθηση	επιστημονικών	δυνατοτήτων	και	

ειδικά	 την	 ενίσχυση	 της	 επαγγελματικής	 ταυτότητας	 των	
συντονιστών	ασφάλειας	και	υγείας	στην	Ευρώπη	και	πέραν	
από	αυτήν.

Οι	 εργασίες	 της	 Συνέλευσης	 περιελάμβαναν,	 μεταξύ	 άλ-
λων,	συζήτηση	για	την	τροποποίηση	του	Καταστατικού	του	
ISHCCO	 για	 σκοπούς	 διευκόλυνσης	 της	 λειτουργίας	 του	
Οργανισμού,	παρουσίαση	της	μελέτης	που	ετοίμασε	η	αρ-
μόδια	 Επιτροπή	 για	 την	 τροποποίηση	 της	 Οδηγίας	 92/57/
ΕΟΚ	 για	 τα	 εργοτάξια	 και	 παρουσίαση	 της	 πρότασης	 της	
αρμόδιας	 Ομάδας	 Εργασίας	 Πιστοποίησης	 για	 το	 καθορι-
σμό	των	ελαχίστων	απαιτουμένων	προσόντων	των	Συντο-

νιστών.	Επίσης,	έγινε	παρουσίαση	καινοτόμου	συστήματος	

μεταλλικών	 ξυλοτύπων	 με	 ενσωματωμένες	 διατάξεις	 για	

την	 ασφαλή	 εκτέλεση	 των	 εργασιών,	 από	 την	 Αυστριακή	

εταιρεία	DOKA,	χορηγό	της	Γενικής	Συνέλευσης.

Η	συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	
στο	ISHCCO,	πέραν	από	την	ευκαιρία	ενημέρωσης	αλλά	και	
ανταλλαγής	γνώσεων,	εμπειριών	και	εξελίξεων	και	προώ-
θησης	των	θέσεων	του	Συλλόγου	σε	θέματα	συντονισμού	
των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας,	που	αφορούν	τους	Πο-
λιτικούς	Μηχανικούς,	προβάλλει	τους	Κύπριους	Πολιτικούς	
Μηχανικούς,	το	Σύλλογο	μας	και	τη	Κύπρο	γενικότερα.	

Νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΣΠΜΑΚ	2015-2016
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T ην	Παρασκευή	5	Ιουνίου	2015	πραγματοποιήθηκε	η	Ετή-

σια	Γενική	Συνέλευση	του	Συνδέσμου	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	(ΣΠΜΑΚ)	στο	Κέντρο	Εκ-

παίδευσης	του	ΕΤΕΚ.	Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνέλευσης	και	

σύμφωνα	με	το	Καταστατικό	του	ΣΠΜΑΚ	εκλέχτηκε	το	Νέο	

Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΣΠΜΑΚ	ως	ακολούθως:

Χρήστος	Χριστοδούλου,	Αρχιτέκτονας	 Γενικός	Γραμματέας
Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πολιτικός	Μηχανικός	 Βοηθός
 Γενικός	Γραμματέας
Αντρέας	Θεοδότου,	Πολιτικός	Μηχανικός	 Ταμίας
Παναγιώτης	Παναγή,	Αρχιτέκτονας	 Βοηθός	Ταμίας
Βαρνάβας	Λάμπρου,	Πολιτικός	Μηχανικός	 Μέλος
Αιμίλιος	Μιχαήλ,	Αρχιτέκτονας	 Μέλος
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2ο	Παγκύπριο	Σεμινάριο	Ειδικών	Θεμάτων	Γεωτεχνικής	Μηχανικής

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 διοργάνωσε	με	μεγάλη	επιτυχία	το	2ο	Παγκύπριο	Σεμινάριο	Ειδικών	
Θεμάτων	Γεωτεχνικής	Μηχανικής	στις	06	&	07	Φεβρουαρίου	
2015	στο	ξενοδοχείο	Crowne	Plaza	στη	Λεμεσό.	

Στο	σεμινάριο	συμμετείχαν	πέραν	 των	 120	ατόμων	 και	 είχαν	
προσκληθεί	δέκα	διακεκριμένοι	ομιλητές	από	το	εξωτερικό	και	
από	την	Κύπρο	με	εμπειρίες	από	την	ακαδημία	και	από	την	βι-
ομηχανία.	Το	σεμινάριο	ήταν	κάτω	από	την	αιγίδα	του	Γενικού	
Ελεγκτή	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	Οδυσσέα	Μιχαηλίδη.

Κύριος	 χορηγός	 του	 σεμιναρίου	 ήταν	 η	 εταιρεία	 γεωσυνθε-
τικών	 Huesker	 Geosynthetics	 GMBH	 με	 έδρα	 τη	 Γερμανία,	
η	 οποία	 αντιπροσωπεύεται	 στην	 Κύπρο	 από	 την	 εταιρεία	
Peratikos	 Ltd.	 Χορηγοί	 ήταν	 επίσης	 οι	 εταιρείες	 Geoinvest	
Ltd	και	Θεμελιοτεχνική	Λτδ	και	το	Επιστημονικό	και	Τεχνικό	
Επιμελητήριο	Κύπρου.	Χορηγός	επικοινωνίας	του	σεμιναρίου	
ήταν	ο	παγκύπριος	ραδιοφωνικός	σταθμός	Κανάλι	6.

Το	σεμινάριο	έγινε	σε	συνέχεια	της	1ης	Παγκύπριας	Ημερίδας	
Ειδικών	Θεμάτων	Γεωτεχνικής	Μηχανικής	που	διοργάνωσε	ο	
ΣΠΟΛΜΗΚ	τον	Μάϊο	του	2012	στη	Λεμεσό.	Η	διοργάνωση	αυ-
τών	των	σεμιναρίων	έχει	τεθεί	ως	στόχος	του	παρόντος	ΚΔΣ	
να	καταστεί	θεσμός	για	τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	ώστε	να	συνεχιστεί	και	
στο	μέλλον	αφού	το	αντικείμενο	της	γεωτεχνικής	μηχανικής	
και	των	θεμελιώσεων	παρουσιάζει	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	μετα-
ξύ	των	Πολιτικών	Μηχανικών.

Η	θεματολογία	 του	 σεμιναρίου	 ήταν	 οργανωμένη	 στις	 ακό-
λουθες	ενότητες:

•	 Ευρωκώδικας	7

•	 Προβληματικά	εδάφη	στην	Κύπρο	και	κατολισθήσεις

•	 Γεωσυνθετικά	υλικά

•	 Offshore	foundation	engineering

•	 Βαθειές	εκσκαφές

•	 Αντικείμενα	 σεισμικής	 γεωτεχνικής	 μηχανικής	 και	 

διεθνής	εμπειρίες

•	 Γεωτεχνικές	και	Γεωλογικές	έρευνες

Η	παρουσίαση	για	 τον	Ευρωκώδικα	7,	 τη	φιλοσοφία	 του	και	
τις	 προσεγγίσεις	 σχεδίασης	 (Design	Approaches),	 έγινε	 από	
τον	Roger	Frank,	καθηγητή	του	Ecole	Polytechnique	des	Ponts	
et	Chaussées,	Πρόεδρο	της	ISSMGE	και	μέλος	της	επιτροπής	
που	συνέταξε	τον	κανονισμό.		

Το	πρόβλημα	της	θεμελίωσης	πεδίλου	σε	άκρο	πρανούς	και	το	
κατά	πόσο	στην	οριακή	κατάσταση	είναι	θέμα	φέρουσας	ικανό-
τητας	 πεδίλου	 ή	 ευστάθειας	 πρανούς	 παρουσιάστηκε	 από	 το	
Λέκτορα	 του	 Τμήματος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 και	 Μηχανικών	
Γεωπληροφορικής	του	ΤΕΠΑΚ	Λύσανδρο	Παντελίδη.

Η	ομιλία	του	τέως	διευθυντή	του	Τμήματος	Αναπτύξεως	Υδά-
των,	Δρ.	Κυριάκο	Κύρου	Πολιτικό	Μηχανικό,	αφορούσε	τα	κυ-
ριότερα	εδαφικά	προβλήματα	που	συναντούνται	στην	Κύπρο	
με	έμφαση	στα	διογκούμενα	αργιλικά	εδάφη	και	στις	περιοχές	
που	είναι	επηρρεπείς	σε	κατολισθήσεις.		

Το	θέμα	των	κατολισθήσεων	που	αντιμετωπίζει	η	επαρχία	Πά-
φου	παρουσιάστηκε	από	τον	Προϊστάμενο	Τεχνικών	Υπηρεσι-
ών	της	Επαρχιακής	Διοίκησης	Πάφου,	Δρ.	Κυριάκο	Κυριακίδη	
Πολιτικό	Μηχανικό,	ο	οποίος	παρουσίασε	και	ανάλυσε	διάφο-
ρα	περιστατικά	κατολισθήσεων	που	αντιμετωπίστηκαν	τα	τε-
λευταία	χρόνια.

Ο	Τεχνικός	Διευθυντής	του	μεγάλου	χορηγού	του	σεμιναρίου,	
της	εταιρείας	Huesker	Geosynthetics	GMBH,	Δρ.	Dimiter	Alexiew	
Πολιτικός	Μηχανικός	 παρουσίασε	 το	 αντικείμενο	 της	 βελτίω-
σης	και	εξυγίανσης	μαλακών	εδαφών	με	χρήση	γεωϋφασμάτων	
για	την	κατασκευή	χαλικοπασσάλων.	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	πρό-
σφορη	στην	Κύπρο	σε	περιοχές	με	χαλαρά	και	ενδοτικά	εδάφη	
όπως	για	παράδειγμα	στις	παράλιες	περιοχές	της	Λάρνακας.	

Το	αντικείμενο	των	θεμελιώσεων	παράκτιων	κατασκευών	πα-
ρουσιάστηκε	από	τον	Γιώργο	Περικλέους,	Πολιτικό	Μηχανικό	
της	Cathie	Associates	που	εδρεύει	στο	Παρίσι.		Παρουσιάστη-
καν	διάφορες	μέθοδοι	θεμελίωσης	για	εξέδρες,	αγωγούς	και	
θαλάσσιες	 ανεμογεννήτριες	 καθώς	 επίσης	 και	 προβλήματα	
που	αντιμετωπίζονται	σε	τέτοιου	είδους	θεμελιώσεις	όπως	για	
παράδειγμα	η	διάβρωση	(scouring).

Οι	 βαθιές	 εκσκαφές	 για	 πολλαπλά	 υπόγεια	 είναι	 ένα	 θέμα	
που	 αντιμετωπίζουν	 τακτικά	 οι	 πολιτικοί	 μηχανικοί	 για	 αυτό	
στη	σχετική	παρουσίαση	από	από	τον	Κοσμήτορα	της	Σχολής	
Μηχανικής	 και	 Εφαρμοσμένων	 Επιστημών	 του	 Πανεπιστη-
μίου	Frederick	Πανίκο	Παπαδόπουλο	αναλύθηκαν	οι	 μεθόδοι	 
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αντιστηρίξεων	 που	 υπάρχουν	 διαθέσιμες	 στην	 Κύπρο	 και	 οι	
συνήθεις	υπολογιστικές	μεθόδοι	που	εφαρμόζονται.
 
Το	 αντικείμενο	 της	 σεισμικής	 γεωμηχανικής	 παρουσιάστηκε	
από	 τον	 Γιώργο	 Γκαζέτα,	 Καθηγητή	 του	 Τομέα	 Γεωτεχνικής	
Μηχανικής	της	Σχολής	Πολιτικών	Μηχανικών	του	Εθνικού	Με-
τσόβιου	Πολυτεχνίου.	 	 Έγινε	 ανάλυση	 γεωτεχνικών	 προβλη-
μάτων	 που	 παρουσιάζονται	 μετά	 από	 μεγάλα	σεισμικά	 γεγο-
νότα,	όπως	για	παράδειγμα	κατολισθήσεις,	αστοχίες	πρανών,	
αστοχίες	θεμελίων	και	ρευστοποίηση	μέσω	των	εμπειριών	που	
αντλήθηκαν	από	τους	σεισμούς	του	Κόμπε	στην	Ιαπωνία,	του	
Christchurch	στη	Νέα	Ζηλανδία	και	της	Κεφαλονιάς.

Εγινε	παρουσίαση	από	τον	Νίκο	Κλήμη,	Αναπληρωτή	Καθηγη-
τή	του	Τομέα	Γεωτεχνικής	της	Σχολής	Πολιτικών	Μηχανικών	
του	Δημοκρίτειου	Πανεπιστημίου	Θράκης,	για	το	τι	περιλαμβά-
νει	η	γεωλογική	έρευνα	σε	σχέση	με	τη	γεωτεχνική	έρευνα,	
καθώς	επίσης	και	ο	τρόπος	υλοποίησης	τους.	Εγινε	παρουσί-
αση	και	σύγκριση	των	νομοθετικών	πλαισίων	που	διέπουν	τα	
αντικείμενα	αυτά	στην	Ελλάδα,	τη	Γαλλία	και	την	Αγγλία.		

Ο	Γιώργος	Πετρίδης,	Τεχνικός	Γεωλόγος	και	πρώην	διευθυντής	
του	Τμήματος	Γεωλογικής	Επισκόπησης	παρουσίασε	την	Κυπρι-
ακή	πραγματικότητα	σε	σχέση	με	τις	γεωλογικές	και	τις	γεωτε-
χνικές	έρευνες	και	το	πλαίσιο	που	τις	διέπει.

Η	όλη	διοργάνωση	του	σεμιναρίου	έτυχε	πολύ	θετικών	σχο-
λίων	 τόσο	 από	 τους	 ομιλητές	
όσο	και	από	 τους	συμμετέχο-
ντες	 κάτι	 που	 επιβεβαιώθηκε	
και	από	τον	πολύ	μεγάλο	αριθ-
μό	 συμμετεχόντων.	 Ο	 Σύλ-
λογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
στην	προσπάθεια	του	να	προ-
σφέρει	στα	μέλη	του,	δεσμεύ-
εται	να	συνεχίσει	και	στο	μέλ-
λον	να	διοργανώνει	σεμινάρια	
και	 εκπαιδευτικά	 προγράμμα-
τα,	 προσφέροντας	 γνώση	 και	
εμπειρίες
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Φωτογραφικός	Διαγωνισμός	με	θέμα	«Ασφάλεια	στις	Κατασκευές	στην	Κύπρο;»

Τ ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας-Κερύνειας	 του	ΣΠΟΛΜΗΚ	 διοργάνωσε	 Φωτογραφικό	 Διαγωνισμό	 με	

θέμα	«Ασφάλεια	στις	Κατασκευές	στην	Κύπρο;».

Ο	διαγωνισμός	ήταν	ανοικτός	για	όλα	τα	πρόσωπα	(ερασιτέ-

χνες	και	επαγγελματίες	φωτογράφους,	μαθητές,	φοιτητές,	

Κύπριους,	αλλοδαπούς,	κλπ.)	και	πραγματοποιήθηκε	με	τη	

συνεργασία	της	Φωτογραφικής	Εταιρείας	Κύπρου,	του	Συν-

δέσμου	Ασφάλειας	και	Υγείας	Κύπρου	και	της	Ομοσπονδίας	

Συνδέσμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	(ΟΣΕΟΚ).	

Η	 Κριτική	 Επιτροπή	 του	 Φωτογραφικού	 Διαγωνισμού	 συ-

νήλθε	 την	 Παρασκευή	 8	 Μαΐου	 2015	 και	 αποφάσισε	 την	

απονομή	των	πιο	κάτω	βραβείων/	Επαίνων:	

1ο	Βραβείο:	 Μιχάλης	Ορφανίδης	(172424-1)	

2ο	Βραβείο:		 Γιάννης	Περικλέους	(070821-1)	

3ο	Βραβείο:		 Αλέξανδρος	Ποστεκκής	(161185)	

1ος	Έπαινος:	 Μιχάλης	Ορφανίδης	(172424-3)	

2ος	Έπαινος:	 Μιχάλης	Χατζηχαμπής	(259746-1)	

Η	απονομή	έγινε	κατά	την	έναρξη	του	Διεθνούς	Συνεδρίου	

Ασφάλειας	και	Υγείας	στα	κατασκευαστικά	έργα	την	Παρα-

σκευή	08	Μαΐου	2015,	που	διοργάνωσε	ο	Σύλλογος	μας	στο	

Συνεδριακό	Κέντρο	Φιλοξενία	στη	Λευκωσία,	όπου	έγινε	και	

έκθεση	των	φωτογραφιών.

1O	Bραβείο

2O	Bραβείο

3O	Bραβείο
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Τελετή	Βράβευσης	των	Πρωτευσάντων	Φοιτητών	Πολιτικής	Μηχανικής	του	ΤΕΠΑΚ

Ο Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 Πλάτωνας	 Στυλιανού	 και	 ο	Πρόεδρος	του	ΕΣ	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	Κωνσταντί-

νος	 Κωνσταντίνου,	 συμμετείχαν	 στην	 Τελετή	 Βράβευσης	

των	 Πρωτευσάντων	 Φοιτητών	 Πολιτικής	 Μηχανικής	 του	

ΤΕΠΑΚ,	όπου	απένειμαν	βραβεία	εκ	μέρους	του	Συλλόγου.	

Η	τελετή	έλαβε	χώρα	τη	Δευτέρα	15	Ιουνίου,	στη	Λεμεσό.	

21η	Διευρυμένη	Συνεδρία	του	ΚΔΣ	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Π ραγματοποιήθηκε	 την	 Πέμπτη 4	 Ιουνίου	 2015,	 στην	

Ακτή	του	Κυβερνήτη	στη	Λεμεσό,	η	21η	(Διευρυμένη)	

Συνεδρία	του	ΚΔΣ	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου.

Συζητήθηκαν	τα	δύο	πιο	κάτω	θέματα,	τα	οποία	είναι	υψί-

στης	σημασίας	και	προτεραιότητας	για	το	Σύλλογο	μας:

(α).	 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	 ΕΤΕΚ	 02/15	 ημερομηνίας	 05/02/2015	 με	

τίτλο	 «Βεβαίωση	 επαγγελματικής	 ιδιότητας	 μελετητή	 για	

σκοπούς	υποβολής	πολεοδομικών	αιτήσεων»	

(β).	Επιστολή	ΕΤΕΚ	προς	τις	Αρμόδιες	Αρχές,	ημερομηνίας	

03.04.2015	με	τίτλο	«Έγγραφη	Βεβαίωση	Δυνάμει	του	Άρ-

θρου	8Α	του	περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου»	

Ο	Πρόεδρος	και	ο	Γ.	Γραμματέας	του	Συλλόγου	εισήγαγαν	

τους	 παρευρισκόμενους	 στο	 θέμα	 και	 αναφέρθηκαν	 στη	

σχετική	αλληλογραφία	που	ανταλλάχθηκε.

Στη	συνέχεια,	ο	Δικηγόρος	του	Συλλόγου	κ.	Γιώργος	Ιωάν-

νου,	αναφέρθηκε	στις	νομικές	πτυχές	του	θέματος	και	με-

ταξύ	άλλων	ανέφερε	ότι	παρόλο	που	δεν	είναι	δεσμευτική	η	

Εγκύκλιος	ΕΤΕΚ	02/15,	μπορεί	να	θεωρηθεί	καθοδηγητική,	

αφού	δε	στάλθηκε	αποκλειστικά	στα	μέλη	του	ΕΤΕΚ,	αλλά	

και	στις	Αρμόδιες	Αρχές.	Ακολούθησε	συζήτηση.	

Διάλεξη	με	θέμα	Σεισμική	Επικινδυνότητα	και	Ενισχύσεις	Υφιστάμενων	Κτιρίων	στον	Κυπριακό	Χώρο

T ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργά-

νωσε	με	επιτυχία	την	πιο	πάνω	διάλεξη,	το	Σάββατο	06	

Ιουνίου	2015,	στην	Παλιά	Ηλεκτρική,	στην	Πάφο.

Οι	Ομιλητές	ήταν	o	Δρ.	Κρίστης	Χρυσοστόμου,	Αναπληρω-

τής	Καθηγητής	στο	Τμήμα	Πολιτικών	Μηχανικών	 και	Μη-

χανικών	Γεωπληροφορικής	του	ΤΕΠΑΚ	και	ο	Δρ.	Νικόλας	

Κυριακίδης,	Ερευνητικός	Συνεργάτης	στο	Τμήμα	Πολιτικών	

Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	του	ΤΕΠΑΚ,	

οι	οποίοι	ενημέρωσαν	τους	παρευρισκόμενους	για	τις	νεό-

τερες	εξελίξεις	και	πρακτικές	στο	θέμα.
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Συνάντηση	των	Επαγγελματικών,	Επιστημονικών	και	Συνδικαλιστικών	Oργανώσεων

του	Kατασκευαστικού Tομέα,	με	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	κ.	Νίκο	Αναστασιάδη

Μ ε	τη	συνάντηση	στον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	Νίκο	

Αναστασιάδη,	ολοκληρώθηκε	σε	πρώτο	στάδιο	ο	κύ-

κλος	επαφών	των	επαγγελματικών,	επιστημονικών	και	συν-

δικαλιστικών	 οργανώσεων	 του	 Κατασκευαστικού	 Τομέα,	

Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.,	ΕΤΕΚ,	ΠΕΟ,	 ΣΕΚ,	ΔΕΟΚ,	 ΣΠΜΑΚ,	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	

ΣΑΚ,	 ΣΕΕΟΚΚ,	 ΣΕΜΗΕΚ	 και	 ΣΣΜΗΜΚ,	 για	 προώθηση	 μέ-

τρων	και	εισηγήσεων	για	ανάκαμψη	του	τομέα.	

Τα	θέματα	που	συζητήθηκαν	ήταν:	

1.	 H	Ενεργειακή	Αναβάθμιση	Κτηρίων	στο	πλαίσιο	και	του	

στόχου	της	ΕΕ	για	μέχρι	και	μηδενική	κατανάλωση	μέχρι	

το	2020,	αλλά	με	στόχο	τη	ταυτόχρονη	στατική	αναβάθ-

μισή	τους.	

2.	 Η	Πάταξη	της	Αδήλωτης	Εργασίας	με	συχνότερους	και	

αποτελεσματικότερους	 ελέγχους,	 με	 προτεραιότητα	

στην	εργοδότηση	μόνιμων	κατοίκων	Κύπρου	κατά	70%,	

με	προώθηση	της	Νομικής	Κατοχύρωσης	συμφωνημένων	

Προνοιών	 της	 Συλλογικής	 Σύμβασης	 και	 με	Πιστοποίη-

σης	των	Πρότυπων	Επαγγελματικών	Προσόντων.	

3	 Τα	Φορολογικά	Κίνητρα	 και	 οι	 Χρηματοοικονομικές	Δι-

ευκολύνσεις	με	μείωση	του	ΦΠΑ	στο	5%	και	μείωση	του	

συντελεστή	φορολογίας	για	όσες	επιχειρήσεις	ή	επιχει-

ρηματίες	επενδύουν	στην	κατασκευαστική	βιομηχανία.	

4.	 Ο	Επανακαθορισμός	 του	ρόλου	 του	Κράτους	–	Απλού-

στευση	Χρονοβόρων	Διαδικασιών	

5.	 Η	σύσταση	Υφυπουργείου	Ανάπτυξης	το	οποίο	θα	ελέγ-

χει	 ότι	 ο	 Κρατικός	 Προϋπολογισμός,	 σε	 ότι	 αφορά	 τα	

έργα,	υλοποιείται.	

Οι	Επαγγελματικές	Οργανώσεις	ευχαρίστησαν	τον	Πρόεδρο 

της	 Δημοκρατίας	 ο	 οποίος,	 όπως	 είπε,	 κατά	 τη	 σύσκεψη	

έχει	ήδη	τροχοδρομηθεί	το	θέμα	ελέγχου	των	Προϋπολο-

γισμών	των	Υπουργείων,	έτσι	ώστε	αυτοί	να	υλοποιούνται	

στο	100%.	

Σε	σχέση	με	την	εισήγηση	για	μείωση	του	ΦΠΑ	για	δύο	χρό-

νια,	ο	κ.	Αναστασιάδης	είπε	ότι	υπάρχει	πρόβλημα	με	την	

ΕΕ,	ωστόσο	υποσχέθηκε	ότι	το	θέμα	θα	διερευνηθεί	«μέσω	

άλλων	προτάσεων»,	όπως	αυτό	που	ισχύει	σήμερα	για	την	

πρώτη	κατοικία	ή	ακόμα	και	εξαίρεση	της	Κύπρου	από	την	

εν	λόγω	ρύθμιση	λόγω	της	οικονομικής	κατάστασης	στην	

οποία	έχει	περιέλθει	ο	κατασκευαστικός	κλάδος.	

«Θα	μεταφερθούν	όλες	οι	εισηγήσεις	μας	στους	αρμόδιους	

Υπουργούς,	θα	ακολουθήσει	επί	τούτου	συγκεκριμένη	συ-

νεδρία	και	ακολούθως	θα	έχουμε	κατ’	ιδίαν	συναντήσεις	με	

τους	αρμόδιους	Υπουργούς»,	ανέφερε.

T ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργά-

νωσε	στις	30	Μαΐου	2015,	σεμινάριο	ασφαλτικών.	Το	σεμι-

νάριο	πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία,	στους	χώρους	

του	Τεχνολογικού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	(ΤΕΠΑΚ)	και	είχε	

ως	θέμα:	"Τον	Σχεδιασμό	και	χρήση	ασφαλτομιγμάτων". 

Σεμινάριο	με	θέμα:	«Σχεδιασμός	και	χρήση	ασφαλτομιγμάτων»

Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού

Ομιλητής	 ήταν	 ο	 καθηγητής	 Δρ.	 Σάββας	 Βραχίμης	 (BSc,	

MSc	DIC,	Civil	Engineer).	Σκοπός	του	συγκεκριμένου	σεμι-

ναρίου	ήταν	η	περαιτέρω	κατανόηση	των	προβλημάτων	που	

συναντιούνται	τακτικά	στον	σχεδιασμό	και	στη	χρήση	των	

ασφαλτομιγμάτων	στον	Κυπριακό	χώρο.




