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Δημοτικό κτίριο Παλαιάς Αγοράς Αγίου Ανδρέα Λευκωσία
Αξιολόγηση	της	υφιστάμενης	δομικής	κατάστασης	και	εργασίες	συντήρησης	και	αναβάθμισης
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Επιστημονικά Θέματα

Πρόλογος	-	Εισαγωγή

Το	 υπό	 αναφορά	 κτίριο	 του	 Δήμου	

Λευκωσίας	επί	της	οδού	Παρθενώνος	

25	 στην	 ενορία	 Αγίου	 Ανδρέα,	 λει-

τουργούσε	 για	 χρόνια	 ως	 η	 κεντρική	

Λαϊκή	αγορά	του	Αγίου	Αντρέα.	Εν	συ-

νεχεία	 ενοικιάστηκε	 και	 λειτούργησε	

ως	Πειραματική	σκηνή	του	Θ.Ο.Κ.	ενώ	

τώρα,	 μετά	 την	 επιτυχή	 ολοκλήρωση	

των	εργασιών,	έχει	ενοικιαστεί	από	τις	

Τεχνικές	 Υπηρεσίες	 του	 Υπουργείου	

Παιδείας	 και	 χρησιμοποιείται	 από	 την	

Στέγη	 Χορού	 Λευκωσίας	 ως	 πολυχώ-

ρος	παραγωγής	πολιτισμού.

Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 βρέθηκαν	

ιστορικά	στοιχεία	για	την	ακριβή	χρο-

νική	περίοδο	κατασκευής	του	κτιρίου,	

εντούτοις,	με	βάση	την	τυπολογία	και	

την	 μορφολογία	 του	στατικού	συστή-

ματος	αλλά	και	τα	υλικά	δόμησης	που	

χρησιμοποιήθηκαν,	 εκτιμάται	 ότι	 το	

κτίριο	 είναι	 κατασκευής	 μεταξύ	 1950	

και	 1960.	 Αποτελείται	 από	 ένα	 μικρό	

υπόγειο	 επιφάνειας	 περίπου	 70m2	 το	

οποίο	 βρίσκεται	 στη	Βορειοανατολική	

πλευρά	του	κτιρίου	και	ένα	ισόγειο	συ-

νολικού	εμβαδού	περίπου	650m2	τμήμα	

του	οποίου	(περίπου	170m2)	υψώνεται	

ακόμα	2,35m	πάνω	από	τη	πλάκα	ορο-

φής	 ισογείου	 για	 σκοπούς	 αερισμού	

και	φωτισμού	της	κεντρικής	αίθουσας.

Μετά	το	1974,	ανοίχθηκε	στρατιωτικό	

όρυγμα	βάθους	περί	τα	2m	σε	όλη	τη	

βορειοδυτική	πλευρά	του	τεμαχίου	το	

οποίο	 οδηγούσε	 στον	 Πεδιαίο	 ποτα-

μό.	 Λόγω	 του	 ανοικτού	 στρατιωτικού	

ορύγματος	το	οποίο	ήταν	πολύ	κοντά	

στη	στάθμη	θεμελίωσης	του	κτιρίου	η	

οποία	ανά	διαστήματα	γέμιζε	με	νερό,	

το	 κυρίως	κτίσμα	υπέστη	αρκετές	 και	

σοβαρές	βλάβες	στο	φέροντα	οργανι-

σμό	του	καθώς	το	έδαφος	απορροφού-

σε	το	νερό	και	δημιουργούσε	προβλή-

ματα	στη	θεμελίωση.	Ως	εκ	τούτου,	οι	

πρώτες	 εργασίες	 αποκατάστασης	 και	

συντήρησης	εκτελέστηκαν	από	τις	Τε-

χνικές	Υπηρεσίες	του	Δήμου	Λευκωσί-

ας	κατά	την	περίοδο	1994	–	1995.

Οι	 παρακάτω	 φωτογραφίες	 απεικονί-

ζουν	το	κτίριο	στη	σημερινή	του	κατά-

σταση	(Φ.	1,	Φ	2α	&	Φ.	2β).

Το	στατικό	σύστημα	είναι	σύμμεικτο	και	

αποτελείται	 από	 φέρουσα	 τοιχοποιία	

λαξευτού	πωρόλιθου	(περιμετρικά)	και	

στοιχεία	 οπλισμένου	 σκυροδέματος	

(εσωτερικά).	 Το	 υπόγειο	 αποτελείται	

από	 περιμετρική	 φέρουσα	 τοιχοποιία	

που	λειτουργεί	και	ως	αντιστήριξη	και	

από	εσωτερικές	διαχωριστικές	φέρου-

σες	τοιχοποιίες	ενώ	η	οροφή	του	είναι	

από	πλάκα	οπλισμένου	σκυροδέματος.	

Το	 ισόγειο	 αποτελείται	 από	φέρουσα	

τοιχοποιία	πάχους	περίπου	50cm	στην	

εξωτερική	περίμετρο	 και	 σε	 κάποιους	

εσωτερικούς	χώρους	και	από	κάνναβο	

υποστυλωμάτων	 –	 δοκών	 –	 πλακών	

από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	εσωτερικά.	

Στην	περίμετρο,	η	πλάκα	οροφής	εδρά-

ζεται	απευθείας	επί	της	φέρουσας	τοι-

χοποιίας.	Εσωτερικά	η	τοιχοποιία	είναι	

επιχρισμένη	σε	όλη	της	την	επιφάνεια	

ενώ	εξωτερικά	είναι	εμφανής.	

Με	σκοπό	την	καταγραφή	των	ζημιών,	

την	 ανάλυση	 της	 τυπολογίας	 τους,	

αλλά	και	τον	προσδιορισμό	της	παθο-

λογίας	 του	 κτιρίου,	 προγραμματίστη-

καν	 αρκετές	 επισκέψεις	 /	 αυτοψίες	

κατά	 τις	 οποίες	 πραγματοποιήθηκαν	

πλήρης	 αποτύπωση	 του	 φέροντος	

οργανισμού,	 δειγματοληψία	 από	 φέ-

ροντα	 στοιχεία	 του	 κτιρίου	 από	 ανε-

ξάρτητο	τεχνικό	εργαστήριο	αλλά	και	

γεωτεχνική	 έρευνα	 και	 εδαφολογικές	

γεωτρήσεις	ώστε	να	γίνει	αξιολόγηση	

Σχ.	1α:	Αεροφωτογραφία	κτιρίου

Σχ.	1β:	Κάτοψη	Ισογείου	κτιρίου

Φ.	2α,	Φ.	2β:	Νοτιοδυτική	&	Βορειο-

δυτική	όψη

Φ.	1:	Κτίριο	Αγοράς	Αγίου	Αντρέα

Φ.	2α
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των	εδαφικών	δεδομένων	αλλά	και	των	

διαφόρων	ζημιών	/	αδυναμιών	του	φέ-

ροντος	οργανισμού	της	κατασκευής.

Γενικότερα,	παρατηρήθηκαν	/	καταγρά-

φηκαν	 κάθετες	 και	 διαγώνιες	 ρηγμα-

τώσεις	 μεταβλητού	 εύρους	 σε	 διάφο-

ρα	 σημεία	 της	 φέρουσας	 τοιχοποιίας	 

(Φ.	4),	εκτός	επιπέδου	αστοχίες	της	τοι-

χοποιίας,	διαγώνιας	διεύθυνσης	ρηγμα-

τώσεις	στα	ανώφλια	και	κατώφλια	των	

ανοιγμάτων,	 κακή	 συνάφεια	 του	 οπλι-

σμού	 των	 στοιχείων	 οπλισμένου	 σκυ-

ροδέματος	 με	 το	 ίδιο	 το	 σκυρόδεμα,	

κακή	συμπύκνωση	του	σκυροδέματος,	

άτακτη	 τοποθέτηση	 οπλισμού	 περί-

σφιξης	σε	αρκετές	διατομές	οπλισμέ-

νου	 σκυροδέματος,	 ρηγματωμένα	 και	

εντόνως	ψαθυρά	λιθοσώματα	τα	οποία	

σε	αρκετές	περιπτώσεις	παρουσίαζαν	

πλήρη	 αστοχία,	 φθαρμένο	 αρμολό-

γημα	 και	 τέλος,	 εκτεταμένη	 υγρασία	

σε	πολλά	σημεία	εντός	και	εκτός	της	

κατασκευής	 με	 εντονότερη	 παρουσία	

στους	χώρους	του	υπογείου.

Τεκμηρίωση	Παθολογίας

Η	εξωτερική	διαγώνια	ρηγμάτωση	της	

βορειοδυτικής	 γωνίας	 της	 φέρουσας	

τοιχοποιίας	 αλλά	 και	 οι	 διαγώνιες	

ρηγματώσεις	 που	 παρατηρήθηκαν	 γε-

νικά	στις	συναρμογές	των	τοιχοποιιών	

αλλά	 και	 στα	 ανώφλια	 και	 κατώφλια	

των	 ανοιγμάτων,	 παρουσίαζαν	 εύρη	

που	 κυμαινόντουσαν	 από	 3mm	 μέχρι	

30mm	 (Φ.	 4,	 5	 &	 6).	 Η	 συγκεκριμένη	

τοιχοποιία	 (Φ.	 4)	 παρουσίαζε	 έντονη	

απόκλιση	από	την	κατακόρυφο	καθώς	

το	εύρος	της	ρηγμάτωσης	αυξανόταν	

αισθητά	πλησιάζοντας	την	στέψη	του	

τοίχου.

Μετά	 από	 ενδελεχή	 έρευνα,	 διαπι-

στώθηκε	ότι	οι	συγκεκριμένες	ρωγμές	

οφείλονταν	σε	καθίζηση	υπεδάφους	ή	

/	και	θεμελίων.	Η	καθίζηση	αυτή	ενδε-

χομένως	 να	 εκδηλώθηκε	αρχικά	 ή	 να	

επιδεινώθηκε	 λόγω	 της	 πολύχρονης	

παρουσίας	του	ανοικτού	στρατιωτικού	

ορύγματος.	Το	εν	λόγω	όρυγμα	ήταν	

πολύ	 κοντά	 στο	 κτίριο	 και	 προκαλού-

σε	στατική	αναστάτωση	στο	σύστημα	

παραλαβής	 φορτίων	 της	 θεμελίωσης	

καθώς	 απορροφούσε	 για	 πολλά	 χρό-

νια	τόσο	τα	νερά	της	βροχής	όσο	και	

υπόγεια	 ύδατα	 που	 παρουσιάζονταν	

περιοδικά	από	την	κοίτη	του	Πεδιαίου	

όταν	αυτός	πλημμύριζε.

Μετά	 από	 εδαφολογικές	 γεωτρήσεις	

που	 έγιναν	 (Φ.	 7)	 -	 (3	 γεωτρήσεις	

(boreholes)	 βάθους	 15m	 n	 κάθε	 μία),	

προσδιορίστηκε	ότι	η	υφιστάμενη	φέ-

ρουσα	 τοιχοποιία	 εδράζεται	 επί	 λε-

πτόκοκκου	 μίγματος	 από	 αργιλικές	

αμμοϊλύες	 πάχους	 2m,	 στρώμα	 που	

χαρακτηρίζεται	 ως	 χαλαρό,	 με	 μέση	

πλαστικότητα	 και	 επιτρεπόμενη	 τάση	

της	τάξης	των	180	kPa.

Σε	 αρκετά	 σημεία	 του	 σώματος	 της	

φέρουσας	 τοιχοποιίας	 εντοπίστηκαν	

λιθοσώματα	φθαρμένα,	μερικώς	ή	πλή-

ρως	ρηγματωμένα	(Φ.	8)	όπως	επίσης	

και	ψαθυρό	συνδετικό	κονίαμα	με	απο-

τέλεσμα	την	ασθενή	συνοχή	των	λιθο-

σωμάτων	και	επομένως	την	σημαντική	

απώλεια	φέρουσας	ικανότητας	του	συ-

στήματος	της	τοιχοποιίας.

Η	 απουσία	 περιμετρικής	 δοκού	 (“μα-
ντωσιάς”	 /	 περίδεσης)	 στη	 στέψη	 της	
εξωτερικής	 περιμετρικής	 τοιχοποιίας	
αποτελεί	 παράγοντα	 περαιτέρω	 διεύ-
ρυνσης	 των	 ρηγματώσεων	 και	 πρό-
κλησης	 εκτός	 επιπέδου	 αστοχιών	 και	
μετακινήσεων.	Ο	στατικός	ρόλος	μιας	
τέτοιας	δοκού	είναι	 να	προσφέρει	δι-
αφραγματική	 λειτουργία	 στην	 κατα-
σκευή	και	να	την	“εξαναγκάζει”	σε	μία	
ενιαία	παραμόρφωση	εντός	του	επιπέ-
δου	της	αποτρέποντας	την	ανεξάρτη-
τη	κίνηση	κάθε	τοίχου	σε	σχέση	με	το	
σύνολο	της	κατασκευής.

Όσον	 αφορά	 το	 σκελετό	 οπλισμένου	
σκυροδέματος,	 διαπιστώθηκε	 σχετικά	
μειωμένη	 αντοχή	 (από	 15Ν/mm2	 έως	
17Ν/mm2)	 και	 σε	 κάποιες	 περιπτώ-
σεις	 κακή	 συνάφεια	 του	 οπλισμού	 με	
το	σκυρόδεμα	λόγω	 της	χρήσης	ακα-
τάλληλων	 αδρανών	 που	 χρησιμοποι-

ήθηκαν	 για	 το	 μίγμα	 σκυροδέματος.	

Έντονη	ρηγμάτωση	&	
σχετική	εκτός	επιπέδου	
μετακίνηση	τμημάτων	

τοιχοποιίας

Προϋπάρχουσα
επέμβαση

Φ.	3:	 Παλαιότερη	 επέμβαση	 στη	 θε 
	 μελίωση

Φ.	4:	 Ρηγμάτωση	στη	Βορειοδυτική		
	 πλευρά

Φ.	6:	Ρηγμάτωση	εσωτερικά	στο	κτίριο

Φ.	5:	Διαγώνια	ρηγμάτωση	στη	Νότια		
	 γωνία

Φ.	7:	Γεώτρηση	στη	Βορειοανατολική		
	 πλευρά
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Εντοπίστηκαν	 επίσης	 πολλά	 κενά	
(“σπηλαιώσεις”),	 λόγω	 κακής	 συμπύ-
κνωσης	 του	 μίγματος	 κατά	 τη	 διάρ-
κεια	 τοποθέτησής	 του,	 όπως	 επίσης	
και	προβλήματα	ενανθράκωσης	τάξης	
βάθους	από	3,5	έως	4,0cm	στην	πλάκα	

οροφής	ισογείου	τοπικά.

Επίσης,	από	την	καταγραφή	του	Τεχνι-
κού	εργαστηρίου	με	τη	μέθοδο	της	σά-
ρωσης	δομικών	στοιχείων,	εντοπίστηκε	
άτακτη	τοποθέτηση	οπλισμού	περίσφι-
ξης	 (συνδετήρες)	 τόσο	 σε	 υποστυλώ-
ματα	 όσο	 και	 σε	 δοκούς	 οπλισμένου	
σκυροδέματος	πιθανόν	λόγω	μετατόπι-

σης	αυτών	κατά	την	σκυροδέτηση.

Σημάδια	 υγρασίας	 παρατηρήθηκαν	
σχεδόν	στο	σύνολο	της	δομής	του	κτι-
ρίου	με	τα	πιο	έντονα	και	εκτεταμένα	
εξ’	αυτών	να	εμφανίζονται	στους	χώ-
ρους	του	υπογείου	 (Φ.	9).	Αυτό	οφεί-
λεται	 σε	 πολλούς	 παράγοντες	 όπως	
η	 μη	 επαρκής	 στεγάνωση	 του	 χώρου	
του	υπογείου	από	την	υγρασία	και	από	
τα	 νερά	 της	 βροχής	 και	 του	ποταμού	
όπως	 επίσης	 και	 ο	 μη	 επαρκής	 αερι-

σμός	του	χώρου.

Η	υγρασία	έχει	επηρεάσει	εμφανώς	το	
στατικό	σύστημα	της	τοιχοποιίας	καθώς	
έχει	 εισχωρήσει	 σε	 βάθος	 εντός	 του	
αρμολογήματος	των	λιθοσωμάτων	του	
υπογείου	και	έχει	προκαλέσει	αποδιορ-
γάνωση	του	σώματος	της	τοιχοποιίας.

Υγρασία	εντοπίστηκε	επίσης	και	στην	

ανωδομή,	τόσο	εσωτερικά	(Φ.	10)	όσο	

και	 εξωτερικά	 (Φ.	 11).	 Σύμφωνα	 με	

μαρτυρίες,	η	παρατηρούμενη	υγρασία	

υπήρχε	σε	μεγάλο	βάθος	και	στο	πα-

ρελθόν	παρά	το	γεγονός	ότι	στις	επεμ-

βάσεις	που	έλαβαν	χώρα	κατά	τα	έτη	

1994	–	1995,	έγινε	προσπάθεια	αντιμε-

τώπισής	της	ή	/	και	εξάλειψής	της.

Ανάλυση	και	προτεινόμενες	επεμβάσεις

Για	την	αποτίμηση	της	σεισμικής	αντί-

στασης	και	της	πλαστιμότητας	της	κα-

τασκευής,	χρησιμοποιήθηκε	η	μέθοδος	

της	 στατικής	 ανελαστικής	 ανάλυσης	

(Push	Over	 Analysis)με	 τη	 χρήση	 του	

προγράμματος	 ETABS	 V.9.7.30	 της	

εταιρίας	CSI.	Η	συγκεκριμένη	ανάλυση	

δίνει	τη	δυνατότητα	μιας	πιο	ρεαλιστι-

κής	και	ακριβούς	προσέγγισης	της	σει-

σμικής	ικανότητας	του	δομήματος.

Aφού	 αξιολογήθηκαν	 λεπτομερώς	 τα	
αποτελέσματα	τόσο	της	ανάλυσης	όσο	
και	 της	 τεκμηρίωσης	της	παθολογίας,	
αποφασίστηκαν	 τα	 μέτρα	 επέμβασης	
που	 αναφέρονται	 στη	 συνέχεια.	 Τα	
μέτρα	 αυτά	 αφορούν	 τόσο	 εργασίες	
επισκευής	σε	φέροντα	και	μη	στοιχεία	
της	οικοδομής	(με	στόχο	την	άρση	της	
παθολογίας	μέσω	της	αποκατάστασης	
της	αντοχής	του	υλικού)	όσο	και	εργα-
σίες	ενίσχυσης	του	στατικού	φορέα(με	
στόχο	την	άρση	της	τρωτότητας	μέσω	
σχετικής	αύξησης	της	αντοχής	και	της	

ακαμψίας).

Για	να	επιτευχθεί	η	βέλτιστη	και	οικο-
νομικότερη	 ενίσχυση	 της	 κατασκευ-
ής	 χωρίς	 να	 επηρεαστεί	 ή	 αλλοιωθεί	
παράλληλα	 ο	 ιδιαίτερος	 χαρακτήρας	
της,	 κρίθηκε	 απαραίτητο	 να	 προτα-
θούν	 μέτρα	 /	 επεμβάσεις	 που	 να	 συ-
μπεριλαμβάνουν	 /	συνυπολογίζουν	 τη	
λειτουργία	 των	 παλαιότερων	 επεμβά-
σεων	που	έχουν	ήδη	εφαρμοστεί	στο	
κτίριο.	 Παράλληλα	 αποφασίστηκε,	
με	 κριτήριο	 αυτήν	 την	 παράμετρο,	 οι	
όποιες	 επεμβάσεις	 εκτελεστούν	 στο	
σώμα	 της	ανωδομής,	 να	 είναι	 όσο	 το	
δυνατόν	πιο	ήπιες	και	συμβατές	με	τον	

χαρακτήρα	του	κτιρίου.

Για	να	αντιμετωπιστούν	τα	προβλήμα-
τα	που	οφείλονται	στην	καθίζηση	του	
εδάφους,	 αποφασίστηκε	 η	 ενίσχυση	
του	 όλου	 συστήματος	 θεμελίωσης	
τόσο	 όσoν	 αφορά	 την	 βελτίωση	 των	
μηχανικών	 χαρακτηριστικών	 του	 εδά-
φους	 έδρασης	 της	 κατασκευής	 (ενί-
σχυση	 υπεδάφους)	 όσο	 και	 της	 ίδιας	
της	θεμελίωσης	(βαθειά	υποθεμελίωση	

με	χρήση	μικροπασσάλων).

Φ.	8:	Αστοχία	λιθοσωμάτων

Φ.	9:	Υγρασία	στο	υπόγειο

Φ.	10:	Υγρασία	στο	εσωτερικό	του	κτιρίου

Φ.	11:	Υγρασία	εξωτερικά

Σχ.	2:	Στατικό	προσομοίωμα
Σχ.	3:	Τσιμεντενέσεις	εδάφους	/	Soil		
	 Strengthening
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Η	βελτίωση	του	εδάφους	έδρασης	της	

κατασκευής	 επιτεύχθηκε	 με	 τη	 χρήση	

κατακόρυφων	και	κεκλιμένων	τσιμεντε-

νέσεων	(Σχ.	3)	που	τοποθετήθηκαν	πε-

ριμετρικά	της	κατασκευής.	Οι	εν	λόγω	

τσιμεντενέσεις	 εκτείνονται	 μέχρι	 το	

υγιές	 έδαφος	 εμπλουτίζοντας	 και	 αυ-

ξάνοντας	 σημαντικά	 την	 συμπύκνωση	

του	υφιστάμενου	υπεδάφους	έδρασης	

του	κτιρίου	και	κατευθύνοντας	μεγάλο	

μέρος	 των	 στατικών	 φορτίων	 της	 κα-

τασκευής	μέσα	στο	υγιές	στρώμα	των	

χονδρόκοκκων	 προσχώσεων	 της	 μάρ-

γας.	Η	βορειοδυτική	πλευρά	του	κτιρί-

ου	που	παρουσίαζε	και	το	μεγαλύτερο	

πρόβλημα	μετακινήσεων	λόγω	καθιζή-

σεων,	ενισχύθηκε	επιπρόσθετα	τόσο	με	

την	 εισπίεση	 μεγαλύτερης	 ποσότητας	

τσιμεντενέματος	όσο	και	μέσω	συστή-

ματος	μικροπασσάλων	(Σχ.	4)	που	λει-

τουργούν	 ενιαία	 μέσω	συνδετικής	 δο-

κού	–	κεφαλόδεσμου.	Το	νέο	σύστημα	

μικροπασσάλων	 συνδέθηκε	 μέσω	 ειδι-

κών	κατασκευαστικών	λεπτομερειών	με	

τις	 υπάρχουσες	 προγενέστερες	 επεμ-

βάσεις	ενίσχυσης	της	θεμελίωσης	που	

διενεργήθηκαν	από	τον	Δήμο	ώστε	να	

λειτουργήσουν	ενιαία	και	να	αυξήσουν	

ακόμα	περισσότερο	 το	ολικό	ποσοστό	

αποκατάστασης	της	κατασκευής.	

Για	να	επιδιορθωθούν	οι	ρηγματώσεις	

στο	σώμα	της	τοιχοποιίας	της	ανωδο-

μής	με	τρόπο	που	να	μην	αλλοιώνεται	

ο	 χαρακτήρας	 της,	 αποφασίστηκε	 να	

γίνουν	 συρραφές	 των	 ρηγματώσεων	

με	την	μέθοδο	της	τοποθέτησης	ριζο-

πλισμού	(“stitching”).

“Stitching”	 είναι	 η	 μέθοδος	 συρραφής	

μιας	 ρηγμάτωσης	 με	 την	 τοποθέτηση	

ελικοειδούς	 μορφής	 οπλισμού	 ή	 συ-

νηθισμένης	 χαλύβδινης	 ράβδου	 ως	

αγκύριο	(Σχ.	5).	Η	εργασία	της	συρρα-

φής	 αρχικά	 απαιτεί	 τη	 διάνοιξη	 οπής	

κάθετα	 στο	 πάχος	 του	 τοίχου	 και	 σε	

κατάλληλο	βάθος	ώστε	να	εισχωρήσει	

ικανοποιητικά	 στο	 σώμα	 της	 κάθετης	

τοιχοποιίας.	 Ακολουθεί	 η	 τοποθέτη-

ση	 του	 αγκυρίου	 /	 οπλισμού	 σε	 συ-

γκεκριμένες	 θέσεις	 και	 εν	 συνεχεία,	

η	 τοποθέτηση	 του	 ειδικού	 ενέματος	

(grouting).	Παράλληλα	με	τη	συρραφή,	

αντικαταστάθηκαν	 τα	 κατεστραμμένα	

και	 ιδιαιτέρως	 φθαρμένα	 λιθοσώματα	

και	 τοποθετήθηκε	 νέο,	 βαθύ	 αρμολό-

γημα	έτσι	ώστε	τα	λιθοσώματα	να	λει-

τουργήσουν	σαν	μία	ενιαία	τοιχοδομή	

αποκαθιστώντας	 έτσι	 την	 μονολιθικό-

τητα	του	φέροντος	συστήματος.

Με	τις	εργασίες	αυτές,	αποκαταστάθη-

κε	σε	μεγάλο	βαθμό	η	φέρουσα	ικανό-

τητα	της	λιθοδομής	ενώ	στα	αδύναμα	

σημεία	της	αυξήθηκε	η	 ικανότητά	της	

σε	διάτμηση	και	εφελκυσμό,	εντατικά	

μεγέθη	έναντι	των	οποίων	η	φέρουσα	

λιθοδομή	συνήθως	ασθενεί.	

Στο	εσωτερικό	της	κατασκευής,	έγινε	

αύξηση	 της	 διατομής	 συγκεκριμένων	

υποστυλωμάτων	 του	 στατικού	 καννά-

βου	 με	 τη	 μέθοδο	 της	 τοποθέτησης	

μανδύα	εκτοξευόμενου	σκυροδέματος	

ενώ	 εκτελέστηκε	 παράλληλα	 και	 ενί-

σχυση	 των	 θεμελίων	 των	 ενισχυόμε-

νων	υποστυλωμάτων	με	την	εισαγωγή	

νέων	επιφανειακών	θεμελίων	(Σχ.	6).

Μέσω	της	ανάλυσης	του	τροποποιημέ-

νου	 μοντέλου	 διαφάνηκε	 ότι	 η	 παρα-

τηρούμενη	διατμητική	ανεπάρκεια	των	

υφιστάμενων	 δοκών	 που	 εδράζονται	

στα	 ενισχυόμενα	 κατακόρυφα	 στοι-

χεία	παρουσίασε	μικρή	βελτίωση.

Για	να	μην	αυξηθεί	περαιτέρω	η	συνολι-

κή	μάζα	της	κατασκευής	και	χρειαστούν	

επιπρόσθετες	 εργασίες	 ενίσχυσης	 κυ-

ρίως	στη	θεμελίωση,	αποφασίστηκε	οι	

δοκοί	 που	 παρουσιάζουν	 ανεπάρκεια	

να	ενισχυθούν	με	ινοπλισμένα	πολυμε-

ρή	ινών	υάλου	(Σχ.	7).	Μεγάλο	ποσοστό	

της	ορθής	αλλά	και	επιτυχούς	τοποθέ-

τησης	των	υφασμάτων	στηρίζεται	στην	

προετοιμασία	 της	 υπό	 ενίσχυση	 επι-

φάνειας	πριν	 την	εφαρμογή	τους	έτσι	

ώστε	 να	 επιτευχθεί	 η	 μέγιστη	 δυνατή	

πρόσφυσή	τους	με	το	σκυρόδεμα.

Το	 όλο	 σύστημα	 των	 ινοπλισμέ-

νων	 υφασμάτων	 (Fibre	 Reinforced	

Polymers)	προσφέρει	αφενός	μεν	αύ-

ξηση	της	αντοχής	του	στοιχείου	έναντι	

των	εντατικών	μεγεθών	που	το	επιβα-

ρύνουν,	αφετέρου	δε	αμελητέα	αύξη-

ση	της	διατομής	ή	του	βάρους	του.

Σχ.	4:	Μικροπάσσαλος	και	τσιμεντενέσεις

Σχ.	5:	Συρραφή	τοιχοποιιών

Σχ.	6:	Ενίσχυση	θεμέλιου	υποστυλώματος



9Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος  2015

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Χρήση	σήμερα

Με	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	των	εργα-

σιών	αλλά	και	την	παράδοσή	του	στον	

εργοδότη,	το	κτίριο	δίνει	μια	νέα	λάμψη	

στη	περιοχή	καθώς,	μέσω	της	αποκατά-

στασης	του	και	της	νέας	χρήσης	του,	το-

νίζονται	όλα	εκείνα	τα	στοιχεία	που	επι-

κρατούσαν	την	περίοδο	της	κατασκευής	

του.	 Ταυτόχρονα	 με	 τον	 παραδοσιακό	

του	χαρακτήρα,	η	ένταξη	των	νέων	στοι-

χείων	μετάλλου	σε	συνδυασμό	με	την	

πέτρα	 και	 την	 ανανεωμένη	 επιφάνεια	

εμφανούς	 σκυροδέματος	 στο	 υπόγειο	

δίνουν	 έναν	 τόνο	 μοντέρνας	 μορφο-

λογίας	και	αισθητικής	στον	νέο,	πλέον,	

χώρο	 της	 Στέγης	 Χορού	 Λευκωσίας	 

(Φ.	12	&	13	&	14).

 

Συμπεράσματα

Οι	 επεμβάσεις	 που	 προτάθηκαν	 και	

εφαρμόστηκαν,	 αναβάθμισαν	 σε	 ένα	

ικανοποιητικό	βαθμό	το	συνολικό	στα-

τικό	σύστημα	του	κτιρίου.	Οι	προταθεί-

σες	 επεμβάσεις	 υλοποιήθηκαν	 πολύ	

προσεκτικά	 από	 τον	 εργολάβο	 του	

έργου	 -	 την	 κατασκευαστική	 εταιρία	 

C.	ROUSHAS	-	σε	συνεργασία	με	την	

Αρχιτέκτονα	του	έργου	κα	Σίλια	Παύ-

λου,	το	μελετητικό	γραφείο	Πολιτικών	

Μηχανικών	Πλάτωνας	Στυλιανού,	(μη-

χανικοί	έργου	Πλάτωνας	Στυλιανού	&	

Alberto	Farinola)	αλλά	και	με	τις	Τεχνι-

κές	Υπηρεσίες	 του	Δήμου	Λευκωσίας	

ώστε	 να	 μην	 επηρεάσουν	 τον	 ειδικό	

χαρακτήρα	του	κτιρίου.

Σχ. 7:	Toποθέτηση	FRP	σε	υφιστάμενη	δοκό	από	Ο.Σ.

Σχ.	8:	Σχεδιαστική	πρόσοψη	κτιρίου	όπου	δεικνύονται	οι	προταθείσες	επεμβάσεις

Οι	 εργαστηριακοί	 έλεγχοι	 των	 στοι-

χείων	 οπλισμένου	 σκυροδέματος	 και	

πέτρας	αλλά	και	οι	εδαφολογικές	γε-

ωτρήσεις	διεξήχθηκαν	από	την	εταιρία	

GEOINVEST,	ενώ	οι	εργασίες	των	πασ-

σάλων	 και	 τσιμεντενέσεων	 διεξήχθη-

καν	από	την	εταιρία	ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙ-

ΚΗ.	 Τέλος,	 οι	 εργασίες	 τοποθέτησης	

των	 ινοπλισμένων	υφασμάτων	εκτελέ-

στηκαν	από	τη	εταιρία	QUAKEGUARD.

Κάθε	μελέτη	συντήρησης,	αποκατάστα-

σης,	 “αναβίωσης”	τέτοιων	κατασκευών	

πρέπει	να	λαμβάνει	υπόψη	της	το	γεγο-

νός	 ότι	 αυτές	 οι	 κατασκευές	 διατηρή-

θηκαν	διαχρονικά,	αντιπροσωπεύοντας	

την	 τεχνοτροπία	 και	 την	 τεχνογνωσία	

μιας	άλλης	εποχής.	Οφείλουμε	λοιπόν	

ως	μηχανικοί	να	μελετάμε	προσεκτικά	

το	 ιστορικό	 της	 κάθε	 κατασκευής,	 να	

σεβόμαστε	το	παρελθόν	της	και	να	αντι-

μετωπίζουμε	 με	 μεγάλη	 προσοχή	 και	

σκέψη	 την	 πρόκληση	 του	 να	 επεμβαί-

νουμε	 (όπου	 κρίνουμε	 ότι	 χρειάζεται)	

χωρίς	να	αλλοιώνουμε	τον	χαρακτήρα	

της	έτσι	ώστε	να	συνεχίσει	να	“μεταφέ-

ρει”	γνώσεις	και	ιστορία	στο	μέλλον.

Είναι	αδιαμφισβήτητο	το	γεγονός	ότι	τα	

υλικά,	τα	μέσα	(εξοπλισμός,	σχεδιαστι-

κά	και	υπολογιστικά	προγράμματα)	και	

η	 γνώση	 εξελίσσονται	 συνεχώς	 μέσα	

στα	 χρόνια	 παρέχοντας	 στους	 μηχα-

νικούς	 τη	 γνωριμία	 με	 νέες	 μεθόδους	

επέμβασης,	 συντήρησης	 και	 αποκατά-

Φ.	12:	Πρόσοψη	κτιρίου

Φ.	13:	Υπόγειος	χώρος

Φ.	14:	Εσωτερικός	χώρος

στασης	 παραδοσιακών	 κατασκευών.	

Εντούτοις,	 η	 οποιαδήποτε	 επέμβαση	

κρίνεται	 ως	 απαραίτητη	 θα	 πρέπει	 να	

γίνεται	με	ιδιαίτερη	προσοχή	και	σεβα-

σμό	στο	παρελθόν	καθώς	γνωρίζοντας	

και	μελετώντας	το	παρελθόν,	είμαστε	

πιο	έτοιμοι	για	το	μέλλον.			
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Περίληψη

Η	 ανακοίνωση	 θα	 προσπαθήσει,	 μέσα	

από	τα	σχέδια	της	κατασκευής	του	υπο-

στέγου	 του	 ΗΣΑΠ	 στον	 Πειραιά,	 που	

φυλάσσονται	στην	Τεχνική	του	Υπηρε-

σία,	να	δώσει	στοιχεία	από	το	ιστορικό	

του	έργου,	το	τεχνικό	περιβάλλον	της	

εποχής,	καθώς	και	τις	στατικές	γνώσεις	

των	αρχών	του	1900.	Στην	ιστορία	των	

κατασκευών	 οι	 σταθμοί	 των	 τραίνων	

σημαδεύουν	μια	εποχή	που	η	κατασκευ-

αστική	πρόοδος	είναι	συνυφασμένη	με	

τη	γέννηση	των	σύγχρονων	πολιτικών	

μηχανικών,	 στους	 οποίους	 οφείλεται,	

όχι	μόνον	υποδομή	που	ήταν	απαραίτη-

τη	για	τη	λειτουργία	του	σιδηροδρόμου	

(τροχιές,	 γεφυρώσεις	 κλπ),	 αλλά	 σε	

μεγάλο	 βαθμό	 και	 η	 μορφολογική	 και	

τεχνική	διαμόρφωση	των	σταθμών	της	

εποχής.	 Σε	 θεωρητικό	 επίπεδο,	 η	 γε-

νίκευση	 της	χρήσης	 του	σιδήρου,	 που	

ξεκινώντας	 από	 την	 κάλυψη	 των	 ανα-

γκών	του	σιδηροδρομικού	δικτύου	επε-

κτάθηκε	και	στις	κτιριακές	κατασκευές,	

γέννησε	 τη	 σύγχρονη	 στατική	 μέσα	

από	 την	 πρακτική	 και	 θεωρητική	 ανα-

ζήτηση	 των	 νόμων	 της	 συμπεριφοράς	

του	νέου	υλικού.	Πιστεύω	ότι	το	υλικό	

αυτό	του	ΗΣΑΠ	αξίζει	να	διασωθεί	και	

η	σύντομη	παρουσίαση	που	γίνεται	πα-

ρακάτω	αποτελεί	μια	μικρή	συνεισφορά	

στη	μεγάλη	κατασκευαστική	παράδοση	

που	εκπροσωπεί.

1.	Εισαγωγή

Αφορμή	για	το	άρθρο	αυτό	μας	έδωσε	

η	«	ανακάλυψη»	των	κατασκευαστικών	

σχεδίων	 της	 μεταλλικής	 κατασκευής	

του	 σταθμού	 του	Πειραιά	 του	Η.Σ.Α.Π.	

στο	αρχείο	της	Τεχνικής	του	Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα,	με	τη	συγκατάθεση	του	

Διευθυντού	 Γραμμής	 και	 Έργων	 του	

Η.Σ.Α.Π.	 κου	 Αθανασίου	 Ρίζου	 και	 τη	

βοήθεια	των	μηχανικών	της	Υπηρεσίας	

Μελετών,	 κ.κ.	 Στρατή	 Αποστόλου	 πο-

λιτικού	 μηχανικού	 και	 Ιωάννη	 Αδάμου	

αρχιτέκτονα,	 διερευνήθηκε,	 ταξινομή-

θηκε	και	αξιολογήθηκε	το	υπάρχον	υλι-

κό	στα	αρχεία	αυτά.	Από	τη	θέση	αυτή	

θέλω	να	τους	ευχαριστήσω	που	είχαν	

την	καλοσύνη	να	μου	επιτρέψουν	 την	

πρόσβαση	σ’	αυτό.

Η	παρουσίαση	μερικών	έστω	τμημάτων	

της	 μελέτης,	 μας	 θυμίζει	 την	 εποχή,	

που	λόγω	έλλειψης	των	απεριόριστων	

αναλυτικών-υπολογιστικών	μέσων	που	

διαθέτουμε	σήμερα,	καλλιεργούσε	με-

θόδους	 αναλυτικές	 και	 γραφικές	 των	

οποίων	 ο	 όγκος	 των	 υπολογισμών	 θα	

μπορούσε	 να	 είναι	 διαχειρίσιμος	 από	

το	 μηχανικό	 με	 τη	 βοήθεια	 απλών	 πι-

νακοποιήσεων	 και	 του	 λογαριθμικού	

κανόνα,	 δηλαδή	 με	 το	 λογισμό	 των	

αριθμητικών	 πράξεων	 και	 των	 απλών	

συναρτήσεων.

2.	Σχετικά	με	την	Ιστορία

Οι	 Σταθμοί	 των	 τραίνων	 αποτελούν	

χώρους	που	μας	γεννούν	ιδιαίτερα	συ-

ναισθήματα.	Η	συνεχής	κίνηση	των	αν-

θρώπων,	η	γοητεία	και	η	μυθολογία	του	

ταξιδιού,	 η	 μνημειακή	 πρόθεση	 και	 η	

κλίμακα	 της	 κατασκευής,	 συμβάλλουν	

στα	συναισθήματα	αυτά.	

Αποτελούν	 επίσης	 σημαντικούς	 σταθ-

μούς	 της	 ιστορίας	 των	 κατασκευών,	

ταυτισμένους	με	την	ιδέα	της	προόδου	

που	 συνόδεψε	 τη	 βιομηχανική	 επανά-

σταση	και	την	εκπληκτική	διάδοση	των	

μεταλλικών	 κατασκευών	 που	 έκαναν	

δυνατή	 την	 υλοποίηση	 τολμηρών	 και	

επιβλητικών	έργων,	 ικανών	να	εκφρά-

σουν	 τις	 φιλοδοξίες	 μιας	 εποχής	 που	

πίστευε	ότι	δεν	θα	γνώριζε	όρια.	

Στην	 ιστορία	 των	 κατασκευών	 σημα-

δεύουν	μια	εποχή	που	η	κατασκευαστι-

κή	πρόοδος	 είναι	 συνυφασμένη	με	 τη	

γέννηση	των	σύγχρονων	πολιτικών	μη-

χανικών,	στους	οποίους	οφείλεται	όχι	

μόνον	η	υποδομή	που	ήταν	απαραίτητη	

για	 τη	 λειτουργία	 του	 σιδηροδρόμου	

(τροχιές,	 γεφυρώσεις	 κλπ)	 αλλά	 σε	

μεγάλο	 βαθμό	 και	 η	 μορφολογική	 και	

τεχνική	διαμόρφωση	των	σταθμών	της	

εποχής.	

Η	κατασκευή	των	πρώτων	σιδηροδρό-

μων	επηρέασε	σημαντικά	την	επιστήμη	

των	 κατασκευών,	 θέτοντας	 μια	 σειρά	

από	νέα	προβλήματα,	τόσο	στη	γεφυ-

ροποιία,	 όσο	 και	 στα	 κτηριακά	 έργα,	

αυξάνοντας	 τις	 απαιτήσεις	 ακαμψίας	

των	φορέων	και	το	μέγεθος	των	προς	

γεφύρωση	 ανοιγμάτων.	 Οι	 πρώτες	

απαντήσεις	στις	απαιτήσεις	αυτές,	δό-

θηκαν	κυρίως	με	την	ανάπτυξη	δικτυω-

τών	φορέων.

Με	 αφορμή	 τη	 μελέτη	 των	 κιβωτιοει-

δών	γεφυρών	που	πρότεινε	ο	Στέφεν-

σον	στον	Conway	και	την	Britania	στον	

Menai	Straits	το	1845,	τέθηκαν	για	πρώ-

τη	φορά	τα	θέματα	του	λυγισμού	των	

λεπτότοιχων	 διατομών,	 η	 έρευνα	 των	

φορέων	μέσω	μοντέλου,	οι	σύνδεσμοι	

με	 πριτσίνωμα	 των	 μεταλλικών	 πλα-

κών,	η	πλευρική	πίεση	ανέμου,	οι	θερ-

μοκρασιακές	διαφορές	κλπ.	

Χάρις	 στην	 ανάπτυξη	 των	 σιδηροδρό-

μων,	 τέθηκε	 και	 μελετήθηκε	 συστη-

ματικά	 πειραματικά	 κυρίως	 από	 τον	

Wohler,	το	πρόβλημα	της	κόπωσης	του	

μετάλλου	 κάτω	 από	 επαναλαμβανό-

μενη	 φόρτιση	 (βασικά	 οι	 άξονες	 των	

τροχών)	

Σε	θεωρητικό	επίπεδο	η	γενίκευση	της	

χρήσης	 του	 σιδήρου,	 που	 ξεκινώντας	

από	 την	 κάλυψη	 των	 αναγκών	 του	 σι-

δηροδρομικού	 δικτύου	 επεκτάθηκε	 και	

στις	 κτιριακές	 κατασκευές	 γέννησε	 τη	

σύγχρονη	στατική	μέσα	από	την	πρακτι-

κή	και	θεωρητική	αναζήτηση	των	νόμων	

της	συμπεριφοράς	του	νέου	υλικού.	

Ο	Νavier	πρώτος	το	1826	έδωσε	βασι-

σμένος	στη	θεωρία	 της	 ελαστικότητας	

και	τα	πειραματικά	δεδομένα	της	εποχής	

τις	μαθηματικές	σχέσεις	που	επέτρεπαν	

τον	 υπολογισμό	 της	 αντοχής	 καμπτό-

μενης	δοκού	και	του	βέλους	κάμψεως.	

Έδωσε	ακόμα	μια	γενική	μέθοδο	υπολο-

γισμού	στατικώς	αορίστων	κατασκευών,	

βασισμένη	στην	ελαστικότητα.

Η μεταλλική μετασκευή του σταθμού του Η.Σ.Α.Π. στον Πειραιά
Άρης	Χατζηδάκης,	Πολιτικός	Μηχανικός

Ειδικά Θέματα
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Οι	 πρώτες	 εφαρμογές	 δικτυωτών	 φο-

ρέων	 ήταν	 ξύλινες	 γέφυρες	 ή	 ορο-

φές.	 Από	 την	 αρχαιότητα	 έχουμε	 την	

περίφημη	 γέφυρα	 του	 Τραϊανού	 στο	

Δούναβη	 και	 τέτοιες	 κατασκευές	 εί-

ναι	γνωστές	από	το	Παλλάντιο	και	την	

Ελβετία.	 Οι	 πρώτες	 σιδηροδρομικές	

γέφυρες	στην	Αμερική	ήταν	επίσης	ξύ-

λινα	δικτυώματα.	Από	το	1840	και	μετά,	

έχουμε	μεταλλικά	δικτυώματα	και	από	

το	1846	εμφανίζεται	το	μεταλλικό	τρι-

γωνικό	 δικτύωμα	 Warren.	 Παράλληλα	

αναπτύσσονται	αναλυτικές	μέθοδοι	εύ-

ρεσης	των	εντάσεων	των	ράβδων	από	

τους	Jourawski,	Schwelder,	και	Ritter.	

Η	 ανάπτυξη	 των	 γραφικών	 μεθόδων	

επίλυσης	φορέων	από	τον	Culmann	το	

1851	και	στη	συνέχεια	από	τους	Ritter,	

Mohr	και	Cremona	βοήθησαν	την	διάδο-

ση	των	δικτυωτών	κατασκευών.	

Ο	 Culmann	 εργάστηκε	 αρχικά	 στους	

Βαβαρικούς	 σιδηροδρόμους,	 ταξίδεψε	

σε	Αμερική	και	Αγγλία	όπου	μελέτησε	

κριτικά	τις	υπάρχουσες	ξύλινες	και	με-

ταλλικές	σιδηροδρομικές	 γέφυρες	 και	

το	1855	διορίστηκε	καθηγητής	θεωρίας	

των	κατασκευών	στο	νεοσύστατο	Πο-

λυτεχνείο	 της	 Ζυρίχης.	 Η	 κατασκευή	

του	δυναμοπολυγώνου	και	του	σχοινο-

πολυγώνου,	είναι	γνωστή	από	την	επο-

χή	 του	 Varignon	 και	 χρησιμοποιήθηκε	

από	τους	Lame	και	Clapeyron	στην	ανά-

λυση	των	τόξων.	Ο	Poncelet	τα	χρησι-

μοποίησε	επίσης	στην	ανάλυση	τοίχων	

αντιστήριξης.	 Αποτελούσαν	 όμως	 με-

μονωμένες	 εφαρμογές.	 Η	 βασική	 συ-

νεισφορά	 του	 Culmann	 έγκειται	 στη	

συστηματική	 ανάπτυξη	 των	 γραφικών	

μεθόδων	για	την	επίλυση	όλων	των	κα-

τασκευών	και	στη	δημοσίευση	το	1866	

του	πρώτου	βιβλίου	γραφοστατικής.	Η	

χρήση	της	κλείουσας	του	σχοινοπολυ-

γώνου	για	την	εύρεση	του	διαγράμμα-

τος	ροπών	και	της	ελαστικής	γραμμής	

σε	 ολόσωμους	 ισοστατικούς	 φορείς,	

οφείλεται	κυρίως	στην	συνεισφορά	του	

Mohr.	Σε	αυτόν	οφείλεται	η	παρατήρη-

ση	ότι	το	βέλος	(απόσταση)	μεταξύ	της	

κλείουσας	 και	 του	 σχοινοπολυγώνου	

σε	 μία	 θέση,	 πολλαπλασιαζόμενο	 με	

την	 πολική	 απόσταση	 του	 δυναμοπο-

λυγώνου,	μας	δίνει	την	καμπτική	ροπή	

στη	θέση	αυτή.

Ο	 Culmann	 θεωρούσε	 σημαντική	 την	

προβολική	 γεωμετρία	 στην	 ανάπτυξη	

των	γραφικών	μεθόδων	και	αναπτύσσει	

τις	 προβολικές	 ιδιότητες	 συστήματος	

δυνάμεων	στο	βιβλίο	του.	

Αν	 η	 διδασκαλία	 της	 παραστατικής	

γεωμετρίας	 κληρονομήθηκε	 από	 τις	

ανάγκες	της	λιθοτομίας	και	τον	Monge,	

η	 διδασκαλία	 της	 προβολικής	 γεωμε-

τρίας	 κληρονομήθηκε	 από	 την	 σύστα-

ση	 του	Culmann,	 ότι	 είναι	 απαραίτητη	

στους	μηχανικούς.

Οι	 γραφικές	 μέθοδοι	 κυριάρχησαν	 για	

τα	επόμενα	100	χρόνια,	αναπτύχθηκαν	

από	επιστήμονες	όπως	ο	Winkler	και	ο	

Mohr	και	διαδόθηκαν	σε	όλη	την	Ευρώ-

πη	και	από	τον	Luigi	Cremona	του	Πολυ-

τεχνείου	του	Μιλάνου,	ο	οποίος	συστη-

ματοποίησε	 την	 τεχνική	 της	 χάραξης	

των	εναλλακτών	δυναμοδιαγραμμάτων	

και	μελέτησε	τις	γεωμετρικές	ιδιότητες	

τους.	Οι	μέθοδοι	αυτές	εξάντλησαν	τις	

δυνατότητες	μελέτης	των	 ισοστατικών	

φορέων	 και	 με	ορισμένες	 τεχνικές	 και	

υπερστατικών.	 Χρησιμοποιήθηκαν	 ακό-

μα	στην	ανάλυση	των	λίθινων	τόξων	για	

τη	 χάραξη	 της	 καμπύλης	 των	 πιέσεων	

υπό	κάποιες	παραδοχές	και	του	σχοινο-

πολυγώνου	των	εξωτερικών	δυνάμεων.

Η	 διάδοση	 της	 χρήσης	 του	 σιδήρου	
οδήγησε	 στη	 βιομηχανική	 παραγωγή	
του,	στην	τυποποίηση	των	διατομών	και	
των	κατασκευαστικών	λύσεων.	Οι	συν-
δέσεις	τυποποιήθηκαν	και	υπήρχε	πλή-
θος	πρότυπων	λύσεων	σε	βιομηχανική	
παραγωγή.	Πρώτη	φορά	στην	ιστορία	ο	
μηχανικός	μπορούσε	να	προδιαγράψει	
με	αξιοπιστία	τις	 ιδιότητες	του	υλικού	
που	 θα	 χρησιμοποιούσε	 όπως	 υλοποι-
ούνταν	στην	κατασκευή.

Ο	Culmann	και	το	εξώφυλλο	της	πρώ-
της	 έκδοσης	 της	 γραφοστατικής	 του,	
καθώς	και	 η	 γραφοστατική	 του	Zillich	
σε	μετάφραση	του	Γκίνη	ως	διδακτικό	
βιβλίο	του	1902.

Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα
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Η	 παραπέρα	 πρόοδος	 της	 επιστήμης	

των	 κατασκευών,	 θα	 έπρεπε	 να	 αντι-

μετωπίσει	 συνθετότερους	 φορείς	 και	

να	 περιλάβει	 τις	 ελαστικές	 ιδιότητες	

του	υλικού	για	να	μπορέσει	να	προκρί-

νει	 μεταξύ	 των	 απείρων	 δυνατοτήτων	

ισορροπίας	 και	 έντασης,	 ποια	 είναι	

συμβατή	με	τα	δεδομένα	του	προβλή-

ματος.	 Ξεκινούσε	 η	 λαμπρή	 για	 την	

μηχανική	εποποιία	που	βασίστηκε	στη	

μαθηματική	θεωρία	της	ελαστικότητας,	

για	να	διαψευστεί	μετά	από	100	χρόνια	

η	αξιοπιστία	της	προσέγγισης	της	φύ-

σης	με	αποκλειστικά	ιδανικό	μαθηματι-

κό	τρόπο.	

Η	 επίλυση	 υπερστατικών	 τοξοτών	

κατασκευών	 αναπτύχθηκε	 από	 το	

Maxwell	και	τον	Castigliano	με	ενεργει-

ακή	θεώρηση	του	αποτελέσματος	των	

δυνάμεων	πάνω	στην	κατασκευή	και	ο	

Bettι	 γενίκευσε	 τις	 σχέσεις	 ανάμεσα	

στο	 έργο	 των	 εξωτερικών	 δυνάμεων	

και	την	ελαστική	ενέργεια	του	φορέα.	

Έτσι,	στο	τέλος	του	19ου	αιώνα	υπάρ-

χουν	 τα	μέσα	για	 την	 επίλυση	σύνθε-

των	κατασκευών,	πράγμα	που	ευνόησε	

την	πραγματοποίηση	δικτυωτών	τόξων,	

συνήθως	αρθρωτών,	για	τη	γεφύρωση	

και	την	κάλυψη	μεγάλων	ανοιγμάτων.

Είναι	 η	 εποχή	που	η	μαθηματική	θεω-

ρία	 της	 ελαστικότητας	φαίνεται	 η	 πα-

νάκεια	για	την	επίλυση	των	πρακτικών	

προβλημάτων	του	μηχανικού.	Θα	χρει-

αστεί	 περισσότερο	 από	 ένας	 αιώνας	

για	 να	 γίνει	 αντιληπτό	 ότι	 οι	 πραγμα-

τικές	κατασκευές	λειτουργούν	αρκετά	

διαφορετικά	από	τις	μαθηματικές	τους	

εξιδανικεύσεις	 και	 ότι	 η	 εύρεση	 των	

εντατικών	 μεγεθών	 λειτουργίας	 μιας	

πραγματικής	 κατασκευής	 είναι	 σχε-

δόν	 ανέφικτη.	 Οι	 πειραματικές	 αυτές	

διαπιστώσεις	 οδήγησαν	 στη	 συνέχεια	

στις	 πλαστικές	 θεωρήσεις	 και	 τη	 μέ-

θοδο	 των	οριακών	 καταστάσεων	ενός	

φορέα.	Επιστρέψαμε	έτσι	σε	προσεγγί-

σεις	στερεού	σώματος	και	κινηματικές	

μεθόδους	που	χρησιμοποιούσαμε	πριν	

την	επανάσταση	του	Navier.	

Οι	 θεωρητικές	 κατακτήσεις	 της	 ελα-

στικότητας	 προχώρησαν	 παράλληλα	

με	 την	 πραγματοποίηση	 καταπληκτι-

κών	 σιδηρών	 έργων	 από	 μηχανικούς,	

σαν	τον	Brunel	και	τον	Stefenson	στην	

Αγγλία,	τον	Roebling	στην	Αμερική	και	

τον	Eiffel	στη	Γαλλία,	ενώ	το	πρόβλη-

μα	των	συνδέσεων	λύθηκε	με	την	ανά-

πτυξη	της	τεχνικής	του	πριτσινώματος	

από	 τους	Hodgkinson	 και	 Fairbairn.	Οι	

πριτσινωτές	 συνδέσεις	 αποδείχθηκαν	

καλύτερες	από	τις	κοχλιωτές	που	δεν	

προσφέρουν	παρά	αντοχή	σε	διάτμηση,	

γιατί	η	τοποθέτηση	του	ήλου	εν	θερμώ	

γεμίζει	όλα	τα	κενά	της	σύνδεσης	και	

η	συρρίκνωση	του	υλικού	με	την	ψύξη	

δημιουργεί	μια	τοπική	περίσφιξη,	ευερ-

γετική	για	την	ποιότητα	και	αντοχή	της	

σύνδεσης.

Δημιουργήθηκε	 έτσι	 μια	ολόκληρη	 τε-

χνολογία	 συνδέσεων	 με	 εξειδικευμέ-

νους	τεχνίτες	«γυρωτές»	και	μηχανές	

για	μαζικές	συνδέσεις	στο	εργοστάσιο	

που	σημάδεψε	 την	πρώτη	εποχή	ανά-

πτυξης	των	σιδηρών	κατασκευών.

Οι	 διεθνείς	 εκθέσεις,	 χώροι	 έκθεσης	

των	 βιομηχανικών	 επιτευγμάτων	 των	

Ο	 Cremona	 και	 δύο	 εφαρμογές	 γρα-
φικής	 επίλυσης,	 δικτυώματος	 τύπου	
Polonceau	και	καμπτόμενης	δοκού.

«γυρωτές»	εξιδανίκευση	ενός	επαγγέλ-
ματος	σε	πίνακες	της	εποχής
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αναπτυγμένων	χωρών	της	εποχής,	αλλά	

και	 κορυφαίες	 εκφράσεις	 του	 πνεύμα-

τος	 του	 ανταγωνισμού	 ανάμεσά	 τους,	

έγιναν	η	αφορμή	για	την	κατασκευή	μο-

ναδικών	μεταλλικών	κατασκευών	όπως	

το	Crystal	Palace,	o	πύργος	του	Eiffel	και	

η	 Galerie	 des	 Machines	 του	 Contamin,	

ενιαίου	χώρου	με	άνοιγμα	107,0	μ,	που	

αποτέλεσε	 το	 πρώτο	 παράδειγμα	 χρή-

σης	τριαρθρωτού	τόξου	για	την	κάλυψη	

μεγάλων	χώρων.

3.	Σχετικά	με	το	Έργο

Ο	σταθμός	του	ΗΣΑΠ	στον	Πειραιά	εί-

ναι	 οικείος	 σε	 όλους	 μας.	 Σαν	 κτίριο	

δεσπόζει	 στην	 περιοχή	 του	 λιμανιού	

και	μορφολογικά	θα	μπορούσε	να	είναι	

οποιοδήποτε	αστικό	κτίριο	του	μεσοπο-

λέμου,	ένα	κτήριο	υπηρεσιών	ή	ακόμα	

ένα	μεγάλο	ξενοδοχείο.	Είναι	έργο	των	

αδελφών	Αγγέλου,	Ιωάννη	αρχιτέκτονα	

και	Μιλτιάδη	πολιτικού	μηχανικού,	 και	

θεωρείται	επηρεασμένο	από	το	σταθμό	

του	Μιλάνου.	Η	αίθουσα	αναχωρήσεων	

και	αφίξεων	που	καλύπτει	η	μεταλλική	

κατασκευή,	αποκρύπτεται	πλήρως	από	

τις	κύριες	όψεις	του	κτιρίου,	έτσι	ώστε	

να	πρέπει	να	μπεις	μέσα	για	να	αντιλη-

φθείς	τη	χρήση	του.	Φαίνεται	ότι	έγινε	

συνειδητή	 επιλογή	 πλήρους	 ένταξης	

του	κτιρίου	στο	αστικό	του	περιβάλλον.	

Δεν	είναι	σαφής	η	συμβολή	των	Αγγέ-

λου	στην	μορφή	του	υποστέγου,	γιατί	

γνωρίζουμε	ότι	ο	διαγωνισμός	έγινε	με	

βάση	σχέδια	του	μηχανικού	Schneider.	

Η	αίθουσα	αφίξεων	-	αναχωρήσεων	κα-
λύπτεται	από	μια	σειρά	ολόσωμων	τρι-
αρθρωτών	 τόξων	 ανοίγματος	 20,20	 μ	
και	ύψους	12,70	μ,	τοποθετημένων	ανά	
12,30	 μ,	 σχηματίζοντας	 μια	 αίθουσα	
συνολικού	 μήκους	 123,0	 μ,	 που	 καλύ-
πτει	τις	δύο	γραμμές.	Το	ακραίο	προς	
την	Αθήνα	πλαίσιο	που	φέρει	τα	κατα-
κόρυφα	 υαλοστάσια	 που	 κλείνουν	 το	
τόξο	από	την	γένεση	της	καμπύλης	του	
και	άνω,	είναι	διαρθρωτό	πιθανόν	επει-
δή	 η	 δυνατότητα	 θλάσης	στην	 κλείδα	
μπορούσε	 να	 δημιουργήσει	 πρόβλημα	
στο	εκτεταμένο	υαλοστάσιο.	Τα	ανοίγ-
ματα	μεταξύ	των	τόξων	κατά	μήκος	της	
αίθουσας	 καλύπτονται	 με	 αρθρωτές	
δοκούς	 Gerber,	 επί	 των	 οποίων	 στε-
ρεώνονται	 δευτερεύουσες	 δοκοί	 που	
φέρουν	 τα	 υαλοστάσια	 της	 οροφής.	
Η	 διαμήκης	 ακαμψία	 της	 κατασκευής	
εξασφαλίζεται	με	οριζοντίους	αντιανέ-
μιους	συνδέσμους,	καθώς	και	με	διαμή-
κη	 δικτυωτό	 αντιανέμιο	 στη	 θέση	 του	
κορφιά	 της	 κατασκευής.	 Υπάρχει	 επί-
σης	ισχυρή	κεφαλοδοκός	πλαισίου	στο	
ύψος	της	γένεσης	του	τόξου	που	σχη-
ματίζει	ένα	διαμήκες	πλαίσιο,	μέσω	και	
της	σύνθετης	διατομής	μορφής	Τ	των	
μεταλλικών	 στύλων.	 Η	 τεγίδα	 λόγω	
του	 μεγάλου	 ανοίγματος	 της,	 προκύ-
πτει	U	300*100*10,	αναπτύσσει	τάσεις	
480	kg/cm2	και	μέγιστο	βέλος	19	χλστ,	 
δηλαδή	L/655.	

Πάνω	 από	 τα	 τόξα	 υπάρχει	 τριγωνική	
υπερύψωση	 της	 στέγης	 (λατέρνα)	 για	
τον	αερισμό	της	αίθουσας.	Οι	σύνθετες	
διατομές	 του	 τόξου	 μορφώνονται	 από	
επίπεδα	ελάσματα	και	γωνιακά	προφίλ,	
έχουν	διατομή	Τ,	ώστε	να	εμφανίζουν	
και	 διαμήκη	 ακαμψία,	 έχουν	 μεταβλη-
τή	κατά	τον	άξονα	τους	διατομή,	ώστε	
να	προσαρμόζονται	στη	μεταβολή	 των	
εντάσεων,	 συμβάλλοντας	 στην	 οικο-
νομία	της	κατασκευής.	Οι	απαραίτητες	

συνδέσεις	 για	 τη	 μόρφωση	 της	 όλης	
κατασκευής,	 είναι	 κατά	 κανόνα	πριτσι-
νωτές	(γυρωτικός	ήλος).	Τα	πλαίσια	φέ-
ρουν	 επίσης	 διακοσμητικά	 μοτίβα,	 επί-
σης	 πριτσινωμένα	 πάνω	 στη	 λαμαρίνα	

της	σύνθετης	διατομής.

Η	 κατασκευή	 του	 μεταλλικού	 υπόστε-

γου	 αποτέλεσε	 ξεχωριστή	 εργολαβία	

που	ανατέθηκε	μετα	από	προσφορές	και	

διαπραγμάτευση	 στην	 Ανώνυμη	 Εται-

ρεία	Dyle	et	Bacalan,	με	εργοστάσιο	στη	

Louvain	και	έδρα	το	Παρίσι.	Την	εταιρεία	

εκπροσωπούσε	στην	Αθήνα	βάσει	πλη-

ρεξουσίου,	ο	κ.	Β.	Αριστόβουλος.

Ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 το	 κείμενο	

της	 σχετικής	 Σύμβασης	 που	 υπογρά-

φηκε	 στις	 12	 Μαρτίου	 1926,	 μεταξύ	

του	 κ.	 Αλέξανδρου	 Βλάνκαλη	 που	

εκπροσωπούσε	 σαν	 διευθυντής	 τους	

ΕΗΣ	(Ελληνικοί	Ηλεκτρικοί	Σιδηρόδρο-

μοι)	 και	 του	 κ.	 Β.	 Αριστόβουλου,	 που	

εκπροσωπούσε	 τους	 Dyle	 et	 Bacalan.	

Από	 το	 κείμενο	 της	 μαθαίνουμε	 ότι	 ο	

διαγωνισμός	έγινε	με	βάση	τα	σχέδια	

του	 μηχανικού	 Schneider,	 τα	 οποία	

εγκρίθηκαν	από	το	Υπουργείο	Δημοσί-

ων	Έργων	και	ότι	οι	προδιαγραφές	που	

όφειλε	 να	 ακολουθήσει	 ο	 κατασκευα-

στής	είναι	αυτές	που	περιλαμβάνονταν	

στις	ειδικές	συγγραφές	Υποχρεώσεων	

του	Βελγικού	Κράτους.	Η	διαιτησία	για	

κάθε	 διαφωνία	 που	 θα	 μπορούσε	 να	

''Galerie	des	Machines''	Διεθνής	Έκθεση	 
Παρισιού	1889

Σχ.	1

Σχ.	 2	 Το	 τέλος	 του	 υποστέγου	 προς 
Αθήνα	και	το	εσωτερικό.

Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα
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προκύψει	 ανατίθονταν	 στην	 Ελβετική	

Εταιρία	 Μηχανικών	 και	 Αρχιτεκτόνων	 

(Ste	Suisse	des	Ingenieurs	&	Architectes) 

της	οποίας	η	άποψη	θα	ήταν	υποχρεω-

τική	για	τους	συμβαλλόμενους.	

Σήμερα,	συνηθισμένοι	από	την	κυριαρ-

χία	των	Γερμανικών	Κανονισμών	στην	

πρόσφατη	 τεχνική	 μας	 παράδοση	 και	

τις	 κατά	 κανόνα	 Γερμανικές	 σπουδές	

των	καθηγητών	της	Σχολής	Πολιτικών	

Μηχανικών	του	Πολυτεχνείου,	μας	ξε-

νίζει	 η	 κυριαρχία	 των	 γαλλικών	 όρων	

και	θεσμών	στα	έργα	της	εποχής.	Μας	

διαφεύγει	ίσως	η	αίγλη	της	κατασκευ-

αστικής	 παράδοσης	 του	 Eifel,	 αλλά	

κυρίως	 η	 οργάνωση	 και	 Διεύθυνση	

των	Δημοσίων	Έργων	 της	 χώρας	από	

την	Γαλλική	Αποστολή	μηχανικών	του	

Σώματος	Γεφυρών	και	Οδοστρωμάτων	

που	 καλεί	 το	 1883	 η	 κυβέρνηση	 Τρι-

κούπη	για	τεχνική	βοήθεια.	Η	περίοδος	

αυτή	άσκησε	σοβαρή	επίδραση	στη	νο-

μική	 και	 διοικητική	 παράδοση	 των	 έρ-

γων	στην	Ελλάδα.

Η	προσφορά	περιελάμβανε	 την	 παρά-

δοση	 cif	 στον	Πειραιά	 βιομηχανοποιη-

μένου	 όλου	 του	 απαραίτητου	 υλικού	

του	 υποστέγου,	 ενώ	 την	 ανέγερση	

θα	ανελάμβανε	η	Γενική	Εταιρεία	Κα-

τασκευών.	 Το	 βάρος	 της	 κατασκευής	

ανήλθε	σε	375	τόνους,	πλέον	12,5	τό-

νους	γαλβανισμένων	στοιχείων,	με	συ-

νολικό	κόστος	5862	Λιρών	Αγγλίας.	

Στη	 συνέχεια	 παραθέτουμε	 μερικές	

ιστορικές	φωτογραφίες	 από	 την	 περί-

οδο	της	κατασκευής	του	υπόστεγου	το	

1926.	Οι	φωτογραφίες	αυτές	είναι	δη-

μοσιευμένες	σε	Λεύκωμα	που	εξέδωσε	

ο	ΗΣΑΠ	με	 την	 επέτειο	 των	130	χρό-

νων	από	τη	λειτουργία	της	γραμμής.

4.	Σχετικά	με	τη	μελέτη

Τα	σχέδια	και	το	τεύχος	των	υπολογι-

σμών	που	έχουν	σωθεί	στο	αρχείο	της	

Υπηρεσίας,	 είναι	 αντίγραφα	 φτιαγμέ-

να	με	την	τεχνική	της	ηλιοτυπίας	που	

ήταν	 η	 μόνη	 διαθέσιμη,	 πλην	 της	 δια	

χειρός	αντιγραφής,	 την	εποχή	εκείνη.	

Δηλαδή,	 η	 διαφάνεια	 του	σχεδίου	 το-

ποθετούνταν	 σε	 επαφή	 και	 πάνω	 από	

ένα	χαρτί	ευαίσθητο	στο	φως	που	άφη-

νε	 λευκές	 τις	 γραμμές	 και	 έκαιγε	 τις	

υπόλοιπες	περιοχές,	εξ’	ου	και	το	μπλε	

φόντο	των	σχεδίων.

Η	 παράθεση	 μερικών	 από	 τα	 σχέδια	

αυτά,	 παρά	 την	 κακή	 ποιότητα	 της	

αναπαραγωγής	τους	που	έγινε	με	φω-

τογράφηση,	γίνεται	κυρίως	σαν	ιστορι-

κή	 τεκμηρίωση	 μιας	 φάσης	 της	 κατα-

σκευαστικής	μας	 ιστορίας.	Εμπεριέχει	

όμως	αναπόφευκτα	και	μια	μικρή	δόση	

νοσταλγίας	 για	 μια	 εποχή	που	 η	 σχέ-

ση	του	μηχανικού	με	το	έργο	του	ήταν	

πολύ	 πιο	 προσωπική	 και	 οι	 στατικές	

μας	δυνατότητες	και	μέθοδοι,	έστω	και	

απλοποιητικές,	επέτρεπαν	μια	καλύτε-

ρη	φυσική	αίσθηση	 των	δυνάμεων	και	

της	λειτουργίας	του	φορέα.

Το	 τεύχος	 των	 υπολογισμών	 παρου-

σιάζει	 εξαιρετικό	 ενδιαφέρον	 για	 τον	

πολιτικό	μηχανικό,	που	διαπιστώνει	ότι	

μέχρι	και	πριν	από	20	χρόνια,	όταν	ήταν	

ακόμα	σε	χρήση	 το	DIN	1050,	 δεν	 θα	

είχε	 να	 κάνει	 ουσιαστικά	 διαφορετικά	

πράγματα	από	το	μελετητή	του	1925.

Δεν	εμφανίζονται	οι	κανονιστικές	δια-

τάξεις	για	φορτία	συνδυασμούς	και	επι-

τρεπόμενες	 τάσεις,	 αναφέρεται	 όμως	

στη	 σύμβαση	ως	 κανονιστικό	 πλαίσιο,	

αυτό	των	Βελγικών	προδιαγραφών.

Το	όλο	πρόβλημα	έχει	αναλυθεί	σε	επί-
πεδους	 γραμμικούς	 φορείς	 που	 έχουν	
επιλυθεί	με	γραφικές	μεθόδους.	Σε	ότι	
αφορά	τα	ισοστατικά	τριαρθρωτά	τόξα,	
η	 εύρεση	 των	 αντιδράσεων	 και	 των	
εντάσεων	είναι	εφικτή	με	απλές	σχέσεις	
ισορροπίας	στερεού	σώματος,	για	το	δι-
αρθρωτό	όμως,	πρέπει	να	έγινε	προσφυ-
γή	για	τον	προσδιορισμό	της	οριζόντιας	

αντίδρασης	σε	σχετικό	τυπολόγιο.	
Σχ.	4	α	Το	συγκρότημα	του	σταθμού	το	
1930,	εικόνα	από	την	ανέγερση.

Σχ.	7	Κατά	μήκος	τομή	και	εσωτερική	όψη	
της	κατασκευής,	διακρίνονται	τα	διαμήκη	
πλαίσια	 στο	 ύψος	 της	 γένεσης	 της	 κα-
μπύλης	του	τόξου	καθώς	και	τα	διαμήκη	
αντιανέμια	δικτυώματα	στον	κορφιά. 

Σχ.	 8	 Λεπτομέρειες	 περί	 την	 μεσαία	 
άρθρωση	και	την	υπερυψωμένη	λατέρνα

Σχ.	9	Λεπτομέρειες	περί	τον	κορφιά	της	
λατέρνας,	 κατακόρυφος	 αντιανέμιος	
σύνδεσμος.

Σχ.	4	β
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Σχ.	 10	 Το	 εξώφυλο	 του	 τεύχους	 των	
υπολογισμών	και	η	επίλυση	της	τεγίδας,	
βλέπουμε	 ότι	 στο	 βασικό	 τμήμα	 του	
υποστέγου,	 οι	 ροπές	 κρατιούνται	 στο	
1/10	στα	ακραία	και	στο	1/16	στα	μεσαία	
ανοίγματα	σε	σχέση	με	 το	1/8QL2	 της	
ακραίας	ροπής.

Σχ.	 11	 Επίλυση	 με	 μονόπλευρη	 χιονο-
φόρτιση

Σχ.	12	Διαστασιολόγηση	των	αρθρώσε-
ων	του	τόξου	και	διαστασιολόγηση	των	
θεμελίων

Η	 διαστασιολόγηση	 των	 επί	 μέρους	

διατομών	γίνεται	με	επιτρεπόμενες	τά-

σεις	και	τις	γνωστές	σχέσεις	της	αντο-

χής	των	υλικών	για	την	κάμψη	με	ορθή	

δύναμη	και	η	περίπτωση	του	λυγισμού	

αντιμετωπίζεται	με	μείωση	της	διαθέσι-

μης	διατομής,	με	συντελεστή	ανάλογο	

των	 πινάκων	 που	 χρησιμοποιούσαμε	

πριν	λίγα	χρόνια.	Οι	έννοιες	της	ροπής	

αντιστάσεως	 της	 διατομής,	 καθώς	 και	

της	 ακτίνας	 αδρανείας	 (γυροσκοπίου	

στο	 κείμενο)	 έχουν	 τρέχουσα	 χρήση.	

Οι	τάσεις	κρατιούνται	σχετικά	χαμηλά	

από	 500-600	 Kg/cm2,	 σε	 κυρίως	 κα-

μπτόμενα	μέλη	μέχρι	το	μέγιστο	1000	

kg/cm2	 σε	 σύνθετη	 ένταση.	 Αξίζει	 να	

παρατηρήσουμε	 την	 ευπρέπεια	 της	

παρουσίασης,	 την	 τάξη	 και	 τη	 λογική	

σειρά	 των	 υπολογισμών.	 Δυστυχώς	 η	

εκ	 των	 πραγμάτων	 περιορισμένη	 φω-

τογραφική	αναπαραγωγή	του	τεύχους,	

δεν	επιτρέπει	την	πλήρη	παρακολούθη-

ση	συλλογισμών	και	μεθόδων.

Θεώρησα	χρέος	μου	με	τη	σύντομη	αυτή	

παρουσίαση	να	προσθέσω	μια	μικρή	συ-

νεισφορά	στην	τεχνική	 ιστορία	των	κα-

τασκευών	 και	 των	μηχανικών	στην	Ελ-

λάδα,	γιατί	πιστεύω	ότι	δεν	έχουν	ακόμα	

βρει	τη	θέση	που	τους	αξίζει.

Βιβλιογραφία

•	 Το	 αρχείο	 της	 Τεχνικής	 Υπηρεσίας	

του	ΗΣΑΠ.

•	 Stephen	Timoshenko	History	of	strength	

of	materials,	Dover	publications	1983.

•	 Κωνστ.	 Γεωργικόπουλου	 Τεχνική	 

Μηχανική	Γραφοστατική,	ΤΕΕ	1967.

Βιογραφικό

Ο	Άρης	Χατζηδάκης	είναι	πολιτικός	μη-

χανικός	 απόφοιτος	 Ε.Μ.Π,	 1974.	 Είναι	

ελεύθερος	επαγγελματίας	και	ασχολεί-

ται	με	μελέτες	και	 κατασκευές	έργων.	

Έχει	ιδιαίτερη	ενασχόληση	και	εμπειρία	

σε	αποκαταστάσεις	μνημείων	και	επεμ-

βάσεις	σε	υφιστάμενες	κατασκευές.

Έχει	 διατελέσει	 επί	 εικοσαετία	 μέλος	

του	Δ.Σ.	 και	Αντιπρόεδρος	 του	Συλλό-

γου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Ελλάδος.	

Έχει	 διατελέσει	 επανειλημμένα	 μέλος	

της	 Αντιπροσωπείας	 του	 ΤΕΕ,	 εκπρό-

σωπος	του	τμήματος	Δυτικής	Κρήτης.	

Στα	 πλαίσια	 της	 συνδικαλιστικής	 και	

επιστημονικής	του	δραστηριότητας	έχει	

εισηγηθεί	πλήθος	θεμάτων	σε	ημερίδες	

και	συνέδρια,	και,	έχει	γράψει	το	βιβλίο	

Λίθινα	γεφύρια	του	Νομού	Ρεθύμνου	
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T
α	 στερεά	 απόβλητα,	 αποτελούν	 σήμερα	 μια	 από	 τις	

σοβαρότερες	 περιβαλλοντικές	 προκλήσεις	 του	 και-

ρού	μας.	Τα	απόβλητα	από	εκσκαφές	κατασκευές	και	

κατεδαφίσεις,	Α.Ε.Κ.Κ.,	 είναι	από	 τα	πιο	βαριά	 και	ογκώδη	

απόβλητα,	 τα	 οποία	 σύμφωνα	 με	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση		

αποτελούν	ένα	ρεύμα	αποβλήτων	με	προτεραιότητα	στη	δι-

αχείριση.

Η	ευαισθητοποίηση	στην	Κύπρο	για	το	πρόβλημα	άρχισε	από	

το	2002	όταν	ψηφίστηκε	ο	Νόμος	για	τη	διαχείριση	Αποβλή-

των:	«Ο	περί	Διαχείρισης	Στερεών	και	Επικίνδυνων	Αποβλή-

των	–	Αρ.	215	(ι)/2002».	Με	την	ένταξη	μας	στην	Ευρωπαϊκή	

Ένωση,	η	Κυπριακή	νομοθεσία	εναρμονίστηκε	με	την	Ευρω-

παϊκή	Οδηγία	ΕΚ	98/2008	η	οποία	ενσωματώθηκε	στην	Κυ-

πριακή	Νομοθεσία	με	 τον	Περί	Αποβλήτων	Νόμο	του	2011	

(Ν.	185(Ι)/2011).	Για	σκοπούς	ενίσχυσης	της	νομοθεσίας	το	

αρμόδιο	Υπουργείο	Εσωτερικών	σε	συνεργασία	με	τη	Συμ-

βουλευτική	 Επιτροπή	 Διαχείρισης	 Αποβλήτων,	 (Σ.Ε.Δ.Α.),		

προώθησαν	τους	περί	στερεών	και	Επικίνδυνων	Αποβλήτων	

(Διαχείριση	Αποβλήτων	από	Εκσκαφές,	Κατασκευές,	Κατε-

δαφίσεις)	 Κανονισμούς	 του	 2011,	 ΚΔΠ159/2011,	 οι	 οποίοι	

ψηφίστηκαν	στις	29	Οκτωβρίου	2011.	

Για	πλήρη	γνώση	των	προνοιών	των	προαναφερθέντων	νό-

μων	και	κανονισμών	μπορεί	να	γίνει	χρήση	του	πιο	κάτω	ηλε-

κτρονικού	 συνδέσμου:	 http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/

16FC4DE26F121915C2257A92001DE0BA

Οι	 πιο	 πάνω	 κανονισμοί	 ισχύουν	 για	 τον	 Ιδιοκτήτη	 (Κύριο)	

του	έργου	καθώς	και	τον	παραγωγό	αποβλήτων.	Λέγοντας	

παραγωγός	αποβλήτων	εννοείται	το	πρόσωπο,	του	οποίου	η	

δραστηριότητα	παράγει	Α.Ε.Κ.Κ.	και	περιλαμβάνει	τους	ερ-

γολήπτες	Οικοδομικών	και	Τεχνικών	Έργων.	

Σύμφωνα	με	τους	κανονισμούς	αυτούς,	ο	ιδιοκτήτης	του	έρ-

γου,	έχει	ΠΛΗΡΗ	ΕΥΘΥΝΗ	για	τη	διαχείριση	των	παραγόμε-

νων	ΑΕΚΚ	και	οφείλει:

1. Πριν	την	έναρξη	των	εργασιών	να		ετοιμάζει	και	να	φυλάσ-

σει	στο	εργοτάξιο	ολοκληρωμένο	σχέδιο	διαχείρισης	Απο-

βλήτων	 για	 το	 οποίο	φέρει	ΠΛΗΡΗ	ΕΥΘΥΝΗ	και	 το	 οποίο	

περιλαμβάνει:	

(i)	 όνομα	και	διεύθυνση	του	ιδιoκτήτη	

(ii)	 περιγραφή	του	έργου	-	χρονοδιάγραμμα	εκτέλεσης

	 -	αντίγραφο	τίτλου	ιδιοκτησίας	ή	μίσθωσης	της	γης.	

(iii)	την	 ανά	 είδος	 ποσότητα,	 κατ’	 όγκο	 ή	 κατά	 βάρος	 των	

αναμενόμενων	προς	παραγωγή	Α.Ε.Κ.Κ..

(iv)	τις	μεθόδους	διαχείρισης	Α.Ε.Κ.Κ.	-	χώρους	προσωρινής	

εναπόθεσης	&	διαλογής	(σχέδιο	κάτοψης	χώρου)	–	τε-

χνικό/μηχανολογικό	 εξοπλισμό	 -	 τους	 αδειούχους	 δια-

χειριστές	με	τους	οποίους	θα	συνεργαστεί	και	του	τρό-

που	 εμπλοκής	 τρίτων	 μερών	 που	 θα	 συμμετέχουν	 στο	

κύκλο	της	διαχείρισης.	

2.	Να	καταθέσει	στην	Αρμόδια	Αρχή,	πριν	την	έναρξη	των	ερ-

γασιών,	τραπεζική	εγγύηση	για	τη	διασφάλιση	εκπλήρωσης	

των	υποχρεώσεών	του.

Για	να	ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙ	ο	ιδιοκτήτης	από	τις	πιο	πάνω	υποχρε-

ώσεις	πρέπει	να	συνάψει	σύμβαση	με	τον	εργολάβο,	με	την	

οποία	 ο	 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	 ΤΟΥ	 ΕΡΓΟΥ,	 μεταφέρει	 όλες	 τις	 πιο	

πάνω	υποχρεώσεις	στον	παραγωγό,	δηλαδή	τον	ΕΡΓΟΛΑΒΟ.	

Αφού	υπογραφτεί	η	σύμβαση	ο	εργολάβος	καλείται	όπως:

1.	Πριν	την	έναρξη	εκτέλεσης	οποιουδήποτε	έργου	ετοιμά-

σει	ολοκληρωμένο	σχέδιο	διαχείρισης	Α.Ε.Κ.Κ.	 του	οποίου	

έχει	πλήρη	ευθύνη	για	την	ορθότητα	,	μεριμνά	για	τη	φύλαξη	

του	στο	εργοτάξιο	και	θέτει	αυτό	στη	διάθεση	του	Υπουργείο	

Εσωτερικών	όποτε	το	ζητήσει.

2.	Κατά	την	εκτέλεση	Οικοδομικού	η	Τεχνικού	Έργου	μερι-

μνά	ώστε	να	επιτυγχάνει	την	πρόληψη,	μείωση	και	ορθολογι-

κή	διαχείριση	των	αποβλήτων	και	να	διευκολύνει	και	προωθεί	

την	αποξήλωση,	επαναχρησιμοποίηση,	αξιοποίηση	και	ιδίως	

την	 ανακύκλωση	 των	 αποβλήτων	 και	 την	 ασφαλή	 απομά-

κρυνση	τυχόν	επικίνδυνων	ουσιών.

3.	Τηρεί	αρχείο	σχετικά	με	κάθε	οικοδομικό	και	τεχνικό	έργο	

στο	οποίο	έχει	δραστηριοποιηθεί	και	από	το	οποίο	παρήχθη-

σαν	Α.Ε.Κ.Κ..	Για	κάθε	έργο	θα	πρέπει	να	καταγράφεται	στο	

αρχείο	 η	 συνολική	 ποσότητα	 κατά	 βάρος	 των	 αποβλήτων	

που	έχουν	παραχθεί,	η	επιμέρους	ποσότητα	για	κάθε	ρεύμα	

αποβλήτου.

4.	Χρησιμοποιεί	κατά	προτεραιότητα	ανακυκλωμένα	υλικά	σε	

οποιοδήποτε	οικοδομικό	ή	τεχνικό	έργο

5. Παραλαμβάνει	από	αδειοδοτημένο	διαχειριστή	το	δευτε-

ρογενές	υλικό.	

Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
(Α.Ε.Κ.Κ.)	Κανονισμοί	του	2011	(ΚΔΠ	159/2011)

Προκοπάς	Φράγκος,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Διευθυντής	Ομοσπονδίας	Συνδέσμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	(Ο.Σ.Ε.Ο.Κ).
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6.	 Συμμετάσχει	σε	Ατομικό	ή	Συλλογικό	Σύστημα	Διαχείρι-

σης	Αποβλήτων.	

•	 Για	την	εγγραφή	και	αδειοδότηση	Ατομικού	Συστήματος	

ο	παραγωγός	πρέπει	να	αποταθεί	στο	Υπουργείο	Εσωτε-

ρικών	υποβάλλοντας	τα	κατάλληλα	έντυπα	και	καταβάλ-

λοντας	τα	ανάλογα	ποσά	προς	εγγύηση.

•	 Για	την	εγγραφή	και	αδειοδότηση	Συλλογικού	Συστήμα-

τος	απαιτείται	η	συμμετοχή	πέραν	του	ενός	εργολάβου,	

η	υποβολή	των	κατάλληλων	εντύπων	και	η	καταβολή	των	

ανάλογων	εγγυητικών	προς	το	Υπουργείο	Εσωτερικών.	

Το	κάθε	σύστημα	αποβλέπει:	

1.	Στην	ορθολογική	διαχείριση	των	ΑΕΚΚ	κατά	το	στάδιο	της	

παραγωγής	τους	ώστε	να	περιορίζονται	στο	ελάχιστο	οι	επι-

βλαβείς	επιπτώσεις	στο	περιβάλλον.

2.	Στη	συλλογή	των	ΑΕΚΚ	ούτως	ώστε	να	επιτυγχάνεται	ο	

μέγιστος	συνολικός	όγκος	ωφέλιμων	αποβλήτων.

3.	Στην	μεταφορά	των	ΑΕΚΚ	σε	αδειοδοτημένο	διαχειριστή	

4.	 Στην	 ορθολογική	 διαχείριση	 των	 Α.Ε.Κ.Κ	 με	 στόχο	 την	

επίτευξη	υψηλού	επιπέδου	ανάκτησης	υλικών,	ανακύκλωσης	

και	επαναχρησιμοποίησης	τους.

5.	 Στην	 επίτευξη	 υψηλού	 βαθμού	 συνεργασίας	 όλων	 των	

εμπλεκόμενων	 οικονομικών	 παραγόντων,	 νομικών	 ή	 φυσι-

κών	προσώπων	που	συμμετέχουν	στη	διαχείριση	Α.Ε.Κ.Κ.

Σήμερα	υπάρχουν	ήδη	και	λειτουργούν	(11/2015)	τρία	εγκε-

κριμένα	Συλλογικά	Συστήματα	Διαχείρισης	Αποβλήτων.

Οι	εργολήπτες	αφού	εξασφαλίσουν	συμμετοχή	σε	Ατομικό	

ή	 Συλλογικό	 Σύστημα,	 είναι	 υποχρεωμένοι	 να	 μεταφέρουν	

τα	στερεά	απόβλητα	στους	αδειοδοτημένους	χώρους	συλ-

λογής	αποβλήτων.

Σήμερα	υπάρχουν	και	λειτουργούν	(11/2015)	τέσσερις	αδει-

οδοτημένοι	χώροι	συλλογής:

1.	Μ.Σ.	ΣΚΥΡΑ	ΒΑΣΑ	ΛΤΔ.	ΣΤΗ	ΛΕΜΕΣΟ	.

2.	ΣΚΥΡΑ	ΛΙΜΑ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΛΤΔ.	ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ	

3.	Σ.	ΝΕΤΙΑΤΗΣ	&	Χ.	ΞΕΝΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΛΤΔ.

4.	ΛΑΤΟΜΕΙΑ	Χ.	ΜΥΛΩΝΑ	(ΜΙΤΣΕΡΟΥ)	ΛΤΔ.	

Οι	τιμές	χρέωσης	από	τους	χώρους	αυτούς,	για	την	παραλα-

βή	των	αποβλήτων,	κυμαίνονται	ανάλογα	με	το	είδος	κάθε	

αποβλήτου.	

Στις	 περιπτώσεις	 που	 τα	 απόβλητα	 παραδίδονται	 χωριστά	

ανά	είδος,	μετά	από	διαλογή	η	χρέωση	αυτή	είναι	μειωμένη.

Η	εφαρμογή	της	νομοθεσίας,	πέραν	του	ότι	επιβάλλεται,	η	

συνεισφορά	όλων	για	την	επιτυχία	αυτής	της	εφαρμογής	εί-

ναι	απαραίτητη.

Προτρέπονται	 οι	 μελετητές	 όπως	 ενημερωθούν	 για	 την	

εφαρμογή	της	νομοθεσίας	έτσι	ώστε	να	εφαρμοστεί:	H	αρχή	

της	πρόληψης	και	σωστής	διαχείρισης	της	δημιουργίας	απο-

βλήτων	από	εκσκαφές	κατεδαφίσεις	και	κατασκευές	Α.Ε.Κ.Κ.	

(οικοδομικά	και	τεχνικά	έργα).

Με	την	εμπλοκή	και	των	μελετητών,	θα	επισπευτεί	η	εφαρμο-

γή	της	Νομοθεσίας	και	θα	συμβάλουν	έτσι	με	τη	σειρά	τους	

στον	περιορισμό	του	συνολικού	όγκου	των	ΑΕΚΚ.	Κατ’	επέ-

κταση	στη	μείωση	των	επιβλαβών	επιπτώσεων	στην	υγεία	των	

ανθρώπων,	στη	μείωση	της	σπατάλης	ενέργειας	και	άλλα	συ-

ναφή.	Οικονομικά	οφέλη	θα	προκύψουν,	από	τη	χρήση	μικρό-

τερων	ποσοτήτων	στα	διάφορα	οικοδομικά	υλικά,	καθώς	και	

στο	κόστος	επεξεργασίας,	χρήσης	και	απόρριψης	τους.	

Η	 έλλειψη	 περιβαλλοντικής	 συνείδησης,	 η	 κακή	 ποιότητα	

ζωής	και	αισθητικής,	σήμερα	φαίνεται	και	από	την	ανεξέλε-

γκτη	 και	 χωρίς	 προγραμματισμό	 ανοικοδόμηση	 κτηρίων.	 Η	

περιβαλλοντική	συνείδηση	είναι	υπόθεση	που	αφορά	όλους.	

Για	αυτό	και	οι	οργανωμένοι	εργολάβοι	διοργανώνουν	σεμι-

νάρια	εκπαιδεύοντας	τα	μέλη	τους,	σχετικά	με	τη	διαχείριση	

των	Α.Ε.Κ.Κ

Είναι	 σημαντικό	 να	 αναφερθεί	 ότι	 για	 την	 ανανέωση	 της	

Ετήσιας	Άδειας	Εργολήπτη	από	το	Συμβούλιο	Εγγραφής	Ερ-

γοληπτών	(Σ.Ε.Ε.Ε.)	είναι	απαραίτητη	προϋπόθεση	η	παρα-

κολούθηση	του	σεμιναρίου	με	τίτλο:«Νομικές	Υποχρεώσεις		

Διαχείρισης	Αποβλήτων	Α.Ε.Κ.Κ.».	

Με	 την	ευκαιρία	απευθύνεται	πρόσκληση	στους	μελετητές	

για	συμμετοχή	στα	εν	λόγω	σεμινάρια.

Όπως	προκύπτει	από	τα	προαναφερθέντα,	η	Διαχείριση	των	

Α.Ε.Κ.Κ.	όχι	μόνο	συμβάλλει	σημαντικά	σε	μια	πιο	οικονομι-

κή	διεκπεραίωση	ενός	έργου	αλλά	και	συμβάλλει	ουσιαστικά	

σε	μια	πιο	καθαρή	Κύπρο	απαλλαγμένη	από	τους	διάφορους	

ακαλαίσθητους	τόπους	απόρριψης	μπάζων	και	στερεών	απο-

βλήτων.

Όλοι	οι	οργανωμένοι	φορείς	του	κλάδου	της	Οικοδομικής	Βι-

ομηχανίας	επιβάλλεται	να	δηλώσουν	παρόντες,	για	ένα	πιο	

καθαρό	και	υγιές	περιβάλλον	και	συνεχιστές	της	προοπτικής	

βελτίωσης	του.		 
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Παρουσίαση	Έργου

Το	 Κέντρο	 Περιβαλλοντικής	 Ενημέρωσης	 Ακρωτηρίου	 των	

Βρετανικών	Βάσεων,	βρίσκεται	στο	Ακρωτήρι	στην	επαρχία	

Λεμεσού,	σε	ένα	στρατηγικά	επιλεγμένο	σημείο,	έτσι	ώστε	

να	 έχει	 απεριόριστη	 θέα	 προς	 την	 αλυκή	 και	 τον	 υγροβιό-

τοπο	του	Ακρωτηρίου.	Η	δημιουργία	του	Κέντρου	Περιβαλ-

λοντικής	 Ενημέρωσης	 Ακρωτηρίου,	 ήταν	 μια	 πρωτοβουλία	

του	 Υπουργείου	 Άμυνας	 του	 Ηνωμένου	 Βασιλείου,	 για	 να	

προωθήσει	 τις	περιβαλλοντικές	σπουδές	και	 τη	δημιουργία	

οικολογικής	συνείδησης	στην	Κύπρο.	Η	απόφαση	λήφθηκε	

μετά	την	ανησυχία	που	δημιουργήθηκε	στο	κυπριακό	κοινό	

κατά	την	κατασκευή	από	τις	Βρετανικές	Βάσεις	ενός	δικτύου	

κεραιών	στο	Ακρωτήρι.	

Η	χερσόνησος	του	Ακρωτηρίου	είναι	διεθνούς	σημασίας	και	

χαρακτηρίζεται	από	τη	βιοποικιλότητα	της,	τόσο	για	τη	χλω-

ρίδα	της,	όσο	και	για	την	πανίδα	της.	Η	υδρολογία,	η	αρχαιο-

λογία,	η	ιστορία	και	η	κουλτούρα	της	περιοχής	είναι	μοναδική	

στην	Κύπρο	και	ευρύτερα.	Η	αλυκή	και	ο	υγροβιότοπος	του	

Ακρωτηρίου	έχουν	χαρακτηριστεί	ως	υγροβιότοπος	διεθνούς	

σημασίας	και	προστατεύονται	από	τη	Συνθήκη	RAMSAR	του	

2006.	 Επιπλέον,	 ένα	 μεγάλο	 μέρος	 της	 χερσονήσου	 του	

Ακρωτηρίου	έχει	χαρακτηριστεί	ως	περιοχή	ειδικής	προστα-

σίας	για	πουλιά	και	αναμένεται	ότι	θα	ενταχθεί	στο	δίκτυο	

προστατευόμενων	 περιοχών	 Natura	 2000.	 Στη	 χερσόνησο	

του	Ακρωτηρίου	υπάρχουν	περισσότερα	από	30	είδη	ορχιδέ-

ων	και	άλλα	800	διαφορετικά	είδη	φυτών.	Δέκα	από	αυτά	τα	

φυτά	είναι	καταχωρημένα	στο	Κόκκινο	Βιβλίο,	που	σημαίνει	

ότι	είναι	είδη	που	κινδυνεύουν	με	εξαφάνιση	και	υπάρχουν	

μόνο	στην	Κύπρο	και	συγκεκριμένα	σε	αυτήν	την	περιοχή.	

Στην	περιοχή	υπάρχουν	περίπου	300	διαφορετικά	είδη	που-

λιών	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 χειμώνα	 περισσότερα	 από	

20.000	 φλαμίνγκο	 επισκέπτονται	 την	 αλυκή	 κατά	 τη	 μετα-

νάστευση	τους.	Επίσης,	η	χερσόνησος	του	Ακρωτηρίου	έχει	

πολύ	μεγάλη	αρχαιολογική	σημασία,	γιατί	εκεί	έχει	βρεθεί	ο	

αρχαιότερος	οικισμός	που	χρονολογείται	στο	12.000	π.Χ.

 

Από	το	2012,	το	Κέντρο	Περιβαλλοντικής	Ενημέρωσης	των	

Βρετανικών	 Βάσεων,	 λειτουργούσε	 σε	 ένα	 μικρό	 ενοικια-

σμένο	χώρο	πολύ	κοντά	στο	σημείο	που	βρίσκεται	το	κτίριο	

τώρα.	Λόγω	της	σπουδαιότητας	του	Κέντρου,	του	μεγάλου	

ερευνητικού	και	εκπαιδευτικού	προγράμματος	που	εφαρμό-

ζεται	εκεί,	αλλά	κυρίως	λόγω	του	πολύ	μεγάλου	αριθμού	επι-

σκεπτών	κατέστει	αναγκαίο	να	δημιουργηθεί	ένα	νέο	κέντρο	

σε	 μια	 μόνιμη	 εγκατάσταση	 που	 θα	 σχεδιαζόταν	 ειδικά	 γι’	

αυτό	το	σκοπό.	

Η	 σχεδίαση	 του	 έργου	 ανατέθηκε	 από	 τις	 Βρετανικές	 Βά-

σεις	 στην	 κοινοπραξία	 εργολάβων	 Interserve	 Defence	 Ltd	

-	 C.S.P	 JV.	 που	 αποτελείται	 από	 τις	 εταιρείες	 Interserve	

Defence	Ltd,	Cybarco	Ltd,	Atlas	Pantou	Ltd,	Ch.	Giovanis	&	

Co	 Ltd,	 Telmen	 Ltd,	 Kyriakides	&	Pierides	Overseas	 Ltd	 και	

G&E	Thermosolar	Ltd	και	αυτοί	με	τη	σειρά	τους	ανέθεσαν	

την	εκπόνηση	όλων	των	μελετών	στο	γραφείο	Συμβούλων	

Μηχανικών	A.	J.	Pericleous	LLC.	Ο	συντονισμός	της	ομάδας	

και	οι	μελέτες	Πολιτικού	Μηχανικού,	έγιναν	από	το	γραφείο	 

A.	J.	Pericleous	LLC,	Αρχιτέκτονας	του	έργου	ήταν	το	γρα-

φείο	Landart	Design	Group	 και	 Σύμβουλοι	Ηλεκτρομηχανο-

λόγοι	 το	 γραφείο	 Aspelo	 Consulting	 Ltd.	 Η	 κατασκευή	 του	

έργου	έγινε	από	την	κοινοπραξία.

Το	 όραμα	 της	 ομάδας	 μελέτης	 ήταν	 να	 δημιουργήσει	 ένα	

κτίριο	τοπόσημο,	το	οποίο	να	διακρίνεται,	όχι	μόνο	για	τον	

αρχιτεκτονικό	σχεδιασμό	του,	αλλά	για	το	σύνολο	της	μη-

χανικής	δημιουργίας,	έτσι	ώστε	να	προτρέπει	τον	κόσμο	να	

το	επισκεφτεί.	Επιπλέον,	αφού	το	κτίριο	θα	σχεδιαζόταν	για	

να	είναι	ένα	περιβαλλοντικό	κέντρο,	θα	έπρεπε	να	είναι	φιλι-

κό	προς	το	περιβάλλον	και	να	είναι	βιοκλιματικό,	δηλαδή	να	

χρησιμοποιούνται	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	και	να	είναι	

Ενεργειακής	Κλάσης	Α.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ακρωτηρίου
Γιάννης	Περικλέους,	Διευθυντής	του	γραφείου	Συμβούλων	Πολιτικών	Μηχανικών	A.	J.	Pericleous	LLC
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Το	κτίριο	είναι	μονώροφο	με	ένα	μεσοπάτωμα.	Στο	 ισόγειο	

φιλοξενούνται	οι	βασικές	δραστηριότητες	του	Κέντρου,	δη-

λαδή	ο	χώρος	των	εκθεμάτων	με	τα	διοράματα,	η	αίθουσα	εκ-

παίδευσης	με	τη	βιβλιοθήκη	και	την	αίθουσα	συνεδριάσεων,	

το	εργαστήριο	και	τα	γραφεία	του	κέντρου.	Στο	μεσοπάτωμα	

υπάρχουν	βοηθητικοί	χώροι,	αποθήκες	και	χώροι	μηχανημά-

των.	 Εξωτερικά	 του	 κτιρίου	 υπάρχει	 μια	 μεγάλη	 βεράντα-

πρόβολος	 με	 κυκλική	 κάτοψη,	 έτσι	 ώστε	 να	 προσφέρεται	

στον	επισκέπτη	άπλετη	θέα	για	παρατήρηση	του	υγροβιότο-

που,	της	αλυκής	και	της	Λεμεσού.	Στην	αυλή	έχει	διαμορφω-

θεί	ένα	μονοπάτι	φύσης	με	ντόπια	φυτά	και	λίμνη	με	ψάρια	

που	υπάρχουν	στη	θάλασσα.	Επίσης,	στην	αυλή	του	κέντρου	

έχει	δημιουργηθεί	μια	μικρή	παιδική	χαρά	για	να	διευκολύνε-

ται	η	επίσκεψη	οικογενειών	με	παιδιά	και	σχολείων.	

Εξωτερικά,	το	κτίριο	μοιάζει	με	μια	τοξωτή	κατασκευή	που	

αποτελείται	από	τέσσερα	μεταλλικά	τόξα	που	έχουν	άνοιγ-

μα	30μ	το	καθένα.	Πάνω	από	τα	δυο	μεσαία	τόξα	υπάρχουν	

άλλα	 δυο	 τόξα,	 τα	 οποία	 εκτείνονται	 μέχρι	 το	 μέσο	 του	

ανοίγματος	των	κάτω	τόξων.	Ο	σκοπός	που	έχουν	τοποθε-

τηθεί	τα	τόξα	με	αυτόν	τον	τρόπο,	είναι	για	να	δημιουργηθεί	

ένα	κενό	μεταξύ	των	πάνω	και	των	κάτω	τόξων,	εντός	του	

οποίου	έχουν	τοποθετηθεί	ηλεκτροκίνητα	παράθυρα.	Τα	πα-

ράθυρα	ανοίγουν	όταν	απαιτείται,	έτσι	ώστε	ο	θερμός	αέρας	

που	εισέρχεται	στο	κτίριο	από	τα	ανοίγματα	των	παραθύρων	

και	των	πόρτων	του	ισογείου,	να	κινείται	προς	τα	πάνω	και	

να	εξέρχεται	από	το	άνοιγμα	στην	κορυφή,	δημιουργώντας	

έτσι	φυσικό	κλιματισμό.	Τα	τόξα	που	αποτελούν	το	εξωτερι-

κό	κέλυφος	της	εσωτερικής	κατασκευής,	χρησιμοποιούνται	

ως	 χώρος	ανάπτυξης	 εποχιακών	αναρριχητικών	φυτών,	 τα	

οποία	είναι	πράσινα	και	ανθισμένα	κατά	τους	θερμούς	μήνες,	

ενώ	το	χειμώνα	ρίχνουν	τα	φύλλα	τους,	επιτρέποντας	στο	φυ-

σικό	φως	να	εισέλθει	στο	κτίριο,	έτσι	ώστε	να	το	θερμάνει.	

Δoμοστατικός	Σχεδιασμός

Το	 κτίριο	 μελετήθηκε	ως	 δυο	στατικώς	 ανεξάρτητα	 κτίρια,	

ο	εξωτερικός	θόλος	και	η	εσωτερική	κατασκευή.	Η	μελέτη	

έγινε	με	χρήση	γραμμικών	και	μη-γραμμικών	μεθόδων	με	πε-

περασμένα	στοιχεία	για	στατικές	και	δυναμικές	αναλύσεις.	

Η	εξωτερική	τοξωτή	κατασκευή	προσομοιώθηκε	ως	τέσσερα	

παράλληλα	αμφιαρθωτά	τόξα,	των	οποίων	οι	ακραίες	στηρί-

ξεις	 ήταν	σε	διαφορετικά	υψόμετρα.	Τα	 τόξα	μεταξύ	 τους	

συνδέονταν	με	 τεγίδες	και	με	διαγώνιους	συνδέσμους	δυ-

σκαμψίας.	Η	απόσταση	μεταξύ	 του	πρώτου	με	 το	δεύτερο	

τόξο,	καθώς	και	 του	τρίτου	με	το	τέταρτο,	είναι	7μ,	ενώ	η	

απόσταση	 μεταξύ	 του	 δεύτερου	 και	 του	 τρίτου	 είναι	 14μ.	

Οι	τεγίδες	μεταξύ	των	1-2	και	3-4	τόξων,	σχεδιάστηκαν	με	

κοίλες	διατομές	τύπου	RHS,	ενώ	οι	τεγίδες	μεταξύ	των	2-3	

τόξων,	 σχεδιάστηκαν	 ως	 δικτυώματα.	 Το	 κάθε	 τόξο	 είχε	

άνοιγμα	30μ	και	διατομή	ΗΕΑ500.	Η	εκτός	επιπέδου	ακαμ-

ψία	των	τόξων,	επιτεύχθηκε	με	χρήση	πυκνών	αντιανέμιων	

συνδέσμων	με	στρογγυλές	συμπαγείς	διατομές.	

Η	εσωτερική	μεταλλική	κατασκευή	σχεδιάστηκε	ως	πλαισιακή	

με	δοκούς,	οι	οποίοι	έχουν	σύμμικτη	λειτουργία	με	την	πλά-

κα,	η	οποία	αποτελείται	από	χαλυβδόφυλλο	τύπου	Multideck	

MD60	και	σκυρόδεμα.	Η	σύμμικτη	λειτουργία	της	πλάκας	με	

τις	δοκούς,	επιτεύχθηκε	μέσω	διατμητικών	ήλων.	Λόγω	της	

απαίτησης	του	αρχιτέκτονα	να	μην	υπάρχουν	κατακόρυφοι	

σύνδεσμοι	δυσκαμψίας	στα	πλαίσια,	αυτά	σχεδιάστηκαν	έτσι	

ώστε	να	μπορούν	να	παραλάβουν	διαξονική	κάμψη.	

Για	την	κάθε	κατασκευή	έγιναν	διάφορα	τρισδιάστατα	προ-

σομοιώματα	πεπερασμένων	στοιχείων,	έτσι	ώστε	να	προσδι-

οριστούν	οι	σχετικές	μετατοπίσεις	μεταξύ	των	δυο	στατικώς	

ανεξάρτητων	κατασκευών	για	να	μην	υπάρχουν	προβλήματα	

στις	τοιχοπληρώσεις,	οι	οποίες	κατ’	απαίτηση	του	αρχιτέκτο-

να,	έγιναν	με	οπτοπλινθοδομή.	Οι	αναλύσεις	περιλάμβαναν	

στατικές	και	δυναμικές	αναλύσεις,	τόσο	για	σεισμό,	όσο	και	

για	άνεμο.	Η	πλήρης	σχεδίαση	του	στατικού	συστήματος	της	

μεταλλικής	κατασκευής,	έγινε	σε	τρισδιάστατο	μοντέλο	BIM	

(Building	Information	Model).	

Nέα  Έργα
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Nέα  Έργα

Η	επικάλυψη	της	οροφής	της	τοξωτής	κατασκευής,	σχεδιά-

στηκε	με	το	σύστημα	αλουμινένιων	θερμομονωτικών	πανέλων	

Kalzip,	το	οποίο	κατασκευάζεται	επιτόπου	και	μπορεί	να	σχη-

ματίσει	την	τοξωτή	στέγη	με	αυτή	τη	μεγάλη	καμπυλότητα.	

Ένα	άλλο	χαρακτηριστικό	του	κτιρίου,	είναι	ο	μεγάλος	πρό-

βολος	στο	ισόγειο,	οποίος	έχει	ημικυκλική	κάτοψη	με	ακτίνα	

6μ.	Η	απαίτηση	του	αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού	ήταν	να	γίνει	

όσο	πιο	λεπτός	γίνεται	ο	πρόβολος	στο	ελεύθερο	άκρο	του,	

χωρίς	 όμως	 να	 δημιουργηθούν	 μη	 αποδεκτά	 μακροχρόνια	

βέλη	κάμψης	ή	να	υπάρχουν	δονήσεις	λόγω	του	ανθρωποσυ-

νωστιμού.	Επίσης,	έπρεπε	να	ληφθεί	υπόψη	ότι	ο	πρόβολος	

θα	λειτουργούσε	εν	δυνάμει	ως	χώρος	συνάθροισης,	αφού	

θα	χρησιμοποιούνταν	από	τους	επισκέπτες	του	κέντρου	για	

την	 παρατήρηση	 του	 υγροβιότοπου.	 Γι’	 αυτό	 έγινε	 προσο-

μοίωση	 με	 πεπερασμένα	 στοιχεία	 του	 τοίχου	 αντιστήριξης	

που	βρίσκεται	κάτω	από	τον	πρόβολο,	του	προβόλου	και	της	

θεμελίωσης	 της	 εσωτερικής	 μεταλλικής	 κατασκευής.	 Στα	

μοντέλα	αυτά	έγινε	χρήση	μη	γραμμικών	μεθόδων	για	 την	

προσομοίωση	των	ελατηρίων	του	εδάφους	κάτω	από	τη	θε-

μελίωση,	αλλά	και	για	την	προσομοίωση	των	μακροχρόνιων	

παραμορφώσεων	του	σκυροδέματος,	κάτι	που	αφορούσε	κυ-

ρίως	τον	πρόβολο.	Το	ελάχιστο	πάχος	του	προβόλου	υπολο-

γίστηκε	στα	15εκ	και	στη	θέση	της	μέγιστης	ακτίνας	40εκ.

Δημιουργικότητα	στο	Δομοστατικό	Σχεδιασμό

Στα	αρχικά	στάδια	του	σχεδιασμού,	εξετάστηκε	η	επιλογή	να	

χρησιμοποιηθεί	το	ξύλο	ως	δομικό	υλικό.	Εξαιτίας	όμως	της	

έλλειψης	εμπειρίας	σε	ντόπιους	εργολάβους	στην	ανέγερση	

μεγάλων	ξύλινων	κατασκευών	και	 λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	

όλη	 η	 δομική	 ξυλεία	 θα	 έπρεπε	 να	 γίνει	 εισαγωγή	 από	 το	

εξωτερικό,	τελικά	επιλέχθηκε	να	χρησιμοποιηθεί	ο	χάλυβας	

ως	το	βασικό	δομικό	υλικό.	

Το	 σκεπτικό	 της	 επιλογής	 του	 στατικού	 φορέα	 ήταν	 να	

σχεδιαστεί	μια	κατασκευή	με	όσο	το	δυνατόν	πιο	καθαρές	

γραμμές,	έτσι	ώστε	να	τονίζονται	τα	τόξα	και	αυτά	να	έχουν	

όσο	το	δυνατόν	μικρότερη	διατομή.	Όπως	αναφέρθηκε	και	

πιο	πάνω,	τα	τόξα	του	εξωτερικού	κελύφους	έχουν	άνοιγμα	

30μ	 και	 τα	 δυο	 τους	άκρα	 εδράζονται	 σε	διαφορετικά	 επί-

πεδα	 εξαιτίας	 των	 υψομετρικών	 διαφορών	 του	 οικοπέδου.	

Το	πιο	απλό	στατικό	σύστημα	για	 τις	στηρίξεις	 των	 τόξων	

είναι	η	άρθρωση	και	ως	εκ	τούτου	επιλέγηκε	να	σχεδιαστούν	

τα	τόξα	ως	αμφιαρθρωτά	και	να	διατηρηθεί	η	συνέχεια	στην	

κορυφή	των	τόξων	(να	μην	είναι	δηλαδή	τριαρθρωτό),	έτσι	

ώστε	να	παρέχεται	επαρκής	στήριξη	για	τη	δημιουργία	του	

ανοίγματος	στην	κορυφή	της	τοξωτής	κατασκευής.	

Λόγω	 της	 εγγύτητας	 της	 κατασκευής	 στη	 θάλασσα,	 αφού	

βρίσκεται	πάνω	σε	ύψωμα	και	δεν	υπάρχει	κάτι	να	εμποδί-

ζει	τον	αέρα	να	μεταφέρει	σωματίδια	άμμου	και	θαλάσσιου	

άλατος	προς	την	κατασκευή,	θα	υπήρχε	ένας	εγγενής	κίνδυ-

νός	για	τις	αρθρώσεις	των	τόξων,	γιατί	στο	μέλλον	θα	είναι	

αδύνατον	να	γίνει	 ορθή	συντήρηση	καθότι	 δεν	 θα	υπάρχει	

πρόσβαση	 ενδιάμεσα	 των	φλαντζών	 του	 κόμβου	 έδρασης.	

Ο	λόγος	που	είναι	απαραίτητη	η	συντήρηση,	είναι	εξαιτίας	

των	 αερομεταφερόμενων	 σωματιδίων	 άμμου	 και	 άλατος	

oπόταν	θα	υπήρχε	σοβαρό	ρίσκο	να	δημιουργηθεί	σκουριά,	

με	αποτέλεσμα	λόγω	ηλεκτροχημικών	αντιδράσεων	να	συ-

γκολληθούν	μεταξύ	τους	τα	διάφορα	μεταλλικά	στοιχεία	των	

αρθρώσεων,	μετατρέποντας	την	άρθρωση	σε	πάκτωση.	Για	

αυτό	το	λόγο	οι	αρθρώσεις	σχεδιάστηκαν	με	τέτοιο	τρόπο,	

ώστε	να	ελαχιστοποιείται	αυτό	το	ρίσκο.	Αφενός	μεταξύ	των	

φλαντζών	που	βρίσκονται	πάνω	στην	πλάκα	έδρασης	και	της	

φλάντζας	του	τόξου,	τοποθετήθηκαν	πλάκες	teflon	και	αφε-

τέρου	ο	πείρος	της	άρθρωσης	σχεδιάστηκε	ώστε	διαμέσου	

του	να	μπορεί	να	γίνεται	περιοδικά	εισαγωγή	γράσου.	Η	διά-

μετρος	του	πείρου	στις	αρθρώσεις	υπολογίστηκε	10εκ.	

Αειφόρος	Σχεδίαση

Το	Κέντρο	σχεδιάστηκε	ώστε	να	είναι	ένα	σημείο	αναφοράς	

ως	εκπαιδευτικό	κέντρο,	το	οποίο	θα	έχει	ως	σκοπό	του	τη	

δημιουργία	περιβαλλοντικής	συνείδησης.	Ως	εκ	τούτου,	κύ-

ριο	μέλημα	της	ομάδας	μελέτης,	ήταν	η	αειφορία	και	ο	βι-

οκλιματικός	 σχεδιασμός,	 ώστε	 το	 κτίριο	 να	 έχει	 μειωμένο	

ίχνος	άνθρακα	κατά	τη	διάρκεια	της	ζωής	του.	Τα	ηλεκτρο-

κίνητα	ανοίγματα	στην	κορυφή	των	τόξων	που	βοηθούν	τη	

φυσική	ροή	του	θερμού	αέρα	προς	τα	πάνω,	βασίστηκε	πάνω	

στις	αρχές	του	βιοκλιματικού	σχεδιασμού.	Επιπλέον,	η	επι-

λογή	του	φυτέματος	εποχιακών	αναρριχητικών	φυτών	για	τη	

δημιουργία	φυσικής	σκίασης	κατά	τους	θερινούς	μήνες,	είναι	

ένα	άλλο	σημαντικό	χαρακτηριστικό	του	βιοκλιματικού	σχε-

διασμού	και	αειφορίας.	

Το	κτίριο	του	Κέντρου	Περιβαλλοντικης	Ενημέρωσης	Ακρω-

τηρίου	 σχεδιάστηκε	 ως	 ένα	 κτίριο	 ενεργειακής	 απόδοσης	

Α,	 σύμφωνα	 με	 τα	 κυπριακά	 πρότυπα.	 Πέραν	 των	 παθητι-

κών	μέτρων	εξοικονόμησης	ενέργειας	μέσω	της	εξωτερικής	

θερμομόνωσης	με	σύστημα	κελύφους,	τους	τριπλού	πάχους	

υαλοπίνακες	 στα	 υψηλής	 θερμικής	 απόδοσης	 κουφώματα	

αλουμινίου	 και	 τα	 θερμομονωτικά	 πανέλα	 της	 εξωτερικής	

επικάλυψης	 των	 τόξων,	 έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 και	 αρκετά	

άλλα	ενεργητικά	μέτρα	για	τη	μείωση	της	ενέργειας	που	θα	

καταναλώνει	το	κτίριο.

 

Ο	προσανατολισμός	του	κτιρίου	έγινε	με	τέτοιο	τρόπο	στο	

τεμάχιο,	έτσι	ώστε	να	μεγιστοποιείται	το	εμβαδόν	της	στέ-

γης	που	βρίσκεται	προς	το	νότο,	για	να	είναι	πλήρης	η	αποδο-

τικότητα	των	φωτοβολταϊκών	πανέλων	που	τοποθετήθηκαν.	

Πέραν	 των	100m2	φωτοβολταϊκών	πανέλων	χρησιμοποιού-

νται	για	την	παραγωγή	10.1	kw	ηλεκτρισμού	που	αντιστοιχεί	

στο	50%	της	απαιτούμενης	ηλεκτρικής	ενέργειας	του	κτιρί-

ου.	Επιπλέον,	ηλιακά	πανέλα	έχουν	χρησιμοποιηθεί	για	την	

παραγωγή	ζεστού	νερού.	

Προκειμένου	 να	 μειωθεί	 η	 ετήσια	 απαιτούμενη	 ηλεκτρική	

ενέργεια,	χρησιμοποιήθηκαν	στο	κτίριο	συστήματα	ανάκτη-

σης	της	θερμότητας	(heat	recovery	units),	έτσι	ώστε	να	δια-

τηρείται	σταθερή	και	σε	ανεκτά	επίπεδα	η	θερμοκρασία	του	

αέρα	μέσα	στο	κτίριο	κατά	τις	περιόδους	που	δεν	απαιτείται	
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η	χρήση	 των	 κλιματιστικών,	 δηλαδή	 το	φθινόπωρο	 και	 την	

άνοιξη.

Η	Κύπρος	είναι	ένα	σχετικά	άνυδρο	νησί	με	μεγάλες	περιό-

δους	λειψυδρίας	και	έτσι	το	κτίριο	σχεδιάστηκε	για	να	κατα-

ναλώνει	όσο	το	δυνατόν	λιγότερο	νερό.	Για	αυτό	το	λόγο	το	

κτίριο	έχει	ένα	δικό	του	μικρό	συμπαγή	βιολογικό	σταθμό	με	

μεμβράνες,	για	να	ανακυκλώνει	το	νερό	από	τα	αποχωρητή-

ρια	και	τους	νιπτήρες	και	να	το	διοχετεύει	είτε	για	πότισμα	

των	κήπων	είτε	ξανά	στα	αποχωρητήρια,	περιορίζοντας	την	

κατανάλωση	του	νερού	όσο	το	δυνατόν	περισσότερο.	

Αξία

Το	Κέντρο	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	Ακρωτηρίου	είναι	

ένα	έργο	με	κόστος	πέραν	των	2	εκατομμυρίων	ευρώ,	που	

χρηματοδοτήθηκε	εξολοκλήρου	από	τις	Βρετανικές	Βάσεις	

και	 κύριος	 του	σκοπός	είναι	 να	προωθήσει	 την	ενημέρωση	

σχετικά	με	τον	μοναδικής	αξίας	υγροβιότοπο	στο	Ακρωτήρι,	

μέσω	προγραμμάτων	εκπαίδευσης	και	 έρευνας.	Το	Κέντρο	

χρησιμοποιείται	από	το	Υπουργείο	Παιδείας	και	Πολιτισμού	

της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	το	επισκέπτονται	καθημερι-

νά	σχολεία	από	όλη	την	Κύπρο.	Τα	τελευταία	χρόνια	επισκέ-

πτονται	το	κέντρο	πέραν	των	10.000	ατόμων	ετησίως,	από	

τα	οποία	6.000	είναι	μαθητές	σχολείων	και	οι	υπόλοιποι	εί-

ναι	κοινό	και	τουρίστες.	Το	κτίριο	εγκαινιάστηκε	το	Νοέμβρη	

του	2014	 και	 σύμφωνα	με	 τους	λειτουργούς	 του	Κέντρου,	

τα	σχόλια	που	λαμβάνουν	από	τους	επισκέπτες	είναι	πολύ	

θετικά	και	ο	αριθμός	των	επισκεπτών	αυξάνει	σταθερά.	Επι-

πλέον,	η	κοινότητα	του	Ακρωτηρίου	έχει	αποκτήσει	ένα	νέο	

σημείο	αναφοράς	και	έχει	και	αυτή	όφελος,	αφού	οι	επισκέ-

πτες	 στην	 περιοχή	 για	 περισσότερο	 χρονικό	 διάστημα	 και	

μπορούν	να	επισκέπτονται	την	κοινότητα	που	είναι	γνωστή	

για	την	καλαθοπλεκτική	της.	Ο	πρωτοποριακός	και	συνάμα	

φιλικός	 προς	 το	 περιβάλλον	 σχεδιασμός	 του	 κτιρίου,	 έχει	

αποδώσει	αφενός	ένα	κτίριο	το	οποίο	έχει	πολύ	θετικό	αντί-

κτυπο	στην	κοινότητα	και	αφετέρου	έχει	δημιουργήσει	ένα	

υψηλών	προδιαγραφών	κτίριο	που	πληροί	όλες	τις	απαιτή-

σεις	του	πελάτη	και	των	λειτουργών	του	Κέντρου.	

Υποψηφιότητα	Βράβευσης

Το	γραφείο	Συμβούλων	Πολιτικών	Μηχανικών	A.	J.	Pericleous	

LLC,	με	έδρα	τη	Λεμεσό,	είναι	υποψήφιο	για	τα	διεθνή	βρα-

βεία	Πολιτικής	Μηχανικής	(IStructE	Structural	Awards	2015),	

του	 διεθνώς	 αναγνωρισμένου	 Ινστιτούτου	 Δομοστατικών	

Πολιτικών	Μηχανικών	του	Ηνωμένου	Βασιλείου	(Institution	of	

Structural	Engineers)	στην	 κατηγορία	 των	μικρών	μελετητι-

κών	γραφείων	(small	engineering	practices).	H	υποψηφιότητα	

για	τα	βραβεία	είναι	για	το	έργο	του	Κέντρου	Περιβαλλοντι-

κής	Εκπαίδευσης	Ακρωτηρίου	(SBAA	Environmental	Center).

Tα	συγκεκριμένα	βραβεία	δίνονται	σε	μελετητές	πολιτικούς	

μηχανικούς	από	όλο	τον	κόσμο	που	είναι	μέλη	του	Institution	

of	Structural	Engineers,	για	έργα	τα	οποία	ξεχωρίζουν	για	τη	

δημιουργικότητα	 και	 λειτουργικότητα	 τους	σε	ότι	 αφορά	 το	

δομοστατικό	σχεδιασμό	τους.	Η	υποψηφιότητα	του	γραφείου	

A.	J.	Pericleous	LLC	για	το	Κέντρο	Περιβαλλοντικής	Εκπαί-

δευσης	Ακρωτηρίου,	έχει	επιλεγεί	ανάμεσα	από	περισσότε-

ρα	από	150	έργα	από	13	χώρες	.

Η	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	θα	γίνει	στις	μέσα	στο	

μήνα	Νοεμβρίου	σε	τελετή	στο	Λονδίνο.

Nέα  Έργα





Τα	σχέδια	και	οι	φωτογραφίες	ανήκουν	στην	A.	J.	Pericleous	LLC
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Το	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 (TEE)	 του	 Υπουργείου	

Εργασίας,	 Πρόνοιας	 και	 Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 προωθεί	

τη	 ψήφιση	Νέων	 Κανονισμών	 για	 τη	 ρύθμιση	 των	 θεμάτων	

Ασφάλειας	και	Υγείας	στα	Προσωρινά	ή	Κινητά	Εργοτάξια.	

Οι	Κανονισμοί	αυτοί	έχουν	ήδη	εγκριθεί	από	την	αρμόδια	Κοι-

νοβουλευτική	Επιτροπή	Εργασίας,	Ευημερίας	και	Κοινωνικών	

Ασφαλίσεων	και	αναμένεται	η	ψήφιση	τους	από	την	ολομέ-

λεια	 της	 Βουλής.	 Πολύ	 πιθανόν	 μέχρι	 την	 δημοσίευση	 του	

παρόντος	άρθρου	οι	Κανονισμοί	αυτοί	να	έχουν	ήδη	ψηφιστεί	

και	δημοσιευθεί	στην	Επίσημη	Εφημερίδα	της	Δημοκρατίας.	

Οι	εν	λόγω	Κανονισμοί	ρυθμίζουν	τα	θέματα	ασφάλειας	και	

υγείας	 στα	 κατασκευαστικά	 έργα	 και	 θέτουν	 τις	 ελάχιστες	

προδιαγραφές	ασφάλειας	και	υγείας	για	τα	προσωρινά	ή	κι-

νητά	εργοτάξια,	τιτλοφορούνται	«οι	περί	Ελαχίστων	Προδια-

γραφών	Ασφάλειας	και	Υγείας	για	Προσωρινά	ή	Κινητά	Ερ-

γοτάξια	Κανονισμοί	του	2015»	και	θα	έχουν	άμεση	εφαρμογή	

με	την	έγκριση	τους.

Οι	Κανονισμοί	αυτοί	αντικαθιστούν	πλήρως	τους	περί	Ασφά-

λειας	και	Υγείας	(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	για	Προσωρινά	ή	

Κινητά	Εργοτάξια)	Κανονισμούς	του	2002	(Κ.Δ.Π.	172/2002),	

και	ένα	μεγάλο	μέρος	των	διατάξεων	των	περί	Οικοδομών	και	

Έργων	Μηχανικών	Κατασκευών	(Ασφάλεια,	Υγεία	και	Ευημε-

ρία)	Κανονισμών	του	1973	(Κ.Δ.Π.	161/73).	

Σκοπός	 των	εν	λόγω	Κανονισμών	είναι	 η	 βελτίωση	 της	νο-

μοθετικής	ρύθμισης	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στα	

κατασκευαστικά	έργα	για	την	αποτελεσματική	εφαρμογή	της	

νομοθεσίας	και	πρόληψη	των	ατυχημάτων,	επαγγελματικών	

ασθενειών	 και	 επικινδύνων	 συμβάντων	 κατά	 την	 εκτέλεση	

των	έργων	καθώς	και	κατά	την	συντήρηση	και	τη	κατεδάφιση	

τους.	 Οι	 Κανονισμοί,	 μεταξύ	 άλλων,	 διευκρινίζουν	 τις	 υπο-

χρεώσεις	του	κύριου	του	έργου	(ιδιοκτήτη),	των	μελετητών,	

τα	προσόντα	και	καθήκοντα	των	Συντονιστών	για	τα	θέματα	

ασφάλειας	και	υγείας	κατά	 την	εκπόνηση	της	μελέτης	 (Συ-

ντονιστή	Μελέτης)	και	κατά	την	εκτέλεση	του	έργου	(Συντο-

νιστή	Εκτέλεσης)	και	τις	υποχρεώσεις	σε	σχέση	με	την	εκπό-

νηση	του	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	και	τη	κατάρτιση	του	

Φακέλου	Ασφάλειας	και	Υγείας.

Αναμένεται	ότι	με	την	υιοθέτηση	και	εφαρμογή	των	Κανονι-

σμών	αυτών	θα	διευκολυνθούν	οι	κύριοι	των	έργων,	οι	μελε-

τητές,	οι	εργολάβοι,	οι	υπεργολάβοι,	οι	προμηθευτές	εξοπλι-

σμού	και	υλικών	για	τα	κατασκευαστικά	έργα,	οι	εργαζόμενοι	

και	άλλοι	εμπλεκόμενοι	εργοδότες	στα	κατασκευαστικά	έργα	

να	συμμορφωθούν	με	τις	πρόνοιες	της	νομοθεσίας	με	αποτέ-

λεσμα	τη	βελτίωση	των	επιπέδων	ασφάλειας	και	υγείας	στα	

κατασκευαστικά	έργα	και	τη	μείωση	των	ατυχημάτων,	επαγ-

γελματικών	ασθενειών	και	επικινδύνων	συμβάντων	με	παράλ-

ληλη	μείωση	του	τελικού	κόστους	των	έργων	και	βελτίωση	

της	απόδοσης	του	κατασκευαστικού	τομέα.

Μεταξύ	άλλων,	οι	Κανονισμοί	περιλαμβάνουν	νέες	πρόνοιες	

σε	σχέση	με	τα	ακόλουθα:

•			 την	υποχρέωση	ορισμού	Συντονιστή	Εκτέλεσης	σε	πλήρη	

απασχόληση	 για	 εργοτάξια	 έργων	 Πρώτης	 Τάξης,	 σύμ-

φωνα	με	 τις	διατάξεις	 των	περί	Εγγραφής	και	Ελέγχου	

Εργοληπτών	 Οικοδομικών	 και	 Τεχνικών	 Έργων	 Νόμων	

του	2001	έως	2013.

•	 τη	 διαβίβαση	 της	 εκ	 των	 προτέρων	 Γνωστοποίησης	Ερ-

γοταξίου	στο	Επαρχιακό	Γραφείο	Επιθεώρησης	Εργασίας	

της	Επαρχίας	στην	οποία	θα	βρίσκεται	 το	 εργοτάξιο	14	

ημέρες	πριν	από	την	έναρξη	των	εργασιών	μαζί	με	τα	πιο	

κάτω	έγγραφα:

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νέοι Κανονισμοί για την Ασφάλεια και Υγεία στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια
Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Λειτουργός	Επιθεώρησης	Εργασίας,	Μιχάλης	Ορφανίδης,	Λειτουργός	Επιθεώρησης	Εργασίας
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(α)	Υπογραμμένη	Δήλωση	από	τον	κύριο	του	έργου,	τον	επι-

βλέποντα	 και	 τον	 εργολάβο	 του	 έργου	 ότι	 έχει	 ενημε-

ρωθεί	για	τις	υποχρεώσεις	που	προβλέπουν	οι	παρόντες	

Κανονισμοί.

(β)	Συμφωνητικό	έγγραφο	ορισμού	των	Συντονιστών	Μελέ-

της	και	Εκτέλεσης	και	γραπτή	αποδοχή	του	διορισμού	εκ	

μέρους	τους.

(γ)	Υπογραμμένη	δήλωση	από	το	Συντονιστή	Mελέτης	ότι	εκ-

πόνησε	το	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)	ή/και	ανά-

θεσε	την	εκπόνηση	του,	στην	οποία	αναφέρεται	το	όνομα	

του	προσώπου	στο	οποίο	ανάθεσε	την	εκπόνηση	του	ΣΑΥ,	

όπου	αυτό	εφαρμόζεται.

Το	αναθεωρημένο	έντυπο	της	εκ	των	Προτέρων	Γνωστο-

ποίησης	Εργοταξίου,	καθώς	και	Καθοδηγητικό	Συμφωνητι-

κό	Έγγραφο	ορισμού	των	Συντονιστών	Μελέτης	και	Εκτέ-

λεσης	 είναι	 διαθέσιμα	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 ΤΕΕ:	 www.

mlsi.gov.cy/dli

 

•		 την	υποχρέωση	ανάρτησης	πινακίδας	σε	περίοπτο	σημείο	

του	εργοταξίου,	πριν	από	 την	έναρξη	 των	εργασιών	και	

καθόλη	τη	διάρκεια	εκτέλεσής	τους,	στην	οποία	να	ανα-

γράφονται	τα	ονόματα	και	τα	στοιχεία	επικοινωνίας	των	

Συντονιστών	Μελέτης	και	Εκτέλεσης.	

•	 στις	 περιπτώσεις	 έργου	 ειδικών	 δικτύων,	 όπου	 το	 έργο	

περιλαμβάνει	 δίκτυα	 παροχής	 υπηρεσιών,	 ή/και	 άλλων	

έργων	 που	 πραγματοποιούνται	 για	 λογαριασμό	 περισ-

σότερων	του	ενός	κύριου	του	έργου,	τη	διασφάλιση	από	

τους	συντελεστές	του	έργου	ότι	ορίζεται	ένας	κύριος	του	

έργου	για	ολόκληρο	το	έργο,	ο	οποίος	ενεργεί	εκ	μέρους	

όλων	των	κύριων	του	έργου,	για	σκοπούς	εφαρμογής	των	

παρόντων	Κανονισμών.			

Π ριν	μερικές	μέρες,	στις	7	Οκτωβρίου	2015,	
αποχαιρετίσαμε	 για	 πάντα	 τον	 Βασίλη	 Οι-

κονομόπουλο,	 ένα	 εξαίρετο	 συνάδελφο,	 ένα	
στενό	συνεργάτη	και	αγαπητό	φίλο	που	έφυγε	
ξαφνικά	στα	55	του	χρόνια	αφήνοντας	πίσω	του	
ένα	πραγματικά	δυσαναπλήρωτο	κενό.

Απόφοιτος	 της	 Σχολής	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
του	ΕΜΠ	και	της	Νομικής	Σχολής	των	Αθηνών	
ο	 Βασίλης	 Οικονομόπουλος	 μπορεί	 να	 χαρα-
κτηρισθεί	ως	ένας	αεικίνητος	άνθρωπος	και	επαγγελματίας	
που	κατάφερε	να	ξεχωρίσει	όχι	μόνο	στη	χώρα	του	αλλά	και	
στον	ευρωπαϊκό	και	διεθνή	χώρο	όσο	λίγοι.

Διετέλεσε,	 ανάμεσα	 σε	 άλλα,	 Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	
Πολιτικών	 Μηχανικών	 Ελλάδας,	 Πρόεδρος	 του	 Ευρωπαϊ-
κού	 Συμβουλίου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 (ECCE),	 μέλος	 και	
Αντιπρόεδρος	της	Αντιπροσωπείας	του	ΤΕΕ	και	διευθύνων	
σύμβουλος	της	Αττικό	Μετρό.	Ήταν	ο	άνθρωπος	που	με	τη	
δράση	και	συμμετοχή	του	στα	δρώμενα	των	μηχανικών	στο	
ευρωπαϊκό	και	διεθνές	επίπεδο	βοήθησε	και	τις	οργανώσεις	
των	 Κύπριων	 μηχανικών,	 τον	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 και	 το	 ΕΤΕΚ,	 να	
καταστούν	 ισότιμα	 μέλη	 των	 αντίστοιχων	 ευρωπαϊκών	 και	
άλλων	διεθνών	επαγγελματικών	φορέων	και	οργανώσεων.

Γνώρισα	 και	 συνεργάστηκα	 με	 τον	 Βασίλη	Οι-
κονομόπουλο	 σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 για	 αρκετά	
χρόνια.	Διακρινόταν	 για	 την	 έντονη	 δραστηρι-
ότητα,	την	εξωστρέφεια	και	τον	πληθωρικό	του	
χαρακτήρα.	 Παντογνώστης	 των	 εξελίξεων	 και	
μεθοδικός,	ξεχώριζε	και	κατάφερνε	να	είναι	στο	
επίκεντρο	των	τεκταινόμενων.		

Στο	εισαγωγικό	σημείωμα	της	πολυσέλιδης	έκ-
δοσης	 “Civil	 Engineering	 Heritage	 in	 Europe”	 ο	

Βασίλης	Οικονομόπουλος	ως	Πρόεδρος	του	ECCE	(Αύγου-
στος	 2009)	 έγραφε	 «Ο	 Πολιτικός	Μηχανικός	 είναι	 ο	 σχε-
διαστής,	ο	κατασκευαστής,	ο	παραγωγός,	ο	επόπτης	και	ο	
επικεφαλής	 σύνθετων	 έργων	 που	 αυξάνουν	 την	 ποιότητα	
ζωής	της	ανθρωπότητας».	Έγραφε,	επίσης,	ότι	το	σύγχρονο	
προφίλ	του	Πολιτικού	Μηχανικού	για	να	ανταποκριθεί	στις	
ανάγκες	της	κοινωνίας	χρειάζεται	να	διαθέτει	(α)	γνώσεις,	
(β)	δεξιότητες	και	(γ)	συμπεριφορά	ανταπόκρισης	στις	προ-
κλήσεις	και	τις	εξελίξεις.

Ο	Βασίλης	Οικονομόπουλος	αγαπούσε	και	νοιαζόταν	πραγ-
ματικά	για	την	Κύπρο,	το	παρόν	και	το	μέλλον	της.

Αιωνία	σου	η	μνήμη	αγαπητέ	μας	φίλε	και	συνάδελφε.	

Ένα στερνό αντίο
Στέλιος	Αχνιώτης,	Πρόεδρος	ΕΤΕΚ

Ανακοινώσεις
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Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία

Αγαπητέ/ή	συνάδελφε,	αγαπητό	μέλος,

Προσκαλείστε	στην	23η	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	

μας,	η	οποία	είναι	και	Εκλογική,	που	θα	πραγματοποιηθεί	

το	 πρωί	 του	 Σαββάτου	 12	 Δεκεμβρίου	 2015,	 στο	 Συνε-

δριακό	Κέντρο	Φιλοξενία,	στη	Λευκωσία,	από	τις	9:00	πμ	 

μέχρι	τις	14:00.

Η	δική	σας	παρουσία	και	στήριξη	προς	το	Σύλλογο	είναι	

τόσο	απαραίτητη	όσο	ίσως	ποτέ	για	ενημέρωση,	συμμετο-

χή	και	ανάλυση	των	τεκταινόμενων	στο	επάγγελμά	μας,	

αλλά	και	την	ανάδειξη	της	ηγεσίας	του	Συλλόγου	μας	για	

τα	επόμενα	δύο	χρόνια.

Η	προσπάθεια	για	προσφορά	στους	Πολιτικούς	Μηχανι-

κούς	συνεχίζεται	και	η	επίτευξη	του	στόχου	για	αναβάθ-

μιση	του	επαγγέλματος	μας	στην	Κύπρο,	ειδικά	αυτή	τη	

περίοδο	όπου	οι	προκλήσεις	είναι	μεγάλες,	απαιτεί	συντο-

νισμένες	και	οργανωμένες	ενέργειες	σε	όλα	τα	επίπεδα,	

για	 τις	 οποίες	 όλοι	 μπορούμε	 να	 προσφέρουμε.	 Κανείς	

δεν	περισσεύει!

Με	εκτίμηση,

Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΣΠΟΛΜΗΚ

Εκλογική	Γενική	Συνέλευση

Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

MEΓΑΣ	ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Δικαίωμα	συμμετοχής	στη	Γενική	Συνέλευση	έχουν	τα	τακτικά	μέλη	που	έχουν	τακτοποιημένες

τις	οικονομικές	τους	υποχρεώσεις.	(Άρθρο	11.02)

Για	σκοπούς	καλύτερης	οργάνωσης	παρακαλούμε	όπως	δηλώσετε	την	παρουσία	σας	μέχρι	τις	08	Δεκεμβρίου	2015

στο	τηλ.:	22672866	ή	στο	email:	cyace	@cytanet.com.cy
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Στις	30	και	31	Οκτωβρίου	2015	πραγματοποιήθηκε	η	62η	

Γενική	 Συνέλευση	 του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολι-

τικών	Μηχανικών	ECCE.	Η	συνέλευση	φιλοξενήθηκε	στην	

Πράγα,	 στη	 Δημοκρατία	 της	 Τσεχίας	 από	 το	 Επιμελητή-

ριο	Πιστοποιημένων	Μηχανικών	και	Τεχνικών	της	Τσεχίας	

(CKAIT).	Την	Κύπρο	εκπροσώπησαν	ο	Πρόεδρος	του	Συλλό-

γου	Πλάτωνας	Στυλιανού	και	ο	Εθνικός	Εκπρόσωπος	Γιώρ-

γος	Δημητρίου	καθώς	και	οι	Τουρκοκύπριοι	Bora	Kutruza	και	

Aysal	 Seran.	 Η	 συνέλευση	 περιλάμβανε	 ειδική	 αναφορά,	

αφιέρωμα	για	τη	δράση	και	το	έργο	που	άφησε	πίσω	του	ο	

αποβιώσας	φίλος	και	συνάδελφος	Πολιτικός	Μηχανικός	Βα-

σίλης	Οικονομόπουλος	ο	οποίος	διετέλεσε	Πρόεδρος	του	

ECCE	και	ήταν	από	τους	εμπνευστές	και	ιδρυτές	του.	Στη	

συνέλευση,	αφού	τηρήθηκε	μονόλεπτη	σιγή	σε	ένδειξη	σε-

βασμού	για	τον	απροσδόκητο	χαμό	του	Βασίλη	οι	σύνεδροι,	

με	φανερή	τη	συναισθηματική	φόρτιση	τοποθετήθηκαν	με	

καλά	λόγια	για	τη	συνεισφορά	του	στα	θέματα	της	Πολιτι-

κής	Μηχανικής	στην	Ευρώπη	και	στον	υπόλοιπο	κόσμο.	Ο	

Πρόεδρος	του	ECCE	Wlodzimierz	Szymczak	έκαμε	εκτενή	

αναφορά	για	τη	δράση	του	Βασίλη	Οικονομόπουλου	με	ειδι-

κή	παρουσίαση	για	τη	σχέση	του	Βασίλη	και	την	πορεία	του	

στο	ECCE	και	άλλους	επαγγελματικούς	οργανισμούς.

Στις	τακτικές	εργασίες	της	Γενικής	Συνέλευσης	συμμετεί-

χαν	ο	Γενικός	Διευθυντής	και	Γραμματέας	του	Ινστιτούτου	

Πολιτικών	Μηχανικών	της	Μεγάλης	Βρεττανίας	(ICE)	Nick	

Baveystock	και	ο	νέος	Πρόεδρος	του	Παγκόσμιου	Συμβου-

λίου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 (WCCE)	 Ing.	 Alfonso	 Alberto	

Gonzalez	Fernandez.

Στη	συνέλευση	προτάθηκαν	από	το	Εκτελεστικό	Συμβούλιο	

και	συζητήθηκαν	σημαντικές	αλλαγές	σε	σχέση	με	την	πα-

ραγωγή	 έργου	 και	 την	ακολουθούμενη	στρατηγική	 για	 το	

μέλλον	 του	 ECCE.	 Στις	 αλλαγές	 αυτές	 εντάσσεται	 και	 η	

τροποποίηση	άρθρων	του	καταστατικού	μετά	από	διεξαγω-

γή	ψηφοφορίας	στη	Γενική	Συνέλευση.

Οι	αλλαγές	στα	άρθρα	είναι:

•	 Η	εισαγωγή	του	θεσμού	του	ιδιώτη	μέλους	στο	ECCE	με	

καθεστώς	παρόμοιο	με	αυτό	του	Συνδεδεμένου	μέλους.

•	 Η	 εισαγωγή	 της	 κάρτας	 μέλους	 του	ECCE	 για	Πολιτι-

κούς	Μηχανικούς	που	θα	είναι	συνδεδεμένη	με	τους	ιδι-

ώτες	μέλη.

•	 Η	επέκταση	της	θητείας	του	Εκτελεστικού	Συμβουλίου	

από	δύο	χρόνια	σε	τρία	έτη	με	ισχύ	μετά	το	2018.

Στη	συνέλευση	έγινε	επίσης	συζήτηση	σε	πρόταση	του	Εκτε-

λεστικού	Συβουλίου	για	τροποποίηση	της	λειτουργίας	των	

μόνιμων	επιτροπών	στην	επόμενη	(63η)	Γενική	Συνέλευση	

του	ECCE.	Σύμφωνα	με	την	πρόταση,	το	ECCE	θα	προσα-

νατολιστεί	 στη	 παραγωγή	 εγγράφων	 διατύπωσης	 θέσεων	

και	εγγράφων	με	υψηλής	ποιότητας	τοποθετήσεις	που	θα	

υποβάλλονται	στην	Ευρωπαική	Ένωση.	Με	τον	τρόπο	αυτό	

το	ECCE	θα	ενισχύσει	την	προβολή	του	και	θα	στοχεύσει	

στον	επηρεασμό	των	κέντρων	αποφάσεων	στην	Ευρωπαική	

Ένωση.	Αναμένεται	ότι	σύντομα	θα	ετοιμαστεί	έγγραφο	για	

πρόσκληση	ετοιμασίας	τέτοιων	εγγράφων.

Η	Κυπριακή	αντιπροσωπεία	πρότεινε	όπως	πριν	τη	πιο	πάνω	

διαδικασία,	το	ECCE	να	αποταθεί	στα	μέλη	του	και	να	τους	

ζητά	να	εισηγηθούν	θέματα	για	τα	οποία	θεωρούν	ότι	χρει-

άζονται	 έγγραφα	 διατύπωσης	 θέσεων.	 Παραδείματα	 που	

αναφέρθηκαν	τόσο	κατά	τη	συνέλευση	όσο	και	σε	κατ’	ιδί-

αν	συναντήσεις	των	εκπροσώπων	μας	με	τον	Πρόεδρο	του	

ECCE	είναι	αυτό	για	το	νερό	και	για	την	απορρύθμιση	των	

επαγγελμάτων	στη	Μηχανική	επιστήμη.

Τη	Γενική	Συνέλευση	απασχόλησαν	και	θέματα	οικονομικής	

φύσης	σε	σχέση	με	την	κρίση	που	επηρεάζει	πολλά	κράτη	

μέλη	του	ECCE.	Έγιναν	εισηγήσεις	και	συζήτηση	για	μέτρα	

που	θα	μπορούσαν	να	παρθούν	περιλαμβανομένων	του	προ-

ϋπολογισμού	και	των	συνδρομών	των	μελών	με	στόχο	να	

αντιμετωπιστούν	οι	νέες	συνθήκες.

Το	 θέμα	 των	 διαπραγματεύσεων	 για	 Διατλαντικές	 Εμπο-

ρικές	 Συνεργασίες	 για	 Επενδύσεις	 (ΤΤΙΡ)	 παρουσιάστηκε	

για	 ενημέρωση	 των	 μελών.	 Σύμφωνα	 με	 την	 παρουσίαση	

αναμένεται	ότι	θα	υπάρξει	αύξηση	15%	περίπου	στις	θέσεις	

εργασίας	για	Πολιτικούς	Μηχανικούς	στις	Ηνωμένες	Πολι-

τείες.	Το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού	παρουσιάζει	

τα	ψηλότερα	ποσοστά	διακίνησης	σε	άλλες	χώρες.	Ως	εκ	

τούτου,	μεταξύ	άλλων,	υπάρχει	ανάγκη	για	ρύθμιση	της	πα-

ροχής	προσωρινής	άδειας	άσκησης	του	επαγγέλματος	και	

της	διαχείρισης	προσφορών	για	έργα	του	Δημοσίου.

Η	εκδήλωση	περιλάμβανε	επίσκεψη	και	ξενάγηση	στο	Ερευ-

νητικό	Κέντρο	UCEEB	για	την	ενεργειακή	απόδοση	των	κτιρί-

ων	όπου	οι	σύνεδροι	είχαν	την	ευκαιρία	να	ενημερωθούν	για	

τις	εργασίες	του	Κέντρου	και	τις	έρευνες	που	διεξάγουν.

Επίσης	 οι	 διοργανωτές	 με	 την	 ευκαιρία	 των	 εορτασμών	

τους	για	την	150η	επέτειο	της	ίδρυσης	του	Συλλόγου	Αρχι-

τεκτόνων	και	Μηχανικών	του	Βασιλείου	της	Βοημίας	(SIA)	

οργάνωσαν	εκδήλωση	στο	παρεκκλήσι	Βηθλεέμ	που	περι-

λάμβανε	έκθεση	έργων	των	Αρχιτεκτόνων	και	Μηχανικών	

και	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	για	τις	δέκα	σημαντι-

κότερες	προσωπικότητες	της	Πολιτικής	Μηχανικής	και	Αρ-

χιτεκτονικής	της	περιόδου	1865	-	2015.

Ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πλάτωνας	Στυλιανού	και	ο	Εθνι-

κός	Εκπρόσωπος	Γιώργος	Δημητρίου	που	συμμετείχαν	στις	

εργασίες	της	62ης	Γενικής	Συνέλευσης	είχαν	την	ευκαιρία	

να	συζητήσουν	και	να	ανταλλάξουν	απόψεις	σε	σχέση	με	

θέματα	που	απασχολούν	τόσο	τους	Κύπριους	όσο	και	τους	

Ευρωπαίους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	τόσο	με	τον	Πρόεδρο	

όσο	και	με	άλλα	μέλη	του	ECCE.

Στα	θέματα	που	συζητήθηκαν	με	τον	Πρόεδρο	Wlodzimierz	

Szymczak	είναι	και	η	θετική	στάση	και	προτροπή	του	να	ανα-

62η	Γενική	Συνέλευση	του	ECCE



41Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος  2015

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

λάβουμε	ως	Κύπρος	την	ετοιμασία	εγγράφου	θέσεων	όπως	

αυτό	για	το	νερό,	το	περιβάλλον	και	άλλα	επιστημονικού	ή	

και	ακαδημαϊκού	ενδιαφέροντος	θέματα.

Στις	εργασίες	της	Επιτροπής	Περιβάλλοντος	και	Βιωσιμότη-

τας	όπως	και	της	Γενικής	Συνέλευσης	έγινε	παρουσίαση	της	

έρευνας	που	διεξήγαγε	ο	συνάδελφος	Γιώργος	Δημητρίου	

για	 την	αξιολόγηση	των	πλέον	κρίσιμων	περιβαλλοντικών	

προβλημάτων	από	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	το	ρόλο	

τους	 στην	 βελτίωση	 του	 περιβάλλοντος.	 Αναφορά	 για	 τα	

ευρήματα	της	έρευνας	θα	γίνει	σε	άλλο	κείμενο.	Σημειώνε-

ται	ότι	η	έρευνα	έτυχε	θετικών	σχολίων	και	αναφορών	από	

τους	εκπροσώπους	των	χωρών	μελών	και	προτάθηκε	όπως,	

με	βάση	 τα	ευρήματα	ετοιμαστεί	 έγγραφο	θέσεων	για	 τα	

πλέον	σημαντικά	προβλήματα	στο	περιβάλλον.	Η	πρόταση	

αυτή	 θα	 απασχολήσει	 το	 Σύλλογο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου.	Η	σχετική	έρευνα	διεξήχθη	από	το	συνάδελφο	και	

κάλυψε	όλες	τις	χώρες	μέλη	του	ECCE.

Από	τις	εργασίες	της	Επιτροπής	για	τη	Γνώση	και	την	Τε-

χνολογία	ξεχωρίζει	η	μελέτη	για	το	μέλλον	της	Πολιτικής	

Μηχανικής	σε	σχέση	με	τις	αλλαγές	και	τάσεις	των	ανθρώ-

πων	και	ο	κύκλος	ζωής	των	έργων.

Η	επιτροπή	για	 την	πολιτιστική	 κληρονομιά	 της	Πολιτικής	

Μηχανικής	πρότεινε	την	ετοιμασία	μικρού	βιβλίου	για	την	

ιστορία	της	Πολιτικής	Μηχανικής	το	οποίο	θα	διατίθεται	σε	

πιο	προσιτή	τιμή	από	άλλες	προηγούμενες	εκδόσεις.	Ήδη	οι	

Κύπριοι	εκπρόσωποι	σε	συνεργασία	με	τον	εκπρόσωπο	της	

Ελλάδας	συνάδελφο	κ	Άρη	Χατζηδάκη	εξετάζουν	κείμενο	

που	ετοίμασε	ο	συνάδελφος	ώστε	αυτό	να	μεταφραστεί	και	

να	αποτελέσει	τη	βάση	για	τη	νέα	έκδοση	του	ECCE.

Όσοι	 συνάδελφοι	 έχουν	 υλικό	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 το	

μοιραστούν	 στα	 πλαίσια	 ετομασίας	 τόσο	 των	 εγγράφων	

διατύπωσης	θέσεων	όσο	και	για	την	ιστορία	της	Πολιτικής	

Μηχανικής	στην	Κύπρο	ή	σε	άλλες	χώρες	προτρέπονται	να	

το	παρουσιάσουν	στο	Σύλλογο	για	αξιοποίηση	και	προβολή	

του.	Η	συμμετοχή	των	ιδίων	σε	αντίστοιχες	επιτροπές	του	

Συλλόγου	είναι	ευπρόσδεκτη.

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Παρασκευή	 30	
Οκτωβρίου	2015,	εκπαιδευτική	επίσκεψη	
από	 τους	 τελειόφοιτους	 φοιτητές	 του	
κλάδου	 Αρχιτεκτονικής	 και	 του	 μετα-
πτυχιακού	 του	 κλάδου	 Αρχιτεκτονικής	
Τοπίου	 του	Πανεπιστημίου	Neapolis	 της	
Πάφου	στον	χώρο	εργοταξίου	της	Πλα-
τείας	Ελευθερίας.	Η	επίσκεψη	έγινε	στα	
πλαίσια	των	δράσεων	Εταιρικής	Κοινωνι-
κής	Ευθύνης	της	LOIS	Builders.

Η	επίσκεψη	στο	εργοτάξιο	περιελάμβα-
νε	 δυο	 στάδια,	 το	 πρώτο	 στην	 αίθουσα	
συνεδριάσεων	του	Δημοτικού	Συμβουλί-
ου	στην	Λαϊκή	Γειτονιά,	με	την	ευγενική	
χορηγία	 του	Δήμου	Λευκωσίας	 κατά	 το	
οποίο	 έγινε	 παρουσίαση	 του	 έργου	 και	
των	τεχνικών	προκλήσεων	που	αυτό	πα-
ρουσιάζει,	και	το	δεύτερο,	κατά	το	οποίο	
οι	φοιτητές	περιηγήθηκαν	στο	χώρο	ερ-
γοταξίου	προκειμένου	να	έρθουν	σε	άμε-
ση	επαφή	με	το	υπό	κατασκευή	έργο.
Κατά	την	παρουσίαση	έγινε	αναφορά	στο	
γενικό	 πλαίσιο	 σχεδιασμού,	 στα	 κύρια	
αρχιτεκτονικά	 χαρακτηριστικά,	 στο	 μέ-

γεθος	αλλά	και	στο	χρονοδιάγραμμα	της	
κατασκευής	του	έργου,	ενώ	παράλληλα	
παρουσιάστηκαν	 οι	 τεχνικές	 ιδιαιτερό-
τητες	τις	οποίες	αυτό	παρουσιάζει	λόγω	
του	 ιδιαίτερου	 αρχιτεκτονικού	 σχεδια-
σμού.	Όσον	αφορά	στις	τεχνικές	ιδιαιτε-
ρότητες,	παρουσιάστηκαν	οι	κατασκευα-
στικές	μέθοδοι	με	τις	οποίες	η	Εταιρεία	
αντιμετωπίζει	 την	 πολυπλοκότητα	 του	
έργου	 και	 οι	 	 ιδιαίτερες	 κατασκευαστι-
κές	απαιτήσεις	που	αυτό	έχει,	οι	οποίες	
δεν	εντάσσονται	στις	έως	σήμερα	διαδε-
δομένες	 πρακτικές.	 Μετά	 το	 τέλος	 της	
παρουσίασης	ακολούθησε	ξενάγηση	στο	
χώρο	του	εργοταξίου	από	τον	υπεύθυνο	
του	έργου	Δρ.	Ιορδάνη	Χιδίρογλου	αλλά	
και	από	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	της	
Εταιρείας	κ.	Νικόλα	Λοή.	

Κατά	την	διάρκεια	της	ξενάγησης	οι	φοι-
τητές	μπόρεσαν	να	έρθουν	σε	επαφή	με	
τα	 βασικά	 στοιχεία	 και	 υλικά	 της	 κατα-
σκευής.	 Παράλληλα,	 έγινε	 παρουσίαση	
των	κατασκευαστικών	τεχνικών	που	χρη-
σιμοποιούνται	 στο	 έργο	προκειμένου	οι	

φοιτητές	να	μπορέσουν	να	κατανοήσουν,	
όσο	το	δυνατόν	καλύτερα,	την	πρακτική	
εφαρμογή	 των	 πληροφοριών	 που	 τους	
δόθηκαν	κατά	την	αρχική	παρουσίαση.	

Επίσκεψη	φοιτητών	από	το	Πανεπιστήμιο	Neapolis	στην	Πλατεία	Ελευθερίας
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Διεθνής	Έκθεση	και	Συνέδριο	για	την	Επαγγελματική	Ασφάλεια	και	Υγεία	Α+Α	2015

στο	Ντίσελντορφ	της	Γερμανίας

Σεμινάριο	του	Διεθνούς	Οργανισμού	Συντονιστών	Ασφάλειας	και	Υγείας	Κατασκευαστικών	Έργων	

«International	Safety	and	Health	Construction	Coordinators	Association»	(ISHCCO)

Διεθνής	Έκθεση	και	Συνέδριο	Α+Α

Στα	πλαίσια	πρόσκλησης	από	την	ομά-

δα	 των	 ομιλητών	 από	 τη	 Γερμανία	

που	 συμμετείχαν	 στο	 Διεθνές	 Συνέ-

δριο	Ασφάλειας	και	Υγείας	στα	Κατα-

σκευαστικά	Έργα	που	διοργάνωσε	 το	

Συμβούλιο	 του	Επαρχιακού	Τμήματος	

Λευκωσίας	–	Κερύνειας	του	Συλλόγου	

το	Μάιο	του	2015,	η	Β΄	Αντιπρόεδρος	

του	 Συλλόγου	 Ευαγγελίτσα	 Τσουλό-

φτα	 επισκέφθηκε	 τη	 Διεθνή	 Έκθεση	

και	Συνέδριο	στα	θέματα	επαγγελματι-

κής	ασφάλειας	και	υγείας	Α+Α	και	συμ-

μετείχε	στο	Eργαστήριο	του	Διεθνούς	

Οργανισμού	 Συντονιστών	 Ασφάλει-

ας	 και	 Υγείας	 Κατασκευαστικών	 Έρ-

γων	 «International	 Safety	 and	 Health	

Construction	Coordinators	Association»	

(ISHCCO)	που	πραγματοποιήθηκε	στα	

πλαίσια	της	Έκθεσης	αυτής.

Η	 Διεθνής	 Έκθεση	 και	 Συνέδριο	 Α+Α	

αποτελεί	 θεσμό	 ανεγνωρισμένο	 πα-

γκόσμια	στην	επαγγελματική	ασφάλεια	

και	 υγεία	 και	 πραγματοποιείται	 κάθε	

δύο	χρόνια	στο	Ντίσελντορφ	της	Γερ-

μανίας	 με	 τη	 συμμετοχή	 οργανισμών	

και	εταιρειών	από	όλο	τον	κόσμο.	

Η	φετινή	Διεθνής	Έκθεση	Α+Α	πραγ-

ματοποιήθηκε	μεταξύ	27	και	30	Οκτω-

βρίου	2015	με	τη	συμμετοχή	1887	εκ-

θετών	από	57	χώρες	και	τη	παράλληλη	

διεξαγωγή	 86	 εξειδικευμένων	 σεμι-

ναρίων	 στα	 θέματα	 επαγγελματικής	

ασφάλειας	 και	 υγείας.	 Οι	 επισκέπτες	

ξεπέρασαν	τις	65,000	από	80	διαφορε-

τικές	χώρες.	Το	άνοιγμα	της	Έκθεσης	

και	την	έναρξη	των	εργασιών	του	Συ-

νεδρίου	κήρυξε	η	αρμόδια	Ομοσπονδι-

ακή	 Υπουργός	Εργασίας	 και	 Κοινωνι-

κών	Υποθέσεων	της	Γερμανίας	Andrea	

Nahles.

Η	 Έκθεση	 περιελάμβανε,	 μεταξύ	 άλ-

λων,	 οργανισμούς	 που	 δραστηριοποι-

ούνται	 ή/και	προσφέρουν	συμβουλευ-

τικές	 υπηρεσίες	 στην	 επαγγελματική	

ασφάλεια	και	υγεία,	εξειδικευμένα	λο-

γισμικά	 προγράμματα,	 εξειδικευμέ-

νους	 εξοπλισμούς	 για	 εργασίες	 σε	

ύψος	 και	 σε	 βάθος,	 εξοπλισμούς	 για	

πυρασφάλεια	 και	 πυρόσβεση,	 εργο-

νομικά	 καθίσματα	 και	 άλλο	 εργονομι-

κό	 εξοπλισμό,	 καθώς	 και	 εξοπλισμό	

ατομικής	 προστασίας	 όπως	 κράνη	

ασφαλείας,	 παπούτσια	 ασφαλείας	

και	 άλλα	 εξειδικευμένα	 παπούτσια	

εργασίας,	 προστατευτικά	 γάντια	 και	

εξειδικευμένο	 ρουχισμό	 εργασίας.	 

Οι	 επισκέπτες	 είχαν	 την	 ευκαιρία	 να	

δουν	 επιδείξεις	 των	 εξοπλισμών	 και	

άλλων	 προϊόντων,	 μεταξύ	 των	 οποί-

ων	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 παρουσίασε	

η	 επίδειξη	 «Ασφαλής	 Διάσωση	 από	

ύψος	 και	Βάθος»	όπου	έγιναν	 επιδεί-

ξεις	 διάσωσης	 από	 ύψος	 και	 από	 το	

βυθό	 της	 θάλασσας	 κατά	 τη	 διάρκεια	

εργασίας	εξόρυξης	υδρογονανθράκων.	 
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Το	 Συνέδριο	 περιελάμβανε	 5	 Κεντρι-

κές	 Ομιλίες	 σε	 θέματα	 Εργονομίας,	

Επαγγελματικής	 Υγείας,	 Εξελίξεων	

της	 Τεχνολογίας	 και	 Προκλήσεων,	

Συμμετοχής	 και	 Συν-διαχείρισης	 της	

επαγγελματικής	ασφάλειας	και	υγείας	

και	Δημογραφικές	Εξελίξεις	και	ποικι-

λομορφία	στο	κόσμο	της	εργασίας.	Τα	

θέματα	 των	 Σεμιναρίων	 περιελάμβα-
ναν,	μεταξύ	άλλων,	Νέους	κινδύνους,	
Προκλήσεις	 και	 λύσεις	 στην	 παγκό-
σμια	αγορά,	επαγγελματική	ασφάλεια	

και	 υγεία	 στα	 κατασκευαστικά	 έργα,	
Καινοτόμα	μέσα	ατομικής	προστασίας,	
Εργονομία,	 Διαχείριση	 των	 κίνδυνων	
και	 πρόληψη,	 Νέες	 προκλήσεις	 στην	
ασφάλεια,	 Πράσινα	 επαγγέλματα,	
Προσόντα	 και	 Κατάρτιση	 στην	 επαγ-
γελματική	ασφάλεια	και	υγεία,	Ψυχική	
Υγεία.	 Ιδιαίτερα	 αναφέρεται	 το	 Σεμι-
νάριο	του	Διεθνούς	Γραφείου	Εργασί-
ας	«International	 Labour	Organisation»	
(ILO)	 με	 το	 Διεθνή	 Σύνδεσμο	 Κοινω-
νικής	 Ασφάλισης	 «International	 Social	
Security	 Association»	 (ISSA)	 και	 τα	
Εργαστήρια	 του	 Διεθνή	 Οργανισμού	
ISHCCO	και	του	Ευρωπαϊκού	Δικτύου	
Επαγγελματιών	 στην	 ασφάλεια	 και	
υγεία	 «European	 Network	 of	 Safety	
and	 Health	 Practitioners	 Organisation»	
(ENSHPO).

Εργαστήριο	ISHCCO
Το	Εργαστήριο	του	ISHCCO	περιελάμ-
βανε,	 μεταξύ	 άλλων,	 παρουσιάσεις	
για	 Συστήματα	 Ηγετικής	 Διαχείρισης	
της	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 στις	 Κατα-
σκευές,	 τις	 Βασικές	 Αρχές	 Πρόληψης	
στα	 Εργοτάξια,	 τα	 Οικονομικά	 Οφέλη	
από	την	Πρόληψη	και	το	προτεινόμενο	
Σχέδιο	Πιστοποίησης	των	Συντονιστών	
Ασφάλειας	 και	 Υγείας.	 Η	 διαπίστευση	
των	 φορέων	 πιστοποίησης	 θα	 γίνεται	
από	 το	 ISHCCO	 και	 αναμένεται	 ότι	 οι	
φορείς	 πιστοποίησης	 θα	 είναι	 τα	 μέλη	
του,	 δηλαδή	 οι	 φορείς	 που	 εκπροσω-

πούν	τα	κράτη.

Ο	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 εκπροσωπεί	 τη	 Κύπρο	

στο	 Διεθνή	 Οργανισμό	 ISHCCO	 από	

τις	23.3.2013.	

Ο	Διεθνής	Οργανισμός	 ISHCCO	αντι-
προσωπεύει	 ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	
οργανώσεων	 από	 Κράτη	 μέλη	 της	
Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 των	 οποίων	 τα	
μέλη	 δραστηριοποιούνται	 στο	 συντο-
νισμό	 κατασκευαστικών	 έργων	 στην	
Ευρώπη.

Η	πρόληψη	και	ο	συντονισμός	των	μέ-
τρων	ασφάλειας	και	υγείας	ρυθμίζονται	
σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο	από	την	Οδηγία	
Πλαίσιο	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	
υγείας	και	τις	Ειδικές	Θυγατρικές	Οδη-
γίες	αυτής.	Η	πρόληψη	και	ο	συντονι-
σμός	των	μέτρων	ασφάλειας	και	υγείας	
στα	κατασκευαστικά	έργα	ρυθμίζονται	
από	 την	 ειδική	 Οδηγία	 92/57ΕΟΚ	 για	
τα	εργοτάξια	στην	οποία	καθορίζονται,	
μεταξύ	άλλων,	τα	καθήκοντα	και	ο	ρό-
λος	 των	 Συντονιστών	 Ασφάλειας	 και	

Υγείας.	 Η	 εναρμόνιση	 της	 Κυπριακής	

Νομοθεσίας	με	την	Οδηγία	αυτή	έγινε	

από	το	2002	με	τους	περί	Ασφάλειας	

και	 Υγείας	 (Ελάχιστες	Προδιαγραφές	

για	 Προσωρινά	 ή	 Κινητά	 Εργοτάξια)	

Κανονισμούς	του	2002

Σκοπός	 του	 ISHCCO	 είναι	 η	 διάχυ-
ση	 της	 τεχνογνωσίας	 και	 εφαρμογή	
εναρμονισμένου	 πρότυπου	 εκπαίδευ-
σης	 των	 Συντονιστών	 Ασφάλειας	 και	
Υγείας.	 Αυτό	 θα	 διευκολύνει	 τις	 δι-
ασυνοριακές	 δραστηριότητες	 και	 τις	
διαβουλεύσεις	 μεταξύ	 των	 ευρωπαί-
ων	 συντονιστών	 και	 θα	 δημιουργήσει	
την	απαραίτητη	νομική	προστασία	στο	
σχεδιασμό,	την	κατασκευή,	 τη	συντή-
ρηση	 και	 την	 αποδόμηση	 των	 κτιρίων	
και	άλλων	κατασκευών.

Στόχος	 του	 ISHCCO	 είναι	 η	 προστα-
σία	της	ασφάλειας	και	της	υγείας	στα	
εργοτάξια.	 Παράλληλα	 το	 ISHCCO	
προσφέρει,	 μέσω	 των	 Εθνικών	 Ορ-
γανώσεων	 –	 μελών	 του,	 ευκαιρίες	
επαγγελματικής	εξέλιξης,	μεγαλύτερη	
πρακτική	εμπειρία,	καθώς	και	την	προ-
ώθηση	 επιστημονικών	 δυνατοτήτων	
και	ειδικά	την	ενίσχυση	της	επαγγελ-
ματικής	 ταυτότητας	 των	συντονιστών	
ασφάλειας	 και	 υγείας	 στην	 Ευρώπη	

και	πέρα	από	αυτήν.		

Επιδείξεις	των	εξοπλισμών

Επίδειξη	«Ασφαλής	Διάσωση	από	ύψος	
και	Βάθος»	
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Σ τα	πλαίσια	των	εργασιών	της	Επιτροπής	Περιβάλλοντος	
και	 βιωσιμότητας	 ο	 συνάδελφος	 Γιώργος	 Δημητρίου,	

αντιπρόεδρος	 της	 επιτροπής,	 διεξήγαγε	 έρευνα	 με	 σκοπό	
την	αξιολόγηση	των	πλέον	κρίσιμων	περιβαλλοντικών	προ-
βλημάτων	από	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	του	ρόλου	και	
της	συνεισφοράς	τους	στην	βελτίωση	του	περιβάλλοντος.	
Το	βασικό	μέρος	της	έρευνας	έχει	ολοκληρωθεί	και	τα	απο-
τελέσματα	της	έχουν	παρουσιαστεί	στην	62η	Γενική	Συνέ-
λευση	του	ECCE	στις	30	και	31	Οκτωβρίου	2015.	

Η	έρευνα	έγινε	online	σε	ηλεκτρονική	μορφή	ενώ	αρκετοί	
συνάδελφοι	στην	Κύπρο	είχαν	την	ευκαιρία	να	δώσουν	την	
τοποθέτηση	τους	σε	έντυπη	μορφή.	Στην	έρευνα	οι	συμμε-
τέχοντες	 καλούνταν	 να	δηλώσουν	 το	 βαθμό	συμφωνίας	ή	
διαφωνίας	τους	(σε	κλίμακα	6	βαθμών)	σε	μια	σειρά	δηλώ-
σεων	και	κάλυψε	περιβαλλοντικά	προβλήματα	τόσο	σε	πα-
γκόσμιο	επίπεδο	όσο	και	σε	τοπικό	επίπεδο.	Η	έρευνα	πρό-
σφερε	την	ευκαιρία	στο	συμμετέχοντα	να	προτείνει	τις	δικές	
του	εισηγήσεις	για	το	πως	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	μπορούν	
να	βελτιώσουν	το	περιβάλλον.

Συνολικά,	στην	έρευνα	έλαβαν	μέρος	236	συνάδελφοι	από	
20	χώρες.	Η	Γλώσσα	της	έρευνας	ήταν	τα	Αγγλικά	και	τα	
Ελληνικά.	Στην	ενότητα	των	εισηγήσεων	υπήρξε	υψηλό	πο-
σοστό	ανταπόκρισης	(15,7%)	ενώ	έγιναν	και	προτάσεις	για	
περαιτέρω	έρευνα.

Σε	 παγκόσμιο	 επίπεδο,	 σύμφωνα	 με	 τα	 αποτελέσματα,	 οι	
Πολιτικοί	Μηχανικοί	ιεραρχούν	την	ρύπανση	και	τη	διαχείρι-
ση	των	αποβλήτων	και	την	ρύπανση	των	πηγών	νερού	ως	τα	
πιο	σημαντικά	προβλήματα	για	το	περιβάλλον	και	τη	βιωσι-
μότητα.	Πολύ	κοντά	ακολουθούν	η	υπερεκμετάλλευση	των	
φυσικών	πόρων,	η	αποψίλωση	των	δασών	και	η	ρύπανση	της	
ατμόσφαιρας.

Σε	τοπικό	επίπεδο	η	ρύπανση	των	υδάτινων	πόρων	κατατάσ-
σεται	ως	το	πιο	σημαντικό	πρόβλημα	για	το	περιβάλλον	και	
τη	βιωσιμότητα.	Από	τις	αξιολογήσεις	των	Πολιτικών	Μηχανι-
κών	φαίνεται	ότι,	σύμφωνα	με	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	
είναι	σημαντικό	να	στραφούμε	προς	καλύτερη	διαχείριση	των	
υδάτινων	πόρων	και	του	νερού	γενικότερα.

Περαιτέρω,	σε	τοπικό	επίπεδο,	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	κατα-
τάσσουν	την	τροχαία	κυκλοφορία,	τη	βιομηχανική	ρύπανση,	
τη	διαχείριση	των	αποβλήτων	και	τη	μόλυνση	του	εδάφους	
/	 καλλιεργήσιμης	γης	από	 τοξικά	βαρέα	μέταλλα	ως	πολύ	
σημαντικά	προβλήματα	ενώ	επισημαίνουν	ότι	η	αύξηση	στην	
κατανάλωση	νερού	δημιουργεί	συνθήκες	για	περιβαλλοντι-
κό	πρόβλημα.

Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	κρίνουν	τη	σχέση	τους	με	τα	περι-
βαλλοντικά	ζητήματα	ως	στενή	έως	πολύ	στενή	ενώ,	θεω-
ρούν	ότι	πρέπει	να	αποκτήσουν	περισσότερη	πρόσβαση	για	
να	 προωθήσουν	 ή	 να	 συνεισφέρουν	 στην	 προσπάθεια	 για	
την	προστασία	του	περιβάλλοντος.

Στις	τοποθετήσεις	τους	οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	θέτουν	προ-
βληματισμούς	 και	 εισηγήσεις	στα	 θέματα	 εκπαίδευσης	 και	
επικοινωνίας	όπως	επίσης	και	του	προσδιορισμού	των	ανα-
κυκλώσιμων	υλικών	κατά	τη	διάρκεια	του	σχεδιασμού,	για	να	
βελτιωθεί	η	κατάσταση	στο	περιβάλλον.

Στην	 έρευνα	συμμετείχαν	σχεδόν	 όλες	 οι	 ειδικότητες	 της	
Πολιτικής	Μηχανικής	 με	 κυριότερη	 τη	 συμμετοχή	 από	 συ-
ναδέλφους	που	εργάστηκαν	ή	εργάζονται	σε	εργασίες	που	
σχετίζονται	 με	 τις	 κατασκευές,	 τις	οικοδομές,	 τη	 	στατική	
μελέτη,	το	περιβάλλον,	τις	αποχετεύσεις	και	το	πόσιμο	νερό,	
την	οδοποιία,	τις	γέφυρες,	την	παροχή	ενέργειας	κλπ.

Οι	προτάσεις	 των	Πολιτικών	Μηχανικών	για	ένα	καλύτερο	
περιβάλλον	κωδικοποιούνται	πιο	κάτω:

1.	 Αυστηρότερη	νομοθεσία	και	πρότυπα,	ηθική	και	δεσμεύ-
σεις	επαγελματιών.

2.	 Εκπαίδευση	–	Κατάρτιση.

3.	 Oμαδική	εργασία.

4.	 Παροχή	κινήτρων

5.	 Λιγότερες	πολιτικές	παρεμβάσεις.

Τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	θα	απασχολήσουν	το	ECCE	
όπως	και	το	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	για	να	
καθοριστούν	περαιτέρω	χειρισμοί.
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Αποτελέσματα	έρευνας	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	

Επιτροπή	Περιβάλλοντος	και	βιωσιμότητας	-	ECCE

Τα	κρίσιμα	θέματα	Περιβάλλοντος	και	Βιωσιμότητας	και	ο	ρόλος	των	Ευρωπαίων	Πολιτικών	Μηχανικών
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Συνάντηση	με	Γενική	Διεύθυνση	Ευρωπαϊκών	Προγραμμάτων,	Συντονισμού	και	Ανάπτυξης	

Κοινή	Δράση	για	Μέτρα	Ανάκαμψης	του	Κατασκευαστικού	Τομέα

Επίσκεψη	στο	Εργοστάσιο	της	Εταιρείας	Muskita	Aluminium	Industries	Ltd

T ο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λεμεσού	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 δι-

οργάνωσε	την	Τρίτη,	7	Οκτωβρίου	2015	 επίσκεψη	στο	

εργοστάσιο	της	εταιρείας	Muskita	Aluminium	Industries	Ltd,	

μιας	υπερσύγχρονης	βιομηχανίας	σχεδιασμού	και	παραγω-

γής	προϊόντων	διέλασης	αλουμινίου.

Η	παρουσίαση	συμπεριλάμβανε	ξενάγηση	στο	εργοστάσιο	

όπου	και	παρουσιάστηκε	η	γραμμή	παραγωγής	και	στη	συ-

νέχεια	έγινε	παρουσίαση	των	προϊόντων	της	εταιρείας.

Σ τις	15	Σεπτεμβρίου	2015,	μετά	από	πρόσκληση	της	Γε-

νικής	Διεύθυνσης	Ευρωπαϊκών	Προγραμμάτων,	Συντονι-

σμού	και	Ανάπτυξης,	ΓΔΕΠΣΑ,	αντιπροσωπεία	επιστημονι-

κών	και	συνδικαλιστικών	οργανώσεων	του	κατασκευαστικού	

τομέα,		συναντήθηκε	με	τη	Διευθυντική	ομάδα	της	ΓΔΕΠΣΑ	

για	συζήτηση,	ενημέρωση	και	ανταλλαγή	απόψεων	σε	σχέ-

ση	με	τα	μέτρα	ανάκαμψης	του	κατασκευαστικού	τομέα	σε	

μια	κοινή	προσπάθεια	να	υλοποιηθούν	οι	στόχοι	που	είχαν	

τεθεί	για	επανεκκίνηση	της	οικοδομικής	δραστηριότητας	και	

της	οικονομίας	γενικότερα.

Στη	 συνάντηση	 συμμετείχαν	 εκπρόσωποι	 εκ	 μέρους	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	της	ΟΣΕΟΚ,	του	ΕΤΕΚ,	του	ΣΑΚ,	του	Συνδέσμου	

Εργοληπτών	 Μηχανολογικών	 και	 Ηλεκτρολογικών	 έργων,	

του	Συνδεσμου	Συμβούλων	Μηχανολόγων	και	Ηλεκτρολό-

γων	Μηχανικών	Κύπρου	και	των	συντεχνιών.	Εκ	μέρους	του	

Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	συμμετείχε	ο	συ-

νάδελφος	Γιώργος	Δημητρίου.	Εκ	μέρους	της	ΓΔΕΠΣΑ	συμ-

μετείχαν	 οι	 Γιώργος	 Γεωργίου	Διευθυντής,	 και	 οι	 Κώστας	

Ιακώβου	και	Ανθή	Φιλιππίδου.

Σύμφωνα	με	την	ενημέρωση	από	το	Διευθυντή	της	ΓΔΕΠΣΑ,	

το	Γραφείο	τους	υποστηρίζει	τις	αιτήσεις	για	διεκδίκηση	κον-

δυλιών	από	τα	διαρθρωτικά	ταμεία	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	

για	υλοποίηση	έργων	που	πληρούν	κάποιες	προυποθέσεις.

Η	συζήτηση,	όπως	ήταν	φυσικό,	περιλάμβανε	αναφορές	σε	

σχέση	 με	 εγκριμένα	 κονδύλια	 για	 έργα	 και	 την	 ανάγκη	 να	

καταβληθεί	 προσπάθεια	 ώστε	 να	 μην	 υπάρξει	 απώλεια.	 Το	

πρόβλημα	των	ανέργων	και	της	οικονομικής	κρίσης	μπορεί	να	

αμβλυνθεί	με	προώθηση	των	έργων.	Εκ	μέρους	της	ΓΔΕΠΣΑ	

εκφράστηκε	η	εκτίμηση	ότι	μέχρι	το	τέλος	του	2015	θα	έχει	

δρομολογηθεί	η	υλοποίηση	των	έργων	και	αναμένεται	ότι,	η	

απορρόφηση	των	ευρωπαϊκών	κονδυλιών	θα	φθάσει	το	100%.	

Για	 αποφυγή	 αρνητικών	 εξελίξεων	 υπάρχουν	 εναλλακτικές	

επιλογές	έτσι	ώστε	να	προωθηθούν	σε	περίπτωση	ύπαρξης	

προβλημάτων	στην	προώθηση	κάποιων	έργων.	Ανάλογη	είναι	

η	στόχευση	για	την	Προγραμματική	περίοδο	2014	–	2020.

Τα	έργα	που	έχουν	ήδη	ιεραρχηθεί	ανέρχονται	στα	660	εκ.	

ευρώ	και	αφορούν	κυρίως	ενεργειακή	αναβάθμιση.	Στα	πλαί-

σια	αυτά	υπήρξε	και	η	επιτυχής	αίτηση	εκ	μέρους	της	Κύ-

πρου	για	να	εγκριθεί	κατ’	εξαίρεση	παραχώρηση	χορηγίας	

με	ποσό	6	εκ	ευρώ	για	κτίρια	επιχειρήσεων	και	8	εκ	ευρώ	για	

κατοικίες.	Σχετικά	σχέδια	έχουν	ήδη	ανακοινωθεί.

Τα	έργα	τα	οποία	αναμένεται	να	ξεκινήσουν	θα	πρέπει	να	

είναι	έτοιμα	για	υλοποίηση	και	στη	βάση	αυτή	έχει	ετοιμα-

στεί	κατάλογος	«ώριμων»	έργων	που	έχουν	εγκριθεί	από	το	

Υπουργικό.	Στα	έργα	περιλαμβάνονται	έργα	Δήμων	και	άλ-

λων	Αρχών.	Σε	σχέση	με	τα	έργα	που	εξάγγειλε	ο	Πρόεδρος	

της	Δημοκρατίας	αναφέρθηκε	ότι	τα	πλείστα	περιλαμβάνο-

νται	στον	κρατικό	προϋπολογισμό.

Ένα	πρόβλημα	που,	όπως	αναφέρθηκε,	καθυστερεί	την	υλο-

ποίηση	των	έργων,	προέρχεται	από	τις	προσφυγές	κατά	τη	

διαδικασία	επιλογής	ανάδοχου	έργου	και	κάλεσαν	τις	οργα-

νώσεις	να	συνδράμουν	στη	μείωση	του	φαινομένου	αυτού.

Σύμφωνα	με	την	ενημέρωση,	περίπου	800	εκ	ευρώ	για	έργα	

θα	πρέπει	να	απορροφηθούν	μέχρι	το	2020.	Η	ΓΔΕΠΣΑ	θα	

ενημερώσει	σχετικά	τους	ενδιαφερόμενους	για	τα	κονδύλια	

αυτά	ενώ	το	ΙΠΕ	θα	ενημερώσει	για	κονδύλια	σε	σχέση	με	

την	έρευνα.
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FIDIC	(Federation	Internationale	des	ingénieurs-conseils)

Kατά	τη	Γενική	Συνέλευση	που	έγινε	στο	Ρίο	ντε	Τζανέ-

ιρο	της	Βραζιλίας	τον	Οκτώβριο	του	2014,	ο	Σύλλογός	

μας	έχει	πετύχει	να	καταστεί	πλήρες	Μέλος	της	Διεθνούς	

Ομοσπονδίας	 Συμβούλων	 Μηχανικών	 FIDIC	 (Federation	

Internationale	des	Ingénieurs-Conseils),	ως	ο	μοναδικός	εκ-

πρόσωπος	της	Κύπρου.

Ο	FIDIC	(www.fidic.org)	είναι	ένας	διεθνής	οργανισμός	προ-
τύπων	για	τον	κατασκευαστικό	κλάδο,	πιο	γνωστός	για	την	
οικογένεια	των	προτύπων	συμβολαίων	FIDIC.	Ο	οργανισμός	
που	ιδρύθηκε	το	1915	και	σήμερα	αριθμεί	παγκοσμίως	πέ-
ραν	των	100	μελών,	έχει	την	έδρα	του	στο	Παγκόσμιο	Κέ-
ντρο	Εμπορίου	στη	Γενεύη,	της	Ελβετίας	και	στόχο	έχει	να	
προωθεί	την	αναβάθμιση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	
υπηρεσιών	στην	κατασκευαστική	βιομηχανία	σε	παγκόσμια	

κλίμακα	μέσω	σύγχρονων	τεχνικών	και	ενεργειών.

Μέσα	από	τη	συμμετοχή	του	στον	FIDIC,	ο	Σύλλογος	μας	
επιδιώκει	 να	 διευρύνει	 τις	 υπηρεσίες	 που	 προσφέρει	 στα	
μέλη	του,	στον	κατασκευαστικό	κλάδο	γενικότερα	και	 ιδι-
αίτερα	σε	ότι	 αφορά	θέματα	εκπαίδευσης	 και	 διαχείρισης	
συμβολαίων.	 Στόχος	 είναι	 να	 δοθεί	 η	 ευκαιρία	 στους	 Κύ-
πριους	Μηχανικούς	να	παρακολουθήσουν	υψηλού	επιπέδου	
σεμινάρια	για	τα	συμβόλαια	FIDIC,	παρέχοντας	τους	τη	δυ-
νατότητα	να	ανταγωνίζονται	επί	ίσοις	όροις	για	τη	διαχείρι-
ση	έργων	τόσο	στην	Κύπρο	όσο	και	στο	εξωτερικό.	Περαι-
τέρω,	φιλοδοξούμε	να	καθιερώσουμε	την	Κύπρο	ως	κέντρο	
οργάνωσης	διεθνών	σεμιναρίων	FIDIC,	με	προσέλευση	εν-
διαφερομένων	από	την	νότια	Ευρώπη,	τη	Μέση	Ανατολή,	τη	

βόρεια	Αφρική	και	τις	χώρες	του	Αραβικού	Κόλπου.
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Στα	πλαίσια	αυτής	της	πολιτικής,	σε	μια	προσπάθεια	διεύ-

ρυνσης	των	γνώσεων	των	κυπρίων	επαγγελματιών	στον	κα-

τασκευαστικό	κλάδο	και	ανάπτυξης	νέων	δεξιοτήτων	και	με	

στόχο	την	αύξηση	των	επιλογών	εργοδότησης	σε	μια	περίο-

δο	οικονομικής	ύφεσης,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	συνδιοργάνωσε	διήμε-

ρο	σεμινάριο	υψηλού	επιπέδου	στις	3	και	4	Νοεμβρίου	2015	

στο	Συνεδριακό	Κέντρο	«Φιλοξενία»,	με	τίτλο	“The	Practical	

Use	of	 the	1999	FIDIC	Conditions	of	Contract	 (Construction/

Design-Build)”.	Το	σεμινάριο	διοργανώθηκε	από	το	Γερμανι-

κό	Ινστιτούτο	Εκπαίδευσης	«Nestor»	(Nestor	Bildungsinstitut	

GmbH),	σε	συνεργασία	με	το	FIDIC	και	τον	Σύλλογό	μας.

Το	σεμινάριο,	που	παρακολούθησαν	35	άτομα,	παρουσία-

σαν	οι	διαπιστευμένοι	διεθνείς	εκπαιδευτές	και	Σύμβουλοι	

Μηχανικοι	Axel-V.	Jaeger,	που	ήταν	και	ο	τέως	Πρόεδρος	

της	Επιτροπής	Συμβολαίων	FIDIC	και	ο	Robert	Werth,	Κρι-

τής	Διαφορών	(Adjudicator).

Το	σεμινάριο	τίμησε	με	την	παρουσία	του	ο	Γενικός	Ελε-

γκτής	της	Δημοκρατίας	Δρ	Πολιτικός	Μηχανικός	Οδυσσέας	

Φ.	Μιχαηλίδης,	ο	οποίος	παρουσίασε	σε	σύντομη	ομιλία	του	

την	εφαρμογή	των	συμβολαίων	FIDIC	στην	Κύπρο.

Η	συνεργασία	ΣΠΟΛΜΗΚ-FIDIC	θα	συνεχιστεί	με	τη	διορ-

γάνωση	σεμιναρίων	για	την	ετοιμασία	και	αξιολόγηση	απαι-

τήσεων,	 για	 εκπαίδευση	 Κριτών	 Διαφορών	 (Adjudicators),	

καθώς	και	με	άλλη	συναφή	με	τα	Συμβόλαια	FIDIC	θεμα-

τολογία.	 Περαιτέρω,	 προωθείται,	 με	 την	 παρότρυνση	 και	

του	Γενικού	Ελεγκτή,	η	πρώτη	μετάφραση	στην	ελληνική	

γλώσσα	συμβολαίων	FIDIC.

Διήμερο	Σεμινάριο:	“	Τhe	practical	use	of	the	1999	Fidic	Conditions	of	Contract”

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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

ο	Σύλλογος	μας	να	παραμείνει	ακμαίος	και	να	αγωνίζεται	για	
το	καλό	των	Πολιτικών	Μηχανικών.	
Κατανοούμε	 τις	 δυσκολίες	 που	 ενδεχομένως	 μπορεί	 να	
υπάρχουν	 και	 σας	 ενημερώνουμε	 ότι	 για	 μεγάλα	 ποσά	 η	
εξόφληση	μπορεί	να	γίνεται	και	έναντι	κατά	διαστήματα.	
Ευχαριστούμε	για	τη	στήριξη	σας.	
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Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στις	εργασίες	της	FEANI	στη	Λισσαβώνα

Συμφωνία	Ανάθεσης	και	Όροι	Σύμβασης	Υπηρεσιών	Πολιτικού	Μηχανικού
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H χώρα	μας	εκπροσωπήθηκε	φέτος	στις	ετήσιες	εργασίες	της	FEANI	οι	οποίες	πραγματοποιήθηκαν	στην	Λισαβώνα	

από	τους	συναδέλφους	–	μέλη	της	Εθνικής	Επιτροπής	της	

FEANI	Κύπρου	Ανδρέα	Θεοδότου	και	Βαλεντίνο	Νεοφύτου.

 

H	 FEANI	 είναι	 μια	 ομοσπονδία	 στην	 οποία	 συμμετέχουν	

εθνικοί	επαγγελματικοί	φορείς	που	εκπροσωπούν	τους	κλά-

δους	της	μηχανικής	στις	Ευρωπαϊκές	χώρες.	 Ιδρύθηκε	το	

1951,	 έχει	 ως	 στόχο	 να	 προωθήσει	 την	 αναγνώριση,	 την	

κινητικότητα	και	τα	συμφέροντα	του	επαγγέλματος	του	μη-

χανικού	στην	Ευρώπη.	Επιπρόσθετα	η	FEANI	απονέμει	τον	

τίτλο	του	European	Engineer	«Eur.	Ing.»	σε	μηχανικούς	που	

έχουν	την	απαιτούμενη	εκπαίδευση	και	πείρα.	Ένας	τίτλος	

ο	οποίος	αναγνωρίζεται	σε	πολλές	χώρες,	εντός	και	εκτός	

Ευρώπης.

Τον	 τελευταία	 3	 χρόνια	 έχει	 αναβαθμιστεί	 και	 επαναδρα-

στηριοποιηθεί	 η	Εθνική	Επιτροπή	 της	FEANI	Κύπρου.	 Στο	

επταμελές	 Συμβούλιο	 της	 Εθνικής	 Επιτροπής	 FEANI	 Κύ-

πρου,	 συμμετέχουν	 τρεις	 Πολιτικοί	 Μηχανικοί	 από	 τον	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	 οι	 συνάδελφοι	 Ανδρέας	 Κωνσταντινίδης,	 Αν-

δρέας	Θεοδότου,	και	Βαλεντίνος	Νεοφύτου.

Στη	 ετήσια	 Γενική	 Συνέλευση	 που	 πραγματοποιήθηκε	 την	

9η	 Οκτωβρίου	 2015	 συμμετείχε	 ο	 A’	 Αντιπρόεδρος	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ	Ανδρέας	Θεοδότου,	ενώ	στο	συνέδριο	για	τους	

Νέους	 συμμετείχε	 ο	 Ταμίας	 του	 Επαρχιακού	 Συμβουλίου	

Λεμεσού,	Βαλεντίνος	Νεοφύτου,	ο	οποίος	ήταν	και	μέλος	

της	 οργανωτικής	 επιτροπής	 του	 Συνεδρίου.	 Επιπρόσθετα	

εκπροσώπησαν	την	χώρα	μας	και	στη	συνάντηση	των	Εθνι-

κών	Επιτροπών	της	FEANI	η	οποία	είχε	διεξαχθεί	την	προ-

ηγούμενη	ημέρα.	

Τα	 περισσότερα	 από	 τα	

θέματα	 που	 συζητήθηκαν,	

αφορούν	 και	 το	 επάγγελ-

μα	 του	 Μηχανικού	 στην	

χώρα	μας.	Μεταξύ	άλλων	

συζητήθηκαν	η	δημιουργία	

κάρτας	 μηχανικού	 στην	

Ευρώπη	 (European	 Engineering	 Card),	 θέματα	 κινητικότη-

τας	(Mobility)	στην	Ευρώπη	αλλά	και	στον	υπόλοιπο	κόσμο.

Επιπρόσθετα	έγινε	ανταλλαγή	απόψεων	σε	σχέση	με	την	

ρύθμιση	του	επαγγέλματος	του	Μηχανικού	,	για	την	οποία	

ισχύουν	διαφορετικές	πρόνοιες	σε	κάθε	χώρα	–	μέλος	της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης.	 Παράλληλα	 έγινε	 και	 παρουσίαση	

από	την	Ομάδα	Εργασίας	που	συστάθηκε	για	την	δημιουρ-

γία	ενός	κοινού	πλαισίου	με	ελάχιστα	ακαδημαϊκά	προσό-

ντα	και	άλλες	επαγγελματικές	ικανότητες	,	ούτως	ώστε	να	

είναι	εφικτή	η	αυτόματη	αναγνώριση	των	προσόντων	αυτών	

από	όλα	τα	κράτη	–	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Τέλος	

τονίστηκε	 για	 ακόμη	 μια	φορά	 η	 ανάγκη	 οι	Μηχανικοί	 να	

μιλούν	με	μια	φωνή	στην	Ευρώπη.	

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	 βρίσκεται	στην	ευχάριστη	θέση	να	σας	ενημερώσει	την	ετοιμασία	

του	 εγγράφου	«Συμφωνία	Ανάθεσης	 και	Όροι	 Σύμβασης	

Υπηρεσιών	 Πολιτικού	Μηχανικού».	 Με	 το	 έγγραφο	 αυτό	

ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	έρχεται	να	καλύψει	ένα	

μεγάλο	κενό	που	υπήρχε	τόσα	χρόνια.

Σκοπός	της	δημιουργίας	του	συγκεκριμένου	εγγράφου,	εί-

ναι	μεταξύ	άλλων,	η	ενημέρωση	του	εντολέα	(ιδιοκτήτη	που	

πρόκειται	να	ανεγείρει	μια	οικοδομή),	για	την	πληθώρα	των	

υπηρεσιών	που	μπορεί	να	του	προσφέρει	ένας	Σύμβουλος	

Πολιτικός	Μηχανικός,	για	τα	δικαιώματα,	αλλά	και	τις	υπο-

χρεώσεις	του.	Παράλληλα	και	ο	Σύμβουλος	Πολιτικός	Μη-

χανικός	με	τη	σειρά	του,	μπορεί	πλέον	να	νοιώθει	διασφαλι-

σμένος	και	παράλληλα	να	αναβαθμίσει	την	ποσότητα	αλλά	

και	την	ποιότητα	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	του.	

Συγκεκριμένα	το	έγγραφο	αποτελείται	από	τέσσερα	μέρη, 

τη	συμφωνία	ανάθεσης	και	τους	όρους	σύμβασης,	τις	υπη-

ρεσίες	στατικής	μελέτης	και	επίβλεψης	νέων	οικοδομικών	

έργων,	τις	υπηρεσίες	συντονισμού	

συμβούλων	μελετητών	και	τις	επι-

πρόσθετες	 υπηρεσίες.	 Πλέον	 δί-

δεται	στον	Μελετητή	–	Σύμβουλο	

Πολιτικό	 Μηχανικό	 μια	 συμφω-

νία,	 όχι	 μόνο	 για	 νέα	 Οικοδο-

μικά	 Έργα	 αλλά	 και	 υπηρεσίες	

συντονισμού	 συμβούλων	 μελε-

τητών	ενώ		παράλληλα	γίνεται	

και	 αναλυτική	 περιγραφή	 της	

πληθώρας	 των	 επιπρόσθετων	

υπηρεσιών	 που	 μπορεί	 να	

προσφέρει.

Το	 έγγραφο	 έχει	 ήδη	 ολο-

κληρωθεί	και	έχει	εκτυπωθεί	

η	πρώτη	έκδοση	του	ημερομηνίας	Σεπτεμβρίου	2015.
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Σεμινάριο	με	θέμα,	Ασφάλειες	Εργοταξίου	C.A.R.

Συνάντηση	στο	Υπουργείο	Εξωτερικών

Συμμετοχή	Συλλόγου	στην	4η	Διεθνή	Έκθεση	Constructions

Φθινοπωρινές	Φιλικές	Συναντήσεις	Επαρχιακών	Συμβουλίων

Tο Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργά-

νωσε	με	επιτυχία	το	Σάββατο,	25	Ιουλίου	2015,	σεμινάριο	

με	θέμα,	Ασφάλιση	Τεχνικών	Έργων	–	Ασφάλιστήριο	«Κατά	

παντός	κινδύνου	Εργολάβων»,	στο	ΤΕΠΑΚ	στη	Λεμεσό. 

Ομιλητής	 ήταν	 ο	 κ.	 Χάρης	 Αθανασίου	 από	 τη	 CNP	

ASFALISTIKI	LTD.	

 
Σύντομο	 Βιογραφικό	 Ομιλητή:	 Ο	 Χάρης	 Αθανασίου	 είναι	

απόφοιτος	 του	Ανώτερου	Τεχνολογικού	 Ινστιτούτου	στον	

Κλάδο	Μηχανολογικής	Μηχανικής,	με	σπουδές	στη	συνέ-
χεια	 στην	 Αγγλία	 (Brunel	 University	 –	 Bachelor’s	 Degree	
Mechanical	Engineering,	Imperial	College	of	London	–	Master’s	
Degree	–	Environmental	Science	and	Technology).	Εργάστη-
κε	στον	κατασκευαστικό	τομέα	στη	Μέση	Ανατολή	(Dubai,	
Doha)	και	από	το	2009	εργάζεται	στην	CNP	ASFALISTIKI,	

στον	τομέα	Engineering	&	Marine	Underwriter.

Τη	σχετική	παρουσίαση	μπορείτε	να	τη	βρείτε	στην	ιστοσε-
λίδα	του	Συλλόγου	στο	www.spolmik.org.

Tην	Τρίτη,	28	Ιουλίου	2015,	πραγματοποιήθηκε	συνάντηση	

αντιπροσωπείας	του	Συλλόγου,	αποτελούμενη	από	τους	

Πλάτωνα	Στυλιανού,	Βαρνάβα	Λάμπρου,	Ανδρέα	Κωνστα-

ντινίδη	και	Γιώργο	Δημητρίου,	με	το	κ.	Σάββα	Βλαδιμήρου	

Λειτουργό	του	Υπουργείου	Εξωτερικών,	αναφορικά	με	τις	

σχέσεις	μας	γενικά	με	τους	Τ/Κ	και	την	από	κοινού	συμμε-

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 συμμετείχε	και	φέτος	στην	έκθεση	Constructions	Cyprus,	στη	Λευ-

κωσία,	από	18-20	Σεπτεμβρίου	2015,	στο	χώρο	της	Κρατικής	

έκθεσης.	

Οι	επισκέπτες	είχαν	την	ευκαιρία	να	ενημερωθούν	για	νέα		

προϊόντα,	τις	τεχνολογικές	εξελίξεις	και	τις	υπηρεσίες	που	

παρέχονται,	 τόσο	στον	 τομέα	της	Δόμησης-	Ανακαίνισης,	

όσο	και	στο	Design	και	Decor,	καθώς	η	έκθεση	αποτελεί	τη	

μοναδική	στοχευμένη	έκθεση	του	Κατασκευαστικού	Τομέα	

που	πραγματοποιείται	στην	Κύπρο.

τοχή	μας	σε	συνέδρια	του	εξωτερικού.	

Κρίνεται	ότι	η	συνάντηση	ήταν	επιτυχής.	Μετά	τη	συνάντη-

ση	αυτή	και	μετά	από	κάποιες	ενέργειες	στις	οποίες	προέβη	

ο	Σύλλογος,	ενδεχομένως	η	συνάντηση	αυτή	να	χρειαστεί	

να	 επαναληφθεί	 για	 να	 αποφασιστεί	 ο	 τρόπος	 χειρισμού	

του	όλου	θέματος.

T ο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας-Κερύνειας	του	Συλ-

λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	πραγματοποίησε	

τη	Φθινοπωρινή	Φιλική	Συνάντηση	του	την	Τετάρτη,	23	Σε-

πτεμβρίου	2015,	στο	1888	Wine	&	Cocktail	Bar.

Με	 τη	 σειρά	 τους	 τα	 Επαρχιακά	 Συμβούλια	 Λεμεσού	 και	

Πάφου,	πραγματοποίησαν	από	κοινού	την	εν	λόγω	Φιλική	

Συνάντηση	την	Παρασκευή,	25	Σεπτεμβρίου	2015,	στην	Τα-

βέρνα	«Yialos»	στο	Πισσούρι,	Λεμεσού.

Οι	εκδηλώσεις	εντάσσονται	στο	πλαίσιο	της	προσπάθειας	του	Συλλόγου	για	ενδυνάμωση	των	σχέσεων	μεταξύ	των	Μελών	του,	
αλλά	και	για	ανταλλαγή	απόψεων	και	προβληματισμών	σε	σχέση	με	το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού.
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Eπιστολή	Συλλόγου	προς	Δήμαρχο	Αγίας	Νάπας

O Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 απέστειλε	επιστολή	στο	Δήμαρχο	Αγίας	Νάπας,	με	θέμα	‘Παροχή	

υπηρεσιών	 σύμβουλων	 μελετητών	 για	 την	 εκπόνηση	 με-

λέτης	και	 την	επίβλεψη	του	έργου:	Ανάπλαση	του	οδικού	

δικτύου	 και	 ανάδειξη	 του	αστικού	 κέντρου	 της	Αγίας	Νά-

πας	 σε	 καθολικά	 προσβάσιμο	 και	 περιβαλλοντικό	 κέντρο,	

προωθώντας	την	ολοκληρωμένη	τουριστική	εμπειρία’	–	Αρ.	

Διαγωνισμού	8/2015,	όπου	σχολίασε		ως	ακολούθως:	

(α)	Λόγω	της	οικονομικής	κρίσης	που	μαστίζει	την	οικοδο-

μική	 βιομηχανία,	 είναι	 αδύνατο	 οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	 να	

έχουν	εργαστεί	τα	τελευταία	χρόνια	σε	έργα	παρόμοιου	τύ-

που	αξίας	πέραν	των	€2.000.000	ή	δυο	έργων	ανάπλασης	

παρόμοιου	 τύπου	 αξίας	 πέραν	 του	€1.000.000,	 αφού	 δεν	

υπάρχουν	πολλά	 τέτοια	 έργα.	Επομένως	είναι	πολύ	λίγοι	

οι	συναδέλφοι	που	πληρούν	τα	κριτήρια	αυτά,	ενώ	πολλοί	

ικανοί	συναδέλφοι	με	πείρα	σε	κάθε	είδους	έργα,	δεν	θα	

μπορέσουν	να	συμμετάσχουν	στο	διαγωνισμό.	

(β)	Για	τη	συμμετοχή	του	στο	διαγωνισμό,	ένας	μελετητής	

Πολιτικής	Μηχανικής,	με	πέντε	(5)	έτη	πείρα,	θα	πρέπει	να	

έχει	ολοκληρώσει	επιτυχώς	κατά	τα	τελευταία	πέντε	(5)	έτη	

τη	στατική/αντισεισμική	μελέτη	ή	 τη	μελέτη	 και	 επίβλεψη	

ενός	έργου	ανάπλασης	παρόμοιου	τύπου,	αξίας	πέραν	των	

€2.000.000	ή	δυο	έργων	ανάπλασης	παρόμοιου	τύπου,	αξίας	

πέραν	του	€1.000.000	έκαστο.	Το	ερώτημα	είναι	πως	μπο-

ρεί	ένας	Πολιτικός	Μηχανικός	να	έχει	την	παραπάνω	προ-

ϋπόθεση,	 αφού	σε	 όλους	 του	αντίστοιχους	 διαγωνισμούς	

απαιτείται	τουλάχιστον	πέντε	(5)	έτη	πείρα.	Λαμβάνοντας	

υπόψη	το	χρονικό	διάστημα	που	απαιτείται	για	 τη	μελέτη	

και	 εκτέλεση	 του	έργου,	 είναι	σχεδόν	αδύνατο	Πολιτικός	

Μηχανικός	με	πέντε	(5)	έτη	πείρα	να	έχει	στο	βιογραφικό	

του	παρόμοιου	τύπου	έργο.	

(γ)	Η	προτεινομένη	αμοιβή	στη	σύμβαση	για	Τεχνικά	Έργα,	

θεωρούμε	 ότι	 είναι	 υπερβολικά	 χαμηλή	 για	 τον	 όγκο	 των	

μελετών	που	απαιτείται	και	παρακαλώ	όπως	γίνει	αναθεώ-

ρηση	προς	τα	πάνω.	

Με	 βάση	 τα	 πιο	 πάνω,	 σας	 καλούμε	όπως	αναθεωρήσετε	

τις	προϋποθέσεις	που	αφορούν	τις	 τεχνικές	και	 επαγγελ-

ματικές	 ικανότητες	για	 τη	συμμετοχή	στο	διαγωνισμό,	με	

σκοπό	να	μπορέσουν	οι	συνάδελφοι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	να	

προσφοριοδοτήσουν.	

Διάλεξη	με	θέμα	‘Προστασία	από	Πλημμύρες’	και	ξενάγηση	στο	μουσείο	νερού	του	ΣΥΛ

T ο	Επαρχιακό	 Συμβούλιο	Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 διορ-

γάνωσε	την	Πέμπτη.	12	Νοεμβρίου	2015,	στη	Αίθουσα	
Εκδηλώσεων	Συμβουλίου	Υδατοπρομήθειας	Λευκωσίας,	δι-
άλεξη	με	 θέμα	 ‘Προστασία	από	Πλημμύρες,	Ευρεσιτεχνία	
Αυτόματου	Αντιπλημμυρικού	Φράγματος	–	AQUAFRAGMA’	
και	ξενάγηση	στο	Mουσείο	Nερού	του	Συμβουλίου	Υδατο-

προμήθειας	Λευκωσίας.

Η	 διάλεξη	 έγινε	 από	 τον	 συνάδελφο	 Πολιτικό	 Μηχανικό	
Δρ.	Αντώνη	Τουμαζή,	ο	οποίος	εφεύρε	το	αυτόματο	αντι-
πλημμυρικό	φράγμα	Aquafragma	(UK	Patent	no.	2514879	B).	 
Η	κατασκευή	αυτή	είναι	συνήθως	κρυμμένη	στο	δάπεδο	επι-
τρέποντας	απρόσκοπτη	διέλευση	οχημάτων	και	προσώπων.		

Όταν	υπάρχει	πλημμύρα	στην	περιοχή	τότε	η	δύναμη	της 

άνωσης	 προκαλεί	 περιστροφή	 του	 φράγματος	 σφραγίζο-

ντας	 το	άνοιγμα	μέσα	από	 το	οποίο	νερό	 της	πλημμύρας	

μπορεί	να	εισέλθει	και	προκαλέσει	ζημιά.	Η	λειτουργία	του	

Aquafragma	δεν	απαιτεί	ανθρώπινη	επέμβαση,	ηλεκτρισμό	ή	

άλλη	εξωτερική	ενέργεια.

Η	ξενάγηση	στο	υπαίθριο	Μουσείο	Νερού	του	Συμβουλίου	

Υδατοπρομήθειας	Λευκωσίας	έγινε	από	το	συνάδελφο	Πο-

λιτικό	Μηχανικό	Γιώργο	Δημητρίου.	Είχαμε	την	ευκαιρία	να	

δούμε	πολλά	εργαλεία	και	κατασκευές	που	οι	παππούδες	

μας	χρησιμοποιούσαν	στη	καθημερινή	ζωή	τους	και	σχετί-

ζονταν	με	το	νερό	όπως	αλακάτι,	τουλούμπες,	ανεμόμυλο,	

παραδοσιακό	σπίτι,	πηγάδια	και	πολλά	άλλα.
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Επιστολή	προς	Υπουργό	Εσωτερικών

Θέμα:	Επιστολή	Διευθύντριας	του	Τμήματος	Πολεοδομίας	και	Οικήσεως	ημερομηνίας	16/09/2014
προς	τον	Διευθυντή	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	(ΕΤΕΚ)

H Διευθύντρια	του	Τμήματος	Πολεοδομίας	και	Οικήσεως	με	επιστολή	της	προς	το	ΕΤΕΚ,	που	κοινοποιήθηκε	σε	

όλους	τους	Επαρχιακούς	Λειτουργούς	του	Τμήματος	Πολε-

οδομίας	 και	 Οικήσεως,	 έπληξε	 σοβαρά	 τα	 επαγγελματικά	

συμφέροντα	των	Πολιτικών	Μηχανικών,	αφού	τους	αποστε-

ρεί	το	δικαίωμα	να	υπογράφουν	μελέτες	για	σκοπούς	υπο-

βολής	Πολεοδομικών	Αιτήσεων,	ανεξαρτήτως	του	είδους,	

μεγεθών	ή	πολυπλοκότητας	της	ανάπτυξης.

Ως	 αποτέλεσμα,	 ο	 Σύλλογός	 μας	 μέσω	 των	Νομικών	 του	

Συμβούλων,	απευθύνθηκε	στον	Υπουργό	Εσωτερικών	Σω-

κράτη	 Χάσικο	 και	 αφού	 αναφέρθηκε	 στην	 επιστολή	 της	

Διευθύντριας	Πολεοδομίας,	 ζήτησε	 να	 διευθετηθεί	 άμεσα	

συνάντηση	μεταξύ	του	και	αντιπροσωπείας	του	Συλλόγου	

μας,	 για	 συζήτηση	 του	 όλου	 θέματος.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	

στην	επιστολή	καταγράφονται	τα	εξής:

•	Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	απαριθμεί	σή-

μερα	πέραν	των	2.000	επιστημονικά	καταρτισμένων	μελών	

παγκυπρίως	και	η	συνάντηση	η	οποία	ζητείται	είναι	επιβε-

βλημένη	 καθότι	 αφορά	 ζήτημα	 ζωτικής	 σημασίας	 για	 τα	

μέλη	του	Συλλόγου.

•	Ο	Σύλλογος,	με	την	επιστολή	των	Νομικών	του	Συμβού-

λων,	 ημερομηνίας	 28/05/2015	 προς	 τη	Διευθύντρια	Πολε-

οδομίας,	 ζήτησε	 να	 του	παρασχεθούν	οι	 ακόλουθες	διευ-

κρινήσεις,	επί	των	οποίων	ουδεμία	απάντηση	έλαβε	μέχρι	

σήμερα:

1.	 Νοουμένου	 ότι	 ο	 τροποποιητικός	 νόμος	 Ν.	 126(Ι)/2000,	

τον	οποίο	επικαλείται	η	Διευθύντρια	στην	επιστολή	της,	υφί-

σταται	εδώ	και	δεκαπέντε	χρόνια	και	επειδή	έκτοτε	όλες	οι	

αιτήσεις	καταχωρούνταν	στις	Πολεοδομικές	Αρχές	χωρίς	να	

απαιτείται	οποιαδήποτε	βεβαίωση	και	χωρίς	να	δημιουργείται	

κανένα	απολύτως	πρόβλημα,	 της	 ζητήθηκε	 να	 διευκρινίσει	

κατά	πόσον	υπήρξε	οποιαδήποτε	νέα	τροποποίηση	ή	ρύθμιση	

στην	υφιστάμενη	νομοθεσία	η	οποία	την	ώθησε	να	αποστεί-

λει	την	επιστολή	της	ημερομηνίας	16/09/2014	στο	ΕΤΕΚ.	

2.	 Της	 ζητήθηκε	 να	 διευκρινίσει	 σε	 ποιες	 Πολεοδομικές	

Αρχές	αναφέρετε	μέσω	της	επιστολής	της,	όταν	λέγει	ότι	

έχουν	 διαπιστώσει	 ότι	 παρουσιάζεται	 το	 «φαινόμενο»	 της	

υπογραφής	μελετών	για	σκοπούς	Πολεοδομικών	Αιτήσεων,	

από	Μελετητή	άλλης	Ειδικότητας	και	ειδικότερα	από	Πολιτι-

κούς	Μηχανικούς	που	δεν	εμπίπτουν	στην	εξαίρεση.	Ο	λόγος	

είναι	διότι	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	έχει	καθήκον	να	απευθυνθεί	προς	αυ-

τές	τις	Αρχές	για	να	διαπιστώσει	κατά	πόσον	οι	αιτήσεις	που	

έχουν	καταχωρηθεί	τα	τελευταία	15	χρόνια	από	τα	μέλη	του,	

οι	 οποίες	δεν	συνοδεύονταν	από	 τη	σχετική	βεβαίωση,	 θα	

θεωρούνται	άκυρες	και/ή	παράτυπες	και/ή	παράνομες.

3.	 Τέλος,	 της	 ζητήθηκε	 να	 διευκρινίσει	 γιατί	 θεωρεί	 ότι	

θα	πρέπει	 να	 εφαρμόζεται	 η	πρόνοια	 του	Άρθρου	8Α	 του	

Ν.126(Ι)/2000,	 στον	 περί	 Πολεοδομίας	 και	 Χωροταξίας	

Νόμο,	εφόσον	κάτι	τέτοιο	δεν	προνοείται	από	την	εν	λόγω	

Νομοθεσία.		

•	Ο	Σύλλογος	διαπίστωσε	ότι	η	Διευθύντρια,	μέσω	της	επι-

στολής	της,	προβαίνει	σε	αυθαίρετους	ορισμούς,	ερμηνεύει	

τη	σχετική	νομοθεσία	και	δίδει	οδηγίες	όσον	αφορά	το	θέμα	

της	υπογραφής	μελετών	για	σκοπούς	υποβολής	Πολεοδο-

μικών	Αιτήσεων,	(κάτι	το	οποίο	ούτε	ο	Γενικός	Εισαγγελέας	

της	Δημοκρατίας	δεν	έκανε	σε	προηγούμενη	γνωμάτευση	

του	επί	του	θέματος)	με	τρόπο	που	αποστερείται	το	δικαίω-

μα	των	μελών	των	πελατών	μας	να	υπογράφουν	τις	μελέτες	

αυτές.

•	Ειδικότερα,	η	Διευθύντρια	πράττει	τοιουτοτρόπως	όταν	για	

το	θέμα	αυτό	δεν	υπάρχουν	ρητές	πρόνοιες	στην	υφιστά-

μενη	νομοθεσία	παρά	μόνο	υπάρχει	Γνωμάτευση	του	Γενι-

κού	Εισαγγελέα	της	Δημοκρατίας	ημερομηνίας	24/09/2004,	

στην	οποία	γίνεται	ειδική	αναφορά	σχετικά	με	τη	δυσκολία	

διάκρισης	και	διαχωρισμό	της	αρχιτεκτονικής	εργασίας	και	

της	εργασίας	πολιτικού	μηχανικού,	σε	βαθμό	που	τίθενται	

αντικειμενικές	αμφιβολίες	στους	πελάτες	μας	για	τα	κίνη-

τρα	της	απόφασης	της.

•	Τέλος,	σημειώνουμε	ότι	το	περιεχόμενο	της	ως	άνω	επι-

στολής	που	έστειλε	η	Διευθύντρια	Πολεοδομίας	αντίκειται	

στις	Ευρωπαϊκές	Οδηγίες	85/384/ΕΟΚ	και	2005/36/ΕΚ,	όπου	

προωθείται	η	άποψη	ότι,	οι	δραστηριότητες	στον	τομέα	της	

αρχιτεκτονικής	δεν	πρέπει	να	αποτελούν	μονοπωλιακό	δι-

καίωμα	των	αρχιτεκτόνων.




