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1.	Σύντομη	Περιγραφή	του	Έργου
Το	 «ONE»	 αποτελεί	 μια	 αμιγώς	 οικι-
στική	ανάπτυξη	με	83	υπερπολυτελείς	
κατοικίες	στο	σύνολο	με	3	διαμερίσμα-
τα	 σε	 κάθε	 όροφο.	 Επίσης,	 διαθέτει	
285	χώρους	στάθμευσης	για	δημόσια	
χρήση	και	εμπορική	ανάπτυξη	στο	πα-
ραλιακό	μέτωπο	της	Λεμεσού.	Ο	πύρ-
γος	ΟΝΕ	δίνει	την	δυνατότητα	στους	
ενοίκους	 του	 να	 έχουν	 απρόσκοπτη	
θέα	της	θάλασσας	και	της	πόλης,	κα-
τοικώντας	 στο	 ψηλότερο	 οικιστικό	
παραθαλάσσιο	 κτήριο	 της	 Ευρώπης	
ύψους	 170μ.	 Η	 κατασκευή	 του	 ΟΝΕ	
αλλάζει	 εντελώς	 την	 όψη	 του	 παρα-
λιακού	μετώπου	της	πόλης	της	Λεμε-
σού,	αποτελώντας	πλέον	ορόσημο	και	

σημείο	αναφοράς	για	την	πόλη.

Συνοπτικές	πληροφορίες	Έργου	
•	 Εμβαδόν	οικοπέδου	5,008	m2

•		 83	Οικιστικά	διαμερίσματα
•	 5	 Εμπορικές	 μονάδες	 με	 χώρους	
εστίασης

•		Καλυμμένοι	Χώροι	Στάθμευσης

2.	Ομάδα	Σχεδιασμού
•	 Atkins	International
•	 WKK	Architects
•	 Buro	Happold	Engineering
•	 Meinhardt	UK

•	 HBA	International	

3.	Ομάδα	Σχεδιασμού	και	Επίβλεψης
•		Αρχιτέκτονας:
	 Eraclis	Papachristou	Αrchitects

•	 Πολιτικοί	Μηχανικοί:

 P.	Papadopoulos	&	Associates	

	 Consulting	Engineers	LLC

•		Ηλεκτρομηχανολογικές

	 Εγκαταστάσεις:

	 Georgiou	&	Zembylas	Partners	Ltd

•  Επιμετρητής	Ποσοτήτων

 Marinos	N	Panayiotides	-	Chartered	

Quantity	Surveyor

Πρόσθετοι	Ειδικοί	Σύμβουλοι:

•	 IntFire	Cyprus	Ltd	-	Πυρασφάλεια

•		Kevin	Shaw	Scotland	 (KSLD)	 -	Εξω-

τερικός	Σχεδιασμός	Φωτισμού

•	 BMT	Fluid	Mechanics	Ltd	 -	Αεροδυ-

ναμική	Κτηρίου

•	 Geoinvest	-	Γεομηχανική	Μελέτη

•	 Buro	Happold	&	Stefanos	Ioannides	-	

Ακουστική	Μελέτη

• Themeliotechniki	 Etaireia	 Ltd	 -	 Έλεγ-

χος	αντοχής	δοκιμαστικού	πασσάλου

• Odysseas	 Georgiou	 –	 Συντονισμός	

Τρισδιάστατου	Μοντέλου

• Archtube	Architectural	Lighting	&	De-

sign	–	Εσωτερικός	Σχεδιασμός	Φω-

τισμού

4.	Αρχιτεκτονικός	Σχεδιασμός

Γενικές	αξίες	Σχεδιασμού	του	ΟΝΕ:

•	 Αειφόρος	Σχεδιασμός

•		Μείωση	κατανάλωσης	ενέργειας	και	

πρώτων	υλών

•		Χρήση	φιλικών

	 υλικών	προς	το	περιβάλλον	

•		Ορθή	διαχείριση	νερού	

•		Περιβαλλοντικός	Σχεδιασμός	

• Υψηλό	επίπεδο	άνεσης/

	 πολυτέλειας 

Πύργος ONE - Σύντομη Περιγραφή  Έργου
Aπό	την	Ομάδα	Επίβλεψης,	Aλέξης	Χαραλαμπίδης,	Λειτουργός	Έργου	

Tρισδιάστατο	Μοντέλο
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Η	 απαίτηση	 Αειφόρου	 Σχεδιασμού,	

ώθησε	 τους	 Αρχιτέκτονες	 να	 προτεί-

νουν	 καινοτόμες,	 πρωτοπόρες	 λύσεις	

και	προτάσεις.	

Η	Νότια	παραλιακή	πλευρά	της	Κύπρου	

έχει	 τυπικές	 εποχιακές	 περιόδους	 με	

ήπιους	χειμώνες	και	πολύ	θερμά	καλο-

καίρια,	χαρακτηριστικά	του	Μεσογεια-

κού	κλίματος	της	Κύπρου.

Τα	χαρακτηριστικά	αυτά	διαδραμάτισαν	

σημαντικό	 ρόλο	 στον	 σχεδιασμό	 του	

εξωτερικού	κελύφους	του	κτηρίου. 

Η	ηλιοφάνεια	που	θα	δέχεται	το	κτήριο	

κατά	την	διάρκεια	του	χρόνου	ανέρχε-

ται	 περίπου	 στο	 75%.	 Λόγω	 των	 ψη-

λών	 θερμοκρασιών	 στη	 Νότια	 Ακτή	

της	Κύπρου,	ο	Σχεδιασμός	του	κτηρίου		

περιλαμβάνει	συστήματα	ψύξης	τελευ-

ταίας	τεχνολογίας.

Τα	 συστήματα	 ψύξης	 και	 θέρμανσης	

του	κτηρίου	είναι	κατάλληλα	επιλεγμέ-

να	για	την	απόδοση	ενός	φιλικού	και	ευ-

χάριστου	εσωτερικού	περιβάλλοντος.

Το	περίβλημα	του	κτηρίου,	εκτός	από	

αισθητικό	χαρακτηριστικό	του	σχεδια-

σμού,	αποτελεί	και	την	προστασία	του	

κτηρίου	 και	 του	 εσωτερικού	 του	 από	

την	ηλιοφάνεια.

Η	 επένδυση	 του	 κτηρίου	 κατά	 την	

ανατολική	και	δυτική	του	πλευρά	απο-

τελείται	από	πανέλα	GRC	και	αλουμι-

νένιες	περσίδες	ορθά	και	μελετημένα	

τοποθετημένες	 για	 τη	 μέγιστη	 προ-

στασία	 από	 την	 ηλιακή	 ακτινοβολία	

στο	 εσωτερικό	 των	 διαμερισμάτων.	

Επιπλέον	ασπίδα	προστασίας	 ενάντια	

στις	ψηλές	θερμοκρασίες	είναι	τα	συ-

στήματα	αλουμινίου	με	την	εφαρμογή	

θερμομονωτικού	γυαλιού.	

Η	 βόρεια	 πλευρά	 του	 κτηρίου	 προ-

στατεύεται	 με	 προηγμένο	 σύστημα	

«curtain	walling».

Όλα	 τα	διαμερίσματα	στο	κτήριο	δια-

θέτουν	μπροστινές	βεράντες	στη	νότια	

όψη,	με	απρόσκοπτη	θέα	την	θάλασσα,	

παρέχοντας	 την	 δυνατότητα	 πρόσβα-

σης	 σε	 άνετους	 εξωτερικούς	 χώρους	

πλάτους	3	μέτρων.

Στο	 μπροστινό	 μέρος	 της	 βεράντας,	

υπάρχουν	 γυάλινα	 πανέλα	 τα	 οποία	

προσφέρουν	προστασία	και	ηχομόνω-

ση	χωρίς	να	επηρεάζουν	την	θέα	προς	

την	θάλασσα.

5.	Γεωτεχνικός	και	Δομοστατικός
	 Σχεδιασμός

Ο	γεωτεχνικός	και	δομοστατικός	σχε-

διασμός	 έγινε	 σύμφωνα	 με	 τους	 Ευ-

ρωπαϊκούς	κανονισμούς	και	τους	σχε-

τικούς	κώδικες	σχεδιασμού.

Ο	Γεωτεχνικός	σχεδιασμός	βασίστηκε	

στα	αποτελέσματα	της	Γεωλογικής	και	

Γεωτεχνικής	έρευνας	καθώς	και	σε	απο-

τελέσματα	προκαταρκτικών	δοκιμών	σε	

ενόργανους	πασσάλους	οι	οποίοι	έδω-

σαν	αποτελέσματα	για	την	συμπεριφο-

ρά	του	εδάφους	σε	κάθε	στρώση.

Για	τον	Δομοστατικό	σχεδιασμό	έγινε	

ειδική	 μελέτη	 των	 ανεμοπιέσεων	 με	

μοντέλο	 και	 δοκιμή	 σε	 Αεροδυναμική	

Σήραγγα.

Η	μελέτη	για	την	αεροδυναμική	του	κτη-

ρίου	πραγματοποιήθηκε	σε	εργαστήριο	

της	 Εταιρείας	 BMT	 Fluid	 Mechanics	

(ΒΜΤ)	 στο	 Λονδίνο,	 μίας	 παγκοσμίου	

φήμης	 και	 εμβέλειας	 εταιρείας,	 γνω-

στής	 για	 τις	 έρευνες	 της	 σε	 συναφή	

ζητήματα.	

Το	μοντέλο	 κατασκευάστηκε	από	 την	

ΒΜΤ	 σε	 κλίμακα	 1:300,	 με	 βάση	 τις	

πληροφορίες	 που	 δόθηκαν	 από	 τους	

Μηχανικούς.	 Για	 την	 κατασκευή	 του	

μοντέλου	λήφθηκε	υπόψη	υφιστάμενη	

περιοχή	σε	ακτίνα	450μ	από	το	κέντρο	

της	περιοχής	του	πύργου	και	θεωρείται	

επαρκή	για	να	αναπαραχθούν	οι	ροές	

του	ανέμου	στη	θέση	του	έργου.

Η	 μελέτη	 προσδιορίζει	 το	 σχεδιασμό	

φορτίων	ανέμου	για	τον	πύργο	για	μια	

περίοδο	 επαναφοράς	 50	 χρόνια,	 και	

ταχύτητα	ανέμου	24m/s.

Μετρήθηκαν	 οι	 εξωτερικές	 διακυμάν-

σεις	ανέμου	σε	μια	πλήρη	εμβέλεια	κα-

τευθύνσεων	των	ανέμων	στην	περιοχή	

για	 να	διαπιστωθεί	 κατά	πόσο	επηρε-

άζεται	 από	 τον	άνεμο	η	 κατασκευή	ή	

η	λειτουργία	του	σχεδιασμού	του	πύρ-

γου	ΟΝΕ.	

Λήφθηκαν	 επίσης	 υπόψη	 σεισμικές	

δράσεις	 όπως	 προδιαγράφονται	 από	

το	 Κυπριακό	 Εθνικό	 Παράρτημα	 του	

Ευρωκώδικα	8	(EC8)

Επιπλέον	λήφθηκαν	υπόψη	οι	πιο	κάτω	

παράγοντες:	
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•	Βέλτιστη	δομική	διάταξη	για	την	πα-

ραλαβή	των	οριζόντιων	δράσεων	και	

τον	περιορισμό	των	μετακινήσεων	

•	Ασφάλεια	και	Υγεία	κατά	την	Κατα-

σκευή,	 και	 ενσωμάτωση	 στο	 σχε- 

διασμό

• Βελτιστοποίηση	και	«Value	Engineering»

6.	Θεμελίωση:

Η	θεμελίωση	του	ONE	αποτελείται	από	

γενική	 κοιτόστρωση	 με	 πασσάλους	

(πασσαλόδεσμο).

Η	γενική	κοιτόστρωση	θα	κατασκευα-

στεί	ως	μία	πλάκα	με	ικανοποιητικό	πά-

χος	που	σκοπό	έχει	τη	μεταφορά	των	

φορτίσεων	 από	 την	 ανοδωμή	 στους	

πασσάλους.	 Λόγω	 της	 διαφοράς	 του	

τύπου	της	ανωδομής	που	στηρίζει,	το	

πάχος	του	θεμελίου	κυμαίνεται	μεταξύ	

1,20μ	και	3,00μ.

Θα	 τοποθετηθεί	 ένα	 αδιαπέραστο	

φράγμα,	με	τη	μορφή	μεμβράνης	στη	

διεπιφάνεια	μεταξύ	του	σκυροδέματος	

και	του	εδάφους.

Επιπλέον	 πρόσμικτα	 θα	 χρησιμοποιη-

θούν	στο	μείγμα	σκυροδέματος	για	να	

μειωθεί	η	επίδραση	της	διείσδυσης	του 

νερού	μέσα	από	το	σκυρόδεμα.

Η	 κατασκευή	 των	 υπογείων	 αποτε-

λείται	 από	 οπλισμένο	 σκυρόδεμα	 με	

ορθογωνικό	 κάνναβο	 δοκών	 σχεδια-

σμένο	σύμφωνα	με	όλες	τις	σεισμικές	

προδιαγραφές.

Η	κορυφή	του	πύργου	(Crown	Structure)	

διαμορφώνεται	 με	 χαλύβδινη	 κατα-

σκευή	που	εδράζεται	στην	οροφή	του	

τελευταίου	ορόφου.	Η	γεωμετρία	της	

είναι	 ευθυγραμμισμένη	 με	 το	 σχήμα	

των	 υποστυλωμάτων	 του	 υπόλοιπου	

κτηρίου.	 Το	 δομικό	 της	 σύστημα	 της	

είναι	 τρισδιάστατο	 και	 υποστηρίζεται	

στις	6	εξωτερικές	κολώνες	του	πύργου	

επιτρέποντας	την	εφαρμογή	της	επέν-

δυσης	που	έχει	επιλεχθεί.		

7.	Άλλες	Μελέτες

➲ Ακουστική	Μελέτη:

Μεθοδολογία:

• Ηχομόνωση	 μέσω	 της	 εξωτερικής	

επένδυσης:	

Αποφυγή	 ήχων	 που	 παράγονται	 από	

τον	 δρόμο,	 και	 γενικά	 των	 υφιστάμε-

νων	του	δημόσιου	εξωτερικού	χώρου	

• Μείωση	ήχων	σχετικά	με	τις	υπηρεσί-

ες	του	κτηρίου:	

Όλες	οι	ηλεκτρομηχανολογικές	εγκα-

ταστάσεις	 κάθε	 διαμερίσματος	 έχουν	

υπολογιστεί	σύμφωνα	με	την	ακουστι-

κή	 μελέτη	 έτσι	 ώστε	 να	 βρεθούν	 λύ-

σεις	ηχομόνωσης	

➲ Πυρασφάλεια
Η	 μελέτη	 Πυρασφάλειας	 του	 κτηρίου	

παρέχει	 πληροφορίες	 εξόδου	 από	 το	

κτήριο,	 συστήματα	 συναγερμού	 πυρ-

καγιάς,	προσβάσεις	και	εγκαταστάσεις	

για	την	Πυροσβεστική	Υπηρεσία.	

Η	μελέτη	πραγματοποιήθηκε	βάσει	των	

Βρετανικών	Προτύπων,	Διεθνών	Προ-

τύπων	και	της	Πυροσβεστικής	Υπηρε-

σίας	 Κύπρου.	Μέσω	 αυτών,	 η	 μελέτη	

προδιέγραψε	τα	ακόλουθα:	

•	Διαδικασία	Εκκένωσης	

•	 Αυτόματα	 Συστήματα	 Πυρόσβεσης	

σε	όλο	το	κτήριο	

•	Εκτίμηση	Κινδύνου	

•	Ιδιότητες	υλικών	και	εξοπλισμού	βά-

σει	της	Πυρασφάλειας	

•	Συστήματα	Έκτακτης	ανάγκης		
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Δομικές Επισκευές και Ενισχύσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δημήτρης	Χριστοφίδης	MEng,	MBA,	DIC,	Διευθυντής	Εργοληπτικής	Εταιρείας	DYNACON	LTD,	www.dynacon.com.cy

T
ο	μεγαλύτερο	μέρος	του	κτηριακού	αποθέματος	στην	

Κύπρο	κατασκευάστηκε	την	περίοδο	μετά	την	τουρκική	

εισβολή	 (1974),	 όπου	 η	 πίεση	 για	 στέγαση	 των	 προ-

σφύγων	οδήγησε	στη	χρήση	ακατάλληλων	αδρανών	υλικών	

(λόγω	απώλειας	των	λατομείων	Πενταδακτύλου),	και	πριν	τη	

νομοθέτηση	 του	 πρώτου	 αντισεισμικού	 κανονισμού	 (1994)	

και	την	υποχρεωτική	επίβλεψη	από	Αρχιτέκτονα	ή	Πολιτικό	

Μηχανικό	(1999).	

Οι	 πιο	 πάνω	 επιβαρυντικοί	 παράγοντες,	 σε	 συνδυασμό	 με	

την	απουσία	αποτελεσματικών	νομικών	μηχανισμών	που	να	

επιβάλλουν	στους	ιδιοκτήτες	την	περιοδική	συντήρηση	των	

κτηρίων	τους,	 έχουν	ως	αποτέλεσμα	να	υπάρχουν	σήμερα	

χιλιάδες	 επικίνδυνες	 οικοδομές	 (Εικόνα	 1)	 από	 οπλισμένο	

σκυρόδεμα	 οι	 οποίες	 χρήζουν	 άμεσης	 δομικής	 επισκευής	

(για	επαναφορά	της	αρχικής	καλής	κατάστασης)	και	δομικής	

ενίσχυσης	(για	αύξηση	της	αντοχής	σε	θλίψη	(compression),	

εφελκυσμό	 (tension),	 κάμψη	 (bending),	 λυγισμό	 (buckling),	

διάτμηση	(shear),	στρέψη	(torsion),	κτλ).	Η	συνεχής	αναβο-

λή	 των	 ανωτέρω	 επεμβάσεων	 στο	 κτηριακό	 απόθεμα	 της	

Κύπρου	διογκώνει	 το	πρόβλημα,	 ενώ	 το	 κόστος	 επισκευής	

πιθανόν	να	υπερβαίνει	τα	€10	δις.

Εικόνα	 1:	 Κατάρρευση	 μπαλκονιού	 λόγω	 κακής	 αρχικής	 
ποιότητας	και	ελλιπούς	συντήρησης	(Λεμεσός,	28/10/12)

μών:	Πυρηνοληψία	 (core	 drilling)	 /	 Κρουσιμέτρηση	 (Schmidt	

hammer)	/	Έλεγχος	συγκέντρωσης	χλωριόντων	(potentiomet-

ric	 titration)	 /	 Ταχύτητα	 υπερήχων	 (ultrasonic	 pulse	 velocity)	

/	Δύναμη	αποκόλλησης	σκυροδέματος	 (pull-off	 test)	 /	Εξόλ-

κευση	ήλου	(pull-out	test)	/	Τοποθέτηση	ρωγμόμετρων	(crack	

gauging)	 /	 Ανίχνευση	 οπλισμού	 με	 μαγνητικές	 μεθόδους	

(covermeter)	 /	 Έλεγχος	 βάθους	 ενανθράκωσης	 (carbonation	

test)	(Εικόνα	2)	/	Έλεγχος	υγρασίας	(hygrometer),	κτλ.

δ)	Ανάλυση	κατασκευής	σε	στατικά	και	δυναμικά	φορτία,	αξι-

ολόγηση	αποτελεσμάτων,	κτλ.

Βάση	των	ανωτέρω,	ο	Πολιτικός	Μηχανικός	επιλέγει	τις	με-

θόδους	δομικής	επισκευής	και	ενίσχυσης	και	ετοιμάζει	σχέ-

δια,	κατασκευαστικές	λεπτομέρειες,	προδιαγραφές	και	επι-

μετρήσεις	για	εκτέλεση	των	εργασιών	από	τον	Εργολάβο.

1.	Δομικές	Επισκευές	Οπλισμένου	Σκυροδέματος	

Υπό	 κανονικές	 συνθήκες	 το	 σκυρόδεμα	 προστατεύει	 τον	

οπλισμό	από	την	οξείδωση	λόγω	της	αλκαλικότητας	του	σκυ-

ροδέματος	(pH	>	12,5)	η	οποία	(αλκαλικότητα)	δημιουργεί	μια	

πολύ	λεπτή	στρώση	οξειδίου	του	σιδήρου	FeO	(iron	oxide)	η	

οποία	προστατεύει	τον	οπλισμό	(‘‘παθητική	στρώση’’).	Όταν	

αυτή	 η	 προστασία	 παύσει	 να	 υφίσταται	 τότε	 προκύπτουν	

προβλήματα	(Εικόνα	3)	στατικής	επάρκειας	(π.χ.	μείωση	δι-

ατομής	οπλισμού)	και	ασφάλειας	(π.χ.	πτώση	επιχρισμάτων	

από	ύψος).	Οι	κύριοι	μηχανισμοί	διείσδυσης	επιβλαβών	στοι-

χείων	στο	σκυρόδεμα	(π.χ.	Η
2
Ο,	Ο

2
,	Cl--,	CO

2
)	και	καταστρο-

φής	της	παθητικής	στρώσης	προκύπτουν	όταν:	

α)	Το	σκυρόδεμα	είναι	πορώδες	(π.χ.	λόγω	κακής	συμπύκνω-

σης)	ή	παρουσιάζει	τριχοειδείς	ρωγμές	(π.χ.	λόγω	γρήγορης	

συρρίκνωσης	κατά	την	ωρίμανση).

Εικόνα	 2:	 Επάλειψη	 φρεσκοκομμένου	 σκυροδέματος	 με	
φαινολοφθαλεΐνη	για	έλεγχο	βάθους	ενανθράκωσης	(βαθύ	
μωβ	χρώμα:	pH	>	9)		

Επιστημονικά Θέματα

Η	σωστή	διάγνωση	των	προβλημάτων	από	έμπειρο	Πολιτικό	

Μηχανικό	είναι	πολύ	σημαντική	για	να	επιλεχθούν	σωστές	μέ-

θοδοι	δομικής	επισκευής	και	ενίσχυσης.	Η	διαδικασία	διάγνω-

σης	θα	πρέπει	κατ’	ελάχιστον	να	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:

α) Μελέτη	αρχικών	σχεδίων,	φωτογραφιών,	εγγράφων	προ-

σφορών,	πολεοδομικών	αδειών,	κτλ.

β)	Επιτόπου	οπτικούς	ελέγχους,	μετρήσεις,	καταγραφή	στοι-

χείων,	τεκμηρίωση	αστοχιών,	κτλ.				

γ)	Επιλογή	και	εκτέλεση	εργαστηριακών	ελέγχων	και	δοκι-
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β)	Δεν	υπάρχει	αρκετή	επικάλυψη	οπλισμού	(concrete	cover)	

σε	σχέση	με	τις	συνθήκες	περιβάλλοντος	(π.χ.	επικάλυψη	 

<	20mm).

γ) Το	σκυρόδεμα	ενανθρακωθεί	(το	υδροξείδιο	του	ασβεστί-

ου	που	περιέχεται	στο	σκυρόδεμα	στην	παρουσία	νερού	και	

διοξειδίου	του	άνθρακα	μετατρέπεται	σε	ανθρακικό	ασβέστιο: 

Ca(OH)
2
	+	CO

2
	+	H

2
O ➝	CaCO

3
	+	2H

2
O)	και	χάσει	την	αλκαλι-

κότητα	του	(σταδιακή	μείωση	pH	από	12,5	σε	8).	Η	ενανθρά-

κωση	επιβραδύνεται	σημαντικά	σε	συνθήκες	πολύ	χαμηλής	

(<40%)	ή	πολύ	ψηλής	σχετικής	υγρασίας	(>90%)	και	επιτα-

χύνεται	σημαντικά	σε	συνθήκες	αφθονίας	διοξειδίου	του	άν-

θρακα	(π.χ.	σε	πολυώροφους	χώρους	στάθμευσης).

δ)	Υπάρξει	συγκέντρωση	χλωριόντων	στο	σκυρόδεμα	(Cl--	>	

0,4%	βάρους	 τσιμέντου	 για	 τύπου	Πόρτλαντ	 ή	 >	 1,0%	για	

τύπου	Ποζολάνης)	από	ενδογενείς	(π.χ.	αδρανή	θαλάσσης)	

ή	εξωγενείς	πηγές	(π.χ.	άλατα	τήξης	χιονιού,	αερομεταφε-

ρόμενα	 σταγονίδια	 θαλάσσιου	 νερού)	 χλωριούχου	 νατρίου	

NaCl	(sodium	chloride).

ε)	Τα	αλκάλια	στο	τσιμέντο	αντιδράσουν με	το	διοξείδιο	του	

πυριτίου	SiO
2
	 (silicon	 dioxide)	 από	 ενδογενείς	 (π.χ.	 αδρανή	

θαλάσσης)	 ή	 εξωγενείς	 πηγές	 (π.χ.	 θαλάσσιο	 περιβάλλον)	

με	αποτέλεσμα	την	διόγκωση	και	ρηγμάτωση	του	σκυροδέ-

ματος	(Alkali	Silica	Reaction	–	ASR).

ζ)	Το	υδροξείδιο	του	ασβεστίου	Ca(OH)
2
	(calcium	hydroxide)	

στο	σκυρόδεμα	αντιδράσει	με	θειικές	ενώσεις	SO
4
	(sulfates)	

από	εξωγενείς	πηγές	(π.χ.	έδαφος,	υπόγεια	νερά)	με	αποτέ-

λεσμα	την	διόγκωση	και	ρηγμάτωση	του	σκυροδέματος.

α)	Απομάκρυνση	ενανθρακωμένου	σκυροδέματος	με	τη	χρή-

ση	 νεροβολής,	 αμμοβολής	 ή	 πιστολέτου	 κατεδάφισης	 και	

αποκάλυψη	περιμέτρου	σκουριασμένου	οπλισμού.	

β) Απομάκρυνση	σκουριάς	από	οπλισμό	σε	βαθμό	Sa	2	½	(σύμ-

φωνα	με	 το	 ISO	8501)	με	 τη	χρήση	αμμοβολής	ή	συρματό-

βουρτσας	και	καθαρισμός	επιφανειών	με	πεπιεσμένο	αέρα.

γ)	Επάλειψη	αντιοξειδωτικής	στρώσης	στον	οπλισμό	με	τη	

χρήση	εποξειδικής	ή	τσιμεντοειδούς	επάλειψης	(σε	2	στρώ-

σεις).	Στην	περίπτωση	της	εποξειδικής	επάλειψης,	απαιτεί-

ται	επιπρόσθετα	η	επίπαση	με	χαλαζιακή	άμμο	0-0,8mm	για	

εξασφάλιση	 της	επαρκούς	πρόσφυσης	του	επισκευαστικού	

τσιμεντοκονιάματος.

δ)	Επάλειψη	συγκολλητικής	στρώσης	στο	σκυρόδεμα	με	τη	

χρήση	εποξειδικής	κόλλας	για	δημιουργία	γέφυρας	πρόσφυ-

σης	(bonding	layer).

ε)	Πλήρωση	με	χονδρόκοκκο	επισκευαστικό	τσιμεντοκονία-

μα	κλάσης	R4	(ινοπλισμένο,	θιξοτροπικό,	μη-συρρικνούμενο	

σύμφωνα	με	το	ΕΝ	1504)	σε	1	ή	2	στρώσεις,	ανάλογα	με	το	

πάχος	πλήρωσης	(Εικόνα	4).

ζ)	Τελείωμα	με	λεπτόκοκκο	επισκευαστικό	τσιμεντοκονίαμα	

κλάσης	R4	σε	1	στρώση.	

Εικόνα	3:	Οξείδωση	οπλισμού	και	απολέπιση	σκυροδέματος	
(concrete	spalling)	σε	άκρο	πλάκας	λόγω	επαναλαμβανόμε-
νης	διαβροχής	από	όμβρια	ύδατα	εμπλουτισμένα	με	διοξεί-
διο	του	άνθρακα

Εικόνα	4:	Δοκός	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	έτοιμος	προς	
πλήρωση	 με	 επισκευαστικό	 τσιμεντοκονίαμα	 (στάδια	
α+β+γ+δ	ολοκληρωμένα)

2.	Δομικές	Ενισχύσεις	Οπλισμένου	Σκυροδέματος

Οι	 δομικές	 ενισχύσεις	 είναι	 συνήθως	 πολυδάπανες	 και	 θα	

πρέπει	 πρώτα	 να	 γίνεται	 οικονομοτεχνική	 αξιολόγηση	 εάν	

είναι	συμφέρων	έναντι	της	λύσης	για	κατεδάφιση	και	ανακα-

τασκευή.	Η	ανάγκη	για	δομική	ενίσχυση	προκύπτει	συνήθως	

από	ένα	ή	περισσότερους	από	τους	πιο	κάτω	λόγους:

α)	Αλλαγή	χρήσης	με	συνεπακόλουθη	αύξηση	φορτίων.

β)	Αλλαγή	διαρρύθμισης	χώρων	με	συνεπακόλουθη	ανάγκη	

για	αφαίρεση	δομικών	στοιχείων.

γ) Κατακόρυφες	προσθήκες	με	συνεπακόλουθη	αύξηση	φορτίων.

δ)	 Κακή	 ποιότητα	 αρχικού	 σχεδιασμού	 ή/και	 κατασκευής	 

(Εικόνα	5)

ε)	Αναβάθμιση	επιπέδου	αντισεισμικής	προστασίας.

ζ)	Αναβάθμιση	στατικής	επάρκειας	ιστορικών	μνημείων.

Τα	πιο	πάνω	φαινόμενα	είναι	πολύ	συνηθισμένα	σε	οικοδο-

μές	που	έχουν	ξεπεράσει	την	διάρκεια	ζωής	τους	βάση	του	

αρχικού	σχεδιασμού	(π.χ.	30	χρόνια),	όμως	ανάγκη	για	δομι-

κή	επισκευή	μπορεί	να	προκύψει	επίσης	από	άλλους	παρά-

γοντες	 όπως	 ζημιές	 από	πυρκαγιές,	 σεισμούς,	 πλημμύρες,	

εκρήξεις,	 υγρασίες,	 καθιζήσεις,	 κυκλικά	φορτία,	 παγετούς,	

δονήσεις,	κτλ.

Η	δομική	επισκευή	του	οπλισμένου	σκυροδέματος	περιλαμ-

βάνει	συνήθως	τα	πιο	κάτω	στάδια:
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Η	δομική	ενίσχυση	του	οπλισμένου	σκυροδέματος	περιλαμβά-

νει	συνήθως	μία	ή	περισσότερες	από	τις	πιο	κάτω	μεθόδους:

α) Ινοπλισμένα	πολυμερή	(fiber	reinforced	polymers	–	FRP’s)	 

(Εικόνα	 6):	 Ενίσχυση	 με	 ειδικά	 υφάσματα	 πολύ	 μεγάλης	

εφελκυστικής	αντοχής	από	 ίνες	άνθρακα	 (carbon),	γυαλιού	

(glass)	 ή	 αραμίδης	

(Kevlar),	 εμποτι-

σμένα	 με	 εποξει-

δικές	 ρητίνες	 που	

επικολλώνται	 στο	

δομικό	στοιχείο	με	

εποξειδική	 κόλλα.	

Η	 εφαρμογή	 τους	

είναι	 σχετικά	 εύ-

κολη	 και	 γρήγορη,	

όμως	 δεν	 μπορούν	

να	 εφαρμοστούν	

σε	 κακής	 κατάστα-

σης	υποστρώματά.

Εικόνα	5:	Ολική	κατάρρευση	εργοστασίου	‘‘Ρικομέξ’’	με	39	
θύματα	 από	 μεσαίας	 έντασης	 σεισμική	 δόνηση	 λόγω	 κα-
κής	στατικής	και	αντισεισμικής	σχεδίασης	και	κατασκευής	
(Αθήνα,	07/09/99) γ)	 Επικολλητά	 μεταλλικά	 ελάσματα	 (steel	 plates	 bonding)  

(Εικόνα	8):	Ενίσχυση	με	μεταλλικά	ελάσματα	που	επικολλώ-

νται	 στο	δομικό	στοιχείο	 με	 εποξειδική	 κόλλα	 και	 μηχανική	

αγκύρωση	(βλήτρα).	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	σχετικά	απλή,	όμως	

παρουσιάζει	προβλήματα	συγκέντρωσης	τάσεων	στην	περιο-

χή	των	άκρων	των	ελασμάτων,	ανάγκη	για	τακτική	συντήρη-

ση	λόγω	διάβρωσης	των	μετάλλων,	ως	επίσης	και	δυσκολίες	

στην	εφαρμογή	λόγω	του	βάρους	των	ελασμάτων.

δ)	 Προσθήκη	 νέων	 δομικών	 στοιχείων	 (addition	 of	 new	

structural	members)	 (Εικόνα	9):	Ενίσχυση	με	την	προσθήκη	

νέων	δομικών	στοιχείων	για	μείωση	ανοιγμάτων,	δημιουργία	

σύμμεικτων	 στοιχείων,	 αύξηση	 ακαμψίας,	 κτλ.	 Η	 μέθοδος	

αυτή	είναι	ιδιαίτερα	χρήσιμη,	γιατί	μπορεί	να	βελτιώσει	ση-

μαντικά	τη	σεισμική	συμπεριφορά	κατασκευών	χωρίς	μεγά-

λες	επεμβάσεις	στα	υφιστάμενα	δομικά	στοιχεία	(π.χ.	αντι-

κατάσταση	μη-δομικών	τοιχίων	με	διατμητικά	τοιχώματα).

Εικόνα	6:	Ενίσχυση	δοκών	με	την	χρήση	ανθρακοϋφασμάτων

Εικόνα	7:	Ενίσχυση	τοίχων	αντιστήριξης	με	τη	χρήση	εκτο-
ξευόμενου	σκυροδέματος

Εικόνα	8:	Ενίσχυση	κόμβου	κολώνας	-	δοκών	με	τη	χρήση	
επικολλητών	μεταλλικών	ελασμάτων

β)	Εκτοξευόμενο	σκυρόδεμα	(Gunite)	(Εικόνα	7):	Αύξηση	δι-

ατομής	δομικών	στοιχείων	με	την	εκτόξευση	σκυροδέματος	

λεπτής	 διαβάθμισης	 αδρανών	 σε	 ειδικά	 προετοιμασμένες	

επιφάνειες	(εκτράχυνση,	βλήτρα,	οπλισμός,	κτλ).	Η	μέθοδος	

αυτή	είναι	κατάλληλη	για	ενισχύσεις	μεγάλων,	μη-εμφανών	

επιφανειών	 (π.χ.	 τοίχοι	 αντιστήριξης,	 υπόγειες	 σήραγγες),	

ενώ	για	μικρές,	εμφανείς	επιφάνειες	(π.χ.	κολώνες,	δοκοί),	

υπάρχει	δυσκολία	εξομάλυνσης	της	τελικής	επιφάνειας	σε	

αποδεκτά	 επίπεδα.	 Υπάρχουν	 2	 μέθοδοι	 τοποθέτησης,	 η	

ξηρή,	όπου	η	προσθήκη	νερού	γίνεται	στο	ακροφύσιο	εκτό-

ξευσης	και	η	υγρή,	όπου	γίνεται	προανάμιξη	του	νερού	στο	

σκυρόδεμα.	 Βασικά	 πλεονεκτήματα	 της	 υγρής,	 έναντι	 της	

ξηρής	μεθόδου,	είναι	η	σταθερή	ποιότητα	του	μίγματος,	η	μι-

κρή	απώλεια	υλικού	λόγω	αντανάκλασης,	η	χαμηλή	δημιουρ-

γία	σκόνης	και	η	δυνατότητα	μεγάλης	παραγωγής	(π.χ.	για	

τεχνικά	 έργα),	 ενώ	η	 ξηρή	μέθοδος	πλεονεκτεί	 για	 μικρού	

όγκου	επισκευές	(πχ.	για	κτήρια),	όπου	είναι	απαραίτητες	οι	

συχνές	διακοπές	των	εργασιών	εκτόξευσης.
Εικόνα	9:	Ενίσχυση	πλαισίου	με	την	προσθήκη	συνδέσμων	
ακαμψίας	(Ιαπωνία)
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ε)	Μανδύες	οπλισμένου	σκυροδέματος	 (reinforced	 concrete	

jacketing)	 (Εικόνα	10):	Αύξηση	διατομής	δομικών	στοιχείων	

με	 την	έγχυση	σκυροδέματος	σε	 καλούπι	με	πλέγμα	οπλι-

σμού.	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	ευρέως	διαδεδομένη	λόγω	της	

αποτελεσματικότητας	 της,	 ιδιαίτερα	 στην	 ενίσχυση	 κολώ-

νων,	 δοκών	 και	 μεμονωμένων	 πεδίλων.	 Ιδιαίτερη	 προσοχή	

πρέπει	να	δίδεται	στη	σύνδεση	παλαιού	και	νέου	σκυροδέμα-

τος	(εκτράχυνση,	νεροβολή,	βλήτρα,	ηλεκτροκόλληση,	κτλ),	

στη	συνέχεια	της	ενίσχυσης	όταν	παρεμβάλλονται	άλλα	δο-

μικά	στοιχεία	 και	 στη	 ρευστότητα	 του	 νέου	σκυροδέματος	

για	αποφυγή	δημιουργίας	κενών	(honeycombing).

Εικόνα	10:	Ενίσχυση	κολώνων	με	μανδύες	οπλισμένου	σκυ-
ροδέματος

Η	χρήση	τέτοιων	συστημάτων	είναι	ακριβή	και	απαιτεί	εξειδι-

κευμένη	ανάλυση	και	κατασκευή	και	ως	εκ	τούτου	ενδείκνυ-

ται	κυρίως	για	μεγάλα	έργα	πολιτικού	μηχανικού	(π.χ.	γέφυ-

ρες,	πυρηνικοί	σταθμοί)	και	σημαντικά	κτήρια	(π.χ.	μουσεία,	

ουρανοξύστες).	

Ο	τομέας	των	δομικών	επισκευών	και	ενισχύσεων	οπλισμέ-

νου	σκυροδέματος	είναι	πολύπλοκος	και	πολυσύνθετος	και	

απαιτεί	 εξειδικευμένη	 τεχνογνωσία	 και	 εμπειρία	 από	 τους	

Εικόνα	 11:	 Ενίσχυση	 τοίχου	 αντιστήριξης	 με	 ρητινένεση	
μέσω	ακροφυσίων

Εικόνα	 12:	 Σεισμική	 μόνωση	 κτηρίου	 με	 ελαστομεταλλικά	
εφέδρανα	(Ιαπωνία)

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Εικόνα	13:	Σεισμική	μόνωση	κτηρίου	με	ιξώδεις	αποσβεστή-
ρες	(Νέα	Ζηλανδία)

ζ)	 Ρητινενέσεις	 (epoxy	 grouting	 injections)	 (Εικόνα	 11):	 

Ενίσχυση	δομικών	στοιχείων	με	την	εισπίεση	εποξειδικής	ρη-

τίνης	για	συγκόλληση	ρωγμών	σε	οπλισμένο	σκυρόδεμα	με	

μερική	 αστοχία	 (π.χ.	 σε	 ρηγματωμένες	 πλάκες	 λόγω	 ερπυ-

σμού).	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	συνηθισμένη	για	γρήγορη	ενί-

σχυση	κολώνων,	δοκών	και	τοιχίων	σε	σεισμόπληκτα	κτήρια	

που	 έχουν	 υποστεί	 δομικές	 ζημιές.	Η	 διαδικασία	 ενίσχυσης	

αποτελείται	από	τα	εξής:	1)	καθαρισμός	ρωγμής	από	επιχρί-

σματα	και	αποφλοιωμένο	σκυρόδεμα,	2)	σφράγιση	ρωγμής	με	

εποξειδική	πάστα,	3)	τοποθέτηση	ακροφυσίων,	4)	καθαρισμός	

ρωγμής	με	πεπιεσμένο	αέρα	μέσω	των	ακροφυσίων,	5)	εισπίε-

ση	εποξειδικής	ρητίνης	αναμεμιγμένης	με	σκληρυντή	(από	τα	

κατώτερα	στα	ανώτερα	ακροφύσια	για	να	μην	αφήσει	κενά).

η)	 Σεισμική	 μόνωση	 με	 εφέδρανα,	 ιξώδεις	 αποσβεστήρες	

και	συντονισμένους	αποσβεστήρες	μάζας		(seismic	isolation	

with	 bearings,	 viscous	 dampers	 and	 tuned	 mass	 dampers) 

(Εικόνες	12-14):	Μόνωση	κτηρίων	από	σεισμικά	φορτία	με	τη	

χρήση	εφεδράνων,	 ιξωδών	αποσβεστήρων	και	συντονισμέ-

νων	αποσβεστήρων	μάζας.	Είναι	 ιδιαίτερα	αποτελεσματικά	

στη	μείωση	της	μετάδοσης	της	σεισμικής	επιτάχυνσης	του	

εδάφους	 (εφέδρανα)	 και	 στην	 κατανάλωση	 της	 σεισμικής	

ενέργειας	 (αποσβεστήρες)	 και	 είναι	 διαδεδομένα	 κυρίως	

στην	Αμερική	και	Ιαπωνία.
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Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	Εργολάβους,	ως	επίσης	και	 ιδι-

αίτερη	προσοχή	στην	επιλογή	του	τύπου	των	παρεμβάσεων	

για	να	πετύχει	ο	στόχος	της	επαναφοράς	της	αρχικής	καλής	

κατάστασης	και	της	αύξησης	της	αντοχής	των	κατασκευών	

με	λογικό	κόστος.	

Ιδιαίτερα	δε	σημαντικό	είναι	οι	Ιδιοκτήτες	να	επιλέγουν	οι	ίδιοι	

(ασχέτως	νομικής	υποχρέωσης)	τον	περιοδικό	έλεγχο,	συντή-

ρηση	και	αναβάθμιση	των	κατασκευών	τους,	γιατί	η	συνεχής	

αναβολή	 των	 ανωτέρω	 επεμβάσεων	 αυξάνει	 γεωμετρικά	 το	

κόστος	επισκευής	και	θέτει	σε	κίνδυνο	ανθρώπινες	ζωές.			

Εικόνα	 14:	 Σεισμική	 μόνωση	 κτηρίου	 με	 συντονισμένους	

αποσβεστήρες	μάζας	(Ταϊβάν)			

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα











ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ:



14 Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2016

Το αλουμίνιο στις κατασκευές 
Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης,	Πολιτικός	Μηχανικός

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

ΜΕΡΟΣ	B΄:

Οι	φυσικές	και	χημικές	ιδιότητες	του	

αλουμινίου	 και	 των	 κραμάτων	 του,	

εφαρμογές	του	αλουμινίου	στις	κατα-

σκευές.

Στο	 προηγούμενο	 Α΄	 Μέρος	 του	 άρ-

θρου,	 είχαμε	 κάνει	 μια	 ιστορική	 ανα-

δρομή	 στις	 προσπάθειες	 πολλών	

ερευνητών	 του	 19ου	αιώνα,	 οι	 οποίοι	

ήθελαν	να	απομονώσουν	το	αλουμίνιο	

από	τις	ενώσεις	του	με	άλλα	στοιχεία.	

Τέτοιες	 ενώσεις	 συναντούμε	 στα	 αρ-

γιλικά	 εδαφικά	 υλικά,	 με	 κυριότερο	

εκπρόσωπο	 τους	 το	 βωξίτη.	 Οι	 προ-

σπάθειες	 των	 ερευνητών	 κατέληξαν	

στην	 χρησιμοποιούμενη,	 σήμερα,	 βιο-

μηχανική	μέθοδο	Hall-Héroult.	Μαζί	με	

την	ανακάλυψη	του	αλουμινίου	εμφα-

νίστηκαν	και	τα	κράματα	του,	τα	οποία	

επικράτησαν	εξ’	αρχής,	σε	αρκετές	πε-

ριπτώσεις,	έναντι	άλλων	μετάλλων,	με	

την	 βελτιωμένη	 ολκιμότητα	 και	 ανθε-

κτικότητα	τους	και	κυρίως	με	την	ανο-

ξείδωτη	συμπεριφορά	τους	στον	ατμο-

σφαιρικό	 αέρα.	 Επίσης,	 διαπιστώθηκε	

από	 την	αρχή	μια	 ξεχωριστή	 ιδιότητα	

τους	 που	 τα	 καθιστά	 μοναδικά	 υλικά	

σε	 εξειδικευμένες	 κατασκευές	 όπως	

οι	 δικτυωτές	 κατασκευές	 (Σχήμα	 1).	

Η	 ιδιότητα	αυτή	είναι	 το	μικρό	βάρος	

τους	σε	σχέση	με	άλλα	υλικά.	Στο	πα-

ρόν	Β’	και	τελευταίο	μέρος	του	άρθρου	

θα	 μελετήσουμε	 τις	φυσικές,	 χημικές	

και	μηχανικές	 ιδιότητες	του	αλουμινί-

ου	και	των	κραμμάτων	του	και	θα	δού-

με	 μερικά	 παραδείγματα	 εφαρμογών	

τους	στις	κατασκευές.	Το	Β΄	Μέρος	θα	

κλείσει	με	συμπεράσματα.	

1.	Φυσικές	και	χημικές	ιδιότητες

Το	καθαρό	αλουμίνιο	είναι	ένα	σχετικά	

μαλακό,	ανθεκτικό,	ελαφρύ,	όλκιμο	και	

εύπλαστο	μέταλλο.	Όταν	η	επιφάνεια	

του	είναι	λεία	έχει	όψη	που	μοιάζει	με	

αυτή	του	αργύρου,	ενώ	όταν	έχει	τρα-

χεία	επιφάνεια,	η	όψη	του	έχει	σκούρο	

γκρίζο	χρώμα.	Έχει	διαπιστωθεί,	πειρα-

ματικά,	ότι	μια	λεία	επιφάνεια	αλουμι-

νίου	 απαλλαγμένη	 από	 άλλες	 ουσίες,	

ανακλά	το	ορατό	φως	σε	ποσοστό	92%	

ενώ	τη	μέση	και	υπέρυθρη	ακτινοβολία	

κατά	 98%.	 Αυτή	 η	 ιδιότητα	 πρέπει	 να	

λαμβάνεται	υπόψη	κατά	το	σχεδιασμό	

κτηρίων,	στα	οποία	το	αλουμίνιο	προο-

ρίζεται	να	χρησιμοποιηθεί	στην	πρόσο-

ψη	για	τη	δημιουργία	λείας	επιφάνειας	

μεγάλου	εμβαδού.	Το	καθαρό	αλουμίνιο	

είναι	πολύ	καλός	αγωγός	της	θερμότη-

τας	και	του	ηλεκτρικού	ρεύματος,	έχο-

ντας	το	59%,	περίπου,	της	αντίστοιχης	

θερμικής	και	ηλεκτρικής	αγωγιμότητας	

που	διαθέτει	ο	χαλκός.	Ο	συντελεστής	

θερμικής	 αγωγιμότητας	 είναι	 ίσος	 με	
237	W.m -1.K	-1 ενώ	ο	συντελεστής	θερμι-
κής	διαστολής	του	αλουμινίου	έχει	τιμή	

ίση	με	23.1	μm.m	-1.K	-1.	Ο	συντελεστής	
ηλεκτρικής	αντίστασης	του	είναι	ίσος	με	

την	τιμή	28.20	nΩ.m	στους	20ο	C.

Μια	από	τις	σημαντικές	χημικές	ιδιότη-

τες	του	αλουμινίου	είναι	η	εξαιρετική	

αντίσταση	 του	 στη	 διάβρωση,	 λόγω	

της	δημιουργίας	μιας	λεπτής	στρώσης	

οξειδίου	 του	 αλουμινίου	 (Al2O3	 )	 κατά	
την	έκθεση	του	μετάλλου	στην	ατμό-

σφαιρα.	 Η	 λεπτή	 αυτή	 στρώση	 οξει-

δίου	 το	 προστατεύει	 από	 περαιτέρω	

οξείδωση.	Εξ΄	αιτίας	αυτής	της	ιδιότη-

τας	του,	το	αλουμίνιο	είναι	από	τα	λίγα	

μέταλλα	που	ανακλούν	το	ορατό	φως	

ακόμη	και	όταν	είναι	σε	μορφή	λεπτής	

σκόνης.	Η	αρχική	αυτή	προστατευτική	

στρώση	οξειδίου	του	αλουμινίου	δημι-

ουργείται	με	βάση	την	πιο	κάτω	χημική	

αντίδραση	:

2Al	+	3H2O	➝	Al2O3+3H2										(1)

Στην	πιο	πάνω	αντίδραση,	το	αλουμίνιο	

εμφανίζεται,	όπως	και	στις	περισσότε-

ρες	ενώσεις	του,	με	χημικό	σθένος	+3.	

Μια	από	τις	γνωστές	ενώσεις	του	είναι	

το	τριφθοριούχο	αργίλιο	AlF 3
.	Βέβαια,	

το	 αλουμίνιο	 μπορεί	 να	 δημιουργήσει	

πιο	πολύπλοκες	ενώσεις	ή	ιόντα	με	το	

φθόριο,	 όταν	 βρεθεί	 μαζί	 με	 αυτό	 σε	

υδατικό	περιβάλλον.	Μια	τέτοια	ένωση	

είναι	 το	 υδροξείδιο	 του	 φθοριούχου	

αργιλίου	 που	 έχει	 χημικό	 τύπο	 AlF 3.
(H2O)3	.	Ακόμη,	 το	αλουμίνιο	δημιουρ-
γεί	ενώσεις	με	τα	στοιχεία	άζωτο	(N)	
και	φωσφόρος	 (P),	 με	 τα	 οποία	 δημι-
ουργεί,	αντίστοιχα,	το	νιτρικό	αλουμί-

νιο	(AlN)	και	το	φωσφορικό	αλουμίνιο	
(AlP).	 Η	 δεύτερη	 από	 τις	 δύο	 αυτές	
σπάνιες	 ενώσεις	 υδρολύεται	 απελευ-

θερώνοντας	φωσφίνη	κατά	την	χημική	

αντίδραση:	

AlP	+	3H2O	➝	Al(OH)3+PH3							(2)

Ως	 γνωστό,	 η	 φωσφίνη	 (PH3	 )	 είναι	
δραστικό	αέριο	επικίνδυνο	στον	άνθρω-

πο.	Ευτυχώς,	το	φωσφορικό	αλουμίνιο	

δημιουργείται	κάτω	από	ειδικές	συνθή-

κες	και	σε	θερμοκρασία	800ο	C	που	εί-

ναι	πολύ	πέρα	από	το	σημείο	τήξης	του	

(660ο	C).	Στις	κατασκευές	από	αλουμί-

νιο	μπορούν	να	δημιουργηθούν	τέτοιες	

συνθήκες	 και	 άρα	 δημιουργία	 φωσφί-

νης,	στην	περίπτωση	πυρκαγιάς.	Επει-

δή	 το	 αέριο	 αυτό	 είναι	 βαρύτερο	 από	

τον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα,	 είναι	 δυνατό	

να	παραμείνει	ορισμένη	ποσότητα	του,	

στο	χώρο	του	κατεστραμμένου	κτηρίου,	

μετά	την	κατάσβεση	της	πυρκαγιάς	και	

άρα	απαιτείται	ιδιαίτερη	προσοχή.		

Το	 αλουμίνιο	 δημιουργεί	 ενώσεις	 και	

με	 άλλα	 αμέταλλα	 στοιχεία	 όπως	 ο	

άνθρακας	(C),	το	χλώριο	(Cl),	το	βόριο	
(B),	καθώς	και	με	άλλα	μέταλλα	όπως	

το	 λίθιο	 (Li)	 και	 το	 πυρίτιο	 (Si)	 που	
χρησιμοποιούνται	 ευρέως	 στη	 χημική	

βιομηχανία	 παραγωγής	 πολυμερών	

γυαλιών,	 βαφών	 και	 κεραμικών,	 τα	

οποία	αποτελούν	τη	βάση	παραγωγής	

πολλών	οικοδομικών	υλικών.	

Σχήμα	 1.	Δικτυωτή	 κατασκευή	 αλου-
μινίου.
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2.	Κράματα	αλουμινίου	και	ιδιότητες

Η	κυριότερη	εφαρμογή	του	αλουμινίου	

στην	 Αρχιτεκτονική	 και	 στην	 επιστή-

μη	 του	 Πολιτικού	 Μηχανικού,	 είναι	 η	

παραγωγή	 και	 η	 εφαρμογή	 κραμάτων	

αλουμινίου.	 Με	 την	 ενσωμάτωση	 λε-

πτότατων	σωματιδίων	(κρυστσαλλικών	

δομών)	πυριτίου	(Si),	χαλκού	(Cu),	βο-
ρίου	(B),	άνθρακα	(C),	καθώς	και	άλλων	
στοιχείων	 στη	 μάζα	 του	 αλουμινίου,	

επιτυγχάνονται	κράματα	με	εντυπωσι-

ακές	μηχανικές	και	φυσικές	ιδιότητες.	

Η	 τεχνολογία	 κατασκευής	 κραμάτων	

είναι	 υποσχόμενη,	 παρόλο	 που	 οι	

εφαρμογές	 της	 περιορίζονται,	 ακόμη,	

από	το	κόστος	των	 ινών	των	πρόσθε-

των	 στοιχείων	 που	 χρησιμοποιούνται	

στη	διαδικασία	παραγωγής,	καθώς	και	

από	την	πολυπλοκότητα	των	τεχνικών	

μεθόδων	που	εφαρμόζονται.

Μια	 σύγχρονη	 βιομηχανική	 μονάδα	

οφείλει	 να	 εφαρμόζει	 αυστηρά	 όλες	

τις	 προδιαγραφές	 σε	 όλα	 τα	 στάδια	

παραγωγής	 (Σχήμα	 2).	 Έτσι,	 τα	 απο-

τελέσματα,	σήμερα,	των	βιομηχανικών	

διαδικασιών	 παραγωγής	 κραμάτων	

αλουμινίου	 είναι	 σημαντικά.	 Με	 την	

προσθήκη,	λοιπόν,	λιθίου	(Li),	που	είναι	

το	 πιο	 ελαφρύ	 μέταλλο,	 σε	 ποσοστό	

1%	κατά	μάζα,	η	πυκνότητα	αυξάνεται	

κατά	3%	και	η	ακαμψία	μεγαλώνει	κατά	

10%,	περίπου.	Ενδεικτικά	αναφέρεται	

ότι	 το	 καθαρό	 αλουμίνιο	 έχει	 μέτρο	

ελαστικότητας	του	Young	(E)	ίσο	με	70	

GPa.	Τότε	το	κράμα	αλουμινίου	 (Al)	 -	

λιθίου	(Li)	θα	έχει	μέτρο	ελαστικότητας	

E=77GPa.	Γενικά,	η	αντοχή	και	 η	αν-

θεκτικότητα	 στα	 κράματα	 αλουμινίου	

διαφέρουν	αρκετά	από	υλικό	σε	υλικό,	

Σχήμα	 2.	 Σύγχρονη	 μονάδα	 παραγω-
γής	κραμάτων	αλουμινίου.

λόγω	 της	 διαφορετικής	 μεταξύ	 τους	

σύστασης	και	της	ειδικής,	σε	κάθε	πε-

ρίπτωση,	εργοστασιακής	(θερμικής	και	

χημικής)	επεξεργασίας.	

Το	πιο	σημαντικό	χαρακτηριστικό	των	

κραμάτων	 αλουμινίου,	 πέρα	 από	 την	

αυξημένη	ακαμψία	που	προσδίδουν	σε	

κατασκευές,	είναι	η	μεγάλη	αντοχή	σε	

εφελκυσμό	ή	θλίψη	που	παρουσιάζουν	

(κυμαίνεται	 μεταξύ	 50	 έως	 700	MPa)	

σε	σχέση	 με	 το	 καθαρό	αλουμίνιο	 το	

οποίο	 έχει	 όριο	 έναρξης	 της	 πλαστι-

κής	 παραμόρφωσης	 γύρω	 στα	 5	 έως	

11	MPa.	Με	άλλα	λόγια,	η	αντοχή	των	

κραμάτων	είναι	10	έως	60	φορές	μεγα-

λύτερη	από	αυτή		του	καθαρού	αλου-

μινίου.	 Πρέπει,	 ωστόσο,	 να	 αναφερ-

θεί	ένας	σημαντικός	περιορισμός	των	

κραμάτων,	 ο	 οποίος	 αφορά	 το	 όριο	

κοπώσεως.	Αντίθετα	με	το	χάλυβα,	τα	

κράματα	αλουμινίου	δεν	έχουν	σαφές	

όριο	 κοπώσεως,	 που	 σημαίνει	 ότι	 η	

αστοχία,	 λόγω	 επαναληπτικών	φορτί-

σεων,	μπορεί	να	επέλθει	σε	αυτά	μετά	

από	μικρό	αριθμό	επαναλήψεων.	Αυτό	

το	χαρακτηριστικό	πρέπει	να	λαμβάνε-

ται	 υπόψη	 στο	 σχεδιασμό	 των	 κατα-

σκευών	από	κράματα	αλουμινίου	γιατί	

επηρεάζει,	σε	ουσιαστικό	βαθμό,	τη	δι-

άρκεια	της	ζωής	τους.	Έτσι,	η	συνήθης	

πρακτική	των	μελετητών	είναι	να	συν-

δυάζουν	το	χάλυβα	και	το	σκυρόδεμα	

με	το	αλουμίνιο	και	να	σχεδιάζουν	κα-

τασκευές	με	μεγάλο	όριο	κοπώσεως,	οι	

οποίες,	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	είναι,	

πράγματι,	εντυπωσιακές	(Σχήμα	3).

Μια	άλλη	σημαντική	ιδιότητα	των	κρα-

μάτων	 είναι	 η	 ευαισθησία	 τους	 στη	

θερμότητα.	 Το	 αλουμίνιο	 αρχίζει	 να	

τήκεται	 (δηλαδή	 να	 λυώνει)	 απότο-

μα,	 μόλις	 η	 θερμοκρασία	 φθάσει	 στο	

σημείο	τήξης	που	είναι	660ο	C,	χωρίς	

προηγουμένως	να	αλλάζει	χρώμα.	Το	

αντίθετο	συμβαίνει	στο	χάλυβα,	ο	οποί-

ος	αποκτά	έντονο	ερυθρό	χρώμα	πριν	

από	 την	 έναρξη	 της	 τήξης	 του.	 Έτσι,	

απαιτείται	 ιδιαίτερη	 προσοχή	 όταν	

εκτελούνται,	 τοπικά,	 εργασίες	 που	

αφορούν	 υψηλές	 θερμοκρασίες,	 γιατί	

μπορεί	 να	 προκληθεί	 απότομη	 αστο-

χία,	 λόγω	ξαφνικής	 τήξης	 του	υλικού	

σε	κατασκευές	από	κράμα	αλουμινίου.	

Η	μορφή	αυτή	αστοχίας	υποβοηθείται	

από	την	ύπαρξη	παραμενουσών	τάσε-

ων,	οι	οποίες	εμφανίζονται	στο	εσωτε-

ρικό	 της	 μάζας	 του	 αλουμινίου	 λόγω	

των	 συγκολλήσεων	 που	 εκτελούνται	

για	την	δημιουργία	συνδέσεων.	Οι	πα-

ραμένουσες	τάσεις	αυτής	της	μορφής	

μπορούν	 να	 μηδενιστούν	 στο	 στάδιο	

κατασκευής	 με	 θερμική	 κατεργασία	

των	μεταλλικών	μελών	αλουμινίου	σε	

ειδικούς	φούρνους	και	ακολούθως	με	

ελεγχόμενη	ψύξη.	Στην	πράξη	πρόκει-

ται	για	μια	διαδικασία	ανόπτησης.

Με	όλα	τα	πιο	πάνω	πλεονεκτήματα	και	

με	όλες	τις	 ιδιαιτερότητες	που	τα	δια-

κρίνουν,	τα	κράματα	αλουμινίου	έχουν	

επικρατήσει	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες,	

όχι	μόνο	στην	Αεροναυπηγική	αλλά	και	

στην	Αρχιτεκτονική	και	γενικά	στον	κα-

τασκευαστικό	τομέα	ως	δομικά	υλικά.	Η	

διείσδυση	στο	αστικό	 περιβάλλον	 των	

σχετικά	 νέων	 αυτών	 υλικών,	 έχει	 ήδη	

αφίσει	 εξαιρετικά	δείγματα	αρχιτεκτο-

νικής,	 που	 σε	 ορισμένες	 πόλεις	 στην	

Αμερική	και	Ευρώπη	αποτελούν	πλέον	

μνημεία.	Τέτοια	παραδείγαμτα	είναι	το	

κτήριο	 της	 ALCOA	 στο	 Pitsburg	 των	

Η.Π.Α.	(1953)	και	η	έπαυλη	Centenaire	

(1954)	 του	 Αρχιτέκτονα	 Jean	 Prouvé	

στο	Villepinte	της	Γαλλίας.	

Αξίζει,	 ακόμη,	 να	 αναφερθεί	 εδώ,	 ως	

παράδειγμα,	 ένας	 από	 τους	 σημαντι-

κότερους	 γεωδαιτικούς	 θόλους	 του	

R.	 B.	 Fuller,	 ο	 γνωστός	 θόλος	 του	

Bennington	College	στις	Η.Π.Α.	(1949),	

ο	 οποίος	 είναι	 κατασκευασμένος	 από	

ραβδωτά	 μέλη	 κραμάτων	 αλουμινίου	

και	με	επένδυση	βινυλικού	πλαστικού	

(Σχήμα	 4).	 Η	 τελευταία	 αυτή	 κατα-

σκευή	 ανήκει	 στην	 κατηγορία	 κατα-

σκευών	που	είναι	γνωστή	διεθνώς	ως	

Σχήμα	3.	Ένα	εντυπωσιακό	παράδειγ-
μα	του	συνδυασμού	χάλυβα	–		σκυρο-
δέματος	και	αλουμινίου	(οροφή	 	κτη-
ρίου	εκδηλώσεων).
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«tensegrity	structures».	Οι	κατασκευές	

αυτές	 αξιοποιούν	 πλήρως	 την	 ιδιότη-

τα	 χαμηλού	 βάρους	 του	 αλουμινίου.	

Έχουν	 ως	 κύριο	 χαρακτηριστικό	 τη	

συνεχή	δικτυωτή	σύνδεση	των	μελών	

υπό	 εφελκυσμό	 (που	 αποτελούν	 και	

την	 πλειοψηφία	 των	 δομικών	 μελών	

τους)	και	μια	ασυνεχή	διάταξη	των	λί-

γων	θλιβόμενων	μελών	που	διαθέτουν.	

Ο	 εφελκυσμός	 οφείλεται,	 κυρίως,	 σε	

προένταση.	Το	είδος	αυτών	των	κατα-

σκευών	δεν	 έχει	 ακόμη	 ευρεία	 εφαρ-

μογή	στην	Αρχιτεκτονική	και	στα	έργα	

Πολιτικού	 Μηχανικού,	 ωστόσο,	 έχει	

ήδη	προχωρήσει	αρκετά	η	έρευνα	και	

είναι	ζήτημα	χρόνου	να	εισαχθούν	και	

αυτές	 συστηματικά	 στην	 οικοδομική	

βιομηχανία.	 Η	 τεχνογνωσία	 αυτή	 θα	

μας	 απασχολήσει,	 πιο	 διεξοδικά,	 σε	

μελλοντική	μελέτη.

3.	Κατηγορίες	κραμάτων	αλουμινίου

Προκειμένου	 να	 διακρίνονται	 εύκολα	

οι	 δύο	 κατηγορίες	 κραμάτων	 αλουμι-

νίου	που	χρησιμοποιούνται,	έχουν	επι-

κρατήσει	δύο	διαφορετικά	συστήματα	

ταυτοποίησης.	 Έτσι,	 τα	 κατεργασμέ-

να	κράματα	(wrought	alloys),	τα	οποία	

αποτελούν	το	85%	των	κραμάτων	που	

παράγονται	σήμερα,	 διακρίνονται	στο	

εμπόριο	 με	 ένα	 τετραψήφιο	 κωδικό	

αριθμό,	 του	 οποίου	 τα	 ψηφία	 δίνουν	

πληροφορίες	 αναφορικά	 με	 το	 είδος	

των	μετάλλων	(χαλκός,	μαγνήσιο,	πυ-

ρίτιο	κλπ.)	που	προστίθενται	σε	μικρά	

ποσοστά	στο	καθαρό	αλουμίνιο	για	να	

δημιουργηθεί	 το	κράμα.	Έτσι,	π.χ.,	 το	

κράμα	 τύπου	 4043	 ανήκει	 στη	 σειρά	

κραμάτων	 που	 περιέχουν	 πυρίτιο	 σε	

μεγαλύτερο	 ποσοστό,	 που	 φθάνει	 το	

5%,	περίπου,	σε	σύγκριση	με	άλλα	πρό-

σθετα	στοιχεία	μετάλλων	που	περιέχο-

νται	 σε	 αυτό	 (σίδηρος,	 χαλκός	 κλπ.).	

Για	 τα	 χυτά	 κράματα	 αλουμινίου	 (cast	

alloys)	 χρησιμοποιούνται,	 συνήθως,	

τέσσερα	ψηφία	μαζί	με	το	σημείο	των	

δεκαδικών,	 έτσι	 ώστε	 ο	 κωδικός	 τους	

αριθμός	 να	 υποδηλώνει	 τα	 στοιχεία	

μετάλλων	που	συμμετέχουν	καθώς	και	

την	βιομηχανική	μεθοδολογία	παραγω-

γής	(π.χ.	το	κράμα	αλουμινίου	204.0	πε-

ριέχει	κυρίως	χαλκό	και	είναι	χυτό).

Πέρα	από	τους	ειδικούς	συμβολισμούς	

που	 διακρίνουν	 κάθε	 κράμα	 των	 δύο	

μεγάλων	κατηγοριών	κραμάτων,	υπάρ-

χουν	και	οι	γενικοί	συμβολισμοί	F,	Hx,	
O,	 Tx	 και	 W,	 που	 χαρακτηρίζουν	 τα	

κράματα	 και	 των	 δύο	 κατηγοριών	 και	

έπονται	 των	 ειδικών	 συμβολισμών.	

Έτσι,	π.χ.,	η	ονομασία	7075-Τ6	συμβο-
λίζει	κράμα	που	περιέχει	ψευδάργυρο	

σε	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 (που	φθάνει	

το	6%	περίπου)	από	τα	άλλα	πρόσθετα	

σε	αυτό	στοιχεία	και	παράγεται	με	θερ-

μική	 επεξεργασία.	 Οι	 γενικοί,	 λοιπόν,	

συμβολισμοί	 έχουν	 την	 εξής	σημασία	

στην	βιομηχανία	κατασκευών:

•	F:		Συνήθους	παραγωγής	κράματα.
•	H:		Κράματα	που	παράγονται	με	ψυ-	
	 χρή	εξέλαση.

H1:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 

χωρίς	θερμική	κατεργασία.

H2:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 με	
μερική	ανόπτηση.	

H3:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 με	
μερική	 θερμική	 επεξεργασία	 σε	

χαμηλές	θερμοκρασίες.		

•	O:		Κράματα	πλήρους	ανόπτησης.
•	T:		Κράματα	θερμικής	επεξεργασίας.

T1:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 με	
ψύξη	μετά	από	θερμή	εξέλαση.

T2:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 με	
ψύξη	 και	 με	 ψυχρή	 επεξεργασία	

μετά	από	θερμή	εξέλαση.

T3:	 Κράματα	 που	 παράγονται	 με	
ψύξη	 μετά	 από	 επεξεργασία	 σε	

θερμό	διάλυμα.	κλπ.

Στη	συνέχεια	του	άρθρου,	θα	παρουσι-

αστούν	λεπτομερέστερα	οι	δύο	μεγά-

λες	κατηγορίες	κραμάτων	(τύποι,	ιδιό-

τητες	και	μερικές	εφαρμογές	τους).

3.1	Κατεργασμένα	κράματα	αλουμινίου

Το	 Διεθνές	 Σύστημα	 Ονοματολογίας	

Κραμάτων	(IADS)	είναι	το	πιο	ευρέως	

αποδεκτό	 σύστημα	 συμβολισμών	 για	

τα	 κατεργασμένα	 κράματα	 αλουμινί-

ου.	Με	βάση	το	σύστημα	αυτό	σε	κάθε	

κράμα	 έχει	 δοθεί	 ένας	 τετραψήφιος	

αριθμός,	όπου	το	πρώτο	ψηφίο	φανε-

ρώνει	τα	κύρια	στοιχεία	μετάλλων	που	

ενσωματώνονται	 στην	 μικροκρυσταλ-

λική	δομή	του	αλουμινίου.	Δημιουργή-

θηκαν,	έτσι,	οι	εξής	σειρές	κραμάτων:

• 1000:	 Καθαρό	 αλουμίνιο	 με	 ελάχι-

στη	περιεκτικότητα	σε	αλουμίνιο	ίση	

με	99%.

• 2000:	Κράματα	αλουμινίου,	μεγάλων	

αντοχών	 σε	 εφελκυσμό	 και	 θλίψη,	

γνωστών	ως	«duralumin»,	που	περι-

έχουν	χαλκό	(Cu).
• 3000:	Κράματα	αλουμινίου	που	περι-

έχουν	μαγγάνιο	(Mn).
•	 4000:	 Κράματα	 αλουμινίου,	 γνω-

στών	ως	 «silumin»,	 που	 περιέχουν	

πυρίτιο	(Si).
• 5000:	Κράματα	αλουμινίου	που	περι-

έχουν	μαγνήσιο	(Mg).
• 6000:	 Κράματα	 αλουμινίου	 που	 πε-

ριέχουν	 μαγνήσιο	 (Mg)	 και	 πυρίτιο	

(Si).
• 7000:	Κράματα	αλουμινίου,	πολύ	με-

γάλων	 αντοχών	 σε	 εφελκυσμό	 και	

θλίψη	με	περιεκτικότητα	σε	ψευδάρ-

γυρο	(Zn).
• 8000:	Κράματα	αλουμινίου	που	περι-

έχουν	λίθιο	(Li).

Ο	Πίνακας	1	δίνει,	ενδεικτικά	κάποιους	

τύπους	 κατεργασμένων	 κραμάτων	

αλουμινίου.	Στον	πίνακα	αυτό	καταχω-

ρείται	η	ονομασία	των	κραμάτων	κατά	

IADS	 και	 η	 ποσοστιαία,	 κατά	 βάρος,	

περιεκτικότητα	 τους	 σε	 στοιχεία	 άλ-

λων	μετάλλων	τα	οποία	προστίθενται	

στη	μάζα	του	αλουμινίου.	

Αξίζει	 να	 σχολιαστούν	 οι	 ιδιότητες	

μερικών	 τύπων	 κραμάτων	 που	 χρησι-

μοποιούνται	ευρέως	στις	κατασκευές.	

Η	 σειρά	 κραμάτων	 αλουμινίου	 2000,	

η	 οποία	 περιέχει	 χαλκό	 (Cu)	 σε	 πο-
σοστό	 μέχρι	 5%,	 εφαρμόζεται	 πολύ	

τις	 τελευταίες	 τρεις	 δεκαετίες,	 στην	

κατασκευή	ανοιγμάτων	(θυρών	και	πα-

ραθύρων)	 στις	 οικοδομές,	 σε	 μεγάλη	

ποικιλία	 λεπτότοιχων	 διατομών	Ο	 εύ-

κολος	τρόπος	χρήσης	τους	και	η	μεγά-

λη	αντίσταση	τους	στην	οξείδωση,	τα	

έχει	καθιερώσει	στην	Αμερική,	Ευρώπη	

Σχήμα	 4.	 Ο	 γεωδαιτικός	 θόλος	 στο		
Bennington	College	στις	Η.Π.Α.	(1949),	
με	ράβδους	από	κράματα	αλουμινίου,	
του	Richard	B.	Fuller.

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα
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και	 προηγμένες	 χώρες	 της	 Ασίας.	 Οι	

αντοχές	των	υλικών	της	σειράς	αυτής	

πλησιάζουν	αυτές	του	χάλυβα,	δηλαδή	

της	τάξεως	των	360 480	MPa.	

Επίσης,	 η	 σειρά	 5000,	 η	 οποία	 περιέ-

χει	 μαγνήσιο	 σε	 ποσοστό	 μέχρι	 3%,	

περίπου,	με	πιο	αντιπροσωπευτικό	τον	

τύπο	 κράματος	 5005,	 χρησιμοποιείται	

για	διακοσμητικούς	σκοπούς	στην	Αρ-

χιτεκτονική,	 σε	 όψεις	 κτηρίων	 όπου	

απαιτείται	 εμφανής	 επιφάνεια.	Η	 σει-

ρά	 αυτή	 διακρίνεται	 για	 την	 εύκολη	

συγκολλησιμότητα	 και	 ανθεκτικότητα	

έναντι	οξείδωσης.	Ακόμη	η	σειρά	αυτή	

έχει	να	παρουσιάσει	τους	τύπους	5052,	

5251	 και	 5754	 που	 χρησιμοποιούνται	

στις	Η.Π.Α.	και	Ευρώπη	σε	κατασκευές	

εκτεθειμένες	σε	υψηλές	ανεμοπιέσεις	

(όψεις	υψηλών	κτηρίων)	καθώς	και	σε	

παραθαλάσσια	μικροκλίματα,	με	υψηλά	

ποσοστά	υγρασίας	στην	ατμόσφαιρα,	η	

οποία	είναι	κορεσμένη	σε	ανιόντα	χλω-

ρίου	 (Cl-).	 Στην	 ίδια	 σειρά	 είναι	 πολύ	
γνωστό	και	το	κράμα	με	ονομασία	5083	

που	χρησιμοποιείται	σε	κατασκευές	που	

εκτίθενται	σε	πολύ	χαμηλές	θερμοκρα-

σίες	 (κάτω	από	-20ο	C	ή	 -30ο	C),	λόγω	

της	μη	εμφάνισης	στο	κράμα	αυτό,	του	

φαινομένου	μετάβασης	από	την	όλκιμη	

στην	 ψαθυρή	 συμπεριφορά,	 το	 οποίο	

πάντα	 παρουσιάζεται	 σε	 χαλύβδινες	

κατασκευές	 σε	 πολύ	 χαμηλές	 θερμο-

κρασίες.	Κλείνοντας		την	αναφορά	μας	

στα	κατεργασμένα	κράματα,	αξίζει	να	

αναφερθεί	η	σειρά	7000	με	κυριότερο	

εκπρόσωπο	 τον	 τύπο	 7068,	 που	 έχει	

την	 μεγαλύτερη	 εφελκυστική	 αντοχή	

μεταξύ	 των	 κραμάτων	 αλουμινίου.	 Η	

οριακή	εφελκυστική	αντοχή	του	κυμαί-

νεται	μεταξύ	640	έως	700	MPa	και	χρη-

σιμοποιείται	 για	 την	 κατασκευή	 χωρι-

κών	δικτυωμάτων	(spatial	trusses),	στα	

οποία	ο	έλεγχος	«λυγισμού»	(buckling)	

των	μελών	είναι	ο	κρισιμότερος.	

  

3.2	Χυτά	κράματα	αλουμινίου

Η	 ονοματολογία	 των	 προϊόντων	 της	

κατηγορίας	 αυτής	 καθιερώθηκε	 από	

τον	Αμερικανικό	Σύνδεσμο	Αλουμινίου	

(ΑΑ)	 και	 μοιάζει	 με	αυτή	 της	 κατηγο-

ρίας	των	κατεργασμένων	κραμάτων.	Η	

ονομασία	κάθε	κράματος	έχει	το	γενι-

κό	συμβολισμό	yab.x	όπου	το	y	παίρνει	

τιμές	από	1	έως	5,	καθώς	και	τις	τιμές	

7	και	8,	για	κάθε	μια	από	τις	επτά	σει-

ρές	 της	 κατηγορίας	 αυτής	 και	 τα	 a,b	

παίρνουν,	το	καθένα,	τιμές	από	1	έως	

9.	Το		x	παίρνει	μόνο	τις	τιμές	0	και	1,	

υποδηλώνοντας	 διαδικασία	 παραγω-

γής	με	χύτευση	ή	με	τη	μέθοδο	γνω-

στή	 ως	 «ingot	 method»,	 αντίστοιχα.	

Έτσι,	 στην	 κατηγορία	 αυτή	 υπάρχουν	

οι	εξής	επτά	σειρές:

•	1ab.x:	Καθαρό	αλουμίνιο	κατά	99%.

•	2ab.x:	Κράμα	που	περιέχει	χαλκό	(Cu).

•	 3ab.x:	 Κράμα	 με	 περιεκτικότητα	 σε	

χαλκό	 (Cu),	 πυρίτιο	 (Si)	 και	 μαγνήσιο	

(Mg).

•	4ab.x:	Κράμα	που	περιέχει	πυρίτιο	(Si).

•	5ab.x:	Κράμα	που	περιέχει	μαγνήσιο	

(Mg).

•	 7ab.x:	 Κράμα	 που	 περιέχει	 ψευδάρ-

γυρο	(Zn).

•	8ab.x:	Κράμα	που	περιέχει	λίθιο	(Li).

Στον	Πίνακα	2	παρουσιάζονται	ορισμέ-

νοι	τύποι	που	ανήκουν	στις	προαναφε-

ρόμενες	σειρές	κραμάτων,	καθώς	και	οι	

αντίστοιχοι	 γενικοί	 συμβολισμοί	 και	 οι	

τάσεις	έναρξης	πλαστικής	παραμόρφω-

σης	(σ
y
)	και	οριακής	αντοχής	(σ

u
).	Όλα	

τα	 κράματα	 που	 αναφέρονται	 στον	

πίνακα	 αυτό	 παράγονται	 με	 χύτευση.	

Παρατηρεί	κανείς	ότι	μερικές	αντοχές	

είναι	συγκρίσιμες	με	αυτές	ορισμένων	

κατηγοριών	του	χάλυβα.

Οι	 βιομηχανίες	 παραγωγής	 κραμάτων	

αλουμινίου	έχουν	να	παρουσιάσουν,	τα	

τελευταία	χρόνια,	προϊόντα	με	ευρεία	

εφαρμογή	στην	οικοδομική	βιομηχανία.	

Ένα	τέτοιο	γνωστό	προϊόν	είναι	τα	φύλ-

λα	αλουμινίου	ALCLAD	που	αποτελού-

νται	 από	 στρώσεις	 κραμάτων	 υψηλής	

αντοχής,	οι	οποίες	καταλήγουν	σε	εμ-

φανή	επιφάνεια	από	καθαρό	αλουμίνιο.	

Τέτοια	υλικά	μπορούν	να	χρησιμοποιη-

θούν	στην	Αρχιτεκτονική	σε	προσόψεις	

κτηρίων.	Ακόμη,	ένα	άλλο	γνωστό	προ-

ϊόν	είναι	το	Birmabright	(κράμα	αλουμι-

νίου	–	μαγνησίου)	που	κατασκευάζεται	

από	την	γνωστή	αμερικανική	βιομηχανία	

The	Birmetals	Company		και	είναι	ισοδύ-

ναμο	με	το	κράμα	με	ονομασία	5251	και	

έχει	τις	ίδιες	ιδιότητες	με	αυτό.	Η	σει-

ρά	 τέτοιων	 προϊόντων	 είναι	 τεράστια	

ωστόσο,	αξίζει,	τέλος,	να	αναφέρουμε	

το	Titanal	που	περιέχει	μεταλλικά	στοι-

χεία	ψευδαργύρου	 (Zn)	 και	μαγνησίου	

(Mg)	 και	χρησιμοποιείται	σε	αθλητικές	

εγκαταστάσεις.

4.	Συμπεράσματα	Β΄	Μέρους

Στο	παρόν	Β΄	και	τελευταίο	Μέρος	του	

άρθρου,	είδαμε	τις	κυριότερες	φυσικές	

και	 χημικές	 ιδιότητες	 του	 αλουμινίου	

και	των	κραμάτων	του,	καθώς	και	πα-

ραδείγματα	εφαρμογής	 τους	σε	έργα	

Αρχιτεκτονικής	 και	 Πολιτικού	 Μηχα-

νικού.	 Το	 σχετικά	 «πρόσφατο»	 αυτό	

υλικό	έχει	ήδη	καθιερωθεί	ως	ένα	από	

τα	σημαντικότερα	της	οικοδομικής	βι-

ομηχανίας.
Βιβλιογραφία:
I.	Grinberg,	“L’	aluminium:	un	si	léger	métal	”,	
Editions	Gallimard,	Paris	(2003).			

Κράμα Si% Fe% Cu% Mn% Mg% Cr% Zn% Ti%

1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 --- --- ---

2024 0.50 0.50 4.35 0.60 1.50 0.10 0.25 0.15

3102 0.40 0.70 0.10 0.23 --- --- 0.30 0.10

4043 5.25 0.80 0.30 0.05 0.05 --- 0.10 0.20

5454 0.25 0.40 0.10 0.75 2.70 0.18 0.25 0.20

6162 0.60 0.50 0.20 0.10 1.10 0.10 0.25 0.10

7075 0.40 0.50 1.40 0.30 2.50 0.23 5.60 0.20

Πίνακας	1:	Παραδείγματα	κατεργασμένων	κραμάτων	με	τις	περιεκτικότητες	σε	
στοιχεία.

Τύπος
κράματος

Όριο	ελαστικής	
παραμόρφωσης(σ

y
)

(MPa)  

Οριακή
αντοχή	(σ

u
)

(MPa)		

204.0	–T4 193 310

356.0	–	F 66 131

443.0	–F 48 117

535.0	–F 124 241

771.0	–T6 241 290

852.0	–T5 124 165

Πίνακας	2:	Παραδείγματα	χυτών	κραμάτων.

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα
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Εισαγωγή
Τα	 κράματα	αλουμινίου	αποτελούν	 ένα	 υλικό	που	 	 βρίσκει		
σήμερα	 όλο	 και	 πιο	 συχνά	 εφαρμογή	 στις	 κατασκευές	 όχι	
μόνον	σε	αρχιτεκτονικές/οικοδομικές	εφαρμογές,	αλλά	και	
σε	φέρουσες	ή	αυτοφερόμενες	κατασκευές	Πολιτικού	Μη-
χανικού.	Τα	κράματα	του	αλουμινίου	παρουσιάζουν	μια	σειρά	
από	ιδιότητες,	από	τις	οποίες	κάποιες	είναι	κοινές	για	όλα,	
ενώ	κάποιες	μεταβάλλονται	ανάλογα	με	τη	σύνθεση	και	την	
επεξεργασία	του	κράματος.	Λαμβάνοντας	υπόψη	τα	συγκρι-
τικά	 πλεονεκτήματα	 που	 τα	 κράματα	 δομικού	 αλουμινίου	
παρουσιάζουν,	το	αλουμίνιο	χρησιμοποιείται	στις	μέρες	μας	
όλο	και	περισσότερο	στον	κατασκευαστικό	τομέα.	Κράματα	
αλουμινίου	βρίσκουν	σήμερα	εφαρμογή,	μεταξύ	άλλων,	σε	
ένα	 πλήθος	 κατασκευών	 όπως	 είναι	 παραδείγματος	 χάριν	
οι	 στέγες	 μεγάλων	 ανοιγμάτων	 στις	 οποίες	 το	 μη	 μόνιμο	
φορτίο	είναι	μικρό	σε	σχέση	με	το	 ίδιο	βάρος	 (στέγαστρα,	
πεζογέφυρες),	 κατασκευές	 που	 βρίσκονται	 σε	 δυσπρόσιτα	
σημεία	 (πλεονέκτημα	 προκατασκευής,	 μεταφοράς,	 εύκο-
λης	συναρμολόγησης,	μη	συχνής	συντήρησης),	κατασκευές	
εκτεθειμένες	σε	υγρό	ή	έντονα	διαβρωτικό	περιβάλλον	(στέ-
γαστρα	κολυμβητηρίων,	παράκτιες	 κατασκευές),	 καθώς	και	
κατασκευές	με	κινητά	μέρη	στις	οποίες	το	 ίδιο	βάρος	έχει	
καθοριστικό	ρόλο	στο	κόστος	χρήσης	(κινητές	κατασκευές).

Σήμερα,	με	την	κατασκευή	όλο	και	ψηλότερων	κτιρίων,	η	ανά-
γκη	για	μείωση	των	μόνιμων	φορτίων	αντιμετωπίστηκε	με	την	
αντικατάσταση	των	κλασικών	δομικών	υλικών	των	όψεων	(τοι-
χοποιία	από	φυσικού	λίθους	ή	τούβλα)	με	ελαφρύτερα	υλικά,	
με	τα	συστήματα	υαλοπετασμάτων	να	προσφέρουν	ιδιαίτερα	
πλεονεκτήματα.	Παράλληλα,	με	την	εφαρμογή	υαλοπετασμά-
των,	μειώνεται	ιδιαίτερα	ο	απαιτούμενος	χρόνος	κατασκευής,	
παράγοντας	 πολύ	 σημαντικός	 στην	 οικοδομική	 βιομηχανία.	
Παρόλο	 που	 το	 αλουμίνιο	 δεν	 είναι	 το	 μοναδικό	 υλικό	 που	
μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 στην	 κατασκευή	συστημάτων	 υα-
λοπετασμάτων,	η	μοναδική	ιδιότητά	του	ως	δομικό	υλικό	να	
μπορεί	από	αυτό	να	παράγεται,	με	διέλαση,	σχεδόν	σε	κάθε	
είδους	διατομή	οποιουδήποτε	σχήματος	με	μεγάλη	ακρίβεια,	
σε	συνδυασμό	με	το	μικρό	ειδικό	βάρος	του,	το	καθιστά	ουσι-
αστικά	μοναδικό	υλικό	για	τέτοιου	είδους	εφαρμογές.

Πολύ	διαδεδομένη	είναι	η	χρήση	φερόντων	στοιχείων	αλου-
μινίου	σε	συνδυασμό	με	συστήματα	που	παράγουν	ή	εξοικο-
νομούν	ενέργεια	σε	όψεις	κτιρίων.	Τέτοια	συστήματα	έχουν	
την	 δυνατότητα	 να	 μειώσουν	 σημαντικά	 την	 κατανάλωση	
ενέργειας	στα	κτίρια.	Κύριο	γνώρισμα	τέτοιων	συστημάτων	
είναι	 η	 ενσωμάτωση	 τους	 στο	 εξωτερικό	 περίβλημα	 των	 
κτιρίων	(υαλοπέτασμα)	και	η	δυνατότητας	τους	να	ρυθμίσουν	

την	 διαπερατότητα	 του	φωτός,	 τον	 αερισμό,	 της	 θερμότη-
τας,	καθώς	επίσης	και	η	δυνατότητα	παραγωγής	ενέργειας.	
Το	αλουμίνιο	είναι	το	κύριο	φέρον	υλικό	που	χρησιμοποιείται	
στην	 κατασκευή	 τέτοιων	 συστημάτων,	 καθώς	 και	 στην	 κα-
τασκευή	ενεργοπαραγωγών	προσόψεων	(ηλιακών	και	φωτο-
βολταϊκών	συστημάτων).

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Φέρουσες Κατασκευές Αλουμινίου
Αρχές Σχεδιασμού και Παραδείγματα στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9

Απόσπασμα	από	το	ομώνυμο	βιβλίο	(1)

Δρ.	Χ.	Μπανιωτοπούλος,	Καθηγητής	στο	University	of	Birmingham,	UK	

και	Δρ	Θ.	Νικολαΐδης,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης

Ευρωκώδικας	9
Ο	Eυρωκώδικας	9	 -	«Σχεδιασμός	Κατασκευών	από	Αλουμί-
νιο»	αποτελεί	σήμερα	το	πλαίσιο	αρχών	και	κανόνων	εφαρ-
μογής	για	τον	ασφαλή	σχεδιασμό	των	κατασκευών	από	χά-
λυβα	 σε	 όλα	 τα	 Ευρωπαϊκά	 κράτη	 που	 συμμετέχουν	 στην	
Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	Τυποποίησης	(CEN).	

Ως	γνωστόν,	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	’80	η	Επιτροπή	των	
Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	ανέλαβε	την	πρωτοβουλία	της	κα-
θιέρωσης	ενός	συνόλου	τεχνικών	κανόνων	για	τον	σχεδια-
σμό	των	κτιρίων	και	των	λοιπών	έργων	ειδικότητας	Πολιτικού	
Μηχανικού	που	σε	αρχικό	στάδιο	θα	μπορούσαν	να	χρησιμο-
ποιηθούν	εναλλακτικά	στη	θέση	των	ποικίλων	υφιστάμενων	
τεχνικών	κανόνων	στα	κράτη-μέλη	και	που	σε	τελικό	στάδιο	
θα	 τους	 αντικαθιστούσαν.	 Οι	 τεχνικοί	 αυτοί	 κανόνες	 είναι	
γνωστοί	ως	«Δομικοί	Ευρωκώδικες».

Οι	Κανονισμοί	αυτοί	εισήγαγαν	μια	νέα	φιλοσοφία	στις	μεθο-
δολογίες	σχεδιασμού	των	διαφόρων	τύπων	κατασκευών	που	
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βασίζεται	πλέον	στη	θεώρηση	της	συνολικής	συμπεριφοράς	
των	 εξεταζόμενων	 κατασκευών	 σε	 οριακές	 καταστάσεις	
όσον	αφορά	την	αντοχή	και	τη	λειτουργικότητά	τους,	και	όχι	
στον	έλεγχο	της	μέγιστης	αναπτυσσόμενης	τάσης	στις	πιο	
κρίσιμες	διατομές	τους.

Ο	Ευρωκώδικας	9	εφαρμόζεται	στο	σχεδιασμό	κτιρίων	και	έρ-
γων	αρμοδιότητας	πολιτικού	μηχανικού	από	δομικό	αλουμί-
νιο.	Ασχολείται	με	τις	αρχές	και	τις	απαιτήσεις	για	ασφάλεια	
και	λειτουργικότητα	των	κατασκευών,	τις	βασικές	αρχές	του	
σχεδιασμού	και	των	ελέγχων	επάρκειάς	τους	που	δίνονται	
στο	ΕN	1990	–	Βασικές	αρχές	σχεδιασμού	των	κατασκευών.	
Ταυτόχρονα	απαιτείται	για	τη	χρήση	του	ο	συνδυασμός	και	
με	άλλους	Ευρωκώδικες	και	πρότυπα	όπως	ο	EN	1991		Ευ-
ρωκώδικας	1	«Δράσεις	στις	Κατασκευές»,	ο	ΕΝ	1090-1	«Χα-
λύβδινες	κατασκευές	και	κατασκευές	από	αλουμίνιο	-	Μέρος	
1:	Προδιαγραφές	για	αποτίμηση	συμβατότητας	υπολογισμών	
δομικών	στοιχείων»	και	ο	ΕΝ	1090-1	«Χαλύβδινες	κατασκευ-
ές	και	κατασκευές	από	αλουμίνιο	–	Μέρος	3:	Τεχνικές	προδι-
αγραφές	για	εκτέλεση	κατασκευών	από	αλουμίνιο».	Παράλ-
ληλα	όμως	μπορεί	 ανάλογα	με	 το	 πρόβλημα	 να	απαιτείται	
συνδυασμός	 και	 άλλων	 κανονισμών	 Ευρωκωδίκων	 όπως	
ο	 ΕΝ	 1998	 «Σχεδιασμός	 Αντισεισμικών	 Κατασκευών»	 κ.α.				
Τονίζεται	 ότι	 ο	Ευρωκώδικας	9	 καλύπτει	 μόνο	θέματα	που	
αφορούν	τις	απαιτήσεις	αντοχής,	λειτουργικότητας,	ανθεκτι-
κότητας	και	πυρασφάλειας	των	κατασκευών	από	αλουμίνιο.	

Στο	 πλαίσιο	 δε	 της	 υποβοήθησης	 του	 σχεδιασμού	 με	 τον	
Ευρωκώδικα	 9	 έχουν	 αναπτυχθεί	 και	 παρουσιάζονται	 στο	
βιβλίο,	λειτουργικοί	πίνακες	(εργαλεία)	για	επιλογή	και	χρή-
ση	των	κατάλληλων	μειωτικών	συντελεστών	καμπτικού	και	
στρεπτοκαμπτικού	 λυγισμού	 που	 απαιτούνται	 σύμφωνα	 με	
τους	υπολογισμούς.

Άλλες	απαιτήσεις	που	αφορούν	άλλες	προδιαγραφές,	όπως	θερ-
μομόνωση,	ηχομόνωση,	αγωγιμότητα	κλπ.	δεν	καλύπτονται.

Σχεδιασμός	φέρουσων	κατασκευών	από	αλουμίνιο
Στο	βιβλίο	«Φέρουσες	Κατασκευές	Αλουμινίου	-	Αρχές	Σχε-
διασμού	και	Παραδείγματα	στο	Πλαίσιο	του	Ευρωκώδικα	9»	
παρουσιάζονται	χαρακτηριστικά	και	από	τα	πλέον	διαδεδομέ-
να	ως	προς	τη	συχνότητα	εφαρμογής	τους,	παραδείγματα	επί-
λυσης	φέρουσων	κατασκευών	από	αλουμίνιο	που	αφορούν:
•	 Υαλοπετάσματα	αλουμινίου
•	 Πλαίσια	στήριξης	φωτοβολταικών	συστημάτων
•	 Πεζογέφυρες	από	αλουμίνιο

Στα	παραδείγματα	αυτά	πέραν	των	άλλων	παρουσιάζεται	με	
αναλυτικό	τρόπο	η	διαδικασία	ανάλυσης	μιας	διατομής	αλου-
μινίου	σε	σχέση	με	την	κατηγορία	(κλάση)	της.	Το	αντικείμε-
νο	αυτό	μαζί	με	την	ανάλυση	της	διατομής	σε	θέσεις	συγκόλ-
λησης	 (Θ.Ε.Ζ.	 )	είναι	από	τα	πλέον	κρίσιμα	όταν	σχεδιάζει	
κανείς	φορείς	με	διατομές	αλουμινίου.

Εστιάζοντας	 στις	 πεζογέφυρες	 από	 αλουμίνιο,	 μπορεί	 να	
αναφερθεί	ότι	αυτές	 	παγκοσμίως	και	 ιδιαίτερα	στις	Η.Π.Α.	
αλλά	και	αρκετές	Ευρωπαϊκές	χώρες	με	υψηλή	βιομηχανι-
κή	παράδοση,	αποτελούν	πλέον	μια	πλήρως	 τεκμηριωμένη	

και	 πιστοποιημένη	 κατασκευαστική	 λύση.	 Στον	 ευρύτερο	
Ελληνικό	χώρο	δεν	έχει	 ξεκινήσει	ακόμα	κάτι	 τέτοιο	αλλά	
είναι	καιρός	να	ξεκινήσει,	με	την	παρουσίαση	πλήρως	τεκ-
μηριωμένων	και	 βιώσιμων	προσεγγίσεων.	Διεθνώς	υπάρχει	
μεγάλος	 αριθμός	 εταιριών	 που	 δραστηριοποιούνται	 στον	
χώρο	 προσφέροντας	 είτε	 προκατασκευασμένες	 και	 τυπο-
ποιημένες	λύσεις	που	μπορούν	να	εφαρμοστούν	σε	όλες	τις	
ανάγκες,	είτε	στοιχεία	φορέων	που	μπορούν	να	ληφθούν	υπ’	
όψιν	στη	μελέτη	πεζογεφυρών	από	την	αρχή	με	αισθητικά-
αρχιτεκτονικά	και	δομοστατικά	κριτήρια.	

Η	σύγχρονες	τάσεις	σχεδιασμού	έχοντας	ως	δεδομένο	ότι	
σε	θεωρητικό	επίπεδο	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	οποιασδή-
ποτε	 μορφής	 διατομή	 και	 τύπος	 κράματος	 προσπαθούν	 να	
προσδώσουν	βιωσιμότητα	στο	σχεδιασμό	των	πεζογεφυρών	
ή	 κινητών	 ραμπών	 αλουμινίου.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 με	 την	
εισαγωγή	σε	υψηλό	βαθμό	της	προτυποποίησης	και	προκα-
τασκευής	παρέχοντας	έτσι	λύσεις	μορφής	κλειστού	πακέτου	
(κιτ)	 για	 πολλαπλές	 δυνατότητες	 εφαρμογής.	Με	 τον	 τρό-
πο	αυτό	 κατεβαίνει	 το	 κόστος	 της	 βασικής	 επένδυσης	 της	
βιομηχανίας	σε	μήτρες	και	διατάξεις	διέλασης	των	ειδικών	
τεμαχίων	 και	 διατομών	 που	 έχουν	 σχεδιαστεί	 με	 βέλτιστο	
θεωρητικά	τρόπο.	Ταυτόχρονα	επιδιώκεται	η	διεύρυνση	των	
δυνατοτήτων	εφαρμογής,	ώστε	να	είναι	δυνατόν	ο	μελετη-
τής	να	μπορεί	να	διαμορφώσει	το	τελικό	μήκος	γεφύρωσης	
χρησιμοποιώντας	πολλαπλά	συνδεόμενα	προκατασκευασμέ-
να	τμήματα	επαρκούς	φέρουσας	ικανότητας.

Στις	σύγχρονες	πεζογέφυρες	αλουμινίου	χρησιμοποιούνται	
κράματα	κυρίως	6061	και	6063	με	κατεργασία	Τ6.	Η	φέρουσα	
κατασκευή	 αποτελείται	 συνήθως	από	 δυο	 άνω	δικτυώματα	
στα	 άκρα	 της	 διατομής	 της	 πεζογέφυρας	 τα	 οποία	 συνδέ-
ονται	μεταξύ	τους	στη	θέση	του	κάτω	πέλματος	μέσω	ενός	
διαμορφωμένου	δύσκαμπτου	καταστρώματος.

Ταυτόχρονα	 πολλές	 από	 τις	 προτυποποιημένες	 αυτές	 πε-
ζογέφυρες	κατευθύνονται	 και	οργανώνονται	ώστε	να	απο-
τελούν	 βιώσιμες	 λύσεις	 για	 εφαρ-
μογές	 σε	 μικρές	 κοινότητες	 και	
ιδιαίτερα	σε	δυσπρόσιτες	και	απο-
μακρυσμένες	 περιοχές.	 Με	 την	
επιλογή	αυτή	το	βάρος,	αλλά	λόγο	
της	τυποποίησης	και	η	μεταφορά,	
συμβάλλουν	 στην	 ικανοποίηση	
των	 δύσκολων	 απαιτήσεων	 των	
θέσεων	 εφαρμογής,	 όπου	 μετά	
την	 τοποθέτηση	 οι	 απαιτήσεις	
συντήρησης	 μπορεί	 να	 περιορί-
ζονται	 χωρίς	 να	 μειώνεται	 αντί-
στοιχα	η	αντοχής	της	γέφυρας.	
Επιπρόσθετα	 οι	 λύσεις	 αυτές	
μπορεί	να	είναι	και	πλήρως	ανα-
τάξιμες,	 δίνοντας	 τη	 δυνατό-
τητα	 εφαρμογής	 σε	 περιοχές	 ιδιαίτερου	 
φυσικού	 κάλλους,	 αρχαιολογικούς	χώρους	 και	 κατασκευές	
στη	ζώνη	της	παραλίας.

(1)	Εκδόσεις	ΖΗΤΗ,	ISBN	978-960-456-448-4,	www.store.ziti.gr				
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Μέρος	Α

Εισαγωγή

Το	τι	ακριβώς	συμβαίνει	σε	μια	κατασκευή	κατά	τη	διάρκεια	

ενός	σεισμού	το	περιγράφουν	πολύ	συνοπτικά	αλλά	με	αρ-

κετά	περιεκτικό	τρόπο	οι	ομότιμοι	καθηγητές	του	Πανεπιστη-

μίου	της	Καλιφόρνιας	στις	ΗΠΑ,	Ray	W.	Clough	και	Joseph	

Penzien:	«…Η	φόρτιση	λόγω	σεισμού	έχει	μια	ιδιαιτερότητα	
έναντι	των	άλλων	τύπων	φόρτισης	διότι	ένας	μεγάλος	σει-
σμός	προκαλεί	γενικά	μεγαλύτερες	τάσεις	και	παραμορφώ-
σεις	σε	διάφορα	κρίσιμα	σημεία	της	κατασκευής	απ’	ότι	ο	
συνδυασμός	 όλων	 των	 άλλων	φορτίσεων	 ταυτόχρονα…».	
Ιδού	λοιπόν	γιατί	θα	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη	ο	παράγο-

ντας	του	σεισμού	σε	περιοχές	όπως	η	Κύπρος,	η	Ελλάδα	και	

άλλες	χώρες	με	έντονη	σεισμική	δραστηριότητα.	

Κατά	 τη	 διαδικασία	 σχεδιασμού	 και	 παραγωγής	 των	 κατα-

σκευών,	η	συνεκτίμηση	του	παράγοντα	του	σεισμού	ξεκινά	

από	τα	πρώτα	στάδια	του	σχεδιασμού	ενώ	θα	πρέπει	να	είναι	

συνεχώς	στα	υπόψη	μέχρι	και	το	τελικό	στάδιο	της	πλήρους	

ολοκλήρωσης	της	κατασκευής,	διότι	όπως	επισημαίνουν	οι	

Newmark	και	Rosenblueth:	«…Οι	σεισμοί	συστηματικά	απο-
καλύπτουν	τα	σφάλματα	που	έγιναν	στη	σχεδίαση	και	στην	
κατασκευή	–	ακόμα	και	τα	μικρότερα.	Αυτό	είναι	ακριβώς	
που	κάνει	τη	μηχανική	των	σεισμών	προκλητική	και	συναρ-
παστική	και	της	δίνει	μια	εκπαιδευτική	αξία	πέραν	των	άμε-
σων	εφαρμογών	της…».

Παρά	 τον	 συνοπτικό	 χαρακτήρα	 των	 πιο	 πάνω	 αναφορών,	

παρατηρούμε	ότι	περιέχουν	όλα	τα	βασικά	θέματα	τα	οποία	

συνθέτουν	το	ευρύ	φάσμα	Σεισμοί	και	Κατασκευές:

•		Σεισμός	και	σεισμικές	φορτίσεις

•		Συμπεριφορά	των	κατασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού

•		Αντισεισμικός	σχεδιασμός	των	κατασκευών

•		Εκπαιδευτική	αξία	της	μηχανικής	των	σεισμών

Αντικείμενο	αυτού	του	άρθρου	είναι	να	περιγράψει,	επίσης	

με	συνοπτικό	τρόπο,	τον	χαρακτήρα	και	τη	σημασία	καθενός	

από	τα	πιο	πάνω	θέματα	ξεχωριστά.	Ωστόσο,	κύριος	και	κα-

ταληκτικός	στόχος	αυτού	του	άρθρου	είναι	να	καταδείξει	την	

αναγκαιότητα	για	 εκσυγχρονισμό	 του	 τρόπου	 εκπαίδευσης	

των	 μηχανικών	 κατά	 πώς	 επιτρέπεται	 από	 τα	 επιτεύγματα	

στον	 τομέα	 της	 αντισεισμικής	 τεχνολογίας	 αλλά	 και	 κατά	

πώς	 επιβάλλεται	 από	 τις	 σημερινές	 απαιτήσεις	 της	 κατα-

σκευαστικής	βιομηχανίας.

Η	σεισμικότητα	του	Κυπριακού	χώρου	

Η	Κύπρος	βρίσκεται	σε	μια	από	τις	πλέον	σεισμογενείς	πε-

ριοχές	 του	πλανήτη	 και	 τούτο	οφείλεται	στο	σεισμοτεκτο-

νικό	 πεδίο	 της	 νοτιοανατολικής	 μεσογείου	 από	 το	 οποίο	

επηρεάζεται	όχι	μόνο	η	Κύπρος	αλλά	και	άλλες	γειτονικές	

χώρες	(Σχ.	1).	Η	σεισμικότητα	της	Κύπρου	μαρτυρείται	από	

την	 πληθώρα	 των	 ιστορικών	 αναφορών	 σε	 σεισμούς	 με	

έντονες	συνέπειες	στο	δομημένο	αλλά	και	στο	φυσικό	πε-

ριβάλλον.	Μόνο	 τα	 τελευταία	120	χρόνια	 εκδηλώθηκαν	15	

ισχυροί	σεισμοί	εκ	των	οποίων	οι	πιο	πολλοί	είχαν	επιπτώ-

σεις	στις	κατασκευές	ενώ	κάποιοι	από	αυτούς	προκάλεσαν	

και	ανθρώπινα	θύματα	(Σχ.	2).	Η	σεισμική	επικινδυνότητα	της	

Κύπρου,	 η	πιθανότητα	δηλ.	 να	 εκδηλωθεί	 κάποιος	σεισμός	

πάνω	από	ένα	συγκεκριμένο	μέγεθος,	είναι	πολύ	υψηλή	και	

Σεισμοί και Κατασκευές
και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του τρόπου εκπαίδευσης των Μηχανικών

Δρ	Μίλτων	Δημοσθένους,	Καθηγητής	Αντισεισμικής	Τεχνολογίας	Πανεπιστημίου	Frederick

Πρώην	Διευθυντής	του	Ινστιτούτου	Τεχνικής	Σεισμολογίας	και	Αντισεισμικών	Κατασκευών	(ΙΤΣΑΚ)	Θεσσαλονίκης
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Σχ.	1:	Σεισμοτεκτονικό	μοντέλο	νοτιοανατολικής	μεσογείου	
[πηγή	Εργαστήριο	Γεωφυσικής	ΑΠΘ]

Σχ.	2:	Σεισμικότητα	της	Κύπρου	1896-2015	[πηγή	Τ.Γ.Ε.]
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σχεδόν	ίδια	με	πολλές	περιοχές	άλλων	μεσογειακών	χωρών,	

όπως	η	Ελλάδα,	η	Ιταλία	και	η	Τουρκία	(Σχ.	3).	Το	γεγονός	

ότι	στην	Κύπρο	δεν	εκδηλώνονται	σεισμοί	τόσο	συχνά	όπως	

στις	χώρες	που	προαναφέραμε,	οφείλεται	κυρίως	στο	μικρό	

μέγεθος	 της	 Κύπρου	 και	 δευτερευόντως	 στη	 διαφορετική	

σεισμικότητα	μεταξύ	της	Κύπρου	και	αυτών	των	χωρών.	Μά-

λιστα	για	να	είμαστε	πιο	ακριβείς	οφείλουμε	να	πούμε	ότι	η	

σεισμική	επικινδυνότητα	της	Κύπρου	είναι	πολύ	πιο	υψηλή	

από	πολλές	περιοχές	αυτών	των	χωρών.	Ωστόσο,	ακόμα	και	

στον	ίδιο	τον	κυπριακό	χώρο,	η	σεισμική	επικινδυνότητα	δι-

αφοροποιείται	από	περιοχή	σε	περιοχή,	όπως	αποτυπώνεται	

στο	 χάρτη	 με	 τις	 σεισμικές	 ζώνες,	 αν	 και	 ο	 χάρτης	 αυτός	

δεν	αποδίδει	απολύτως	σωστά	και	με	ακρίβεια	το	θέμα	της	

σεισμικής	επικινδυνότητας	της	νήσου	(Σχ.	4).

Ανάπτυξη	σεισμικών	δυνάμεων	και	συμπεριφορά	των	κατα-

σκευών	σε	περίπτωση	σεισμού

Αυτό	που	διεγείρει	τις	κατασκευές	σε	ένα	σεισμό	είναι	μια	

παλινδρομική	και	 έντονα	δυναμική	κίνηση	στο	επίπεδο	της	

θεμελίωσης	 η	 οποία	 προκαλεί	 στις	 κατασκευές	 μια	 εξίσου	

παλινδρομική	και	δυναμική	κίνηση	(ταλάντωση).	Κατά	τη	δι-

άρκεια	αυτής	της	διαδικασίας	επιβάλλεται	στην	κατασκευή	

μια	σεισμική	δύναμη	διέγερσης	 ίση	με	τη	μάζα	της	επί	την	

επιτάχυνση	του	εδάφους.	
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Σχ.	3:	Σεισμική	επικινδυνότητα	ευρωπαϊκού	χώρου
	 [πηγή	EMSC]

Σχ.	4:	Χάρτης	Σεισμικών	Ζωνών	της	Κύπρου	[πηγή	Τ.Γ.Ε.]

Στη	 δύναμη	 αυτή	 αντιστέκεται	 η	 ακαμψία	 της	 κατασκευής	

(αντίσταση	σε	μετακίνηση)	καθώς	και	οι	διάφοροι	μηχανισμοί	

απόσβεσης	 ενέργειας	 που	 είναι	 ενσωματωμένοι	 με	 διάφο-

ρους	τρόπους	στην	ίδια	την	κατασκευή.

Σεισμική	δύναμη	διέγερσης	=

Μάζα	της	κατασκευής	Χ	επιτάχυνση	του	εδάφους

Δυνάμεις	αντίστασης	της	κατασκευής	=
(Ακαμψία	Χ	μετακίνηση	της	κατασκευής)	+	(Μηχανισμοί

απόσβεσης	σεισμικής	ενέργειας	Χ	ταχύτητα	της	κατασκευής)

Με	βάση	το	δεύτερο	νόμο	του	Νεύτωνα,	προκύπτει	η	συνι-

σταμένη	όλων	των	πιο	πάνω	δυνάμεων,	γνωστή	και	ως	αδρα-

νειακή	δύναμη	λόγω	σεισμού,	έναντι	της	οποίας	θα	πρέπει	η	

κατασκευή	να	αντέξει	και	να	μη	καταρρεύσει.	

Συνισταμένη	των	δυνάμεων	που	δρουν	στην	κατασκευή	
(αδρανειακή	δύναμη)	= Μάζα	της	κατασκευής	Χ	επιτάχυνση	

της	κατασκευής

Υπό	τη	δράση	των	πιο	πάνω	δυνάμεων	αναπτύσσεται	ένταση	

σε	 όλα	 τα	 σημεία	 της	 κατασκευής.	 Αν	 η	 ένταση	 αυτή	 δεν	

ξεπεράσει	 τα	 επίπεδα	 αντοχής	 στις	 διάφορες	 θέσεις	 της	

κατασκευής	τότε	έχουμε	ελαστική	(γραμμική)	ταλάντωση	η	

οποία	χαρακτηρίζεται	από	τη	μη	εμφάνιση	βλαβών.	Aντίθε-

τα	 αν	 η	 ένταση	αυτή	 ξεπεράσει	 τη	 διαθέσιμη	αντοχή	 τότε	

έχουμε	 την	 εμφάνιση	 βλαβών	 και	 η	 συμπεριφορά	 της	 κα-

τασκευής	 χαρακτηρίζεται	 ως	 μετ-ελαστική	 (μη	 γραμμική).	

Τέλος,	 η	 εκτεταμένη	 εμφάνιση	 βλαβών	 σε	 μια	 κατασκευή	

μπορεί	τελικά	να	οδηγήσει	σε	τοπική	ή	ολική	κατάρρευσή	της	 

(Εικ.	1).	Η	κατανόηση,	η	μελέτη	και	η	προεκτίμηση	των	αποτε-

λεσμάτων	αυτής	της	διαδικασίας	αποτελεί	ιδιαίτερα	δύσκο-

λη	και	πολύπλοκη	υπόθεση,	πλην	όμως	αναγκαία.	Γι’	αυτό	και	

«ο	άνθρωπος	ως	μηχανικός»	επινόησε	διάφορες	μεθόδους	
για	 εξυπηρέτηση	 αυτού	 του	 σκοπού,	 δηλ.	 της	 κατανόησης	

του	 τρόπου	 συμπεριφοράς	 των	 κατασκευών	 σε	 περίπτωση	

σεισμού,	μεθόδους	που	θα	εξετάσουμε	ευθύς	αμέσως.

Εικ.	1:	Κατάρρευση	κτιρίου	μετά	από	σεισμό

Μέθοδοι	μελέτης	της	συμπεριφοράς	των	κατασκευών	υπο	

σεισμικές	δυνάμεις

Η	εξέταση	της	συμπεριφοράς	των	κατασκευών	σε	περίπτω-

ση	 σεισμού	 είναι	 μια	 πανάρχαια	 και	 διαχρονική	 διαδικασία	
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η	 οποία	 εξελίσσεται	 συνεχώς,	 βασιζόμενη	 κάθε	 φόρα	 στη	

χρήση	 των	 διαθέσιμων	 τεχνολογικών	 μέσων	 κάθε	 εποχής	

αλλά	 και	 της	 επινόησης	 νέων	 και	 καινοτόμων	μέσων	προς	

εξυπηρέτηση	αυτού	του	σκοπού.	Παραθέτουμε	στη	συνέχεια	

τις	επτά	πλέον	γνωστές	και	ευρέως	διαδεδομένες	μεθόδους,	

όπως	εμφανίστηκαν	χρονικά,	και	οι	οποίες	αποσκοπούν	στην	

κατανόηση	του	σεισμικού	φαινομένου	και	τη	συμπεριφοράς	

των	κατασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού.

• Οπτική	παρατήρηση:	Πρόκειται	για	την	πλέον	παλαιά	μέθο-

δο	η	οποία	σήμερα	έχει	συστηματοποιηθεί	 και	αξιοποιείται	

ευρέως	κάτω	από	ένα	ειδικό	κλάδο	υπό	το	γενικό	τίτλο	«Μα-

θαίνοντας	από	τους	σεισμούς»	(Learning	from	Earthquakes).	

Μάλιστα	αρκετές	πτυχές	αυτής	της	μεθόδου	έχουν	τύχει	ει-

δικής	επεξεργασίας	και	ενσωματώθηκαν	σε	τεχνικές	οδηγί-

ες	και	κανονιστικά	κείμενα	(π.χ.	πρωτοβάθμιος	προσεισμικός	

και	μετασεισμικός	έλεγχος	κτιρίων,	οπτικός	έλεγχος	αξιολό-

γησης	της	κατάστασης	μιας	υφιστάμενης	κατασκευής	όπως	

προβλέπεται	από	τον	EC8.3	κ.λ.π.).	

•	Πειραματική	μηχανική:	Πρόκειται	επίσης	για	πανάρχαια	μέ-

θοδο	η	οποία	αποσκοπεί	στην	αναπαραγωγή	φυσικών	φαινο-

μένων,	κυρίως	σε	εργαστηριακό	περιβάλλον,	και	στη	μελέτη	

της	φέρουσας	ικανότητας	και	των	μηχανισμών	αστοχίας	σε	

υλικά,	δομικά	στοιχεία	και	κατασκευές	υπό	τη	δράση	φορτί-

ων	που	προσμομοιώνουν	με	διάφορους	τρόπους	τα	σεισμικά	

φορτία	(Εικ.	2).	Οι	πειραματικές	μέθοδοι	έχουν	αναπτυχθεί	

σε	πολύ	υψηλό	επίπεδο	στα	τέλη	του	20ου	αιώνα	με	την	ανα-

κάλυψη	και	ευρεία	διάδοση	των	ηλεκτρονικών	μέσων	λήψης	

μετρήσεων	 αλλά	 και	 της	 ανάπτυξης	 σύγχρονων	 εργαστη-

ριακών	υποδομών.	Μάλιστα	σήμερα	λειτουργούν	σε	πολλά	

πανεπιστήμια	 και	 ερευνητικά	 κέντρα	 τα	 λεγόμενα	 πλαίσια	

ή	 τοίχοι	 αντίδρασης	για	 την	 επιβολή	οριζόντιων	σεισμικών	

δυνάμεων	(στατικών	και	δυναμικών),	κυρίως	σε	κτιριακές	κα-

τασκευές	(Εικ.	3).	Επίσης,	χάριν	των	πειραματικών	μεθόδων	

καθιερώθηκε	και	αναπτύχθηκε	διεθνώς	η	κλασσική	μέθοδος	

έρευνας,	γνωστή	με	το	όνομα	‘‘δοκιμή	–	σφάλμα	–	δοκιμή’’	

(try	and	error)	η	οποία	στην	προκειμένη	περίπτωση	που	εξε-

τάζουμε	(σεισμική	συμπεριφορά	των	κατασκευών)	στοχεύει	

στη	βελτίωση	των	ιδιοτήτων	των	υλικών,	των	δομικών	στοι-

χείων	και	των	κατασκευών	έναντι	σεισμικών	φορτίσεων.	Τέ-

λος,	οι	πειραματικές	μέθοδοι	συνήθως	συνδυάζονται	και	με	

θεωρητική	 προσέγγιση	 του	 εξεταζόμενου	 προβλήματος	 με	

απώτερο	στόχο	τη	βελτίωση	των	θεωρητικών	και	των	υπολο-

γιστικών	μεθόδων	μελέτης	των	κατασκευών.	

•	Θεωρητική	μηχανική:	Βασίζεται	κυρίως	στους	νόμους	του	

Νεύτωνα,	και	όχι	μόνο,	Πέρασε	μέσα	από	διαδοχικά	στάδια	

εξέλιξης,	 με	 τη	 διατύπωση	 διαφόρων	 θεωριών	 και	 μαθημα-

τικών	εξισώσεων	που	βοηθούν	το	μηχανικό	να	προβαίνει	σε	

υπολογιστικές	εκτιμήσεις	διαφόρων	προβλημάτων	της	μηχα-

νικής	των	κατασκευών	γενικότερα.	Ειδικότερα	δε	το	θέμα	της	

σεισμικής	 συμπεριφοράς	 των	 κατασκευών	 γνώρισε	 μεγάλη	

πρόοδο	τις	τελευταίες	δεκαετίες	αξιοποιώντας	βασικές	αρχές	

και	θεωρίες	του	ευρύτερου	κλάδου	της	δυναμικής	των	κατα-

σκευών	αλλά	και	των	δυνατοτήτων	που	παρέχουν	οι	Η/Υ.	

•	Σεισμολογικά	όργανα:	Πρόκειται	για	όργανα	καταγραφής	

της	 κίνησης	 του	 εδάφους	σε	 περίπτωση	σεισμού	 τα	 οποία	

εμφανίστηκαν	από	την	εποχή	του	μεσαίωνα.	Αρχικά	ήταν	μη-

χανικού	 τύπου	ενώ	πήραν	 τεράστια	 τεχνολογική	ανάπτυξη	

κατά	τον	20ο	και	21ο	αιώνα.	Αρχικά	κατέγραφαν	την	μετακί-

νηση	του	εδάφους	και	στη	συνέχεια	την	ταχύτητα	(σεισμο-

γράφοι)	ενώ	η	αναγκαιότητα	καταγραφής	των	επιταχύνσεων	

για	τον	άμεσο	προσδιορισμό	της	σεισμικής	δύναμης	διέγερ-

σης	(μάζα	κτιρίου	Χ	επιτάχυνση	εδάφους)	οδήγησε	στη	δημι-

ουργία	του	πρώτου	επιταχυνσιογράφου	το	1932	στις	Η.Π.Α.	

Σήμερα	κάθε	χώρα	διαθέτει	το	δικό	της	σεισμολογικό	δίκτυο	

(Εικ.	 4)	 ενώ	 παράλληλα	 αρκετές	 χώρες	 λειτουργούν	 ανε-

ξάρτητο	δίκτυο	επιταχυνσιογράφων.	Μια	πλήρης	και	άκρως	

Εικ.	2:	Πειραματικός	έλεγχος	δοκού	Ο/Σ [Πανεπιστήμιο	Frederick] Εικ.	4:	Σεισμολογικό	δίκτυο	της	Κύπρου	[πηγή	Τ.Γ.Ε.]

Εικ.	 3:	 Τοίχος	αντίδρασης	 -	Επιβολή	οριζόντιων	σεισμικών	
φορτίων	 στους	 ορόφους	 μεταλλικής	 κατασκευής	 [Ιαπωνία]
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επιμορφωτική	 έκθεση	 όλων	 των	 τύπων	 σεισμολογικών	 ορ-

γάνων,	που	κατασκευάστηκαν	και	χρησιμοποιήθηκαν	από	το	

μεσαίωνα	μέχρι	και	σήμερα,	υπάρχει	στην	εκκλησία	του	Σαν	

Πιέτρο	στην	Περούτζια	της	Ιταλίας	όπου	λειτουργεί	επίσης	

ένα	σύγχρονο	σεισμολογικό	δίκτυο	(Εικ.	5).

•	Σεισμικοί	προσομοιωτήρες	(Σεισμικές	τράπεζες):	Πρόκειται	

για	οριζόντιες	πλατφόρμες	οι	οποίες	με	μηχανικό,	ηλεκτρι-

κό	ή	υδραυλικό	τρόπο	κινούνται	ώστε	να	προσομοιάζουν	ή	

ακόμα	και	να	αναπαράγουν	πλήρως	την	κίνηση	του	εδάφους	

σε	περίπτωση	σεισμού.	Πάνω	σε	αυτές	τις	πλατφόρμες	το-

ποθετούνται	ομοιώματα	κατασκευών,	συνήθως	υπό	κλίμακα,	

όπου	εξετάζεται	και	καταγράφεται	η	συμπεριφορά	τους	υπό	

δυναμικές	και	σεισμικές	κινήσεις	της	βάσης	τους	(Εικ.	6).	Η	

πρώτες	σεισμικές	τράπεζες	κατασκευάστηκαν	στα	τέλη	του	

19ου	 αιώνα	 από	 Ιάπωνες	 και	 λειτουργούσαν	 με	 μηχανικά	

μέσα	(Milne	1884,	Milne	&	Omori	1893,	Omori	1899).	Σήμερα	

τέτοιες	τράπεζες	υπάρχουν	σε	όλο	τον	κόσμο,	κυρίως	σε	πα-

νεπιστήμια,	σε	ερευνητικά	κέντρα	και	σε	ερευνητικές	μονά-

δες	μεγάλων	βιομηχανιών.	Η	λειτουργία	τους	βασίζεται	κυ-

ρίως	στην	κίνηση	υδραυλικών	εμβόλων	τα	οποία	ελέγχονται	

με	ηλεκτρονικά	μέσα.	Μάλιστα,	σε	αρκετές	περιπτώσεις	οι	

διαστάσεις	αυτών	των	σεισμικών	τραπεζών	επιτρέπουν	την	

εξέταση	κατασκευών	σε	κλίμακα	1:1.	(Εικ.	7)

Εικ.	6:	Υπό	κλίμακα	κτίριο	από	φέρουσα	τοιχοποιία	στη	σει-
σμική	τράπεζα	[Πανεπιστήμιο	Frederick]

Εικ.	5:	Έκθεση	σεισμολογικών	οργάνων	στην	εκκλησία	του	
Σαν	Πιέτρο	στην	Περούτζια	της	Ιταλίας

Εικ.	 7:	 Μεταλλικό	 επταώροφο	 κτίριο	 σε	 κλίμακα	 1:1	 στη	 
σειμική	τράπεζα	[Ιαπωνία] 

•	Επιτόπου	(in-situ)	ενοργάνωση	υφισταμένων	κατασκευών:	

Πρόκειται	 κυρίως	 για	 συστήματα	 με	 ηλεκτρονικά	 όργανα	

(συνήθως	επιταχυνσιόμετρα)	τα	σήματα	των	οποίων	αποθη-

κεύονται	σε	κεντρική	καταγραφική	μονάδα.	Τα	σήματα	αυτά	

παράγονται	 σε	 περίπτωση	 ταλάντωσης	 λόγω	 σεισμού,	 και	

όχι	μόνο,	 και	μέσα	από	σχετική	επεξεργασία	–	πλην	όμως	

εξειδικευμένου	χαρακτήρα	–	μας	παρέχουν	πληροφορίες	για	

την	 κατασκευή	 (τρόπος	 συμπεριφοράς,	 ιδιομορφικά	 χαρα-

κτηριστικά,	εμφάνιση	βλαβών	κ.λ.π.).	Οι	τεχνολογίες	αυτές	

αναπτύχθηκαν	από	τη	δεκαετία	του	1960	και	βρήκαν	αρχικά	

εφαρμογή	σε	κατασκευές	υψηλής	σπουδαιότητας	και	επικιν-

δυνότητας	 (ουρανοξύστες,	φράγματα,	 γέφυρες	κ.λ.π.).	 Σή-

μερα	οι	τεχνολογίες	αυτές	έχουν	εξελιχθεί	σε	μεγάλο	βαθμό	

με	δυνατότητα	αξιοποίησης	ακόμα	και	καταγραφών	από	δο-

ρυφόρους.	Η	βαθμονόμηση	αυτών	των	συστημάτων,	η	αξιο-

λόγηση	 των	 πληροφοριών	 που	 παρέχουν	 και	 η	 αξιοποίηση	

αυτών	των	πληροφοριών	διενεργείται	συνήθως	σε	δοκιμαστι-

κά	μοντέλα	κατασκευών	τα	οποία	κατασκευάζονται	και	ενορ-

γανώνονται	στο	πεδίο	

(in-situ)	(Εικ.	8	και	9)

•	Λογισμικά

(προγράμματα)	Η/Υ:

Βασίζονται	 στην	 κα-

τάλληλη	 διαμόρφωση	

αλγορίθμων	 επίλυσης	

των	 διαφόρων	 εξισώ-

σεων	 της	 μηχανικής	

και	κυρίως	της	σεισμι-

κής	 μηχανικής	 λόγω	

του	 πολύπλοκου	 και	

μεγάλου	 όγκου	 υπο-

λογιστικών	 πράξε-

ων	 που	 απαιτούνται.	 

Εικ.	8:	Επιτόπου	(in-situ)	ενοργάνωση	υπό	κλίμακα	μεταλλι-
κού	τριώροφου	κτιρίου	για	σκοπούς	βαθμονόμησης	μετρητι-
κών	συστημάτων	[Πανεπιστήμιο	Frederick]
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Η	αξιοποίησή	τους	προϋποθέτει	την	καλή	γνώση	χρήσης	υπο-

λογιστών	και	προαπαιτούν	την	ορθολογική	αριθμητική	προ-

σομοίωση	της	κατασκευής.	Παρέχουν	σε	πολύ	μικρό	χρονικό	

διάστημα	πλήθος	πληροφοριών	για	τον	τρόπο	συμπεριφοράς	

του	 αριθμητικού	 προσομοιώματος	 (μετακινήσεις,	 εντάσεις	

κ.λ.π.)	σε	περίπτωση	σεισμού.	Μάλιστα,	τα	λογισμικά	τελευ-

ταίας	 γενιάς	 έχουν	 πλέον	 τη	 δυνατότητα	 απεικόνισης	 του	

αριθμητικού	προσομοιώματος	με	ταυτόχρονη	απεικόνιση	του	

παραμορφωμένου	φορέα	και	της	εντατικής	του	κατάστασης	

(Εικ.	9).	Επιπλέον,	παρέχουν	τη	δυνατότητα	της	βήμα	προς	

βήμα	εξέτασης	της	σεισμικής	συμπεριφοράς	μιας	κατασκευ-

ής	τόσο	στην	ελαστική	όσο	και	στη	μετελαστική	περιοχή	(εμ-

φάνιση	ζημιών).	Αξιοποιώντας	αυτές	τις	δυνατότητες,	κατά	

ορθό	τρόπο,	ένας	μηχανικός	μπορεί	να	αξιολογεί	τα	παρε-

χόμενα	αποτελέσματα	και	μέσα	από	διαδοχικές	διορθωτικές	

ενέργειες	να	τελειοποιεί	(στο	μέτρο	του	δυνατού)	το	δομικό	

σύστημα	που	σχεδιάζει.	Για	τους	λόγους	αυτούς,	αποτελεί	

σήμερα	το	πλέον	ευρέως	διαδεδομένο	εργαλείο	για	ένα	μη-

χανικό,	πλην	όμως	η	μη	ορθή	διαχείρισή	του	οδηγεί	μοιραία	

σε	λανθασμένα	αποτελέσματα.	Γι’	αυτό	οι	προμηθευτές	τέ-

τοιων	προγραμμάτων	σημειώνουν	στο	συμβόλαιο	πώλησης	

ότι	η	χρήση	τους	(ορθή	ή	λανθασμένη),	αλλά	και	η	αξιοποίη-

ση	των	αποτελεσμάτων	που	παράγουν	για	σκοπούς	ολοκλή-

ρωσης	μιας	στατικής	και	αντισεισμικής	μελέτης,	γίνεται	υπό	

την	αποκλειστική	ευθύνη	του	μηχανικού.	

Από	την	πιο	πάνω	συνοπτική	αναφορά	στις	μεθόδους	μελέ-

της	 της	σεισμικής	συμπεριφοράς	 των	κατασκευών	καταλή-

γουμε	σε	δύο	πολύ	βασικές	επισημάνσεις:

Πρώτον:	Κάθε	μέθοδος	έχει	υποστεί	με	την	πάροδο	του	χρόνου	

και	εξακολουθεί	να	υφίσταται	σχετική	εξέλιξη	και	βελτίωση.

Εικ.	9:	Κατασκευή,	ενοργάνωση	και	αριθμητική	προσομοίωση	της	συμπεριφοράς	λίθινου	τόξου	σε	κλίμακα	1:1 [Πανεπιστήμιο	Frederick]

Δεύτερον:	Η	εμφάνιση	και	η	εφαρμογή	μιας	μεθόδου,	ακόμα	

και	υπό	την	πλέον	εξελιγμένη	της	μορφή,	ποτέ	δεν	καταρ-

γούσε	τις	υπόλοιπες	μεθόδους	αλλά	πάντοτε	εφαρμοζόταν	

συμπληρωματικά	ως	προς	αυτές,	βελτιώνοντας	το	επίπεδο	

και	την	αξιοπιστία	των	γνώσεων	και	των	πληροφοριών	που	

μπορούμε	 να	 έχουμε	σχετικά	 με	 τον	 τρόπο	συμπεριφοράς	

των	κατασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού.	

Οι	επισημάνσεις	αυτές	μαρτυρούν	το	βαθμό	δυσκολίας	και	

πολυπλοκότητας	 του	 προβλήματος	 μελέτης	 της	 σεισμικής	

συμπεριφοράς	των	κατασκευών.	Γι’	αυτό	και	σήμερα	μια	τέ-

τοια	μελέτη	αξιολογείται	και	κρίνεται	κυρίως	από	το	βαθμό	

αξιοποίησης	όλων	των	μεθόδων	που	προαναφέραμε.	Άλλω-

στε,	δεν	είναι	τυχαίο	το	γεγονός	ότι,	για	κατασκευές	υψηλής	

σπουδαιότητας	διενεργείται	συνήθως	εξαντλητικός	έλεγχος	

της	συμπεριφοράς	τους,	σχεδόν	με	το	σύνολο	των	πιο	πάνω	

μεθόδων,	ακόμα	και	με	πειράματα	σε	ομοιώματα	υπό	κλίμακα	

στη	σεισμική	τράπεζα.	Η	αναφορά	αυτή	δεν	υποδηλώνει	με	

κανένα	τρόπο	ότι	θα	πρέπει	να	γίνεται	κάτι	παρόμοιο	και	σε	

τέτοια	διευρυμένη	έκταση	για	όλες	τις	κατασκευές.	Όμως,	

ο	γράφων	είναι	απόλυτα	πεπεισμένος	ότι	η	εξέταση	της	συ-

μπεριφοράς	των	κατασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού,	έστω	

και	στοιχειωδώς,	θα	πρέπει	να	γίνεται	πριν	από	την	οριστικο-

ποίηση	του	τελικού	σχήματος	του	δομικού	συστήματος	κατά	

το	στάδιο	του	αντισεισμικού	σχεδιασμού	και	με	κάθε	δυνατό	

τρόπο.

Ωστόσο,	για	τα	θέματα	που	σχετίζονται	με	τον	αντισεισμικό	

σχεδιασμό	των	κατασκευών	όπως	και	για	την	αναγκαιότητα	

εκσυγχρονισμού	του	τρόπου	εκπαίδευσης	των	μηχανικών	θα	

αναφερθούμε	στο	Β	μέρος	αυτού	του	άρθρου,	στην	επόμενη	

έκδοση.				
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O εναέριος	 σιδηρόδρομος	 μετα-
φοράς	 αμιάντου,	 από	 το	 ομώ-
νυμο	ορυχείο	στο	αγκυροβόλιο	

της	Λεμεσού	και	η	εξαγωγή	του	στη	Μ.	
Βρετανία	 για	 επεξεργασία,	 δημιούρ-
γησε	 πολλές	 θέσεις	 εργασίας	 για	 την	
εποχή,	 βοήθησε	 στη	 ραγδαία	 οικιστική	
ανάπτυξη	 της	 πόλης	 της	Λεμεσού,	 και	
αποτέλεσε	αιτία	για	να	μεταφερθεί	για	
πρώτη	 φορά	 κοινότητα	 αστικής	 υφής	
στην	επαρχία	Λεμεσού,	δίνοντας	άλλο	
χαρακτήρα. 

Οι	 νέες	 γενιές,	 ίσως	 γνωρίζουν	 τον	
Εναέριο,	 ως	 το	 παραλιακό	 σημείο	 με	
τις	 αποβάθρες	 στη	 Λεμεσό,	 τις	 καφε-
τέριες,	τον	πεζόδρομο	και	τα	διάφορα	
στέκια	που	δημιουργήθηκαν	εκεί.	Λίγοι	
όμως	ξέρουν	την	ιστορία	της	περιοχής	
και	το	λόγο	που	η	περιοχή	αυτή	ονομά-
στηκε	Εναέριος.	

Μια	 ιστορία	 που	 ο	 Επιστημονικός	 Δι-
ευθυντής	 του	 Ιστορικού	 Αρχείου	 Λε-
μεσού	Καθηγητής	Μίμης	Σοφοκλέους,	
γνωρίζει	πολύ	καλά.

Όταν	οι	Άγγλοι	έφτασαν	στην	Κύπρο	
στις	αρχές	 του	20ου	αιώνα,	όχι	 μόνο	
δεν	επιθυμούσαν	να	ασχοληθούν	καθό-
λου	με	την	ανάπτυξη	του	τόπου,	αλλά	

αντίθετα	η	Βουλή	των	Κοινοτήτων	είχε	
θέσει	 ζήτημα	 εάν	 ήταν	 συμφέρον	 να	
μείνουν	στο	νησί.	

Στην	 πορεία,	 και	 θέλοντας	 να	 εκδιώ-
ξουν	 τελείως	 την	 Οθωμανική	 Αυτο-
κρατορία	από	τo	νησί,	σχεδίασαν	ένα	
πλάνο	ανάπτυξης	της	Κύπρου	το	οποίο	
θα	την	καθιστούσε	ασύμφορη	για	τους	
Οθωμανούς	 και	 θα	 την	 εγκατέλειπαν	
οικειοθελώς.	

Ο	 Εναέριος	 σχοινόδρομος	 του	 Αμιά-
ντου,	αποτέλεσε	ένα	από	τα	7-8	μεγά-
λα	έργα	της	αγγλικής	διοίκησης	στην	
Κύπρο,	για	να	εκβιομηχανοποιήσει	 το	
νησί	και	εξ	αιτίας	αυτού,	να	καταφέρει	
να	 κερδίσει	 όλα	 εκείνα	 που	 δεν	 κα-
τάφερε	 η	 Οθωμανική	 Αυτοκρατορία.	
Αντίστοιχα	 έργα	 ήταν	 οι	 αποθήκες	
Τρακασόλ	και	ο	σιδηρόδρομος.	

«Η	 εταιρεία	 που	 ανέλαβε	 την	 κατα-
σκευή	τότε,	απαλλοτρίωσε		ή	ενοικία-
σε	περίπου	1000	σκάλες,	στην	περιοχή	
που	 εντοπίστηκε	 το	 ορυκτό	Αμιάντου	
και	 άρχισε	 να	 δημιουργεί	 τις	 υποδο-
μές	για	την	εξόρυξη.	Ο	Αμίαντος	ήταν	
ιδιαίτερα	 πολύτιμο	 ορυκτό	 αφού	 την	
εποχή	 εκείνη	 τα	 πάντα	 στην	 Αγγλία	
κατασκευάζονταν	από	Αμίαντο».	

Ο	Αμίαντος	ως	υλικό	έχει	την	φυσική	
ιδιότητα	να	πλάθεται	σε	όποιο	σχήμα	
θέλεις,	φτιάχνοντας	από	σωλήνες,	μέ-
χρι	και	στέγες.	

Οι	 Άγγλοι,	 εξήγαγαν	 από	 την	 Κύπρο	
τον	Αμίαντο	στη	χώρα	τους	και	έπειτα	
τον	εισήγαγαν	επεξεργασμένο	για	να	
κάνουν	έργα.	

«Ο	 αμίαντος	 αποτέλεσε	 το	 υλικό	 για	
τη	 γρήγορη	 εκβιομηχανοποίηση	 της	
χώρας».

Η	 κατασκευή	 τέτοιων	 εναέριων	 σχοι-
νόδρομων	 που	 από	 ψηλά,	 κατέβαζαν	
στα	παράλια	διάφορα	προϊόντα,	 ήταν	
μια	 τακτική	 που	 χρησιμοποιείτο	 από	
καιρό	 στην	 Αγγλία.	 Η	 κατασκευή	 βέ-
βαια	ενός	τέτοιου	έργου,	προϋπόθετε	
την	 ύπαρξη	 ηλεκτρισμό.	 Η	 Λεμεσός	
είχε	ηλεκτροδοτηθεί	από	το	1911.	

«Ο	 δικός	 μας	 Εναέριος	 σταματά	 τότε	
στο	 αγκυροβόλιο	 που	 βρισκόταν	 στην	
περιοχή,	αφού	τότε	δεν	είχε	δημιουργη-
θεί	λιμάνι	στην	πόλη.	Αυτός	ήταν	και	ο	
λόγος	που	στη	συνέχεια	έφεραν	μαού-
νες	από	τον	Νείλο,	για	να	μεταφέρουν	
το	εμπόρευμα	στα	πλοία	που	ήταν	αγκυ-
ροβολημένα	πιο	μέσα	στη	θάλασσα».	

Από τον Αμίαντο στον Εναέριο πάνω σε συρματόσχοινα
Αποτέλεσε	ένα	από	τα	σημαντικότερα	έργα	της	Αγγλικής	αποικιοκρατίας	στην	Κύπρο

που	στην	ουσία	σήμανε	την	πλήρη	εκβιομηχανοποίηση	του	νησιού. 

Ανδρέας	Κάτσιης,	Δημοσιογράφος	/	www.cityfreepress.com.cy
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Βάρος	που	μετέφεραν	τα	αμαξίδια
Η	κάθε	πλατφόρμα,	μετέφερε	περίπου	
γύρω	 στα	 6	 κιλά	 –	 μονάδα	 μέτρησης	
μεγέθους	της	εποχής.	

Χρονική	διάρκεια	της	κατασκευής	του
	Η	κατασκευή	του	εναερίου	ξεκινά	στις	
αρχές	του	αιώνα	και	μπαίνει	σε	πλήρη	
λειτουργία	μετά	το	‘20.	

Ο	Εναέριος	σχοινόδρομος	είχε	μήκος	
36	χιλιομέτρων	και	ήταν	ο	μεγαλύτε-
ρος	 που	 κατασκευάστηκε	 ποτέ,	 για	
τέτοιο	σκοπό
Τα	βαγόνια	άρχιζαν	τη	διαδρομή	τους	
από	 τις	 αποθήκες	 του	 εργοστασίου	
στον	Πάνω	Αμίαντο,	και	η	κίνηση	γινό-
ταν	 με	 εξακύλινδρη	 μηχανή	 εσωτερι-
κής	καύσης	πετρελαίου.	
Τα	 συρματόσχοινα	 που	 κυλούσαν	
πάνω	 τα	 βαγόνια	 είχαν	 περίπου	 διά-
μετρο	25mm	και	 όλη	 η	 διαδρομή,	 μέ-
χρι	 τις	τερματικές	αποθήκες	φύλαξης	
στην	 περιοχή	 του	 εναερίου,	 γινόταν	
στον	αέρα.	Μηχανές	κίνησης	υπήρχαν	
σε	δύο	σημεία,	μια	στον	Πάνω	Αμίαντο	
και	μια	στο	Σπιτάλι.	

Η	όλη	διαδρομή	από	τον	πάνω	Αμίαντο	
μέχρι	 την	 παραλιακή	 αποθήκη,	 διαρ-
κούσε	περίπου	2	ώρες,	ενώ	σε	πολλές	
περιπτώσεις,	λόγω	ελλιπούς	συντήρη-
σης,	πολλά	βαγόνια	έπεφταν	στο	κενό	
και	καταστρέφονταν.	

Η	 οικονομική	 κρίση	 και	 ο	 κίνδυνος	
«λουκέτου»
Κομβικό	 σημείο	 στη	 λειτουργία	 του	
εργοστασίου	 αποτέλεσε	 η	 παγκόσμια	
οικονομική	 κρίση	 της	 εποχής.	 Οι	 πι-
στωτές	του	έργου,	που	ήταν	η	Τράπε-
ζα	Αθηνών,	με	μελέτη	που	έκαναν	το	
1929	κατέληξαν	ότι	είναι	ασύμφορη	η	
λειτουργία	του	εργοστασίου	και	έπρε-
πε	να	κλείσει.	

Τότε,	 ο	 Διευθυντής	 της	 Τράπεζας	 ο	 
κ.	Κουδουνάρης,	επεμβαίνει	και	εγγυά-
ται	με	την	προσωπική	του	περιουσία	το	
έργο,	απαιτώντας	να	συνεχιστεί	η	ροή	
κονδυλίων	στον	Εναέριο.	

«Για	 να	 μιλήσουμε	 με	 σημερινούς	
όρους,	 η	 τρόικα	 της	 εποχής	 απαίτησε	
κλείσιμο	 του	 εργοστασίου,	 για	 να	 μην	
κινδυνέψει	η	Τράπεζα	και	ο	κ.	Κουδου-
νάρης	όχι	μόνο	διαφώνησε,	αλλά	έθεσε	
σε	ρίσκο	την	προσωπική	του	περιουσία	
για	να	συνεχίσει	τη	λειτουργία	του	και	
να	μην	μείνουν	χωρίς	δουλειά	5000	οι-
κογένειες».	

Μέχρι	το	1933	η	αγορά	άρχισε	να	επα-
νακάμπτει,	 αφού	 ένεκα	 και	 του	 επικεί-
μενου	ΒΠΠ,	οι	βιομηχανίες	άρχισαν	να	
λειτουργούν	και	να	παράγουν	εντατικά.	

Τότε,	ο	Δανός	Διευθυντής	του	Εναερίου	
τίμησε	τον	κ.	Κουδουνάρη	με	τη	χρυσή	
ταμπακέρα	–	την	οποία	έχουν	λάβει	πα-
γκόσμια	3-4	άτομα-	για	την	πράξη	του.	

Οι	κοινότητες	του	Εναερίου
Με	την	δημιουργία	του	εναερίου	έχου-
με	 στην	 ουσία	 για	 πρώτη	 φορά	 ένα	
συνδετικό	 κρίκο	 ανάμεσα	 στην	 επαρ-
χία	και	την	πόλη.	

Στην	 παραλιακή	 περιοχή	 του	 εναερί-
ου	στη	Λεμεσό,	βρίσκεται	το	σπίτι	του	
διευθυντή	 του	 εναερίου	 του	 κ.	 Κού-
κουλα,	 ενώ	 εκεί	 που	 σήμερα	 είναι	 το	
συγκρότημα	 πολυκατοικιών	 KΑΝΙΚΑ,	
υπήρχαν	 παράγκες	 από	 αμίαντο	 στις	
οποίες	ζούσαν	οι	υπάλληλοι	της	εται-
ρείας.	Έτσι	υπήρχε	κόσμος	που	κινείτο	
μεταξύ	βουνού	και	πόλης.
 
Κάπως	 έτσι	 δημιουργήθηκαν	 και	 τα	
χωριά	Πάνω	και	Κάτω	Αμίαντος,	αλλά	
και	η	ανάπτυξη	ενδεχομένως	του	Τρο-
όδους,	παρόλο	που	το	κατέστρεψαν	οι	
εκσκαφές.	

Περιμετρικά	 λοιπόν	 του	 ορυχείου,	
δημιουργήθηκε	 μια	 πολύ	 σημαντική	
κοινότητα,	 αστικής	 υφής.	 Κατασκευ-
άζονται	 κτήρια,	 πολύ	 καλύτερα	 από	
αυτά	 της	 πόλης,	 εγκαθίσταται	 υψηλή	
διοίκηση,	 σχολείο,	 σινεμά,	 τρεχούμε-
νο	νερό,	νοσοκομείο,	καταστήματα	και	
καφενεία.	

Ο	 κάτω	Αμίαντος	 για	 παράδειγμα,	 το	
σημερινό	κέντρο	του	χωριού,	δημιουρ-
γείται	 από	 έναν	 κάτοικο	 του	 Πελεν-
δριού	ο	οποίος	έφτιαξε	εκεί	ένα	καφε-
νείο	για	να	εξυπηρετεί	όσους	ζούσαν	
και	εργάζονταν	στην	περιοχή.		

Πηγές	μάλιστα	αναφέρουν	ότι	η	 κοινό-
τητα	 Αμιάντου,	 ζήτησε	 τότε	 από	 την	
μαέστρο	 της	 φιλαρμονικής	 του	 Δήμου	
Λεμεσού	Γ.	Χουμούζιο,	να	φτιάξει	φιλαρ-
μονική	για	τον	Αμίαντο,	όταν	καλά	καλά	
άλλες	πόλεις	δεν	είχαν	φιλαρμονική.	

Οι	θανάσιμοι	τραυματισμοί	και	οι	πει-
ρατικοί	επιβάτες
Ο	Χριστόδουλος	Καλλίνικος,	σπουδαί-
ος	αθλητής	του	ΓΣΟ	την	περίοδο	1923	
έως	1925,	εργαζόταν	στο	ορυχείο	Αμι-
άντου	όπου	και	πεθαίνει	 το	1928	από	

ηλεκτροπληξία.	

Λόγω	και	 της	 ιδιότητας	του	ως	αθλη-
τής,	η	Αγγλική	διοίκηση	τον	τίμησε	με		
μια	πολύ	μεγάλη	κηδεία	και	τον	έθαψε	
στο	νεκροταφείο	του	Κάτω	Αμιάντου,	
φτιάχνοντας	 του	 τάφο	 με	 βάση	 τα	
λονδρέζικα	πρότυπα	της	εποχής.	Αυτό	
ήταν	η	αιτία	και	για	τη	δημιουργία	του	
νεκροταφείου.	

«Μικροτραυματισμοί	 υπήρχαν	 συνε-
χώς,	κυρίως	ανάμεσα	στου	νέους	της	
εποχής,	 οι	 οποίοι	 θέλοντας	 να	 κατέ-
βουν	 στην	 πόλη,	 κρέμονταν	 από	 τα	
σχοινιά	 που	 περνούσαν	 πάνω	 από	 το	
χωριό	 τους,	 και	 έκαναν	 την	διαδρομή	
μέχρι	την	Λεμεσό,	εναερίως».	

Η	φθορά	και	η	εγκατάλειψη	
«Όλο	αυτό	που	είχε	δημιουργηθεί	τερ-
ματίζεται	ξαφνικά,	με	την	εγκατάλειψη	
του	έργου.	Κάτι	που	συμβαίνει	βέβαια	
πολύ	 συχνά	 και	 στο	 εξωτερικό,	 όπου	
αφού	 τελείωνε	 το	 ορυκτό,	 έφευγαν	
από	 την	 περιοχή,	 δημιουργώντας	 πό-
λεις	φαντάσματα».	

Η	 εγκατάλειψη	 του	 εναέριου	 άρχισε	
σταδιακά	στις	αρχές	του	1940	όταν	τα	
πρώτα	 φορτηγά	 Lorris,	 έφθασαν	 στο	
νησί	 και	 εκτελούσαν	 τις	 μεταφορές	
γρηγορότερα	και	πιο	οικονομικά.	Μέχρι	
το	1950-51,	ο	εναέριος	αδρανοποιείται	
πλήρως,	με	τις	εγκαταστάσεις	να	απο-
συναρμολογούνται	από	όλα	τα	σημεία	
και	να	μεταφέρονται	στο	εξωτερικό.	

Σε	αρκετά	σημεία	έχουν	μείνει	οι	βάσεις	
ακόμα	και	σήμερα,	ενώ	οι	χώροι	πιθα-
νών	να	ανήκουν	ακόμη	στην	εταιρεία	
«Έμειναν	 μόνο	 τα	 κτήρια	 στον	 Πάνω	
Αμίαντο,	και	στο	Σπιτάλλι,	καθώς	επί-
σης	και	οι	βάσεις	από	μπετόν	σε	όλη	
τη	διαδρομή	μέσα	στο	βουνό.	

Μάλιστα	υπάρχει	ένα	σημείο	στην	Πα-
ραμύθα,	 λίγο	 έξω	 από	 το	 χωριό	 που	
μπορείς	να	βρεις	τα	σχοινιά	του	εναε-
ρίου	πεταμένα	εκεί	από	τότε».	

Το	 ορυχείο	 παρέμεινε	 σε	 λειτουργία	
μέχρι	πριν	από	λίγα	χρόνια,	όπου	και	
έκλεισε	μετά	την	απαγόρευση	χρήσης	
του	υλικού,	λόγω	των	σοβαρών	κινδύ-
νων	που	δημιουργεί	η	χρήση	του	στην	
υγεία.	

*Το	φωτογραφικό	υλικό	παραχωρήθηκε	
από	 το	 Παττίχειο	 Δημοτικό	 Μουσείο,	
Ιστορικό	Αρχείο	&	Κέντρο	Μελετών	Λε-
μεσού	και	τον	κ.	Δημήτρη	Θεοδώρου		

Γενικά Θέματα
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T ο	 παθητικό	 κτίριο	 (Passiv	 Haus	 στα	 γερμανικά	 και	

Passive	House	στα	αγγλικά)	είναι	ένα	πρότυπο	κτιρί-

ου	το	οποίο	προσφέρει	ταυτόχρονα	υψηλή	ενεργειακή	

απόδοση,	άνεση,	οικονομία	και	είναι	φιλικό	προς	το	περιβάλ-

λον.	Το	Παθητικό	Κτίριο	δεν	είναι	ένα	εμπορικό	σήμα,	αλλά	

μια	σχεδιαστική	φιλοσοφία	που	είναι	ανοικτή	σε	όλους.		

Αποδοτικότητα

Ανεξάρτητα	από	το	κλίμα	ή	την	περιοχή,	τα	Παθητικά	Κτίρια	

διατηρούν	όλο	το	χρόνο	μια	άνετη	και	ευχάριστη	θερμοκρα-

σία	με	ελάχιστες	ενεργειακές	απαιτήσεις.	Τα	κτίρια	θερμαί-

νονται	παθητικά,	δηλαδή	κάνουν	αποτελεσματική	χρήση	του	

ήλιου,	των	εσωτερικών	πηγών	θερμότητας	και	της	ανάκτη-

σης	 θερμότητας,	 με	 αποτέλεσμα	 τα	 συμβατικά	 συστήματα	

θέρμανσης	να	μην	είναι	απαραίτητα	ακόμη	και	τις	πιο	κρύ-

ες	ημέρες	του	χειμώνα.		Κατά	τη	διάρκεια	του	καλοκαιριού,	

το	Παθητικό	Κτίριο	χρησιμοποιεί	παθητικές	τεχνικές	ψύξης,	

όπως	 είναι	 ο	 σωστός	 σχεδιασμός	 σκίασης	 και	 νυχτερινού	

φυσικού	αερισμού,	προκειμένου	να	διατηρείται	δροσερό.	Σε	

κάθε	περίπτωση,	τα	εξαιρετικής	ποιότητας	και	τεχνολογίας	

υλικά	και	ο	προσεκτικός	σχεδιασμός	εγγυώνται	ότι	οι	θερμο-

κρασίες	παραμένουν	όλο	το	χρόνο,	σε	σταθερά	και	ευχάρι-

στα	για	τους	ενοίκους	/	χρήστες	επίπεδα.

Βιωσιμότητα

Ένα	 Παθητικό	 Κτίριο	 χρησιμοποιεί	 έως	 και	 90%	 λιγότερη	

ενέργεια	για	θέρμανση	και	ψύξη	από	τα	συμβατικά	κτίρια	της	

Κεντρικής	Ευρώπης,	με	αποτέλεσμα	να	απαιτείται	λιγότερο	

από	1,5	λίτρο	πετρελαίου	ή	1,5	κυβικό	μέτρο	φυσικού	αερίου	

το	χρόνο,	για	τη	θέρμανση	ενός	τετραγωνικού	μέτρου	κατοι-

κήσιμου	χώρου.	Εξαιρετικά	μεγάλη	οικονομία,	όμως,	επιτυγ-

χάνεται	και	στις	θερμότερες	περιοχές,	όπου	τα	κτίρια	χρειά-

ζονται	ψύξη.	Ο	περιορισμός	της	χρήσης	ενέργειας	οδηγεί	σε	

περιορισμό	των	εκπομπών	αερίων	του	θερμοκηπίου.

Οικονομία

Όπως	έχει	αποδειχθεί	από	τον	τρόπο	λειτουργίας	των	κτι-

ρίων,	 η	 λειτουργία	 των	Παθητικών	 Κτιρίων	 έχει	 μειωμένες	

απαιτήσεις	 εξόδων,	 ενώ	 παράλληλα	 το	 κόστος	 κατασκευ-

ής	 τους	 είναι	 εκπληκτικά	 προσιτό.	Η	 επένδυση	σε	 υψηλής	

ποιότητας	υλικά	κατασκευής,	βάσει	των	προδιαγραφών	του	

Προτύπου	Passive	House,	εξισορροπείται	από	την	απουσία	

αναγκαιότητας	αγοράς	συμβατικών	συστημάτων	ψύξης	και	

θέρμανσης.	Επιπρόσθετα,	η	επένδυση	αυτή	στην	εξοικονό-

μηση	ενέργειας	είναι	πολλαπλά	φθηνότερη	και	μακροπρόθε-

σμα	αποδοτικότερη	από	την	μονομερή	επένδυση	σε	ΑΠΕ	ή	

την	εύκολη	λύση	της	«αλλαγής	καυσίμου».

Άνεση

Τα	Παθητικά	Κτίρια	επιτυγχάνουν	θερμική	άνεση	χώρου	με	

πολύ	 χαμηλές	 ενεργειακές	 απαιτήσεις.	 Τα	 μηχανικά	 συ-

στήματα	αερισμού	με	ανάκτηση	ενέργειας,	παρέχουν	συνέ-

χεια	τον	απαιτούμενο	καθαρό	αέρα	προσφέροντας	άριστης	

ποιότητας	 ατμόσφαιρα,	 χωρίς	 να	 γίνονται	 αντιληπτά	 λόγω	

μειωμένης	 στάθμης	 θορύβου	 λειτουργίας.	 Ο	 συνδυασμός	

σταθερών	θερμοκρασιών	και	σωστής	εναλλαγής	αέρα	εμπο-

δίζουν	τις	φθορές	από	υγρασία	και	την	ανάπτυξη	μούχλας.	

Το	Παθητικό	Κτίριο	λειτουργεί	σαν	ένα	θερμός,	που	διατηρεί	

παθητικά	το	περιεχόμενό	του	στη	σωστή	θερμοκρασία,	χωρίς	

τη	χρήση	ενεργητικής	ψύξης	ή	θέρμανσης.

Τα	κριτήρια

		Θέρμανση:

Ανάγκη	σε	θέρμανση	<	15	kWh/(m2a)

ή	εναλλακτικά		θερμικό	φορτίο	<	10W/m2

		Ψύξη	(συμπερ.	Αφύγρανσης):

Ανάγκη	σε	Ψύξη	<	15	kWh/(m2a)	+	0,3	W/(m2aK)	*	TGH

ή	εναλλακτικά	ψυκτικό	φορτίο	<	10	W/m2

και	ανάγκη	σε	ψύξη	<	4	kWh/(m2aK)	+	θe	+	2*0,3	W/(m2aK)*	

TGH	–	75	kWh/(m2a)

πάντως	μεγίστη:	45	kWh/(m2aK)	+	0,3	W/(m2aK)*TGH

Πρωτεύουσα	Ενέργεια

Θέρμανση,	Ψύξη,	ΖΝΧ,	<	120	kWh/(m2aK)	

Ηλεκτρική

Αεροστεγανότητα	n50	<	0,6h-1

Ειδικά Θέματα

Passive Hοuse – Σπίτι του μέλλοντος 
Μίλος	Ίλιτς,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Πιστοποιημένος	Σχεδιαστής	Παθητικών	Κτιρίων
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Πέντε	βασικές	αρχές

1.	Μόνωση:	Ένα	σωστά	μονωμένο	κτιριακό	 κέλυφος,	 κατά	

τη	διάρκεια	του	χειμώνα,	διατηρεί	τη	ζέστη	μέσα	στο	κτίριο,	

ενώ	το	καλοκαίρι	την	εμποδίζει	να	εισέλθει	μέσα	σε	αυτό.

2.	Παράθυρα:	Τα	σωστά	σχεδιασμένα,	μονωμένα	και	τοπο-

θετημένα	κουφώματα	συμμετέχουν	στη	βέλτιστη	αξιοποίηση	

των	ηλιακών	κερδών.

3.	Αερισμός	 με	Ανάκτηση	Ενέργειας:	 Τα	 συστήματα	 αερι-

σμού	των	Παθητικών	Κτιρίων	παρέχουν	καθαρό	αέρα,	απαλ-

λαγμένο	από	γύρη	 και	σκόνη,	 με	μέγιστη	 ενεργειακή	από-

δοση	 μέσω	 της	 ανάκτησης	 θερμότητας	 και	 με	 έλεγχο	 της	

υγρασίας.

4.	Αεροστεγανότητα:	Τα	Παθητικά	κτίρια	είναι	έτσι	σχεδια-

σμένα	ώστε	να	αποφεύγονται	οι	διαρροές	αέρα	στο	κτιριακό	

κέλυφος	με	αποτέλεσμα	να	αυξάνεται	η	ενεργειακή	απόδο-

ση	και	να	εμποδίζεται	η	εμφάνιση	ρευμάτων	αέρα	και	φθο-

ρών	από	την	υγρασία.

5.	 Θερμογέφυρες:	 Η	 ελαχιστοποίηση	 θερμογεφυρών	 και	

ασθενών	 σημείων	 στο	 κτιριακό	 κέλυφος,	 συνεισφέρει	 στη	

δημιουργία	 ευχάριστης	 και	 σταθερής	 θερμοκρασίας,	 ενώ	

εξαλείφει	 τις	 φθορές	 από	 την	 υγρασία,	 ενώ	 αυξάνει	 την	

ενεργειακή	απόδοση.

Σκίαση,	Νυχτερινός	Φυσικός	Αερισμός,	Ελαφρά	Γεωθερμία	
Αέρα	 και	 Σωστός	 Σχεδιασμός	 της	 θερμικής	 μάζας	 συντε-
λούν	στην	καλύτερη	απόδοση	των	παθητικών	κτιρίων	στα	
μεσογειακά	κλίματα.

Ειδικά Θέματα

Το	Παθητικό	Κτίριο	λειτουργεί	με	 την	ελαχιστοποίηση	 των	

απωλειών	 θερμότητας	 και	 τη	 μεγιστοποίηση	 των	 θερμικών	

κερδών.	Για	να	ελαχιστοποιηθούν	οι	απώλειες	θερμότητας	

χρειάζεται		πρώτα	απ'	όλα	καλή	μόνωση	(περίπου	15	cm	+,	

ανάλογα	με	τη	θέση	σε	κάθε	μέρος	της	Κυπρου).	Μόνωση	με	

θερμική	αγωγιμότητα	≤	0,1	W	/	(m	K),	με	στόχο	η	τιμή	U	του	

κελύφους	να	κυμαίνεται	μεταξύ	0,10	και	0,25	W/(m2K).

Παράθυρα	πρέπει	να	είναι	πολύ	καλά	μονωμένα.	Δεν	πρέπει	

να		είναι	υπερμεγέθη	(αύξηση	των	θερμικών	κερδών	το	κα-

λοκαίρι	 ),και	 να	 έχουν	 "ενεργειακούς	 υαλοπίνακες	 με	 τιμή	 

Ug	<	0,80	W/(m2K)	συνολική	τιμή	Uw	<	1.00	W/(m2K).	Όλα	τα	

προφίλ	των	κουφωμάτων,	εφόσον	τηρούν	τις	προδιαγραφές	

αυτές,	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν.

 

Κατασκευάζεται	 ένα	 αεροστεγές	 εσωτερικό	 φράγμα	 του	

στρώματος	 μόνωσης.	 Η	 αεροστεγανότητα	 του	 κτιρίου	 δεν	

θα	πρέπει	να	ξεπερνά	τις	0,6	αλλαγές	αέρα/ώρα.	Αυτό	μπο-

Energy	Exchanging	Core
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ρεί	να	γίνει	από	οποιοδήποτε	υλικό	που	είναι	και	παραμένει	

αεροστεγές.	 Χαρτί,	 φύλλο	 πολυαιθυλενίου,	 μοριοσανίδες	

ξύλου,	σοβάς	κλπ..	 Συνδέσεις	θα	πρέπει	 να	είναι	 ιδιαίτερα	

αεροστεγείς.

Είναι	 προφανές	 ότι	 το	 σπίτι	 θα	 πρέπει	 να	 αερίζεται.	 Αλλά	

δεν	 θα	 πρέπει	 να	 χάνεται	 η	 εσωτερική	 ζεστασιά	 με	 αυτόν	

τον	τρόπο	το	χειμώνα.	Ο	μηχανικός	αερισμός	με	ανάκτηση	

θερμότητας	 είναι	 η	 λύση.	 Λειτουργεί	 καλά	 μόνο	 σε	 αερο-

στεγή	σπίτια	όμως	και	προσφέρει	ανάκτηση	ενέργειας	μέχρι	

και	 90%.	Το	 καλοκαίρι	 ο	φυσικός	 νυχτερινός	αερισμός	 και	

η	χρήση	ελαφράς	γεωθερμίας	δίνουν	τα	επιθυμητά	επίπεδα	

θερμικής	άνεσης.

 

Με	την	ελαχιστοποίηση	των	απωλειών	μεγιστοποιούνται	τα	

θερμικά	κέρδη.	Αυτά	προέρχονται	από	τον	ήλιο,	που	πρέπει	

να	μπαίνει	πλούσιος	το	χειμώνα	στο	σπίτι,	αλλά	και	να	απο-

φεύγεται	με	σωστή	σκίαση	το	καλοκαίρι,	και	απο	τις	δραστη-

ριότητες	των	χρηστών	και	τις	συσκευές	μέσα	στο	σπίτι.

 

Το	κτίριο	χρειάζεται	καλό	προσανατολισμό	προς	το	νότο	και	

καλό	βιοκλιματικό	σχεδιασμό.	Επικουρική	θέρμανση	και	Ζε-

στό	νερό	χρήσης	προέρχονται	και	αυτά	από	τον	ήλιο	ή	από	

άλλα	παθητικά	ή	και	ενεργειακά	συστήματα	υψηλής	απόδο-

σης	και	χαμηλής	κατανάλωσης.

Τελικό	αποτέλεσμα,	το	κτίριο	χρειάζεται	μόλις	15	Kwh/m2	το	

χρόνο	για	ψύξη	ή	θέρμανση	και	ΖΝΧ.	Επιπλέον	η	πρωτεύου-

σα	ενέργεια	δεν	ξεπερνά	τις	120	Kwh/m2	το	χρόνο	για	ολό-

κληρή	κατανάλωση	του	κτιρίου.			

Ειδικά Θέματα

O Σύλλογος

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο Νέο  Έτος

Πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	στην	Λεμεσό	και	Λευ-
κωσία	στις	27	και	28	Σεπτεμβρίου	σεμινάριο	με	θέμα:
ΤΑ	ΚΡΙΣΙΜΑ	 ΣΗΜΕΙΑ	 ΤΩΝ	ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ	&	 3DR.STRAD	 -	
3DR.STEEL	(EC	1,	EC	3,	EC	8	&	EC	8-3)

Το	σεμινάριο	το	οποίο	διοργάνωσε	η	εταιρεία	τεχνικού	λογι-
σμικού	AuDeSy	σε	συνεργασία	με	την	3DR.ENGINEERING	και	
το	οποίο	έθεσαν	υπό	την	αιγίδα	τους	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	και	το	ΕΤΕΚ	
παρακολούθησαν	πάνω	από	80	πολιτικοί	 μηχανικοί,	φοιτητές	
και	ακαδημαϊκοί.

Στο	σεμινάριο	παρουσιάστηκαν	τα	βασικά	και	κρίσιμα	σημεία	των	
Ευρωκωδίκων,	μέσω	θεωρητικής	και	πρακτικής	εφαρμογής.	Δό-
θηκαν	κατευθυντήριες	γραμμές	προς	τους	μηχανικούς	για	την	
σωστή	εφαρμογή	των	Ευρωκωδίκων	και	την	αντιμετώπιση	συ-
γκεκριμένων	προβλημάτων.	

Ηλία	Βενέζη	2α,	Γραφείο	303,	Στρόβολος,	Τηλ	22768244,	audesy@spidernet.com.cy,	www.audesy.com,	3dr.eu

Έγινε	επίσης	παρουσίαση	της	νέας	έκδοσης	του	προγράμματος	
3DR.STEEL	2017	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	το	οποίο	άφησε	
τις	καλύτερες	εντυπώσεις.	

Η	AuDeSy	είναι	γνώστη	στην	Κύπρο	για	την	μακρόχρονη	πα-
ρουσία	της	στον	χώρο	του	τεχνικού	λογισμικού	για	πολιτικούς	
μηχανικούς.	 Προσφέρει	 στους	 κύπριους	 μηχανικούς	 λύσεις	
και	 υπολογιστικά	 σχεδιαστικά	 εργαλεία	 με	 τις	 υψηλότερες	
προδιαγραφές.	 Aαντιπροσωπεύει	 κορυφαίες	 εταιρείες	 όπως	
την	3DR.ENGINEERING	με	τα	προγράμματα	3DR.STRAD	(κα-
τασκευές	από	μπετόν),	3DR.STEEL	(μεταλλικές	κατασκευές),	
3DR.HYDRO	(πισίνες),	3DR.PESSOS	(φέρουσες	τοιχοποιίες),	

3DR.TIMBER	 (ξύλινα),	 την	 FINE	 με	 το	
GEO	 5	 (γεωτεχνικές	 κατασκευές),	 την	
Intergraph	με	το	GT.STRUDL	και	το	πρό-
γραμμα	γενικού	σχεδιασμού	progeCAD.

ΣEMINAΡIO
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Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Σύστημα  Έ νθετων Παρεμβλημάτων Cobiax
Αλέξανδρος	Κάννας,	Πολιτικός	Μηχανικός

1.	Εισαγωγή

Για	χρόνια	τώρα	το	σύστημα	ένθετων	

παρεμβλημάτων	 COBIAX	 χρησιμοποι-

είται	 τόσο	 στην	 Κύπρο	 όσο	 και	 στο	

εξωτερικό	για	την	μείωση	του	βάρους	

δομικών	κατασκευών	με	μεγάλη	επιτυ-

χία.		Το	σύστημα	λειτουργεί	εκτοπίζο-

ντας	σκυρόδεμα	από	τις	περιοχές	των	

πλακών	που	βρίσκονται	σε	εφελκυσμό.		

Κατά	αυτό	τον	τρόπο	επιτυγχάνεται	η	

μείωσης	της	μάζας	μέχρι	και	30%	χω-

ρίς	να	επηρεάζεται	αρνητικά	η	αντοχή	

της	πλάκας	σε	ροπή.	

Η	μείωση	βάρους	επιφέρει	σημαντικά	

πλεονεκτήματα	τόσο	στην	συμπεριφο-

ρά	του	κτιρίου	αλλά	και	επιπλέον	μεί-

ωση	 των	 διαστάσεων	 της	 υπόλοιπης	

φέρουσας	 κατασκευής	 και	 συνεπώς	

μείωση	του	χρόνου	και	κόστους	κατα-

σκευής.	Για	 την	καλύτερη	αξιοποίηση	

των	πλεονεκτημάτων	του	συστήματος	

συνιστάται	η	επιλογή	του	από	τα	αρχι-

κά	στάδια	της	ανάπτυξης	του	κτιρίου,	

ούτως	ώστε	να	αποφεύγεται	ο	χρονο-

βόρος	 επανασχεδιασμός	 της	 φέρου-

σας	κατασκευής	σε	κατοπινό	στάδιο.

Το	σύστημα	είναι	εγκεκριμένο	για	χρή-

ση	ως	δομικό	υλικό	από	το	γερμανικό	

ινστιτούτο	τεχνολογίας	δομικής	μηχα-

νικής	DIBt	με	αριθμό	έγκρισης	Ζ-15.1-

282.	 	 Η	 διαστασιολόγηση	 μπορεί	 να	

γίνει	από	τον	μελετητή	μηχανικό	χρη-

σιμοποιώντας	απλές	παραμέτρους	και	

βασιζόμενος	στις	διατάξεις	των	ισχυό-

ντων	κανονισμών.

2.	Λειτουργία

Η	 μείωση	 του	 βάρους	 επιτυγχάνεται	

με	το	εκτόπισμα	της	αδρανούς	μάζας	

σκυροδέματος	από	το	κέντρο	 της	 το-

μής	της	φέρουσας	πλάκας.	Το	σύστη-

μα	 είναι	 στην	 ουσία	 ένα	 είδος	 θυσια-

ζόμενου	 καλουπιού1,	 που	 σκοπό	 έχει	

την	 δημιουργία	 των	 κενοτοπίων	 στην	

πλάκα.	Η	μορφή	των	κενοτοπίων	καθο-

ρίζεται	από	την	μορφή	του	κελύφους.	

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η	επιλογή	του	συστήματος	
COBIAX	γίνεται	σε	αυτή	τη	
φάση	για	την	καλύτερη	αξιο-
ποίηση	των	πλεονεκτημάτων.

O	προμηθευτής	προσφέρει
συμβουλευτικές	πληροφορίες	
σε	όλα	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	
για	το	σύστημα,	τις	δυνατότητες 

και	τα	πλεονεκτήματα	του.

Σχεδιασμός	και	διαστασιολόγηση	
της	φέρουσας	κατασκευής	από	
τους	μελετητές.	Ετοιμασία	

στατικών	σχεδίων	για	υποβολή	
οικοδομικής	άδειας.

O	προμηθευτής	προσφέρει
τεχνικές	συμβουλές	και
υπηρεσίες	σχεδιασμού
και	διαστασιολόγησης
στους	μελετητές.

Το	σύστημα	προδιαγράφεται	
από	τους	μελετητές	στα	

τεχνικά	χαρακτηριστικά	του	
έργου.

Eτοιμάζoνται	οι	προσφορές	για	
το	σύστημα	βάση	των	τεχνικών	

προδιαγραφών.

Εγκατάσταση	του	συστήματος	
βάση	των	σχετικών	σχεδίων	
και	τεχνικών	οδηγιών	από	τον	

εργολάβο.

O	προμηθευτής	παραδίδει	το	
σύστημα	συναρμολογημένο	
στον	εκάστοτε	εργολάβο	και	
επιβλέπει	την	τοποθέτηση	του.

Εικόνα	1:	Οργανόγραμμα	υλοποίησης	έργου

Εικόνα	2:	Πλάκα	με	κενοτόπια	σπειροειδούς	μορφής

Εικόνα	3:	Διάγραμμα	εντάσεων/φορτίσεων

Εικόνα	4:		Μονάδες	συστήματος	COBIAX	(CBCM-S	/	CBCM-E)

Η	αντοχή	της	πλάκας	δεν	επηρεάζεται	από	την	δημιουργία	των	κενοτοπίων,	καθότι	

αυτά	βρίσκονται	σε	ύψος	μικρότερο	από	αυτό	της	θλιπτικής	ζώνης	του	σκυροδέ-

ματος	μας.		Παράλληλα,	η	περιοχή	τοποθέτησης	των	οπλισμών	βρίσκεται	πλήρως	

μέσα	στο	σκυρόδεμα,	χωρίς	να	επηρεάζονται	οι	απαιτήσεις	για	κάλυψη	οπλισμού,	

όπως	αυτές	προδιαγράφονται	στους	ισχύοντες	κανονισμούς	σχεδιασμού

3.	Μονάδα

Η	μονάδα	του	συστήματος	COBIAX	είναι	μήκους	2500mm	και	αποτελείται	από	δύο	

βασικά	στοιχεία:

•	Πλαστικό	κέλυφος							•	Μεταλλικός	κλωβός2 
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Τα	 κελύφη	 τοποθετούνται	 ανά	 5	 ή	 7	

κομμάτια	 (αναλόγως	είδους	και	μεγέ-

θους)	 στα	 μεταλλικά	 κλουβιά.	Ο	σκο-

πός	του	κελύφους	είναι	η	δημιουργία	

των	 κενοτοπίων,	 ενώ	 το	 μεταλλικό	

κλουβί	βοηθά	στην	απλή	και	γρήγορη	

τοποθέτηση	και	αγκύρωση	του	συστή-

ματος	κατά	το	στάδιο	της	κατασκευής	

της	πλάκας.		

Σημαντικό	 στοιχείο	 είναι	 η	 διαφορο-

ποίηση	 μεταξύ	 των	 μικρότερων	 σπει-

ροειδών	 κελυφών	 (Slim-line)	 από	 τα	

μεγαλύτερα	σφαιρικά	(Eco-line).		Και	οι	

δύο	σειρές	διαθέτονται	σε	διαφορετι-

κά	μεγέθη	(ύψος	για	τα	σπειροειδή,	δι-

άμετρος	για	τα	σφαιρικά)	ούτως	ώστε	

να	εφαρμόζονται	σε	διαφορετικές	δια-

στάσεις	πλακών	(από	200mm	μέχρι	και	

600mm	πάχος).

Η	 διαφοροποίηση	 δεν	 επηρεάζει	 την	

δομική	 συμπεριφορά	 και	 γίνεται	 για	

κατασκευαστικούς	λόγους.	Το	σπειρο-

ειδές	κέλυφος	είναι	πιο	οικονομικό	και	

γι’	αυτό	συνίσταται	η	χρήση	του	όπου	

το	ύψος	της	πλάκας	το	επιτρέπει.

4.	Δομοστατικά	πλεονεκτήματα

Η	μείωση	του	βάρους	των	πλακών	ενός	

κτιρίου	 επιφέρει	 σημαντικά	 πλεονε-

κτήματα	τόσο	στον	σχεδιασμό	όσο	και	

κατασκευή	 του	 δομικού	 συστήματος.		

Παραθέτονται	 παρακάτω	 τα	 σημαντι-

κότερα	δομικά	πλεονεκτήματα:

•		Επιτρέπει	 την	 μεταφορά	 των	 φορ-

τίων	σε	δύο	άξονες	(διαξονική	ή	τε-

τραέριστη	πλάκα)

• Μείωση	των	δυναμικών	φορτίσεων	στο	

σύστημα,	λόγω	μείωσης	της	μάζας

•	 Μείωση	των	φορτίσεων	στα	θεμέλια	

του	κτιρίου

•	Επιτρέπει	μεγαλύτερα	ανοίγματα	για	

το	ίδιο	βάρος	πλάκας

•	 Επιτρέπει	την	μείωση	των	δοκαριών	

του	συστήματος3 

•	 Μείωση	του	οπλισμού	ροπής

•	 Μείωση	του	οπλισμού	διάτμησης

•	 Μείωση	του	σκυροδέματος

•	 Πιθανή	μείωση	ύψους	ορόφου

•	 Πιθανή	μείωση	αριθμού	κολώνων	

•	 Πιθανή	 επιτάχυνση	 του	 χρόνου	 κα-

τασκευής

•	 Πιθανή	 μείωση	 του	 κόστους	 κατα-

σκευής

➤ Μέχρι	και	30%ελαφρύτερες	πλάκες

➤ Μέχρι	και	15%	μείωση	φορτίων	στα	

θεμέλια

➤ Μέχρι	και	15m	άνοιγμα

➤ Μεχρι	και	40%	λιγότερα	υποστυλώ-

ματα

➤ Συνδιασμός	με	σύστημα	προεντάσης	

για	ανοίγματα	μέχρι	και	21m

➤ Μυκητοειδής	πλάκες

➤ Αυξημένος	δείκτης	ασφάλειας

➤ Μείωση	σεισμικών	φορτίσεων

1	 «Θυσιαζόμενο	 καλούπι»	 από	 το	 γερμανικό	
«verlorene	Schalung»,	που	υποδεικνύει	ότι	το	
καλούπι	 δεν	 μπορεί	 να	 αφαιρεθεί	 μετά	 την	
χρήση	του.

2 Κατασκευάζεται	από	πλέγμα	δομικού	χάλυβα

Εικόνα	5:	Σπειροειδές	(Slim)	και	σφαι-
ρικό	(Eco)	κέλυφος	COBIAX

3	Η	μείωση	των	δοκών	δεν	επιτρέπεται	στην	
περίπτωση	 χρήσης	 πλαισιακού	 συστήματος	
για	οριζόντιες	φορτίσεις	από	τον	κανονισμό	
αντισεισμικού	σχεδιασμού	ΕΝ-1998.	Μπορεί	
όμως	να	επιτευχθεί	για	διπλά	ή	τοιχωματικά	
συστήματα.

Εικόνα	6:	Σύγκριση	πλαισιακής	και	μυ-
κητοειδής	κατασκευής

Συνεπώς	το	σύστημα	μπορεί	να	χρησι-

μοποιηθεί	για	την	βελτίωση	της	συμπε-

ριφορά	 των	 δομών.	 Παράλληλα	 επι-

τρέπει	τον	σχεδιασμό	πιο	πολύπλοκων	

κατασκευών	 όπως	 αυτές	 προκύπτουν	

από	 τις	 αρχιτεκτονικές	 απαιτήσεις	

πολλών	σύγχρονων	έργων.  

5.	Περιβαλλοντικά	πλεονεκτήματα

Η	 μείωση	 χρήσης	 των	 κατασκευαστι-

κών	υλικών	επιφέρει	και	σημαντικά	πε-

ριβαλλοντικά	πλεονεκτήματα,	τα	οποία	

γίνονται	 ολοένα	 και	 σημαντικότερα	

στον	τομέα	των	δομικών	κατασκευών. 

Συγκεκριμένα	 έχει	 υπολογισθεί	 και	

επιβεβαιωθεί	 από	 γερμανικό	 ερευνη-

τικό	 ινστιτούτο	 ότι	 για	 κάθε	 κυβικό	

μέτρο	 εκτοπισμένου	 σκυροδέματος	

από	το	σύστημα	COBIAX,	μειώνεται	η	

εκπομπή	διοξειδίου	του	άνθρακα	στην	

ατμόσφαιρα	κατά	210	kg.	Η	δραματική	

αυτή	 μείωση	 επιτυγχάνεται	 όχι	 μόνο	

λόγο	 της	 μείωσης	 του	 σκυροδέματος	

αλλά	και	γιατί	η	εκπομπή	ρύπων	κατά	

την	 κατασκευή	 του	 συστήματος	 κρα-

τείται	 σε	 πολύ	 χαμηλά	 επίπεδα	 χάρι	

στην	χρήση	ανακυκλωμένων	υλικών.

Συγκεκριμένα	 το	 κέλυφος	 των	 σπει-

ροειδών	 παρεμβλημάτων	 κατασκευ-

άζεται	 από	 πλήρως	 ανακυκλωμένο	

πολυπροπυλένιο.	Από	το	2014	η	κατα-

σκευή	των	κελυφών	θα	γίνεται	και	στις	

τοπικές	 αγορές	 ώστε	 να	 επιτευχθεί	

περεταίρω	μείωση	στις	εκπομπές	λόγο	

μεταφοράς.

6.	Σχεδιασμός

Ο	 σχεδιασμός	 του	 συστήματος	 είναι	

απλός	 και	 ακολουθεί	 την	 ίδια	 μεθο-

δολογία	 που	 χρησιμοποιείται	 για	 τον	

σχεδιασμό	 απλών	 μυκητοειδών	 ή	 τε-

τραέριστων	πλακών.	Η	διαφορές	περι-

ορίζονται	σε	τρία	βασικά	σημεία:

•	Μείωση	βάρους	έως	και	30%	στις	πε-

ριοχές	με	κενοτόπια

•	Μείωση	του	δείκτη	ελαστικότητας	του	

σκυροδέματος	Εcm	(περίπου	10%)

•	Μείωση	 της	 αντοχής	 σε	 διάτμηση	

VRd,c	(περίπου	50%)

7.	Στάδια	κατασκευής

Η	κατασκευή	της	πλάκας	μας	ακολου-

θεί	σε	μεγάλο	βαθμό,	όπως	και	η	δια-

στασιολόγηση,	 την	 κλασσική	 μέθοδο	

κατασκευής.	 	 Διαφοροποίηση	 παρου-

σιάζεται	στο	επιπλέον	βήμα	της	τοπο-

θέτησης	και	αγκύρωσης	των	μονάδων	

του	συστήματος	και	του	χυσίματος	του	

σκυροδέματος.

Τοποθέτηση	οπλισμών	ΚΑΤΩΘΕΝ

Τοποθέτηση	μονάδων	Cobiax	CBCM

Τοποθέτηση	οπλισμών	ΑΝΩΘΕΝ

1ο	στάδιο	χυσίματος

2ο	στάδιο	χυσίματος

Εικόνα	8:	Στάδια	κατασκευής	πλάκας	
κενοτοπίων
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Εικόνα	9:	Πρώτο	στάδιο	χυσίματος

Εικόνα	10:	Δεύτερο	στάδιο	χυσίματος

8.	Τεχνικές	προδιαγραφές

Περιγραφή

Το	 σύστημα	 ένθετων	 παρεμβλημά-

των	 COBIAX	 χρησιμοποιείται	 για	 την	

δημιουργία	 κουφωμάτων	 σε	 πλάκες	

σκυροδέματος.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	

επιτυγχάνεται	μείωση	του	βάρους	της	

πλάκας	χωρίς	να	επηρεάζεται	η	αντο-

χή	 σε	 ροπή.	 Το	 σύστημα	 αποτελείται	

από	 τους	 χαλύβδινους	 κλωβούς	 CBC	

(CoBiax	 Cage)	 και	 τα	 πλαστικά	 κελύ-

φη	CBT	(CoBiax	Torus)	ή	CBB	(CoBiax	

Ball),	μαζί	ως	σύστημα	CBCM	(CoBiax	

Cage	Module).

Σχεδιασμός

Η	φέρουσα	πλάκα	σχεδιάζεται	και	δι-

αστασιολογείται	από	τον	πολιτικό	μη-

χανικό	ακολουθώντας	τις	οδηγίες	του	

τεχνικού	εγχειριδίου	μας.	 	Οι	οδηγίες	

διαστασιολόγησης	 βασίζονται	 στο	 πι-

στοποιητικό	 τεχνικής	 επάρκειας	 με	

αριθμό	 έγκρισης	 Ζ-15.1-282	 από	 το	

γερμανικό	ινστιτούτο	τεχνολογίας	δο-

μικής	μηχανικής	DIBt.			

Όπως	φαίνεται	 και	 στην	 εικόνα	 8,	 τα	

στάδια	 της	 κατασκευής	 μπορούν	 να	

χωριστούν	 σε	 πέντε	 βασικά	 στάδια.		

Η	 όπλιση	 των	 πλακών	 ακολουθεί	 την	

κλασσική	 μεθοδολογία	 χωρίς	 διαφο-

ροποίησης.	Στο	ενδιάμεσο	στάδιο	της	

τοποθέτησης	των	μονάδων	πρέπει	να	

δοθεί	ιδιαίτερη	σημασία	ούτως	ώστε	η	

τοποθέτηση	 να	 γίνει	 βάση	 των	 κατα-

σκευαστικών	σχεδίων	και	να	δεθούν	οι	

μονάδες	με	την	κάτω	σειρά	οπλισμών.		

Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 αποφεύγεται	 η	

ανεπιθύμητη	μετατόπιση	στο	οριζόντιο	

επίπεδο	κατά	το	χύσιμο.

Στις	 περιοχές	 με	 μονάδες	 ένθετων	

παρεμβλημάτων	 το	 χύσιμο	 γίνεται	 σε	

δύο	βήματα.	Ο	λόγος	είναι	για	να	απο-

φευχθεί	η	κάθετη	μετατόπιση	των	μο-

νάδων	 (και	παράλληλα	του	οπλισμού)	

λόγω	άνωσης.	Για	 το	σκοπό	αυτό,	 το	

πρώτο	 στάδιο	 χυσίματος	 γίνεται	 σε	

ένα	ύψος	περίπου	90	με	110mm	ώστε	

να	καλυφθεί	έως	και	η	κάτω	μπάρα	των	

κλωβών	των	μονάδων.	Το	πρώτο	αυτό	

επίπεδο	 σκυροδέματος	 αφήνεται	 να	

πήξει	για	περίπου	1	με	2	ώρες	(αναλό-

γως	 των	 συνθηκών)	 και	 πετυχαίνεται	

έτσι	 η	 πλήρης	 αγκύρωση	 των	 μονά-

δων.	Στην	συνέχεια	ολοκληρώνεται	το	

χύσιμο	και	για	 το	υπόλοιπο	ύψος	της	

πλάκας.

Εικόνα	11:	Μονάδα	συστήματος	COBIAX	τύπου	Slim-Line	(σπειροειδές	κέλυφος)

Εικόνα	12:	Σημαντικές	διαστάσεις	συστήματος	τύπου	Slim-Line







46 Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2016

ΣυνέντευξηΣυνέντευξη

Συνέντευξη από τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων  Έργων κα Χρυστάλλα Μαλλούππα

στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Είστε	η	πρώτη	γυναίκα	Πολιτικός	Μη-
χανικός,	 Διευθύντρια	 του	 Τμήματος	
Δημοσίων	 Έργων.	 Πως	 νοιώθετε	 γι’	
αυτό;
Πράγματι	 μέσα	 στα	 140	 χρόνια	 ζωής	
του	 Τμήματος	 αυτού,	 σε	 ένα	 καθαρό	
ανδροκρατούμενο	 Τμήμα,	 σήμερα	 νοι-
ώθω	περήφανη	που	είμαι	η	πρώτη	γυ-
ναίκα	Διευθύντρια.	Ήταν	ένα	όνειρο	για	
μένα,	από	τη	πρώτη	στιγμή	που	εργοδο-
τήθηκα	 τότε	 σαν	 απλός	 Εκτελεστικός	
Μηχανικός	στο	Τμήμα,	τον	Σεπτέμβριο	
του	 1976,	 αμέσως	 μετά	 τις	 σπουδές	
μου	στο	Λονδίνο,	απόφοιτος	του	Πανε-
πιστημίου	του	Λονδίνου	με	πτυχίο	First	
Class	Honours	και	με	βράβευση	για	τις	
επιδόσεις	μου,	αλλά	ταυτόχρονα	και	με	
χίλια	όνειρα	για	το	μέλλον.

Παρόλο	που	είχα	εξασφαλίσει	υποτρο-
φία	για	συνέχιση	των	σπουδών	μου	για	
Διδακτορικό	στην	Πολιτική	Μηχανική,	
αποφάσισα	τότε	να	επιστρέψω	για	να	
προσφέρω	στον	τόπο	μας,	εκείνες	τις	
δύσκολες	 στιγμές	 που	 περνούσε	 και	
που	 χρειαζόταν	 τη	 στήριξη	 των	 νέων	
επιστημόνων	 Μηχανικών,	 την	 ίδια	
στιγμή	που	οι	πλείστοι	αλλά	λίγοι	τότε	
συνάδελφοι	έφευγαν	για	ένα	καλύτε-
ρο	μέλλον	στις	Αραβικές	Χώρες.

Δούλεψα	 με	 πείσμα	 και	 δύναμη,	 χω-
ρίς	 να	σκέφτομαι	 ή	 να	λογαριάζω	 τις	
αμέτρητες	ώρες	που	ξόδευα	 (και	που	
ξοδεύω	ακόμα)	για	το	Τμήμα	Δημοσί-
ων	Έργων,	ένα	Τμήμα	που	οφείλω	να	
ομολογήσω	το	αγάπησα	σαν	δεύτερό	
μου	 σπίτι.	 Μετά	 από	 σαράντα	 χρόνια	
λοιπόν	 σκληρής	 δουλειάς,	 κατάφερα	
στις	8	Δεκεμβρίου	του	2014	να	ανέβω	
στο	τελευταίο	σκαλί	της	ιεραρχίας	του	
Τμήματος	και	να	αναλάβω	με	περηφά-
νια,	όπως	προείπα,	τα	ηνία	του.

Βέβαια,	γνώριζα	πολύ	καλά	τις	δυσκο-
λίες	που	με	ανέμεναν,	καθώς	αναλάμ-
βανα	σε	μια	πολύ	δύσκολη	περίοδο	για	
το	 Τμήμα,	 που	 ίσως	 κανένας	 άλλος	
από	 τους	 προκατόχους	 μου	 να	 έχει	
περάσει.	 Ακριβώς	 μετά	 την	 οικονομι-
κή	 κρίση,	 σε	 μια	 περίοδο	 όπου	 παρα-
τηρείτο	 μια	 άτακτη	 αλλά	 και	 μαζική	
συνάμα	φυγή,	Πρώτων	και	Ανώτερων	

Μηχανικών	 αλλά	 και	 Λειτουργών	 της	
βάσης.	Και	όλα	αυτά,	μέσα	σε	ένα	κλί-
μα	ουσιαστικών	αλλαγών	που	έπρεπε	
να	 εφαρμόσουμε,	 τόσο	σε	ότι	 αφορά	
την	μεταρρύθμιση	της	Δημόσιας	Υπη-
ρεσίας,	 τις	 διαδικασίες	 προσφορών,	
του	 νέου	 νόμου	 για	 την	 υλοποίηση	
έργων,	όσο	και	των	προβλημάτων	που	
αντιμετωπίσαμε	 λόγω	 των	 σοβαρών	
καθυστερήσεων	στην	κατακύρωση	έρ-
γων	 εξαιτίας	 της	 εμπλοκής	 γνωστών	
εργολάβων,	 προσφοροδοτών	 στα	 με-
γάλα	 μας	 έργα,	 λόγω	 του	 γνωστού	
σκανδάλου	του	ΣΑΠΑ.

Έτσι,	αναπόφευκτα,	η	καλά	οργανωμέ-
νη	δομή	του	Τμήματος	επηρεάστηκε	σε	
μεγάλο	βαθμό.	Πίστεψα	όμως	ότι	ήταν	
για	μένα	μια	πρόκληση	και	αποφάσισα	
ότι	θα	έπρεπε	να	παλέψω	με	όλες	μου	
τις	δυνάμεις	ώστε	το	Τμήμα	να	συνεχί-
σει	απρόσκοπτα	τους	ρυθμούς	του	και	
να	επιτύχει	το	δύσκολο	έργο	που	ανέ-
λαβε	 να	 επιτελέσει.	 Κτύπησα	 λοιπόν	
το	χέρι	μου	στο	γραφείο	και	είπα	«θα	
τα	 καταφέρω»,	 μαζί	 βέβαια	 με	 τους	
συναδέλφους	μου,	στους	οποίους	εκ-
φράζω	τις	ιδιαίτερες	ευχαριστίες	μου, 
γιατί	είναι	πάντοτε	δίπλα	μου	και	εργα-
ζόμαστε	σαν	μια	δυνατή	ομάδα,	μακριά	
από	τα	αυστηρά	ιεραρχικά	και	γραφει-
οκρατικά	καθεστώτα	και	πάντοτε	μέσα	
στα	 πλαίσια	 των	 νενομισμένων	 δια-
δικασιών	 και	 της	 χρηστής	 διοίκησης,	
που	παρεμπιπτόντως	έχω	πάντοτε	σαν	
Βασικές	 Αρχές	 μου,	 όχι	 μόνο	 εντός	
του	Τμήματος,	αλλά	και	απέναντι	στον	
κάθε	Πολίτη	ή	οργανωμένο	σύνολο.

Επειδή	 ακριβώς	 έζησα	 το	 Τμήμα	 για	
4	συναπτές	δεκαετίες	μέσα	από	όλες	
σχεδόν	τις	διοικητικές	ιεραρχίες,	είμαι	
σε	θέση	να	γνωρίζω	πολύ	καλά	τα	δυ-
νατά	αλλά	και	τα	αδύνατα	σημεία	του.	
Επιπρόσθετα,	 το	 Master	 in	 Business	
Administration	 που	 απέκτησα	 στο	 Πα-
νεπιστήμιο	Κύπρου	το	2009,	μου	έδω-
σε	 πιστεύω	 επιπρόσθετα	 εφόδια	 για	
ένα	 νέο	 και	 μοντέρνο	 τρόπο	 διοίκη-
σης,	όπως	το	απαιτούν	σήμερα	και	οι	
προσπάθειες	 του	Κράτους	 για	 τη	 νέα	
μεταρρύθμιση	της	Δημόσιας	Υπηρεσί-
ας	αλλά	και	τον	νέο	τρόπο	υλοποίησης	
των	έργων.

Κατά	 την	 διάρκεια	 της	 καριέρας	 μου	
δε,	 ουδέποτε	 ένοιωσα	 να	 υστερώ	 σε	
ικανότητες	 είτε	 τεχνικές	 είτε	 διοικη-
τικές,	αφού	πάντοτε	είχα	την	στήριξη	
αλλά	 και	 την	 εκτίμηση	 της	 δουλειάς	
μου,	 τόσο	 από	 τους	 ανωτέρους	 μου	
όσο	 και	 από	 τους	 υφιστάμενούς	 μου,	
ανεξαρτήτως	του	φύλου	μου.

Πέστε	 μας	 σε	 γενικές	 γραμμές	 με	 τι	
ασχολείται	 το	 Τμήμα	 Δημοσίων	 Έρ-
γων	 και	 τα	 Επαρχιακά	 Γραφεία	 του	
καθώς	και	ποιος	 είναι	ο	αριθμός	 του	
προσωπικού	που	απασχολείται;
Το	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	αποτελείται	
από	εφτά	βασικούς	Τομείς	 (Μελετών,	
Προγραμματισμού	 και	 Προσφορών,	
Συντήρησης,	 Κτιρίων,	 Επιμετρήσεων).
Όπως	 φαίνεται	 και	 στο	 οργανόγραμ-
μα	 πιό	 κάτω	 το	 Τμήμα	 υποδιαιρείται	
στους	 ανάλογους	 κλάδους	 έτσι	ώστε	
αυτοδύναμα	να	Μελετά,	να	συντονίζει	
και	 να	 εκτελεί	 τα	 Αναπτυξιακά	 Έργα	
του	 κράτους,	 πρωτοπορώντας	 πάντο-
τε	και	ακολουθώντας	την	εξέλιξη	της	
Τεχνολογίας,	 των	 Ευρωκωδίκων,	 της	
Ενεργειακής	Αναβάθμισης,	της	Βιώσι-
μης	 Κινητικότητας,	 της	 ποιότητας	 και	
πολλά	άλλα.

Το	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	μέσω	της	
πιο	 πάνω	 καλά	 οργανωμένης	 δομής	
του,	 εφαρμόζει	 και	 υλοποιεί	 τα	 ανα-
πτυξιακά	 προγράμματα	 της	 Κυβέρνη-
σης	που	αφορούν	στην	κατασκευή	και	
συντήρηση	 του	 οδικού	 δικτύου,	 στην	
ανέγερση	 και	 συντήρηση	 κυβερνητι-
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κών	 κτηρίων,	 στην	 υλοποίηση	 έργων	
με	την	σύμπραξη	δημόσιου	και	 ιδιωτι-
κού	 τομέα,	 στην	 αξιοποίηση	 κρατικής	
γης	 και	 προώθηση	 της	 αποκρατικο-
ποίησης,	 στην	 εκτέλεση	 μικρών	 λιμε-
νικών	 έργων	 και	 Θαλάσσιων	 Έργων	
προστασίας	της	παραλίας,	στην	εκτέ-
λεση	και	συντήρηση	διαφόρων	άλλων	
κυβερνητικών	έργων,	στην	κυκλοφορι-
ακή	 διαχείριση	 όλων	 των	 πόλεων	 και	
προώθηση	της	βιώσιμης	κινητικότητας.	
Προσφέρει	επίσης	εξειδικευμένες	υπη-
ρεσίες	σε	άλλα	κυβερνητικά	τμήματα,	
ημικρατικούς	οργανισμούς	και	ιδιώτες	
ενώ	μέσω	του	διαπιστευμένου	Κεντρι-
κού	Εργαστηρίου	του	διασφαλίζει	τον	
ποιοτικό	έλεγχο	των	κατασκευών	μας	
προσφέροντας	παράλληλα	και	υπηρε-
σίες	 ποιοτικού	 ελέγχου	 και	 σε	 άλλα	
Κυβερνητικά	Τμήματα.

Σ΄	ότι	αφορά	τα	πέντε	Επαρχιακά	μας	
Γραφεία	 τα	 οποία	 ως	 γνωστό	 στεγά-
ζονται	 το	 κάθε	 ένα	 σε	 κάθε	 Επαρχία	
(Λευκωσία,	 Λεμεσό,	 Πάφο,	 Λάρνακα,	
Παραλίμνι)	 καλύπτουν	 τις	 επιβλέψεις	
μεγάλων	 αλλά	 και	 πολλών	 μικρών	
συμβολαίων	 εκτέλεσης	 έργων	 που	
υλοποιούνται	 εργολαβικά,	 εργασίες	
συντηρήσεις	στο	οδικό	δίκτυο	και	Κυ-
βερνητικά	κτίρια,	έκτακτα	περιστατικά,	
θεομηνίες	και	οποιαδήποτε	άλλα	προ-
βλήματα	 στο	 Οδικό	 Δίκτυο	 αλλά	 και	
στα	Κυβερνητικά	κτίρια	για	την	ομαλή	
τους	 λειτουργία.	 Στελεχώνονται	 πρό-
σθετα	με	το	μηνιαίο	και	με	ωρομίσθιο	
προσωπικό	 που	 είναι	 οργανωμένα	 σε	
συνεργεία	ανά	περιοχή.

Το	προσωπικό	που	σήμερα	απασχολεί-
ται	καθαρά	με	εργασίες	του	Τμήματος	
Δημοσίων	 Έργων	 συγκριτικά	 με	 το	
2011	φαίνεται	πιο	κάτω:

κής	κρίσης,	εξήγγειλε	σειρά	Μεγάλων	
Αναπτυξιακών	έργων,	της	τάξεως	των	
600εκ.	 περίπου.	 Μεγάλο	 μέρος	 των	
εξαγγελιών	 αυτών	 (έργα	 πέραν	 των	
320	εκ.	συμπεριλαμβανομένων	και	έργα	
του	 Προϋπολογισμού)	 αφορούν	 έργα	
πάνω	 σε	 παγκύπρια	 βάση,	 ο	 φορέας	
υλοποίησης	των	οποίων	(τόσον	η	Μελέ-
τη	όσο	και	η	Κατασκευή)	είναι	το	Τμήμα	
Δημοσίων	Έργων.	Περιλαμβάνουν	έργα	
του	 Υπεραστικού	 και	 Αστικού	 Οδικού	
Δικτύου,	 Κυβερνητικά	 Κτίρια,	 Τεχνικά	
Εξειδικευμένα	 Έργα	 (Γέφυρες,	 Έργα	
Επίλυσης	 Γεωλογικών	 Προβλημάτων),	
Έργα	 Βιώσιμης	 Κινητικότητας	 νέα	 μο-
ντέρνα	φώτα	τροχαίας,	Έργα	προστα-
σίας	 της	 παραλίας,	 Περιοδικές	 συντη-
ρήσεις	(Ασφαλτικές	επαλείψεις)	κ.α.

Σημαντικός	 αριθμός	 των	 πιο	 πάνω	
έργων	 ήδη	 εκτελούνται,	 ενώ	 πολύ	
σύντομα	 αναμένεται	 η	 έναρξη	 άλλων	
που	 βρίσκονται	 ήδη	 στη	 διαδικασία	
προσφορών,	καθώς	και	πολλών	άλλων	
που	αναμένεται	να	προκηρυχθούν	μέ-
χρι	το	τέλος	του	χρόνου.	

Άμεσος	 στόχος	 μας	 τώρα,	 είναι	 να	
καταφέρουμε	 να	 οργανωθούν	 και	 δο-
μηθούν	 σωστά	 οι	 ομάδες	 επίβλεψης	
για	τη	σωστή	εκτέλεσή	τους,	την	 ίδια	
στιγμή	που	το	Τμήμα	είναι	ήδη	αρκετά	
υποστελεχωμένο	 χωρίς	 να	 υπάρχει	 η	
δυνατότητα	 για	 πρόσληψη	 νέου	 προ-
σωπικού,	και	με	γνώμονα	ότι	το	μελε-
τητικό	 πρόγραμμα	 του	 Τμήματος	 δεν	
μπορεί	 σε	 καμιά	 στιγμή	 βεβαίως	 να	
σταματήσει.	Κύριο	μέλημά	μας,	είναι	η	
σωστή	επίβλεψη	ώστε	να	μην	υποβαθ-
μιστεί	η	ποιότητα	των	Έργων	μας.	Το	
ζητούμενο	τρίπτυχο	επιτυχίας	είναι:	

‘Εντός	Ποιότητας	 -	 Εντός	Χρονοδια-
γράμματος	-	Εντός	Προϋπολογισμού’
Ένα	 άλλο	 επίσης	 σημαντικότατο	 κε-
φάλαιο	 που	 επί	 σχεδόν	 καθημερινής	
βάσης	μας	απασχολεί,	είναι	η	συνεχής	
παρακολούθηση	 και	 εφαρμογή	 των	
εξελίξεων	 και	 των	 διαδικασιών	 των	
προσφορών,	με	βάση	τη	Νέα	νομοθε-
σία	που	αναθεωρήθηκε	πρόσφατα	από	
την	Αρμόδια	Αρχή	Δημοσίων	Συμβάσε-
ων.	 ¨Όπως	 αντιλαμβάνεστε,	 η	 χρήση	
των	κατάλληλων	και	ορθών	εγγράφων	
διαγωνισμού,	 η	 ορθή	 εφαρμογή	 των	
σχετικών	με	τις	προσφορές	διαδικασι-
ών	(που	είναι	ουκ	ολίγες),	για	όλες	τις	
μορφές	 και	 αντικείμενα	 συμβάσεων,	
αποτελούν	το	Α	και	το	Ω	και	το	θεμέλιο	
για	την	ορθή	και	επιτυχημένη	εξέλιξη	

μιας	σύμβασης.

Συνεπώς,	 ο	 Κλάδος	 προσφορών	 του	
Τμήματος	 ανέλαβε	 με	 ξεχωριστή	
ομάδα	και	 υπεύθυνη	Έργου,	 την	προ-
σαρμογή	όλων	των	εγγράφων	διαγω-
νισμού,	 τόσο	 των	 Κεντρικών	 Γραφεί-
ων	για	 τα	μεγάλα	Έργα,	όσο	και	 των	
προσφορών	 μικρότερων	 Έργων	 των	
Επαρχιακών	Γραφείων	και	άλλων	κλά-
δων,	ώστε	να	χρησιμοποιούνται	ομοι-
όμορφα	έγγραφα	πάνω	σε	κοινή	βάση	
για	όλα	τα	Επαρχιακά	μας	γραφεία	και	
όλους	 τους	 κλάδους,	 για	 συμβάσεις	
όλων	των	ειδών,	δηλαδή,	έργων,	προ-
μηθειών	και	υπηρεσιών.

Μια	νέα	επίσης	πρόκληση	και	προβλη-
ματισμός,	 αποτελεί	 και	 η	 εφαρμογή	
του	νέου	Νόμου	Ν20(I)/2014	τον	οποίο	
καλούμαστε	 να	 υιοθετήσουμε,	 γνω-
στός	 ως	 νόμος	 “Ομπρέλλα”	 όπου	 τα	
αναπτυξιακά	 έργα	 προωθούνται	 πλέ-
ον	 στη	 βάση	 μιας	 νέας	 προσέγγισης.	
Στη	 βάση	 των	 σωστών	 Τεχνοοικονο-
μικών	Μελετών.	Στη	βάση	του	“Project	
Concept	 Note”,	 όπου	 θα	 πρέπει	 βάσει	
κοινωνικών	 και	 οικονομικών	 κριτηρί-
ων	 αλλά	 και	 μελετών	 προσιτότητας	
(affordability),	 να	 εγκρίνονται	 και	 να	
υλοποιούνται	τα	Έργα.	Στη	βάση	δηλα-
δή	ενός	οργανωμένου	προγράμματος.	
Μέσα	 σε	 αυτά	 τα	 πλαίσια,	 το	 Τμήμα	
Δημοσίων	Έργων	καλείται	να	έχει	τον	
πρωτεύοντα	 ρόλο	 στην	 Τεχνική	 υπο-
στήριξη	όλων	των	Υπουργείων	για	τη	
προώθηση	 των	 Έργων	 τους.	 Για	 τον	
σκοπό	 αυτό,	 σύντομα	 αναμένεται	 ότι	
στο	 Τμήμα	 θα	 δημιουργηθεί	 Κέντρο	
Αριστείας	(Centre	of	Excellence).

Πέραν	 των	 πιο	 πάνω,	 ο	 αγώνας	 δρό-
μου	που	έχουμε	μπροστά	μας	είναι	 η	
υλοποίηση	 των	 συγχρηματοδοτού-
μενων	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	
Έργων,	 εντός	 χρονοδιαγραμμάτων,	
έτσι	 ώστε	 ούτε	 ένα	 ευρώ	 συγχρημα-
τοδότησης	να	μην	χαθεί.	Πραγματικός	
αγώνας,	 γίνεται	 επίσης	 για	 εξεύρεση	
άλλων	 Ευρωπαϊκών	 προγραμμάτων	
είτε	ανταγωνιστικών	είτε	μέσω	άλλων	
ταμείων	 (Συνοχής,	 CEF	 κ.α)	 για	 την	
αξιοποίηση	 χρηματοδοτήσεων	 στην	
υλοποίηση	των	Έργων	μας.

Ποια	 είναι	 τα	 έργα	που	βρίσκονται	σε	
εξέλιξη	αυτή	την	περίοδο	και	πότε	ανα-
μένεται	η	ολοκλήρωση	των	εργασιών;
Παρατίθενται	 πιο	 κάτω	 τα	 έργα	 που	
βρίσκονται	στο	παρόν	στάδιο	υπό	κατα-

Κατηγορία	
Προσωπικού

2011 2016

Επιστημονικό 110 72

Τεχνικό 183 117

Επιστατικό	
Προσωπικό	

26 15

Ποια	είναι	τα	βασικά	θέματα/προβλή-
ματα	 που	 καλείστε	 να	 αντιμετωπίσε-
τε/επιλύσετε	την	περίοδο	αυτή;
Όπως	γνωρίζετε	τον	Απρίλιο	του	2015,	
ο	 Πρόεδρος	 της	 Δημοκρατίας	 στην	
προσπάθεια	του	κράτους	για	την	ανα-
θέρμανση	 της	 Οικονομίας	 του	 τόπου	
μετά	 το	 βαρύ	 πλήγμα	 της	 οικονομι-
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σκευή.	Το	χρονοδιάγραμμα	υλοποίησής	
του	ποικίλει	ανάλογα	με	το	μέγεθος	του	
έργου.	Όλα	τα	έργα	θα	συμπληρωθούν	
την	περίοδο	2017	-	2018.	

ΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΔΕ
•	 Κατασκευή	 5	 κυματοθραυστών	 στη	
θαλάσσια	 περιοχή	 Γερμασόγειας	 -	
€2,8	εκ.

•		Λεωφόρος	 Αγλαντζιάς	 και	 μέρος	
των	λεωφόρων	Λάρνακας	και	Αμμό-
χωστου	στην	Αγλαντζιά	-	€15,8	εκ.

•	Κατασκευή	10	κυματοθραυστών	στο	
Λατσί	 από	 το	 αλιευτικό	 καταφύγιο	
μέχρι	 τον	 κατασκηνωτικό	 χώρο	 -	
€4,6	εκ.

•	 Κατασκευή	 6	 πρόσθετων	 κυματο-
θραυστών	 στην	 περιοχή	 Γεροσκή-
που	-	€3,0	εκ.

•	 Κατασκευή	 6	 κυματοθραυστών	 στη	
θαλάσσια	περιοχή	Περβολιών	-	€3,3	
εκ.

• Κατασκευή	 5	 κυματοθραυστών 
στην	περιοχή	Λάρνακας-Ορόκλινης-
Πύλας	-	€2,6	εκ.

•	 Βελτίωση	 του	 κύριου	 δρόμου	 εντός	
του	χωριού	Αναρίτα,	προς	ΚΕΝ	Πά-
φου	-	€1,8	εκ.

•	 Δίκτυο	 Ποδηλατοδρόμων	 (Πανεπι-
στήμιο	Λ/σίας-	Ευρωπαϊκό	Πανεπ.	-	
Μετόχι	Κύκκου)	-	€0,6	εκ.

•	 Δρόμος	Κιτίου	–	Μαζωτού	-	€5,8	εκ.
•	 Κόμβος	 Σιας	 Αυτοκινητόδρομος	
Λευκωσίας-	Λεμεσού	(είσοδος	προς	
Λεμεσό	και	έξοδος	από	Λευκωσία)	-	
€1,2	εκ.

•	 Ενοποίηση	 των	 Αρχαιολογικών	 Χώ-
ρων	Κάτω	Πάφου	-	€3,3

•	Κάθετος	Δρόμος	προς	Λιμάνι	Λεμε-
σού	-	Κόμβος	αυτοκινητοδρόμου	και	
Προσβάσεις	 (Μελέτη/Κατασκευή)	 -	
€11,5	εκ.

•	 Βελτίωση	 Αλιευτικού	 Καταφυγίου	
Ξυλοφάγου	-	€0,2	εκ.

•	Προμήθεια	ρυθμιστικών	φώτων	 τρο-
χαίας	φωτοελεγχόμενων	διαβάσεων	
πεζών	τύπου	«PELICAN»	και	σχετι-
κού	εξοπλισμού	-	€0,3	εκ.

•	 Δρόμος	 Ορμήδειας	 μέχρι	 Γυμνάσιο	
Ξυλοτύμπου	-	€0,2	εκ.

•	 Αναβάθμιση	 και	 επιδιόρθωση	 Γέφυ-
ρας	 Μονής	 στον	 αυτοκινητόδρομο	
Λ/σιας-	Λ/σου	-	€2,0	εκ.

•	Οδόφραγμα	Δερύνειας	-	€0,6	εκ.	

ΕΡΓΑ	 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	 ΑΛΛΩΝ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	ΚΑΙ	ΤΜΗΜΑΤΩΝ
•	Κεντρικές	Φυλακές	Πτέρυγα	1	και	2	
(1Α,	1Β)	-	€3,8	εκ.

•	 Διαμόρφωση/Ανακαίνιση	 Πτέρυγας	

10Α	 στις	 Κεντρικές	 Φυλακές-	 €0,6	
εκ.

•	 Βελτίωση	 της	 λεωφόρου	 Περνέρα	
στο	Παραλίμνι	-	€6,8	εκ.

•	 Ανέγερση	 Αστυνομικής	 Διεύθυνσης	
Πάφου	(Γ'	Φάση)	-	€3,8	εκ.

•	Επέκταση	Δικαστηρίου	στην	Πάφο	-	
€6,1	εκ.

• Διαμόρφωση	 του	 Αρχαιολογικού	
Πάρκου	Ιδαλίου	-	€0,4	εκ.

•	Βελτίωση	Λεωφόρου	Αγ.	Φυλάξεως	
στη	Λεμεσό	-	€3,5	εκ.

•	Οδικό	Δίκτυο	Βιομηχανικής	Περιοχής	
Αθηένου	-	€0,4	εκ.

•	Επέκταση	Γενικού	Νοσοκομείου	Λάρ-
νακας	-	€24,0	εκ.

•	 Εκβάθυνση	 αλιευτικού	 καταφυγίου	
Λάρνακας	-	€0,2	εκ.

•	 Λεωφόρος	 Καρύων	 στο	 Αυγόρου	 -	
Φάση	Β1	-	€0,6	εκ.

•	 Δημιουργία	 πρόσθετων	 ΚΕ.ΠΟ	 από	
τα	Κυπριακά	Ταχυδρομεία	-	Κακοπε-
τριά,	Αγρό,	Λεύκαρα	-	€0,3	εκ.

•	Δημιουργία	 δεύτερου	Κέντρου	Εξυ-
πηρέτησης	 του	Πολίτη	 στη	 λεωφό-
ρο	Αρχ.	Μακαρίου	Γ΄	στη	Λευκωσία	
(ενοικιαζόμενο)	-	€0,3	εκ.

• Διαμόρφωση	του	πρώην	Κτηνιατρεί-
ου	Αγρού	για	μεταστέγαση	του	Αστυ-
νομικού	Σταθμού	Αγρού	-	€0,3εκ.

Ποια	είναι	τα	έργα	για	τα	οποία	έχουν	
ζητηθεί	 ή	 αναμένεται	 να	 ζητηθούν	
προσφορές,	μέχρι	το	τέλος	του	2016;
ΕΡΓΑ	ΠΟΥ	ΕΧΟΥΝ	ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

› Έργα	του	Προϋπολογισμού	του	Τμή-
ματος	Δημοσίων	Έργων:
• Παράλληλος	 Δρόμος	 προς	 Λιμά-
νι	 Λεμεσού	 (Μελέτη/	 Κατασκευή).	
Βρίσκεται	 στην	Αναθεωρητική	Αρχή	
Προσφορών	 και	 αναμένεται	 απόφα-
ση	-	€14,6	εκ.	

• Βελτίωση	 Αρχαιολογικού	 Μουσείου	
στην	Πάφο	-	€1,4	εκ.

• Αρχιτεκτονικός	Διαγωνισμός	του	Αρ-
χαιολογικού	 Μουσείου	 Λευκωσίας	
(αξία	έργου	€50	εκ.)

• Βελτίωση	Παραλιακού	Βορειοδυτικού	
Μετώπου	Πάφου	(περιοχή	VENUS)	-	
€2,2	εκ.

• Σταθεροποίηση	 κατολίσθησης	 και	
ανακατασκευή	 τμήματος	 δρόμου	
Λουκρούνου-Σίμου	-	€0,8	εκ.

•	 Παρακαμπτήριος	 Πελενδρίου	 προς	
Ποταμίτισσα	(Κατασκευή)	-	€2,0	εκ.

›Έργα	 του	 Προϋπολογισμού	 άλλων	
Υπουργείων	και	Τμημάτων
• Βελτίωση	της	λεωφόρου	Τσερίου	στο	
Στρόβολο	-	€8,1	εκ.

• Ανακαίνιση/Αναστύλωση	 Δημοτικού	
Θεάτρου	Λευκωσίας	-	€14,0	εκ.

• Αστυνομική	Διεύθυνση	Μόρφου	στη	
Ευρύχου	-	€4,5	εκ.

• Πυροσβεστικός	 Σταθμός	 Λεμεσού	 -	
€6,0	εκ.

• Αστυνομική	 Διεύθυνση	 στο	 Παραλί-
μνι	-	€6,6	εκ.

• Λεωφόρος	 Φραγκλίνου	 Ρούσβελτ	
στη	Λεμεσό	-	€3,0	εκ.

•	Γραφείο	Καταπολέμησης	Ηλεκτρονι-
κού	Εγκλήματος	-	€0,07	εκ.

•	Αποκατάσταση	Διατηρητέας	Οικοδο-
μής	στην	οδό	Κινύρα	(Τμήματος	Πο-
λεοδομίας	και	Οικήσεως)	-	€1,1	εκ.	

•	Διεύρυνση/κατασκευή	 του	 παρα-
καμπτήριου	 δρόμου	 Γερμασόγειας	
(φάση	Α).	Βρίσκεται	στην	Αναθεωρη-
τική	Αρχή	Προσφορών	και	αναμένε-
ται	απόφαση	περί	το	τέλος	του	χρό-
νου	-	€6,0	εκ.

ΕΡΓΑ	 ΠΟΥ	 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	 ΝΑ	 ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΧΘΟΥΝ	ΜΕΧΡΙ	ΤΟ	ΤΕΛΟΣ	ΤΟΥ	
2016	ΑΡΧΕΣ	ΤΟΥ	2017

›Έργα	του	Προϋπολογισμού	του	Τμή-
ματος	Δημοσίων	Έργων:
• Κατεδάφιση	 του	Οικισμού	Βερεγγά-
ρια	στα	Κ.	Πολεμίδια	-	€9,5	εκ.

• Κατασκευή	Τμήματος	 της	Λεωφόρου	
1ης	Απριλίου	στο	Παραλίμνι	-	€1,8	εκ.

• Νέος	δρόμος	προσπέλασης	προς	Μέ-
νοικο	-	€3,5	εκ.

• Απλίκι	–	Λεύκα	(οδόφραγμα)-€3,0	εκ.
• Ενεργειακή	Απόδοση	Κυβερνητικών	
Κτηρίων	Πάφου	-	€4,7	εκ.

• Αποκατάσταση	 κτιρίου	 Κορωναίου	
στον	Πειραιά	για	στέγαση	Γραφείου	
του	Τμήματος	Εμπορικής	Ναυτιλίας	-	
€2,5	εκ.	

• Αναβάθμιση	 Συστημάτων	 Ελέγχου	
Φωτοελεγχομένων	Κόμβων	 και	Δια-
βάσεων	Πεζών/Ποδηλάτων	(Α’	Φάση	
Λ/σία)	-	€1,9	εκ.	

• Λεωφόρος	Καλλιπόλεως	στη	Λευκω-
σία	-	€4,2	εκ.

• Δίκτυο	 ποδηλατοδρόμων	 (Β΄	Φάση)	
από	Μετόχι	μέχρι	πλατεία	Σολωμού	
-	€0,6	εκ.

› Έργα	 του	 Προϋπολογισμού	 άλλων	
Υπουργείων	και	Τμημάτων:
• Ευπρεπισμός/Εξωραϊσμός	 περιοχής	
Αρχιγραμματείας	-	€0,5	εκ.

•	Ανακαίνιση	 του	 Ιστορικού	 κτηρίου	
της	Αρχιγραμματείας	-	€5,4	εκ.

• Κέντρο	Υγείας	στην	Αθηένου-€1,1	εκ.
• Δρόμος	που	συνδέει	 το	Κέντρο	 της	
Γεροσκήπου	με	την	Τουριστική	Περι-
οχή	Γεροσκήπου	-	€3,5	εκ.

ΣυνέντευξηΣυνέντευξη
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• Κατασκευή	 κυκλικού	 κόμβου	 στη	
Λεωφ.	 Χρ.	 Κράνου,	 Γερμασόγεια	 -	
€0,3	εκ.

• Ανέγερση	Πυροσβεστικού	Σταθμού	Βα-
σιλικού	(Ενεργειακό	Κέντρο)	-	€1,9	εκ.

•	Λιμενική	και	Ναυτική	Αστυνομία	Λε-
μεσού	-	€3,0	εκ.

•	Επαρχιακό	Δικαστήριο	Αμμοχώστου	
-	€6,0	εκ.

• Μετατροπή	του	Οίκου	Νοσοκόμων	σε	
κλινική	 Φυματίωσης	 στην	 Κυπερού-
ντα	-	€3,0	εκ.	

• Διεύρυνση	 και	 βελτίωση	 της	 Λεωφ.	
Μακαρίου	στον	Ύψωνα	-	€1,5	εκ.

• Βελτίωση	 δρόμου	 Σωτήρας	 -	 Δερύ-
νειας	-	€8,0	εκ.

• Ανέγερση	νέων	Αστυνομικών	Σταθμών	
στις	Κοινότητες	Περιστερώνας,	Στρου-
μπιού,	Λάνιας,	Κουκλιών	-	€1,5	εκ.

• Οδικό	Δίκτυο	στο	Ενεργειακό	Κέντρο	
Βασιλικού	-	€3,0	εκ.

• Οδικό	Δίκτυο	στα	Γήπεδα	του	ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΑ	στη	Λεμεσό	-	€4,0	εκ.

• Μετατροπές	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	
και	Φιλοξένια	για	το	Ευρωπαϊκό	Συ-
νέδριο	του	Υπουργείου	Οικονομικών	
(ολοκλήρωση	 -	 Μάιος	 του	 2017)	 -	
€0,5	εκ.

Πέστε	 μας,	 αν	 μπορείτε,	 ποια	 σημα-
ντικά	 έργα	 συμπεριλαμβάνονται	 στις	
προτάσεις	 σας	 για	 προϋπολογισμό	
του	έτους	2017;
Τα	έργα	που	αναφέρονται	στις	απαντή-
σεις	 4	 και	 5,	 περιλαμβάνονται	 στους	
προτεινόμενους	 Προϋπολογισμούς	
του	ΤΔΕ	όπως	έχουν	διαχωριστεί	ενώ	
τα	 υπόλοιπα	 περιλαμβάνονται	 στους	
Προϋπολογισμούς	των	διαφόρων	Υπη-
ρεσιών	όπως	του	Υπουργείου	Υγείας,	
του	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης	 και	 Δη-
μόσιας	 Τάξης,	 των	 Δικαστηρίων,	 του	
Υπουργείου	 Εμπορίου,	 Βιομηχανίας	
και	 Τουρισμού	 κ.α.	 και	 εκτελούνται	
κατά	 παραγγελία	 από	 το	 ΤΔΕ	 με	 πι-
στώσεις	που	παραχωρούνται.

Ποιο	 είναι	 το	 όραμα	 σας,	 μέχρι	 το	
2020,	 για	 το	 Τμήμα	 του	 οποίου	 ηγεί-
στε	και	ποια	η	προστιθέμενη	αξία	αν	
τελικά	το	όραμά	σας	επιτευχθεί,	κάτι	
το	οποίο	ο	Σύλλογος	μας	σαφώς	σας	
εύχεται	να	επιτευχθεί;
Όραμα	μου,	 είναι	 το	Τμήμα	να	συνει-
σφέρει	στη	γρήγορη,	άνετη	και	ασφα-
λή	 διακίνηση	 των	 πολιτών	 στο	 οδικό	
δίκτυο,	προσφέροντας	άνετες	και	αξι-
οπρεπείς	συνθήκες	εξυπηρέτησης	και	
στέγασης	 των	 πολιτών	 σε	 σύγχρονα	

δημόσια	κτίρια,	και	να	συμβάλει	ουσι-
αστικά	στην	ανάπλαση	του	κοινωνικού	
μας	περιβάλλοντος	σε	αρμονία	με	 το	
φυσικό	περιβάλλον.	

Όπως	γνωρίζετε,	 το	Τ.Δ.Ε.	 μέσα	από	
τη	μακρόχρονη	πορεία	του	μετεξελίσ-
σεται	 σταδιακά	 από	 έναν	 καθαρά	 κα-
τασκευαστικό	ρόλο	 (“ρόλο	κωπηλάτη”	
στα	πρώτα	στάδια	της	ζωής	του,	όπου	
με	δικά	του	εργατικά	χέρια	κατασκεύ-
αζε	 έργα)	 σε	 ένα	 καθαρά	 Επιτελικό	
και	 Εποπτικό	 ρόλο.	 Σε	 ένα	 ρόλο	 των	
στρατηγικών	αποφάσεων	και	των	πρω-
τοποριακών	μεθόδων	υλοποίησης	των	
Έργων.

Με	την	Τεχνογνωσία	και	της	ανεκτίμη-
της	 αξίας	 πολύχρονες	 εμπειρίες	 μας,	
ανεβήκαμε	σταδιακά	αλλά	σταθερά,	τα	
σκαλιά	της	εξέλιξης	σε	ότι	αφορά	τις	
μεθόδους	υλοποίησης	των	Έργων	μας	
όπως	 κάθε	 Αναπτυγμένη	 Ευρωπαϊκή	
χώρα,	με	το	τελευταίο	σκαλοπάτι	της	
εξέλιξης	την	υλοποίηση	Έργων	με	τη	
συμβολή	 και	 συνεργασία	 του	 Ιδιωτι-
κού	Τομέα. Το	σχεδιάγραμμα	πιο	κάτω	
παρμένο	από	Ευρωπαϊκή	βιβλιογραφία	
είναι	σχετικό.

Όραμα	μας	λοιπόν	είναι	να	μπορέσου-
με	 να	 υλοποιήσουμε	 τα	 μεγάλα	 Ανα-
πτυξιακά	μας	Έργα,	 που	μόνον	με	 τη	
συμβολή	και	συμμετοχή	του	Ιδιωτικού	
Τομέα,	με	τις	γνωστές	μεθόδους	Με-
λέτη	–	Κατασκευή	–	Μακροχρόνια	Συ-
ντήρηση	 ή	 και	 με	 την	 πιο	 εξελιγμένη	
μορφή	 της	 Σύμπραξης	 Δημοσίου	 και	
Ιδιωτικού	 Τομέα	 το	 γνωστό	 ΣΔΙΤ,	 θα	
μπορούσαν	 να	 υλοποιηθούν.	 Τα	 έργα	
αυτά	αφορούν	τους	υπόλοιπους	αυτο-
κινητοδρόμους	για	τους	οποίους	υπάρ-
χουν	ήδη	οι	μελέτες	(	Πάφου	–	Πόλις,	
Λεμεσού-	Σαιττά,	Αστρομερίτη-	Ευρύ-
χου,	 Λευκωσία	 –	 Παλαιχώρι,	 Περιμε-
τρικός	 Λευκωσίας)	 καθώς	 επίσης	 και	
άλλα	μεγάλα	έργα	όπως	το	ΤΡΑΜ	στη	
Λευκωσία,	Νέο	κτίριο	της	Βουλής,	Νέο	
Κυβερνητικό	 Χημείο,	 Νέες	 Κεντρικές	
Φυλακές,	Νέο	Κρατικό	Αρχείο	κ.ά	

Ποιο	 μήνυμα	 θα	 θέλατε	 ως	 Μηχανι-
κός,	να	αποστείλετε	σε	νέους	Μηχα-
νικούς,	οι	οποίοι	ημι-απασχολούνται	ή	
είναι	 άνεργοι	 και	 ιδιαίτερα	 στις	 νέες	
μηχανικούς;
Με	 κάθε	 ειλικρίνεια,	 είναι	 αμέτρητες	
οι	 φορές	 που	 σκέφτομαι	 τους	 νέους	
Μηχανικούς,	γιατί	η	σημερινή	οικονο-
μική	 κρίση	 έπληξε	 πρώτα	 τα	 Αναπτυ-

ξιακά	Έργα	και	κατ΄	επέκταση	αυτούς.	
Θέλω	όμως	να	πω	σε	όλους,	ότι	η	Μη-
χανική	Επιστήμη,	όχι	μόνον	του	Πολι-
τικού	 Μηχανικού	 αλλά	 και	 όλων	 των	
ειδικοτήτων	 της,	 είναι	 μια	 ΥΠΕΡΟΧΗ	
ΕΠΙΣΤΗΜΗ,	γιατί	μέσω	αυτής,	ο	κάθε	
Μηχανικός	 ανακαλύπτει,	 δημιουργεί	
και	απολαμβάνει	ένα	έργο	μικρό	ή	με-
γάλο,	ΤΟ	ΕΡΓΟ	ΤΟΥ,	ξεκινώντας	από	
ένα	απλό	σκίτσο	σε	ένα	χαρτί	και	του	
προσδίδει	ζωή	βλέποντας	το	να	μετα-
τρέπεται	 και	 υλοποιείται	 στην	 πράξη,	
όταν	μπει	κάτω	το	μυαλό,	η	εξυπνάδα,	
η	 Τεχνολογία,	 η	 Τεχνογνωσία	 αλλά,	
κυρίως,	η	κρίση	του	Μηχανικού.	Ο	Μη-
χανικός,	δεν	σταματά	ποτέ	να	κυνηγά	
την	 εξέλιξη	 και	 την	 νέα	 Τεχνολογία,	
ψάχνοντας	 συνεχώς	 νέες	 προσεγγί-
σεις	 για	 ενεργειακά	 αναβαθμισμένες	
μελέτες,	 νέες	 τάσεις	 της	 Τεχνολογί-
ας,	 ή	 νέα	 αναβαθμισμένα	 προϊόντα,	
με	σκοπό	μια	πιο	άνετη	και	βελτιωμένη	
λειτουργικότητα	από	τους	χρήστες.

Το	μήνυμα	που	θέλω	να	στείλω	στους	
νέους	Μηχανικούς,	είναι	να	μην	τα	βά-
λουν	ποτέ	κάτω,	έστω	και	τώρα	με	τη	
μεγάλη	 ανεργία.	 Να	 μελετούν	 και	 να	
ενημερώνονται	 αδιαλείπτως,	 λαμβά-
νοντας	μέρος	σε	όλα	τα	γεγονότα	και	
ενημερωτικά	 συνέδρια	 και	 μαθήματα	
του	 τόπου	 μας	 και	 παρακολουθώντας	
την	 εξέλιξη	 της	 Τεχνολογίας	 και	 τα	
νέα	αναβαθμισμένα	λογισμικά	πακέτα	
του	 Τομέα	 τους.	 Είμαι	 βέβαιη	 ότι	 τα	
δύσκολα	πέρασαν	και	ότι	έρχονται	κα-
λύτερες	μέρες	για	τον	τόπο	μας,	ενώ	η	
ανεργία	ειδικά	των	Μηχανικών	σταδια-
κά	θα	μειώνεται.

Οι	νέες	Μηχανικοί	ειδικότερα,	να	μην	
νοιώσουν	ποτέ	ότι	δεν	είναι	ισάξιες	με	
τους	άντρες	συναδέλφους	τους,	αλλά	
να	πιστέψουν	ότι	μπορούν	να	προσφέ-
ρουν	ισάξια	στον	τομέα	τους,	έστω	και	
αν	έχουν	την	επιπρόσθετη	μεγάλη	ευ-
θύνη,	(αλλά	και	τη	μεγάλη	ευλογία),	να	
φέρουν	στον	κόσμο	τα	παιδιά	τους,	να	
τα	θηλάσουν	και	να	αγωνιστούν	να	τα	
μεγαλώσουν.	Εγώ	προσωπικά,	παρόλη	
τη	διαχρονική	αφοσίωση	μου	στο	Τμή-
μα,	είχα	την	ευτυχία	να	μεγαλώσω	τρία	
υπέροχα	παιδιά,	τα	οποία	αξιώθηκα	να	
σπουδάσω	 και	 να	 τα	 δω	 σήμερα	 επι-
τυχημένους	επαγγελματίες.	Συνεπώς,	
πιστεύω	ακράδαντα	ότι	για	μια	γυναίκα	
Μηχανικό,	είναι	εφικτός	ο	συνδυασμός	
μιας	 επιτυχημένης	 καριέρας	 και	 μιας	
ευτυχισμένης	 οικογένειας,	 φτάνει	 να	
τηρούνται	οι	απαραίτητες	ισορροπίες.

ΣυνέντευξηΣυνέντευξη
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Aποτελέσματα φωτογραφικού διαγωνισμού
με θέμα « Πόρτες και Παράθυρα στην Κύπρο »

Έχει	 ολοκληρωθεί	 ο	 Διαγωνισμός	

Φωτογραφίας	 με	 θέμα:	 «Πόρτες	

και	Παράθυρα	στην	Κύπρο»,	τον	οποίο	

προκήρυξε	 ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 Κύπρου	 στις	 15	 Απριλίου	

2016.

Ο	 διαγωνισμός	 πραγματοποιήθηκε	

με	 τη	 συνεργασία	 της	 Φωτογραφικής	

Εταιρείας	 Κύπρου,	 του	 Επιστημονι-

κού	 Τεχνικού	 Επιμελητήριου	 Κύπρου	

(ΕΤΕΚ)	 και	 της	 Ομοσπονδίας	 Συνδέ-

σμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	

(ΟΣΕΟΚ).

Ο	διαγωνισμός	ήταν	ανοικτός	για	όλα	

τα	πρόσωπα	(ερασιτέχνες	και	επαγγελ-

ματίες	φωτογράφους,	μαθητές,	φοιτη-

τές,	κύπριους,	αλλοδαπούς	κ.λπ.).

Σκοπός	 του	διαγωνισμού	ήταν	η	ανά-

δειξη	 των	 διαφορετικών	 ειδών	 πορ-

τών	και	παραθύρων	που	υπάρχουν	και	

υπήρχαν	στην	Κύπρο,	διαχρονικά	(πα-

ραδοσιακά	 και	 μη,	 ξύλινα,	 μεταλλικά	

κλπ),	 η	 δημιουργία	 βάσης	 δεδομένων	

για	 μελλοντική	 έκθεση	 φωτογραφίας	

με	θέμα	Πόρτες	-	Παράθυρα	στην	Κύ-

προ	και	η	διακόσμηση	του	ημερολογί-

ου	2017,	που	θα	εκδώσει	ο	Σύλλογος	

Πολιτικών	Μηχανικών	 Κύπρου,	 με	 τις	

12	καλύτερες	φωτογραφίες.

Η	Κριτική	Επιτροπή	απαρτιζόταν	από	

τους:

•	Πάρις	Σκούλουκος,

	 Πρόεδρος	Επαρχιακού	Τμήματος	

Λευκωσίας	Κερύνειας	ΣΠΟΛΜΗΚ

•	Στέλιος	Αχνιώτης,

	 Πρόεδρος	ΕΤΕΚ

•	Πλάτωνας	Στυλιανού,

	 Πρόεδρος	Κεντρικού	Διοικητικού	

Συμβουλίου	ΣΠΟΛΜΗΚ

•	Κωνσταντίνος	Χαραλάμπους,

	 Πρόεδρος	 Φωτογραφικής	 Εταιρείας	

Κύπρου

•	Κώστας	Ρουσιάς,

	 Πρόεδρος	ΟΣΕΟΚ

Γραμματέας	 της	 Επιτροπής	 ήταν	 ο	

Γιάννος	 Πουμπουρής,	 Γραμματέας	

του	Επαρχιακού	Τμήματος	Λευκωσίας	

Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ.

Στα	πλαίσια	του	διαγωνισμού	υποβλήθη-

καν	148	φωτογραφίες	από	18	πρόσωπα.

Η	 Κριτική	 Επιτροπή	 αποφάσισε	 την	

απονομή	 των	 πιο	 κάτω	 βραβείων	 και	

επαίνων:

1ο	Βραβείο	(€200)	Μαίρη	Παντέχη

2ο	Βραβείο	(€100)	Πέτρος	Φιάκκας

3ο	Βραβείο	(€50)	Κάλια	Χρίστου

3ο	Βραβείο	(€50)	Γιώργος	Νεοφύτου	

Απονεμήθηκαν	 8	Έπαινοι	 στους	 ακό-
λουθους	 συμμετέχοντες	 (με	 αλφαβη-

τική	σειρά	ονόματος)

Γιώργος	Αβραάμ

Γιώργος	Νεοφύτου

Μαίρη	Παντέχη

Νικόλας	Ασσιώτης

Πέτρος	Φιάκκας	(2	έπαινοι)

Christopher	Parsons (2	έπαινοι)

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	εκ-
φράζει	θερμά	συγχαρητήρια	σε	όλους	
τους	διαγωνιζόμενους	και	 τους	ευχα-
ριστεί	 για	 τη	συμμετοχή	 τους	στο	δι-
αγωνισμό.

Φωτογραφικός ΔιαγωνισμόςΦωτογραφικός Διαγωνισμός

1ο

Παραδοσιακά,	ξύλινα,	και	μεταλλικά	παράθυρα	στην	Κύπρο
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Ο 
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	 σε	 συνέ-
χεια	των	τεσσάρων	Διεθνών	Συνεδρίων	που	διοργά-
νωσε	με	μεγάλη	επιτυχία	σε	θέματα	σχετικά	με	την	

Ασφάλεια	και	Υγεία	στα	Κατασκευαστικά	Έργα,	διοργανώ-
νει	το	πέμπτο	Διεθνές	Συνέδριο	και	Έκθεση	Εξοπλισμού	και	
Υπηρεσιών	με	θέμα	«Μηδέν	Ατυχήματα:	Πρακτικές	Λύσεις	
στα	Προβλήματα»	στις	26	και	27	Μαΐου	2017	στο	Συνεδρια-
κό	Κέντρο	Φιλοξενία,	στη	Λευκωσία.

Το	πρωτοποριακό,	για	τα	Κυπριακά	δεδομένα,	Συνέδριο	θα	
πραγματοποιηθεί	με	 τη	συνεργασία	του	Γερμανικού	 Ινστι-
τούτου	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	πρόληψης	Ατυχημάτων	
στον	 Κατασκευαστικό	 Τομέα	 «German	 Institute	 for	 Social	
Security	and	Accident	Prevention	in	Construction	Sector»	(BG	
BAU)	και	τη	στήριξη	του	Διεθνούς	Οργανισμού	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	στο	Κατασκευαστικό	Τομέα	«International	Social	
Security	Association,	Construction	Sector»	(ISSA	C)	και	του	
Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου.	

Η	 Υπουργός	 Εργασίας,	 Πρόνοιας	 και	 Κοινωνικών	 Ασφα-

λίσεων	 έχει	 θέσει	 το	Συνέδριο	 υπό	 την	αιγίδα	 της	 και	 θα	
απευθύνει	χαιρετισμό	κατά	την	έναρξη	του.	 	Επιπλέον	το	
Συνέδριο	στηρίζεται	από	το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας.	
 
Στο	Συνέδριο	διακεκριμένοι	 εμπειρογνώμονες	από	 τον	Ευ-
ρωπαϊκό	και	Διεθνή	χώρο,	μεταξύ	των	οποίων	ο	Πρόεδρος	
και	οι	τρεις	Αντιπρόεδροι	του	ISSA	C,		θα	παρουσιάσουν	τους	
7	Χρυσούς	Κανόνες	καθώς	και	Πρακτικές	Λύσεις	στα	προ-
βλήματα	για	την	επίτευξη	του	στόχου	Μηδέν	Ατυχήματα.	Το	
θέμα	του	Συνεδρίου	είναι	το	θέμα	της	παγκόσμιας	εκστρα-
τείας	στο	Κατασκευαστικό	τομέα	που	υποστηρίζεται	από	τον	
Διεθνή	Οργανισμό	ISSA	C	και	άλλους	διεθνείς	οργανισμούς.

Το	Πρόγραμμα	του	Συνεδρίου,	οι	Ομιλητές	και	άλλες	πλη-
ροφορίες	θα	ανακοινωθούν	στην	ιστοσελίδα	του	Συνεδρίου	
στη	διεύθυνση	www.constructionOSH2017.spolmik.org,	στην	
ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	και	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτύω-
σης.	Επιπρόσθετα	μπορείτε	να	αποτείνεστε	στη	Γραμματεία	
του	Συλλόγου,	στον	αριθμό	 τηλέφωνου	22672866	ή	στην	
ηλεκτρονική	διεύθυνση	info@spolmik.org.
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Εκπροσώπηση	της	Κύπρου	στην	ετήσια	Γενική	Συνέλευση	της	FEANI

(European	Federation	of	National	Engineering	Associations)

Eπικαιροποίηση	στοχείων	Mελών	Συλλόγου

Eνημερωτικό	υλικό	στο	κλειδωμένο	μέρος	της	Ιστοσελίδας	του	Συλλόγου

Η χώρα	 μας	 εκπροσωπήθηκε	 στην	 φετινή	 Γενική	 Συ-νέλευση	 της	 FEANI	 από	 τους	 συναδέλφους	 Στέλιο	

Αχνιώτη,	Πρόεδρο	του	ΕΤΕΚ	και	Ανδρέα	Θεοδότου,	Γενι-

κό	Γραμματέα	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	και	μέλος	του	Γενικού	Συμ-

βουλίου	του	ΕΤΕΚ.	Η	συνεχής	παρουσία	μας	τα	τελευταία	

χρόνια	στις	Γενικές	Συνελεύσεις	αλλά	και	στις	συναντήσεις	

των	Εθνικών	Επιτροπών	της	FEANI	μας	δίνει	την	ευκαιρία	

να	ενημερωνόμαστε	και	να	ανταλλάσσουμε	απόψεις	 	που	

αφορούν	την	κοινωνία	των	Μηχανικών	της	Ευρώπης.	Στην	

φετινή	Γενική	Συνέλευση,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στην	

Στοκχόλμη,		εκτός	από	τον	ετήσιο	απολογισμό	δράσης	και	

τον	 ταμειακό	 απολογισμό	 συζητήθηκε	 πληθώρα	 θεμάτων	

που	αφορούν	τον	κλάδο	της	Μηχανικής	στην	Ευρώπη.	Με-

ταξύ	 άλλων	 συζητήθηκαν	 τρόποι	 για	 ενεργότερη	 συμμε-

τοχή	των	Μηχανικών	στα	κέντρα	λήψεως	αποφάσεων	της	

Ευρώπης,	θέματα	κινητικότητας,	δηλαδή	ελεύθερη	άσκηση	

της	μηχανικής	στην	επικράτεια	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	με	

την	έκδοση	«Ευρωπαϊκής	Κάρτας	Μηχανικής»	αλλά	και	σε	

χώρες	εκτός	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.		Επίσης	έγινε	παρουσί-

αση	της	πρότασης	των	μηχανικών	της	Ευρώπης	προς	την	

Ευρωπαϊκή	Επιτροπή		για	«δημιουργία	κοινού	πλαισίου	εκ-

παίδευσης».	Επιπρόσθετα	,	μέσα	από	τις	επαφές	μας	με	εκ-

προσώπους	διαφόρων	χωρών	μας	έγινε	η	τιμητική	πρόταση	

για	διοργάνωση	στην	Κύπρο		της	επόμενης	συνάντησης	των	

χωρών	της	FEANI	που	ανήκουν	στην	νότια	περιφέρεια.	Τέ-

λος	ο	Γενικός	Γραμματέας	της	FEANI	κ.	Dirk	Bochar	αποδέ-

χτηκε	με	ιδιαίτερη	χαρά	την	πρόταση	μας	να	παραστεί	σε	εκ-

δήλωση	που	προγραμματίζεται	να	διεξαχθεί	στην	χώρα	μας	

από	την	Εθνική	Επιτροπή	Κύπρου	της	FEANI	με	θεματολογία	

που	αφορά	το	επάγγελμα	του	Μηχανικού	στην	Ευρώπη.	

Στο	 κλειδωμένο	 μέρος	 της	 ιστοσελίδας	 του	 Συλλόγου	

μας,	στο	οποίο	μπορείτε	να	συνδεθείτε	με	 τους	κωδι-

κούς	που	σας	έχουν	ήδη	σταλεί,	υπάρχει	διαθέσιμο	επιπρό-

σθετο	υλικό	όπως	ενημερωτικά	δελτία	του	FIB,	του	ΕCCE,	

παρουσιάσεις	από	Σεμινάρια	και	Συνέδρια	που	διοργανώνει	

ο	Σύλλογος	κ.α.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΠΟΛΜΗΚ 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Ονοματεπώνυμο: 

Αρ. Μητρώου ΣΠΟΛΜΗΚ:  Αρ. Ταυτότητας: 
Ημερομηνία  
Γέννησης: Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ: 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 

Πόλη: Τ.Κ. 

Τηλέφωνα Εργασίας: Οικίας: Κινητό:  

Φαξ: Email:  

Εργοδότης 
Επωνυμία Εργοδότη: 

Ακαδημαϊκά Προσόντα 
Τίτλος Ίδρυμα Χώρα Έτος Αποφοίτησης 

    
    
    
Επαγγελματικές Οργανώσεις 
Επαγγελματική Οργάνωση Χώρα Από 

   

   

   

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το έντυπο ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή με φαξ στο 22674650. 

 

O Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	για	σκοπούς	σωστής	 και	 έγκυρης	 ενημέρωσης	 των	 μελών	 του,	

έχει	 αναρτήσει	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 σχετικό	 έντυπο	 Επι-

καιροποίησης	Στοιχείων	Μελών	στον	πιο	 κάτω	σύνδεσμο:	

www.spolmik.org.	Γίνεται	παράκληση	προς	τα	μέλη	όπως	

συμπληρώσουν	 τυχόν	αλλαγές	στα	στοιχεία	 επικοινωνίας	

τους	στο	σχετικό	έντυπο	και	αποσταλούν	ηλεκτρονικά	στο	

info@spolmik.org	ή	με	φαξ	στο	22674650.	Σας	ευχαριστού-

με	εκ	των	προτέρων	για	τη	θετική	σας	ανταπόκριση.



58 Πολιτικός Mηχανικός   Δεκέμβριος 2016

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Διάλεξη	με	θέμα	«Έργα	προστασίας	και	βελτίωσης	της	παραλίας	και	Έργα	προστασίας	από	πλημμύρες»

Σεμινάριο	με	θέμα	«Τwo	day	introductory	course	in	construction	adjudication»

Διάλεξη	με	θέμα	«Εφαρμογή	Ευρωπαικής	οδηγίας	για	τις	πλημμύρες	στην	Κύπρο	-

Σχέδια	διαχείρησης	κινδύνων	πλημμύρας	Επαρχίας	Λέυκωσίας»

Διάλεξη	με	θέμα	«Ενεργειακή	απόδοση	κτιρίων	και	τα	σύγχρονα	συστήματα	θερμομόνωσης,	Climaplus	και	Υtong»

Διάλεξη	με	θέμα	«Παθητικά	κτίρια	και	κτίρια	σχεδόν	μηδενικής	κατανάλωσης	ενέργειας»

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Πάφου	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 διορ-

γάνωσε	 διάλεξη	 με	 θέμα	 «Έργα	 προστασίας	 και	 βελ-

τίωσης	 της	 παραλίας	 και	 έργα	 προστασίας	 από	 πλημμύ-

ρες».	Η	διάλεξη	πραγματοποιήθηκε	το	Σάββατο,	14	Μαΐου	

2016,	στο	ξενοδοχείο	Aquamare	στην	Πάφο,	με	ομιλητή	το	 

Δρ.	Αντώνη	Τουμαζή.

Η	 παρουσίαση	 εστιάστηκε	 στο	 ρόλο	 του	 Πολιτικού	 Μη-

χανικού	 στην	 προστασία	 και	 βελτίωση	 των	 παραλιών	 και	

στην	προστασία	υποστατικών	από	πλημμύρες	(από	βροχή,	

ποταμούς,	κύματα	ή	άλλες	αιτίες),	σε	προτεινόμενα	έργα	

προστασίας	και	βελτίωσης	του	παραλίας	στις	περιοχές	Δη-

μοτικής	Πλαζ	Πάφου	(πλησίον	του	Φάρου),	πλησίον	του	ξε-

νοδοχείου	Venus	και	πλησίον	του	ξενοδοχείου	St.	George	

και	σε	κίνδυνους	από	πλημμύρες	και	τρόπους	προστασίας	

υποστατικών	 με	 αναφορά	 στο	 αυτόματο	 αντιπλημμυρικό	

φράγμα,	που	αναπτύχθηκε	από	τον	ομιλητή	(Patent	no.	GB	

2514879).

Το	 Chartered	 Institute	 of	 Arbitrators,	 Cyprus	 Branch,	 με	

την	 υποστήριξη	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	 διοργάνωσε	 σεμινά-

ριο	 με	 θέμα	 «Τwo-day	 introductory	 course	 in	 construction	

adjudication».

Το	 σεμινάριο	 πραγματοποιήθηκε	 στις	 19	 &	 20	 Μαΐου	

2016	 στο	 ETC	 -	 Events	 &	 Training	 Centre	 στη	 Λευκωσία.

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	 διοργάνωσε	 την	 πιο	 πάνω	 διάλεξη,	 την	

Τετάρτη, 25	Μαΐου	2016,	στο	ξενοδοχείο	Κλεοπάτρα	στη	

Λευκωσία.	

Ομιλητής	 ήταν	 ο	 κ.	 Κώστας	 Αριστείδου,	 Υδρολόγος	 στο	

Τμήμα	Αναπτύξεως	Υδάτων,	ο	οποίος	αναφέρθηκε,	μεταξύ	

άλλων,	στην	Ευρωπαϊκή	Οδηγία	(2007/60/ΕΚ)	για	τις	Πλημ-

μύρες	 και	 τα	στάδια	 εφαρμογής	 της,	στην	προκαταρκτική	

Αξιολόγηση	Κινδύνων	Πλημμύρας	και	αναγνώριση	Περιοχών	

Δυνητικού	Σημαντικού	Κινδύνου	Πλημμύρας	στην	Κύπρο.

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	διοργά-

νωσε	με	επιτυχία	την	πιο	πάνω	διάλεξη,	την	Τετάρτη,	

25	Μαΐου	2016,	στην	Αίθουσα	διαλέξεων	Οικήματος	Συνδέ-

σμου	Εργοληπτών	Πάφου.

Ομιλητής	ήταν	ο	κ.	Δημήτρης	Μπουραΐμης,	Πολιτικός	Μηχα-

νικός.	Χορηγός	της	εκδήλωσης	ήταν	η	εταιρία	ΕPIFANIOU	

ENERGY.

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διορ-

γάνωσε	 διάλεξη	 με	 θέμα:	 «Παθητικά	Κτίρια	 και	 Κτίρια	

Σχεδόν	Μηδενικής	Κατανάλωσης	Ενέργειας»

Η	διάλεξη	πραγματοποιήθηκε	με	πολύ	μεγάλη	επιτυχία,	τη	

Δευτέρα,	 6	 Ιουνίου	 2016,	 στην	Αίθουσα	Τάσσος	Παπαδό-

πουλος,	στο	ΤΕΠΑΚ	στη	Λεμεσό.

Ομιλητές	 της	 εκδήλωσης	 ήταν	 ο	 κ.	 Νίκος	 Χ’	 Νικολάου,		

Υπουργείο	Ενέργειας,	ο	κ.	Μίλος	Ίλιτς,	Ελληνικό	Ινστιτούτο	

Παθητικών	Κτιρίων	και	ο	Δρ.	Πολύβιος	Ελευθερίου,	ΤΕΠΑΚ
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Προβολή	ντοκιμαντέρ	«Υπέρ	Κατασκευές	-	γεφυρα	Ρίου	Αντίριου»

Γενική	Συνέλευση	ΣΠΜΑΚ

Διάλεξη	με	θέμα	«	Ευρωκώδικας	8	-	Μέρος	1:	Πρόνοιες	και	εφαρμογή»

Διάλεξη	με	θέμα	«	Παθητικά	κτίρια	και	κτίρια	μηδενικής	κατανάλωσης	ενέργειας»

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	στα	πλαίσια	επιμόρφωσης,	ενημέρωσης	και	

σύσφιξης	των	σχέσεων	μεταξύ	των	μελών	του,	εγκαινίασε	

μια	νέα	σειρά	εκδηλώσεων,	η	οποία	περιλαμβάνει	προβολή	

ταινιών	που	αφορούν	Υπερκατασκευές	(Extreme	Structures).

Το	πρώτο	ντοκιμαντέρ	προβλήθηκε	την	Τετάρτη	8	Ιουνίου,	
2016,	 στο	 Μοondog’s	 Bar&Grill	 και	 αφορούσε	 τη	 Γέφυρα	
Ρίου-Αντιρρίου.	 Μετά	 την	 προβολή	 ακολούθησε	 σύντομη	
συζήτηση,	όπου	δόθηκε	η	δυνατότητα	στους	συναδέλφους	
που	είχαν	εμπειρίες	στο	συγκεκριμένο	έργο	ή	σε	παρόμοια	
έργα,	να	τις	μοιραστούν	με	τους	υπόλοιπους.	Η	εκδήλωση	
αποτέλεσε	 και	 ευκαιρία	 ανταλλαγής	 απόψεων	 των	 συνα-
δέλφων	σε	διάφορα	θέματα	σχετικά	με	τον	κλάδο.

Στις	10	Ιουνίου	2016,	πραγματοποιήθηκε	η	4η	Ετήσια	Γε-

νική	 Συνέλευση	 του	 Συνδέσμου	 Πολιτικών	Μηχανικών	

και	 Αρχιτεκτόνων	 Κύπρου	 (ΣΠΜΑΚ),	 στο	 Εκπαιδευτικό	 &	

Πολιτιστικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ.

Στη	Συνέλευση	συζητήθηκε	η	δράση	 του	Συνδέσμου	κατά	

την	προηγούμενη	χρονιά.	Οι	εργασίες	της	Συνέλευσης	ολο-

κληρώθηκαν	με	αρχαιρεσίες,	για	την	εκλογή	των	νέων	Με-

λών	που	θα	απαρτίζουν	το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο.

Tο	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Συνδέσμου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	 και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	 καταρτίστηκε	σε	Σώμα	

ως	εξής:

•	 Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πολιτικός	Μηχανικός

	 Γενικός	Γραμματέας

•		 Χρίστος	Χριστοδούλου,	Αρχιτέκτονας

	 Βοηθός	Γενικός	Γραμματέας

•		 Παναγιώτης	Παναγή,	Αρχιτέκτονας

	 Γενικός	Ταμίας

•		 Ανδρέας	Θεοδότου,	Πολιτικός	Μηχανικός

	 Βοηθός	Γενικός	Ταμίας

•		 Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Πολιτικός	Μηχανικός

	 Μέλος

•		 Αιμίλιος	Μιχαήλ,	Αρχιτέκτονας

	 Μέλος

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	διοργά-

νωσε	διάλεξη	με	θέμα:	«Ευρωκώδικας	8	–	Μέρος	1:	

Πρόνοιες	και	εφαρμογή».

Η	διάλεξη	πραγματοποιήθηκε	το	Σάββατο,	11	Ιουνίου	2016, 

στο	Ξενοδοχείο	Aquamare,	στην	Πάφο.

Ομιλητής:	Δρ.	Κρίστης	Χρυσοστόμου,	Κοσμήτορας	Σχολής	

Μηχανικής	και	Τεχνολογίας,	ΤΕΠΑΚ.

Το	Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λάρνακας	 -	 Αμμοχώστου	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	σε	συνεργασία	με	 το	Ελληνικό	 Ινστιτούτο	

Παθητικών	Κτιρίων	και	το	Πανεπιστήμιο	Frederick,	διοργά-

νωσαν	το	πιο	πάνω	επιμορφωτικό	σεμινάριο	την	Τετάρτη,	

02	Νοεμβρίου	2016,	στο	Ξενοδοχείο	Sunhall	στη	Λάρ-

νακα.

Ομιλητές	ήταν	ο	Νίκος	Χ’	Νικολάου,		Υπουργείο	Ενέρ-

γειας,	 ο	Μίλος	 Ίλιτς,	 Ελληνικό	 Ινστιτούτο	 Παθητικών	

Κτιρίων	 και	 ο	 Δρ.	 Πάρης	 Φωκαΐδης,	 Πανεπιστήμιο	

Frederick
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Διοργάνωση	αιμοδοσίας

Παρουσίαση	της	Ημερίδας	«Ασφάλεια	και	υγεία	στα	κατασκευαστικά	Έργα,

Ο	ρόλος	και	οι	υποχρεώσεις	του	Πολιτικού	Μηχανικού»

Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	Προσεισμικός	και	Μετασεισμικός	Έλεγχος	Υφιστάμενων	Κτιρίων

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	-	Κερύνειας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	όπως	κάθε	

χρόνο,	έτσι	και	φέτος	διοργάνωσε	αιμοδοσία	και	κάλεσε	τα	μέλη	του	να	

συνεισφέρουν	στο	σκοπό	αυτό.

Η	αιμοδοσία	πραγματοποιήθηκε	στο	σταθμό	αιμοδοσίας	Έγκωμης,	την	Τετάρτη	

14	Ιουνίου	2016,	Παγκόσμια	Ημέρα	Εθελοντή	Αιμοδότη.

Πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	το	Εκπαιδευτικό	

Πρόγραμμα	Προσεισμικός	και	Μετασεισμικός	Έλεγχος	

Υφιστάμενων	 Κτιρίων,	 στις	 21-23	 Σεπτεμβρίου	 2016,	 στο	

Πανεπιστήμιο	Frederick,	στη	Λευκωσία.	Το	Πρόγραμμα	δι-

οργανώθηκε	από	το	Πιστοποιημένο	από	την	ΑνΑΔ	Εκπαι-

δευτικό	Κέντρο	του	Συλλόγου	μας	και	ήταν	επιχορηγημένο	

από	την	ΑΝΑΔ.

Η	Κύπρος	βρίσκεται	στα	όρια	σύγκλισης	δυο	λιθοσφαιρικών	

πλακών,	της	Αφρικανικής	και	της	Ευρασιατικής,	γι’	αυτό	και	

παρουσιάζει	υψηλή	σεισμικότητα	(είμαστε	στη	δεύτερη	πιο	

σεισμογενή	 ζώνη).	Ως	 εκ	 τούτου,	 εντάσσεται	 στις	 χώρες	

με	υψηλή	σεισμική	επικινδυνότητα	και	μεγάλη	πιθανότητα	

εκδήλωσης	ενός	καταστροφικού	σεισμού.	

Εκπαιδευτής	ήταν	ο	Δρ	Μίλτων	Δημοσθένους,	τον	οποίο	ευ-
χαριστούμε	ιδιαίτερα,	o	οποίος	κατάρτησε	τους	συμμετέχο-
ντες	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	προβαίνουν	σε	προσεισμικό	
και	μετασεισμικό	έλεγχο	υφιστάμενων	κτηρίων,	κυρίως	από	
σκυρόδεμα.	Η	τελευταία	μέρα	του	σεμιναρίου	περιλάμβανε	
επιτόπου	άσκηση	προσεισμικού	ελέγχου	σε	κτήριο	που	πα-
ραχωρήθηκε	από	το	Δήμο	Λευκωσίας,	τον	οποίο	και	ευχαρι-
στούμε	θερμά.

Η ημερίδα	πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	στις	15	Ιουνίου	στη	Λεμεσό,	στα	πλαίσια	των	Ημερών	Μηχανι-

κής	2016	που	διοργάνωσε	το	ΕΤΕΚ.

Ομιλήτρια	ήταν	η	κ.	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Λειτουργός	

Επιθεώρησης	Εργασίας	του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργα-

σίας	και	Α΄	Αντιπρόεδρος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	Κύπρου.	

Οι	παρουσιάσεις	είναι	διαθέσιμες	στην	ιστοσελίδα	του	Συλ-

λόγου	μας:

•		Εισαγωγή	–	Στατιστικά	στοιχεία	ατυχημάτων	–

	 Αρχές	πρόληψης	-	Ορισμοί	

•		Εφαρμογή	της	Πρόληψης

•		Μέσα	Πρόληψης

•		Οι	Συντελεστές	του	Έργου	και	οι		

	 Μηχανικοί
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Καλοκαιρινό	Πάρτι“

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

Διάλεξη	«Ασφάλεια	και	υγεία	στα	κατασκευαστικά	Έργα,

Σχέδιο	και	Συντονιστές	Αφάλειας	και	Υγείας»

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λάρνακας-Αμμοχώστου,	διορ-

γάνωσε	την	πιο	πάνω	διάλεξη,	την	Πέμπτη	16	 Ιουνίου	

2016,	στο	ξενοδοχείο	SUNHALL,	στη	Λάρνακα.	Εισηγήτρια	

ήταν	η	κ.	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Συντονίστρια	του	Κλά-

δου	Μεταποίησης	 και	 Κατασκευών	 του	 Τομέα	Ασφάλειας	

και	 Υγείας,	 του	 Τμήματος	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 και	 Α΄	

Αντιπρόεδρος	του	Συλλόγου	μας.

Σκοπός	του	σεμιναρίου	ήταν,	η	παρουσίαση	της	φιλοσοφίας	

και	των	βασικών	προνοιών	των	νέων	σχετικών	κανονισμών,	

με	 έμφαση	στο	Σχέδιο	Ασφάλειας	 και	Υγείας,	 το	Φάκελο	

Ασφάλειας	και	Υγείας	και	τους	Συντονιστές	για	τα	θέματα	

Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	και	

την	εκτέλεση	των	έργων.

Το	Επαρχιακό	Τμήμα	Λευκωσίας	Κερύνειας	 του	ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ,	διοργάνωσε	το	Καλοκαιρινό	του	Πάρτυ,	την	Τρίτη	

28	Ιουνίου	2016,	στο	Chateau	Status,	στη	Λευκωσία.

Κατά	τη	διάρκεια	της	βραδιάς,	τα	μέλη	του	Συλλόγου	καθώς	

και	άλλοι	προσκεκλημένοι	από	την	Οικοδομική	Βιομηχανία,	

είχαν	την	ευκαιρία	να	συνομιλήσουν	για	θέματα	κοινού	εν-

διαφέροντος.
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Σενινάριο	με	θέμα:	«Ασφάλεια	και	Υγεία	στα	κατασκευαστικά	έργα	-	Βασικές	πρόνοιες»

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Πάφου	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ,	 δι-

οργάνωσε	 την	 πιο	 πάνω	 εκδήλωση	 το	 Σάββατο	 17	

Σεπτεμβρίου	 2016,	 στο	 οίκημα	 Συνδέσμου	 Eργοληπτών	

Πάφου.	Ομιλήτρια	ήταν	η	κ.	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα,	Συ-

ντονίστρια	του	Κλάδου	Μεταποίησης	και	Κατασκευών	στο	

Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 και	 Α’	 Αντιπρόεδρος	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ.	

Σκοπός	του	σεμιναρίου	το	οποίο	πραγματοποιήθηκε	με	με-

γάλη	επιτυχία,	ήταν	η	παρουσίαση	της	φιλοσοφίας	και	των	

βασικών	προνοιών	των	πιο	πάνω	Κανονισμών,	με	έμφαση	

στις	νέες	πρόνοιες	για	 το	Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας,	

το	Φάκελο	Ασφάλειας	και	Υγείας	και	τους	Συντονιστές	για	

τα	θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	

μελέτης	και	την	εκτέλεση	των	έργων.

5η	Διεθνής	Έκθεση:	Constructions	Cyprus	2016	-	Save	Energy	-	Klimathermika

Ημερίδα:	Μεταλλικά	κτίρια	με	συνδέσμους	δυσκαμψίας

Ο	Σύλλογός	μας	συμμετείχε	για	ακόμη	μία	χρονιά	στην	Έκθεση	Constructions,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	από	

τις	 30	 Σεπτεμβρίου	 2016	 μέχρι	 02	 Οκτωβρίου	 2016,	 στο	

χώρο	της	Κρατικής	Έκθεσης	στη	Λευκωσία.

Η	έκθεση	πραγματοποιήθηκε	με	τη	συνεργασία	του	Υπουρ-

γείου	Εμπορίου	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού,	καθώς	και	της	

Αρχής	Ηλεκτρισμού	Κύπρου	

Περιλάμβανε	 την	 έκθεση	 προϊόντων	 και	 υπηρεσιών	 που	

αφορούσαν	τη	Δόμηση,	Ανακαίνιση,	Διακόσμηση	και	Μηχα-

νήματα.

Οι	επαγγελματίες	επισκέπτες	αλλά	και	το	κοινό	είχαν	την	

ευκαιρία	να	ενημερωθούν	σχετικά	με	όλες	 τις	σύγχρονες	

τεχνολογίες.

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε	 με	 πολύ	 μεγάλη	 επιτυχία	 η	 Ημερί-

δα	«Μεταλλικά	κτίρια	με	συνδέσμους	δυσκαμψίας»,	η	

οποία	διοργανώθηκε	από	το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού	

του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	το	Σάββατο	5	Νοεμβρίου	2016.

Η	 εκδήλωση	 έλαβε	 χώρα	 στo	 TΕΠΑΚ.	 Ομιλητές	 ήταν	 ο	 

Δρ.	Δημήτρης	Βαμβάτσικος	και	ο	Δρ.	Χάρης	Γαντές	από	το	

Εθνικό	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο.
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64η	Γενική	Συνέλευση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Στις	21	και	22	Οκτωβρίου	2016,	πραγματοποιήθηκε	η	64η	

Γενική	Συνέλευση	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτι-

κών	Μηχανικών,	στο	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Ελλάδας	στην	

Αθήνα.	 Τη	 φιλοξενία	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 ανέλαβαν	

από	κοινού	το	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Ελλάδος	και	ο	Σύλλο-

γος	Πολιτικών	Μηχανικών	Ελλάδος.

Στο	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 Πολιτικών	 Μηχανικών,	 που	

ιδρύθηκε	 το	 1985,	 συμμετέχουν	 23	 Ευρωπαϊκές	 χώρες,	

ενώ	6	οργανισμοί	είναι	συνδεδεμένα	μέλη.	Κατά	τις	εργα-

σίες	της	Συνέλευσης	εγκρίθηκε	ως	νέο	μέλος	το	Austrian	

Federal	 Chamber	 of	 Architects	 and	 Chartered	 Engineering	

Consultants	(bAIK).

Η	Γενική	Συνέλευση	στην	Αθήνα	ήταν	εκλογική.	Με	βάση	τα	

εκλογικά	αποτελέσματα	ο	εκπρόσωπος	της	Ελλάδας	κ.	Άρης	

Χατζηδάκης	εκλέχθηκε	ως	ο	επόμενος	πρόεδρος	του	ECCE	

και	θα	αναλάβει	καθήκοντα	από	τον	Οκτώβριο	του	2018	για	

τα	επόμενα	τρία	χρόνια.	Μέχρι	τότε	ο	κ.	Χατζηδάκης	θα	είναι	

αντιπρόεδρος	και	μέλος	του	Εκτελεστικού	Συμβουλίου	του	

ECCE	 (Εxbo).	Τα	άλλα	νεοεκλεγέντα	μέλη	είναι	οι	Dimitar	

Natchev	 ταμίας	 (εκπρόσωπος	 Βουλγαρίας),	 Andres	 Piirsalu	

μέλος	 (εκπρόσωπος	Εσθονίας),	 Jose	Fransisco	Saez	Rubio	

μέλος	(εκπρόσωπος	Ισπανίας)	και	Iuri	Svanidze	(εκπρόσωπος	

Γεωργίας).	Ο	κ.	Wlodzimierz	Szymczak	ως	ο	αμέσως	προη-

γούμενος	πρόεδρος	 θα	συμμετέχει	 επίσης	στο	Συμβούλιο.	

Πρόεδρος	ανέλαβε	ο	Massimo	Mariani	(εκπρόσωπος	Ιταλίας)	

που	είχε	εκλεγεί	στη	συνέλευση	του	Οκτωβρίου	2014.	

Την	Κύπρο	εκπροσώπησαν	εκ	μέρους	του	Κυπριακού	Συμ-

βουλίου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 ο	 κ.	 Γιώργος	 Δημητρίου,	

εθνικός	αντιπρόσωπος,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	κ.	Πλά-

τωνας	Στυλιανού	και	ο	Γραμματέας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	κ.	Αν-

δρέας	Θεοδότου.	Επίσης	στη	Συνέλευση	συμμετείχαν	και	

Τουρκοκύπριοι	συνάδελφοι.	

Στις	20	Οκτωβρίου	2016,	πριν	τη	Γενική	Συνέλευση	του	ECCE,	

διοργανώθηκε	συζήτηση	στρόγγυλής	τραπέζης	με	θέμα	«The	

road	to	prosperity	is	always	under	construction».	Τα	αποτελέ-

σματα	της	συζήτησης,	θα	σας	τα	μεταφέρουμε	με	ξεχωριστή	

ανακοίνωση	μόλις	μας	αποσταλούν	από	τη	γραμματεία. 

Από	 τις	 εργασίες	 που	 ξεχώρισαν	 στη	 Γενική	 Συνέλευση	

ήταν	η	παρουσίαση	του	βιβλίου	«30	years	of	ECCE	History»	

το	οποίο	παρουσιάζει	 την	πορεία	 και	 την	

ιστορία	 του	ECCE.	Το	 βιβλίο	 θα	δημοσι-

ευθεί	στην	ιστοσελίδα	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	

όσους	επιθυμούν	να	έχουν	περισσότερες	

πληροφορίες.

Στη	 Γενική	 Συνέλευση	 παρουσιάστηκε	

για	πρώτη	φορά	η	πρόοδος	των	εργα-

σιών	 για	 ετοιμασία	 εγγράφων	 διατύ-

πωσης	 θέσεων	 (position	 paper)	 του	

Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 Πολιτικών	

Μηχανικών.	 Η	 πρώτη	 εργασία	 αφο-

ρούσε	 το	 έγγραφο	 για	 τη	 διαχείριση	 του	

νερού	για	το	οποίο	συντονιστής	ανάλαβε	ο	κ.Γιώργος	Δη-

μητρίου.	Ο	κ.	Γιώργος	Δημητρίου	παρουσίασε	το	υπό	δια-

μόρφωση	έγγραφο,	το	πλαίσιο	και	το	βάθος	των	θεμάτων	

που	κάλυπτε.

Επίσης,	στη	συνέλευση	παρουσιάστηκε	έγγραφο	που	αφο-

ρούσε	τη	θέση	του	ECCE	για	το	κοινό	πλαίσιο	κατάρτισης	

για	πολιτικούς	μηχανικούς.	Το	έγγραφο	αυτό	θα	αποτελέ-

σει	αντικείμενο	συζήτησης	στο	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	Κύπρου	ο	οποίος	θα	ενημερώσει	σχετικά	τα	μέλη	του.	

Το	θέμα	σχετίζεται	και	με	την	κινητικότητα	των	Πολιτικών	

Μηχανικών	και	άλλων	επαγγελματιών	όπως	και	με	την	αμοι-

βαία	αναγνώριση.

Στα	 οικονομικά	 θέματα	 έγινε	 συζήτηση	 για	 τροποποίηση	

του	ποσού	της	συνδρομής	που	καταβάλλεται	από	τα	μέλη	

και	καταρτίστηκε	νέος	κατάλογος	συνδρομών	ο	οποίος	θα	

αναθεωρείται	 σε	 τακτά	 διαστήματα.	 Η	 συζήτηση	 ήταν	 το	

αποτέλεσμα	αίτησης	εκ	μέρους	της	αντιπροσωπείας	μας	τα	

τελευταία	χρόνια	αφού	το	ύψος	της	συνδρομής	που	κατα-

βάλλαμε	ήταν	δυσανάλογο	αυτού	νεότερων	και	μελών	με	

περισσότερα	μέλη.	Με	βάση	το	νέο	κατάλογο	η	συνδρομή	

για	την	Κύπρο	μειώνεται	κατά	περίπου	16%.	

Τέλος,	 στη	 Συνέλευση	 της	 Αθήνας	 οι	 σύνεδροι	 απότισαν	

φόρο	τιμής	στον	εκλιπόντα	πρώην	Πρόεδρο	του	ECCE	Βα-

σίλη	Οικονομόπουλο,	ένα	εκλεκτό	συνάδελφο	και	φίλο	της	

Κύπρου	τον	οποίο	χάσαμε	πέρυσι	εντελώς	απροσδόκητα.

Περισσότερες	πληροφορίες	για	το	ECCE	μπορείτε	να	βρείτε	

στην	ιστοσελίδα	του	Οργανισμού:	http://www.ecceengineers.eu
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Συνάντηση	ΣΠΟΛΜΗΚ	με	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	Ελλαδας

Σεμινάρια	με	θέμα:	«Διαχείρηση	Οικοδομικού	Συμβολαίου,	Ρόλοι	-	Ευθύνες-Μελέτες	&	Νομικό	Υπόβαθρο»

Eπίσκεψη	στο	κέντρο	πληροφόρησης	-	Βιβλιοθήκη	Πανεπιστημίου	Κύπρου

Με	την	ευκαιρία	της	διοργάνωσης	της	συνέλευσης	του	

ECCE	στην	Ελλάδα	(21	–	22	Οκτωβρίου	2016)	διευθε-

τήθηκε	συνάντηση	αντιπροσωπείας	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	υπό	τον	

Πρόεδρο	του	κ.	Πλάτωνα	Στυλιανού	με	εκπροσώπους	του	

αντίστοιχου	Συλλόγου	στην	Ελλάδα	ΣΠΜΕ	υπό	τον	Πρόε-

δρο	του	κ.	Βασίλη	Μπαρδάκη	στις	20	Οκτωβρίου	2016	στα	

γραφεία	του	ΣΠΜΕ	στην	Αθήνα.

Τα	θέματα	συζήτησης	ήταν	:

1. Συνεργασία	ΣΠΟΛΜΗΚ	–	ΣΠΜΕ

i.	 Κοινές	Εκδηλώσεις

ii.	 Ανταλλαγή	Άρθρων	για	περιοδικά

iii.	 Επαγγελματική	συνεργασία	Μηχανικών

iv.	 Δράσεις	μας	στο	ECCE.

2. Ρύθμιση	Επαγγέλματος	Πολιτικού	Μηχανικού	στην	Ευ-

ρωπαϊκή	Ένωση

3.	 Τρόποι	Συνεργασίας	και	Σύσφιξη	Σχέσεων	των	δύο	ορ-

γανώσεων

4.	 Ενημέρωση	 Μελών	 των	 δύο	 οργανώσεων	 για	 Κοινού	

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Το	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας-Κερύνειας	 του	

ΣΠΟΛΜΗΚ,	σε	συνεργασία	με	το	Joint	Group,	διοργάνω-

σαν,	το	Σάββατο	15	Οκτωβρίου	2016,	επίσκεψη	στο	μεγαλε-

πήβολο	έργο	της	βιβλιοθήκης	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου.	

Αρχιτέκτονας	του	βασικού	σχεδιασμού	είναι	ο	διεθνούς	φή-

μης	 αρχιτέκτονας	 Jean	Nouvel,	 μελετητής	 είναι	 η	 εταιρία	 

Ι+	Α	Φιλίππου	Aρχιτέκτονες	Λτδ	και	εργολάβος	η	κοινοπρα-

ξία	J&P	and	J&P	Avax.

Το	έργο,	πέρα	από	 το	ρόλο	που	επιτελεί	ως	οικοδόμημα,	

εντάσσεται	στο	μορφολογικό	παιγνίδι	του	φυσικού	τοπίου	

της	περιοχής,	σε	ένα	ανοικτό	διάλογο	με	τους	χαρακτηρι-

στικούς	λόφους	και	ιδιαιτέρα	του	Άρωνα,	που	δεσπόζει	στη	

νότια	πλευρά,	απέναντι	από	τον	ποταμό	Καλόγερο.	Το	έργο,	

που	εκφράζεται	με	τη	μορφή	ενός	τεχνητού	λόφου,	επικα-

λύπτεται	από	μεμβράνη	έγχρωμης	υφής	σε	μία	αφηρημένη	

σύνθεση	και	με	ένα	εντυπωσιακό	θόλο	ως	επιστέγασμα,	σε	

μία	προσπάθεια	αποφυγής	μιμητισμού	του	φυσικού	τοπίου.

Ενδιαφέροντος	Θέματα	και	αναζήτηση/προσφορά	εργα-

σίας	στις	ανακοινώσεις	των	Συλλόγων

5.	 Διαμόρφωση	θέσεων	σε	θέματα	μελέτης	και	διαχείρισης	

έργων	(π.χ.	υποδομής,	κτιρίων	κτλ.),	αντισεισμική	ικανό-

τητα	παλιών	κτιρίων	και	η	αναβάθμιση	τους	ενεργειακά,	

υποδομή	υπηρεσιών	κτλ.

6.	 Ομιλητής	σε	Γενική	Συνέλευση	Δεκεμβρίου	του	ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ

7.	 Καταγραφή	Ταυτότητας	Κτιρίου,	Ηλεκτρονική	Μέθοδος	

Αδειοδότησης	και	Αμοιβή	Μηχανικού

Από	την	εγκάρδια	συζήτηση	που	έγινε,	φάνηκε	ότι	υπάρχει	

συναντίληψη	στα	θέματα	που	αφορούν	στο	επάγγελμα	του	

Πολιτικού	Μηχανικού	ενώ	υπάρχουν	σημαντικά	περιθώρια	

για	περαιτέρω	συνεργασία	και	ανάπτυξη	των	επαγγελματι-

κών	σχέσεων	των	δύο	συλλόγων.	Επίσης,	αποφασίστηκε	ότι	

κύριος	ομιλητής	στην	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	μας	

θα	είναι	ο	Πρόεδρος	του	ΣΠΜΕ	κ.	Βασίλης	Μπαρδάκης.

Πραγματοποιήθηκαν	με	επιτυχία	τα	πρώτα	τρία	σεμινά-

ρια	της	πιο	πάνω	σειράς	σεμιναρίων.	Τα	σεμινάρια	δι-

οργανώνει	το	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	του	Συλλόγου	μας,	σε	

συνεργασία	με	το	δικηγορικό	γραφείο	Γιώργος	Ζ.	Γεωργίου	

και	 Συνεργάτες	 με	 εισηγητή	 το	 κ.	 Γιώργο	 Ιωάννου,	 Δικη-

γόρο,	BSc	of	Law,	LLM	 in	Construction	Law.	Τα	σεμινάρια	

πραγματοποιούνται	 στο	 Εκπαιδευτικό	 και	 Πολιτιστικό	 Κέ-

ντρο	ΕΤΕΚ,	στη	Λευκωσία.

Τα	πρώτα	δύο	σεμινάρια	αφορούσαν	το	ρόλο	του	κάθε	συ-

ντελεστή	και	τις	υποχρεώσεις	του	εργολάβου	και	εργοδότη	

μέσα	από	το	οικοδομικό	συμβόλαιο.	Το	τρίτο	σεμινάριο	αφο-

ρούσε	την	έμπρακτη	συμπλήρωση	των	εργασιών	και	αποκα-

τάσταση	των	κακοτεχνιών.




