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Πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο,	 10	 Δεκεμβρίου	 2016,	

στο	ξενοδοχείο	Elias	Beach	στη	Λεμεσό,	η	24η	Γενι-

κή	 Συνέλευση	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου.	Την	κήρυξη	των	εργασιών	της	Συνέλευσης	τέλεσε	

εκ	μέρους	του	έντιμου	Υπουργού	Μεταφορών,	Επικοινωνιών	

και	Έργων,	η	Διευθύντρια	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων,	

κυρία	Χρυστάλλα	Μαλλούππα.	Στο	τελετουργικό	μέρος	της	

Γενικής	Συνέλευσης	παρέστησαν	Διευθυντές	και	Ανώτεροι	

Λειτουργοί	Τμημάτων	του	Δημοσίου,	ακαδημαϊκοί	και	άλλοι	

αξιωματούχοι.	

Ιδιαίτερης	 σημασίας	 στη	 Συνέλευση	 ήταν	 η	 ομιλία	 του	 Δρ	

Βασίλειου	 Μπαρδάκη,	 Προέδρου	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 Ελλάδος,	 με	 θέμα:	 «Αποτίμηση	 &	 Σχεδιασμός	

Επεμβάσεων	σε	Έργα	που	δεν	καλύπτονται	ευθέως	από	τους	

Κανονισμούς	–	Τεχνικά	Έργα,	Υδραυλικά	Έργα,	δευτερεύο-

ντα	στοιχεία	κτηριακών	έργων	κ.α.»	

Γενική Συνέλευση

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού

24η Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ

Οι	εργασίες	της	Συνέλευσης	ολοκληρώθηκαν	με	απολογισμό	

δράσεως	 της	 χρονιάς,	 ταμειακό	 απολογισμό	 και	 συζήτηση	

επίκαιρων	θεμάτων	σχετικά	με	το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	

Μηχανικού.

Η	 παρουσίαση	 του	 Δρ	 Μπαρδάκη	 είναι	 αναρτημένη	 στην	

ιστοσελίδα	του	Συλλόγου.

Αγαπητές	και	Αγαπητοί	συνάδελφοι,

Εκ	μέρους	του	Κεντρικού	Διοικητικού	Συμβουλίου	(ΚΔΣ),	σας	

καλωσορίζω	στην	24η	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλό-

γου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.

Η	 σημερινή	 συνέλευση	 πραγματοποιείται,	 σε	 μια	 περίοδο	

όπου	οι	προκλήσεις	που	αντιμετωπίζουν	οι	Πολιτικοί	Μηχανι-

κοί	παραμένουν	μεγάλες.

Αν	και	υπάρχουν	ενδείξεις	βελτίωσης	του	οικονομικού	κλίμα-

τος	της	Κύπρου,	κάτι	που	είναι	μεν	ενθαρρυντικό,	εντούτοις	

το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού	εξακολουθεί	να	δέ-

χεται	πιέσεις	τόσο	σε	θεσμικό	όσο	και	σε	πρακτικό	επίπεδο.	

Το	γεγονός	ότι	πολλοί	νέοι	συνάδελφοι	παραμένουν	άνεργοι	

και	το	γεγονός	ότι	κάποιοι	

άλλοι	συνάδελφοί	μας	με-

ταναστεύουν	 λόγο	 οικο-

νομικών	 δυσκολιών	 μας	

προβληματίζει,	 αλλά	 επί-

σης	μας	παρακινεί	για	τη	

λήψη	 τέτοιων	 δραστικών	

μέτρων	 τα	 οποία	 θα	 μει-

ώσουν	τη	μεταναστευτική	

τάση	και	την	ανεργία.

Σαν	ΚΔΣ	έχουμε	υποχρέ-

ωση	 να	 επικεντρωθούμε	

στην	αντιμετώπιση	των	προκλήσεων	αλλά	και	των	προβλη-

μάτων	 που	 αντιμετωπίζουν	 οι	 Πολιτικοί	 Μηχανικοί.	 Ταυτό-

χρονα	οφείλουμε	να	συνδράμουμε	στη	βελτίωση	του	περι-
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βάλλοντος	 και	 των	 συνθηκών	 άσκησης	 του	 επαγγέλματος	

της	μηχανικής	στην	Κύπρο,	είτε	αυτό	ονομάζεται	νομοθετικό	

πλαίσιο,	 είτε	 συνθήκες	 απασχόλησης	 είτε	 ανεργία.	Πρέπει	

επίσης	να	διαφυλάξουμε	και	να	ενισχύσουμε	το	κύρος,	την	

καλή	φήμη,	τα	επαγγελματικά	δικαιώματα	και	τη	δυνατότητα	

απασχόλησης	του	κλάδου	μας.

Με	την	κατάθεση	του	Απολογισμού	για	τις	δραστηριότητες	

που	επιτελέστηκαν	κατά	την	περίοδο	Δεκεμβρίου	2015	–	Δε-

κεμβρίου	2016,	το	ΚΔΣ	τίθεται	ενώπιον	σας	για	την	αξιολό-

γηση	αυτού	του	έργου,	αλλά	και	για	να	ακούσει	τις	δικές	σας	

ιδέες	 και	 εισηγήσεις.	 Θεωρούμε	 ότι	 η	 τρέχουσα	 περίοδος	

ήταν	πολύ	παραγωγική,	όμως	πάντοτε	υπάρχουν	περιθώρια	

για	βελτίωση	γι’	αυτό	είμαστε	πρόθυμοι	να	σας	αφουγκρα-

στούμε	αλλά	και	να	δεχτούμε	την	κριτική	σας.	Επιδίωξή	μας	

είναι	να	αναδείξουμε	όλοι	μαζί	τυχόν	αδυναμίες	και	να	προ-

χωρήσουμε	 στις	 απαραίτητες	 βελτιώσεις,	 όπου	 αυτό	 είναι	

δυνατό.

Κατά	την	τρέχουσα	περίοδο,	το	ΚΔΣ	ανέπτυξε	πλούσια	και	

αξιοσημείωτη	δράση,	στοχεύοντας	μεταξύ	άλλων	στην	ανα-

βάθμιση	του	Συλλόγου	μας,	στην	καθοδήγηση,	στήριξη	και	

επιμόρφωση	των	Μελών	μας,	 τη	βελτίωση	της	νομοθεσίας	

σε	 θέματα	που	αφορούν	 τον	 επιστημονικό	 και	 επαγγελμα-

τικό	μας	κλάδο,	καθώς	και	την	πληροφόρηση	του	κοινού	για	

θέματα	που	αφορούν	την	Πολιτική	Μηχανική.	

Στο	 σημείο	 αυτό	 θέλω	 να	 συγχαρώ	 όλους	 τους	 συναδέλ-

φους,	τόσο	των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	όσο	και	του	ΚΔΣ	

αλλά	και	 το	προσωπικό	του	Συλλόγου,	για	 τη	συμβολή	και	

προσφορά	τους	στο	έργο	του	Συλλόγου.	Ο	Σύλλογος	έχει	

ανάγκη	από	μια	συντονισμένη	και	αναβαθμισμένη	εμπλοκή	

στα	δρώμενα	και	αυτό	θα	επιτευχθεί	μόνο	με	την	ουσιαστική	

ενεργό	συμμετοχή	κυρίως	των	συμβουλίων,	αλλά	και	όσων	

άλλων	μελών	του	είναι	πρόθυμα	να	ενεργοποιηθούν	και	να	

συνεισφέρουν	σε	αυτή	την	προσπάθεια,	αφού	κάθε	βοήθεια	

είναι	αναγκαία	και	χρήσιμη.	

Επιγραμματικά	και	μόνο	(αφού	θα	αναφερθώ	αναλυτικά	στον	

απολογισμό	στη	συνέχεια)	να	αναφέρω	ότι	στη	χρονιά	που	

μας	πέρασε	ο	Σύλλογος	έχει	 μεταξύ	άλλων	οργανώσει	με	

μεγάλη	επιτυχία	Εκπαιδευτικά	Προγράμματα,	Συνέδρια,	Κοι-

νωνικές	και	άλλες	Εκδηλώσεις	κοινωφελούς	χαρακτήρα,	δω-

ρεάν	εκδηλώσεις	για	φοιτητές	και	ανέργους,	έχει	 εκδώσει	

έντυπο	για	συμφωνία	ανάθεσης	και	όρους	σύμβασης	υπηρε-

σιών	Πολιτικού	Μηχανικού.	Επίσης	ο	Σύλλογός	μας	συνεχί-

ζει	με	επιτυχία	 τη	συνεργασία	με	 το	Νομικό	Σύμβουλο	για	

παροχή	συμβουλών	για	τα	φλέγοντα	θέματα	που	αφορούν	

το	 Σύλλογο,	 ενώ	 έχει	 καταφέρει	 να	 πιστοποιηθεί	 από	 την	

Αρχή	Ανάπτυξης	Ανθρώπινου	Δυναμικού	ως	Κέντρο	Επαγ-

γελματικής	Κατάρτισης.	Επίσης,	έχει	καταφέρει	να	του	ανα-

τεθεί	η	μετάφραση	στα	Ελληνικά,	των	συμβολαίων	FIDIC	και	

γι’	αυτό	έχει	συσταθεί	σχετική	ομάδα	εργασίας.	

Η	δραστηριοποίηση,	τόσο	του	

ΚΔΣ,	όσο	και	των	Επαρχιακών	

Συμβουλίων,	 εκτίθεται	 ανα-

λυτικά	 στο	 τεύχος	 του	Απο-

λογισμού	 που	 σας	 δόθηκε	

και	 αναμένουμε	 τα	 σχόλια,	

τη	δραστηριοποίησή	σας	και	

την	 ενεργότερη	 εμπλοκή	

σας	στα	καθημερινά	δρώμε-

να	του	Συλλόγου	μας.

Επίσης,	 θα	 ήθελα	 να	 επι-

σημάνω	 ότι	 έχουμε	 υπο-

χρέωση	 να	 διατηρήσουμε	

και	 να	 αναβαθμίσουμε	 τη	

συνεργασία	 μας	 με	 το	

ΕΤΕΚ,	αλλά	και	με	τα	αρ-

μόδια	 	Υπουργεία,	Φορείς,	Δημαρχεία,	 και	 άλλες	αρμόδιες	

Υπηρεσίες	 για	 την	αντιμετώπιση	 και	 ρύθμιση	 των	 θεμάτων	

που	μας	απασχολούν,	αλλά	και	να	επέμβουμε	δυναμικά	όπου	

νιώθουμε	ότι	ο	Σύλλογος	μας	θίγεται	ή	αδικείται.

Είμαστε	πεπεισμένοι	ότι	η	κοινή	δράση	και	η	επιμονή	στην	

κατάκτηση	κοινωφελών	στόχων,	είναι	η	μόνη	ενδεδειγμένη	

πορεία	προς	την	επιτυχία.	

Ευχαριστούμε	όλους	εσάς	για	την	εδώ	μαζική	παρουσία	σας	

σήμερα,	τη	στήριξή	σας,	αλλά	και	 την	εμπιστοσύνη	με	την	

οποία	 μας	 περιλάβατε	 αυτά	 τα	 δύσκολα	 χρόνια.	 	 Από	 την	

πλευρά	μου	σας	διαβεβαιώνω	ότι	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	θα	είναι	πάντα	

δίπλα	στα	μέλη	του.

Ιδιαίτερες	ευχαριστίες,	επίσης,	απευθύνουμε	προς	τη	Διευ-

θύντρια	του	Τμήματος	Δημοσίων	Έργων	κ.	Χρυστάλλα	Μαλ-

λούππα,	η	οποία	βρίσκεται	μαζί	μας	εκ	μέρους	του	Υπουργού	

Μεταφορών,	Επικοινωνιών	και	Έργων	κ.	Μάριου	Δημητριάδη	

και	θα	κηρύξει	την	έναρξη	των	εργασιών	της	Γενικής	μας	Συ-

νέλευσης.	Επίσης,	να	καλωσορίσουμε	τον	εκλεκτό	ομιλητή	

μας	συνάδελφο	και	Πρόεδρο	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-

χανικών	Ελλάδος	Δρ.	Βασίλειο	Μπαρδάκη	ο	οποίος	θα	μας	

μιλήσει	για	την	Αποτίμηση	και	το	Σχεδιασμό	Επεμβάσεων	σε	

Έργα	που	δεν	«καλύπτονται»	ευθέως	από	τους	Κανονισμούς	

-	 Τεχνικά	 Έργα,	 Υδραυλικά	 Έργα,	 δευτερεύοντα	 στοιχεία	

κτηριακών	έργων	κ.α.

Ένα	μεγάλο	ευχαριστώ	σε	όλα	τα	μέλη	του	ΚΔΣ	του	Συλλό-

γου	μας,	καθώς	και	στο	προσωπικό	μας,	για	τη	μεγάλη	προ-

σπάθεια	που	κατέβαλαν	όλοι	ανεξαιρέτως	για	να	προγραμ-

ματίσουμε	αλλά	και	να	επιτελέσουμε	το	μεγάλο	αυτό	έργο,	

το	οποίο	θα	δείτε	μέσα	στον	εκτενή	απολογισμό	μας	που	σας	

έχει	δοθεί.	

Τέλος,	ευχαριστούμε	και	πάλι	όλους	εσάς	που	είστε	σήμερα	

μαζί	μας.
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O 
συνάδελφος	Βασίλης	Μπαρδά-
κης	είναι	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	του	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	

Ελλάδος	(από	το	2014)

Στοιχεία	 αυτού	 του	 άρθρου	 παρουσι-
άστηκαν	 στην	 24η	 Γενική	 Συνέλευση	
ΣΠΟΛΜΗΚ	(Λεμεσός,	10.12.2016)

Εισαγωγή

Περιγράφονται	 συνοπτικά	 τρεις	 εφαρ-

μογές	 Επεμβάσεων	 σε	 μή-κτηριακά	

έργα,	βάσει	 των	αρχών	του	ΕΝ1998-3	

και	 του	 ΚΑΝ.ΕΠΕ.	 (Κανονισμού	 Επεμ-

βάσεων).	Το	πρώτο	παράδειγμα	αφορά	

την	Αποτίμηση	και	Ενίσχυση	μιας	σχε-

τικά	 «απλής»	 γέφυρας	 με	 φορέα	 από	

προεντεταμένο	σκυρόδεμα.	Το	συνολι-

κώς	γεφυρούμενο	μήκος	περιλαμβάνει	

τέσσερα	ίσα	ανεξάρτητα	ανοίγματα,	τα	

οποία	εδράζονται	επί	 των	εκατέρωθεν	

ακροβάθρων	και	επί	τριών	μεσόβαθρων	

διατεταγμένων	σε	αποστάσεις	περίπου	

30m	μεταξύ	τους.	Η	δεύτερη	εφαρμογή	

αναφέρεται	 σε	 μια	 πιο	 «σύνθετη»	 γέ-

φυρα,	συνολικού	μήκους	περίπου	300m	

(5x45+2x37)	 η	 οποία	 κατασκευάζεται	

με	 προώθηση	 από	 το	 ακρόβαθρο	 και	

έχει	κιβωτοειδή	διατομή	από	προεντε-

ταμένο	σκυρόδεμα.	Η	τρίτη	εφαρμογή	

αναφέρεται	σε	ένα	«απλό»	υδραυλικό	

έργο	μήκους	περίπου	45m	-	ένα	Τεχνι-

κό	Έργο	Οχετού	(κλειστής	διατομής)	εξ	

οπλισμένου	σκυροδέματος.

Κανονιστικό	Πλαίσιο

Η	 Αποτίμηση	 Υφισταμένων	 Κατα-

σκευών	 μέσω	 ελέγχων	 πλήρωσης	

επιμέρους	διατάξεων	των	κανονισμών	

σχεδιασμού	 «νέων	 δομημάτων»	 έχει	

χαρακτηριστεί	 διεθνώς,	 από	 τους	 ει-

δικούς	 του	 αντισεισμικού	&	 δομοστα-

τικού	σχεδιασμού,	ως	μή-πρακτική	και	

ανορθολογική.

Το	μέρος	3	του	ΕΝ1998	(Ευρωκώδικα	8) 

είναι	 το	 πρώτο	 πρότυπο	 ευρωπαϊκής	

εφαρμογής	 που	 αναφέρεται	 σε	 υφι-

Τεκμηρίωση, Αποτίμηση & Σχεδιασμός Επεμβάσεων
σε Γέφυρες & Υδραυλικά  Έργα
Βασίλειος	Γ.	Μπαρδάκης,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Δρ
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στάμενες	 κατασκευές	 και	 περιλαμβά-

νει	διατάξεις	για	σύγχρονες	τεχνολο-

γίες	επεμβάσεων	(μεταλλικά	στοιχεία,	

στοιχεία	 ΙΟΠ	 [από	 ινοπλισμένα	 πολυ-

μερή],	 κ.α.	 ).	 Επίσης,	 στους	 σκοπούς	

του	 πλαισίου	 EN	 διευκρινίζεται	 «…is	

applicable	for	the	structural	appraisal	of	

existing	construction,	 in	developing	 the	

design	 of	 repairs	 and	 alterations	 or	 in	

assessing	changes	of	use…».

Η	μεγάλη	ανάγκη	για	ένα	κανονιστικό	

κείμενο	Μελέτης	των	δομητικών	επεμ-

βάσεων	είχε	αναγνωρισθεί	από	παλιά	

λόγω	 της	 ανικανότητας	 των	 Κανονι-

σμών	 Σχεδιασμού	 Νέων	 Δομημάτων	

να	 αντιμετωπίσουν	 υφιστάμενες	 κα-

τασκευές.	Στο	προοίμιο	του	ελλαδικού	

Κανονισμού	 Επεμβάσεων	 (ΚΑΝΕΠΕ,	

ΦΕΚ	 2187/Β/05-09-2013)	 αναφέρεται	

«…δεν	έχουμε	να	κάνουμε	με	ένα	νέο	

δόμημα	στο	οποίο,	μέσω	της	Μελέτης	

μας,	 θα	 προσδώσουμε	 τις	 επιθυμη-

τές	 ιδιότητες	 (όπως	τις	υπαγορεύει	η	

σύγχρονη	επιστήμη	και	τεχνική),	αλλά	

έχουμε	 να	 κάνουμε	 με	 ένα	 υπάρχον	

δόμημα	του	οποίου	οι	ποικίλες	συμπε-

ριφορές	πρέπει	πρώτα	να	γίνουν	κατα-

νοητές,	 κι	 ύστερα	 να	 τροποποιηθούν.	

Διπλή,	δηλαδή,	η	δυσχέρεια».

Τα	κανονιστικά	πλαίσια	«υφισταμένων	

κατασκευών	&	ενισχύσεων»	αντιμετω-

πίζουν	τις	κατασκευές	με	πολύπλοκους	

αλλά	 πιο	 «ευνοϊκούς	 ελέγχους»	 και	

οδηγούν	σε	πιο	οικονομικές	λύσεις,	για	

το	ίδιο	(ή	και	για	καλύτερο)	επίπεδο	Δο-

μικής	&	Σεισμικής	Διακινδύνευσης.

Αποτίμηση	 και	 Ενίσχυση	 «απλής»	 

γέφυρας

• Ιστορικό
Ο	 αρχικός	 σχεδιασμός	 (μελέτη	 2001,	

τροποποίηση	 2006)	 προβλέπει	 Γέφυ-

ρα	 4	 ανοιγμάτων,	 συνολικού	 μήκους	

120.10m,	 και	 πλάτους	 13.60m.	 Το	

κατάστρωμα	 περιλαμβάνει	 δύο	 όμοι-

ους	 ανεξάρτητους	 φορείς.	 Ο	 φορέας	

κάθε	 καταστρώματος	 μορφώνεται	 με	

τέσσερις	 προκατασκευασμένες,	 προ-

εντεταμένες	δοκούς	μορφής	Τ	με	πε-

πλατυσμένο	άνω	πέλμα,	ύψους	2.40m,	

σε	 συνδυασμό	 με	 έγχυτη	 πλάκα	 κα-

ταστρώματος	πάχους	0.25m.	Η	προέ-

νταση	της	δοκού	γίνεται	με	ένα	μικτό	

σύστημα	 36	 συρματόσχοινων	 προε-

ντεταμένης	 κλίνης	 και	 ενός	 τένοντα	

15Τ15	με	μεταγενέστερη	σύνδεση.	

Οκτώ	 (8)	 προεντεταμένες	 δοκοί	 της	

Γέφυρας	 προεντάθηκαν	 και	 τοποθε-

τήθηκαν	επί	των	βάθρων	περίπου	στα	

τέλη	του	2009.	Το	2015	δεν	είχε	γίνει	

η	 κατασκευή	 της	 πλάκας	 του	 κατα-

στρώματος.	

Ο	 αρχικός	 σχεδιασμός	 της	 γέφυρας	

προέβλεπε	 τη	 τοποθέτηση	 των	 δο-

κών	 στα	 βάθρα	 και	 την	 σκυροδέτηση	

της	πλάκας	της	γέφυρας	μετά	από	90	

μέρες.	Μετά	το	διάστημα	αυτό	οι	απώ-

λειες	της	δύναμης	προέντασης	(λόγω	

φαινομένων	ερπυσμού	και	χαλάρωσης	

του	χάλυβα)	θα	ασκούνταν	στην	τελι-

κή	διατομή	της	ανωδομής	της	γέφυρας	

και	όχι	στην	αρχική	διατομή	των	δοκών.	

Το	μεγάλο	διάστημα	που	μεσολάβησε	

(2009-2015)	 οι	 απώλειες	 προέντασης	

εξακολουθούσαν	 να	 ασκούνται	 στην	

αρχική	 διατομή	 των	 δοκών	 με	 αποτέ-

λεσμα	να	έχουν	αυξηθεί	σε	σχέση	με	

τις	παραδοχές	του	σχεδιασμού.
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•	Αποτίμηση
Προσομοιώθηκε	 η	 γέφυρα	 με	 σκοπό	

την	εκτίμηση	των	αυξημένων	απωλει-

ών	-	λόγω	των	διαφορετικών	ερπυστι-

κών	 παραμορφώσεων	 σκυροδέματος	

και	 της	 ισχυρότερης	 χαλάρωσης	 των	

τενόντων.
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καταστρώματος	της	γέφυρας	είναι	μο-

νοκυψελικό	κιβώτιο,	με	σταθερό	ύψος	

3.75m,	κεκλιμένους	κορμούς	-	μεταβλη-

τού	πάχους	πριν	και	μετά	τις	στηρίξεις	

-	 και	 πλευρικά	 πτερύγια	 μεταβλητού	

πάχους.	 Το	 πλάτος	 της	 πάνω	 πλά-

κας	είναι	13.90m	και	της	κάτω	πλάκας	

5.35m.	Το	κάθε	βάθρο	αποτελείται	από	

μεταβλητό	κιβώτιο	διαστάσεων	4.00	m	

Χ	6.00	m	στην	κεφαλή.	Η	ανωδομή	κα-

τασκευάζεται	με	τη	μέθοδο	της	σταδια-

κής	προώθησης	από	το	ακρόβαθρο.	Απ’	

το	ιστορικό,	την	αυτοψία	και	το	φάκελο	

του	 έργου	προέκυψε	ότι	 είχε	ολοκλη-

ρωθεί,	 στο	 πλαίσιο	 προηγούμενης	 ερ-

γολαβίας,	η	κατασκευή	των	βάθρων	και	

οι	δύο	πρώτοι	σπόνδυλοι	της	ανωδομής	

-	25.75m	ξεκινώντας	από	το	ακρόβαθρο	

στο	 τέλος	 της	 γέφυρας	 -	 και	 είχε	 το-

ποθετηθεί	 ο	 χαλαρός	οπλισμός	για	 τη	

σκυροδέτηση	του	3ου	τμήματος.

Διαπιστώθηκε	ότι	οι	χάλυβες	προέντα-

σης	εμφάνιζαν	περιορισμένη	διάβρωση,	

λόγω	της	επί	μακρόν	(πέντε	έτη	περίπου)	

έκθεσής	τους	στις	συνθήκες	περιβάλλο-

ντος.	Για	τον	ίδιο	λόγο	οι	δυνάμεις	προ-

έντασης	ήταν	μειωμένες	-	παρουσίαζαν	

αυξημένες	χρόνιες	απώλειες.

•	Γεωμετρία
Η	στατική	αποτύπωση	επιβεβαίωσε	την	
τήρηση	της	γεωμετρίας	της	εγκεκριμέ-
νης	 μελέτης	 -	 εντός	 του	 εύρους	 των	

επιτρεπτών	ανοχών.	

Χαρακτηριστικά	 συμπεράσματα	 προ-

κύπτουν	απ’	τη	σύγκριση	των	Αντιστά-

σεων	 της	 θεωρητικής	 διατομής	 (της	

μελέτης)	 και	 της	 υφιστάμενης	 διατο-

μής	σε	όρους	M-1/r	(ροπών	-	καμπυλο-

τήτων)	στην	κρισιμότερη	θέση	(μέσον	

ανοίγματος).

Συγκεκριμένα,	 διαπιστώνεται	 μείωση	

της	Αντίστασης	απόθλιψης	και	σημαντι-

κή	μείωση	της	Αντίστασης	στην	Στάθμη	

Επιτελεστικότητας	 «Σημαντικών	 Βλα-

βών»	 (διαρροής	 τένοντα)	 για	 θετική	

ροπή.	Η	μείωση	 της	αντίστασης	Από-

θλιψης	 δεν	 κρίνεται	 τόσο	 σημαντική	

αφού	η	μειωμένη	τιμή	πρακτικά	υπερ-

καλύπτει	τις	απαιτήσεις	του	πιο	κρίσι-

μου	συνδυασμού	(G+Poo+Coo+UIC71)	

των	εγκεκριμένων	μελετών	και	με	την	

υπόθεση	 αυξημένων	 απωλειών	 προ-

έντασης.	 Αντιθέτως,	 η	 μείωση	 της	

αντίστασης	 στην	 Στάθμη	 Επιτελεστι-

κότητας	 «Σημαντικών	 Βλαβών»	 υπο-

λείπεται	των	απαιτήσεων	των	εγκεκρι-

μένων	μελετών.

•	Επεμβάσεις
Προς	 κάλυψη	 των	 απαιτήσεων	 των	

εγκεκριμένων	μελετών,	 που	αφορούν	

την	 αντίσταση	 στην	 Στάθμη	 Επιτελε-

στικότητας	 «Σημαντικών	 Βλαβών»,	

σχεδιάστηκε	και	κατασκευάστηκε	επι-

κόλληση	«υφασμάτων»	 Ι.Ο.Π.	 (ινοπλι-

σμένων	 πολυμερών)	 στο	 κάτω	 πέλμα	

των	δοκών	(με	τις	ίνες	κατά	τη	διαμήκη	

έννοια	της	γέφυρας)	και	για	όσο	μήκος	

διαπιστώθηκε	υπόλειμμα	Αντίστασης.

Στην	κρισιμότερη	θέση	απαιτήθηκε	επι-

κόλληση	3	στρώσεων	Ι.Ο.Π.	όπως	φαί-

νεται	στο	πιο	κάτω	σκαρίφημα.

Τεκμηρίωση,	Αποτίμηση	και	Ενίσχυση	
«σύνθετης»	γέφυρας

•	Ιστορικό
Πρόκειται	 για	 καμπύλη	 (σε	 οριζοντιο-

γραφία)	γέφυρα	με	φορέα	προεντετα-

μένου	σκυροδέματος	πέντε	 κεντρικών	

ανοιγμάτων	 45.00m	 και	 δύο	 ακραίων	

37.00	 m,	 συνδεδεμένων	 με	 έξι	 μεσό-

βαθρα,	μεταβλητού	ύψους,	μέσω	εφε-

δράνων	και	αποσβεστήρων.	Ο	φορέας	
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Οι	 μαγνητικές	 ανιχνεύσεις	 οπλισμού,	
σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 αποκαλύψεις,	
έδωσαν	ενδείξεις	τήρησης	των	σχεδί-
ων	της	Μελέτης	-	κατά	την	κατασκευή	

Τα	βάθρα	προσομοιώθηκαν	με	ραβδω-

τά	 πεπερασμένα	 στοιχεία,	 ο	 φορέας	

με	στοιχεία	κελύφους	και	οι	τένοντες	

με	στοιχεία	καλωδίων.

•	Επεμβάσεις

Η	μελέτη	Επεμβάσεων	περιλαμβάνει:

•	 ενισχύσεις	 με	 προεντεταμένα	 ελά-

σματα	 Ι.Ο.Π.	 (Ινοπλισμένα	 Πολυμε-

ρή)	άνθρακα	

•	 ενισχύσεις	 με	 «υφάσματα»	 Ι.Ο.Π.	

(Ινοπλισμένα	Πολυμερή)	άνθρακα

•	 καθαρισμό	 των	 διαβρωμένων	 τενό-

ντων

•	 αντικατάσταση	 των	 (μή	 σκυροδε-

τημένων)	 οξειδωμένων	 σωλήνων	 

περιβολής

•	 χρήση	 μεμονωμένων	 συνδέσμων	

(μούφας)

•	 αποκατάσταση	ανεπαρκών	αναμονών.
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του	έργου	-	και	αιτιολόγησαν	την	«υι-

οθέτηση»	 των	 στοιχείων	 (διάταξης	

οπλισμού)	 της	 εγκεκριμένης	 μελέτης	

στους	υπολογισμούς.

•	Υλικά
Αξίζει	να	σχολιαστεί	 ιδιαιτέρως	η	τεκ-
μηρίωση	 του	 χάλυβα	 τενόντων.	 Έγινε	
λήψη	12	δοκιμίων	τενόντων	για	να	εκτι-
μηθούν	 τα	 μηχανικά	 χαρακτηριστικά	
(μέτρο	ελαστικότητας,	ολκιιμότητα)	και	
το	ποσοστό	διάβρωσης.	Οι	θέσεις	απο-
κοπής	 των	δοκιμίων	 επελέγησαν	μετά	
από	οπτική	 κατηγοριοποίηση	3	 κλάσε-
ων	 διάβρωσης	 (Κ.Δ.	 1-3).	 Προς	 τούτο	
πραγματοποιήθηκαν	αποκαλύψεις	(δια-
τρήσεις	σωλήνων	περιβολής).	Για	κάθε	
κατηγορία	μετρήσιμης	διάβρωσης	(Κ.Δ.	
2,	3)	αποκόπηκαν	3	δείγματα	με	επαρ-
κές	μήκος	(εφελκυσμού	+	διάβρωσης).	
Τα	3	δοκίμια	υποδιαιρέθηκαν	σε	2	τμή-
ματα	 (εφελκυσμού	 +	 διάβρωσης)	 και	
ελέγχθηκαν	 στο	 Εργαστήριο	 Υλικών	
του	 Τμήματος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

του	Πανεπιστημίου	Πατρών.

•	Αποτίμηση	

Βάσει	 της	εγκεκριμένης	μελέτης,	 του	
Ιστορικού	 και	 της	 Τεκμηρίωσης	 που	
προαναφέρθηκε,	 δημιουργήθηκε	 προ-
σομοίωμα,	 με	 όλες	 τις	 φάσεις	 προώ-
θησης	 του	 φορέα.	 Στο	 προσομοίωμα	
λήφθηκαν	υπ’	όψιν:
(α)	 τα	μειωμένα	αντιφορτία	λόγω	της	

διάβρωσης	των	τενόντων
(β)	 οι	 αυξημένες	 χρόνιες	 απώλειες	

προέντασης	λόγω	της	καθυστέρη-
σης	υλοποίησης	του	έργου,	και

(γ)	 οι	αυξημένες	απώλειες	τριβής	των	
κενών	 σωλήνων	 περιβολής	 που	

έχουν	 σκυροδετηθεί	 -	 δεν	 είναι	

δυνατή	η	αντικατάστασή	τους	-	και	

έχουν	διαβρωθεί.

Μετά	 την	 υλοποίηση	 των	 παραπάνω	

Επεμβάσεων	 αποκαθίστανται	 οι	 απώ-

λειες	 που	 είχαν	 σημαντική	 επιρροή	

στις	 διαθέσιμες	 Αντιστάσεις	 των	 με-

λών,	 οπότε	 εφαρμόζεται	 πλήρως	 η	

εγκεκριμένη	μελέτη	(συμπ.	πρόγραμμα	

τανύσεων	κλπ).



11Πολιτικός Mηχανικός   Ioύνιος 2017

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Κατά	τη	διαδικασία	προώθησης	από	το	
ακρόβαθρο	 της	 ενισχυμένης	 (πλέον)	
γέφυρας	 κρίθηκε	απαραίτητη	η	Εγκα-
τάσταση	 &	 Λειτουργία	 Συστήματος	
οπτικών	 ινών	για	τη	διαρκή	ενόργανη	
παρακολούθηση	 της.	 Στην	 λειτουργία	
συμπεριλαμβάνεται	 η	 συλλογή	 δεδο-
μένων	και	η	αξιολόγηση	καταγραφών	

με	αναλυτικές	εκθέσεις	ανά	φάση. 

Τεκμηρίωση,	Αποτίμηση	και	Ενίσχυση	
Υδραυλικού	Έργου
•	Τεκμηρίωση
Στο	παρακάτω	μηκοτομικό	Σχήμα	απει-
κονίζεται	το	παλαιό	Τεχνικό	Έργο	Οχε-
τού	 μήκους	 (στον	 άξονα)	 45.63	 m.	 Η	
διατομή	είναι	μονοκυψελικό	κιβώτιο,	με	

σταθερό	ύψος	3.80m	και	πλάτος	4.80m.

Εκτελέστηκε	πλήρες	πρόγραμμα	Τεκ-
μηρίωσης:	 επαρκές	 πλήθος	 αποκαλύ-
ψεων	 “χαντρωμάτων”,	 επιβεβαίωση	
γεωμετρίας,	 αποκοπή	 6	 πυρήνων	 και	
δοκιμή	 θλίψης	 σκυροδέματος,	 αποκο-
πή	6	τεμαχίων	οπλισμού	για	εκτίμηση	
διάβρωσης	 και	 δοκιμή	 εφελκυσμού	
ράβδων,	εφαρμογή	μή	καταστροφικών	
μεθόδων	 -	 γεωραντάρ,	 εκτίμηση	 δια-
σποράς	 αντοχής	 σκυροδέματος	 από	
θέση	 σε	 θέση	 με	 εφαρμογή	 εμμέσων	
μεθόδων	-	κρουσιμετρήσεων	&	υπέρη-
χων,	καταγραφή	φθορών	και	βλαβών,	

σύνταξη	ιστορικού,	κ.α.	

Το	συνολικό	πλήθος	των	πυρήνων	που	
επιλέχθηκε	ανά	σπόνδυλο	 ήταν	 τρείς	
(3).	Σε	κάθε	θέση	λήψης	πυρήνα	προη-
γήθηκαν	μετρήσεις	με	MKE	(Μη	Κατα-
στροφικούς	Ελέγχους),	με	σκοπό	την	

σωστή	βαθμονόμηση	των	ΜΚΕ.	

Σκοπός	των	παραπάνω	εργασιών	ήταν	
η	 σύνταξη	 αναλυτικών	 σχεδίων	 ξυλο-
τύπων	και	οπλισμών	των	υφιστάμενων	
τμημάτων	και	κυρίως	οι	αξιόπιστες	πλη-

M11(kΝm/m)

M11(kΝm/m)

M22(kΝm/m)

M22(kΝm/m)

ροφορίες	για	τη	γεωμετρία,	τη	διάβρω-
ση	και	γενικώς	τα	μηχανικά	χαρακτηρι-
στικά	των	υλικών	(και	την	ολκιμότητα).	

Οι	πληροφορίες	αυτές	αφενός	συμπλή-
ρωσαν	 τα	 διαθέσιμα	 στοιχεία,	 αφετέ-
ρου	 αιτιολόγησαν	 χαμηλούς	 δείκτες	
ασφαλείας	 (ευνοϊκότερους	 υπολογι-
σμούς	 και	 άρα	 οικονομικότερες	 προ-
τάσεις	επεμβάσεων	για	τον	ίδιο	Στόχο	
Επιτελεστικότητας)	λόγω	καλής	Αξιο-
πιστίας	δεδομένων	(	«Υψηλή»	Στάθμη	

Αξιοπιστίας	Δεδομένων	[Σ.Α.Δ.]	).

•	Αποτίμηση 

Δημιουργήθηκαν	 κατάλληλα	 προσο-

μοιώματα	και	εκτελέστηκαν	αναλύσεις	

(λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 μή-γραμμική	

αλληλόδραση	εδάφους	-	κατασκευής).	

•	Επεμβάσεις
Μελετήθηκαν	και	κατασκευάστηκαν	οι	
εξής	επεμβάσεις	:
α)	 κατασκευή	 νέου	 εσωτερικού	 τοί-

χου	 για	 τη	 δραστική	 μείωση	 των	
καμπτικών	απαιτήσεων

β)	 μανδύας	 έγχυτου	 σκυροδέματος	
στην	κάτω	πλάκα	του	Τεχνικού

γ)	 μανδύας	εκτοξευόμενου	σκυροδέ-
ματος	στην	άνω	πλάκα	και	τα	πλευ-
ρικά	τοιχώματα	του	Τεχνικού

δ)		 νέος	αρμός	μέσω	τεχνικών	αδιατά-
ρακτης	κοπής	σε	περιοχή	έντονης	

ακανονικότητας	(φόρτισης)

Αντί	Συμπερασμάτων

Η	ειδοποιός	διαφορά	της	Αποτίμησης	
με	 βάση	 την	 Επιτελεστικότητα,	 σε	
σχέση	 με	 την	 εφαρμογή	 επιμέρους	
διατάξεων	που	αφορούν	«νέα	Έργα»,	
οφείλεται	στην	ικανότητα	της	μεθόδου	
να	 κρίνει	 το	 τελικό	 αποτέλεσμα	 και	
την	ποριζόμενη	διακινδύνευση	(δομική	
ή	σεισμική)	χωρίς	να	προϋποθέτει	την	

τήρηση	όλων	των	(επιμέρους)	«προλη-

πτικών»	διατάξεων	που	εφαρμόζονται	

στις	«νέες	Κατασκευές».

Βιβλιογραφία
Αρχείο	Μελετών	Επεμβάσεων	της	εται-
ρείας	ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ	Σύμβουλοι	Μηχανι-
κοί	ΕΠΕ,	www.eblecton.gr
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Συνέντευξη Δημάρχου Στροβόλου κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους

Η	συνέντευξη	λήφθηκε	από	την	Α΄Αντιπρόεδρο	του	Συλλόγου	κ.	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	και

το	Γενικό	Γραμματέα	κ.	Ανδρέα	Θεοδότου	στην	παρουσία	της	Δημοτικού	Μηχανικού	του	Δήμου	Στροβόλου	κ.	Άννας	Καρύδη.

Συνέντευξη

Καταρχάς	θα	θέλαμε	να	σας	ευχαριστήσουμε	για	 την	
αποδοχή,	να	μας	παραχωρήσετε	τη	συνέντευξη	αυτή	
και	να	σας	ευχηθούμε	ότι	καλύτερο	στα	νέα	σας	καθή-

κοντα	ως	Δήμαρχος	Στροβόλου.	

1.	Ποιο	είναι	 το	όραμά	σας	για	 το	Δήμο	Στροβόλου,	όσον	
αφορά	στη	γενική	εικόνα,	σε	σχέση	και	με	τις	προσδοκίες	
των	Δημοτών;
Με	τη	θέση,	το	μέγεθος	και	το	κύρος	του,	ο	Στρόβολος	μπο-
ρεί	να	πρωταγωνιστήσει	στη	μεταρρύθμιση	της	Τοπικής	Αυ-
τοδιοίκησης.	Δε	διστάζουμε	στις	προκλήσεις,	ούτε	και	απο-
φεύγουμε	τις	συνεργασίες.	Αντίθετα,	τις	επιδιώκουμε	για	το	
καλό	και	το	συμφέρον	των	δημοτών	μας.	Οι	δήμοι	μπορούμε	
να	δουλέψουμε	μαζί,	μέσα	από	συμπλέγματα,	για	να	κάνου-
με	μεγάλες	 εξοικονομήσεις	 και	 να	προσφέρουμε	αποτελε-
σματικότερες	υπηρεσίες	προς	τους	δημότες	μας.

Με	τον	κατάλληλο	σχεδιασμό,	μπορούμε	να	φτιάξουμε	ένα	
μητροπολιτικό	 Στρόβολο	με	 τέτοια	 δυναμική,	 που	 θα	 έλκει	
τις	κοινότητες	που	τον	περιβάλλουν	και	για	τις	οποίες	απο-
τελεί	αστικό	κέντρο.

Στοχεύουμε	ο	Δήμος	μας	να	βρίσκεται	στο	πλευρό	του	δημό-
τη	περισσότερο	από	κάθε	άλλη	φορά.	Η	πόλη	γίνεται	καλύτε-
ρη,	όταν	γίνεται	καλύτερη	η	κάθε	γειτονιά	της.	Όταν	δε	μένει	
πίσω	κανένας	κάτοικός	της.	Αλλά	και	όταν	ακούγονται	όλες	
οι	φωνές	της.	Όποιος	θέλει	να	προσθέσει	στην	προσπάθειά	
μας	με	τη	δράση	του,	με	τις	ιδέες	του	ή	/	και	τη	διαφωνία	του,	
είναι	απαραίτητος.	

2.	Αναφορικά	με	το	φλέγον	θέμα	της	ανάπλασης	της	Λεω-
φόρου	Τσερίου,	ποια	 είναι	 τα	σχέδια,	 οι	προγραμματισμοί	
και	τα	χρονοδιαγράμματα	του	Δήμου;	
Η	δυσλειτουργική	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	η	Λεωφό-
ρος	Τσερίου	χρήζει	άμεσης	αντιμετώπισης,	καθώς	δυσχεραίνει	
τη	ζωή	των	κατοίκων,	των	καταστηματαρχών	και	των	διερχο-
μένων,	θέτοντας	ταυτόχρονα	σε	κίνδυνο	την	ασφάλειά	τους.	

Έχουμε	θέσει	ως	ύψιστη	προτεραιότητα	τον	ανασχεδιασμό	
της	λεωφόρου	Τσερίου,	ώστε	να	πετύχουμε	την	αναβάθμισή	
της	και	 να	καταστεί	ασφαλής,	λειτουργική	και	φιλική	προς	
τους	χρήστες	της.

3.	Ποια	άλλα	σημαντικά	έργα	συμπεριλαμβάνονται	στις	προ-
τάσεις	σας	για	την	πενταετία;
Η	ανάπλαση	του	Παλαιού	Πυρήνα	του	Στροβόλου	βρίσκεται	
στις	 άμεσες	 προτεραιότητές	 μας,	 καθώς	 αποτελεί	 ισχυρό	
στοιχείο	ταυτότητας	για	τους	δημότες	μας.	Η	χαρακτηριστι-
κή	συνεχής	δόμηση	και	τα	κτίρια	κοινοτικής	και	πολιτιστικής	

σημασίας	 (Πολιτιστικό	 Κέντρο	 του	
Δήμου	και	Δημοτική	Βιβλιοθήκη,	Εκ-
κλησίες	 Παναγίας	 Χρυσελεούσης,	
Αγίας	Μαρίνας	και	Αγίου	Γεωργίου,	
τα	 Δημοτικά	 Σχολεία	 Χρυσελεού-
σης	και	Αγίας	Μαρίνας	και	ο	τοπικός	
Αθλητικός	 Σύλλογος	 «Κεραυνός»),	
προσδίδουν	μοναδική	αξία	στην	πε-
ριοχή	και	στέρεο	υπόβαθρο	για	την	
αναζωογόνησή	της.	Ταυτόχρονα,	η	
περιοχή	 παρουσιάζει	 αξιοσημείωτη	
κοινωνική	συνοχή,	γεγονός	που	συμβάλλει	στην	αντιμετώπι-
ση	του	φαινομένου	της	εγκατάλειψης	που	απειλεί	τα	ιστορι-
κά	κέντρα	των	σύγχρονων	πόλεων	και	ταυτόχρονα	αποτελεί	
σημαντικό	στοιχείο	για	την	αναζωογόνηση	και	οργανωμένη	
ανάπτυξη	της	περιοχής.	Ο	ποταμός	Πεδιαίος	αποτελεί	ανα-
πόσπαστο	μέρος	της	χαρακτηριστικής	ποιότητας	του	Παλαι-
ού	Πυρήνα,	συνδέοντας	την	περιοχή	με	τον	υπόλοιπο	αστικό	
πολεοδομικό	ιστό,	ιδιαίτερα	με	την	περιοχή	του	Προεδρικού	
Μεγάρου	και	την	ενορία	των	Αγίων	Ομολογητών.

Ο	Δήμος	έχει	προχωρήσει	στην	προκήρυξη	αρχιτεκτονικού	
διαγωνισμού	και	ήδη	έχει	απονεμηθεί	το	βραβείο	στην	πρό-
ταση	 που	 αναδείχθηκε	 πρώτη	 στο	 διαγωνισμό.	 Περαιτέρω	
ο	Δήμος	 έχει	 προχωρήσει	 στη	 σύσταση	 ειδικής	Δημοτικής	
Επιτροπής,	 αποτελούμενης	 από	 μέλη	 του	 Δημοτικού	 Συμ-
βουλίου	για	περαιτέρω	μελέτη	και	προώθηση	του	θέματος,	
με	στόχο	την	υλοποίηση	του	έργου.

Το	τραμ	αποτελεί	ένα	ελκυστικό	και	συνάμα	αξιόπιστο	με-
ταφορικό	 σύστημα.	Η	 λειτουργία	 ενός	 τέτοιου	 αξιόπιστου,	
μεταφορικού	 συστήματος,	 είναι	 κρίσιμης	 σημασίας,	 για	 να	
επιτευχθεί	μεγάλη	μετατόπιση	διακινήσεων	στην	πόλη	μας,	
από	το	αυτοκίνητο	στις	δημόσιες	συγκοινωνίες.	Η	υλοποίηση	
του	συστήματος	τραμ	στη	Λευκωσία	είναι	για	μας	στρατη-
γικής	 σημασίας,	 καθώς	 με	 αυτό	 θα	 εξυπηρετούνται	 οι	 δύο	
πιο	σημαντικοί	άξονες	διακίνησης	της	πόλης,	δηλαδή	οι	Λε-
ωφόροι	Λεμεσού	και	Στροβόλου,	με	αποτέλεσμα	να	δίδεται	
μια	ποιοτική,	εναλλακτική	επιλογή	διακίνησης	στους	άξονες	
αυτούς.	 Και	 οι	 δύο	 αυτοί	 άξονες	 διασχίζουν	 το	 Στρόβολο,	
γι’	αυτό	και	είμαστε	βέβαιοι	ότι	η	υλοποίηση	του	έργου	θα	
λειτουργήσει	ως	καταλύτης	για	την	εμπορική	και	οικονομική	
ανάπτυξη,	τόσο	των	παρακείμενων	στους	άξονες	αυτούς	πε-
ριοχών,	όσο	και	ολόκληρης	της	πόλης.	

4.	Τι	περιλαμβάνει	το	πλάνο	σας	για	στήριξη	της	επιχειρη-
ματικότητας	και	ανάπτυξης	του	Δήμου	Στροβόλου;
Μεταξύ	των	στόχων	που	έχουμε	θέσει	στο	πλαίσιο	στήριξης	
της	 επιχειρηματικότητας	 είναι	 η	 δημιουργία	 ενός	 Κέντρου	

Tel. 23 74 44 44
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Συνέντευξη

Στήριξης	Επιχειρηματικότητας,	που	θα	απευθύνεται	σε	επι-
χειρηματίες	κάθε	ηλικίας	και	το	οποίο	θα	λειτουργεί	ως	ένα	
ολοκληρωμένο	 εργαλείο	 παροχής	 αξιόπιστης	 πληροφόρη-
σης	για	το	σχεδιασμό	και	τις	ανάγκες	των	επιχειρηματιών.	
Παράλληλα,	 έχοντας	 σαν	 στόχο	 την	 ενδυνάμωση	 της	 επι-
χειρηματικότητας,	μελετούμε	τη	δημιουργία	και	λειτουργία	
θερμοκοιτίδας	επιχειρηματικότητας,	όπου	θα	μπορούν	να	φι-
λοξενηθούν	νεοφυείς	επιχειρήσεις	για	χρονικό	διάστημα	ως	
18	μηνών,	είτε	σε	τομείς	που	σχετίζονται	με	την	τεχνολογία,	
είτε	παραδοσιακά	επαγγέλματα,	στηρίζοντάς	τα	με	την	εισα-
γωγή	τεχνολογικής	καινοτομίας.	

Μελετούμε	επίσης	την	παροχή	εκπαίδευσης	και	επιμόρφω-
σης	σε	επιχειρήσεις	και	ιδιώτες	του	Δήμου,	με	τη	διοργάνω-
ση	ενημερωτικών	εκδηλώσεων,	ημερίδων	και	συνεδρίων.

Σε	ό,τι	αφορά	στον	τομέα	της	ανάπτυξης,	επιδιώκουμε	τον	
ανασχεδιασμό	των	εμπορικών	δρόμων	του	Στροβόλου,	ούτως	
ώστε	να	συνδυάζουν	την	ασφάλεια,	την	τάξη	και	την	εμπο-
ρικότητα.	Στα	πλαίσια	αυτά	έχουμε	θέσει	ως	υψηλή	προτε-
ραιότητα	την	ολοκλήρωση	της	κατασκευής	των	πεζοδρομίων,	
των	σημαντικών	εμπορικών	αρτηριών,	όπως	οι	Οδοί	Σταυρού,	
Ιφιγενείας	και	Ανδρέα	Αβρααμίδη	και	τη	δημιουργία	επιπλέον	
χώρων	στάθμευσης	κοντά	στους	εμπορικούς	άξονες.

Περαιτέρω,	βασική	επιδίωξή	μας	είναι	η	αξιοποίηση	κονδυλί-
ων	από	ευρωπαϊκά	προγράμματα,	με	στόχο	την	υλοποίηση	
της	ανάπλασης	του	Παλαιού	Πυρήνα	που	είναι	σημαντικότα-
το	έργο	υποδομής	του	Δήμου	και	το	σχεδιασμό	στοχευμέ-
νων,	ολοκληρωμένων	παρεμβάσεων	ανάπλασης	σε	διάφορα	
σημεία	της	πόλης	μας,	οι	οποίες	θα	οδηγήσουν	όχι	μόνο	στην	
αισθητική,	αλλά	και	στην	κοινωνικοοικονομική	αναζωογόνη-
ση	του	Στροβόλου.

Στόχος	μας	είναι	επίσης,	η	αναβάθμιση	του	θεσμού	της	Λαϊ-
κής	Αγοράς	με	μεταστέγασή	της	σε	σύγχρονες	εγκαταστά-
σεις,	αύξηση	των	προσφερόμενων	υπηρεσιών	και	περαιτέρω	
προώθηση	 του	 θεσμού	 μέσα	 από	 εκστρατεία	 ενημέρωσης	
των	δημοτών.

5.	Τι	σχέδια	έχετε	όσον	αφορά	στην	πολιτιστική	και	κοινωνι-
κή	ανάπτυξη	του	Δήμου	και	ειδικότερα	όσον	αφορά	ευάλω-
τες	ομάδες,	όπως	είναι	τα	παιδιά	και	οι	ηλικιωμένοι;
Σε	ό,τι	αφορά	στην	πολιτιστική	δραστηριότητα	 του	Δήμου,	
στοχεύουμε	 στην	 καθιέρωση	 φεστιβάλ	 για	 την	 Αμφικτυο-
νία	Στροβόλου	«Όλη	η	Κύπρος	στον	Στρόβολο»,	στο	οποίο	
ο	κάθε	 τοπικός	σύλλογος	θα	εκπροσωπείται	με	περίπτερα,	
όπου	θα	δίνεται	η	ευκαιρία	να	προβληθούν	η	ομορφιά,	η	το-
πική	κουλτούρα,	τα	ήθη,	τα	έθιμα	και	η	ιστορία	της	κάθε	περι-
οχής,	αλλά	και	τα	προϊόντα	και	η	γαστρονομία	τους.

Φιλοδοξούμε	επίσης	να	εγκαθιδρύσουμε	το	θεσμό	«Διεθνές	
Φεστιβάλ	Θεάτρου	του	Δρόμου»,	στα	πλαίσια	του	οποίου	η	
σύγχρονη	 καλλιτεχνική	 δημιουργία	 θα	 προβάλλεται	 στους	
ανοικτούς	δημόσιους	χώρους,	με	στόχο	την	αναζωογόνηση	
των	συνοικιών	και	των	δρόμων	του	Δήμου.

Στα	 άμεσα	 σχέδιά	 μας	 είναι	 η	 καθιέρωση	 προγραμμάτων	
«πολιτισμού	για	όλους»	που	αποσκοπούν	στην	ποιοτική	βελ-
τίωση	της	διαπαιδαγώγησης	των	παιδιών	και	των	νέων,	την	
παροχή	ευκαιριών	καλλιτεχνικής	έκφρασης	και	δημιουργικής	
απασχόλησης	για	μικρούς	και	μεγάλους,	καθώς	και	την	υπο-
στήριξη	της	ερασιτεχνικής	δημιουργίας.

Σκοπεύουμε	επίσης,	να	αναβαθμίσουμε	το	ετήσιο	Χριστου-
γεννιάτικο	Φεστιβάλ	με	ποιοτικό	εμπλουτισμό	του	προγράμ-
ματος.

Ο	 αθλητισμός	 επίσης,	 αποτελεί	 βασική	 πτυχή	 του	 πολιτι-
σμού.	Στοχεύουμε	στην	ποιοτική	αναβάθμιση	του	Δημοτικού	
Αθλητικού	Κέντρου	Στροβόλου	και	στην	ανάδειξη	της	περιο-
χής	των	πάρκων	Αγίου	Δημητρίου,	Ακρόπολης	και	Γραμμικού	
Πάρκου,	ως	τους	κατ’	εξοχήν	χώρους	αθλητισμού,	αναψυχής	
και	περιπάτου	για	την	οικογένεια	και	τα	παιδιά.	

Παράλληλα,	με	την	καθιέρωση	μεγάλης	ετήσιας	γιορτής	του	
αθλητισμού,	 όπου	 θα	 διεξάγονται	 τουρνουά	 ποδοσφαίρου,	
καλαθόσφαιρας	και	αντισφαίρισης,	ο	Δήμος	θα	προάγει	 το	
αθλητικό	ιδεώδες	και	θα	έχει	την	ευκαιρία	να	αναδείξει	τον	
ηγετικό	του	ρόλο	στην	εξέλιξη	του	παιδικού	αθλητισμού.	

Επίσης,	 με	 τη	 δημιουργία	 προγράμματος	 συνεκπαίδευσης	
αθλητικών	 δραστηριοτήτων,	 μαθητές	 των	 γενικών	 και	 των	
ειδικών	σχολείων	θα	έρχονται	σε	επικοινωνία	και	συνεργα-
σία	μέσω	των	αθλητικών	δραστηριοτήτων,	με	στόχο	την	ευ-
αισθητοποίησή	τους	και	τη	σύναψη	φιλικών	σχέσεων	μεταξύ	
των	μαθητών.

Σε	ό,τι	αφορά	στην	κοινωνική	ανάπτυξη	του	Δήμου,	έχουμε	θέ-
σει	τέσσερεις	διαφορετικές	ομάδες	(στόχους),	προς	τις	οποίες	
θα	απευθύνονται	οι	ενέργειές	μας:	τα	παιδιά,	η	τρίτη	ηλικία,	οι	
δημότες	με	ιδιαίτερες	ανάγκες	και	οι	προσφυγικοί	οικισμοί.

Προτεραιότητα	θα	δοθεί	στα	παιδιά,	που	ως	αυριανοί	πολί-
τες,	πρέπει	να	βρίσκουν	σημεία	ταύτισης	στην	πόλη	όπου	με-
γαλώνουν.	Στόχος	μας	είναι,	μέσα	από	τη	συμμετοχή,	τα	παι-
διά	να	αγαπήσουν	την	πόλη	τους	και	να	αναπτύξουν	αίσθημα	
ευθύνης,	στοιχείο	σημαντικό	για	τους	πολίτες	του	αύριο.	

Με	την	εφαρμογή	συγκεκριμένων	προγραμμάτων	και	δράσε-
ων,	κοινωνικών	και	πολιτιστικών,	στοχεύουμε	στη	βελτίωση	
της	ποιότητας	ζωής	των	παιδιών,	στη	φυσική	και	πνευματική	
τους	ανάπτυξη,	αλλά	και	στην	ανάπτυξη	της	αισθητικής	τους	
και	 της	 κοινωνικής	 συμμετοχής	 τους.	 Παράλληλα,	 με	 την	
επέκταση	του	θεσμού	των	παιδικών	λεσχών	σε	όλα	τα	δη-
μοτικά	σχολεία	του	Στροβόλου	και	με	τον	εμπλουτισμό	των	
δραστηριοτήτων	που	προσφέρονται,	έχουμε	σαν	στόχο	όλα	
τα	παιδιά	να	περνούν	ευχάριστα	και	δημιουργικά	τις	απογευ-
ματινές	τους	ώρες	και	οι	γονείς	να	διευκολύνονται	κατά	τη	
διάρκεια	των	εργάσιμων	ωρών.

Περαιτέρω	 στα	 σχέδιά	 μας	 είναι	 και	 η	 σύσταση	 Γραφείου	
Πολιτικών	 Ισότητας	 των	 φύλων	 του	 Δήμου	 Στροβόλου,	 το	
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Συνέντευξη

οποίο	θα	ασχολείται	με	τη	συστηματική	μελέτη	και	έρευνα	
των	προβλημάτων	των	δημοτών	του	Δήμου	Στροβόλου,	κα-
θώς	και	την	πληροφόρηση	με	στόχο	να	εξασθενήσουν	τα	έμ-
φυλα	στερεότυπα.

Σε	ό,τι	 αφορά	στην	 τρίτη	ηλικία,	 ο	Δήμος	Στροβόλου	μελε-
τά	τη	δημιουργία	και	εφαρμογή	του	προγράμματος	«Βοήθεια	
στο	Σπίτι»,	το	οποίο	θα	εξυπηρετεί	ηλικιωμένα	και	/	ή	ανάπηρα	
πρόσωπα	που	δεν	έχουν	υποστηρικτικό	περιβάλλον	και	αντι-
μετωπίζουν	σοβαρά	προβλήματα	υγείας.	Στα	πλαίσια	αυτά	θα	
υπάρχει	δυνατότητα	παροχής	υπηρεσιών	τηλεφροντίδας.

Παράλληλα	με	την	επέκταση	των	κτιριακών	εγκαταστάσεων	
του	Κέντρου	Ενηλίκων,	θα	μπορούν	να	προσφέρονται	περισ-
σότερες	και	αναβαθμισμένες	υπηρεσίες,	όπως	ιατρικές	υπη-
ρεσίες,	φυσιοθεραπεία,	κομμωτήριο	κ.λπ.

Για	τους	δημότες	με	ιδιαίτερες	ανάγκες,	ο	Δήμος	σχεδιάζει	
την	υλοποίηση	αρκετών	δράσεων,	με	σκοπό	να	καλύψει	ένα	
μεγάλο	φάσμα	 αναγκών.	Η	 δημιουργία	 Κοινωνικού	Παντο-
πωλείου	είναι	μία	από	τις	δράσεις	που	άρχισε	ήδη	να	υλο-
ποιείται	πρόσφατα,	πριν	από	τις	γιορτές	του	Πάσχα.	Μέσα	
από	το	θεσμό	αυτό	θα	παρέχονται	στους	δημότες	Στροβό-
λου,	που	αποδεδειγμένα	δε	διαθέτουν	επαρκείς	πόρους	για	
αξιοπρεπή	διαβίωση,	είδη	πρώτης	ανάγκης	σε	μηνιαία	βάση.	
Μία	άλλη	δράση	που	προγραμματίζεται	είναι	η	ίδρυση	Κοινω-
νικού	Ιατρείου,	σε	ειδικά	διαμορφωμένο	χώρο	του	Δήμου,	σε	
συνεργασία	με	τους	Εθελοντές	Γιατρούς.	Μελετάται	επίσης	
η	αξιοποίηση	ελεύθερου	χώρου	του	Δήμου	για	τη	δημιουρ-
γία	δημοτικού	λαχανόκηπου	για	χρήση	από	τους	δημότες,	με	
βάση	κοινωνικά	κριτήρια.	Περαιτέρω,	έχοντας	σαν	στόχο	την	
προώθηση	της	 ισότητας	των	ευκαιριών,	της	κοινωνικής	συ-
νοχής	και	την	καταπολέμηση	των	διακρίσεων,	επιδίωξή	μας	
είναι	η	αναβάθμιση	των	υπηρεσιών	για	άτομα	με	αναπηρίες	
με	τη	δημιουργία	πάρκου	για	παιδιά	με	κινητικά	προβλήμα-
τα.	Στα	πλαίσια	αυτά	και	με	στόχο	τη	διευκόλυνση	της	πρό-
σβασης	των	ΑMEΑ,	θα	δημιουργηθούν	περισσότεροι	χώροι	
στάθμευσης	αναπήρων	σε	εμπορικές	οδούς.

Σε	ό,τι	αφορά	στους	Προσφυγικούς	Οικισμούς	 (Π.Ο.),	προ-
γραμματίζεται	μία	σειρά	από	ενέργειες	/	δράσεις,	οι	οποίες	
περιλαμβάνουν	τον	ανασχεδιασμό,	αναβάθμιση	και	συντήρη-
ση	των	χώρων	πρασίνου	εντός	των	Π.Ο.,	αναβάθμιση	υπό-
στεγων	 γκαράζ	 που	 κινδυνεύουν	 να	 καταρρεύσουν,	 πρό-
γραμμα	κοινωνικοποίησης	ατόμων	τρίτης	ηλικίας	εντός	των	
Π.Ο.	και	παροχή	ιατρικής	φροντίδας,	εξωραϊσμός	των	κτιρί-
ων	και	παροχή	οδικού	φωτισμού	στους	Π.Ο.,	με	στόχο	την	
αναβάθμισή	τους,	εκστρατεία	περαιτέρω	καθαριότητας	των	
κοινόχρηστων	χώρων	κ.λπ.

6.	Σε	πολλές	χώρες	της	Ευρώπης,	βλέπουμε	μεγάλο	αριθμό	
των	πολιτών	να	χρησιμοποιούν	ως	κύριο	μέσο	μεταφοράς	
το	ποδήλατο,	το	οποίο	προσφέρει	πολλαπλά	οφέλη	και	εί-
ναι	φιλικό	προς	το	περιβάλλον.	Παρατηρούμε	ότι	άρχισε	και	
στην	Κύπρο	να	αυξάνεται	το	ενδιαφέρον	των	πολιτών	για	
χρήση	 ποδηλάτων,	 παρόλα	 αυτά	 η	 μη	 ύπαρξη	 ποδηλατο-

δρόμων,	αποτελεί	τροχοπέδη.	Υπάρχουν	καθόλου	σκέψεις	
από	μέρους	σας	για	δημιουργία	νέων	ποδηλατοδρόμων,	πέ-
ραν	του	γραμμικού	πάρκου;	
Σε	συνεννόηση,	τόσο	με	το	Τμήμα	Πολεοδομίας	και	Οικήσε-
ως,	όσο	και	με	τον	Κλάδο	Βιώσιμης	Κινητικότητας	του	Τμή-
ματος	Δημοσίων	Έργων,	θα	προωθήσουμε	το	σχεδιασμό	και	
τη	δημιουργία	ποδηλατοδρόμου	κατά	μήκος	της	λεωφόρου	
Αθαλάσσης,	ο	οποίος	θα	συνδέει	το	γραμμικό	πάρκο	με	το	
πάρκο	Ακρόπολης	και	με	το	πάρκο	της	Αθαλάσσας.	

7.	Βλέπουμε	επίσης	ότι	όλο	και	περισσότεροι	πολίτες	ενδι-
αφέρονται	για	την	προστασία	του	περιβάλλοντος.	Τι	περι-
λαμβάνει	η	περιβαλλοντική	πολιτική	του	Δήμου	Στροβόλου	
για	την	πενταετία;
Προτεραιότητά	μας	αποτελεί	 η	 εξασφάλιση	 ενός	 βιώσιμου	
και	υγιούς	περιβάλλοντος	στο	Στρόβολο.	Στα	πλαίσια	αυτά,	
σχεδιάζουμε	 τη	σύσταση	 του	προγράμματος	«Πράσινο	Ση-
μείο»,	με	στόχο	την	αναβάθμιση	του	προγράμματος	ανακύ-
κλωσης.	 Ταυτόχρονα	 προγραμματίζεται	 εκστρατεία	 ενημέ-
ρωσης	των	μαθητών	στα	Σχολεία,	των	καταστηματαρχών	και	
των	ιδιοκτητών	επιχειρήσεων	εστίασης,	με	σκοπό	την	εκπαί-
δευσή	 τους	στα	 θέματα	 της	 ανακύκλωσης	 και	 της	 σωστής	
διαχείρισης	του	περιβάλλοντος.

Θεωρούμε	πολύ	σημαντική	την	εμπλοκή	των	δημοτών	στις	
δράσεις	που	συμβάλλουν	στην	αισθητική	και	στην	περιβαλ-
λοντική	αναβάθμιση	των	δημόσιων	χώρων.	Προωθούμε	την	
ενεργό	συμμετοχή	των	δημοτών	στις	δράσεις	αυτές,	κάτω	
από	το	σύνθημα	«αγαπώ	την	πόλη	μου,	υιοθετώ	τη	γειτονιά	
μου».	Μέσα	από	τη	συστηματική	ενημέρωση	και	εκπαίδευσή	
τους,	οι	δημότες	συμμετέχουν	ενεργά	στη	συλλογική	προ-
σπάθεια	 για	 μια	 καθαρή	 πόλη.	Παράλληλα	σχεδιάζουμε	 τη	
θεσμοθέτηση	τριμηνιαίας	συλλογικής	δράσης	«Καθαρίζουμε	
τη	γειτονιά	μας»,	σε	συνεργασία	με	τα	ενοριακά	συμβούλια.
Σε	ό,τι	αφορά	στην	αποκομιδή	των	σκυβάλων,	έχοντας	ως	

O	Δήμαρχος	Στροβόλου	κ.	Ανδρέας	Παπαχαραλάμπους	με	 την 
Α΄	 Αντιπρόεδρο	 του	 Συλλόγου	 κ.	 Ευαγγελίτσα	 Τσουλόφτα	 και	
τον	Γενικό	Γραμματέα	του	Συλλόγου	κ.	Ανδρέα	Θεοδότου	και	την	
Δημοτικό	Μηχανικό	του	Δήμου	Στροβόλου	κ.	Άννα	Καρύδη.
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στόχο	την	καλύτερη	και	γρηγορότερη	εξυπηρέτηση	των	δη-
μοτών,	 εξετάζεται	 το	 ενδεχόμενο	 αγοράς	 υπηρεσιών	 από	
τον	ιδιωτικό	τομέα,	λόγω	της	μη	επαρκούς	κάλυψης	πολλών	
περιοχών	του	Δήμου	εξαιτίας	της	έλλειψης	προσωπικού.

Σε	 ό,τι	 αφορά	 στα	 αδέσποτα	 ζώα,	 που	 δυστυχώς	 είναι	 μια	
πραγματικότητα	στις	μέρες	μας,	 έχουμε	θέσει	ως	στόχο	 τη	
δημιουργία	δημοτικού	 κτηνιατρείου	για	 εφαρμογή	προγράμ-
ματος	στείρωσής	τους,	αλλά	και	παροχή	κτηνιατρικής	φροντί-
δας.	Οι	σκοποί	του	προγράμματος	είναι	πολλαπλοί.	Πρώτος	
σκοπός	είναι	η	σταθεροποίηση	του	αριθμού	των	αδέσποτων	
ζώων	μέσω	της	στείρωσής	τους,	στη	συνέχεια	η	σήμανση	και	
καταγραφή	τους	κι	ακολούθως	η	σταδιακή	μείωση	του	αριθ-
μού	 τους	 μέσω	 της	 υιοθεσίας	 τους.	Περαιτέρω	σκοπός	 του	
προγράμματος	είναι	η	ευζωία	τους	με	την	εξασφάλιση	τροφής	
και	νερού,	κτηνιατρικής	φροντίδας	και	η	προστασία	τους.

Ταυτόχρονα	σχεδιάζουμε	εκστρατεία	ενημέρωσης,	με	σκοπό	
την	καλλιέργεια	συνείδησης	/	αισθήματος	ευθύνης	των		ιδιο-
κτητών	ζώων,	ώστε	να	περιοριστεί	στο	ελάχιστο	το	φαινόμενο	
της	 εγκατάλειψης	 ζώων.	 Στα	πλαίσια	 της	 ίδιας	 εκστρατείας,	
θα	προωθηθεί	ιδιαίτερα	η	υιοθεσία	αδέσποτων	ζώων,	καθώς	η	

ενέργεια	αυτή	εξυπηρετεί	δύο	σκοπούς:	αφ’	ενός	παρέχει	τρο-
φή,	στέγη	και	αγάπη	στα	αδέσποτα	ζώα	και	αφ’	ετέρου	αντα-
ποδίδει	την	αγάπη	στο	νέο	ιδιοκτήτη	και	στην	οικογένειά	του.

Στα	σχέδιά	μας	για	το	μέλλον	είναι	επίσης	η	δημιουργία	και	
άλλων	 Πάρκων	 των	 σκύλων,	 η	 τοποθέτηση	 ειδικών	 κάδων	
απορριμμάτων	για	τα	περιττώματα	των	σκύλων	και	εκστρατεία	
ενημέρωσης	των	δημοτών	για	τη	σωστή	χρήση	των	κάδων.

8.	Υπάρχει	στα	πλάνα	σας	η	απλοποίηση	κάποιων	διαδικασι-
ών	του	δήμου,	που	θα	διευκολύνουν	τους	Πολιτικούς	Μηχα-
νικούς	και	τον	κατασκευαστικό	κλάδο	γενικότερα;
Οι	διαδικασίες	του	Δήμου	σε	ό,τι	αφορά	στην	εξέταση	αιτή-
σεων	για	έκδοση	αδειών	οικοδομής,	διαίρεσης	γης	και	οικο-
δομών	 και	 πιστοποιητικών	 έγκρισης	 είναι	 βασισμένες	στην	
ισχύουσα	Νομοθεσία.

Υπάρχουν	αρκετές	σκέψεις	για	βελτίωση	και	επίσπευση	των	
διαδικασιών	αυτών	και	θα	εισηγηθώ	όπως	το	όλο	θέμα	απα-
σχολήσει	 την	 Ένωση	 Δήμων	 στα	 πλαίσια	 των	 συσκέψεων	
που	 πραγματοποιούνται	 με	 τους	 Δημοτικούς	 Μηχανικούς	
των	Δήμων.		

Συνέντευξη

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,	διοργάνωσε	
με	τη	συνεργασία	του	Γερμανικού	Ινστιτούτο	Υποχρεωτικής	
Ασφάλισης	 και	 Πρόληψης	 Ατυχημάτων	 στον	 Κατασκευα-
στικό	 Τομέα	 “Berufsgenossenschaft	 der	 Bauwirtschaft”	 (BG	
BAU),	το	πέμπτο	Διεθνές	Συνέδριο	και	Έκθεση	Εξοπλισμού	
και	Υπηρεσιών	με	θέμα	“Όραμα	Μηδέν	Ατυχήματα:	Πρακτι-
κές	Λύσεις	στα	Προβλήματα”.

Το	Συνέδριο	πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	την	Πα-
ρασκευή	26	και	το	Σάββατο	27	Μαΐου	2017,	με	τη	συμμετοχή	
πέραν	των	200	συνέδρων,	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	Φιλοξενία	
στη	Λευκωσία.

Το	Συνέδριο	τέθηκε	υπό	την	αιγίδα	της	Υπουργού	Εργασίας,	
Πρόνοιας	 και	 Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 κ.	 Ζέτας	 Αιμιλιανί-
δου	και	είχε	την	στήριξη	της	Διεθνούς	Ένωσης	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	στον	Κατασκευαστικό	Τομέα	“International	Social	
Security	Association,	Construction	Sector”	(ISSA	C),	του	Επι-

5ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση με θέμα
“Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα,

Όραμα Μηδέν Ατυχήματα: Πρακτικές Λύσεις στα Προβλήματα”

Οργανωτική	Επιτροπή	(Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	–	Συντονίστρια,	Νικολέττα	Αδάμου,	Νικόλας	Ευθυμίου,	Χαράλαμπος	Κάγκας,	Έφη	

Καλλή,	Νάταλι	Λειβαδιώτου,	Κώστας	Μαραγκός,	Φλώρος	Παντελή,	Παντελής	Παντελή,	Γιάννος	Πουμπουρής,	Μάριος	Φιλίππου)	
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στημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	(ΕΤΕΚ)	και	του	
Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ).	

Η	κα	Ζέτα	Αιμιλιανίδου	κήρυξε	τις	εργασίες	του	Συνεδρίου	
και	απηύθυνε	χαιρετισμό.	Στις	εργασίες	του	Συνεδρίου	συμ-
μετείχαν	εκ	μέρους	του	ISSA	C,	ο	Πρόεδρος	κ.	Gerard	Ropert,	
ο	οποίος	απηύθυνε	χαιρετισμό	και	ο	Αντιπρόεδρος	Prof.	h.c.	
Karl-Heinz	Noetel,	ο	οποίος,	μεταξύ	άλλων,	έκανε	τη	μια	από	
τις	δύο	Κεντρικές	Ομιλίες.	Επίσης,	συμμετείχαν	με	παρου-
σιάσεις	 ο	 Γενικός	 Γραμματέας	 του	 ISSA	C	 κ.	 Jean-Claude	
Poirier	και	ο	Αναπληρωτής	Γραμματέας	κ.	Bruno	Bisson.

Στο	Συνέδριο	απηύθυναν	επίσης	χαιρετισμό	ο	Πρόεδρος	του	
ΕΤΕΚ	κ.	Στέλιος	Αχνιώτης	και	ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	μας	
κ.	Πλάτωνας	Στυλιανού.

Το	 θέμα	 του	 Συνεδρίου	 ήταν	 το	 θέμα	 της	 παγκόσμιας	 εκ-
στρατείας	 στον	 Κατασκευαστικό	 τομέα	 «Vision	 Zero»	 που	
υποστηρίζεται	από	την	Διεθνή	Ένωση	ISSA	C	και	άλλους	δι-
εθνείς	οργανισμούς	και	 το	μότο	του	Συνεδρίου	ήταν	 “YOU	
Can	Make	it	Possible”.	

Κατά	 τις	 εργασίες	 της	 πρώτης	 ημέρας	 του	 Συνεδρίου	 πα-
ρουσιάστηκαν	 οι	 Επτά	 Χρυσοί	 Κανόνες	 για	 να	 επιτευχθεί	
το	 Όραμα	 “Μηδέν	 Ατυχήματα”	 και	 ακολούθησε	 συζήτηση	
στρογγυλής	τραπέζης.	Kατά	τις	εργασίες	της	δεύτερης	ημέ-
ρας	παρουσιάστηκαν	πρακτικές	λύσεις	στα	προβλήματα	για	
την	επίτευξη	του	Οράματος	 “Μηδέν	Ατυχήματα”.	Συμμετεί-
χαν,	ως	Ομιλητές,	 συνολικά	 16	 διακεκριμένοι	 επιστήμονες	
και	εμπειρογνώμονες	από	τη	Γερμανία,	τη	Δανία,	τη	Γαλλία,	
την	Αυστρία,	το	Βέλγιο,	την	Πορτογαλία,	την	Χιλή,	το	Ηνω-
μένο	Βασίλειο	και	την	Κύπρο.	

Παράλληλα	με	τις	εργασίες	του	Συνεδρίου	λειτούργησε	έκ-
θεση	εξοπλισμού	και	υπηρεσιών.

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

Ιδιαίτερες	ευχαριστίες	στον	κ.	Karl-Heinz	Noetel	και	το	Γερμα-
νικό	Ινστιτούτο	Υποχρεωτικής	Ασφάλισης	και	Πρόληψης	Ατυ-
χημάτων	στον	Κατασκευαστικό	Τομέα	“Berufsgenossenschaft	
der	Bauwirtschaft”	(BG	BAU),	Συνδιοργανωτή	και	Κύριο	Χορηγό	
και	στην	Υπουργό	Εργασίας,	Πρόνοιας	και	Κοινωνικών	Ασφα-
λίσεων	κα	Ζέτα	Αιμιλιανίδου,	που	έθεσε	το	Συνέδριο	υπό	την	
αιγίδα	της,	καθώς	και	στους	ακόλουθους:

Υποστηρικτές:	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύπρου	
(ΕΤΕΚ)	και	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ)
Χορηγό	Επικοινωνίας:	Ραδιοφωνικό	Ίδρυμα	Κύπρου
Χορηγό	Φιλοξενίας:	Κυπριακό	Οργανισμό	Τουρισμού
Εκθέτες	 και	 Μεγάλους	 Χορηγούς:	 A.	 P.	 SCAFFOLDING	
SOLUTIONS	 LTD,	 TUV	 Cyprus,	 Security	 Distribution	 Center	
SDC	Ltd	και	Domoline
Χορηγούς:	G.	I.	Makris	Ikodomiki	Ltd,	IET	Cyprus	Networking,	
Όμιλος	 Εταιρειών	 Φίλιππος	 Καμέρης,	 Ομοσπονδία	 Συνδέ-
σμων	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου,	Θεμελιοτεχνική	Εται-
ρεία	και	Cybarco		

Διεθνές Συνέδριο
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Tο	 έργο	 της	 στερέωσης	 και	 απο-
κατάστασης	 του	 Μιναρέ	 του	
Αγίου	 Νικολάου	 προκηρύχθηκε	

από	τον	Δήμο	Χανίων	με	το	σύστημα	
προσφοράς	 μελέτης	 και	 κατασκευής	
με	βάση	 τις	απαιτήσεις	 και	 τις	προδι-
αγραφές	 της	 Δ.Α.Β.Μ.Μ.	 του	 ΥΠ.ΠΟ.	
Ανάμεσα	 στις	 απαιτήσεις	 του	 διαγω-
νισμού	 υπήρχε	 και	 η	 ανάγκη	 άμεσης	
λήψης	σωστικών	στερεωτικών	μέτρων	
επειδή	 το	 μνημείο	 είχε	 κηρυχθεί	 επι-
κίνδυνο	και	ετοιμόρροπο	από	την	εκτε-
ταμένη	αποδιοργάνωση	του	ανώτερου	
τμήματος	 του	 που	 είχε	 παρουσιάσει	
και	 σημαντικότατη	 απόκλιση	 από	 την	
κατακόρυφο.

Πέρα	 από	 την	 ανάγκη	 κατασκευής	
ενός	ισχυρού	ικριώματος	που	θα	μπο-
ρούσε	 να	 αντιστηρίξει	 και	 στερεώσει	
τον	μιναρέ	σε	όλη	την	φάση	τεκμηρίω-
σης	του	μνημείου	και	οριστικοποίησης	
των	επεμβάσεων,	η	ίδια	κατασκευή	θα	
έπρεπε	να	έχει	την	λειτουργικότητα	να	
εξυπηρετήσει	 και	 την	 όλη	 διαδικασία	
εκτέλεσης	των	εργασιών.

Το	 βασικό	 πρόβλημα	 πού	 έπρεπε	 να	
απαντηθεί	 ήταν	 ίδιος	 ο	 τρόπος	 απο-
κατάστασης	 του	 μνημείου,	 πρόβλημα	
που	στο	βάθος	του	συνοψίζονταν	στον	
βέλτιστο	 συμβιβασμό	 ανάμεσα	 στην	
ασφάλεια	και	στον	σεβασμό	της	μνη-
μειακής	του	αξίας	συμπεριλαμβανομέ-
νης	της	δομικής	του	ταυτότητας.	

Ήδη	από	 την	φάση	 της	 μελέτης	 προ-
σφοράς	επειδή	το	πρόβλημα	της	απο-
διοργάνωσης	 της	 δομής	 του	 μιναρέ	
από	την	οξείδωση	των	μεταλλικών	του	
συνδέσμων	ήταν	εμφανές	και	έντονο,	
και	 επειδή	 η	 παραμόρφωση	 του	 ανώ-
τερου	τμήματός	του	ξεπερνούσε	κάθε	
ανεκτό	όριο,	είχε	προταθεί	σαν	βασική	
μεθοδολογία	 αντιμετώπισης	 η	 σταδι-
ακή	 καθαίρεση	συντήρηση	 και	 επανα-
δόμηση	του	μιναρέ.	Το	ύψος	μέχρι	το	
οποίο	 θα	 ήταν	 απαραίτητη	 η	 εργασία	
αυτή	 θα	 καθορίζονταν	 μετά	 την	 ανα-

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Η αποκατάσταση του Μιναρέ της Σπλαντζιάς Χανιών
Άρης	Χατζηδάκης	Πολιτικός	Mηχανικός,	Άλκη	Νηστικούλη	Αρχιτέκτων

λυτική	 τεκμηρίωση	 του	 μνημείου.	 Ας	

σημειώσουμε	 ότι	 τέτοια	 τεκμηρίωση	

δεν	ήταν	εφικτή	πριν	από	την	άρση	της	

ετοιμορροπίας	του	και	την	δημιουργία	

δαπέδων	εργασίας.	Ο	ακριβής	τρόπος	

δόμησης	 μας	 ήταν	 άγνωστος	 και	 χω-

ρίς	 την	κατεδάφιση	ενός	έστω	τμήμα-

τος	του	δεν	ήταν	δυνατή	η	διακρίβωσή	

του.	Η	βασική	αυτή	αντιμετώπιση	έγινε	

αποδεκτή	και	από	το	Κ.	Α.	Σ.	που	επέ-

βαλε	την	κατά	φάσεις	συμπλήρωση	της	

μελέτης	με	βάση	τα	αποτελέσματα	της	

φάσης	της	αναλυτικής	τεκμηρίωσης.	
  

Στην	συνέχεια	θα	προσπαθήσουμε	να	

περιγράψουμε	με	αναλυτικό	τρόπο	και	

αρκετή	 λεπτομέρεια	 τις	 εργασίες	 άρ-

σης	της	επικινδυνότητας	και	αποκατά-

στασής	του	όπως	τελικά	διαμορφώθη-

καν	μετά	από	αναζητήσεις	και	συνεχή	

διάλογο	ανάμεσα	στο	ανάδοχο	σχήμα	

και	τις	εμπλεκόμενες	Υπηρεσίες.

Όλοι	οι	συντελεστές	του	έργου	μνημο-
νεύονται	στο	τέλος	αυτής	της	παρου-
σίασης.

1.	Ιστορικά	Στοιχεία
Στις	 12	 Αυγούστου	 1645	 οι	 Τούρκοι	

κατέλαβαν	 την	 Κρήτη.	 Είναι	 η	 εποχή	

της	 μέγιστης	 εξάπλωσης	 της	 οθωμα-

νικής	 αυτοκρατορίας.	 Για	 πάνω	 από	

500	χρόνια	οι	Οθωμανοί	κυριάρχησαν	

στο	 μεγαλύτερο	 μέρος	 των	 μεσογει-

ακών	 παραλίων,	 στα	 Βαλκάνια,	 στην	

Ανατολία	 και	 σε	 μεγάλο	 τμήμα	 των	

χωρών	 της	 αραβικής	 χερσονήσου.	

Η	 παρουσία	 τους	 στις	 κατακτημέ-

νες	 περιοχές	 σημειώθηκε	 και	 με	 την	

ανέγερση	 μνημειωδών	 κατασκευών	

όπως	 οχυρώσεις,	 τεμένη,	 χάνια.	 Βα-

σικό	 χαρακτηριστικό	 της	 αρχιτεκτο-

νικής	 της	 οθωμανικής	 περιόδου	 είναι	

η	 αφομοίωση	 τοπικών	 μορφολογικών	

χαρακτηριστικών	και	τρόπων	δόμησης	

που	μαζί	με	τα	κατά	τόπους	διαθέσιμα	

υλικά	 δομής	 είχαν	 σαν	 αποτέλεσμα	

την	 εμφάνιση	 πολλών	 παραλλαγών	

Μέρος Α
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των	 βασικών	 αρχιτεκτονικών	 τύπων.	 
Το	 κέντρο	 της	 Οθωμανικής	 αυτοκρα-
τορίας	 ήταν	 η	 Ανατολία	 και	 η	 Θράκη	
και	ήταν	εκεί	που	αναπτύχθηκε	ο	«αυ-
τοκρατορικός»	 ρυθμός	 ως	 εξέλιξη	 και	
συνδυασμός	της	βυζαντινής	αρχιτεκτο-
νικής	 παράδοσης	 και	 της	 αρχιτεκτονι-
κής	των	σελτζούκων.	Στην	πρώιμη	πε-
ρίοδο	 της	 οθωμανικής	 αρχιτεκτονικής	
διατηρείται	ακόμα	η	τάση	για	περίτεχνη	
διακόσμηση	 και	 ποικιλία	 στις	 μορφές	
ενώ	 κατά	 την	 κλασική	 περίοδο	 υπερι-
σχύουν	 περισσότερο	 αδρές,	 και	 λιτές	
μορφές.	Η	απλότητα	και	αυστηρότητα	
των	μορφών	που	υπερίσχυσαν	κατά	τον	
16ο	αιώνα	μπορεί	εν	μέρει	να	ερμηνευ-
θεί	απ’	το	γεγονός	ότι	πολλοί	Οθωμανοί	
αρχιτέκτονες	της	περιόδου	αυτής	είχαν	
κατ’	 αρχήν	 εκπαιδευτεί	 ως	 μηχανικοί	
του	στρατού.	Στην	Κρήτη,	όπως	και	σε	
άλλες	πρώην	ενετοκρατούμενες	περιο-
χές,	πολλά	μορφολογικά	χαρακτηριστι-
κά	 της	 βενετσιάνικης	 αρχιτεκτονικής	
επιβιώνουν	και	αναπαράγονται	στα	οι-
κοδομήματα	των	νέων	κατακτητών.		 

Ο	μιναρές	σαν	στοιχείο	της	μουσουλ-
μανικής	 αρχιτεκτονικής	 δεν	 εμφανί-
στηκε	 παρά	 τον	 8ο	 αιώνα	 και	 αρχικά	
σε	περιορισμένη	έκταση.	Η	χρήση	του	
δε,	 δεν	 ήταν	 εξ’	 αρχής	 συνδεδεμένη	
με	τις	λατρευτικές	συνήθειες	των	μου-
σουλμάνων.	Στα	πρώιμα	χρόνια	η	πρό-
σκληση	για	προσευχή	γινόταν	από	τον	
μουεζίνη	 προς	 τους	 πιστούς	 από	 τον	
δρόμο,	από	ένα	ψηλό	σημείο	(έναν	τοί-
χο	ή	μια	σκάλα),	την	πόρτα	ή	την	αυλή	
του	τεμένους	ακόμα	και	από	την	στέγη	
του.	Θα	μπορούσε	κανείς	να	πει	πως	οι	
μιναρέδες	καθιερώθηκαν	περισσότερο	
σημειολογικά,	σαν	σύμβολα	πολιτικής	
και	θρησκευτικής	δύναμης	και	κυριαρ-
χίας	 και	 δευτερευόντως	 εντάχθηκαν	
στο	 τελετουργικό	 της	 μουσουλμανι-
κής	 θρησκείας.	 Αρχικά	 οι	 μιναρέδες	
ήταν	 χαμηλοί	 τετράγωνοι	 πύργοι	 από	
λαξευτή	 τοιχοποιία	 που	 συγγενεύουν	
μορφολογικά	 με	 τους	 προ-ισλαμικούς	
πύργους	των	συριακών	βασιλικών.	Στην	
αρχιτεκτονική	 του	 Ισλάμ	 οι	 μιναρέδες	
εξελίχθηκαν	 σε	 ψηλούς	 και	 λεπτούς	
πύργους	των	οποίο	το	κατασκευαστικό	
μοντέλο	 είχε	 αναφορές	 στους	 ρωμαϊ-
κούς	φάρους.	Η	μορφή	των	μιναρέδων	
εξελίχθηκε	ποικιλοτρόπως	στις	διάφο-
ρες	περιοχές	του	ισλαμικού	κόσμου.	

Η	εκκλησία	του	Αγίου	Νικολάου	με	τον	μι-
ναρέ	να	εφάπτεται	στη	Νότια	πλευρά	της.	

Όψη	από	Νοτιοδυτικά.

Διακοσμητικοί	 ρόδακες	 στην	 στέψη	 του	 
μιναρέ.

Φωτογραφίες	πριν	την	αποκατάσταση.

Κατά	 την	 Οθωμανική	 περίοδο	 εγκα-
ταλείφθηκε	 σιγά	 σιγά	 ο	 τετράγωνος	
τύπος	 και	 υπερίσχυσε	 ο	 οκταγωνικός	
ή	 κυλινδρικός	 πάνω	 σε	 τετράγωνη	
βάση.	Ο	κυκλικός	τύπος	κάτοψης	πρω-
τοεμφανίστηκε	 στο	 Ιράν	 και	 διαδό-
θηκε	 ευρέως	 από	 τους	 Σελτζούκους	
κατακτητές.	Οι	 πρώτοι	 μιναρέδες	 της	
Ανατολίας	 ανήκαν	 στον	 σελτζούκικο	
τύπο,	είχαν	ψηλόλιγνους	κορμούς	από	

Αίγυπτος	-	Κάϊρο
Τετράγωνη	κάτοψη	
με	διώροφη	απόληξη	

&	τρουλίσκο

Βαλκάνια	–	Ανατολία	
Οθωμανικός	τύπος

Κυλινδρικός	κορμός	με	
προεξέχοντες	εξώστες	
και	οξυκόρυφη	κωνική	

απόληξη

Ινδία	–	Ταζ	Μαχάλ
Κολουροκωνικός	

κορμός	με	διαζώματα	
&	τρουλίσκο

Ισπανία	-	Σεβίλη
Τετράγωνη	κάτοψη	
με	μονόροφη	από-
ληξη	και	τρουλίσκο

Ιράκ	-	Σαμάρρα
Ελικοειδές	σχήμα

Υεμένη
Κωνικός	κορμός	με	

τρουλίσκο
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οπτοπλινθοδομή,	 κυκλικούς	 εξώστες	
και	κωνικές	απολήξεις	και	ήταν	ενίοτε	
διακοσμημένοι	 με	 έγχρωμα	 εφυαλω-
μένα	πλακίδια.	Οι	Οθωμανοί	που	εξα-
πλώθηκαν	από	την	Ανατολία	προς	την	
Ανατολική	 Ευρώπη	 μετεξέλιξαν	 τον	
σελτζούκικο	τύπο	διατηρώντας	τα	βα-
σικά	αρχιτεκτονικά	στοιχεία	του	αλλά	
χρησιμοποιώντας	 σαν	 βασικό	 υλικό	
δομής	 την	 πέτρα	 και	 απλοποιώντας	
τον	διάκοσμο.	

Η	 Εκκλησία	 του	 Αγίου	 Νικολάου	 βρί-
σκεται	στο	ανατολικό	τμήμα	της	πλα-
τείας	 της	 Σπλάνζιας	 και	 ήταν	 αρχικά	
ο	καθολικός	μητροπολιτικός	ναός	των	
Χανίων	που	ανήκε	σε	μεγαλύτερο	μο-
ναστηριακό	 συγκρότημα	 του	 καθολι-
κού	 τάγματος	 των	 Δομινικανών.	 Από	
την	 αρχή	 της	 Τουρκικής	 κυριαρχίας	
στην	 Κρήτη	 ήταν	 η	 πρώτη	 εκκλησία	
που	κατά	την	κοινή	πρακτική	μετατρά-
πηκε	από	τους	Τούρκους	σε	μουσουλ-
μανικό	τέμενος	και	μετονομάστηκε	σε	
Χουνγκιάρ	 Τζαμισί	 (Αυτοκρατορικό	
Τέμενος)	 προς	 τιμή	 του	 σουλτάνου	
Ιμπραήμ.	Για	την	μετατροπή	του	Ναού	
σε	τζαμί	(το	έτος	1645)	έγιναν	οι	απα-
ραίτητες	 προσθήκες	 του	 mihrab,	 του	
minbar	και	φυσικά	του	μιναρέ.	Ήταν	το	
σημαντικότερο	τζαμί	των	Χανίων	και	ο	
μιναρές	του,	ξεχώριζε	απ’	τους	άλλους	
γιατί	 είχε	 δύο	 εξώστες	 (σεριφιέδες).	
Το	 Τζαμί	 λειτουργούσε	 ως	 το	 έτος	
1919	οπότε	και	μετατράπηκε	σε	ορθό-
δοξη	εκκλησία	του	Αγίου	Νικολάου.

Ο	μιναρές	του	Αγ.	Νικολάου	κατασκευ-
άστηκε	σε	επαφή	με	τη	νότια	πλευρά	
του	 ναού	 και	 προς	 το	 Δυτικό	 άκρο	 

Ο	μιναρές	της	Σπλάντζιας	έχει	βάση	ορθογωνικής	κάτοψης,	με	καθ’	ύψος	μείωση	των	διαστά-
σεών	της	(skarpa).	Η	βάση	είναι	χτισμένη	από	συμπαγή	αργολιθοδομή	σε	επαφή	με	τον	τοίχο	
της	εκκλησίας	απ’	όπου	γίνεται	και	η	είσοδος	στον	μιναρέ.	Ο	κυλινδρικός	κορμός	παρουσιάζει	
ελαφριά	καθ’	ύψος	μείωση	της	διαμέτρου	του	ενώ	η	μείωση	αυτή	είναι	μεγαλύτερη	στις	περι-
οχές	που	παρεμβάλονται	οι	εξώστες.

αυτής.	 Όπως	 φαίνεται	 και	 σε	 φωτο-
γραφίες	της	εποχής,	η	Δυτική	πλευρά	
του	 Μιναρέ	 ήταν	 χτισμένη	 σε	 επαφή	
με	 προϋπάρχον	 διώροφο	 κτίριο	 του	
μοναστηριού	 που	 κατεδαφίστηκε	 σε	
μεταγενέστερη	φάση.	 Ίχνη	 κτίσματος	
που	 εκτείνονταν	 προς	 αυτή	 την	 κα-
τεύθυνση	 (δυτικά	 του	Μιναρέ)	 διακρί-
νονται	και	σήμερα	στην	ελεύθερη	πια	
δυτική	όψη	της	βάσης	του	Μιναρέ	(γέ-
νεση	τοξωτής	κατασκευής).	Ο	μιναρές	
έχει	 κυλινδρικό	 κορμό,	 ανήκει	 στον	
οθωμανικό	 τύπο,	 και	 εντάσσεται	 χρο-
νολογικά	 αλλά	 και	 μορφολογικά	 στη	
δεύτερη	-	τη	λεγόμενη	«κλασική»	-	πε-
ρίοδο	της	οθωμανικής	αρχιτεκτονικής.	
Ήταν	ο	ψηλότερος	της	πόλης	με	κυκλι-
κούς	εξώστες	σε	δυο	στάθμες	και	πολύ	
ψηλή,	οξυκόρυφη	κωνική	στέγαση	από	
μέταλλο	 επενδεδυμένο	 με	 μολύβι.	 Η	
στέγαση	σήμερα	δεν	σώζεται.	Το	σημε-
ρινό	ύψος	του	μιναρέ	φτάνει	περίπου	τα	
34	μ.	ενώ	μαζί	με	το	κωνικό	στέγαστρο	
θα	πρέπει	να	ξεπερνούσε	τα	40	μ.

Στην	κορυφή	της	κωνικής	του	απόλη-
ξης	υπήρχε	η	ημισέληνος	-	το	σύμβολο	
της	οθωμανικής	αυτοκρατορίας	(alem).	
Το	 ανώτατο	 τμήμα	 που	 αποτελείται	

από	μία	μεταλλική	σφαίρα	
(υπήρχαν	 τρεις	 όπως	
φαίνεται	 και	 σε	 πα-
λαιότερη	 φωτογρα-
φία)	 και	 την	 ημισέ-
ληνο	 στην	 κατάληξη	
σώζεται	 και	 φυλάσ-
σεται	 στο	 Ιστορικό	

Αρχείο	Κρήτης.

Αρχιτεκτονική	 πρόταση	 αποκατάστασης	
Κατακόρυφη	τομή
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Ο	μιναρές	είναι	χτισμένος	με	εμφανείς	
λαξευτούς	 πωρόλιθους,	 ορθογωνικής	
διατομής	μέσου	ύψους	30	εκ.	Η	βάση	
του	 κυκλικού	 τμήματος,	 το	 κάτω	 των	
εξωστών	 τμήμα,	 καθώς	 και	 η	 κορυφή	
του	μιναρέ	διαμορφώνονται	με	πωρό-
λιθους	 λαξευμένους	 σε	 πολύπλοκες	
διατομές	 με	 καμπύλες,	 σκοτίες	 κ.λπ.	
Από	 πωρόλιθο	 είναι	 και	 τα	 περίτε-
χνα	 σκαλιστά	 με	 γεωμετρικά	 σχέδια	
στηθαία	 των	 εξωστών	 καθώς	 και	 τα	
πλαίσια	των	κυκλικών	φεγγιτών	και	οι	
διακοσμητικοί	ρόδακες	 της	στέγης.	Η	
διακόσμηση	του	μνημείου	–	τα	γείσα,	
τα	φουρούσια	 των	εξωστών	αλλά	και	
τα	 μοτίβα	 στα	 λαξευτά	 θωράκια	 των	
εξωστών	 και	 της	 στέψης	 -	 δεν	 είναι	
αμιγώς	 οθωμανική	 αλλά	 παραπέμπει	
στο	 πρόσφατο	 ενετικό	 παρελθόν	 της	
πόλης.		

2.	Πρώτη	φάση	 εργασιών	 -	Έκτακτα	
μέτρα	άρσης	της	ετοιμορροπίας
Στις	17	Μαρτίου	1998,	κατά	την	διάρ-
κεια	 μεγάλης	 κακοκαιρίας	 ο	 μιναρές	
χτυπήθηκε	 από	 κεραυνό	 με	 αποτέλε-
σμα	την	επιδείνωση	της	ήδη	κακής	κα-
τάστασής	του.	Η	έντονη	ετοιμορροπία	
του	μνημείου	μας	υποχρέωσε	να	προ-
βούμε	αμέσως	στη	λήψη	έκτακτων	μέ-
τρων	 -	μεταξύ	 των	οποίων	καθαίρεση	
των	 έντονα	 ετοιμόρροπων	 τμημάτων	
-	για	την	άρση	της	επικινδυνότητας.

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Η	μεγάλη	διαμπερής	ρωγμή	της	Βορειοδυ-
τικής	πλευράς	που	προκάλεσε	ο	κεραυνός	
της	17ης	Μαρτίου	1998

Η	όψη	του	μνημείου	από	τον	Νότο	
πριν	και	μετά	την	κατασκευή	του

ένα	από	του	δαπέδου	του	δρόμου	έως	
το	προστατευτικό	«δάπεδο	–	τραπέζι»	
σε	ύψος	14.00μ.	και	ένα	από	του	τρα-
πεζίου	έως	το	πάνω	άκρο	του	πύργου.

Η	 διαστασιολόγηση	 του	 ικριώματος	
σε	 επίπεδο	 οριστικής	 μελέτης	 έγι-
νε	 με	 ανεμοφόρτιση	 κατά	 DIN	 1055	
όπου	 σαν	 προσβαλλόμενη	 επιφάνεια	
συνυπολογίστηκε	και	η	επιφάνεια	του	
μιναρέ,	 καθώς	 και	 με	 σεισμό	 σε	 δύο	
διευθύνσεις	 με	 ισοδύναμες	 στατικές	
φορτίσεις	που	προέκυψαν	από	δυναμι-
κή	ανάλυση.	Για	την	σεισμική	ανάλυση	
του	 ικριώματος	 τα	φορτία	 του	μιναρέ	
τέθηκαν	 επί	 του	 ικριώματος,	 θεωρή-
θηκε	δηλαδή	ότι	 ο	σεισμός	συμβαίνει	
όταν	 ο	 καθαιρεμένος	 μιναρές	 έχει	
αποθηκευτεί	επί	του	ικριώματος.	Η	δι-
αστασιολόγηση	 των	 ράβδων	 έγινε	 με	
τον	Ευρωκώδικα	3.

Ο	 κεραυνός	 προκάλεσε	 μια	 νέα	 με-
γάλου	 μήκους	 και	 πλάτους	 ρωγμή	
στη	 βορειοδυτική	 πλευρά	 του	 μιναρέ	
όπου	 παρατηρήθηκαν	 εκτεταμένες	
φθορές.	Μεγάλος	αριθμός	δόμων	είχε	
υποστεί	 θραύση	 ενώ	 τα	 θωράκια	 των	
εξωστών	 καταστράφηκαν	 σε	 μεγάλο	
βαθμό.	 Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 (νοτιο-
ανατολικά)	 διαπιστώθηκε	 διεύρυνση	
των	υπαρχουσών	ρωγμών	και	θραύση	

μεγάλου	 βαθμού	 στους	 δόμους	 γύρω	
από	 αυτές.	 Μεγάλος	 αριθμός	 θραυ-
σμάτων	κατέπεσε,	μεταξύ	των	οποίων	
και	μεγάλα	τμήματα	των	θωρακίων	των	
εξωστών,	 ενώ	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	
έκτακτων	εργασιών	για	 την	άρση	 της	
ετοιμορροπίας	συνέχισαν	να	πέφτουν	
θραύσματα.

H	Kατασκευή	του	Ικριώματος
Στην	 πρώτη	 φάση	 των	 εργασιών,	 για	
τη	στερέωση	του	μιναρέ	αλλά	και	για	
την	 ασφαλή	 και	 άνετη	 εκτέλεση	 της	
εργασίας	 κατασκευάζεται	 ένα	 ισχυρό	
ικρίωμα	 από	 ράβδους	 μορφοσιδήρου	
που	 θεμελιώνεται	 με	 πεδιλοδοκούς	
σκυροδέματος.	 Λόγω	 της	 ανάπτυξης	
εφελκυστικών	 φορτίσεων	 στους	 στύ-
λους	 απαιτήθηκε	 διάταξη	 αγκυρίων	
στο	έδαφος	για	να	απαγορευτεί	η	ανύ-
ψωση	 των	 πεδιλοδοκών,	 αποφεύγο-
ντας	 έτσι	 μια	 ογκώδη	 θεμελίωση	που	
θα	λειτουργούσε	σαν	αντίβαρο.

Ο	 πύργος	 του	 ικριώματος	 έφερε	 ένα	
πρώτο	δάπεδο	εργασίας	και	προστασί-
ας	σε	ύψος	14.00μ.	με	εξωτερικές	δια-
στάσεις	12.00x12.00μ.	και	από	το	ύψος	
αυτό	 και	 πάνω,	 κάθε	 περίπου	 2.20μ., 
δάπεδο	εργασίας	και	αποθήκευσης	με	
εξωτερικές	διαστάσεις	6.00x6.00μ.	Για	
την	ευστάθεια	του	όλου	πύργου	είχαν	
διαταχθεί	αντηρίδες	στις	δύο	διευθύν-
σεις	έτσι	ώστε	να	μη	χρειαστεί	στερέ-
ωση	 και	 παγιοποίηση	 του	 πύργου	 επί	
της	βάσης	του	μιναρέ	ή	της	εκκλησίας.	
Τα	 δάπεδα	 εργασίας	 δημιουργήθηκαν	
με	ξύλινα	μαδέρια	επί	του	μεταλλικού	
σκελετού	και	η	καθ’	ύψος	επικοινωνία	
των	 δαπέδων	 εργασίας	 πραγματοποι-
ούνταν	 με	 ξύλινες	 σκάλες.	 Σε	 κάθε	
δάπεδο	εργασίας	τοποθετήθηκαν	προ-
στατευτικά	 μεταλλικά	 κιγκλιδώματα.	
Η	 ανέγερση	 του	 πύργου	 έγινε	 με	 τη-
λεσκοπικό	 γερανό	 από	 εξειδικευμένο	
συνεργείο	και	οι	ενώσεις	των	ράβδων	
ήταν	 κατά	 κανόνα	 κοχλιωτές	 για	 την	
εύκολη	 μόρφωση	 και	 αποξήλωση	 του	
ικριώματος.	 Ταυτόχρονα	 με	 την	 καθ’	
ύψος	ανέγερση	του	πύργου	έγινε	και	η	
αποξήλωση	του	παλαιού	ικριώματος	και	
η	αντιστήριξη	του	μιναρέ	πάνω	στο	νέο	
ικρίωμα	μέσω	ξύλινων	παρεμβλημάτων	
(λατακιών)	 και	 μεταλλικών	 βιδών.	 Επί	
του	 πύργου	 τοποθετήθηκαν	 δυο	 ανυ-
ψωτικά	 μηχανήματα	 ηλεκτροκίνητα:	
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Μετά	 το	 τέλος	 της	 κατασκευής	 του	
ικριώματος	λάβαμε	όλα	τα	απαραίτητα	
μέτρα	για	την	ασφαλή	και	άνετη	κίνηση	
των	εργαζομένων	στο	εργοτάξιο	αλλά	
και	 για	 την	 ασφάλεια	 των	 περιοίκων.	
Λόγω	 του	 μεγάλου	 βαθμού	 ετοιμορ-
ροπίας	του	μνημείου	ήταν	απαραίτητη	
η	 περίσφιξη	 του	 σώματος	 του	 μιναρέ	
με	μεταλλικό	πλέγμα	στα	σημεία	όπου	
παρατηρήθηκε	έντονη	αποδιοργάνωση	
για	 τη	 συγκράτηση	 των	 θραυσμάτων.	
Επίσης	 κρίθηκε	 αναγκαίο	 το	 φράξιμο	
των	ανοιγμάτων	των	θυρών	του	μινα-
ρέ	καθώς	και	της	πρόσβασης	από	την	
εκκλησία	για	τη	συγκράτηση	διαφυγό-
ντων	 θραυσμάτων	 από	 το	 εσωτερικό	
του	μιναρέ.

Μετά	 την	 κατασκευή	 του	 ικριώματος	
ακολούθησε	 αναλυτική	 φωτογραφική	
και	σχεδιαστική	αποτύπωση	και	τεκμη-
ρίωση	του	μνημείου.

3.	Η	Καθαίρεση	και	η	Αναδόμηση	του	
Μιναρέ
Α.	Τεκμηρίωση	του	Μνημείου
Από	την	εικόνα	που	αποκτήθηκε	μετά	
την	 τοποθέτηση	 του	 ικριώματος	 και	
την	 λεπτομερή	 αποτύπωση	 της	 επι-
φανειακής	εικόνας	του	αναπτύγματός	
του,	 επιβεβαιώθηκε	 η	 ανάγκη	σταδια-
κής	 καθαίρεσης	 του.	 Της	 καθαίρεσης	
κάθε	σειράς	προηγήθηκε	πλήρης	σχε-
διαστική	και	φωτογραφική	αποτύπωση	
και	αρίθμηση	των	πετρών	μία	–	μία	με	
κωδικό	 αλλά	 και	 αύξοντα	 αριθμό.	 Η	
αποτύπωση	 περιλαμβάνει	 την	 κατα-
μέτρηση	 και	 διαστασιολόγηση	 όλων	
των	 συνδέσμων,	 καθώς	 και	 σκίτσα	
χαρακτηριστικών	 λεπτομερειών	 της	
κατασκευής.	Η	φωτογράφηση	των	πε-
τρών	ανά	δακτύλιο	έγινε	μετά	από	την	
χρώση	–	γράψιμο	–	των	κωδικών	αφού	
προηγούμενα	 είχαν	 απομακρυνθεί	 οι	
σκόνες	 και	 καλυφθεί	 η	 επιφάνεια	 με	
ειδικό	φιλμ	(διάλυμα	PVA).		

Η	καταβίβαση	–	λύση	των	πετρών	έγι-
νε	 ανά	 στρώση	 δακτυλίου	 αφού	 ήδη	
είχε	 σημειωθεί	 έπ’	 αυτών	 ο	 κωδικός	
και	 το	νούμερο	 της	 κάθε	μίας.	Για	 το	
σκοπό	 αυτό	 χρησιμοποιήθηκε	 ειδική	
αρπάγη	και	μικρή	γερανογέφυρα	εγκα-
τεστημένη	στο	έργο	η	οποία	επέτρεψε	
τον	χειρισμό	φορτίων	σε	οποιαδήποτε	
θέση.	 Για	 την	 καταβίβαση	 των	 προς	

αντικατάσταση	 λίθων	 καθώς	 και	 των	
άχρηστων	προϊόντων	που	προέκυψαν	
κατά	τις	εργασίες	της	καθαίρεσης	(χώ-
ματα,	 λιθοσώματα	 κλπ.)	 στο	 επίπεδο	
του	δρόμου	χρησιμοποιήθηκε	γερανός	
400kg.	ο	οποίος	ήταν	κατάλληλα	στε-
ρεωμένος	στο	ικρίωμα	με	δυνατότητα	
μεταφοράς	του	στο	επιθυμητό	επίπεδο	
εργασίας	κάθε	φορά.

Στο	τέλος	της	καθαίρεσης	το	ικρίωμα	φέρει	
όλο	 το	 βάρος	 του	 μιναρέ.	 Οι	 αριθμημένοι	
δόμοι	τοποθετούνται	στα	αντίστοιχα	επίπε-
δα	του	 ικριώματος,	συντηρούνται	 και	 είναι	
έτοιμοι	για	την	επαναδόμηση.			

Στην	 συνέχεια	 απομακρύνονταν	 οι	
σύνδεσμοι	 με	 μηχανικό	 τρόπο	 και	 με	
λιθοξοϊκά	και	οδοντοτεχνικά	εργαλεία	
και	μικροσκαρπέλα.	Οι	πέτρες	τοποθε-
τούνταν	σε	σειρά	σε	προκαθορισμένες	
θέσεις	επί	των	ικριωμάτων	με	τα	θραύ-
σματά	 τους	 ταξινομημένα	 σε	 ειδικές	
σακουλίτσες	με	τον	αριθμό	της	πέτρας	
που	 προέρχονται	 και	 το	 πλήθος	 των	
θραυσμάτων	γραμμένα	πάνω	σε	αυτές.

Σ’	αυτήν	την	φάση	έγινε	και	η	επιλογή	
των	προς	αντικατάσταση	και	συντήρη-
ση	πετρών	σε	συνεργασία	με	την	επο-
πτεύουσα	 και	 την	 επιβλέπουσα	 αρχή	
του	έργου.	Ακολουθούσε	η	προετοιμα-
σία	τους	για	τις	απαραίτητες	εργασίες	
συντήρησης,	καθώς	και	όλες	οι	εργα-
στηριακές	δοκιμές	για	την	διακρίβωση	
των	φυσικοχημικών	και	μηχανικών	χα-
ρακτηριστικών	των	λίθων	και	του	κονι-
άματος.	 Ολοκληρώνοντας	 την	 καθαί-
ρεση	έχουμε	πλέον	πλήρη	εικόνα	του	
τρόπου	δόμησης	του	Μιναρέ	καθώς	και	
των	βλαβών	που	αυτός	έχει	υποστεί.

Α	1.	Περιγραφή	του	τρόπου	Δόμησης	
Ο	 μιναρές	 αποτελείται	 από	 64	 ομό-
κεντρες	 σειρές	 δόμων.	 Κάθε	 σειρά	
αποτελείται	από	6	έως	10	ευμεγέθεις	
δόμους	 με	 πλάτος	 όσο	 και	 το	 πάχος	
του	τοίχου	του	μιναρέ	σε	κάθε	σειρά.	
Η	 περίμετρος	 των	 σειρών	 μειώνεται	
σταδιακά	καθώς	ανεβαίνουμε	προς	τα	
πάνω	 ώστε	 τα	 μεταξύ	 των	 εξωστών	
τμήματα	 να	 είναι	 κόλουρος	 κώνος	με	
μικρές	φυσικά	διαφορές	ανάμεσα	στις	
διαμέτρους	 των	 δύο	 βάσεών	 του.	 Η	
απομείωση	 αυτή	 όμως	 δεν	 συμβαίνει	
απαραίτητα	σε	κάθε	σειρά.	Έχουμε	δη-
λαδή	συνεχόμενες	σειρές	με	την	 ίδια	
περίμετρο.	Στο	σύνολο	του	ύψους	βά-
σης	 -	 κορυφής	η	διαφορά	στις	διαμέ-
τρους	είναι	της	τάξης	των	40	εκ.

Οι	 διαστάσεις	 των	 δόμων	 του	 μιναρέ	
κυμαίνονται	 για	 το	 πλάτος	 από	 33εκ.	
έως	 45εκ.,	 για	 το	 ύψος	 από	 26εκ.	
έως	 43εκ.	 και	 για	 το	 καμπύλο	 μήκος	
από	 50εκ.	 έως	 130εκ.	 Το	 πλάτος	 και	
το	 ύψος	 μειώνονται	 (κατά	 μέσο	 όρο)	
όσο	 ανεβαίνουμε	 ψηλότερα,	 ενώ	 οι	
διακυμάνσεις	 του	 καμπύλου	 μήκους	
είναι	ανεξάρτητες	από	 την	 καθ’	 ύψος	
θέση	των	δόμων	στο	σώμα	του	Μινα-
ρέ.	Οι	 δόμοι	 συνδέονται	 μεταξύ	 τους	
με	μεταλλικούς	συνδέσμους	τόσο	ορι-
ζοντίως	 υπό	 μορφή	 λάμας	 σχήματος	
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ανοικτού	Π	(τζινέτια),	μήκους	περίπου	
22-27εκ.,	 που	 αγκυρώνεται	 σε	 εντορ-
μίες	ειδικώς	διαμορφωμένες	στην	άνω	
επιφάνεια	των	λίθων,	όσο	και	καθέτως	
υπό	μορφή	γόμφου	–	καβίλιας	τετρά-
γωνης	 διατομής	 ~	 2Χ2εκ.	 που	 εφαρ-
μόζεται	 σε	 ειδικώς	 διαμορφωμένες	
εντορμίες	 στην	 άνω	 και	 κάτω	 επιφά-
νεια	 των	 λίθων	 συνδέοντάς	 τους	 με	
την	επόμενη	προς	τα	άνω	και	προς	τα	
κάτω	σειρά.	

Η	 προστασία	 του	 μετάλλου	 από	 την	
οξείδωση	 υποτίθεται	 πως	 θα	 γινόταν	
με	την	κάλυψή	του	από	όλες	τις	πλευ-
ρές	με	μολύβι.	Για	τα	μεν	τζινέτια	η	μο-
λυβδοχόηση	 γινόταν	 από	 επάνω	 πριν	
από	 το	 χτίσιμο	 της	 επόμενης	 σειράς	
ενώ	για	τους	γόμφους	μετά	το	χτίσιμο	
της	επόμενης	σειράς,	με	μολυβδοχόη-
ση	υπό	πίεση	διαμέσου	ειδικώς	διαμορ-
φωμένων	διόδων	λαξεμένων	στο	άνω	
τμήμα	 των	 λίθων	 κατ’	 επέκταση	 των	
τόρμων	στους	οποίους	τοποθετούνταν	
οι	 γόμφοι.	 Όμως	 λόγω	 της	 ατελούς	
μολυβδοχόησης	 ο	 σκοπός	 αυτός	 δεν	
επιτεύχθηκε	 και	 όλοι	 οι	 σύνδεσμοι	
έχουν	σκουριάσει	προκαλώντας	με	την	
διόγκωσή	τους	θραύση	των	λίθων.	

Τη	συνοχή	της	κατασκευής	ενισχύει	η	
χρήση	 ασβεστοκονιάματος	 στους	 κα-
τακόρυφους	 και	 οριζόντιους	 αρμούς	
των	οποίων	το	πλάτος	κυμαίνεται	από	
3-5χιλστ..	 Από	 χημική	 ανάλυση	 που	
έγινε	στο	συνδετικό	κονίαμα	δόμησης	
προέκυψε	 ότι	 έχουμε	 να	 κάνουμε	 με	
απλό	 κονίαμα	 πολτού	 ασβέστου	 με	
προσθήκη	χαλαζιακής	άμμου.	Αρκετές	
φορές	στους	οριζόντιους	αρμούς	δια-
πιστώθηκε	η	ύπαρξη	περιοχών	με	με-
γαλύτερο	πλάτος	το	οποίο	καλύφθηκε	
με	 “χαλικολόγημα”.	 Δεν	 είναι	 λίγες	
άλλωστε	 οι	 φορές	 που	 βρήκαμε	 υπο-
λείμματα	ξύλινων	σφηνών	μεταξύ	των	
δόμων.	 Ένας	 άλλος	 τρόπος	 αντιμε-
τώπισης	αυτών	των	κατασκευαστικών	
αστοχιών	 όταν	 η	 απόκλιση	 από	 την	
οριζόντια	 στους	 δόμους	 μιας	 σειράς	
ξεπερνά	το	εκατοστό	είναι	η	δημιουρ-
γία	 “δοντιών”	 στους	 λίθους.	 Έχουμε	
δηλαδή	σειρές	που	αποτελούνται	από	
δόμους	με	δύο	διαφορετικά	ύψη.	

Υπήρχαν	 ίχνη	 μεταγενέστερων	 επεμ-
βάσεων	 (τσιμεντάρισμα	 έντονα	 ρηγ-

ματωμένων	περιοχών,	μπαλώματα	από	
τούβλα	στην	βάση	των	θωρακίων	των	
εξωστών,	 αντικατάσταση	 θωρακίων	
των	εξωστών	με	νέα	από	διαφορετική	
πέτρα	–	ΑΛΦΑ).	Διαπιστώθηκαν	επίσης	
ίχνη	χρώματος:	κόκκινο	στα	διακοσμη-
τικά	κορδόνια	κάτω	από	τους	εξώστες,	
πράσινο	 στους	 διακοσμητικούς	 ρό-
δακες	και	κίτρινο	–χρυσαφί	στην	άνω	
διακοσμητική	 ζώνη.	 Επίσης	 διαπιστώ-
θηκαν	 ίχνη	 κονιάματος	 γεγονός	 που	
αρχικά	 μας	 οδήγησε	 στην	 υπόθεση	
ότι	 πιθανώς	 όλο	 το	 σώμα	 του	 μιναρέ	
να	ήταν	επιχρισμένο	με	κάποιο	λεπτό	
στρώμα	 υλικού.	 Σήμερα	 μπορούμε	 να	
πούμε	 με	 σιγουριά	 πως	 αυτό	 υπήρχε	
τουλάχιστον	 στα	 λαξευμένα	 διακο-
σμητικά	 ανάγλυφα	 τμήματα	 της	 άνω	
ζώνης	όπου	και	διακρίνεται	μακροσκο-
πικά.	 Το	 χρώμα	 στις	 περιοχές	 αυτές	
φαίνεται	ότι	είναι	επανάληψη	παλαιό-
τερης	βαφής	που	δεν	είχε	γίνει	μόνο	
για	 διακοσμητικό	 λόγο	 αλλά	 και	 για	
προστασία	 της	 πέτρινης	 επιφάνειας,	
δεδομένου	ότι	περιέχει	σαν	συνδετικό	
το	 κολλοειδές	 διάλυμα	 του	 Ca(OH)2.	
Με	 την	πάροδο	όμως	 του	χρόνου	και	
τη	δράση	κυρίως	της	υπεριώδους	ακτι-
νοβολίας	του	ήλιου	η	χρώση	εξαφανί-
στηκε	 αφήνοντας	 ως	 υπόλειμμα	 την	
κρούστα	του	συνδετικού.		

Για	 το	 υπόλοιπο	 σώμα	 του	 μιναρέ	
δεν	 μπορούμε	 να	 πούμε	 με	 σιγουριά	
αν	 τα	 ίχνη	 της	 ασβεστόχρωσης	 είναι	
υπολείμματα	 μιας	 γενικότερης	 επί-
χρισης	 της	 εξωτερικής	 επιφάνειας	 ή	
προέρχονται	 από	 το	 περίσσευμα	 του	
ασβεστοπολτού	των	αρμών.	Παρ’	όλα	
αυτά	αποτελούσε	συνήθη	μέθοδο	προ-
στασίας	της	εκτεθειμένης	στα	καιρικά	
φαινόμενα	 ανεπίχριστης	 επιφάνειας	
των	λιθοδομών	η	επάλειψη	με	διάλυμα	
ασβεστίου	σε	δύο	στρώσεις	ως	ένα	εί-
δος	γανώματος.	

Η	κατασκευή	της	σκάλας
Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 η	
κατασκευή	 της	 σκάλας,	 σημαντικού	
δομικού	 στοιχείου	 για	 την	 ευστάθεια	
της	κατασκευής	τόσο	λόγω	του	σημα-
ντικού	βάρους	που	προσθέτει	προς	το	
κέντρο	 βάρους	 της	 κατασκευής,	 όσο	
και	λόγω	του	καθ’	ύψος	δεσίματος	της	
λιθοδομής	που	πραγματοποιεί.	Η	αρχι-
κή	μας	υπόθεση,	ότι	 δηλαδή	η	σκάλα	

αποτελούνταν	από	ένα	λίθο	–	σκαλο-
πάτι	σε	κάθε	στάθμη	σκαλιού	ο	οποίος	
είχε	 σχήμα	 τριγωνικό	 και	 “κλείδωνε”	
ανάμεσα	 στους	 δόμους	 από	 την	 μία	
πλευρά	 ενώ	 η	 απέναντι	 γωνία	 κατέ-
ληγε	 σε	 έναν	 κύλινδρο	 (“κορμό”	 της	
σκάλας)	στο	κέντρο	του	μιναρέ,	ήταν	
σωστή	 μόνο	 για	 τα	 πέντε	 τελευταία	
σκαλοπάτια	(σειρές	ΙΔ	έως	ΙΖ)	δηλαδή	
για	 το	 τμήμα	 πάνω	 από	 τον	 δεύτερο	
εξώστη.	Το	 κομμάτι	αυτό	 της	σκάλας	
δεν	 οδηγούσε	 στην	 πραγματικότητα	
πουθενά	 αλλά	 κατασκευάστηκε	 για	
στατικούς	λόγους,	για	να	ενισχύσει	την	
κατασκευή	και	να	διατηρήσει	την	συνο-
χή	της	σε	μια	περιοχή	που	αυτή	εξασθε-
νεί	λόγω	της	ύπαρξης	του	ανοίγματος	
της	θύρας	προς	τον	δεύτερο	εξώστη.

Από	 τον	 δεύτερο	 εξώστη	 και	 κάτω	
και	σε	όλο	 το	ύψος	 του	μιναρέ	η	 κα-
τασκευή	της	σκάλας	γίνεται	πιο	πολύ-
πλοκη	σε	μια	προσπάθεια	να	επιλυθεί	
το	πρόβλημα	της	ευστάθειας	της	υψί-
κορμης	 κυλινδρικής	 κατασκευής.	 Το	
ιδανικό	θα	ήταν	το	αντιδιαμετρικό	“δέ-
σιμο”	του	μιναρέ	σε	κάθε	στάθμη,	λύση	
ανέφικτη	όμως	λόγω	της	ύπαρξης	της	
σκάλας.	 Έτσι	 κατέληξαν	 στην	 ακό-
λουθη	λύση:	σε	κάθε	στάθμη	σκαλιού	
έχουμε	ένα	“αμβλυγώνιο	τρίγωνο”	που	
καταλαμβάνει	 λίγο	 περισσότερο	 από	
το	τεταρτοκύκλιο	του	εσωτερικού	κύ-
κλου,	τόσο	όσο	χρειάζεται	για	να	αφή-
νει	το	ελάχιστο	απαιτούμενο	ελεύθερο	
ύψος	για	την	στροφή	της	σκάλας.	Το	
“τρίγωνο”	αυτό	μετατοπίζεται	 κυκλικά	
κατά	ένα	πάτημα	ανά	στάθμη	σκαλιού.	
Η	 αμβλεία	 γωνία	 του	 τριγώνου	 αντι-
στοιχεί	 στο	 κέντρο	 του	 μιναρέ	 όπου	
διαμορφώνεται	ο	κεντρικός	κύλινδρος	
-	δακτύλιος	ο	οποίος	συνδέεται	με	την	
προηγούμενη	 και	 την	 επόμενη	 σειρά	
με	έναν	κεντρικό	γόμφο.	Εκατέρωθεν	
του	 δακτυλίου	 και	 ακτινωτά	 προς	 το	
“σώμα”	του	μιναρέ	(οριοθετώντας	κατά	
κάποιον	τρόπο	το	τρίγωνο)	τοποθετού-
νται	δύο	μεγάλοι	λίθοι	τραπεζοειδούς	
σχήματος,	εκ	των	οποίων	ο	ένας	απο-
τελεί	το	πάτημα	της	σκάλας	ενώ	από	
τον	 δεύτερο	 βλέπουμε	 μόνο	 το	 κάτω	
τμήμα	(ρίχτυ	και	κούτελο)	καθώς	ανε-
βαίνουμε.	Ο	κεντρικός	δακτύλιος	είναι	
τμήμα	μια	του	ενός	και	μια	του	άλλου	
λίθου	εναλλάξ	ανεβαίνοντας	εξασφα-
λίζοντας	 έτσι	 το	 δέσιμο	 της	 σκάλας	
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σε	δύο	διαφορετικά	σημεία	ανά	ζεύγος	
σκαλοπατιών.	Το	μεταξύ	των	δύο	λίθων	
κενό	 γεμίζει	 με	 λιθοσώματα	 ακανόνι-
στου	 σχήματος	 και	 κονίαμα.	 Το	 ύψος	
των	σκαλοπατιών	είναι	σταθερό	σε	όλο	
το	ύψος	του	μιναρέ	και	είναι	25,5εκ.	

Οι	δύο	μεγάλοι	λίθοι	της	σκάλας	συν-
δέονται	 μεταξύ	 τους	 με	 οριζόντιους	
μεταλλικούς	 συνδέσμους	 (τζινέτια),	
ενώ	η	σύνδεσή	 τους	 με	 τους	 δόμους	
του	μιναρέ	ποικίλει	αναλόγως	της	καθ’	
ύψος	θέσης	του	σκαλοπατιού	σε	σχέση	
με	την	αντίστοιχη	σειρά	δόμων.	Κατά	
κανόνα	πάντως	τα	σκαλοπάτια	συνεχί-
ζουν	μέχρι	περίπου	το	½	του	πλάτους	
των	δόμων	και	μαζί	μ’	αυτούς	λαξεύο-
νται	έτσι	ώστε	να	δημιουργούνται	“δό-
ντια”	ή	“φωλιές”	που	εξασφαλίζουν	το	
κλείδωμα	της	κατασκευής.	Το	χτίσιμο	
γίνεται	 με	 την	 χρήση	 ασβεστοκονιά-
ματος.	 Στις	 περιπτώσεις	 που	 έχουμε	
σύμπτωση	της	άνω	επιφάνειας	δόμου	
και	σκαλοπατιού	η	σύνδεση	ενισχύεται	
με	τζινέτι.	Σε	αρκετές	περιπτώσεις	τα	
σκαλοπάτια	 που	 δεν	 έχουν	 κεντρικό	
δακτύλιο	 απλά	 ακουμπάνε	 στην	 προ-
ηγούμενη	 σειρά	 σκαλοπατιών	 χωρίς	
να	δένονται	καθόλου	με	το	σώμα	του	
μιναρέ.	 Αυτά	 κατά	 πλειοψηφία	 έχουν	
και	τις	λιγότερες	βλάβες.

Η	περίπλοκη	αυτή	κατασκευή,	η	οποία	
δεν	 οφείλονταν	 σε	 καμία	 γεωμετρική	
αναγκαιότητα	 όπως	 ήταν	 φυσικό	 μας	
προβλημάτισε	έντονα.	Μία	πιθανή	εξή-
γηση	ήταν	κατασκευαστική.	Επειδή	την	
εποχή	 εκείνη	 οι	 μιναρέδες	 χτίζονταν	
από	 μέσα	 και	 εξωτερικά	 υπήρχε	 ένα	
στοιχειώδες	ικρίωμα	για	την	ανάρτηση	
των	τροχαλιών	που	εξυπηρετούσαν	την	
διακίνηση	των	υλικών	που	ήταν	αρκετά	
δύσκολη,	υποθέσαμε	πως	αυτό	γίνονταν	
για	την	ενσωμάτωση	των	υπολειμμάτων	
της	τελικής	κοπής	για	την	προσαρμογή	
των	 λίθων	 στις	 θέσεις	 τους	 που	 γίνο-
νταν	επί	τόπου.	Στην	συνέχεια	όμως	και	
όσο	 προχωρούσε	 ο	 προβληματισμός	
μας	 γύρω	 από	 την	 στατική	 λειτουργία	
του	μνημείου	αναγνωρίσαμε	στην	κατα-
σκευή	 αυτή	 ένα	 εξαιρετικό	 μηχανισμό	
απόσβεσης	 της	 σεισμικής	 ενέργειας	
που	 απορροφά	 το	 μνημείο	 στην	 διάρ-
κεια	 ενός	 σεισμού	 και	 κατά	 συνέπεια	
δραστικής	 μείωσης	 των	 μετακινήσεων	
κατά	την	απόκρισή	του	σ’	αυτόν.			

Η	κατασκευή	των	εξωστών
Οι	εξώστες	αποτελούνται	από	μεγάλου	
πλάτους	λίθους	οι	οποίοι	πακτώνονται	
στο	“σώμα”	του	μιναρέ.	Το	δάπεδο	του	
εξώστη	 και	 η	 επόμενη	 προς	 τα	 κάτω	
σειρά	(σειρές	ΙΘ,	Κ	και	Μ,	ΜΑ)	αποτε-
λούνται	από	15	 -	14	λίθους	ενώ	στην	
τρίτη	σειρά	της	ενότητας	του	εξώστη	
(ΚΑ,	ΜΒ)	ο	αριθμός	των	λίθων	μειώνε-
ται	στους	10.	Οι	λίθοι	λόγω	του	μεγά-
λου	πλάτους	τους	συνδέονται	μεταξύ	
τους	 με	 διπλή	 σειρά	 τζινέτια	 (στην	
εσωτερική	 και	 εξωτερική	παρειά)	 ενώ	
μεταξύ	των	σειρών	του	εξώστη	συνα-
ντάμε	διπλούς	γόμφους.	Για	το	δάπε-
δο	 των	 εξωστών	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	
ιδιαιτέρως	σκληρός	και	καλής	ποιότη-
τας	ασβεστόλιθος.	

Πάνω	 στους	 λίθους	 του	 δαπέδου	 και	
στην	εξωτερική	τους	παρειά	ήταν	στε-
ρεωμένα	 τα	 “θωράκια”	 του	 στηθαίου	
του	εξώστη.	Αυτά	συνδέονταν	με	τους	
υποκείμενους	λίθους	με	γόμφους	(δύο	
σε	 κάθε	 θωράκιο)	 και	 μεταξύ	 τους	 με	
τζινέτια.	 Υπολείμματα	 σκουριάς	 που	
βρέθηκαν	 μέσα	σε	 εντορμίες	 πλάτους	
~3εκ.	και	μήκους	~12	(όσο	δηλαδή	και	
το	πλάτος	του	υπερκείμενου	θωρακίου)	
λαξεμένες	κάθετα	προς	την	περιφέρεια	
των	εξωστών	υποδηλώνουν	την	ύπαρ-
ξη	μεταλλικών	λαμών	για	την	ενίσχυση	
της	 επιβαρυμένης	 (λόγω	 εν	 προβόλω	
θέσης	 και	 βάρους	 θωρακίων)	 εξωτερι-
κής	παρειάς	των	λίθων	του	δαπέδου.	Το	
πέτρωμα	που	χρησιμοποιήθηκε	για	την	
κατασκευή	 των	 στηθαίων	 είναι	 ασβε-
στολιθικό,	 περισσότερο	 πορώδες	 και	
πιο	μαλακό	από	αυτό	των	δόμων	ώστε	
να	 μπορούν	 να	 λαξευτούν	 με	 ευκολία	
τα	πολύπλοκα	γεωμετρικά	σχέδια	που	
κοσμούν	 τα	 θωράκια.	 Στη	 φάση	 μιας	
προηγούμενης	 στερεωτικής	 επέμβα-

1ος	εξώστης			
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σης	 αντικαταστάθηκαν	 τμήματα	 του	
στηθαίου	του	πρώτου	εξώστη	από	νέα	
θωράκια	 λαξευμένα	 σε	 αλφόπετρα.	 Η	
αντίθεση	ανάμεσα	στο	παλαιό	και	νέο	
υλικό	 είναι	 ιδιαιτέρως	 αισθητή	 λόγω	
της	διαφορετικής	απόχρωσης	και	υφής	
που	χαρακτηρίζουν	τα	δύο	πετρώματα.	

Λεπτομέρεια	θωρακίου	2ου	εξώστη			

Ανάπτυγμα	επιφάνειας	μιναρέ.	Με	γκρι	ση-
μειώνονται	οι	δόμοι	που	αντικαθίστανται	

Η	βάση	του	μιναρέ
Η	 βάση	 του	 μιναρέ	 έχει	 ορθογώνια	
κάτοψη	 με	 διαστάσεις	 5,17μ.Χ4,53μ.	
στη	 στάθμη	 του	 εδάφους,	 και	 3,35μ.
Χ2,96μ.	στο	ανώτερο	τμήμα	της.	Η	μεί-
ωση	των	διαστάσεων	γίνεται	σταδιακά	
με	την	δημιουργία	καθ’	ύψος	πέντε	ζω-
νών	 υπό	 μορφή	 “βαθμίδων”	 οι	 οποίες	
διαχωρίζονται	 μεταξύ	 τους	 με	 μικρού	
ύψους	 διακοσμητικές	 ζώνες	 γραμμι-
κής	 μορφής	 κοίλων	 και	 κυρτών	 δια-
τομών.	 Το	 συνολικό	 ύψος	 της	 βάσης	
είναι	 12,77μ.	 από	 το	 ανώτερο	 σημείο	
του	 εδάφους	 (+0,67μ.	 στην	 ανατολι-
κή	 πλευρά).	 Υπολογίζεται	 ότι	 μέχρι	
τη	στάθμη	της	εισόδου	(+4,93μ.)	είναι	
συμπαγής	 ενώ	 από	 εκεί	 και	 πάνω	 το	
πλάτος	του	“τοίχου”	(εξωτερική	παρειά	
βάσης	 έως	 εσωτερική	 κυκλική	παρειά	
στο	 κέντρο	 της	 πλευράς)	 κυμαίνεται	
από	 ~1,70μ.	 χαμηλά	 έως	 ~0.75μ.	 στο	
ψηλότερο	σημείο.	

Η	κατασκευή	εφάπτεται	με	την	βόρεια	
πλευρά	 της	στον	 νότιο	 τοίχο	 του	πα-
ρακείμενου	ναού.	Από	εδώ	γίνεται	και	
η	πρόσβαση	στο	εσωτερικό	του	μιναρέ	
μέσω	 ενός	 ανοίγματος	 που	 βρίσκεται	
3,40μ.	 ψηλότερα	 από	 το	 δάπεδο	 της	
εκκλησίας	(+1,53μ).	Στη	δυτική	πλευρά	
της	και	σε	επαφή	με	αυτή	(περίπου	στα	
τρία	 τέταρτα	 του	 συνολικού	 της	 μή-
κους)	έχει	χτιστεί	το	νεωτερικό	κτίσμα	
του	γραφείου	του	φιλόπτωχου	ταμείου	
του	Αγίου	Νικολάου.	Η	νότια	και	ανα-
τολική	πλευρά	τέλος,	είναι	ελεύθερες.

Α	2.	Παθολογία	Βλαβών
Η	οξείδωση	των	συνδέσμων,	οι	μηχανι-
κές	καταπονήσεις	από	τους	σεισμούς,	
το	πρόσφατο	χτύπημα	από	κεραυνό,	η	
επίδραση	του	περιβάλλοντος	και	ο	χρό-
νος	είναι	οι	βασικές	αιτίες	για	τις	βλά-
βες	που	διαπιστώσαμε	στο	μνημείο.	

Το	 χτύπημα	 από	 κεραυνό	στις	 17-03-
98	 είχε	 σαν	 αποτέλεσμα	 την	 επιβά-
ρυνση	της	ήδη	κακής	κατάστασης	του	
μνημείου	προκαλώντας	μια	νέα	μεγά-
λου	εύρους	και	μήκους	ρωγμή	στο	βο-
ρειοδυτικό	 τμήμα	 του	 μιναρέ	 η	 οποία	
ξεκινούσε	κάτω	από	τον	δεύτερο	εξώ-
στη	και	εκτεινόταν	σε	όλο	το	ύψος	του	
κορμού	έως	τον	πρώτο	εξώστη	και	με-
ρικές	σειρές	κάτω	από	αυτόν.	Η	ρωγμή	
αυτή	αποκτούσε	το	μέγιστο	εύρος	της	
στον	 πρώτο	 εξώστη,	 όπου	 είχε	 προ-
κληθεί	εκτενής	θραύση	και	πτώση	ολό-
κληρων	 λίθων,	 και	 έφτανε	 μέχρι	 τον	
κεντρικό	δακτύλιο	 της	σκάλας.	Εκτός	
από	την	δημιουργία	νέων	φθορών,	το	
χτύπημα	του	κεραυνού	είχε	σαν	απο-
τέλεσμα	την	επιδείνωση	των	υπαρχου-
σών	 βλαβών.	 Παρατηρήθηκε	 πτώση	
λιθοσωμάτων	 και	 περαιτέρω	 χαλάρω-
ση	των	ήδη	αποδιοργανωμένων	περιο-
χών,	διεύρυνση	υπαρχουσών	ρωγμών,	
θραύση	και	πτώση	θωρακίων	από	τους	
εξώστες,	 ενώ	 μεγάλωσε	 κατάτι	 και	 η	
επικίνδυνη	προς	βορειοανατολικά	κλί-
ση	που	είχε	το	μνημείο.	Όταν	άρχισε	η	
καθαίρεση	του	μιναρέ,	ο	βαθμός	ετοι-
μορροπίας	του	ήταν	πολύ	μεγάλος.

Λόγω	 της	 έντονης	 κλίσης	 προς	Β-ΒΑ	
διαπιστώθηκε	 διεύρυνση	 των	 οριζο-
ντίων	αρμών	στο	Ν-ΝΔ	τμήμα	η	οποία	
κυμαινόταν	 από	 0,5εκ.	 χαμηλά	 (όπου	
και	η	κλίση	ήταν	μικρότερη)	έως	1,5εκ.	

στο	 ανώτερο	 σημείο	 όπου	 είχαμε	 και	
την	μέγιστη	κλίση.

Έντονη	 ετοιμορροπία	 παρουσίαζε	 το	
άνω	τμήμα	στο	οποίο	δεν	συνεχιζόταν	
η	 ελικοειδής	 κλίμακα	 η	 οποία	 αποτε-
λεί	σημαντικό	συνεκτικό	στοιχείο	 της	
κατασκευής.	Η	τελευταία	βαθμίδα	βρι-
σκόταν	περίπου	 1,70m	πάνω	από	 την	
στάθμη	 του	 2ου	 εξώστη	 και	 πάνω	 σε	
αυτή	ήταν	πακτωμένος	με	μεταλλικές	
λάμες	ένας	ξύλινος	στύλος	διαμέτρου	
~	20εκ.	και	ύψους	κατά	την	αποτύπω-
ση	 4,30m,	 ο	 οποίος	 στηριζόταν	 στο	
ανώτερο	σημείο	του	με	δύο	οριζόντιες	
μεταλλικές	 ράβδους	 πακτωμένες	 στο	
σώμα	του	μιναρέ	ανάμεσα	στην	Γ	και	
Δ	 σειρά.	 Αυτός	 ο	 στύλος	 πιθανόν	 να	
ήταν	ψηλότερος	και	να	χρησίμευε	στην	
στήριξη	 της	 κωνικής	 μεταλλικής	 από-
ληξης	του	μιναρέ.	Ο	στύλος	ακολούθη-
σε	την	έντονη	κλίση	του	άνω	τμήματος	
και	 προκάλεσε	 θραύση	 του	 κεντρικού	
δακτυλίου	 της	 τελευταίας	 βαθμίδας	
της	 σκάλας	 στην	 οποία	 ήταν	 πατω-
μένη	 η	 βάση	 του	 με	 αποτέλεσμα	 να	
γέρνει	και	να	στηρίζεται	στο	σώμα	του	 
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μιναρέ	όπου	ακουμπούσε.	Αυτός	είναι	
ο	λόγος	που	το	άνω	τμήμα	κρίθηκε	ιδι-
αιτέρως	ετοιμόρροπο	και	καθαιρέθηκε	
μετά	την	αφαίρεση	του	στύλου.

Όπως	ήδη	 έχουμε	αναφέρει	 η	 ατελής	
μολυβδοχόηση	 είχε	 σαν	 αποτέλεσμα	
την	 ελλιπή	 προστασία	 των	 σιδηρών	
συνδέσμων	 από	 την	 υγρασία	 με	 απο-
τέλεσμα	 την	 οξείδωση	 και	 διόγκωσή	
τους	προκαλώντας	θραύση	 των	λίθων	
στις	θέσεις	αυτές.	Σχεδόν	όλοι	οι	λίθοι	
παρουσίαζαν	το	πρόβλημα	αυτό	άλλος	
σε	μικρότερο	και	άλλος	σε	μεγαλύτε-
ρο	 βαθμό.	Με	 την	 καθαίρεση	 ολοκλη-
ρώσαμε	την	αρχική	μας	εικόνα	για	την	
έκταση	 των	 βλαβών,	 καθώς	 αποκαλύ-
φθηκαν	και	οι	εσωτερικές	πλευρές	των	
δόμων	και	διαπιστώθηκε	η	ύπαρξη	πρό-
σθετων	σοβαρών	φθορών.	Επίσης	κατά	
την	λύση	της	κατασκευής	τυχόν	θραύ-
σματα	που	συγκρατούνταν	στην	 θέση	
τους	από	το	βάρος	των	υπερκείμενων	
σειρών	 και	 από	 τη	 συνοχή	 του	 κυλίν-
δρου	 ή	 ακόμα	 και	 από	 τσιμεντοκονία	
που	είχε	επιστρωθεί	μεταγενέστερα	σε	
μια	προσπάθεια	επισκευής,	ελευθερώ-
θηκαν	 και	 φάνηκε	 ο	 μεγάλος	 βαθμός	
αποδιοργάνωσης	πολλών	τμημάτων.	

Μια	άλλη	κατηγορία	βλαβών	είναι	αυ-
τές	 που	 οφείλονται	 στην	 επίδραση	
των	καιρικών	φαινομένων.	Η	υγρασία,	
ο	αέρας,	τα	θαλάσσια	άλατα	προξένη-
σαν	 σημαντικές	 φθορές	 στις	 πέτρες.	
Η	 γειτνίαση	 με	 την	 θάλασσα	 ήταν	
καθοριστική	 για	 το	 βαθμό	 διάβρωσης	
της	εξωτερικής	επιφάνειας	των	λίθων	
ιδιαίτερα	στην	βόρεια	πλευρά	του	μνη-
μείου.	Τα	χλωριούχα	άλατα	που	μετα-
φέρονται	 από	 τον	 άνεμο	 πάνω	 στην	
επιφάνεια	 των	 πετρών,	 οδήγησαν	
στην	 έντονη	 φθορά	 τους.	 Τα	 άλατα	
αυτά	λόγω	της	μεγάλης	ευκινησίας	και	
διεισδυτικότητάς	τους,	μπαίνουν	μέσα	
στο	 κρυσταλλικό	 πλέγμα	 και	 αναγκά-
ζουν	ολόκληρα	συγκροτήματα	μορίων	
να	πέπτονται,	καταλήγοντας	σε	ιοντο-
εναλλαγή	όπως	π.χ.	 η	 καολινοποίηση	
των	αστρίων	(στα	λίγα	πυριτικά	συστα-
τικά	 του	 πετρώματος)	 που	 βλέπουμε	
σε	μορφή	βελονισμών	(μικρές	έντονες	
τρυπούλες)	 στη	 βόρεια	 πλευρά	 της	
σειράς	 Ε.	 Επίσης	 τα	 ίδια	 άλατα	 είναι	
υπεύθυνα	για	την	μεγάλη	έκταση	των	
απολεπίσεων	και	εξανθήσεων	που	συ-

ναντάμε	σ’	αυτή	την	πλευρά.	Από	την	
άλλη	μεριά	ο	Νότιος	άνεμος	με	την	πα-
ρουσία	σκόνης	και	σωματιδίων	έδρασε	
σαν	 ένα	 είδος	 μικροαμμοβολής	 και	
προξένησε	έντονη	διάβρωση	και	απο-
σάθρωση	των	πετρωμάτων.	

Τέλος	η	απουσία	στέγης	και	η	έλλειψη	
στεγάνωσης	 των	 εξωστών	 επέτρεψε	
την	είσοδο	του	νερού	της	βροχής	στο	
εσωτερικό	του	μιναρέ	με	αποτέλεσμα	
την	 αποσάθρωση	 της	 εσωτερικής	 πα-
ρειάς	 των	 δόμων	 από	 την	 υγρασία.	
Επίσης	 η	 ελεύθερη	 κίνηση	 του	 αέρα	
και	ο	στροβιλισμός	του	στο	εσωτερικό	
είχε	 τα	 ίδια	 αρνητικά	 αποτελέσματα	
τα	 οποία	 είναι	 ιδιαίτερα	 έντονα	 στις	
θέσεις	 διόδου	 του	 ανέμου	 (λαμπάδες	
ανοιγμάτων).	Οι	 περιοχές	αυτές	 είναι	
ιδανικοί	 τόποι	 για	 την	 εμφάνιση	 του	
φαινομένου	της	κυψέλωσης,	λόγω	της	
χαμηλής	παρουσίας	διαλυτών	αλάτων,	
την	 σταθερό	 βαθμό	 υγρασίας	 χωρίς	
ακραίες	μεταβολές	αλλά	συχνές	μετα-
βάσεις	από	το	υγρό	στο	στεγνό	και	την	
ύπαρξη	 του	 ρεύματος	 του	 αέρα	 που	
δρα	σαν	απαγωγός	θερμοκρασίας	 (με	
την	τυρβώδη	ροή	του)	στην	εξωτερική	
επιφάνεια	των	λίθων.	

Ένα	 άλλο	 φαινόμενο	 που	 παρατηρή-
σαμε	 ήταν	 η	 ανάπτυξη	 στρώματος	
μούχλας	 στην	 εξωτερική	 επιφάνεια	
των	 δόμων	 που	 καλύπτεται	 από	 ένα	
σκληρό	 στρώμα	 αλάτων.	 Αυτό	 ήταν	
ιδιαίτερα	 έντονο	 στις	 περιοχές	 όπου	
είχαν	 πραγματοποιηθεί	 στερεωτικές	
επεμβάσεις	με	 τσιμεντοκονία	η	οποία	
συγκέντρωνε	 και	 κατακρατούσε	 την	
υγρασία	στα	σημεία	αυτά	δημιουργώ-
ντας	τις	κατάλληλες	συνθήκες	για	την	
ανάπτυξη	μυκήτων.		

Η	 ανάπτυξη	 αυτών	 των	 φαινομένων	
και	 ο	 βαθμός	 σοβαρότητάς	 τους	 δεν	
ήταν	ίδια	σε	όλες	τις	πέτρες	του	μινα-
ρέ.	Εκτός	από	την	θέση	του	κάθε	δό-
μου	στην	κατασκευή,	σημαντικό	ρόλο	
γι’	αυτό	έπαιξε	και	η	 ιδιαίτερη	σύστα-
ση	του	πετρώματος	η	οποία	δεν	είναι	
ίδια	για	όλους	τους	δόμους.	Σε	γενικές	
γραμμές	 μπορούμε	 να	 πούμε	 ότι	 μια	
κατηγορία	δόμων	αποτελείται	από	ιδι-
αίτερα	σκληρό	πέτρωμα	μεγάλης	περι-
εκτικότητας	σε	κοχύλια	και	μικρότερης	
σε	 οξείδιο	 του	 ασβεστίου	 το	 οποίο	

παρουσιάζει	 μικρό	 βαθμό	 διάβρωσης,	
ενώ	η	δεύτερη	κατηγορία	αποτελείται	
από	πολύ	μαλακό	πέτρωμα	χωρίς	 κο-
χύλια	που	εμφανίζει	έντονη	διάβρωση,	
μεγάλο	βαθμό	υγρασίας	και	μειωμένη	
αντοχή	στις	καταπονήσεις.	

Για	 μια	 συνολική	 εικόνα	 της	 έκτασης	
και	 της	 σοβαρότητας	 των	 βλαβών	
ενδεικτικά	 αναφέρουμε	 ότι	 κατόπιν	
συμφωνίας	 με	 την	 εποπτεύουσα	 και	
την	επιβλέπουσα	αρχή	του	έργου,	σε	
σύνολο	538	δόμων	αντικαταστάθηκαν	
οι	255	(ποσοστό	~47,4%	-	συμπεριλαμ-
βανομένων	των	εξωστών).

Η	σκάλα
Η	εικόνα	της	σκάλας	ήταν	απογοητευ-
τική.	Σχεδόν	όλοι	οι	λίθοι	που	έφεραν	
τον	 κεντρικό	 κύλινδρο	 παρουσίαζαν	
έντονη	 ρηγμάτωση	 κεντρικά	 και	 σε	
όλο	το	ύψος	του	κυλίνδρου.	Είναι	χα-
ρακτηριστικό	 ότι	 από	 τους	 66	 λίθους	
αυτής	της	κατηγορίας	αντικαταστάθη-
καν	οι	53	(ποσοστό	~80%).	Επίσης	τα	
περισσότερα	σκαλοπάτια	παρουσίαζαν	
έντονη	 ρηγμάτωση	 στις	 θέσεις	 των	
οριζόντιων	 συνδέσμων	 εξαιτίας	 των	
αυξημένων	 τάσεων	 που	 δέχονται	 τα	
σημεία	αυτά	λόγω	των	αντιθέτων	ρο-

πών	 που	 ανα-
π τ ύ σσ ο ν τ α ι	
στα	 δύο	 άκρα	
τους.	 Σε	 πολ-
λές	 περιπτώ-
σεις	 είχαμε	
θραύση	 στο	
σημείο	 έδρα-
σης	 του	 σκα-
λιού	πάνω	στο	
σώμα	του	μινα-
ρέ	 όπου	 λόγω	
της	 δημιουρ-
γίας	 “δοντιού”	
είχε	 λεπτύνει	
σημαντικά	 το	
πάχος	 του	 λί-

θου.	Η	είσοδος	των	νερών	της	βροχής	
στο	εσωτερικό	προκάλεσε	την	διάβρω-
ση	 από	 την	 υγρασία	 των	 λίθων	 που	
ήταν	 εκτεθειμένοι	 σ’	 αυτή	 (πατήματα	
σκάλας).	 Τέλος	 παρατηρήσαμε	 και	
στους	 λίθους	 της	 σκάλας	 (ιδιαίτερα	
στο	 “κούτελο”)	 έντονη	 διάβρωση	 και	
αποσάθρωση	από	τον	στροβιλισμό	του	
αέρα	στο	εσωτερικό	του	μιναρέ.

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα
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Το	 τμήμα	 της	 σκάλας	 που	 βρίσκεται	
μέσα	 στην	 βάση	 είναι	 σε	 πολύ	 καλύ-
τερη	κατάσταση	από	το	υπόλοιπο.	Συ-
νολικά	από	τους	132	λίθους	που	απο-
τελούσαν	 τη	 σκάλα	 (στο	 κυλινδρικό	
πάνω	από	 την	 βάση	 τμήμα)	 αντικατα-
στάθηκαν	οι	92	(ποσοστό	~70%).	

Οι	εξώστες
Γενικά	παρατηρήθηκε	θραύση	στις	θέ-
σεις	των	συνδέσμων	σε	όλους	σχεδόν	
τους	 λίθους	 των	 εξωστών	 όπως	 και	
στους	υπόλοιπους	δόμους	του	μιναρέ.
Οι	 μεγαλύτερες	 φθορές	 είχαν	 σημει-
ωθεί	στην	πρώτη	από	κάτω	σειρά	της	
ενότητας	των	εξωστών	η	οποία	έφερε	
και	 το	μεγαλύτερο	βάρος	 του	προβό-
λου	 (σειρές	 ΚΑ	 και	 ΜΒ),	 όπου	 διαπι-
στώθηκε	 εκτενής	 θραύση	 όλων	 των	
λίθων	(εκτός	από	έναν	σε	κάθε	σειρά).	
Το	πέτρωμα	παρουσίαζε	μεγάλο	βαθμό	
υγρασίας	και	ήταν	έντονα	διαβρωμένο.	
Η	σύστασή	του	είχε	αλλοιωθεί,	τριβό-
ταν	 και	 θρυμματιζόταν	 πολύ	 εύκολα	
κατά	την	προσπάθεια	καθαρισμού.	Με-
γάλες	 περιοχές	 έφεραν	 στρώμα	 τσι-
μεντοκονίας	από	προηγούμενες	επεμ-
βάσεις	 ενώ	 από	 κάτω	 ήταν	 τελείως	
αποδιοργανωμένες.	 Όλες	 οι	 πέτρες	
αυτών	των	σειρών	αντικαταστάθηκαν.	

σης	 του	 υλικού	 η	 οποία	 μείωσε	 την	
αντοχή	 του	 στις	 μηχανικές	 καταπονή-
σεις.	 Ειδικά	 μετά	 τον	 κεραυνό	 πολλά	
ήδη	 επιβαρημένα	 με	 ρωγμές	 τμήματα	
σπάσανε	 σε	 μικρότερα	 κομμάτια	 με	
αμφίβολη	 δυνατότητα	 επανασυγκόλ-
λησης.	 Από	 το	 σύνολο	 των	 θωρακίων	
μόνο	δύο	τεμάχια	από	το	παλαιό	υλικό	
(ένα	σε	κάθε	εξώστη)	θα	μπορούσαν	να	
επαναχρησιμοποιηθούν	με	την	πραγμα-
τοποίηση	 μικρών	 επεμβάσεων.	 Για	 τα	
υπόλοιπα	 έγιναν	 πολλές	 προσπάθειες	
συγκόλλησης	 των	 θραυσμάτων	 τους	
χωρίς	 επιτυχία.	 Οι	 λεπτές	 διαστάσεις	
των	λίθων	και	η	ύπαρξη	των	οπών	των	
διακοσμητικών	 στοιχείων	 καθιστούν	
δύσκολη	 την	 εφαρμογή	 υαλονημάτων	
αλλά	 και	 την	 σύσφιξη	 των	 περιοχών	
κατά	τις	συγκολλήσεις,	η	κακή	δε	συνο-
λική	κατάσταση	του	πετρώματος	άφηνε	
ανοιχτό	 το	 ενδεχόμενο	 της	 ρηγμάτω-
σης	σε	άλλες	περιοχές	με	την	εφαρμο-
γή	οποιασδήποτε	περαιτέρω	πίεσης.	
Αναφορικά	τέλος	με	τα	νεώτερα	τμή-
ματα	θωρακίων	από	αλφόπετρα,	αυτά	
δεν	 έχουν	 υποστεί	 ιδιαίτερες	φθορές	
και	αρχικά	είχε	προταθεί	η	επαναχρη-
σιμοποίησή	 τους	 έστω	 και	 για	 ιστορι-
κούς	λόγους	ως	δηλωτικά	μιας	φάσης	
επέμβασης.

Σε	σύνολο	114	λίθων	που	απαρτίζουν	
τις	 ενότητες	 των	 εξωστών	 αντικατα-
στάθηκαν	οι	56	(ποσοστό	~49%).	Ενώ	
για	τα	θωράκια	το	ποσοστό	αντικατά-
στασης	ήταν	τελικά	100%.	

Η	βάση
Η	βάση	παρουσιάζει	παρόμοιες	με	την	
υπόλοιπη	 κατασκευή	 του	 μιναρέ	 βλά-
βες	 οι	 οποίες	 εμφανίζονται	 κυρίως	
στην	 εξωτερική	 παρειά	 και	 στις	 τρεις	
ανώτερες	 “βαθμίδες”	 (δηλαδή	 πάνω	
από	τη	στάθμη	+7,53).	Βασικό	πρόβλη-
μα	είναι	και	εδώ	η	οξείδωση	των	συν-
δέσμων	και	η	θραύση	της	πλειοψηφίας	
των	 δόμων	στις	 θέσεις	 αυτές.	Πολλά	
θραύσματα	κατέπεσαν	κατά	την	καθαί-
ρεση	 των	 επιχρισμάτων	 ενώ	 αρκετά	
παραμένουν	 σε	 κατάσταση	 έντονης	
ετοιμορροπίας	στις	θέσεις	τους.	

Στην	νοτιοανατολική	γωνία	και	στο	ση-
μείο	όπου	βρίσκεται	ο	προγενέστερος	
τοίχος	που	ενσωματώθηκε	στην	 κατα-
σκευή	 παρατηρείται	 αποκόλληση	 τμή-

Α	3.	Εργαστηριακοί	Έλεγχοι
Από	πλευράς	εργαστηριακών	ελέγχων	
είχαμε	 προβεί	 σε	 πετρογραφική	 και	
χημική	ανάλυση	δειγμάτων	του	λίθινου	
υλικού	δομής	του	μιναρέ	από	το	Ι.Γ.Μ.	
Ε.	 Ο	 πετρογραφικός	 χαρακτηρισμός	
των	δειγμάτων	είναι	μικρό	κρυσταλλι-
κός	ασβεστόλιθος	με	βασικό	συστατι-
κό	53%	CaO	και	43%	κενών	κατά	βά-
ρος.	Από	πλευράς	μηχανικής	αντοχής	
ελέγχθηκαν	10	δοκίμια	από	διάφορες	
θέσεις	 του	 υλικού	 δομής	 ,σύμφωνα	
με	 το	 πρότυπο	 750	 του	 ΕΛ.Ο.Τ.,	 και,	
τα	αποτελέσματα	που	επισυνάπτονται	
δίνουν	μια	μέση	τάση	θραύσεως	223,0	
χγρ/εκ2.	Επίσης	προχωρήσαμε	σε	χη-
μική	 ανάλυση	 του	 κονιάματος	 με	 το	
οποίο	 ήταν	 δομημένες	 οι	 πέτρες	 του	
μιναρέ.	Από	τα	αποτελέσματα		προκύ-
πτει	 ότι	 πρόκειται	 για	 απλό	 ασβεστο-
κονίαμα	φτιαγμένο	με	άμμο	θαλάσσης.	
Από	 την	 αναζήτηση	 που	 κάναμε	 για	
πέτρωμα	από	το	οποίο	θα	αντλούσαμε	
το	προς	αντικατάσταση	υλικό	καταλή-
ξαμε	 στο	 λατομείο	 της	 VARMIN	 στο	
Ρέθυμνο.	 Βασικά	 χαρακτηριστικά	 του	
νέου	 πετρώματος	 είναι	 ότι	 περιέχει	
50%	 κατά	 βάση	 CaO,	 εμφανίζει	 υψη-
λότερο	ποσοστό	Si02	έχει	41,5%	κενά	
κατά	βάρος.	Αν	εξαιρέσουμε	την	μεγα-
λύτερη	δυσκολία	λάξευσης	πιστεύου-
με	ότι	ήταν	το	πλέον	κατάλληλο	για	να	
αντλήσουμε	 το	 προς	 αντικατάσταση	
υλικό	του	μιναρέ.		

Η	 σειρές	 που	 αποτελούν	 τα	 δάπεδα	
των	 εξωστών	 (ΙΘ	 και	 Μ)	 εμφάνιζαν	
θραύση	 σε	 μεγάλο	 βαθμό,	 της	 διακο-
σμητικής	 γλυφής	 στην	 εξωτερική	 πα-
ρειά	τους	στη	θέση	έδρασης	των	θω-
ρακίων.	Γενικά	το	πέτρωμα	των	λίθων	
αυτών	των	σειρών	ήταν	αρκετά	σκλη-
ρό	και	χωρίς	 ιδιαίτερες	φθορές	εκτός	
από	την	ανάπτυξη	λεπτού	στρώματος	
μούχλας	 στην	 άνω	 επιφάνεια	 όπου	
είχε	 πραγματοποιηθεί	 επίστρωση	 τσι-
μεντοκονίας	σε	μεταγενέστερη	φάση.	

Τα	 θωράκια	 των	 στηθαίων	 είχαν	 υπο-
στεί	 σημαντικές	 φθορές	 λόγω	 γήραν-

ματος	τοίχου	πάχους	περίπου	20εκ.	και	
ύψους	~1,00μ.	ο	οποίος	όμως	δεν	ήταν	
συνδεδεμένος	 με	 την	 υπόλοιπη	 κατα-
σκευή	 και	 λειτουργούσε	ως	 επένδυση	
μπροστά	 από	 τον	 παλιό	 τοίχο.	 Εκτός	
από	αυτό,	το	κατώτερο	τμήμα	της	βά-
σης	βρίσκεται	σε	πολύ	καλή	κατάσταση	
και	παρουσιάζει	μηδαμινές	φθορές
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Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών  Έναντι Διάβρωσης
Θεωρία Διάβρωσης και Πρακτικές Μέθοδοι Προστασίας

Δημήτρης	Χριστοφίδης,	MEng,	MBA,	DIC,	Διευθυντής	Κατασκευαστικής	Εταιρείας	DYNACON	LTD,	www.dynacon.com.cy

Περίληψη

Οι	σύγχρονες	μέθοδοι	προστασίας	των	μεταλλικών	κατασκευ-

ών	έναντι	διάβρωσης,	αποτελούν	σημαντικό	εργαλείο	για	την	

κατασκευή	ανθεκτικών	και	οικονομικών	μεταλλικών	κτηρίων	

και	κατασκευών.	Παρόλο	που	ο	ρυθμός	διάβρωσης	εξαρτάται	

σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 μη-ελεγχόμενους	 περιβαλλοντικούς	

παράγοντες,	ο	σωστός	σχεδιασμός	και	η	κατάλληλη	επιλογή	

των	μεθόδων	προστασίας,	αποτελούν	κρίσιμους	παράγοντες	

μείωσης	του	ρυθμού	διάβρωσης	στο	επιθυμητό	επίπεδο,	δη-

λαδή	εκεί	 όπου	βελτιστοποιείται	 η	σχέση	αρχικού	 κόστους	

προστασίας	προς	τελικό	κόστος	συντήρησης	για	τη	διάρκεια	

ζωής	 της	 κατασκευής.	 Πρωτεύων	 μέθοδος	 προστασίας	 εί-

ναι	τα	συστήματα	βαφής,	η	απόδοση	των	οποίων	εξαρτάται	

σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 τη	 χημική	 τους	 σύσταση,	 το	 πάχος	

εφαρμογής	και	την	ποιότητα	του	υποστρώματος.	Σημαντικά	

εργαλεία	 για	 τη	 σωστή	 επιλογή,	 προδιαγραφή,	 εφαρμογή	

και	συντήρηση	τέτοιων	συστημάτων,	αποτελούν	τα	σχετικά	

Ευρωπαϊκά	Πρότυπα	και	τα	τεχνικά	φυλλάδια	και	εγχειρίδια	

των	εταιρειών	παραγωγής	των	συστημάτων	αυτών.

Eισαγωγή

Η	προστασία	έναντι	διάβρωσης	είναι	ένα	από	τα	σημαντικότε-

ρα	θέματα	μελέτης	στον	τομέα	των	μεταλλικών	κατασκευών	

και	αποτελεί	το	κυριότερο	μειονέκτημα	(μαζί	με	την	πυραντο-

χή)	στην	περαιτέρω	διάδοση	κατασκευής	μεταλλικών	κτηρί-

ων	έναντι	συμβατικών	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.	Στα	αρχικά	

της	στάδια	η	διάβρωση	προκαλεί	προβλήματα	κυρίως	οπτικής	

φύσεως,	ενώ,	εάν	αφεθεί	να	αναπτυχθεί,	μπορεί	να	υποβαθ-

μίσει	τη	στατική	επάρκεια	μιας	κατασκευής	(Εικόνα	1).

Το	μέγεθος	του	προβλήματος	αποτυπώνεται	σε	έρευνα	που	δη-

μοσίευσε	η	Αμερικανική	Υπηρεσία	Αυτοκινητοδρόμων	(FHWA)	

το	2002,	η	οποία	κατέδειξε	ότι	το	ετήσιο	άμεσο	κόστος	λόγω	

διάβρωσης	μετάλλων	για	όλους	τους	τομείς	της	Αμερικανικής	

οικονομίας,	ανέρχεται	στα	$276	δις	(τιμές	1998)!

Μηχανισμός	Διάβρωσης

Η	διάβρωση	ενός	μετάλλου	προκαλείται	από	μηχανικούς	ή	

χημικούς	παράγοντες	ή	από	συνδυασμό	των	δύο.	Παραδείγ-

ματα	μηχανικής	διάβρωσης	αποτελούν	η	τριβή	υγρού	σε	μέ-

ταλλο	(π.χ.	ροή	ακατέργαστου	πετρελαίου	σε	αγωγούς)	και	η	

τριβή	μεταξύ	μετάλλων	(π.χ.	κοχλιωτοί	κόμβοι	σε	κατασκευ-

ές	 που	 υπόκεινται	 σε	 συνεχή	 δόνηση),	 ενώ	 παραδείγματα	

χημικής	διάβρωσης	αποτελούν	η	γαλβανική	διάβρωση	(π.χ.	

στερέωμα	ελασμάτων	από	ανοξείδωτο	χάλυβα	με	μπουλό-

νια	από	επιψευδαργυρωμένο	χάλυβα	-	Εικόνα	2)	και	η	ατμο-

σφαιρική	διάβρωση	(π.χ.	αντίδραση	με	οξυγόνο	Ο
2
,	διοξείδιο	

του	άνθρακα	CO
2
	(carbon	dioxide)	ή	διοξείδιο	του	θείου	SO

2
 

(sulphur	dioxide)).

Εικόνα	 1:	 Μερική	 αστοχία	 γέφυρας	 (Leo	 Frigo	 Bridge,	
Wisconsin)	λόγω	διάβρωσης	των	μεταλλικών	πασσαλώσεων	
θεμελίωσης	των	πυλώνων	(14/09/13)

Εικόνα	2:	Γαλβανική	διάβρωση	λόγω	επαφής	μετάλλων	δια-
φορετικού	ηλεκτρικού	δυναμικού	στην	παρουσία	ηλεκτρολύ-
τη	(υγρασία	ατμόσφαιρας)

Ο	 πιο	 συνηθισμένος	 μηχανισμός	 διάβρωσης,	 είναι	 η	 οξεί-

δωση	του	χάλυβα	από	το	οξυγόνο	στην	ατμόσφαιρα	με	την	

ταυτόχρονη	παρουσία	ενός	ηλεκτρολύτη	 (ουσίες	οι	οποίες	

σε	διάλυμα	καθίστανται	ηλεκτρικά	αγώγιμες)	όπως:	(α)	νερό	

από	την	υγρασία	της	ατμόσφαιρας	ή	του	υπεδάφους	(αδύνα-

μος	ηλεκτρολύτης),	ή	(β)	διάλυμα	χλωριούχου	νατρίου	NaCl	

(sodium	chloride)	από	άλατα	τήξης	χιονιού	ή	αερομεταφερό-

μενα	σταγονίδια	θαλάσσιου	νερού	(ισχυρός	ηλεκτρολύτης).

Οξείδωση	του	Χάλυβα

Η	οξείδωση	του	χάλυβα	οφείλεται	στο	φαινόμενο	της	οξει-

δοαναγωγής	(oxidation-reaction	-	Εικόνα	3),	κατά	την	οποία	

ένα	 στοιχείο	 (Fe)	 χάνει	 ηλεκτρόνια	 (2e-),	 με	 αποτέλεσμα	

Η	διάβρωση	 των	μεταλλικών	κατασκευών	αποτελεί	αντικείμενο	έρευνας	 και	 μελέτης	από	 την	εποχή	 της	βιομηχανοποίησης	
(18oς	αιώνας)	και,	εντούτοις,	ακόμα	και	σήμερα,	προκαλεί	σημαντικά	προβλήματα	στις	σύγχρονες	κατασκευές.

Η	επίγνωση	της	θεωρίας	διάβρωσης	και	των	μεθόδων	προστασίας,	αποτελεί	βασική	προϋπόθεση	για	αποτελεσματική	προστασία.
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Εικόνα	3:	Η	οξείδωση	του	χάλυβα	παρουσία	νερού	και	οξυγόνου

Εικόνα	4:	Ηλεκτρικό	δυναμικό	στην	επιφάνεια	του	χάλυβα	
λόγω	ανοδικών	(-)	και	καθοδικών	(+)	περιοχών	

να	αποκτά	θετικό	σθένος	(Fe2+	-	‘‘η	οξείδωση’’),	και	αυτά	τα	

ηλεκτρόνια	(2e-)	προσλαμβάνονται	από	άλλο	στοιχείο	 (H
2
O	

+	½O
2
),	 με	 αποτέλεσμα	 την	 απώλεια	 του	 θετικού	 σθένους	

(2(ΟΗ)-	 -	 ‘‘η	 αναγωγή’’).	Ο	λόγος	για	 τον	οποίο	ο	χάλυβας	

χάνει	ηλεκτρόνια	και	δημιουργεί	ηλεκτρικό	δυναμικό,	είναι	οι	

τοπικές	ανομοιομορφίες	στη	δομή	του	υλικού,	οι	οποίες	δη-

μιουργούν	ανοδικές	(-)	και	καθοδικές	(+)	περιοχές	(Εικόνα	4).	

Η	οξείδωση	λαμβάνει	χώρο	στην	άνοδο,	ενώ	τα	προϊόντα	της	

οξειδοαναγωγής	(σκουριά),	εναποτίθενται	στην	κάθοδο.	

Λόγω	του	ότι	το	προϊόν	της	οξειδοαναγωγής	επιτεταρτοξεί-

διο	 του	 σιδήρου	Fe
3
O

4
	 (ferrous	 ferric	 oxide)	 είναι	 πορώδες,	

σαθρό	και	χωρίς	καλή	πρόσφυση	στην	επιφάνεια	του	χάλυ-

βα,	η	οξείδωση	συνεχίζεται	χωρίς	παρεμπόδιση,	σε	αντίθεση	

με	άλλα	μέταλλα	των	οποίων	τα	οξείδια	σχηματίζουν	προ-

στατευτική	μεμβράνη	(‘‘παθητική	στρώση’’),	η	οποία	αποτρέ-

πει	την	οξείδωση	σε	βάθος	(π.χ.	χρώμιο	Cr,	ψευδάργυρος	Zn,	

τιτάνιο	Ti,	αλουμίνιο	Al).			

Ρυθμός	Οξείδωσης

Ο	 ρυθμός	 οξείδωσης	 εξαρτάται	 σε	 μεγάλο	

βαθμό	 από	 περιβαλλοντικούς	 παράγοντες	

(π.χ.	αύξηση	ρυθμού	σε	συνθήκες	υγρασίας,	

ζέστης,	 ρύπανσης,	 αλμυρότητας,	 οξύτητας,	

υπέρυθρης	 ακτινοβολίας	 	 και	 έκθεσης	 σε	

βακτηρίδια),	 ενώ	 επιπρόσθετοι	 παράγοντες	

αύξησης	 του	 ρυθμού	 οξείδωσης	 είναι	 οι	

μεγάλες	 μηχανικές	 τάσεις	 (π.χ.	 κοχλιωτοί	

κόμβοι),	 οι	 ανωμαλίες	 στην	 επιφάνεια	 του	 μετάλλου	 (π.χ.	

επικολλημένα	ελάσματα)	και	η	ύπαρξη	διαφυγόντων	ρευμά-

των	(π.χ.	στο	υπέδαφος).	Σύμφωνα	με	το	EN	 ISO	12944-2,	

καθορίζονται	6	κατηγορίες	διάβρωσης	(Εικόνα	5),	οι	οποίες	

όμως	είναι	γενικές	και	δεν	αφορούν	συγκεκριμένες	συνθή-

κες	θερμοκρασίας,	μηχανικής	καταπόνησης	ή	άλλων	ειδικών	

περιπτώσεων.	Επιπροσθέτως,	καθορίζονται	3	κατηγορίες	δι-

άβρωσης	για	κατασκευές	εμβαπτισμένες	σε	νερό	ή	έδαφος	

(Im1	/	Im2	/	Im3).	

Κατηγορία	Διάβρωσης
Ρυθμός	Διάβρωσης	

Ανά	Έτος
Περιβάλλον	Εξωτερικού

Χώρου
Περιβάλλον	Εσωτερικού	

Χώρου

C1
Πολύ	Χαμηλή

<	10	g/m2

<	1,3	μm*
-	-	-

Κτήρια	με	θέρμανση
και	καθαρή	ατμόσφαιρα,

π.χ.	γραφεία,	καταστήματα,
σχολεία,	ξενοδοχεία

C2
Χαμηλή

10-200	g/m2

1,3-25	μm*

Περιβάλλον	με	χαμηλά	επίπεδα	
ρύπανσης,

π.χ.	αγροτικές	περιοχές

Κτήρια	χωρίς	θέρμανση,	στα	οποία	
μπορεί	να	συμβεί	συμπύκνωση	

υδρατμών,	π.χ.	αποθήκες,	κλειστά	
γήπεδα

C3
Μέτρια

200-400	g/m2

25-50	μm*

Βιομηχανικές	και	αστικές	περιοχές	
με	μέτρια	επίπεδα	ρύπανσης	από	

διοξείδιο	του	θείου	SO
2
.

Παράκτιες**	περιοχές	με	χαμηλή	
αλμυρότητα

Αίθουσες	παραγωγής	με
υψηλή	υγρασία	και	μέτρια
ρύπανση,	π.χ.	εργοστάσια

τροφίμων,	πλυντήρια,	ζυθοποιίες,	
γαλακτοκομικές	μονάδες

C4
Υψηλή

400-650	g/m2

50-80	μm*

Βιομηχανικές	και
παράκτιες**	περιοχές	με	μέτρια	

αλμυρότητα

Χημικά	εργοστάσια,	πισίνες,
ναυπηγία

C5-I
Πολύ	Υψηλή

650-1.500	g/m2

80-200	μm*

Βιομηχανικές	περιοχές	με	υψηλή	
υγρασία	και

επιθετική	ατμόσφαιρα

Κτήρια	ή	περιοχές	με	σχεδόν
μόνιμη	συμπύκνωση	υδρατμών

και	υψηλή	ρύπανση

C5-M
Πολύ	Υψηλή

650-1.500	g/m2

80-200	μm*

Παράκτιες**	και	θαλάσσιες
περιοχές	με	υψηλή

αλμυρότητα

Κτήρια	ή	περιοχές	με	σχεδόν	
μόνιμη	συμπύκνωση	υδρατμών	και	

υψηλή	ρύπανση

Εικόνα	5:	Κατηγορίες	διάβρωσης	σύμφωνα	με	το	EN	ISO	12944-2	(*1.000	μm	=	1mm	/	**Ζώνη	πλάτους	2	Km
από	ακτογραμμή	βάση	ερευνών	BISRA	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο)
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Προστασία	Έναντι	Διάβρωσης

Η	βασική	μέθοδος	προστασίας	έναντι	διάβρωσης,	είναι	με	τη	

χρήση	συστημάτων	βαφής	 (βλέπε	επόμενο	κεφάλαιο),	ενώ	

οι	κύριες	εναλλακτικές	/	συμπληρωματικές	μέθοδοι	είναι	οι	

ακόλουθοι:	

(α) Σχεδιασμός	μεταλλικής	κατασκευής	με	τρόπο	που	δεν	ευ-

νοείται	η	διάβρωση,	π.χ.	αποφυγή	κοιλώσεων	συσσώρευσης	

όμβριων	 υδάτων,	 αποφυγή	 τριεπιφανειών	 (χάλυβας-νερό-

αέρας,	 χάλυβας-μπετόν-αέρας	 ή	 χάλυβας-έδαφος-αέρας),	

προστασία	 μεταλλικών	 στοιχείων	 από	 κτυπήματα	 λόγω	 δι-

έλευσης	πεζών	ή	οχημάτων	 (εγκιβωτισμός),	 αποφυγή	ηλε-

κτροκολλήσεων	(λόγω	σχηματισμού	τοπικών	ανομοιομορφι-

ών	στη	δομή	του	υλικού,	οι	οποίες	δημιουργούν	ανοδικές	και	

καθοδικές	περιοχές),	εγκιβωτισμός	αγκυρίων	πάκτωσης	και	

πλακών	έδρασης	με	χυτό,	μη	συρρικνούμενο	τσιμεντοκονία-

μα	υψηλής	αντοχής.						

(β) Χρήση	 ανοξείδωτου	 χάλυβα	 (stainless	 steel)	 κατηγορί-

ας	304	 (1.4301	βάση	EN	10088-2)	 για	χαμηλής	διάβρωσης	

περιβάλλον,	όπως	για	εσωτερικούς	χώρους	κτηρίων,	ή	316	

(1.4401	βάση	EN	10088-2)	για	υψηλής	διάβρωσης	περιβάλ-

λον,	όπως	για	εξωτερικούς	χώρους	σε	παράκτιες	περιοχές.	

Η	κατηγορία	304	περιέχει	18%	χρώμιο	Cr	(chromium)	και	8%	

νίκελ	Ni	(nickel),	ενώ	η	κατηγορία	316	περιέχει	16%	χρώμιο,	

10%	νίκελ	και	2%	μολυβδαίνιο	Mo	 (molybdenum),	το	οποίο	

(μολυβδαίνιο)	 προσδίδει	 την	 επιπρόσθετη	 ανθεκτικότητα.	

Εναλλακτικά,	 σε	 περιβάλλον	 χαμηλής	 ή	 μεσαίας	 διάβρω-

σης,	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 και	 οξειδωμένος	 χάλυβας	

(weathering	steel).	

 

(γ) Εν	θερμώ	γαλβανισμός	(hot-dip	galvanizing)	μεταλλικών	

στοιχείων,	 τα	 οποία,	 αφού	 προετοιμασθούν	 καταλλήλως	

(πλύσιμο	με	υδροχλωρικό	οξύ	HCl,	πλύσιμο	με	νερό,	κατερ-

γασία	με	μίγμα	χλωριούχου	ψευδαργύρου	ZnCl
2
	και	χλωριού-

χου	αμμωνίου	NH
4
Cl,	ξήρανση	σε	φούρνους),	εμβαπτίζονται	

σε	μπάνια	με	τήγμα	ψευδαργύρου	Zn	σε	θερμοκρασία	~455	
oC.	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	ιδιαίτερα	αποτελεσματική	και	μπο-

ρεί	να	προσφέρει	προστασία	για	20-150	χρόνια	(ανάλογα	με	

το	πάχος	της	επίστρωσης	ψευδαργύρου	Zn	και	τις	συνθήκες	

περιβάλλοντος).	Τυπικά	πάχη	της	επίστρωσης	ψευδαργύρου	

Zn	είναι	85	μm	(0,085	mm	/	610	g/m2)	για	δομικά	στοιχεία	και	

45	μm	 (0,045	mm	 /	325	g/m2)	για	λαμαρίνες	 (βάση	EN	 ISO	

1461).	Εναλλακτικά,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	η	μέθοδος	του	

ψυχρού	γαλβανισμού	με	βαφή	πλούσια	σε	ψευδάργυρο	Zn	

(cold	galvanizing),	ή	η	μέθοδος	της	βαφής		με	τηγμένα	ψήγ-

ματα	ψευδαργύρου	Zn	ή	αλουμινίου	Al	(thermal	spraying).	

(δ) Καθοδική	προστασία	(cathodic	protection)	μέσω	της	παρο-

χής	ηλεκτρικού	δυναμικού	αντίθετου	με	το	δυναμικό	διάβρω-

σης,	το	οποίο	μετατρέπει	το	χάλυβα	σε	κάθοδο.	Το	ηλεκτρι-

κό	 δυναμικό	 επιτυγχάνεται,	 είτε	 με	 την	 παροχή	 συνεχούς	

ηλεκτρικού	ρεύματος	DC,	είτε	με	τη	δημιουργία	γαλβανικής	

διάβρωσης	με	τη	χρήση	θυσιαζόμενων	γαλβανικών	ανόδων	

κράματος	μετάλλων	χαμηλότερου	δυναμικού	από	το	χάλυβα	

(-0,5	V),	όπως	ψευδαργύρου	Zn	(-1,1	V),	αλουμινίου	Al	(-1,1	V) 

και	μαγνησίου	Mg	(-1,6	V)	(Εικόνα	6).

Εικόνα	 6:	 Καθοδική	 προστασία	 οπλισμού	 σκυροδέματος	 
(-0,2	V)	με	τη	χρήση	γαλβανικών	ανόδων	ψευδαργύρου	Zn	
(-1,1V)	(Metalnastri	Srl	Ιταλίας)

Εικόνα	7:	Εισπίεση	τσιμεντοειδούς	ενέματος	(Τσιμέντο	CEM	
ΙΙ/Α-L	42,5	R	+	Πρόσμικτο	Sika	 Intraplast	EP	+	Νερό)	μέσω	
ακροφυσίων	κεφαλών	αγκύρωσης	τενόντων	 (Tensacciai	Srl	
Ιταλίας)	για	το	έργο	κατασκευής	Ισχυρού	Δαπέδου	και	Τοί-
χου	Ανάδρασης	ΤΕΠΑΚ	(DYNACON	LTD)

(ε) Χρήση	 ειδικών	 λιπαντικών	 και	 ενεμάτων	 (specialty	

lubricants	 and	 grouting	 injections)	 για	 απομόνωση	 ευπαθών	

σημείων	από	το	περιβάλλον,	π.χ.	έγχυση	γράσου	σε	τρύπες	

μπουλονιών	μεταλλικών	ελασμάτων	για	απομόνωση	κορμού	

μπουλονιών	από	όμβρια	ύδατα,	εισπίεση	κεριού	σε	εσωτερικό	

καλωδίων	γέφυρας	για	απομόνωση	τενόντων	από	αερομετα-

φερόμενα	σταγονίδια	θαλάσσιου	νερού,	εισπίεση	τσιμεντο-

ειδούς	ενέματος	 (υπέρρευστο,	διογκούμενο)	σε	εσωτερικό	

σωλήνων	εγκιβωτισμού	τενόντων	προέντασης	για	απομόνω-

ση	τενόντων	από	υγροποιημένο	αέρα	(Εικόνα	7).	
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Προστασία	με	Συστήματα	Βαφής

Τα	συστήματα	βαφής	αποτελούν	την	πιο	συνηθισμένη	μέθο-

δο	προστασίας	μεταλλικών	κατασκευών	έναντι	διάβρωσης.	

Η	διαδικασία	εφαρμογής	τους	αποτελείται	συνήθως	από	τα	

πιο	κάτω	στάδια:

(α)	Επιλογή	κατηγορίας	διάβρωσης	της	κατασκευής	(Εικόνα	5).

(β)	Επιλογή	περιόδου	ανθεκτικότητας	μέχρι	την	πρώτη	σημα-

ντική	συντήρηση	σύμφωνα	με	το	EN	ISO	12944-1	(Εικόνα	8).	

Σημειώνεται	πως	η	περίοδος	ανθεκτικότητας	είναι	ενδεικτική	

και	δεν	αποτελεί	τον	ελάχιστο	εγγυημένο	χρόνο	απόδοσης	

του	συστήματος	βαφής	χωρίς	συντήρηση.

Επίπεδο	Ανθεκτικότητας Περίοδος	Ανθεκτικότητας

Χαμηλό	(L) 2-5	χρόνια

Μεσαίο	(M) 5-15	χρόνια

Υψηλό	(H) >	15	χρόνια

(γ)	Επιλογή	συστήματος	βαφής	βάση	των	ανωτέρω.

(δ)	Παραλαβή	νέων	μεταλλικών	στοιχείων	από	εργοστάσιο	

με	 συγκολλήσιμο	 προκατασκευαστικό	 αστάρι	 (shop	 primer)	

20-25	μm	για	προστασία	μέχρι	την	ανέγερση	της	κατασκευής	

και	την	εφαρμογή	του	συστήματος	βαφής.	

(ε)	Απομάκρυνση	ακαθαρσιών	(π.χ.	σκόνες,	λάδια,	κονιάμα-

τα)	από	υφιστάμενα	μεταλλικά	στοιχεία	με	τη	χρήση	νεροβο-

λής	υψηλής	πίεσης	(Εικόνα	9).

Εικόνα	8:	Περίοδος	ανθεκτικότητας	σύμφωνα	με	το	EN	ISO	
12944-1

Εικόνα	9:	Χρήση	νεροβολής	υψηλής	πίεσης	για	το	έργο	δο-
μικής	επισκευής	και	ενίσχυσης	του	Πύργου	Φόρτωσης	Τσιμέ-
ντων	Βασιλικού	(DYNACON	LTD)

Για	να	επιτευχθεί	το	σωστό	πάχος	ξηρού	υμένα,	θα	πρέπει	

πρώτα	 να	υπολογισθεί	 το	πάχος	υγρού	υμένα	 (WFT	–	wet	

film	 thickness),	 το	οποίο,	βάση	του	ποσοστού	στερεών	στη	

βαφή,	θα	δώσει	το	σωστό	πάχος	ξηρού	υμένα	(Εικόνα	11).	Ο	

έλεγχος	των	παχών	πραγματοποιείται	κατά	τη	διάρκεια	της	

βαφής	και	κατά	τη	ξήρανση	με	καταστροφικές	ή/και	μη	κατα-

στροφικές	μεθόδους.

Εικόνα	10:	Τυπικά	πάχη	ξηρού	υμένα	διαφόρων	συστημάτων	
βαφής	(Hempel	A/S	Δανίας)

Κατηγορία
Διάβρωσης

Περίοδος
Ανθεκτικότητας

Τυπικά	Πάχη
Ξηρού	Υμένα

C1	/	C2

2-5	χρόνια 80	μm

5-15	χρόνια 120	μm

>	15	χρόνια 160	μm

C3

2-5	χρόνια 120	μm

5-15	χρόνια 160	μm

>	15	χρόνια 200	μm

C4

2-5	χρόνια 200	μm

5-15	χρόνια 240	μm

>	15	χρόνια 280	μm

C5-I
5-15	χρόνια 280	μm

>	15	χρόνια 320	μm

C5-M
5-15	χρόνια 280	μm

>	15	χρόνια 320	μm

(ζ) Απομάκρυνση	σκουριάς	από	υφιστάμενα	μεταλλικά	στοι-

χεία	 (συμπεριλαμβανομένου	 όλων	 των	 επί	 τόπου	 συγκολ-

λήσεων),	σε	βαθμό	Sa	2	½	ή	Sa	3	 (σύμφωνα	με	το	EN	 ISO	

8501-1),	με	τη	χρήση	αμμοβολής	και	καθαρισμός	επιφανειών	

με	πεπιεσμένο	αέρα.	Το	στάδιο	αυτό	είναι	πρωταρχικής	ση-

μασίας	για	τη	δημιουργία	ισχυρής	πρόσφυσης	του	συστήμα-

τος	βαφής	στο	υπόστρωμα.	Ο	έλεγχος	της	τραχύτητας	των	

αμμοβολημένων	επιφανειών,	γίνεται	σύμφωνα	με	το	EN	ΙSO	

8503.

(η)	 Εφαρμογή	 ασταριού	 (primer),	 ενδιάμεσης	 στρώσης	

(undercoat)	 και	 τελικής	 στρώσης	 (finish	 coat),	 βάση	 επιλε-

χθέντος	συστήματος	βαφής	με	τη	χρήση	βούρτσας,	ρολό	ή	

ψεκαστήρα	χωρίς	αέρα	 (airless	 spray)	στις	 ενδεικνυόμενες	

συνθήκες	θερμοκρασίας	και	υγρασίας.	Το	αστάρι	λειτουργεί	

ως	μέσο	θυσιασμού	λόγω	της	σύνθεσης	του	(πχ.	ψευδάργυ-

ρος	Zn),	η	ενδιάμεση	στρώση	μειώνει	τη	διαπερατότητα	σε	

νερό	και	οξυγόνο,	ενώ	η	τελική	στρώση	προστατεύει	από	την	

υπεριώδη	ακτινοβολία	 και	 τη	ρύπανση.	Τυπικά	πάχη	 ξηρού	

υμένα	(DFT	–	dry	film	thickness)	διαφόρων	συστημάτων	βα-

φής	ανά	κατηγορία	διάβρωσης	και	περίοδο	ανθεκτικότητας	

παρουσιάζονται	πιο	κάτω	(Εικόνα	10).
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Τα	 κύρια	 συστατικά	 των	 βαφών	 είναι	 οι	 χρωστικές	 ουσίες	

(pigments),	 ο	 φορέας	 του	 χρώματος	 (binder),	 ο	 διαλύτης	

(solvent)	 και	 τα	 πρόσθετα	 (additives).	 Οι	 χρωστικές	 ουσίες	

(π.χ.	λευκή	σκόνη	διοξειδίου	του	τιτανίου	TiO
2
,	κόκκινη	σκό-

νη	οξειδίου	του	σιδήρου	Fe
2
O

3
),	παρέχουν	το	χρωματισμό	και	

εμποδίζουν	τη	διάβρωση,	ο	φορέας	του	χρώματος	(πολυμε-

ρικές	ουσίες,	π.χ.	πολυουρεθανικές,	εποξικές,	ακρυλικές,	βι-

νυλίου,	σιλοξανικές,	αλκυδικές)	προσφέρει	τη	σύνδεση	των	

χρωστικών	ουσιών,	ο	διαλύτης	(π.χ.	νερό	για	βαφές	εμάλσι-

ον,	νάφθα	για	λαδομπογιές)	βελτιώνει	την	εργασιμότητα	της	

βαφής,	διαλύει	το	φορέα	του	χρώματος	και	με	την	εξάτμιση	

του	επιτρέπει	 το	σχηματισμό	του	ξηρού	υμένα	και	 τα	πρό-

σθετα	(π.χ.	σιλικόνη,	ουρεθάνη)	βελτιώνουν	τις	ιδιότητες	της	

βαφής	(π.χ.	μείωση	συντελεστή	τριβής	τελικής	επιφάνειας).	

Τα	αστάρια	συνήθως	ονομάζονται	ανάλογα	με	 τη	χρωστική	

τους	ουσία	(π.χ.	φωσφορικού	ψευδαργύρου	Zn
3
(PO

4
)
2
),	ενώ	οι	

βαφές	ανάλογα	με	το	φορέα	του	χρώματος	(π.χ.	εποξικές).	

Συμπεράσματα

Η	αποτελεσματική	προστασία	των	μεταλλικών	κατασκευών	

έναντι	 διάβρωσης,	 απαιτεί	 εξειδικευμένη	 τεχνογνωσία	 και	

εμπειρία	από	τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	τις	Κατασκευ-

αστικές	Εταιρείες,	και,	ενώ	το	αρχικό	κόστος	αποτελεσματι-

κής	προστασίας	είναι	σημαντικό	(π.χ.	10%	κόστους	ανέγερ-

σης	μεταλλικής	κατασκευής),	το	τελικό	κόστος	συντήρησης	

κατά	 τη	 διάρκεια	 ζωής	 της	 κατασκευής,	 σε	 περίπτωση	 ελ-

λιπών	 μέτρων	 προστασίας,	 είναι	 σίγουρα	 υπερπολλαπλά-

σιο.	Με	βάση	όλα	τα	πιο	πάνω,	ο	Πολιτικός	Μηχανικός	του	

εκάστοτε	 έργου	 θα	 πρέπει	 να	 προδιαγράφει	 επαρκώς	 στα	

έγγραφα	προσφοράς	τους	τρόπους	προστασίας,	έτσι	ώστε	

να	είναι	ξεκάθαρες	οι	απαιτήσεις	προς	τις	υποψήφιες	Κατα-

σκευαστικές	Εταιρείες.

Εικόνα	11:	Συσχετισμός	ποσοστού	στερέων	βαφής	(1),	πάχους	ξηρού	υμένα	(2)	και	πάχους	υγρού	υμένα	(3)
(Teknos	Oy	Φινλανδίας)
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Η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σε κτήρια -
μια αειφόρος πηγή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον

Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης,	Πολιτικός	Μηχανικός

H 
ολοένα	αυξανόμενη	ανάγκη	χρήσης	μορφών	ενέργει-

ας	φιλικών	προς	το	φυσικό	περιβάλλον,	μαζί	με	την	

πρόσφατη	 επιδείνωση	 της	 οικονομικής	 κατάστασης	

σε	πολλά	ανεπτυγμένα	κράτη	του	κόσμου,	ωθούν	τους	με-

λετητές	(Αρχιτέκτονες,	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	Μηχανολό-

γους	Μηχανικούς	κλπ.),	να	αναζητήσουν	οικονομικότερα	και	

ταυτόχρονα	 αποτελεσματικότερα	 συστήματα	 θέρμανσης/

ψύξης	των	κτηρίων.	Τα	τελευταία	30	ή	40	χρόνια	η	εξέλιξη	

της	 Τεχνολογίας	 έχει	 καταστήσει	 τη	 γεωθερμική	 ενέργεια	

ως	μια	από	τις	σημαντικότερες	μορφές	ενέργειας,	η	οποία	

χαρακτηρίζεται,	από	αρκετούς	ειδικούς,	ως	αξιόπιστη,	οικο-

νομική,	αειφόρος	και	εντελώς	φιλική	προς	το	φυσικό	περι-

βάλλον.	Πρόσφατες	τεχνολογικές	εξελίξεις	έχουν	διευρύνει	

δραματικά	το	φάσμα	και	το	μέγεθος	των	αξιοποιήσιμων	γεω-

θερμικών	αποθεμάτων,	ειδικά	σε	εφαρμογές	που	αφορούν	τη	

θέρμανση/ψύξη	κατοικιών.	Στο	Α’	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	

θα	εξεταστεί	η	προέλευση	της	γεωθερμικής	ενέργειας	και	θα	

γίνει	μια	ιστορική	ανασκόπηση	των	κυριοτέρων	προσπαθειών	

της	ανθρωπότητας	για	εφαρμογή	της	στους	διάφορους	το-

μείς	της	ζωής	μας.	Στο	Β΄	Μέρος	θα	γίνει	ιδιαίτερη	αναφορά	

στα	 βιομηχανικά	 και	 αυτόνομα	 συστήματα	 «άντλησης»	 και	

εφαρμογής	της	γεωθερμικής	ισχύος	σε	κτήρια.						

1.	Προέλευση	της	γεωθερμίας

Η	 «γεωθερμική	 ενέργεια»	 είναι	 θερμική	 ενέργεια	 που	 βρί-

σκεται	 στο	 εσωτερικό	 της	 Γης	 και	 οφείλεται	 κατά	 20%	σε	

απομένουσα	θερμότητα,	κατά	το	σχηματισμό	του	πλανήτη,	

όταν	ξεκίνησε	η	δημιουργία	του	σύμπαντος,	πριν	από	δισε-

κατομμύρια	 χρόνια	 και	 κατά	 80%	σε	 ραδιενεργή	διάσπαση	

διαφόρων	ασταθών	ισοτόπων	στο	μανδύα	και	στο	φλοιό	της	

Γης.	Μερικοί	ερευνητές	υποστηρίζουν	ότι,	ενδεχομένως,	να	

δημιουργείται	 γεωθερμική	 ενέργεια,	 κατά	 ένα	 πολύ	 μικρό	

ποσοστό,	από	τις	 ισχυρές	δυνάμεις	βαρύτητας	που	έλκουν	

με	πολύ	βραδύ,	αλλά	σταθερό	ρυθμό,	ολοένα	και	μεγαλύτε-

ρες	μάζες	ύλης,	πολύ	μεγάλης	πυκνότητας,	προς	το	κέντρο	

της	Γης.	Ακόμη,	μερικοί	ειδικοί	πιστεύουν	ότι	μια	πολύ	μικρή	

συνιστώσα	της	γεωθερμίας,	αποτελεί	η	λανθάνουσα	θερμό-

τητα	που	δημιουργείται	από	τη	στερεοποίηση	ρευστής	ύλης	

στον	πυρήνα	της	Γης	(Σχήμα	1).

Ο	επίσημος	ορισμός	της	γεωθερμικής	ενέργειας,	σύμφωνα	με	

το	Standard	Terminology	Relating	to	Geothermal	Energy	(ASTM	

E-957),	είναι	αρκετά	ευρύς:	«Γεωθερμική	Ενέργεια	είναι	η	θερ-

μική	ενέργεια	που	προέρχεται	από	τα	πετρώματα	και	τα	ρευ-

στά	υλικά	της	Γης».	Όμως	με	τον	όρο	«γεωθερμική	ενέργεια», 

Μέρος	Α΄:	Γεωλογικά	δεδομένα	που	αφορούν	την	προέλευση	της	γεωθερμίας,	ιστορική	αναδρομή

σχετικά	με	τη	χρήση	της	γεωθερμικής	ενέργειας	και	εφαρμογές.

Σχήμα	1.	Η	δομή	του	εσωτερικού	της	Γης.

που	συνήθως	χρησιμοποιούμε,	εννοούμε	το	τμήμα	της	γήινης	

θερμότητας	 που	 είναι	 αποθηκευμένο	 με	 τη	 μορφή	 θερμού	

νερού,	ατμών	ή	θερμών	πετρωμάτων	(Σχήμα	2)	σε	ευνοϊκές	

γεωλογικές	συνθήκες	και	περιορίζεται	στα	πρώτα	τρία,	περί-

που,	χιλιόμετρα	από	την	επιφάνεια	της	Γης.	Η	ενέργεια	αυτή	

βρίσκεται	συνήθως	περιορισμένη	σε	μια	γεωθερμική	περιοχή	

ή	πεδίο	με	συγκεκριμένα	επιφανειακά	όρια.	Ως	συνήθεις	γε-

ωθερμικές	χρήσεις,	αναφέρονται	η	εκμετάλλευση	των	υπό-

γειων	νερών	ή	του	ατμού,	είτε	αυτά	ρέουν	φυσικά,	είτε	βγαί-

νουν	στην	επιφάνεια	του	εδάφους	μέσω	γεώτρησης.

Σχήμα	2.	Αξιοποίηση	των	θερμών	και	ξηρών	πετρωμάτων	με	
γεωτρήσεις.
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Σχήμα	3.	Η	παλαιότερη,	ιστορικά,	αξιοποίηση	θερμών	πηγών	
για	τη	δημιουργία	θερμών	λουτρών	(ανάκτορα	της	Δυναστεί-
ας	των	Κιν	στην	Κίνα,	3ος	αι.	π.Χ.)

Σχήμα	4.	Στήλες	θερμών	υδρατμών	από	γεωθερμικό	σταθμό	
στην	Ισλανδία.

Οι	γεωθερμικές	εφαρμογές,	ακόμη,	περιλαμβάνουν	την	αξι-

οποίηση	 της	θερμότητας	 των	πετρωμάτων	ή	 του	εδάφους.	

Οι	γεωθερμικές	χρήσεις	ταξινομούνται	σε	δύο	μεγάλες	κα-

τηγορίες:	(α)	Οι	χρήσεις	της	γεωθερμίας	για	παραγωγή	ηλε-

κτρικής	ενέργειας	και	 (β)	οι	άμεσες	χρήσεις,	όπως	είναι	οι	

εγκαταστάσεις	 γεωθερμικών	 αντλιών	 θερμότητας	 για	 τον	

οικιακό	τομέα.	

Η	πλέον	εντυπωσιακή	απόδειξη	της	θερμότητας	που	υπάρχει	

στο	εσωτερικό	της	Γης,	αποτελεί	η	ηφαιστειακή	δραστηριό-

τητα	και	οι	πολλές	γεωθερμικές	ενδείξεις,	 κυρίως	στις	πε-

ριοχές	 σύγκλισης	 των	 λιθοσφαιρικών	 πλακών,	 όπως	 είναι	

τα	θερμά	νερά	και	τα	αέρια,	που	σχηματίζουν	θερμοπίδακες	

(geyser	springs)	και	οι	θερμές	πηγές	και	οι	ατμίδες.	Όλα	αυτά	

τα	φυσικά	φαινόμενα	οδήγησαν	αρκετά	νωρίς	τους	ειδικούς,	

να	μελετήσουν	το	ρυθμό	αύξησης	της	θερμοκρασίας	ως	προς	

το	βάθος	από	την	επιφάνεια	της	γης.	Έτσι,	ο	ρυθμός	αύξησης	

της	θερμοκρασίας	με	το	βάθος,	καθιερώθηκε	να	ονομάζεται	

γεωθερμική	βαθμίδα	και	έχει	μέση	τιμή	30°	C/Km.	Περιοχές	

με	θεωρητικά	γεωθερμικό	ενδιαφέρον,	είναι	αυτές	που	διαθέ-

τουν	γεωθερμική	βαθμίδα	μεγαλύτερη	από	30°C/Km.	Τέτοιες	

περιοχές	είναι	πολλές	στον	πλανήτη	μας	και	οι	περισσότε-

ρες	βρίσκονται	στα	όρια	των	λιθοσφαιρικών	πλακών	(π.χ.	Κα-

λιφόρνια	των	Η.Π.Α.,	Ισλανδία,	Ιταλία,	Ελλάδα	κλπ.).

Πάντως,	είναι	επιστημονικά	εξακριβωμένο	ότι	οι	θερμοκρασί-

ες	στον	πυρήνα	της	Γης	μπορούν	να	φθάσουν	τους	5000°	C. 

Σε	 τέτοιες	 υψηλές	 θερμοκρασίες,	 οι	 οποίες	 συνοδεύονται	

από	υψηλές	τιμές	πιέσεων,	εμφανίζονται	εξαιρετικά	μεγάλα	

ποσά	θερμότητας	που	διαχέονται	από	τον	πυρήνα	στο	στε-

ρεοποιημένο	υλικό	του	μανδύα	και	προκαλούν	ρευστοποίηση	

του	και	άνοδο	 του	προς	 το	στερεό	φλοιό,	ως	ελαφρύτερο	

από	άλλα	 υλικά	 χαμηλότερης	 θερμοκρασίας.	 Το	 θερμό	 και	

ρευστό	 αυτό	 υλικό	 ονομάζεται	 μάγμα	 και	 θερμαίνει	 τους	

εδαφικούς	 σχηματισμούς	 και	 τα	 υπόγεια	 νερά	 του	 φλοιού	

της	Γης	και	μπορεί	να	προκαλέσει	αύξηση	της	θερμοκρασί-

ας	τους	μέχρι	και	370°	C.	Σε	αυτά	τα	επίπεδα	θερμοκρασίας	

βασίζεται	η	Τεχνολογία	βιομηχανικής	εφαρμογής	της	γεω-

θερμικής	ενέργειας.	

2.	Ιστορική	αναδρομή

Η	αρχαιολογική	έρευνα	μας	αποκαλύπτει	ότι	η	γεωθερμική	

ενέργεια	ήταν	ήδη	γνωστή	στον	άνθρωπο	από	την	παλαιο-

λιθική	εποχή.	Αρχαιολογικά	ευρήματα,	όπως	είναι	οι	ζωγρα-

φιές	 σε	 τοιχώματα	 σπηλαίων,	 που	 χρησιμοποιούνταν	 πριν	

από	12	έως	20	χιλιάδες	χρόνια,	καταδεικνύουν	τη	χρήση	των	

θερμών	πηγών,	από	τα	πρώτα	κιόλας	στάδια	του	ανθρώπινου	

πολιτισμού.	Αργότερα,	στους	ιστορικούς	χρόνους,	η	χρήση	

των	θερμών	πηγών	για	τη	δημιουργία	λουτροπόλεων,	ήταν	

ευρέως	διαδεδομένη	από	την	Κίνα	μέχρι	τη	Μεσόγειο	και	τη	

Δυτική	Ευρώπη,	όπως,	για	παράδειγμα,	η	χρήση	θερμών	πη-

γών	για	τα	λουτρά	των	ανακτόρων	της	Δυναστείας	των	Κιν	

(Σχήμα	3)	στο	όρος	Λισάν	της	Κίνας	(3ος	αι.	π.Χ.)	ή	η	δημι-

ουργία	δημοσίων	λουτρών	σε	θερμοπηγές	και	η	κυκλοφορία	

υπόγειου	θερμού	νερού,	για	την	υποδαπέδια	θέρμανση	κατοι-

κιών,	στη	ρωμαϊκή	πόλη	Aqua	Sulis	στην	Αγγλία	(1ος	αι.	μ.Χ.), 

η	οποία	μετονομάστηκε,	αργότερα,	Bath	at	Somerset,	για	να	

θυμίζει	την	αρχαία	αυτή	γεωθερμική	εφαρμογή.

Στο	τέλος	του	Μεσαίωνα	εμφανίζονται	τα	πρώτα	συστήματα	

διανομής	 γεωθερμικής	 ενέργειας	 στις	 πόλεις.	 Ένα	 από	 τα	

παλαιότερα	τέτοια	συστήματα,	είναι	αυτό	της	γαλλικής	πό-

λης	Chaudes-Aigues,	που	λειτουργεί	κανονικά	από	τον	14ο	

αιώνα	συνεχώς	μέχρι	σήμερα.	Ωστόσο,	η	πρώτη	βιομηχανική	

εκμετάλλευση	 της	 γεωθερμικής	 ενέργειας	 άρχισε	 το	 1827	

στο	Larderello	της	 Ιταλίας,	με	τη	χρήση	θερμού	ατμού	από	

θερμοπίδακες	geyser	για	την	παραγωγή	του	βορικού	οξέως	

από	την	ηφαιστιακή	λάσπη.	Στην	ίδια	περιοχή,	ο	Ιταλός	πρί-

γκηπας	Piero	Ginori	Conti,	έθεσε	αργότερα	σε	λειτουργία	τον	

πρώτο	 γεωθερμικό	 σταθμό	 για	 την	 παραγωγή	 ηλεκτρικού	

ρεύματος.	Κατά	την	πρώτη	αυτή	δοκιμή,	η	οποία	πραγματο-

ποιήθηκε	το	1904,	η	ηλεκτρική	ισχύς	που	επιτεύχθηκε	ήταν	

αρκετή	για	να	ανάψουν	τέσσερεις	λαμπτήρες.	Πριν	από	τον	
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Conti	είχαν	προηγηθεί	οι	έρευνες	του	Άγγλου	Λόρδου	Kelvin,	

ο	οποίος,	το	1852,	παρουσίασε	την	πρώτη	γεωθερμική	αντλία	

για	τη	χρήση	θερμότητας	που	βρίσκεται	στο	έδαφος.	

Προς	το	τέλος	του	19ου	αιώνα	και	γύρω	στο	1892,	εμφανίζο-

νται	στο	Idaho	των	Η.Π.Α.	τα	πρώτα	συστήματα	θέρμανσης	

ολόκληρων	συνοικιών,	βασισμένα	στη	γεωθερμική	ενέργεια.	

Τα	ίδια	συστήματα,	με	τη	χρήση	βαθιάς,	πλέον,	γεωθερμικής	

γεώτρησης,		εμφανίστηκαν	στις	αρχές	του	20ου	αιώνα	στο	

Oregon	των	Η.Π.Α.,	για	τη	θέρμανση	θερμοκηπίων.	Το	1930	ο	

Charlie	Lieb	ανακάλυψε	το	γεωθερμικό	εναλλάκτη	κατακόρυ-

φου	κυκλώματος	για	τη	θέρμανση	κτηρίων.	Την	ίδια	περίπου	

εποχή,	αλλά	κυρίως	μετά	το	πέρας	του	Β’	Παγκοσμίου	Πολέ-

μου,	δηλαδή	γύρω	στο	1945,		άρχισαν	να	χρησιμοποιούνται	

πλέον	βιομηχανικά,	στην	Ισλανδία,	οι	θερμοπίδακες	geyser,	

για	την	θέρμανση	κατοικιών	ολόκληρων	οικισμών	(Σχήμα	4).

Η	πρώτη	γεωθερμική	αντλία	υψηλής	απόδοσης	και	με	 ισχύ	

γύρω	στα	2.2kW,	εμφανίστηκε	το	1940	και	ήταν	εφεύρεση	

του	Robert	C.	Webber.	Το	1948	ο	καθηγητής	του	Ohio	State	

University	των	Η.Π.Α.,	Carl	Nielsen,	έθεσε	σε	λειτουργία	τον	

πρώτο	γεωθερμικό	εναλλάκτη	ανοικτού	κυκλώματος.	Η	νέα	

αυτή	τεχνολογία	έγινε	σύντομα	αρκετά	γνωστή	σε	όλες	τις	

ανεπτυγμένες	χώρες	και	εφαρμόστηκε	πολύ	κατά	τη	δεκα-

ετία	του	1970,	όπου	εμφανίστηκε	η	πρώτη	παγκόσμια	κρίση	

στην	παραγωγή	πετρελαίου.	Η	τεχνολογία	αυτή	εξελίχθηκε	

αρκετά	και	κατά	την	επόμενη	δεκαετία,	τόσο	στην	Αμερική,		

όσο	και	στην	Ευρώπη	και	έχει	φθάσει	σε	θεαματικά	αποτε-

λέσματα	όπως	είναι	οι	γεωθερμικοί	εναλλάκτες		δυϊκού	κύ-

κλου	λειτουργίας,	που	μπορούν	να	παράγουν	ικανοποιητική	

βιομηχανική	ενέργεια	από	γεωθερμικά	ρευστά	που	έχουν	τη	

σχετικά	χαμηλή,	για	τη	μέθοδο,	θερμοκρασία	των	57°	C.			

Σχήμα	5.	Αξιοποίηση	γεωθερμικής	ενέργειας	κατά	τη	διάρ-
κεια	του	χειμώνα.

3.	Εφαρμογές	γεωθερμικής	ενέργειας

Οι	 γεωλογικές	 πηγές	 γεωθερμικής	 ενέργειας	 διακρίνονται	

σε	 διάφορες	 κατηγορίες	 και	 μπορούν	 να	 ταξινομηθούν	 με	

διάφορα	κριτήρια,	όπως	είναι	το	είδος	των	γεωθερμικών	πό-

ρων,	ο	τύπος	και	η	θερμοκρασία	των	ρευστών	υλικών	μέσα	

στο	έδαφος,	ο	τύπος	του	πετρώματος	που	φιλοξενεί	τα	ρευ-

στά	κλπ.	Σε	σχέση	με	το	είδος	των	γεωθερμικών	πόρων,	δια-

κρίνονται	πέντε	κατηγορίες	τέτοιων	συστημάτων:

•	Τα	υδροθερμικά	συστήματα,	δηλαδή	τα	υπόγεια	θερμά	ρευ-
στά	που	βρίσκονται	σε	ένα	ή	περισσότερους	φυσικούς	ταμι-

ευτήρες,	θερμαίνονται	από	μια	εστία	θερμότητας	και	συχνά	

εμφανίζονται	κοντά	στην	επιφάνεια	της	γης	υπό	τη	μορφή	

θερμικών	φαινομένων	(π.χ.	θερμοπίδακες).

•	Αβαθής	γεωθερμία	(earth	energy),	κατά	την	οποία	λαμβά-
νονται	ή/και	απορρίπτονται	ποσότητες	ενέργειες	από	μικρά	

βάθη	με	την	ανακυκλοφορία	νερού	στα	πρώτα	100	μέτρα	από	

την	επιφάνεια	της	γης	ή	με	την	κυκλοφορία	υπόγειων	νερών	

ή	νερών	από	λίμνες,	ποτάμια	και	τη	θάλασσα.

•	 Τα	 προχωρημένα	 γεωθερμικά	 συστήματα	 (enhanced	

geothermal	systems),	αναφέρονται	στα	θερμά	πετρώματα	σε	

βάθος	μέχρι	2	έως	10	χιλιόμετρα,	από	τα	οποία,	μπορεί	να	

ανακτηθεί	ενέργεια	χρησιμοποιώντας	νερό,	που	διοχετεύε-

ται	από	την	επιφάνεια,	μέσω	κατάλληλων	γεωτρήσεων	και	

ανακτάται	 αρκετά	 θερμότερο	 με	 τη	 μορφή	 νερού	 ή	 ατμού		

μέσω	άλλων	γεωτρήσεων	(Σχήμα	2).

•	 Τα	 γεωπιεσμένα	 γεωθερμ.	 συστήματα	 (geopressured	
systems)	αποτελούνται	από	ρευστά	εγκλεισμένα	σε	μεγάλο	

βάθος,	τα	οποία	βρίσκονται	εκεί	περιορισμένα	από	μη	περατά	

πετρώματα	και	η	πίεση	τους	υπερβαίνει	την	υδροστατική.

•	Τα	μαγματικά	συστήματα	(magma	systems),	δημιουργούνται	
από	την	πρόσληψη	θερμότητας	με	κατάλληλες	γεωτρήσεις	

σε	μαγματικές	διεισδύσεις,	που	βρίσκονται	σε	μικρό	βάθος.

Τα	 κύρια	 τμήματα	 ενός	 υδροθερμικού	 συστήματος,	 είναι	 η	

εστία	θερμότητας,	ο	ταμιευτήρας,	το	αδιαπέρατο	κάλυμμα	και	

η	περιοχή	επαναφότισης.	Ο	ταμιευτήρας	είναι	το	σημαντικό-

τερο	τμήμα	ενός	γεωθερμικού	συστήματος,	από	την	άποψη	

της	 ενεργειακής	 αξιοποίησης	 των	 περιεχόμενων	 ρευστών.	

Μια	πρώτη	ταξινόμηση	(δηλαδή	τυποποίηση)	των	υδροθερμι-

κών	συστημάτων,	γίνεται	συνήθως	ανάμεσα	στα	συστήματα	

στα	οποία	το	κυρίαρχο	ρευστό	είναι	ο	ατμός,	όπως	είναι,	για	

παράδειγμα,	τα	συστήματα	υδρατμού	στο	Larderello	της	Ιτα-

λίας.	Τέτοιου	είδους	συστήματα	χρησιμοποιούνται	αποκλει-

στικά	για	την	παραγωγή	ηλεκτρικού	ρεύματος.	

Τα	 βασικό	 κριτήριο	 για	 την	 ταξινόμηση	 των	 υδροθερμικών	

συστημάτων	νερού,	είναι	το	επίπεδο	στο	οποίο	βρίσκεται	η	

ενθαλπία	 των	 γεωθερμικών	ρευστών,	 τα	 οποία	 είναι	 και	 οι	

φορείς	 της	 θερμότητας	 στην	 επιφάνεια	 της	 γης	 προερχό-

μενα	 από	 τα	 θερμά	 και	 βαθιά	 πετρώματα.	Η	 ενθαλπία	 των	

ρευστών,	η	οποία	μπορεί	να	θεωρηθεί	ανάλογη	της	θερμο-

κρασίας	 τους,	 χρησιμοποιείται	 για	 να	 εκφράσει	 το	 θερμικό	

περιεχόμενο	τους.	Οι	γεωθερμικοί	πόροι	ταξινομούνται,	συ-

νήθως	για	λόγους	ευκολίας,	σε	ρευστά	χαμηλής,	μέσης	και	

υψηλής	ενθαλπίας	ή	θερμοκρασίας.	Υψηλής	ενθαλπίας	θεω-

ρούνται	τα	ρευστά	που	έχουν	θερμοκρασία	μεγαλύτερη	από	

150°	C,	μέσης	ενθαλπίας	τα	ρευστά	με	θερμοκρασία	από	90°	C 

μέχρι	150°	C	και	χαμηλής	ενθαλπίας	τα	υπόγεια	ύδατα	που	

έχουν	θερμοκρασία	μικρότερη	από	90°	C.
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Σχήμα	6.	Αξιοποίηση	γεωθερμικής	ενέργειας		κατά	τη	διάρ-
κεια	του	καλοκαιριού.

Έτσι,	με	βάση	τις	κατηγορίες	αυτές,	γίνεται	αναζήτηση	γεω-

θερμικών	περιοχών	που	περιέχουν	υπόγεια	ρευστά,	τα	οποία	

σχηματίζουν	ένα	εκμεταλλεύσιμο	κοίτασμα.	Η	έρευνα	αυτή	

γίνεται	με	κατάλληλες	γεωθερμικές	μεθόδους,	κυρίως	στην	

επιφάνεια	του	εδάφους	και	τη	μικρότερη,	κατά	το	δυνατόν,	

δαπάνη.	Αν	η	επιφανειακή	έρευνα	παρουσιάσει	θετικά	απο-

τελέσματα,	 ακολουθεί	 η	 ανόρυξη	 ερευνητικών	 και	 κατόπιν	

παραγωγικών	γεωτρήσεων,	οι	οποίες,	συνήθως,	είναι	 ιδιαί-

τερα	δαπανηρές.

Αμέσως	μετά	την	επιλογή	της	περιοχής	με	εκμεταλλεύσιμο	

κοίτασμα	 γεωθερμικής	 ισχύος,	 γίνεται	 η	 εγκατάσταση	 του	

βιομ.	γεωθερμικού	συστήματος.	Επειδή	οι	περιοχές	υψηλής	

ή	μέσης		ενθαλπίας	βρίσκονται	κυρίως	στις	περιοχές	σύγκλη-

σης	των	τεκτονικών	πλακών	της	Γης,	όπου	ο	φλοιός	της	εί-

ναι	πιο	αδύνατος	και	έχει	τεράστια	ρήγματα,	από	τα	οποία	

κυκλοφορούν	ρευστά	υψηλής	θερμοκρασίας,	η	εγκατάσταση	

γεωθερμικού	 συστήματος	 χαμηλής	 θερμοκρασίας,	 για	 οικι-

ακές	εφαρμογές,		είναι,	πλέον,	η	συνηθέστερη	γεωθερμική	

εγκατάσταση	(Σχήματα	5	και	6).

Ένα	 τυπικό	 γεωθερμικό	 σύστημα	 χαμηλής	 ενθαλπίας,	 ανε-

ξάρτητα	από	το	είδος	της	εφαρμογής,	το	οποίο	χρησιμοποι-

είται,	 μεταξύ	 άλλων,	 για	 τη	 θέρμανση/ψύξη	 των	 κτηρίων,		

αποτελείται	από	τα	εξής	κύρια	μέρη:

1)	Το	σύστημα	παραγωγής,	το	οποίο	περιλαμβάνει	την	παρα-

γωγική	 γεώτρηση,	 την	 αντλία	 παραγωγής	 και	 τις	 συσκευές	

στην	κεφαλή	της	γεώτρησης	(Σχήματα	5	και	6).	Το	πιο	συ-

νηθισμένο	σχήμα	αξιοποίησης,	είναι	το	σύστημα	των	διπλών	

γεωτρήσεων	(«δίπολο»),	στο	οποίο,	το	σύνολο	του	γεωθερ-

μικού	ρευστού	εισέρχεται	ξανά	στον	ταμιευτήρα.

2)	 Το	σύστημα	μεταφοράς,	 το	 οποίο	 εξυπηρετεί	 την	 μετα-

φορά	των	γεωθερμικών	ρευστών,	από	την	κεφαλή	της	γεώ-

τρησης,	μέχρι	το	σύστημα	εφαρμογής	και	συνδυάζεται	με	το	

σύστημα	διανομής	της	γεωθερμικής	ενέργειας.	Για	εφαρμο-

γές	με	θερμοκρασία	νερού	μικρότερη	από	τους	70°	C,	χρησι-

μοποιούνται	πλαστικές	σωλήνες	μεταφοράς.

3)	Το	σύστημα	εφαρμογής	(σύστημα	εναλλαγής	της	θερμό-

τητας)	που	προσδίδει	ή	απορροφά	θερμότητα	από	το	κτήριο	

ανάλογα	με	 την	εποχή	 (με	αεραγωγούς	ή	με	 ενδοδαπέδιο	

δίκτυο).	Οι	 πλάκες	 εναλλαγής	 θερμότητας	 είναι	 η	 συνηθέ-

στερη	 λύση	 που	 εφαρμόζεται	 σε	 γεωθερμικά	 συστήματα	

θέρμανσης,	όταν	υπάρχει	κάποια	σημαντική	περιεκτικότητα	

επιβλαβών	ιόντων.	

Ένα	γεωθερμικό	σύστημα	αξιοποιεί	τις	σταθερές	θερμοκρα-

σίες	κάτω	από	την	επιφάνεια	του	εδάφους,	για	να	δεσμεύει	

την	 «ελεύθερη	 ενέργεια».	 Η	 θέρμανση/ψύξη	 των	 εσωτερι-

κών	χώρων	των	κτηρίων,	επιτελείται	με	τη	διέλευση	νερού	

σταθερής	θερμοκρασίας	(Σχήματα	5	και	6),	δηλαδή	της	θερ-

μοκρασίας	που	έχει	το	υπέδαφος	σε	βάθος	από	2	έως	100	

μέτρα,	μέσω	των	μετατροπέων	θερμότητας	(converters),	κάτι	

που	γίνεται	και	με	τα	συμβατικά	συστήματα	κλιματισμού.	

Οι	μετατροπείς	ισχύος	διακρίνονται,	κυρίως,	σε	μετατροπείς	

εξαναγκασμένης	ροής,	φυσικής	συναγωγής	και	ακτινοβολίας	

και	 αποτελούνται	 από	 δίκτυο	 σωλήνων	 τοποθετημένων	στα	

δάπεδα,	στους	τοίχους	ή	στην	οροφή	των	κτηρίων.	Βέβαια,	

πρέπει	να	αναφερθεί	ότι	οι	Κανονισμοί	που	αφορούν	τη	θερμι-

κή	θωράκιση	του	κελύφους	του	κτηρίου	και	γενικά	την	ενεργει-

ακή	απόδοση	του,	πρέπει	να	εφαρμόζονται	και	στην	περίπτωση	

χρήσης	της	γεωθερμίας,	καθώς	και	σε	κάθε	άλλη	ενεργειακή	

εφαρμογή	όπως,	π.χ.,	τα	φωτοβολταϊκά	συστήματα.	

Για	 την	 παραγωγή	 ηλεκτρικής	 ισχύος,	 είναι	 προφανές	 ότι	

τα	 πιο	 πάνω	 μέρη	 ενός	 τυπικού	 γεωθερμικού	 συστήματος,	

είναι	δυνατό	να	τροποποιηθούν	για	να	αντεπεξέλθουν	στις	

υψηλές	θερμοκρασίες	και	πιέσεις	των	γεωθερμικών	ρευστών	 

(Σχήμα	7).	Ο	τυπικός	κύκλος	της	μονάδας,	ο	οποίος	χρησι-

μοποιείται	για	την	μετατροπή	της	γεωθερμικής	ενέργειας	σε	

ηλεκτρική,	καθορίζεται	συνήθως	από	το	είδος	του	γεωθερμι-

κού	ρευστού	(π.χ.	ξηρός	ατμός,	διφασικό	ρευστό	κλπ.),	από	

την	 θερμοκρασία	 και	 την	 πίεση	 των	 ρευστών	 (δηλαδή	 από	

την	ενθαλπία	τους),	από	τη	σύσταση	των	γεωθερμικών	ρευ-

στών	(π.χ.	από	το	ποσοστό	των	μη	συμπυκνωμένων	αερίων,	

την	παρουσία	αλάτων	κλπ.),	από	τη	δυναμικότητα	της	μονά-

δας	και	από	τη	διάβρωση	των	μεταλλικών	επιφανειών.				

Οι	κυριότεροι	τύποι	μονάδων	παραγωγής	σήμερα	είναι	ο	κύ-

κλος	ατμού,	ο	κύκλος	εκτόνωσης	διφασικού	ρευστού	(μονή,	
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Σχήμα	7.	Σχηματική	παράσταση	θερμικού	σταθμού	παραγω-
γής	ενέργειας.

διπλή	ή/και	πολλαπλή	εκτόνωση)	και	ο	δυαδικός	κύκλος	(ορ-

γανικός	κύκλος/κύκλος	Kalina).	

4.	Συμπεράσματα	Α΄	Μέρους

Στο	παρόν	Α΄	Μέρος	του	άρθρου,	είδαμε	τα	γεωλογικά	δε-

δομένα	που	αφορούν	την	προέλευση	της	γεωθερμίας,	έγινε	

μια	ιστορική	αναδρομή	σχετικά	με	τη	χρήση	της	και	είδαμε,	

γενικά,	τις	εφαρμογές	της.	Στο	Β΄	και	τελευταίο	μέρος	του	

άρθρου,	θα	δούμε	πιο	διεξοδικά	την	εφαρμογή	της	γεωθερ-

μίας	στον	οικιακό	τομέα.

Ευχαριστίες:	 Ο	 συγγραφέας	 ευχαριστεί	 τη	 Διεύθυνση	 του	

Ενεργειακού	Γραφείου	Κυπρίων	Πολιτών	 (www.cea.org.cy),	

για	την	ευγενή	παραχώρηση	φωτογραφικού	υλικού.
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O 
ρόλος	 και	 οι	 ευθύνες	 του	

Σύμβουλου	 Μελετητή	 στο	

Έργο	 έχουν	 άμεση	 σχέση	

και	εξαρτώνται	από	τον	τρόπο	ανά-

θεσης	 (procurement	 method)	 του	

Έργου	και	την	συμβατική	δομή	που	

επιλέγεται	 κατά	 τo	πρώιμο	στάδιο	

της	ανάθεσης.	Ως	γνωστόν	η	ανά-

θεση	 ενός	 Έργου	 μπορεί	 να	 γίνει	

με	διάφορες	μεθόδους.	Ο	Εργοδό-

της	μπορεί	να	επιλέξει	είτε	να	αναθέσει	το	Έργο	με	τον	λε-

γόμενο	παραδοσιακό	ή	ορθόδοξο	τρόπο,	όπου	οι	Σύμβουλοι	

Μελετητές	(Πολιτικός	Μηχανικός,	Αρχιτέκτονας,	Επιμετρη-

τής	Ποσοτήτων,	κτλ.)	διορίζονται	απευθείας	από	τον	Εργο-

δότη	και	κατά	συνέπεια	συμβάλλονται	απευθείας	με	αυτόν,	

είτε	να	αναθέσει	το	Έργο	μέσω	ενός	συμβολαίου	στο	οποίο	

περιλαμβάνονται	 τόσο	 ο	 σχεδιασμός	 όσο	 και	 η	 κατασκευή	

του	Έργου	(design	and	build	contract),	όπου	οι	Σύμβουλοι	Με-

λετητές	αποτελούν	μέρος	της	ομάδας	του	Εργολάβου,	είτε	

(ο	Εργοδότης)	μπορεί	να	επιλέξει	να	εισάγει	στην	συμβατι-

κή	δομή	του	Έργου	την	σύμβαση	αντικατάστασης	(novation	

agreement)	η	οποία	θα	του	επιτρέψει	να	αντικαταστήσει	την	

θέση	 του	 (στην	 σύμβαση	 του	 με	 τον	 Σύμβουλο	Μελετητή)	

με	 τον	 Εργολάβο.	 Μέσω	 της	 σύμβασης	 αντικατάστασης	

(nοvation	 agreement)	 δύναται	 να	 δημιουργηθεί	 απευθείας	

συμβατική	σχέση	μεταξύ	του	Εργολάβου	και	του	Σύμβουλου	

Μελετητή	 και	 αντίστροφα.	 Παρόλα	 αυτά	 τα	 εμπλεκόμενα	

μέρη	 σε	 αυτού	 του	 είδους	 τις	 συμβάσεις	 θα	 πρέπει	 να	 εί-

ναι	πολύ	προσεκτικά	 καθότι	 η	σαφήνεια	στην	σύνταξη	 της	

συμφωνίας	 αντικατάστασης	 (novation	 agreement)	 διαδρα-

ματίζει	καθοριστικό	ρόλο	στον	σκοπό	που	προσβλέπουν	να	

επιτύχουν	τα	συμβαλλόμενα	μέρη	(Blyth	&	Blyth	Limited	vs.	

Carillion	Constructions	Limited	2002	SLT	961).

Πολλές	 φορές	 ο	 Σύμβουλος	Μελετητής	 καλείται	 να	 ενερ-

γήσει	ως	Διαχειριστής	της	Σύμβασης	Εργολαβίας	(Contract	

Administrator).	 O	 διορισμός	 του	 Σύμβουλου	 Μελετητή	 ως	

Διαχειριστή	 της	 Σύμβασης	 Εργολαβίας	 μπορεί	 να	 πραγμα-

τοποιηθεί	 είτε	 μέσω	 κάποιας	 τυποποιημένης	 συμφωνίας	

είτε	μέσω	κάποιας	μη	τυποποιημένης	συμφωνίας	(bespoken	

agreement).	 Γενικότερα,	 οι	 συμφωνίες	 διορισμού	 των	 Συμ-

βούλων	Μελετητών	αφορούν	συνήθως	 (i)	 το	είδος	της	πα-

ροχής	των	υπηρεσιών	που	θα	πρέπει	να	παρέχει	ο	Σύμβου-

λος	Μελετητής	στο	Έργο,	(ii)	τα	πρότυπα	που	θα	πρέπει	να	

πληρούνται	κατά	την	παροχή	τέτοιων	υπηρεσιών	και	(iii)	τον	

χρόνο	που	θα	πρέπει	να	παρασχεθούν	οι	υπηρεσίες	του	Σύμ-

βουλου	Μελετητή	σε	σχέση	με	 το	πρόγραμμα	κατασκευής	

του	Έργου.

Ο	ρόλος	και	οι	ευθύνες	του	Σύμβουλου	Μελετητή	στο	Έργο

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Σύμβουλου Μελετητή στο  Έργο

Γιώργος	Ιωάννου,	Επικεφαλής	τμήματος	Ακίνητης	Ιδιοκτησίας	και	Κατασκευαστικού	Δικαίου,

Γιώργος	Ζ.	Γεωργίου	&	Συνεργάτες	Δ.Ε.Π.Ε
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Είναι	σημαντικό	οι	συμφωνίες	διορισμού	να	περιλαμβάνουν	

όρους	 σε	 σχετικά	 με	 τον	 μηχανισμό	 πληρωμής	 των	 υπη-

ρεσιών	 του	 Σύμβουλου	 Μελετητή,	 την	 επαγγελματική	 του	

ασφάλεια,	 τον	 περιορισμό	 της	 ευθύνης	 του	στο	Έργο	 (net	

contribution	clause),	το	δικαίωμα	εκχώρησης	της	συμφωνίας	

σε	 τρίτα	 πρόσωπα	 όπως	 επίσης	 και	 πρόνοιες	 για	 τον	 τερ-

ματισμό	της	ίδιας	συμφωνίας	διορισμού.	Επιπρόσθετα,	στις	

συμφωνίες	διορισμού	θα	πρέπει	περιλαμβάνονται	πρόνοιες	

για	την	προστασία	των	πνευματικών	δικαιωμάτων	(copyright)	

του	Σύμβουλου	Μελετητή,	πρόνοιες	που	να	σχετίζονται	με	

τους	 όρους	 παράλληλων	 εγγυήσεων	 (collateral	warranties),	

πρόνοιες	σχετικά	με	το	βασικό	προσωπικό,	τον	έλεγχο	των	

μη	εφαρμοσμένων	υλικών	και	εμπορευμάτων	κτλ.

Το	καθήκον	επιμέλειας	(duty	of	care)	του	Συμβούλου	Μελε-

τητή	διακρίνεται	στο	καθήκον	επιμέλειας	το	οποίο	απορρέ-

ει	 από	 το	Άρθρο	 51	 του	 περί	Αστικών	Αδικημάτων	Νόμου,	

Κεφ.	 148	 (Αθανασίου	 κ.α.	 V.	 Κουκούνη	 (1997)	 1Α.Α.Δ614)	

και	στο	ρητό	και/ή	κάποιες	φορές	εξυπακουόμενο	συμβατικό	

καθήκον	 επιμέλειας	 του	 συνηθισμένου	 μέσου	 προσοντού-

χου	 Σύμβουλου	Μελετητή	ως	σχετικού	 προσώπου	που	 κα-

τέχει	ουσιαστική	γνώση	της	κατάστασης	και	ως	προσώπου	

που	δείχνει	τη	δέουσα	επιμέλεια,	υπό	τις	ίδιες	περιστάσεις	

κατά	τον	ίδιο	χρόνο.	Ο	βαθμός	καθήκοντος	επιμέλειας	έχει	

καθορισθεί	 μέσω	 της	 αγγλικής	 απόφασης	 Bolam	 v.	 Friern	

Hospital	Management	Committee	1957	IWLR	582	(εξού	και	το	

περιβόητο	Bolam	Test)	στην	οποία	λέχθηκε	ότι,	όταν	κάποιος	

επαγγελματίας	εμπλέκεται	σε	μια	κατάσταση	η	οποία	απαιτεί	

την	χρήση	συγκεκριμένων	ειδικών	ικανοτήτων	ή	δεξιοτήτων,	

τότε	το	τεστ	που	χρησιμοποιείται	σχετικά	με	το	κατά	πόσο	

ο	 επαγγελματίας	 υπήρξε	 αμελής	 ή	 όχι	 δεν	 είναι	 αυτό	 του	

μέσου	ανθρώπου	(Clapham	omnibus)	διότι	ο	μέσος	άνθρωπος	

δεν	έχει	τις	ειδικές	 ικανότητες	του	επαγγελματία.	Το	τεστ	

που	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	

είναι	αυτό	του	μέσου	ανθρώπου	ο	οποίος	εξασκεί	και	επαγ-

γέλλεται	ως	να	έχει	ευθύνη	σχετικά	με	την	ειδική	ικανότητα	

που	απαιτείτο	για	τον	διορισμό	του.		

Ο	 βαθμός	 του	 καθήκοντος	 επιμέλειας	 για	 τους	Πολιτικούς	

Μηχανικούς	καθορίζεται	μέσα	από	τον	όρο	Β	(1)	της	τυποποι-

ημένης	Συμφωνίας	διορισμού	των	Πολιτικών	Μηχανικών	που	

εκδίδει	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ.	Γενικότερα	όμως	θα	πρέπει	να	έχου-

με	 υπόψιν	 μας	 ότι	 οι	 τυποποιημένες	 συμβάσεις	 διορισμού	

των	Συμβούλων	Μελετητών	τείνουν	να	εμπεριέχουν	όρους	

που	προνοούν	 την	 καταβολή	λογικής	φροντίδας	και	 επιμέ-

λειας	σε	συνάρτηση	με	 το	επίπεδο	βαθμού	επιμέλειας	 του	

μέσου	λογικού	συνετού	προσώπου	που	ασκεί	το	επάγγελμα	

του	Σύμβουλου	Μελετητή.	 (Βλέπε	Συμφωνία	Ανάθεσης	και	

Όρους	Σύμβασης	Υπηρεσιών	Πολιτικού	Μηχανικού,	Συμβό-

λαιο	 Ανάθεσης	 Εργασίας	 Αρχιτεκτόνων,	 Συμβόλαιο	 RIBA,	

Συμβόλαιο	FIDIC	μεταξύ	Εργοδότη	και	Συμβούλου	Μελετητή	

για	παροχή	υπηρεσιών	(White	Book),	Συμβόλαιο	ACE	κτλ.	

Όσον	αφορά	το	ερώτημα	πόση	λογική	ικανότητα	και	φροντί-

δα	απαιτείται	 να	επιδείξει	ο	Σύμβουλος	Μελετητής	σε	ένα 

Έργο,	 η	 απάντηση	 θα	 μπορούσε	 να	 είναι	 ότι	 απαιτείται	 να	

αποδοθεί	 η	 λογική	 ικανότητα	 και	φροντίδα	 ενός	 έμπειρου,	

κατάλληλα	 προσοντούχου	 και	 καταρτισμένου	 Σύμβουλου	

Μελετητή,	ο	οποίος	έχει	εμπειρία	στην	παροχή	υπηρεσιών	

σε	σχέση	με	Έργα	παρόμοιου	τύπου,	μεγέθους,	φύσεως,	πο-

λυπλοκότητας	και	αξίας.	

Σε	αυτό	το	σημείο,	θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	σε	περίπτωση	

που	ο	Σύμβουλος	Μελετητής	διαπιστώσει	σε	έγκαιρο	χρόνο	

ότι	ο	Εργολάβος	του	Έργου	δεν	έχει	την	κατάρτιση	και	την	

εμπειρία	που	απαιτείται	για	να	φέρει	εις	πέρας	το	Έργο,	τότε	

οφείλει	να	αυξήσει	τους	ελέγχους	του	στο	Έργο	για	να	δι-

ασφαλίσει	ότι	το	Έργο	θα	παραδοθεί	ορθά	στον	Εργοδότη	

(London	Borough	of	Merton	V.	Lowe	(1981)	18	BLR130).	Επι-

πρόσθετα	θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι,	ο	βαθμός	της	επίβλε-

ψης	που	απαιτείται	από	τον	Σύμβουλο	Μελετητή	θα	πρέπει	

να	ρυθμίζεται	από	την	εμπιστοσύνη	του	προς	τον	Εργολά-

βο.	Όπου	διαπιστώνεται	έλλειψη	ικανότητας	εκ	μέρους	του	

Εργολάβου	 τότε	 το	 επίπεδο	 επίβλεψης	από	 τον	Σύμβουλο	

Μελετητή	πρέπει	να	είναι	πιο	ψηλό	(Sutcliffe	V.	Chippendale	

Edmondson	(1971)	BLR	149).	Κατά	συνέπεια,	με	βάση	τα	γε-

γονότα	της	κάθε	υπόθεσης	ο	βαθμός	επιμέλειας	που	θα	πρέ-

πει	να	επιδεικνύεται	από	τον	Σύμβουλο	Μελετητή	μπορεί	να	

αυξάνεται	ανάλογα	κατά	την	κάθε	περίπτωση.	

Τα	καθήκοντα	των	Συμβούλων	Μελε-

τητών	πέραν	από	τα	γενικά	που	έχουν	

αναφερθεί	 συνοπτικά	πιο	πάνω,	 δια-

κρίνονται	 και	 στα	 ειδικά.	 Σε	 γενικές	

γραμμές	 τα	 ειδικά	 καθήκοντα	 των	

Σύμβουλων	 Μελετητών	 σχετίζονται	

κυρίως	με	την	γη	και	τα	σχετικά	δι-

καιώματα	 επ’	 αυτής,	 το	 υπέδαφος	

και	 την	 οικοδομή,	 τον	 σχεδιασμό	

και	το	κόστος	του	Έργου,	την	ανά-

πτυξη	 και	 τροποποίηση	 σχεδια-

σμού,	 την	 παροχή	 συμβουλών	 σε	

σχέση	με	τη	σύμβαση	εργολαβίας	

και	 τέλος	 την	 επίβλεψη	 του	 Έρ-

γου.	 Σε	 σχέση	 με	 τα	 καθήκοντα	

αυτά	ο	Σύμβουλος	Μελετητής	οφείλει	να	ενεργεί	αφενός	ως	

αντιπρόσωπος	του	Εργοδότη	και	αφετέρου	με	δίκαιο	τρόπο	

έναντι	του	Εργολάβου	καθότι	καλείται	να	εκτελεί	τα	καθήκο-

ντα	του	δίκαια,	επαγγελματικά,	αμερόληπτα	και	τίμια	(AMEC	

Civil	Engineering	V.	Secretary	of	State	for	Transport	(2005)	1	

WLR	2339).

Τέλος,	μέσα	από	τη	νομολογία	έχει	προκύψει	ότι	ο	Αρχιτέ-

κτονας	ή	ο	Μηχανικός	σε	ένα	Έργο	όπως	και	ο	κάθε	άλλος	

επαγγελματίας,	δεν	υπέχουν	καθήκον	εκπλήρωσης	των	υπο-

χρεώσεων	τους	που	προκύπτουν	από	τη	Σύμβαση	μόνο	προς	

τον	πελάτη	τους	αλλά	υπέχουν	δυνητικά	και	καθήκον	προς	

τρίτους.	

Για	περισσότερες	πληροφορίες	μπορείτε	να	επικοινωνήσετε	

με	το	τμήμα	Ακίνητης	 Ιδιοκτησίας	και	Κατασκευαστικού	Δι-

καίου	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση:	admin@gzg.com.cy			

Ο	ρόλος	και	οι	ευθύνες	του	Σύμβουλου	Μελετητή	στο	Έργο
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Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα, 
το επενδυτικό εργαλείο του Δήμου Λευκωσίας

O 
Δήμος	Λευκωσίας,	ως	πρωτεύουσα	πόλη	της	Κυπρι-
ακής	Δημοκρατίας,	μέσα	από	την	Στρατηγική	του	για	
Ολοκληρωμένη	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη,	έχει	θέσει	

ως	όραμα	το	εξής:	«Mία	Πρωτεύουσα	Ευφυής,	Βιώσιμη	και	
Προσβάσιμη	για	όλους».	Μέσω	αυτού	ορίζεται	και	η	αποστο-
λή	του,	η	οποία	είναι	η	παροχή	υπηρεσιών	υψηλής	ποιότητας	
βασισμένη	στο	όραμα,	τόσο	προς	στους	Δημότες	αλλά	και	
στους	 επισκέπτες,	 με	 τη	 ταυτόχρονη	 δημιουργία	 κατάλλη-
λων	υποδομών	που	θα	οδηγήσουν	τον	Οργανισμό	σε	ένα	πο-
λυδιάστατο	και	συνάμα	ελκυστικό	αστικό	περιβάλλον.

Ένα	 από	 τα	 σοβαρότερα	 προβλήματα	 που	 αντιμετωπίζει	 ο	
Δήμος	 μας	 είναι	 το	 έντονο	 κυκλοφοριακό	 κυρίως	 κατά	 τις	
ώρες	αιχμής.	Αυτό	κλιμακώνεται	για	χρόνια,	λόγω	ότι	η	πολι-
τική	αστικών	μεταφορών	έχει	επικεντρωθεί	μονόπλευρα	στο	

ιδιωτικό	 αυτοκίνητο.	 Η	 ανάπτυξη	
της	 πόλης	 έπειτα	 από	 μια	 συνεχή	
άναρχη	 διάχυση	 του	 πολεοδομι-
κού	ιστού	και	την	εγκατάλειψη	του	
ιστορικού	 της	 κέντρου,	 τις	 τελευ-
ταίες	 δεκαετίες,	 έχει	 περάσει	 πια	
σε	φάση	κατακόρυφης	ύφεσης	και	
υποβάθμισης	 της	 κεντρικής	 περι-
οχής.	 Η	 αύξηση	 των	 κυκλοφορια-
κών	 προβλημάτων,	 έχει	 σοβαρό	
αντίκτυπο	στο	αστικό	περιβάλλον,	
στην	 οδική	 ασφάλεια	 και	 στην	
ποιότητα	ζωής,	με	αποτέλεσμα	η	
πόλη	 να	 γίνεται	 λιγότερο	 ελκυ-
στική	 για	 τις	 επιχειρήσεις,	 τους	
καταναλωτές	και	τους	κατοίκους	
της.	Γι’	αυτό	και	ο	Δήμος	Λευκω-

σίας	 ηγήθηκε	 της	 προσπάθειας	 ανασυγκρότησης	 του	 αστι-
κού	κέντρου	της,	αλλά	και	των	βασικών	πολεοδομικών	της	
δομών.	Σύμφωνα	με	τις	μελέτες	μας	έχουμε	καταφέρει	να	
πετύχουμε	μια	αρνητική	«πρωτιά»,	μία	από	τις	υψηλότερες	
αναλογίες	ιδιοκτησίας	αυτοκινήτων	στην	Ευρώπη	(περισσό-
τερα	από	700	αυτοκίνητα	ανά	1.000	κατοίκους,	πηγή:	Ολο-
κληρωμένο	 Σχέδιο	 Κινητικότητας	Λευκωσίας)	 και	 ιδιαίτερα	
χαμηλή	χρήση	‘πράσινων’	μεταφορών.	Στην	ευρύτερη	αστική	
περιοχή	της	Λευκωσίας	το	μερίδιο	μετακινήσεων	των	δημο-
σίων	συγκοινωνιών	είναι	μόνον	5%,	του	δε	ποδηλάτου	κάτω	
από	2%.	Η	συνεχόμενη	αύξηση	των	κυκλοφοριακών	προβλη-
μάτων	έχει	σοβαρό	αντίκτυπο	στο	αστικό	περιβάλλον	(ατμο-
σφαιρική	ρύπανση,	ηχορύπανση	κλπ),	στην	οδική	ασφάλεια	
και	στην	ποιότητα	ζωής.	Αναγνωρίζοντας	τα	προαναφερθέ-
ντα	στοιχεία,	ο	Δήμος	Λευκωσίας	μέσω	των	προτάσεων	του	
για	 την	 νέα	Προγραμματική	 περίοδο	 2014-2020	 προτίθεται	
να	 βελτιώσει	 την	 υφιστάμενη	 κατάσταση	 με	 την	 ενίσχυση	

του	 μεριδίου	 των	 δημόσιων	 συγκοινωνιών,	 του	 ποδηλάτου	
και	των	πεζών.	Το	ποσοστό	χρήσης	των	δημοσίων	συγκοινω-
νιών	πρέπει	να	αγγίξει	το	8%	έως	το	έτος	2023.	Η	επίτευξη	
των	φιλόδοξων	 αυτών	 στόχων	 απαιτεί	 την	 εφαρμογή	 μιας	
σειράς	μέτρων	που	αφορούν	όλες	τις	μορφές	κυκλοφορίας,	
τα	 οποία	 αλληλοσυμπληρώνονται	 και	 λειτουργούν	 ενιαία.	
Για	τον	λόγο	αυτό,	το	Ολοκληρωμένο	Σχέδιο	Κινητικότητας	
για	τη	Λευκωσία	(ΟΣΚΛ)	είναι	ο	γνώμονας	του	σχεδιασμού	
των	προτάσεων	για	χρηματοδότηση.	

Σκοπός	των	έργων	είναι	η	επίτευξη	Αειφόρου	Κινητικότητας,	
με	 τη	 χρήση	 των	 δημοσίων	 συγκοινωνιών,	 του	 ποδηλάτου	
και	της	διακίνησης	με	τα	πόδια,	ως	τις	καταλληλότερες	μορ-
φές	μεταφορών	για	το	αστικό	περιβάλλον.	Άλλωστε	Βιώσι-
μη	αστική	κινητικότητα	ή	Αειφόρος	Κινητικότητα	είναι	αυτή	
που	εξυπηρετεί	τις	ανάγκες	της	κοινωνίας	για	ελεύθερη	με-
τακίνηση,	 προσβασιμότητα,	 επικοινωνία,	 δραστηριοποίηση	
και	 κοινωνική	 επαφή,	 χωρίς	 να	 «θυσιάζει»	 βασικές	 ανθρώ-
πινες	ή	περιβαλλοντικές	απαιτήσεις	και	προοπτικές	σήμερα	
ή	στο	μέλλον.	(πηγή:World	Business	Council	 for	Sustainable	
Development	2004).
Οι	σχεδιασμοί	του	Δήμου	βελτιώνουν	αισθητά	τις	συνθήκες	
για	τις	δημόσιες	συγκοινωνίες,	και	τις	διακινήσεις	με	το	πο-
δήλατο	και	τα	πόδια.	Ανακατανέμουν	το	διαθέσιμο	χώρο	σε	
όλες	τις	μορφές	μεταφορών,	περιλαμβανομένου	και	του	αυ-
τοκινήτου,	σύμφωνα	με	την	πολιτική	που	διέπει	το	ΟΣΚΛ.	
Προτάσεις	 όπως	 δημιουργία	 λεωφορειολωρίδων,	 ποδηλα-
τοδιαδρομών	και	υποδομών	για	τους	πεζούς	θα	βελτιώσουν	
άμεσα	την	αποδοτικότητα	του	μελλοντικού	συστήματος	κι-
νητικότητας	 της	 πόλης,	 καθιστώντας	 το	 βιώσιμο.	 Επίσης,	
λύσεις	 όπως	 μονοδρομήσεις,	 προσφέρουν	 καλύτερη	 ροή	
της	 κυκλοφορίας	 καθώς	 οι	 κινήσεις	 στροφών	 καθίστανται	
ευκολότερες	και	περιορίζεται	ο	αριθμός	εμπλοκών	στις	δι-
ασταυρώσεις.	Οι	σημαντικότερες	αλλαγές	 /	προτάσεις	που	
περιλαμβάνονται	στον	σχεδιασμό	των	έργων	του	Δήμου	που	
έχουν	εξασφαλίσει	χρηματοδότηση	είναι	οι	εξής:

1.	Αναβάθμιση	του	εμπορικού	τριγώνου	μεταξύ	των	Λεωφό-
ρων	Αρχ.	Μακαρίου	Γ’,	Ευαγόρου	και	οδού	Στασικράτους
Βασικό	χαρακτηριστικό	στοιχείο	του	έργου,	είναι	η	δημιουρ-
γία	 κοινού	 χώρου	 διακίνησης	 (Shared	 Space),	 επί	 των	 Λε-
ωφόρου	Μακαρίου	 ΙΙΙ	 και	Αναστασίου	Λεβέντη,	 ξεκινώντας	
από	τον	σηματοδοτούμενο	κόμβο	της	Λεωφόρου	Μακαρίου	
με	την	Διγενή	Ακρίτα	έως	και	την	συμβολή	της	Αναστασίου	
Λεβέντη	με	την	Λεωφόρο	Ομήρου	και	Στασίνου	πλησίον	της	
Πλατείας	 Σολωμού	 όπου	 χωροθετείται	 και	 ο	 σταθμός	 των	
λεωφορείων.	Σημαντικό	στοιχείο	που	προσφέρει	και	την	επι-
πρόσθετη	αξία	σε	αυτή	την	τροποποίηση	είναι	και	η	ταυτό-
χρονη	 δημιουργία	 ζεύγους	 λεωφορειολωρίδων	 με	 πρόνοια	

Νάσος	Κολυβάς,	Πολιτικός	Μηχανικός,	Msc	Συγκοινωνιολόγος
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για	 την	 μελλοντική	 όδευση	 της	 γραμμής	 του	 συστήματος	
Τραμ.	Η	πρόταση	διαμορφώθηκε	λαμβάνοντας	επίσης	υπόψη	
τη	σημασία	της	περιοχής	αυτής	σαν	τον	πυρήνα	του	Αστικού	
Εμπορικού	Κέντρου	 της	 εκτός	 των	 τειχών	πόλης	 της	Λευ-
κωσίας.	Με	 την	 ολοκλήρωσή	 του	 το	Έργο	 θα	 συνδέει	 την	
νέα	Πλατεία	Ελευθερίας,	η	κατασκευή	της	οποίας	βρίσκεται	
στο	τελικό	στάδιο	και	τον	Σταθμό	Μετεπιβίβασης	της	Πλα-
τείας	Σολωμού,	που	αποτελεί	τον	κεντρικό	σταθμό	αστικών	
συγκοινωνιών	 της	 πόλης,	 με	 το	 Αστικό	 Εμπορικό	 Κέντρο.	
Στην	προέκτασή	του	προς	βορρά,	το	έργο	θα	αποτελέσει	επί-
σης	σύνδεση	με	το	εμπορικό	κέντρο	της	εντός	των	τειχών	
πόλης	και	συγκεκριμένα	τις	οδούς	Λήδρας	και	Ονασαγόρου	
και	 με	 το	 προτεινόμενο	 έργο	 αναμόρφωσης	 της	 Τάφρου-
Προμαχώνων	και	των	Περιμετρικών	Τόξων.	Στα	νοτιοανατο-
λικά	συνδέεται	με	το	πάρκο	Αγ.	Σπυρίδωνα,	ενώ	στη	νοτιο-
δυτική	του	προέκτασή	θα	συνδεθεί	με	το	νέο	διοικητικό	και	
πολιτιστικό	κέντρο	της	πόλης,	που	είναι	υπό	ανάπτυξη,	δηλ.	
τα	υπουργεία	Οικονομικών,	Εσωτερικών,	το	κτίριο	Θεάτρου	
ΘΟΚ	και	με	άλλο	έργο	την	υλοποίηση	του	οποίου	προωθεί	
ο	Δήμος	Λευκωσίας,	όπως	το	χώρο	ανάπλασης	του	παλιού	
ΓΣΠ	με	υπόγειο	χώρο	στάθμευσης,	Εντός	της	περιοχής	του	
Έργου	βρίσκεται	επίσης	η	Πινακοθήκη	του	Ιδρύματος	Λεβέ-
ντη,	 η	 οποία	 αποτελεί	 σημαντικό	 πόλο	 έλξης	 επισκεπτών	
υπερτοπικής	εμβέλειας

2.	Ανάπλαση	λεωφόρου	Καλλιπόλεως	και	Μακαρίου	ΙΙΙ. 
Το	συγκεκριμένο	Ζεύγος	κύριων	αρτηριών	που	θα	χρησιμεύει	
σαν	είσοδος-έξοδος	της	πόλης	για	τα	αυτοκίνητα,	με	ταυτό-
χρονη	εισαγωγή	λεωφορειολωρίδων.	Το	ζεύγος	Λεωφόρου	
Μακαρίου	(από	τον	κόμβο	του	Alluminum	Tower	έως	τον	ση-
ματοδοτούμενο	κόμβο	με	την	Διγενή	Ακρίτα)	και	Ευγενείας	
Θεοδότου	μαζί	με	την	Καλλιπόλεως	καθ’	όλο	το	μήκος	της	
είναι	το	βασικό	παράδειγμα.	Ταυτόχρονα	θα	ενισχυθούν	τα	
συστήματα	μονοδρόμησης	κατά	μήκος	συλλεκτήριων	οδών,	
ώστε	να	εξασφαλίζεται	η	εύκολη	πρόσβαση	σε	κύριες	οδούς	
που	 έχουν	 μονοδρομηθεί	 χωρίς	 παρακάμψεις	 μεγάλου	 μή-
κους.	Επίσης,	τα	συστήματα	μονόδρομων	σε	οικιστικές	κυρί-
ως	περιοχές	που	περικλείονται	από	τις	αρτηρίες.	Τα	συστή-
ματα	μονόδρομων	στις	τοπικές	αυτές	οδούς	εμποδίζουν	την	
εκτροπή	κυκλοφορίας	από	τις	κύριες	αρτηρίες,	μέσω	αυτών,	
από	 οδηγούς	 που	 προσπαθούν	 να	 παρακάμψουν	 τμήματα	
των	κυρίων	αρτηριών.	Παραδείγματος	χάριν,	στην	περιοχή	
μεταξύ	Λεωφόρου	Μακαρίου	και	Οδού	Νικοδήμου	Μυλωνά,	
η	εφαρμογή	τέτοιων	αλλαγών	θα	εμπόδιζε	τις	μετακινήσεις	

Πρόταση	ανάπλασης	Λεωφόρου	Μακαρίου

Πρόταση	ανάπλασης	Λεωφόρου	Στασίνου

στην	περιοχή	από	οδηγούς	που	προσπαθούν	να	αποφύγουν	
την	κυκλοφοριακή	συμφόρηση	στην	Λεωφόρο	Μακαρίου.

3.	 Δραστική	 μείωση	 των	 λωρίδων	 κυκλοφορίας	 στο	 εξω-
τερικό	τόξο	της	Περιτοιχισμένης	πόλης	με	ταυτόχρονη	δια	
πλάτυνση	και	ανακατασκευή	των	πεζοδρομίων	στην	οδό	Στα-
σίνου	και	δημιουργία	ποδηλατοδιαδρόμου.	Έτσι	η	Λευκωσία	
θα	αποκτήσει	την	απρόσκοπτη	περιπατητική	και	ποδηλατική	
διαδρομή	που	θα	αναδείξει	την	ομορφιά	και	πολιτιστική	κλη-
ρονομιά	των	Ενετικών	Τειχών	της

4.	Δίκτυο	ποδηλατιστών	 θα	προταθεί	 σε	 όλα	 τα	 έργα,	ως	
μέρος	της	προσπάθειας	για	την	προώθηση	εναλλακτικών	μορ-
φών	μεταφοράς.	Με	την	δημιουργία	ποδηλατολωρίδων	αλλά	
και	ποδηλατοδρόμων,	ενθαρρύνεται	η	πρόσβαση	στο	εμπορι-
κό	κέντρο	και	σε	άλλες	δραστηριότητες	με	τη	χρήση	πράσινων	
και	ήπιων	μέσων	μετακίνησης.	Ολοκληρώνεται	έτσι	ένα	βασικό	
δίκτυο	που	θα	εφαρμοστεί	και	θα	συνδέει	τα	Πανεπιστήμια	της	
πόλης	με	το	κέντρο	της	Λευκωσίας	και	με	το	υπάρχον	δίκτυο	
κατά	μήκος	του	ποταμού	Πεδιαίου.	Τόσο	το	έργο	της	ανάπλα-
σης	του	Δημοτικού	Κήπου,	το	έργο	του	εξωτερικού	και	εσωτε-
ρικού	τόξου,	αλλά	και	η	ανάπλαση	των	Λεωφόρου	Μακαρίου,	
Ευαγόρου	 και	 οδού	 Στασικράτους	 (εμπορικό	 τρίγωνο),	 απο-
τελούν	 αναπόσπαστο	 και	 σημαντικό	 στοιχείο	 ολοκλήρωσης	
του	Δικτύου	ένωσης	των	Πανεπιστημίων.	Το	έργο	της	ένωσης	
των	Πανεπιστημίων	της	πόλης	με	το	κέντρο	της	Λευκωσίας,	
έχει	εγκριθεί	για	χρηματοδότηση	από	τον	άξονα	των	μεταφο-
ρών	(Βιώσιμη	Αστική	Κινητικότητα),	της	νέας	προγραμματικής	
περιόδου	των	διαρθρωτικών	ταμείων	‘‘Ανταγωνιστικότητα	και	
Αειφόρος	ανάπτυξη’’.	Το	συνολικό	ύψος	της	χρηματοδότησης	
φτάνει	 τα	5.250.000	€	και	 το	80%	της	υλοποίησης	θα	γίνει	
εντός	των	διοικητικών	ορίων	του	Δήμου	Λευκωσίας.	Σημαντι-
κά	χαρακτηριστικά	του	έργου	είναι	τα	κάτωθι:
•	 Υλοποίηση	 τουλάχιστον	12χλμ	συνεχούς	δικτύου	ποδη-

λατικής	διαδρομής
•	 Εγκατάσταση,	 κατά	 μήκους	 του	 έργου	 και	 όπου	 αυτό	

χρειάζεται,	 ιστών	φωτισμού	 τεχνολογίας	 LED	 για	 μεγι-
στοποίηση	εξοικονόμησης	ενέργειας

•	 Αναβάθμιση	 των	σηματοδοτούμενων	 κόμβων	που	επηρε-
άζονται	από	την	ποδηλατοδιαδρομή	 (φώτα	τροχαίας),	με	
τεχνολογία	ELV	LED	επιτυγχάνοντας	εξοικονόμηση	στην	
κατανάλωση	 ηλεκτρικού	 ρεύματος	 περίπου	 70%.	 Ταυτό-
χρονα	θα	τοποθετηθούν	φώτα	τροχαίας	αποκλειστικά	για	
ποδηλάτες	και	πεζούς.	
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•	 Ενίσχυση	 του	 υφιστάμενου	 συστήματος	 ενοικίασης	 πο-
δηλάτων	 με	 νέους	 σύγχρονους	 σταθμούς,	 οι	 οποίοι	 θα	
έχουν	 στέγαστρα	 με	 φωτοβολταϊκά	 πλαίσια	 για	 άμεση	
παραγωγή	και	εξοικονόμηση	ηλεκτρικού	ρεύματος

•	 Τοποθέτηση	πολλαπλών	σημείων	για	ποδηλατοστάσια	και	
θέσεις	για	επισκευές	των	ποδηλάτων

•	 Θα	 δημιουργηθούν	 δηλαδή	 ποδηλατικοί	 σταθμοί/κόμβοι	
(HUBs)	που	θα	μπορεί	ο	απλός	χρήστης	του	δικτύου	να	
ενημερωθεί	 για	 την	 διαδρομή,	 σταθμεύσει	 το	 ποδήλατό	
του	ή	και	να	το	επισκευάσει.	

• Επίσης,	η	βασική	συνιστώσα	του	έργου	θα	είναι	η	ενίσχυση	
της	ποδηλατικής	συνείδησης	μέσω	της	αύξησης	 της	Πο-
δηλατικότητας.	Στο	επίπεδο	του	Δήμου	τα	οφέλη	από	τη	
χρήση	του	ποδηλάτου	θα	είναι	πιο	ορατά,	καθώς	θα	βελτι-
ωθεί	η	ποιότητα	ζωής	των	πολιτών.	Επίσης,	μπορεί	να	επι-
τευχθέν	οικονομία	κλίμακας	στους	ακόλουθους	τομείς:	

•	 Μείωση	 του	 αριθμού	 των	 οχημάτων	 που	 κυκλοφορούν	
στις	οδούς	και	αύξηση	της	χρήσης	της	δημόσιας	συγκοι-
νωνίας,	 ιδιαίτερα	αν	επιτευχθεί	η	διασύνδεσή	της	με	το	
ποδήλατο	(bike	on	bus	services).	

•	 Βελτίωση	της	ροής	των	οχημάτων	και	μείωση	της	ατμο-
σφαιρικής	ρύπανσης	και	ηχορύπανσης.	

•	 Μειωμένη	 κατανάλωση	 αστικού	 χώρου	 στις	 οδούς	 για	
κίνηση	και	στάθμευση	οχημάτων,	καθώς	και	μείωση	των	
απαιτούμενων	κονδυλίων	για	έργα	υποδομής.	

Συνεπώς	το	προτεινόμενο	οδικό	δίκτυο	θα	μπορεί	υποστηρί-
ξει	την	κίνηση	του	ποδηλάτου,	να	είναι	δηλαδή	«ποδηλατήσι-
μο»	ή	«bikeable»,	και	θα	συμφωνεί	με	τα	εξής	χαρακτηριστι-
κά	(Bikeability	Checklist):
•	Εξυπηρετικότητα: Η	χάραξη	του	δικτύου	ροής	των	ποδη-
λάτων	θα	είναι	άμεση,	βασισμένη	στις	επιθυμητές	διαδρομές	
ποδηλατιστών.	Οι	περιπορείες	γενικά	αποφεύγονται,	ενώ	θα	
παρέχεται	στην	οδό	ξεκάθαρη	οριζόντια	και	κατακόρυφη	σή-
μανση.
•	Προσβασιμότητα:	Το	δίκτυο	ροής	των	ποδηλάτων	θα	είναι	
συνεχές,	 συνδέοντας	 όλα	 τα	 δυνατά	 σημεία	 προέλευσης-
προορισμών.
•	Ασφάλεια:	Ο	σχεδιασμός	του	δικτύου	θα	ελαχιστοποιεί	τις	
κυκλοφοριακές	εμπλοκές	με	τους	λοιπούς	χρήστες	της	οδού	

Ποδηλατική	διαχείριση	κυκλικού	Κόμβου	Μάρκου	Δράκου

Οδός	Γλάδστωνος	μετά	το	έργα

Ποδηλατική	διαχείριση	Σηματοδοτουμενου	Κόμβου	Ομήρου	
–	Μουσείου	–	Χίλωνος	-	Νεχρού

Ποδηλατική	διαχείριση	Σηματοδοτουμενου	Κόμβου	Βύρωνος	
–	Μιχαλάκη	Καραολή

Ειδικά Θέματα

(οχήματα).	Δράσεις	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση	είναι	η	μείω-
ση	του	κυκλοφοριακού	φόρτου	και	ταχύτητας	των	οχημάτων	
στις	οδούς	κίνησης	των	ποδηλάτων.
•	Άνεση: Οι	ποδηλάτες	θέλουν	ομαλά	και	επαρκώς	συντηρη-
μένα	 οδοστρώματα,	 σύνδεση	 με	 ράμπες	σε	 ανισοσταθμίες	
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της	οδικής	υποδομής,	καθώς	και	ήπιες	κατά	μήκος	και	εγκάρ-
σιες	 κλίσεις	 στην	 οδό.	 Οι	 διαδρομές	 αποφεύγουν	 πολλα-
πλούς	ελιγμούς	και	διακοπές.	Τα	μέτρα	ήπιας	κυκλοφορίας	
που	προτείνονται	είναι	φιλικά	στον	ποδηλάτη,	ενώ	οι	ποδη-
λατόδρομοι	και	οι	λωρίδες	κίνησης	των	ποδηλάτων	είναι	ικα-
νοποιητικού	πλάτους.	
•	Ελκυστικότητα: Οι	διαδρομές	είναι	ελκυστικές	στους	ποδη-
λάτες	με	αντικειμενικά	κριτήρια.	Η	αισθητική,	η	ηχητική	και	
οπτική	ρύπανση,	ο	αστικός	σχεδιασμός	και	η	ποιότητα	των	
υλικών	κατασκευής	του	οδικού	περιβάλλοντος	θα	αποτελούν	
σημαντικά	χαρακτηριστικά.	
Μετά	το	πέρας	των	εργασιών	του	έργου	της	Πλατείας	Ελευ-
θερίας	και	σε	συνδυασμό	με	την	προτάσεις	του	Δήμου	για	τις	
αναπλάσεις	των	δύο	δόξων	περιμετρικά	της	τάφρου	αλλά	και	
της	ανάπλασης	του	εμπορικού	τριγώνου,	αναμένεται	να	ενι-
σχυθεί	αρκετά	η	επισκεψιμότητα	της	περιοχής	από	πεζούς.	
Θα	έχει	δημιουργηθεί	πια	ένα	συνολικό	δίκτυο	πεζής	διακί-
νησης,	 που	 θα	 πληροί	 όλα	 τα	 γεωμετρικά	 χαρακτηριστικά	
στοιχεία	ενός	σύγχρονου	και	ευρωπαϊκού	πλέγματος	ροών	
πεζής	μετακίνησης.	Θα	εισαχθεί	λοιπόν	μια	νέα	έννοια	στην	
καθημερινότητά	μας,	Walkability:	Περπατησιμότητα

Το	 περπάτημα	 αποτελεί	 το	 σημαντικότερο	 είδος	 βιώσιμης	
αστικής	 κινητικότητας.	 Οι	 πεζές	 μετακινήσεις	 θα	 γίνονται	
τόσο	για	την	προσέγγιση	σε	χώρους	εργασίας,	εκπαίδευσης	
και	αγορών,	όσο	και	για	σωματική	άσκηση	και	αναψυχή.	Το	
περπάτημα	 εκτός	 από	 αυτοτελή	 μετακίνηση,	 αποτελεί	 επί-
σης	συνδετικό	κρίκο	μεταξύ	των	διαφορετικών	μέσων	μετα-
φοράς.	Αν	και	μερικές	διαδρομές	γίνονται	αποκλειστικά	με	
τα	πόδια,	άλλες	περιλαμβάνουν	το	περπάτημα	ως	στοιχείο	
της	όλης	διαδρομής,	όπως	το	περπάτημα	από	το	σπίτι	στη	
στάση	 του	 λεωφορείου	 ή	 από	 το	 σπίτι	 στο	 αυτοκίνητο	 και	
αντίστροφα.	Το	περπάτημα	για	την	αλλαγή	μεταφορικού	μέ-
σου	δεν	αποτελεί	ξεχωριστή	μετακίνηση,	αλλά	αποτελεί	τμή-
μα	της	μετακίνησης	που	γίνεται	με	άλλα	μέσα.	Το	περπάτημα	
μπορεί	να	θεωρηθεί	ο	πιο	βασικός	κρίκος	του	μεταφορικού	
συστήματος.	Τα	προτεινόμενα	έργα	του	Δήμου,	θα	είναι	δυ-
νατόν	να	δημιουργήσουν	ροές	πεζών	που	θα	περπατήσουν	
με	ασφάλεια	σε	μια	αστική	οδό,	δηλαδή	θα	είναι	«περπατήσι-
μη»	ή	«walkable».	Άρα	οι	πεζοί	θα	απολαμβάνουν	τα	εξής:	
•	 Έναν	 ασφαλή	 οδικό	 χώρο	 για	 να	 περπατήσουν.	 Αυτό	

σημαίνει	την	απαίτηση	για:
α)	 ομαλή	 και	 χωρίς	 εμπόδια	 οδική	 επιφάνεια	 με	 επαρκές	

πλάτος	για	να	δύνανται	δυο	αναπηρικά	αμαξίδια	να	δια-
σταυρωθούν	μεταξύ	τους,

β)	 πεζοδρόμιο	ή	διάδρομο	διαχωρισμένο	από	την	οδική	κυ-
κλοφορία	και

γ)	 ασφαλείς	οδικές	διασταυρώσεις	με	διαβάσεις	και	κατάλ-
ληλη	σήμανση	και	σηματοδότηση.	Σε	οδούς	με	χαμηλή	
ταχύτητα	 κίνησης	 και	 κυκλοφοριακό	 φόρτο	 οχημάτων,	
ένα	ασφαλτοστρωμένο	έρεισμα	μπορεί	να	είναι	ασφαλές	
για	την	κίνηση	των	πεζών.

•	 Ικανότητα	να	αντιληφθούν	την	εισερχόμενη	κυκλοφορία.	
Οι	πεζοί	πρέπει	να	είναι	 ικανοί	να	αντιλαμβάνονται	την	
εισερχόμενη	 κυκλοφορία	 των	 οχημάτων,	 τόσο	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	μέρας	όσο	και	της	νύχτας.	

•	 Πρόσβαση	σε	πεζοδρόμια	και	διαβάσεις.	Αυτό	συνιστά	την	
ύπαρξη	καλά	σχεδιασμένων	ραμπών	που	να	διευκολύνουν	
την	αλλαγή	υψομετρικού	επιπέδου	κίνησης	των	πεζών.	

•	 Επαρκή	χρόνο	για	να	διασχίσουν	τις	οδούς.	Οι	πεζοί	πρέ-
πει	 να	 διαθέτουν	 επαρκή	 χρόνο	 για	 να	 διασχίσουν	 μια	
διασταύρωση	από	διαβάσεις	με	ή	χωρίς	φωτεινό	σημα-
τοδότη.	Αν	δεν	υπάρχει	φωτεινός	σηματοδότης	για	τους	
πεζούς,	τότε	θα	πρέπει	να	διατίθενται	επαρκή	κενά	στην	
κυκλοφορία	των	οχημάτων,	καθώς	και	οι	οδηγοί	να	σέβο-
νται	τους	πεζούς.	

•	 Σήμανση	και	διαγράμμιση	για	την	κίνηση	των	πεζών.	Πε-
ριλαμβάνει	τόσο	την	οριζόντια	και	κατακόρυφη	σήμανση,	
όσο	 και	 σήμανση	 για	 την	 εύρεση	 μιας	 διαδρομής	 από	
τους	πεζούς.	

• Συνεχείς	υποδομές.	Το	οδικό	δίκτυο	των	πεζών	πρέπει	να	
είναι	ελεύθερο	από	εμπόδια,	ελλείψεις	και	απότομες	αλ-
λαγές	στο	πλάτος	της	υποδομής.	Η	οδική	υποδομή	πρέπει	
να	είναι	κατασκευασμένη	επί	του	άξονα	των	επιθυμητών	
διαδρομών	κίνησης	των	πεζών.

Συνοψίζοντας	τα	ανωτέρω,	καταδεικνύεται	ότι	ο	Δήμος	Λευ-
κωσίας	δίνει	έμφαση	στο	ρόλο	που	μπορεί	να	παίξει	το	ποδή-
λατο	και	ο	πεζός	στη	βιώσιμη	κινητικότητα	και	στη	διαμόρφωση	
της	πόλης	μας,	με	πιο	ανθρώπινο	χαρακτήρα.	Δημιουργούνται	
έτσι	τα	απαραίτητα	«Βήματα	προς	μια	βιώσιμη	πόλη»	που	θα	
έχει	εστιάσει	στο	ποδήλατο	και	στην	πεζή	μετακίνηση	ως	ένα	
εναλλακτικό	μέσο	αστικής	μετακίνησης	που	μπορεί	 να	συμ-
βάλλει	σημαντικά	στην	ανάπτυξη	της	βιώσιμης	κινητικότητας.	

Εάν	λάβουμε	επίσης	υπ’	όψη	ότι	τα	επιβατικά	αυτοκίνητα	ευ-
θύνονται	για	το	85%	των	διανυθέντων	επιβατοχιλιομέτρων	
στην	Λευκωσία	καθημερινά	και	ότι:
•	 Η	ιδιοκτησία	αυτοκινήτων	ανά	νοικοκυριό	αυξάνεται	(πε-

ρίπου	38%κατά	μέσο	όρο,	 και	μεταξύ	14%και	167%ανά	
χώρα,	για	τα	έτη	1990	–	2004,	στην	ΕΕ-25)

•	 Το	50%των	μετακινήσεων	με	ΙΧ	αυτοκίνητα	είναι	για	δι-
αδρομές	μικρότερες	των	5	χιλιομέτρων,	ενώ	το	30%	για	
διαδρομές	μικρότερες	των	3	χιλιομέτρων

•	 Λιγότερες	από	το	2%	των	συνολικών	μετακινήσεων	γίνο-
νται	με	ποδήλατο

•	 Λιγότερες	από	το	5%	των	συνολικών	μετακινήσεων	γίνο-
νται	με	τα	Μέσα	Μαζικής	Μεταφοράς

•	 Το	περπάτημα	και	οι	μετακινήσεις	με	το	ποδήλατο	μειώ-
νονται

•	 Η	μέση	πληρότητα	αυτοκινήτου	παραμένει	κοντά	στη	μο-
νάδα	(1,2),

Γίνεται	ξεκάθαρη	πια	η	ανάγκη	για	κατασκευή	των	προτεινό-
μενων	έργων	του	Δήμου	Λευκωσίας.	Έτσι	τα	βιώσιμα	μέσα	
μετακίνησης	θα	συνεισφέρουν	στην	περιβαλλοντική,	κοινω-
νική	 και	οικονομική	βιωσιμότητα	 της	κοινωνίας	 του	Δήμου.	
Το	προτεινόμενο	από	το	ΟΣΚΛ,	σύστημα	μέσων	μεταφοράς,	
ποδηλατοδιαδρομών	 και	 πεζοδρόμων,	 θα	 εξυπηρετεί	 τις	
κοινωνικές	και	οικονομικές	ανάγκες	για	προσωπική	επαφή,	
καθώς	οι	 άνθρωποι	 θα	προσπαθούν	 να	 εκμεταλλευτούν	 τα	
οφέλη	της	αύξησης	της	κινητικότητας.				
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Το	 Τμήμα	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	
(ΤΕΕ)	του	Υπουργείου	Εργασίας,	Πρό-
νοιας	 και	 Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων,	
κατά	τους	μήνες	Φεβρουάριο,	Μάρτιο,	
Απρίλιο,	 Μάιο,	 Ιούνιο	 και	 Σεπτέμβριο	
του	2017,	θα	διεξάγει	ειδική	εκστρατεία	
επιθεωρήσεων	των	εργοταξίων	για	την	
εφαρμογή	προνοιών	των	περί	Ασφάλει-
ας	και	Υγείας	στην	Εργασία	(Ελάχιστες	
Προδιαγραφές	για	Προσωρινά	ή	Κινητά	
Εργοτάξια)	Κανονισμών	του	2015.	

Σκοπός	 της	 εκστρατείας	 είναι	 η	 ευαι-
σθητοποίηση	όλων	των	εμπλεκόμενων	
στα	κατασκευαστικά	έργα	σε	σχέση	με	
την	ανάγκη	μείωσης	των	ατυχημάτων,	
επαγγελματικών	ασθενειών	και	επικίν-
δυνων	συμβάντων	που	σχετίζονται	με	
τις	δραστηριότητες	στον	τομέα	αυτό.

Οι	 στόχοι	 της	 εκστρατείας	 είναι	 η	
ενημέρωση	 όλων	 των	 εμπλεκομένων	
για	 τις	 πρόνοιες	 των	πιο	 πάνω	Κανο-
νισμών,	καθώς	και	ο	έλεγχος	συμμόρ-
φωσης	με	τις	διατάξεις	των	πιο	πάνω	

Ανακοίνωση Ανακοίνωση

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων

Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2017

Εφαρμογή Προνοιών Nέων Κανονισμών για Προσωρινά και Κινητά Εργοτάξια

Κανονισμών	 και	 της	 περί	 Ασφάλειας	
και	Υγείας	στην	Εργασία	Νομοθεσίας	
γενικότερα.

Για	 σκοπούς	 πληροφόρησης	 επισυνά-
πτεται	κατάλογος	των	σημείων	ελέγχου,	
μαζί	με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.

Επίσης,	είναι	διαθέσιμο	στην	ιστοσελί-
δα	του	ΤΕΕ	το	έντυπο	με	τίτλο	«Ασφά-
λεια	 και	 Υγεία	 στα	 Κατασκευαστικά	
Έργα»,	 στο	 οποίο	 περιγράφονται	 συ-
νοπτικά	οι	βασικές	πρόνοιες	των	περί	
Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 στην	 Εργασία	
(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	για	Προσω-
ρινά	ή	Κινητά	Εργοτάξια)	Κανονισμών	
του	2015	(Κ.Δ.Π.	410/2015).	

Για	πρόσθετες	διευκρινίσεις	ή	πληρο-
φορίες,	μπορείτε	να	επικοινωνείτε	με	
τους	αρμόδιους	Λειτουργούς	στις	ηλε-
κτρονικές	 διευθύνσεις	 morphanides@
dli.mlsi.gov.cy,	onicolaidou@dli.mlsi.gov.
cy	ή/και	στα	τηλ.	22405660	/	22405614	
/	22405676.	

          ΣΗΜΕΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΥ

1 Διαβίβαση	της	εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίησης	Εργοταξίου

2 Ανάρτηση	της	αναπροσαρμοσμένης	εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίησης
Εργοταξίου

3 Ύπαρξη	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)

4 Αναπροσαρμογή	ΣΑΥ

5 Πινακίδα	με	στοιχεία	επικοινωνίας	των	Συντονιστών	Μελέτης	και
Εκτέλεσης

6 Κατάλληλη	περίφραξη	εργοταξίου

7 Εφαρμογή	του	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	-
Τήρηση	αρχείων	και	στοιχείων	από	τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης

8 Πραγματοποίηση	συναντήσεων	με	τους	συντελεστές	του	έργου	από
τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης

9 Ύπαρξη	Κανόνων	Ασφαλείας	Εργοταξίου

10 Εισαγωγικό	πρόγραμμα	εκπαίδευσης

11 Ανάρτηση	των	ονομάτων	των	Εσωτερικών	Υπηρεσιών	Προστασίας	και	
Πρόληψης	(ΕΞΥΠΠ)

12 Έκθεση	επιθεώρησης	των	ικριωμάτων

13 Σύσταση	Συντονιστικής	Επιτροπής	Ασφάλειας

Επεξηγήσεις	Σημείων	Ελέγχου	
Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγχονται	
τα	ακόλουθα:

1.	 Εάν	 ο	 Κύριος	 του	 έργου	 (ιδιοκτήτης)	
ή	 ανάδοχος	 (μελετητής,	 επιβλέποντας,	
εργολάβος),	 έχει	 διαβιβάσει	 μαζί	 με	 τα	
αναγκαία	 συνοδευτικά	 έγγραφα	 την	 εκ	
των	 Προτέρων	 Γνωστοποίηση	 Εργοταξί-
ου	 τουλάχιστον	14	ημέρες	πριν	από	 την	
έναρξη	των	εργασιών	του	εργοταξίου	στο	
αρμόδιο	 Επαρχιακό	 Γραφείο	 Επιθεώρη-
σης	Εργασίας.

2.	Κατά	πόσον	η	εκ	 των	Προτέρων	Γνω-
στοποίηση	Εργοταξίου	είναι	αναπροσαρ-
μοσμένη	(περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	τα	
ονόματα	και	τα	στοιχεία	επικοινωνίας	του	
εργολάβου	και	υπεργολάβων	που	εμπλέ-
κονται	στο	έργο)	και	βρίσκεται	αναρτημέ-
νη	κατά	τρόπο	εμφανή	στο	εργοτάξιο.

3.	Εάν	στο	εργοτάξιο	είναι	διαθέσιμο	 το	
Σχέδιο	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (ΣΑΥ)	 στο	
οποίο	περιγράφονται	και	καθορίζονται,	με	
βάση	 τις	 γραπτές	 εκτιμήσεις	 των	 κινδύ-
νων	και	λαμβάνοντας	υπόψη	το	χρονοδιά-
γραμμα	εκτέλεσης	του	έργου,	οι	κανόνες	
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του	εργοταξίου	και	τα	ειδικά	μέτρα	για	τις	
εργασίες	 που	 προγραμματίζονται	 ή/και	
αναμένονται	να	πραγματοποιηθούν.

Διευκρινίζεται	 ότι	 τα	 ειδικά	 μέτρα	 περι-
λαμβάνουν	 τις	 μεθόδους	 εργασίας,	 τα	
οργανωτικά	 και	 τεχνικά	μέτρα	και	άλλες	
διευθετήσεις	για	τη	διαχείριση	και	αντιμε-
τώπιση	των	κινδύνων	που	δημιουργούνται	
στις	 διάφορες	 φάσεις,	 δραστηριότητες	
και	θέσεις	εργασίας	εκτέλεσης	του	έργου	
για	 την	 προστασία	 των	 προσώπων	 στην	
εργασία	 ή/και	 άλλων	 προσώπων	 που	 τυ-
χόν	θα	επηρεαστούν.		

4.	Η	κατάλληλη	αναπροσαρμογή	του	ΣΑΥ	
σε	συνάρτηση	με	 την	εξέλιξη	 των	εργα-
σιών	 και	 τις	 ενδεχόμενες	 τροποποιήσεις	
που	 επέρχονται.	 Η	 αναπροσαρμογή	 του	
ΣΑΥ	γίνεται	πριν	από	την	έναρξη	των	ερ-
γασιών,	ώστε	σε	αυτό	να	περιγράφονται	
και	να	καθορίζονται	οι	ασφαλείς	μέθοδοι	
εργασίας,	 καθώς	 και	 τα	 οργανωτικά	 και	
τεχνικά	μέτρα	για	 την	 εκτέλεση	 των	ερ-
γασιών	και	ιδιαίτερα	όταν:
(α)	υφίστανται	αλλαγές	σε	σχέση	με	τις	με-
θόδους	εργασίας	ή/και	τα	οργανωτικά	ή/και	
τεχνικά	μέτρα	ή/και	τα	μέσα	ανύψωσης.
(β)	η	φύση	και	ο	σκοπός	της	εργασίας	αλ-
λάζουν.
(γ)	τροποποιείται	η	μελέτη	ή/και	τα	κατα-
σκευαστικά	και	άλλα	σχέδια.
(δ)	αλλάζουν	οι	εργολάβοι	ή/και	υπεργο-
λάβοι	 ή/και	 διορίζονται	 πρόσθετοι	 εργο-
λάβοι	ή/και	υπεργολάβοι.
(ε)	αλλάζουν	οι	απαιτήσεις	του	κυρίου	του	
έργου.
(στ)	υφίστανται	αλλαγές	στον	περιβάλλο-
ντα	χώρο.
(ζ)	 υπάρχουν	 πρόσθετες	 πληροφορίες	
σχετικά	με	την	ασφάλεια	και	την	υγεία	και	
είναι	διαθέσιμες.
(η)	υφίστανται	αλλαγές	στις	μεθόδους	ερ-
γασίας	ή	τις	εργασίες.
(θ)	 εισάγονται	 νέες	 νομικές	 απαιτήσεις	
και	πρότυπα.

Η	αναπροσαρμογή	του	ΣΑΥ	γίνεται:	
(i)	από	το	Συντονιστή	Μελέτης,	πριν	από	
την	έναρξη	του	εργοταξίου	
(ii) το	Συντονιστή	Εκτέλεσης	κατά	 τη	δι-
άρκεια	 της	 λειτουργίας	 του	 εργοταξίου	
και	εκτέλεσης	των	εργασιών.

Ο	Συντονιστής	Μελέτης	συνεργάζεται	με	
το	Συντονιστή	Εκτέλεσης	για	την	αναπρο-
σαρμογή	του	ΣΑΥ	κατά	την	εκτέλεση	του	
έργου,	όπου	απαιτείται	και	ιδιαίτερα	όταν	
τροποποιείται	η	μελέτη	ή	/	και	οι	τεχνικές	
προδιαγραφές	του	έργου.

5.	 Κατά	 πόσον	 πριν	 από	 την	 εκτέλεση	
των	 εργασιών	 και	 καθόλη	 τη	 διάρκεια	
εκτέλεσής	 τους,	 ο	 κύριος	 του	 έργου	 και	
ο	εργολάβος	ολόκληρου	του	έργου,	όπου	
υπάρχει,	 τοποθετούν	 ή	 αναρτούν	 πινα-
κίδα	 σε	 περίοπτο	 σημείο,	 στην	 οποία	 να	
αναγράφονται	τα	ονόματα	και	τα	στοιχεία	

επικοινωνίας	 των	 Συντονιστών	 Μελέτης	
και	Εκτέλεσης.

6.	Εάν	το	εργοτάξιο	απομονώνεται	αποτε-
λεσματικά	περιλαμβανομένου	και	του	χώ-
ρου	 αποθήκευσης	 υλικών	 και	 αχρήστων	
καθώς	 και	 του	 χώρου	 αποθήκευσης	 των	
μηχανημάτων	 και	 του	 εξοπλισμού,	 ώστε	
να	αποτρέπεται	ή	εμποδίζεται	η	θεληματι-
κή	ή	αθέλητη	είσοδος	σε	αυτό	προσώπων	
τα	οποία	δεν	 έχουν	 εργασία,	 τη	σχετική	
άδεια	 εισόδου	 ή	 την	 εξουσία	 να	 εισέλ-
θουν	στο	εργοτάξιο.	

Η	περίφραξη	 του	 εργοταξίου	 έχει	 ευκρι-
νή	 και	 εμφανή	 σήμανση,	 ικανοποιητικό	
προσωρινό	φωτισμό,	όπου	απαιτείται,	και	
ικανοποιητικό	ύψος,	 τουλάχιστον	1.80	m,	
εκτός	 αν	 τεκμηριώνεται	 με	 βάση	 τη	 γρα-
πτή	εκτίμηση	του	κινδύνου,	ότι	λόγω	της	
φύσης	των	εργασιών,	τη	θέση	και	τις	συν-
θήκες	του	εργοταξίου	μικρότερο	ύψος	πε-
ρίφραξης,	είναι	ικανοποιητικό	και	επαρκές.	

Στις	 περιπτώσεις	 εργοταξίων	 σε	 οδικές	
αρτηρίες	 που	 είναι	 ανοιχτές	 στη	 κυκλο-
φορία	εάν	υπάρχουν	κατάλληλα	και	επαρ-
κή	συστήματα	αναχαίτισης,	όπως	στηθαία	
ασφαλείας	 (safety	 barriers),	 ή	 άλλα	 ισο-
δύναμα	 μέτρα	 με	 ανάλογη	 ρύθμιση	 του	
ορίου	 ταχύτητας	 για	 την	 αποτροπή	 του	
κινδύνου	για	τα	πρόσωπα	που	βρίσκονται	
στον	χώρο	του	εργοταξίου.	

7.	Κατά	πόσον	ο	Συντονιστής	Εκτέλεσης:	
(α)	μεριμνά	ώστε	οι	εργολάβοι	και	υπερ-
γολάβοι	εφαρμόζουν	το	ΣΑΥ	και	τις	μεθό-
δους	εργασίας,	τα	οργανωτικά	μέτρα	που	
καθορίζονται	 με	 βάση	 την	 εκτίμηση	 των	
κινδύνων,	και
(β)	τηρεί	τα	αναγκαία	αρχεία	και	στοιχεία	
(π.χ.	 εκθέσεις	 επιθεώρησης,	 ερωτηματο-
λόγια	ελέγχου,	αναφορά	στο	ημερολόγιο	
του	 εργοταξίου	 κ.λπ.)	 που	 αφορούν	 τον	
έλεγχο	εφαρμογής	 του	ΣΑΥ	και	 των	 κα-
θορισμένων	 μέτρων	 αντιμετώπισης	 των	
κινδύνων.

8.	 Εάν	 ο	 Συντονιστής	 Εκτέλεσης	 πραγ-
ματοποιεί	 τις	ακόλουθες	συναντήσεις	με	
τους	 επιβλέποντες,	 εργολάβους,	 υπερ-
γολάβους,	 αυτοεργοδοτούμενους	 και	
άλλους	 εργοδότες	 που	 δραστηριοποιού-
νται	 στο	 εργοτάξιο,	 για	 σκοπούς	 ενημέ-
ρωσής	τους	για	το	περιεχόμενο	του	ΣΑΥ,	
διασφάλισης	της	εφαρμογής	του	και	των	
καθορισμένων	μέτρων	αντιμετώπισης	των	
κινδύνων	 καθώς	 και	 συντονισμού	 των	
δραστηριοτήτων	 για	 την	 πρόληψη	 και	
αντιμετώπιση	των	κινδύνων	και	εάν	τηρεί	
πρακτικά	ή	άλλα	στοιχεία.
(α)	Ενημερωτική	συνάντηση	έναρξης	του	
έργου,	 αμέσως	 μετά	 τη	 λειτουργία	 του	
εργοταξίου	και
(β)	Τακτικές	συναντήσεις	καθόλη	τη	διάρ-
κεια	εκτέλεσης	του	έργου.

9.	 Κατά	 πόσον	 ο	 Συντονιστής	 Εκτέλεσης	

έχει	συντάξει	ή	μεριμνήσει	για	τη	σύνταξη	
των	Κανόνων	Ασφαλείας	για	το	εργοτάξιο.	

10.	 Εάν	 όλα	 τα	 πρόσωπα	 που	 εκτελούν	
εργασίες	στο	εργοτάξιο	έχουν	συμμετά-
σχει	σε	εισαγωγικό	πρόγραμμα	ενημέρω-
σης	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	
και	 ειδικά	 για	 τους	 κινδύνους	 και	 τα	 μέ-
τρα	που	αφορούν	τις	δραστηριότητες	του	
εργοταξίου	 και	 τη	 θέση	 εργασίας	 ή/και	
τα	 καθήκοντά	 τους.	 Το	 πρόγραμμα	 αυτό	
οργανώνεται	 από	 τον	 Συντονιστή	 Εκτέ-
λεσης,	 και	 από	 τον	 κάθε	 εργοδότη	 των	
προσώπων	αυτών	(εργολάβο	και	υπεργο-
λάβο),	πριν	από	την	ανάληψη	των	καθηκό-
ντων	τους	στο	εργοτάξιο.	

11.	Κατά	πόσον	τα	ονόματα	των	προσώ-
πων	 που	 ορίζονται	 από	 τους	 εργοδότες	
(εργολάβους	 και	 υπεργολάβους)	 που	
εκτελούν	 εργασίες	 στο	 εργοτάξιο,	 ως	
Εσωτερικές	 Υπηρεσίες	 Προστασίας	 και	
Πρόληψης	 (ΕΣΥΠΠ)	 για	 να	 ασχολούνται	
με	 τις	 δραστηριότητες	 προστασίας	 και	
πρόληψης	των	κινδύνων	σε	σχέση	με	τις	
εργασίες	εργοταξίου,	ή	 /	και	οι	Εξωτερι-
κές	Υπηρεσίες	Προστασίας	και	Πρόληψης	
(ΕΞΥΠΠ)	στις	οποίες	απευθύνονται	οι	ερ-
γοδότες	 για	 τις	 δραστηριότητες	 αυτές,	
είναι	 αναρτημένα	 σε	 χώρο	 προσιτό	 και	
εμφανή	στο	εργοτάξιο.

12.	Εάν	τα	ικριώματα	επιθεωρούνται	από	
αρμόδιο	πρόσωπο	και	ετοιμάζεται	έκθεση	
επιθεώρησης:
α)	πριν	από	την	έναρξη	της	χρήσης	τους	
και	σε	χρονική	περίοδο	μικρότερη	από	3	
ημέρες	πριν	τη	χρήση	τους,
β)	στη	συνέχεια,	κατά	τακτά	χρονικά	δια-
στήματα	τα	οποία	δεν	πρέπει	να	υπερβαί-
νουν	τις	επτά	(7)	ημερολογιακές	ημέρες,
γ)	 μετά	 από	 κάθε	 μετατροπή,	 περίοδο	
αχρησίας,	κατάρρευση,	κακοκαιρία	ή	σει-
σμική	 δόνηση	 ή	 μετά	 από	 οποιεσδήποτε	
περιστάσεις	που	μπορούν	να	επηρεάσουν	
την	αντοχή	ή	τη	σταθερότητά	τους.

Η	 έκθεση	 επιθεώρησης	 των	 ικριωμάτων	
πρέπει	να	ελέγχεται	από	τον	Συντονιστή	
Εκτέλεσης	 και	 όταν	 αυτός	 δεν	 υπάρχει	
από	τον	επιβλέποντα	ή	άλλο	αρμόδιο	πρό-
σωπο,	 να	φυλάσσεται	 στο	αρχείο	ασφά-
λειας	του	εργοταξίου	και	να	ενημερώνε-
ται	σχετικά	το	ημερολόγιο	εργοταξίου.

13.	 Σε	 κάθε	 εργοτάξιο	 που	 ασχολούνται	
ταυτόχρονα	 10	 ή	 περισσότερα	 πρόσωπα	
στην	 εργασία	 κατά	 πόσον	 ο	 Κύριος	 του	
Έργου	 διασφαλίζει	 ότι	 ο	 εργολάβος,	 σε	
συνεργασία	 με	 τον	 Συντονιστή	 Εκτέλε-
σης,	 μεριμνά	 για	 τη	 σύσταση	 Συντονι-
στικής	 Επιτροπής	 Ασφάλειας,	 η	 οποία	
αποτελείται	από	τον	ίδιο	τον	εργολάβο	ή	
τον	αντιπρόσωπό	του,	ο	οποίος	είναι	και	
ο	πρόεδρος	της	επιτροπής,	και	τους	αντι-
πρόσωπους	 ασφάλειας	 του	 εργολάβου	
και	κάθε	υπεργολάβου,	που	εκλέγονται	ή	
ορίζονται.
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O 
Κύπριος	 Πολιτικός	 Μηχανικός,	
Joseph	 Maltezos,	 βραβεύτηκε	
πρόσφατα	 με	 την	 παγκοσμίως	

αναγνωρισμένη	διάκριση	«James	Rennie	
Medal	Award»,	του	Βρετανικού	Ινστιτού-
του	Πολιτικών	Μηχανικών	(ICE).	

Ανάμεσα	σε	1660	Chartered	Civil	
Engineers,	 ο	 Joseph	 Maltezos	
επιλέγηκε	 στους	 κορυφαίους	
τρεις	 για	 την	 τελική	 βράβευση	
με	 τη	 διάκριση	 «James	 Rennie	
Medal	 Award».	 Στον	 τελικό	 δια-
γωνισμό	που	έγινε	στις	22	Μαρ-
τίου	2017	παρουσίασε	την	εργα-

σία	που	εκτέλεσε	στο	πολύ	σημαντικό	
κατασκευαστικό	 έργο	 υποδομής	 του	
«Crossrail»	 (νέα	 υπόγεια	 σιδηροδρο-
μική	γραμμή)	στο	Λονδίνο	και	κέρδισε	
το	διαγωνισμό	και	 το	πολύ	ξεχωριστό	
αυτό	 έπαθλο.	Η	 επιτυχία	 του	αυτή	 εί-
ναι	 οπωσδήποτε	 εξέχουσας	 σημασίας	
αφού	 ανταγωνίστηκε	 με	 κορυφαίους	
μηχανικούς	σε	παγκόσμιο	επίπεδο.	

Το	 έργο	ήταν	αξίας	 £14.8δις	 και	 είναι	
το	 μεγαλύτερο	 κατασκευαστικό	 έργο	
της	Ευρώπης.	Η	εμπλοκή	του	αφορού-
σε	 στο	 σταθμό	 του	 «Tottenham	 Court	
Road»	(αξίας	£220	εκατ.)	ο	οποίος	βρί-
σκεται	 στο	 κέντρο	 του	 Λονδίνου	 και	
αποτελεί	 	 σταθμό	 στρατηγικής	 σημα-
σίας	για	το	έργο.	Στους	18	μήνες	που	
εργάστηκε	 στο	 έργο,	 από	 τον	 Ιούλιο	
του	2015,	ως	Προϊστάμενος	Τμήματος	
Εργοταξίου,	 ήταν	 υπεύθυνος	 για	 την	

Κύπριος Πολιτικός Μηχανικός Βραβεύτηκε

με το James Rennie Medal Award

κατασκευή	 δύο	 εκ	 των	 μεγαλυτέρων	
κτιρίων	του	«Crossrail»,	 τα	οποία	ολο-
κληρώθηκαν	σύμφωνα	με	το	πρόγραμ-
μα	 και	 τον	 προϋπολογισμό.	 Λόγω	 του	
σημαντικού	 ρόλου	 που	 είχε	 στο	 έργο	
και	 τις	 καινοτομίες	 που	 εφάρμοσε	 για	
πιο	 ασφαλή,	 βιώσιμη,	 αποτελεσματική	
και	οικονομική	οικοδόμηση,	 έτυχε	επί-
σης	βράβευσης	από	το	«Crossrail»	λαμ-
βάνοντας	το	έπαθλο	Inspiration	Award.

Ο	 Joseph	 Maltezos	 είναι	 πτυχιούχος	
Πολιτικός	 Μηχανικός	 (MEng)	 από	 το	
Imperial	 College	 του	 Λονδίνου	 (1st	
Class	 Honours)	 και	 σε	 πολύ	 σύντομο	
χρόνο		μετά	την	αποφοίτηση	του	(4	έτη)	
κατάφερε	να	γίνει	Εγκεκριμένο	Μέλος	
(Chartered	Civil	Engineer)	του	Βρετανι-
κού	Ινστιτούτου	Πολιτικών	Μηχανικών	
(ICE).	Εργάζεται	στην	εταιρεία	«Laing	
O’Rourke»	 από	 το	 2012	 όπου	 του	 δό-
θηκε	η	ευκαιρία	να	εμπλακεί	ενεργά	σε	
κατασκευαστικά	έργα	εθνικής	and	διε-
θνούς	σημασίας	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	
(ΗΒ).	Από	τον	 Ιανουάριο	του	2017	ερ-
γάζεται	στο	«Thames	Tideway	Tunnel»	
(έργο	αξίας	£4.2	δις),	το	οποίο	είναι	το	
νέο	 αποχετευτικό	 σύστημα	 του	 Λον-
δίνου	 κάτω	από	 τον	Τάμεση.	Το	 έργο	
αποτελείται	από	σήραγγα	25km,	7.2m	
διάμετρο	 η	 οποία	 τοποθετείται	 65m	
κάτω	 από	 τον	 πυθμένα	 του	 ποταμού	
Τάμεση.	Ο	ρόλος	του	στο	εν	λόγω	έργο	
είναι	πολύ	σημαντικός	αφού	έχει	αρμο-
διότητες	ως	«Project	Engineer»	στο	κε-
ντρικό	τμήμα	του	έργου	(£1.1	δις).		
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Eκλογές ΕΤΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	ΕΚΛΟΓΩΝ    

ΓΙΑ	ΑΝΑΔΕΙΞΗ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με	βάση	το	άρθρο	8	του	Περί	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Κύπρου	Νόμου	224	του	1990	προκηρύσσονται	εκλογές	

για	ανάδειξη	των	μελών	του	Γενικού	Συμβουλίου	και	των	μελών	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου.	Οι	εκλογές	θα	διεξαχθούν	το	

Σάββατο,	17	Ιουνίου	2017,	τις	ώρες	09:00	-	13:00	και	14:00	-	18:00,	ως	εξής:

Οι	εκλογές	θα	διεξαχθούν	το	Σάββατο	17	Ιουνίου	2017	ως	εξής:

Λευκωσία	στο	οίκημα	του	Επιμελητηρίου

Λεμεσό	στο	ξενοδοχείο	AJAX

Λάρνακα	στο	ξενοδοχείο	Sandy	Beach

Πάφο αίθουσα	εκδηλώσεων	ΣΕΚ	(Ελευθερίου	Βενιζέλου	24)

Βάσει	των	προνοιών	του	Άρθρου	10(2)	του	περί	ΕΤΕΚ	Νόμου	και	του	Κανονισμού	3	(3)	των	περί	ΕΤΕΚ	(Εκλογές)	Κανονισμών,	

οι	θέσεις	των	μελών	του	Γενικού	Συμβουλίου	κατανέμονται,	με	απόφαση	της	Διοικούσας	Επιτροπής,	ως	εξής:

•		 Αρχιτεκτονική	περιλαμβανομένης	της	Αρχιτεκτονικής	Τοπίου		 -	5	θέσεις

•		 Πολιτική	Μηχανική	περιλαμβανομένης	της	Μηχανικής	Τοπίου	 -	7	θέσεις

•		 Μηχανολογική	Μηχανική	 -	5	θέσεις

•		 Ηλεκτρολογική	Μηχανική		 -	4	θέσεις

•		 Ηλεκτρονική	Μηχανική	περιλαμβ.	της	Μηχανικής	της	Πληροφορικής			 -	4	θέσεις

•		 Χημική	Μηχανική		 -	1	θέση

•		 Μηχανική	Μεταλλείων	και	Εφηρμοσμένης	Γεωλογίας		 -	1	θέση

•		 Αγρονομική	-	Τοπογραφική	Μηχανική		 -	1	θέση

•		 Επιμέτρηση	και	Εκτίμηση	Γης		 -	1	θέση

•		 Πολεοδομία	-	Χωροταξία		 -	1	θέση

Όσον	αφορά	το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο,	θα	εκλεγούν	4	από	τα	9	μέλη	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου	για	εξαετή	θητεία,	σύμφωνα	

με	το	άρθρο	22(3)	του	περί	ΕΤΕΚ	Νόμου.

Κάθε	Εγγεγραμμένος	Μηχανικός	του	Επιμελητηρίου	που	επιθυμεί	να	θέσει	υποψηφιότητα	για	εκλογή,	στο	Γενικό	Συμβούλιο	ή	

στο	Πειθαρχικό	Συμβούλιο,	πρέπει	να	υποβάλει	δήλωση	υποψηφιότητας	στο	Γενικό	Γραμματέα	της	Διοικούσας	Επιτροπής	στα	

γραφεία	του	Επιμελητηρίου	Κέρβερου	8,	Λευκωσία,	τηλ.	22877644	στο	ειδικό	έντυπο	που	προνοούν	οι	Κανονισμοί.	Τα	σχετικά	

έντυπα	μπορούν	να	ληφθούν	από	το	Επιμελητήριο.	Υποβολή	υποψηφιοτήτων	παραδίδεται	με	το	χέρι,	αυτοπροσώπως	ή	δια	

εξουσιοδοτημένου	αντιπροσώπου	το	αργότερο	μέχρι	τις	14:00	ώρα	της	Πέμπτης,	1	Ιουνίου	2017.	Σημειώνεται	ότι	με	βάση	τους	

Κανονισμούς	οι	υποψήφιοι	πρέπει	να	έχουν	διευθετήσει	όλες	τους	τις	οικονομικές	υποχρεώσεις	προς	το	Επιμελητήριο.	Περαι-

τέρω	υπενθυμίζεται	στους	Εγγεγραμμένους	Μηχανικούς	ότι	δεν	επιτρέπεται	η	υποβολή	υποψηφιότητας	για	περισσότερα	από	

ένα	από	τα	όργανα	του	Επιμελητηρίου,	στα	οποία	τα	μέλη	εκλέγονται	με	άμεση	εκλογή	ή	σε	περισσότερους	από	ένα	κλάδους	

της	μηχανικής	επιστήμης.

Τελευταία	προθεσμία	εξόφλησης	των	οικονομικών	υποχρεώσεων	των	μελών	για	να	δικαιούνται	να	ψηφίσουν	είναι	το	μεσημέρι,	

12:00	της	Πέμπτης,	8	Ιουνίου	2017.

Στέλιος	Αχνιώτης	
Πρόεδρος	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	ΚΥΠΡΟΥ
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Θέσεις και Επιδιώξεις ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	 επιδιώκει	την	ουσιαστική	συμμετοχή	στελεχών	του	στο	Γενικό	
Συμβούλιο	και	στη	Διοικούσα	Επιτροπή	του	Επιμελητη-

ρίου,	ως	βασική	προϋπόθεση	για	την	προώθηση	δράσεων	και	
ρυθμίσεων	προς	όφελος	όλων	των	Μηχανικών	της	Κύπρου.

Η	εκτελεστική	εξουσία	και	η	δυνατότητα	υλοποίησης	Έργου,	
επαφίεται	 κύρια	 στη	 Διοικούσα	 Επιτροπή	 του	 ΕΤΕΚ,	 στην	
οποία	 η	 αντιπροσώπευσή	 μας	 θα	 πρέπει	 να	 ισχυροποιηθεί	
περισσότερο	 ώστε	 να	 μπορέσει	 να	 πραγματοποιήσει	 τους	
πιο	κάτω	στόχους:

Α.	Επιμελητήριο	των	Μηχανικών
Επιδιώκουμε	ένα	Επιμελητήριο	προσιτό	και	ανοικτό	στα	μέλη	
του	και	προώθηση	της	μέγιστης	δυνατής	εμπλοκής	των	με-
λών	στις	δραστηριότητες	και	στη	διαμόρφωση	της	πολιτικής	
του,	όπως:
•		 Καθιέρωση	ανοικτού,	δημοκρατικού	διαλόγου	με	τα	μέλη	

του	Επιμελητηρίου,	με	στόχο	την	εμπέδωση	της	διαφά-
νειας	στη	λειτουργία	του	και	των	διαδικασιών	λήψης	απο-
φάσεων	από	τα	όργανα	του	ΕΤΕΚ.

•		 Αποδοτικότερη	λειτουργία	της	υπηρεσίας	του	Επιμελητη-
ρίου	για	άμεση	εξυπηρέτηση	των	μελών	για	επαγγελμα-
τικά	και	επιστημονικά	θέματα	και	απλοποίηση	/	αναβάθμι-
ση	της	εξυπηρέτησης	των	υπηρεσιών	που	προσφέρονται	
προς	τα	μέλη	και	τον	απλό	πολίτη.

Β.	Επαγγελματική	κατοχύρωση	
Ως	Μηχανικοί	 αναλάβαμε	 τις	 ευθύνες	 που	 μας	 ανέθεσε	 η	
πολιτεία:	υποχρεωτική	επίβλεψη,	ασφάλεια	και	υγεία	στα	ερ-
γοτάξια,	αντισεισμική	προστασία	και	αναβάθμιση,	πιστοποιή-
σεις	κ.ά.	Οι	αμοιβές	μελετών	/	επιβλέψεων	εξακολουθούν	να	
βρίσκονται	σε	εξευτελιστικά	χαμηλά	επίπεδα.	Το	επάγγελμα	
των	μηχανικών	έχει	ποινικοποιηθεί.	Δεσμευόμαστε	να	συνε-
χίσουμε	να	αγωνιζόμαστε:
•	 Για	αναβάθμιση	του	Μελετητή	και	του	Επιβλέποντα	Μη-

χανικού
•	 Για	την	ορθή	ενημέρωση	των	νέων	Μηχανικών	για	τις	ευ-

θύνες	του	επαγγέλματος	
•	 Για	τη	θεσμοθέτηση	μηχανισμού	καθορισμού	και	είσπρα-

ξης	των	αμοιβών	μελετών/επιβλέψεων
•	 Για	τη	μη	συρρίκνωση	αλλά	τη	διεύρυνση	των	επαγγελ-

ματικών	δραστηριοτήτων	των	Πολιτικών	Μηχανικών
•	 Για	την	κατοχύρωση	των	ξεχωριστών	αναθέσεων	μελε-

τών/επιβλέψεων
•	 Για	τη	βελτίωση	των	διαδικασιών	εκτέλεσης	των	Έργων	

και	την	αναβάθμιση	του	Εργολήπτη	Μηχανικού
•	 Για	την	στήριξη	και	αναβάθμιση	των	μηχανικών	σε	κυβερ-

νητικές	 και	 άλλες	 υπηρεσίες	 του	 ευρύτερου	 δημόσιου	
τομέα,	για	την	επαγγελματική	και	επιστημονική	αξιοπρέ-
πεια	τους.

Γ.	Κοινωνική	Προσφορά	και	Δημόσιο	Συμφέρον
Το	 Επιμελητήριο	 θα	 πρέπει	 να	 χαράξει	 μεσοπρόθεσμη	 και	
μακροπρόθεσμη	 πολιτική	 στα	 θέματα	 της	 ανάπτυξης.	 Υπο-
στηρίζουμε:
•	 Το	 Επιμελητήριο	 να	 διαμορφώσει	 δημοκρατικά	 και	 με	

διαφάνεια	τις	θέσεις	του	στα	θέματα	ανάπτυξης	και	να	
προβάλει	τις	προτάσεις	του	στο	Κράτος	και	την	κοινωνία

• Να	ενισχυθεί	ο	ρόλος	του	ΕΤΕΚ	στα	περιβαλλοντικά	θέμα-
τα,	στην	πολεοδομική	ανάπτυξη,	στη	διαχείριση	ενέργειας	
και	τη	χάραξη	ενεργειακής	στρατηγικής	και	στη	διαχείριση	
των	υδάτινων	και	άλλων	φυσικών	πόρων	του	τόπου

•	 Υποβοήθηση	 του	 Κράτους	 στη	 απορρόφηση	 κονδυλίων	
από	τα	διαρθρωτικά	και	άλλα	Ευρωπαϊκά	προγράμματα,	
με	 την	 αξιοποίηση	 του	 επιστημονικού	 τεχνικού	 δυναμι-
κού,	την	ενίσχυση	της	έρευνας	και	τη	βελτίωση	του	νο-
μοθετικού	πλαισίου

•	 Βελτίωση	της	ποιότητας	και	της	ασφάλειας	των	έργων
•	 Θεσμοθέτηση	 της	 τακτικής	 επιθεώρησης	 των	 κτηρίων	

και	της	έκδοσης	πιστοποιητικών	καταλληλόλητας	σε	ότι	
αφορά	την	στατική	τους	επάρκεια	

•	 Θεσμοθέτηση	της	στατικής	ή/και	αντισεισμικής	αναβάθμι-
σης	των	κτηρίων	σε	συνδυασμό	με	την	ενεργειακή	ανα-
βάθμισή	τους.

Δ.	Εκσυγχρονισμός
Στο	κοινωνικοοικονομικό	περιβάλλον	της	Ευρωπαϊκής	Ένω-
σης	απαιτείται	 ταχύτητα,	 ευελιξία	 και	αυξημένη	παραγωγι-
κότητα	από	τον	ιδιωτικόκαι	το	Δημόσιο	Τομέα.	Επιδιώκουμε:
•	 Βελτίωση	 του	 συστήματος	 παροχής	 πληροφοριών	 από	

τις	Κυβερνητικές	Υπηρεσίες
•	 Διασφάλιση	 της	 ισονομίας	 των	 πολιτών	 απέναντι	 στις	 

αρχές
•	 Πλήρη	 μηχανογράφηση	 του	 κρατικού	 μηχανισμού	 για	

βελτίωση	των	υπηρεσιών	του	και	αύξηση	της	παραγωγι-
κότητας	των	κρατικών	υπηρεσιών

•	 Ανάθεση	υπηρεσιών	στον	ιδιωτικό	τομέα	μέσα	από	διαδι-
κασίες	που	να	διασφαλίζουν	ένα	υψηλό	επίπεδο	προσφε-
ρόμενων	υπηρεσιών

•	 Επαναφορά	της	βαθμίδας	του	τεχνικού	ώστε	να	αξιοποι-
είται	πιο	παραγωγικά	το	ανθρώπινο	δυναμικό	των	τεχνι-
κών	επαγγελμάτων

•	 Αναθεώρηση	 των	 Συμβολαίων	 για	 Έργα	 του	Δημοσίου,	
με	την	ουσιαστική	συμμετοχή	όλων	των	εταίρων	(μελε-
τητών,	εργοληπτών	και	δημοσίου)

•	 Εισαγωγή	 του	 θεσμού	 της	 Διαιτησίας	 και	 της	 Κριτικής	
Διαδικασίας	σε	όλα	τα	Δημόσια	του	Δημόσιου	και	του	Ιδι-
ωτικού	Τομέα	και	πλήρης	εκσυγχρονισμός	του	πλαισίου	
επίλυσης	διαφορών

•	 Τροποποίηση	των	κριτηρίων	ανάθεσης	κυβερνητικών	έρ-
γων	και	μελετών	με	ουσιαστικότερη	εμπλοκή	και	βαρύ-
νουσα	θέση	στον	τεχνικό	και	όχι	τον	οικονομικό	φάκελο.

Ε.	Πρωτοβουλίες
Το	Επιμελητήριο	 θα	πρέπει	 να	αναλάβει	 ρόλο	στη	διαμόρ-
φωση	 του	 επιχειρηματικού	 περιβάλλοντος	 της	 εγχώριας	
αγοράς,	λαμβάνοντας	σοβαρά	υπόψη	την	ύφεση	που	παρα-
τηρείται	 στην	 οικοδομική	 βιομηχανία,	 για	 μακροπρόθεσμη	
βιωσιμότητα	 του	 κλάδου.	 Προτείνουμε	 την	 ανάπτυξη	 πρω-
τοβουλιών:
•	 Για	την	ενθάρρυνση	του	κατασκευαστικών	και	σχετικών	

επιχειρήσεων	σε	επενδυτικές	δαπάνες	εκσυγχρονισμού	
και	 την	 υποβοήθηση	 μιας	 οργανωμένης	 επέκτασης	 των	
εργασιών	τους		και	εκτός	Κύπρου

•	 Για	 τη	 συνεργασία	 του	 ιδιωτικού-δημόσιου-ημικρατικού	
τομέα	στην	υλοποίηση	κατασκευαστικών	έργων	στην	Κύ-
προ	και	στο	εξωτερικό,	μέσα	από	την	εφαρμογή	σύγχρο-
νων	μεθόδων	προώθησης	έργων

•	 Για	 τη	 συνεργασία	 του	 ιδιωτικού-δημόσιου-ημικρατικού	
τομέα	στην	αξιοποίηση	του	επιστημονικού	δυναμικού	και	
την	εξαγωγή	υπηρεσιών	στο	εξωτερικό

•	 Για	την	ανάπτυξη	συνεργασιών	με	επιμελητήρια	και	φο-
ρείς	των	μηχανικών	στο	εξωτερικό,	με	στόχο	την	ευκολό-
τερη	διακίνηση	των	Κυπρίων	μηχανικών

•	 Για	 την	προώθηση	 της	 έρευνας	στον	 τομέα	 της	Τεχνο-
λογίας	 και	 των	 Κατασκευών,	 με	 αξιοποίηση,	 τόσο	 του	
ντόπιου	επιστημονικού	δυναμικού,	όσο	και	των	ευκαιριών	
που	προσφέρει	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση

•	 Για	την	ανύψωση	της	θέσης	και	του	κύρους	των	μηχανι-
κών,	αναδεικνύοντας	το	έργο	που	επιτελούν	προς	όφε-
λος	της	κοινωνίας	και	του	τόπου	μας

•	 Για	την	υποβοήθηση	συνεργασιών	Πανεπιστημίων	και	ιδι-
ωτικού	τομέα	με	σκοπό	τη	χρηματοδότηση	ερευνών,	ανα-
γκαίων	για	την	κατασκευαστική	βιομηχανία	της	Κύπρου.
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Ενωμένοι μπορούμε καλύτερα
Yποψήφιοι για εκλογές ΕΤΕΚ - Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Ο	Στέλιος	Αχνιώτης	κατάγεται	από	το	Καλό	Χω-
ριό	Σολέας.		
Αποφοίτησε	 από	 το	 Γυμνάσιο	 Πεδουλά	 (1976).	
Σπούδασε	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 στο	 Αριστοτέ-
λειο	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλονίκης	 (1984).	 Μετά	
από	 Μεταπτυχιακές	 σπουδές	 στο	 Πανεπιστήμιο	
του	Manchester	–	UMIST	(ΗΒ),	απέκτησε	τον	τίτλο	
M.Sc	 in	Construction	Project	Management	(1996),	
με	εξειδίκευση	στις	εναλλακτικές	μεθόδους	επί-
λυσης	διαφορών	(ΑDR).

Από	 το	 Νοέμβριο	 1997	 εργάζεται	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Κύπρου	 και	 είναι	
Υπεύθυνος	του	Τομέα	Κατασκευών	και	Διεύθυνσης	Έργων	στις	Τεχνικές	
Υπηρεσίες	και	Γραφείο	Ανάπτυξης	Πανεπιστημιούπολης.	
Είναι	ιδρυτικό	Μέλος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	με	πο-
λύχρονη	συμμετοχή	στο	ΚΔΣ.	Διετέλεσε	ΓΓ	και	για	τρεις	διετίες	Πρόεδρος	

ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
του	Συλλόγου.	
Διετέλεσε	για	σειρά	ετών	μέλος	του	Συμβουλίου	της	Μικτής	Επιτροπής	
Δομικών	Συμβολαίων	Κύπρου	(ΜΕΔΣΚ).	
Από	 το	 1999	 είναι	 μέλος	 του	 Γενικού	 Συμβουλίου	 και	 της	 Διοικούσας	 
Επιτροπής	του	ΕΤΕΚ,	όπου,	κατά	την	περίοδο	2005-2011,	κατείχε	τη	θέση	
του	Γενικού	Γραμματέα.	Εκπροσώπησε	για	σειρά	ετών	το	ΕΤΕΚ	στο	Πα-
γκύπριο	Συμβούλιο	Ασφάλειας	και	Υγείας.
Διετέλεσε	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ	για	τις	τριετίες	2011-2014	και	2014-2017.	
Είναι	Πρόεδρος	του	Κυπριακού	Τμήματος	της	FEANI	(Ομοσπονδία	Ευρω-
παίων	Μηχανικών).	Είναι	Αντιπρόεδρος	της	Κυπριακής	Εταιρείας	Εδαφο-
μηχανικής	και	Γεωτεχνικής	Μηχανικής	από	το	2016.
Για	τη	διετία	2016-2018,	εξελέγη	Μέλος	της	Ελεγκτικής	Επιτροπής	του	
Συμβουλίου	Ευρωπαϊκών	Τεχνικών	Επιμελητηρίων	(ECEC).
Είναι	εγγεγραμμένος	πραγματογνώμων	και	διαιτητής	στο	ΕΤΕΚ.
Είναι	πατέρας	δύο	παιδιών.

ΓΙΑΠΑΝΗΣ ΑΝTΩNΗΣ
Γεννήθηκε	το	1982	στη	Λεμεσό	όπου	και	κατοικεί,	
με	καταγωγή	πατέρα	από	την	Κυθραία	και	μητέ-
ρας	από	το	Ριζοκάρπασο.	
Είναι	 διπλωματούχος	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 του	
Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου,	με	 κατεύθυν-
ση	 Δομοστατικού	 Μηχανικού,	 όπου	 αποφοίτησε	
το	 2006	 και	 στη	 συνέχεια	 το	 2007,	 ακολούθη-
σε	 Μεταπτυχιακές	 σπουδές	 στο	 University	 of	
Sheffield,	 όπου	απέκτησε	 τον	 τίτλο	MSc	 in	Steel	
Construction.

Από	το	2007	μέχρι	το	2016,	εργάστηκε	στον	ιδιωτικό	τομέα	σε	γραφεία	
Συμβούλων	Μηχανικών	στη	Λεμεσό	και	Λευκωσία	ως	μελετητής	και	επι-

βλέπων	μηχανικός	σε	δημόσια	και	ιδιωτικά	Έργα.	Από	το	2017	διατηρεί	
ιδιωτικό	τεχνικό	γραφείο	ως	Σύμβουλος	Πολιτικός	Μηχανικός.	
Στην	καριέρα	του	έχει	ασχοληθεί	με	ένα	ευρύ	φάσμα	μελετών	που	πε-
ριλαμβάνει	 εμπορικά	 πολυώροφα	 κτήρια,	 πολυώροφους	 χώρους	 στάθ-
μευσης,	ξενοδοχειακές	μονάδες,	αντισεισμικές	ενισχύσεις	κτηρίων,	γε-
φυροποιία,	 γεωτεχνικό	 σχεδιασμό,	 κτήρια	φέρουσας	 τοιχοποιίας,	 έργα	
υποδομών,	κ.α.
Είναι	Μέλος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	τον	οποίο	υπη-
ρέτησε	συνεχώς	από	το	2007	ως	Μέλος	και	Ταμίας	του	Επαρχιακού	Τμή-
ματος	Λεμεσού	και	Αντιπρόσωπος	της	Λεμεσού	στο	Κεντρικό	Διοικητικό	
Συμβούλιο.
Είναι	παντρεμένος	και	πατέρας	δύο	παιδιών.

ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεννήθηκε	στη	Λευκωσία	το	1978.
Αποφοίτησε	το	2003	από	το	Αριστοτέλειο	Πανε-
πιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	 αποκτώντας	Πτυχίο	 και	
Μεταπτυχιακό	στην	Πολιτική	Μηχανική.
Εργάστηκε	 αρχικά	 ως	 Τεχνικός	 Διευθυντής	 σε	
εταιρεία	 μεταλλικών	 κατασκευών.	 Από	 το	 2010	
διατηρεί	ιδιωτικό	τεχνικό	γραφείο	ως	Σύμβουλος	
Πολιτικός	 Μηχανικός,	 παρέχοντας	 υπηρεσίες	
στατικών/αντισεισμικών	 μελετών,	 μελετών	 ενι-
σχύσεως	 υφιστάμενων	 κατασκευών,	 επίβλεψης	

και	διαχείρισης	έργων.
Εκλέγεται	 πρώτη	 φορά	 στο	 Γενικό	 Συμβούλιο	 του	 ΕΤΕΚ	 το	 2014.	 Εί-
ναι	 Γενικός	 Γραμματέας	 στο	 Σύλλογο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 
(ΣΠΟΛΜΗΚ),	 τον	 οποίο	 υπηρετεί	 ανελλιπώς	από	 το	 2007	σε	 διάφορες	
θέσεις	 στο	 Επαρχιακό	 Τμήμα	 Λευκωσίας	 -	 Κερύνειας	 και	 το	 Κεντρικό 

Διοικητικό	Συμβούλιο.
Παράλληλα	εκπροσωπεί	το	ΣΠΟΛΜΗΚ	στην	Εθνική	Επιτροπή	της	FEANI	
Κύπρου,	τη	Μικτή	Επιτροπή	Δομικών	Συμβολαίων	Κύπρου	(ΜΕΔΣΚ),	ενώ	
είναι	και	Μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	ΣΠΜΑΚ.	Είναι	συντονι-
στής	σε	διάφορες	επιτροπές	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	ενώ	έχει	διατελέσει	συντο-
νιστής	σύνταξης	του	περιοδικού	του	Συλλόγου.	Τα	τελευταία	5	χρόνια	
είναι	ο	υπεύθυνος	διοργάνωσης	των	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	του	
ΣΠΟΛΜΗΚ.	
Είναι	 Πρόεδρος	 της	 Επιτροπής	 «Βιώσιμες	 Μεταφορές,	 Κυκλοφοριακό	
και	 Οδική	 Ασφάλεια»,	 Αντιπρόεδρος	 της	 Επιτροπής	 Ειδικότητας	 Πολι-
τικής	Μηχανικής	του	ΕΤΕΚ	και	εκπρόσωπός	του	στο	Συμβούλιο	Οδικής	
Ασφάλειας.	Υπήρξε	Μέλος	της	επιτροπής	ετοιμασίας	των	Εθνικών	Προ-
σαρτημάτων	των	Ευρωκωδίκων,	ενώ	τώρα	εκπροσωπεί	το	ΕΤΕΚ	και	 το	 
ΣΠΟΛΜΗΚ	σε	διάφορες	επιτροπές	του	Κυπριακού	Οργανισμού	Τυποποί-
ησης	(CYS).

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
Πτυχιούχος	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 με	 BEng	
(UMIST,	Μάντσεστερ,	HB),	MSc	(SUNY,	Μπάφαλο,	
ΗΠΑ)	και	LLM	στο	Δίκαιο	των	Κατασκευαστικών	
Συμβάσεων	 &	 στη	 Διαιτησία	 (RGU,	 Άμπερντην,	
ΗΒ).	 Κατέχει	 τη	 θέση	 του	 Διευθυντή	 Συμβατι-
κών	Υποθέσεων	 στην	 εταιρεία	Cybarco,	 για	 την	
παρακολούθηση	της	οικονομικής	και	συμβατικής	
εφαρμογής	των	Συμβολαίων.	Από	το	1998	-	2008	
εργάστηκε	 ως	 Επιστημονικός	 Λειτουργός	 στο	
ΕΤΕΚ,	 με	 ευθύνες	 στην	 άσκηση	 επαγγέλματος	

του	Μηχανικού	και	στο	επιστημονικό	έργο.
Είναι	εκπαιδευτής	στα	Οικοδομικά	Συμβόλαια	στο	ΕΤΕΚ,	συμμετέχει	σε	
επιτροπή	 της	ΟΣΕΟΚ	για	 την	αναθεώρηση	 των	Οικοδομικών	Συμβολαί-

ων	και	στην	επιτροπή	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	τη	μετάφραση	των	Συμβολαίων	
FIDIC.	Γνωρίζει	πολύ	καλά	τους	Νόμους	περί	Πολεοδομίας,	περί	Οδών	
και	Οικοδομών,	περί	Ασφαλείας	 και	Υγείας,	 καθώς	και	άλλους	Νόμους	
της	κατασκευαστικής	βιομηχανίας.	Από	το	1997,	είναι	ενεργό	Μέλος	του	
ΣΠΟΛΜΗΚ,	τον	οποίο	υπηρέτησε	ως	Γενικός	Γραμματέας	(2011–2015).	
Είναι	Μέλος	του	Γενικού	Συμβουλίου	ΕΤΕΚ	(2014-2017)	και	πλήρες	Μέ-
λος	του	Chartered	 Institute	of	Arbitrators	και	 του	Society	of	Construction	
Law.
Κατοικεί	στο	Στρόβολο	και	έχει	την	καταγωγή	του	από	την	Έγκωμη	Λευ-
κωσίας,	την	Πάφο	και	το	κατεχόμενο	Παλαίκυθρο.
Υπηρέτησε	τη	στρατιωτική	του	θητεία	στα	ΛΟΚ,	είναι	παντρεμένος	με	την	
Ασπασία	Λυσιώτου,	Εκτιμήτρια	Ακινήτων	και	έχει	δύο	παιδιά,	τη	Νεφέλη	
19	και	το	Φώτη	16	ετών.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΪΖΙΔΗ ΜΥΡΙΑ 
Γεννήθηκε	στην	Πάφο	στις	3	Μαΐου	1973.	Είναι	
παντρεμένη	με	τον	Ιατρό	Βαρνάβα	Παπαναστασί-
ου	και	έχει	αποκτήσει	δύο	παιδιά,	το	Μιχάλη	και	
την	Έλενα.
Σπούδασε	 Πολιτική	Μηχανική	 στο	 Τμήμα	 Πολιτι-
κών	 Μηχανικών	 του	 Πανεπιστημίου	 Πατρών	 και	
απέκτησε	Μεταπτυχιακούς	τίτλους	στην	Πολιτική	
Μηχανική	 (Τομέα	 Αντισεισμικό	 Σχεδιασμό	 Κατα-
σκευών)	και	στη	Δημόσια	Διοίκηση.	Άρθρα	της	με	
θέμα	«Μεταρρύθμιση	στους	Οργανισμούς	Τοπικής	

Αυτοδιοίκησης»,	Policy	Paper	προς	το	Υπουργικό	Συμβούλιο	της	Κύπρου	
για	τη	«Δημιουργία	Καζίνου	στην	Κύπρο»,	έχουν	δημοσιευτεί	στην	Ελλάδα	
στην	από	εικοσαετίας	έκδοση	«Επιθεώρηση	Αποκέντρωσης,	Τοπικής	Αυτο-

διοίκησης	και	Περιφερειακής	Ανάπτυξης».
Εργάστηκε	στο	ΤΑΣ	(Τμήμα	Αποκατάστασης	Σεισμοπλήκτων-	Σεισμός	Αι-
γίου)	στην	Ελλάδα	από	το	1996-1997,	στον	Ιδιωτικό	Τομέα	από	το	1997-
2000,	στο	Δήμο	Πάφου	με	διετές	Συμβόλαιο	και	με	απόσπαση	στο	Τμήμα	
Δημοσίων	Έργων	από	το	2000-2002	για	Πολεοδομικά	Έργα	και	στον	Δήμο	
Πέγειας	ως	Εκτελεστικός	Μηχανικός	από	το	2002	μέχρι	σήμερα.
Είναι	Μέλος	του	ΕΤΕΚ	από	το	1997	και	Μέλος	του	Συλλόγου	Πολιτικών	
Μηχανικών	Κύπρου	από	το	1999.	Διετέλεσε	εξελεγμένο	Μέλος	του	Συλ-
λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	Επαρχιακό	 Τμήμα	Πάφου	 από	 το	
2003,	για	14	συνεχόμενα	έτη	και	κατέχει	τη	θέση	του	Αντιπροέδρου	Α’	για	
την	περίοδο	2015-2017.	Συμμετέχει	σε	Ευρωπαϊκά	Προγράμματα	όπως	
το	FUPOL	(Future	Policy	Modeling),	EUFIN,	SEED	και	Δίκτυο	Ευρωπαϊκών	
Πόλεων.	Είναι	ενεργό	Μέλος	σε	Φιλανθρωπικά	Σωματεία.	



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΠΑΣ
Ο	 Κλεόπας	 Παπανικολάου	 κατάγεται	 από	 την	
Πάφο.	Αποφοίτησε	από	το	Λύκειο	Εθνάρχη	Μα-
καρίου	 Γ’	 στη	 Πάφο	 το	 1990	 και	 στη	 συνέχεια	
υπηρέτησε	 τη	 στρατιωτική	 του	 θητεία	 ως	 έφε-
δρος	ανθυπολοχαγός.
Σπούδασε	Πολιτικός	Μηχανικός	στο	Εθνικό	Με-
τσόβιο	 Πολυτεχνείο,	 από	 όπου	 αποφοίτησε	 το	
1997.
Από	το	1997	έως	το	2001,	εργάστηκε	στο	μελε-	

τητικό	 γραφείο	 του	 καθηγητή	 του	 Εθνικού	 Μετσοβίου	 Πολυτεχνείου, 
κ.	Κωνσταντίνου	Σπυράκου	στην	Αθήνα.

Από	το	2001	έως	σήμερα,	δραστηριοποιείται	ως	ελεύθερος	επαγγελματί-
ας	με	εξειδίκευση	στον	τομέα	επισκευών	και	αντισεισμικών	ενισχύσεων	
κατασκευών.

Διετέλεσε	 Μέλος	 του	 Συμβούλιου	 Επαρχιακού	 Τμήματος	 Πάφου,	 του	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	από	το	2005	έως	το	2015,	οπό-
τε	και	εξελέγη	μέλος	του	Κεντρικού	Διοικητικού	Συμβουλίου.

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
Γεννήθηκε	στην	Αθηαίνου	το	1958.	Το	1976	απο-
φοίτησε,	με	άριστα,	από	το	Παγκύπριο	Γυμνάσιο.	
Υπηρέτησε	26μηνη	θητεία	στην	Εθνική	Φρουρά.	
Σπούδασε	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 στο	 Αριστοτέ-
λειο	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλονίκης	 (1978-1983)	
αποκτώντας	 τον	 τίτλο	 του	 Διπλωματούχου	 Πο-
λιτικού	Μηχανικού	 με	 βαθμό	 8/10	 και	 από	 τότε	
διατηρεί	 Τεχνικό	 Γραφείο	 Αρχιτεκτονικών	 και	
Στατικών	Μελετών.	Το	2005-2007	μετά	από	παρά-
κληση	της	παροικίας	μας	στο	Λονδίνο	μελέτησε	

(αρχιτεκτονικά	και	στατικά)	την	εκκλησία	του	Αγίου	Παντελεήμονα	στο	
Harrow	του	ΒΔ	Λονδίνου	η	οποία	και	κατασκευάστηκε.	Το	2007-	2010	
εργάστηκε,	ως	Διευθυντής	Έργου,	στα	έργα	που	ανέλαβε	η	Εκκλησία	
της	Κύπρου	στο	νομό	Ηλείας,	στην	Πελοπόννησο,	μετά	τις	καταστροφι-
κές	πυρκαγιές.	Οικοδομήθηκαν	εξ	αρχής,	η	εκκλησία	της	Αγίας	Κυριακής	
στη	Μιράκα	Ολυμπίας	και	ο		βρεφονηπιακός	σταθμός	στη	Καράτουλα	του	
Δήμου	Ωλένης.	 Επίσης,	 επισκευάστηκε	 ο	 Ιερός	Ναός	Αγίου	 Γεωργίου	
Χρυσοχωρίου	και	το	«Σχολείο»	αυτού	στο	Δήμο	Ζαχάρως.	Είναι	μέλος	
του	ΣΠΟΛΜΗΚ	του	ΕΤΕΚ	και	του	ΤΕΕ	(Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Ελλά-
δος).	Είναι	παντρεμένος	και	πατέρας	δύο	παιδιών.

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
Γεννήθηκε	 στη	 Λευκωσία	 το	 1985.	 Αποφοίτησε	
από	 το	 Δημοκρίτειο	 Πανεπιστήμιο	 Θράκης	 το	
2011,	 αποκτώντας	 το	Πτυχίο	Πολιτικού	Μηχανι-
κού.	Ακολούθως,	το	2012	–	2014,	παρακολούθησε	
το	Μεταπτυχιακό	πρόγραμμα	του	Πανεπιστημίου	
Νεάπολης	Πάφου	στη	Διαχείριση	Έργων.	
Εργάστηκε	ως	μηχανικός	εργοταξίου,	υπεύθυνος	
ασφάλειας	 και	 υγείας	 και	 υπεύθυνος	στο	 τμήμα	
προσφορών	σε	 εργοληπτικές	 εταιρείες.	 Στη	 συ-
νέχεια	εργάστηκε	με	αγορά	υπηρεσιών	Πολιτικού	

Μηχανικού	σε	Δημοτική	Αρχή,	όπου	είχε	τα	καθήκοντα	του	ελέγχου	της	
αυτεπάγγελτης	 διαδικασίας	 έκδοσης	 πιστοποιητικών	 τελικής	 έγκρισης	
και	 τη	 διαχείριση	 και	 παρακολούθηση	 των	 έργων	 και	 των	 συμβάσεων	
του	Δήμου	σε	κατασκευαστικά	έργα.	Εργάστηκε	επίσης	σε	Μελετητικό	
Γραφείο,	εκπονώντας	στατικές	μελέτες,	επίβλεψη,	προγραμματισμό	και	
διαχείριση	έργων.

Συμμετέχει	σε	διάφορες	επιτροπές	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	
Κύπρου	και	από	την	περίοδο	2015-2017,	συμμετέχει	στο	ΣΠΟΛΜΗΚ	από	τη	
θέση	του	Γραμματέα	Ε.Σ.	Λευκωσίας	–	Κερύνειας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ  
Γεννήθηκε	 στη	 Λευκωσία	 το	 1971,	 αποφοίτησε	
με	Άριστα	από	το	Λύκειο	Αποστόλου	Πέτρου	και	
Παύλου	στη	Λεμεσό	και	σπούδασε	με	υποτροφία	
στο	University	of	Glamorgan	(U.K.).	Είναι	Πολιτικός	
Μηχανικός	(Chartered	Engineer)	με	μεταπτυχιακό	
τίτλο	σε	θέματα	Διαιτησιών,	Μέλος	του	Chartered	
Institute	of	Arbitrators	(Fellow)	και	διαπιστευμένος	
Διαμεσολαβητής	για	Εμπορικά	θέματα.
Διατηρεί	γραφείο	Συμβούλων	Πολιτικών	Μηχανι-
κών,	παρέχοντας,	μεταξύ	άλλων,	υπηρεσίες	στα-

τικών	 μελετών,	 αντισεισμικών	 ενισχύσεων	 υφιστάμενων	 κατασκευών,	
συντήρησης	και	αποκατάστασης	παραδοσιακών	κατασκευών	και	μνημεί-
ων	και	επιβλέψεων	και	διαχείρισης	έργων.	
Διετέλεσε	Συντονιστής	/	Πρόεδρος	της	Ομάδας	για	τη	συγγραφή	των	Κα-

νονισμών	Διαιτησίας,	‘‘ETEK	Arbitration	Rules’’,	καθώς	και	μέλος	της	ομά-
δας	συγγραφής	του	Κώδικα	Ηθικής	Διαιτητών	ΕΤΕΚ	(ETEK	Code	of	Ethics).	
Είναι	Γενικός	Γραμματέας	του	αναμορφωμένου	ΣΠΜΑΚ,	Μέλος	της	επι-
τροπής	ΜΕΔΣΚ	για	τα	οικοδομικά	συμβόλαια	και	μέλος	της	επιτροπής	με-
τάφρασης	των	συμβολαίων	FIDIC.	
Είναι	πλήρες	Μέλος	σε	αρκετές	επαγγελματικές	οργανώσεις	του	εξωτε-
ρικού:	The	 Institution	of	Civil	Engineers	–	(ICE)	U.K.	 (MICE),	Engineering	
Council	 U.K.	 (Chartered	 Engineer),	 Concrete	 Society	 (MCS),	 FEANI	
Association	 (Eur.	 Ing.),	 Society	 of	 Earthquake	 Engineering	 and	 Civil	
Engineering	Dynamics	(SECED).
Είναι	εκλεγμένο	Μέλος	του	Γενικού	Συμβουλίου	του	ΕΤΕΚ.	Μέλος	του	
ΣΠΟΛΜΗΚ	από	το	1996,	από	το	2013	με	2015	και	2015	με	2017,	είναι	
ο	 εκλεγμένος	 Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	
(ΣΠΟΛΜΗΚ).

ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ 
Γεννήθηκε	 στη	 Λεμεσό.	 Είναι	 διπλωματούχος	 
Πολιτικός	 Μηχανικός	 της	 Πολυτεχνικής	 Σχολής	
του	Αριστοτέλειου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης,	
με	 μεταπτυχιακή	 εκπαίδευση	 σε	 θέματα	 επαγ-
γελματικής	ασφάλειας	και	υγείας	από	το	Πανεπι-
στήμιο	 “Aston	University”	 και	μεταπτυχιακό	τίτλο	
“Master	in	Public	Sector	Management”.
Μέχρι	το	1993	ασχολήθηκε	με	την	εκπόνηση	στα-
τικών	μελετών,	 καθώς	 και	 οικοδομικά,	 θαλάσσια	
έργα	και	έργα	οδοποιίας.	

Από	το	1993,	κατέχει	θέση	Λειτουργού	Επιθεώρησης	Εργασίας	στο	Τμή-
μα	Επιθεώρησης	Εργασίας	του	Υπουργείου	Εργασίας,	Πρόνοιας	και	Κοι-
νωνικών	Ασφαλίσεων.
Είναι	Συντονίστρια	του	Κλάδου	Κατασκευών	από	το	2011	και	του	Κλάδου	

Μεταποίησης	και	Κατασκευών	από	το	2013.
Συμμετείχε	σε	Διεθνή	Συνέδρια	για	θέματα	Επαγγελματικής	Ασφάλειας	
και	Υγείας	στην	Κύπρο	και	στο	εξωτερικό,	καθώς	και	σε	εκπαιδευτικές	
επισκέψεις	σε	Κράτη	μέλη	της	ΕΕ.	Διοργάνωσε	εκπαιδευτικά	προγράμ-
ματα	και	διεθνή	συνέδρια	στην	Κύπρο.
Είναι	 Μέλος	 του	 ΕΤΕΚ	 και	 συμμετείχε	 στην	 Επιτροπή	 Ασφάλειας	 και	
Υγείας.	Συμμετείχε	στο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας-Κερύνειας	του	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	 από	 τις	 θέσεις	 του	Αντιπροέ-
δρου	και	Προέδρου	και	σήμερα	είναι	Α΄	Αντιπρόεδρος	του	Κεντρικού	Δι-
οικητικού	Συμβουλίου.	
Εκπροσωπεί	 την	Κύπρο	σε	Τεχνική	Επιτροπή	 του	Ευρωπαϊκού	Οργανι-
σμού	Προτύπων	και	σε	Ομάδες	Εργασίας	της	Συμβουλευτικής	Επιτροπής	
Επαγγελματικής	Ασφάλειας	και	Υγείας	της	ΕΕ.	Εκπροσώπησε	την	Κύπρο	
σε	ομάδα	αξιολόγησης	υπηρεσιών	επιθεώρησης	κρατών	μελών	της	ΕΕ.

ΦΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ  
Γεννήθηκε	στην	Αμμόχωστο	το	1954,	και	αποφοί-
τησε	το	1972	από	το	Α’	Γυμνάσιο	Αμμοχώστου.
Σπούδασε	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 στο	 Slovak	
Technical	Universite	στη	Μπρατισλάβα	Σλοβακίας	
και	απέκτησε	το	1980	τον	τίτλο	M.Sc	στο	Bulding	
Construction.
Με	 την	 επιστροφή	 του	 στην	 Κύπρο,	 από	 τον	
Οκτώβριο	 του	 1980,	 είναι	 αυτοεργοδοτούμενος	
με	δικό	του	Μελετητικό	Γραφείο.
Από	 το	 1981,	 ήταν	 ενεργό	Μέλος	 του	 ΣΠΜΑΚ,	

τον	οποίο	υπηρέτησε	συνεχώς	σε	διάφορες	θέσεις	στο	Επαρχιακό	Τμή-
μα	Λάρνακας	/Αμμοχώστου	και	στο	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο.	Με	
τη	 συνένωση	 των	 Συλλόγων,	 είναι	 ενεργό	 Μέλος	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 με	
συνεχή	παρουσία	στο	Επαρχιακό	Τμήμα	Λάρνακας	–	Αμμοχώστου	και	
στο	 Κεντρικό	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 ως	 Εκπρόσωπος	 του	 Επαρχιακού	
Τμήματος.
Είναι	Μέλος	της	Συντακτικής	Επιτροπής	του	Περιοδικού	του	Συλλόγου	
και	 Μέλος	 της	 Επαρχιακής	 Επιτροπής	 Λάρνακας	 –	 Αμμοχώστου	 του	
ΕΤΕΚ.
Είναι	παντρεμένος	και	πατέρας	δυο	παιδιών.
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ΣΦΗΚΑΣ ΑΝTΗΣ
Γεννήθηκε	το	1953	και	σπούδασε	Πολιτικός	Μη-
χανικός	στο	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσα-
λονίκης.
Εργάστηκε	για	20	χρόνια	στον	αραβικό	χώρο	και	
επέστρεψε	στην	Κύπρο	για	να	αναλάβει	Διευθυ-
ντής	Έργου	του	Εργολάβου	στο	Νέο	Γενικό	Νο-
σοκομείο	Λευκωσίας.
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 ασχολείται	 με	 την	 παροχή	

συμβουλευτικών	υπηρεσιών	στον	κατασκευαστικό	τομέα,	διεύθυνση	έρ-
γων	και	διαιτησίες.
Είναι	μέλος	του	Chartered	Institute	of	Arbitrators	ως	διαιτητής	και	μεσο-
λαβητής	(mediator).
Είναι	εγκεκριμένος	εκπαιδευτής	της	ΑνΑΔ	στην	Κύπρο	και	εγκεκριμένος	
διασυνοριακός	μεσολαβητής	του	Υπουργείου	Δικαιοσύνης	της	Ελλάδας.	
Διετέλεσε	μέλος	του	Γενικού	Συμβουλίου	του	ΕΤΕΚ	για	9	έτη	και	τα	τε-
λευταία	9	έτη	μέλος	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου.

Ο	 Πάρις	 Σκούλουκος	 είναι	 κάτοικος	 Λευκωσίας,	
απόφοιτος	του	Ελένειου	Δημοτικού	Σχολείου	και	
του	Παγκυπρίου	Γυμνασίου	Λευκωσίας.
Είναι	 απόφοιτος	 της	 Σχολής	 Πολιτικών	Μηχανι-
κών	του	Εθνικού	Μετσοβίου	Πολυτεχνείου,	στην	
Αθήνα.	Εργάστηκε	τόσο	στην	Κύπρο	όσο	και	στο	
εξωτερικό.
Διατηρεί	μελετητικό	γραφείο	από	το	1984.	Ασχο-
λείται	με	μελέτες	τόσο	του	Ιδιωτικού	όσο	και	του	
Δημόσιου	τομέα.

																																						Είναι	μέλος	του	ΕΤΕΚ,	ΣΠΟΛΜΗΚ,	ΠΟΕΕΜ,	ΤΕΕ.

ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΑΡIΣ

Είναι	 πρόεδρος	 του	 κλιμακίου	 1του Πειθαρχικού	Συμβουλίου	 του	ΕΤΕΚ,	
πρόεδρος	 του	 Επαρχιακού	 Συμβούλιου	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας	 του	
ΣΠΟΛΜΗΚ	και	πρόεδρος	της	επιτροπής	του	ΕΤΕΚ	για	τον	έλεγχο	στατι-
κής	και	αντισεισμικής	επάρκειας	κτηρίων.
Διετέλεσε	πρόεδρος	του	Επαρχιακού	Συμβούλιου	Λευκωσίας	–	Κερύνει-
ας	του	ΣΠΜΑΚ	και	πρόεδρος	συνδέσμου	γονέων	σε	Γυμνάσιο.
Είναι	εγγεγραμμένος	ως	διαιτητής	και	πραγματογνώμονας	στο	ΕΤΕΚ	και	
διαμεσολαβητής	για	εμπορικά	θέματα.
Είναι	εκπρόσωπος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	και	του	ΣΠΜΑΚ	σε	διάφορες	επιτροπές.
Είναι	παντρεμένος	με	τρία	παιδιά.

Ενωμένοι μπορούμε καλύτερα
Yποψήφιοι για εκλογές ΕΤΕΚ - Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

H 
Πλατφόρμα	 Γνώσης	 “Preventionforum+”	 είναι	 μια	

μηχανή	 αναζήτησης	 που	 επιτρέπει	 την	 στοχευμένη	

αναζήτηση	όρων	από	τους	τομείς	της	ασφάλειας	και	

υγείας	στην	εργασία	και	την	προβολή	των	αποτελεσμάτων	

αναζήτησης	κατά	τομείς	νομοθεσίας.	Οι	αναζητήσεις	πραγ-

ματοποιούνται	 μόνο	σε	 ιστοσελίδες	 και	 βάσεις	 δεδομένων	

διασφαλισμένης	ποιότητας.

Η	Πλατφόρμα	Γνώσης	 “Preventionforum+”	είναι	μία	

κοινοπραξία	 του	 Γενικού	 Φορέα	 Ασφάλισης	 κατά	

Ατυχημάτων	της	Αυστρίας	(AUVA),	του	Γερμανικού	

Φορέα	 Υποχρεωτικής	 Ασφάλισης	 κατά	 Ατυχημά-

των	(DGUV),	της	Ισότιμης	Επιτροπής	για	τον	Κατα-

σκευαστικό	Κλάδο	(PKB)	και	του	Ελβετικού	Φορέα	

Ασφάλισης	κατά	Ατυχημάτων	(SUVA),	της	οποίας	η	

διοίκηση	έχει	ανατεθεί	στον	φορέα	DGUV.	Επίσης,	

αυτή	υποστηρίζεται	από	τη	Διεθνή	Οργάνωση	Ερ-

γασίας	“International	Labour	Organization”	(ILO).

Στα	 πλαίσια	 της	 συνεργασίας	 που	 έχει	 αναπτυ-

χθεί	μεταξύ	της	Κύπρου	και	του	Γερμανικού	Φο-

ρέα	Υποχρεωτικής	Ασφάλισης	κατά	Ατυχημάτων	(DGUV),	με	

τον	οποίο	ο	Σύλλογος	μας	είχε	συνεργαστεί	στο	παρελθόν	

για	τη	διοργάνωση	Διεθνών	Συνεδρίων	για	τα	θέματα	Ασφά-

λειας	και	Υγείας	στα	Κατασκευαστικά	Έργα	και	τη	σχετική	

άδεια	του	Τμήματος	Επιθεώρησης	Εργασίας,	στην	Πλατφόρ-

μα	αυτή,	έχει	περιληφθεί	και	η	Κύπρος	η	οποία	εκπροσωπεί-

ται	 από	 το	 Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	 του	Υπουργείου	

Πλατφόρμα Γνώσης για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Knowledge	Platform	–	Prevention	Forum+

www.praeventionsforum-plus.info

Εργασίας,	 Πρόνοιας	 και	 Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων.	 Επίσης,	

στις	 γλώσσες	 αναζήτησης	 έχει	 περιληφθεί	 και	 η	 Ελληνική	

Γλώσσα.

Το	γεγονός	ότι	στην	Πλατφόρμα	αυτή	συμμετέχει	η	Κύπρος	

μαζί	με	τη	Γερμανία,	την	Αυστρία,	την	Ελβετία	και	την	Ιταλία,	

τιμά	ιδιαίτερα	και	ταυτόχρονα	προβάλλει	την	Κύπρο	και	την	

Ελληνική	γλώσσα	στον	Ευρωπαϊκό	χώρο.

Η	 πρώτη	 παρουσίαση	 της	 Πλατφόρμας	 Γνώσης	

“Preventionforum+”	έγινε	στα	πλαίσια	των	εργασιών	του	5ου	

Διεθνούς	Συνεδρίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	στα	Κατασκευα-

στικά	Έργα	που	διοργάνωσε	ο	Σύλλογος	μας	και	πραγματο-

ποιήθηκε	στις	26	και	27	Μαΐου	2017	στην	Λευκωσία.

Austria

Switzerland

Germany

Italy

Lifting and Carrying

Forced Postures

Visual Aids

Grasping Space

Limit Loads (for Lifting)

Ergonomics

Knowledge platform
WHY?
Use this multinational search engine to find 

information of high accuracy in the field of 

occupational health and safety.

WHAT?
Quality-approved information is read out 

of unambiguously predefined websites and 

databases by cutting edge search technology, 

allocating the search results to topics and 

showing them sorted by countries and topics.

In parallel to the search engine a semantic 

network will be established. This takes account 

of differences in the use of terms in various 

countries and thus additionally improves the 

quality of the search results.

Six languages:  

German, English, French,  

Italian, Greek, Spanish

WHO? 
Five fields of law:

• Germany • Switzerland • Cyprus

• Austria • Italy  

TARGET GROUP?

• Employees and their representatives

• Occupational health and  

safety practitioners

• Employers

• Occupational physicians

• Planners

• Prevention specialists

• Trainees / students

• Technical inspectors

• Any other interested persons

www.praeventionsforum-plus.info 

Sicher arbeiten
Le travail en sécurité

Sicurezza sul lavoro
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2η	Γενική	Συνέλευση	της	Ένωσης	Μηχανικών	των	Χωρών	της	Μεσογείου

Engineering	Association	of	Mediterranean	Countries	(EAMC)

Στη	2η	Γενική	Συνέλευση	και	Τεχνική	Συνάντηση	με	θέμα:	

«Αναμορφώνοντας	τις	Γέφυρες»,	της	Ένωσης	Μηχανικών	

των	 Χωρών	 της	 Μεσογείου	 -	 Engineering	 Association	 of	

Mediterranean	Countries	(EAMC),	που	διοργάνωσε	το	ΤΕΕ,	

με	την	στήριξη	της	Περιφέρειας	Κρήτης	και	του	δήμου	Ρε-

θύμνου	από	12	 -14	Μαΐου	2017	στο	Ρέθυμνο	Κρήτης,	εκ-

προσώπησε	 τον	 Σύλλογο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	

ο	 Πρόεδρος	 του,	 κος	 Πλάτωνας	 Στυλιανού	 .	 Οι	 εργασίες	

έγιναν	 παρουσία	 εκπροσώπων	 του	 ΤΕΕ	 στην	 EAMC,	 του	

προέδρου	και	 της	διοίκησης	της	EAMC,	εκπροσώπων	των	

διοικήσεων	των	Επιμελητηρίων	χωρών	της	Μεσογείου	με-

λών	 της	 EAMC,	 εκπροσώπων	 της	 αυτοδιοίκησης	 και	 πα-

ραγωγικών	και	αναπτυξιακών	φορέων	και	οργανισμών	της	

Κρήτης,	όπως	επίσης	με	τη	συμμετοχή	διακεκριμένων	ομι-

λητών,	που	ανέπτυξαν	τα	τεχνικά-επιστημονικά	θέματα	της	

συνάντησης.	

Σημαντικές	 παρουσίες	 από	 το	 εξωτερικό:	 Crtomir	 Remec	

Πρόεδρος	 του	 European	 Council	 of	 Engineers	 Chambers	

(Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 των	 Επιμελητηρίων	 των	 Μηχανι-

κών).	-	Prof	Dr.	Abdelkawi	A.	M.	Khalifa,	πρώην	Υπουργός	για	

τη	Διαχείριση	Νερού	στην	κυβέρνηση	της	Αιγύπτου	και	σή-

μερα	Καθηγητής	στο	Πανεπιστήμιο	του	Καΐρου.	Πρόεδροι	

των	 Επιμελητηρίων	 Μηχανικών	 Αιγύπτου	 (Tarek	 Ezzat	 El	

Nabarawy),	Παλαιστίνης	(Marwan	AbdelHamid,	ο	οποίος	εί-

ναι	και	ο	αμέσως	προηγούμενος	Πρόεδρος	της	Παγκόσμιας	

Ομοσπονδίας	Μηχανικών)	και	Κύπρου	(Στέλιος	Αχνιώτης).	

Πρόεδρος	Επιτροπής	Ενέργειας	του	EAMC	(Walid	El	Baba)	

από	το	Λίβανο	και	Πρόεδρος	του	EAMC	που	είναι	και	Πρό-

εδρος	της	Ένωσης	Αράβων	Μηχανικών	 (Adil	Sh	Alhadithi)	

-Από	Ιταλία	το	Γενικό	Γραμματέα	EAMC	Nicola	Monda	και	

τον	Αντιπρόεδρο	του	Δικτύου	Πανεπιστημίων	της	Μεσογεί-

ου	και	Καθηγητή	στο	Πανεπιστήμιο	του	Κόμο	Enzo	Siviero.

Ο	Οργανισμός	 ιδρύθηκε	το	2016	με	τη	στήριξη	του	World	

Federation	 of	 Engineers	 Organizations	 (WFEO).	 Σύμφω-

να	με	το	καταστατικό	του	Οργανισμού	η	στρατηγική	θέση	

των	χωρών	της	Μεσογείου	ενισχύει	τον	γεωπολιτικό	τους	

ρόλο	στην	διατήρηση	της	ισορροπίας	στην	περιοχή.	Οι	πο-

λιτικές	 και	 οικονομικές	 προκλήσεις	 καθιστούν	 αναγκαία	

τη	 συνεργασία	 των	 χωρών	 και	 τη	 διαμόρφωση	 των	 πολι-

τικών.	 Η	 Ένωση	 Μηχανικών	 των	 Χωρών	 της	 Μεσογείου	

(EAMC)	αποτελείται	από	Διεθνή	Μέλη:	ECEC	–	European	

Council	of	Engineers’	Chambers,	ECCE	–	European	Council	

of	Civil	Engineers,	και	Εθνικά	Μέλη:	Αλβανία,	Αλγερία,	Κύ-

προς,	 Αίγυπτος,	 Ελλάδα,	 Ιταλία,	 Λίβανος,	 Μάλτα,	 Παλαι-

στίνη,	 Σλοβενία,	 Συρία,	 Τυνησία,	 Réseau	 Méditerranéen	

Ecoles	d’	 Ingénieurs	 (RMEI).	Για	την	εκπλήρωση	των	σκο-

πών	 της	 Ένωσης	 έχουν	 συσταθεί	 4	 Τεχνικές	 Επιτροπές	

Engineering	Education	and	Professional	Qualification,	Energy	

and	 Renewable	 Energies,	 Environment,	 Infrastructure	 and	

Construction.	Οι	στόχοι	της	Ένωσης	Μηχανικών	των	Χωρών	

της	Μεσογείου	(EAMC)	είναι:	Η	ανάπτυξη	της	συνεργασίας	

μεταξύ	των	Ενώσεων	των	Μηχανικών	της	Ευρώπης	και	της	

Αραβικής	Μεσογείου.	 Η	 ενίσχυση	 της	 συνεργασίας	 και	 η	

ανάληψη	προγραμμάτων	κοινής	ωφέλειας	Η	καθιέρωση	της	

συνεργασίας	με	την	WFEO	και	άλλους	Διεθνείς	και	Περιφε-

ρειακούς	Οργανισμούς.

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση

Τel.:	24361467
Λάρνακα
Email:	info@chrysafisbricks.com
www.chrysafisbricks.com

Τα	Νέα	του	Συλλόγου	Χορηγεί	το	Κεραμoυργείο	Χρυσάφη
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Eτήσια	Συνέλευση	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Πάφου

H	Συνέλευση	πραγματοποιήθηκε	στο	Οίκημα	ΕΤΕΚ	Πάφου,	

την	Παρασκευή,	2	Δεκεμβρίου	2016.

Στη	Συνέλευση	παρουσιάστηκαν	οι	δράσεις	και	ο	οικονομι-

κός	απολογισμός	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	για	τη	χρο-

νιά	2016.

Eτήσια	Συνέλευση	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λεμεσού

Η	Συνέλευση	πραγματοποιήθηκε	στο	Τεχνολογικό	Πανεπι-

στήμιο	Κύπρου,	τη	Δευτέρα,	5	Δεκεμβρίου	2016.

Στη	Συνέλευση	παρουσιάστηκαν	οι	δράσεις	και	ο	οικονομι-

κός	απολογισμός	του	Επαρχιακού	Συμβουλίου	για	τη	χρο-

νιά	2016.	Με	το	πέρας	της	παρουσίασης	και	συζήτησης	για	

τον	ετήσιο	απολογισμό	του	2016,	ακολούθησε	παρουσίαση	

από	την	εταιρεία	ChtiSma	Trading	LTD,	με	θέμα	«Εξωτερική	

Θερμομόνωση	Τοίχων	και	Οροφής».

Eτήσια	Συνέλευση	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου

H	 Συνέλευση	 έγινε	 στο	 RISE	 Hotel	 στη	 Λάρνακα,	 την	 

Παρασκευή,	2	Δεκεμβρίου	2016.

Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνέλευσης	διεξήχθη	διάλεξη	με	θέμα:	

«Ο	Ρόλος	και	οι	ευθύνες	του	Μηχανικού	-	Επιβλέποντα	στη	

Διαχείριση	Συμβολαίων»,	από	τον	Πρόεδρο	του	Συλλόγου	

Πλάτωνα	 Στυλιανού.	 Επίσης,	 παρουσιάστηκαν	 οι	 δράσεις	

και	ο	οικονομικός	απολογισμός	του	Επαρχιακού	Συμβουλί-

ου	για	το	έτος	2016.

Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	ΣΠΟΛΜΗΚ

Πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	 8	 Απριλίου	 2017,	 έκτακτη	

Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου,	στο	The	Sporting	Club,	στη	Λευκωσία.

Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνέλευσης,	εγκρίθηκαν	τα	πρακτικά	

της	 24ης	 Γενικής	 Συνέλευσης,	 ενημερώθηκαν	 οι	 παρευρι-

σκόμενοι	για	το	θέμα	της	εγγραφής	του	Συλλόγου	στο	ΦΠΑ	

και	επικυρώθηκαν	τα	ονόματα	των	υποψηφίων,	για	τις	επερ-

χόμενες	εκλογές	του	ΕΤΕΚ.	

Αναφορικά	με	το	θέμα	του	ΦΠΑ,	εξουσιοδοτήθηκε	η	σχετική	

επιτροπή	του	Συλλόγου	να	παρουσιάσει	ολοκληρωμένη	πρό-

ταση	μέχρι	την	επόμενη	Γενική	Συνέλευση.

Η Συνέλευση	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 Ξενοδοχείο	 Κλεοπά-

τρα,	στη	Λευκωσία,	την	Πέμπτη,	1	Δεκεμβρίου	2016.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 εργασιών	 της	Συνέλευσης	πραγμα-

τοποιήθηκε	διάλεξη	με	θέμα:	«Υποδομές	και	Βιώσιμη	Κινη-

τικότητα	 στη	Λευκωσία»,	 από	 τον	 κ.	 Κολυβά,	 εκπρόσωπο	

του	Δήμου	Λευκωσίας,	 καθώς	επίσης	 και	Τελετή	Βράβευ-

σης	των	βραβευθέντων	στο	Διαγωνισμό	Φωτογραφίας,	με	

θέμα:	«Πόρτες	και	Παράθυρα	στην	Κύπρο».	Παράλληλα	με	

Eτήσια	Συνέλευση	Επαρχιακού	Συμβουλίου	Λευκωσίας	-	Κερύνειας

τη	Συνέλευση	λειτούργησε	έκθεση	των	φωτογραφιών	που	

βραβεύτηκαν	στον	πιο	πάνω	Διαγωνισμό.

Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	«Προσεισμικός	και	Μετασεισμικός	Έλεγχος	Υφιστάμενων	Κτηρίων»

Το	 Πιστοποιημένο	 από	 την	 ΑνΑΔ,	 Εκπαιδευτικό	 Κέντρο	

του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 διοργανώ-

νει	 Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	 με	 θέμα:	 «Προσεισμικός	 και	

Μετασεισμικός	Έλεγχος	Υφιστάμενων	Κτηρίων»,	στις	8-10	

Ιουνίου	2017,	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick,	Λεμεσός.	Εκπαι-

δευτής	 είναι	 ο	 Δρ.	 Μίλτων	 Δημοσθένους.	 Περισσότερες	

πληροφορίες	και	τα	έντυπα	συμμετοχής	θα	βρείτε	στη	σελί-

δα	του	Συλλόγου	www.spolmik.org
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Σεμινάριο	ΕΤΕΚ-	ΣΠΟΛΜΗΚ	«Ψηλά	κτίρια	-	Ασφάλεια	και	Υγεία	-	Στάδια	μελέτης	και	εκτέλεσης»	

Το	Σεμινάριο	πραγματοποιήθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	το	Σάβ-

βατο	14	Ιανουαρίου	2017	στο	Εκπαιδευτικό	και	Πολιτιστικό	

Κέντρο	ΕΤΕΚ	σε	συνεργασία	με	το	ΕΤΕΚ.	Το	Σεμινάριο	δι-

οργανώθηκε	από	τις	Επιτροπές	Ασφάλειας	και	Υγείας	του	

ΕΤΕΚ	και	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	τα	ψηλά	

κτήρια	αποτελούν	τη	νέα	τάση	στον	τομέα	των	κατασκευών	

στο	νησί	μας,	η	οποία	αποτελεί		και	μεγάλη	πρόκληση	για	

τους	κλάδους	της	μηχανικής	που	δραστηριοποιούνται	στον	

τομέα	αυτό.

Πέρα	από	τη	συμμετοχή	ξένων	Ομιλητών	από	τον	Ευρωπα-

ϊκό	 χώρο	 έγιναν	 παρεμβάσεις	 από	 τη	 Κυπριακή	 εμπειρία.	

Οι	 παρουσιάσεις	 του	 Σεμιναρίου	 είναι	 αναρτημένες	 στην	

ιστοσελίδα	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	στον	ακόλουθο	σύνδεσμο:	http://

www.etek.org.cy/site-article-1428-44-el.php

FIDIC	ΜODULE	2	Διήμερο	Σεμινάριο

‘‘Μanagement	of	Claims	and	Disputes	resolution	under	the	FIDIC	1999	Conditions	of	Contract’’

Mετά	την	επιτυχή	διεξαγωγή	του	Module	1,	«The	Practical	Use	

of	the	1999	FIDIC	Conditions	of	Contract»,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ,	σε	συ-

νεργασία	με	το	Γερμανικό	Ινστιτούτο	Εκπαίδευσης	«Nestor»	

(Nestor	Bildungsinstitut	GmbH)	και	τον	οργανισμό	FIDIC,	δι-

οργάνωσε	το	δεύτερο	κύκλο	σεμιναρίων	(Module	2)	με	θέμα:	

«Management	 of	 Claims	 and	Disputes	 resolution	 under	 the 

FIDIC	1999	Conditions	of	Contract»,	την	1	&	2	Φεβρουαρίου	

2017,	στο	Εκπαιδευτικό	και	Πολιτιστικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ.

Το	ενδιαφέρον	ήταν	εξαιρετικά	μεγάλο	και	όλες	οι	θέσεις	

συμπληρώθηκαν	από	συμμετέχοντες	από	την	Κύπρο	και	το	

εξωτερικό.

Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	«Σύγχρονες	Τάσεις	στις	Μεταλλικές	Κατασκευές:

Μόρφωση,	Σχεδιασμός,	Αποτίμηση	και	Αναβάθμιση»

Το	Πιστοποιημένο	από	την	ΑνΑΔ,	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	του	

Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	διοργανώνει	Εκ-

παιδευτικό	 Πρόγραμμα	 με	 θέμα:	 «Σύγχρονες	 Τάσεις	 στις	

Μεταλλικές	Κατασκευές:	Μόρφωση,	Σχεδιασμός,	Αποτίμη-

ση	και	Αναβάθμιση»,	στις	22	-	24	Ιουνίου	2017,	στο	Πολιτι-

στικό	και	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ,	Λευκωσία.

Εκπαιδευτές	 είναι	 οι	 Δρ	 Δημήτρης	 Βαμβάτσικος	 και	 

Δρ.	Χάρης	Γαντές.	Περισσότερες	πληροφορίες	και	τα	έντυ-

πα	συμμετοχής	θα	βρείτε	στη	σελίδα	του	Συλλόγου	www.

spolmik.org.	
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Σεμινάριο	με	θέμα	‘‘Επερχόμενες	αλλαγές	στον	Ευρωκώδικα	8’’

Πραγματοποιήθηκε	την	Παρασκευή	28	Απριλίου	2017,	με	τε-

ράστια	επιτυχία	το	Σεμινάριο	«Επερχόμενες	αλλαγές	στον	

Ευρωκώδικα	8»,	στο	The	Sporting	Club,	στη	Λευκωσία.

Κατά	τη	διάρκεια	του	Σεμιναρίου	παρουσιάστηκαν	για	πρώτη	

φορά	στην	Κύπρο	οι	επερχόμενες	αλλαγές	στον	Ευρωκώ-

δικα	8,	από	τους	διεθνώς	καταξιωμένους	Ειδικούς	Εμπειρο-

γνώμονες,	Καθηγητές,	στο	 θέμα	αυτό,	Δρ.	Ανδρέας	Κάπ-

πος,	Δρ.	Κυριαζής	Πιτιλάκης	και	Δρ.	Κρίστης	Χρυσοστόμου,	

οι	 οποίοι	 συμμετέχουν	 και	 στην	 Επιτροπή	 σύνταξης	 του	

Ευρωκώδικα.	Οι	 Καθηγητές	 παρουσίασαν	 και	 επεξήγησαν	

αναλυτικά	τις	νέες	τάσεις	και	επερχόμενες	αλλαγές	στην	

Αντισεισμική	Μηχανική,	αλλά	και	στους	Ευρωκώδικες.

Σειρά	Σεμιναρίων	με	θέμα	«Διαχείρηση	Οικοδομικού	Συμβολαίου»

Ολοκληρώθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	η	σειρά	οκτώ	σεμιναρί-

ων	με	θέμα	«Διαχείριση	Οικοδομικού	Συμβολαίου»,	η	οποία	

διήρκησε	 από	 τον	 Οκτώβριο	 2016,	 μέχρι	 το	 Φεβρουάριο	

2017.

Στη	σειρά	σεμιναρίων	παρουσιάστηκαν	στους	συμμετέχο-

ντες	τα	ακόλουθα	θέματα	όπως:	

•	 Το	έργο	και	ο	ρόλος	του	κάθε	συντελεστή	σε	αυτό

•	Οι	υποχρεώσεις	του	εργολάβου	και	οι	υποχρεώσεις	του	

εργοδότη	μέσα	από	την	σύμβαση	εργολαβίας

•	 Έμπρακτη	συμπλήρωση	των	εργασιών	και	αποκατάσταση	

των	κακοτεχνιών

•	 Παράταση	χρόνου	και	αναπροσαρμογή	της	νέας	ημερο-

μηνίας	για	την	έμπρακτη	συμπλήρωση	των	εργασιών

•	 Παράταση	χρόνου	-	πρόγραμμα	διεξαγωγής	των	εργασι-

ών	(critical	path)	-	τεχνικές	ανάλυσης	του	προγράμματος	

διεξαγωγής	των	εργασιών

•	 Απώλειες	 και	 έξοδα	 προξενούμενα	 από	 την	 διατάραξη	

της	κανονικής	περιόδου	των	εργασιών

•	 Μαύρες	τρύπες	των	συμβολαίων	(black	holes)

•	 Τερματισμός	της	σύμβασης	εργολαβίας.

Η	όλη	διοργάνωση	έλαβε	πολύ	θετικά	σχόλια	από	τους	συμ-

μετέχοντες	και	μελετάται	το	ενδεχόμενο	επανάληψης	του.

Ο	Πρόεδρος	και	τα	μέλη	του	Κ.Δ.Σ.	του	Συλλόγου	μας,	εκ-

φράζουν	θερμές	ευχαριστίες	στο	Δικηγορικό	γραφείο	Γ.Ζ.	

Γεωργίου	και	το	Δικηγόρο	κ.	Γιώργο	Ιωάννου,	ο	οποίος	ήταν	

ο	εισηγητής	των	σεμιναρίων,	για	την	άψογη	συνεργασία	και	

επιτυχή	πραγματοποίηση	των	σεμιναρίων.

Τel.:	24361467
Λάρνακα
Email:	info@chrysafisbricks.com
www.chrysafisbricks.com

Τα	Νέα	του	Συλλόγου	Χορηγεί	το	Κεραμoυργείο	Χρυσάφη
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Συνάντηση	Πολιτικών	Μηχανικών	με	το		Δήμαρχο	Λευκωσίας

Αντιπροσωπεία	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύ-

πρου,	αποτελούμενη	από	τον	Πρόεδρό	του,	Πλάτωνα	Στυ-

λιανού	και	αξιωματούχους	του	ΚΔΣ,	είχε	συνάντηση	με	το		

Δήμαρχο	Λευκωσίας	κ.	Κωνσταντίνο	Γιωρκάτζη	και	εκπρο-

σώπους	των	Τεχνικών	Υπηρεσιών	του	Δήμου.	Η	συνάντηση	

πραγματοποιήθηκε	τη	Δευτέρα	24	Απριλίου	2017,	σε	πολύ	

καλό	κλίμα,	στο	Δημαρχείο	Λευκωσίας.

Οι	 εκπρόσωποι	 του	 Συλλόγου	 ζήτησαν	 να	 ενημερωθούν	

για	την	πορεία	των	έργων	στην	Πλατεία	Ελευθερίας	και	το	

θέμα	της	διέλευσης	ή	όχι	οχημάτων	από	την	πλατεία,	εκ-

φράζοντας	και	τη	θέση	του	Συλλόγου	για	τη	μη	διέλευση	

οχημάτων	από	την	πλατεία.	Επιπρόσθετα,	ζήτησαν	ενημέ-

ρωση	για	 τα	προγραμματιζόμενα	έργα,	όπως	η	ανάπλαση	

του	παλιού	ΓΣΠ,	 καθώς	και	 οι	 βελτιώσεις	οδικών	δικτύων	

στα	Δημοτικά	Όρια	Λευκωσίας.	Τέλος,	συζητήθηκε	το	θέμα	

των	 επικίνδυνων	 οικοδομών,	 της	 περιόδου	 εγγύησης	 των	

έργων	και	πιθανοί	τρόποι	συνεργασίας	με	το	Δήμο.

Ο	Δήμαρχος	και	οι	εκπρόσωποι	του	Δήμου	με	τη	σειρά	τους,	

ενημέρωσαν	και	εξήγησαν	με	λεπτομέρεια	τις	θέσεις	και	τα	

χρονοδιαγράμματα	 του	 Δήμου	 για	 τα	 οδικά	 πολεοδομικά	

έργα	της	πενταετίας	και	όχι	μόνον.

Προκήρυξη	Φωτογραφικού	Διαγωνισμού	«Αρχαίες	Κατασκευές	της	Κύπρου»

Το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λευκωσίας	–	Κερύνειας	ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 (ΣΠΟΛΜΗΚ)	

προκηρύσσει	Διαγωνισμό	Φωτογραφίας	με	θέμα:	«Αρχαίες	

Κατασκευές	της	Κύπρου».

Το	θέμα	του	διαγωνισμού	είναι	κατασκευές	που	κατασκευ-

άστηκαν	στην	Κύπρο	πριν	το	1850	και	δεν	έγιναν	σε	αυτές	

επεμβάσεις	τα	τελευταία	150	χρόνια	(π.χ.	χωρίς	επεμβάσεις	

από	σκυρόδεμα,	χάλυβα	κλπ).	Παραδείγματα	αρχαίων	κατα-

σκευών	 είναι	 αρχαία	 κτήρια,	 ναοί,	 θέατρα,	 λιμενικά	 έργα,	

υδραγωγεία,	 κάστρα,	 οχυρωματικά	 τείχη,	 τοίχοι	 αντιστή-

ριξης,	 γέφυρες	 και	 άλλα	 κτίσματα	 που	 κατασκευάστηκαν	

στην	Κύπρο	σε	διάφορες	περιόδους,	 από	 την	αρχαιότητα	

μέχρι	το	1850	μ.Χ.

Οι	σκοποί	του	διαγωνισμού	περιλαμβάνουν:

•	 Προβολή	αρχαίων	κατασκευών	της	Κύπρου.

•	 Παρουσίαση	 της	 εξέλιξης	 των	 διαφόρων	 τεχνολογιών	

κατασκευών	και	των	ξένων	επιδράσεων	στην	Κύπρο	δια	

μέσου	των	αιώνων.

•	 Ενασχόληση	του	κοινού	με	τη	φωτογραφία	και	την	αρχαι-

ολογία.

Οι	 φωτογραφίες	 δυνατόν	 θα	 εκτεθούν	 σε	 έκθεση	 και	 θα	

χρησιμοποιηθούν	σε	ημερολόγιο	που	θα	εκδοθεί.

Ο	διαγωνισμός	πραγματοποιείται	με	τη	συνεργασία	της	Φωτο-

γραφικής	Εταιρείας	Κύπρου	και	του	Τμήματος	Αρχαιοτήτων.	

Στηρίζεται	από	το	ICOMOS	–	Tμήμα	Κύπρου	και	την	ΟΣΕΟΚ.

Ο	διαγωνισμός	είναι	ανοικτός	για	όλα	τα	πρόσωπα	(ερασι-

τέχνες	και	επαγγελματίες	φωτογράφους,	μαθητές,	φοιτη-

τές,	Κύπριους,	αλλοδαπούς,	κ.λ.π)

Περισσότερες	πληροφορίες	θα	βρείτε	στην	ιστοσελίδα	του	

Συλλόγου	στο	www.spolmik.org

Συμμετοχή	Συλλόγου	στην	Αναδάσωση	περιοχής	Σολέας

Στο	 πλαίσιο	 των	 δραστηριοτήτων	 κοινωνικής	 προσφοράς,	

ο	Σύλλογός	μας	συνέβαλε	στην	προσπάθεια	του	Τμήματος	

Δασών	 για	 αναδάσωση	 των	 καμένων	 δασικών	 εκτάσεων	

στην	περιοχή	Σολέας,	με	ομάδα	εθελοντών	Πολιτικών	Μη-

χανικών,	τους	οποίους	ευχαριστούμε	 ιδιαίτερα.	Η	δεντρο-

φύτευση	πραγματοποιήθηκε	την	Κυριακή	8	Ιανουαρίου	2017. 

Ευχόμαστε	να	μην	βρεθεί	ξανά	ο	τόπος	μας	σε	τέτοιου	εί-

δους	οικολογική	καταστροφή.
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Συνάντηση	των	Χωρών	του	νότου	της	FEANI

Συμμετοχή	ΣΠΟΛΜΗΚ	στην	έκθεση	Constructions

Πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	25	Μαΐου	2017	στη	Μαδρί-

τη	συνάντηση	 των	χωρών	 του	Νότου	 της	FEANI.	 Στη	συ-

γκεκριμένη	 συνάντηση	 η	 οποία	 γίνεται	 για	 πρώτη	 φορά,	

είχαν	 παραστεί	 εκπρόσωποι	 των	 Εθνικών	 Επιτροπών	 της	

Ισπανίας,	της	Πορτογαλίας,	της	Γαλλίας,	της	Ελλάδας	και	

της	Κύπρου.	Την	χώρα	μας	εκπροσώπησε	ο	Γενικός	Γραμ-

ματέας	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 και	

Γενικός	 Γραμματέας	 της	 Εθνικής	 Επιτροπής	 της	 FEANI	

Κύπρου	Ανδρέας	Θεοδότου,	ενώ	ιδιαίτερα	σημαντική	ήταν	

και	η	παρουσία	του	εκπροσώπου	της	Ελλάδας,	συνάδελφου	

Άρη	Χατζηδάκη,	ο	οποίος	είναι	ο	εκλεγμένος	Πρόεδρος	του	

ECCE	(European	Council	of	Civil	Engineers),	καθώς	επίσης	

και	του	Προέδρου	της	FEANI	Δρ.	Jose	Vieira.	

Η	 συζήτηση	 που	 διεξήχθη	 στη	 συνάντηση	 ήταν	 ιδιαίτερα	

εποικοδομητική,	αφού	συζητήθηκαν	αρκετά	σημαντικά	θέ-

ματα,	 ενώ	παράλληλα	φάνηκαν	 τα	πολλά	 κοινά	 ζητήματα	

που	απασχολούν	τις	συγκεκριμένες	χώρες.	Μεταξύ	άλλων	

συζητήθηκαν	η	ρύθμιση	του	Επαγγέλματος	του	Μηχανικού	

στις	διάφορες	χώρες	της	Ευρώπης,	ο	τρόπος	αναγνώρισης	

του	Επαγγέλματος,	ούτως	ώστε	να	είναι	εφικτή	η	μετακί-

νηση	μεταξύ	των	χωρών	της	Ευρώπης	αλλά	και	η	ανάγκη	

εντονότερης	συμμετοχής	στα	κέντρα	λήψεως	αποφάσεων	

της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Με	τη	βοήθεια	του	συνάδελφου	

Άρη	Χατζηδάκη,	εκπροσώπου	της	Ελλάδας,	επιχειρηματο-

λογήσαμε	υπέρ	 της	ρύθμισης	 του	επαγγέλματος	 του	Μη-

χανικού	ή	τουλάχιστον	της	ύπαρξης	κάποιον	κανόνων	που	

να	διασφαλίζουν	την	ποιότητα	της	παροχής	των	υπηρεσιών	

του	κλάδου	της	Μηχανικής.	

Συζητήθηκαν	επίσης	διάφορα	άλλα	θέματα,	όπως	η	ανάγκη	

εφαρμογής	 κοινών	 προγραμμάτων	 σπουδών	 στους	 κλά-

δους	της	Μηχανικής	των	Ευρωπαϊκών	Πανεπιστημίων	αλλά	

και	τρόποι	προώθησης	της	Διά	Βίου	Μάθησης.	

Ως	αποτέλεσμα	όλων	αυτών	αποφασίστηκε	η	ενίσχυση	της	

συνεργασίας	μεταξύ	των	χωρών	του	Νότου	αφού	φάνηκε	

ξεκάθαρα	η	συναντίληψη	σε	αρκετούς	τομείς,	για	το	λόγο	

αυτό	προτάθηκε	και	η	δημιουργία	ξεχωριστής	γραμματείας	

για	τις	χώρες	του	Νότου.	Όσον	αφορά	την	επόμενη	συνά-

ντηση	 προτάθηκε	 όπως	 πραγματοποιηθεί	 στην	 χώρα	 μας	

την	Άνοιξη	του	2018.		     

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	ήταν	για	ακόμα	

μια	χρονιά,	υποστηρικτής	και	συμμετείχε	με	περίπτερο	στην	

διεθνή	 έκθεση	 Constructions,	 η	 οποία	 πραγματοποιήθηκε	

στις	12-14	Μαίου	2017,	στη	Λευκωσία.		

Τel.:	24361467
Λάρνακα
Email:	info@chrysafisbricks.com
www.chrysafisbricks.com

Τα	Νέα	του	Συλλόγου	Χορηγεί	το	Κεραμoυργείο	Χρυσάφη




