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Αγαπητοί	Φίλοι,	Αγαπητοί	Συνάδελφοι,

Είμαι	πολύ	περήφανος	που	έχω	τη	τιμή	

να	είμαι	ο	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	Πο-

λιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	και	 ειδικά	

φέτος	που	κλείνει	τα	πρώτα	25	χρόνια	

της	ζωής	του.	Για	ένα	τέταρτο	του	αι-

ώνα	ο	Σύλλογός	Πολιτικών	Μηχανικών	

Κύπρου	 είναι	 η	 επαγγελματική	 οργά-

νωση	και	η	φωνή	των	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	της	Κύπρου.

Από	 τις	 12	 Δεκεμβρίου	 1992	 όπου	

πραγματοποιήθηκε	 η	 Πρώτη	 Ιδρυτική	

Συνέλευση	και	ο	Σύλλογος	απαριθμού-

σε	μόλις	70	μέλη,	φτάσαμε	σήμερα	να	

έχουμε	 πέραν	 των	 2000	 μελών.	 Πε-

ράσαμε	από	τα	πρώτα	πέτρινα	χρόνια	

στα	χρόνια	της	καταξίωσης.

Από	την	ημέρα	ίδρυσης	του	Συλλόγου	

θεωρούμε	ότι	έχουμε	διανύσει	αρκετό	

δρόμο	όσον	αφορά	τους	στόχους	που	

τέθηκαν:	

❯❯ Έχουμε	 συμβάλει	 στην	 προώθηση	

και	ανάπτυξη	της	επιστήμης	της	πολι-

τικής	μηχανικής	στην	Κύπρο.

❯❯ Έχουμε	συμβάλει	στην	αναβάθμιση	

του	κύρους	του	επαγγέλματος	μας	και	

στη	 βελτίωση	 του	 επιπέδου	 των	προ-

σφερόμενων	υπηρεσιών	του	Πολιτικού	

Μηχανικού.	

❯❯ Φροντίζουμε	ώστε	τα	μέλη	μας	να	

λαμβάνουν	 ενημέρωση	 μέσω	 του	 μη-

νιαίου	ενημερωτικού	δελτίου	αλλά	και	

των	 τακτικών	 εκδόσεων	 του	 περιοδι-

κού	μας.

❯❯ Επίσης,	φροντίζουμε	ώστε	τα	μέλη	

μας	να	λαμβάνουν	συνεχή	εκπαίδευση	

και	 ενημέρωση	 μέσω	 εκπαιδευτικών	

προγραμμάτων,	σεμιναρίων	 και	 άλλων	

εκδηλώσεων.	

❯❯ Μάλιστα	 καταφέραμε	 όπως,	 μετά	

από	 μια	 μεγάλη	 προσπάθεια	 το	 2016	

ο	 Σύλλογός	 μας	 να	 πιστοποιηθεί	 ως	

εκπαιδευτικό	κέντρο	εγκεκριμένο	από	

την	ΑνΑΔ	και	με	αυτό	τον	τρόπο	μπο-

ρούμε	να	προσφέρουμε	υψηλής	ποιό-

τητας	 εκπαίδευση	 σε	 προσιτές	 τιμές	

μέσω	των	επιχορηγήσεων.	

❯❯ Ο	 Σύλλογος	 για	 να	 μπορέσει	 να	

ανταποκριθεί	στις	ποικίλες	δραστηριό-

τητές	του	εργοδοτεί	πλέον	μία	διοικη-

τικό	 και	 μία	 γραμματειακό	 λειτουργό,	

ενώ	 στηρίζεται	 στην	 ανιδιοτελή	 προ-

σφορά	τόσο	από	το	Κεντρικό	Διοικητι-

κό	Συμβούλιο	όσο	και	από	τα	Επαρχια-

κά	Συμβούλια.

Ο	δρόμος	όμως	παραμένει	μακρύς	και	

δύσκολος	 και	 γι’	 αυτό	 δεν	 εφησυχά-

ζουμε.	Οι	 συνεχείς	 και	 ραγδαίες	 εξε-

λίξεις	στην	επιστήμη	μας	δεν	μας	επι-

τρέπουν	 να	 καθορίσουμε	 τέρμα	 ούτε	

και	να	παραμένουμε	αδρανείς.	Το	ίδιο	

και	οι	προκλήσεις	με	τις	οποίες	έρχε-

ται	αντιμέτωπος	ο	κλάδος	μας.	

Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά για 
το καλό της κοινωνίας και του 
επαγγέλματός μας.

Εύχομαι	ο	Σύλλογός	μας	να	συνεχίσει	

και	στο	μέλλον	να	είναι	ένας	αξιοπρε-

πής	και	περήφανος	Σύλλογος,	με	σο-

βαρά	και	συνετά	στελέχη	που	προσφέ-

ρουν	ανιδιοτελώς	και	με	ενθουσιασμό	

τις	 υπηρεσίες	 τους	 για	 την	 επιστήμη	

της	Πολιτικής	Μηχανικής	αλλά	και	για	

τον	τόπο	τους.

Τέλος,	σας	προσκαλώ	στην	25η	Γενική	

Συνέλευση	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου,	η	οποία	θα	είναι	

και	εκλογική	και	θα	πραγματοποιηθεί	

στις	2	Δεκεμβρίου	2017,	στο	Συνεδρι-

ακό	Κέντρο	Φιλοξενία	στη	Λευκωσία.

•	 Η	 Γενική	 Συνέλευση	 έχει	 τεθεί	 υπό	

την	 αιγίδα	 του	 Προέδρου	 της	 Δημο-

κρατίας	 και	 ο	 Υπουργός	 Εσωτερικών	 

κ.	Κωσταντίνος	Πετρίδης	θα	απευθύνει	

χαιρετισμό	και	θα	κηρύξει	την	έναρξη	

των	εργασιών	της.

•	Η	Γενική	Συνέλευση	θα	 έχει	 εορτα-

στικό	χαρακτήρα	λόγω	των	25χρονων	

και	θα	αποτελέσει	επίσης	την	έναρξη	

του	Ευρωπαϊκού	Έτους	Πολιτικού	Μη-

χανικού	(2018).

Την	 έναρξη	 θα	 τελέσει	 ο	 επόμενος	

Πρόεδρος	του	ECCE	κ.	Άρης	Χατζηδά-

κης,	ο	οποίος	θα	δώσει	και	την	κεντρι-

κή	ομιλία	 της	Γενικής	Συνέλευσης	με	

θέμα:	 ‘‘Το	 επάγγελμα	 που	 μορφοποί-

ησε	τον	σύγχρονο	κόσμο.	H	γέννηση	

της	επιστήμης	των	κατασκευών,	μικρή	

αναδρομή	και	επίκαιρες	σκέψεις’’.	

Της	 Γενικής	 μας	 Συνέλευσης	 στις	 

02	Δεκεμβρίου,	προηγούνται	οι	Επαρ-

χιακές	Συνελεύσεις	(ΕΣ)	με	το	ακόλου-

θο	πρόγραμμα:

10	 Νοεμβρίου

	 ΕΣ	Πάφου

22	 Νοεμβρίου

	 ΕΣ	Λάρνακας-Αμμοχώστου

23 	 Νοεμβρίου

	 ΕΣ	Λευκωσίας	Κερύνειας

28	 Νοεμβρίου

	 ΕΣ	Λεμεσού

Σας	ευχαριστώ,

Πλάτωνας	Στυλιανού

Πρόεδρος	ΚΔΣ,	ΣΠΟΛΜΗΚ.

25   Γενική Συνέλευση
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Γενική ΣυνέλευσηΓενική Συνέλευση
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09:00 - 9:30  Προσέλευση Μελών - Εγγραφές

10:00 - 10:15  Χαιρετισμοί
 κ. Στέλιος Αχνιώτης - Πρόεδρος
 Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 κ. Πλάτωνας Στυλιανού – Πρόεδρος

 Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

10:15 - 10:45  Ομιλία
 «Το επάγγελμα που μορφοποίησε τον σύγχρονο 

κόσμο. H γέννηση της επιστήμης των  κατασκευ-
ών, μικρή αναδρομή και επίκαιρες σκέψεις»

                  Εισηγητής: κ. Άρης Χατζηδάκης - ECCE (European 

Council of Civil Engineers) President Elect

10:45 – 11:00  Κήρυξη Εργασιών Γενικής Συνέλευσης
 κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης - Υπουργός Εσωτερι-

κών, εκ μέρους του Εξοχότατου Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη 

11:00 – 11:15  Διάλειμμα

11:15 – 11:35 Κήρυξη Έναρξης Εκδηλώσεων Ευρωπαϊκού  

Έτους Πολιτικού Μηχανικού 2018
 κ. Πλάτωνας Στυλιανού - Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ & 

Μέλος της Επιτροπής διοργάνωσης εκδηλώσε-
ων Έτους Πολιτικού Μηχανικού 2018 του ECCE  

(ECCE Steering Committee)

11:35 – 12:00  Ανακήρυξη Επίτιμου Μέλους
 Ανακήρυξη του κ. Άρη Χατζηδάκη ως επίτιμου 

μέλους του ΣΠΟΛΜΗΚ

 Βραβεύσεις
 Απονομή Τιμητικών Πλακετών στους πρώην Προ-

έδρους ΣΠΟΛΜΗΚ και στον τελευταίο Πρόεδρο 

ΣΠΜΑΚ 

	 Μεταθανάτια Τιμή
 Μεταθανάτια Τιμή στον Aείμνηστο Συνάδελφο 

Πολιτικό Μηχανικό Χρυσόστομο Ιταλό

12:00 - 12:30    Διάλειμμα – Δεξίωση  

12:30 – 13:15    Εργασίες Γενικής Συνέλευσης
 •  Έγκριση Πρακτικών Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-

σης (08.04.2017)
 • Λογοδοσία Προέδρου για το έτος 2017
 • Ταμειακός Απολογισμός για το έτος 2016
 • Συζήτηση και έγκριση των πεπραγμένων του Κε-

ντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της οικονο-
μικής διαχείρισης ελέγχου των βιβλίων και λογα-
ριασμών

 • Διορισμός και αμοιβή Ελεγκτών
 • Δημιουργία ξεχωριστής νομικής οντότητας για το 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΠΟΛΜΗΚ

 • Θέματα Ενημέρωσης

13:15 - 14:30 Εκλογή Μελών Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Υποβολή Υποψηφιοτήτων
 • Εκλογές

14:30               Λήξη Εργασιών Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓENIKHΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και τα Mέλη του

Kεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

σας προσκαλούν, στην 25η Γενική Συνέλευση 

η οποία θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

στη Λευκωσία.

Έναρξη στις 10:00

25   Γενική Συνέλευση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γενική ΣυνέλευσηΓενική Συνέλευση
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Με	 αφορμή	 τις	 πρόσφατες	 καταστροφές	 στη	 Λέσβο	

(ισχυρός	 σεισμός	 6,1	 ρίχτερ	 με	 καταρρεύσεις	 σπι-

τιών),	 στο	 Λονδίνο	 (ολοκληρωτική	 καταστροφή	 24όροφου	

κτιρίου	 από	 πυρκαγιά	 με	 δεκάδες	 νεκρούς),	 στην	 Αλεξάν-

δρεια	 Αιγύπτου	 (κατάρρευση	 13όροφου	 κτιρίου)	 και	 στο	

Ναϊρόμπι	Κένυας	 (κατάρρευση	7όροφου	 κτιρίου),	 αλλά	 και	

τους	προηγούμενους	σεισμούς	στην	 Ιταλία	με	δεκάδες	θύ-

ματα	και	τεράστιες	υλικές	καταστροφές,	ο	Σύλλογος	Πολιτι-

κών	Μηχανικών	Κύπρου	επισημαίνει	για	άλλη	μια	φορά	την	

ανάγκη	για	άμεση	νομοθέτηση	του	περιοδικού	ελέγχου	των	

οικοδομών	από	Πολιτικούς	Μηχανικούς.	Η	συγκεκριμένη	νο-

μοθέτηση	αφορά	προδιαγραμμένη	διαδικασία	με	την	έκδοση	

''Πιστοποιητικού	Επιθεώρησης	Στατικής	Επάρκειας''.	Η	διαδι-

κασία	θα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	(μεταξύ	άλλων)	ελέγχους	

στατικής	και	αντισεισμικής	επάρκειας,	σταθερότητας	των	μη	

φερόντων	στοιχείων	(όπως	εξωτερικών	επενδύσεων)	και	πυ-

ρασφάλειας.	Επιπρόσθετα,	το	Πιστοποιητικό	αυτό	θα	πρέπει	

να	απαιτείται	αυστηρά	από	την	πολιτεία	για	τη	μεταβίβαση	ή	

ενοικίαση	των	οικοδομών.

 

Η	ανάγκη	για	τον	περιοδικό	έλεγχο	των	οικοδομών	προκύ-

πτει	από	το	γεγονός	ότι	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	κτιριακού	

αποθέματος	στην	Κύπρο	κατασκευάστηκε	την	περίοδο	μετά	

την	τουρκική	εισβολή	(1974),	όπου	η	πίεση	για	στέγαση	των	

προσφύγων,	αλλά	και	οι	νέες	ανάγκες	της	κοινωνίας	γενικό-

τερα,	 οδήγησαν	στη	 χρήση	ακατάλληλων	αδρανών	 υλικών	

(λόγω	 απώλειας	 των	 λατομείων	 Πενταδακτύλου).	 Επιπρό-

σθετα	οι	οικοδομές	αυτές	μελετήθηκαν	και	 κατασκευάστη-

καν	 	πριν	την	εφαρμογή	του	πρώτου	αντισεισμικού	κανονι-

σμού	(1994)	και	την	εισαγωγή	του	θεσμού	της	υποχρεωτικής	

επίβλεψης	από	Αρχιτέκτονα	και	Πολιτικό	Μηχανικό	(1999).	

 

Οι	 πιο	 πάνω	 επιβαρυντικοί	 παράγοντες,	 σε	 συνδυασμό	 με	

την	απουσία	αποτελεσματικών	νομικών	μηχανισμών	που	να	

επιβάλλουν	στους	ιδιοκτήτες	την	περιοδική	συντήρηση	των	

κτιρίων	 τους,	 έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	 να	 υπάρχουν	 σήμερα	

χιλιάδες	 επικίνδυνες	 οικοδομές	 οι	 οποίες	 χρήζουν	 άμεσης	

δομικής	επισκευής	ή/και	δομικής	ενίσχυσης.	

 

Η	έντονη	σεισμική	δραστηριότητα	της	Ανατολικής	Μεσογεί-

ου	και	η	 κακή	ποιότητα	

μεγάλου	 μέρους	 των	

υφισταμένων	 οικοδο-

μών	 στην	 Κύπρο,	 δεν	

επιτρέπουν	 άλλη	 κω-

λυσιεργία,	 χρονοτριβή	

και	 δικαιολογίες,	 εκτός	

εάν,	για	άλλη	μια	φορά,	

θα	 ενεργήσουμε	 σαν	

κοινωνία	μετά	ερειπίων.	

Επιτακτική ανάγκη ο έλεγχος κτιρίων και η έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης
Καταστροφές	από	σεισμούς,	πυρκαγιές,	αλλά	και	άλλες	αστοχίες	κατασκευών

Eπιθυμούμε	να	αναφερθούμε	στο	πιο	πάνω	θέμα	με	αφορ-

μή	τον	πρόσφατο	σεισμό	στην	Κω	(20/07/17)	όπου	κτί-

ρια	κατέρρευσαν	και	ο	απολογισμός	περιλαμβάνει	2	νεκρούς	

και	εκατοντάδες	τραυματίες,	 	την	ολοκληρωτική	καταστρο-

φή	24όροφου	κτιρίου	από	πυρκαγιά	με	δεκάδες	νεκρούς,	στο	

Λονδίνο	 (14/06/17),	 την	 πρόσφατη	 κατάρρευση	 τριώροφης	

οικοδομής	στην	Ιταλία	(07/07/17),	τις	πρόσφατες	καταστρο-

φές	στη	Λέσβο	(ισχυρός	σεισμός	6,1	ρίχτερ	με	καταρρεύσεις	

σπιτιών,	17/06/17),	την	κατάρρευση	13όροφου	κτιρίου	στην	

Αλεξάνδρεια	Αιγύπτου	(01/06/17),	καθώς	και	την	κατάρρευ-

ση	7όροφου	κτιρίου	στο	Ναϊρόμπι	Κένυας	(13/06/17)	και	να	

εισηγηθούμε	 την	 άμεση	 νομοθετική	 ρύθμιση	 για	 τακτική	

επιθεώρηση	κτιρίων,	από	Πολιτικούς	Μηχανικούς. 

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛΜΗΚ)	επι-

σημαίνει	 για	 άλλη	 μια	φορά	ότι	 επιβάλλεται	 η	 νομοθετική	

ρύθμιση	της	τακτικής	επιθεώρηση	των	κτιρίων	και	έκδοσης	

σχετικού	 πιστοποιητικού	 επιθεώρησης	 το	 οποίο	 αποτελεί	

το	καλύτερο	προληπτικό	μέτρο	αποφυγής	παρόμοιων	κατα-

στροφικών	συμβάντων,	των	οποίων	οι	συνέπειες	περιλαμβά-

νουν	πέρα	από	τις	οικονομικές	ζημιές	και	 την	απώλεια	αν-

θρωπίνων	ζωών.

Λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	η	Κύπρος	βρίσκεται	σε	σεισμογενή	

περιοχή	θα	πρέπει	να	προωθηθούν	από	την	πολιτεία,	το	συ-

ντομότερο	δυνατόν,	 οι	 κατάλληλες	προληπτικές	 ενέργειες	

και	όχι	να	αναγκαστούμε	να	αντιμετωπίσουμε	τα	θέματα	αυτά	

Επιστολή	ΣΠΟΛΜΗΚ	προς	Πρόεδρο	Δημοκρατίας,	όλους	τους	Αρμοδίους	και	Εμπλεκομένους

Θέμα: Πιστοποιητικό τακτικής επιθεώρησης κτιρίων

Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πρόεδρος,	Ανδρέας	Θεοδότου	Γενικός	Γραμματέας	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Ενέργειες ΣυλλόγουΕνέργειες Συλλόγου
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ετεροχρονισμένα,	αφού		συμβούν	τα	καταστροφικά	συμβά-

ντα	με	όλες	τις	ανεπιθύμητες	καταστροφικές	συνέπειες.		Η	

έντονη	σεισμική	δραστηριότητα	της	Ανατολικής	Μεσογείου	

και	η	κακή	ποιότητα	μεγάλου	μέρους	των	υφισταμένων	κτι-

ρίων	στην	Κύπρο,	δεν	επιτρέπουν	άλλη	κωλυσιεργία,	χρονο-

τριβή	και	δικαιολογίες.	Οι	αρμόδιες	υπηρεσίες	του	Κράτους	

αλλά	και	το	Κοινοβούλιο	οφείλουν	να	προωθήσουν	την	απα-

ραίτητη	νομοθετική	ρύθμιση	και	άλλες	τυχόν	ενέργειες	που	

θα	 εξασφαλίσουν	στους	 κατοίκους	 της	Κύπρου	προσωπική	

ασφάλεια	και	σιγουριά	για	τις	περιουσίες	τους	και	ταυτόχρο-

να	θα	προστατεύσουν	το	Κράτος	από	αχρείαστες	δαπάνες	

αποκατάστασης	 των	 καταστροφικών	 συνεπειών	 από	 ένα	

ανεπιθύμητο	συμβάν	σεισμού	ή	άλλο	καταστροφικό	συμβάν.

Θεωρούμε	 ότι	 μέχρι	 σήμερα,	 οι	 ενέργειες	 της	 Πολιτείας	

αναφορικά	με	τις	επικίνδυνες	οικοδομές,	είναι	πολύ	αργοπο-

ρημένες	και	«πυροσβεστικές»,	δηλαδή	μετά	που	καθίσταται	

μία	οικοδομή	επικίνδυνη,	ή	ακόμα,	μετά	από	κάποιο	ατύχημα,	

λαμβάνονται	κάποια	ελάχιστα	μέτρα	τα	οποία	είναι	απλά	κά-

ποια	πρόχειρα	μέτρα	επίλυσης	ή	διαχείρισης	μόνο	του	συ-

γκεκριμένου	προβλήματος.

Η	θέση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	(ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ)	 είναι	 ότι,	σαν	πολιτεία	 και	 σαν	 κοινωνία,	 πρέπει	 να	

δράσουμε	 προληπτικά.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 ΜΟΝΟ	 με	 την	

υιοθέτηση	σοβαρών	μέτρων	που	θα	βοηθήσουν	στην	ολιστι-

κή	επίλυση	του	προβλήματος.	Ένα	από	αυτά	είναι	η	πιστο-

ποίηση	 των	 οικοδομών	 μέσω	 της	 «τακτικής	 επιθεώρησης»	

των	 οικοδομών.	 Το	 μέτρο	 αυτό	 θα	 βοηθήσει	 την	 εξάλειψη	

της	 κύριας	 γενεσιουργού	 αιτίας,	 της	 ύπαρξης	 επικίνδυνων	

οικοδομών,	 που	 είναι	 η	 έλλειψη	συντήρησης.	Άλλες	αιτίες	

ύπαρξης	 πολλών	 επικίνδυνων	 οικοδομών	 είναι	 το	 γεγονός	

ότι	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	κτιριακού	αποθέματος	στην	Κύ-

προ	κατασκευάστηκε	την	περίοδο	μετά	την	τουρκική	εισβο-

λή	(1974),	όπου	η	πίεση	για	στέγαση	των	προσφύγων,	αλλά	

και	 οι	 νέες	 ανάγκες	 της	 κοινωνίας	 γενικότερα,	 οδήγησαν	

στη	 μαζική	 κατασκευή	 οικοδομών	 με	 χρήση	 ακατάλληλων	

αδρανών	υλικών	(λόγω	απώλειας	των	λατομείων	Πενταδα-

κτύλου).	Επιπρόσθετα	οι	οικοδομές	αυτές	μελετήθηκαν	και	

κατασκευάστηκαν	πριν	 την	 εφαρμογή	 του	πρώτου	αντισει-

σμικού	κανονισμού	 (1994)	αλλά	και	της	εισαγωγής	του	θε-

σμού	της	υποχρεωτικής	επίβλεψης	από	Αρχιτέκτονα	και	Πο-

λιτικό	Μηχανικό	(1999).	

Οι	πιο	πάνω	επιβαρυντικοί	παράγοντες,	σε	συνδυασμό	με	την	

απουσία	αποτελεσματικών	νομικών	μηχανισμών	που	να	επι-

βάλλουν	στους	ιδιοκτήτες	την	συστηματική	συντήρηση	των	

κτιρίων	 τους,	 έχουν	ως	 αποτέλεσμα	να	 υπάρχουν	 σήμερα	

χιλιάδες	επικίνδυνες	οικοδομές	οι	οποίες	χρήζουν	άμεσης	

συντήρησης	ή	δομικής	επισκευής	ή/και	δομικής	ενίσχυσης	

ή	/και	στατικής	και	αντισεισμικής	αναβάθμισης.

Η	συγκεκριμένη	 νομοθέτηση	 θα	 αφορά	 προδιαγεγραμμένη	

διαδικασία	που	θα	έχει	σαν	κατάληξη	την	έκδοση	του	«Πιστο-

ποιητικού	Επιθεώρησης»	ενός	κτιρίου.	Σκοπός	της	έκδοσης	

του	«Πιστοποιητικού	Επιθεώρησης»	είναι	να	εντοπιστούν	και	

να	 καταγραφούν	 πιθανές	 στατικές,	 αντισεισμικές	 ή	 άλλες	

ανεπάρκειες	των	κτηρίων	και	να	ενημερωθεί	ο	ιδιοκτήτης	(το	

δημόσιο	(κράτος,	δήμοι,	ημικρατικοί	οργανισμοί	κλπ)	ή	ο	ιδι-

ώτης),	οι	οποίοι,	με	τη	σειρά	τους,	θα	πρέπει	να	υλοποιήσουν	

τις	παρατηρήσεις	/	εισηγήσεις	των	μελετητών.	Το	πιστοποιη-

τικό	θα	πρέπει	να	ανανεώνεται	σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα	

ανάλογα	με	το	είδος	και	τη	χρήση	του	κτιρίου,	με	ευθύνη	του	

ιδιοκτήτη	και	θα	πρέπει	να	απαιτείται	από	την	πολιτεία	για	τη	

μεταβίβαση	ή	ενοικίαση	των	οικοδομών.	Επίσης,	θα	πρέπει	

να	απαιτείται	η	έκδοσή	του	ανεξάρτητα	από	την	ύπαρξη	ή	όχι	

«πιστοποιητικού	τελικής	έγκρισης».

Η	διαδικασία	έκδοσης	πιστοποιητικού	επιθεώρησης,	ενδει-

κτικά,	μπορεί	να	περιλαμβάνει:	

Σε	πρώτο	στάδιο	 (πρωτοβάθμιος	έλεγχος)	οπτικούς	και	δι-

ερευνητικούς	 ελέγχους	 αναφορικά	 με	 τη	 στατική	 και	 αντι-

σεισμική	 επάρκεια	 του	 κτιρίου,	 τη	 σταθερότητα	 των	 μη	

φερόντων	στοιχείων	του,	των	ηλεκτρομηχανολογικών	εγκα-

ταστάσεων	 του,	 της	 πυρασφάλειας	 και	 των	 μέτρων	 ασφά-

λειας	και	υγείας.	Αν	το	κτίριο	κριθεί	ικανοποιητικό,	μετά	και	

τις	 παρατηρήσεις	 /	 εισηγήσεις	 των	 μελετητών,	 εκδίδεται	

το	πιστοποιητικό	επιθεώρησης.	Αν,	από	στατικής	 /	 αντισει-

σμικής	άποψης,	κριθεί	ότι	το	κτίριο	δεν	είναι	ικανοποιητικό,	

τότε	διενεργούνται	ο	δευτεροβάθμιος	και,	αν	απαιτείται,	ο	

τριτοβάθμιος	 έλεγχος,	 όπου	 απαιτούνται	 περισσότεροι	 σε	

βάθος	έλεγχοι,	έρευνες,	ή	και	σχεδιασμοί	ενίσχυσης,	ή	και	

αναβάθμισης	του	κτιρίου,	εάν	κριθεί	ότι	χρειάζεται	από	τον	

Μηχανικό	ή		αν	το	επιθυμεί	ο	ιδιοκτήτης.

Πέραν	των	πιο	πάνω,	με	την	υιοθέτηση	της	τακτικής	επιθε-

ώρησης,	θα	επιτευχθεί	η	αύξηση	της	διάρκειας	ζωής	των	

κτιρίων,	 θα	 δημιουργήσει	 τις	 προϋποθέσεις	 για	 ασφαλή	

ενεργειακή	αναβάθμιση	των	οικοδομών	και	συνεπώς	μείωση	

του	ενεργειακού	κόστους,	θα	αναβαθμίσει	τις	πόλεις	μας	αι-

σθητικά	και	θα	τονώσει	τον	κατασκευαστικό	τομέα.

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	με	επιστολή	του	ημερομηνίας	1ης	Αυγούστου	2017	προειδοποιούσε	για	τους	κινδύ-
νους	που	ελλοχεύουν	από	την	μη	θέσπιση	του	«Πιστοποιητικού	Τακτικής	Επιθεώρησης	Κτίριων».
 
Λίγες	μόνο	μέρες	μετά,	ακόμη	μια	κατάρρευση	μπαλκονιού	στην	Λεμεσό,	όπου	από	καθαρή	τύχη	δεν	θρηνήσαμε	θύματα,	ήρθε	
να	επιβεβαιώσει	την	αναγκαιότητα	νομοθετικής	ρύθμισης	της	τακτικής	επιθεώρησης	των	κτιρίων.	

Το	αμέσως	επόμενο	διάστημα	ο	Σύλλογος	μας	προτίθεται	να	ξεκινήσει	σειρά	επαφών	με	αρμόδιες	υπηρεσίες	του	Κράτους,	αλλά	
και	το	Κοινοβούλιο	με	σκοπό	την	προώθηση	της	νομοθετικής	ρύθμισης	του	«Πιστοποιητικού	Τακτικής	Επιθεώρησης	Κτίριων».	

Δελτίο Τύπου

Ακόμη	μια	κατάρρευση	μπαλκονιού:
Επιτακτική	ανάγκη	το	«Πιστοποιητικό	Τακτικής	Επιθεώρησης	Κτιρίων»,	πριν	να	θρηνήσουμε	θύματα

Ενέργειες ΣυλλόγουΕνέργειες Συλλόγου
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Επιστολή	ΣΠΟΛΜΗΚ	προς	κ. Ελένη	Μαύρου,	Πρόεδρο	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Εσωτερικών	της	Βουλής	των	Αντιπροσώπων	

Άρθρα στις εφημερίδες Φιλελεύθερο και Σημερινή

Τροποποίηση των «Περί Οδών και Οικοδομών» και «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας» Νόμων

Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πρόεδρος,	Ανδρέας	Θεοδότου	Γενικός	Γραμματέας	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Αξιότιμη	κυρία,

Έχουμε	πληροφορηθεί	από	το	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμε-

λητήριο	Κύπρου	(ΕΤΕΚ)	για	την	πρόθεση	σας	για	τροποποί-

ηση	του	«Περί	Οδών	και	Οικοδομών	Νόμου»	και	του	«Περί	

Πολεοδομίας	και	Χωροταξίας	Νόμου».

Επειδή	για	σειρά	θεμάτων	που	περιλαμβάνονται	στους	συ-

γκεκριμένους	 νόμους,	 ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου	έχει	εκφράσει	κατά	καιρούς	θέσεις	και	απόψεις	και	

επειδή	θεωρούμε	ότι	αποτελούν	υψίστης	σημασίας	θέματα	

για	την	κοινωνία	δηλώνουμε	έτοιμοι	να	συνεργαστούμε	μαζί	

σας	για	την	διαμόρφωση	των	προνοιών	των	συγκεκριμένων	

νομοθεσιών.	

Παράλληλα	 θα	 εκτιμούσαμε	 ιδιαίτερα,	 αν	 σε	 μελλοντικές	

συνεδρίες	της	αρμόδιας	κοινοβουλευτικής	επιτροπής	κληθεί	

και	εκπρόσωπος	του	Συλλόγου	μας.

Παρέμβαση Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ κ. Πλάτωνα Στυλιανού στον σταθμό
 https://www.facebook.com/cyace/videos/773419149486565/

Ενέργειες ΣυλλόγουΕνέργειες Συλλόγου
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Επιστολή ΣΠΟΛΜΗΚ για στήριξη ατόμων με αναπηρίες
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Α.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η	Μαρίνα	Αγίας	Νάπας	βρίσκεται	στη	νοτιοανατολική	ακτή	

της	Κύπρου,	 ανάμεσα	σε	 μια	 από	 τις	 πλέον	ανεπτυγμένες	

τουριστικές	περιοχές	του	νησιού.	Με	την	ολοκλήρωση	του	

έργου,	 η	 Μαρίνα	 αναμένεται	 να	 καταστεί	 ένας	 από	 τους	

ελκυστικότερους	 προορισμούς	 αναψυχής	 και	 ελλιμενισμού	

σκαφών	της	ανατολικής	Μεσογείου,	προωθώντας	παράλλη-

λα	το	ναυτικό	τουρισμό	του	νησιού	καθώς	και	αναβαθμίζο-

ντας	το	εγχώριο	τουριστικό	προϊόν.

Το	όλο	έργο	περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	τη	δημιουργία	χώ-

ρων	ελλιμενισμού	σκαφών	καθώς	και	κτηριακές	εγκαταστά-

σεις	για	την	κάλυψη	των	βασικών	λειτουργιών	του.	Επιπλέον,	

η	Μαρίνα	περιέχει	οικιστικές	και	εμπορικές	αναπτύξεις,	στε-

γασμένους	 και	 υπαίθριούς	χώρους	στάθμευσης	 (ιδιωτικούς	

και	 δημόσιους),	 καθώς	 και	 κτήριο	πολλαπλών	χρήσεων,	 τα	

οποία	συλλογικά	υποστηρίζουν	και	ενδυναμώνουν	την	κύρια	

στρατηγική	χρήση	(Μαρίνα).

Αναλυτικότερα,	το	έργο	αποτελείται	από	χώρους	ελλιμενι-

σμού	σκαφών	δυναμικότητας	568	θέσεων	με	όλες	τις	απα-

ραίτητες	λειτουργίες		και	υποδομές	που	στοιχειοθετούν	μια	

σύγχρονη	Μαρίνα,	η	οποία	αποτελεί	επίσημο	σημείο	εισόδου	

στην	Κυπριακή	Δημοκρατία.	Ο	χώρος	της	ανάπτυξης	επίσης	

περικλείει	29	πολυτελείς	επαύλεις,	μια	σειρά	εμπορικών	χρή-

σεων	και	χώρων	εστίασης,	ένα	κτήριο	πολλαπλών	χρήσεων	

(το	Event	Centre,	 που	μπορεί	 να	φιλοξενήσει	 πολιτιστικές,	

εμπορικές	και	κοινωνικές	εκδηλώσεις)	καθώς	και	υπόγειους	

και	επιφανειακούς	χώρους	στάθμευσης	δυναμικότητας	800	

θέσεων.	Η	ανάπτυξη	συμπληρώνεται	με	δύο	εμβληματικούς	

πύργους,	το	ύψος	των	οποίων	φτάνει	τα	115	μέτρα,	που	συ-

ναπαρτίζουν	πολυτελή	οικιστικά	συγκροτήματα	190	συνολι-

κά	διαμερισμάτων	με	 κοινόχρηστες	διευκολύνσεις	 υψηλών	

προδιαγραφών.	

Οι	δύο	αυτοί	πύργοι	αναμένεται	να	αποτελέσουν	σημεία	ανα-

φοράς	και	αναγνωσιμότητάς	της	χωροθέτησης	της	Μαρίνας	

από	μεγάλη	απόσταση.	Η	κάτοψη	των	δύο	πύργων	αναπτύσ-

σεται	διαγραμματικά	σε	σχήμα	‘Τ’,	περιστραμμένη	(twisting)	

περίπου	1.6	μοίρες	ανά	όροφο,	από	τα	δυτικά	προς	τα	ανα-

τολικά,	προσφέροντας	στους	ενοίκους	πανοραμική	θέα	της	

Μεσογείου,	 της	 κατά	 μήκους	 ακτογραμμής,	 αλλά	 και	 της	

Μαρίνας.	Αρχιτεκτονικά	ομιλούντες,	αυτή	η	προσέγγιση	εξα-

σφαλίζει	 περισσότερη	 ιδιαιτερότητα	 και	 μοναδικότητα	 στο	

κάθε	διαμέρισμα,	σε	αντιπαραβολή	με	την	τυπική	τυπολογική	

δομή	που	παρουσιάζουν	οι	πολυώροφες	οικιστικές	πολυκα-

τοικίες	(κάτι	που	χαρακτηρίζει	ακόμα	πιο	έντονα	οικιστικούς	

πύργους),	που	εμφανίζουν	άκαμπτη	επανάληψη	της	ίδιας	ή	

παρόμοιας	κάτοψης	καθ’	όλο	το	ύψος	της	οικοδομής.

Όμως	η	συγκεκριμένη	προσέγγιση	έχει	και	αρετές	ως	προς	

το	 αθροιστικό	 αποτέλεσμα	 της	 εξωτερικής	 διαμόρφωσης,	

αφού	ανάγει	την	Μαρίνα	ως	τοπόσημο	της	περιοχής	–	κάτι	

που	δυνητικά	αρμόζει	σε	μια	κύρια	κρατική	λειτουργία.	Συ-

νεπώς,	 η	 συγκεκριμένη	 αρχιτεκτονική	 σύνθεση,	 μορφολο-

γία	και	κατασκευή	των	πύργων	αποτελούν	καινοτομία	στον	

Κυπριακό	χώρο,	η	οποία	έχει	τόσο	ιδιωτικά	όσο	και	δημόσια	

προτερήματα.

B.	ΟΜΑΔΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Design	Architect,	Master	Planners	&	Marine	Engineers:

•	 Smith	Group	JJR

Architect	of	Record	&	Structural	Engineer:

•	 J+A	Philippou	

Electrical	&	Mechanical	Engineer:

•	 LDK	Consultants,	Georgiou	&	Zembylas	Partners	Ltd		

Quantity	Survivor:

•	 M.D.A.	Cyprus

Περιστραμμένοι (Twisting) Πύργοι – Μαρίνα Αγίας Νάπας
Χρίστος	Παπαπροδρόμου,	BEng,	MSc,	DIC	–	Πολιτικός	Μηχανικός,	Ι+Α	Φιλίππου	
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Γ.	ΑΡΧΕΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

•	Παραλαβή	κατακόρυφων	φορτίων

Η	 προαναφερθείσα	 αρχιτεκτονική	 και	 δομοστατική	 ιδιαιτε-

ρότητα	 των	 πύργων	 αποτελεί	 το	 επίκεντρο	 αυτού	 του	 άρ-

θρου.	Αν	και	οι	δυο	πύργοι	ακολουθούν	την	ίδια	προσέγγιση,	

εντούτοις	παρουσιάζουν	αρκετές	διαφορές	ως	κτηριακά	συ-

γκροτήματα	–	ιδίως	στα	χαμηλότερα	τους	επίπεδα.	Όμως	η	

λογική	που	τα	διέπει	είναι	η	ίδια,	και	συνεπώς	το	ανά	χείρας	

κείμενο	θα	ασχοληθεί	μόνο	με	τον	ανατολικό	πύργο.	Το	στα-

τικό	σύστημα	του	κτηρίου	για	μεταφορά	των	κατακόρυφων	

φορτίων	 αποτελείται	 από	 πλάκες,	 υποστυλώματα	 και	 ένα	

ιδιάζον	πυρήνα.

Οι	 πλάκες	 είναι	 συμπαγείς	 και	 επίπεδες	 χωρίς	 δοκούς.	 Τα	

υποστυλώματα	 αποτελούνται	 από	 κοίλες	 κυκλικές	 χαλύ-

βδινες	 διατομές	 σταθερής	 εξωτερικής	 διαμέτρου	 από	 το	

ισόγειο	μέχρι	και	τον	25ο	όροφο.	Οι	διατομές	αυτές	περιέ-

χουν	σκυρόδεμα	και	λειτουργούν	ως	σύμμικτες.	Η	σύμμικτη	

λειτουργία	ενισχύει	την	αξονική	και	καμπτική	ακαμψία,	την	

πυρασφάλεια	και	τη	δυναμική	απόσβεση.

Όλα	 τα	 υποστυλώματα	ακολουθούν	 τη	 στροφή	 του	φορέα	

και	 αποτελούνται	 από	 ευθύγραμμα	 τμήματα	 που	 δημιουρ-

γούν	 μια	 καμπύλη	 στο	 χώρο.	 Η	 αλλαγή	 κατεύθυνσης	 των	

ευθύγραμμων	αυτών	τμημάτων	γίνεται	στο	μέσο	κάθε	πλά-

κας.	Σε	κάθε	επίπεδο	γίνεται	ενίσχυση	με	τουλάχιστον	τρεις	

μεταλλικές	 δοκούς	 εγκιβωτισμένες	 μέσα	 στην	 πλάκα	 στις	

θέσεις	γύρω	από	τα	υποστυλώματα	(Εικόνα	1).

Οι	πλάκες	στους	δύο	τελευταίους	ορόφους	στηρίζονται	σε	

πιο	μικρά	μεταλλικά	υποστυλώματα,		με	κοίλη	τετραγωνική	

διατομή,	τοποθετημένα	κατά	μήκος	της	περιμέτρου	των	πλα-

κών.	 Αυτά	 τα	 υποστυλώματα,	 όπως	 και	 τα	 υποστυλώματα	

στους	πιο	 κάτω	ορόφους,	περιέχουν	σκυρόδεμα	και	 έχουν	

σχεδιαστεί	 και	 ελεγχθεί	 σαν	σύμμικτα.	Λόγω	 της	αλλαγής	

Εικόνα	1:	Τυπική	κάτοψη	-	Ανατολικός	Πύργος

της	θέσης	των	υποστυλωμάτων	στον	25ο	όροφο,	κατασκευ-

άζεται	 μια	 δοκός	 από	 σκυρόδεμα	 περιμετρικά	 της	 πλάκας.	

Η	δοκός	αυτή	παραλαμβάνει	τα	κατακόρυφα	φορτία	από	τα	

υποστυλώματα	πάνω	από	τον	25ο	όροφο	και	τα	μεταφέρει	

στα	υποστυλώματα	κάτω	από	αυτόν.

Επιστημονικά Θέματα

Για	τη	στήριξη	της	νοτιοδυτικής	πλευράς	της	πλάκας	οροφής	

(27ος	όροφος)	χρησιμοποιείται	επιπρόσθετα	ένα	μεταλλικό	

δικτύωμα	και	ένα	μεταλλικό	εφελκυόμενο	μέλος	μέσω	των	

οποίων	αυτή	η	περιοχή	της	πλάκας,	που	δεν	στηρίζεται	σε	

υποστυλώματα,	αναρτάται	από	τον	πυρήνα.	

Δίπλα	από	τους	πύργους	κατασκευάζονται	χώροι	στάθμευ-

σης	 που	 χωρίζονται	 από	 αυτούς	 με	 αρμούς	 διαστολής	 και	
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•	Σύστημα	παραλαβής	πλευρικών	φορτίων

Τα	 πλευρικά	 φορτία	 μεταφέρονται	 μέσω	 της	 διαφραγματι-

κής	λειτουργίας	των	πλακών	στον	πυρήνα	που	είναι	και	το	

μοναδικό	στοιχείο	που	παρέχει	αντίσταση	σε	αυτά.	Όλες	οι	

πλάκες	έχουν	σχεδιαστεί	ώστε	να	μπορούν	να	μεταφέρουν	

Εικόνα	4:	Ανατολικός	Πύργος	
–	Χάρτης	Ανεμοπιέσεων:	
Y+(15) Ref:	Smithgroup	JJR	–	
Wind	Simulation	Report

έχουν	 σχεδιαστεί	 και	 μελετηθεί	 σαν	 εντελώς	 ανεξάρτητα	

κτήρια	(Εικόνα	2	&	3).	Το	στατικό	σύστημα	των	χώρων	αυτών	

είναι	πλαισιακό	με	συμπαγείς	πλάκες	αλλά	και	πλάκες	ένθε-

των	παρεμβλημάτων	COBIAX.

Εικόνα	2: Ανατολικός	Πύργος	-	Μοντέλο	Χώρου	Στάθμευσης

Εικόνα	3: Ανατολικός	Πύργος	Μοντέλο	

με	ασφάλεια	όλες	τις	δράσεις	(αξονικές,	διατμητικές	και	κα-

μπτικές),	που	ασκούνται	στο	επίπεδο	τους,	στον	πυρήνα.	Η	

μορφή	των	υποστυλωμάτων	και	το	γεγονός	ότι	στρέφονται	

όλα	με	την	φορά	του	κτηρίου,	δεν	συνεισφέρουν	στην	ανά-

πτυξη	ουσιαστικής	πλαισιακής	λειτουργείας.

Λόγω	της	περιστροφικής	μορφής	του	κτηρίου	αναπτύσσονται	

μεγάλες	 στρεπτικές	 δυνάμεις	 στις	 οποίες	 ο	 πυρήνας	 πρέ-

πει	να	αντισταθεί.	Για	το	λόγο	αυτό	μελετήθηκαν	διάφορες	

εναλλακτικές	μορφές	του	πυρήνα	για	να	βελτιωθεί	η	συμπε-

ριφορά	του	και	να	ικανοποιούνται	τα	όρια	λειτουργικότητας.	

Διάφορες	αναλύσεις	λυγισμού	πραγματοποιήθηκαν	για	τον	

έλεγχο	 της	 καθολικής	 ευστάθειας	 του	 πυρήνα.	Ο	πυρήνας	

έχει	κυκλικό	σχήμα	και	αποτελείται	από	σκυρόδεμα	υψηλής	

αντοχής	C50/60.	Στον	πυρήνα	υπάρχουν	ενσωματωμένα	με-

ταλλικά	μέλη	που	σχηματίζουν	ένα	πλαίσιο	κατά	μήκος	της	

περιμέτρου	 του.	 Ο	 απαιτούμενος	 οπλισμός	 στον	 πυρήνα	

υπολογίστηκε	λαμβάνοντας	υπόψη	όλες	τις	αξονικές	και	δι-

ατμητικές	τάσεις	που	προέκυψαν	από	την	ανάλυση.

Ο	 πυρήνας	 έχει	 ανοίγματα	 που	 εκτείνονται	 τμηματικά	 σε	

όλο	σχεδόν	το	ύψος	του	σε	συνολικά	τέσσερις	περιοχές	της	

κάτοψης.	Τα	δύο	μεγαλύτερα	από	αυτά	βρίσκονται	 το	 ένα	

απέναντι	από	το	άλλο	και	σχηματίζουν	το	διάδρομο	που	οδη-

γεί	στον	ανελκυστήρα	ενώ	τα	άλλα	δυο	οδηγούν	στις	σκά-

λες.	Για	ενίσχυση	των	περιοχών	γύρω	από	τα	τέσσερα	αυτά	

ανοίγματα	τοποθετούνται	 	χαλύβδινες	διατομές	διπλού	 “T”	

στη	μέση	του	πάχους	του	πυρήνα.	Τα	μέλη	αυτά	συνεργάζο-

νται	με	το	σκυρόδεμα	σχηματίζοντας	σύμμικτες	δοκούς.	Για	

τη	σύνδεση	σκυροδέματος	και	χάλυβα	και	εξασφάλιση	της	

σύμμικτης	λειτουργίας	τοποθετούνται	διατμητικοί	ήλοι.	Χα-

λύβδινα	 ελάσματα	 μικρότερου	 πάχους	 τοποθετούνται	 στις	

περιοχές	 εκατέρωθεν	 των	 ανοιγμάτων	 για	 να	 παραλάβουν	

τις	μεγάλες	εφελκυστικές	και	διατμητικές	τάσεις.

•	Φόρτιση	Ανέμου

Για	τη	μελέτη	της	συμπεριφοράς	του	κτηρίου	κάτω	από	τη	

φόρτιση	 του	 ανέμου,	 πραγματοποιήθηκε	 προσομοίωση	 αε-

ροδυναμικής	 σήραγγας	 στις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες	 από	 τη	

SmithgroupJJR	 ώστε	 να	 ανα-

λυθεί	η	κατασκευή	στο	σύνο-

λό	της	και	να	ληφθεί	ένα	πιο	

ρεαλιστικό	 προφίλ	 άνεμου	

λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 ιδι-

αίτερη	γεωμετρία	των	πύργων	

(Εικόνα	4).	Οι	παράμετροι	που	

χρησιμοποιήθηκαν	 βασίζο-

νται	στο	σχετικό	Ευρωκώδικα	

(EN1991-1-4)	 και	 στο	 αντί-

στοιχο	Κυπριακό	Εθνικό	Προ-

σάρτημα.	
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•	Σεισμική	Φόρτιση

Για	το	σχεδιασμό	της	κατασκευής	έναντι	σεισμικών	φορτίων,	

πραγματοποιήθηκε	δυναμική	ανάλυση	φάσματος	απόκρισης		

στο	 τρισδιάστατο	 μοντέλο	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τόσο	 την	

οριζόντια	όσο	και	την	κατακόρυφη	επιτάχυνση	με	βάση	τον	

Ευρωκώδικα	8.

Κατά	την	ανάλυση	λήφθηκαν	υπόψη	οι	πρώτες	είκοσι	ιδιομορ-

φές	οι	οποίες	αποτελούν	τουλάχιστον	το	95%	της	ιδιομορφι-

κής	μάζας	σε	κάθε	κατεύθυνση.	Οι	ιδιομορφές	συνδυάστηκαν	

με	την	μέθοδο	“Complete	Quadratic	Combination	(CQC)”.

•	Λυγισμός	

Κατά	την	διάρκεια	της	μελέτης	πραγματοποιήθηκαν	διάφο-

ρες	αναλύσεις	λυγισμού	ώστε	να	εξασφαλιστεί	η	καθολική	

ευστάθεια	 της	 κατασκευής.	 Από	 τις	 αναλύσεις	 λυγισμού	

προέκυψε	ότι	ο	συντελεστής	ευστάθειας	(αcr)	είναι	μεγαλύ-

τερος	από	δέκα,	και	άρα	η	παραμορφωμένη	γεωμετρία	δεν	

χρειάζεται	να	ληφθεί	υπόψη	στην	ανάλυση,	σύμφωνα	με	τον	

Ευρωκώδικα	3.

•	Όρια	παραμόρφωσης

Λόγω	της	ιδιαίτερης	γεωμετρίας	των	πύργων,	ο	έλεγχος	της	

κατακόρυφης	μετατόπισης	κάθε	ορόφου	έχει	μεγάλη	σημα-

σία.	Η	περιστροφή	του	κτηρίου	προκαλεί	μεγάλη	διαφορική	

κατακόρυφη	μετατόπιση	των	υποστυλωμάτων	αλλά	και	της	

περιμέτρου	των	πλακών	σε	σχέση	με	τον	πυρήνα,	υπό	στα-

τικές	συνθήκες.	Για	την	αντιστάθμιση	της	διαφορικής	αυτής	

μετατόπισης	οι	πλάκες	χωρίζονται	σε	περιοχές	στις	οποίες	

δίνεται	 αντιβέλος,	 με	 διαφορετική	 τιμή	 ανά	 περιοχή,	 κατά	

την	κατασκευή	των	πλακών.

Η	οριζόντια	μετατόπιση	του	κτηρίου	έχει	ελεγχθεί	σε	κατά-

σταση	λειτουργικότητας	υπό	στατικό	φορτίο	ανέμου,	σε	δι-

άφορες	κατευθύνσεις,	όπως	αυτό	προέκυψε	από	τη	σχετική	

μελέτη	της	SmithgroupJJR.

Οι	πιο	πάνω	έλεγχοι	πραγματοποιήθηκαν	και	στην	περίπτω-

ση	της	σεισμικής	φόρτισης.	Λόγω	της	χρήσης	γυαλιού	στην	

πρόσοψη	του	κτηρίου	οι	διαφορικές	μετατοπίσεις	ελέγχθη-

καν	με	ένα	αυστηρό	όριο	(0.5%)	για	την	οριζόντια	μετατόπι-

ση	σύμφωνα	με	τον	Ευρωκώδικα	8.

•	Πυροπροστασία

Όλα	 τα	 σύμμικτα	 υποστυλώματα	 σχεδιάστηκαν	 ώστε	 να	

έχουν	 πυροπροστασία	 τουλάχιστον	 μιας	 ώρας	 σύμφωνα	

με	το	σχετικό	Ευρωκώδικα	(EN	1994-1-2:2005).	Για	να	επι-

τευχθεί	αυτό,	παρά	το	γεγονός	ότι	τα	υποστυλώματα	είναι	

σύμμικτα	και	γεμάτα	με	σκυρόδεμα	σε	όλο	το	ύψος	της	κα-

τασκευής,	 οι	 υψηλοί	 συντελεστές	 επάρκειας	 υπαγορεύουν	

την	 απαίτηση	 για	 πρόσθετη	 πυροπροστασία	 η	 οποία	 παρέ-

χεται	από	ειδικό	πυρίμαχο	υλικό.	Το	υλικό	αυτό	δεν	θα	εί-

ναι	εμφανές	αφού	όλα	τα	υποστυλώματα	επικαλύπτονται	με	

φύλλα	από	αλουμίνιο	χωρίς	να	αλλοιώνεται	η	αρχιτεκτονική	

αισθητική.		

Εικόνα	5:	Ανατολικός	Πύργος	–	Μοντέλο	Θεμελίωσης

Εικόνα	6:	Ανατολικός	Πύργος	Χώρος	Στάθμευσης	–	
	 Μοντέλο	Θεμελίωσης

•	Θεμελίωση	

Η	θεμελίωση	της	κατασκευής	αποτελείται	από	γενική	κοιτό-

στρωση	με	πασσάλους	διαφόρων	μηκών	που	είναι	τοποθετη-

μένοι	σε	συγκεκριμένα	σημεία	για	να	μεταφέρουν	τα	φορτία	

από	τον	πύργο	στο	έδαφος	(Εικόνα	5	&	6).	Η	γενική	κοιτό-

στρωση	κατασκευάζεται	πάνω	σε	υφιστάμενο	έδαφος.

Το	προφίλ	του	εδάφους	στην	περιοχή	κάθε	πύργου	προέκυ-

ψε	από	ειδικές	γεωτεχνικές	έρευνες.	Τα	ευρήματα	της	έρευ-

νας	μεταβιβάστηκαν	στην	εταιρία	Langan,	που	ειδικεύεται	σε	

γεωτεχνικά	θέματα	και	εδρεύει	στις	Η.Π.Α.,	για	ερμηνεία	και	

καθορισμό	 των	 κατάλληλων	 παραμέτρων	 σχεδιασμού	 της	

κοιτόστρωσης	και	των	πασσάλων	της	θεμελίωσης.		
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Μέθοδοι αποκατάστασης του Μιναρέ της Σπλαντζιάς Χανιών
Άρης	Χατζηδάκης	-	Πολιτικός	Mηχανικός,	Άλκη	Νηστικούλη	-	Αρχιτέκτων

Μέρος B

Β1	Αρχιτεκτονική	Αποκατάσταση
Η	 αρχιτεκτονική	 αποκατάσταση	 του	
μνημείου	 ακολούθησε	 την	 αρχή	 της	
πιστής	 τήρησης	 της	 σημερινής	 μορ-
φολογίας	 του	 και	 της	 επαναδόμησης	
του	με	βάση	την	λεπτομερή	αποτύπω-
ση	 που	 προηγήθηκε	 της	 καθαίρεσης	
του.	 Τα	 αρχιτεκτονικά	 μέλη	 (στηθαί-
α,“κορδόνια”,	 διακοσμητικοί	 ρόδακες,	
πλαίσια,	 γείσα)	 καθαρίστηκαν	 και	 συ-
μπληρώθηκαν	όπου	απαιτούνταν.	Κομ-
μάτια	που	έλειπαν	ή	που	δεν	επιδέχο-
νταν	συμπληρώσεις	αντικαταστάθηκαν	
από	νέα	ίδιου	σχεδίου	έπειτα	από	ακρι-
βή	αποτύπωση	των	υπαρχόντων.	

Για	την	ενίσχυση	της	κατασκευής	δημι-
ουργήθηκαν	ενισχυμένες	ζώνες	–	«σε-
νάζ»	με	την	αντικατάσταση	επιλεγμέ-
νων	σειρών	δόμων	εξ’	ολοκλήρου	από	
καινούριους	δόμους	από	υγιή	και	σκλη-
ρό	ασβεστόλιθο.	Αυτές	οι	σειρές	είναι:	
η	προτελευταία	σειρά	της	στέψης	(σει-
ρά	 Β),	 η	 πρώτη	 σειρά	 απλών	 δόμων	
κάτω	από	τις	διακοσμητικές	ζώνες	της	
στέψης	και	των	εξωστών	(σειρές	Ζ,	ΚΔ	
και	ΜΕ)	καθώς	και	η	πέμπτη	από	κάτω	
σειρά,	μετά	τη	διακοσμητική	ζώνη	της	
βάσης	(σειρά	Ξ).	Για	τον	ίδιο	λόγο	το-
ποθετήθηκε	 μεταλλικός	 στύλος	 (κατ’	
αντιστοιχία	 του	 προϋπάρχοντος	 ξύλι-
νου)	στην	άνω	ζώνη	του	μιναρέ	(πάνω	
από	τον	2ο	εξώστη	και	από	το	σημείο	
που	 σταματάει	 η	 σκάλα	 και	 πάνω).	 Ο	
στύλος	πατάει	στο	τελευταίο	σκαλοπά-
τι	και	συνδέεται	με	το	σώμα	του	μιναρέ	
με	μεταλλικές	ανοξείδωτες	ράβδους	οι	
οποίες	 αγκυρώνουν	 και	 πακτώνονται	
ανάμεσα	στις	σειρές	των	δόμων.

Στα	 ανοίγματα	 που	 οδηγούν	 στους	
εξώστες	 τοποθετήθηκαν,	 στην	 έξω	
περασιά	 τους,	 μεταλλικά	 θυρόφυλλα	
απλού	σχεδίου,	από	φύλλο	μετάλλου	
στερεωμένο	σε	μασίφ	μεταλλικό	σκε-
λετό	με	πιρτσίνια.	Η	τελική	στάθμη	του	

δαπέδου	 των	 εξωστών	 επικαλύπτεται	
με	 φύλλο	 μολύβδου	 το	 οποίο	 καμπυ-
λώνεται	και	εφαρμόζεται	σε	ειδικώς	δι-
αμορφωμένη	εντορμία	βάθους	5χλστ.	
και	 ύψους	 10εκ.	 στην	 εξωτερική	 πα-
ρειά	 των	δόμων	στο	 κατώτερο	 τμήμα	
τους.	Αυτό	εξασφαλίζει	ικανοποιητική	
στεγάνωση	 και	 προστασία	 από	 την	
υγρασία.	 Κατά	 την	 τοποθέτηση	 του	
φύλλου	 δόθηκε	 η	 απαιτούμενη	 κλίση	
για	 την	 απορροή	 των	 υδάτων	 από	 τα	
δάπεδα	 των	 εξωστών	 η	 οποία	 θα	 γί-
νεται	 μέσα	 από	 τις	 ήδη	 υπάρχουσες	
διόδους	–	αυλάκια	που	είναι	λαξεμένα	
στην	άνω	επιφάνεια	των	λίθων.

Με	 παρόμοιο	 τρόπο	 αντιμετωπίστηκε	
και	 το	 πρόβλημα	 της	 υγρασίας	 στο	
σημείο	επαφής	του	μιναρέ	με	το	Ναό.	
Στην	 κορυφή	 τοποθετήθηκε	 στεγανό	
κάλυμμα	 για	 την	 προστασία	 του	 μνη-
μείου	 από	 τις	 καιρικές	 συνθήκες.	 Το	
κάλυμμα	 αυτό	 είναι	 κατασκευασμένο	
από	 φύλλο	 ανοξείδωτου	 χάλυβα	 πά-
χους	3χλστ.	με	 τελική	επικάλυψη	μο-
λύβδου	και	είναι	στερεωμένο	σε	σκε-
λετό	 από	 μασίφ	 μεταλλικές	 ράβδους	
ο	 οποίος	 αγκυρώνεται	 στη	 λιθοδομή.	
Όσον	αφορά	στη	μορφή	 του,	 κρίθηκε	
ότι	δεν	θα	ήταν	ορθό	να	αντιγράψουμε	
το	αρχικό	παρ’	 όλο	που	η	 μορφή	 του	
είναι	 περίπου	 γνωστή	 από	 παλαιές	
φωτογραφίες.	 Μια	 τέτοια	 αντιγραφή	
θα	 ήταν	 υπερβολική	 λόγω	 του	 μεγέ-
θους	 της	 κατασκευής	 και	 δεδομένης	
της	απουσίας	περισσοτέρων	στοιχείων	
(ακριβείς	διαστάσεις,	κυκλικό	ή	πολυ-
γωνικό	σχήμα	κ.λ.π.)	θα	ξέφευγε	από	
τα	 όρια	 της	αποκατάστασης	 του	 μνη-
μείου.	Επιλέχθηκε	λοιπόν	μια	διακριτι-
κή	κατασκευή,	κωνικού	σχήματος	με	το	
ελάχιστο	δυνατό	ύψος	που	απαιτείται	
για	την	απορροή	των	όμβριων	υδάτων	
η	οποία	μόλις	που	διακρίνεται	από	το	
επίπεδο	του	δρόμου	και	δεν	προσβάλει	
αισθητικά	το	μνημείο.	

Το	μνημείο	μετά	την	αποκατάσταση	Νότια	
όψη

Το	μεταλλικό	στέγαστρο	με	το	αλεξικέραυ-
νο	στην	κορυφή	του
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B2	Η	Στατική	ανάλυση	του	Μιναρέ
Η	 στατική	 ανάλυση	 του	 μιναρέ	 προ-
σκρούει	 σε	 σοβαρές	 θεωρητικές	 και	
πρακτικές	 δυσκολίες.	 Δεν	 υπάρχει	
διαθέσιμη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 ούτε	
κατάλληλα	 πειραματικά	 δεδομένα	 και	
οι	περιορισμοί	πού	τίθενται	από	τις	πα-
ραδεδεγμένες	 αρχές	 αποκατάστασης	
των	 μνημείων	 δεν	 επιτρέπουν	 λύσεις	
πού	θα	αλλοίωναν	αισθητά	την	μορφή	
και	την	δομή	του	μνημείου.	Από	πλευ-
ράς	πρακτικών	εφαρμογών	η	αναζήτη-
ση	πού	κάναμε	προς	 την	πλευρά	 των	
Τούρκων	 συναδέλφων	 οδήγησε	 στην	
πληροφόρηση	 ότι	 οι	 αποκαταστάσεις	
των	 μιναρέδων	 γίνονται	 με	 την	 ανα-
κατασκευή	 τους	 με	 τον	 παραδοσιακό	
τρόπο	με	τον	οποίο	είχαν	δομηθεί.

Από	πλευράς	Κανονισμών	υπάρχει	 το	
πρόβλημα	 ότι	 το	 υπάρχον	 σώμα	 κα-
νονισμών	 είναι	 φτιαγμένο	 κυρίως	 για	
νέες	 κτιριακές	 κατασκευές	 και	 ακόμα	
είναι	 προσανατολισμένοι	 κυρίως	 στις	
μονολιθικές	 κατασκευές	 από	 μπετόν.	
Τα	 μέρη	 του	Ευρωκώδικα	 8	 που	ανα-
φέρονταν	σε	υπάρχουσες	κατασκευές	
(	μέρος	1-4	)καθώς	και	πυργοειδείς	κα-
τασκευές	και	καμινάδες	(μέρος	2	)	δεν	
έχουν	υιοθετηθεί.	Την	εποχή	που	αντι-
μετωπίζαμε	 το	 πρόβλημα	 των	 επιλο-
γών	για	την	αποκατάσταση	του	μιναρέ	
δεν	 είχε	 προχωρήσει	 ο	 προβληματι-
σμός	γύρω	από	την	ανάγκη	ιδιαίτερης	
στατικής	αντιμετώπισης	των	μνημείων,	
πράγμα	 που	 μερικά	 χρόνια	 αργότερα	
οδήγησε	 στην	 υιοθέτηση	 των	 Συστά-
σεων	για	 την	Ανάλυση	Συντήρηση	και	
Δομητική	 Αποκατάσταση	 της	 Αρχιτε-
κτονικής	 Κληρονομιάς	 της	 ISCARSAH	
του	ICOMOS.	Έτσι	ενώ	είχαμε	μια	σαφή	
επιφύλαξη	αν	το	πεδίο	εφαρμογής	των	
υπαρχόντων	 κανονισμών	 μπορούσε	
να	καλύψει	την	περίπτωση	του	μιναρέ	
δεν	είχαμε	ένα	άλλο	πλαίσιο	αναφοράς	
ούτε	ένα	ευρύτερο	ευνοϊκό	περιβάλλον	
στην	 επιστημονική	 κοινότητα	 που	 θα	
μπορούσε	 να	 αξιολογήσει	 τα	 δεδομέ-
να	των	αναλυτικών	υπολογισμών	μέσα	
σε	ένα	ευρύτερο	πλαίσιο	ποιοτικών	και	
ιστορικών	στοιχείων.	Η	 υιοθέτηση	 της	
παράλληλης	 ποιοτικής-	 ιστορικής	 όσο	
και	 αναλυτικής	 προσέγγισης	 των	 δο-
μικών	 προβλημάτων	 των	 μνημείων	 υι-
οθετήθηκε	όπως	είπαμε	μερικά	χρόνια	
αργότερα	με	τις	Συστάσεις.	

Η	 σεισμική	 ανάλυση	 του	 μιναρέ	 σαν	
μονολιθικού	 κυλινδρικού	 προβόλου,	
έστω	 και	 με	 το	 συνυπολογισμό	 της	
ακαμψίας	 που	 του	 προσδίδει	 η	 ελικο-
ειδής	σκάλα,	με	τον	σημερινό	αντισει-
σμικό	 κανονισμό,	 οδηγεί	 σε	 αδυναμία	
απόδειξης	 της	 επάρκειάς	 του,	 ακόμα	
και	της	ευστάθειάς	του.	Η	παρακολού-
θηση	στο	χρόνο	των	μετακινήσεων	του	
υπό	 δεδομένη	 διέγερση	 προϋποθέτει	
καλή	γνώση	όχι	μόνο	ελαστικών	χαρα-
κτηριστικών	αλλά	και	τιμών	απόσβεσης	
και	ρυθμών	υποβάθμισης	της	ακαμψίας	
του	η	έλλειψη	των	οποίων	θα	καθιστού-
σε	το	όλο	εγχείρημα	απλή	άσκηση	επί	
χάρτου.	Ακόμα	και	αν	θεωρηθεί	πακτω-
μένος	 στη	 βάση	 του	 στα	 13.00	 μ.	 και	
γίνει	μια	ισοδύναμη	δυναμική	σεισμική	
ανάλυση	 οδηγούμαστε	 σε	 εντάσεις	
απαγορευτικές	για	μια	λιθοδομή	έστω	
και	 οπλισμένη.	 Είναι	 φανερό	 ότι	 το	
σύνηθες	 κριτήριο	 της	 αστοχίας	 μιας	
διατομής,	της	μοναδικής	άλλωστε	του	
φορέα,	σαν	κριτηρίου	αστοχίας	της	κα-
τασκευής	δεν	μπορεί	να	έχει	εφαρμογή	
και	βέβαια	η	εφαρμογή	ελαστοπλαστι-
κών	μεθόδων	στερείται	αξιόπιστων	δε-
δομένων	 πραγματικής	 συμπεριφοράς.	
Στην	πραγματικότητα	έχουμε	να	κάνου-
με	με	μια	μη	μονολιθική	κατασκευή	που	
αποτελείται	από	μεγάλο	αριθμό	μελών	
με	χαλαρούς	μεταξύ	τους	συνδέσμους	
και	της	οποίας	η	συνολική	ακαμψία	εί-
ναι	 δύσκολο	 να	 εκτιμηθεί,	 είναι	 όμως	
βέβαιο	 ότι	 είναι	 μικρή	 και	 βέβαια	 με-
ταβάλλεται	 σε	 κάθε	 κύκλο	 σεισμικής	
φόρτισης.	Η	 ιδιότητα	αυτή	είναι	 ουσι-
ώδης	 για	 την	 αντοχή	 του	 μιναρέ	 μια	
που	 συνεπάγεται	 μεγάλη	 ιδιοπερίοδο	
της	κατασκευής	άρα	πολύ	μικρές	τιμές	
στο	φάσμα	επιταχύνσεων	σχεδιασμού.	
Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 κάθε	 προσπάθεια	
‘Ενίσχυσης’	 του	 μιναρέ	 θα	 οδηγούσε	
και	σε	ανάλογη	αύξηση	των	σεισμικών	
δυνάμεων	που	θα	δεχθεί.	Η	μορφή	του	
φάσματος	σχεδιασμού	είναι	ενδεικτική	
υποτετραπλασιάζοντας	 τις	 επιταχύν-
σεις	στις	υψηλές	ιδιοπεριόδους.

Στην	αρχική	μας	προσφορά	σημειώνα-
με	ότι	θα	μπορούσαμε	να	εξετάσουμε	
την	 περίσφιξη	 του	 μιναρέ	 μέσω	 ενός	
κλωβού	οπλισμών	που	κατασκευαστικά	
θα	μπορούσε	να	επιτευχθεί	με	διάτρη-
ση	 των	 λίθων	 καθ	 ύψος	 η	 λύση	 αυτή	
όμως	θα	μείωνε	σημαντικά	την	ιδιοπε-

Αρχιτεκτονική	πρόταση	αποκατάστασης
Ανατολική	όψη
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ρίοδο	του	μιναρέ,	θα	μετέφερε	το	πρό-
βλημα	στην	αγκυρωση	του	στην	βάση	
και	θα	οδηγούσε	σε	πιθανή	ανατροπή	
του	 συνόλου	 από	 την	 βάση	 του.	 Μια	
ουσιαστική	ενίσχυση	της	κατασκευής,	
με	 απρόβλεπτα	 όμως	 αποτελέσματα,	
θα	 ήταν	 η	 αντικατάσταση	 της	 ελικο-
ειδούς	 λίθινης	 σκάλας	 από	 μια	 χαλύ-
βδινη	κατασκευή	που	θα	συνδύαζε	την	
κλίμακα	 με	 ένα	 εσωτερικό	 μεταλλικό	
κλωβό	 κατάλληλα	 αγκυρωμένο	 στην	
περιμετρική	 λιθοδομή	 και	 σε	 βάθος	
στην	συμπαγή	λίθινη	βάση	του	μιναρέ.	
Μια	τέτοια	λύση	όμως	πιστεύουμε	ότι	
θα	ξέφευγε	από	τις	αποδεκτές	αρχές	
αναστύλωσης	 του	 μνημείου.	 Την	 πα-
ραπάνω	προβληματική	ενίσχυσε	και	ο	
σεισμός	 της	 Τουρκίας	 του	 1999	 που	
είδαμε	 μονολιθικούς	 μιναρέδες	 από	
οπλισμένο	σκυρόδεμα	να	έχουν	καταρ-
ρεύσει,	ενώ	αντίθετα	πολύ	υψηλότεροι	
ιστορικοί	μιναρέδες	να	μην	έχουν	εμ-
φανή	 προβλήματα.	 Άποψη	 της	 μελέ-
της	ήταν	ότι	η	ικανότητα	του	μιναρέ	να	
αντέχει	σε	καταπονήσεις	που	εκ	πρώ-
της	 όψεως	 φαίνονται	 απαγορευτικές	
οφείλεται	 κυρίως	 στην	 ‘χαλαρότητα’	
του	 που	 οδηγεί	 σε	 μειωμένες	 αδρα-
νειακές	δυνάμεις	σεισμού	αλλά	και	σε	
δυνατότητα	ανάλωσης	της	μειωμένης	
σεισμικής	επιπόνησης	μέσα	από	τριβές	
και	 μικρομετακινήσεις	 που	 οδηγούν	
σε	 συνεχή	 προσαρμογή	 του	στατικού	
συστήματος	 στην	 εξαναγκασμένη	 τα-
λάντωση	 με	 σκοπό	 τη	 διατήρηση	 της	
ισορροπίας.	 Πιστεύουμε	 ότι	 η	 κατα-
σκευή	αυτή	χτισμένη	με	τους	‘Κανόνες	
της	 Τέχνης	 απέδειξε	 ότι	 άντεξε	 επί	
τρεις	αιώνες	στη	διάρκεια	των	οποίων	
σημειώθηκαν	και	αρκετοί	σεισμοί	όπως	
έχουν	 ιστορικά	 καταγραφεί.	 Μόνο	 ο	
κύκλος	 των	 επαναλήψεων	 και	 η	 υπο-
βάθμιση	που	επέφερε	η	γήρανση	των	
υλικών	και	των	συνδέσμων	τον	έφερε	
στη	σημερινή	ετοιμόρροπη	κατάσταση.	
Η	 υποτίμηση	 αυτής	 της	 προσέγγισης	
και	η	αγνόηση	της	ως	απλοϊκής	υπό	το	
πρίσμα	 των	 σημερινών	 γνώσεων,	 θα	
ήταν	λανθασμένη.	Αν	σκοπός	κάθε	δο-
μοστατικής	θεωρίας	είναι	ο	σχεδιασμός	
και	η	κατασκευή	ασφαλών	δομημάτων,	
τότε	 η	 παραδοσιακή	 προσέγγιση	 έχει	
αποδείξει	 τις	 αναμφισβήτητες	 αρετές	
της.	Η	επιβίωση	των	μνημειακών	κατα-
σκευών	είναι	η	καλύτερη	απόδειξη	του	
επιτυχούς	 (ασφαλούς)	 σχεδιασμού	

τους	 και	 αυτό	 που	 θα	 ήταν	 πράγματι	
αφελές	είναι	να	θεωρήσουμε	ότι	όλες	
αυτές	οι	κατασκευές	είναι	τυχαία	απο-
τελέσματα	φτιαγμένα	 από	 αδαείς	 τε-
χνίτες	 και	 μηχανικούς.	 Οποιαδήποτε	
στατική	ανάλυση	δεν	μπορεί	λοιπόν	να	
αγνοήσει	την	συμπεριφορά	ενός	δομή-
ματος	με	διάρκεια	ζωής	τριών	αιώνων.	
Η	εφαρμογή	μεθόδων	που	θα	έτειναν	
να	ακαμπτοποιήσουν	την	κατασκευή	ή	
να	‘αποκαταστήσουν’	ασφαλείς	συνδέ-
σμους,	θα	μπορούσε	να	έχει	απρόβλε-
πτες	συνέπειες	για	το	μνημείο.

Η	άποψη	που	υιοθετήθηκε	τελικά	ήταν	
ότι	θα	πρέπει	να	έχουμε	μια	ήπια	στα-
τική	επέμβαση	στο	μνημείο	φροντίζο-
ντας	ν’	αποκαταστήσουμε	τις	αρχικές	
του	 ιδιότητες,	αναιρώντας	την	φθορά	
του	 χρόνου	 και	 θεραπεύοντας	 της	
αδυναμίες	των	αρχικών	υλικών	κυρίως	
σε	ότι	αφορά	την	διάρκεια	ζωής	τους	
(durability).	 Μια	 τέτοια	 αντιμετώπιση	
σημαίνει	ότι	θα	πρέπει	να	υπάρχει	μια	
συνεχής	 φροντίδα	 συντήρησης	 του	
μνημείου	μετά	την	ανακατασκευή	του	
και	έλεγχος	της	απόκρισής	του	σε	κάθε	
σημαντική	 επιπόνηση	 που	 θα	 συμβεί	
στην	 διάρκεια	 της	 ζωής	 του.	Μεγάλο	
μέρος	των	προβλημάτων	και	της	φθο-
ράς	 που	 διαπιστώσαμε	 στο	 μνημείο	
οφείλονται	στην	εγκατάλειψή	του	και	
στην	απουσία	κάθε	συντήρησης.

Στο	 τεύχος	 των	 στατικών	 υπολογι-
σμών	κάναμε	μια	 εκτίμηση	 των	δυνά-
μεων	 που	 μπορεί	 να	 φέρει	 μέσα	 στα	
όρια	 της	 ευστάθειας	 του	 σαν	 στερεό	
σώμα,	 υπολογίσαμε	 τη	 μέγιστη	 ροπή	
που	μπορεί	ν’	αναλάβει	με	την	ανάπτυ-
ξη	αδρανούς	περιοχής	στη	βάση	του.	
Η	ροπή	αυτή	αντιστοιχεί	σε	ένα	μέσο	
σεισμικό	συντελεστή	ε=	0,11.	Στη	συ-
νέχεια	 διερευνήσαμε	 την	 επίδραση	
της	 μείωσης	 της	 αρχικής	 ακαμψίας	
στην	 αναπτυσσόμενη	 ροπή	 της	 βά-
σης	που	προκύπτει	από	δυναμική	φα-
σματική	ανάλυση	σε	σεισμό	απ’	όπου	
προέκυψε	ότι	με	μείωση	της	ακαμψίας	
λόγω	των	μικρομετακινήσεων	και	ρηγ-
ματώσεων	στο	1/7	της	αρχικής	έχουμε	
ανάπτυξη	εντάσεων	μέσα	στα	πλαίσια	
της	φέρουσας	ικανότητας	του	μιναρέ.	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	αν	θεωρηθεί	ο	
μιναρές	ρηγματωμένος	σε	σημείο	που	
η	 μισή	 του	 διατομή	 να	 είναι	 αδρανής	

Εικόνες	από	το	μεγάλο	σεισμό	της	Τουρκίας	
το	1999.	Οι	νεώτερες	μονολιθικές	κατασκευ-
ές	των	μπετονένιων	μιναρέδων	αποδείχθη-
καν	 ανεπαρκείς	 σε	 αντίθεση	 με	 τους	 λίθι-
νους	 μιναρέδες	 της	 οθωμανικής	 περιόδου	
που	παρέμειναν	όρθιοι	χάρη	στην	«χαλαρό-
τητα»	και	την	ευελιξία	του	φορέα	τους.

τότε	 ακαμψία	 του	 υποβαθμίζεται	 στο	
1/10	της	αρχικής.

Β3	Συντήρηση	Δομικών	Λίθων
Η	 συντήρηση	 του	 κάθε	 δομικού	 λίθου	
ξεχωριστά	περιελάμβανε	τα	παρακάτω: 

•	 Καθαρισμός	 από	 τα	 προϊόντα	 των	
συνδετικών	κονιών	και	των	στρωμάτων	
της	οξείδωσης	του	σιδήρου	με	μηχανι-

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα
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κό	 τρόπο	από	νυστέρια,	 οδοντιατρικά	
εργαλεία	και	ξύστρο	υπερήχων,	χρήση	
ελαφρά	 πεπιεσμένου	 αέρα	 και	 απιο-
νισμένου	 νερού.	 Ειδικά	 για	 επίμονες	
κηλίδες	από	οξείδια	του	σιδήρου	γίνε-
ται	 χρήση	 υδατικού	 διαλύματος	 γλυ-
κερίνης	 και	 όξινου	 κιτρικού	 νατρίου.	
Παρά	την	έντονη	αλκαλικότητά	του,	το	
διάλυμα	 αυτό	 εφαρμόζεται	 ευρύτατα	
στα	 εργαστήρια	 συντήρησης,	 καθώς	
οι	 διεθνείς	 προδιαγραφές	 είναι	 ανε-
κτικές	μέχρι	PH-10.	Όταν	η	πρόσφυση	
των	οξειδώσεων	(επί	συνδέσμων)	είναι	
αρκετά	ισχυρή	χαλαρώνει	με	θειογλυ-
κολικό	οξύ	(HSCH2	COOH)	σε	διάλυμα	
5%	νερού	που	εξουδετερώνεται	κατό-
πιν	με	αμμωνία.	Αυτό	είναι	και	το	μόνο	
μη	 όξινο	 προϊόν	 που	 χρησιμοποιείται	
για	 την	 απομάκρυνση	 μεγάλης	 ποσό-
τητας	σκουριάς,	στα	συνεργεία	συντή-
ρησης	της	Ακρόπολης.

•	Αφαίρεση	των	κρυσταλλωμένων	αλά-
των	από	τις	επιφάνειες	και	τις	ρωγμές	
κάθε	πέτρας	με	φακέλωμα	απορροφη-
τικών	αργίλων	 (πάστα	σεπιολίτη	 )	 και	
μηχανικό	τρόπο.

•	 Αφαλατώσεις	 στους	 πόρους	 και	 το	
εσωτερικό	 των	 πετρών	 με	 λουτρό	
αφαλάτωσης	με	απιονισμένο	νερό	σε	
ανοικτή	σκάφη	με	εναλλαγές	και	συνε-
χή	έλεγχο	του	PH	ή	της	αγωγιμότητας	
του	νερού.	

•	 Απολύμανση	 των	 βιολογικών	 προ-
ϊόντων	 με	 εμποτισμό	 από	 διάλυμα	
BARDAC	22,	15%.

•	 Στερεοποίηση	 όπου	 είναι	 αναγκαία	 
(ψαθυρές	πέτρες	–	χαλαρές	επιφάνειες) 
για	κάθε	πέτρα	ή	θραύσμα	ξεχωριστά,	
για	 την	 ενίσχυση	 της	 επιφάνειας	 σε	
βάθος	5-8	εκ.	Η	εργασία	αυτή	γίνεται	
με	 διαδοχικούς	 ψεκασμούς	 έως	 κο-
ρεσμού	 με	 διάλυμα	 Υδροξειδίου	 του	
ασβεστίου	και	προσθήκη	5-6%	καθαρού	
ανθρακικού	ασβεστίου.	Επειδή	όμως	η	
μέθοδος	 είναι	 αργή	 χρησιμοποιείται	
όπου	 παρίσταται	 ανάγκη	 πυριτικός	
αιθυλεστέρας	 (silicato	 di	 ethyle)	 ως	
σχετικά	γρήγορο	στερεωτικό	με	ικανο-
ποιητικά	αποτελέσματα	και	 ικανότητα	
βαθιάς	 διείσδυσης	 μέσα	 στην	 πέτρα.	
Η	υδρόλυσή	του	πραγματοποιείται	με	
την	αντίδραση	Si	(OC2	H5)4	+	4H2	(	Si	

(OH)4	 (	+	4C2	H5OH.	Εμπορικά	προϊ-
όντα	αιθυλοπυριτικού	εστέρα	είναι	το	
Tegonakon	 V	 της	 Groldschhmidt	 AG,	
το	Motema	28,	και	το	AC	70	της	Rhone	
Poulenc.	Η	εφαρμογή	γίνεται	ή	με	 το	
φαινόμενο	των	τριχοειδών	ή	οσμωτικά	
και	σε	έκτακτη	περίπτωση	με	κώδωνα	
και	αντλία	κενού.	

•	Μόνωση	των	προς	συγκόλληση	επι-
φανειών	με	διάλυμα	PARALOID	B72	&	
ΑΚΕΤΌΝΗΣ	4%.

•	Εφ’	όσον	κριθεί	επιθυμητή	η	συγκρά-
τηση	 των	 υπαρχόντων	 ιχνών	 χρωστι-
κής	προτείνονται	διάφορα	στερεωτικά,	
με	 βάση	 την	 σύγχρονη	 βιβλιογραφία	
της	 συντήρησης	 (Διάλυμα	 PRIMAL	
AC33-3%	,	Διάλυμα	Paraloid	B72	σε	το-
λουόλιο	5%,	Διάλυμα	HYDROCROUND	
5%	σε	νερό).	Όλα	τα	παραπάνω	προϊ-
όντα	 παρέχουν	 καλή	 προστασία,	 δι-
είσδυση,	 αναπνοή	 του	 αντικειμένου,	
εφίδρωση,	 κομψό	 αισθητικό	 αποτέλε-
σμα	και	είναι	αντιστρέψιμα,	ενώ	είναι	
ελαστικά	 ακολουθώντας	 τις	 θερμικές	
διαστολές	του	πετρώματος.	

Μετά	 τον	 καθαρισμό	 των	 λίθων	 με	
μηχανικά	 και	 χημικά	 μέσα	 ακολουθεί	
η	 διαδικασία	 της	 αποκατάστασης	 του	
δόμου	στις	αρχικές	του	διαστάσεις	και	
σχήμα.	Αυτή	η	εργασία	αφορά:	

α)	στην	συγκόλληση	των	θραυσμάτων	
που	 έχουν	 καλή	 επιφάνεια	 πρόσφυ-
σης	 -	 Τα	 θραύσματα	προετοιμάζονται	
κατάλληλα	(καθαρίζονται)	και	συγκολ-
λούνται	στην	αντίστοιχη	θέση	της	μη-
τρικής	 πέτρας.	 Η	 εργασία	 αυτή	 δεν	
μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	πριν	τη	κα-
ταβίβαση	του	δόμου	όπως	προτείνεται	
στην	 παράγραφο	 3	 της	 με	 αρ.	 πρωτ.	
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/54790/2439/27-11-98	
απόφασης	του	ΥΠ.ΠΟ.,	δεδομένου	ότι	
δεν	μπορεί	να	εφαρμοστεί	η	απαιτού-
μενη	 για	 την	 συγκράτηση	 των	 θραυ-
σμάτων	 έως	 ότου	 να	 πήξη	 η	 κόλλα	
πίεση	 κατά	 τον	 διαμήκη	 και	 εγκάρσιο	
άξονας	της	πέτρας	ενώ	αυτή	βρίσκεται	
πάνω	 στην	 κατασκευή.	 Εκτός	 αυτού	
ο	 καθαρισμός	 των	 προς	 συγκόλληση	
επιφανειών	θα	είναι	ατελής,	η	στρώση	
διά	 εμποτισμού	 και	 από	 τις	 έξι	 πλευ-
ρές	 δεν	 είναι	 εφαρμόσιμη	 ενώ	 τυχόν	
ρηγματώσεις	που	δεν	είναι	ορατές	θα	

Συγκόλληση	θραύσματος	με	καλή	επιφά-
νεια	πρόσφυσης

οδηγήσουν	 το	στερεωτικό	σε	 άλλους	
τόπους.	 Επίσης	 πιθανές	 τάσεις	 κατά	
την	καθαίρεση	μπορεί	να	προξενήσουν	
φθορές	 σε	 άλλα	 σημεία	 ενώ	 τέλος	 ο	
επιπλέον	 βαθμός	 δυσκολίας	 καθιστά	
την	όλη	διαδικασία	πολύ	χρονοβόρα.	

Αποκατάσταση	δομικών	λίθων	Συγκόλληση	
θραύσματος	με	καλή	επιφάνεια	πρόσφυσης

β)	στην	συμπλήρωση	των	θραυσμένων	
τμημάτων	 στα	 οποία	 δεν	 υπάρχουν	
θραύσματα	ή	αυτά	που	υπάρχουν	δεν	
επιδέχονται	 συγκόλληση	 –	 Το	 τμή-
μα	 της	 πέτρας	 το	 οποίο	 έχει	 υποστεί	
θραύση	κόβεται	με	τροχό	για	να	απο-
κτήσει	 κανονικό	 ορθογωνισμένο	 σχή-
μα.	Στη	συνέχεια	κόβεται	στις	επιθυμη-
τές	διαστάσεις	και	σχήμα	νέο	κομμάτι	
από	υγιή	ασβεστόλιθο,	το	οποίο	θα	το-
ποθετηθεί	 ως	 συμπλήρωμα	 στο	 κενό	
τμήμα	του	δόμου.	Οι	συγκολλούμενες	
επιφάνειες	 “αγριεύουν”	 για	 καλύτερη	
πρόσφυση	 της	 κόλλας	 με	 την	 χρήση	
τσαπέτας	και	είναι	απολύτως	καθαρές	
πριν	 από	 την	 συγκόλληση.	 Τέλος,	 η	
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εξωτερική	επιφάνεια	του	νέου	τμήμα-
τος	 λαξεύεται	 στο	 επιθυμητό	 σχήμα	
ώστε	να	είναι	ενιαία	με	αυτήν	του	δό-
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Αποκατάσταση	 δομικών	 λίθων:	 Συμπλήρω-
ση	θραυσμένων	τμημάτων	με	νέα	λαξεμένα	
κομμάτια	από	υγιή	ασβεστόλιθο

Συμπλήρωση	θραυσμένων	τμημάτων	με	νέα	
λαξεμένα	κομμάτια	από	υγιή	ασβεστόλιθο

Διαδικασία	κοπής	νέων	δόμων

μου.
Και	στις	δύο	περιπτώσεις	η	συγκόλλη-
ση	 γίνεται	 με	 την	 χρήση	 εποξειδικής	
ρητίνης	και	καρφίδων	από	υαλονήματα	
διατομής	3	έως	10χλστ.	αναλόγως	του	
μεγέθους	 των	 συγκολλούμενων	 κομ-
ματιών.	 Η	 χρήση	 εποξειδικής	 ρητίνης	
είναι	 ασφαλής	 καθώς	 το	 συγκολλού-
μενο	τμήμα	δεν	πρόκειται	να	επηρεα-
στεί	από	την	ηλιακή	ακτινοβολία.	Λαμ-
βάνεται	 δε	 ιδιαίτερη	 μέριμνα	ώστε	 οι	
αρμοί	των	συγκολλήσεων	να	έχουν	το	
ελάχιστο	δυνατό	πλάτος	ενώ	μετά	το	
πέρας	της	επαναδόμησης	του	μνημεί-
ου	 θα	 πραγματοποιηθεί	 “στοκάρισμα”	
των	αρμών.	

γ)	 στην	 αντικατάσταση	 τμήματος	 δό-
μου	 σε	 όλο	 το	 ύψος	 και	 πλάτος	 αυ-
τού	και	στο	επιθυμητό	ανάλογα	με	τη	
φθορά	 καμπύλο	 μήκος	 από	 νέο	 τμή-
μα	αντιστοίχων	διαστάσεων	από	υγιή	
ασβεστόλιθο	 –	 Το	 φθαρμένο	 τμήμα	

κόβεται	 ώστε	 να	 διαμορφωθεί	 η	 νέα	
ευθυγραμμισμένη	 υγιής	 ακμή	 του	 δό-
μου	 και	 το	 νέο	 κομμάτι	 συμπληρώνει	
τον	δόμο	στις	αρχικές	του	διαστάσεις	
και	λαξεύεται	σε	συνέχεια	αυτού.	Στην	
περίπτωση	 αυτή	 δεν	 γίνεται	 συγκόλ-
ληση	με	ρητίνες	αλλά	τα	δύο	κομμάτια	
χτίζονται	 ξεχωριστά	 κατά	 την	 επανα-
δόμηση	 με	 τη	 χρήση	 κονιάματος	 ενώ	
λαμβάνεται	μέριμνα	ώστε	η	τελική	δι-
άσταση	και	των	δυο	μαζί	να	αντιστοι-
χεί	στην	διάσταση	του	αρχικού	δόμου.	
Κατά	 τον	 καθορισμό	 των	 διαστάσεων	
του	 νέου	 τμήματος	 λαμβάνονται	 υπ’	
όψη	 η	 θέσεις	 των	 υπερκείμενων	 και	
υποκείμενων	λίθων	ώστε	να	μην	έχου-
με	σύμπτωση	αρμών	με	τον	αρμό	του	
νέου	τμήματος.

δ)	 στην	 αντικα-
τάσταση	ολόκλη-
ρου	 του	 δόμου	
με	 νέο	 από	 υγιή	
ασβεστόλιθο	στις	
ίδιες	 διαστάσεις	
και	σχήμα	με	τον	
αρχικό.	Μετά	την	
εφαρμογή	 των	
ιχνών	 του	 κυκλι-
κού	 τομέα	 (κά-

τοψη)	του	προς	αντικατάσταση	δόμου	
πάνω	 στον	 παραλληλεπίπεδο	 δόμο	
της	 αγοράς(με	 ειδικώς	 κατασκευα-
σμένο	για	την	εργασία	αυτή	μεγάλων	
διαστάσεων	 «διαβήτη»),	 κόβεται	 η	
πέτρα	στο	επιθυμητό	«καμπύλο»	σχή-
μα	 και	 στις	 απαιτούμενες	 διαστάσεις	
με	 μεγάλο	 δίσκο	 κοπής	 λίθων	 ούτως	
ώστε	η	πέτρα	να	είναι	έτοιμη	για	χτί-
σιμο.	Ο	δίσκος	είναι	εφαρμοσμένος	σε	
ειδικώς	 κατασκευασμένο	 βραχίονα	 ο	
οποίος	μας	δίνει	τη	δυνατότητα	κοπής	
σε	 κύκλο	 με	 ρυθμιζόμενη	 ακτίνα,	 για	
την	 ταυτόχρονη	 κοπή	 περισσότερων	
του	 ενός	 δόμου	 που	 ανήκουν	 στην	
ίδια	σειρά	(είναι	δηλαδή	τμήματα	ενός	
«κύκλου»).	Αυτός	ο	τρόπος	κοπής	των	
λίθων	 μας	 εξασφαλίζει	 ακρίβεια	 στην	
κατασκευή	αφού	κάθε	φορά	το	μηχά-
νημα	 ρυθμίζεται	 στην	 επιθυμητή	 για	
την	κάθε	σειρά	δόμων	διάμετρο.	Ταυ-
τόχρονα	όμως	έχουμε	τη	δυνατότητα	
να	διαμορφώσουμε	εξ’	αρχής	την	«κω-
νική»	εξωτερική	επιφάνεια	των	δόμων	
μεγαλώνοντας	σταδιακά	την	ακτίνα	κο-
πής	από	την	άνω	επιφάνεια	των	δόμων	

Αποκατάσταση	 δομι-
κών	 λίθων:	 Αντικατά-
σταση	 τμήματος	 σε	
όλο	το	ύψος	και	πλά-
τος	του	δόμου

προς	 την	 κάτω.	 Η	 ακριβής	 διάσταση	
της	κωνικής	απόληξης	για	κάθε	σειρά	
δόμων	μας	παρέχεται	από	το	τρισδιά-
στατο	 μοντέλο	 που	 έχει	 σχεδιαστεί	
στον	Η/Υ	βασισμένο	στα	στοιχεία	της	
αποτύπωσης.	Όσον	αφορά	τέλος	στα	
νέα	σκαλοπάτια	αυτά	κόβονται	με	τρο-
χό	στις	ακριβείς	διαστάσεις	και	σχήμα	
των	υπαρχόντων	έχοντας	για	οδηγό	τα	
ακριβή	αποτυπώματά	 τους	που	έχουν	
ληφθεί	 (σε	 πραγματικές	 διαστάσεις)	
πάνω	σε	αδιάσταλτο	χαρτί	κατά	τη	δι-
άρκεια	 των	 εργασιών	 καθαίρεσης.	 Το	
φινίρισμα	γίνεται	με	ειδική	για	το	σκο-
πό	αυτό	ράσπα.	Τέλος	πραγματοποιεί-
ται	σφράγιση	των	ελαφρών	ρηγματώ-
σεων	με	στόκο	από	τριμμένο	πέτρωμα	
και	υδροξείδιο	του	ασβεστίου	με	προ-
σθήκη	 ανθρακικού	 ασβεστίου.	 Μετά	
τις	παραπάνω	εργασίες	συντήρησης	η	
πέτρα	τοποθετείται	στην	σειρά	της	και	
είναι	έτοιμη	για	την	επανατοποθέτηση.	



23Πολιτικός Mηχανικός   Nοέμβριος 2017

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Διαμόρφωση	διακοσμητικών	μοτίβων	στα	νέα	θωράκια	των	εξωστών:	Τα	υπάρχοντα	θωράκια	
χρησιμεύουν	ως	οδηγοί	για	την	διαμόρφωση	του	διακοσμητικού	μοτίβου	στα	νέα	τμήματα.
Η	διάνοιξη	των	οπών	των	βασικών	μοτίβων	γίνεται	με	τη	χρήση	ειδικώς	διαμορφωμένων	δί-
σκων	κοπής.	Η	λάξευση	και	η	διαμόρφωση	της	τελικής	επιφάνειας	γίνεται	με	το	χέρι.

Από	 τις	 δοκιμές	 που	 έγιναν	 για	 την	
αποκατάσταση	των	θωρακίων	των	στη-
θαίων	 των	εξωστών	διαπιστώθηκε	ότι	
δεν	ήταν	εφικτή	η	συγκόλληση	ή	συ-
μπλήρωση	των	θραυσμένων	τμημάτων	
αυτών	λόγω	της	πολύ	κακής	κατάστα-
σης	 του	 πετρώματος	 και	 της	 λεπτής	
διατομής	 των	 λαξευμένων	 τμημάτων.	
Έτσι	αποφασίστηκε	να	προχωρήσουμε	
σε	 αντικατάσταση	 των	 θωρακίων	 με	
νέα	από	υγιή	ασβεστόλιθο	λαξευμένα	
στη	μορφή	των	υπαρχόντων.

Β4	Επαναδόμηση
Πριν	 από	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	
επαναδόμησης	 του	 μιναρέ	 πραγματο-
ποιήθηκαν	οι	εργασίες	οργάνωσης	του	
εργοταξίου	οι	οποίες	αφορούσαν:

•	Κατασκευή	κλειστού	χώρου	από	φύλ-
λα	 λαμαρίνας	 στερεωμένα	 πάνω	 σε	
μεταλλικό	σκελετό	για	την	προστασία	
από	 τις	 καιρικές	 συνθήκες	 αλλά	 και	
τη	 μείωση	 της	 όχλησης	 των	 περιοί-
κων	από	τη	σκόνη	και	τον	θόρυβο.	Στο	
χώρο	 αυτό	 έγινε	 η	 εγκατάσταση	 των	
μηχανημάτων	κοπής	πέτρας.
•	 Αύξηση	 ηλεκτρικής	 παροχής	 για	 να	
καλυφθούν	 οι	 αυξημένες	 απαιτήσεις	
των	μηχανημάτων.

•	Ηλεκτροφωτισμός	του	χώρου.
•	Αναβάθμιση	της	ηλεκτρικής	εγκατά-
στασης	στα	επίπεδα	εργασίας	του	ικρι-
ώματος.
•	Παροχή	νερού	στο	χώρο	 των	μηχα-
νημάτων.
•	Κατασκευή	βάσης	από	μπετόν	για	τον	
τροχό	κοπής	των	κύκλων,	με	κατάλληλα	
διαμορφωμένο	 αυλάκι	 περιμετρικά	 για	
την	 αποστράγγιση	 και	 τον	 καθαρισμό	
του	νερού	από	τη	σκόνη	της	πέτρας.
•	 Εγκατάσταση	 των	 μηχανημάτων	
(τροχών	κοπής	πέτρας)	και	μετατροπή	
τους	για	τις	ανάγκες	του	συγκεκριμέ-
νου	έργου.
•	 Εγκατάσταση	 ανελκυστήρα	 από	 το	
χώρο	των	μηχανημάτων	έως	την	κορυ-
φή	του	ικριώματος	

Ακολουθεί	 αναλυτική	 περιγραφή	 της	
διαδικασίας	της	επαναδόμησης:

Αρχικά	 καθαρίζεται	 μηχανικά	 και	 με	
χρήση	 νερού	 υπό	 ελαφριά	 πίεση,	 το	
ίχνος	 επί	 της	 βάσεως	 των	 κάτω	 δύο	
ομόκεντρων	δακτυλίων,	με	την	απομά-
κρυνση	 κάθε	 ξένου	 στοιχείου	 (τυχόν	
σύνδεσμοι	 ή	 γόμφοι).	 Ο	 καθαρισμός	
γίνεται	 προσεκτικά	 ούτως	 ώστε	 να	
διατηρηθούν	 τα	 ίχνη	 στα	 σημεία	 της	

έδρασης	 για	 την	 επανατοποθέτηση.	
Για	 την	 εξασφάλιση	 της	 καθετότητας	
του	 κεντρικού	 άξονα,	 έτσι	 ώστε	 να	
έχουμε	πλήρη	χάραξη	και	έλεγχο	της	
καθ’	 ύψος	 πορείας	 της	 κατασκευής	
κατά	την	επαναδόμηση,	χρησιμοποιεί-
ται	μηχάνημα	με	ακτίνα	λέϊζερ	η	οποία	
στοχεύει	 συνεχώς	 στο	 κέντρο	 του	
μιναρέ	 (	 που	 αντιστοιχεί	 στο	 κέντρο	
του	δακτυλίου	της	σκάλας).	Το	μηχά-
νημα	στερεώνεται	σε	δοκό	πάνω	από	
το	 εκάστοτε	 επίπεδο	εργασίας	 ενώ	η	
στόχευση	 γίνεται	 πάνω	 σε	 μεταλλική	
πλάκα	 που	 σετερεώνεται	 κάθε	 φορά	
στη	 χτισμένη	 σειρά	 σκαλιών.	 Ταυτό-
χρονα	 γίνεται	 συνεχής	 έλεγχος	 της	
οριζοντιότητας	κάθε	σειράς	δόμων	με	
αλφάδι.

Οι	αρχικές	πέτρες	έχουν	ήδη	συντηρη-
θεί	από	ειδικό	συνεργείο	συντηρητών	
και	 έχουν	 πάρει	 την	 θέση	 τους	 πάνω	
στο	 ικρίωμα.	 Ομοίως	 οι	 νέες	 πέτρες	
που	 θα	 αντικαταστήσουν	 τους	 φθαρ-
μένους	 δόμους	 του	 μιναρέ	 έχουν	 έρ-
θει	από	το	λατομείο,	έχουν	λάβει	την	
απαιτούμενη	μορφή	στις	τελικές	αυτής	
διαστάσεις	και	έχουν	τοποθετηθεί	στις	
κατάλληλες	 θέσεις.	 Από	 τις	 θέσεις	
των	συνδέσμων	έχουν	ήδη	αφαιρεθεί	
τα	προϊόντα	της	παλιάς	μολυβδοχοΐας	
και	 της	 οξείδωσης	 και	 έχουν	 αποξε-
σθεί	 οι	 επιφάνειες	 των	 τόρμων	 ώστε	
οι	οπές	να	παρουσιάζουν	τραπεζοειδή	
τομή.	Τραπεζοειδείς	τομές	έχουν	είδη	
σχηματισθεί	και	στις	νέες	πέτρες	που	
πρόκειται	 να	 αντικαταστήσουν	 άλλες	
φθαρμένες.	 Για	 το	 συνδετικό	 κονί-
αμα	 δομής	 χρησιμοποιείται	 υδαρής	
κονία	 από	 υδροξείδιο	 του	 ασβεστίου	
και	ανθρακικό	ασβέστιο	και	προσθήκη	
10%	τσιμέντων	χαμηλών	αλκαλίων.	Ο	
ασβεστοπολτός	 που	 χρησιμοποιείται	
προκύπτει	 από	 πέτρωμα	 απηλαγμένο	
Νατρίου	και	χαμηλής	περιεκτικότητας	
Δολομιτικών	(Μαγνησιακών)	αλάτων.

Αφού	τοποθετηθεί	στρώση	συνδετικού	
κονιάματος	κατεβαίνει	ο	ανυψωτήρας	
που	 φέρει	 τον	 λύκο	 και	 την	 πέτρα	 η	
οποία	οδηγούμενη	από	τον	αρχιτεχνί-
τη	και	τον	βοηθό	του	καταλαμβάνει	την	
ειδική	γι	αυτή	θέση,	και	αλφαδιάζεται	
με	 ελαφρά	 κτυπήματα.	 Με	 την	 κάθο-
δό	 της	 απομακρύνει	 (ξερνάει)	 τυχόν	
περίσσιες	 της	 συνδετικής	 κονίας,	 οι	
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οποίες	μαζεύονται	αρχικά	με	το	μυστρί	
και	καθαρίζονται	κατόπιν,	επιμελώς	με	
βρεγμένο	μαλακό	αφρολέξ	που	υπάρ-
χει	μονίμως	σε	κάδο	με	καθαρό	νερό.	
Ακολούθως	 τοποθετείται	 η	 δεύτερη	
και	η	τρίτη	πέτρα,	με	έμφαση	στην	λε-
πτότητα	 των	 αρμών	 και	 την	 απόλυτη	
πλήρωσή	 τους	 με	συνδετικό	 κονίαμα.	
Η	 υλοποίηση	 της	 ελαφριάς	 κωνικής	
απόληξης	 της	 εξωτερικής	 επιφάνειας	
του	μιναρέ	πραγματοποιείται	κατά	την	
κοπή	των	δόμων.

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Τοποθέτηση	 λίθων	 στις	 θέσεις	 τους	 μέσω	
μικρής	γερανογέφυρας,	παλάγκων	και	σφι-
γκτήρων

Κατακόρυφος	 γόμφος	 σύνδεσης	 του	 κε-
ντρικού	δακτυλίου	της	σκάλας	από	ανοξεί-
δωτο	χάλυβα.

Μολυβδοχόηση	 κατακόρυφου	 συνδέσμου	
(γόμφου)

Η	σύνδεση	των	λίθων	για	την	εξασφά-
λιση	της	ακινησίας	στην	οριστική	τους	
θέση	 γίνεται	 ακριβώς	 όπως	 ήταν	 και	
αρχικά	με	συνδέσμους	στην	άνω	(κρυμ-
μένη)	 επιφάνεια	 των	 στους	 παλαιούς	
τόρμους	 (που	 ίσως	 εκβαθύνουν	 ελα-
φρά),	ή	όπου	η	στατική	τους	επάρκεια	
δεν	το	επιτρέπει	σε	νέους	τόρμους	σε	
άλλη	θέση	επί	του	ίδιου	λίθου.	Η	σύν-
δεση	 (δεσμός)	 κατά	 δακτύλιο	 επιτυγ-
χάνεται	 από	 συνδέσμους	 σχήματος	
ανοικτού	Π	ανάλογα	με	την	απαίτηση	
της	κάθε	περίπτωσης	δεσμού,	σε	προ-
καθορισμένες	 διαστάσεις	 που	 έχουν	
ήδη	καταγραφεί	κατά	την	αποτύπωση	
της	κάθε	στρώσεως.	Οι	σύνδεσμοι	είναι	
από	 ειδικό	 ανοξείδωτο	 χάλυβα	 Si304	
και	είναι	ήδη	κυρτωμένοι	και	αριθμημέ-
νοι	κάθε	ένας	για	την	θέση	του.	Για	τα	

τζινέτια	χρησιμοποιείται	λάμα	40/4	για	
τους	νέους	λίθους	ενώ	για	τους	υπάρ-
χοντες	 που	 επαναχρησιμοποιούνται	
χρησιμοποιείται	 λάμα	 30/4	 (όμοια	 με	
το	 αρχικό	 τζινέντι)	 το	 δε	 μήκος	 τους	
είναι	και	στις	δύο	περιπτώσεις	ίδιο	με	
των	 υπαρχόντων.	 Για	 τους	 γόμφους	
χρησιμοποιείται	ράβδος	με	νευρώσεις	
κυκλικής	διατομής	Φ25.

Κατά	την	τοποθέτηση	των	συνδέσμων	
πραγματοποιείται	ο	εγκιβωτισμός	τους	
με	 μολυβδοχοΐα.	 Μετά	 την	 στρώση	
κάθε	 δακτυλίου	 αφού	 “τραβήξουν”	 οι	
πέτρες	 γίνεται	 η	 μολυβδοχοΐα	 των	
συνδέσμων.	Η	τήξη	του	μολύβδου	γί-
νεται	με	φλόγιστρο	σε	μικρές	ποσότη-
τες,	όσο	απαιτείται	κάθε	φορά	για	την	
πλήρωση	της	κάθε	εντορμίας.	Η	μολυ-
βδοχοΐα	στις	εντορμίες	των	οριζόντιων	
συνδέσμων	 γίνεται	 μετά	 την	 μόνωση	
των	 τοιχωμάτων	 τους	 με	 Υδροξείδιο	
του	 ασβεστίου	 και	 το	 στέγνωμα	 τους	
με	πιστολάκι	ζεστού	αέρα	σε	χαμηλές	
θερμοκρασίες	για	την	αποφυγή	δυσά-
ρεστων	 εκρήξεων	 κατά	 την	 έγχυση	
του	τηγμένου	μολύβδου.	Η	έγχυση	γί-
νεται	αμέσως	μετά	με	ειδική	για	αυτό	
το	σκοπό	κουτάλα	και	εγκιβωτίζει	πλή-
ρως	τον	ανοξείδωτο	σύνδεσμο.	Μετά	
την	πήξη	του	μολύβδου	γίνονται	πάνω	
του	 οι	 απαραίτητες	 “τριγωνιές”	 με	 ει-
δικό	βελόνι	για	να	καταλάβει	πλήρως	
τον	 χώρο	 της	 εντορμίας	 και	 απομα-
κρύνονται	τα	περισσεύματα	του	μολύ-
βδου	με	ειδικό	σκαρπέλο,	ώστε	να	μην	
εμποδίζει	την	επόμενη	στρώση.

Όσον	αφορά	στις	εντορμίες	των	γόμ-
φων	 (καβίλιες),	 σ’	 αυτές	 η	 μολυβδο-

χοïα	γίνεται	μετά	την	τοποθέτηση	του	
υπερκείμενου	 λίθου	 και	 την	 επόμενη	
από	το	χτίσιμο	ημέρα	(για	να	έχει	στε-
γνώσει	λίγο	το	εσωτερικό	της	πέτρας),	
στη	 «φωλιά»	 που	 δημιουργείται	 από	
τις	 καθ’	 ύψος	 αντικρυστές	 εντορμίες	
των	δύο	δόμων,	διά	μέσου	κατακόρυ-
φων	διόδων	(οπές	πλάτους	~1εκ.)	που	
ανοίγονται	 εκ	 νέου	 με	 τρυπάνι	 στην	
άνω	επιφάνεια	των	δόμων	και	κατ’	επέ-
κταση	της	εντορμίας.	Στις	περιπτώσεις	
που	η	απόσταση	είναι	πολύ	μεγάλη	τότε	
η	οπή	διανοίγεται	πλάγια	με	κατεύθυν-
ση	την	εσωτερική	πλευρά	του	δόμου.	
Η	μολυβδοχόηση	στην	περίπτωση	των	
γόμφων	πραγματοποιείται	με	χωνί	ενώ	
η	έκχυση	του	μολύβδου	από	το	στόμιο	
της	 διόδου	 που	 βρίσκεται	 ψηλότερα	
από	 την	 εντορμία	 εξασφαλίζει	 λόγω	
της	 βαρύτητας	 την	 τέλεια	 πλήρωση	
του	 κενού	 γύρω	 από	 την	 καβίλια.	 Το	
μέγεθος	 της	 οπής	 (~1εκ.)	 (σε	 συνδυ-
ασμό	με	τη	ρευστότητα	του	τηγμένου	
μολύβδου	και	τον	ρυθμό	έκχυσής	του)	
επιτρέπει	την	εκτόνωση	διά	μέσου	αυ-
τής	 των	 υδρατμών	 που	 δημιουργού-
νται	 κατά	 την	 έκχυση	 του	 τηγμένου	
μολύβδου	 στο	 εσωτερικό	 των	 υγρών	
λίθων.	 Η	 αποτελεσματικότητα	 και	 η	
ασφάλεια	της	προτεινόμενης	μεθόδου	
διαπιστώθηκε	έπειτα	από	δοκιμές	που	
πραγματοποιήθηκαν	 σε	 δοκίμια	 λίθων	
και	κρίθηκε	καταλληλότερη	από	τη	μέ-
θοδο	που	είχε	εφαρμοστεί	κατά	το	χτί-
σιμο	του	μιναρέ	και	που	αρχικά	είχαμε	
προτείνει	να	ακολουθήσουμε.

Ειδικά	στους	εξώστες	πραγματοποιείται	
ενίσχυση	της	άνω	σειράς	που	αποτελεί	
και	το	δάπεδο	πάνω	στο	οποίο	εδράζο-
νται	τα	θωράκια	(σειρές	 ΙΘ	και	Μ).	Για	
το	σκοπό	αυτό	εφαρμόζεται	μεταλλική	
στεφάνη	από	λάμα	ανοξείδωτου	χάλυ-
βα	Si304	διαστάσεων	30/3	στην	εξωτε-
ρική	περίμετρο	κεντρικά	 της	έδρασης	
του	θωρακίου.	Η	στεφάνη	αυτή	φέρει	
τους	γόμφους	σύνδεσης	της	βάσης	με	
τα	θωράκια	(οι	οποίοι	είναι	από	ράβδο	
Φ20	 συγκολλημένη	 στην	 άνω	 επιφά-
νεια	 της	 στεφάνης),	 και	 στερεώνεται	
με	 ακτινωτά	 τοποθετημένους	 συνδέ-
σμους	από	λάμες	διαστάσεων	40/4	οι	
οποίες	 εκτείνονται	 σε	 όλο	 το	πλάτος	
του	 εξώστη,	 πακτώνονται	 κάτω	 από	
την	υπερκείμενη	σειρά	των	δόμων	του	
μιναρέ	(εισχωρώντας	περίπου	στα	δύο	
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Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Ενισχυτικός	οπλισμός	εξωστών	από	λάμες	
ανοξείδωτου	χάλυβα	τοποθετημένες	σε	ει-
δικώς	διαμορφωμένες	εντορμίες.

Λύση	 του	 ικριώματος	 μετά	 το	 τέλος	 των	
εργασιών

Για	 την	 ενίσχυση	 και	 το	 δέσιμο	 της	 κατα-
σκευής	 από	 το	 τελευταίο	 σκαλοπάτι	 και	
πάνω	 και	 μέχρι	 την	 κορυφή,	 τοποθετείται	
μεταλλικός	στύλος	(διαμέτρου	~20	εκ.)	–	σε	
αντιστοιχία	με	τον	ξύλινο	που	προϋπήρχε	–	
ο	 οποίος	 στερεώνεται	 με	 μεταλλικές	 ανο-
ξείδωτες	λάμες	που	πακτώνονται	ανάμεσα	
στους	δόμους

τρίτα	 του	 πλάτους	 τους)	 και	 αγκυρώ-
νονται	στην	άνω	επιφάνεια	των	λίθων	
του	εξώστη.	Στις	περιπτώσεις	αντικα-
τάστασης	 των	 εμπρόσθιων	 τμημάτων	
των	 λίθων	 αυτών	 των	 σειρών,	 αυτά	
εκτός	 από	 την	 συγκράτησή	 τους	 από	
την	μητρική	πέτρα	με	υαλονήματα	και	
εποξειδική	 ρητίνη	 συνδέονται	 με	 την	
υπόλοιπη	κατασκευή	με	γόμφους	(Φ20)	
συγκολλημένους	στην	κάτω	επιφάνεια	
των	 ακτινωτών	 λαμών.	 Μια	 δεύτερη	
στεφάνη	 από	 λάμα	 30/3	 τοποθετείται	
στην	άνω	επιφάνεια	των	θωρακίων	και	
αγκυρώνει	 σε	 αυτά	 με	 καβίλιες	 (Φ20	
–	 δύο	 σε	 κάθε	 θωράκιο).	 Όλοι	 οι	 με-
ταλλικοί	 σύνδεσμοι	 (στεφάνη,	 λάμες,	
γόμφοι)	τοποθετούνται	σε	ειδικώς	δια-
μορφωμένες	εντορμίες	και	εγκιβωτίζο-
νται	σε	αυτές	με	μολυβδοχόηση.

Μετά	το	τέλος	της	επαναδόμησης	του	
μιναρέ	ακολουθεί	γενικός	καθαρισμός	
της	εξωτερικής	παρειάς	των	λίθων	και	
φινίρισμα.	 Σε	 αυτή	 τη	 φάση	 πραγμα-
τοποιείται	 και	 η	 κάλυψη	 των	 αρμών	
των	 συγκολλούμενων	 τμημάτων	 για	
την	 προστασία	 τόσο	 των	 διεπιφανει-
ών	όσο	και	της	ρητίνης.	Για	το	σκοπό	
αυτό	 χρησιμοποιείται	 κονία	 από	 τριμ-
μένο	λεπτόκοκκο	υλικό	που	προκύπτει	
από	 την	άλεση	υγιών	αφαλατωμένων	
θραυσμάτων	 από	 την	 ίδια	 την	 πέτρα	
του	Μιναρέ,	 και	 ασβεστοπολτός	 απη-
λαγμένος	από	Νάτριο	(LAFARGE),	με	
προσθήκη	8	–	10%	καθαρού	Ανθρακι-
κού	 ασβεστίου	 για	 την	 καλυτέρευση	
της	ποιότητας	της	λάσπης.	Η	εργασία	
αυτή	γίνεται	με	μεγάλη	μεταλλική	σύ-
ριγγα	 με	 ειδικά	 λεπτά	 ακροφύσια.	 Σε	
μεγαλύτερους	αρμούς	χρησιμοποιείται	
το	ίδιο	υλικό	με	προσθήκη	χονδρόκοκ-
κων	στοιχείων	από	την	ίδια	αλεσμένη	
πέτρα	και	η	εφαρμογή	γίνεται	με	 την	
χρήση	λεπτής	σπάτουλας	σε	δύο	δια-
φορετικά	στρώματα.	Τυχόν	περίσσειες	
απομακρύνονται	με	ελαφρά	βρεγμένα	
αφρολέξ.	 Οι	 παραπάνω	 αρμοί	 είναι	
όσο	 το	 δυνατόν	 λιγότερο	 ευδιάκριτοι	
(θα	ακολουθήσει	χρώση	στην	επιθυμη-
τή	απόχρωση	μετά	το	στέγνωμά	τους)	
για	να	μην	επηρεάζουν	αισθητικά	την	
κατασκευή.	 Οι	 μηχανικές	 κακώσεις	
από	πολεμικές	ενέργειες	(τρύπες	από	
βόλια	που	υπάρχουν	διάσπαρτες	στην	

εξωτερική	 επιφάνεια	 των	 λίθων)	 δεν	
στοκάρονται	 και	 διατηρούνται	 ορατές	
για	 λόγους	 ιστορικής	 μαρτυρίας.	 Στη	
συνέχεια	 πραγματοποιείται	 υδροφό-
βοση	 της	 επιφάνειας	 με	 διαδοχικούς	
ψεκασμούς	αρχικά	με	BARDAC	και	κα-
τόπιν	με	SILIKATO	DI	ETHYL.	

Τέλος	όπως	και	αρχικά	είχε	διατυπω-
θεί	πραγματοποιήθηκε	η	εφαρμογή	λε-
πτής	επικάλυψης	για	την	ενίσχυση	και	
προστασία	της	εξωτερικής	επιφάνειας	
των	λίθων,	μέθοδος	που	όπως	αναφέ-
ραμε	συνηθίζεται	 πολύ	στις	ανεπίχρι-
στες	λιθοδομές.	Η	προστασία	έγκειται	
στην	 θυσία	 του	 πρώτου	 στρώματος	
στην	μεν	Νότια	πλευρά	από	την	μικρο-
αμμοβολή	που	προκαλεί	 η	δράση	 του	
νότιου	ανέμου	στην	δε	βορινή	πλευρά	
με	 την	 μετατροπή	 του	 σε	 ευδιάλυτο	
χλωριούχο	 ασβέστιο	 από	 την	 δράση	
των	χλωριούχων	αλάτων	από	τη	μεριά	
της	θάλασσας	απ’	όπου	φυσούν	βόρει-
οι	 άνεμοι.	 Αυτό	 έγινε	 στο	 τέλος	 των	
εργασιών	με	εμποτισμό	της	επιφάνει-
ας	 με	 διαυγές	Ca(OH)2.	 Το	 θέμα	 της	
αντιστρεψιμότητας	 δεν	 υφίσταται	 εφ’	
όσον	 το	 προτεινόμενο	 υλικό	 έχει	 με-
γάλη	 συγγένεια	 με	 τα	 ασβεστικά	 της	
πέτρας	 από	 την	 οποία	 είναι	 χτισμένο	
το	μνημείο.	Γι	αυτόν	 τον	λόγο	άλλω-
στε	προτάθηκε	η	χρήση	του	συγκεκρι-
μένου	υλικού	(επαναληπτικά)	αντί	του	
συνηθισμένου	υδροξειδίου	του	Βαρίου	
(Ba(OH)2	8H2O).			

Ακολούθησε	 η	 λύση	 του	 ικριώματος	
ανά	όροφο.

Η	συντήρηση	της	βάσης
Η	 συντήρηση	 της	 βάσης	 ακολούθησε	
σε	γενικές	γραμμές	την	διαδικασία	που	
ακολουθήθηκε	 στο	 υπόλοιπο	 τμήμα	
του	μιναρέ.	Λόγω	 του	όγκου	 της	δεν	
υπήρχε	στατικός	λόγος	για	να	προβού-
με	σε	καθαίρεσή	της	παρ’	όλο	που	πα-
ρουσίαζε	αρκετές	φθορές.	Οι	εργασίες	
που	πραγματοποιήθηκαν	είναι:

1.	Καθαρισμός	των	λίθων	με	μηχανικά	
και	χημικά	μέσα
2.	 Αποκατάσταση	 των	 θραυσμένων	 
δόμων
Κοπή	και	απομάκρυνση	των	θραυσμά-
των.	Τα	τμήματα	των	δόμων	που	έχουν	
υποστεί	θραύση	γύρω	από	τους	συνδέ-
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σμους	 κόβονται	 ώστε	 να	 δημιουργη-
θεί	 μία	 “φωλιά”	 ανάμεσα	 στους	 τρεις	
δόμους	 που	 θα	 έχει	 σχήμα	 κανονικό	
ορθογώνιο	και	θα	“αγκαλιάζει”	τον	σύ-
δεσμο.

Αφαίρεση	του	οξειδωμένου	συνδέσμου.

Συμπλήρωση	 τμημάτων	 δόμων.	 Κό-
βεται	 στις	 επιθυμητές	 διαστάσεις	 και	
σχήμα	 νέο	 κομμάτι	 από	 υγιή	 ασβε-
στόλιθο,	 το	 οποίο	 θα	 τοποθετηθεί	ως	
συμπλήρωμα	στο	κενό	τμήμα	που	δημι-
ουργήθηκε	με	την	κοπή	των	γειτονικών	
δόμων.	Το	νέο	κομμάτι	λειτουργεί	ως	
“κλειδί”	αφού	συμπληρώνει	ταυτόχρο-
να	και	τους	τρεις	δόμους	που	συνέδεε	
ο	σύνδεσμος	(δύο	της	ίδιας	σειράς	και	
ένας	υπερκείμενος).	

3. Τοποθέτηση	ελκυστήρων
Για	 την	 αποκατάσταση	 της	 συνοχής	
της	λιθοδομής	μετά	την	αφαίρεση	των	
μεταλλικών	συνδέσμων	(τζινέτια)	χρη-
σιμοποιούνται	 ελκυστήρες	 οι	 οποίοι	
αφ’	 ενός	 συνδέουν	 τους	 λίθους	 μιας	
σειράς	 μεταξύ	 τους	 αφ’ετέρου	 εξα-
σφαλίζουν	 συνολική	 περίσφιξη	 της	
κατασκευής.	 Οι	 ελκυστήρες	 τοποθε-
τούνται	ανά	δύο	σειρές	εναλλάξ	προς	
την	κατεύθυνση	βορά	–	νότου	και	ανα-
τολής	–	δύσης	και	διατρέχουν	όλο	το	
μήκος	των	όψεων.	

Πρώτα	πραγματοποιείται	διάτρηση	των	
λίθων	στο	 κέντρο	 αυτών	 πάχους	 δια-
τρήματος	 d=2εκ.	 Στη	 συνέχεια	 εφαρ-
μόζεται	ο	μεταλλικός	ελκυστήρας	(ρά-
βδος	ανοξείδωτου	χάλυβα	Si	304/Φ14)	
ο	 οποίος	 φέρει	 σπείρωμα	 στις	 άκρες	
του	για	να	βιδωθεί	πάνω	στις	ανοξεί-
δωτες	 μεταλλικές	 πλάκες	 διαστάσε-
ων	 15Χ15εκ.	 και	 πάχους	 6χλστ.	 που	
εφαρμόζονται	 σε	 ειδικά	 διαμορφωμέ-

Αποκατάσταση	θραυσμένων	δόμων	βάσης

Εφαρμογή	 τσιμεντενέσεων	 στη	 λιθοδομή	
της	βάσης

Το	μνημείο	μετά	την	αποκατάσταση	Νοτιο-
δυτική	όψη

νες	εντορμίες	στους	ακραίους	λίθους	
κάθε	σειράς.	Ειδικά	για	την	κατεύθυν-
ση	 βορά	 –	 νότου	 πραγματοποιούνται	
τομές	 στους	 ακραίους	 λίθους	 (προς	
την	πλευρά	του	ναού)	για	να	τοποθε-
τηθούν	 οι	 πλάκες	 σύσφιξης	 ώστε	 να	
μην	 διαταραχθεί	 ο	 εξωτερικός	 τοίχος	
του	ναού.	

4. Εξυγίανση	τελικών	επιφανειών
Γενικός	 καθαρισμός	 της	 εξωτερικής	
παρειάς	 των	 λίθων	 με	 χρήση	 αέρα	
και	νερού	υπό	πίεση	και	φινίρισμα.	Οι	
υπάρχοντες	αρμοί	 ανάμεσα	στους	λί-
θους	 καθαρίζονται	 και	 διευρύνονται	
και	στη	συνέχεια	στοκάρονται	με	επο-
ξειδικό	 κονίαμα	 για	 να	 σφραγιστούν	
ώστε	 ν’	 αποτραπεί	 η	 είσοδος	υγρασί-
ας	στη	μάζα	της	λιθοδομής.	Σφράγιση	
των	ελαφρών	ρηγματώσεων	με	στόκο	
από	τριμμένο	πέτρωμα	και	υδροξείδιο	
του	 ασβεστίου	 με	 προσθήκη	 ανθρακι-
κού	ασβεστίου.	Σε	αυτή	τη	φάση	πραγ-
ματοποιείται	και	η	κάλυψη	των	αρμών	
των	 συγκολλούμενων	 τμημάτων	 για	
την	προστασία	τόσο	των	διεπιφανειών	
όσο	και	της	ρητίνης.	

5. Εφαρμογή	τσιμεντενέσεων
Για	την	ενίσχυση	της	συνοχής	της	μά-
ζας	της	βάσης	προτάθηκε	η	πραγματο-
ποίηση	 τσιμεντενέσεων.	 Τα	 ενέματα		
περιείχαν	 πολτό	 λευκού	 τσιμέντου	
χαμηλών	 αλκαλίων	 Ι.55	 και	 πραγμα-
τοποιήθηκαν	 σε	 ολη	 την	 έκταση	 της	
βάσης.	 Για	 το	 σκοπό	 αυτό	 τοποθετή-
θηκαν	σωληνάκια	στους	αρμούς	μετά	
τον	καθαρισμό	και	την	διεύρυνσή	τους	
και	 πριν	από	 το	στοκάρισμα	 τα	οποία	
απομακρύνθηκαν	 μετά	 το	 τέλος	 της	
εργασίας.

Η	εξωτερική	επιφάνεια	της	βάσης	του	
μιναρέ	παραμένει	ανεπίχριστη

Ηλεκτρομηχανολογικές	εγκαταστάσεις
Από	πλευράς	εγκαταστάσεων	κρίθηκε	
απαραίτητη	 η	 κατασκευή:	 α)	 ηλεκτρι-
κής	 εγκατάστασης	 φωτισμού	 και	 β)	
εγκατάστασης	 αντικεραυνικής	 προ-
στασίας
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πλεονεκτήματα	και	μειονεκτήματα	της	γεωθερμικής	ενέργειας.
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Σ
το	προηγούμενο	Α’	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	είχε	εξε-

ταστεί	 η	 προέλευση	 της	 γεωθερμικής	 ενέργειας	 και	

είχε	 γίνει	 μια	 ιστορική	 ανασκόπηση	 των	 κυριοτέρων	

προσπαθειών	 της	 ανθρωπότητας,	 τα	 τελευταία	 40	 χρόνια,	

για	 εφαρμογή	 της	 μορφής	 αυτής	 ενέργειας	 σε	 διάφορους	

τομείς	της	ζωής	μας,	με	σημαντικότερη	την	προσπάθεια	ανά-

πτυξης	βιομηχανικών	συστημάτων	παραγωγής	και	διανομής	

της	γεωθερμικής	ισχύος.	Στο	παρόν	Β΄	και	τελευταίο	Μέρος	

του	άρθρου	θα	γίνει	ιδιαίτερη	αναφορά	στα	αυτόνομα	συστή-

ματα	 «άντλησης»	 και	 εφαρμογής	 της	 γεωθερμικής	 ισχύος	

σε	κτήρια.	Γεωλογικά	δεδομένα	και	μετρήσεις	για	αποτίμη-

ση	 του	 γεωθερμικού	 δυναμικού,	 καθώς	 και	 πλεονεκτήματα	

και	προβλήματα	σχετικά	με	την	εφαρμογή	της	γεωθερμικής	

ενέργειας,	επίσης	θα	μας	απασχολήσουν	στο	τελευταίο	αυτό	

μέρος	του	άρθρου.

1.	Μετρήσεις	-	αποτίμηση	δυναμικού

Σε	ένα	πρόγραμμα	μέτρησης	και	αποτίμησης	του	γεωθερμι-

κού	δυναμικού	σε	μια	περιοχή,	προκειμένου	αυτό	να	χρησι-

μοποιηθεί	 για	 βιομηχανική	 παραγωγή	 γεωθερμικής	 ισχύος,	

η	 οποία	 προορίζεται	 για	 οικισμούς,	 ο	 πρωταρχικός	σκοπός	

είναι	ο	γρήγορος,	οικονομικός	και	αξιόπιστος	προσδιορισμός	

των	 αξιοποιήσιμων	 ποσοτήτων	 γεωθερμικών	 ρευστών	 στο	

έδαφος	της	συγκεκριμένης	περιοχής.	Ως	βασικά	ερευνητικά	

εργαλεία	χρησιμοποιούνται	οι	επιστήμες	της	Γεωλογίας	και	

της	Χημείας,	οι	οποίες	παίζουν	βασικό	ρόλο	στη	γεωθερμι-

κή	έρευνα,	γιατί	 μπορούν	να	απαντήσουν	σε	μεγάλο	αριθ-

μό	 ερωτημάτων	 σχετικά	 με	 την	 γεωλογική	 και	 την	 χημική	

σύνθεση	 των	 πετρωμάτων	 και	 των	 ρευστών	 του	 υπόγειου	

γεωθερμικού	 ταμιευτήρα.	 Μια	 πλήρης	 γεωθερμική	 έρευνα	

περιλαμβάνει	την	συλλογή	δειγμάτων	και	την	εργαστηριακή	

ανάλυση	τους.	Τα	δείγματα	λαμβάνονται	από	γεωτρήσεις	ή	

από	 φυσικές	 εκδηλώσεις	 (π.χ.	 υλικά	 κατολισθήσεων,	 νερά	

πηγών	κλπ.)	στην	περιοχή	που	ερευνάται.			

Τα	γεωφυσικά	και	γεωχημικά	δεδομένα	που	συγκεντρώνο-

νται	βοηθούν	στον	εντοπισμό	του	βάθους	του	γεωθερμικού	

ταμιευτήρα,	στον	προσδιορισμό	του	χημικού	χαρακτήρα	των	

ρευστών,	στην	εκτίμηση	της	θερμοκρασίας	του	ταμιευτήρα	

καθώς	και	του	αξιοποιήσιμου	γεωθερμικού	δυναμικού	κλπ.	Οι	

γεωχημικές	μέθοδοι	που	εφαρμόζονται	στα	διάφορα	στάδια	

της	έρευνας,	είναι	απολύτως	απαραίτητες,	πριν	από	τη	χρή-

ση	περισσότερο	δαπανηρών	μεθόδων	όπως	είναι	οι	γεωφυ-

σικές	μέθοδοι,	 αλλά,	 κυρίως,	 η	ανόρυξη	ερευνητικών	γεω-

τρήσεων	(Σχήμα	1).

Σύμφωνα	με	τους	Nicholson	(1993)	και	Henley	&	Ellis	(1983),	

τα	γεωθερμικά	νερά	διαχωρίζονται	με	μοναδικό	κριτήριο	το	

κυρίαρχο	ανιόν,	όπως	επεξηγείται	και	στον	Πίνακα	1.	Ο	συ-

νηθέστερος	τύπος	ιόντος,	που	συναντάται	σε	κάποιο	βάθος,	

είναι	 το	 ανιόν	 χλωρίου	 Cl-	 το	 οποίο	 συνήθως	 παρουσιάζε-

ται	σε	συγκεντρώσεις	που	φθάνουν	τα	10.000	mg/L	(Ellis	&	

Mahon,	1977).	Σπανιότερα,	η	συγκέντρωση	χλωριόντων	μπο-

ρεί	να	υπερβεί	τα	120.000	mg/L.				

Πίνακας	1:	Κατηγορίες	διαφόρων	τύπων	νερού	στους	γεω-

θερμικούς	ταμιευτήρες.

Σχήμα	1:	Ερευνητική	γεώτρηση	για	εντοπισμό	γεωθερμικού	
δυναμικού	στο	εσωτερικό	της	Γης	(επαρχία	Hokkaido	της	Ια-
πωνίας,	Ιούλιος	2013).

Τύπος	νερού Τιμές	pH Κύρια	ιόντα	

Υπόγεια 6.0	-	7.5 λίγα	HCO
3
-

Πλούσια	σε	χλωριόντα 4.0	-	9.0 Cl-,	λίγα	HCO
3
-

Πλούσια	σε	χλωριόντα
και	ανθρακικά

7.0	-	8.5 Cl-,	HCO
3
-

Πλούσια	σε	θειϊκά	
ιόντα

1.0	-	3.0 SO
4
--,	λίγα	Cl-

Πλούσια	σε	θειϊκά
και	χλωριόντα

1.0	-	5.0 Cl-,	SO
4
--

Πλούσια	σε	ανθρακικά 5.0	-	7.0 HCO
3
-
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Οι	δύο	κυριότερες	φυσικοχημικές	παράμετροι	που	χρησιμο-

ποιούνται	 για	 τον	 χαρακτηρισμό	 ενός	 γεωθερμικού	 νερού	

είναι	η	περιεκτικότητα	του	σε	άλατα	(Total	Dissolved	Solids	

–	TDS)	και	το	pH.	Συνήθως	τα	γεωθερμικά	ρευστά	χαμηλής	

θερμοκρασίας	έχουν	μικρότερο	TDS		από	ότι	τα	ρευστά	σε	

υψηλή	θερμοκρασία.	Ωστόσο,	υπάρχουν	και	εξαιρέσεις	αυ-

τού	 του	 κανόνα.	 Οι	 τιμές	 του	 TDS	 κυμαίνονται	 από	 λίγες	

δεκάδες	μέχρι	και	εκατοντάδες	χιλιάδες	mg/L.	Το	μέγεθος	

της	αλατότητας	των	γεωθερμικών	νερών	προσεγγίζεται	στο	

ύπαιθρό	 με	 τη	 μέτρηση	 της	 ηλεκτρικής	 αγωγιμότητας	 του	

νερού.	

Όλες	 οι	 ιδιότητες	 των	 θερμών	 ρευστών	 που	 εκρέουν	 από	

φυσικές	 πηγές	 ή	 από	 γεωτρήσεις	 ενός	 γεωθερμικού	 πεδί-

ου	αντιστοιχούν,	σε	μεγάλο	βαθμό,	στα	χαρακτηριστικά	του	

υδροθερμικού	 συστήματος.	 Τα	φυσικοχημικά	 και	 ισοτοπικά	

δεδομένα	 των	 γεωθερμικών	 ρευστών	 μπορούν,	 λοιπόν,	 να	

βοηθήσουν	για	την	εκτίμηση	της	προέλευσης	των	ρευστών	

και	του	βαθμού	ανάμιξης	τους	με	άλλα	νερά,	την	εκτίμηση	

της	θερμοκρασίας	του	ταμιευτήρα	(δηλαδή	της	φυσικής	γε-

ωθερμομετρίας)	 και	 τον	 προσδιορισμό	 των	 φυσικοχημικών	

ιδιοτήτων	των	ρευστών.	Η	αξιοπιστία	και	η	χρησιμότητα	των	

αναλύσεων	των	γεωθερμικών	ρευστών	εξαρτώνται	σχεδόν	

αποκλειστικά	από	τις	μεθόδους	που	χρησιμοποιούνται	για	τη	

συλλογή	δειγμάτων	των	ρευστών	που	εξέρχονται,	είτε	από	

θερμές	εκροές	 (π.χ.	θερμές	πηγές,	ατμίδες	κλπ.),	 είτε	από	

γεωτρήσεις	(Φυτίκας	&	Ανδρίτσος,	2004).

Σχήμα	2:	Σύγχρονη	συσκευή	φασματο-φωτομετρικής	ατομι-

κής	απορρόφησης.

Σε	γενικές	γραμμές	οι	αναλυτικές	τεχνικές	για	τα	γεωθερ-

μικά	ρευστά	είναι	όμοιες	με	τις	συνήθεις	τεχνικές	ανάλυσης	

δειγμάτων	 νερού	 ή	 αερίων	 δειγμάτων.	 Τα	 δείγματα	 ενός	

υγρού	μπορούν	 να	χαρακτηριστούν	ως	προς	 τη	χημική	 και	

φυσική	σύσταση	τους,	χρησιμοποιώντας	τυποποιημένες	με-

θόδους	 ελέγχου	 (Σχήμα	 2)	 όπως	 είναι	 η	 φασματοφωτομε-

τρική	ατομική	απορρόφηση	(SΑΑ),	η	ιοντική	χρωματογραφία	

(IC),	 η	 εργαστηριακή	 φασματοσκοπία	 επαγωγικού	 συζευγ-

μένου	πλάσματος	 (ICP)	 κλπ.	Επίσης,	χρησιμοποιούνται	μέ-

θοδοι	εκλεκτικών	ηλεκτροδίων,	διάφορες	χρωματομετρικές	

μεθόδοι	κλπ.	(Owen	&	Michels,	1984).	Ειδικά	για	τα	δείγματα	

σε	αέρια	μορφή,	η	αέρια	χρωματογραφία	είναι	η	πλέον	κα-

τάλληλη	μέθοδος	ανάλυσης	των	γεωθερμικών	αερίων.	Η	μέ-

θοδος	αυτή	είναι	αρκετά	διαδεδομένη,	σχετικά	φθηνή,	έχει	

μεγάλη	αξιοπιστία,	απαιτεί	μικρό	δείγμα	(κλάσμα	του	mL)	και	

μπορεί	να	ανιχνεύσει	σχεδόν	όλα	τα	γεωθερμικά	συστατικά.	

Κατά	την	συλλογή	των	δειγμάτων	πρέπει	να	προσεχθούν	τα	

εξής	δύο	πράγματα:

•		Η	αποφυγή	«ρύπανσης»	των	δειγμάτων	με	ατμοσφαιρικό	

αέρα,	είτε	στη	φάση	της	δειγματοληψίας,	είτε	στη	διάρ-

κεια	της	εισαγωγής	του	δείγματος	στο	χρωματογράφο.

•		Η	αποφυγή	αντίδρασης	μεταξύ	των	αέριων	συστατικών	και	

των	τοιχωμάτων	των	κλειστών	δοχείων	συλλογής	ιδιαίτε-

ρα	όταν	αυτά	είναι	μεταλλικά.

Έτσι,	οι	χημικές	αναλύσεις	των	γεωθερμικών	ρευστών	μπο-

ρούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 προσεγγιστική	 εκτίμηση	

της	θερμοκρασίας	του	υπόγειου	ταμιευτήρα.	Η	πληροφορία	

αυτή	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	κατά	τη	διάρκεια	της	έρευνας,	

ειδικά	όταν	δεν	είναι	διαθέσιμες	πληροφορίες	και	μετρήσεις	

από	βαθιές	γεωτρήσεις.			

2.	Κτηριακές	γεωθερμικές	αντλίες

Η	κυριότερη	εφαρμογή	της	γεωθερμικής	ενέργειας	σήμερα,	

είναι	 τα	 γεωθερμικά	 συστήματα	 (αντλίες)	 θερμότητας	 για	

την	κάλυψη	ενεργειακών	αναγκών	σε	κτήρια	(Σχήμα	3).	Με	

τις	 κτηριακές	 γεωθερμικές	 αντλίες	 γίνεται	 εκμετάλλευση	

της	ενέργειας	που	βρίσκεται	αποθηκευμένη	στο	έδαφος	σε	

μικρό,	σχετικά,	βάθος	κάτω	από	την	επιφάνεια	της	γης.	

Από	μετρήσεις	έχει	βρεθεί	ότι	σε	όλα	τα	μέρη	της	Κύπρου	

και	σε	βάθος	2	έως	100	m,	περίπου,	η	θερμοκρασία	κυμαί-

νεται	 μεταξύ	 140	 έως	 220C	 σε	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	 έτους.	

Έτσι,	υπάρχει	πάντα	μια	διαφορά	μεταξύ	της	επιφανειακής	

θερμοκρασίας	και	της	θερμοκρασίας	που	έχει	η	γη	σε	κάποιο	

βάθος.	Με	αξιοποίηση	της	θερμοκρασιακής	αυτής	διαφοράς,	

είναι	δυνατή	η	παραγωγή	αβαθούς	γεωθερμικής	ενέργειας.	

Η	 παραγωγή	 τέτοιας	 γεωθερμικής	 ισχύος	 είναι	 δυνατή	 σε	

όλη	τη	διάρκεια	του	έτους	και	επιτυγχάνεται	με	κατάλληλα		

συστήματα	που	ονομάζονται	Γεωθερμικές	Αντλίες	Θερμότη-

τας	(ΓΑΘ),	των	οποίων	η	λειτουργία	δεν	εξαρτάται	από	τις	

καιρικές	συνθήκες.

Σχήμα	3:	 Σύγχρονη	κατοικία	που	καλύπτει	 τις	 ενεργειακές	
της	ανάγκες	με	γεωθερμική	αντλία.
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Ένα	σύστημα	ΓΑΘ	αποτελείται	από	τρία	κύρια	μέρη:

		 Το	σύστημα	εναλλαγής	θερμότητας	εντός	εδάφους	(γε-

ωεναλλάκτης	θερμότητας	με	κλειστό	ή	ανοικτό	κύκλω-

μα),	 το	 οποίο	 απορροφά	 ή	 αποβάλλει	 θερμότητα	 στο	

έδαφος.

		 Την	αντλία	θερμότητας	(heat	pump)	που	λειτουργεί	όπως	

οι	αντλίες	νερού	αλλά	ανυψώνει,	αντί	 για	νερό,	 θερμι-

κή	ενέργεια.	Αυτό	σημαίνει	ότι	αντλεί	ενέργεια	από	ένα	

χώρο	 (π.χ.	με	θερμοκρασία	150	C)	και	 τη	μεταφέρει	σε	

ένα	άλλο	με	διαφορετική	θερμοκρασία	(π.χ.	250	C).

		 Το	 σύστημα	 θέρμανσης/ψύξης	 εντός	 του	 κτηρίου	 που	

προσδίδει	ή	απορροφά	θερμότητα	(αεραγωγοί	ή	ενδοδα-

πέδια	κυκλοφορία	ή	με	σύστημα	 fan	coils).	Οι	ΓΑΘ	λει-

τουργούν	και	με	καλοριφέρς.	

Η	λειτουργία	ενός	γεωθερμικού	συστήματος	βασίζεται	στην	

αξιοποίηση	 των	 σταθερών	 θερμοκρασιών	 κάτω	 από	 την	

επιφάνεια	 του	 εδάφους	 για	 να	 δεσμεύσει	 την	 «ελεύθερη»	

ενέργεια	που	υπάρχει	σε	αυτό.	Το	χειμώνα,	το	ρευστό	που	

κυκλοφορεί	μέσα	στο	κύκλωμα	του	γεωθερμικού	συστήμα-

τος	 εναλλαγής	 θερμότητας,	 απορροφά	 την	 αποθηκευμένη	

θερμότητα	 του	εδάφους	και	 τη	φέρνει	στη	μονάδα	εσωτε-

ρικά	του	κτηρίου,	η	οποία	αντλεί	τη	θερμότητα	αυτή	σε	μια	

ψηλότερη	 θερμοκρασία	 και	 τη	 διανέμει	 	 σε	 όλο	 το	 κτήριο	

(Σχήμα	4).	Το	καλοκαίρι	η	λειτουργία	του	συστήματος	αντι-

στρέφεται,	δηλαδή	απάγει	τη	θερμότητα	από	το	κτήριο,	τη	

μεταφέρει	στο	κύκλωμα	του	γεωθερμικού	συστήματος	εναλ-

λαγής	θερμότητας	και	την	αποθέτει	σε	βαθύτερα	στρώματα	

του	εδάφους,	τα	οποία	βρίσκονται	σε	χαμηλότερη	θερμοκρα-

σία	(Σχήμα	4).	Με	αυτό	τον	τρόπο	το	σύστημα	ΓΑΘ	πραγμα-

τοποιεί	εναλλαγή	θερμότητας	μεταξύ	του	εδάφους	και	των	

εσωτερικών	χώρων	των	κτηρίων.	

Τα	 γεωθερμικά	 συστήματα	 που	 εκμεταλλεύονται	 την	 αβα-

θή	 γεωθερμική	 ενέργεια	 διακρίνονται	 σε	 δύο	 κατηγορίες:	

συστήματα	 κλειστού	 κυκλώματος	 και	 συστήματα	 ανοικτού	

κυκλώματος.

Σχήμα	4:	Οριζόντιο,	 κάθετο	και	σπειροειδές	σύστημα	κλει-
στού	κυκλώματος	ΓΑΘ.

Τα	 γεωθερμικά	 συστήματα	 κλειστού	 κυκλώματος	 αποτε-

λούνται	από	ένα	υπόγειο	δίκτυο	σωλήνων	υψηλής	αντοχής,	

κατασκευασμένων	από	PVC,	που	σκοπό	έχουν	την	εναλλα-

γή	θερμότητας.	Το	δίκτυο	σωλήνων	συνδέεται	με	την	αντλία	

θερμότητας	και	σε	αυτό	κυκλοφορεί	διάλυμα	νερού,	το	οποίο	

περιέχει	αντιψυκτικό	υγρό	που	είναι	φιλικό	προς	το	περιβάλ-

λον.	Το	διάλυμα	αυτό	ανακυκλοφορεί	συνεχώς,	υπό	πίεση,	

μέσα	στο	κλειστό	κύκλωμα	και	μεταφέρει	τη	θερμότητα.		

Το	κλειστό	αυτό	κύκλωμα	αποτελείται	από	δύο	μέρη:	το	τμή-

μα	του	κυκλώματος	που	βρίσκεται	κάτω	από	το	έδαφος	και	

το	 τμήμα	 που	 βρίσκεται	 μέσα	στο	 κτήριο.	Ωστόσο,	 τα	 δύο	

τμήματα	του	κυκλώματος	δεν	είναι	ξεχωριστά	αλλά	αποτε-

λούν	ένα	ενιαίο	κλειστό	κύκλωμα.	

Μια	άμεση	συνέπεια	του	τρόπου	λειτουργίας	του,	είναι	ότι	δεν	

παρουσιάζονται	επικαθίσεις	αλάτων	σε	οποιαδήποτε	σημεία	

του	κυκλώματος,	με	αποτέλεσμα	οι	απαιτήσεις	για	συντήρη-

ση	 του	συστήματος	 να	 είναι	 μικρές.	Υπάρχουν	 τρείς	 τύποι	

γεωθερμικών	 συστημάτων	 κλειστού	 κυκλώματος,	 ανάλογα	

με	τη	διάταξη	του	δικτύου	σωλήνων	στο	έδαφος:	οριζόντιο,	

κάθετο	και	σπειροειδές	σύστημα	 (Σχήμα	4).	Το	κάθετο	σύ-

στημα	χρησιμοποιείται	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	λόγω	

της	μικρότερης	οριζό-

ντιας	επιφάνειας	που	

απαιτεί	για	την	εγκα-

τάσταση	 του	 υπόγει-

ου	 δικτύου	 σωλήνων	

(Σχήμα	 5).	 Συνήθως,	

οι	 περιορισμοί	 που	

επιβάλλουν	 η	 στενό-

τητα	 χώρου	 σε	 ένα	

οικόπεδο,	 αλλά	 και	

άλλοι	 λειτουργικοί	

λόγοι,	 δεν	 αφήνουν	

άλλη	επιλογή	από	την	

χρήση	 του	 κάθετου	

γεωθερμικού	 κυκλώ-

ματος	σε	κτήρια.

Βέβαια,	στις	περιπτώσεις	όπου	δεν	υπάρχουν	οι	προαναφε-

ρόμενοι	περιορισμοί,	γίνεται	η	επιλογή	του	οριζόντιου	ή	του	

σπειροειδούς	συστήματος,	τα	οποία	απαιτούν	μικρότερο	κό-

στος	(Σχήμα	6).	

Τα	γεωθερμικά	συστήματα	ανοικτού	κυκλώματος	χρησιμο-

ποιούν	επιφανειακά	ή	υπόγεια	ύδατα	από	λίμνες,	πηγάδια,	

ποτάμια,	γεωτρήσεις	ή,	ακόμη,	την	ίδια	τη	θάλασσα,	ως	τα-

μιευτήρες	 θερμότη-

τας,	 χώρους	 ψύξης	

αλλά	 και	 ως	 χώρους	

απόθεσης	ή	 επιστρο-

φής	 του	 νερού	 που	

κυκλοφορεί	 συνεχώς	

μέσα	 στο	 σύστημα	

του	 ανοικτού	 κυκλώ-

ματος	(Σχήμα	7).

Τα	 συστήματα	 αυτά	
αντλούν	 νερό	 από	
υπόγειο	 ταμιευτήρα	

μέσω	 γεώτρησης	 και 

1 2 3

Σχήμα	5:	Εγκατάσταση	κάθετου	γε-
ωθερμικού	κυκλώματος	σε	κατοικία.

Σχήμα	 6:	 Εγκατάσταση	 οριζόντιου	
γεωθερμικού	 κυκλώματος	 σε	 συνή-
θη	κατοικία.
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ενός	 ενδιάμεσου	 συ-

στήματος	 εναλλαγής	

νερού,	 που	 παρεμ-

βάλλεται	 μεταξύ	 της	

ΓΑΘ	 και	 του	 ανοι-

κτού	κυκλώματος	και	

προσδίδουν	ενέργεια	

στο	 νερό	 ή	 απορρο-

φούν	 ενέργεια	 από	

αυτό	 πριν	 το	 νερό	

επιστρέψει	 στον	 τα-

μιευτήρα.	 Η	 εφαρμο-

γή	 των	 συστημάτων	

αυτών	 συστήνεται	

σε	περιοχές	με	μικρό	

βάθος	 υδροφόρου	 ορίζοντα.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 αξιο-

ποιείται	πλήρως	η	ιδιότητα	της	σταθερής	θερμοκρασίας	που	

έχουν	τα	νερά	του	υπόγειου	ταμιευτήρα,	σε	όλη	τη	διάρκεια	

ενός	 έτους,	 ανεξάρτητα	 από	 τις	 ατμοσφαιρικές	 συνθήκες	

που	επικρατούν.						

3.	Πλεονεκτήματα	και	προβλήματα

Από	την	πιο	πάνω	περιγραφή	της	λειτουργίας	ενός	συστή-

ματος	ΓΑΘ,	παρατηρεί	κανείς	ότι	ένα	τέτοιο	σύστημα	είναι	

εντελώς	φιλικό	προς	το	περιβάλλον	γιατί	δεν	καίει	ορυκτά	

καύσιμα	 (λιθάνθρακες,	 πετρέλαιο	 κλπ.)	 για	 την	 παραγωγή	

θερμότητας.	Το	περιβαλλοντικό	όφελος	από	 τη	χρήση	 της	

γεωθερμικής	ενέργειας	φαίνεται	ξεκάθαρα	στον	Πίνακα	2.

Οι	ΓΑΘ,	όπως	όλοι	οι	άλλοι	τύποι	αντλιών	θερμότητας,	βαθ-

μονομούνται	σύμφωνα	με	το	συντελεστή	απόδοσης,	ο	οποί-

ος	ορίζεται	ως	ο	λόγος	της	ισχύος	που	το	σύστημα	παράγει	

προς	την	ισχύ	που	το	σύστημα	χρησιμοποιεί.	Έτσι,	η	τιμή	του	

συντελεστή	απόδοσης	για	τις	ΓΑΘ	κυμαίνεται	μεταξύ	3	έως	

5.	Από	 την	άλλη,	 ένας	καυστήρας	ορυκτών	καυσίμων	 (π.χ.	

καυστήρας	πετρελαίου)	έχει	συντελεστή	απόδοσης	που	κυ-

μαίνεται	μεταξύ	75%	και	95%.	Από	τις	τιμές	αυτές	εύκολα	

προκύπτει	το	συμπέρασμα	ότι	ένα	σύστημα	ΓΑΘ	είναι	τέσ-

σερις	έως	πέντε	φορές	αποδοτικότερο	από	ένα	συμβατικό	

σύστημα	και	εξοικονομεί	από	40%	(για	ψύξη	το	καλοκαίρι)	

έως	70%	(για	θέρμανση	το	χειμώνα)	της	ενέργειας	που	θα	

κατανάλωνε	 ένα	 υποστατικό	 εάν	 χρησιμοποιούνταν	 μόνο	

συμβατικά	μέσα	θέρμανσης.

Τα	 συστήματα	 ΓΑΘ	 πρακτικά	 δεν	 χρειάζονται	 συντήρηση.	

Εκτιμάται	 ότι	 με	 ορθή	 εγκατάσταση	 τους	 μπορούν	 να	 λει-

τουργούν	χωρίς	προβλήματα	ή	μείωση	της	απόδοσης	τους,	

για	3	ή	4	δεκαετίες.	Το	μόνο	που	χρειάζεται	είναι	ένας	πε-

ριοδικός	(ετήσιος)	έλεγχος	για	τη	σωστή	λειτουργία	του	συ-

στήματος.	 Επιπλέον,	 ένα	 γεωθερμικό	 σύστημα	 ενέργειας,	

απαιτεί	αρκετά	μικρό	χώρο	για	την	εγκατάσταση	του,		είναι	

εντελώς	αθόρυβο	και	πλήρως	ασφαλές	κατά	τη	λειτουργία	

του,	σε	αντίθεση	με	ένα	συμβατικό	λεβητοστάσιο,	το	οποίο	

απαιτεί	ένα	θορυβώδη	λέβητα,	μια	ογκώδη	δεξαμενή	πετρε-

λαίου	και	καπνοδόχο.
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Σχήμα	 7: Εγκατάσταση	 κάθετου	

ανοικτού	 γεωθερμικού	 κυκλώματος	

σε	κατοικία.

Για	να	γίνει	πιο	αντιληπτό	το	οικονομικό	όφελος	που	προκύ-

πτει	 από	 την	 εφαρμογή	 ενός	 γεωθερμικού	 συστήματος	 σε	

κτήριο	θεωρούμε	το	πιο	κάτω	αριθμητικό	παράδειγμα:

Παράδειγμα

	 	Εγκατάσταση	ΓΑΘ,	ισχύος	16	kW,	σε	οικία.

		Εμβαδό	οικίας	≈	250	τ.μ.	(θερμομόνωση:	ικανοποιεί	τους	

κανονισμούς	ενερ.	απόδ.)

	 Αριθμός	γεωτρήσεων:	5

	 Βάθος	γεωτρήσεων:	95	μ

	 Κόστος	επένδυσης	≈	25.000	€	+	ΦΠΑ.

	 Επιχορήγηση	(55%)*	≈	13.750	€

	 Τελικό	κόστος	≈	11.250	€	+	ΦΠΑ.

 Ετησία	εξοικονόμηση	σε	σχέση	με	καυστήρα	πετρελαίου:	

2.000-3.000	€	(εξαρτάται	από	την	τιμή	πετρελαίου	και	ηλε-

κτρισμού,	την	περιοχή	και	τη	θερμομόνωση	της	κατοικίας).

	 Αποπληρωμή	≈	5	έως	8	χρόνια	(εξαρτάται	από	το	δανει-

σμό	και	τα	πιο	πάνω	δεδομένα).

	 Εξοικονόμηση	εκπομπών	CO
2
≈	40	έως	60τόνους/έτος.

*Εξαρτάται	από	τη	χώρα	και	τη	Νομοθεσία	που	ισχύει.

Πίνακας	2:	Εκπομπές	επιβλαβών	αερίων	από	διάφορες	 τε-

χνολογίες	παραγωγής	ηλ.	 ενέργειας	 (σε	Kg/	 kWh	παραγό-

μενης	ενέργειας).

Μορφή	ενέργειας CO
2

NO
x

SO
x

Άνθρακας 1.042 4,40 11,80

Πετρέλαιο 839 12,40 1,60

Φυσικό	αέριο 453 1,40 0,00

Φωτοβολταϊκά* 135 0,30 0,40

Γεωθερμία** 95 0,30 0,10

Το	προηγούμενο	παράδειγμα	φανερώνει	 ότι	 ο	 χρόνος	απο-

πληρωμής	εξαρτάται	κυρίως	από	την	τιμή	και	την	ετήσια	απαι-

τούμενη	 ποσότητα	 του	 πετρελαίου,	 καθώς	 και	 την	 περιοχή	

στην	 οποία	 βρίσκεται	 μια	 κατοικία.	 Προφανώς,	 λοιπόν,	 ένα	

σπίτι	στα	ορεινά	μέρη,	με	αυξημένες	απαιτήσεις	σε	ενέργεια	

θέρμανσης,	έχει	πολύ	μεγαλύτερη	ετήσια	εξοικονόμηση	καυ-

σίμων	και	άρα	πολύ	γρηγορότερη	απόσβεση	αρχικού	κόστους	

σε	σχέση	με	μια	κατοικία	στις	πόλεις.	Επίσης,	σε	τέτοια	περί-

πτωση,	λόγω	της	παγκόσμιας	οικονομικής	κρίσης	και	της	συ-

νεχούς	αύξησης	στη	τιμή	του	πετρελαίου,	ο	χρόνος	απόσβε-

σης	είναι	δυνατόν	να	μειωθεί	μέχρι	τα	3	έως	4	χρόνια.

Πέρα	από	τα	πιο	πάνω	πρέπει	να	αναφερθούν	και	κάποια	μει-

ονεκτήματα	ενός	συστήματος	ΓΑΘ:		

•	Το	αρχικό	κόστος	ενός	γεωθερμικού	συστήματος	είναι	υψη-

λότερο	από	αυτό	των	συμβατικών	συστημάτων.

•	Σε	κλειστά	κυκλώματα	ΓΑΘ,	είναι	δύσκολη	η	επισκευή	μιας	

βλάβης	(π.χ.	μιας	διαρροής)	στο	υπόγειο	δίκτυο	σωλήνων	

εναλλαγής	θερμότητας.

*	Περιλαμβάνει	τις	εκπομπές	από	τον	κύκλο	ζωής	της	τεχνολογίας
**	Μέση	τιμή	(οι	μονάδες	δυαδικού	κύκλου	έχουν	μηδενικές	τιμές)
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•	Στα	 ανοικτού	 κυκλώματος	 συστήματα	 απαιτείται	 μεγάλη	

παροχή	νερού.

•	Σχηματίζονται	επικαθίσεις	(αλάτων)	σε	κάθε	σχεδόν	επιφά-

νεια	που	έρχεται	σε	επαφή	με	το	γεωθερμικό	ρευστό.

4.	Συμπεράσματα	Β΄	Μέρους

Στο	παρόν	Β΄	και	τελευταίο	Μέρος	του	άρθρου,	είδαμε	ένα	

πρόγραμμα	λήψης	μετρήσεων	και	αποτίμησης	ενός	γεωθερ-

μικού	 δυναμικού.	 Επίσης,	 είδαμε	 τις	 κτηριακές	 εφαρμογές	

της	γεωθερμικής	ισχύος,	καθώς	και	τα	πολλά	πλεονεκτήματα	

της,	αλλά	και	τα	ελάχιστα	προβλήματα	που	πιθανόν	να	προ-

κύψουν	σε	κυκλώματα	ΓΑΘ.	Ωστόσο,	η	γεωθερμική	ενέργεια	

εξακολουθεί	να	κατέχει	μια	από	τις	πρώτες	θέσεις,	μεταξύ	

των	ειδών	ενέργειας	που	είναι	φιλικές	προς	το	περιβάλλον	

και	οι	οποίες	προσφέρουν,	ταυτόχρονα,	υψηλή	απόδοση	και	

γρήγορη	απόσβεση	κόστους.

Ευχαριστίες:	 Ο	 συγγραφέας	 ευχαριστεί	 τη	 Διεύθυνση	 του	

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

για	την	ευγενή	παραχώρηση	φωτογραφικού	υλικού.

Βιβλιογραφία:

•	 Ενεργειακό	Γραφείο		Κυπρίων	Πολιτών,	“Γεωθερμικές	Αντλί-

ες	θερμότητας”,		Λευκωσία	(2016).

•	 Φυτίκας	Μ	&	Ανδρίτσος	Ν.	 ,“Γεωθερμία,	γεωθ.	πόροι,	γεωθ.	

ρευστά,	εφαρμ./περιβ.”,	Εκδ.	Τζιόλα,		(2004).

•	 Nicholson	K.,	 “Geothermal	Fluids	 -	Chemistry	and	Exploration	

Techniques”,	Springer	Verlang,	(1993).

•	 Henley	 R.W.	 &	 Ellis	 A.J.,	 “Geoth.	 systems,	 ancient/mod,	 a	

geochemical	rev.”,	Earth	Sci.	Rev.,	19,	1-50	(1983).

•	 Ellis	A.J.	&	Mahon	W.A.J.,	“Chemistry	and	Geothermal	Systems”,	

Academic	Press,	London	(1977).			

Έχει	διαπιστωθεί	ότι	 μέλη	 του	Επιστημονικού	Τεχνικού	Επι-
μελητηρίου	Κύπρου	 (ΕΤΕΚ),	 που	 εμπλέκονται	ως	μελετητές	
ολόκληρου	 του	 έργου	 σε	 κατασκευαστικά	 έργα,	 ορίζουν	 οι	
ίδιοι	ως	συντονιστές	μελέτης,	πρόσωπα	τα	οποία	δεν	πληρούν	
τα	απαιτούμενα	προσόντα	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	διατάξεις	
των	πιο	πάνω	Κανονισμών.

Η	πιο	πάνω	παράληψη	των	μελών	του	ΕΤΕΚ	αποτελεί	ποινικό	
αδίκημα	σύμφωνα	με	 τις	σχετικές	πρόνοιες	 της	 νομοθεσίας	
για	 τα	 θέματα	 ασφάλειας	 και	 υγείας	 στην	 εργασία	 η	 οποία	
προνοεί	 ποινές	για	 χρηματικό	ποσό	μέχρι	 ογδόντα	χιλιάδες	
ευρώ	πρόστιμο	ή	φυλάκιση	μέχρι	τέσσερα	χρόνια	ή	και	για	τις	
δύο	αυτές	ποινές	μαζί.

Επιπρόσθετα	της	υποχρέωσης	του	μελετητή	ολόκληρου	του	
έργου	να	ορίσει	συντονιστή	μελέτης,	οι	μελετητές	έχουν	με-
ταξύ	άλλων	και	τις	ακόλουθες	υποχρεώσεις	σε	σχέση	με	τον	
ορισμό	 του	συντονιστή	μελέτης	 και	 του	συντονιστή	 εκτέλε-
σης,	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	διατάξεις	των	πιο	πάνω	Κανο-
νισμών:

•	Στις	περιπτώσεις	όπου	ο	συντονιστής	μελέτης	ορίζεται	από	
τον	κύριο	του	έργου	(ιδιοκτήτη),	ο	μελετητής	ολόκληρου	του	
έργου	έχει	υποχρέωση	να	συμβουλεύει	τον	κύριο	του	έργου	
για	τον	ορισμό	του	συντονιστή	μελέτης.

•	 Ο	 μελετητής	 ολόκληρου	 του	 έργου	 και,	 εάν	 δεν	 υπάρχει,	
ο	μελετητής	και	ο	επιβλέποντας	έχει	υποχρέωση	να	συμβου-
λεύει	 τον	 κύριο	 του	 έργου	 ή	 τον	 εργολάβο	 ολοκλήρου	 του	
έργου	τον	για	τον	ορισμό	του	συντονιστή	εκτέλεσης.	Επίσης,	
ο	μελετητής	ενημερώνει	τον	κύριο	του	έργου	σχετικά	με	τις	
υποχρεώσεις	που	επιβάλλουν	οι	διατάξεις	των	εν	θέματι	Κα-
νονισμών.

•	Ο	ορισμός	του	συντονιστή	μελέτης	και	συντονιστή	εκτέλε-

σης	καθώς	και	η	ανάθεση	των	καθηκόντων	τους	πρέπει	να	γί-
νεται	με	γραπτή	συμφωνία.

•	Σε	περίπτωση	που	η	κατάρτιση	του	σχεδίου	ασφάλειας	και	
υγείας	ή/και	φακέλου	ασφάλειας	και	υγείας	ή	/	και	τα	άλλα	κα-
θήκοντα	του	συντονιστή	μελέτης	ανατίθενται	σε	άλλα	πρόσω-
πα,	εκτός	των	μελετητών,	αυτά	πρέπει	να	κατέχουν	τα	απαι-
τούμενα	προσόντα	 του	συντονιστή	μελέτης	 και	 να	πληρούν	
τις	απαιτήσεις	του	Νόμου	και	των	περί	Διαχείρισης	Θεμάτων	
Ασφάλειας	 και	Υγείας	στην	Εργασία	Κανονισμών	 του	2002,	
για	τα	πρόσωπα	που	διεξάγουν	δραστηριότητες	προστασίας	
και	 πρόληψης	 των	 κινδύνων	 και	 προσφέρουν	 τις	 υπηρεσίες	
τους	 σε	 άλλους	 εργοδότες	 ή	 σε	 άλλα	 αυτοεργοδοτούμενα	
πρόσωπα

Στο	Παράρτημα	 1	 περιγράφονται	 τα	 απαιτούμενα	 προσόντα	
του	συντονιστή	μελέτης	και	συντονιστή	εκτέλεσης.

Τα	 Παραρτήματα	 2	 και	 3	 αποτελούν,	 αντίστοιχα,	 δείγματα	
εντύπων	για	 την	γραπτή	συμφωνία	ορισμού	 του	συντονιστή	
μελέτης	και	του	συντονιστή	εκτέλεσης	και	τα	οποία	πρέπει	να	
αποστέλλονται	μαζί	με	την	εκ	των	προτέρων	γνωστοποίηση	
εργοταξίου	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	διατάξεις	των	πιο	πάνω	
Κανονισμών.

Στο	Παράρτημα	4	περιγράφονται	οι	βασικές	υποχρεώσεις	των	
μελετητών.

Αναμένεται	 όπως	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 ΕΤΕΚ	 που	 εμπλέκονται	
στην	υλοποίηση	κατασκευαστικών	έργων	ως	μελετητές	ή/και	
ως	μελετητές	ολόκληρου	του	έργου	ή/και	ως	επιβλέποντες,	
συμμορφώνονται	 με	 τις	 σχετικές	 πρόνοιες	 της	 νομοθεσίας.	
Σε	αντίθετη	περίπτωση	το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	είναι	
υποχρεωμένο	να	λαμβάνει	μέτρα	εναντίων	όσων	παραβαίνουν	
τις	πρόνοιες	της	σχετικής	νομοθεσίας.

Οι	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	Εργασία
(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	για	Προσωρινά	ή	Κινητά	Εργοτάξια)	Κανονισμοί	του	2015	(Κ.Δ.Π.	410/2015)

Νομικές	υποχρεώσεις	μελών	του	ΕΤΕΚ

Tα	Παραρτήματα	είναι	διαθέσιμα	στην	ιστοσελίδα	του	ΣΠΟΛΜΗΚ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ	ΑΠΟ	ΤΜΗΜΑ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΙ	ΕΤΕΚ

Ορισμός	συντονιστών	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	(συντονιστής	μελέτης)
και	κατά	την	εκτέλεση	του	έργου	(συντονιστής	εκτέλεσης)
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Αναδημοσίευση	από	το	Περιοδικό	‘‘Κτίριο’’,	Παρουσίαση:	Αγγελική	Στρουμπούλη,	Πολιτικός	Μηχανικός,	M.Sc.	

Eνίσχυση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στις ανακαινίσεις

Σύνθετα υλικά & εφαρμογές. 

Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι τεχνίτες για να αυξήσουν την αντοχή στα επιχρίσματα γύψου  
πρόσθεταν σ’ αυτά τρίχωμα ζώων. Η προσθήκη ινών είχε παρατηρηθεί ότι αύξανε την αντοχή εύθραυστων  
υλικών και η ιδέα αυτής της πρακτικής είναι επίκαιρη και στις ημέρες μας, στις οποίες πολλοί λόγοι επιβάλλουν την 

ενίσχυση μιας κατασκευής.

Η	 παλαιότητα	 των	 κατασκευών	 και	 η	

έκθεση	σε	δυσμενείς	περιβαλλοντικές	

συνθήκες,	 ο	 ελλιπής	 αρχικός	 σχεδια-

σμός	κυρίως	σε	ό,τι	αφορά	σε	αντισει-

σμικές	λεπτομέρειες	όπλισης,	κακοτε-

χνίες	 κατά	 την	 κατασκευή	ή	αλλαγές	

χρήσης	υπαρχόντων	κτιρίων	φέρνουν	

στο	προσκήνιο	το	θέμα	του	ανασχεδι-

ασμού	των	υφιστάμενων	κατασκευών.	

Σε	 επίπεδο	 μετασεισμικών	 επεμβάσε-

ων,	οι	ορατές	αστοχίες	μιας	κατασκευ-

ής	 καθιστούν	 επιβεβλημένη	 την	 επι-

σκευή	ή	ενίσχυσή	της.	Στην	περίπτωση	

όμως	προσεισμικού	ελέγχου,	οι	παρα-

πάνω	πολύ	σημαντικοί	λόγοι	δεν	οδη-

γούν	 απαραίτητα	στην	 πολλές	φορές	

αναγκαία	εφαρμογή	επεμβάσεων.	Στη	

χώρα	μας	ο	Οργανισμός	Αντισεισμικού	

Σχεδιασμού	και	Προστασίας	έχει	ανα-

λάβει	τον	προσεισμικό	έλεγχο	σε	κτί-

ρια	δημόσιας	ή	 κοινωφελούς	χρήσης.	

Όσον	αφορά	όμως	σε	 ιδιωτικές	κτιρι-

ακές	 κατασκευές,	 ο	 έλεγχος	 επαφίε-

ται	 στην	 καλή	 θέληση	 του	 ιδιοκτήτη.	

Μια	 ανακαίνιση	 ή	 η	 ύπαρξη	 υγρασίας	

σε	ένα	φέρον	δομικό	στοιχείο	θα	μπο-

ρούσε	να	αποτελέσει	μια	καλή	αφορμή	

για	 τον	 έλεγχο	 της	 στατικότητας	 και	

την	εφαρμογή	επεμβάσεων	όπου	αυτό	

κρίνεται	 απαραίτητο.	 Ωστόσο,	 πολύ	

συχνά	αυτές	οι	επεμβάσεις	απορρίπτο-

νται	λόγω	κόστους	και	πιθανής	όχλη-

σης	των	χρηστών.

Εφόσον,	λοιπόν,	διενεργείται	έλεγχος,	

ο	μηχανικός	καλείται	να	κάνει	αποτίμη-

ση	της	επάρκειας	της	κατασκευής	και	

να	επιλέξει	τη	μέθοδο	και	τα	υλικά	ενί-

σχυσης,	 ακολουθώντας	 τις	 διατάξεις	

του	 Κανονισμού	 Επεμβάσεων	 (Καν.

Επε.).	 Ο	 κανονισμός	 αναθεωρήθηκε	

προσφάτως	(Ιούλιο	2013)	και	περιέχει	

διατάξεις	 υποχρεωτικής	 εφαρμογής	

αναφορικά	με:	

• την	 αποτίμηση	 της	 φέρουσας	 ικανό-

τητας	μιας	υφιστάμενης	κατασκευής,	

•	τις	 ελάχιστες	 απαιτήσεις	 φέρουσας	

ικανότητας	 μιας	 ανασχεδιασμένης	

κατασκευής,	

•	τις	μεθόδους	επεμβάσεων	και	

•	τη	συσχέτιση	του	κανονισμού	με	άλ-

λους.	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο	 άρθρο	 γίνεται	 αρχικά	 μια	 ανασκό-
πηση	 των	 παραδοσιακών	 μεθόδων	 και	
υλικών	 ενίσχυσης	 δομικών	 στοιχείων	
οπλισμένου	σκυροδέματος.	Γίνεται,	λοι-
πόν,	αναφορά	στο	χάλυβα	και	στο	σκυ-
ρόδεμα,	υλικά	τα	οποία	έχουν	αποδείξει	
την	 καλή	 μηχανική	 τους	 συμπεριφορά	
και	συνεχίζουν	να	αποτελούν	αξιόπιστη	
επιλογή	 σε	 μελέτες	 ανασχεδιασμού.	
Ακολούθως	παρουσιάζονται	οι	εξελίξεις	
στα	υλικά	ενίσχυσης	με	δύο	κατηγορίες	
σύνθετων	 υλικών,	 τα	 ινοπλισμένα	 πο-
λυμερή	και	 τα	 ινοπλέγματα	ανόργανης	
μήτρας.

Παρουσιάζονται	 οι	 διαφορές	 στις	 ιδι-
ότητές	 τους	 (διάταξη,	 υλικά	 ινών	 και	
συνδετικό	υλικό)	καθώς	και	στον	τρόπο	
εφαρμογής	τους	(εξωτερική	επικόλληση	
του	σύνθετου	υλικού	στο	προς	ενίσχυση	
στοιχείο	ή	προσθήκη	του	σε	εγκοπές	της	
διαθέσιμης	επικάλυψης).	Τέλος,	αναφέ-
ρονται	παραδείγματα	εφαρμογής	παρα-
δοσιακών	και	νέων	μεθόδων	ενίσχυσης	
στην	 περίπτωση	 απαίτησης	 καμπτικής	
ενίσχυσης	 λόγω	 ανεπάρκειας	 εφελκυ-
όμενου	 οπλισμού	 και	 στην	 περίπτωση	
απαίτησης	ενίσχυσης	σε	υποστύλωμα.
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Τα	 παραδοσιακά	 υλικά,	 οπλισμένο	

σκυρόδεμα	και	χάλυβας,	έχουν	χρησι-

μοποιηθεί	κατ’	εξοχήν	στη	μακρόχρονη	

ιστορία	των	κατασκευών	και	παρέχουν	

πολύ	 αξιόπιστες	 λύσεις	 ενισχύσεων.	

Επιπλέον	όμως	νέα	υλικά,	κυρίως	σύν-

θετα,	 είναι	 ήδη	 από	 τη	 δεκαετία	 του	

1990	αντικείμενο	μελέτης

4.,	5.,	6:.	Ενίσχυση	κυλινδρικού	υποστυλώματος	με	ινοπλισμένα	πολυμερή	(FRP).

1.	Ενίσχυση	υποστυλώματος	και	θεμε-
λίωσης	με	μανδύα	οπλισμένου	σκυ-
ροδέματος.

(Πηγή:	Σ.	Δρίτσος,	15ο	Συνέδριο	Σκυροδέματος	Τ.Ε.Ε.	Ε.Τ.Ε.Κ.,
Αλεξανδρούπολη,	25	-	27	Οκτ.	2006.)

2.	Ενίσχυση	υποστυλώματος	με	χαλύ-
βδινα	ελάσματα	-	κλωβό.

3. Προσωρινή	υποστύλωση	και	τοποθέτη-
ση	μανδύα	οπλισμένου	σκυροδέματος.

ΤΥΠΙΚΕΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΙΝΩΝ	ΣΥΝΘΕΤΩΝ	ΥΛΙΚΩΝ

Ίνες	 Πυκνότητα
(kg/m3x103)	

Μέτρο	ελαστικότητας
(GPa)	

Εφελκυστική	
αντοχή	(MPa)	

Παραμόρφ.	
αστοχίας 

(%)

Άνθρακας

Υψηλής	αντοχής	 1,80	 215	-	235	 3.500	-	4.800	 1,40	-	2,00

Πολύ	υψηλής
αντοχής	

1,80	 215	-	235	 3.500	-	6.000	 1,50	-	2,30

Υψηλού	μέτρου
ελαστικότητας	

1,90	 350	-	500	 2.500	-	3.100	 0,50	-	0,90

Πολύ	υψηλού	μέτρου	
ελαστικότητας	

1,90	 500	-	700	 2.100	-	2.400	 0,20	-	0,40

Γυαλί

Τύπου	Ε	 2,55	 70	-	75	 1.900	-	3.000	 3,00	-	4,50

Τύπου	S	 2,45	 85	-	90	 3.500	-	4.800	 4,50	-	5,50

Αραμίδιο	(εμπορική	
ονομασία	kevlar)

Χαμηλού	μέτρου	
ελαστικότητας	

1,45	 70	-	80	 3.500	-	4.100	 4,30	-	5,00

Υψηλού	μέτρου
ελαστικότητας	

1,45	 115	-	130	 3.500	-	4.000	 2,50	-	3,50

Χάλυβας	 7,86	 200	 400	-	1.700	 12,0	-	25,0

Παραδοσιακές	μέθοδοι	ενίσχυσης	

Οι	 ιδιότητες	του	χάλυβα	και	 του	σκυ-

ροδέματος	είναι	γνωστές	στους	μηχα-

νικούς	και	η	αποτελεσματικότητα	τους	

αποδεδειγμένη	μέσω	της	καλής	μετα-

σεισμικής	 συμπεριφοράς	 των	 ενισχυ-

μένων	 κατασκευών	 μ’	 αυτά	 τα	 υλικά.	

Παραδοσιακές	 μέθοδοι	 ενίσχυσης	 μ’	

αυτά	τα	υλικά	περιλαμβάνουν	μεταλλι-

κούς	κλωβούς	και	ολόσωμους	μεταλλι-

κούς	μανδύες,	μανδύες	από	έγχυτο	ή	

εκτοξευόμενο	 οπλισμένο	 σκυρόδεμα,	

προσθήκη	 επικολλητών	 χαλύβδινων	

ελασμάτων	 ή	 στρώσεων	 οπλισμένου	

σκυροδέματος.

Εξελίξεις	στις	μεθόδους	ενίσχυσης	

Πρόοδος	 στην	 έρευνα	 έχει	 αναδείξει	

τα	σύνθετα	υλικά	ως	μια	επίσης	πολύ	

αξιόπιστη	 λύση	 ενισχύσεων.	 Αποτε-

λούν	την	εξέλιξη	της	εφαρμογής	των	

επικολλητών	 χαλύβδινων	 ελασμάτων	

και	 η	 εφαρμογή	 τους,	 ιδίως	 μετά	 το	

σεισμό	της	Αθήνας	το	1999,	είναι	αυ-

ξημένη.	 Ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	

πλεονεκτήματά	 τους	 είναι	 ότι	 με	 τη	
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χρήση	 τους	 δεν	 προστίθεται	 βάρος	

στην	 κατασκευή,	 με	 αποτέλεσμα	 να	

μην	αυξάνονται	οι	σεισμικές	δυνάμεις,	

ενώ	 και	 από	 αρχιτεκτονική	 άποψη	 οι	

διαστάσεις	 του	 ενισχυμένου	 δομικού	

στοιχείου	παραμένουν	σχεδόν	αμετά-

βλητες,	 δεδομένου	 του	 πολύ	 μικρού	

πάχους	 των	 σύνθετων	 υλικών	 (της	

τάξης	 των	 μερικών	 χιλιοστών).	 Βασι-

κά	 μηχανικά	 χαρακτηριστικά	 αυτών	

των	υλικών	είναι	η	υψηλή	εφελκυστική	

αντοχή	 και	 το	 μέτρο	 ελαστικότητας,	

καθώς	 και	 η	 ανθεκτικότητά	 τους	 σε	

διαβρωτικό	 περιβάλλον.	 Βασικά	 μει-

ονεκτήματά	 τους	 είναι	 η	 ευαισθησία	

σε	 αυξομειώσεις	 θερμοκρασίας,	 στην	

υπεριώδη	 ακτινοβολία	 και	 στη	 δράση	

χημικών,	ενώ	η	ανθεκτικότητά	τους	σε	

διάρκεια	δεν	μπορεί	ακόμη	να	προσδι-

οριστεί	με	ακρίβεια	μιας	και	πρόκειται	

για	νέα	υλικά.	

Σύνθετα	υλικά	

Με	τον	όρο	σύνθετο	υλικό	ενίσχυσης	

εννοείται	ο	συνδυασμός	ινών	και	συν-

δετικού	υλικού.	Δύο	βασικές	κατηγορί-

ες	είναι	τα	ινοπλισμένα	πολυμερή	(ΙΟΠ	

ή	FRP)	και	τα	ινοπλέγματα	ανόργανης	

μήτρας	(I.A.M.	ή	TRM).	

Διάταξη	ινών	

Όσον	αφορά	στη	διάταξη	των	ινών,	η	

συνηθέστερη	μορφή	σύνθετων	υλικών	

ινοπλισμένων	πολυμερών	στις	ενισχύ-

σεις	 είναι	 οι	 προσανατολισμένες	 και	

συνεχείς	ίνες.	Υπό	αυτή	τη	κατηγορία	

συνεχείς	 ίνες	 προσανατολισμένες	 σε	

μία	διεύθυνση	τοποθετούνται	σε	στρώ-

ματα,	 τα	 οποία	 συνδέονται	 μεταξύ	

τους	με	το	συνδετικό	υλικό,	αποτελώ-

ντας	το	ενιαίο	σύνθετο	υλικό.	Τα	 ινο-

πλισμένα	πολυμερή	μπορεί	να	πάρουν	

τη	 μορφή	 δύσκαμπτου	 ελάσματος	 ή	

εύκαμπτου	υφάσματος.	

Στην	 περίπτωση	 των	 ινοπλεγμάτων	

ανόργανης	 μήτρας.	 κλώνοι	 ινών	 το-

ποθετούνται	 ανά	 αποστάσεις	 σε	 δύο	

ή	 περισσότερες	 διευθύνσεις,	 σχημα-

τίζοντας	 πλέγμα.	 Το	 συνδετικό	 μέσο	

εμποτίζει	το	πλέγμα,	ενώ	συνήθως	δεν	

υπάρχουν	στρώσεις	όπως	στα	 ινοπλι-

σμένα	πολυμερή.	

Υλικά	ινών	

Τα	 υλικά	 που	 χρησιμοποιούνται	 στις	

ίνες	ινοπλισμένων	πολυμερών	και	ινο-

πλεγμάτων	 ανόργανης	 μήτρας	 είναι	

κυρίως	 ο	 άνθρακας,	 το	 γυαλί	 και	 το	

αραμίδιο.	Ο	άνθρακας,	το	γυαλί	και	το	

αραμίδιο.	παρουσιάζουν	υψηλές	τιμές	

αντοχής	 και	 μέτρου	 ελαστικότητας	

αλλά	 πολύ	 μικρές	 τιμές	 παραμόρφω-

σης	αστοχίας,	συγκριτικά	με	το	χάλυ-

βα.	H	συμπεριφορά	των	ινών	είναι	πλή-

ρως	ελαστική	μέχρι	την	αστοχία,	ενώ	ο	

χάλυβας	παρουσιάζει	ελαστοπλαστική	

συμπεριφορά	 και	 μεγάλες	 παραμορ-

φώσεις.	 Αυτή	 η	 έλλειψη	 πλάστιμης	

συμπεριφοράς	των	ινών	δεν	επιτρέπει	

την	απορρόφηση	ενέργειας	και	οδηγεί	

σε	ψαθυρές	αστοχίες.	

Συνδετικό	υλικό	ινών	

Το	 συνδετικό	 υλικό	 στην	 περίπτωση	

των	 ινοπλισμένων	πολυμερών	 είναι	 η	

ρητίνη	 (πολυμερές).	 Ο	 ρόλος	 της	 ρη-

τίνης	είναι	η	σύνδεση	των	 ινών	μετα-

ξύ	 τους	 και	 η	 μεταφορά	 του	φορτίου	

σε	 κάθε	 στρώση	 του	 ινοπλισμένου	

πολυμερούς,	 ώστε	 αυτό	 να	 συμπερι-

φέρεται	 όσο	 το	 δυνατό	 περισσότερo	

μονολιθικά.	 Όσον	 αφορά	 στην	 εφελ-

κυστική	 παραμόρφωση	 αστοχίας	 της	

ρητίνης,	 πρέπει	 να	 εξασφαλίζεται	 ότι	

είναι	μικρότερη	από	αυτή	των	ινών.	Οι	

ρητίνες	 διακρίνονται	 σε	 εποξειδικές,	

πολυεστερικές	και	βινυλεστερικές,	με	

επικρατέστερη	σε	επεμβάσεις	ενισχύ-

σεων	την	πρώτη	κατηγορία.	Οι	εποξει-

δικές	 ρητίνες	 παρουσιάζουν	 μεγαλύ-

τερη	εφελκυστική	αντοχή	σε	σχέση	με	

τις	 υπόλοιπες,	 υπερτερούν	 όμως	 και	

ως	 προς	 άλλα	 χαρακτηριστικά,	 όπως	

την	υψηλή	αντοχή	σε	κόπωση	και	χη-

μική	 διάβρωση,	 τη	 χαμηλή	 συστολή	

ξήρανσης	 και	 την	 υψηλή	 συγκολλητι-

κή	ικανότητα.	Βασικό	μειονέκτημα	των	

ρητινών	εν	γένει	είναι	η	χαμηλή	αντί-

σταση	 σε	 μέτριες	 και	 υψηλές	 θερμο-

ΠΟΙΟΤΙΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ	ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Υλικό	(Ινοπλισμένα	πολυμερή)

Χαρακτηριστικό Άνθρακας Αραμίδιο Γυαλί

Ανθεκτικότητα	σε	
διάρκεια Πολύ	καλή Καλή Οριακή

Αντοχή	σε	κόπωση Πολύ	καλή Καλή Οριακή

Ανθεκτικότητα	σε	
αλκαλικό	περιβάλ-

λον
Πολύ	καλή Καλή Ακατάλληλο	υλικό

Αντοχή	σε	κρούση Μικρή Πολύ	καλή Καλή

Αντοχή	σε	υπεριώδη	
ακτινοβολία Καλή Μικρή Καλή

Κόστος Υψηλό Μέτριο Χαμηλό

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΡΗΤΙΝΩΝ

Είδος	ρητίνης Εφελκυστική	
αντοχή (MPa)

Μέτρο	ελαστι-
κότητας	(GPa)

Επιμήκυνση	
θραύσης (%)

Πυκνότητα
(g/cm3)

Εποξειδική 55	-	130 2,0	-	4,5 4,0	-	14,0 1,2	-	1,3

Πολυεστερική 35	-	104 2,1	-	4,1 	<	5,0	 1,1	-	1,46

Βινυλεστερική 73	-	81 3,0	-	3,6 3,5	-	5,5 1,12	-	1,32

(Πηγή:	Σ.	Δρίτσος,	15ο	Συνέδριο	Σκυροδέματος	Τ.Ε.Ε.	Ε.Τ.Ε.Κ.,
Αλεξανδρούπολη,	25	-	27	Οκτ.	2006.)

1.	Διάταξη	ινών:
α.	Προσανατολισμένες	συνεχείς	ίνες
β.	Πλέγμα

(Πηγή:	Κ.	Σπυράκος,	Ενίσχυση	κατασκευών	για	σεισμικά	φορτία,	T.E.E.,	Αθήνα	2004.)



41Πολιτικός Mηχανικός   Nοέμβριος 2017

Τεχνικά Θέματα

κρασίες	 (σε	 θερμοκρασία	 υψηλότερη	

από	τους	60°C	παρατηρείται	σημαντι-

κή	 μείωση	 του	 μέτρου	 ελαστικότητας	

και	 της	 αντοχής,	 ενώ	 σε	 υψηλότερη	

από	τους	250°C	η	ρητίνη	καίγεται),	οι	

μεγάλες	 ερπυστικές	 παραμορφώσεις	

και	το	υψηλό	κόστος.	Προκειμένου	να	

εξαλειφθούν	 τα	 μειονεκτήματα	 των	

ρητινών,	στα	 ινοπλέγματα	ανόργανης	

μήτρας	η	πολυμερικής	σύστασης	ρητί-

νη	αντικαθίσταται	από	συνδετικό	υλικό	

ανόργανης	 φύσης,	 ένα	 λεπτόκοκκο	

σκυρόδεμα	 (κονίαμα).	Οι	 ίνες	 διατάσ-

σονται	πλέον	σε	μορφή	κλώνων,	σχη-

ματίζοντας	πλέγμα	και	ο	συνδυασμός	

τους	με	σκυρόδεμα	μεγάλης	ρευστότη-

τας	(μέγιστος	κόκκος	αδρανών	2	mm)	

συμβάλλει	 στον	 καλύτερο	 εμποτισμό	

τους,	άρα	και	στην	πιο	αποτελεσματική	

μεταφορά	 δυνάμεων	 μέσω	 μηχανικής	

εμπλοκής.	 Όπως	 και	 στην	 περίπτωση	

της	ρητίνης,	το	κονίαμα	πρέπει	να	έχει	

μικρότερη	εφελκυστική	παραμόρφωση	

αστοχίας	από	τις	ίνες,	ώστε	η	δημιουρ-

γία	ρωγμών	στο	κονίαμα	να	αποτελεί	

μια	σαφή	προειδοποίηση	πριν	από	μια	

ψαθυρή	 αστοχία	 των	 ινών.	 Στις	 ίνες	

γυαλιού	 η	 συνηθέστερη	 μορφή	 στις	

δομικές	ενισχύσεις	είναι	οι	ίνες	τύπου	

Ε.	Αυτός	 ο	 τύπος	 παρουσιάζει	 ικανο-

ποιητικές	 τιμές	 αντοχής	 και	 μέτρου	

ελαστικότητας,	αλλά	μη	ικανοποιητική	

συμπεριφορά	σε	χημικούς	παράγοντες	

(χαμηλή	αλκαλική	ανθεκτικότητα).	Με	

την	 προσθήκη	 ποσότητας	 ζιρκονίου	

παράγονται	 οι	 ίνες	 τύπου	 AR	 (alkali	

resistant),	οι	οποίες	παρουσιάζουν	αν-

θεκτικότητα	σε	αλκαλικό	περιβάλλον.	

Τρόποι	εφαρμογής	σύνθετων	υλικών	

Φέρνοντας	 ως	 παράδειγμα	 την	 ενί-

σχυση	 των	 πιο	 κρίσιμων	 στοιχείων	

μιας	 κατασκευής,	 των	 υποστυλωμά-

των,	έχει	διαπιστωθεί	πως	τα	σύνθετα	

υλικά,	 επικολλημένα	 στην	 επιφάνειά	

του	στοιχείου	(μέθοδος	E.B.R.)	δρουν	

αποτελεσματικά	σε	περιπτώσεις	αστο-

χίας	σε	διάτμηση	και	σε	θλίψη	σκυρο-

δέματος	ή	σε	περίπτωση	ανεπαρκούς	

μάτισης	 οπλισμού.	 Όμως	 τα	 σύνθετα	

υλικά	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	 αγκυρω-

θούν	 πέραν	 των	 κρίσιμων	 περιοχών	

των	 υποστυλωμάτων	 και	 έτσι	 δεν	

μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 στην	

περίπτωση	 καμπτικής	 ενίσχυσης.	 Οι	

μανδύες	 οπλισμένου	 σκυροδέματος	

αποτελούν,	λοιπόν,	μέχρι	σήμερα	την	

αποτελεσματικότερη	μορφή	καμπτικής	

ενίσχυσης,	 δεδομένου	 ότι	 οι	 πρόσθε-

τες	 διαμήκεις	 ράβδοι	 οπλισμού	 του	

μανδύα	διέρχονται	μέσα	από	τον	κόμ-

βο	δοκού		υποστυλώματος	και	αγκυρώ-

νονται	 πέραν	 της	 κρίσιμης	 διατομής.	

Όμως	νέες	έρευνες	δείχνουν	πως	και	

η	χρήση	πρόσθετου	οπλισμού	σε	εγκο-

πές	(μέθοδος	Π.Ο.Ε.	ή	N.S.M.)	παρέχει	

αξιόλογα	αποτελέσματα	ως	προς	 την	

καμπτική	 ενίσχυση	 υποστυλωμάτων.	

Η	τεχνική	αφορά	στη	διάνοιξη	επιφα-

νειακών	εγκοπών	στη	διαθέσιμη	επικά-

λυψη	σκυροδέματος	του	στοιχείου	και	

στην	επικόλληση	σ’	αυτές	πρόσθετου	

οπλισμού.	Ο	πρόσθετος	οπλισμός	είναι	

είτε	σύνθετα	υλικά	(ανθρακοελάσματα	

ή	ράβδοι	γυαλιού)	είτε	ράβδοι	ανοξεί-

δωτου	χάλυβα.	Για	τη	συγκόλληση	του	

οπλισμού	 στις	 εγκοπές,	 όπως	 επίσης	

και	 για	 την	 αγκύρωσή	 του,	 χρησιμο-

ποιείται	 ρητίνη	ή	 κονίαμα.	Η	μέθοδος	

Π.Ο.Ε.	μπορεί	να	εφαρμοστεί	σε	συν-

δυασμό	και	με	άλλες	μεθόδους	όπως	

των	επικολλώμενων	χαλύβδινων	ελα-

σμάτων.	Πέρα	από	την	ενίσχυση	υπο-

στυλωμάτων,	 άλλες	 συνήθεις	 εφαρ-

ΠΟΙΟΤΙΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ	ΚΑΙ	ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΣΤΑ	ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ.	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέθοδος	ενίσχυσης Πεδίο	εφαρμογής

Ολόσωμος	μανδύας	οπλισμένου	
σκυροδέματος	(οι	νέοι	διαμήκεις	
οπλισμοί	διαπερνούν	την	πλάκα	
και	αγκυρώνονται	κατάλληλα).

Αύξηση	αντοχής	(διατμητικής	&	
καμπτικής),	δυσκαμψίας.

Ολόσωμος	μανδύας	από	φύλλα	
χάλυβα	ή	σύνθετα	υλικά	(προσανα-
τολισμός	ινών	παράλληλος	με	τη	
φορά	της	περιέλιξης).

Αύξηση	πλαστιμότητας,	διατμητικής	
αντοχής,	καθυστέρηση	λυγισμού,	
ενίσχυση	ματίσεων	/	αγκυρώσεων.

Μεταλλικός	κλωβός
Αύξηση	πλαστιμότητας,	διατμητικής	
αντοχής.

Ολόσωμος	μανδύας	ινοπλέγματος	
ανόργανης	μήτρας.

Αύξηση	πλαστιμότητας,	διατμητικής	
αντοχής,	καθυστέρηση	λυγισμού,	
ενίσχυση	ματίσεων	/	αγκυρώσεων. 2.	Σχέση	τάσης	-	παραμόρφωσης	σύνθετων	υλικών	

και	σύγκριση	με	χάλυβα.

3.	Πρόσθετος	οπλισμός	στην	επικάλυψη	δομικού	στοιχείου:	α)	εξωτερικά	επικολλώμενος	οπλισμός	(E.B.R.),	β)	συνδυασμός	
E.B.R.	και	N.S.M.,	γ),	δ)	και	ε)	πρόσθετος	οπλισμός	σε	εγκοπές	(N.S.M.).

α β γ δ ε
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μογές	 της	 μεθόδου	 είναι	 η	 ενίσχυση	

πλακών	και	δοκών.	Όμως	γιατην	εφαρ-

μογή	της	μεθόδου	απαιτείται	ελάχιστη	

επικάλυψη	οπλισμού	της	τάξης	των	20	

mm,	γεγονός	που	κάποιες	φορές	μπο-

ρεί	να	αποκλείει	την	εφαρμογή	της.

 

Εφαρμογές	σύνθετων	υλικών.

Σύγκριση	με	παραδοσιακές	μεθόδους 

Αναφέρονται	ενδεικτικές	περιπτώσεις	

εφαρμογής	 σύνθετων	 υλικών	 και	 πα-

ραδοσιακών	μεθόδων	ενίσχυσης.

Καμπτική	 ενίσχυση	 λόγω	 ανεπάρκει-

ας	του	εφελκυόμενου	οπλισμού.

Η	χρήση	σύνθετων	υλικών	υπό	μορφή	

ελασμάτων	ή	υφασμάτων,	παρόλο	που	

μπορεί	να	επιφέρει	αύξηση	της	καμπτι-

κής	αντοχής,	ενέχει	το	βασικό	μειονέ-

κτημα	της	αποκόλλησης	του	σύνθετου	

υλικού	στα	άκρα	του	και	της	πρόωρης	

απόσχισης	 της	 υφιστάμενης	 επικάλυ-

ψης	σκυροδέματος.	Το	ίδιο	πρόβλημα	

αγκύρωσης	 παρουσιάζεται	 και	 στην	

περίπτωση	 χρήσης	 χαλύβδινων	 ελα-

σμάτων.	 Η	 χρήση	 κοχλιών	 στα	 άκρα	

των	χαλύβδινων	ελασμάτων	μπορεί	να	

αποτρέψει	 την	 αποκόλληση	 του	 ελά-

σματος,	όμως	στην	περίπτωση	χρήσης	

σύνθετων	 υλικών	 η	 συγκέντρωση	 τά-

σεων	λόγω	των	οπών	που	δημιουργού-

νται	 στο	 υλικό	 από	 τους	 κοχλίες	 δεν	

δρα	 ευεργετικά.	 Εναλλακτική	 μορφή	

ενίσχυσης	είναι	η	προσθήκη	οπλισμού	

σε	εγκοπές	(προαναφερθείσα	μέθοδος	

Π.Ο.Ε.).	 Η	 προσθήκη	 στρώσης	 οπλι-

σμένου	σκυροδέματος	εξακολουθεί	να	

αποτελεί	αξιόπιστη	επιλογή,	με	ιδιαίτε-

ρη	 προσοχή	 να	 δίνεται	 στον	 υπολογι-

σμό	των	βλήτρων	διεπιφάνειας	παλαιού	

και	 νέου	 σκυροδέματος.	 Τυπικά	 πάχη	

πρόσθετων	 στρώσεων	 σκυροδέματος	

κυμαίνονται	από	50	έως	100	mm.

Ενίσχυση	υποστυλώματος

Ανάλογαμε	τη	μέθοδο	ενίσχυσης	που	

θα	επιλεχθεί	σημειώνονται	τα	εξής:	

•	 Στην	 περίπτωση	 χρήσης	 μανδύα	

οπλισμένου	σκυροδέματος	η	ενίσχυ-

ση	επιτυγχάνεται	με	αύξηση	της	δια-

τομής	του	υποστυλώματος.

 

Η	 μέθοδος	 συμβάλλει	 στην	 αύξηση	

και	της	διατμητικής	και	της	καμπτικής	

αντοχής.	

•	 Eπιβάλλοντας	εξωτερική	περίσφιξη,	

επιδιώκεται	 αύξηση	 πλαστιμότη-

τας,	 αύξηση	 διατμητικής	 αντοχής	

και	αύξηση	θλιπτικής	αντοχής	σκυ-

ροδέματος	 (έως	 30%).	 Επίσης	 με	

την	εξωτερική	περίσφιξη	μπορεί	να	

αντιμετωπιστεί	 η	 αστοχία	 συνάφει-

ας	διαμήκους	οπλισμού	σε	περιοχές	

μάτισης.	Οι	μέθοδοι	που	επιβάλλουν	

εξωτερική	περίσφιξη	δεν	αυξάνουν	

εν	 γένει	 τη	 διάσταση	 του	 δομικού	

στοιχείου	 (μικρό	πάχος	ελασμάτων	

χάλυβα	και	σύνθετων	υλικών).	

•	 Όσον	αφορά	στην	περίσφιξη	με	με-

ταλλικό	μανδύα,	μία	παραλλαγή	της	

μεθόδου	είναι	η	τοποθέτησή	του	σε	

μικρή	απόσταση	από	τις	παρειές	του	

υποστυλώματος	και	η	πλήρωση	του	

κενού	 με	 μη	 συρρικνούμενο	 κονία-

μα	(βέλτιστη	απόδοση	της	τεχνικής	

επιτυγχάνεται	με	κυκλικούς	ή	ελλει-

πτικούς	μανδύες).	

•	 Όταν	χρησιμοποιούνται	σύνθετα	υλι-

κά	για	την	επιβολή	περίσφιξης,	αυτά	

εφαρμόζονται	με	τις	 ίνες	τους	προ-

σανατολισμένες	 παράλληλα	 με	 τη	

φορά	της	περιέλιξης.	Όταν	πέρα	της	

επιβολής	περίσφιξης	επιδιώκεται	και	

αύξηση	της	καμπτικής	αντοχής,	τότε	

απαιτείται	 η	 τοποθέτηση	 σύνθετου	

υλικού	 και	 στην	 οριζόντια	 και	 στην	

κατακόρυφη	 διεύθυνση.	 Όμως	 στις	

κρίσιμες	 περιοχές	 των	 υποστυλω-

μάτων	 παρουσιάζονται	 προβλήματα	

αγκύρωσης	των	κατακόρυφα	προσα-

νατολισμένων	 στοιχείων	 ενίσχυσης	

(αποτελεσματικότερη	 μέθοδος	 ενί-

σχυσης	σ’	αυτή	την	περίπτωση	είναι,	

όπως	 προαναφέρθηκε,	 ο	 μανδύας	

οπλισμένου	σκυροδέματος).	

•	 Σε	περιπτώσεις	αστοχίας	λόγω	ανε-

παρκών	 μηκών	 μάτισης	 διαμήκους	

οπλισμού	υποστυλώματος,	έρευνες	

καταδεικνύουν	 ότι	 τα	 ινοπλισμένα	

πολυμερή	 παρουσιάζουν	 ελαφρώς	

καλύτερη	συμπεριφορά	σε	σχέση	με	

τα	ινοπλέγματα	ανόργανης	μήτρας.	

Παρόμοια	 συμπεριφορά	 παρουσιά-

ζουν	οι	δύο	μέθοδοι,	όταν	ζητούμε-

νη	 είναι	 η	 αύξηση	 της	πλαστιμότη-

τας	σε	υποστυλώματα	με	λείες	και	

συνεχείς	 ράβδους,	 ενώ	 50%	 καλύ-

τερη	συμπεριφορά	παρουσιάζουν	τα	

ινοπλέγματα	ανόργανης	μήτρας	σε	

αντίστοιχη	 δοκιμή	 με	 συνεχείς	 ρά-

βδους	με	νευρώσεις.	Εν	κατακλείδι	

οι	 μέθοδοι	 των	 σύνθετων	 υλικών	

υπόκεινται	 σε	 διαρκή	 έρευνα	 και	 η	

αποτελεσματικότητά	 τους	 μένει	 να	

αποδειχθεί	στο	χρόνο.	

1.	Όταν	χρησιμοποιούνται	σύνθετα	υλικά	για	την	επιβολή	περίσφιξης	σε	υποστυ-
λώματα,αυτά	εφαρμόζονται	με	τις	ίνες	τους	προσανατολισμένες	παράλληλα	με	τη	
φορά	της	περιέλιξης.
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•	 Κ.	Σπυράκος,	Ενίσχυση	κατασκευών	
για	σεισμικά	φορτία,	Τ.Ε.Ε.,	Αθήνα,	
2004.	

•		 Σ.	Η.	Δρίτσος,	Ενισχύσεις	/	επισκευ-
ές	κατασκευών	από	οπλισμένο	σκυ-
ρόδεμα.	 Διαδικασίες	 τεχνικές	 και	
διαστασιολόγηση,	 εκδόσεις	Πανεπι-
στημίου	Πατρών,	2006.	

•		 Σ.	Η.	Δρίτσος,	Τα	σύνθεταυλικά	στις	
κατασκευές,	15ο	Συνέδριο	Σκυροδέ-
ματος,	Τ.Ε.Ε.,	Ε.Τ.Ε.Κ.,	Αλεξανδρού-
πολη,	25-27	Οκτωβρίου,	2006.	

•  ElHacha	R.,	Rizkalla	S.,	Near	surface	
mounted	 fiber	 reinforced	 polymer	
reinforcements	for	flexural	strength-
ening	 of	 concrete	 structures.	 ACI	
structural	journal	101-S71,	2004.	

•		 Δ.	 Μπουρνάς,	 Α.	 Τριανταφύλλου,	

2.	Μανδύας	σύνθετου	υφάσματος	με	χρήση
	 ανόργανης	μήτρας.

Κ.	 Ζυγούρης,	 Φ.	 Σταυρόπουλος,	
Σύγκριση	 μανδυών	 ινοπλεγμάτων	
ανόργανης	μήτρας	με	μανδύες	 ινο-
πλισμένων	πολυμερών	για	την	αντι-
σεισμική	 ενίσχυση	υποστυλωμάτων	
οπλισμένου	 σκυροδέματος,	 3ο	 Πα-
νελλήνιο	 Συνέδριο	 Αντισεισμικής	
Μηχανικής	&	Τεχνικής	Σεισμολογίας,	
5-7	Νοεμβρίου	2008,	άρθρο	1874.	

•		 Δ.	 Μπουρνάς,	 Α.	 Τριανταφύλλου,	
Νέα	 τεχνική	 αντισεισμικής	 ενίσχυ-
σης	υποστυλωμάτων	Ο/Σ	έναντι	κάμ-
ψης	με	χρήση	πρόσθετου	οπλισμού	
σύνθετων	 υλικών	 ή	 ανοξείδωτου	
χάλυβα	σε	εγκοπές,	3ο	Πανελλήνιο	
Συνέδριο	Αντισεισμικής	Μηχανικής	&	
Τεχνικής	Σεισμολογίας	5-7	Νοεμβρί-
ου	2008,	άρθρο	1873.			

3.	Η	χρήση	πρόσθετου	οπλισμού	σε	εγκοπές	παρέχει	αξιόλογα
	 αποτελέσματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:	

Σχετικά	υλικά	μπορείτε	να	βρείτε	στο:

www.ktirio.gr

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο

Τεχνικό περιοδικό ‘‘Κτίριο’’

το οποίο παραχώρησε το

άρθρο αυτό, για αναδημοσί-

ευση στο περιοδικό του

Συλλόγου Πολιτικών

Μηχανικών Κύπρου.

Σχετικά	θέματα	που	έχουν
δημοσιευτεί	στα	τεύχη	‘‘ΚΤΙΡΙΟ’’

•		Αντισεισμική	ενίσχυση	παλαιών	κτιρίων	
-	Σύγχρονες	τάσεις	&	νέοι	κανονισμοί.	
Τεύχος	5/2012,	σελ.	22.

•		Έρευνα	αγοράς:	Ενίσχυση	&	αποκατά-
σταση	σκυροδέματος.

	 Τεύχος	10/2009,	σελ.	145.
•	 Επισκευή	και	ενίσχυση	κατασκευών
	 με	σύνθετα	υλικά.
	 Τεύχος	121,	σελ.	39
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Κτίριο Κεντρικών Γραφείων Διοίκησης Τσιμεντοποιείου Βασιλικού 
Vassiliko Cement Works (VCW)

Συντήρηση,	επιδιόρθωση,	ενίσχυση,	ανακαίνιση	και	αναδιοργάνωση	του	κτιρίου
και	των	χώρων	των	κεντρικών	γραφείων	διοίκησης	της	VCW

Μιχάλης	Χριστοφόρου,	Σύμβουλος	VCW	Διευθυντής	Έργων,	Τεχνικός	Διευθυντής	Συγκροτήματος	Εταιρειών	Γαλαταριώτη

Γενική	Περιγραφή

Το	κτίριο	στεγάζει	τα	γραφεία	της	διοίκησης	της	τσιμεντοβι-

ομηχανίας	Βασιλικού	(VCW)	και	βρίσκεται	εντός	του	χώρου	

του	συγκροτήματος,	στο	Μαρί.		

Ένα	αξιόλογο	και	πρωτοποριακό	κτίριο	για	τη	περίοδο	που	

σχεδιάστηκε,	 μελετήθηκε	 και	 κατασκευάστηκε	 (γύρω	 στο	

1975),	με	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	τόσο	στο	σχήμα	του	όσο	

και	στο	συνδυασμό	των	προκατασκευασμένων	πανέλων	από	

εμφανές	σκυρόδεμα	στο	κέλυφος	του	.

Το	αρχικό	κτίριο	κατασκευάστηκε	το	1976	και	το	1992	έγι-

νε	η	πρώτη,	νότια,	επέκταση	του.	Με	την	πάροδο	του	χρό-

νου	 και	 λόγω	 του	 έντονα	διαβρωτικού	περιβάλλοντος,	 της	

γήρανσης	 της	 κατασκευής	 και	 της	 έλλειψης	 συστηματικής	

συντήρησης,	το	κτίριο	παρουσίαζε	αρκετές	φθορές	και	προ-

βλήματα.	Παράλληλα	δεν	εξυπηρετούσε	πλέον	τις	ανάγκες	

για	τις	οποίες	ανεγέρθηκε,	δεν	συμβάδιζε	με	τις	σημερινές	

σύγχρονες	απαιτήσεις	και	ανάγκες	της	εταιρείας	και	των	ερ-

γαζομένων	της.	Επίσης	δεν	ακολουθούσε	τις	εξελίξεις	στην	

τεχνολογία,	στην	οικονομία,	στην	επιστήμη	των	υλικών,	στην	

Αρχικό	Προοπτικό	Σκαρίφημα	Κτιρίου

Άποψη	κτιρίου	κατά	την	κατασκευή	1976

αειφορία	και	στην	εφαρμογή	στρατηγικών	βιώσιμης	ανάπτυ-

ξης	(sustainability).	Για	τους	πιο	πάνω	λόγους	η	διοίκηση	της	

VCW	προχώρησε	στην	απόφαση	για	την	συντήρηση,	επιδιόρ-

θωση,	ενίσχυση	του	στατικού	φορέα	και	τη	ριζική	αναδιοργά-

νωση	του	κτιρίου.

Προσδιορισμός	Παραμέτρων	Μελέτης	και	Σχεδιασμού,

Διαχείριση/	Διεύθυνση	Έργου

Η	ομάδα	 μελέτης	 του	 έργου	 εντόπισε	 και	 προσδιόρισε	 τις	

βλάβες	και	φθορές	του	φέροντα	οργανισμού	και	των	άλλων	

στοιχείων	του	δομήματος	καθώς	και	την	ανάγκη	επανασχε-

διασμού	της	διαμόρφωσης	και	χρήσης	των	εσωτερικών	και	

εξωτερικών	χώρων.	Επίσης,	έγινε	προκαταρκτική	αξιολόγη-

ση	της	υφιστάμενης	δομής	του	κτιρίου	και	ο	e-έλεγχος	της	

στατικής	 του	 επάρκειας	 του	φορέα.	 Καθορίστηκε	 η	 Γενική	

Μελέτη	(masterplan)	για	τη	συντήρηση,	επιδιόρθωση,	ενίσχυ-

ση,	ανακαίνιση	και	αναδιοργάνωση	του	κτιρίου	και	διαμόρ-

φωση	των	περιβαλλόντων	χώρων.		

 

Το	 έργο	 περιλάμβανε	 την	 επισκευή	 και	 ενίσχυση	 του	 στα-

τικού	 φορέα	 και	 των	 προκατασκευασμένων	 πανέλων	 στο	

κέλυφος,	και	την	πλήρη	ανακαίνιση	και	αναδιοργάνωση	των	

χώρων	των	γραφείων,	των	αιθουσών	συναντήσεων/συνεδρι-

άσεων,	των	χώρων	υγιεινής	και	των	άλλων	χώρων.	Επίσης,	

περιελάμβανε	την	δημιουργία	αίθουσας	πολλαπλών	χρήσε-

ων	στο	ισόγειο	και	την	ταυτόχρονη	νοτιοανατολική	επέκτα-

ση	 του	 κτιρίου	 με	 την	 προσθήκη	 νέων	 χώρων	 εισόδου	 και	

ανελκυστήρα,	τη	διαμόρφωση	του	περιβάλλοντος	χώρου,	τη	

δημιουργία	ελεγχόμενης	πρόσβασης	και	χώρου	στάθμευσης	

προσωπικού	 και	 επισκεπτών	 στη	 νότια	 πλευρά	 του	 κτιρίου	

και	δημιουργία	νότιας	πλατείας.

Η	εφαρμογή	του	Γενικού	Σχεδίου	(masterplan)	καθορίστηκε	

ότι	θα	υλοποιηθεί	σε	δύο	φάσεις	(Α&Β)	και	σε	επτά	(7)	στάδια	

και	η	διάρκεια	εκτέλεσης	του	έργου	ήταν	12	ημερολογιακοί	

μήνες.	Η	πρώτη	φάση	(Φάση	Α)	περιελάμβανε	τα	πρώτα	έξι	

(6)	στάδια	που	αφορούσαν	στο	κυρίως	κτίριο	και	η	δεύτερη	

φάση	(Φάση	Β)	το	έβδομο	(7)	στάδιο	που	αφορούσε	στις	ερ-

γασίες	στους	περιβάλλοντες	χώρους.

Οι	 ιδιαιτερότητες	 που	 υπήρχαν	 και	 που	 προδιέγραφαν	 τον	

αυξημένο	βαθμό	δυσκολίας	στο	Έργο	και	που	καθόριζαν	τις	

πιο	πάνω	φάσεις	και	στάδια	του	Έργου	ήταν:
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•	 η	διατήρηση	της	καθημερινής	λειτουργίας	του	κτιρίου

•	 η	στατική	αποκατάσταση	και	ενίσχυση	του	στατικού	φο-

ρέα	του	υφιστάμενου	κτιρίου	

•	 η	εξασφάλιση	της	συνεχούς	λειτουργίας	 των	κεντρικών	

συστημάτων	ελέγχου	

•	 ο	επανασχεδιασμός,	η	συντήρηση	και	μετακίνηση	των	κε-

ντρικών	συστημάτων	ελέγχου	(Central	Server)	στο	ειδικά	

διαμορφωμένο	δωμάτιο	του	κτιρίου	με	ταυτόχρονη	διατή-

ρηση	της	καθημερινής	του	λειτουργίας	

•	 η	ασφάλεια	και	υγεία	των	περίπου	50	εργαζομένων	στο	

κτίριο	των	γραφείων	της	VCW	/	χρηστών	αλλά	και	των	κα-

θημερινών	επισκεπτών	του	κτιρίου	τόσο	κατά	την	διάρκεια	

των	εργασιών	όσο	και	κατά	τη	διάρκεια	των	προσωρινών	

τους	μετακινήσεων	στο	κτίριο	κατά	την	περίοδο	εκτέλε-

σης	των	διαφόρων	φάσεων	των	εργασιών		

•	 ο	έλεγχος	και	η	παρακολούθηση	του	τελικού	κόστους	του	

έργου,	η	καθορισμένη	χρονική	διάρκεια	του	έργου	και	η	

εξασφάλιση	της	ποιότητας.

Ο	λεπτομερής	τεχνοοικονομικός	σχεδιασμός	ήταν	απαραίτη-

τη	προϋπόθεση	για	την	μελέτη,	τον	σχεδιασμό,	τη	διαχείριση	

και	την	εκτέλεση	του	Έργου.	H	απόφαση	για	την	υλοποίηση	

του	όλου	έργου	λήφθηκε	μετά	από	ειδική	άσκηση/	αξιολόγη-

ση	 της	 τεχνοοικονομικής	αξίας	 της	συνολικής	 μελέτης	 και	

των	 υλικών	 που	 θα	 χρησιμοποιούνταν,	 (Value	 Engineering	

Workshop),	στο	στάδιο	της	προμελέτης.

Ταυτόχρονα	αποφασίστηκαν	 και	 καθορίστηκαν	οι	 εργασίες	

που	θα	περιλάμβανε	η	κάθε	φάση	λαμβάνοντας	υπ’	όψη	με-

ταξύ	άλλων	όλες	τις	λειτουργικές	και	άλλες	επιπτώσεις	που	

θα	είχαν	οι	εργασίες.	Με	βάση	τα	πιο	πάνω	ολοκληρώθηκαν	

οι	μελέτες,	τα	κατασκευαστικά	σχέδια	και	τα	υπόλοιπα	έγ-

γραφα	από	τους	Σύμβουλους	Μελετητές.

Στατική	Αξιολόγηση	και	Μελέτη	Κτιρίου.

Ο	φέρων	οργανισμός,	εξ’	ολοκλήρου	από	οπλισμένο	ανεπί-

χριστο	σκυρόδεμα,	αποτελείται	από	επαναλαμβανόμενα	δί-

στηλα	πλαίσια	με	άνοιγμα	δοκών	γύρω	στα	δώδεκα	μέτρα.	

Το	 κέλυφος	αποτελείται	 από	προκατασκευασμένα	πανέλα,	

από	 οπλισμένο	 σκυρόδεμα,	 μορφής	 Ε,	 τοποθετημένα	 έτσι	

ώστε	το	μεσαίο	σκέλος	να	εδράζεται	επί	της	πλάκας	και	τα	

δύο	άλλα	σκέλη	να	αποτελούν	το	κατώφλι	και	το	ανώφλι	των	

παραθύρων	των	αντίστοιχων	επιπέδων.

Για	την	αποτίμηση	της	στατικής	και	σεισμικής	επάρκειας	του	

φορέα	και	τον	προσδιορισμό	των	απαιτούμενων	επεμβάσεων	

έγιναν	διάφορες	αναλύσεις	με	τη	χρήση	των	στατικών	υπο-

λογιστικών	προγραμμάτων	Pi-Suite	v.8.20	 -	StereoSTATIKA	

της	π-SYSTEMS	International	και	το	Etabs	v.	2013	της	CSI.	Η	

κατασκευή	επιλύθηκε	αρχικώς	με	τον	κανονισμό	που	 ίσχυε	

την	περίοδο	που	κατασκευάστηκε	και	στη	συνεχεία	ελέγχθη-

κε	με	βάση	τους	ισχύοντες	σήμερα	κανονισμούς.	Στις	δύο	(2)	

αναλύσεις,	λήφθηκε	υπόψη	η	έκθεση	του	Τεχνικού	Εργαστη-

ρίου	η	οποία	περιλάμβανε	έλεγχο	της	ποιότητας	του	σκυρο-

δέματος,	μέσω	προσδιορισμού	των	μηχανικών	του	χαρακτη-

ριστικών,	αποκαλύψεις	οπλισμού,	και	σάρωση	οπλισμών	με	

ηλεκτρομαγνητική	μέθοδο.	

Από	τα	αποτελέσματα	των	στατικών	υπολογισμών	αλλά	και	

της	ιδιαιτερότητας	που	υπήρχε	και	που	καθόριζε	και	τον	αυ-

ξημένο	βαθμό	δυσκολίας	στο	Έργο,	αποφασίστηκε	η	χρήση	

σύνθετων	 υλικών	 (ινωπλισμένων	 πολυμερών	 από	 ίνες	 άν-

θρακα)	 ενίσχυσης	ως	 την	 ιδανικότερη	λύση	για	 τη	στατική	

αποκατάσταση	/	ενίσχυση	του	φορέα.	H	απόφαση	λήφθηκε	

μετά	από	ειδική	άσκηση	τεχνοοικονομικής	αξίας	της	συνο-

λικής	 μελέτης	 και	 των	 υλικών	 που	 θα	 χρησιμοποιούνταν,	

(Value	Engineering	Workshop)	που	έγινε	από	τον	Διευθυντή	

και	τον	Πολιτικό	Μηχανικό	του	Έργου

Σκαριφήματα	 Ενίσχυσης	 με	 FRP	 Κόμβων	 Πλάκας	 Ισογεί-
ου	 και	 1ου	Ορόφου	 και	Λεπτομέρειες	 ενισχύσεων	με	FRP	
υποστυλωμάτων	και	κόμβων.
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Τα	 κύρια	 πλεονεκτήματα	 που	 καθόρισαν	 την	 απόφαση	 για	

χρήση	και	εφαρμογή	 ινοπλισμένων	πολυμερών	 (FRP)	είναι	

ότι	 δεν	επιφέρουν	αύξηση	στο	 ίδιο	βάρος	 της	 κατασκευής	

και	 στην	 συνολική	 της	 μάζας	 αλλά	 παράλληλα	 αυξάνουν	

κατά	πολύ	την	φέρουσα	ικανότητα	των	στοιχείων	έναντι	των	

επιβαλλόμενων	δράσεων	επί	 της	 κατασκευής.	Ταυτόχρονα	

δεν	μεταβάλλουν	τις	διαστάσεις	των	δομικών	στοιχείων	στα	

οποία	εφαρμόζονται,	όπως	ήταν	η	απαίτηση	της	αρχιτεκτονι-

κής	μελέτης	αλλά	και	της	χρήσης	του	κτιρίου,	δεν	μεταβάλ-

λουν	τη	σχετική	δυσκαμψία	των	υποστυλωμάτων	στα	οποία	

εφαρμόζονται,	 έχουν	 ψηλή	 ανθεκτικότητα	 σε	 έντονα	 δια-

βρωτικό	περιβάλλον,	εξασφαλίζεται	η	προστασία	των	δομι-

κών	στοιχείων	από	τους	περιβαλλοντικούς	παράγοντες	(δεν	

αφήνουν	 τον	 ατμοσφαιρικό	 αέρα	 να	 εισχωρήσει	 στη	 μάζα	

του	σκυροδέματος	/	μετάλλου).	Επίσης	έχουν	το	πλεονέκτη-

μα	της	ευκολίας	και	ταχύτητας	στην	εφαρμογή	τους	και	της	

δυνατότητα	τοποθέτησης	τους	σε	περιορισμένο	χώρο.

Αρχιτεκτονική	 Κτιρίου	 και	 Μελέτη	 Εσωτερικών	 Χώρων	

(Interior	Design) 

Καθοριστικός	παράγοντας	της	αρχιτεκτονικής	προσέγγισης	

για	την	ανακαίνιση	και	επέκταση	του	κτιρίου	ήταν	η	αισθητική	

ενοποίηση	μεταξύ	του	υφιστάμενου	κτιρίου	που	ανεγέρθηκε	

το	 1976,	 της	 νότιας	 επέκτασης	 που	 έγινε	 το	 1992	 και	 της	

σημερινής	νέας	επέκτασης.	

Τα	 κύρια	 υλικά	 των	 όψεων	 είναι	 το	 υπάρχον	 ανεπίχριστο	

σκυρόδεμα	του	κτιρίου	βαμμένο	σε	ανοικτό	λευκό	ακρυλικό	

χρώμα,	αλουμίνιο	σε	φυσικό	χρώμα	ενώ	οι	επεκτάσεις	επεν-

δύθηκαν	με	αλουμινοπετάσματα.	Τα	χαρακτηριστικά	οριζό-

ντια	ανοίγματα	που	υπήρχαν	στο	αρχικό	κτίριο	συνεχίστηκαν	

αδιάκοπα	και	στη	νότια	επέκταση.

Με	την	συντήρηση	εξωτερικά	του	κελύφους	του	κτιρίου	δια-

τηρήθηκε	η	αρχική	αρχιτεκτονική	έκφραση	του	κτιρίου,	εντά-

χθηκε	η	επέκταση	που	έγινε	και	αξιολογήθηκαν	αρχιτεκτο-

νικά	οι	στατικές	ενισχύσεις	που	χρειάστηκαν	να	γίνουν.	Τα	

φθαρμένα	αναρτώμενα	προκατασκευασμένα	μπετονένια		πα-

νέλα	διορθώθηκαν,	ενισχύθηκαν	με	ανθρακονήματα	FRP	και	

συντηρήθηκαν.	 Η	 ανάγκη	 περαιτέρω	 στήριξης	 /	 ενίσχυσης	

των	με	τη	χρήση	μεταλλικών	γωνιών	και	κοχλιών	πρόσθεσε	

ακόμη	ένα	ιδιαίτερο	αρχιτεκτονικό	στοιχείο	/	χαρακτηριστι-

κό	στη	νέα	συντηρημένη	και	αναβαθμισμένη	όψη	του	κτιρίου	

δίνοντας	στο	κτίριο	μια	έκφραση	δυναμικής	μεταβλητότητας	

αποβλέποντας	σε	μια	πιο	σύγχρονη	αισθητική.	Επίσης,	στη	

νέα	νοτιοανατολική	επέκταση	εγκαταστάθηκε	και	ο	νέος	πα-

νοραμικός	ανελκυστήρας	με	θέα	προς	το	λιμάνι	που	εξυπηρε-

τεί	όλα	τα	επίπεδα	του	κτιρίου,	ισόγειο,	1ον	και	2ον	όροφο.

Οι	εξωτερικοί	χώροι	διαμορφώθηκαν,		ο	φυτεμένος	περιβάλ-

λον	 χώρος	 συμπληρώθηκε	 με	 επιπλέον	 φύτευση	 συμπερι-

λαμβάνοντας	νέα	βλάστηση.	Επίσης	κατασκευάστηκε	νέος	

χώρος	 στάθμευσης	 προσωπικού	 και	 επισκεπτών	 με	 δημι-

ουργία	 νότιας	πρόσβασης	 (νέας	εισόδου/	 εξόδου)	στο	 τσι-

μεντιοποιείο	και	νότιας	πλατείας	για	διάφορες	χρήσεις	και	

εκδηλώσεις.

Εργασίες	ενίσχυσης	και	εφαρμογής	FRP

Νότια	Όψη	Κτιρίου

Σημειώνεται	 επίσης,	 ότι	 η	 ίδια	 μέθοδος	 επιδιόρθωσης	 και	

ενίσχυσης	 με	 εφαρμογή	 ινοπλισμένων	 πολυμερών	 (FRP)	

εφαρμόστηκε	στα	προκατασκευασμένα	μπετονένια	πανέλα,	

μορφής	Ε,	του	εξωτερικού	περιβλήματος.	Στα	πανέλα	αυτά	

τοποθετήθηκαν	επιπρόσθετες	στηρίξεις	στην	ανάρτηση	τους	

με	χρήση	μεταλλικών	γωνιών	και	κοχλιών	/	αγκυρίων.
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Όψεις	πριν	τις	Εργασίες

Όψεις	πριν	τις	Εργασίες

Όψεις	μετά	τις	Εργασίες

Όψεις	μετά	τις	Εργασίες

Τοπιοτέχνηση	εξωτερικών	χώρων,	Νότια	Πλατεία Τοπιοτέχνηση	εξωτερικών	χώρων,	Νότια	Πλατεία

Στο	υφιστάμενο	κτίριο	υπήρχαν	σημαντικά	χωροθετικά	αλλά	

και	λειτουργικά	προβλήματα.	Το	μεγάλο	πλάτος	των	γραφεί-

ων	και	η	νοτιοδυτική	επέκταση	που	έγινε	είχε	σαν	αποτέλεσμα	

την	τοποθέτηση	κλειστών	χώρων	γραφείων	αλλά	και	άλλων	

χώρων	που	δεν	τηρούσαν	τις	στοιχειώδη	ανέσεις,	χωρίς	φυσι-

κό	φωτισμό,	μικροί	κλειστοί	χώροι,	χώροι	χωρίς	χρήση	κλπ.

Επισημάνθηκαν	και	εντοπίστηκαν	τα	ειδικά	/	μοναδικά	χαρα-

κτηριστικά	 του	 κτιρίου	 και	 του	 κάθε	 χώρου,	 μετατράπηκαν	

όλα	τα	πιο	πάνω	μειονεκτήματα	/	ειδικά	χαρακτηριστικά	σε	

πλεονεκτήματα,	αναδείχτηκαν	και	αξιοποιήθηκαν	ανάλογα.	

Λειτουργικά	διατηρήθηκε	η	θέση	του	κεντρικού	κλιμακοστα-

σίου,	αναδιατάχθηκαν	οι	γραφειακοί	και	άλλοι	χώροι	ούτως	

ώστε	 να	 εξυπηρετήσουν	 τις	 νέες	 κτιριολογικές	 απαιτήσεις	

της	 διοίκησης	 της	 VCW.	 Χωροθέτηθηκαν	 περιμετρικά	 τα	

γραφεία,	χώροι	εργασίας	και	κεντρικά	οι	βοηθητικοί	χώροι,	

εφαρμόστηκαν	 γυάλινα	 διαχωριστικά	 δημιουργώντας	 δια-

μπερές	φωτισμό	στους	πλείστους	διαχωρισμούς	με	εσωτερι-

κή	θέα	τόσο	προς	το	εργοστάσιο	όσο	και	στο	λιμάνι	και	τους	

περιμετρικούς	χώρους	πρασίνου.	

Στο	 ισόγειο	 δημιουργείται	 νέος	 ανοικτός	 χώρος	 υποδοχής	



50 Πολιτικός Mηχανικός   Nοέμβριος 2017

Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα

με	 χώρο	 αναμονής	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 πλήρη	 διαφά-

νεια.	 Στο	 ανατολικό	 τμήμα	 χωροθετήθηκαν	 το	 τμήμα	 προ-

σωπικού	και	στο	δυτικό	τμήμα	αίθουσα	πολλαπλής	χρήσης	

(multifunction	room)	για	σεμινάρια,	διαλέξεις,	συγκεντρώσεις	

κλπ	με	συνέργεια	χρήσεων	της	καφετέριας	σε	συνδυασμό	με	

τους	νέους	διαμορφωμένους	εξωτερικούς	χώρους.	Στον	1ο	

όροφο	στο	ανατολικό	τμήμα	εγκαταστάθηκε	το	λογιστήριο	

και	στο	δυτικό	το	τμήμα	πωλήσεων,	πληροφορικής,	κ.λπ.	και	

στο	2ο	όροφο	η	διοίκηση	της	εταιρείας.

Μηχανολογικές	/	Υδραυλικές	και	Ηλεκτρολογικές	Εγκατα-

στάσεις

Όλα	τα	υφιστάμενα	συστήματα	και	εγκαταστάσεις	τόσο	των	

υδραυλικών	 όσο	 και	 των	 μηχανολογικών	 έχουν	 αφαιρεθεί	

και	 έχουν	 αντικατασταθεί.	 Σε	 όλους	 τους	 χώρους	 του	 κτι-

ρίου,	 για	 την	 Ψύξη	 και	 τη	 Θέρμανση	 έχουν	 εγκατασταθεί	

κεντρικά	συστήματα	κλιματισμού	τύπου	ελεγχόμενου	όγκου	

αερίου	(VRV)	με	ψηλό	συντελεστή	απόδοσης	(EER	=	Energy	

Efficiency	Ratio)	για	εξοικονόμηση	ενέργειας.	Ο	κάθε	όροφος	

διαθέτει	τα	δικά	του	ανεξάρτητα	συστήματα.	Ο	διαχωρισμός	

των	 συστημάτων	 έχει	 γίνει	 ανάλογα	 με	 τους	 χώρους	 που	

εξυπηρετούν.	Παράλληλα	έχουν	εγκατασταθεί	απλού	τύπου	

κεντρικά	τηλεχειριστήρια	ανά	σύστημα	VRV	και	ανά	όροφο.	

Τα	συστήματα	εξασφαλίζουν	αυτόνομο	έλεγχο	λειτουργίας	

και	θερμοκρασίας	σε	κάθε	χώρο.

Οι	ηλεκτρολογικές	εγκαταστάσεις	του	έργου	περιλαμβάνουν	

εγκαταστάσεις	 ισχυρών	 ρευμάτων	 (φωτισμός,	 πρίζες,	 διά-

φορα	ηλεκτρικά	φορτία	όπως	κλιματισμού,	αερισμού,	εξαε-

ρισμού,	αντλίες,	εξοπλισμού	ΙΤ,	κλπ)	και	ασθενών	ρευμάτων	

(συστήματα),	καθώς	επίσης	τα	φωτιστικά	εντός	και	εκτός	του	

κτιρίου.	Οι	εγκαταστάσεις	έχουν	σχεδιαστεί	με	τρόπο	ώστε	

να	 προβλέπεται	 η	 ευελιξία	 τους,	 σε	 μελλοντικές	 πιθανές	

ανάγκες	και	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	του	έργου.

Οι	εγκαταστάσεις	έγιναν	σύμφωνα	με	τη	τελευταία	έκδοση	

των	κανονισμών	ΙΕΕ	(16η	έκδοση	με	βάση	το	BS	7671:2001),	

της	Αρχής	Ηλεκτρισμού	Κύπρου	(ΑΗΚ)	και	της	Αρχής	Τηλε-

πικοινωνιών	Κύπρου	(ΑΤΗΚ).

Για	την	κάλυψη	των	τηλεπικοινωνιακών	αναγκών	των	γραφεί-

ων,	 έγινε	 εγκατάσταση	 του	 τελευταίου	 τύπου	συστήματος	

Δομημένης	 Καλωδίωσης	 κατηγορίας	 CAT6	 Α	 (Augmented)	

σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ΙSO	11801	Class	E	10Gbps	500	MHZ	

και	στηρίζει	σε	κοινή	καλωδιακή	βάση	το	δίκτυο	τηλεφώνων	

και	υπολογιστών	(LAN).

Έχει	εγκατασταθεί	πλήρες	σύστημα	ελέγχου	πρόσβασης	για	

έλεγχο	και	περιορισμό	της	εισόδου	/	πρόσβασης	στο	κτίριο	

και	σε	επιλεγμένους	χώρους.

Στους	ελεγχόμενους	χώρους	του	κτιρίου,	έχουν	εφαρμοστεί	

ηλεκτρομαγνητικές	κλειδαριές	σε	πόρτες	και	με	την	χρήση	

κάρτας	(proximity	card)	και	πληκτρολογίων	(keypad)	είναι	δυ-

νατή	η	πρόσβαση.	Η	κάθε	πρόσβαση	(transaction)	καταγρά-

φεται	σε	κεντρικό	υπολογιστή	με	λογισμικό	πρόγραμμα.

Έχει	εγκατασταθεί	πλήρες	ενιαίο	σύστημα	διευθυνσιοδοτού-

μενου	τύπου	(analogue	addressable)	σύμφωνα	με	τα	πρότυπα	

ΕΝ	54	&	BS	5839	και	καλύπτει	ολόκληρο	το	κτίριο.

Συστήματα	 Εξοικονόμησης	 Ενέργειας	 /	 Χρήση	 Ανανεώσι-

μων	 Πηγών	 Ενέργειας	 ΑΠΕ	 /	 Πιστοποιητικό	 Ενεργειακής	

Απόδοσης	ΠΕΑ.

Έχει	προβλεφθεί	και	έχουν	εγκατασταθεί	συστήματα	εξοικο-
Εσωτερικοί	Χώροι
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νόμησης	ενέργειας	και	διαχείρησης	της	ζήτησης	ηλεκτρικής	

ενέργειας	 αλλά	 και	 της	 χρήσης	 με	συστήματα	 διαχείρισης	

μικροδικτύων	και	αυτοματισμών	τύπου	KNX.	

Το	 σύστημα	 προσφέρει	 έλεγχο,	 ρύθμιση	 και	 προγραμματι-

σμό	με	σενάρια	του	φωτισμού,	ανάλογα	με	την	συγκεκριμένη	

χρήση	του	χώρου,	με	αποτέλεσμα	την	εξοικονόμηση	ενέρ-

γειας	 και	 την	 αύξηση	 της	 διάρκειας	 ζωής	 των	 λαμπτήρων.	

Στο	σύστημα	έχουν	συνδεθεί	οι	ηλεκτροκίνητοι	μηχανισμοί	

των	κουρτινών	/	σκιαδίων.	Έχουν	εγκατασταθεί	πληκτρολό-

για	 του	συστήματος	σε	 κάθε	 επίπεδο	 για	 κεντρικό	 έλεγχο	

και	επιλογή	σεναρίων	φωτισμού.	Στα	κλειστά	γραφεία	έχουν	

εγκατασταθεί	ανιχνευτές	ανθρώπινης	παρουσίας	για	έλεγχο	

φωτισμού	και	κλιματιστικών	μονάδων	επιτυγχάνοντας	τη	μέ-

γιστη	εξοικονόμηση	ενέργειας.	

Για	την	ενεργειακή	αναβάθμιση	και	την	καλύτερη	ενεργεια-

κή	απόδοση	του	κτιρίου	έχει	εφαρμοστεί	θερμομόνωση	στο	

κέλυφος	του	κτιρίου,	με	πετροβάμβακα	στο	εσωτερικό	μέρος	

των	προκατασκευασμένων	πανέλων,	εξηλασμένη	πολυστε-

ρίνη	στη	πλάκα	οροφής	και	ενεργειακά	κουφώματα	αλουμι-

νίου	με	ενεργειακά	υπολογισμένους	υαλοπίνακες.

Επίσης,	έχει	προβλεφθεί	η	εγκατάσταση	συστημάτων	εξοι-

κονόμησης	ενέργειας	από	ΑΠΕ	όπως	φωτοβολταϊκά	με	το	

σύστημα	της	αυτοπαραγωγής.	Τα	φωτοβολταϊκά	έχουν	είδη	

εγκατασταθεί	στην	οροφή	του	κτιρίου.	Συγκεκριμένα	εγκατα-

στάθηκαν	68	πλαίσια	συνολικής	ισχύος	19,04	kWp	τα	οποία	

συνεισφέρουν	περίπου	22	kWh	ανά	m2	και	παράγουν	ετησίως	

33,32	MWh	καλύπτοντας	περίπου	το	12%	των	υφιστάμενων	

αναγκών	του	χώρου	θεωρώντας	συνολική	ετήσια	κατανάλω-

ση	τις	280	MWh,	

 

Η	εξοικονόμηση	σε	εκπομπές	ρύπων	διοξειδίου	του	άνθρακα	

(CO
2
)	 λόγω	 της	 μείωσης	 της	 χρήσης	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	

από	συμβατικά	καύσιμα	με	χρήση	της	παραγωγής	του	Φωτο-

βολταϊκού	Συστήματος	υπολογίζεται	στους	19,63	τόνους	CΟ
2
 

που	αντιστοιχεί	σε	μείωση	κατά	13	kg	CO
2
	ανά	τ.μ	ετησίως.

Έχει	εκδοθεί	το	«ενεργειακά	αναβαθμισμένο»	Πιστοποιητικό	

Ενεργειακής	Απόδοσης	 (ΠΕΑ)	 σύμφωνα	 με	 την	 νομοθεσία	

Κατάσταση	
Κτιρίου

Ενεργειακή
Κατηγορία

Ενεργειακός	
Βαθμός

Απόδοσης

Ετήσια	Κατανάλωση	
σε	Πρωτογενή

Ενέργεια	kwh/m2/yr

Ετήσια
Κατανάλωση
σε	Ενέργεια
kwh/m2/yr

Ετήσια
Κατανάλωση	από
ΑΠΕ	kwh/m2	/	yr

Υπόλοιπο	Ετήσιας	Κατα-
νάλωσης	σε	Πρωτογενή	
Ενέργεια	kwh/m2/yr

Πριν	την
Αναβάθμιση

Ζ 2.51 650 240 - -

Μετά	την	
Αναβάθμιση

Β 0.94 278 103 - -

Μετά	την	
Αναβάθμιση	+	
Φωτοβολταϊκά

Β 0.79 278 103 43 235

κατά	 το	 στάδιο	 ολοκλήρωσης	 του	 έργου.	Από	συντελεστή	

2.51	 κατηγορίας	 Ζ	 (υφιστάμενο	 κτίριο)	 αναβαθμίστηκε	 σε	

συντελεστή	 0.94,	 κατηγορίας	 Β	 (ΠΕΑ	 Β).	 Σημειώνεται	 ότι	

με	την	προσθήκη	και	την	εγκατάσταση	των	φωτοβολταϊκών	

στην	 οροφή	 έχει	 αναβαθμιστεί	 περαιτέρω	 σε	 συντελεστή	

0.79,	κατηγορίας	Β	(ΠΕΑ	Β).	Βλέπε	πίνακα	Π.1	ενεργειακής	

αναβάθμισης	ΠΕΑ	πιο	κάτω.

Παρατηρήσεις	/	Συμπεράσματα.

Η	συντήρηση	και	αναδιοργάνωση	του	κτιρίου	ήταν	αναγκαία	

για	να	συμβαδίζει	με	τις	σημερινές	απαιτήσεις	και	τις	ανα-

βαθμισμένες	 ανάγκες	 της	 εταιρείας	 και	 των	 εργαζομένων	

της,	με	τις	εξελίξεις	στην	τεχνολογία,	στην	οικονομία,	στην	

επιστήμη	των	υλικών,	την	αειφορία	και	την	εφαρμογή	στρα-

τηγικών	βιώσιμης	ανάπτυξης	(sustainability).

Πιστοποιητικό	Ενεργειακής	Απόδοσης	(ΠΕΑ)	πριν	και	μετά	τις	Εργασίες

Βόρεια	όψη	κτιρίου	πριν	και	μετά	τις	εργασίες
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Τα	κατασκευαστικά	έργα	είναι	μοναδικά.	Κανένα	έργο	δεν	

είναι	 το	 ίδιο.	Το	καθένα	έχει	 ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά,	 ιδι-

αίτερες	 δυσκολίες,	 διαδικασίες	 απαιτήσεις	 λεπτομέρειες.	

Αυτό	είναι	το	χαρακτηριστικό	των	κατασκευαστικών	έργων	

γι’	αυτό	και	η	αντιμετώπιση	ή	καλύτερα	η	διαχείριση	του	κάθε	

έργου	είναι	ιδιαίτερη.	

Ένα	από	 τα	σημαντικά	συστατικά	 της	επιτυχίας	 του	έργου	

είναι	η	σωστή	επιλογή,	πρώτα	της	ομάδας	των	μελετητών	και	

μετά	των	εργολάβων	/	κατασκευαστών.	Σε	κάθε	έργο	όλα	τα	

μέλη	της	ομάδας	δίνουν	ξανά	εξετάσεις	για	τις	γνώσεις,	την	

εμπειρία	και	τα	άλλα	χαρακτηριστικά	τους	για	να	μπορέσει	το	

έργο	να	πετύχει	αρχικά	τους	τρεις	βασικούς	του	στόχους:

• Να	ολοκληρωθεί	μέσα	στο	συμφωνημένο	χρονοδιάγραμμα,

•	 σύμφωνα	με	τα	σχέδια	και	τις	προδιαγραφές	και

•	 στα	πλαίσια	του	καθορισμένου	/	συμφωνημένου	κόστους

Η	τελική	επιτυχία	του	έργου	καθορίζεται	σε	σχέση	πάντα	με	

τα	 αποτελέσματα	 που	 δεν	 είναι	 μόνον	 η	 εμφάνιση,	 το	 ευ-

χάριστο	 περιβάλλον	 εργασίας,	 η	 ασφάλεια	 και	 οι	 υγιεινές	

συνθήκες	εργασίας.	Είναι	επίσης	η	ομαλή	παραλαβή,	η	άμε-

ση	χρήση,	η	 ικανοποίηση	των	χρηστών,	η	καλή	λειτουργία,	

χρήση	και	συντήρηση	τόσο	του	κτιρίου	όσο	και	των	εγκατα-

στάσεων.	Η	σωστή	διεύθυνση	και	διαχείριση	του	έργου	και	

η	 υιοθέτηση	 των	 ανάλογων	 διαδικασιών	 σε	 όλα	 τα	 στάδια	

(RIBA	Plan	of	Work	2013,	‘Soft	Landing	Procedures’	κλπ)	και	η	

ενεργή	εμπλοκή	των	χρηστών	στην	ομάδα	παρακολούθησης	

του	έργου	εξασφαλίζει	σε	πολύ	μεγάλο	βαθμό	την	ολοκλη-

ρωμένη	επιτυχία	του.		

Ομάδα	Μελέτης,	Επίβλεψης,	Διαχείρισης	και	Κατασκευής:

Ιδιοκτήτης: VASSILIKO	CEMENT	WORKS	PUBLIC	COMPANY	LTD

Διευθυντής	Έργου	/	Αντιπρόσωπος	VCW:	 Μιχάλης	Χριστοφόρου

Αρχιτεκτονική	Μελέτη	-	Επίβλεψη:	 Athos	Dikaios	+	Associates

Μελέτη	/	Επίβλεψη		Εσωτερικών	Χώρων:	 Elena	Antoniou	&	Associates	(Interior	Designer)

Στατική	Μελέτη	/	Επίβλεψη:	 PLATONAS	STYLIANOU	&	ASSOCIATES

Μηχανολογική,	Υδραυλική	Μελέτη	/	Επίβλεψη:	 DDA	Consulting	Engineers

Ηλεκτρολογική	Μελέτη	/	Επίβλεψη:	 DoubleN	Consulting	Engineers	Ltd	

Επιμετρητής	Ποσοτήτων:	 Christophorides	Makris	&	Partners	Ltd

Τοπιοτέχνης	Μελετητής:	 T.P.	Green	Architecture	Co.	Ltd

Εργολάβοι:

Φάση	Α	-	Κυρίως	Εργολάβος:	 Multibuild	Ltd

Υπεργολάβος	Μηχανολογικών	/	Υδραυλικών	Εγκαταστάσεων:	 Laos	Bros	Ltd

Υπεργολάβος	Ηλεκτρολογικών	Εγκαταστάσεων:	 YTM	Stavrides	Ltd

Υπεργολάβος	Ενίσχυσης	Σύνθετων	Υλικών:	 QUAKEQUARD	CYPRUS	LTD		

Φάση	Β	-	Εργολάβος:	 M.	PATSIAS	CONSTRUCTIONS	LIMITED

Συνολικό	εμβαδό	κτιρίου:	 1552	τ.μ.

Χρόνος	μελέτης:	 2013	-	2014	

Χρόνος	κατασκευής:	 2014	-	2015			

Νότια	όψη	κτιρίου

Πανοραμική	άποψη	κτιρίου	και	εξωτερικών	χώρων
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Μέρος	B
Σε	προηγούμενη	έκδοση	(Αρ.	39)	ανα-
φερθήκαμε	 στη	 σεισμικότητα	 του	 κυ-
πριακού	χώρου,	καθώς	και	στον	τρόπο	
ανάπτυξης	 των	 σεισμικών	 δυνάμεων	
στις	κατασκευές.	Παραθέσαμε	επίσης,	
υπό	 συνοπτική	 μορφή,	 τις	 μεθόδους	
μελέτης	 της	 συμπεριφοράς	 των	 κα-
τασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού	(σύ-
νολο	 επτά	 μέθοδοι),	 επισημαίνοντας	
παράλληλα	 την	 πολυπλοκότητα	 του	
προβλήματος	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 αυ-
τές	οι	μέθοδοι	είναι	σε	συνεχή	εξέλιξη	
χωρίς	η	μια	να	αντιστρατεύεται	της	άλ-
λης,	αλλά	η	καθεμιά	να	πραγματεύεται	
μέρος	του	όλου	προβλήματος	(Μέρος	
Α	 του	 παρόντος	 άρθρου).	 Το	 παρών	
κείμενο	 (Μέρος	 Β	 του	 ιδίου	 άρθρου)	
αναφέρεται	 σε	 βασικά	 θέματα	 που	
σχετίζονται	 με	 τη	 συμπεριφορά	 των	
κατασκευών	σε	περίπτωση	σεισμού	και	
δίνεται	το	γενικό	πλαίσιο	και	τα	στάδια	
υλοποίησης	 ενός	 αντισεισμικού	 σχε-
διασμού	 κτιριακών	 έργων.	 Τέλος,	 δι-
ατυπώνονται	κάποιες	απόψεις	για	την	
αναγκαιότητα	 εκσυγχρονισμού	 του	
τρόπου	 εκπαίδευσης	 των	 μηχανικών.	
Λόγω	 περιορισμένου	 χώρου,	 όπου	 οι	
αναφορές	αυτές	εξειδικεύονται,	 εστι-
άζονται	κυρίως	σε	κτίρια	από	οπλισμέ-
νο	σκυρόδεμα	(Ο/Σ)	με	απώτερο	στόχο	
να	γίνουν	κάποιες	επισημάνσεις	και	να	
διατυπωθούν	σχετικά	σχόλια.	

Συμπεριφορά	 των	 κατασκευών	 σε	
περίπτωση	σεισμού
Ας	 δούμε	 κατ’	 αρχάς	 τι	 συμβαίνει	 σε	
ένα	 επίπεδο	 πλαίσιο	 ενός	 πολυώρο-
φου	κτιρίου	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	
(Ο/Σ)	 υπό	 τη	 δράση	 μόνον	 κατακόρυ-
φων	 στατικών	 φορτίων	 (π.χ.	 μόνιμα	
και	 ωφέλημα	 φορτία)	 [Εικ.	 1].	 Παρα-
τηρούμε	 λοιπόν	 ότι	 οι	 μεγαλύτερες	
μετακινήσεις	 και	 παραμορφώσεις	 εμ-
φανίζονται	στις	δοκούς	και	όχι	στους	
στύλους.	 Τα	 αξονικά	 φορτία	 (axial	
forces)	 των	στύλων	 είναι	 θλιπτικά	 και	
αυξάνουν	 από	 την	 κορυφή	 προς	 τη	
βάση	 του	 κτιρίου	 με	 τις	 μεγαλύτερες	

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

Δρ	Μίλτων	Δημοσθένους,	Καθηγητής	Αντισεισμικής	Τεχνολογίας	Πανεπιστημίου	Frederick

Πρώην	Διευθυντής	του	Ινστιτούτου	Τεχνικής	Σεισμολογίας	και	Αντισεισμικών	Κατασκευών	(ΙΤΣΑΚ)	Θεσσαλονίκης

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Εικ.	1.	Παραμορφωμένος	φορέας	και	κατανομή	έντασης	πλαισίου
υπό	τη	δράση	μόνο	κατακόρυφων	φορτίων

Εικ.	2.	Παραμορφωμένος	φορέας	και	κατανομή	έντασης	πλαισίου
υπό	τη	δράση	μόνο	σεισμικού	φορτίου

Deformation	Shape [N]	Axial	Force	Diagram [V]	Shear	Force	Diagram [M]	Moment	Diagram

Deformation	Shape [N]	Axial	Force	Diagram [V]	Shear	Force	Diagram [M]	Moment	Diagram

τιμές	 στον	 εσωτερικό	 στύλο	 (ή	 εσω-
τερικούς	 στύλους).	 Αντίθετα,	 οι	 μέγι-
στες	 τιμές	 των	 τεμνουσών	δυνάμεων	
(shear	 forces)	 και	 των	 καμπτικών	 ρο-
πών	(bending	moments),	εμφανίζονται	
στον	 ανώτερο	 όροφο	 και	 προοδευτι-
κά	μειώνονται	προς	τους	κατώτερους	
ορόφους	 με	 τις	 ελάχιστες	 τιμές	 στη	
βάση	του	κτιρίου.	Άκρως	διαφορετική	
κατάσταση	εμφανίζει	το	κτίριο	σε	περί-
πτωση	επιβολής	μόνον	οριζόντιων	σει-

σμικών	φορτίσεων	[Εκ.	2].	Σ’	αυτή	την	
περίπτωση,	 οι	 μεγαλύτερες	παραμορ-
φώσεις	 εμφανίζονται	 στους	 στύλους	
και	 όχι	 στις	 δοκούς.	 Τα	 μεγαλύτερα	
αξονικά	φορτία	 (θλιπτικά	 και	 εφελκυ-
στικά)	αναπτύσσονται	στους	ακραίους	
και	 όχι	 στους	 εσωτερικούς	 στύλους,	
ενώ	οι	τέμνουσες	δυνάμεις	και	καμπτι-
κές	ροπές	των	στύλων	αυξάνουν	όσο	
κινούμαστε	 από	 την	 κορυφή	 προς	 τη	
βάση	 του	 κτιρίου	 με	 τις	 μεγαλύτερες	 
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τιμές	 στο	 επίπεδο	 του	 ισογείου	 και	
όχι	 στην	 οροφή	 του	 κτιρίου.	 Από	 τα	
παραπάνω	 συνάγεται	 το	 εξής	 βασικό	
συμπέρασμα:	η	κατάσταση	του	κτιρίου	
που	 προκύπτει	 από	 τη	 δράση	 μόνον	
των	σεισμικών	φορτίων,	είναι	σχεδόν	
τελείως	αντίθετη	από	αυτή	που	προ-
κύπτει	από	τη	δράση	μόνον	των	κατα-
κόρυφων	φορτίων,	 γεγονός	 το	οποίο	
επιβάλλει	την	αξιοποίηση	πολλών	και	
διαφορετικών	 τρόπων	 προσέγγισης	
και	 αξιολόγησης	 του	 προβλήματος	
της	ευστάθειας	μιας	κατασκευής.	Βε-
βαίως	δεν	θα	πρέπει	να	παραγνωρίζου-
με	ότι	η	περίπτωση	της	δράσης	μόνον	
σεισμικών	φορτίων	δεν	υφίσταται	από	
μόνη	 της,	 αλλά	 πάντοτε	 συνυπάρχει	
μαζί	 με	 τη	 δράση	 κατακόρυφων	 στα-
τικών	φορτίων.	Το	αντίθετο	όμως	δεν	
συμβαίνει.	  

Ως	 γνωστό,	 σε	 περίπτωση	 σεισμού,	
ένα	 κτίριο	 υπόκειται	 σε	 ταλαντώσεις.	
Τις	 ταλαντώσεις	 αυτές	 τις	 διακρίνου-
με	σε	μεταφορικές	–	σε	δύο	κάθετους	
άξονες	–	και	σε	στροφικές.	Κάθε	μορ-
φή	 ταλάντωσης	 έχει	 τη	 δική	 της	 συ-
νεισφορά	 στη	 συνολική	 συμπεριφορά	
του	 κτιρίου.	 Η	 έντονη	 συνεισφορά	
των	στροφικών	ταλαντώσεων	θεωρεί-
ται	 άκρως	 δυσμενής	 κατάσταση	 για	
το	 κτίριο,	 γι’	 αυτό	 θα	 πρέπει	 με	 κάθε	
τρόπο	 να	 ελαχιστοποιείται	 αυτός	 ο	
παράγοντας.	 Έντονες	 στροφικές	 τα-
λαντώσεις	μπορεί	να	προκληθούν	από	
μη	συμμετρική	διάταξη	της	μάζας	ή/και	
της	ακαμψίας	στην	κάτοψη	του	κτιρίου	
[Εικ.	 3.1].	 Ακόμα,	 έντονες	 στροφικές	
ταλαντώσεις	 μπορεί	 να	 προκληθούν	
και	σε	συμμετρικά	 κτίρια	λόγω	έλλει-
ψης	δομικών	στοιχείων	μεγάλης	ακαμ-

Εικ.	3.	Πρώτες	ιδιομορφές	ταλάντωσης	πενταώροφων	κτιρίων
με	διαφορετική	διάταξη	τοιχείων	σε	κάτοψη

ψίας	 στην	 περίμετρό	 τους	 [Εικ.3.2].	
Ακριβώς	 γι’	 αυτό	 το	 λόγο,	 η	 διάταξη	
τοιχωμάτων	 στην	 περίμετρο	 του	 κτι-
ρίου	επαυξάνει	 την	αντίσταση	του	σε	
στροφική	 ταλάντωση,	 με	 συνεπακό-
λουθο	την	υποβάθμιση	της	συνεισφο-
ράς	της	στη	συνολική	ταλάντωση	του	
κτιρίου	και	κατ’	επέκταση	στην	ελαχι-
στοποίηση	 των	 σεισμικών	 δυνάμεων,	
των	 μετακινήσεων,	 των	 παραμορφώ-
σεων	και	της	εσωτερικής	έντασης	που	
αναπτύσσονται	στο	κτίριο	[Εκ.3.3].

Οι	οριζόντιες	μετακινήσεις	ενός	κτιρί-
ου	λόγω	σεισμού,	μπορεί	να	προκαλέ-
σουν	σειρά	προβλημάτων	–	έως	και	κα-
τάρρευσή	 του.	Οι	 μετακινήσεις	 αυτές	
μειώνονται	 με	 την	 αύξηση	 της	 ακαμ-
ψίας	του	κτιρίου,	δηλ.	της	αντίστασης	
του	σε	πλευρική	φόρτιση.	Π.χ.	η	αύξη-
ση	της	ακαμψίας	ενός	κτιρίου	από	Ο/Σ,	
επιτυγχάνεται	με	την	προσθήκη	τοιχω-
μάτων	Ο/Σ	 (shear	 walls)	 αντί	 στύλων,	
τα	 οποία	 κατά	 κανόνα	 διαθέτουν	 με-
γαλύτερη	ακαμψία	από	τους	στύλους.	
Έτσι	 λοιπόν,	 όσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	
παρουσία	των	τοιχωμάτων	σε	ένα	κτί-
ριο,	τόσο	μικρότερες	θα	είναι	οι	οριζό-
ντιές	 του	 μετακινήσεις	 υπό	 τη	 δράση	
οριζόντιων	σεισμικών	φορτίων	 [Εικ.	 4	
και	Εικ.	5].	Υπό	αυτή	την	έννοια	είναι	
σαφές	 ότι	 επιδιώκουμε	 την	 παρουσία	
τοιχωμάτων	στα	κτίρια.	Όμως,	θα	πρέ-
πει	να	γνωρίζουμε	ότι	όσο	μεγαλύτερη	
είναι	η	ακαμψία	ενός	δομικού	στοιχεί-
ου,	 τόσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	 ένταση	
που	 παραλαμβάνει	 από	 τέμνουσες	
δυνάμεις	και	καμπτικές	ροπές,	κάτι	το	
οποίο	 μας	 δημιουργεί	 ιδιαίτερα	 προ-
βλήματα.	Πρώτον,	συγκέντρωση	υπερ-
βολικής	έντασης	σε	κάποιες	περιοχές	
του	κτιρίου	 (όπου	υπάρχουν	τοιχώμα-
τα),	δεύτερον,	 θα	πρέπει	 να	δοθεί	σε	
αυτά	 τα	 τοιχώματα	 επαρκής	 αντοχή	
για	 να	 μην	 αστοχήσουν	 και	 τρίτο	 θα	
πρέπει	 επίσης	 να	 διασφαλιστεί	 κατά	
εξίσου	επαρκή	τρόπο	το	σύστημα	της	
θεμελίωσης	των	τοιχωμάτων	όπου	με-
ταφέρεται	όλη	αυτή	η	ένταση.	Τέλος,	
δεν	 θα	 πρέπει	 να	 παραβλέπουμε	 το	
γεγονός	 ότι	 όσο	 αυξάνει	 η	 παρουσία	
των	 τοιχωμάτων	 σε	 ένα	 κτίριο,	 τόσο	
πιο	ψηλά	από	τη	στάθμη	του	ισογείου	
εμφανίζονται	οι	μέγιστες	σχετικές	με-
τακινήσεις	μεταξύ	των	ορόφων	(storey	
drift)	 [Εικ.	 6],	 παράμετρος	 η	 οποία	 θα	
πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 πολύ	 σοβαρά	

Εικ.	3.1	

Εικ.	3.2	

Εικ.	3.3	
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υπόψη	για	 την	 αποτροπή	 της	 έντονης	
εμφάνισης	 φαινομένων	 δευτέρας	 τά-
ξης,	τα	οποία	μπορεί	να	οδηγήσουν	έως	
και	 στην	 κατάρρευση	 της	 κατασκευής	
αν	τα	παραγνωρίσουμε.	Με	άλλα	λόγια,	
η	 παρουσία	 των	 τοιχωμάτων	 στα	 κτί-
ρια	δεν	μειώνει	μόνο	τις	μετακινήσεις,	
αλλά	μεταβάλλει	έντονα	τον	τρόπο	της	
συμπεριφοράς	τους	σε	σεισμό.

Η	παρουσία	των	τοιχοπληρώσεων	(τοί-
χοι	με	τούβλα	-	masonry	infill)	στα	κτίρια	
έχει	μια	ιδιάζουσα	συνεισφορά	στη	συ-
νολική	συμπεριφορά	τους,	η	οποία	δεν	
θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 παραγνωρίζεται.	
Υπό	τη	δράση	μόνον	των	κατακόρυφων	
φορτίων	αυτές	 (τοιχοπληρώσεις),	δεν	
επηρεάζουν	ιδιαίτερα	τη	συμπεριφορά	
του	 κτιρίου,	 γι’	 αυτό	 και	 λαμβάνονται	
υπόψη	ως	ένα	πρόσθετο	κατακόρυφο	
φορτίο	λόγω	του	βάρους	τους.	Όμως,	
στην	περίπτωση	ταλαντώσεων	του	κτι-
ρίου	λόγω	σεισμού,	αυτές	επηρεάζουν	
την	ακαμψία	του	και	κατ’	επέκταση	τη	
συνολική	 συμπεριφορά	 του.	 Γι’	 αυτό	
θα	πρέπει	να	αποδίδεται	ιδιαίτερη	ση-
μασία	στον	τρόπο	διάταξης	των	τοιχο-
πληρώσεων,	τόσο	οριζοντίως,	όσο	και	
καθ’	 ύψος	 του	 κτιρίου.	 Η	 συμμετρική	
διάταξη	των	τοιχοπληρώσεων	σε	κάτο-
ψη,	η	πλήρης	διάταξη	τους	εντός	των	
πλαισίων	και	η	ανάπτυξή	τους	σε	όλους	
του	ορόφους,	προσδίδει	σημαντική	συ-
νεισφορά	στην	επαύξηση	της	ακαμψί-
ας	του	κτιρίου	σε	περίπτωση	σεισμού.	
Αντίθετα,	η	μη	συμμετρική	διάταξη	σε	
κάτοψη,	επαυξάνει	τη	στροφική	ταλά-
ντωση.	Επιπλέον,	η	μη	ανάπτυξη	τους	
σε	 όλο	 το	 ύψος	 του	 υποστυλώματος	
δημιουργεί	 κατά	έμμεσο	τρόπο	κοντά	
υποστυλώματα,	 παράγοντας	 με	 υψη-
λή	 προδιάθεση	 για	 εμφάνιση	 ζημιών	
[Εικ.	7].	Eπίσης,	η	μη	παρουσία	τοιχο-
πληρώσεων	 σε	 ένα	 όροφο,	 συνήθως	
στο	 ισόγειο	 για	 διαμόρφωση	 χώρων	
στάθμευσης	 (σύστημα	 πυλωτής),	 δια-
μορφώνει	το	λεγόμενο	μαλακό	όροφο	
(soft	 storey),	 ο	 οποίος	 έχει	 μικρότερη	
ακαμψία	 συγκριτικά	 με	 τους	 υπόλοι-
πους	 υπερκείμενους	 ορόφους	 με	 τοι-
χοπληρώσεις,	 με	 συνεπακόλουθο	 την	
ανάπτυξη	 μεγάλων	 σχετικών	 μετακι-
νήσεων	 στο	 ισόγειο,	 τη	 συσσώρευση	
μεγάλης	 έντασης	 και	 την	 εκδήλωση	
έντονων	ζημιών,	οι	οποίες	ενίοτε	οδη-
γούν	 και	 σε	 κατάρρευση	 [Εικ.	 8].	 Γι’	
αυτό	επιβάλλεται	η	υιοθέτηση	μέτρων	

Εικ.	4.	Εικόνες	παραμόρφωσης	πολυωρόφων	κτιρίων
υπό	τη	δράση	οριζόντιων	σεισμικών	φορτίων

Εικ.	5.	Κατανομή	μετακινήσεων	των	ορόφων	καθ’	ύψος	των	κτιρίων
διαφόρων	δομικών	συστημάτων	λόγω	οριζόντιας	σεισμικής	φόρτισης

Εικ.6.	Κατανομή	 σχετικών	 μετακινήσεων	 μεταξύ	 των	 ορόφων	 καθ’	 ύψος	 των	
κτιρίων	διαφόρων	δομικών	συστημάτων	λόγω	οριζόντιας	σεισμικής	φόρτισης

Frame	system [N]	Axial	Force	Diagram Wall	equivalent	system Double	wall	system
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τα	 οποία	 να	 αμβλύνουν	 τη	 διαφορά	
ακαμψίας	μεταξύ	του	ισογείου	και	των	
υπερκείμενων	ορόφων,	σε	περίπτωση	
συστήματος	πυλωτής.

Τέλος,	αλλά	όχι	έσχατο,	θα	πρέπει	να	
επισημάνουμε	ότι	ο	κυρίαρχος	στόχος	
ενός	 αντισεισμικού	 σχεδιασμού	 είναι	
να	προσδώσει	στην	κατασκευή	ένα	ει-
δικό	 τρόπο	 συμπεριφοράς,	 ώστε	 αυτή	
να	μπορεί	να	απορροφά	μεγάλα	ποσά	
ενέργειας,	χωρίς	να	καταρρέει.	Σε	ειδι-
κές	κατασκευές	υψηλής	σπουδαιότητας	
ή	υψηλού	κινδύνου,	αυτό	μπορεί	να	επι-
τευχθεί	 με	 την	 ενσωμάτωση	σε	αυτές	
διαφόρων	 συστημάτων	 απορρόφησης	
ενέργειας	 (ενεργητικού	 ή	 και	 παθητι-
κού	τύπου).	Σε	συμβατικές	κατασκευές	
ο	στόχος	αυτός	επιδιώκεται	να	επιτευ-
χθεί	 προσδίδοντας	 στην	 κατασκευή	
ικανότητα	 πλάστιμης	 συμπεριφοράς,	
δηλ.	ικανότητα	ανάπτυξης	μεγάλων	και	
ελεγχόμενων	 παραμορφώσεων	 μετά	
την	 εκδήλωση	 ζημιών.	 Πρακτικά	 αυτό	
πετυχαίνεται	με	τον	κατάλληλο	σχεδια-
σμό,	τόσο	της	κατασκευής	ως	σύνολο,	
αλλά	 και	 των	 επιμέρους	 δομικών	 της	
στοιχείων,	όπως	π.χ.	με	την	κατάλληλη	
πύκνωση	 των	 συνδετήρων	 στις	 άκρι-
ες	 των	 δομικών	 στοιχείων	Ο/Σ	 [Εικ.9],	
τη	 διασφάλιση	 επαρκούς	 αντοχής	 και	
μονολιθικότητας	 των	 κόμβων	 δοκών	
υποστυλωμάτων,	 τον	 κατάλληλο	 σχε-
διασμό	δοκών	και	υποστυλωμάτων	που	
συμβάλουν	 στον	 ίδιο	 κόμβο,	 ώστε	 να	
πετυχαίνεται	εμφάνιση	ζημιών	στις	δο-
κούς	και	όχι	στα	υποστυλώματα	(γνω-
στός	ως	ικανοτικός	σχεδιασμός)	κ.λ.π.	

Όλα	όσα	προαναφέρθηκαν,	και	όχι	μό-
νον,	 αποτελούν	μερικά	από	 τα	 θέματα	
που	 επηρεάζουν	 πολύ	 καθοριστικά	 τη	
συμπεριφορά	 κτιριακών	 κατασκευών	
σε	 περίπτωση	σεισμού.	Θέματα	 για	 τα	
οποία	 θα	 πρέπει	 να	 υπάρχει	 επαρκής	
γνώση,	τόσο	των	μηχανισμών	γένεσής	
τους,	 όσο	 και	 των	 τρόπων	διαχείρισης	
αυτών	των	μηχανισμών,	ώστε	να	μπορεί	
να	επιτευχθεί	ένας	εύστοχος	αντισεισμι-
κός	σχεδιασμός	για	κάθε	κατασκευή.

Αντισεισμικός	 Σχεδιασμός	 των	 Κα-
τασκευών
Λόγω	περιορισμένου	χώρου,	στη	συνέ-
χεια	δίνουμε	το	γενικό	πλαίσιο	και	τους	
επιδιωκόμενους	στόχους	ενός	αντισει-
σμικού	σχεδιασμού,	με	έμφαση	κυρίως	

Εικ.	7.	Διαμόρφωση	κοντού	υποστυ-
λώματος	λόγω	τοιχοπληρώσεων	και	

αστοχία	μετά	από	σεισμό

Εικ.	9.	Πύκνωση	συνδετήρων	στις	άκριες	δοκών	και	υποστυλωμάτων
για	εξασφάλιση	πλάστιμης	συμπεριφοράς

Εικ.	8.	Αστοχία	κτιρίου	με	σύστημα	
πυλωτής	

σε	κτιριακά	έργα	από	Ο/Σ,	καθώς	και	τα	
βασικά	 στάδια	 υλοποίησης	 αυτού	 του	
σχεδιασμού.

Γενικό	 πλαίσιο	 και	 επιδιωκόμενοι	
στόχοι
Ο	 αντισεισμικός	 σχεδιασμός	 των	 κα-
τασκευών	 αποτελεί	 μέρος	 του	 συνο-
λικού	 σχεδιασμού	 των	 κατασκευών.	
Στην	Κύπρο,	όπως	και	στον	υπόλοιπο	
ευρωπαϊκό	χώρο,	ο	σχεδιασμός	αυτός	
υλοποιείται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	
των	Ευρωκωδίκων	(Eurocodes).
EN	1990	(EC0):	Basis	of	structural	design
EN	1991	(EC1):	Actions	on	structures
EN	 1992	 (EC2): Design	 of	 concrete	
structures
EN	1993	(EC3):	Design	of	steel	structures
EN	1994	(EC4):	Design	of	composite	steel	

and	concrete	structures
EN	1995	(EC5):	Design	of	timber	struc-
tures
EN	 1996	 (EC6):	 Design	 of	 masonry	
structures
EN	1997	(EC7):	Geotechnical	Design
EN	1998	(EC8):	Design	of	structures	for	
earthquake	resistance
EN	 1999	 (EC9):	 Design	 of	 aluminium	
structures	

Για	 την	 ολοκλήρωση	 του	 σχεδιασμού	
μιας	κατασκευής	απαιτούνται	κατ’	ελά-
χιστο	 πέντε	 κανονισμοί.	 Οι	 τέσσερις	
εξ’	 αυτών	 (EC0,	 EC1,	 EC7	 και	 EC8)	
εφαρμόζονται	για	όλες	 τις	 κατασκευ-
ές,	 ενώ	 ο	 πέμπτος	 κανονισμός	 είναι	
ένας	από	τους	υπόλοιπους	(EC2,	EC3,	
EC4,	 EC5,	 EC6	 και	 EC9),	 αναλόγως	
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του	υλικού	που	αποτελείται	ο	στατικός	
φορέας	της	κατασκευής.	Παρατηρούμε	
λοιπόν	ότι	ο	αντισεισμικός	σχεδιασμός	
επιβάλλεται	να	γίνεται	για	κάθε	κατα-
σκευή,	ανεξαρτήτως	του	υλικού	(ή	των	
υλικών)	δόμησης	του	στατικού	φορέα,	
με	 την	 εφαρμογή	 των	 διατάξεων	 του	
EC8.	Επισημαίνουμε	επίσης	ότι	οι	δια-
τάξεις	του	EC8,	όπως	και	κάθε	άλλου	
κανονισμού,	 χαρακτηρίζονται	 από	 συ-
στάσεις	 και	 απαιτήσεις	 (requirements).	
Οι	 συστάσεις	 είναι	 προτρεπτικές	 και	
δεν	είναι	υποχρεωτικές	για	εφαρμογή,	
ενώ	για	 τις	απαιτήσεις	 ισχύει	ακριβώς	
το	αντίθετο	–	θα	πρέπει	να	εφαρμόζο-
νται	οπωσδήποτε.	

Τα	 τέσσερα	 πρώτα	 κεφάλαια	 του	
EC8.1	αναφέρονται	σε	όλα	τα	νέα	κτί-
ρια,	ανεξαρτήτως	υλικού	δόμησης.	Το	
πέμπτο	κεφάλαιο	δίνει	πρόσθετες	συ-
στάσεις	και	απαιτήσεις	για	κτίρια	από	
οπλισμένο	 σκυρόδεμα	 (πέραν	 αυτών	
που	τίθενται	στον	EC2).	Ανάλογο	χα-
ρακτήρα	έχουν	το	έκτο,	το	έβδομο,	το	
όγδοο	και	το	ένατο	κεφάλαιο	για	κτί-
ρια	από	χάλυβα,	σύμμικτα	κτίρια	(από	
χάλυβα	και	σκυρόδεμα),	ξύλινα	κτίρια	
και	 κτίρια	 από	 φέρουσα	 τοιχοποιία	
αντίστοιχα.	 Τέλος,	 το	 δέκατο	 κεφά-
λαιο	αναφέρεται	σε	θέματα	σεισμικής	
μόνωσης	 των	 κτιρίων	 και	 προφανώς	
καλύπτει	όλους	τους	τύπους	κτιρίων.

Στο	πρώτο	κεφάλαιο	του	EC8.1	καθορί-
ζονται	οι	σκοποί	του	αντισεισμικού	σχε-
διασμού	ενός	νέου	κτιρίου	που	είναι:	
•	 Η	 προστασία	 των	 ανθρωπίνων	

ζωών.
•	 Ο	περιορισμός	των	βλαβών	σε	περί-

πτωση	σεισμού.
•	 Η	 διατήρηση	 της	 λειτουργίας	 των	

κτιρίων	 ζωτικής	 σημασίας	 μετά	
από	 ένα	 σεισμό	 (π.χ.	 νοσοκομεί-
ων,	 αστυνομικών	 και	 πυροσβεστι-
κών	 σταθμών	 κ.λ.π.),	 γιατί	 τα	 κτί-
ρια	αυτά	θα	έχουν	να	επιτελέσουν	
σημαντική	 αποστολή,	 κυρίως	 ως	
προς	τον	πρώτο	σκοπό,	που	είναι	η	
προστασία	 των	 ανθρωπίνων	 ζωών,	
αλλά	και	της	διαχείρισης	της	μετα-
σεισμικής	κατάστασης.

Από	 τα	 παραπάνω	 είναι	 προφανής	 ο	
ανθρωποκεντρικός	 χαρακτήρας	 του	
EC8.1,	 ενώ	 με	 βάση	 τους	 σκοπούς	
που	 θέτει,	 υπαγορεύονται	 οι	 βασι-

κές	 απαιτήσεις	 τεχνικού	 χαρακτήρα	
(fundamental	 requirements),	 όπως	 κα-
ταγράφονται	στο	δεύτερο	κεφάλαιο:
•	 Όχι	κατάρρευση	(no	collapse).
•	 Περιορισμός	των	βλαβών	(limitation	

of	damages).

Εδώ	 ακριβώς	 μπορούμε	 να	 κάνου-
με	 ακόμα	 μια	 σημαντική	 επισήμανση.	
Ο	EC8	 (και	 σχεδόν	όλοι	 οι	 σύγχρονοι	
αντισεισμικοί	κανονισμοί	διεθνώς),	απο-
δέχεται	 την	 εμφάνιση	 ζημιών	 –	 αρκεί	
να	 είναι	 περιορισμένες,	 ελεγχόμενες	
και	να	μην	οδηγούν	σε	κατάρρευση.	

Στάδια	 υλοποίησης	 του	 αντισεισμι-
κού	σχεδιασμού
Με	 κατευθυντήριες	 γραμμές	 όλα	 τα	
παραπάνω,	 επιλέγεται	 αρχικά	 το	 υλι-
κό	 με	 το	 οποίο	 θα	 κατασκευαστεί	 ο	
στατικός	 φορέας	 του	 κτιρίου	 και	 στη	
συνέχεια	 υλοποιείται	 ο	 αντισεισμικός	
σχεδιασμός,	ο	οποίος	ολοκληρώνεται	
μέσα	από	τα	παρακάτω	βασικά	στάδια:	

Στάδιο	 1ο:	 Σχεδιασμός	 του	 στατικού	
φορέα	του	κτιρίου	(ή	στατικό	σύστημα)	
(Design	 of	 structural	 system),	 ο	 οποίος	
ολοκληρώνεται	με	την	προεπιλογή	των	
θέσεων	και	των	διαστάσεων	των	δομι-
κών	στοιχείων	(Dimensions	of	structural	
elements),	 χαρακτηρισμό	 του	 δομικού	
συστήματος	(Structural	type)	και	έλεγχο	
κανονικότητας	οριζοντίως	και	καθ’	ύψος	
(Regularity	in	plan	and	in	elevation).	Στο	
τέταρτο	 κεφάλαιο	 του	 EC8.1	 δίνονται	
οι	βασικές	αρχές	αντισεισμικού	σχεδι-
ασμού	μαζί	με	επεξηγήσεις	για	το	πε-
ριεχόμενο	 τους	 και	 πως	 θα	 πρέπει	 να	
εφαρμόζονται.	Παρατίθενται	στη	συνέ-
χεια	επιγραμματικά:		
• Απλότητα	του	στατικού	συστήματος
•	 Ομοιομορφία	στην	κατανομή	μάζας	

και	ακαμψίας
•	 Υπερστατικότητα	του	στατικού	συ-

στήματος	
•	 Συμμετρία	 του	 στατικού	 συστήμα-

τος	σε	δύο	κάθετες	διευθύνσεις
•	 Ακαμψία	και	αντοχή	σε	δύο	κάθετες	

διευθύνσεις
•	 Στροφική	 ακαμψία	 και	 αντοχή	 σε	

στροφική	κίνηση
•	 Διαφραγματική	λειτουργία	στα	επί-

πεδα	των	ορόφων
•	 Επαρκής	θεμελίωσης

Στάδιο	2ο:	Υπολογισμός	των	φορτίσε-

ων	και	των	συνδυασμών	φόρτισης	για	
τα	 οποία	 θα	 μελετηθεί	 η	 κατασκευή,	
συμπεριλαμβανομένου	 βεβαίως	 και	
του	 «σεισμού	 σχεδιασμού»	 (Loadings	
and	combination	of	loadings).	

Συνδυασμός	μόνον	κατακόρυφων	φορ-
τίων

1.35	ΣGi	+	1.5	ΣQi		όπου:
Gi:	τα	μόνιμα	φορτία
Qi:	τα	κινητά	(ωφέλημα)	φορτία

Συνδυασμός	κατακόρυφων	και	σεισμι-
κών	φορτίων

ΣGi	+ΨiQi	+	Ed		όπου:
Ψi:	συντελεστές	για	τα	κινητά	φορτία
(συνήθεις	τιμές	0.3-0.45)	(βλέπε	ΕC1)
Ed:	τα	σεισμικά	φορτία	τα	οποία	λαμ-
βάνονται	 υπό	 τους	 πιο	 κάτω	 συνδυα-
σμούς:

E
Edx-x	

“+”	0.3E
Edy-y

0.3E
Edx-x

	“+”	E
Edy-y

Επισημαίνουμε	 ότι	 με	 βάση	 τα	 πιο	
πάνω,	 προκύπτουν	 εννέα	 (9)	 συνδυ-
ασμοί	 φόρτισης,	 ενώ	 επιβάλλεται	 η	
ταυτόχρονη	δράση	της	σεισμικής	φόρ-
τισης	 σε	 δύο	 κάθετες	 διευθύνσεις	 (Χ	
και	 Υ).	 Τα	 σεισμικά	 φορτία	 υπολογί-
ζονται	με	βάση	το	φάσμα	σχεδιασμού	
της	κατασκευής,	το	οποίο	είναι	άμεσα	
συνδεδεμένο	 με	 το	 ελαστικό	 φάσμα	
απόκρισης	 οριζόντιων	 επιταχύνσεων.	
Το	 φάσμα	 απόκρισης	 διαμορφώνεται	
με	βάση	το	υλικό	του	στατικού	φορέα,	
τη	μέγιστη	αναμενόμενη	εδαφική	επι-
τάχυνση	κάθε	50	χρόνια	με	πιθανότητα	
υπέρβασης	10%,	το	συντελεστή	σπου-
δαιότητας	του	κτιρίου	και	την	κατηγο-
ρία	 του	εδάφους	 (Α,	B,	C,	D,	E)	 [Εικ.	
10].	Για	τη	διαμόρφωση	του	φάσματος	
σχεδιασμού	λαμβάνεται	επιπλέον	υπό-
ψη	ο	δείκτης	συμπεριφοράς	του	κτιρί-
ου	(q:factor),	ο	οποίος	αντικατοπτρίζει	
τον	τρόπο	συμπεριφοράς	του	σε	περί-
πτωση	 σεισμού	 και	 εξαρτάται	 από	 το	
επιδιωκόμενο	 επίπεδο	 πλαστιμότητας	
που	 θέλουμε	 να	 προσδώσουμε	 στο	
κτίριο	 (Μεσαία	 ή	 Υψηλή	 Πλαστιμότη-
τα	–	DCM	&	DCH)	καθώς	και	τον	τύπο	
του	 δομικού	 συστήματος	 που	 σχεδι-
άστηκε	 στο	 πρώτο	 στάδιο	 (structural	
type).	Σύμφωνα	με	 τον	EC.8,	όσο	πιο	
πλάστιμη	 είναι	 η	 συμπεριφορά	 της	
κατασκευής,	 τόσο	 μεγαλύτερες	 είναι	
οι	 τιμές	 του	δείκτη	συμπεριφοράς	 (q)	
με	 συνεπακόλουθο	 τη	 διαμόρφωση	
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χαμηλότερων	τιμών	στα	φάσματα	σχε-
διασμού	και	κατ’	επέκταση	μικρότερων	
σεισμικών	 φορτίων	 για	 τον	 αντισει-
σμικό	σχεδιασμό	 [Εικ.11].	Γι’	αυτό	και	
ο	EC8.1	θέτει	ένα	κάτω	όριο	σε	τιμές	
επιτάχυνσης	σχεδιασμού	(β*a

g
).	Ωστό-

σο,	οφείλουμε	να	επισημάνουμε	ότι	σε	
περίπτωση	 καταστροφικών	 σεισμών,	
συνήθως	 τα	 φάσματα	 απόκρισης	 από	
καταγραφές	 επιταχυνσιογράφων	 στη	
σεισμόπληκτη	 περιοχή	 υπερβαίνουν	
κατά	 πολύ	 τις	 τιμές	 των	 φασμάτων	
απόκρισης	που	προβλέπονται	από	τον	
EC.8.	[Εικ.	12].	

Στάδιο	 3ο:	 Υπολογισμός	 των	 μεγε-
θών	μετακίνησης	που	θα	αναπτυχθούν	
στην	 κατασκευή	 υπό	 τη	 δράση	 των	
διαφόρων	συνδυασμών	φόρτισης,	 κα-
θώς	και	 των	μεγεθών	παραμόρφωσης	
και	έντασης	που	θα	αναπτυχθούν	στα	
επιμέρους	 δομικά	 στοιχεία	 (Structural	
analysis).	 Η	 διαδικασία	 αυτή	 προϋπο-
θέτει	πολύ	καλή	γνώση	της	μηχανικής	
των	 κατασκευών,	 καθώς	 και	 του	 τρό-
που	 προσομοίωσης	 της	 κατασκευής	
(διαμόρφωση	στατικού	μοντέλου).	Ως	
γνωστό,	η	διαδικασία	αυτή	υλοποιείται	
σήμερα	με	τη	χρήση	έτοιμων	λογισμι-
κών,	γνωστών	και	ως	«στατικών	προ-
γραμμάτων»,	επισημαίνοντας	όμως	ότι	
ο	μηχανικός	φέρει	ακεραία	την	ευθύνη	
για	τον	τρόπο	χρήσης	και	αξιοποίησης	
αυτών	των	λογισμικών.

Στάδιο	4ο:	Διαστασιολόγηση	και	έλεγ-
χος	 επάρκειας	 της	 κατασκευής	 και	
των	δομικών	της	στοιχείων	έναντι	των	
πιο	 πάνω	 μεγεθών	 μετακίνησης,	 πα-
ραμόρφωσης	 και	 έντασης	 (Detailing	
design	and	checks).	Οι	έλεγχοι	της	κα-
τασκευής	εστιάζουν	κυρίως	σε	θέματα	
που	σχετίζονται	με	τη	μη	κατάρρευση	
(π.χ.	έλεγχος	μη	ανατροπής,	έλεγχος	
φαινομένων	 δευτέρας	 τάξης,	 έλεγ-
χος	επάρκειας	ικανοτικού	σχεδιασμού	
κ.λ.π.),	καθώς	και	σε	θέματα	που	σχετί-
ζονται	με	τον	περιορισμό	των	βλαβών.	
Επιπλέον	προβλέπονται	 και	μια	σειρά	
ελέγχων	στα	δομικά	στοιχεία	της	κατα-
σκευής,	ώστε	να	διαπιστωθεί	αν	αυτά	
διαθέτουν,	σε	τοπικό	επίπεδο,	επαρκή	
αντοχή	και	πλαστιμότητα.	Σε	αντίθετη	
περίπτωση	επιβάλλεται	είτε	επαναδια-
στασιολόγηση	των	δομικών	στοιχείων,	
είτε	 ακόμα	 και	 επανασχεδιασμός	 του	
στατικού	συστήματος	ως	σύνολο.	

Εικ.10.	Ελαστικά	φάσματα	απόκρισης	οριζόντιων	επιταχύνσεων
για	διάφορες	κατηγορίες	εδαφικών	συνθηκών	[EC8]

Εικ.	11.	Ενδεικτικά	σχήματα	φάσματος	σχεδιασμού
για	διάφορες	τιμές	του	δείκτη	συμπεριφοράς	(q)	[EC8]

Εικ.	12.	Σεισμός	Κεφαλονιάς	2014	–	Σύγκριση	φασμάτων	απόκρισης	σεισμού
και	αντισεισμικών	κανονισμών	ΕΑΚ2003	και	ΕC8	[πηγή	ΙΤΣΑΚ]

Στάδιο	5ο:	Διαμόρφωση	των	κατασκευ-
αστικών	 σχεδίων	 (Drawings)	 και	 των	
απαραίτητων	 προδιαγραφών	 υλικών	
και	διαδικασιών	ώστε	να	διασφαλίζεται	

η	 υλοποίηση	 της	 κατασκευής	συμφώ-
νως	της	εκπονηθείσας	μελέτης.	

Από	τα	παραπάνω	καθίσταται	πρόδηλο	
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αλλά	και	κυρίαρχο	στην	όλη	υπόθεση,	
ότι	ο	αντισεισμικός	σχεδιασμός	ξεκι-
νάει	 και	 τελειώνει	 με	 σχεδιασμό.	 Ιδι-
αιτέρως	 δε	 η	 υλοποίηση	 του	 πρώτου	
σταδίου	(σχεδιασμός	στατικού	φορέα),	
επηρεάζει	όλα	τα	μετέπειτα	στάδια,	γι’	
αυτό	 προϋποθέτει	 σοβαρές	 σκέψεις	
(λογισμό)	 οι	 οποίες	 βασίζονται	 στην	
πολύ	καλή	γνώση	του	τρόπου	συμπερι-
φοράς	των	κατασκευών	σε	περίπτωση	
σεισμού	και	στην	αξιοποίηση	βασικών	
αρχών	 και	 κανόνων,	 τόσο	 περί	 του	
αντισεισμικού	 σχεδιασμού,	 όσο	 και	
περί	 της	 δομικής	 τέχνης	 γενικότερα.	
Η	 διαδικασία	αυτή	 δεν	 υποκαθίσταται	
από	 κανένα	 άλλο	 εργαλείο	 ή	 μέσο	
(π.χ.	υπολογιστής,	έτοιμες	φόρμουλες	
κ.λ.π.).	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	το	τελικό	
στάδιο	 στο	 οποίο	 διαμορφώνονται	 τα	
κατασκευαστικά	σχέδια.	Όλα	τα	άλλα	
ενδιάμεσα	 στάδια	 έχουν	 κατά	 κύριο	
λόγο	 υπό-λογιστικό	 χαρακτήρα	 και	
αποσκοπούν	κυρίως	στο	να	επιβεβαιώ-
σουν	την	επάρκεια	του	δομικού	συστή-
ματος	 έναντι	 όλων	 των	 περιπτώσεων	
φόρτισης.	 Εξαίρεση	 ως	 προς	 τούτο	
(υπολογιστική	 διαδικασία)	 αποτελεί	 ο	
τρόπος	 προσομοίωσης	 της	 κατασκευ-
ής	σε	υπολογιστικό	περιβάλλον,	όταν	
η	 προσομοίωση	 αυτή	 δεν	 γίνεται	 με	
αυτόματο	τρόπο.

Αναγκαιότητα	 εκσυγχρονισμού	 του	
τρόπου	εκπαίδευσης	των	μηχανικών
Από	 αρχαιοτάτων	 χρόνων,	 ο	 αντισει-
σμικός	 σχεδιασμός	 των	 κατασκευών	
βασιζόταν	στην	πολύ	καλή	γνώση	των	
προβλημάτων	 που	 δημιουργούνταν	
στις	 κατασκευές	 από	 ένα	 σεισμό	 και	
στην	 εξεύρεση	 τρόπων	 για	 την	 αντι-
μετώπισή	τους.	Προς	αυτή	την	κατεύ-
θυνση	συνέβαλε	πολύ	καθοριστικά	το	
γεγονός	ότι	επί	αιώνες	χρησιμοποιείτο	
κυρίως	 το	 ίδιο	 υλικό	 δόμησης	 στατι-
κών	φορέων,	δηλ.	αυτό	της	φέρουσας	
τοιχοποιίας	 και	ως	 εκ	 τούτου	 υπήρχε	
συσσωρευμένη	γνώση	και	εμπειρία,	η	
οποία	μεταδιδόταν	από	γενιά	σε	γενιά	
για	χιλιάδες	χρόνια.	Μέσα	του	20ου	αι-
ώνα,	και	λόγω	της	ραγδαίας	εξέλιξης	
στην	παραγωγή	νέων	και	πιο	προηγμέ-
νων	τεχνολογικά	υλικών,	παρατηρείται	
μια	 τρομακτική	 αλλαγή	 στην	 καθιερω-
μένη	 μορφή	 δόμησης,	 κυρίως	 με	 την	
εισαγωγή	του	χάλυβα	και	του	οπλισμέ-
νου	σκυροδέματος.	Επιπλέον,	λόγω	της	

ανέγερσης	πιο	«τολμηρών»	κατασκευ-
ών,	 κρίθηκε	 επιβεβλημένος	 ο	 εκ	 των	
προτέρων	 υπολογιστικός	 έλεγχος	 της	
ευστάθειάς	τoυς.	Αυτό	οδήγησε	εξίσου	
σε	μια	ραγδαία	εξέλιξη	των	υπολογιστι-
κών	 μεθόδων	 μελέτης	 των	 κατασκευ-
ών,	αλλά	και	στην	υιοθέτηση	κανόνων	
σχεδιασμού	των	στατικών	φορέων,	με	
βάση	 τους	οποίους	διαμορφώθηκαν	οι	
κατά	καιρούς	αντισεισμικοί	κανονισμοί.	
Έτσι	 λοιπόν,	 και	 κυρίως	 από	 το	 1960	
και	μετά,	η	εκπαίδευση	του	μηχανικού	
βασίστηκε	 κυρίως	 στη	 διδασκαλία	 θε-
μάτων	σχετικών	με	την	τεχνολογία	του	
χάλυβα	 και	 του	 σκυροδέματος,	 καθώς	
και	στη	διδασκαλία	των	υπολογιστικών	
μεθόδων	 και	 των	 τρόπων	 εφαρμογής	
των	αντισεισμικών	κανονισμών.	Η	εκτέ-
λεση	 υπολογιστικών	 πράξεων	 αρχικά	
γινόταν	με	το	χέρι,	πράγμα	πολύ	κοπια-
στικό,	γι’	αυτό	δινόταν	αρκετή	σημασία	
στο	αρχικό	στάδιο	σχεδιασμού	του	στα-
τικού	φορέα,	ώστε	να	ελαχιστοποιηθεί	
η	 πιθανότητα	 ενός	 μη	 επαρκούς	 σχε-
διασμού.	Όμως,	με	 τη	συνεχή	εξέλιξη	
των	υπολογιστικών	μεθόδων,	αλλά	και	
τις	ολοένα	πιο	επαυξημένες	απαιτήσεις	
υπολογιστικού	 χαρακτήρα	 που	 έθεταν	
οι	κανονισμοί,	έχει	εισαχθεί	πλέον	στην	
εκπαίδευση	του	μηχανικού	η	γνώση	και	
η	χρήση	των	υπολογιστών,	και	επί	του	
πιο	 πρακτικού,	 η	 γνώση	 και	 η	 χρήση	
έτοιμων	λογισμικών	με	την	παράλληλη	
βεβαίως	 πάντοτε	 εφαρμογή	 των	 αντι-
σεισμικών	κανονισμών.
   
Σήμερα	λοιπόν,	σε	επίπεδο	καθημερι-
νής	 πρακτικής,	 ο	 αντισεισμικός	 σχε-
διασμός	 των	 κατασκευών	 τείνει	 να	
παγιωθεί	 σε	 μια	 τυπική	 διαδικασία	 η	
οποία	 υλοποιείται	 με	 ευλαβικό	 τρόπο	
και	 υπαγορεύει	 την	 πιστή	 εφαρμογή	
των	 διατάξεων	 του	 εκάστοτε	 ισχύο-
ντος	 αντισεισμικού	 κανονισμού,	 κά-
νοντας	 βεβαίως	 χρήση	 έτοιμων	 λογι-
σμικών.	 Τραγικό	 στην	 όλη	 υπόθεση	
είναι	 ότι	 τόσο	 οι	 κανονισμοί,	 όσο	 και	
τα	 λογισμικά	 εμπεριέχουν	 ελλείψεις,	
παραλήψεις	 και	 αδυναμίες	 (αν	 όχι	
και	 σφάλματα),	 γι’	 αυτό	 και	 σε	 τακτά	
χρονικά	 διαστήματα	 αναθεωρούνται,	
εκσυγχρονίζονται	 και	 βελτιώνονται.	
Και	αυτή	η	προσπάθεια	αναθεώρησης,	
εκσυγχρονισμού	 και	 βελτίωσης	 δεν	
πρόκειται	να	σταματήσει	ποτέ.	Το	με-
γαλύτερο	όμως	λάθος	συνίσταται	στο	

γεγονός	ότι	η	παλαιότερη	-	αρχέγονη	
μεθοδολογία	μελέτης	του	τρόπου	συ-
μπεριφοράς	των	κατασκευών,	πριν	από	
την	οριστική	επιλογή	των	κατάλληλων	
μέτρων	για	την	αντισεισμική	τους	προ-
στασία,	 τείνει	 να	 εκλείψει	 παντελώς	
από	 το	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης	 των	
μηχανικών	(αν	δεν	έχει	ήδη	εκλείψει).	
Η	αναστροφή	αυτού	του	φαινομένου,	
κατά	 την	άποψη	μου,	 μπορεί	 να	 γίνει	
εύκολα	με	τρεις	τρόπους	και	μάλιστα	
αξιοποιώντας	σύγχρονα	μέσα	(γι’	αυτό	
και	 η	 αναφορά	 περί	 εκσυγχρονισμού	
στην	 εκπαίδευση),	 χωρίς	 βεβαίως	 να	
υποβαθμίζεται	η	διδασκαλία	και	η	ανα-
γκαιότητα	 μάθησης	 τρόπων	 εφαρμο-
γής	του	αντισεισμικού	κανονισμού:

Πρώτο:	Εμπλοκή	των	φοιτητών	(αυρια-
νών	μηχανικών)	στη	διαδικασία	αναπα-
ραγωγής	του	φυσικού	φαινομένου	της	
κίνησης	 του	 εδάφους	 σε	 περίπτωση	
σεισμού	και	της	ταλάντωσης	των	κατα-
σκευών	 σε	 εργαστηριακό	 περιβάλλον	
με	 τη	χρήση	της	σεισμικής	 τράπεζας,	
ώστε	 να	 γίνει	 απόλυτα	 κατανοητό	 το	
έντονα	 δυναμικό	 πρόβλημα	 του	 τρό-
που	 συμπεριφοράς	 των	 κατασκευών	
υπό	τέτοιες	συνθήκες.

Δεύτερο:	Αναπαραγωγή	του	ιδίου	φαι-
νομένου,	βήμα	προς	βήμα,	με	τη	χρήση	
έτοιμων	λογισμικών	ή	της	παραγωγής	
τέτοιων	 λογισμικών	 από	 τους	 ίδιους	
τους	φοιτητές,	για	σκοπούς	εμβάθυν-
σης	στη	μελέτη	και	έρευνα	του	τρόπου	
συμπεριφοράς	των	κατασκευών.

Τρίτο:	Μελέτη	διαφόρων	δομικών	συ-
στημάτων,	πριν	και	μετά	το	σεισμό,	με	
στόχο	 την	 εξάσκηση	 στον	 εντοπισμό	
στοιχείων	 τρωτότητας	 (προδιάθεση	
για	εμφάνιση	ζημιών)	και	στην	αναζή-
τηση	 –	 θεωρητικά	 και	 πρακτικά	 –	 με-
θόδων	εξάλειψης	ή	έστω	περιορισμού	
αυτής	της	τρωτότητας.		

Ευχαριστίες:	Για	τη	σύνταξη	αυτού	του	

άρθρου	αξιοποιήθηκε	κυρίως	υλικό	και	

συμπεράσματα	από	τις	εργασίες	απο-

φοίτων,	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 και	

υποψηφίων	 διδακτόρων	 του	 Πανεπι-

στημίου	Frederick,	προς	τους	οποίους	

απευθύνονται	θερμές	ευχαριστίες.			

Επιστημονικά Θέματα



66 Πολιτικός Mηχανικός   Nοέμβριος 2017

M
ε	την	Κύπρο	να	πλήττεται	συ-

χνά	από	καταστροφικούς	σει-

σμούς,	από	τα	ιστορικά	χρόνια	

μέχρι	σήμερα,	είναι	πολύ	σημαντικό	να	

παρακολουθείται	 η	 σεισμικότητα	 της	

περιοχής	μας	OΧΙ	επειδή	μπορούν	να	

σωθούν	ζωές	άμεσα	με	την	πρόβλεψη	

του	 φαινομένου,	 ΑΛΛA	 επειδή	 μπο-

ρούν	 να	 σωθούν	 ζωές	 έμμεσα	 με	 τη	

συνεχή	 βελτίωση	 των	 αντισεισμικών	

μέτρων	προστασίας	που	εφαρμόζονται	

στη	χώρα.

Το	 πρώτο	 σεισμόμετρο	 εγκαταστάθη-

κε	στην	Κύπρο	το	1984	και	 το	πρώτο	

δίκτυο	 σεισμολογικών	 σταθμών,	 που	

κάλυπτε	ολόκληρο	το	νησί,	λειτούργη-

σε	το	1997	από	το	Τμήμα	Γεωλογικής	

Επισκόπησης.	 Δεν	 είναι	 τυχαίο	 που	

αυτό	έγινε	λίγο	μετά	από	τον	 ισχυρό	

σεισμό	του	1996	στη	θαλάσσια	περιο-

χή	 της	 Πάφου,	 μεγέθους	 6,8	 βαθμών	

στη	Κλίμακα	Richter,		οποίος	αποτελεί	

και	το	μεγαλύτερο	σε	μέγεθος	σεισμό	

που	έπληξε	την	Κύπρο	κατά	τα	τελευ-

ταία	120	χρόνια.

Δεκαπέντε	 χρόνια	 μετά,	 η	 πρόοδος	

στην	τεχνολογία	στον	τομέα	των	σει-

σμολογικών	οργάνων,		τηλεπικοινωνι-

ών	και	μηχανογράφησης	δημιούργησε	

την	 ανάγκη	 για	 πλήρη	 αναβάθμιση	

τόσο	του	δικτύου	όσο	και	της	σχετικής	

υποδομής.	Έτσι,	το	2011	το	Τμήμα	Γε-

ωλογικής	Επισκόπησης	προχώρησε	σε	

λεπτομερή	σχεδιασμό	 ενός	 νέου	 σει-

σμολογικού	δικτύου	με	προδιαγραφές	

που	να	το	εντάσσουν	στα	πιο	προηγμέ-

να	και	σύγχρονα	σεισμολογικά	δίκτυα	

του	κόσμου.	

Το	 2014,	 μετά	 από	 τρία	 χρόνια	 ερ-

γασιών,	 λειτούργησε	 πλήρως	 το	 νέο	

Εθνικό,	Ψηφιακό	Σεισμολογικό	Δίκτυο	

της	Κύπρου	 (Εικόνα	1)	 με	11	σεισμο-

λογικούς	σταθμούς.	Κύρια	χαρακτηρι-

στικά	 του	 αποτελούν	 η	 ποιότητα	 και	

ευκρίνεια	των	σεισμολογικών	δεδομέ-

Ειδικά Θέματα

Η τεχνολογία και οι νέες δυνατότητες του σεισμολογικού δικτύου
του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Δρ	Συλβάνα	Πηλείδου,	Γεωλογικός	Λειτουργός	στο	Τμήμα	Γεωλογικής	Επισκόπησης

νων,	η	συνεχής	καταγραφή	τους	στον	

τρισδιάστατο	χώρο	και	η	απρόσκοπτη	

μετάδοσή	τους	σε	πραγματικό	χρόνο,	

η	αξιοπιστία	και	ακρίβεια	των	υπολογι-

σμών,	 η	 αυξημένη	διακριτικότητα	 του	

δικτύου	όσο	αφορά	τοπικούς	σεισμούς	

αλλά	και	η	αυξημένη	εμβέλειά	του	όσο	

αφορά	μακρινούς	σεισμούς	και	η	καλύ-

τερη,	αμεσότερη	και	ακριβέστερη	ενη-

μέρωση	του	πολίτη.	

Κατά	τον	Οκτώβριο	2016	το	δίκτυο	προ-

εκτάθηκε	με	νέο	σεισμολογικό	σταθμό	

στην	περιοχή	Τροόδους,	ο	οποίος	απο-

τελεί	τον	δέκατο	χερσαίο	σταθμό	του	

σεισμολογικού	δικτύου	της	Κύπρου.	

Το	Εθνικό,	Ψηφιακό	Σεισμολογικό	Δί-

κτυο	της	Κύπρου	σήμερα	αποτελούν:

•	 12	 υπαίθριοι	 σεισμολογικοί	 σταθμοί	

(δέκα	 χερσαίοι	 και	 δύο	 υποθαλάσσιοι	

–	 βλ.	 Εικόνα	 1)	 εξοπλισμένοι	 με	 τε-

λευταίας	 τεχνολογίας	 σεισμόμετρα	

τριών	συνιστωσών,	ευρέως	φάσματος	

(broadband)	 και	 υψηλής	 διακριτικής	

ικανότητας,	με	ψηφιακούς	σεισμογρά-

φους	(ψηφιοποιητές)	και	αυτόνομη	και	

απρόσκοπτη	παροχή	ενέργειας.

•	 Αυτόνομο	 δορυφορικό	 δίκτυο	 τηλε-

πικοινωνιών	 τύπου	 (VSAT)	 το	 οποίο	

στηρίζει	 αμφίδρομες	 τηλεπικοινωνίες	

μεταξύ	 των	 χερσαίων	 σεισμολογικών	

σταθμών	 και	 των	 δύο	 σεισμολογικών	

κέντρων.	

•	 Διαδικτυακό	 σύστημα	 τηλεπικοινω-

νιών	 το	 οποίο	 στηρίζει	 εφεδρικά	 τη	

μετάδοση	δεδομένων	από	κύριους	σει-

σμολογικούς	σταθμούς.

•	 Το	σεισμολογικό	 κέντρο	Λευκωσίας	

(Εικόνα	 2),	 το	 οποίο	 μετά	 από	 πλήρη	

αναβάθμιση	 στηρίζει	 τη	 συνεχή	 λήψη	

και	 αποθήκευση	 των	 σεισμολογικών	

δεδομένων	από	τους	νέους	σεισμολο-

γικούς	σταθμούς	της	Κύπρου	και	από	

άλλους	50	γειτονικούς	και	περιφερει-

ακούς	 σεισμολογικούς	 σταθμούς,	 την	

αποστολή	των	κυπριακών	σεισμολογι-

κών	δεδομένων	σε	πραγματικό	χρόνο	

σε	άλλα	σεισμολογικά	κέντρα	και	δια-

θέτει	εργαλεία	για,	μεταξύ	άλλων,	την	

αυτόματη	 και	 ημί-αυτόματη	 επεξερ-

γασία	 των	 δεδομένων,	 σύστημα	 ποι-

οτικού	 ελέγχου	 δεδομένων,	 σύστημα	

ελέγχου	και	ρυθμίσεων	των	υπαίθριων	

σταθμών	από	απόσταση,	σύστημα	αυ-

τόματων	 ειδοποιήσεων	 για	 σεισμικά	

γεγονότα,	κ.α..

•	 Το	 εφεδρικό	 σεισμολογικό	 κέντρο	

Μαθιάτη,	 το	 οποίο	 λειτουργώντας	

εντελώς	 ανεξάρτητα	 από	 το	 κύριο	

κέντρο	 Λευκωσίας,	 στηρίζει	 όλες	 τις	

απαραίτητες	λειτουργίες.

Η	 απόδοση	 του	 δικτύου	 είναι	 ιδιαίτε-

ρα	 ικανοποιητική,	 με	 διακριτικότητα	

που	 φτάνει	 σε	 καταγραφή	 σεισμών	

με	μεγέθη	από	Μ=0,8	σε	 κάποιες	πε-

ριοχές	της	Κύπρου	και	σε	καταγραφή	

όλων	 των	 σεισμών	 του	 πλανήτη	 με	

μεγέθη	 Μ>5,0.	 Κατά	 μέσο	 όρο	 κατα-

γράφει	κάθε	χρόνο	τουλάχιστον	2.000	

σεισμούς	 από	 τους	 οποίους	 οι	 1.300	

έχουν	 εστίες	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή	

της	Κύπρου.	Ένα	πολύ	μικρό	ποσοστό	

των	 σεισμών	 αυτών,	 της	 τάξης	 του	

0,5%	 γίνονται	 αισθητοί	 από	 πολίτες	

της	Κύπρου.	

Με	 τη	 λειτουργία	 του	 νέου	 αυτού	 δι-

κτύου	 η	 Κύπρος	 έχει	 ενταχθεί	 για	

πρώτη	φορά	στον	Παγκόσμιο	Οργανι-

σμό	 Ψηφιακών	 Σεισμολογικών	 Δικτύ-

ων	 (International	 Federation	 of	 Digital	

Seismograph	 Networks	 --	 FDSN)	 με	

τον	αναγνωριστικό	κωδικό	του	Κυπρι-

ακού	 Εθνικού	 Σεισμολογικού	 Δικτύου	

"CQ".	 Τα	 δεδομένα	 του	 έχουν	 πολύ	

πρόσφατα	 διατεθεί	 στη	 σεισμολογική	

κοινότητα	και	μέσω	ερευνητικών	προ-

γραμμάτων	και	μελετών	αναμένεται	να	

συμβάλουν	 δραματικά	 στην	 καλύτερη	

κατανόηση	 των	 χαρακτηριστικών	 των	
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σεισμογόνων	 ρηγμάτων	 της	 Κύπρου	

και	της	δομής	του	φλοιού	και	ανώτερου	

μανδύα	της	γης	στην	περιοχή	μας.

Ένα	 πολύ	 σημαντικό	 αποτέλεσμα	 της	

αναβάθμισης	του	σεισμολογικού	δικτύ-

ου	 της	Κύπρου	 αφορά	 και	 στον	 τομέα	

της	 καλύτερης,	 εγκυρότερης	 και	 αμε-

σότερης	ενημέρωσης	του	πολίτη.	Μέσω	

της	 ιστοσελίδας	του	Τμήματος	Γεωλο-

γικής	 Επισκόπησης	 (www.moa.gov.cy/

gsd)	οι	επισκέπτες,	μεταξύ	άλλων	έχουν	

πρόσβαση	 στην	 βάση	 σεισμολογικών	

δεδομένων	 του	 Τμήματος	 Γεωλογικής	

Επισκόπησης	και	μπορούν	επιπλέον	να	

παρακολουθήσουν	 ζωντανά,	 αλλά	 και	

πίσω	στο	χρόνο,	τις	καταγραφές	όλων	

των	σεισμολογικών	σταθμών.	

Επιπρόσθετα,	 όλες	 οι	 πληροφορίες	

που	αφορούν	 τους	σεισμούς,	που	εκ-

δηλώνονται	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή	

της	 Κύπρου,	 δημοσιεύονται	 (μόλις	

ολοκληρωθεί	 η	 επεξεργασία	 των	 δε-

δομένων)	 στο	 λογαριασμό	 Twitter	 @

CY_earthquakes	του	Τμήματος	Γεωλο-

γικής	Επισκόπησης.		

Το	 2015	 το	 νέο	 Σεισμολογικό	 Δίκτυο	

της	Κύπρου	έγινε	γνωστό	στη	παγκό-

σμια	 σεισμολογική	 κοινότητα,	 όταν	 η	

προμηθεύτρια	εταιρία	του	εξοπλισμού,	

λόγω	 των	 καινοτόμων	 προδιαγραφών	

και	 τρόπο	 λειτουργίας	 του	 δικτύου,	

θεώρησε	 το	 Κυπριακό	 Σεισμολογικό	

Δίκτυο	 σαν	 ένα	 πρότυπο	 παράδειγμα	

ενός	τοπικού	σεισμολογικού	δικτύου	με	

τη	 χρήση	 πρωτοποριακής	 τεχνολογίας	

και	πολλαπλά	επίπεδα	εφεδρείας.	 

Διάγραμμα	1:	Το	νέο	Εθνικό	Ψηφιακό	
Σεισμολογικό	 Δίκτυο	 του	 Τμήματος	
Γεωλογικής	 Επισκόπησης	 αποτελείται	
από	 10	 χερσαίους	 (πράσινα	 τρίγωνα)	
και	 2	 υποθαλάσσιους	 (ιδιοκτησία	 της	
εταίριας	 CSnet	 International	 Inc.)	 ψη-
φιακούς,	 ευρέως	 φάσματος,	 σεισμο-
λογικούς	σταθμούς	και	δύο	αναβαθμι-
σμένα	 σεισμολογικά	 κέντρα	 (κόκκινα	
τετράγωνα),	 δικτυωμένα	 με	 αυτόνομο	
δορυφορικό	σύστημα	τηλεπικοινωνιών	
για	 αμφίδρομες	 τηλεπικοινωνίες	 και	
εφεδρικά	με	διαδικτυακό	σύστημα	 τη-
λεπικοινωνιών.

Διάγραμμα	 2:	 Το	 πλήρως	 αναβαθμι-
σμένο	Σεισμολογικό	Κέντρο	Λευκωσί-
ας	του	Τμήματος	Γεωλογικής	Επισκό-
πησης.
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ECCE	(European	Council	of	Civil	Engineers)	

Έγγραφα	διατύπωσης	θέσεων	/	Διαχείριση	νερού

Το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 (ECCE)	

ιδρύθηκε	το	1985.	Το	Κυπριακό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μηχα-

νικών	(CCCE),	στο	οποίο	μέρη	είναι	ο	Σύλλογος	Πολιτικών	

Μηχανικών	 Κύπρου	 (ΣΠΟΛΜΗΚ)	 και	 ο	 Σύνδεσμος	 Πολιτι-

κών	Μηχανικών	και	Αρχιτεκτόνων	Κύπρου	 (ΣΠΜΑΚ),	είναι	

Μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	

(ECCE)	από	 το	1997.	 Στο	ECCE	εκπροσωπούνται	 και	 Τ/Κ	

Πολιτικοί	Μηχανικοί.

Μέλη	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 Πολιτικών	Μηχανικών	

είναι	φορείς	από	22	Ευρωπαϊκές	χώρες.	Άλλοι	πέντε	φορείς	

από	πέντε	χώρες	και	ένας	Ευρωπαϊκός	Σύνδεσμος	για	την	εκ-

παίδευση	και	την	κατάρτιση	των	Πολιτικών	Μηχανικών	είναι	

συνδεδεμένα	μέλη.	Το	ECCE	συνεδριάζει	2	φορές	το	χρόνο.

Το	 ECCE	 οργανώνει	 Διεθνή	 Συνέδρια	 επιστημονικού	 πε-

ριεχομένου.	Επίσης,	μεταξύ	άλλων	έχει	εκδώσει	τα	βιβλία	

"Civil	 Engineering	 Heritage	 in	 Europe"	 και	«Footbridges	

-	 Small	 is	 beautiful»	 με	 πλούσια	 συμμετοχή	 της	 Κύπρου.	

Τα	βιβλία	διατίθενται	προς	πώληση	από	το	Σύλλογο	Πολι-

τικών	Μηχανικών.	Το	ECCE	εκδίδει	σε	 τακτική	βάση	ενη-

μερωτικό	δελτίο,	στο	οποίο	ο	Σύλλογος	συνεισφέρει	ανελ-

λιπώς	 και	 διατηρεί	 ιστοσελίδα	 στη	 διεύθυνση	 http://www.

ecceengineers.eu/.

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 συμμετέχει	

ενεργά	στις	εργασίες	του	ECCE	και	συνεισφέρει	ουσιαστι-

κά	στο	σημαντικό	έργο	και	στις	δραστηριότητες	του	όπως	

και	στη	διαμόρφωση	πολιτικής	σε	θέματα	που	απασχολούν	

τους	Πολιτικούς	Μηχανικούς	και	την	κοινωνία	γενικά.	Η	δι-

απίστωση	αυτή	έχει	εκφραστεί	πολλές	φορές	και	συνεχίζει	

να	εκφράζεται	από	αρκετά	μέλη	και	Προέδρους	του	ECCE.

Από	το	2016,	το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	υιοθέτησε	 την	πολιτική	 της	 ετοιμασίας	 εγγράφων	δι-

ατύπωσης	θέσεων.	Στα	πλαίσια	αυτά	και	μετά	από	συνεν-

νόηση	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	με	τον	

τότε	Πρόεδρο	του	ECCE,	ανατέθηκε	στο	Κυπριακό	Συμβού-

λιο	Πολιτικών	Μηχανικών	η	ετοιμασία	ενός	από	τα	πρώτα	

έγγραφα	διατύπωσης	θέσεων	με	θέμα	τη	διαχείριση	του	νε-

ρού.	Ο	Σύλλογος	κατέθεσε	με	επιτυχία	πρόταση	ετοιμασί-

ας	εγγράφου	για	την	υποδομή	και	τη	διαχείριση	του	νερού	

“The	infrastructure	and	management	of	water”	και	προχώρησε	

στην	ετοιμασία	του	σχετικού	εγγράφου.	Το	τελικό	κείμενο	

παρουσιάστηκε	και	εγκρίθηκε	στην	66η	Γενική	Συνέλευση	

του	ECCE	που	πραγματοποιήθηκε	τον	Οκτώβριο	του	2017	

στη	Βιέννη	από	το	συνάδελφο	Γιώργο	Δημητρίου	που	είναι	

ο	συντονιστής	 της	 ετοιμασίας	 του	 εγγράφου	αυτού	 και	 ο	

Εθνικός	αντιπρόσωπος	της	Κύπρου.

Το	έγγραφο	το	οποίο	είναι	πλέον	position	paper	του	ΕCCΕ,	

παρουσιάζει	πτυχές	και	θέσεις	για	τη	διαχείριση	του	νερού,	

το	νερό	ως	ανθρώπινο	δικαίωμα	και	το	νερό	ως	υπηρεσία,	

λήψη	 αποφάσεων	 στη	 διαχείριση	 των	 υδάτων,	 αειφόρος	

διαχείριση,	 προστασία	 των	 υδάτινων	 σωμάτων,	 κλιματική	

αλλαγή,	λειψυδρία	και	 ξηρασία,	πλημμύρες,	 εναλλακτικές	

πηγές	κ.α.

Τόσο	η	ανάθεση	όσο	και	η	ετοιμασία	του	εγγράφου	κυρίως	

από	Κύπριους	συναδέλφους	είναι	πολύ	σημαντική	τόσο	για	

το	Σύλλογό	μας	όσο	και	για	την	Κύπρο	αφού,	αναγνωρίζε-

ται	ότι	η	Κύπρος,	με	βάση	τις	εμπειρίες	που	έχει	αποκτήσει	

στην	 αντιμετώπιση	 κατάστασης	 ξηρασίας,	 κλιματολογικών	

αλλαγών	 και	 γενικά	 προβλημάτων	 υποδομής	 και	 διαχείρι-

σης	νερού,	είναι	σε	θέση	να	προσφέρει	τεχνογνωσία	και	να	

καταγράψει	θέσεις	για	διαμόρφωση	πολιτικής	σε	σχέση	με	

την	 αποτελεσματική	 διαχείριση	 του	 νερού	 σε	 Ευρωπαϊκό	

επίπεδο.

Ο	Σύλλογος	ευχαριστεί	το	συντονιστή	Γιώργο	Δημητρίου	

και	 την	 επιστημονική	 επιτροπή,	 που	 εργάστηκαν	 με	 ζήλο	

για	 να	ολοκληρωθεί	 το	 έγγραφο.	Είναι	 ιδιαίτερη	 τιμή	για	

την	Κύπρο	επειδή	το	έγγραφο	είναι	το	πρώτο	που	κατατέ-

θηκε	και	εγκρίθηκε	από	το	ECCE.	

Άλλα	έγγραφα	που	το	ECCE	διαμορφώνει	αφορούν	στην	

ετοιμασία	 κοινού	πλαισίου	 κατάρτισης	για	πολιτικούς	μη-

χανικούς,	θέματα	αντιμετώπισης	σεισμών,	πολιτισμού,	κ.α..	

Το	θέμα	 της	 κατάρτισης	σχετίζεται	 με	 την	αμοιβαία	ανα-

γνώριση	των	Πολιτικών	Μηχανικών	και	άλλων	επαγγελμα-

τιών	όπως	 και	 με	 την	ανάληψη	εργασίας	στις	 χώρες	 της	

Ευρώπης.	

Η	 ενεργός	 συμμετοχή	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανι-

κών	 Κύπρου	 στις	 σημαντικές	 δραστηριότητες	 του	 ECCE	

εκφράζεται	και	με	την	πρόσκληση	που	απηύθυναν	προς	το	

Σύλλογο	μας	να	εκπροσωπηθεί	με	τον	Πρόεδρο	του	στην	

προετοιμασία	 των	 εκδηλώσεων	 για	 εορτασμό	 του	 Έτους	

Πολιτικού	Μηχανικού	2018	με	εναρκτήρια	εκδήλωση	τη	Γε-

νική	μας	Συνέλευση.

Γίνεται	αντιληπτό	ότι	η	συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου,	τόσο	στις	εργασίες	του	ECCE,	όσο	και	

σε	άλλες	παρόμοιες	 οργανώσεις	 προσδίδει	 στο	Σύλλογο	

αναγνώριση	και	αξία	αλλά	και	τη	δυνατότητα	συνεργασίας	

και	ανταλλαγής	θέσεων	και	επιχειρημάτων,	με	στόχο	την	

προώθηση	και	καθιέρωση	της	εικόνας	του	Πολιτικού	Μηχα-

νικού	στην	κοινωνία.	Λαμβάνοντας	υπόψη	και	την	πολιτική	

κατάσταση	που	επικρατεί	στη	Κύπρο,	η	συμμετοχή	μας	κρί-

νεται	επιτυχής	και	επιβεβλημένη.

Nέα του Συλλόγου - Γενική Ενημέρωση
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Η	 65η	 Γενική	 Συνέλευση	 ECCE	 πραγματοποιήθηκε	 στις	 

2	-	3	Ιουνίου	2017,	στην	Αττάλεια	της	Τουρκίας	και	φιλοξε-

νήθηκε	από	 το	Τουρκικό	Επιμελητήριο	Πολιτικών	Μηχανι-

κών	 (TCCE).	Η	συνεδρίαση	του	Εκτελεστικού	Συμβουλίου	

του	ECCE	πραγματοποιήθηκε	την	1η	Ιουνίου	2017.

Στην	 65η	 Γενική	 Συνέλευση	 εκπροσωπήθηκαν	 23	 χώρες	

μέλη	του	ECCE.	Ο	Σύλλογος	μας	εκπροσωπήθηκε	από	τον	

Γενικό	Ταμία	του	Γιώργο	Δημητρίου.

Των	εργασιών	της	Συνέλευσης	προήδρευσε	ο	Wlodzimierz	

Szymzcak	 (αμέσως	 προηγούμενος	 Πρόεδρος	 του	 ECCE).	

Ο	Πρόεδρος	του	ECCE	Massimo	Mariani	έχει	αναλάβει	το	

σοβαρό	έργο	της	αντιμετώπισης	της	κατάστασης	μετά	από	

τους	πρόσφατους	σεισμούς	στην	Ιταλία	και	η	παρουσία	του	

στο	χώρο	της	καταστροφής	ήταν	αναγκαία.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 65ης	 Γενικής	 Συνέλευσης	 του	

ECCE,	ο	Σύνδεσμος	από	το	Αζερμπαϊτζάν	“Support	for	the	

professional	development	of		the	civil	engineers	(ACE)”	εγκρί-

θηκε	ως	συνεργαζόμενο	μέλος	του	ECCE.	Σε	δύο	χρόνια,	

θα	εξεταστεί	η	αποδοχή	του	ACE	ως	πλήρους	μέλους.

Από	 τις	 εργασίες	 της	 Συνέλευσης	 ξεχωρίζουμε	 τις	 πιο	

κάτω:

•	Έγγραφα	διατύπωσης	θέσεων	ECCE.

Στην	65η	συνέλευση	έγινε	παρουσίαση	των	εγγράφων	δια-

τύπωσης	θέσεων	(position	paper)	του	ECCE	που	βρίσκονται	

σε	εξέλιξη.

Ο	συνάδελφος	Γιώργος	Δημητρίου,	συντονιστής	της	ομάδας	

για	το	έγγραφο	“The	Infrastructure	and	Water	Management”	

παρουσίασε	την	πρόταση	για	το	έγγραφο	και	την	εργασία	

που	έγινε	και	αποφασίστηκε	όπως	το	έγγραφο	αποσταλεί	

για	σχόλια	σε	όλες	τις	χώρες	μέλη	του	ECCE.

Επίσης,	 στη	 συνέλευση	 έγινε	 παρουσίαση	 του	 εγγράφου	

“Appropriate	regulation	for	the	practice	of	Civil	Engineering	in	

Europe”	από	τον	Jose	Francisco	Saez	Rubio	από	την	Ισπανία	

και	τον	Άρη	Χατζηδάκη	από	την	Ελλάδα.

•	Έτος	Πολιτικού	Μηχανικού	–	2018	και	Ημέρα	Μηχανικού

Κατά	τη	διάρκεια	της	65ης	Γενικής	Συνέλευσης	του	ECCE	

ανακοινώθηκε	 επίσημα	 ότι,	 μετά	 από	 πρωτοβουλία	 του	

ECCE,	το	2018	θα	ανακηρυχθεί	Ευρωπαϊκό	Έτος	Πολιτικού	

Μηχανικού.	Αυτό	αποτελεί	συνέχεια	της	απόφασης	για	τον	

ετήσιο	εορτασμό	Ημέρας	Μηχανικού	με	συμμετοχή	των	ορ-

γανώσεων	που	εκπροσωπούν	τους	Μηχανικούς	όλων	των	

κλάδων	στην	Ευρώπη	όπως	ECCE,	ECEC,	FEANI.	Φέτος,	

στις	5	Οκτωβρίου	2017,	πραγματοποιήθηκε	στη	Βιέννη	η	3η	

εκδήλωση	για	τον	εορτασμό	της	Ημέρας	Μηχανικού.

•	Διεθνές	κέντρο	πληροφόρησης	για	σεισμούς

Η	 αντιπροσωπεία	 της	 Γεωργίας	 παρουσίασε	 την	 πρωτο-

βουλία	τους	για	ίδρυση	Διεθνούς	Κέντρου	Πληροφόρησης	

(SEIC)	για	σεισμούς	στη	Γεωργία.	Αυτή	η	πρωτοβουλία	θα	

τεθεί	 κάτω	από	 την	ομπρέλα	 του	ECCE	και	 θα	 υποστηρι-

χθεί	 από	 το	 Παγκόσμιο	 Συμβούλιο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

WCCE.

Άλλα	θέματα

Στα	 θέματα	 που	 απασχολούν	 σε	 τακτική	 βάση	 το	 ECCE	

εντάσσονται	μεταξύ	άλλων:

•		 Η	 στατική	 αναβάθμιση	 των	 κτιρίων	 παράλληλα	 με	 την	

ενεργειακή	αναβάθμιση,

•		 Η	απορρύθμιση	του	επαγγέλματος	του	Μηχανικού,

•		 Η	εκπαίδευση	του	Πολιτικού	Μηχανικού,

•		 Οι	διαδικασίες	διεξαγωγής	διαγωνισμών	για	προσφορά	

υπηρεσιών	κ.α.
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Η	66η	Γενική	Συνέλευση	του	ECCE	πραγματοποιήθηκε	στις	
4	Οκτωβρίου	 2017,	 στη	Βιέννη,	 και	φιλοξενήθηκε	 από	 το	
"Haus	der	Ingenieure".	

Στη	 συνέλευση	 εκπροσωπήθηκαν	 σχεδόν	 όλοι	 οι	 φορείς	
μέλη	 του	ECCE,	 το	Παγκόσμιο	 Συμβούλιο	Πολιτικών	Μη-
χανικών	(WCCE)	με	τον	Πρόεδρο	του	Alfonso	Gonzalez,	o	
Σύνδεσμος	Μηχανικών	Μεσογειακών	Χωρών	(EAMC)	με	το	
Γενικό	του	Γραμματέα	Νικόλα	Μόντα	κ.α.	Ο	Σύλλογος	μας	
εκπροσωπήθηκε	από	τον	Πρόεδρο	του	Πλάτωνα	Στυλιανού	
και	το	Γενικό	Ταμία	Γιώργο	Δημητρίου.

Κατά	τη	διάρκεια	των	εργασιών	της	Συνέλευσης	έγινε	πα-
ρουσίαση	των	πρόσφατων	δραστηριοτήτων	του	ECCE.	Οι	
κύριες	 δραστηριότητες	 ήταν	 η	 προετοιμασία	 της	 3ης	 Ευ-
ρωπαϊκής	Ημέρας	Μηχανικού	και	των	εκδηλώσεων	για	το	
Ευρωπαϊκό	Έτος	Πολιτικού	Μηχανικού	-	EYCE2018	καθώς	
και	η	οριστικοποίηση	εγγράφων	διατύπωσης	θέσεων.

Ο	επόμενος	εκλεγμένος	Πρόεδρος	του	ECCE	Άρης	Χατζη-
δάκης	 παρουσίασε	 πρόταση	 για	 την	 κήρυξη	 της	 έναρξης	
του	 Ευρωπαϊκού	 Έτους	 Πολιτικού	Μηχανικού	 στη	 Γενική	
Συνέλευση	2017	του	Συλλόγου	μας	η	οποία	θα	έχει	και	εορ-
ταστικό	χαρακτήρα	για	τα	25χρονα	από	την	ίδρυση	του.	Ο	
Paul	Coughlan	 (Εθνικός	Αντιπρόσωπος	της	Μεγάλης	Βρε-
τανίας)	παρουσίασε	προτάσεις	για	εκδηλώσεις	εορτασμού	

του	Ευρωπαϊκού	Έτους	Πολιτικού	Μηχανικού	2018,	ενώ	η	
Ingrid	Farmer	εκ	μέρους	του	ICE	παρουσίασε	τις	προτάσεις	
του	 ICE	 για	 τις	 αντίστοιχες	 εκδηλώσεις	 που	 θα	 πραγμα-
τοποιηθούν	στο	Λονδίνο,	στις	22-26	Οκτωβρίου	2018,	στα	
πλαίσια	 εορτασμού	 της	 200ης	 επετείου	 του	 ICE	 από	 την	
ίδρυση	του	-	 ICE200.	Ανάλογες	εκδηλώσεις	θα	πραγματο-
ποιηθούν	και	από	τον	Αμερικάνικο	και	τον	Καναδικό	Σύνδε-
σμο	Πολιτικών	Μηχανικών.

Επίσης,	 εγκρίθηκαν	 από	 τη	 Γενική	 Συνέλευση	 τα	 πρώτα	
δύο	Έγγραφα	διατύπωσης	θέσεων	ECCE.	Το	πρώτο	έγγρα-
φο	ήταν	το	«Infrastructure	and	management	of	water»	που	
ετοιμάστηκε	 από	 Επιστημονική	 Επιτροπή	 με	 συντονιστή	
το	Γιώργο	Δημητρίου	σε	συνεργασία	με	εμπειρογνώμονες	
από	την	Κύπρο,	 την	Ελλάδα	και	 τη	Σλοβενία.	Το	δεύτερο	
έγγραφο	 με	 θέμα	 	 «Appropriate	 regulation	 for	 the	 practice	
of	Civil	Engineering	in	Europe»	ετοιμάστηκε	από	τους		Jose	
Francisco	Saez	Rubio	(Ισπανία)	και	τον	επόμενο	εκλεγμένο	
Πρόεδρο	του	ECCE	Άρη	Χατζηδάκη.

Στόχος	 του	 ECCE	 είναι	 να	 διαδώσει	 τα	 δύο	 έγγραφα	 σε	
στοχευμένους	φορείς	για	να	γνωστοποιηθούν	οι	θέσεις	του	
σε	αρμόδια	σώματα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Το	ECCE	κά-
λεσε	τα	μέλη	του	να	προτείνουν	και	άλλα	θέματα	για	ετοι-
μασία	εγγράφων.



72 Πολιτικός Mηχανικός   Nοέμβριος 2017

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

Συμμετοχή	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	στη	Συνάντηση	Δικτύου

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

Η	 πιο	 πάνω	 Συνάντηση	 Δικτύου	 του	

Οργανισμού	 ISHCCO	 πραγματο-

ποιήθηκε	 στις	 20	 Οκτωβρίου	 2017 

στο	 Ντύσσελντορφ	 της	 Γερμανίας,	

στα	πλαίσια	 των	 εργασιών	 του	35ου	

Διεθνούς	 Συνέδριου	 Επαγγελματι-

κής	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 «A+A	 –	

CONGRESS	2017».	Ο	Σύλλογος	μας	

συμμετείχε	 στη	 συνάντηση	 αυτή	 με	

εκπρόσωπο	την	Α΄	Αντιπρόεδρο	του	

Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα.		

Ο	 Διεθνής	 Οργανισμός	 ISHCCO	 εί-

ναι	 ο	 Οργανισμός	 των	 Συντονιστών	

Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 Κατασκευα-

στικών	Έργων	στην	Ευρώπη	ο	οποίος	

αντιπροσωπεύει	ένα	σημαντικό	ποσο-

στό	οργανώσεων	από	Κράτη	μέλη	της	

Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	των	οποίων	τα	

μέλη	δραστηριοποιούνται	στο	συντο-

νισμό	 κατασκευαστικών	 έργων	 στην	

Ευρώπη.

Το	 Συνέδριο	 περιελάμβανε	 παράλ-

ληλα	 με	 την	 έκθεση	 προϊόντων	 και	

υπηρεσιών,	 σεμινάρια,	 συναντήσεις	

δικτύων	 και	 εργαστήρια	 σε	 θέματα	

επαγγελματικής	ασφάλειας	 και	 υγεί-

ας.	Στο	Συνέδριο	συμμετείχαν,	μετα-

ξύ	 άλλων,	 οι	 Γερμανικοί	 Οργανισμοί	

Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	πρόληψης	

Ατυχημάτων	 (DGUV	 και	 BGs),	 η	 Αρ-

μόδια	Αρχή	Επαγγελματική	Ασφάλεια	

και	 Υγείας	 της	 Μεγάλης	 Βρετανίας	

(HSE),	 ο	 Ευρωπαϊκός	 Οργανισμός	

Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 (EU	 OSHA),	

ο	 Διεθνής	 Οργανισμός	 Κοινωνικής	

Ασφάλισης	(ISSA),	τo	Ευρωπαϊκό	Δί-

κτυο	 των	 Οργανισμών	 Επαγγελματι-

ών	στα	Θέματα	Ασφάλειας	και	Υγείας	

(ENSHPO)	και	ο	Διεθνής	Οργανισμός	

ISHCCO.	 Το	 Συνέδριο	 αυτό	 πραγμα-

τοποιείται	κάθε	δύο	χρόνια	στον	ίδιο	

χώρο	 και	 αποτελεί	 θεσμό	 διεθνώς	

ανεγνωρισμένο	για	το	ψηλό	επίπεδο	

πληροφόρησης.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 εργασιών	 της	

πιο	 πάνω	 συνάντησης	 παρουσιάστη-

καν,	 μεταξύ	 άλλων,	 η	 πρόταση	 του	

ISHCCO	για	το	πρότυπο	επαγγελμα-

τικών	 προσόντων	 των	 Συντονιστών	

Ασφάλειας	 και	 Υγείας	 Κατασκευαστι-

κών	Έργων,	η	νέα	παγκόσμια	εκστρα-

τεία	 του	 Διεθνούς	 Οργανισμού	 ISSA	

«VISION	ZERO»	και	η	εκστρατεία	του	

Ευρωπαϊκού	 Οργανισμού	 EU	 OSHA	

«Ασφαλείς	και	Υγιείς	Χώροι	Εργασίας	

για	όλες	τις	ηλικίες».

Σημειώνεται	ότι	το	θέμα	της	νέας	πα-

γκόσμιας	εκστρατείας	του	Οργανισμού	

ISSA	«VISION	ZERO»,	που	αποτελού-

σε	 καταρχήν	 το	 θέμα	 εκστρατείας	

του	Τμήματος	Κατασκευών	του	ISSA	

(ISSA-Construction),	ήταν	το	θέμα	του	

Διεθνούς	 Συνεδρίου	 Ασφάλειας	 και	

Υγείας	 στα	 Κατασκευαστικά	 Έργα	

που	διοργάνωσε	ο	Σύλλογος	μας	τον	

περασμένο	 Μάιο	 2017	 και	 το	 οποίο	

πραγματοποιήθηκε	 με	 την	 στήριξη,	

μεταξύ	άλλων,	του	Οργανισμού	ISSA-

Construction.
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Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	με	θέμα	«Ευρωκώδικας	8	Μέρος	1	-	Πρόνοιες	και	Εφαρμογή»

Tο	 Πιστοποιημένο	 από	 την	 ΑνΑΔ,	 Εκπαιδευτικό	 Κέντρο	

του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου,	 διοργάνω-

σε	 με	 επιτυχία	 το	 Εκπαιδευτικό	 Πρόγραμμα	 «Ευρωκώ-

δικας	 8	 Μέρος	 1-	 Πρόνοιες	 και	 Εφαρμογή»,	 στις	 

28	&	29	Σεπτεμβρίου	2017,	στο	Εκπαιδευτικό	και	Πο-

λιτιστικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ,	στη	Λευκωσία.	Εκπαιδευτής	

ήταν	ο	Δρ.	Κρίστης	Χρυσοστόμου.

Στόχοι	του	σεμιναρίου	ήταν:

1.	Κατανόηση	των	μηχανισμών	γένεσης	σεισμών	και	

των	επιπτώσεών	τους	στις	κατασκευές.	

2.	Κατανόηση	των	βασικών	αρχών	αντισεισμικής	μη-

χανικής.

3.	Κατανόηση	των	γενικών	προνοιών	του	Ευρωκώδικα	8	–	

Μέρος	1	Δυνατότητα	εφαρμογής	των	προνοιών	του	Ευ-

ρωκώδικα	8	για	κατασκευές	από		οπλισμένο	σκυρόδεμα.	

Hμερίδα	Ομόπλινθοι	και	Ομοπλινθοδομές

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 σε	 συ-

νεργασία	με	το	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	διοργάνωσαν	

την	 πιο	 πάνω	 ημερίδα,	 το	 Σάββατο	 21	 Οκτωβρίου	

2017,	στο	Πανεπιστήμιο	Κύπρου.

Ομιλητές	 ήταν	 οι	 Δρ.	 Ιωάννου,	 Δρ.	 Χαρμπής	 και	 

Δρ.	 Ίλλαμπας	από	το	Πανεπιστήμιο	Κύπρου.	Η	όλη	

διοργάνωση	 ήταν	 πολύ	 επιτυχημένη	 με	 πέραν	 των	

120	 συμμετεχόντων.	 Θα	 ακολουθήσει	 διοργάνωση	

συνεδρίου	για	το	θέμα	αυτό,	το	2018.

Συνάντηση	με		Σύνδεσμο	Εργολάβων	και	Οικοδομών	Λεμεσού

Αντιπροσωπία	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 αποτελούμενη	 από	 τους	 Βα-

λεντίνο	Νεοφύτου,	Αντώνη	Γιαπάνη	και	Δημήτρη	Χριστοφίδη	

συναντήθηκε	στις	12	Σεπτεμβρίου	2017	με	το	Σύνδεσμο	Ερ-

γολάβων	Οικοδομών	Λεμεσού	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου	

στη	Λεμεσό.	Συζητήθηκαν	τα	πιο	κάτω	θέματα:

1. Αξιολόγηση	ασυνήθιστα	χαμηλών	προσφορών	εργολάβων.

2.	Παράνομες	ανακαινίσεις	κτιρίων	χωρίς	την	εμπλοκή	μηχα-

νικών	και	εργολάβων.

3.	Καθυστερήσεις	στην	έκδοση	πιστοποιητικών	πληρωμών	και	

οδηγιών	πρόσθετων	εργασιών.

4.	Καταχρηστικές	επεμβάσεις	στους	όρους	των	συμβολαίων	

της	ΜΕΔΣΚ.

Συμφωνήθηκε	όπως	διοργανωθούν	συναντήσεις	κοινής	αντι-

προσωπίας	των	εργολάβων,	μηχανικών	και	αρχιτεκτόνων	με	

όλες	τις	τοπικές	αρχές	για	συζήτηση	των	προβλημάτων	του	

κατασκευαστικού	κλάδου.

Τel.:	24361467,	Λάρνακα
Email:	info@chrysafisbricks.com
www.chrysafisbricks.com
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Eκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	‘‘Προσεισμικόςκαι	Μετασεισμικός	Έλεγχος	Υφιστάμενων	Κτιρίων’’

Πραγματοποιήθηκε	με	επιτυχία	από	το	Πιστοποιημένο	από	
την	ΑνΑΔ,	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	 του	Συλλόγου	Πολιτικών	
Μηχανικών	Κύπρου,	το	Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	με	θέμα:	

«Προσεισμικός	 και	 Μετασεισμικός	 Έλεγχος	 Υφιστάμενων 

Κτιρίων»,	 από	 τις	 8-10	 Ιουνίου	 2017,	 στο	 Πανεπιστήμιο	

Frederick	στη	Λεμεσό.

Εκπαιδευτής	ήταν	ο	Δρ.	Μίλτων	Δημοσθενους.

Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	με	θέμα	«Σύγχρονες	Τάσεις	στις	Μεταλλικές	Κατασκευές:	

Μόρφωση,	Σχεδιασμός,	Αποτίμηση	και	Αναβάθμιση»

Πραγματοποιήθηκε	με	 επιτυχία	από	 το	Πιστοποιημένο	από	

την	 ΑνΑΔ,	 Εκπαιδευτικό	 Κέντρο	 του	 Συλλόγου	 Πολιτικών	

Μηχανικών	 Κύπρου,	 το	 Εκπαιδευτικό	 Πρόγραμμα	 με	 θέμα	

«Σύγχρονες	Τάσεις	στις	Μεταλλικές	Κατασκευές:	Μόρφωση,	

Σχεδιασμός,	Αποτίμηση	και	Αναβάθμιση»	από	τις	22	Ιουνίου	

2017	μέχρι	τις	24	Ιουνίου	2017,	στο	Πολιτιστικό	και	Εκπαιδευ-

τικό	Κέντρο	ΕΤΕΚ,	στη	Λευκωσία.

Εκπαιδευτές	ήταν	οι	Δρ.	Δημήτρης	Βαμβάτσικος	και	Δρ.	Χά-

ρης	Γαντές.

Βράβευση	Πρωτευσάντων	Φοιτητών	Σχολής	Μηχανικής	και	Τεχνολογίας	του	ΤΕΠΑΚ

Η	Σχολή	Μηχανικής	και	Τεχνολογίας	του	ΤΕΠΑΚ	βράβευ-

σε	και	φέτος	τους	πρωτεύσαντες	προπτυχιακούς	φοιτητές	

που	συγκέντρωσαν	τη	ψηλότερη	βαθμολογία	στις	5	κατευ-

θύνσεις	των	οικείων	Τμημάτων	της	για	κάθε	έτος	σπουδών.	

Βραβεία	απονεμήθηκαν	και	από	εταιρείες	και	

οργανισμούς.	Απενεμήθη	έπαινος	και	στους	

Αριστεύσαντες	 τελειόφοιτους.	 Η	 τελετή	

βράβευσης	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 Κτήριο	

Τάσσος	Παπαδόπουλος,	στο	ΤΕΠΑΚ	στις	19	

Ιουνίου	2017	και	σημείωσε	μεγάλη	επιτυχία.

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	

βράβευσε	 την	 πρωτεύσασα	 τελειόφοιτη	 του	

Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	Μηχανι-

κών	 Γεωπληροφορικής,	 κατεύθυνση	 Πολιτι-

κών	Μηχανικών,	Αλεξάνδρου	Χαραλαμπία	και	 τον	πρωτεύ-

σαντα	τελειόφοιτο	του	Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	και	

Μηχανικών	 Γεωπληροφορικής,	 κατεύθυνση	 Τοπογράφων	

Μηχανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	Σίμου	Μάριο.

Τel.:	24361467,	Λάρνακα
Email:	info@chrysafisbricks.com
www.chrysafisbricks.com
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5o	Συνέδριο	Βιώσιμης	Κινητικότητας	και	Eυφυών	Μεταφορών

Συνάντηση	Χωρών	του	Νότου	της	FEANI

Το	Συνέδριο	διοργανώθηκε	από	το	Υπουργείο	Μεταφορών	

Συγκοινωνιών	και	Έργων	σε	συνεργασία	με	το	Πανεπιστή-

μιο	Κύπρου	και	τη	Βρετανική	Ύπατη	Αρμοστεία	Κύπρου	και	

πραγματοποιήθηκε	την	Τρίτη	16	και	την	Τετάρτη	17	Μαΐου	

2017,	στο	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	στη	Λευκωσία.	

Το	Συνέδριο	είχε	ως	στόχο	την	ενημέρωση	όλων	των	εν-

διαφερομένων	για	 τις	 εξελίξεις	σε	 θέματα	βιώσιμης	 κινη-

τικότητας	 και	 ευφυών	 συστημάτων	

μεταφορών.	

Ο	 Σύλλογος	 μας	 εκπροσωπήθηκε	

στο	 Συνέδριο	 από	 το	 Γενικό	 Γραμ-

ματέα	 Ανδρέα	 Θεοδότου,	 ο	 οποίος	

συμμετείχε	 και	 σε	 Προεδρείο	 του	

Συνεδρίου.

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Πέμπτη	 25	 Μαΐου	 2017	 στη	 Μα-

δρίτη,	 συνάντηση	 των	 χωρών	 του	 Νότου	 της	 FEANI.	 Στη	

συγκεκριμένη	συνάντηση	η	οποία	γίνεται	για	πρώτη	φορά,	

είχαν	 παραστεί	 εκπρόσωποι	 των	 Εθνικών	 Επιτροπών	 της	

Ισπανίας,	της	Πορτογαλίας,	της	Γαλλίας,	της	Ελλάδας	και	

της	Κύπρου.

Τη	χώρα	μας	εκπροσώπησε	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	Συλ-

λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	και	Γενικός	Γραμματέ-

ας	της	Εθνικής	Επιτροπής	της	FEANI	Κύπρου	Ανδρέας	Θε-

οδότου,	ενώ	ιδιαίτερα	σημαντική	ήταν	και	η	παρουσία	του	

εκπροσώπου	της	Ελλάδας,	συναδέλφου	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	κάποιων	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	κλάδους	

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	 στη	 χώρα	 μας,	

την	Άνοιξη	του	2018.
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Τεχνική	επίσκεψη	στη	Μαρίνα	Αγίας	Νάπας

Αποτελέσματα	Διαγωνισμού	φωτογραφίας	με	θέμα:	«Αρχαίες	Κατασκευές	της	Κύπρου

Το	 ΕΣ	 Λάρνακας-Αμμοχώστου	 του	 ΣΠΟΛΜΗΚ	

διοργάνωσε	τεχνική	επίσκεψη	στη	Μαρίνα	Αγίας	

Νάπας,	το	Σάββατο	14	Οκτωβρίου	2017. 

Οι	συμμετέχοντες	ενημερώθηκαν	για	την	εξέλιξη	

των	εργασιών	του	μεγαλεπίβολου	αυτού	έργου	το	

οποίο	αναμένεται	να	δώσει	νέα	πνοή	στην	ελεύ-

θερη	περιοχή	Αμμοχώστου	και	να	συμβάλει	στην	

ποιοτική	ενίσχυση	του	τουριστικού	προϊόντος.

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	 (ΣΠΟΛΜΗΚ)	

–	 Επαρχιακό	 Τμήμα	 Λευκωσίας-Κερύνειας	 προκήρυξε	

διαγωνισμό	Φωτογραφίας	 με	 θέμα:	 «Αρχαίες	Κατασκευές	

της	 Κύπρου».	 Ο	 διαγωνισμός	 πραγματοποιήθηκε	 με	 τη	

συνεργασία	 της	 Φωτογραφικής	 Εταιρείας	 Κύπρου,	 του	

Τμήματος	Αρχαιοτήτων	της		ICOMOS-Τμήμα	Κύπρου	και	της	

Ομοσπονδίας	Συνδέσμων	Εργολάβων	Κύπρου	(ΟΣΕΟΚ).

Το	 θέμα	 του	 διαγωνισμού	 ήταν	 κατασκευές	 που	

κατασκευάστηκαν	στην	Κύπρο	πριν	το	1850	και	δεν	έγιναν	

σε	αυτές	σύγχρονες	επεμβάσεις.		

Τα	βραβεία	απονέμονται	ως	ακολούθως:

1ο		 Βραβείο	-	Γιώργος	Γιαλλούρης,

	 για	τη	φωτογραφία	με	τίτλο	Καμάρες.	

2ο		 Βραβείο	-	Μάριος	Ιωαννίδης,

	 για	τη	φωτογραφία	με	τίτλο	Bath.

3ο		 Βραβείο	-	Ππαλής	Μιχαλης,

	 για	τη	φωτογραφία	με	τίτλο	Άγιος	Γεώργιος	Ελλήνων.	

Έπαινοι	 απονέμονται	 ως	 ακολούθως	 (κατά	 αλφαβητική	

σειρά):

1.	 Σοφοκλής	Αηπαυλίτης,	Υδραγωγείο	

2.	 Νίκη	Γαβριηλίδου,	Άγιος	Νικόλαος	

3.	 Γιώργος	Γιαλλούρης,	Kolossi	Castle	

	 The	Carmelites	Church	

4.	 Μερόπη	Θεοκλήτου,	Holy	Cross	

5.	 Μάριος	Ιωαννίδης,	Gymnasium	Kelaphos	Bridge	

6.	 Ερατώ	Καντούνα,	Άγιος	Νικόλαος	

7.	 Χάρης	Σολωμού,	Πέλλα	Πάις	Κερύνεια	

8.	 Κάλια	Χρίστου,	Του	Μεμμέτη	

Η	βράβευση	και	η	έκθεση	των	φωτογραφιών	θα	γίνει	στην	

Επαρχιακή	Συνέλευση	Λευκωσίας	 -	Κερύνειας.	Επίσης,	 οι	

φωτογραφίες	θα	περιληφθούν	στο	ημερολόγιο	που	θα	εκ-

δώσει	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ	για	το	2018.		
1ο	Βραβείο

2ο	Βραβείο 3ο	Βραβείο
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Tο	έτος	2018,	 είναι	 επίσημα	για	 το	ECCE,	 το	Ευρωπαϊκό	
έτος	 Πολιτικού	 Μηχανικού	 (2018	 European	 Year	 of	 Civil	
Engineer).	H	πρώτη	εκδήλωση	του	ECCE	για	το	θέμα	αυτό,	
θα	είναι	στην	Κύπρο	στην	Γενική	Συνέλευση	του	Συλλόγου	
μας,	στις	02	Δεκεμβρίου	2017	όπου	θα	κηρυχθεί	η	έναρξη	

των	εκδηλώσεων.

O	εορτασμός	και	οι	εκδηλώσεις	θα	ολοκληρωθούν	στην	Γε-
νική	Συνέλευση	του	ICE	τον	Οκτώβριο	του	2018	στο	Ηνω-
μένο	Βασίλειο	μαζί	με	τον	εορτασμό	των	200	χρόνων	του	
ICE	(Institution	of	Civil	Engineers),	όπου	θα	κηρυχθεί	η	λήξη	

των	εορτασμών.

 Το	προεδρείο	(ΕxΒο)	του	ECCE,	έχει	διορίσει	τον	Πρόεδρο	
του	ΣΠΟΛΜΗΚ	κ.	Πλάτωνα	Στυλιανού,	στην	πενταμελή	επι-
τροπή	 (steering	 committee),	 για	 τη	διοργάνωση	του	 ‘‘2018	
–	European	Year	of	Civil	Engineer’’.	Το	γεγονός	αυτό	είναι	
πολύ	σημαντικό	και	πολύ	τιμητικό	για	τον	Συλλογο	μας	και	
τον	πρόεδρο	του.

2018	-	Έτος	Πολιτικoύ	Μηχανικού

Τα	άτομα	που	έχουν	διοριστεί	στην	επιτροπή	είναι
τα	ακόλουθα:
•	Wlodzimerz	Szymczak	(leader)
•	Paul	Coughlan	(U.K.)
•	Platonas	Stylianou	(Cyprus)
•	Wojciech	Radomski	(Poland)
•	Maria	Karanasiou	(Gen.	Sec.)

25η	Γενική	Συνέλευση	&	Επαρχιακές	Συνελεύσεις	ΣΠΟΛΜΗΚ

•	 Η	 25η	 Γενική	 Συνέλευση	 του	 Συλλόγου	Πολιτικών	Μη-
χανικών	Κύπρου,	η	οποία	θα	είναι	και	εκλογική,	θα	πραγμα-
τοποιηθεί	στις	2	Δεκεμβρίου	2017,	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	

Φιλοξενία	στη	Λευκωσία.

•	 Η	 Γενική	 Συνέλευση	 έχει	 τεθεί	 υπό	 την	 αιγίδα	 του	 
Προέδρου	 της	Δημοκρατίας,	 τον	οποίο	 θα	 εκπροσωπήσει	 ο	
Υπουργός	 Εσωτερικών	 κ.	 Κωνσταντίνος	 Πετρίδης.	 Ο	 κ.	 Κ.	
Πετρίδης	θα	απευθύνει	χαιρετισμό	και	θα	κηρύξει	την	έναρξη	
των	εργασιών	της	Συνέλευσης	εκ	μέρους	του	Προέδρου	της	

Δημοκρατίας.

•	 Η	Γενική	Συνέλευση	θα	έχει	εορταστικό	χαρακτήρα	λόγω	
των	 25χρονων	 και	 θα	 αποτελέσει	 επίσης	 την	 έναρξη	 του	
Ευρωπαϊκού	Έτους	Πολιτικού	Μηχανικού	(2018).	O	επόμε-
νος	Πρόεδρος	του	ECCE	κ.	Άρης	Χατζηδάκης,	θα	δώσει	την	

κεντρική	ομιλία	της	Γενικής	Συνέλευσης	με	θέμα	«Πολιτικός 

Μηχανικός:	Το	επάγγελμα	που	μορφοποίησε	τον	σύγχρονο	

κόσμο».

•	 Οι	εορταστικές	εκδηλώσεις	για	το	Ευρωπαϊκό	Έτος	Πoλι-
τικού	Μηχανικού	θα	ολοκληρωθούν	με	τη	Γενική	Συνέλευση	
του	ICE,	στο	Λονδίνο	τον	Οκτώβριο	του	2018,	όπου	θα	εορ-

ταστούν	και	τα	200	χρόνια	από	την	ίδρυσή	του	ICE.

Της	Γενικής	Συνέλευσης	προηγούνται	οι	Επαρχιακές	Συνε-
λεύσεις	(ΕΣ)	με	το	ακόλουθο	πρόγραμμα:

10	Νοεμβρίου	–	ΕΣ	Πάφου

21	Νοεμβρίου	–	ΕΣ	Λεμεσού

22	Νοεμβρίου	–	ΕΣ	Λάρνακας-Αμμοχώστου

23	Νοεμβρίου	–	ΕΣ	Λευκωσίας	Κερύνειας

O Σύλλογος

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο Νέο  Έτος

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

Τα	Νέα	του	Συλλόγου	Χορηγεί	το	Κεραμoυργείο	Χρυσάφη
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Παγκύπριος	Χορός	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε	 με	 πολύ	 μεγάλη	 επιτυχία	 ο	 παγκύπρι-
ος	χορός	του	Συλλόγου	μας,	την	Παρασκευή	3	Νοεμβρίου	
2017,	στο	ξενοδοχείο	Hilton	Cyprus,	στη	Λευκωσία,	υπό	την	
αιγίδα	 του	 Υπουργού	 Επικοινωνιών	 και	 Έργων	 κ.	 Μάριου	
Δημητριάδη.	

Ο	χορός	ήταν	αφιερωμένος	στα	25	χρόνια	από	την	 ίδρυση	
του	Συλλόγου	μας	και	είχε	πανηγυρικό	χαρακτήρα.	Το	ψυ-

χαγωγικό	πρόγραμμα	περιελάμβανε,	μεταξύ	άλλων,	τη	συμ-
μετοχή	των	εκπληκτικών	Minus	One	οι	οποίοι	τραγούδησαν	
κλασικά	 κομμάτια	 από	 τη	 ροκ	 μουσική	 σκηνή	 /	 με	 acoustic	
διασκευές	καθώς	και	την	προβολή	σύντομης	ταινίας	για	τα	
25χρονα	του	Συλλόγου	μας.

Ευχαριστίες	σε	όλους	τους	χορηγούς	και	σε	όσους	τίμησαν	
τον	Σύλλογο	μας	με	την	παρουσία	τους.



Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

ευχαριστεί τους Χορηγούς

του Παγκύπριου Ετήσιου Χορού και της Γενικής Συνέλευσης




