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Αγαπητοί	συνάδελφοι,	μέσα	από	αυτή	την	πρώτη	επικοινωνία	
μας,	θα	ήθελα	να	σας	ευχαριστήσω	για	την	εμπιστοσύνη	σας,	
η	οποία	μου	έδωσε	την	ευκαιρία	να	αναλάβω	την	προεδρία	
του	 Συλλόγου	 μας	 για	 τη	 διετία	 2017-2019.	 Τα	 τελευταία	
δέκα	χρόνια	είχα	την	ευκαιρία	μαζί	με	άλλους	εκλεκτούς	συ-
ναδέλφους	να	εργαστώ	για	την	προώθηση	των	σκοπών	του	
Συλλόγου	 μας	 και	 είμαι	 ιδιαίτερα	 χαρούμενος	 γιατί	 ο	 Σύλ-
λογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	σήμερα,	είναι	ένας	ζω-
ντανός	και	δραστήριος	οργανισμός.	Είμαι	επίσης	περήφανος	
που	ο	Σύλλογος	μας	έχει	μεγαλώσει	και	έχει	πετύχει	πολλά	
τα	τελευταία	χρόνια.	Μαζί	με	τους	συνεργάτες	μου	στο	Κε-
ντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	και	τα	Επαρχιακά	Συμβούλια,	θα	
καταβάλουμε	κάθε	δυνατή	προσπάθεια	να	πετύχουμε	ακόμα	
περισσότερα	 για	 το	 καλό	 του	 επαγγέλματός	 μας	αλλά	 και	
της	κοινωνίας	μας	γενικότερα.

Το	νέο	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	αλλά	και	όλα	τα	Επαρ-
χιακά	μας	Συμβούλια	αποτελούνται	από	άτομα	γεμάτα	όρεξη	
για	να	προσφέρουν	και	είμαι	σίγουρος	ότι,	μαζί	και	με	τη	δική	
σας	συνεισφορά,	θα	το	πετύχουν.	Για	το	λόγο	αυτό	θα	ήθελα	
να	σας	καλέσω	όπως	ενισχύσετε	την	προσπάθεια	μας,	με	την	
ενεργή	συμμετοχή	σας	στις	δραστηριότητες	και	 επιτροπές	
του	Συλλόγου,	όπως	επίσης	και	μέσα	από	την	τακτοποίηση	
της	συνδρομής	σας.	Με	το	συμβολικό	θεωρώ	ποσό	των	25	
ευρώ	ετησίως	σας	δίδεται	η	δυνατότητα	να	λαμβάνετε	2-3	
φορές	το	χρόνο	το	περιοδικό	του	Συλλόγου	μας,	να	λαμβά-
νετε	 επίσης	 ενημέρωση	 μέσα	 από	 το	 μηνιαίο	 ηλεκτρονικό	
μας	δελτίο,	να	έχετε	πρόσβαση	σε	υλικό	που	αναρτάται	στο	
κλειστό	μέρος	της	ιστοσελίδας,	αλλά	και	να	συμμετέχετε	σε	
εκπαιδευτικά	προγράμματα	του	Συλλόγου	μας	με	μειωμένο	
τέλος	 συμμετοχής.	 Παράλληλα	 δίνετε	 την	 ευκαιρία	 στον	
Σύλλογο	μας	να	συνεχίσει	την	πλούσια	δράση	του.

Όσον	αφορά	την	επόμενη	διετία,	το	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμ-
βούλιο	του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου,	έθεσε	
διάφορους	 στόχους.	Μεταξύ	 άλλων	 θέσαμε	ως	 στόχο	 την	
καθιέρωση	του	Πιστοποιητικού	Τακτικής	Επιθεώρησης	Κτιρί-
ων.	 Στην	 χώρα	 μας	 υπάρχει	 πληθώρα	 επικίνδυνων	 οικοδο-
μών	για	τις	οποίες	απαιτείται	επιθεώρηση	και	στη	συνέχεια	
αποκατάσταση	ή	ακόμη	και	ενίσχυση	τους.	Πολύ	συχνά	γινό-
μαστε	μάρτυρες	αστοχιών	σε	διάφορες	κατασκευές	και	δεν	
πρέπει	να	ξεχνάμε	ότι	βρισκόμαστε	και	σε	μια	σεισμογενή	
περιοχή,	όπου	τα	κτίρια	μας	ενδεχομένως	να	χρειαστεί	να	
δοκιμαστούν	 σε	 σεισμικές	 φορτίσεις.	 Χρέος	 μας	 είναι	 να	
πείσουμε	την	Πολιτεία	ότι	το	συγκεκριμένο	θέμα	αφορά	την	
ασφάλεια	των	συμπολιτών	μας.

Παράλληλα	θεωρούμε	καθήκον	μας	να	συνεχίσουμε	να	προ-
σφέρουμε	 στα	 μέλη	 μας,	 και	 όχι	 μόνο,	 εκπαιδευτικά	 προ-
γράμματα	υψηλού	επιπέδου	κάτι	το	οποίο	έχει	ξεκινήσει	εδώ	
και	πολλά	χρόνια	με	αποκορύφωμα	την	Έγκριση	του	Συλλό-
γου	ως	Εκπαιδευτικό	Κέντρο	αναγνωρισμένο	από	την	Αρχή	

Ανάπτυξης	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού	
(ΑΝΑΔ).	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 δίνεται	
η	 ευκαιρία	 στους	 συμμετέχοντες	 να	
λαμβάνουν	επιχορήγηση	έως	και	80%	
του	τέλους	συμμετοχής.	Επιπρόσθετα	
την	 τελευταία	 τριετία	 είχαμε	 προσφέ-
ρει	 στους	συναδέλφους	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 για	 το	
συμβόλαιο	FIDIC	μέσω	της	συνεργασίας	που	είχαμε	με	τον	
Γερμανικό	Εκπαιδευτικό	Οργανισμό	NESTOR.	Φέτος	η	συ-
νεργασία	μας	με	τον	διεθνή	οργανισμό	FIDIC,	του	οποίου	εί-
μαστε	μέλος	τα	τελευταία	χρόνια,	έχει	ενισχυθεί	περισσότε-
ρο	αφού	πλέον	έχουμε	υπογράψει	συμφωνία	απευθείας	μαζί	
του,	κάτι	το	οποίο	δίδει	την	ευκαιρία	στον	Σύλλογο	μας	να	
διοργανώνει	ο	ίδιος	εκπαιδευτικά	προγράμματα	για	τα	συμ-
βόλαια	FIDIC,	από	τα	οποία	οι	συμμετέχοντες	θα	λαμβάνουν	
πιστοποιητικό	συμμετοχής	εγκεκριμένο	από	τον	οργανισμό	
FIDIC.	Ήδη	 έχουμε	 προγραμματίσει	 ένα	 εκπαιδευτικό	 πρό-
γραμμα	με	εκπαιδευτή	ένα	από	τους	γκουρού	των	συμβολαί-
ων	FIDIC,	τον	γνωστό	νομικό	Edward	Corbett.	Τέλος,	όσον	
αφορά	τα	συμβόλαια	FIDIC,	συνεχίζεται	η	μετάφραση	τους	
στην	Ελληνική	γλώσσα,	με	την	ενεργό	συμμετοχή	του	Γενι-
κού	Ελεγκτή,	συναδέλφου	Δρ.	Οδυσσέα	Μιχαηλίδη.	  

Η	 διασφάλιση	 των	 δικαιωμάτων	 των	 Πολιτικών	 Μηχανικών	
στη	χώρα	μας	είναι	διαχρονική	προτεραιότητα	του	Συλλόγου	
μας,	κάτι	το	οποίο	είναι	ακόμη	πιο	σημαντικό	στις	μέρες	μας	
όπου	τα	δικαιώματα	του	κλάδου	μας	δοκιμάζονται	καθημερινά.	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 υπήρξε	 έντονη	προσπάθεια	 εκ	 μέρους	
μας	να	τα	υπερασπιστούμε	και	θεωρούμε	ότι	σε	πολύ	μεγάλο	
βαθμό	 το	πετύχαμε.	Σημαντική	συμβολή	σε	αυτό	είχε	 και	 ο	
νομικός	μας	σύμβουλος,	το	Δικηγορικό	Γραφείο	«Γιώργος	Ζ.	
Γεωργίου»	του	οποίου	η	βοήθεια	είναι	πάντοτε	πολύτιμη.	

Υπάρχει	 πληθώρα	 άλλων	 στόχων	 που	 έχουν	 καθοριστεί,	
όπως	για	παράδειγμα	η	απλοποίηση	και	τυποποίηση	της	δι-
αδικασίας	 αδειοδότησης	 οικοδομών,	 η	 διερεύνηση	 της	 δυ-
νατότητας,	μαζί	με	το	ΕΤΕΚ,	να	καθοριστούν	ελάχιστα	πο-
σοστά	 αμοιβών	 για	 υπηρεσίες	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 στον	
ιδιωτικό	τομέα	αλλά	και	η	προστασία	του	περιβάλλοντος,	το	
οποίο	καθημερινά	απειλείται.

Σημαντική	 θεωρώ	 πως	 είναι	 η	 συμβολή	 του	 Συλλόγου	 μας	
προς	την	πατρίδα	μας	αλλά	και	τον	κλάδο	μας,	μέσω	της	συμ-
μετοχής	του	σε	πληθώρα	Διεθνών	Οργανισμών.	Συγκεκριμέ-
να	 ο	 ΣΠΟΛΜΗΚ	 είναι	 μέλος	 στους	 Διεθνείς	 Οργανισμούς	
FEANI,	ECCE,	ISHCCO,	EUCEET,	FIDIC,	FIB	και	WCCE.	

Οι	πιο	πάνω	στόχοι	θα	αποτελέσουν	τη	βάση	για	τις	ενέργει-
ες,	τις	προσπάθειες	και	τις	αποφάσεις	μας	στα	δύο	χρόνια	της	
θητείας	μας	στον	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	Σε	
αυτή	την	προσπάθεια	καλούμε	όλους	να	αγκαλιάσετε	το	Σύλ-
λογο	και	να	βοηθήσετε	με	την	ενεργό	συμμετοχή	σας.		

Xαιρετισμός Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ
Ανδρέα Θεοδότου

Eισαγωγή
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Η	κατασκευή	του	νέου	Αρχαιολογικού	

Μουσείου	σηματοδοτεί	 μια	σημαντική	

χειρονομία	που	στοχεύει	στην	ανάδει-

ξη	και	τη	διεθνή	προβολή	του	ιστορικού	

και	πολιτισμικού	πλούτου	της	Κύπρου.	

Η	 προετοιμασία	 του	 ήταν	 μακρόχρο-

νη,	 μέσα	 από	 δημόσιο	 διάλογο	 και	 η	

ανάδειξη	της	βραβευθείσας	πρότασης	

έγινε	μετά	από	διεθνή	διαγωνισμό	δύο	

φάσεων	και	129	συμμετοχών.

Το	 κτίριο,	 επιφάνειας	 περίπου	 35.000	

τ.μ.	και	προϋπολογισμού	€75.000.000,	

θα	υλοποιηθεί	σε	δύο	στάδια.	Περιλαμ-

βάνει,	πέρα	από	τις	μόνιμες	Εκθέσεις,	

χώρους	περιοδικών	Εκθέσεων,	Εκπαι-

δευτικά	 Εργαστήρια,	 Εργαστήρια	 Συ-

ντήρησης,	 Αποθήκες	 Αρχαιολογικού	

Υλικού,	τις	εγκαταστάσεις	του	Τμήμα-

τος	Αρχαιοτήτων,	Βιβλιοθήκη,	Αμφιθέ-

ατρο	 300	 θέσεων,	 χώρο	 στάθμευσης	

380	θέσεων,	καθώς	και	τη	διαμόρφωση	

μιας	 μεγάλης	 υπαίθριας	 έκτασης	 που	

αρχίζει	μπροστά	από	το	Κυπριακό	Κοι-

νοβούλιο	και	εκτείνεται	μέχρι	τον	Πε-

διαίο	Ποταμό.

Η	 κομβικότητα	 της	 επιλεχθείσας	 θέ-

σης,	 στο	 οικόπεδο	 όπου	 στεγαζόταν	

το	 Γενικό	 Νοσοκομείο,	 ανάμεσα	 στις	

πράσινες	περιοχές	της	πόλης	αλλά	και	

τα	 σημαντικά	 δημόσια	 κτίρια,	 υπήρξε	

αφετηρία	έμπνευσης	όχι	μόνο	για	ένα	

ανοιχτό	κτίριο	που	επικοινωνεί	με	την	

πόλη	 αλλά	 και	 για	 έναν	 ευρύ	 αστικό	

και	 περιβαλλοντικό	 σχεδιασμό	 που	

θα	 λειτουργήσει	 ενοποιητικά,	 και	 θα	

αναβαθμίσει	το	αστικό	περιβάλλον	της	

Λευκωσίας.

Η	πρόθεσή	μας	για	την	ανάδειξη	των	

αρχαιολογικών	 ευρημάτων	 από	 την	

εκσκαφή	 και	 το	 παρελθόν	 στο	 φως	

και	 τον	 παρόντα	 χρόνο,	 οδήγησε	

στην	 ανάδυση	 του	 μουσείου	 από	 το	 

έδαφος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
Θεώνη	Ξάνθη	-	XZA	Architects
με	τους	Θοδωρή	Ανδρουλάκη,
Σπύρο	Γιωτάκη,
Μαργαρίτα	Ζακυνθινού	-	Ξάνθη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ	Β’	ΦΑΣΗΣ:
Γιώργος	Ανδρεάδης	-YAP,	
Fereos	+	Associates	Architects
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
Ν.	Παπαδημητρίου
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
XZA-Αrchitects
Boris	Micka-BMA	SP
ΣΤΑΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
D.	Bosia	-	AKT	2	UK,
Σ.	Ευστρατιάδης	-	Ελληνική	Μελετητική	ATE
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
Κ.	Ζαχαριός	-	H-M	Engineering	SA
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
Κ.	Γεωργακόπουλος
Π.	Γουρδουπάκης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ:
B.	Cimerman	-
Elements	Ingenierie,	FR
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΤΟΠΙΟΥ:
H.	Pangalou
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ:
Fat	Tony	studio

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου
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Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Η	υπερύψωση	αυτή	επέτρεψε	να	ελευ-

θερωθεί	 το	 επίπεδο	 του	 εδάφους	 για	

να	 διαμορφωθεί	 ο	 μεγάλος	 δημόσιος	

χώρος	της	πόλης.

Αυτό	 είχε	 σαν	 αποτέλεσμα	 τη	 δημι-

ουργία	ενός	νέου	περιβάλλοντος	που	

το	συνθέτουν	τρεις	οριζόντιες	ζώνες:

•	Η	πάνω	ζώνη	με	το	αιωρούμενο	σώμα	

του	μουσείου,	τη	μόνιμη	έκθεση

•	Η	 ενδιάμεση	 ζώνη	 που	 δέχεται	 την	

πόλη	

•	Η	 ζώνη	 του	 εδάφους	 του	 Ποταμού	

που	 παραλαμβάνει	 τις	 καθημερινές	

λειτουργίες

Πρόκειται	για	τη	νέα	Στρωματογραφία	
του	χώρου.

Στην	πάνω	ζώνη,	η	αρχιτεκτονική	πρό-

ταση	 προσέγγισε	 το	 περιεχόμενο	 της	

μόνιμης	 έκθεσης	διαχωρίζοντάς	 το	σε	

τρεις	χωρικές	και	νοηματικές	ενότητες. 

Τον	Τόπο	που	διηγείται	 την	Προϊστο-

ρία,	 από	 την	 πρώιμη	 κατοίκηση	 του	

νησιού	μέχρι	την	εποχή	του	Λίθου	και	

του	Χαλκού,	τη	Θάλασσα,	που	αναφέ-

ρεται	 στην	 αδιάλειπτη	 σχέση	 του	 νη-

σιού	με	το	θαλάσσιο	στοιχείο	και	τον	

Κόσμο	 που	 διηγείται	 τους	 Ιστορικούς	

χρόνους	των	Κυπριακών	βασιλείων	μέ-

χρι	τη	Ρωμαϊκή	εποχή	και	το	τέλος	της	

Αρχαιότητας.	Οι	τρεις	αυτές	ενότητες	

παρήγαγαν	την	ιδέα	των	τριών	διακρι-

τών	όγκων,	των	“θησαυρών”	κατά	την	

αρχαία	 ελληνική	 έννοια,	 των	 κτισμά-

των	δηλαδή	που	φυλάσσουν	το	πολύ-

τιμο	περιεχόμενο	των	συλλογών.

Στο	 επίπεδο	 της	 πόλης,	 μια	 αλλη-

λουχία	 διαβαθμισμένων	 ποιοτήτων	

επιτρέπει	 τη	 βίωση	 του	 κτιρίου	 με	 δι-

αφορετικούς	 τρόπους.	Αρχίζει	 με	 την	

Κεντρική	πλατεία	που	αναφέρεται	και	

στο	 κοινοβούλιο	 και	 συνεχίζει	 με	 την	

υπαίθρια	 περιοχή	 της	 στεγασμένης	

εισόδου	που	εξελίσσεται	σε	ένα	κατα-

κόρυφο	αίθριο.	Η	είσοδος	επιτρέπει	τις	

φυγές	μέχρι	τη	φυτεμένη	πλατφόρμα	

των	υπαίθριων	εκθέσεων	που	καταλή-

γει	στο	νέο	πάρκο	του	ποταμού.

Στο	 επίπεδο	 του	 Ποταμού,	 μια	 μικρή	

ισόγεια	πόλη	συσπειρώνεται	γύρω	από	

το	 αίθριο	 του	 μουσείου,	 με	 το	 εστια-

τόριο,	 τις	 περιοδικές	 εκθέσεις	 και	 τη	

βιβλιοθήκη.

TOPOS
PREHISTORY

HISTORY

TIMELESS
INTERMEDIATE

SEA

COSMOS
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Διεθνής Αρχιτεκτονικός ΔιαγωνισμόςΔιεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αυτό	εκτείνεται	με	τον	δρόμο	των	Λει-

τουργών	(Διοίκηση	-	Τμήμα	Αρχαιοτή-

των)	 προς	 το	 ποτάμι.	 Τα	 Εργαστήρια	

καταλαμβάνουν	μια	πιο	προστατευμέ-

νη	περιοχή	με	διαμπερή	φυσικό	φωτι-

σμό	και	δικές	τους	μικρές	ημιυπαίθριες	

αυλές.	 Στο	 κέντρο	 ο	 εκπαιδευτικός	

κήπος	των	παιδιών.	Περίπατοι	και	πο-

λιτιστικές	 διαδρομές	 φτάνουν	 μέχρι	

την	κοίτη	του	ποταμού.	Στο	δώμα	του	

μεσαίου	όγκου	υπάρχει	το	roof	garden	

εστιατόριο	 που	 μπορεί	 να	 λειτουργεί	

ανεξάρτητα	 και	 είναι	 ταυτόχρονα	 το	

Belvedere	της	πόλης.	

Η	κατασκευή	του	μουσείου	έρχεται	να	

συνδυάσει	 την	 τεχνολογική	 ακρίβεια	

και	 την	 παραμετροποίηση	 του	 κελύ-

φους	με	την	γήινη	υπόσταση		της	υφής	

και	 την	εικόνα	του	πλαστικού	 	 τεχνή-

ματος,	γεγονός	που	καθορίζει	εντέλει	

τη	μοναδικότητα	της	μορφικής	και	αι-

σθητικής	του	παρουσίας.

Η	στατική	επίλυση	απελευθερώνει	τον	
ισόγειο	χώρο	από	υποστυλώματα,	επι-
τρέποντας	 την	 ελεύθερη	 διαμόρφωσή	
του,	ώστε	να	αποδοθεί	στην	πόλη		και	
ταυτόχρονα	 απελευθερώνει	 από	 υπο-
στυλώματα	 τους	 εκθεσιακούς	 χώρους	
επιτρέποντας	 την	 άνετη	 και	 ευέλικτη	
διάταξη	 του	 περιεχομένου	 των	 εκθέ-
σεων.	 Η	 στατική	 λύση	 προτείνει	 μια	
εκτεταμένη	 βάση	 από	 χυτό	 (in	 situ)	
οπλισμένο	σκυρόδεμα	και	ομοίως	στα-
τικώς	ανεξάρτητους	από	αυτή	δομικούς	
πυρήνες	από	μπετόν.	Η	υπερκατασκευή	
των	εκθεσιακών	όγκων	αποτελείται	από	
χαλύβδινο	 σκελετό	 διώροφων	 δικτυ-
ωματικών	 δοκών	 που	 διατρέχουν	 την	
περίμετρο	 κάθε	όγκου	 και	 αναρτώνται	
από	τους	δομικούς	πυρήνες,	εκτεινόμε-
νοι	σε	πρόβολο	εκατέρωθεν.	Οι	πλάκες	
δαπέδων	είναι	σύμμικτες	επί	εγκάρσιων	
δικτυωματικών	δοκών,	ενώ	ένα	πρόσθε-
το	μεταλλικό	πατάρι	αναρτάται	από	την	
οροφή,	 προσφέροντας	 στη	 λειτουργι-
κότητα	και	τον	φωτιστικό	χειρισμό.	
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STRUCTURAL NET
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SHOTCRETE

FIRST LAYER
ROUGH CONCRETE

Διεθνής Αρχιτεκτονικός ΔιαγωνισμόςΔιεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Οι	γέφυρες	και	τα	ενδιάμεσα	στέγαστρα	

είναι	 ελαφρές	 καλωδιωτές	 κατασκευ-

ές,	 εντεινόμενες	 μεταξύ	 των	 κτιρίων.	

Η	ανάρτηση	των	υπερκείμενων	όγκων	

από	τους	πυρήνες	όχι	μόνο	προσφέρει	

στην	 απελευθέρωση	 και	 ευελιξία	 των	

χώρων	 αλλά	 εν	 δυνάμει	 απομονώνει	

τα	 κτίρια	 της	 ανωδομής	 από	 μεγάλες	

οριζόντιες	σεισμικές	φορτίσεις.	

Ο	 βιοκλιματικός	 -	 ενεργειακός	 σχε-

διασμός	 του	 κτιρίου	 εξασφάλισε	 την	

ενεργειακή	 του	 απόδοση	 και	 αξιοποί-

ησε	τα	κλιματικά	δεδομένα	με	έμφαση	

στο	φυσικό	δροσισμό	και	 τη	δημιουρ-

γία	σκιασμένων	και		δροσερών	χώρων	

στο	άμεσο	περιβάλλον	 του	μουσείου,	

χώρων	 συνάντησης,	 ανάπαυσης	 και	

άνετης	παραμονής.	

Ένα	 αρχαιολογικό	 μουσείο	 είναι	 ένα	

κτίριο	 που	 καλείται	 να	 προστατεύσει	

τη	μνήμη	και	να	διερμηνεύσει	το	 	πα-

ρελθόν.	Με	αυτή	την	έννοια,	για	κάθε	

λαό	είναι	ένα	κτίριο	ταυτότητας	και	αυ-

τογνωσίας.	Ταυτόχρονα,	καθώς	οι	χώ-

ροι	αυτοί	εξ’	ορισμού	πραγματεύονται	

το	 παρελθόν,	 κινδυνεύουν	 να	 γίνουν	

στατικά	 συμβάντα,	 αποκομμένα	 από	

την	τρέχουσα	αστική	ζωή.

Έτσι,	 ένα	 θεμελιώδες	 ζητούμενο	 που	

τέθηκε	εξ	αρχής	ήταν	το	πώς	η	αρχι-

τεκτονική	γραφή	θα	συνυπήρχε	χωρίς	

να	καθυποτάσσει	ή	και	να	εξαφανίζει,	

αλλά	αντίθετα	να	αναδεικνύει	την	ταυ-

τότητα	του	κτιρίου.	Και	ακόμα	η	ανάγκη	

για	την	εισχώρηση	του	ενεστώτα	χρό-

νου	 	 στη	 λειτουργία	 του	 κτιρίου,	 είτε	

με	 την	 ανακουφιστική	 παρουσία	 της	

φύσης,	είτε	με	φυγές	στη	ζώσα	πόλη,	

ώστε	να	καταστεί	ένας	τόπος	όχι	μόνο	

περιστασιακής	επίσκεψης	αλλά	που	θα	

συμμετέχει	 στην	 καθημερινότητα	 της	

ζωής	της	πόλης.	

Στόχος	 της	 πρότασης	 είναι	 μια	 εγκα-

τάσταση	 που	 θα	 δημιουργήσει	 νέα	

περιβάλλοντα	 και	 θα	 αναζωογονήσει	

τον	 αστικό	 ιστό,	 δημιουργώντας	 έναν	

νέο	 πόλο	 κοινωνικών	 δραστηριοτήτων	

εκτός	των	τειχών,	ένα	νέο	πεδίο	πολιτι-

σμού	και	μια	κοιτίδα	ανάδειξης	και	προ-

βολής	της	Κυπριακής	Αρχαιολογίας.		

CONCRETE CORES
AND FIN WALLS

PERIMETER TRUSS-
PREFABRICATED PIECES

CASTELLATED BEAMS

FLOORS

PREFABRICADED PANELS
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Αντισεισμικός σχεδιασμός μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος
σε υποστυλώματα, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη θλιπτική παραμορφωσιακή 

ικανότητα του σκυροδέματος
Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης,	Πολιτικός	Μηχανικός

Αντικείμενο	 της	παρούσας	μελέτης	είναι	 η	αξιοποίηση	 της	

διαθέσιμης	 ικανότητας	 θλιπτικής	 παραμόρφωσης	 σκυροδέ-

ματος	εcu	για	τον	αντισεισμικό	ανασχεδιασμό	καθώς	και	την	

ενίσχυση	ενός	υφιστάμενου	υποστυλώματος.	Πρόκειται	για	

επέκταση	της	αρχικής	μεθόδου	του	ομοτ.	Καθ.	ΕΜΠ	και	μέ-

λους	της	Ακαδημίας	Αθηνών,	κου	Θ.	Π.	Τάσιου,	με	σκοπό	να	

ληφθεί	υπόψη	στους	υπολογισμούς	η	ακριβέστερη	προσέγ-

γιση	 του	 δείκτη	 συμπεριφοράς	qμ,	 όπως	 προκύπτει	 από	 τη	

χρήση	του	πραγματικού	διαγράμματος	τέμνουσας	ως	προς	

την	οριζόντια	μετακίνηση	της	κορυφής	του	υποστυλώματος.	

Σε	πρώτο	στάδιο	αποδεικνύεται	η	εξίσωση	του	δείκτη	πλαστι-

μότητας	μετατοπίσεων	μδ	ως	προς	το	δείκτη	πλαστιμότητας	

καμπυλοτήτων	μ1/r.	Ακολούθως,	από	τις	εκφράσεις	καμπυλο-

τήτων	σε	στάδια	πρώτης	διαρροής	και	οριακής	αντοχής,	αντί-

στοιχα,	σε	συνδυασμό	με	την	εξίσωση	στατικής	ισορροπίας	

των	εντατικών	μεγεθών	σε	στάδιο	αστοχίας,	καθώς	και	την	

εμπειρική	εξίσωση	που	δίνει	την	εcu	ως	προς	το	συντελεστή	

περίσφυξης	ωw,	προκύπτει	η	έκφραση	που	δίνει	τον	απαραί-

τητο	χαλύβδινο	οπλισμό	του	μανδύα	έναντι	τέμνουσας,	για	

την	αντισεισμική	ενίσχυση	του	υποστυλώματος.	Συγκρίσιμα	

είναι	τα	αποτελέσματα	από	την	εφαρμογή	της	μεθόδου,	με	

τα	 αντίστοιχα	 αποτελέσματα	 που	 δίνουν	 άλλες	 μέθοδοι,	

όπως	η	Μέθοδος	Φασμάτων	Εναλλακτικών	Επεμβάσεων.

1.	Εισαγωγή

Πριν	από	μια	εικοσαετία	οι	αναλύσεις	που	αφορούσαν	την	

αποτίμηση	και	τον	ανασχεδιασμό	υφιστάμενων	κτηρίων	από	

οπλισμένο	σκυρόδεμα,	όπως,	π.χ.,	οι	προτεινόμενες	αναλύ-

σεις	στην	εργασία	των	Clough	&	Penziel	(1993),	βασίζονταν	

στην	 υπόθεση	 ελαστικής	 –	 γραμμικής	 συμπεριφοράς,	 με	

αποτέλεσμα	να	μην	εκφράζουν	την	πραγματική	κατάσταση	

υπό	τον	σεισμό	σχεδιασμού,	ο	οποίος	προϋποθέτει	μια	προ-

χωρημένη	ελαστο	–	πλαστική	συμπεριφορά	της	κατασκευής.	

Οι	 σύγχρονες	 αντιλήψεις	 βασίζονται	 στη	 σύγκριση	 μεταξύ	

της	διαθέσιμης	 ικανότητας	παραμόρφωσης	των	μελών	των	

υφιστάμενων	κατασκευών	και	της	απαίτησης	για	τα	διάφορα	

επίπεδα	επιτελεστικότητας.

Πρέπει	να	επισημανθεί,	ωστόσο,	ότι	οι	κλασσικές	ελαστικές,	

πλήρως	 γραμμικές	 αναλύσεις	 δεν	 έχουν	 αποριφθεί	 αλλά	

εξακολουθούν,	υπό	προϋποθέσεις,	να	χρησιμοποιούνται	για	

τους	πιο	κάτω	λόγους:

I.	Περιγράφουν	αρκετά	ικανοποιητικά	την	εντατική	κατάστα-

ση	σε	διάφορες	κρίσιμες	θέσεις	του	φέροντος	οργανισμού	

για	σεισμούς	μικρής	έντασης.

II.	Προσφέρουν	τις	μόνες	πρακτικώς	εφικτές	«εκτιμήτριες»	

των	εντατικών	μεγεθών	υπό	το	σεισμό	σχεδιασμού,	με	την	

προϋπόθεση	ότι	θα	έχουμε	πλήρη	συναίσθηση	της	αβεβαιό-

τητας	αυτών	των	εντατικών	μεγεθών	και	θα	ενισχύσουμε	την	

κατασκευή	για	να	μπορέσει	να	αντιμετωπίσει	αποτελεσματι-

κά	αυτή	την	αβεβαιότητα	(εφαρμογή	προνοιών	του	EC8).

Σχήμα	1.	 Καμπύλη	αντίστασης	κατασκευής	ή	μέλους	αυτής	
σε	επαναλαμβανόμενη	οριζόντια	ώθηση	(δημιουρ-
γία	βρόχων	υστέρησης).

Με	βάση	τα	πιο	πάνω	ανακύπτει	η	πολύτιμη	έννοια	της	πλα-

στιμότητας,	δηλαδή	 της	 ικανότητας	 της	 κατασκευής	 (ιδίως	

των	κρισίμων	περιοχών	των	δομικών	στοιχείων	της)	να	αντα-

ποκρίνεται	στις	επιβαλλόμενες	από	το	σεισμό	μετελαστικές	

παραμορφώσεις	με	σταθερή	αντίσταση	και	να	καταναλώνει	

ενέργεια	χωρίς	αισθητή	μείωση	της	αντίστασης	της.	Σε	μια	

επαναλαμβανόμενη	οριζόντια	ώθηση	H	όπως	είναι	η	σεισμι-
κή,	η	αντίσταση	Hu	στις	μετακινήσεις	είναι	πρακτικά	σταθερή	

και	οι	βρόχοι	υστέρησης	έχουν	αρκετά	μεγάλο	εμβαδό,	το	

οποίο	αντιστοιχεί	σε	αρκετά	μεγάλη	απορροφούμενη	ενέρ-

γεια	 (Σχήμα	 1).	 Είναι	 βασικό	 να	 υπενθυμίσουμε	 ότι,	 στην	

πραγματικότητα,	ο	σεισμός	δεν	είναι	 ένα	«εξωτερικό	φορ-

τίο»,	αλλά	μια	επιβαλλόμενη	μετακίνηση	ή	μια	επιβεβλημέ-

νη	στροφή	σε	μια	θέση	πακτώσεως	όπου	η	κατασκευή	ή	ένα	

δομικό	της	στοιχείο	αποκρίνεται	με	κάποια	αντίσταση.	Έτσι,	

για	παράδειγμα,	μια	διατομή	στην	οποία	επιβάλλεται	κάποια	

καμπυλότητα	 δ/r,	 αρκετά	 αυξημένης	 τιμής,	 αποκρίνεται	 με	
ροπή	Μ*,	η	οποία	ενδέχεται	να	είναι	μικρότερη	της	μέγιστης	
τιμής	Μmax	που	μπορεί	να	αναλάβει	η	διατομή	(Σχήμα	2).	Όλα	

αυτά	συνιστούν	την	τοπική	συμπεριφορά	ενός	μέλους.	

Σύμφωνα	 με	 τα	 πιο	 πάνω,	 προκύπτει	 η	 αναγκαιότητα	 υπο-

λογισμού	 κατάλληλης	 περίσφιξης	 ώστε	 ένα	 υφιστάμενο	

υποστύλωμα	 να	 αποκτήσει	 ένα	 επιθυμητό	 «τοπικό»	 δείκτη	

συμπεριφοράς	qμ.	Έτσι,	στη	συνέχεια	του	άρθρου	αυτού	θα	

γίνει	περιγραφή	της	διαδικασίας	υπολογισμού	της	τιμής	qμ,	

όπως	προκύπτει	 από	 τη	 χρήση	 του	 προτεινόμενου	διγραμ-

μικού	μοντέλου,	που	προσεγγίζει	το	πραγματικό	διάγραμμα	

οριζόντιας	ώθησης	ως	προς	την	οριζόντια	μετακίνηση	της	κο-

Επιστημονικά ΘέματαΕπιστημονικά Θέματα
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ρυφής	του	υποστυλώματος	και	αποτελεί	γενίκευση	αντίστοι-

χης	έκφρασης	ελαστικού	–	πλήρως	πλαστικού	μοντέλου,	το	

οποίο	περιγράφεται	στη	βιβλιογραφία	(Θ.	Π.	Τάσιος,	2012).

Σχήμα	2.	Διάγραμμα	 ροπών	 –	 καμπυλοτήτων	 υποστυλώμα-
τος	(μεγάλες	παραμορφώσεις).

Θα	επεξηγηθούν,	επίσης,	τα	πλεονεκτήματα	της	προτεινόμε-

νης	έκφρασης	του	qμ	έναντι	της	αντίστοιχης	έκφρασης	που	

δίνει	ο	Ευρωκώδικας	8.	Ακολούθως,	αποδεικνύεται	η	μαθη-

ματική	έκφραση	του	δείκτη	πλαστιμότητας	μετατοπίσεων	μδ 
ως	 προς	 το	 δείκτη	 πλαστιμότητας	 καμπυλοτήτων	 μ1/r.	 Στη	

συνέχεια	αποδεικνύεται	η	σχέση	της	διαθέσιμης	ικανότητας	

θλιπτικής	παραμόρφωσης	σκυροδέματος	εcu	ως	προς	το	δεί-

κτη	μ1/r,	η	οποία	οδηγεί	στη	σημαντική	έκφραση	που	δίνει	την	

τιμή	του	συντελεστή	περίσφιξης	ωw	ως	προς	το	δείκτη	μ1/r.	

Η	τελευταία	αυτή	έκφραση	δίνει	τον	απαραίτητο	χαλύβδινο	

οπλισμό	του	μανδύα	έναντι	τέμνουσας,	για	την	αντισεισμική	

ενίσχυση	του	υποστυλώματος.	Τα	αποτελέσματα	της	προτει-

νόμενης	μεθόδου	είναι	συγκρίσιμα	με	αυτά	της	Μεθόδου	Φα-

σμάτων	Εναλλακτικών	Επεμβάσεων	(Thermou	et	al.,	2007).

2.	Γενικές	αρχές	αντισεισμικής	αναβάθμισης

Εξετάζοντας	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	ένα	υπο-

στύλωμα	μιας	υφιστάμενης	κατασκευής	από	οπλισμένο	σκυ-

ρόδεμα,	 είναι	 δυνατό	 να	 παρατηρηθεί	 ενανθράκωση	 στις	

επιφάνειες	 του	 σκυροδέματος,	 διάβρωση	 ή	 οξείδωση	 του	

οπλισμού	 και	 γενικά	 αποσάθρωση	 του	 οπλισμένου	 σκυρο-

δέματος	λόγω	επίδρασης	των	επιβλαβών	ανιόντων	(SO4
-, Cl- 

και NO3
-).	Έτσι,	τα	υποστυλώματα	που	παρουσιάζουν	τέτοια	

προβλήματα	 και	 δεν	 έχουν	 απαραίτητες	 ενισχύσεις,	 είναι	

δυνατό	να	εμφανίσουν	τις	εξής	αδυναμίες:

1)	 Ενδέχεται	να	υπάρξουν	αστοχίες	ψαθυρού	τύπου	λόγω	

αδυναμίας	του	υποστυλώματος	να	αναπτύξει	πλαστιμό-

τητα	στις	κρίσιμες	διατομές,	στη	διάρκεια	σεισμού.

2) Τοπικές	αδυναμίες	που	οφείλονται	σε	εσωτερικές	ή	εξω-

τερικές	ασυνέχειες	(ρωγμές)	ή	κενά	στη	μάζα	του	σκυρο-

δέματος,	είναι	δυνατό	να	οδηγήσουν	σε	αστοχίες	όταν	η	

κατασκευή	υποβληθεί	σε	σεισμικές	διεγέρσεις.

Η	 «θεραπεία»	 της	 πιο	 πάνω	 παθογένειας	 του	 οπλισμένου	

σκυροδέματος	 περιλαμβάνει,	 σε	 πρώτο	 στάδιο,	 την	 αντικα-

τάσταση,	όσο	είναι	δυνατόν,	 του	φθαρμένου	σκυροδέματος	

με	καινούργια	κονιάματα	υψηλής	συνάφειας.	Ωστόσο,	η	απο-

τελεσματική	επέμβαση	συνίσταται,	σε	δεύτερο	στάδιο,	στην	

τοποθέτηση	κατάλληλου	μανδύα	οπλισμένου	σκυροδέματος,	

με	τον	οποίο	θα	επιτύχουμε	την	επιδιωκόμενη	πλαστιμότητα.	

Σχήμα	3.	 Σκοπούμενο	 σχήμα	 απόκρισης	 κτηρίου	 (πλευρική	
μετάθεση).

Πρώτο,	λοιπόν,	κέρδος	των	πλάστιμων	κατασκευών	είναι	η	

σημαντικά	 μειωμένη	απαιτούμενη	αντοχή	 τους	Hu,	 για	 τον	

ίδιο	σεισμό	σχεδιασμού,	σε	σύγκριση	με	την	περίπτωση	όπου	

η	ίδια	κατασκευή	δεν	διέθετε	πλαστιμότητα,	οπότε	θα	έπρε-

πε	να	αντέχει	σε	πολύ	μεγαλύτερη	δύναμη	Hel,	η	οποία	προ-

κύπτει	από	καθαρά	ελαστική	ανάλυση.	Δεύτερο	και	εξ’ίσου	

σημαντικό	κέρδος	είναι	η	αύξηση	της	διαθέσιμης	θλιπτικής	

παραμορφώσιμότητας	εcu	του	σκυρόδεματος	κατά	τη	θραύση	

και	κατά	συνέπεια	η	βελτίωση	της	«τοπικής»	πλαστιμότητας	

της	κρίσιμης	διατομής	του	υποστυλώματος.	Δεν	πρέπει,	βέ-

βαια,	να	ξεχνούμε	ότι	κύριος	σκοπός	του	εν	λόγω	ανασχεδι-

ασμού	και	της	επιδιωκόμενης	στερεωτικής	επέμβασης	είναι	

η	προστασία	της	ανθρώπινης	ζωής	σε	περίπτωση	ενός	«εν	

δυνάμει»	καταστροφικού	σεισμού.

Για	να	πραγματοποιηθεί	η	ανάλυση	μιας	υφιστάμενης	κατα-

σκευής	πρέπει	να	καθοριστεί	το	σκοπούμενο	σχήμα	απόκρι-

σης	 του	 κτηρίου,	 το	 οποίο	 διαμορφώνεται	 από	 τη	 σχετική	

δυσκαμψία	των	δοκών	και	υποστυλωμάτων	κάθε	ορόφου	και	

πρακτικά	λαμβάνει	τιμή	μεταξύ	των	ορίων	του	διατμητικού	και	

του	καμπτικού	σχήματος	πλευρικής	μετάθεσης	(Σχήμα	3).	Σε	

κάθε	περίπτωση,	το	σκοπούμενο	σχήμα	απόκρισης	του	ενι-

σχυμένου	κτηρίου	πρέπει	να	στοχεύει	στη	βέλτιστη	κατανο-

μή	της	σχετικής	μετακίνησης	του	κάθε	ορόφου	και	ιδιαίτερα	

της	 εφαπτομενικής	σχετικής	δυσκαμψίας.	Ο	στόχος	αυτός	

επιτυγχάνεται	 μέσω	 επιλεκτικής	 αύξησης	 της	 δισκαμψίας	

του	κάθε	ορόφου	με	χρήση	των	συντελεστών	βαρύτητας	wj
-

Έτσι,	αφού	αποφασιστεί	το	σκοπούμενο	σχήμα	ταλάντωσης	

του	κτηρίου	{Φtarget}={Φ1, Φ2, ...,Φj, …,Φn},	ο	συντελεστής	βα-

ρύτητας	wj	 του	ορόφου	 j	προσδιορίζεται	από	την	πιο	κάτω	
σχέση	(Thermou	et	al.,	2007):

2

1

όπου	n	ο	αριθμός	ορόφων.	Η	γενικευμένη	μάζα	Μ*,	 η	 γε-
νικευμένη	 δισκαμψία	Κ*	 του	 ισοδύναμου	 ταλαντωτή	 και	 η	
επιδιοκώμενη	δισκαμψία	Κj	κάθε	ορόφου	 j	δίνονται	από	τις	
εξής	εκφράσεις:
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Στην	περίπτωση	τριγωνικής	κατανομής	η	σχέση	(1)	απλοποι-

είται	ως	εξής:

3

ενώ	η	τέμνουσα	Vj,	η	μετατόπιση	στην	κορυφή	δtop	και	η	τέ-

μνουσα	βάσης	Vb	δίνονται	από	τις	σχέσεις:

4

και

όπου	δj	είναι	η	σχετική	μετακίνηση	κάθε	ορόφου j	όπως	προ-
κύπτει	από	το	τριγωνικό	σκοπούμενο	σχήμα	παραμόρφωσης.	

Ο	 υπολογισμός	 των	 αναμενόμενων	 εντατικών	 μεγεθών	 σε	

κάθε	υποστύλωμα	k	του	ορόφου	j	γίνεται	με	τη	βοήθεια	των	
πιο	κάτω	σχέσεων:

5

και

όπου	Αk	είναι	το	εμβαδό	διατομής	του	υποστυλώματος	και	

nc	το	πλήθος	των	υποστυλωμάτων	του	ορόφου.	Από	τα	πιο	

πάνω	φαίνεται	η	σημασία	της	ακαμψίας	κάθε	υποστυλώμα-

τος	καθώς	και	της	απόκρισης	που	παρουσιάζει	στις	επιβεβλη-

μένες	 από	 το	 σεισμό	 οριζόντιες	 μετατοπίσεις	 του	 ορόφου	

στον	 οποίο	 βρίσκεται.	 Το	 θέμα	 αυτό	 θα	 μας	 απασχολήσει	

αμέσως	πιο	κάτω.	

3.	Δείκτης	πλαστιμότητας	καμπυλοτήτων

Κατά	την	αστοχία	της	θλιβόμενης		ζώνης	του	σκυροδέματος	

η	 γωνία	στροφής	Δθ	 δύο	 γειτονικών	διατομών	ΑΒ	 και	 ΓΔ,	
υφιστάμενου	υποστυλώματος,	δίνεται	από	την	πιο	κάτω	σχέ-

ση	(Θ.	Π.	Τάσιος,	2012):

6

όπου	εc,lim είναι	η	οριακή	τιμή	της	παραμόρφωσης	του	σκυρο-
δέματος	στο	υφιστάμενο	υποστύλωμα	πριν	από	οποιαδήπο-

τε	στερεωτική	επέμβαση	(Σχήμα	4).	Έτσι	για	να	επιτευχθούν	

μεγάλες	 γωνίες	 στροφής	 μέχρι	 τη	 θραύση,	 υπό	 συνθήκες	

πλαστικής	 συμπεριφοράς,	 πρέπει	 να	 μην	 υπάρξει	 θραύση	

στο	σκυρόδεμα	όταν	εc,lim=0,35%	αλλά	πολύ	αργότερα	(π.χ.	

όταν	εcu*=1,35%)	ώστε	να	δοθεί	χρόνος	στο	υποστύλωμα	να	

«επιτύχει»	κατάλληλη	τιμή	για	το	δείκτη	πλαστιμότητας	με-

τακινήσεων	μδ,	ο	οποίος	είναι	συνάρτηση	του	δείκτη	συμπε-

ριφοράς	qμ.	 Άρα	 θα	 μπορούσαμε	 να	πούμε,	 γενικά,	 ότι	 για	

δεδομένη	αξονική	δύναμη	και	τέμνουσα,	κάθε	επιθυμητή	τιμή	

του	qμ	θα	υπαγορεύει	μια	επιθυμητή	τιμή	του	εcu*.

Σχήμα	4.	Διατομή	 υφιστάμενου	 υποστυλώματος	 με	 οριακή	
τιμή	παραμόρφωσης	σκυροδέματος.

Αναμφίβολα	είναι	πολύ	χρήσιμη	η	εμφάνιση	της	πλαστιμότη-

τας	στις	κρίσιμες	περιοχές	όπως	είναι	οι	θέσεις	κοντά	στους	

κόμβους	δοκών	–	υποστυλωμάτων,	γιατί	η	κατασκευή	καθί-

σταται	ικανή	να	αντιμετωπίσει	και	τις	αβεβαιότητες	της	ανά-

λυσης	που	εφαρμόζεται.

Αν,	λοιπόν,	για	κάποια	αιτία,	η	τιμή	της	έντασης	(συνδυασμός	

αξονικής	δύναμης,	τέμνουσας	και	καμπτικής	ροπής)	ξεπερά-

σει	την	αντοχή	σε	μια	κρίσιμη	διατομή,	τότε	εκεί	επέρχεται	η	

πλαστικοποίηση,	δηλαδή	εμφανίζεται	πλαστική	άρθρωση	και	

η	ένταση	ανακατανέμεται	σε	άλλα	μέλη.	Η	ανακατανομή	της	

έντασης	εξαρτάται,	προφανώς,	από	το	βαθμό	υπερστατικό-

τητας	της	κατασκευής.	

Η	προαναφερόμενη	πλάστιμη	συμπεριφορά	εκφράζεται	από	

το	δείκτη	συμπεριφοράς	qμ	και	το	δείκτη	πλαστιμότητας	με-

τακινήσεων	μδ.	 Οι	 εν	 λόγω	 δείκτες	 επιφέρουν	 τόσο	 μεγα-

λύτερη	οικονομικότητα	 και	ασφάλεια	στις	 κατασκευές	όσο	

περισσότερο	 εξασφαλίζουμε	 την	 επιθυμητή	 πλαστιμότητα,	

την	υπερστατικότητα	 και	 τον	χειρισμό	 των	δευτερευόντων	

μηχανισμών	άμυνας.	Έτσι,	μέχρι	τώρα	στη	διεθνή	βιβλιογρα-

φία	διακρίνονται	οι	εξής	τέσσερεις	περιπτώσεις	εκφράσεων	

του	δείκτη	συμπεριφοράς	qμ	συναρτήσει	του	δείκτη	πλαστι-

μότητας	μετακινήσεων	μδ	του	μέλους	ή	της	κατασκευής:

1) Εύκαμπτα	συστήματα:	Στις	περιπτώσεις	αυτές	 ισχύει	η	

παραδοχή	 ισότητας	 των	 απαιτούμενων	 μετακινήσεων,	

ενώ	 η	 τιμή	 της	 ιδιοπεριόδου	 θεωρείται	 αρκετά	 μεγάλη	

(π.χ.	Τ=1,2	sec	για	κτήριο	με	14	ορόφους).	Τότε	από	το	
Σχήμα	5	προκύπτει	η	πιο	κάτω	έκφραση	με	την	οποία	ορί-

ζονται,	ουσιαστικά,	οι	δείκτες	qμ	και	μδ:

7

Ως	γνωστό	το	Σχήμα	5	αφορά	μια	ελαστική	–	πλήρως	πλα-

στική	συμπεριφορά.
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Σχήμα	5.	Διάγραμμα	οριζόντιας	ώθησης	F	ως	προς	την	ορι-
ζόντια	μετακίνηση	κορυφής	δ	(περίπου	ίσες	μετα-
κινήσεις	στο	τριμερές	φάσμα).

2) Συνήθη	πολυώροφα	κτήρια:	Πρόκειται	για	περιπτώσεις	

κατασκευών	 όπου	 ισχύει	 η	 ισότητα	 ταχυτήτων	 για	 τη	

μεσαία	περιοχή	του	τριμερούς	φάσματος	σχεδιασμού.	

Από	το	Σχήμα	6	εύκολα	διαπιστώνει	κανείς	ότι	η	ενέρ-

γεια	που	παράγεται	από	την	ελαστική	δύναμη	Fel	είναι	

ίση	με	(1/2)qμδyFel	και	η	ενέργεια	που	παράγει	η	Fpl	(έναρ-

ξη	πλήρους	πλαστικής	διαρροής)	είναι	(1/2)δyFpl+(δu-δy)
Fpl.	Ωστόσο,	η	ενέργεια	που	αποθηκεύεται	στην	κατα-

σκευή	πρέπει	να	είναι	η	ίδια,	είτε	αυτή	οφείλεται	στην	

Fel	είτε	στην	Fpl.	Έτσι,	από	την	ισότητα	μεταξύ	των	δύο	

πιο	πάνω	εκφράσεων	προκύπτει	η	πιο	κάτω	σχέση:

8

Σχήμα	6.	 Διάγραμμα	οριζόντιας	ώθησης	F	ως	προς	την	ορι-
ζόντια	μετακίνηση	κορυφής	δ	(περίπου	ίσες	ταχύ-
τητες	στο	τριμερές	φάσμα).

3)		 Προμελέτες:	Για	το	στάδιο	προμελέτης	συνήθως	χρησι-

μοποιείται	η	πιο	κάτω	έκφραση:

9

Η	 πιο	 πάνω	 σχέση	 χρησιμοποιείται	 στις	 περιπτώσεις	 όπου	 

Τ > (2ΤC/3),	όπου	η	τιμή	της	παραμέτρου	Τc	δίνεται	από	το	

φάσμα	σχεδιασμού.

4)	 Ακριβέστερη	έκφραση:	Ως	γνωστό,	το	ελαστικό	φάσμα	

σχεδιασμού	 (κατά	EC8),	 δίνει	 τις	 τιμές	 του	 qμ	 που	 θα	

πρέπει	 να	 εφαρμόζονται,	 οι	 οποίες	 δίνονται	 από	 την	

επόμενη	σχέση	του	Κανονισμού:

10

11

12

Στο	σημείο	αυτό	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	για	τον	ανασχεδι-

ασμό	ενός	μεμονωμένου	υποστυλώματος,	αντί	για	το	γενικό	

δείκτη	συμπεριφοράς	του	όλου	οικοδομήματος,	θα	πρέπει	να	

γίνεται	χρήση	του	τοπικού	δείκτη	συμπεριφοράς	του	μέλους	

αυτού.	Ως	εκ	 τούτου,	 η	παρούσα	έρευνα	προτείνει	 μια	 έκ-

φραση	που	είναι	ακριβέστερη	της	(8),	η	οποία	προκύπτει	λαμ-

βάνοντας	υπόψη	τη	μικρή,	έστω,	κράτυνση	που	παρουσιάζει	

η	γραφική	παράσταση	της	καμπύλης	αντίστασης,	δηλαδή	της	

οριζόντιας	δύναμης	F	στην	κορυφή	του	υποστυλώματος	ως	
προς	την	αντίστοιχη	μετατόπιση	δ	 της	κορυφής	 (Σχήμα	7).	
Έτσι,	εάν	η	κλίση	της	καμπύλης	στην	ελαστική	περιοχή	εί-

ναι	Κe	τότε	στην	ελαστοπλαστική	περιοχή	θα	είναι	βΚe	όπου	 

0 < β < 0,10	 (Παναγόπουλος	και	Κάππος,	2009).	Τότε	η	έκ-
φραση	που	δίνει	την	F	είναι	η	εξής:

Πρόκειται	 για	 διγραμμική	 καμπύλη	 που	 έχει	 σχετικά	 απλή	

μορφή	και	είναι,	προφανώς,	πολύ	πιο	εύκολη	στις	εφαρμο-

γές	του	αντισεισμικού	σχεδιασμού	από	ότι	μια	εκθετική	συ-

νάρτηση	F	ως	προς	τη	μετατόπιση.

Σχήμα	7.	Προτεινόμενο	διγραμμικό	μοντέλο	καμπύλης	αντί-
στασης	 της	F	ως	προς	 την	οριζόντια	μετακίνηση	
κορυφής	δ.

Τότε	η	 ενέργεια	που	παράγει	 η	Fel	 δίνεται	από	 την	έκφραση	

Eel=(1/2)qμδyFel	ενώ	η	ενέργεια	που	παράγεται	από	την	Fpl είναι:
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Θα	πρέπει	να	ισχύει	η	ισότητα	μεταξύ	Eel	και	Epl οπότε,	μετά	
από	απλές	πράξεις,	προκύπτει	η	πιο	κάτω	σχέση	μεταξύ	qμ 
και	μδ:

13

Παρατηρεί	κανείς	ότι	για	β=0	(δηλαδή	για	μηδενική	κράτυν-

ση)	προκύπτει	η	έκφραση	(8).	

Αξίζει,	λοιπόν,	να	διερευνηθούν	τα	πλεονεκτήματα	της	σχέ-

σης	(13)	σε	σύγκριση	με	την	(8).	Στον	Πίνακα	1	παρουσιάζο-

νται	οι	τιμές	του	μδ	για	qμ=1,60,	για	διάφορα	ύψη	κτηρίων	(με	

ηλικία	20	έως	30	χρόνια)	και	για	διάφορους	τύπους	εδαφών,	

όπως	δίνονται	από	τη	σχέση	 (10),	η	οποία	συστήνεται	από	

τον	EC8.	Ωστόσο,	η	σχέση	(13)	του	διγραμμικού	μοντέλου	

αντίστασης,	με	β=0,10	ως	τιμή	του	μεγέθους	της	κράτυνσης,	
που	είναι	και	το	άνω	φράγμα	στην	κλίση	του	μετελαστικού	

κλάδου	(Παναγόπουλος	και	Κάππος,	2009),	δίνει	τιμή	του	μδ,	

ίση	με	1,75	για	κάθε	τύπο	εδάφους	και	ανεξάρτητα	από	το	

ύψος	του	κάθε	κτηρίου.

Πίνακας	1.	Τιμές	του	μδ	για	qμ=1,60	κατά	EC8

Τύπος
εδάφους
κατά	EC8

Μονώροφες
οικοδομές
H=4m

2-όροφες
οικοδομές
H=6m

4-όροφες 
οικοδομές
H=12m

6-όροφες
οικοδομές
H=18m

8-όροφες
οικοδομές
H=24m

Α 2,14 1,83 1,50 1,37 1,30

Β	ή	E 2,43 2,04 1,62 1,46 1,37

C 2,71 2,25 1,74 1,55 1,44

D 3,29 2,67 1,99 1,73 1,59

Επιπλέον,	για	μηδενική	κράτυνση	(β=0),	η	τιμή	του	μδ	είναι	

ίση	με	1,78.	Στην	πράξη,	για	τις	υφιστάμενες	πολυώροφες	οι-

κοδομές	(αριθμός	ορόφων	μεγαλύτερος	του	2),	συστήνεται	

η	χρήση	της	σχέσης	(13),	η	οποία	είναι	πιο	συντηρητική	από	

την	αντίστοιχη	έκφραση	(10)	του	EC8.	Πράγματι,	σύμφωνα	

με	τη	(7),	η	(13)	οδηγεί	σε	μεγαλύτερη	τιμή	του	δu,	σε	σχέ-

ση	με	την	(8)	και	άρα	σε	περισσότερο	οπλισμό,	με	σκοπό	να	

επιτευχθεί	η	επιδιωκόμενη	πλαστιμότητα.	Επίσης,	η	(13)	χρη-

σιμεύει	όταν	υπάρχουν	αμφιβολίες	σχετικά	με	τις	συνθήκες	

εδάφους	και	ειδικότερα	στην	απουσία	γεωλογικής	μελέτης.	

Με	βάση	τα	πιο	πάνω	προκύπτει	ότι	η	επιθυμητή	τιμή	του	εcu* 

και	άρα	του	οπλισμού	που	θα	εφαρμοστεί	για	την	ενίσχυση	

του	υποστυλώματος,	όπως	υπαγορεύεται	από	την	τιμή	που	

δίνει	 η	 (13),	 αντιμετωπίζουν	 και	 τις	αβεβαιότητες	υπολογι-

σμού	των	εντατικών	μεγεθών	που	εμφανίζονται	στην	κρίσιμη	

διατομή	του	υποστυλώματος.	Επιπλέον,	προτιμούμε	την	τιμή	

μ
δ
=1,75	 που	 προκύπτει	 από	 το	 διγραμμικό	 μοντέλο	 καμπύ-

λης	αντίστασης,	δηλαδή	 τη	σχέση	 (13),	 η	οποία	οδηγεί	σε	

οικονομικότερη	λύση	αλλά	πάντως	ασφαλή,	αντί	 της	 τιμής	

μδ=1,78	που	δίνει	 το	ελαστικό	–	πλήρως	πλαστικό	μοντέλο	
της	σχέσης	(8).

Σχήμα	8.	 Παραμόρφωση	υποστυλώματος	από	την	εφαρμογή	
οριζόντιας	ώθησης	F.

Όπως	έχουμε	ήδη	αναφέρει,	είναι	σημαντικό	να	λαμβάνεται	

υπόψη	ο	τοπικός	δείκτης	συμπεριφοράς	του	υποστυλώματος	

του	 μελετάμε,	 ο	 οποίος	 είναι	 πιο	 αντιπροσωπευτικός,	 αντί	

ο	γενικός	δείκτης	συμπεριφοράς	του	όλου	οικοδομήματος.	

Σύμφωνα	με	αυτή	την	κατευθυντήρια	γραμμή	οδηγούμαστε	

στην	ανάγκη	για	μετατροπή	του	τοπικού	δείκτη	πλαστιμότη-

τας	μετακινήσεων	μδ	σε	τοπικό	δείκτη	πλαστιμότητας	καμπυ-

λοτήτων	μ1/r.	

Η	 ολική,	 λοιπόν,	 μετατόπιση	 δu	 (λίγο	 πριν	 από	 την	 πλήρη	

αστοχία)	είναι	ίση	με	το	άθροισμα	της	δy	(όριο	ελαστικής	συ-

μπεριφοράς)	και	της	δpl	(μετατόπιση	λόγω	πλαστικής	παρα-

μόρφωσης).	Τότε	από	το	Σχήμα	8	προκύπτει:

14

15

16

17

18

όπου	 Lpl	 είναι	 το	 μήκος	 κάθε	 μιας	 από	 τις	 δύο	 πλαστικές	

αρθρώσεις	στο	άνω	και	κάτω	άκρο	του	υποστυλώματος,	το	

οποίο	 εξαιρείται	 γιατί	 λαμβάνεται	 υπόψη	 το	 ευθύγραμμο	

τμήμα	του	μέλους.	Εάν	ku=1/ru	είναι	η	καμπυλότητα	που	αντι-

στοιχεί	στην	οριακή	κατάσταση	αστοχίας	και	ky=1/ry	η	καμπυ-

λότητα	που	αντιστοιχεί	στο	όριο	ελαστικότητας,	τότε	από	το	

Σχήμα	8	εύκολα	προκύπτει	η	εξής	έκφραση:

που	 δίνει	 την	 τιμή	 της	 γωνίας	 πλαστικής	 παραμόρφωσης	

όταν	είναι	γνωστές	οι	τιμές	των	δύο	καμπυλοτήτων.

Ο	 δείκτης	 πλαστιμότητας	 καμπυλοτήτων	 ορίζεται,	 λοιπόν,	

ως	εξής:

Τότε	 το	 υποστύλωμα	 λειτουργεί	 ως	 αμφίπακτο	 μέλος	 και	

ισχύουν	οι	εξής	γνωστές	εκφράσεις	της	Κλασσικής	Μηχανι-

κής	των	παραμορφώσιμων	στερεών:

Με	τη	βοήθεια	των	πιο	πάνω	εκφράσεων	και	της	(7)	εύκολα	

προκύπτει	η	πιο	κάτω	σχέση:
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η	οποία	αποτελεί	την	επιδιωκόμενη	μετατροπή	του	μδ	σε	δεί-

κτη	πλαστιμότητας	καμπυλοτήτων	μ1/r.	Η	εξίσωση	(18)	γρά-
φεται	και	ως	εξής:

19

20

23

24

25

26

27

28

29

21

22

η	οποία	φανερώνει	ότι	οι	δείκτες	μδ	 και	μ1/r,	 για	δεδομένα	

τεχνικά	 χαρακτηριστικά	 του	 σκυροδέματος,	 έχουν,	 μεταξύ	

τους,	καθαρή	γραμμική	σχέση.

Οι	τεχνικοί	κώδικες,	όπως	ο	ΚΑΝΕΠΕ	και	άλλοι,	δίνουν	την	
εξής	έκφραση	για	το	λόγο	Lpl/l:

η	οποία	για	S400,	fc=12MPa,	l=3,0 m	και	για	διάμετρο	ράβδων	
Φ=26mm	δίνει	 (Lpl/l)≈0,10.	Για	μεγαλύτερες	τιμές	της	 fc	και	

μικρές	διαμέτρους	των	ράβδων	οπλισμού,	ο	δεύτερος	όρος	

της	(20)	μπορεί	να	αγνοηθεί	χωρίς	να	υπάρχει	σοβαρή	από-

κλιση	από	την	ακριβέστερη	τιμή	που	θα	έδινε	η	πλήρης	εφαρ-

μογή	 της	σχέσης	 (20).	 Τότε	από	 την	 (19)	 προκύπτουν	δύο	

επιλογές,	ανάλογα	με	την	τιμή	του	λόγου	Lpl /l:

Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 μέση	 τιμή	 2,8	 τότε	 οδηγούμαστε	

στην	εξής	έκφραση:

Εδώ	 αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ο	 συντελεστής	 2,8	 αντιστοιχεί,	

επίσης,	 στη	 μέση	 γραμμή	 των	 πειραματικών	 δεδομένων	 για	

την	προσομοίωση	του	1ου	σεισμικού	κύκλου	παραμορφώσεων.	

Εάν,	όμως,	αναζητηθεί	η	μέση	γραμμή	των	πειραματικών	δε-

δομένων	του	3ου	σεισμικoύ	κύκλου	(Θ.Π.	Τάσιος,	2012),	η	τιμή	

του	συντελεστή	μδ	ανεβαίνει	στο	3,7	που	οδηγεί	σε	πιο	ακριβές	

λύσεις	λόγω	της	ανάγκης	για	μεγαλύτερο	ποσοστό	οπλισμού.

Είμαστε,	τώρα,	έτοιμοι,	με	όλα	τα	εφόδια,	για	να	διατυπώ-

σουμε	την	έκφραση	της	μ1/r	συναρτήσει	της	παραμένουσας	

παραμορφωσιακής	ικανότητας	εcu του	σκυροδέματος	σε	ένα	

υφιστάμενο	υποστύλωμα.	Η	έκφραση	αυτή	θα	βοηθήσει	στον	

ανασχεδιασμό	 ενός	 υποστυλώματος	 στο	 οποίο	 υπάρχουν	

ακόμη	αποθέματα	αντοχών,	τα	οποία	μπορούν	να	προσδιορι-

στούν,	όπως	θα	φανεί	στην	ανάλυση	που	θα	ακολουθήσει.

Διαρροή εφελκυόμενου οπλισμού Οριακή κατάσταση αστοχίας

Σχήμα	9.	Καταστάσεις	διαρροής	και	οριακής	αστοχίας	σε	δι-
ατομή	υποστυλώματος.

4.	Τοπική	πλαστιμότητα	υποστυλώματος

Για	να	καταστεί	δυνατή	η	διατύπωση	της	έκφρασης	του	μ1/r 

ως	 προς	 εcu,	 θα	 πρέπει	 να	 εξεταστούν	 δύο	 περιπτώσεις:	 η	

κατάσταση	διαρροής	και	η	κατάσταση	αστοχίας.	Έτσι,	από	το	

Σχήμα	9	προκύπτουν	εύκολα	οι	πιο	κάτω	εκφράσεις	για	την	

καμπυλότητα	ky	 που	αντιστοιχεί	 στην	 κατάσταση	διαρροής	

και	για	την	καμπυλότητα	ku	στην	κατάσταση	αστοχίας:

Από	το	Σχήμα	9	προκύπτει,	επίσης,	η	έκφραση	της	αξονικής	

δύναμης	στην	κατάσταση	αστοχίας:

όπου	ν=Ν/(Αcfc),	ζ=σs΄/fs,	ρ=Αs /(bd)	και	ρ΄=Αs΄/(bd).	Έτσι,	από	
την	(24)	έχουμε	την	εξής	έκφραση	για	το	λόγο	του	ύψους	της	

θλιβόμενης	ζώνης	x	προς	το	στατικό	ύψος	d	της	διατομής:

Τότε	από	τις	(16),	(23)	και	(25)	προκύπτει	η	εξής	σχέση	του	

δείκτη	μ1/r	συναρτήσει	της	εcu	(όπου	ν > 0,20	και	0,7 < ζ < 1,0):

Στην	εξίσωση	(26)	η	εcu	εκφράζει	τη	μέγιστη	διαθέσιμη	παρα-

μόρφωση	σκυροδέματος	του	υφιστάμενου	υποστυλώματος.

Σχήμα	10.	Διατομή	υποστυλώματος	περισφιγμένου	με	μαν-
δύα	οπλ.	σκυροδέματος.

Προκειμένου	να	επιτευχθεί	μια	έκφραση	του	δείκτη	πλαστι-

μότητας	καμπυλοτήτων	μ
1/r 
συναρτήσει	της	μέγιστης	παρα-

μορφωσιμότητας	 εcu*	 του	 περισφιγμένου,	 πλέον,	 σκυροδέ-
ματος	(Σχήμα	10),	εισάγεται	ο	συντελεστής	λ	που	ορίζεται	
ως	εξής:

Έτσι,	σε	μια	οριακή	κατάσταση	αστοχίας	είναι	ζ=1	και	επειδή	
πρόκειται	 για	 υποστύλωμα	 με	 συμμετρικό	 διαμήκη	 οπλισμό	

είναι	και	ρ=ρ΄	οπότε	η	σχέση	μεταξύ	εcu*	και	μ1/r	είναι	η	εξής:

Επίσης,	για	περίσφιξη	με	μανδύα	οπλισμένου	σκυροδέματος	

η	εcu*	δίνεται	από	την	πιο	κάτω	εμπειρική	έκφραση	(Tassios	
et	al.,	1995):
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όπου	ωw	είναι	ο	συντελεστής	περίσφιξης	και	α	είναι	μειωτι-
κός	συντελεστής	που	εκφράζει	την	«αποδοτικότητα	της	πε-

ρισφίξεως»	δηλαδή	το	ποσοστό	του	εντός	των	συνδετήρων	

όγκου	του	σκυροδέματος	που	είναι	περισφιγμένο.	Ο	ορισμός,	

λοιπόν,	του	α	είναι	(Θ.Π.	Τάσιος,	2012):	

30

31

32

33

όπου	 Vconf.	 είναι	 ο	 πραγματικός	 όγκος	 του	 περισφιγμένου	

σκυροδέματος,	Vt,sw	είναι	ο	συνολικός	όγκος	εντός	συνδετή-

ρων,	n	είναι	το	πλήθος	των	επιπρόσθετων	διαμήκων	ράβδων	

δεμένων	 με	 συνδετήρες,	 s	 είναι	 η	 απόσταση	 μεταξύ	 διαδ.	
συνδετήρων	και	bo	το	πλάτος	της	αρχικής	διατομής.

Όσον	αφορά	το	συντελεστή	περίσφιξης	ωw	που	εμφανίζεται	

στην	εξίσωση	(29),	πρέπει	να	αναφέρουμε	ότι	η	εν	λόγω	πα-

ράμετρος	εκφράζει,	επίσης,	το	ογκομετρικό	μηχανικό	ποσο-

στό	συνδετήρων	και	ορίζεται	ως	εξής:

με	Asw	 το	εμβαδό	διατομής	και	b	 την	πλευρά	μεμονωμένου	
συνδετήρα.	Έτσι,	από	τις	(28)	και	(29)	προκύπτει	ότι	η	απαι-

τούμενη	τιμή	του	συντελεστή	περίσφιξης	ωw,req	δίνεται	από	

τη	σχέση:

Στην	εξίσωση	 (32)	 η	 τιμή	 του	δείκτη	 (μ1/r)req	 δίνεται	από	 τη	

σχέση	(22),	ενώ	η	τιμή	του	δείκτη (μδ)req	από	την	(13)	για	οι-

κοδομές	με	αριθμό	ορόφων	μεγαλύτερο	από	2	και	με	κατάλ-

ληλη	τιμή	συντελεστή	συμπεριφοράς	qμ	(π.χ.	ίση	με	1,60	για	

κτήρια	με	ηλικία	μεγαλύτερη	από	20	ή	30	έτη).	Τότε	ο	ελάχι-

στος	απαιτούμενος	χαλύβδινος	οπλισμός	έναντι	τέμνουσας	

Asw,req	για	τον	μανδύα	οπλισμένου	σκυροδέματος	θα	δίνεται	

από	την	πιο	κάτω	σχέση:

5.	Παράδειγμα	ανασχεδιασμού	υποστυλώματος

Όσα	έχουν	αναφερθεί	πιο	πάνω	θα	εφαρμοστούν	στο	παρά-

δειγμα	που	ακολουθεί:

Παράδειγμα:	Στην	επιφάνεια	τετραγωνικής	διατομής	ενός	υφι-

στάμενου	υποστυλώματος,	που	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	10, 

εμφανίζονται	τα	εξής	εντατικά	μεγέθη,	τα	οποία	έχουν	προ-

κύψει	από	σεισμική	ανάλυση	του	κτηρίου	ύψους	H=12	m	στο	
οποίο	βρίσκεται	το	υπό	ανασχεδιασμό	υποστύλωμα:	Vd=143 
kN, Nd=610 kN και	Md=214 kN.m

Για	τα	υλικά	οπλισμένου	σκυροδέματος	της	διατομής	έχου-

με	τις	εξής	τιμές:	bo=0,48 m,	bτελ.=0,62 m, fc=15 MPa,	γc=1.50, 

c=3cm	 (επικάλυψη	 οπλισμού),	 fy=420 MPa, γs=1.15, Εs=200 
MPa, qμ=1.60, Τc=0.80 sec	και	T=0.4836 sec.	Για	τον	υπολογι-
σμό	της	ιδιοπεριόδου	T	του	κτηρίου	(ηλικίας	γύρω	στα	30	έτη)	
χρησιμοποιήθηκε	η	έκφραση	T=0,075H3/4	που	προνοεί	ο	EC8.	
Από	έρευνα	διαπιστώθηκε	ότι	ο	αρχικός	διαμήκης	οπλισμός	εί-
ναι	τέσσερεις	ράβδοι	Y20	και	οι	αρχικοί	συνδετήρες	είναι	Y6/20.	
Εύκολα	υπολογίζεται	η	διαθέσιμη	αντοχή	της	διατομής	έναντι	
καμπτικών	ροπών,	η	οποία	είναι	Msd

(exist.) = 147 kN.m.	Συνεπώς,	
η	επιπρόσθετη	απαιτούμενη	αντοχή	έναντι	καμπτικών	ροπών	
είναι	ΔMsd=67 kN.m	που	αντιστοιχεί	σε	επιπρόσθετο	διαμή-
κη	οπλισμό	4Y16.	Επίσης,	όσον	αφορά	τη	διαθέσιμη	αντοχή	
έναντι	τέμνουσας,	από	υπολογισμό	αυτή	προκύπτει	να	έχει	
τιμή	Vsd

(exist.)= 29 kN.	Έτσι,	η	επιπρόσθετη	απαιτούμενη	αντοχή	
έναντι	τέμνουσας	είναι	ΔVsd = 114 kN,	δηλαδή	ΔAsw=2,20 cm2 
που	αντιστοιχεί	σε	επιπρόσθετους	συνδετήρες	Y12/20	στην	
διευρυμένη	διατομή.	Μένει	να	εξετάσουμε	εάν	τα	αποτελέ-
σματα	αυτά	που	δίνουν	τα	διαγράμματα	και	οι	πίνακες	αλ-
ληλεπίδρασης	και	η	κλασσική	θεωρία	οπλισμένου	σκυροδέ-
ματος,	ικανοποιούν	τις	απαιτήσεις	ελάχιστου	απαιτούμενου	
χαλύβδινου	οπλισμού	έναντι	 τέμνουσας	Asw,req	 για	 τον	μαν-
δύα	οπλισμένου	σκυροδέματος,	που	έχουμε	παρουσιάσει	πιο	

πάνω.

Η	παραμόρφωση	του	σκυροδέματος	σε	κατάσταση	διαρροής	
είναι	εsy=fsy/Es=9,57×10-4.	Επίσης,	υποθέτουμε	ότι	δεν	έχει	γί-
νει	γεωλογική	μελέτη.	Τότε	η	τιμή	του	(μδ)req	για	qμ=1.60,	δίνε-
ται	από	την	εξίσωση	(13),	όπου	θεωρούμε	ότι	η	καμπύλη	αντίστα-
σης	παρουσιάζει	κράτυνση	με	β=0,10.	Τότε	είναι	(μδ)req=1,75	και	
σύμφωνα	με	τα	δεδομένα	που	αφορούν	τα	υλικά	του	οπλι-
σμένου	σκυροδέματος,	στο	παράδειγμα,	από	τη	δεύτερη	των	
εξισώσεων	(21)	προκύπτει	η	τιμή	του	δείκτη	πλαστιμότητας	
καμπυλοτήτων	 (μ1/r)req,	η	οποία	είναι	 ίση	με	3,78.	Πρέπει	να	
σημειωθεί	ότι	εάν	χρησιμοποιηθεί	η	εξίσωση	(22)	προκύπτει 
(μ1/r)req=3,10	που	αντιστοιχεί	σε	Lpl/l=0,07	και	σε	διάμετρο	ρά-
βδων	Φ=16mm	από	την	σχέση	(20).

Για	την	εφαρμογή	του	τύπου	(32)	υπολογίζονται,	επίσης,	οι	
παράμετροι	 λ=(Ac/Ao)=1,67	 και	 ν=Nd/(Acfcd)≈0,20.	 Η	 τιμή	 της	
παραμέτρου	α	υπολογίζεται	από	την	εξίσωση	(30)	και	είναι	
ίση	με	0,13.	Ακόμη,	η	αναγκαία	 τιμή	 του	συντελεστή	περί-
σφιξης	ωw,req	δίνεται	από	την	εξίσωση	(32)	για	(μ1/r)req=3,78	και	
είναι	 ίση	με	0,06.	Επομένως,	ο	αναγκαίος	οπλισμός	έναντι	
διάτμησης	(συνδετήρες)	για	τον	μανδύα	οπλ.	σκυροδέματος,	
όπως	δίνεται	από	την	(33),	είναι	Asw,req=0,92 cm2.	Άρα,	ο	πρό-
σθετος	αναγκαίος	οπλισμός	που	έχει	υπολογιστεί	με	την	κλασ-
σική	 θεωρία	 οπλισμένου	 σκυροδέματος,	 ικανοποιεί	 τις	 απαι-
τήσεις	ελάχιστου	απαιτούμενου	χαλύβδινου	οπλισμού	έναντι	

τέμνουσας	Asw,req	για	τον	μανδύα	οπλισμένου	σκυροδέματος.

Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 εφαρμόζοντας	 τη	 μέθοδο	 των	Φα-
σμάτων	Εναλλακτικών	Επεμβάσεων	 (Thermou	 et	 al.,	 2007)	

προκύπτει	η	τιμή	ρtot=4,02 %,	δηλαδή	ο	επιπρόσθετος	διαμή-

κης	οπλισμός	 είναι	4Y16,	 όπως	 είχε	 υπολογιστεί	 και	 με	 τη	
μέθοδο	 που	 παρουσιάζεται	 στο	 παρόν	 άρθρο.	 Παράδειγμα	
κλωβού	χαλύβδινου	οπλισμού	ενός	μανδύα	οπλισμένου	σκυ-
ροδέματος,	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	11.

Επιστημονικά ΘέματαΕπιστημονικά Θέματα
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6.	Συμπεράσματα

Στην	παρούσα	εργασία	παρουσιάστηκε	και	επεξηγήθηκε	μια	

επέκταση	της	αρχικής	μεθόδου	του	ομοτ.	Καθ.	ΕΜΠ	κου	Θ.	

Π.	Τάσιου,	με	σκοπό	να	ληφθεί	υπόψη	στους	υπολογισμούς	

μια	 ακριβέστερη	 προσέγγιση	 του	 δείκτη	 συμπεριφοράς	 qμ,	

όπως	 προκύπτει	 από	 τη	 χρήση	 της	 πραγματικής	 καμπύλης	

αντίστασης	 ενός	 υφιστάμενου	 υποστυλώματος.	 Σε	 πρώτο	

στάδιο	αποδεικνύεται	η	εξίσωση	του	δείκτη	πλαστιμότητας	

μετατοπίσεων	μδ	ως	προς	το	δείκτη	πλαστιμότητας	καμπυ-

λοτήτων	μ1/r.	 Στη	συνέχεια,	από	 τις	 εκφράσεις	 καμπυλοτή-

των	σε	στάδια	πρώτης	διαρροής	και	οριακής	αντοχής,	αντί-

στοιχα,	σε	συνδυασμό	με	την	εξίσωση	στατικής	ισορροπίας	

Σχήμα	11. Κλωβός	οπλισμού	σε	υφιστάμενο	υποστύλωμα	για	
επίτευξη	 περίσφιξης	 με	 μανδύα	 οπλισμένου	 σκυ-
ροδέματος	(το	σκυρόδεμα	θα	είναι	εκτοξευόμενο).

Επιστημονικά ΘέματαΕπιστημονικά Θέματα

Συνέδριο	«Εναλλακτικές	Μέθοδοι	Επίλυσης	Διαφορών	
στα	Συμβόλαια	FIDIC	και	Κυπριακή	Προοπτική»

Το	 ΕΤΕΚ,	 το	 Chartered	 Institute	 of	 Arbitrators	 και	 ο	
Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	παρουσιάζουν	
το	πιο	πάνω	συνέδριο,	την	Τρίτη	24	Απριλίου	2018,	στη	
Δημογραφική	Εστία,	στη	Λευκωσία.

Ανάμεσα	 στους	 εκλεκτούς	 ομιλητές	 θα	 είναι	 και	 ο	
Διεθνούς	 Φήμης	 γκουρού	 των	 συμβολαίων	 κ.	 Edward	
Corbett	-	Director	of	Corbett	&	Co,	Lawyers/	FIDIC	Expert	

των	εντατικών	μεγεθών	σε	στάδιο	αστοχίας,	καθώς	και	την	

εμπειρική	εξίσωση	που	δίνει	την	εcu	ως	προς	το	συντελεστή	

περίσφυξης	ωw,	προκύπτει	η	έκφραση	που	δίνει	τον	απαραί-

τητο	χαλύβδινο	οπλισμό	του	μανδύα	έναντι	τέμνουσας,	για	

την	αντισεισμική	 ενίσχυση	 του	υποστυλώματος.	Πρέπει	 να	

σημειωθεί	 ότι	 είναι	 συγκρίσιμα	 τα	 αποτελέσματα	 από	 την	

εφαρμογή	της	μεθόδου,	με	τα	αντίστοιχα	αποτελέσματα	που	

δίνουν	άλλες	μέθοδοι	της	βιβλιογραφίας,	όπως	είναι	η	Μέθο-

δος	Φασμάτων	Εναλλακτικών	Επεμβάσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άρθρα	σε	επιστημονικά	περιοδικά	
•	 Thermou,	 G.E.,	 Pantazopoulou,	 S.J.	 &	 Elnashai,	 A.S.,	 “Design	
methodology	for	seismic	upgrading	of	substandard	RC	structures”,	
J.	Earthquake	Engineering,	Vol.	4,	No	1	(2007),	582-606.

Άρθρα	σε	διεθνή	επιστημονικά	συνέδρια
(δημοσιευμένα	σε	πρακτικά)
•	 Παναγόπουλος,	Γ.,	&	Κάππος,	Ι.,	«Διγραμμική	προσέγγιση	δια-

γραμμάτων	μεγεθών	δυνάμεων	–	παραμορφώσεων»,	σε	Πρα-
κτικά	 του	 16ου	 Συνεδρίου	 Σκυροδέματος	 (Πάφος,	 Κύπρος,	
Οκτώβριος	21	–	23,	 2009),	Εκδόσεις	ΝΕΑdv,	Αθήνα,	Ελλάδα,	 
Β΄	Τόμος,	426	–	439

•	 Tassios,	 Th.,	 Vintzileou,	 E.	 &	 Chronopoulos,	 M.,	 “Assessment	
of	 concrete	 structures	 and	design	procedures	 for	 upgrading”,	 in	
Proceedings	 of	 the	 10th	 European	 Conference	 on	 Earthquake	
Engineering	(Paris,	France,	1995)

Βιβλία
•		 Clough,	R.W.,	&	Penzien,	J.,	“Dynamics	of	Structures”,	McGraw-

Hill	International,	New	York	(1993)
•		 Τάσιος,	Θ.Π.,	«Θεωρία	σχεδιασμού,	επισκευών	και	ενισχύσεων», 

Εκδόσεις	Συμμετρία,	Αθήνα	(2012)	 

και	ο	Γενικός	Ελεγκτής	της	Δημοκρατίας,	Δρ.	Οδυσσέας	
Μιχαηλίδης.

Το	συνέδριο	τελεί	υπό	την	αιγίδα	του	Γενικού	Εισαγγελέα	
της	Κυπριακής	Δημοκρατίας,	κ.	Κώστα	Κληρίδη.	

Οι	παρουσιάσεις	θα	γίνουν	στην	αγγλική	γλώσσα.

Δηλώστε	 συμμετοχή	 έγκαιρα	 και	 επωφεληθείτε	 της	
έκπτωσης	 μέχρι	 11	 Απριλίου	 2018.	 Περισσότερες	
πληροφορίες	και	τη	δήλωση	συμμετοχής	θα	βρείτε	στην	
ιστοσελίδα	του	Συλλόγου	μας	στο	www.spolmik.org

ETEK, CIARB & CYACE
present the Conference:

“ADR in FIDIC Contracts and 
the Cyprus perspective”
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Τα παραδοσιακά καμίνια της Κύπρου
Δρ.	Νάσω	Χρυσοχού,	Επίκουρος	καθηγήτρια	Αρχιτεκτονικής,

Πολυτεχνική	Σχολή	Πανεπιστημίου	Frederick

Πρόλογος

Η	μελέτη	αυτή	θα	ασχοληθεί	με	τους	

διάφορους	 τύπους	 παραδοσιακών	 κα-

μινιών	 της	 Κύπρου	 ανάμεσα	 στους	

οποίους	 συγκαταλέγονται	 τα	 καμίνια	

για	την	παραγωγή	ασβέστη	και	γύψου,	

τα	κεραμιδοκάμινα	και	τα	καμίνια	κάρ-

βουνου,	 μαγνησίας	 και	 ρητίνης.	 Από	

την	 αρχαιότητα	 κατέστη	 αναγκαία	 η	

παραγωγή	γύψου	και	ασβέστη	για	χρή-

ση	 στον	 οικοδομικό	 τομέα.	 Παράλλη-

λα,	 η	 παραγωγή	 ρητίνης	 επίσης	 χρη-

σιμοποιείτο	 για	 την	 υγρομόνωση	 των	

κατασκευών	και	σκαφών.	Η	γνώση	της	

παραγωγής	των	διαφόρων	υλικών	επι-

κράτησε	μέχρι	τα	νεότερα	χρόνια	χω-

ρίς	μεγάλες	διαφοροποιήσεις.	Η	μορ-

φή	των	διαφόρων	καμινιών	παρέμεινε	

όμοια	μέσα	στους	αιώνες.	Μόνο	το	μέ-

γεθος	διαφοροποιήθηκε	από	την	αρχαι-

ότητα,	με	την	αύξηση	της	ζήτησης	και	

την	 ανάγκη	 μεγαλύτερης	 παραγωγής.	

Με	το	πέρασμα	του	χρόνου	και	τις	νέες	

τεχνολογικές	επιτεύξεις	αυτά	τα	παρα-

δοσιακά	 κτίσματα	 εξαφανίζονται	 γορ-

γά,	έτσι	μια	γρήγορη	καταγραφή	τους	

θεωρήθηκε	 αναγκαία.	 Σημαντική	 βοή-

θεια	 για	 την	 μορφή	 των	 παλαιότερων	

ασβεστοκαμίνων	 αποτέλεσαν	 οι	 φω-

τογραφίες	του	Μ.	Τινγκερίδη	οι	οποίες	

εμφανίζονται	σε	παλαιά	αφίσα	με	τίτλο	

«ασβεστοκάμινα	 και	 γυψοκάμινα»	 την	

οποία	μου	πρόσφερε	η	κα	Αγνή	Παπα-

ευσταθίου	και	την	οποία	ευχαριστώ.

Τα	 καμίνια	 από	 την	 αρχαιότητα,	 λει-

τουργούσαν	 ως	 μεγάλοι	 κλίβανοι,	

στους	οποίους	αναπτυσσόταν	η	απαι-

τούμενη	θερμοκρασία	για	την	πύρωση	

ή	 την	 τήξη	 των	 διαφόρων	 παρασκευ-

ασμάτων,	 χρησιμοποιώντας	 ως	 καύ-

σιμο	 ξύλα	 και	 διάφορους	 άνθρακες,	

ενώ,	στα	πιο	πρόσφατα	παραδείγματα,	

υγρά	καύσιμα,	όπως	το	πετρέλαιο.	Τα	

καμίνια	 που	 λειτουργούσαν	 με	 ξύλα	

χωρίζονταν	 σε	 δυο	 κατηγορίες	 τα	

φρεατοκάμινα	 και	 τα	φλογοκάμινα.	Η	

διαφορά	είναι	ότι	στα	πρώτα	το	καμίνι	

αποτελούνταν	από	έναν	ενιαίο	χώρο,	

ενώ	στα	δεύτερα	το	καμίνι	χωριζόταν	

σε	δυο	μέρη,	την	εστία	και	το	θάλαμο	

καύσης,	 με	 θολωτή,	 συνήθως,	 οροφή	

και	καπνοδόχο.

Ασβεστοκάμινα	και	γυψοκάμινα

Τα	 γυψοκάμινα	 και	 τα	 ασβεστοκάμι-

να	 στην	 Κύπρο	 βρίσκονταν,	 κυρίως,	

στις	 περιοχές	 όπου	 αφθονούσε	 τόσο	

η	πρώτη	ύλη	όσο	και	το	υλικό	καύσης.	

Η	αναγκαία	χρήση	ξυλείας	και	ως	επα-

κόλουθο,	η	παράνομη	υλοτομία	για	την	

εξασφάλιση	 της,	 γρήγορα	 συντέλεσε	

στην	 καταστροφή	 τεράστιων	δασικών	

εκτάσεων	αναγκάζοντας	την	τότε	Αγ-

γλική	 κυβέρνηση	 το	 1944,	 να	 εισάγει	

σχέδιο	 μετατροπής	 της	 ύλης	 καύσης	

σε	 όλα	 τα	 καμίνια	 από	 ξύλο	 σε	 πε-

τρέλαιο.	Υλικό	που	χρησιμοποιούνταν	

από	 την	αρχαιότητα,	ο	ασβέστης	βρί-

σκονταν	στις	περιοχές	γύρω	από	 τον	

Πενταδάκτυλο	 μέχρι	 την	 Αμμόχωστο	

και	 την	 Καρπασία1.	 Ο	 ασβέστης,	 δηλ.	

το	ανθρακικό	ασβέστιο	(CaCO3)	για	να	

απολέσει	το	διοξείδιο	του	άνθρακα	και	

να	 μεταποιηθεί	 σε	 οξείδιο	 του	 ασβε-

στίου	και	από	πέτρωμα	σε	οικοδομικό	

υλικό,	 περνούσε	 από	 την	 διαδικασία	

της	 καύσης	 ασβεστόλιθων	 σε	 θερμο-

κρασίες	880-1000	βαθμών	κελσίου	και	

ακολουθούσε	 ενυδάτωσή	 του	 για	 να	

παραχθεί	Υδροξείδιο	του	Ασβεστίου.

Τα	κοιτάσματα	γύψου	ήταν	πιο	πολλά	

και	 βρίσκονταν	στις	παρυφές	 και	 των	

δυο	 μεγάλων	 οροσειρών,	 Τροόδους	

και	 Πενταδάκτυλου2.	 Η	 εξόρυξη	 του	

γύψου	 στην	 Κύπρο	 αναφέρεται	 ήδη	

από	 τον	 αρχαίο	 Έλληνα	 φιλόσοφο	

Θεόφραστο3.	Ο	γύψος,	δηλαδή	το	ένυ-

δρο	 θειϊκό	 ασβέστιο	 (με	 χημικό	 τύπο	

CaSo42H2O),	 αντίθετα	 από	 τον	 ασβέ-

στη,	 απαιτούσε	 χαμηλότερες	 θερμο-

κρασίες	(130-150	βαθμών	κελσίου)	για	

να	απολέσει	το	κρυσταλλικό	του	νερό	

και	άρα	ήταν	φθηνότερο	υλικό	να	πα-

ραχθεί.	 Για	 την	 κατασκευή	 καμινιών	

ασβέστη	ή	γύψου	απαιτούνταν	εξειδι-

κευμένα	συνεργεία	με	πρωτομάστορα,	

ο	 οποίος	 εργαζόταν	 μαζί	 με	 34	 βοη-

θούς	 που	 γνώριζαν	 τόσο	 την	 τεχνική	

του	 απαιτούμενου	 κτίσματος	 όσο	 και	

της	ίδιας	της	διαδικασίας.	Τα	περισσό-

τερα	 καμίνια	 βρίσκονται	 σε	 δασώδεις	

περιοχές,	 αλλά	 ήταν,	 σχεδόν	 πάντα,	

ενσωματωμένα	 σε	 πλαγιά,	 ώστε	 να	

διευκολύνεται	η	μεταφορά	του	υλικού	

και	να	είναι,	τουλάχιστον	από	την	μια	

πλευρά,	 θερμικά	 μονωμένα	 αλλά	 και	

προφυλαγμένα	 από	 ανέμους	 που	 θα	

μπορούσαν	να	προκαλέσουν	πυρκαγιά.

Η	 κατασκευή	 του	 καμινιού	 ξεκινούσε	

με	 το	 άνοιγμα	 ενός	 μεγάλου	 λάκκου	

για	τα	θεμέλια	του,	βάθους	μεταξύ	1.5	

4.00	 μέτρων	 περίπου,	 και	 διαμέτρου	

περίπου	 2.5-3.5	 μέτρων,	 ανάλογα	 με	

το	 απαιτούμενο	 μέγεθος.	 To	 σχήμα	

ήταν	κατά	κύριο	λόγο	κυλινδρικό,		αλλά	

υπήρχαν	 και	 καμίνια	 σε	 σχήμα	 κόλου-

ρης	 πυραμίδας.	 Τα	 θεμέλια	 χτίζονταν	

με	 σκληρά	 πυριγενή	 πετρώματα	 ή	

ασβεστόλιθους,	 σε	 περίπτωση	 που	 το	

πρώτο	 υλικό	 απουσίαζε	 από	 την	 περι-

οχή.	Το	πηγάδι	που	είχε	δημιουργηθεί	

χτιζόταν	 περιμετρικά	 του	 εσωτερικού	

με	ξερολιθιά.

Η	 ανωδομή	 των	 καμινιών	 φτιαχνόταν	

με	δυο	τρόπους.	Στην	πρώτη	περίπτωση	

χρησιμοποιούνταν	το	αρχέτυπο	διαφο-

ρικό	σύστημα	δίστρωτης	λιθοδομής	με	

πάχος	στη	βάση	περί	του	ενός	μέτρου,	

ενώ,	έβαζαν	στο	κέντρο	λάσπη	για	θερ-

μομόνωση.	Η	δομή	αυτή	είχε	σχήμα	ωο-

ειδές.	Στη	δεύτερη	περίπτωση,	η	οποία	

φαίνεται	πως	ήταν	και	η	πιο	κοινή	στον	

κυπριακό	χώρο,	η	τοιχοποιία	χτιζόταν	

κατακόρυφη	 μέχρι	 το	 απαιτούμενο	

ύψος	με	ελαφριά	κλίση	στην	εξωτερι-

κή	πλευρά	για	καλύτερη	αντίσταση	και	

διαπλάτυνση	του	πάχους	της	τοιχοποι-

ίας	στο	κάτω	μέρος.	Η	στέγαση	γινόταν	

με	 χαμηλωμένο	 θόλο	 στο	 εσωτερικό,	

δηλαδή	 φουρνικό,	 στο	 οποίο	 οι	 λίθοι	
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συνδέονταν	με	παχύ	κονίαμα	και		πιθα-

νόν,	χρειαζόταν	συχνή	ανακατασκευή.	

Στην	εξωτερική	πλευρά	είχε	ελαφρώς	

κωνική	μορφή.	Στην	κορυφή	όπου	το-

ποθετούνταν	οι	λίθοι	κλειδιά,	άφηναν	

μικρές	 χαραμάδες,	 για	 να	 βγαίνει	 ο	

καπνός.		Ως	αποτέλεσμα	αυτής	της	κα-

τασκευής,	τα	σωζόμενα	παραδείγματα	

δεν	διατηρούν	τη	στέγασή	τους4.	

Εικ.2	Ασβεστοκάμινο	με	την	τυπική	κω-
νική	οροφή	στα	Κύθηρα

Εικ.3.	 Καμίνι	 γύψου	 στην	 Αμμόχωστο	
με	ξύλινη	κατασκευή	για	την	τοποθέτη-
ση	ντεποζίτου	πετρελαίου.	Φωτ.	Αρχείο	
Μ.Τινγκερίδη

Εικ.4.	Καμίνια	γύψου	στην	Αραδίπου.		
Φωτ.	Αρχείο	Μ.Τινγκερίδη

Η	 οργάνωση	 και	 η	 αλλαγή	 της	 βάρ-

διας	 των	 εργατών	 υπεύθυνων	 για	 το	

τάισμα	 του	 καμινιού	 ήταν	 υψίστης	

σημασίας,	εφόσον	η	τροφοδότηση	με	

ξύλα	έπρεπε	να	είναι	συνεχόμενη	και	

τακτή,	με	ίδιες	ποσότητες	ξύλου,	ώστε	

να	παραμένει	σταθερή	η	απαιτούμενη	

θερμοκρασία	 των	 1000	 βαθμών	 κελ-

σίου	 και	 να	 μην	 καίγονται	 οι	 πέτρες	

του	τοιχώματος	του	καμινιού.	Όταν	ο	

ασβέστης	ήταν	έτοιμος,	το	χρώμα	του	

καπνού	 άλλαζε	 και	 η	 φωτιά	 γινόταν	

μπλε.	Αφού	ολοκληρωνόταν	η	καύση,	

οι	ασβεστάδες	έκλειναν	το	άνοιγμα	με	

πέτρες	και	χώμα	και	άφηναν	το	καμίνι	

για	κάποιες	μέρες	να	κρυώσει5.	

Τα	νεότερα	γυψοκάμινα	

Τα	 νεότερα	 γυψοκάμινα	 βρίσκονταν	

στην	περιοχή	της	Γύψου	Αμμοχώστου,	

Κάτω	Μονή	και	Πολιτικό	Λευκωσίας	και	

Αραδίππου	Λάρνακας,	όπου	βρισκόταν	

άπλετη	η	πρώτη	ύλη	ενώ	η	εισαγωγή	

της	χρήσης	του	πετρελαίου	επέτρεψε	

την	λειτουργία	τους	χωρίς	την	ανάγκη	

συγκομιδής	 ξυλείας	 η	 οποία	 γενικά	

απουσίαζε	από	τις	περιοχές	αυτές.

Εικ.1	 Ασβεστοκάμινο	 στο	 Πογάζι	 της	
Κερύνιας	 και	 στην	 Πόλη	 Χρυσοχούς.	
Φωτ.	Αρχείο	Μ.	Τινγκερίδη	

Τα	γυψοκάμινα	της	Αραδίππου	παρου-

σιάζουν	εξαιρετικό	ενδιαφέρον,	καθότι	

πολλά	από	αυτά	 οικοδομούνταν	 εφα-

Εξωτερικά,	 στην	 εκτεθειμένη	 πλευρά	

του	 καμινιού	 χτίζονταν	 κλιμακωτές	

αντηρίδες,	οι	οποίες	χρησίμευαν	τόσο	

στη	θερμομόνωση	όσο	και	στη	στατική	

αντίσταση	 στις	 πλάγιες	 ωθήσεις.	 Στα	

παραδείγματα	σχήματος	κόλουρης	πυ-

ραμίδας	 χρησιμοποιούνταν	 πρόχειρες	

εξωτερικές	 ξυλοδεσιές	 για	 την	 ενδυ-

νάμωση	 και	 στήριξη	 της	 τοιχοποιίας	

όπως	στο	παράδειγμα	στο	Τριμίθι	της	

Κερύνειας.	 Κάποτε	 όλη	 η	 κατασκευή	

καλυπτόταν	 με	 λάσπη	 ή	 ασβεστιτικό	

επίχρισμα,	ώστε	να	μειωθεί	η	απώλεια	

θερμότητας.	 Στα	 πρώτα	 καμίνια	 που	

χρησιμοποιούσαν	ξύλα	για	την	καύση,	

τοποθετούσαν	στον	πυθμένα	του	καμι-

νιού	 πρώτα	 ξερά	 κλαριά	 και	 θάμνους	

και	 μετά	 πιο	 χοντρά	 κλαριά	 και	 πιο	

πάνω	κορμούς.	Πάνω	από	αυτούς	πε-

τούσαν	τις	ασβεστόπετρες	και	 τέλος,	

πάνω	από	τις	πέτρες,	έριχναν	τον	κύ-

ριο	όγκο	των	ξύλων	που	θα	έκαιγε	το	

καμίνι.	Στο	ύψος	του	εδάφους	άφηναν	

ένα	θολωτό	άνοιγμα	από	όπου		τροφο-

δοτούσαν	το	καμίνι	με	ξύλα.

πτόμενα	στις	οικίες	των	καμινάρηδων.	

Η	χαμηλή	θερμοκρασία	που	απαιτείτο	

για	την	πύρωση	τους	επέτρεπε	το	κα-

μίνιασμα	να	γίνεται	 μέσα	σε	παραδο-

σιακό	οικοδόμημα	από	ωμοπλινθοδομή	

με	βάση	από	λιθοδομή.	Η	μόνη	πρόνοια	

που	 γινόταν	ως	 μέτρο	 πυρασφάλειας	

ήταν	το	διώροφο	ύψος	της	κατασκευ-

ής	 χωρίς	 μεσοπάτωμα	 ενώ	 τα	 ανοίγ-

ματα	δεν	κατασκευάζονταν	με	ξύλινο	

οριζόντιο	 ανώφλι	 αλλά	 τοξωτό	 υπέρ-

θυρο	από	ωμόπλινθους.	Την	 ίδια	μορ-

φή	ανοίγματος	είχε	και	ο	καυστήρας	ο	

οποίος	ήταν	τοποθετημένος	στην	οπί-

σθια	πλευρά	του	κτιρίου.	Οι	στεγάσεις	

είχαν	κεκλιμένη	μορφή	εξωτερικά	και	

πάνω	σε	αυτές	τοποθετούνταν	σε	υπε-

ρυψωμένη	βάση,	το	βαρέλι	με	ακάθαρ-

το	πετρέλαιο	το	οποίο	τροφοδοτούσε	

μέσω	σωλήνα	την	καύση.	Συχνά	κατα-

σκευάζονταν	δύο	συνεχόμενα	καμίνια	

με	κοινό	τοίχο	για	θερμομόνωση.	

Στην	 Κύπρο	 τα	 περισσότερα	 νεότερα	

ασβεστοκάμινα	βρίσκονταν	στην	περι-

οχή	του	Πενταδάκτυλου,	από	το	Μπο-

γάζι	 μέχρι	 την	 πόλη	 της	 Χρυσοχούς	

αλλά	 και	 σε	 περιοχές	 της	 Λεμεσού	

όπως	στο	Πεντάκωμο	όπου	υπήρχε	η	

πρώτη	ύλη.	Πλέον	δεν	υπήρχε	ανάγκη	

για	πρόσβαση	σε	ξυλεία	εφόσον	αυτά	

λειτουργούσαν	με	πετρέλαιο.	

Με	 την	 Αγγλοκρατία	 οργανώθηκαν	

συντεχνίες	 ασβεστάδων	 και	 κολεκτί-

βες	 που	 εργάζονταν	 πολύ	 δυναμικά	
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και	εξήγαγαν	υλικό	στις	γύρω	χώρες.	

Οι	 κατασκευές	 των	 καμινιών	 έμειναν	

σχεδόν	ίδιες	με	τις	παλαιότερες	αλλά	

εκσυγχρονίστηκαν	 με	 την	 εισαγωγή	

σωλήνων	 για	 την	 τροφοδότηση	 του	

καμινιού	με	πετρέλαιο	και	με	την	κατα-

σκευή	πλέον	μεγάλων	 θυρών	για	 την	

τροφοδότηση	του	καμινιού	με	μηχανι-

κά	μέσα.	Δίπλα	από	τα	καμίνια	οικοδο-

μούνταν	 πύργοι	 ξύλινοι	 ή	 λιθόκτιστοι	

για	 την	 αποθήκευση	 των	 ντεποζίτων	

του	πετρελαίου	το	οποίο	έρρεε	με	την	

βαρύτητα.

Τα	κεραμιδοκάμινα	

Τα	 κεραμιδοκάμινα	χρησιμοποιούνταν	

για	την	παραγωγή	κεραμιδιών,	διαφό-

ρων	ειδών	πλίνθων	και	την	αγγειοπλα-

στική.	Η	κύρια	διαφορά	που	είχαν	από	

τα	ασβεστοκάμινα	ήταν	ότι	ήταν	φλο-

γοκάμινα,	 με	 ξεχωριστά	 τμήματα	 για	

την	εστία	και	 τον	θάλαμο	καύσης.	Το	

επάγγελμα	 του	 αγγειοπλάστη	 ασκού-

Καμίνια	κάρβουνου	

Το	 καμίνι	 καρβούνου10	 και	 ρητίνης	

δεν	 αποτελούσε	 μόνιμο	 οικοδόμημα	

αλλά	 προσωρινή	 κατασκευή.	 Η	 οικο-

δόμηση	 ενός	 παραδοσιακού	 καμινιού	

ακολουθούσε	 τα	 εξής	 βήματα.	 Αρχι-

κά,	θεμελιωνόταν	στη	γη	ένας	ψηλός	

κατακόρυφος	 ξύλινος	 πάσσαλος	 και	

στοιβάζονταν	γύρω	του	σε	σχήμα	ημι-

σφαιρίου,	ξύλα,	κομμένα	σε	κατάλλη-

λα	τεμάχια,	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	

μένουν	όσο	το	δυνατό	λιγότερα	κενά	

μεταξύ	 τους.	 Ο	 ξύλινος	 αυτός	 θόλος	

καλυπτόταν	με	βελόνες	πεύκου	ώστε	

να	δημιουργήσει	μια	ενιαία	επιφάνεια,	

η	 οποία,	 στην	 συνέχεια,	 σκεπαζόταν	

με	 χώμα.	 Περιμετρικά	 της	 βάσης	 του	

ημισφαιρίου	 ο	 κατασκευαστής	 άφηνε	

μια	σειρά	από	οπές,	οι	οποίες	εξασφά-

λιζαν	 τον	 έλεγχο	 της	 ροής	 του	 αέρα	

μέσα	 στο	 καμίνι,	 ώστε	 να	 γίνεται	 η	

καύση	και	να	ελέγχεται	το	τελικό	προ-

ϊόν.	Αυτές	αποτελούσαν	και	έξοδο	για	

τη	ρητίνη,	η	οποία	έρρεε	με	την	καύση	

των	ξύλων.	Η	πίσσα	αυτή	συλλεγόταν	

και	χρησιμοποιόταν	κυρίως	στη	στεγα-

νοποίηση	των	πιθαριών	και	των	κολο-

κυθιών	που	χρησίμευαν	για	την	αποθή-

κευση	υγρών.

Εικ.	5.	Ασβεστοκάμινα	στο	Πολιτικό	και	
στην	Κ.	Μονή.

Εικ.6.	 Ασβεστοκάμινο	 ακαθάρτου	 πε-
τρελαίου	 στο	 Πεντακωμο	 Λεμεσού.	
Φωτ.	Αρχείο	Μ.	Τινγκερίδη	

Εικ.7.	 Καμίνι	 καρβούνου	 στον	 Πύργο	
Τυλληρίας.

νταν	κυρίως	σε	περιοχές	όπου	υπήρχε	

το	 κατάλληλο	χώμα	 και	 όπου	υπήρχε	

τεχνική	 αγγειοπλαστικής	 παράδο-

σης6.	 Συχνά,	 οι	 αγγειοπλάστες	 και	 οι	

κατασκευαστές	 πιθαριών	 έπρεπε	 να	

ταξιδεύουν	στις	περιοχές	των	κρασο-

χωριών	και	ελαιοχωριών,	για	να	κατα-

σκευάσουν	και	να	κλιβανίσουν	επί	τό-

που	τα	μεγαλύτερα	αγγεία	και	πιθάρια	

που	 χρησίμευαν	 για	 την	 αποθήκευση	

οίνου	και	λαδιού.

Το	 καμίνι	 το	 κατασκεύαζαν	οι	 ίδιοι	 οι	

αγγειοπλάστες	 με	 πλίνθους	 	 δικής	

τους	 παρασκευής	 και	 με	 τη	 βοήθεια	

ενός	χτίστη.	Αρχικά,	ανοιγόταν	λάκκος	

με	διάμετρο	περίπου	3	μέτρων	και	πρό-

χειρα	στενά	σκαλοπάτια	που	οδηγού-

σαν	στον	πάτο	του.	Το	πηγάδι	χτιζόταν	

με	πλίνθους	αφήνοντας	μια	μικρή	θύρα	

περί	 τα	 65	 εκατοστά	για	 να	 μπορεί	 ο	

αγγειοπλάστης	 να	 τροφοδοτεί	 το	 κα-

μίνι	με	ξύλα.	Μέσα	σε	αυτό	χτίζονταν	

παράλληλα	 τόξα,	 σε	 απόσταση	 ενός	

πλίνθου	 μεταξύ	 τους,	 μέχρι	 το	 ύψος	

της	επιφάνειας.	Τα	τόξα	καλύπτονταν	

με	 εναλλακτικές	 σειρές	 πλίνθων	 και	

κενών,	 ώστε	 να	 δημιουργηθεί	 η	 λε-

γόμενη	 τραπεζιά,	 η	 οποία	 επέτρεπε	

την	άνοδο	της	θερμότητας	στο	επάνω	

μέρος	 του	 καμινιού	 ανάμεσα	 από	 τις	

οπές	του	υπόκαυστου7.	

Πάνω	από	το	πηγάδι	χτιζόταν	μια	θο-

λωτή	κατασκευή	ύψους	Περί	των	3	μέ-

τρων,	με	τέσσερις	οπές	στην	κορυφή,	

ενώ	στο	κάτω	μέρος	δημιουργείτο	ένα	

μικρό	 άνοιγμα	 για	 την	 εισαγωγή	 των	

κεραμικών.	Όλη	η	εξωτερική	επιφάνεια	

του	καμινιού	επιχριόταν	με	αχυροπηλό	

και	η	θύρα	σφραγιζόταν	πριν	το	καμί-

νιασμα8.	Στα	ορεινά	επικρατούσε	ένας	

άλλος	 τύπος	 καμινιού	 ανοικτός	 στο	

επάνω	μέρος,	ο	οποίος	οικοδομούνταν	

σε	πλαγιά,	ώστε	να	αξιοποιείται	η	φυσι-

κή	θερμομόνωση	και	να	διευκολύνεται	

η	πρόσβαση.	Στον	Άγιο	Δημητριανό	το	

καμίνι	που	έχει	διασωθεί	έχει	εσωτερι-

κή	διάμετρο	περί	τα	2	μέτρα	και	ύψος	

περί	τα	2.70	μέτρα9.	Πιθανόν	αρχικά	να	

έκλεινε	στο	πάνω	μέρος	με	πρόχειρη	

κατασκευή	η	οποία	έχει	σήμερα	χαθεί.	

Σήμερα	 διασώζονται	 ελάχιστα	 παρα-

δοσιακά	καμίνια	κεραμικών.	

Η	 διαδικασία	 αυτή	 γινόταν	 τους	 χει-

μερινούς	 μήνες	 για	 να	 αποφεύγεται	

ο	 κίνδυνος	 πυρκαγιάς	 και	 επίσης,	 να	

έχει	το	χώμα	την	κατάλληλη	υγρασία	

ώστε	να	δίνει	και	να	διατηρεί	το	σχή-

μα	 του	 ημισφαιρίου.	 Όταν	 ήταν	 όλα	

έτοιμα,	 ο	 καρβουνάς	 ανέβαινε	 στην	

κορυφή	και	έβγαζε	τον	κεντρικό	στύλο	

δημιουργώντας	 ένα	 κενό,	 στο	 οποίο	

έριχνε	 πευκοβελόνες	 τις	 οποίες	 και	

άναβε	για	510	λεπτά	πριν	το	καλύψει	

με	χώμα.	Μετά	από	68	ώρες	ανοιγόταν	

πάλι	η	κορυφή	του	καμινιού	για	να	ει-

σχωρήσει	οξυγόνο	στο	εσωτερικό	και	
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να	αναζωογονηθεί	η	καύση.	Αυτό	επα-

ναλαμβανόταν	 για	 68	 μέρες	 περίπου.	

Κατά	την	διάρκεια	αυτών	των	ημερών	

το	 καμίνι	 έπρεπε	 να	 επιβλέπεται	 από	

κάποιον,	 ώστε	 να	 μην	 δημιουργηθεί	

ρωγμή	η	οποία	θα	επέτρεπε	την	ολο-

κληρωτική	καύση	της	ξυλείας.	Επίσης,	

αν	 ξέφευγε	 μεγάλη	 φλόγα	 από	 μια	

από	τις	περιμετρικές	οπές,	ο	καρβου-

νάς	 την	 έκλεινε	 για	 να	 σταματήσει	

την	 εισροή	 οξυγόνου	 σε	 εκείνο	 το	

σημείο.	Όταν	το	καμίνι	είχε	τελειώσει	

και	τα	ξύλα	είχαν	γίνει	κάρβουνα	τότε	

αφαιρούσαν	το	χώμα	που	το	σκέπαζε	

και	 έσβηναν	 τα	 κάρβουνα	 με	 νερό11.	

Καμίνια	 κάρβουνου	 υπάρχουν	 ακόμη	

εν	 χρήσει	 στις	 περιοχές	 του	 Πύργου	

Τυλληρίας.

Καμίνια	πίσσας

Ο	Ηρόδοτος	και	ο	Πλίνιος12	αναφέρουν	

τη	χρήση	της	ρητίνης	και	 της	ασφάλ-

του	 (ορυκτού	 υδρογονάνθρακα	 που	

προέρχεται	από	τα	στερεά	κατάλοιπα	

της	αποστάξεως	του	πετρελαίου)	στην	

αρχαία	Βαβυλώνα.

Η	 πίσσα	 ή	 κατράμι	 ή	 ρητίνη	 εξάγεται	

κατά	 την	 δημιουργία	 ξυλανθράκων	

και	 έχει	 μυκητοκτόνες,	 εντομοκτόνες	

αλλά	 και	 σταθεροποιητικές	 και	 υδα-

τοστεγανωτικές	 ιδιότητες.	 Για	 την	

εξαγωγή	 ρητίνης	 μόνο,	 εκτός	 από	 τα	

καμίνια	του	κάρβουνου,	χρησιμοποιού-

ταν	ένα	άλλο	είδος	καμινιού	ανοικτού	

στο	πάνω	μέρος,	το	οποίο	οικοδομού-

ταν	 σε	 δασώδεις	 περιοχές.	 Το	 καμίνι	

αυτό	αποτελούταν	από	δύο	πρόχειρα	

κατασκευασμένους	 λάκκους	 σκαμμέ-

νους	 στην	 πλαγιά	 και	 επενδυμένους	

με	αργολιθοδομή,	ο	ένας	πιο	ψηλά	από	

τον	άλλο,	οι	οποίοι	με	το	πέρας	της	ερ-

γασίας	εγκαταλείπονταν.	Ο	πιο	ψηλός	

λάκκος,	που	ήταν	και	ο	μεγαλύτερος,	

είχε	κλίση	στο	δάπεδο	του	και	αγωγό	

που	οδηγούσε	στο	χαμηλότερο,	το	λε-

γόμενο	 καταλάτσι.	 Στον	 πάνω	 λάκκο	

τοποθετούνταν	 ρητινώδη	 καρδιόξυ-

λα,	 τα	 οποία	 στοιβάζονταν	 όρθια	 σε	

στρώσεις	 μέχρι	 να	 γεμίσει	 το	 καμίνι.	

Η	 τελευταία	 στρώση	 καλυπτόταν	 με	

βρύα,	 φτέρες	 και	 λάσπη	 αλλά	 αφη-

νόταν	μια	οπή	από	 την	οποία	άναβαν	

φωτιά	στην	πάνω	στρώση	των	ξύλων.	

Η	φωτιά	ξεκινούσε	από	πάνω	και	μετα-

φερόταν	προς	τα	κάτω	μέχρι	να	καούν	

όλα	τα	ξύλα	και	μαζί	και	το	εύφλεκτο	

ρετσίνι	 (δαδί).	 Καθώς	 καίγονταν	 τα	

ξύλα	 κυλούσε	 η	ωμή	 πίσσα	 (κατράμι)	

στον	 κάτω	 λάκκο.	 Εκεί	 την	 άναβε	 ο	

πισσάς	μέχρι	να	ψηθεί	και	ακολούθως	

την	έσβηνε	με	χλωρά	κλαδιά.	Από	εκεί	

μεταφερόταν	 στην	 αγορά	 σε	 ξύλινα	

καλούπια13. 

Εικ.	 8.	 Καμίνι	 ρητίνης	 στο	 δάσος	 της	
Ασίνου.	

Η	 παραγωγή	 της	 πίσσας	 ήταν	 αλλη-

λένδετη	με	τα	καμίνια	παραγωγής	πι-

θαριών.	Όταν	τέλειωνε	το	ψήσιμο	των	

πιθαριών	και	ενώ	ήταν	ακόμη	ζεστά,	τα	

τοποθετούσαν	σε	διαγώνια	στάση	και	

έχυναν	μέσα	τη	ζεστή	πίσσα	κυλώντας	

το	πιθάρι,	ώστε	να	καλυφθούν	όλες	οι	

εσωτερικές	 επιφάνειές	 του.	 Για	 την	

μετακίνηση	 του	 πιθαριού	 χρησιμοποι-

ούταν	 η	 πισκιά,	 θηλιά	 με	 χερούλια,	 η	

οποία	έμπαινε	γύρω	από	τον	λαιμό	του	

για	διευκόλυνση	στην	μεταφορά.	Μέσα	

από	τα	χερούλια	περνούσαν	ξύλινο	κο-

ντάρι,	το	οποίο	σήκωναν	από	δύο	μέ-

χρι	τέσσερα	άτομα	και	τοποθετούσαν,	

έτσι,	το	έτοιμο	πιθάρι	στο	βαθούλωμα	

που	 είχαν	 ετοιμάσει	 στο	 πάτωμα	 για	

την	υποδοχή	του.

Καμίνια	Μαγνησίου	

Καμίνια	Μαγνησίου	(φαίνεται	να	υπήρ-

χαν	 σε	 όλη	 την	 περιοχή	 του	 Ακάμα	

καθώς	εκεί	παρατηρείται	να	υπήρχε	το	

ορυκτό	του	μαγνησίτη	που	είναι	η	πιο	

διαδεδομένη	 πηγή	 Μαγνησίου	 και	 η	

πρώτη	που	παρατηρήθηκε	στη	φύση14.

Ακόμη	και	οι	ασβεστόλιθοι	της	οροσει-

ράς	 του	 Τροόδους	 περιέχουν	 μικρές	

ποσότητες	 Μαγνησίου15.	 Ο	 λευκόλι-

θος	(Ανθρακικό	ορυκτό	του	μαγνησίου	

MgCO3)	με	τη	βοήθεια	φρύξεως	μετα-

βάλλεται,	με	την	απομάκρυνση	του	αν-

θρακικού	 οξέος,	 στην	 αποκαλούμενη	

μαγνησία.	Σε	ωμή	κατάσταση	χρησιμο-

ποιήθηκε	για	την	παρασκευή	ανθρακι-

κού	 οξέoς	 (Η2CO3)	 και	 ως	 στιλβωτικό	

στη	χαρτοβιομηχανία.	Η	καυστική	μα-

γνησία	χρησιμοποιήθηκε	για	την	παρα-

σκευή	 τσιμέντου,	 για	 την	 κατασκευή	

αγγείων	 και	 στη	 φαρμακοβιομηχανία.	

Η	 κυριότερη	 εφαρμογή	 ήταν	 η	 παρα-

σκευή	 πυρίμαχων	 πλίνθων,	 οι	 οποίες	

αντέχουν	σε	πολύ	υψηλές	θερμοκρα-

σίες	 και	 ήταν	 ιδανικές	 για	 την	 κατα-

σκευή	καμίνων	χύτευσης	σιδήρου16.

Η	 αχρηστία	 στην	 οποία	 παρέπεσαν	

επέφερε	τη	σταδιακή	εξαφάνιση	τους.	

Ωστόσο	 το	 Τμήμα	 Δασών	 πρόσφατα	

αποκατάστησε	 ένα	 χαρακτηριστικό	

δείγμα	καμινιού	Μαγνησίτη	δίπλα	από	

το	μεταλλείο	 του	ορυκτού	στην	περι-

οχή	του	Ακάμα.	Από	χαμηλές	γαλαρί-

ες	 λαξεμένες	 στο	 επικλινές	 έδαφος	

εξορυσσόταν	 το	 πέτρωμα	 το	 οποίο	

ακολούθως	 τοποθετούνταν	 σε	 φρεα-

τοκάμινο	το	οποίο	βρισκόταν	σε	χαμη-

λότερο	επίπεδο	ώστε	να	μεταφέρεται	

εύκολα	 η	 πρώτη	 ύλη.	 Τα	 καμίνια	 του	

μαγνησίου	 που	 έχουν	 αποκατασταθεί	

φαίνεται	να	ανήκουν	στην	περίοδο	της	

Αγγλοκρατίας	 εφόσον	 χρησιμοποιού-

σαν	 πετρέλαιο	 για	 καύση.	 Το	 σχήμα	

τους	 ήταν	 απλούστερο	 από	 τα	 αντί-

στοιχα	 παραδείγματα	 που	 υπάρχουν	

στο	εξωτερικό,	εξωτερικά	κυλινδρικό,	

δομημένο	με	λίθους	της	περιοχής	ενώ	

εσωτερικά	υπήρχε	μεταλλικός	καυστή-

ρας	με	θύρα	και	συρτάρια	για	συλλογή	

και	αφαίρεση	του	παράγωγου	υλικού.	

Μεταλλική	 καπνοδόχος	 επεκτεινόταν	

πάνω	από	την	λιθοδομή.		
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Συμπεράσματα	

Παρόλο	που	όλες	οι	προαναφερθείσες	

κατασκευές	δεν	είχαν	αλλάξει	ουσια-

στικά	 για	 χιλιάδες	 χρόνια,	 εντούτοις	

η	 εφευρετικότητα,	 η	 οικονομία	 και	

η	 οικολογική	 προσέγγιση	 της	 προ-

βιομηχανικής	 παραγωγής	 μας	 δίνουν	

σημαντικά	 μαθήματα	 ακόμη	 και	 σή-

μερα.	 Όλα	 τα	 υλικά	 που	 χρησιμοποι-

ούνταν	 ανακυκλώνονταν	 με	 το	 τέλος	

της	χρήσης	τους.	Ο	χρησιμοποιημένος	

ασβέστης	και	ο	γύψος	αλέθονταν	και	

χρησίμευαν	 ως	 σκύρα	 σε	 νέα	 κονιά-

ματα,	τα	σπασμένα	κεραμικά	ως	χαλί-

κωμα	στις	λιθοδομές,	τα	καμένα	ξύλα	

ως	λίπασμα	για	το	χώμα.	Στο	τέλος	όλα	

επέστρεφαν	στην	γη	που	τα	παρήγαγε.	

Εικ.	9.	Καμίνι	και	γαλερίες	εξαγωγής	μαγνησίου	στο	δάσος	του	Ακάμα.	

1	 Γ.	 Κωνσταντίνου,	 Ι.	 Παναγίδης,	 Κύπρος	
και	γεωλογία.	Επιστήμη-	περιβάλλον-	πο-
λιτισμός,	Πολ.	Ίδρυμα	Τραπέζης	Κύπρου,	
Λευκωσία	2013,	252-253.	

2	 Ως	αποτέλεσμα	γινόταν	παραγωγή	γύψου	
κοντά	στις	πηγές	εξόρυξης	 του,	περιφε-
ρειακά	του	Τροόδους	στα	χωριά	Στρομπί,	
Πολέμι,	 Λετύμπου,	 Πισσούρι,	 Παραμάλι,	
Μουταγιάκα,	 Καλαβασός,	 Αραδίππου,	
Τόχνη,	 Μαρόνι,	 Ασγάτα	 κ.α.,	 ενώ	 περι-
φερειακά	του	Πενταδάκτυλου	στα	χωριά	
Μύρτου,	 Λαπάτσα,	 Σκυλούρα,	 Κιόνελλι,	
Τράχωνας,	Μάντρες,	Μια	Μηλιά,	Βιτσάδα,	
Γύψου,	Τρίκωμο	κ.α.	

3	 Theophrastus’s	 on	 stone,	 (ed.)	 C.	 R.	
Caley	and	John	F.	C.	Richard,	Ohio	State	
university	1956,	59,60,	213.	

4	 Στην	 εικόνα	 αρ.	 1,	 του	 ασβεστοκαμινου	
στο	Μπογάζι	 της	Κερύνιας	διακρίνεται	η	
κωνική	οροφή.

5	 ct-srv2.aegean.gr/epaggelmata/present,	
ημ.	πρόσβασης		8.6.2017.

6 Ι.	 Ιωαννάς,	 Παραδοσιακά	 επαγγέλματα	
της	Κύπρου,	Κέντρο	Επιστημονικών	Ερευ-
νών	VII,	Λευκωσία	2001,	92.

7	 Ο.π.	439.
8	 Ο.π.	438.	
9	 Ι.	 Ionanas,	“Traditional	Pottery	and	potters	

in	 the	 Cyprus.	 The	 disappearance	 of	 an	
ancient	 craft	 industry	 in	 the	 19th	 and	
20th	 centuries”,	 Birmingham	 Byzantine	
and	 Ottoman	 Monographs,	 Vol.6,	 (ed.	
Antony	 Bryer	 and	 John	 Haldon),	 Centre	
for	Byzantine,	Ottoman	and	Modern	Greek	
studies,	university	of	Birmingham,	Ashgate				
2000,	179.	

10 Κάρβουνο	είναι	 το	προϊόν	 του	 ξύλου	από	
το	οποίο	αφαιρείται	η	υγρασία	και	η	πίσσα.

11	Άνευ	συγγραφέα,	λήμμα	«Καμινάρια	ή	κα-
μινάρκα»,	Μ.Κ.Ε.	6,	223-224.	

12	Δρ.	 Ιωάννης	 Κακαράς,	 «Εφαρμογές	 του	
ξύλου	στην	Ελλάδα	από	την	αρχαιότητα	
μέχρι	 σήμερα»,	 υπό	 έκδοση	 βιβλίο:	 Tε-
χνολογία	ξύλινων	κτασκευών,	(1ος	τόμος	
κεφαλαιο	 2),	 http://www.wfdt.teilar.gr/15_
th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/
Presentations/Kakaras.pdf.	ημ.	πρόσβασης		
8.6.2017.

13	 Σημειώσεις	από	Τμήμα	Δασών.	
14	 Γ.	 Κωνσταντίνου,	 Ι.	 Παναγίδης,	 Κύπρος	

και	γεωλογία.	Επιστήμη-	περιβάλλον-	πο-
λιτισμός,	Πολ.	Ίδρυμα	Τραπέζης	Κύπρου,	
Λευκωσία	2013,	153.

15	Ο.π.	252.	
16	Αγγελική	 Χρυσάνθη,	 «Οι	 πρώτες	 βιομη-

χανίες	επεξεργασίας	λευκόλιθου	στη	βο-
ρειοκεντρική	Εύβοια	(1890-1940»	,	www.
monumenta.org/article.php?IssueID=5&lan
g=gr&CategoryID=6&ArticlβαeID=455#1.(	
ημερ.	Πρόσβασης	18.6.2017).			

Aναφορές

Ειδικά Θέματα

Η DIMCO LTD μια κυπριακή εταιρεία, ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 
1966, με αρχική ειδίκευση στις πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλι-
κού. Στην βιομηχανία φωτιστικών εισήλθε το 1976 όπου και 
παραμένει μέχρι σήμερα έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους 
πιο έμπειρους και αξιόπιστους προμηθευτές φωτισμού στην 
Κύπρο. 

Η LEVEL Architectural Lighting, αποτελεί το εξειδικευμένο 
τμήμα μελετών αρχιτεκτονικού φωτισμού της DIMCO και δη-
μιουργήθηκε το 2012 έχοντας ως αποστολή, την κατάρτιση 
και υλοποίηση μελετών αρχιτεκτονικού φωτισμού με την χρή-
ση των πιο προηγμένων και εξελιγμένων μεθόδων. 

Απασχολεί σε όλα τα καταστήματα έμπειρους αρχιτέκτονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οι οποίοι καταρτίζουν μελέτες για 
μικρά και μεγάλα έργα, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα μελετών της LEVEL Architectural Lighting στο τηλέφωνο 
22450839 ή επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας – www.dimco.eu για μια πρώτη γνωριμία με την σειρά των προϊόντων μας.

LIGHTING EXPERTS

ARCHITECTURAL LIGHTING
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Τεχνικά Θέματα

Αναδημοσίευση	από	το	Περιοδικό	“Κτίριο’’,	Παρουσίαση:	Αργύρης	Κάλτσιος,	Πολιτικός	Μηχανικός,	M.Sc.	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Η αποτελεσματική διαχείριση της υγρασίας σε επίπεδο κτιριακού σχεδιασμού συνίσταται στον εντοπισμό των πηγών προ-

έλευσης και των ενδεχόμενων μηχανισμών διείσδυσής της με βάση τα ιδιαίτερα δεδομένα ενός έργου και στην επιλογή 

και εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων, υλικών και τεχνικών.

Βροχοπτώσεις

Έδαφος σχεδόν
μη διαπερατό από νερό

Μόνωση για επιφανειακά
νερά που δεν ασκούν πίεση Νερά από αναπήδηση

Επιφανειακό
νερό

Aπό κεκλιμένες
στρώσεις εδάφους

Υγρασία στο 
έδαφος

Νερό
που διεισδύει
στο έδαφος

Νερό
που
διεισδύει
στο κτίριο

Μόνωση για την υγρασία
του εδάφους

Η 
συγκέντρωση	 υγρασίας	 στο	

εσωτερικό	 των	 κτιρίων	 συμ-

βάλλει	 κατά	 πολύ	 στον	 υπο-

βιβασμό	 της	 ποιότητας	 του	 αέρα	 και	

των	 συνθηκών	 υγιεινής,	 στην	 ανά-

πτυξη	 μούχλας	 και	 στη	 φθορά	 ή/και	

καταστροφή	 δομικών	 στοιχείων	 και	

υλικών.	Αν	και	τα	σύγχρονα	υλικά	και	

συστήματα	δόμησης	μπορούν	να	εξα-

σφαλίσουν	 τη	 διαμόρφωση	στεγανών	

κατασκευών,	το	πρόβλημα	της	υγρασί-

ας	εξακολουθεί	να	υφίσταται,	γεγονός	

που	 οφείλεται	 στη	 συνεχώς	 αυξανό-

μενη	συνθετότητα	που	παρουσιάζει	 η	

δομή	των	σύγχρονων	κελυφών,	καθώς	

και	στη	συχνή	παράβλεψη	βασικών	αρ-

χών	στεγανοποίησης.	 Το	 μεγαλύτερο	

ποσοστό	 των	 περιπτώσεων	 εισροής	

υγρασίας	σε	εσωτερικούς	χώρους	δεν	

καταλογίζεται	σε	αστοχία	των	υλικών	

ή	 των	 συστημάτων	 στεγανοποίησης,	

παρά	σε	λάθη	του	ανθρώπινου	παράγο-

ντα,	όπως	σε	εσφαλμένη	επιλογή	ή/και	

εφαρμογή	 υλικών	 ή	 συστημάτων,	 σε	

ασυμβατότητα	μεταξύ	τους,	σε	ελλιπή	

προστασία	 ή/και	 σχεδιασμό	 του	 κε-

λύφους,	 σε	 αλλοιώσεις	 ή	 επεμβάσεις	

στο	κέλυφος,	σε	πλημμελή	συντήρηση	

κτλ.	Παράλληλα,	δεν	πρέπει	να	παρα-

βλέπονται	 απρόβλεπτοι	 παράγοντες	

του	άμεσου	περιβάλλοντος,	όπως	εν-

δεχόμενες	καθιζήσεις,	μεταβολές	της	

στάθμης	του	υδροφόρου	ορίζοντα	κ.ά.	
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Τεχνικά Θέματα

Πηγές	προέλευσης	υγρασίας

Τα	 βασικά	 αίτια	 εμφάνισης	 υγρασίας	

στα	 τμήματα	 των	 δομικών	 στοιχείων	

που	 βρίσκονται	 εντός	 του	 εδάφους 

ή	στην	κατώτατη	ζώνη	επάνω	από	τη	

στάθμη	του	εδάφους	είναι	τα	εξής:

•	 Η	εδαφική	υγρασία	με	τη	μορφή	της	

ανερχόμενης	υγρασίας.

•	 Η	τήξη	του	συσσωρευμένου	χιονιού.

•	 Η	επίδραση	των	επιφανειακών	νερών	

που	ρέουν	σε	επαφή	με	την	όψη.	

•	 Η	αναπήδηση	των	όμβριων	υδάτων.	

•	 Η	άρδευση	του	εγγύτερου	υπαίθριου	

χώρου.

Η	 προσβολή	 των	 δομικών	 στοιχείων	

του	υπόγειου	τμήματος	του	κελύφους	

από	υγρασία	οφείλεται	κυρίως	στη	δύ-

ναμη	 που	 ασκούν	 το	 φαινόμενο	 των	

τριχοειδών	αγγείων	και	η	υδροστατική	

πίεση.	Καθοριστικό	παράγοντα	για	 το	

μέγεθος	της	υδροστατικής	πίεσης	απο-

τελεί	η	στάθμη	του	υδροφόρου	ορίζο-

ντα,	ενώ	το	φαινόμενο	των	τριχοειδών	

αγγείων	εμφανίζεται	σε	υλικά	με	αυξη-

μένο	ποσοστό	μικρών	πόρων	και	κενών	

στη	μάζα	τους	(π.χ.	σκυρόδεμα,	τοιχο-

ποιία,	 κονιάματα)	 που	 έχουν	 απορρο-

φήσει	νερό,	το	οποίο	μεταφέρεται	στο	

εσωτερικό	της	κατασκευής.

Όσον	 αφορά	 στα	 υπέργεια	 δομικά	

στοιχεία,	η	βροχή	αποτελεί	την	κύρια	

πηγή	διείσδυσης	του	νερού	στο	κέλυ-

φος.	Επίσης,	ανάλογα	με	το	κλίμα	της	

περιοχής,	η	τήξη	του	χιονιού	μπορεί	να	

αποτελέσει	σημαντική	πηγή	υγρασίας.	

Η	επίδραση	της	βροχής	και	του	χιονιού	

είναι	πιο	έντονη	όταν	συνδυάζεται	με	

άνεμο.	

Η	 συνεχής	 παρουσία	 εσωτερικής	

υγρασίας	υψηλού	ποσοστού	μπορεί	να	

προκαλέσει	τη	διείσδυση	νερού	από	το	

εσωτερικό	του	κτιρίου	σε	δομικά	στοι-

χεία,	καθώς	και	τη	συμπύκνωση	υδρα-

τμών	 και	 επικάθισή	 τους	 σε	 ψυχρές	

επιφάνειες,	 σε	 συνδυασμό	 με	 θερμο-

κρασιακές	μεταβολές.	

Ενδεχόμενες	φθορές	ή	βλάβες	υδραυ-

λικών	 εγκαταστάσεων	 και	 δικτύων	

οδηγούν	συχνά	σε	διαρροές	που	προ-

σβάλλουν	τα	δομικά	στοιχεία	του	κτιρί-

ου.	 Ιδιαίτερη	προσοχή	απαιτείται	στις	

περιπτώσεις	κατά	τις	οποίες	η	διαρροή	

παρουσιάζεται	 σε	 μη	 εμφανή	 σημεία,	

με	 αποτέλεσμα	 ο	 εντοπισμός	 της	 να	

γίνεται	δύσκολα	και	με	καθυστέρηση.	

Κατά	 κανόνα	 η	 αποκατάσταση	 της	

βλάβης	του	δικτύου	αρκεί	για	την	αντι-

μετώπιση	του	προβλήματος.

Στις	 πηγές	προέλευσης	υγρασίας	συ-

γκαταλέγεται	 κι	 εκείνη	 που	 προέρχε-

ται	από	τα	υλικά	κατασκευής	του	κτιρί-

ου,	αν	και	η	επιβάρυνση	που	προκαλεί	

αυτή	η	μορφή	υγρασίας	εκλείπει	μετά	

από	το	πρώτο	ή	δεύτερο	έτος	εγκατά-

στασης.	 Αυτή	 η	 υγρασία	 προέρχεται	

τόσο	 από	 τη	 διαδικασία	 παραγωγής,	

όσο	 και	 από	 τις	 διαδικασίες	 μεταφο-

ράς,	αποθήκευσης	και	εφαρμογής,	ιδι-

αίτερα	ελλείψει	μέριμνας	για	την	προ-

στασία	των	υλικών.

Σημεία	 εμφάνισης	 υγρασίας	 και	 επι-

πτώσεις	

Η	παρουσία	υψηλών	επιπέδων	υγρασί-

ας	και	η	μη	έγκαιρη	καταπολέμησή	της	

οδηγούν	στην	επιβάρυνση	της	εσωτε-

ρικής	ατμόσφαιρας,	την	αισθητική	αλ-

λοίωση	και	την	πρόκληση	βλαβών	στα	

δομικά	 στοιχεία.	 Τυπικά	 συμπτώματα	

και	αποτελέσματα	είναι	τα	εξής:

•	 Ανάπτυξη	 επιφανειακής	 συμπύ-

κνωσης	 (δρόσου)	 στις	 εσωτερικές	

επιφάνειες	 των	δομικών	στοιχείων	

(τοίχων,	δαπέδων,	οροφών).	

•	 Διύγρανση	της	μάζας	των	δομικών	

στοιχείων,	η	οποία	οδηγεί	σε	ρηγ-

μάτωση	 ή	 αποσάθρωση	 λόγω	 της	

πήξης	του	εγκλωβισμένου	νερού.	

•	 Ανάπτυξη	 μικροοργανισμών	 (μυκή-

των,	μούχλας	κ.ά.)

•	 Ανάπτυξη	 χλωρίδας	 σε	 περιοχές	

του	 κελύφους	 λόγω	 της	 εναπόθε-

σης	αερόφερτων	ρύπων.

•	 Σταδιακή	 διάβρωση	 τμημάτων	 της	

κατασκευής	(άλατα,	σκουριά,	λεκέ-

δες,	οξείδια,	αστικοί	ρύποι	κτλ.)

•	 Απώλεια	μονωτικής	ικανότητας	υλι-

κών.

Ανεξάρτητα	από	τις	πηγές	και	τα	αίτια	

εμφάνισης	 υγρασίας,	 οι	 βλάβες	 από	

την	 επίδρασή	 της	 είναι	 εύκολα	 ανα-

γνωρίσιμες.	Ωστόσο,	σε	πολλές	περι-

πτώσεις	η	πηγή	ή	το	αίτιο	βρίσκεται	σε	

απομακρυσμένη	 θέση	 από	 το	 σημείο	

εκδήλωσης	του	προβλήματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ	&	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Όμβρια	ύδατα Ασυνέχειες,
κακοτεχνίες,
πορώδες	
υλικών

-	Εμφάνιση	αλάτων
	 /	επανθισμάτων.
-	Αποσάρθρωση
	 επιχρισμάτων.
-	Αποκόλληση
	 χρώματος,
	 ταπετσαρίας	κ.ά.

-	Τοίχοι
-	Δώματα
-	Οροφές

Εξωτερική
επέμβαση	-
στεγανοποίηση
Διαμόρφωση
προστατευτικών
στοιχείων
(π.χ.	προστεγάσματα)

Εσωτερική
υγρασία
(υγρασία
επιφανειακής
συμπύκνωσης)

Εσωτερική
παραγωγή
υδρατμών
Υποθέρμανση
χώρων.

-	Δυσάρεστες
	 οσμές
-	Συμπύκνωση
	 υδρατμών
-	Ανάπτυξη
	 μούχλας

-	Ψηλά	σημεία	και
	 γωνίες	δοκών,
	 υποστυλωμάτων,
	 τοιχίων	κτλ.
-	Μπάνιο	/	κουζίνα
-	Πατάρι
-	Αρμοί	πλακιδίων
-	Μη	αεριζόμενοι
	 χώροι

-	Αερισμός
-	Μείωση	παραγω-
γής	υδρατμών

-	Θερμομόνωση
	 κελύφους
-	Αντισυμπυκνωτικές
	 βαφές
 (υπό	προϋποθέσεις)
-	Αντιμουχλικές
	 βαφές
 (υπό	προϋποθέσεις)

Υπόγεια	ύδατα Ασυνέχειες,
κακοτεχνίες,
διαρροές
σωληνώσεων,
πορώδες	
υλικών

-	Ανιούσα	υγρασία
-	Αποσάρθρωση
	 επιχρισμάτων
-	Αποκόλληση	στρώ-
σης	χρώματος

-	Ρέον
	 ή	στάσιμο	νερό

Υπόγειες
και	ισόγειες
κατασκευές
(δάπεδα,
τοίχοι	κτλ.)

Εξωτερική
επέμβαση	-	στεγα-
νοποίηση

Διαρροές Βλάβες	
δικτύων

-	Διύγρανση
	 δομικών
	 στοιχείων
-	Ρέον
	 ή	στάσιμο	νερό

Σημεία	γένεσης
και	πρόσβασης
του	νερού

Επισκευή	βλάβης
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Η	 αυξημένη	 εσωτερική	 υγρασία	 οδη-

γεί	συχνά	σε	συμπύκνωση	υδρατμών,	

οι	 οποίοι	 επικάθονται	 σε	 ψυχρές	 επι-

φάνειες	 των	 δομικών	 στοιχείων	 με	

θερμοκρασία	χαμηλότερη	του	σημείου	

υγροποίησης	 του	 αέρα.	 Κατά	 κανόνα	

ο	σχηματισμός	δρόσου	παρουσιάζεται	

σε	 σημεία	 στα	 οποία	 η	 θερμομόνωση	

εμφανίζει	ασυνέχειες	(θερμογέφυρες)	

ή	 στα	 οποία	 ο	 αερισμός	 του	 χώρου	

είναι	 ελλιπής.	 Εφόσον	 η	 κατακράτη-

ση	της	υγρασίας	στην	εσωτερική	επι-

φάνεια	 των	 δομικών	 στοιχείων	 είναι	

προσωρινή	και	δύναται	να	εκλείψει	με	

αύξηση	της	θερμοκρασίας	ή	ενίσχυση	

του	αερισμού,	η	πρόκληση	σημαντικών	

βλαβών	 αποφεύγεται.	 Όμως	 σε	 πε-

ριπτώσεις	 που	 το	 πρόβλημα	 εμμένει,	

οδηγεί	σταδιακά	σε	φθορές	και	βλάβες	

των	δομικών	στοιχείων.	

Σ’	αυτό	συντελεί	και	το	φαινόμενο	της	

διάχυσης	 των	 υδρατμών,	 το	 οποίο	

συνίσταται	 στη	 μετακίνησή	 τους	 διά	

μέσου	 των	 υδρατμοπερατών	 δομικών	

στοιχείων	της	κατασκευής.	Αυτή	η	με-

τακίνηση	προκαλείται	από	τη	διαφορά	

θερμοκρασίας	 και	 πίεσης	 μεταξύ	 του	

εξωτερικού	και	εσωτερικού	περιβάλλο-

ντος.	Ο	κίνδυνος	κατά	τη	διάχυση	των	

υδρατμών	εντοπίζεται	στην	ενδεχόμε-

νη	υγροποίησή	 τους	 εντός	 της	μάζας	

των	δομικών	στοιχείων,	η	οποία	μπορεί	

να	προκαλέσει	μείωση	των	αντοχών	και	

της	θερμομονωτικής	ικανότητας	τους.

1 Οι	αρμοί	μεταξύ	των	στοιχείων	της	κατα-
σκευής	αποτελούν	ευαίσθητα	σημεία	και	
απαιτείται	η	επιμελημένη	σφράγιση	τους.

2	 Η	αποκόλληση	χρώματος	και	η	αποσά-
θρωση	 επιχρισμάτων,	 υποδηλώνει	 συ-
νήθως	την	παρουσία	ανιούσας	υγρασίας	
ή	υγρασίας	λόγω	βροχής.

3	 Η	 ανάπτυξη	 μαύρων	 κηλίδων	 και	 μού-
χλας	σε	σημεία	με	ελλιπή	θερμομόνωση	

και	 αερισμό	 υποδηλώνει	 συμπύκνωση	
υδρατμών.

4	 Η	 παρουσία	 υγρασίας	 εντός	 των	 δομι-
κών	στοιχείων	και	η	μη	έγκαιρη	καταπο-
λέμησή	 της	 οδηγούν	σε	 πρόκληση	ση-
μαντικών	 βλαβών,	 όπως	 διάβρωση	 του	
οπλισμού.

5	 Οι	 υπόγειες	 κατασκευές	 επηρεάζονται	
στο	μέγιστο	από	την	επίδραση	του	νε-

ρού	και	της	υγρασίας	και	η	ορθή	στεγα-
νοποίησή	τους	είναι	επιβεβλημένη.

6	 Ο	 καθαρισμός	 των	 υδρορροών	 είναι	
απαραίτητος	 για	 την	 αποτελεσματική	
απομάκρυνση	των	νερών	της	βροχής.

7	 H	 υγρασία	 του	 εδάφους	 και	 η	 στάθμη	
του	υπόγειου	υδροφόρου	ορίζοντα	επη-
ρεάζουν	 διαφορετικά	 τα	 θεμέλια	 μιας	
κατασκευής.

1
4

2
5

7

3
6

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

περιπτώσεων διείσδυσης υγρα-

σίας σε εσωτερικούς χώρους 

δεν καταλογίζεται σε αστοχία 

των υλικών ή των συστημάτων 

στεγανοποίησης, αλλά σε λάθη 

του ανθρώπινου παράγοντα.
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Ανάλογα	 με	 τις	 ιδιαιτερότητες	 ενός	 έργου,	 σε	 περιπτώσεις	
κατά	τις	οποίες	ο	υδροφόρος	ορίζοντας	υπερβαίνει	τη	στάθμη	
του	δαπέδου	του	υπογείου,	η	αποτροπή	του	κινδύνου	επαφής	
των	υπόγειων	νερών	με	το	κέλυφος	επιτυγχάνεται	μέσω:
•	 της	εγκατάστασης	συστήματος	αποστράγγισης	με	συλλογή	
και	άντληση	του	νερού,

•	 της	 εγκατάστασης	 φράγματος	 ανόδου	 της	 τριχοειδούς	
υγρασίας,

•	 της	κατασκευής	στεγανής	λεκάνης	που	περιβάλλει	το	υπό-
γειο	τμήμα	του	κελύφους.

Εάν	 επιλεγεί	 η	 εσωτερική	 θερμομόνωση	 του	 υπογείου,	 θα	
πρέπει	να	εξασφαλιστεί:
•	 η	δυνατότητα	στεγνώματος	σε	περίπτωση	διύγρανσης	της	
μόνωσης,	 γεγονός	 που	 αποκλείει	 τη	 χρήση	 φράγματος	
υδρατμών	ή	βαφών	με	ανάλογη	συμπεριφορά,

•	 η	αποτροπή	συμπύκνωσης	με	εφαρμογή	κατάλληλου	υλικού,
•	 η	 επιλογή	 υλικών	 με	 ανεκτικότητα	 στην	 υγρασία	 που	 δεν	
προκρίνουν	την	ανάπτυξη	μούχλας.

Η	εφαρμογή	εξωτερικής	θερμομόνωσης	σε	υπόγειους	χώρους	
πλεονεκτεί	ως	προς	την	προστασία	έναντι	συμπύκνωσης	και	
τη	δυνατότητα	στεγνώματος	των	στοιχείων	σε	περίπτωση	διύ-
γρανσης	(απουσία	φράγματος	υδρατμών).	

Η	 απομάκρυνση	 του	 νερού	 και	 η	 αποτροπή	 διείσδυσής	 του	
στην	κατασκευή,	επιτυγχάνεται	με	τα	ακόλουθα	μέτρα:
•	 Διαμόρφωση	κατάλληλων	κλίσεων	σε	οριζόντιες	επιφάνει-
ες	(στέγες,	ταράτσες,	εξώστες	κτλ.).	Οι	ελάχιστες	κλίσεις	
για	στεγασμένα	και	εκτεθειμένα	μέρη,	πρέπει	να	είναι	της	
τάξης	του	1%-2%.

•	 Διαμόρφωση	 κατάλληλων	 προεξοχών	 (γείσων,	 προστεγα-
σμάτων,	προεξοχών	στεγών	κτλ.).

•	 Διαμόρφωση	 κατάλληλων	 εγκοπών	 (π.χ.	 νεροσταλακτών)	
στην	κάτω	επιφάνεια	των	απολήξεων	των	διαφόρων	προε-
ξοχών	και	οριζόντιων	τελειωμάτων	(πρεκιών,	γείσων,	μαρ-
κιζών,	ποδιών,	επιστέψεων	κτλ.).

•	 Χρήση	κατάλληλων	υλικών	και	στρώσεων	με	στεγανοποιητι-
κές	ιδιότητες	για	τη	διαμόρφωση	των	τελικών	επιφανειών.	

•	 Περιορισμό	 της	 αναπήδησης	 του	 νερού	 σε	 κατακόρυφες	
επιφάνειες	και	προστασία	αυτών	των	επιφανειών	σε	σημεία	
συμβολής	τους	με	οριζόντιες.

•	 Εφαρμογή	 κατάλληλων	 στεγανοποιητικών	 σε	 ευαίσθητα	
σημεία,	 όπως	σε	αρμούς	μεταξύ	 των	στοιχείων	 της	 κατα-
σκευής	(τοίχων,	κουφωμάτων,	στεγών).

•	 Εγκατάσταση	υδρορροών	κατάλληλης	διατομής,	μήκους	και	
διάταξης.

Η	εξωτερική	στεγανοποίηση	των	υπογείων	εμποδίζει	την	
άνοδο	 της	 υγρασίας	 στο	 υπέργειο	 τμήμα	 των	 τοίχων,	
εξασφαλίζοντας	την	προστασία	του	οπλισμού	από	τη	διά-
βρωση	και	των	δομικών	υλικών	από	τον	παγετό.
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Ο	σχεδιασμός	του	κελύφους	υπακούει	σε	τρεις	βασικές	αρχές:
•	 Στεγανοποίηση	με	εφαρμογή	στεγανών	υλικών	και	συστημάτων.	
•	 Μέγιστη	δυνατή	αποφυγή	επαφής	του	κελύφους	με	το	νερό,	

η	οποία	επιτυγχάνεται	με	τη	διαμόρφωση	κατασκευών	εκτρο-
πής	(νεροσταλακτών	απολήξεων,	προεξοχών	στεγών,	αρμο-
καλύπτρων	κτλ.).

•	 Άμεση	και	ασφαλή	απομάκρυνση	του	νερού	από	τις	επιφάνει-
ες	του	κελύφους.	

Επιπλέον,	 ιδιαίτερη	προσοχή	απαιτείται	για	 την	αποφυγή	σχη-
ματισμού	 θερμογεφυρών	 σε	 ευαίσθητα	 σημεία	 του	 κελύφους,	
όπως	εκείνα	που	σχετίζονται	με	υδραυλικές	και	ηλεκτρολογικές	
εγκαταστάσεις.	 Όπου	 κρίνεται	 απαραίτητο,	 πραγματοποιείται	
εφαρμογή	 κατάλληλων	 στεγανοποιητικών	 ή/και	 η	 τοποθέτηση	
φράγματος	υδρατμών.

Όσον	 αφορά	 στη	 στεγανοποίηση	 δομικών	 στοιχείων,	 ιδιαίτερη	
προσοχή	πρέπει	να	δίνεται	στη	θέση	της	σε	σχέση	με	τα	υπόλοιπα	
στοιχεία	της	μόνωσης.	Η	στεγανοποίηση	κρίνεται	απαραίτητη	για	
επιφάνειες	που	βρίσκονται	σε	συχνή	επαφή	με	το	νερό,	όπως	δά-
πεδα	μπάνιων,	ταράτσες,	δώματα,	υπόγεια	και	εξώστες.	Σ’	αυτές	
τις	περιπτώσεις,	η	αδιαβροχοποίηση	δεν	επαρκεί.	Επίσης,	αξίζει	να	
αναφερθεί	ότι	προβλήματα	συμπύκνωσης	υδρατμών	και	εμφάνισης	
μούχλας	σχετίζονται	κατά	κανόνα	με	ελλιπή	θερμομόνωση	και	δεν	

πρέπει	να	αντιμετωπίζονται	με	επεμβάσεις	στεγανοποίησης.

Η	διαμόρφωση	αεριζόμενης	ή	δικέλυφης	διατομής	είναι	αποτε-
λεσματικότερη	έναντι	των	κινδύνων	διύγρανσης	από	εξωτερικές	
πηγές	και	συμπύκνωσης	υδρατμών	εσωτερικά.	Η	διατομή	απο-
τελείται	 από	 εξωτερικό	 τμήμα	 για	 την	 απορροή	 των	 ομβρίων,	
διάκενο	 αερισμού	 (5-6	 εκατοστών)	 για	 την	 απομάκρυνση	 της	
υγρασίας	και	εσωτερικό	τμήμα	που	παραμένει	στεγανό.	Οι	είσο-
δοι	και	οι	έξοδοι	του	αέρα	θα	πρέπει	να	υπολογίζονται	και	να	χω-
ροθετούνται	με	τρόπο	τέτοιο,	που	να	εξασφαλίζει	την	καλύτερη	
δυνατή	κυκλοφορία	του.

Η	χρήση	φράγματος	υδρατμών	στην	εσωτερική	πλευρά	της	θερμο-
μόνωσης	σε	μη	αεριζόμενες	ή	μονοκέλυφες	διατομές	αποσκοπεί	
στον	έλεγχο	της	συμπύκνωσης	εντός	της	διατομής	του	δομικού	
στοιχείου.	Κατά	κανόνα,	το	φράγμα	υδρατμών	πρέπει	να	αποφεύ-
γεται	αν	δεν	συντρέχει	ιδιαίτερος	λόγος	για	την	τοποθέτησή	του.	
Κυρίως	 χρησιμοποιείται	 στα	 δομικά	 στοιχεία	 χώρων	 με	 μεγάλη	
παραγωγή	υδρατμών	ή	σε	κλίματα	που	είναι	ιδιαίτερα	ψυχρά	κατά	
τη	διάρκεια	του	χειμώνα,	όταν	σ’	αυτά	τα	δομικά	στοιχεία	υπάρχει	
κάποια	πρακτικά	αδιαπέραστη	στρώση	από	τους	υδρατμούς	στην	
ψυχρή	 περιοχή	 του	 δομικού	στοιχείου.	Η	 αποφυγή	ασυνεχειών	
στα	φράγματα	υδρατμών	είναι	ιδιαίτερα	κρίσιμη,	καθώς	ενδεχόμε-
νες	αστοχίες	επηρεάζουν	σημαντικά	τη	λειτουργία	τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΥΛΙΚΩΝ	&	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρητινούχα	(διαφανή,	υδαταπωθητικά,	
εμποτισμού)

Αδιαβροχοποίηση	(σφράγιση	πόρων	και	
τριχοειδών	ρωγμών)

Οικοδομικές	επιφάνειες
από	πορώδη	υλικά

Φράγμα	υδρατμών Αποτροπή	συμπύκνωσης
υδρατμών

Θερμομόνωση
(εσωτερική	πλευρά)

Αποστραγγιστικές	μεμβράνες

-	 Προστασία
	 (μεμβράνες	500	g/m2)
-	 Αποστράγγιση
	 (με	επικολλημένο	γεωύφασμα)

Τοιχία	υπόγειων	έργων

-	 Πολυμερείς	μεμβράνες
	 μονής	στρώσης
-	 Επαλειφόμενα	υλικά
-	 Ασφαλτόπανα

Στεγανοποίηση
Ταράτσες,
υπόγειες	τοιχοποιίες
Υπόγεια	δάπεδα

Γεωυφάσματα

-	 Ενίσχυση	ρευστών
	 στεγανοποιητικών	στρώσεων
-	 Φίλτρο	αποστράγγισης
-	 Μηχανική	προστασία
	 στεγανοποιητικών	μεμβρανών
-	 Ενίσχυση	εδάφους
-	 Στρώση	διαχωρισμού

Υπόγεια	έργα,	δώματα

Αντισυμπυκνωτικά	χρώματα Αποτροπή	συμπύκνωσης
υδρατμών	(υπό	προϋποθέσεις) Εσωτερικές	επιφάνειες	τοίχων

Αντιμηκυτιακά	χρώματα Αποτροπή	δημιουργίας	μούχλας
(υπό	προϋποθέσεις) Εσωτερικές	επιφάνειες	τοίχων

Μαστίχες
(ελαστομερείς,	βαφόμενες) Σφράγιση	αρμών	και	ρωγμών Εξωτερικές	&	εσωτερικές

επιφάνειες	κελύφους

Βαφές	(ελαστομερείς) Στεγανοποίηση Όψεις

Διαμόρφωση	αεριζόμενης	διατομής. Τοποθέτηση	στεγανοποίησης	για	την	αδιαβροχοποίηση	δώματος.
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Τεχνικά ΘέματαΤεχνικά Θέματα

ΣΗΜΕΙΑ	ΠΡΟΣΟΧΗΣ	ΣΤΙΣ	ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΕΙΑ	ΠΡΟΣΟΧΗΣ	ΣΤΑ	ΔΩΜΑΤΑ

Η	δομή,	καθώς	και	η	κλίση	της	στέγης	καθορίζονται	εν	πολλοίς	
από	τα	υλικά	και	τον	τρόπο	εφαρμογής	της	επικάλυψης.	Κατά	
κανόνα	η	δομή	μιας	στέγης	περιλαμβάνει	κατά	σειρά:

•	 φράγμα	υδρατμών

 (ιδιαίτερα	σε	ψυχρές	κλιματικές	ζώνες	και	σε	ορεινό	κλίμα),	

•		 θερμομόνωση,	

•		 μεμβράνη	στεγανοποίησης	και	

•		 επικάλυψη.	

Οι	μεμβράνες	κεραμοσκεπών,	οι	οποίες	διακρίνονται	σε	συν-
θετικές	 και	 ασφαλτικές,	 πρέπει	 να	 αερίζονται	 επαρκώς	 από	
την	επάνω	πλευρά	τους,	ενώ	σε	περίπτωση	που	λειτουργούν	
και	ως	φράγμα	υδρατμών,	πρέπει	να	αερίζονται	και	από	την	
κάτω.

Σημεία	προσοχής	κατά	τη	διαμόρφωση	του	δώματος	είναι	τα	
εξής:
•	 Διαμόρφωση	κατάλληλων	κλίσεων,	γραμμών	απορροής	και	
υδρορροών.

•	 Εφαρμογή	των	στεγανοποιητικών	στρώσεων	επάνω	από	τη	
στρώση	κλίσεων.

•	 Εξασφάλιση	 της	 απορροής	 των	 υδάτων	 στο	 επίπεδο	 της	
στεγανοποιητικής	μεμβράνης.	

•	 Ασφαλής	συναρμογή	 της	στεγανοποιητικής	 μεμβράνης	σε	
στηθαία,	τοίχους	κτλ.	

•	 Διαμόρφωση	αμβλείας	γωνίας	(περίπου	135ο)	στη	συμβολή	
πλάκας	-	στηθαίου,	με	τη	δημιουργία	λουκιών.

•	 Κατασκευή	βάσεων	επάνω	από	τη	στεγανοποιητική	μεμβρά-
νη	 για	 τη	 στήριξη	 προσαρτημάτων	 όπως	 φωτοβολταϊκών	
σωμάτων,	ηλιακών	θερμοσιφώνων	κτλ.

•	 Εφαρμογή	κατάλληλων	αρμοκάλυπτρων	ή	άλλων	μέσων	για	
τη	σφράγιση	διατρήσεων	της	πλάκας.

•	 Στεγανοποίηση	των	συναρμογών	γύρω	από	τους	εξαεριστή-
ρες	μονώσεων.

•	 Κάλυψη	των	αναμονών	με	κατάλληλα	μέσα	(ξύλινα	ή	μεταλ-
λικά	καλύμματα).

Παράγοντες	που	επηρεάζουν	τον	κτι-
ριακό	σχεδιασμό
Η	 αντιμετώπιση	 της	 υγρασίας	 εντάσ-

σεται	σε	όλα	τα	στάδια	του	κτιριακού	

σχεδιασμού,	 από	 τη	 χωροθέτηση	 του	

κτιρίου	και	τη	διαμόρφωση	όψεων	και	

κατόψεων,	έως	την	επιλογή	υλικών	και	

συστημάτων	 δόμησης.	 Η	 εφαρμογή	

συστημάτων	 προστασίας	 και	 στεγα-

νοποίησης,	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 τη	

διαμόρφωση	 προεξοχών,	 υδρορροών,	

νεροσταλακτών	κτλ.,	έχει	άμεσο	αντί-

κτυπο	 στην	 αρχιτεκτονική	 αισθητική	

και	πρέπει	να	εξετάζεται	λεπτομερώς	

από	το	αρχικό	στάδιο	της	μελέτης.	

Η	διαδικασία	επιλογής	της	θέσης	ενός	
κτιρίου	περιλαμβάνει	την	εξέταση	της	
μορφολογίας	του	εδάφους,	των	κλιμα-

τολογικών	δεδομένων,	της	παρουσίας	

υπόγειων	 υδάτων	 κτλ.	 Η	 κατάλληλη	

χωροθέτηση	 του	 κτιρίου,	 σε	 συνδυα-

σμό	με	ενδεχόμενες	επεμβάσεις	στον	

περιβάλλοντα	χώρο	(διαμόρφωση	κλί-

σεων,	 αναχώματα,	 φράγματα	 κτλ.),	

μπορούν	να	εξασφαλίσουν	τον	περιο-

ρισμό	του	κινδύνου	διείσδυσης	νερού,	

είτε	 προέρχεται	 από	 τη	 βροχή,	 είτε	

από	το	υπέδαφος.	

Παράλληλα,	στη	χωροθέτηση	του	κτι-

ρίου,	 όπως	 και	 στη	 διαμόρφωση	 της	

κάτοψης,	λαμβάνεται	υπόψη	ο	προσα-
νατολισμός	 με	 γνώμονα	 τον	 έλεγχο	
του	ηλιασμού,	της	σκίασης	και	του	αε-

ρισμού.	Ο	επαρκής	φυσικός	αερισμός	

εξασφαλίζεται	με	την	κατάλληλη	διά-

ταξη	των	χώρων	σε	τομή	και	κάτοψη,	

την	ορθή	διάταξη	και	τον	επαρκή	αριθ-

μό	ανοιγμάτων.	Όπου	κρίνεται	απαραί-

τητο,	 ο	 φυσικός	 αερισμός	 ενισχύεται	

από	τεχνητά	μέσα.

Σε	 συνδυασμό	 με	 την	 εξασφάλιση	
επαρκούς	 αερισμού,	 ο	 περιορισμός	
της	υγρασίας	σε	εσωτερικούς	χώρους	

και	σε	δομικά	στοιχεία,	καθώς	και	του	

φαινομένου	 της	 διάχυσης,	 επιτυγχά-

νεται	με	τη	θερμομονωτική	θωράκιση	
των	δομικών	στοιχείων.	

Ιδιαίτερη	 προσοχή	 πρέπει	 να	 δίνεται	

στην	επιλογή	κατάλληλων	υλικών	και	
στην	 εξασφάλιση	 συμβατότητας	 με-

ταξύ	 διαφορετικών	 υλικών	 στη	 δόμη-

ση.	Αυτό	αφορά	και	σε	υλικά	που	δεν	

συνδέονται	 απαραίτητα	 με	 τη	 δομική	

λειτουργία	 των	 στοιχείων.	 Για	 παρά-

δειγμα,	σε	θερμά	κλίματα,	η	εφαρμογή	

βινυλικών	 ταπετσαριών	 στις	 εσωτε-

ρικές	 επιφάνειες	 εξωτερικών	 τοίχων	

πρέπει	να	αποφεύγεται.	
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	Πολιτικός	 Μηχανικός	 και	 Δή-
μαρχος.	Πιστεύετε	ότι	η	μια	ιδιότη-
τα	βοηθάει	την	άλλη;	
Χωρίς	οποιονδήποτε	δισταγμό,	η	απά-

ντηση	είναι	φυσικά	και	ναι.	Το	γεγονός	

ότι	 είμαι	 Πολιτικός	 Μηχανικός,	 μου	

έδωσε	 τη	 δυνατότητα	 να	 ασχοληθώ	

πολύ	νωρίς	με	την	προώθηση	των	έρ-

γων	που	χρειάζεται	ο	Δήμος.	Το	κυρι-

ότερο	 πλεονέκτημα	 του	 συνδυασμού	

αυτού	 όμως,	 προέρχεται	 από	 το	 ότι	

ένας	 Πολιτικός	 Μηχανικός	 μπορεί	 να	

αντιληφθεί	πολύ	εύκολα	τις	κατασκευ-

αστικές	 δυσκολίες	 που	 μπορούν	 να	

αντιμετωπιστούν	σε	ένα	έργο	και	συ-

νάμα	να	δώσει	λύσεις	γι’	αυτές.	Τούτο	

μπορεί	 να	 γλυτώσει	 πολύτιμο	 χρόνο	

και	πολύ	συχνά,	αρκετά	λεφτά	για	την	

Τοπική	Αυτοδιοίκηση.

Μετά	από	ένα	χρόνο	στο	πηδάλιο	του	

Δήμου,	έχω	αντιληφθεί	ότι	με	την	κα-

τάλληλη	 πολιτική	 βούληση	 από	 την	

πολιτεία	 και	 την	 καλή	 διάθεση	 από	

πλευράς	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	

(Τ.Α.),	 μπορούν	 να	 αλλάξουν	 πολλά	

στον	 τόπο	 μας.	 Μερικά	 παραδείγμα-

τα	 θα	 ήταν	 η	 απλούστευση	 των	 δια-

δικασιών	 έκδοσης	 αδειών,	 η	 επιβολή	

τέτοιων	 όρων	 στις	 άδειες	 οικοδομής	

που	 θα	 υποχρέωναν	 τους	 ιδιώτες	 να	

προωθήσουν	 τη	 διαχείριση	 των	 οικο-

δομικών	αποβλήτων,	να	προωθούνταν	

οι	κατάλληλες	ενέργειες	και	να	παρα-

χωρούνταν	τέτοιες	εξουσίες	στην	Τ.Α.	

για	 πάταξη	 της	 αδήλωτης	 εργασίας,	

να	σχεδιάζαμε	προληπτικά	 και	 όχι	 να	

τρέχουμε	πίσω	από	τις	αναπτύξεις	και	

πολλά	άλλα.	

Καταληκτικά,	 θα	 έλεγα	 ότι	 υπάρχει	

μεγάλος	 χώρος	 για	 βελτίωση,	 αλλά	

ταυτόχρονα	γίνονται	και	πολλά	βήμα-

τα	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση	για	μια	

καλύτερη	ποιότητα	ζωής	των	δημοτών	

μας.	Εύχομαι	και	ελπίζω	σε	λίγα	χρό-

νια	να	είναι	πλέον	ορατά	τα	αποτελέ-

σματα	 όλων	 αυτών	 των	 διεργασιών	

που	γίνονται	για	το	καλό	της	Τ.Α.	και	

του	τόπου	μας	γενικότερα.

	Ποιο	είναι	το	όραμά	σας	για	το	
Δήμο	 Ύψωνα,	 όσον	 αφορά	 τη	 γε-
νική	 εικόνα,	 σε	 σχέση	 και	 με	 τις	
προσδοκίες	των	Δημοτών;
Ο	 Δήμος	 Ύψωνα	 είναι	 ο	 δεύτερος	

μεγαλύτερος	 Δήμος	 σε	 έκταση	 στην	

επαρχία	 Λεμεσού	 και	 έχει	 το	 μικρό-

τερο	 μέσο	 όρο	 ηλικίας	 δημοτών	 από	

όλους	 τους	 Δήμους	 της	 Κύπρου,	 ο	

οποίος	είναι	στα	τριάντα	τρία	(33)	έτη.	

Λόγω	 της	 γεωγραφικής	 του	 θέσης	 ο	

Ύψωνας	 μπορεί	 να	 καταστεί	 αρωγός	

στη	 μεταρρύθμιση	 της	 Τοπικής	 Αυτο-

διοίκησης,	αφού	συνορεύει	με	αριθμό	

όμορων	κοινοτήτων	και	έτσι	δίνεται	η	

ευκαιρία	για	δημιουργία	ενός	νέου	μο-

ντέλου	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 όπως	

δεν	έχει	ξανασυζητηθεί,	για	να	εξυπη-

ρετούνται	περισσότεροι	πολίτες	πέραν	

από	τους	δημότες	τους	Ύψωνα.

Όραμά	μου	είναι	ένας	βιομηχανοαγρο-

τικός	Δήμος	της	δυτικής	Λεμεσού	που	

θα	προσελκύει	νέες	επιχειρήσεις	στον	

τομέα	 τον	 υδρογονανθράκων	 και	 που	

θα	εδρεύουν	στις	Βιομηχανικές	Ζώνες	

στα	 βόρεια	 του	 Ύψωνα,	 αλλά	 και	 να	

δίνει	 την	 ευκαιρία	 ανάπτυξης	 αγροτι-

κών	 βιομηχανιών	 και	 οικοτουριστικών	

καταλυμάτων	 λόγω	 της	 ειδυλλιακής	

θέσης	δίπλα	από	τη	Λίμνη	και	το	Λιβά-

δι	 Ακρωτηρίου.	 Ένας	 Δήμος	 με	 εκτε-

ταμένες	 εξουσίες,	 που	 να	 αποτελεί	

ένα	 πραγματικό	 one	 stop	 shop	 για	 το	

δημότη	σε	όλες	τις	υπηρεσίες	που	θα	

προσφέρονται.	

Αρχικά	όμως	πρέπει	να	επικεντρωθού-

με	 στη	 δημιουργία	 των	 απαραίτητων	

υποδομών,	 αφού	 εδώ	 και	 χρόνια	 ο	

Ύψωνας	είχε	ξεχαστεί	από	τις	κυβερ-

νητικές	 υπηρεσίες	 και	 έργα	 μέγιστης	

σημασίας	 όπως	 οι	 λεωφόροι	 Μακαρί-

ου,	 Ηλία	 Καννάουρου,	 Πετράκη	 Γιάλ-

λουρου	και	Αγίου	Γεωργίου,	είτε	είχαν	

αφεθεί	στα	συρτάρια	ξεχασμένα,	είτε	

κινούνταν	 με	 πολύ	 αργούς	 ρυθμούς	

υλοποίησης.	

Ο	Ύψωνας	έχει	μια	από	τις	μεγαλύτε-

ρες	 δυναμικές	 παγκύπρια.	 Πρέπει	 να	

εκμεταλλευτούμε	το	γεγονός	αυτό	για	

να	 προσελκύσουμε	 επιχειρήσεις	 και	

βιομηχανίες,	οι	οποίες	θα	προσφέρουν	

θέσεις	 εργασίας	 στους	 δημότες	 μας.	

Με	 το	 σωστό	σχεδιασμό,	 τη	 συντονι-

σμένη	διαχείριση	και	τη	συμβολή	όλων	

των	δημοτών,	ο	Ύψωνας	στα	επόμενα	

χρόνια	μπορεί	να	καταστεί	το	στολίδι	

της	Δυτικής	Λεμεσού.		

	Αναφορικά	με	το	φλέγον	θέμα	της	
ανάπλασης	των	Λεωφόρων	Μακαρί-
ου	και	Ηλία	Καννάουρου,	ποια	είναι	
τα	σχέδια,	οι	προγραμματισμοί	και	τα	
χρονοδιαγράμματα	του	Δήμου;	
Τους	τελευταίους	μήνες	έχουμε	κινη-

θεί	εντατικά	προς	την	κατεύθυνση	ορι-

στικοποίησης	 των	 κατασκευαστικών	

σχεδίων	 και	 προώθησης	 υλοποίησης	

της	 Λεωφόρου	 Μακαρίου	 και	 είμαι	

πλέον	στην	ευχάριστη	θέση	να	ανακοι-

νώσω	ότι	το	έργο	βρίσκεται	στον	Κλά-

δο	 Ελέγχου	 Προσφορών	 του	 Τμήμα-

τος	 Δημοσίων	 Έργων	 και	 αναμένεται	

πολύ	 σύντομα	 η	 προκήρυξή	 του.	Ένα	

έργο	 αξίας	 πέντε	 (5)	 εκατομμυρίων	

ευρώ	 που	 θα	 δώσει	 πνοή	 ανανέωσης	

στο	γερασμένο	κεντρικό	οδικό	δίκτυο	

του	Δήμου.	Η	έναρξη	του	έργου	ανα-

μένεται	 εντός	 του	 πρώτου	 τριμήνου	

του	2018.

Ταυτόχρονα,	 έχουμε	 προωθήσει	 το	

τελικό	 ρυθμιστικό	 σχεδιασμό	 της	 Λε-

ωφόρου	 Ηλία	 Καννάουρου	 το	 οποίο	

αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	εντός	της	

άνοιξης	 του	 2018.	 Για	 τον	 εν	 λόγω	

δρόμο	 έχουν	 δοθεί	 οδηγίες	 από	 τον	

Πρόεδρο	 της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	

όπως	 ξεκινήσουν	 οι	 κατασκευαστικές	

μελέτες,	 για	 να	 συμπεριληφθεί,	 όταν	

ωριμάσει	πλέον	το	έργο,	στους	επόμε-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
από τον Δήμαρχο Ύψωνα κ. Παντελή Γεωργίου

ΣυνέντευξηΣυνέντευξη
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νους	προϋπολογισμούς	τους	κράτους.	

Αν	θέλουμε	να	είμαστε	ρεαλιστές,	θα	

έλεγα	ότι	το	τελικό	ρυθμιστικό	αναμέ-

νεται	 να	 υλοποιείται	 σε	 τρία	 με	 τέσ-

σερα	 χρόνια,	 δεδομένου	 του	 χρόνου	

που	 χρειάζονται	 οι	 υπηρεσίες	 να	 δώ-

σουν	απόψεις	σε	τέτοιου	είδους	έργα.	

Γι’	 αυτό,	σε	συνεργασία	με	 το	Τμήμα	

Δημοσίων	Έργων,	έχει	σχεδιαστεί	μια	

προσωρινή	 λύση	 για	 άμβλυνση	 των	

προβλημάτων	 που	 παρουσιάζονται	

σήμερα,	 με	 τη	 δημιουργία	 δύο	 κυκλι-

κών	 κόμβων	 στις	 συμβολές	 Πετράκη	

Γιάλλουρου	 με	 Ηλία	 Καννάουρου	 και	

στη	Μακαρίου	με	Αγίου	Γεωργίου,	με	

κτιστή	 κεντρική	 διαχωριστική	 νησίδα	

κατά	μήκος	του	δρόμου.		Το	έργο	αυτό,	

αξίας	εξακόσιων	χιλιάδων	ευρώ,	ανα-

μένεται	να	ξεκινήσει	μέσα	του	2018.

 

	Ποια	 άλλα	 σημαντικά	 έργα	 συ-
μπεριλαμβάνονται	 στις	 προτάσεις	
σας	για	την	πενταετία;
Η	ανάπλαση	του	Παλαιού	Πυρήνα	του	

Ύψωνα	βρίσκεται	 στις	 άμεσες	προτε-

ραιότητές	μας,	αφού	τον	θεωρούμε	ως	

το	σημείο	του	Δήμου	μας	το	οποίο	ενώ-

νει	ιστορικά	τον	Ύψωνα	με	την	Λόφου.	

Έχουμε	ήδη	ετοιμάσει	την	προκήρυξη	

για	μελετητές	και	αναμένεται	πως	θα	

δημοσιευτεί	 εντός	 του	 Φεβρουαρίου.	

Στόχος	μας	είναι	μετά	την	ανάπλαση,	

ο	πυρήνας	να	δίνει	την	 	αίσθηση	πως	

βρίσκεσαι	στο	γραφικό	χωριό	της	Λό-

φου	 με	 αναπαλαιωμένες	 προσόψεις	

με	 πέτρα	 και	 ξύλο,	 καθώς	 επίσης	 και	

λιθόστρωτους	ή	πλακόστρωτους	δρό-

μους	οι	οποίοι	θα	είναι	πλήρως	πεζο-

δρομοποιημένοι.	 Επίσης	 προωθούμε	

τη	δημιουργία	πλακόστρωτης	πλατείας	

όπου	περιμετρικά	της	θα	λειτουργούν	

ταβέρνες,	 μπαράκια	 και	 διάφορα	 κα-

ταστήματα	με	τοπικά	προϊόντα	και	κα-

τασκευές.	Όλα	αυτά	πιστεύω	θα	δημι-

ουργήσουν	μια	νέα	ταυτότητα	για	τον	

Ύψωνα	και	θα	ανατρέψουν	την	εικόνα	

εγκατάλειψης	 που	 παρουσιάζει	 η	 πε-

ριοχή	σήμερα.	Το	έργο	προωθείται	ως	

Πολεοδομικό	και	έχουμε	πάρει	γραπτή	

επιβεβαίωση	 ότι	 θα	 ενταχθεί	 στους	

προϋπολογισμούς	του	κράτους	για	το	

2020.	Η	αξία	του	έργου	ανέρχεται	πε-

ρίπου	στα	δύο	(2)	εκατομμύρια.	

Στους	 άμεσους	 στόχους	 μας	 είναι	 η	

κατασκευή	 πολυκέντρου	 που	

θα	 περιλαμβάνει	 ταχυδρομείο,	

παιδοκομικό	 σταθμό,	 δημοτική	

βιβλιοθήκη	 με	 τμήμα	 παιδικού	

βιβλίου,	 καθώς	 επίσης	 αίθου-

σες	σεμιναρίων,	αλλά	και	χώρο	

ο	 οποίος	 θα	 λειτουργεί	 στα	

πλαίσια	ενός	makerspace.	Ο	εν	

λόγω	 χώρος	 θα	 έχει	 ως	 στό-

χο	την	ανάπτυξη	της	νεανικής	

επιχειρηματικότητας,	 δίνοντας	

στους	 νέους	 	 πρόσβαση	 σε	

υψηλού	επιπέδου	και	τελευταί-

ας	 τεχνολογίας	 εξοπλισμό	 για	

την	ανάπτυξη	πρωτοτύπων	και	

υλοποίηση	 των	 επιχειρηματι-

κών	τους	ιδεών.	Το	πρόγραμμα	

αυτό	 θα	 προωθηθεί	 μέσω	 του	

ΟΝΕΚ,	 με	 σκοπό	 ο	 χώρος	 αυτός	 να	

καταστεί	 μια	 κυψέλη	 ιδεών	 για	 τους	

νέους	που	θέλουν	να	αναπτύξουν	τις	

επιχειρηματικές	 τους	 ιδέες	 σε	 τομείς	

όπως	είναι	η	τεχνολογία,	η	αρχιτεκτο-

νική,	οι	τέχνες,	κ.ά..	Ο	χώρος	θα	είναι	

κατά	κύριο	λόγο	ενιαίος	και	θα	φθάνει	

τα	 200m2,	 περίπου,	 αλλά	 θα	 υπάρ-

χουν	 και	 χώροι	 όπου	 θα	 είναι	 εγκα-

τεστημένα	 μηχανήματα	 τύπου	 CΝC	

Laser	Cutters,	Woodworking	and	Metal	

Working	 Machines,	 για	 εξυπηρέτηση	

των	νέων	επιχειρηματιών.			

Ο	Δήμος	σήμερα	στερείται	αθλητικών	

υποδομών.	 Είμαστε	 ο	 μοναδικός	 Δή-

μος	 παγκύπρια,	 χωρίς	 ιδιόκτητο	 δη-

μοτικό	στάδιο	για	τις	ανάγκες	των	δη-

μοτών	μας.	Για	 το	λόγο	αυτό	έχουμε	

προβεί	 σε	 προκήρυξη	 προσφοράς	 για	

μελετητές	 για	 σχεδιασμό	 και	 κατα-

σκευή	ενός	σύγχρονου	γηπέδου	στην	

περιοχή	 Μερρά,	 αξίας	 ενός	 εκατομ-

μυρίου	 διακόσιων	 χιλιάδων	 ευρώ,	 το	

οποίο	αναμένεται	να	ξεκινήσει	εάν	οι	

διαδικασίες	 προχωρήσουν	 κανονικά	

και	εξασφαλιστούν	όλες	οι	απαιτούμε-

νες	άδειες	προς	τα	τέλη	του	2019.	

	Τι	σχέδια	έχετε	όσον	αφορά	την	
πολιτιστική	 και	 κοινωνική	 ανάπτυ-
ξη	 του	Δήμου	και	 ειδικότερα	όσον	
αφορά	ευάλωτες	ομάδες	όπως	είναι	
τα	παιδιά	και	οι	ηλικιωμένοι;
Για	χρόνια	τώρα	το	πολιτιστικό	προϊόν	

του	Δήμου	χώλαινε.	Τόσο	προεκλογι-

κά,	 όσο	και	 μετεκλογικά,	προσπαθού-

ΣυνέντευξηΣυνέντευξη

Δήμαρχος
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Πολιτικός
Μηχανικός

Το	κυριότερο	πλεονέκτημα	

του	συνδυασμού	αυτού,	

προέρχεται	από	το	ότι	ένας

Πολιτικός	Μηχανικός

μπορεί	να	αντιληφθεί	πολύ	

εύκολα	τις	κατασκευαστικές

δυσκολίες	που	μπορούν	να	

αντιμετωπιστούν	σε	ένα	

έργο	και	συνάμα	να	δώσει	

λύσεις	γι’	αυτές.
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σαμε	να	αναδείξουμε	τη	σημασία	που	

έχει	 στην	 κοινωνία	 μια	 πλούσια	 πολι-

τιστική	 δράση	 και	 το	 πόσο	 θετικά	 θα	

επιδρούσε	 στους	 πολίτες,	 ειδικότερα	

στους	νέους.	

Έτσι	 τους	τελευταίους	δώδεκα	μήνες	

έχουμε	προβεί	σε	αριθμό	πολιτιστικών	

και	κοινωνικών	εκδηλώσεων	με	εκπλη-

κτικά	αποτελέσματα,	αφού	η	ανταπό-

κριση	 του	 κοινού	 και	 των	 εθελοντών	

ήταν	 πέραν	 των	 αναμενόμενων.	 Από	

τις	 πιο	 αξιοσημείωτες	 πολιτιστικές	

εκδηλώσεις,	κάποιος	θα	μπορούσε	να	

ξεχωρίσει	 το	 1ο	 Χορωδιακό	 Φεστι-

βάλ,	 την	 θεατρική	 κωμική	 παράσταση	

«Με	 την	 Βούλλα	 του	 Μουχτάρη»	 και	

τη	 Ρεμπέτικη	 βραδιά	 που	 έχει	 πλέον	

καταστεί	θεσμός.	Στο	κομμάτι	της	κοι-

νωνικής	 προσφοράς	 όπου	 έγιναν	 και	

τα	 περισσότερα,	 ο	 Δήμος	 μπορεί	 να	

περηφανεύεται	 για	 τη	 συνδιοργάνω-

ση	της	εκδήλωσης	«Η	Αναπηρία	Μέσα	

από	τα	Μάτια	των	Παιδιών	μας»,	όπου	

στόχευε	 στην	 ευαισθητοποίηση	 απέ-

ναντι	στα	άτομα	με	αναπηρία,	στην	δι-

οργάνωση	 ενημερωτικών	 σεμιναρίων	

για	τους	νέους	και	τις	νέες	μας	μέσω	

του	προγράμματος	Μικρή	Άρκτος	του	

Οργανισμού	Νεολαίας,	τη	διοργάνωση	

διαφόρων	 σεμιναρίων	 με	 αντικείμενο	

την	 υγεία	 και	 την	 πρόληψη	 και	 στη	

διοργάνωση	 εθελοντικής	 αιμοδοσίας.	

Επίσης,	με	αφορμή	την	ημέρα	του	Κα-

τακλυσμού,	 διοργανώσαμε	 για	 πρώτη	

φορά	την	αθλητική	εκδήλωση	“Survivor	

Day”,	η	οποία	είχε	τόσο	αθλητικό	όσο	

και	 διασκεδαστικό	 χαρακτήρα,	 αφού	

περιλάμβανε	σειρά	από	δοκιμασίες	με	

κύριο	αντικείμενο	το	νερό.	Έλαβαν	μέ-

ρος	πάνω	από	350	αθλητές	και	παρα-

κολούθησαν	 τους	 αγώνες	 πέραν	 των	

2000	ατόμων.	

Στόχος	μας	η	αναβάθμιση	και	προώθη-

ση	 του	 αθλητισμού	 με	 τη	 δημιουργία	

τουρνουά	 πολεμικών	 τεχνών,	 τένις,	

ποδοσφαίρου,	 καλαθόσφαιρας	 κ.α,	

αλλά	 και	 η	 δημιουργία	 νέων	 αθλητι-

κών	χώρων	σε	γειτονιές	όπως	γήπεδα	

futsal,	 καλαθόσφαιρας	 και	 πετόσφαι-

ρας,	 αντισφαίρισης	 με	 σκοπό	 να	 δώ-

σουμε	 στους	 δημότες	 μας	 την	 ευκαι-

ρία	 να	 αθλούνται	 δωρεάν	 χωρίς	 να	

χρειάζονται	 να	 ταξιδέψουν	 μεγάλες	

αποστάσεις.

Όντας	 νέος,	 δεν	 θα	 μπορούσαμε	 να	

αφήσουμε	τους	νέους	έξω	από	την	εξί-

σωση	που	ονομάζεται	συμμετοχή	των	

πολιτών.	 Γι’	 αυτό	 και	 από	 τους	 πρώ-

τους	 κιόλας	μήνες	προχωρήσαμε	στη	

σύσταση	συμβουλίου	νεολαίας	με	την	

ονομασία	Δημοτικό	Συμβούλιο	Νεολαί-

ας	Δήμου	Ύψωνα,	όπου	συμμετέχουν	

δεκαέξι	 (16)	 οργανωμένα	 σύνολα	 εκ	

των	οποίων	τα	έντεκα	(11)	είναι	μέλη	

της	 Εκτελεστικής	 Επιτροπής.	 Σκοπός	

της	λειτουργίας	του	Συμβουλίου	είναι	

να	προωθήσει	τις	ενέργειες	που	γίνο-

νται	 από	 πλευράς	 των	 ομάδων	 νέων	

του	 Δήμου	 μας	 	 και	 να	 λειτουργήσει	

ένα	βήμα	έκφρασης	για	τα	θέλω	και	τις	

ανάγκες	του	κάθε	νέου	ξεχωριστά.	

Στο	κομμάτι	της	νεολαίας	συγκαταλέ-

γονται	και	οι	μικροί	μας	φίλοι	–	τα	παι-

διά,	 για	 τους	 οποίους	 μέχρι	 πρότινος	

δεν	υπήρχε	κάτι	που	να	απασχολούνται	

στο	Δήμο.	Για	αυτό	έχουμε	προχωρή-

σει	σε	εξασφάλιση	άδειας	για	προβολή	

ταινιών	 από	 εταιρεία	 του	 εξωτερικού	

και	δημιουργήσαμε	το	δικό	μας	παιδι-

κό	κινηματογράφο,	ο	οποίος	προβάλει	

παιδικές	ταινίες	κάθε	δύο	εβδομάδες,	

περίπου.	 Στοχεύουμε	 επίσης	 στη	 δη-

μιουργία	ενός	περιφραγμένου	πάρκου	

με	 παιχνίδια	 για	 όλες	 τις	 ηλικίες,	 κα-

φετέρια	 και	 δημόσιες	 τουαλέτες	 που	

θα	είναι	προσβάσιμα	και	από	ΑΜΕΑ	για	

να	 εξυπηρετηθούν	 όσο	 περισσότερες	

ανάγκες	είναι	δυνατόν.

Για	 τα	 άτομα	 της	 τρίτης	 ηλικίας	 προ-

ωθούμε	 τη	δημιουργία	Κοινωνικού	 Ια-

τρείου	 και	Κέντρο	Απασχόλησης	Ηλι-

κιωμένων,	 που	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	

κατ’	 οίκον	 φροντίδες	 που	 προσφέρει	

ο	Δήμος	σήμερα	μέσω	των	υπηρεσιών	

του	 Σ.Κ.Ε,	 πιστεύουμε	 θα	 δοθεί	 ένα	

νέο	στίγμα	για	το	πώς	αντιμετωπίζει	ο	

Δήμος	τα	άτομα	αυτά

	Σε	πολλές	χώρες	της	Ευρώπης,	
βλέπουμε	 μεγάλο	 αριθμό	 των	 πο-
λιτών	 να	 χρησιμοποιούν	 ως	 κύριο	
μέσο	 μεταφοράς	 το	 ποδήλατο,	 το	
οποίο	 προσφέρει	 πολλαπλά	 οφέλη	

και	είναι	φιλικό	προς	το	περιβάλλον.	
Παρατηρούμε	 ότι	 άρχισε	 και	 στην	
Κύπρο	να	αυξάνεται	το	ενδιαφέρον	
των	πολιτών	για	χρήση	ποδηλάτων,	
παρόλα	 αυτά,	 η	 μη	 ύπαρξη	 ποδη-
λατοδρόμων,	 αποτελεί	 τροχοπέδη.	
Υπάρχουν	 καθόλου	 σκέψεις	 από	
μέρους	σας	για	δημιουργία	δικτύου	
ποδηλατοδρόμων;
Είναι	 όντως	 γεγονός	 ότι	 υπάρχει	 αρ-

κετό	 ενδιαφέρον	 για	 τη	 χρήση	 ποδη-

λάτου	ως	μέσου	μεταφοράς,	αλλά	όχι	

τόσο	 στις	 μετακινήσεις	 για	 εργασία,	

αλλά	περισσότερο	σε	αυτές	που	αφο-

ρούν	την	άθληση	και	τις	μετακινήσεις	

μεταξύ	σημείων	ενδιαφέροντος,	όπως	

είναι	τα	πάρκα,	τα	μουσεία	κ.α.	

Βλέποντας	 την	 ανάγκη	 αυτή,	 ο	 Δή-

μος	έχει	ξεκινήσει	ένα	ολοκληρωμένο	

σχεδιασμό	 με	 ποδηλατόδρομους	 και	

ποδηλατολωρίδες,	για	να	καλύψει	την	

ευρύτερη	περιοχή	του	Ύψωνα.	Σκοπός	

είναι	 να	 συνδέσει	 αρχικά	 τα	 σημεία	

ενδιαφέροντος,	 όπως	 είναι	 η	 πλατεία	

Μάριου	 Τόκα,	 το	 Δημαρχείο,	 τα	 σχο-

λεία	και	τους	εμπορικούς	άξονες	των	

Λεωφόρων	Μακαρίου	ΙΙΙ	και	Ηλία	Καν-

νάουρου.	Στη	συνέχεια	το	δίκτυο	αυτό	

θα	επεκταθεί	και	στις	οικιστικές	περιο-

χές	συνοδευόμενο	όμως	με	ριζικές	αλ-

λαγές	στο	οδικό	δίκτυο,	αφού	πλέον	οι	

οικιστικοί	 δρόμοι	 θα	 μονοδρομηθούν,	

δημιουργώντας	 παρόδιους	 χώρους	

στάθμευσης	 για	 να	 κατεβάσουμε	 τα	

αυτοκίνητα	από	τα	πεζοδρόμια	και	θα	

φυτευτούν	 δέντρα	 κατά	 μήκος	 των	

νέων	 πιο	 πλατιών	 πεζοδρομίων	 για	

να	 γίνουν	 πιο	 ευχάριστες,	 αλλά	 και	

πιο	 ασφαλείς	 οι	 διαδρομές	 για	 τους	 

χρήστες.	

Ταυτόχρονα,	 εξετάζεται	 η	 επιβολή	

κάποιων	 μέτρων	 για	 τη	 μείωση	 της	

χρήσης	 του	 αυτοκινήτου	 όπως	 είναι	

η	 δημιουργία	 κάρτας	 στάθμευσης	 για	

όσους	χρησιμοποιούν	τους	παρόδιους	

χώρους	στάθμευσης,	αλλά	και	η	γενι-

κή	μείωση	των	οχημάτων,	αφού	θα	κα-

θοριστεί	 μέγιστος	 αριθμός	 ανά	 οικία.	

Μέτρα	τα	οποία	φυσικά	θα	πρέπει	όλοι	

οι	 Δήμοι	 της	 Μείζονος	 Λεμεσού	 να	

τα	 χειριστούμε	 και	 να	 αποφασίσουμε	

συλλογικά.			

Συνέντευξη

Tel. 23 74 44 44
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Μ ια	 ιδιαίτερα	σημαντική	φράση,	
«κανονικά	 και	 με	 επιμέλεια»,	
που	την	συναντάμε	στα	συμβό-

λαια	Ε1	(Α)	και	Ε2	(Α)	και	η	οποία	έχει	
μεγίστη	 σημασία	 για	 την	 ομαλή	 διεκ-
περαίωση	του	έργου	από	όλα	τα	μέρη.	
Ποια	 είναι	 όμως	 η	 σημασία	 της;	 Πώς	
επηρεάζει	την	ομαλή	εκτέλεση	του	έρ-
γου	και	πώς	πρέπει	να	τηρείται;

Σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 των	 συμβο-
λαίων	Ε1(Α)	και	Ε2(Α)	της	Μικτής	Επι-
τροπής	 Δομικών	 Συμβολαίων	 Κύπρου	
(Μ.Ε.Δ.Σ.Κ)	 για	 οικοδομικά	 έργα,	 η	
εργοδότηση	 του	 εργολάβου	 μπορεί	
να	τερματιστεί,	όταν	ο	εργολάβος	δεν	
προχωρεί	 τις	 εργασίες	 ‘‘κανονικά	 και	
με	επιμέλεια’’.

Την	 φράση	 ‘‘κανονικά	 και	 με	 επιμέ-
λεια’’	 την	 συναντούμε	 τουλάχιστον	
δυο	φορές	στους	όρους	των	πιο	πάνω	
συμβολαίων.

Στο	 άρθρο	 22	 των	 όρων	 συμβολαίου	
(‘‘Κατοχή,	συμπλήρωση	και	αναστολή’’)	
στη	παράγραφο	(1)	αναφέρεται	:
«…θα	δοθεί	κατοχή	του	Χώρου	Εργο-
ταξίου	εις	τον	Εργολάβο	ο	οποίος	ως	
εκ	τούτου	θα	αρχίσει	τις	Εργασίες	και	
θα	 προχωρεί	 αυτές	 κανονικά	 και	 με	
επιμέλεια…»

Στο	άρθρο	26	(‘‘Λύση	από	τον	Εργοδό-
τη’’)	αναφέρεται	μεταξύ	άλλων:

«Χωρίς	 βλάβη	 εις	 οποιαδήποτε	 άλλα	
δικαιώματα	 ή	 θεραπείες	 τα	 οποία	 δυ-
νατόν	να	έχει	ο	Εργοδότης,	εάν	ο	Ερ-
γολάβος	 διαπράξει	 οποιανδήποτε	 μια	
ή	περισσότερες	της	μιας	από	τις	ακό-
λουθες	παραλείψεις,	δηλαδή	εάν:
…

(β)	παραλείψει	να	προχωρεί	τις	Εργα-
σίες	κανονικά	και	με	επιμέλεια,	ή …»
«…τότε	 ο	 Αρχιτέκτονας	 θα	 δύναται	
να	δώσει	εις	αυτόν	ειδοποίηση	με	συ-
στημένη	επιστολή	ή	με	πιστοποιημένη	
παράδοση,	…	 και	 ακολούθως	 ο	Αρχι-
τέκτονας	 πιστοποιήσει	 γραπτώς	προς	
τον	 Εργοδότη,	 (με	 αντίγραφο	 προς	
τον	Εργολάβο),	ότι	η	παράλειψη	αυτή	
συνεχίζεται	ή	επαναλαμβάνεται	τότε	ο	
Εργοδότης	θα	δύναται,	κατά	συνέπεια	
των	ανωτέρω,	δια	ειδοποιήσεως	με	συ-
στημένη	επιστολή	ή	με	πιστοποιημένη	
παράδοση	προς	τον	Εργολάβο	να	λύ-
σει	 την	 εργοδότηση	 του	 Εργολάβου	
βάσει	του	παρόντος	Συμβολαίου	…»

Από	τις	πιο	πάνω	πρόνοιες	προκύπτει	
ότι	μετά	που	θα	δοθεί	κατοχή	του	ερ-
γοταξίου	 στον	 εργολάβο,	 αυτός	 θα	
προχωρεί	 τις	 εργασίες	 κανονικά	 και	
με	επιμέλεια.	Σε	περίπτωση	που	ο	ερ-
γολάβος	 δεν	 προχωρεί	 κανονικά	 και	
με	 επιμέλεια	 τις	 εργασίες,	 και	 αφού	
ακολουθηθεί	 η	 εις	 την	 συμφωνία	 κα-
θοριζόμενη	 διαδικασία,	 ο	 εργοδότης	
μπορεί	να	τερματίσει	την	εργοδότηση	
του	εργολάβου.

Τι	σημαίνει	όμως	η	φράση	ότι	‘‘ο	εργο-
λάβος	θα	προχωρεί	 τις	 εργασίες	 ‘‘κα-
νονικά	και	με	επιμέλεια’’	και	τι	πρέπει	
να	κάνει	ο	εργολάβος	για	να	θεωρείται	
ότι	προχωρεί	τις	εργασίες	κανονικά	και	
με	 επιμέλεια;	 Οι	 απαντήσεις	 στις	 πιο	
πάνω	 ερωτήσεις	 δεν	 αφορούν	 μόνο	
τους	 εργολάβους	 αλλά	 και	 τους	 Αρ-
χιτέκτονές	 και	 Μηχανικούς	 που	 τους	
επιβλέπουν.	 Στην	 πιο	 κάτω	 υπόθεση	
η	 άγνοια	 της	 ερμηνείας	 της	 εν	 λόγω	
φράσης	απέβηκε	καταστροφική	στους	
επιβλέποντες	αρχιτέκτονες.	

Πουθενά	στη	συμφωνία	δεν	καθορίζε-
ται	 τι	 σημαίνει	 η	 εν	 λόγω	φράση.	 Το	
Αγγλικό	Εφετείο	(Court	of	Appeal)	στην	
υπόθεση	 West	 Faulkner	 Associates	 v	
The	London	Borough	of	Newham	(1995)	
71	 BLR	 1	 κλήθηκε,	 μεταξύ	 άλλων	 να	
καθορίσει	τι	σημαίνει	η	φράση	‘‘κανονι-
κά	και	με	επιμέλεια’’.	

Το	 Δημοτικό	 Συμβούλιο	 του	 Νιούχαμ	
(Το	 Συμβούλιο)	 ανέθεσε	 στον	 Εργο-
λάβο	William	Moss	Construction	Ltd	την	
ανακαίνιση	 150	 οικιστικών	 μονάδων.	
Ως	Αρχιτέκτονες	του	έργου	διορίστη-
καν	 οι	 West	 Faulkner	 Associates	 οι	
οποίοι	 και	 κατονομάστηκαν	 στη	 συμ-
φωνία	μεταξύ	του	εργολάβου	και	του	
εργοδότη.

Οι	 όροι	 του	συμβολαίου	που	 υπογρά-
φτηκαν	μεταξύ	του	εργολάβου	και	του	
εργοδότη	 ήταν	 το	 JCT	 1963	 που	 ως	
γνωστό	 αποτέλεσε	 βάση	 για	 τα	 συμ-
βόλαια	 Ε1(Α)	 και	 Ε2(Α)	 της	 ΜΕΔΣΚ.	
Η	 αντίστοιχη	 φράση	 στο	 Αγγλικό	
συμβόλαιο	 JCT	1963	είναι	 “…proceed	
regularly	 and	 diligently	with	 the	works”	
όπου	στα	συμβόλαια	της	ΜΕΔΣΚ	έχει	
μεταφραστεί	‘‘να	προχωρεί	τις	Εργασί-
ες	κανονικά	και	με	επιμέλεια’’.

Η	 περίοδος	 εκτέλεσης	 των	 εργασιών	
ήταν	61	εβδομάδες	και	το	ποσό	συμβο-
λαίου	περίπου	£3,500,000.	Ο	εργολά-
βος	όφειλε	να	ανακαινίσει	πρώτα	τρία	
ακατοίκητα	 συγκροτήματα	 στα	 οποία	
θα	 μετακόμιζαν	 ένοικοι,	 οι	 οποίοι	 θα	
ελευθέρωναν	τις	υφιστάμενες	κατοικί-
ες	στις	οποίες	διέμεναν	και	οι	οποίες	
σε	 μελλοντικό	 στάδιο	 θα	 ανακαινίζο-
νταν.	 Η	 προγραμματισμένη	 περίοδος	
ανακαίνισης	 για	 το	 κάθε	 συγκρότημα	
ήταν	9	με	10	εβδομάδες.

Κερδοφορία	“Κανονικά	και	με	Επιμέλεια”
Νίκος	M.	Ηλία	BSc,	LLB	(Hons),	MRICS,	FCIArb,	CEDR	Accredited	Mediator
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Σχεδόν	από	την	αρχή	η	πρόοδος	των	
εργασιών	 δεν	 ήταν	 ικανοποιητική	 και	
κατέστη	προφανές	ότι	θα	υπήρχε	καθυ-
στέρηση.	Η	συμπλήρωση	των	εργασιών	
για	 το	 πρώτο	συγκρότημα	 καθυστέρη-
σε	περίπου	6-7	μήνες.	Ως	αποτέλεσμα	
η	καθημερινότητα	των	ενοίκων	αναστα-
τώθηκε.	Επιπρόσθετα,	λόγω	της	καθυ-
στέρησης	το	Συμβούλιο	έχασε	τη	χορη-
γία	κυβερνητικών	κονδυλίων.

Το	 Συμβούλιο,	 με	 γραπτή	 ειδοποίηση	
προς	τον	Αρχιτέκτονα,	ισχυρίστηκε	ότι	
η	έλλειψη	προόδου	και	η	καθυστέρηση	
ήταν	τέτοια	που	ο	Αρχιτέκτονας	όφει-
λε,	σύμφωνα	με	το	σχετικό	άρθρο	του	
συμβολαίου,	να	δώσει	ειδοποίηση	στον	
εργολάβο	ότι	δεν	προχωρούσε	τις	ερ-
γασίες	 ‘‘κανονικά	και	με	επιμέλεια’’.	Ο	
Αρχιτέκτονας	ισχυρίστηκε	ότι	η	αποδο-
τικότητα	 του	 εργολάβου,	 παρόλο	 που	
δεν	 ήταν	 ικανοποιητική,	 δεν	 έμπιπτε	
στις	πρόνοιες	του	σχετικού	άρθρου.	Ως	
εκ	τούτου	αρνήθηκε	να	δώσει	τη	σχετι-
κή	ειδοποίηση	που	θα	έδινε	το	δικαίωμα	
στο	Συμβούλιο	να	τερματίσει	την	εργο-
δότηση	του	εργολάβου	νομότυπα.

Ως	αποτέλεσμα	της	άρνησης	του	Αρ-
χιτέκτονα	και	για	να	προχωρήσουν	οι	
εργασίες	καθώς	και	για	να	αποφευχθεί	
περαιτέρω	 ταλαιπωρία	 των	 ενοίκων,	
το	 Συμβούλιο	 διαπραγματεύτηκε	 τον	
τερματισμό	 της	 εργοδότησης	 του	 ερ-
γολάβου	 και	 τον	 αποζημίωσε	 για	 να	
αποχωρήσει.

Το	Συμβούλιο	καταχώρησε	αγωγή	ενα-
ντίον	 του	 Αρχιτέκτονα	 διεκδικώντας	
αποζημιώσεις	 για	 τις	 ζημιές	 τερματι-
σμού	 του	 συμβολαίου,	 τα	 έξοδα	 που	
υπέστη	ως	αποτέλεσμα	της	εργοδότη-
σης	 άλλου	 εργολάβου,	 των	 διαφυγό-
ντων	ενοικίων	και	 των	αποζημιώσεων	
προς	τους	ενοίκους.

Το	 Δικαστήριο	 έπρεπε	 μεταξύ	 άλλων	
να	 αποφασίσει	 τι	 σημαίνει	 η	 φράση	
«κανονικά	 και	 με	 επιμέλεια»	 και	 κατά	
πόσο	ο	εργολάβος	δεν	προχώρησε	τις	
εργασίες	κατ’	αυτό	τον	τρόπο.	Έπρεπε	
επίσης	να	αποφασίσει	κατά	πόσο	ο	Αρ-
χιτέκτονας	όφειλε	να	δώσει	 την	ειδο-
ποίηση	σύμφωνα	με	το	σχετικό	άρθρο.

Ο	 Δικαστής	 John	 Newey	 QC	 αφού	
άκουσε	τη	μαρτυρία	των	εμπειρογνω-
μόνων	 και	 μετά	 που	 μελέτησε	 προη-
γούμενες	υποθέσεις	αποφάσισε:

«Υπό	 το	 φως	 των	 αποφάσεων,	 των	
συγγραμμάτων	 και	 τη	 μαρτυρία	 των	
εμπειρογνωμόνων,	 καταλήγω	στο	συ-
μπέρασμα	 ότι	 οι	 λέξεις	 κανονικά	 και	
με	 επιμέλεια	 πρέπει	 να	 ερμηνεύονται	
μαζί	και	ότι	στην	ουσία	σημαίνουν	ότι	
ο	 εργολάβος	 πρέπει	 να	 προχωρεί	 τις	
εργασίες	του	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	
ανταποκρίνεται	 στις	 συμβατικές	 τους	
υποχρεώσεις.	Τούτο	απαιτεί	απ’	αυτόν	
να	προγραμματίζει	τις	εργασίες	τους,	
να	καθοδηγεί	και	να	διευθύνει	το	εργα-
τικό	του	δυναμικό,	να	παρέχει	αρκετά	
και	κατάλληλα	υλικά	και	να	εργοδοτεί	
κατάλληλους	 τεχνίτες,	 έτσι	 ώστε	 το	
έργο	 να	 συμπληρώνεται	 πλήρως	 σε	
αποδεκτό	 επίπεδο	 ποιότητας	 και	 σε	
όλες	τις	περιπτώσεις	η	αλληλουχία	και	
οι	άλλες	πρόνοιες	του	συμβολαίου	να	
εκπληρώνονται.»

Σε	σχέση	με	το	κατά	πόσο	ο	εργολάβος	
συμμορφώθηκε	με	τη	σχετική	πρόνοια	
ο	δικαστής	John	Newey	QC	ανέφερε:

«Η	 έκταση	 της	 συνολικής	 αποτυχίας	
του	εργολάβου	να	προχωρήσει	τις	ερ-
γασίες	φαίνεται	από	το	χρόνο	που	του	
πήρε	 να	συμπληρώσει	 τα	ανεξάρτητα	
συγκροτήματα.	 Του	 δόθηκε	 κατοχή	
του	συγκροτήματος	Η	στις	21	Σεπτεμ-
βρίου	1987	και	έπρεπε	να	το	συμπλη-
ρώσει	 στις	 23/11/87,	 στην	 πραγματι-
κότητα	όμως	 το	συμπλήρωσε	στις	 13	
Ιουνίου	1988.	Του	δόθηκε	κατοχή	του	
συγκροτήματος	 Ι	 στις	 12	 Οκτωβρίου	
1987	 που	 έπρεπε	 να	 συμπληρωθεί	
στις	14	Δεκεμβρίου	1987	αλλά	το	συ-
μπλήρωσε	 στις	 11	 Ιουλίου	 1988.	 Του	
δόθηκε	 κατοχή	 του	 συγκροτήματος	 J	
στις	2	Νοεμβρίου	1987	που	έπρεπε	να	
συμπληρωθεί	 στις	 4	 Ιανουαρίου	 1988	
αλλά	 το	συμπλήρωσαν	στις	 8	Αυγού-
στου	1988.	Ακόμη	και	αν	δεχθούμε	ότι	
υπήρξαν	 μερικές	 καθυστερήσεις	 που	
δεν	 οφείλονταν	 στον	 εργολάβο…	 η	
καθυστέρηση	ήταν	τεράστια».

Ο	 Δικαστής	 Newey	 κατέληξε	 στο	
συμπέρασμα	 ότι	 ο	 εργολάβος	 δεν	
προγραμμάτιζε	 τις	 εργασίες	 του	 κα-
τάλληλα,	 ότι	 δεν	 παρείχε	 ικανοποιη-
τική	ηγεσία	ή	διοίκηση	και	ότι	μερικοί	
τουλάχιστον	 από	 τους	 τεχνίτες	 του	
δεν	ήταν	αρκετά	ικανοί.	Ως	εκ	τούτου	
κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	δεν	κα-
τόρθωσε	να	προχωρήσει	κανονικά	και	
με	 επιμέλεια	 τις	 εργασίες.	 Η	 γνώμη	

του	Δικαστή	Newey	ήταν	ότι	οι	παρα-
λείψεις	 του	 εργολάβου	 ήταν	 υπερβο-
λικές	 και	 ότι	 ο	 Αρχιτέκτονας	 έπρεπε	
να	είχε	αντιληφθεί	ότι	οι	εργασίες	δεν	
προχωρούσαν	 κανονικά	 και	 με	 επιμέ-
λεια	και	επομένως	όφειλε	να	δώσει	τη	
σχετική	ειδοποίηση	.

Ο	Αρχιτέκτονας	καταχώρησε	έφεση	η	
οποία	όμως	απορρίφθηκε	από	το	Εφε-
τείο	(Court	of	Appeal).

Εν	 κατακλείδι	 για	 να	 αποφύγουν	
οποιοδήποτε	κίνδυνο	τερματισμού	της	
εργοδότησης	 τους	 οι	 εργολάβοι	 από	
την	ημέρα	κατοχής	του	εργοταξίου,	με-
ταξύ	άλλων,	οφείλουν	να	εκτελούν	τις	
εργασίες	τους	κανονικά	και	με	επιμέ-
λεια.	Πρέπει	δηλαδή	να	προχωρούν	τις	
εργασίες	 τους	 με	 τέτοιο	 τρόπο	ώστε	
να	 ανταποκρίνονται	 στις	 συμβατικές	
τους	υποχρεώσεις.	Αυτό	απαιτεί:

(i)	 να	 προγραμματίζουν	 σωστά	 τις	
εργασίες	τους,

(ii)	 να	καθοδηγούν	και	να	διευθύνουν	
το	εργατικό	δυναμικό,

(iii)	 να	παρέχουν	αρκετά	και	κατάλλη-
λα	υλικά	και,

(iv)	 να	 εργοδοτούν	 κατάλληλο	 τεχνι-
κό	προσωπικό.

Όταν	 ο	 εργολάβος	 προγραμματίζει	
σωστά	τις	εργασίες	του	και	τις	εκτελεί	
ακολουθώντας	 τον	 προγραμματισμό	
αυτό,	 χρησιμοποιώντας	 έμπειρο	 και	
κατάλληλο	 για	 την	 εργασία	 προσωπι-
κό	και	τα	κατάλληλα	και	καθορισμένα	
στην	σύμβαση	υλικά	τότε	προχωρεί	τις	
εργασίες	«κανονικά	και	με	επιμέλεια».

Είναι	 φανερό	 από	 τα	 πιο	 πάνω	 ότι	 η	
εκτέλεση	των	εργασιών	‘‘κανονικά	και	
με	επιμέλεια’’	δεν	αποτελεί	μόνο	συμ-
βατική	υποχρέωση	κάποιου	εργολάβου	
αλλά	και	καλή	πρακτική	που	θα	οδηγή-
σει	στην	ολοκλήρωση	του	έργου,	εντός	
του	 καθορισμένου	 χρονικού	 πλαισίου	
και	 της	 καθορισμένης	 ποιότητας	 που	
ορίζονται	συμβατικά.	Ως	αποτέλεσμα,	
αναμφίβολα	 θα	 προκύψει	 κέρδος	 για	
τους	 εργολάβους	 που	 εκτελούν	 τις	
εργασίες	 κανονικά	 και	 με	 επιμέλεια.	
Το	μεγαλύτερο	όμως	όφελος	και	«κέρ-
δος»	είναι	αυτό	που	θα	προκύψει	από	
τα	θετικά	σχόλια	και	συστάσεις	των	ευ-
χαριστημένων	πελατών/ιδιοκτητών.	

Ειδικά Θέματα
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Επεξήγηση	Σημείων	Ελέγχου
Κατά	τις	επιθεωρήσεις	θα	ελέγχονται	τα	ακόλουθα:
1. Κατά	πόσον	η	εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίηση	Εργοταξίου,	διαβι-
βάστηκε	μαζί	με	τα	απαιτούμενα	συνοδευτικά	έγγραφα:
(α)	Υπογραμμένη	Δήλωση	από	τον	κύριο	του	έργου,	τον	επιβλέποντα	
και	τον	εργολάβο	του	έργου	ότι	έχει	ενημερωθεί	για	τις	υποχρεώσεις	
που	προβλέπουν	οι	παρόντες	Κανονισμοί,
(β)	συμφωνητικό	έγγραφο		ορισμού	των	Συντονιστών	μελέτης	και	εκτέ-
λεσης		και	γραπτή	αποδοχή	του	διορισμού	εκ	μέρους	τους,
(γ)	υπογραμμένη	δήλωση	από	το	Συντονιστή	μελέτης	ότι	εκπόνησε	το	
Σχέδιο	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ)	ή/και	ανάθεσε	την	εκπόνηση	του,	
στην	οποία	αναφέρεται	το	όνομα	του	προσώπου	στο	οποίο	ανάθεσε	την	
εκπόνηση	του	ΣΑΥ,	όπου	αυτό	εφαρμόζεται,	και	περιλαμβάνει,	μεταξύ	
άλλων,	 τα	ονόματα	και	 τα	στοιχεία	επικοινωνίας	 των	εργολάβων	και	
υπεργολάβων	που	εμπλέκονται	στο	έργο,	καθώς	και	των	Συντονιστών	
Μελέτης	και	Εκτέλεσης,	κατά	το	χρόνο	επιθεώρησης	του	εργοταξίου.	

Εάν	η	εκ	των	Προτέρων	Γνωστοποίηση	Εργοταξίου έχει	αναπροσαρ-
μοστεί,	έχει	διαβιβαστεί	εκ	νέου	στο	αρμόδιο	Επαρχιακό	Γραφείο	Επι-
θεώρησης	Εργασίας	και	εάν	βρίσκεται	αναρτημένη	κατά	τρόπο	εμφανή	
στο	εργοτάξιο.
2. Το	ΣΑΥ	έχει	αναπροσαρμοστεί	 (π.χ.	με	την	καταγραφή	στοιχείων	
για	τις	ημερομηνίες	αναπροσαρμογής	του)	σε	συνάρτηση	με	την	εξέλι-
ξη	των	εργασιών	και	ειδικά	σε	σχέση	με	τις	εργασίες	που	δημιουργούν	
κίνδυνο	πτώσης	από	ύψος.	

Το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΤΕΕ)	του	Υπουργείου	Εργασίας,	Πρό-
νοιας	 και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	 κατά	 τους	μήνες	Μάρτιο,	Απρίλιο,	
Μάιο,	Ιούνιο,	Σεπτέμβριο	και	Νοέμβριο	του	2018,	θα	διεξάγει	ειδική	εκ-
στρατεία	επιθεωρήσεων	των	εργοταξίων	για	την	αποφυγή	ή/και	αποτε-
λεσματική	αντιμετώπιση	του	κινδύνου	πτώσης	από	ύψος.	

Η	 εκστρατεία	 σχεδιάστηκε	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 παραβάσεις	 που	
εντοπίζονται	κατά	τις	επιθεωρήσεις	των	εργοταξίων	καθώς	και	τον	ση-
μαντικό	αριθμό	σοβαρών	ατυχημάτων	και	επικίνδυνων	συμβάντων	που	
συνέβησαν	τα	τελευταία	χρόνια	κατά	τη	διάρκεια	εκτέλεσης	εργασιών	
σε	εργοτάξια	που	είχαν	ως	αιτία	την	πτώση	από	ύψος	και	 τον	ελλιπή	
συντονισμό	των	θεμάτων	ασφάλειας	και	υγείας	στην	εργασία.

Σκοπός	της	εκστρατείας	είναι	η	ευαισθητοποίηση	όλων	των	εμπλεκό-
μενων	στα	κατασκευαστικά	έργα	σε	σχέση	με	την	ανάγκη	μείωσης	των	
ατυχημάτων,	επαγγελματικών	ασθενειών	και	επικίνδυνων	συμβάντων	
που	σχετίζονται	με	τις	δραστηριότητες	στον	τομέα	αυτό.

Οι	στόχοι	της	εκστρατείας	είναι	ο	έλεγχος	συμμόρφωσης	με	τις	διατά-
ξεις	της	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	Εργασία	Νομοθεσίας	και	ειδικά	
των	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	Εργασία	(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	
για	Προσωρινά	ή	Κινητά	Εργοτάξια)	Κανονισμών	του	2015	και	του	περί	
Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	Εργασία	(Κώδικας	Πρακτικής	για	την	Εκτέλε-
ση	Εργασιών	σε	ύψος)	Διατάγματος	του	2012	για	την	ασφαλή	εκτέλεση	
εργασιών	σε	ύψος	και	για	τον	αποτελεσματικό	συντονισμό	των	θεμάτων	
ασφάλειας	και	υγείας	στα	εργοτάξια.

Για	σκοπούς	πληροφόρησης	ακολοθεί	 κατάλογος	των	σημείων	ελέγ-
χου	μαζί	με	τις	αντίστοιχες	επεξηγήσεις.

Επίσης,	είναι	διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα	του	ΤΕΕ	το	έντυπο	με	τίτλο	
«Ασφάλεια	και	Υγεία	στα	Κατασκευαστικά	Έργα»	στο		οποίο	περιγρά-
φονται	συνοπτικά	οι	βασικές	πρόνοιες	των	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	
στην	Εργασία	(Ελάχιστες	Προδιαγραφές	για	Προσωρινά	ή	Κινητά	Ερ-
γοτάξια)	Κανονισμών	του	2015	(Κ.Δ.Π.	410/2015),	καθώς	και	ενημερω-
τικά	έντυπα	για	τις	υποχρεώσεις	του	Κύριου	του	Έργου	(ιδιοκτήτη)	και	
του	Μελετητή	και	τα	καθήκοντα	του	Συντονιστή	για	τα	θέματα	ασφάλει-
ας	και	υγείας	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης	του	έργου	(Συντονιστή	
Μελέτης)	και	του	Συντονιστή	για	τα	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	κατά	
την	εκτέλεση	του	έργου	(Συντονιστής	Εκτέλεσης).	

Για	 πρόσθετες	 διευκρινίσεις	 ή	 πληροφορίες,	 μπορείτε	 να	 επικοινω-
νείτε	με	τους	αρμόδιους	Λειτουργούς	στις	ηλεκτρονικές	διευθύνσεις	
morphanides@dli.mlsi.gov.cy,	 onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy	 ή/και	 στα	 
τηλ.	22405660	/	22405614	/	22405676

Α/Α Σημεία	Ελέγχου

1 Διαβίβαση		και	αναπροσαρμογή	της	εκ	των	Προτέρων
Γνωστοποίησης	Εργοταξίου

2 Αναπροσαρμογή	του	Σχεδίου	Ασφάλειας	και	Υγείας	(ΣΑΥ).
Ειδικά	μέτρα	έναντι	του	κινδύνου	πτώσης	από	ύψος.

3 Συντονιστής	Εκτέλεσης	σε	πλήρη	απασχόληση
(Για	έργα	πρώτης	τάξης	μόνο)

4 Τήρηση	αρχείων	και	στοιχείων	από	τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης
4.1	Εφαρμογή	ΣΑΥ-	Κίνδυνος	πτώσης	από	ύψος
4.2	Εφαρμογή	εισαγωγικού	προγράμματος	εκπαίδευσης
4.3	Έκθεση	επιθεώρησης	ικριωμάτων	

5 Περίφραξη	εργοταξίου

6 Συστήματα	αναχαίτησης
(π.χ.	στηθαία	ασφαλείας	«safety	barriers»)

7 Εφαρμογή	ασφαλών	μεθόδων	εργασίας	για	την	εκτέλεση
εργασιών	σε	ύψος

8 Ασφαλής	πρόσβαση	σε	δάπεδα	και	θέσεις	εργασίας	σε	ύψος

9 Έδραση	/	στήριξη	ικριωμάτων

10 Ευστάθεια	/	στερέωση	ικριωμάτων

11 Παραπέτα	σε	όλα	τα	δάπεδα	των	ικριωμάτων

12 Προστασία	των	άκρων	των	ικριωμάτων

13 Κινητά	ικριώματα

14 Καταλληλότητα	φορητών	κλιμάκων

15 Περιορισμός	χρήσης	φορητών	κλιμάκων

16 Ορθή	στερέωση	φορητών	κλιμάκων

17 Ανοίγματα

18 Άκρα	δαπέδων

19 Κιγκλιδώματα	σε	κλιμακοστάσια

20 Χειριστής	γερανού	(κινητού)

21 Χειριστής	ανυψωτικού	εξοπλισμού	εκτός	κινητού	γερανού
(π.χ.	Πυργογερανού,	Τηλεσκοπικού,	Ψαλιδωτής	Πλατφόρμας,	
Καλαθοφόρου)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Κίνδυνος Πτώσης από  Ύψος

Ειδικά,	 όσον	 αφορά	 στο	 κίνδυνο	 πτώσης	 από	 ύψος,	 το	 ΣΑΥ	 πρέπει	
να	περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	(α)	ασφαλείς	μεθόδους	εργασίας	για	
την	εκτέλεση	των	εργασιών	σε	ύψος	ανά	φάση	και	δραστηριότητα	και	
τυχόν	διαδικασίες	έγκρισης	των	μεθόδων	(β)	ειδικά	μέτρα	έναντι	του	
κινδύνου	 πτώσης	 από	 ύψος	 (τεχνικά	 και	 οργανωτικά)	 για	 κάθε	 θέση	
εργασίας	(γ)	κανόνες	του	εργοταξίου	που	αφορούν	την	πρόληψη	και	
προστασία	από	πτώση	και	(δ)	εργαλεία	ελέγχου,	όπως	ερωτηματολόγια	
για	έλεγχο	(checklist)	της	εφαρμογής	των	απαιτουμένων	προληπτικών	
και	προστατευτικών	μέτρων.

Το	ΣΑΥ	αναπροσαρμόζεται	από	τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης	πριν	από	
την	έναρξη	των	εργασιών,	ώστε	σε	αυτό	να	περιγράφονται	και	να	κα-
θορίζονται	οι	ασφαλείς	μέθοδοι	εργασίας,	καθώς	και	τα	οργανωτικά	και	
τεχνικά	μέτρα	για	την	εκτέλεση	των	εργασιών	και	ιδιαίτερα	όταν:

(α)	 υφίστανται	αλλαγές	σε	σχέση	με	τις	μεθόδους	εργασίας	ή/και	τα	
οργανωτικά	ή/και	τεχνικά	μέτρα	ή/και	τα	μέσα	ανύψωσης.

(β)	 η	φύση	και	ο	σκοπός	της	εργασίας	αλλάζουν.
(γ)	 τροποποιείται	η	μελέτη	ή/και	τα	κατασκευαστικά	και	άλλα	σχέδια.
(δ)	 αλλάζουν	οι	εργολάβοι	ή/και	υπεργολάβοι	ή/και	διορίζονται	πρό-

σθετοι	εργολάβοι	ή/και	υπεργολάβοι.
(ε)	 αλλάζουν	οι	απαιτήσεις	του	κυρίου	του	έργου.
(στ)	υφίστανται	αλλαγές	στον	περιβάλλοντα	χώρο.
(ζ)		 υπάρχουν	πρόσθετες	πληροφορίες	σχετικά	με	την	ασφάλεια	και	

την	υγεία	και	είναι	διαθέσιμες.
(η)		 υφίστανται	αλλαγές	στις	μεθόδους	εργασίας	ή	τις	εργασίες.
(θ)  εισάγονται	νέες	νομικές	απαιτήσεις	και	πρότυπα.

Ανακοίνωση
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Οι	εργολάβοι,	υπεργολάβοι	και	άλλοι	εργοδότες	που	εμπλέκονται	στις	
εργασίες	 του	 εργοταξίου	 μεριμνούν	 ώστε	 να	 είναι	 διαθέσιμη	 η	 δική	
τους	συνεισφορά	με	την	υποβολή	των	ασφαλών	μεθόδων	εργασίας	και	
των	απαιτουμένων	ειδικών	μέτρων	για	την	έγκαιρη	αναπροσαρμογή	του	
ΣΑΥ	σε	σχέση	με	τις	εργασίες	που	τους	αφορούν,	σε	συνεργασία	με	
τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης	και	τους	άλλους	συντελεστές	του	έργου.
3. Σε	έργα	πρώτης	τάξης,	σύμφωνα	με	τη	σχετική	νομοθεσία	του	Συμ-
βουλίου	Εγγραφής	και	Ελέγχου	Εργοληπτών,	έχει	οριστεί	Συντονιστής	
Εκτέλεσης	σε	πλήρη	απασχόληση	ο	οποίος	έχει	τα	απαιτούμενα	προ-
σόντα	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	πρόνοιες	των	Κανονισμών	και	υπάρχει	
διαθέσιμο	το	συμφωνητικό	έγγραφο	ορισμού	του,	κατάλληλα	συμπλη-
ρωμένο.	Οι	επαρκείς	γνώσεις	σε	θέματα	ασφάλειας	και	υγείας	πρέπει	να	
επιβεβαιώνονται	με	σχετικό	πιστοποιητικό	.
4. Ο	Συντονιστής	Εκτέλεσης	τηρεί	 τα	αναγκαία	αρχεία	 και	στοιχεία	
που	αφορούν	την	εκπλήρωση	των	υποχρεώσεων	και	καθηκόντων	του,	
ειδικά	σε	σχέση	με:
4.1.	Την	εφαρμογή	 από	 τους	εργολάβους	 και	 υπεργολάβους	 και	 άλ-
λους	εργοδότες	που	εμπλέκονται	στο	εργοτάξιο,	των	αρχών	πρόλη-
ψης,	 του	 ΣΑΥ	 και	 των	 καθορισμένων	 ασφαλών	 μεθόδων	 εργασίας	
και	 τεχνικών	 και	 οργανωτικών	μέτρων	 αντιμετώπισης	 των	 κινδύνων	
πτώσης	από	ύψος,	όπως	(α)	εκθέσεις	επιθεώρησης	(β)	ερωτηματολό-
για	ελέγχου	 (γ)	πρακτικά	συναντήσεων	με	τους	επιβλέποντες,	εργο-
λάβους,	υπεργολάβους,	αυτοεργοδοτούμενους	και	άλλους	εργοδότες	
που	δραστηριοποιούνται	στο	εργοτάξιο	ή/και	(δ)	αναφορά	στο	ημερο-
λόγιο	του	εργοταξίου.
4.2.	Την	ενημέρωση	όλων	των	προσώπων	στην	εργασία,	μέσω	εισα-
γωγικού	 προγράμματος	 εκπαίδευσης,	 για	 τα	 θέματα	 ασφάλειας	 και	
υγείας	και	ειδικά	για	τους	κινδύνους	και	τα	μέτρα	που	αφορούν	τις	ερ-
γασίες	του	εργοταξίου,	όπως	κατάλογοι	με	τα	ονόματα	των	προσώπων	
που	ενημερώθηκαν	με	στοιχεία	για	το	περιεχόμενο	του	προγράμματος	
ή/και	σχετική	αναφορά	στο	ημερολόγιο	του	εργοταξίου.	Οι	εργολάβοι	
και	υπεργολάβοι	πρέπει	να	διασφαλίζουν	ότι	οι	εργοδοτούμενοι	τους	
συμμετέχουν	στο	πιο	πάνω	εισαγωγικό	πρόγραμμα	εκπαίδευσης.
4.3.	Τις	εκθέσεις	επιθεώρησης	των	ικριωμάτων	όπως	λίστες	ελέγχου,	οι	
οποίες	περιλαμβάνουν	ημερομηνία	επιθεώρησης,	το	όνομα	του	αρμόδιου	
προσώπου	που	επιθεώρησε	το	ικρίωμα,	ευρήματα	επιθεώρησης	κ.λπ.	Οι	
εκθέσεις	αυτές	πρέπει	να	θεωρούνται	από	τον	Συντονιστή	Εκτέλεσης,	
να	φυλάσσονται	/	καταχωρούνται	στο	αρχείο	ασφάλειας	του	εργοταξίου	
και	να	ενημερώνεται	σχετικά	το	ημερολόγιο	του	εργοταξίου.

Τα	 ικριώματα	 πρέπει	 να	 επιθεωρούνται	 από	 αρμόδιο	 πρόσωπο	 και	 να	
ετοιμάζονται	οι	πιο	πάνω	εκθέσεις	επιθεώρησης	α)	πριν	από	την	έναρξη	
της	χρήσης	τους	και	σε	χρονική	περίοδο	μικρότερη	από	3	ημέρες	πριν	τη	
χρήση	τους,	β)	στη	συνέχεια,	κατά	τακτά	χρονικά	διαστήματα	τα	οποία	
δεν	πρέπει	να	υπερβαίνουν	τις	επτά	(7)	ημερολογιακές	ημέρες,	γ)	μετά	
από	κάθε	μετατροπή,	περίοδο	αχρησίας,	κατάρρευση,	κακοκαιρία	ή	σει-
σμική	δόνηση	ή	μετά	από	οποιεσδήποτε	περιστάσεις	που	μπορούν	να	
επηρεάσουν	την	αντοχή	ή	τη	σταθερότητά	τους.
5. Υπάρχει	αποτελεσματική	απομόνωση	του	χώρου	του	εργοταξίου,	
περιλαμβανομένων	και	των	βοηθητικών	χώρων	αποθήκευσης	και	εξο-
πλισμού,	μέσω	ευκρινούς	και	εμφανούς	σήμανσης	και	κατάλληλης	πε-
ρίφραξης	επαρκούς	αντοχής	και	ύψους	ώστε	να	εμποδίζεται	η	είσοδος	
σε	πρόσωπα	που	δεν	έχουν	σχετική	άδεια	ή	εξουσία.	Εάν	το	ελάχιστο	
ύψος	της	περίφραξης	του	εργοταξίου	είναι	τουλάχιστον	1.80	m.
6.	Στις	περιπτώσεις	έργων	σε	οδικές	αρτηρίες,	υπάρχουν	κατάλληλα	
και	επαρκή	συστήματα	αναχαίτισης,	όπως	στηθαία	ασφάλειας	(safety	
barriers)	με	ανάλογη	ρύθμιση	του	ορίου	ταχύτητας,	σε	συνεργασία	με	
την	Αστυνομία	ή	/	και	άλλες	αρμόδιες	Υπηρεσίες.
7.	Εφαρμόζονται	ασφαλείς	μέθοδοι	εργασίας	για	την	εκτέλεση	εργα-
σιών	σε	ύψος,	οι	οποίες	έχουν	καθοριστεί	με	την	εφαρμογή	των	αρχών	
πρόληψης	και	με	βάση	την	γραπτή	εκτίμηση	των	κινδύνων,	λαμβάνο-
ντας	 υπόψη	 τις	 ιδιαιτερότητες	 και	 τις	 συνθήκες	 του	 εργοταξίου	 και	
ειδικά	εργασίες	που	εκτελούνται	ταυτόχρονα	ή	αναμένεται	να	εκτελε-
στούν	διαδοχικά	καθώς	και	άλλες	δραστηριότητες	που	τυχόν	διεξάγο-
νται	στην	περιοχή	του	έργου.
8. Υπάρχουν	διαθέσιμα	ασφαλή	μέσα	πρόσβασης	στις	θέσεις	εργασίας	
όπως	ασφαλή	κλιμακοστάσια.	Εάν	τα	 ικριώματα	είναι	εφοδιασμένα	με	
κατάλληλα	κλιμακοστάσια	επαρκών	διαστάσεων	ή	με	άλλα	 ισοδύναμα	
μέσα	για	ασφαλή	πρόσβαση	στις	εξέδρες	εργασίας	τους.
9. Οι	ορθοστάτες	των	ικριωμάτων	στηρίζονται	σε	κατάλληλα	πέλμα-
τα	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης	του	κατασκευαστή	και	εάν	τα	
πέλματα	των	ορθοστατών	στηρίζονται	πάνω	σε	βάσεις	από	μαδέρια	και	
ομαλό	έδαφος	ή	δάπεδο	επαρκούς	αντοχής.
10.	Τα	 ικριώματα	είναι	συνδεδεμένα	ακλόνητα	με	το	κτήριο	/	την	κα-
τασκευή	με	τη	χρήση	επαρκών	και	κατάλληλων	εξαρτημάτων	τα	οποία	

είναι	τοποθετημένα	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρφωσης	του	κατασκευ-
αστή.	Στις	περιπτώσεις	όπου	τα	ικριώματα	δεν	συνάδουν	με	τα	Κυπριακά	
ή	άλλα	ισοδύναμα	πρότυπα	πρέπει	να	υπάρχουν	διαθέσιμοι	υπολογισμοί	
και	σχέδιο	διαμόρφωσης	από	αρμόδιο	Μηχανικό	που	να	επιβεβαιώνουν	
την	επαρκή	αντοχή	και	καταλληλότητα	καθώς	και	τις	θέσεις	τοποθέτησης	
των	εξαρτημάτων	αυτών.
11.	Υπάρχουν	παραπέτα	σε	όλα	τα	δάπεδα	εργασίας	των	ικριωμάτων 
με	 ελάχιστο	 ύψος	 0,15	 m	 και	 είναι	 στερεωμένα	 με	 ασφάλεια	 πάνω	
στους	ορθοστάτες.
12. Τα	άκρα	των	ικριωμάτων	προστατεύονται	με	κατάλληλο	πλευρικό	
σύστημα	προστασίας	έναντι	πτώσης	ή	στερεά	κιγκλιδώματα	με	επαρ-
κές	ύψος	που	διαθέτουν	και	παραπέτο,	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	διαμόρ-
φωσης	του	κατασκευαστή.
13. Το	δάπεδο	έδρασης	του	κινητού	ικριώματος	είναι	λείο,	μη	ολισθη-
ρό	και	χωρίς	εμπόδια.	Όλοι	οι	τροχοί	του	κινητού	ικριώματος	πρέπει	να	
είναι	εφοδιασμένοι	με	κατάλληλες	διατάξεις	ακινητοποίησης	(stopper)	
για	να	μπορούν	να	ακινητοποιηθούν	αποτελεσματικά.	Στις	περιπτώσεις	
όπου	η	εξέδρα	εργασίας	είναι	σε	ύψος	πέραν	των	4.5	m,	 το	 ικρίωμα	
πρέπει	 να	 σταθεροποιείται	 με	 κατάλληλες	 βάσεις	 ή	 κατάλληλα	 στη-
ρίγματα	 επαρκούς	 αντοχής	 και	 δεν	 επιτρέπεται	 να	 στηρίζεται	 στους	
τροχούς.	Πρέπει	 να	 παρέχεται	 ασφαλής	 και	 πρακτική	 πρόσβαση	από	
το	 εσωτερικό	 του	 κινητού	 ικριώματος	 όπως	 κατάλληλες	 κλίμακες	 (οι	
κλίμακες	θα	πρέπει	κατά	προτίμηση	να	είναι	επικλινείς	ή,	εάν	είναι	κά-
θετες,	 να	 έχουν	 εφοδιαστεί	 με	 δακτυλίους	 ασφαλείας).	 Στα	 δάπεδα	
εργασίας	 των	 κινητών	 ικριωμάτων	 πρέπει	 να	 υπάρχει	 επαρκής	 πλευ-
ρική	 προστασία	 με	 κατάλληλα	 κιγκλιδώματα	 ή	 άλλα	 ισοδύναμα	μέσα	
με	επαρκές	ύψος	που	διαθέτουν	και	παραπέτο,	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	
διαμόρφωσης	του	κατασκευαστή.
14. Η	φορητή	κλίμακα	που	χρησιμοποιείται	είναι	κατασκευασμένη	από	
ανθεκτικά	υλικά	χωρίς	φθορές	ή	/	και	εμφανή	ελαττώματα.	
15. Η	χρήση	φορητής	κλίμακας	περιορίζεται	στις	περιπτώσεις	όπου	η	
χρήση	ασφαλέστερων	συστημάτων	δεν	δικαιολογείται	λόγω	ελάχιστου	
κίνδυνου,	σύντομης	διάρκειας	χρήσης	και	στις	περιπτώσεις	όπου	υπάρχει	
περιορισμός	του	χώρου	εργασίας	για	τις	οποίες	ο	εργοδότης	(εργολάβος	
/	υπεργολάβος)	δεν	μπορεί	να	επιφέρει	καμία	αλλαγή.
16.	Η	φορητή	κλίμακα	στηρίζεται	σε	σταθερή	επιφάνεια	και	όχι	σε	εύ-
θραυστα	ή	ασταθή	υλικά,	εάν	είναι	τοποθετημένη	με	κλίση	1:4,	εάν	είναι	
στερεωμένη	στη	βάση	και	το	πάνω	μέρος	κατά	τρόπο	που	να	εμποδί-
ζει	την	ολίσθησή	της	προς	το	πλάι	ή	προς	τα	έξω	και	εάν	επεκτείνεται	
σε	 ύψος	 τουλάχιστον	 1,0	 μέτρο	 πάνω	 από	 το	 πλατύσκαλο	 της	 ή/και	
τη	στάθμη	πρόσβασης	το	ύψος		(στις	περιπτώσεις	όπου	δεν	υπάρχουν	
άλλες	διατάξεις	που	να	επιτρέπουν	ασφαλή	λαβή).
17. Τα	ανοίγματα	στα	δάπεδα	και	άλλες	οριζόντιες	επιφάνειες,	στους	
τοίχους	 και	 στις	 άλλες	 κατακόρυφες	 επιφάνειες	 είναι	επαρκώς	προ-
στατευμένα	ώστε	να	αποφεύγονται	οι	πτώσεις	από	ύψος	με	κατάλληλα	
καλύμματα	ή	και	στερεά	κιγκλιδώματα	με	επαρκές	ύψος	και	οριζόντια	
στοιχεία	(1,10	m	και	στα	0,45	m),	ή	άλλα	ισοδύναμα	εμπόδια.
18. Τα	άκρα	δαπέδων	και	οροφών	είναι	επαρκώς	προστατευμένα	ώστε	
να	αποφεύγονται	οι	πτώσεις	από	ύψος	με	κατάλληλα	και	στερεά	κιγκλι-
δώματα	με	επαρκές	ύψος	και	οριζόντια	στοιχεία	(1,10	m	και	στα	0,45	
m),	ή	άλλα	ισοδύναμα	εμπόδια.
19. Στα	κλιμακοστάσια	έχουν	τοποθετηθεί	κατάλληλα	και	στερεά	κι-
γκλιδώματα	με	επαρκές	ύψος	και	οριζόντια	στοιχεία	 (1,10	m	και	στα	
0,45	m),	ή	άλλα	ισοδύναμα	εμπόδια	για	προστασία	έναντι	πτώσης.
20.	Ο	χειριστής	 του	κινητού	γερανού	διαθέτει	 τεκμηριωμένη	 εκπαί-
δευση1 σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	του	περί	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	
Εργασία	 (Κώδικα	 Πρακτικής	 για	 την	 Εκπαίδευση	 Χειριστών	 Κινητών	
Γερανών)	Διάταγμα	 του	2010	 (Κ.Δ.Π.	529/2010)	ή	 έχει	άδεια	χρήσης	
κινητού	γερανού	από	αρμόδια	Αρχή	άλλου	Κράτους	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης.
21. Ο	 χειριστής	 του	 μηχανικού	 εξοπλισμού	 ανύψωσης	 προσώπων	 ή	
φορτίων	διαθέτει	τεκμηριωμένη	εκπαίδευση1	για	τη	χρήση	του	εξοπλι-
σμού,	τους	κινδύνους	που	δημιουργούνται	ή	ενδέχεται	να	δημιουργηθούν	
στις	εργασίες	που	αναμένεται	να	εκτελεστούν	και	τα	απαιτούμενα	μέτρα	
προστασίας.	Η	εκπαίδευση,	πρέπει,	να	είναι	επιβεβαιωμένη	με	σχετικό	
πιστοποιητικό	/	σχετική	βεβαίωση.	Η	πείρα	δεν	θεωρείται	εκπαίδευση.		

*1:	Στα	πιστοποιητικά	εκπαίδευσης	πρέπει	να	καθορίζονται	με	σαφήνεια	
το	επίπεδο	και	οι	ενότητες	που	έχουν	καλυφθεί,	η	διάρκεια	της	εκπαί-
δευσης	 ή/και	 κατάρτισης	 σε	 κάθε	 ενότητα,	 η	 ημερομηνία	 διεξαγωγής	
της	εκπαίδευσης	ή/και	κατάρτισης,	καθώς	και	το	όνομα	του	παροχέα	της	
εκπαίδευσης.

Πλήρες	κείμενο	Ανακοίνωσης:
http://spolmik.org/ekstratia-epitheorisis-ergotaks-18/

Ανακοίνωση
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25η	Γενική	Συνέλευση	ΣΠΟΛΜΗΚ

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

Το	 Σάββατο,	 2	 Δεκεμβρίου	 2017,	 πραγματοποιήθηκε	 με	
μεγάλη	επιτυχία	η	25η	Ετήσια	Εκλογική	Γενική	Συνέλευση	
του	Συλλόγου	μας,	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	Φιλοξενία	στη	
Λευκωσία,	όπου	κηρύχτηκε	και	η	έναρξη	του	Ευρωπαϊκού	

Έτους	Πολιτικού	Μηχανικού	2018.	

Η	Γενική	Συνέλευση	αποτέλεσε	και	την	κορυφαία	εκδήλω-
ση	του	Συλλόγου	μας,	για	τους	εορτασμούς	των	25χρονων	
από	την	ίδρυση	του.	Το	2017,	ο	Σύλλογός	μας	συμπλήρωσε	
25	χρόνια	παρουσίας	και	προσφοράς	προς	τους	συνάδελ-
φους	Πολιτικούς	Μηχανικούς,	τον	κλάδο	της	Πολιτικής	Μη-

χανικής,	αλλά	και	την	Κοινωνία	γενικότερα.	

Η	Γενική	Συνέλευση	τελούσε	υπό	την	αιγίδα	του	Προέδρου	της	
Δημοκρατίας,	κ.	Νίκου	Αναστασιάδη	και	την	κήρυξη	των	εργα-
σιών	της	πραγματοποίησε	εκ	μέρους	του,	ο	Υπουργός	Εσωτε-
ρικών,	κ.	Κωνσταντίνος	Πετρίδης.	Η	ομιλία	του	Υπουργού	είναι	

δημοσιευμένη	στο	παρόν	τεύχος	του	Περιοδικού	μας.

Στο	τελετουργικό	μέρος	της	Γενικής	Συνέλευσης	παρέστη-
σαν	επίσης	ο	Πρόεδρος	του	ΕΤΕΚ,	εκπρόσωποι	επαγγελμα-
τικών	οργανώσεων,	διευθυντές	και	ανώτεροι	λειτουργοί	Τμη-

μάτων	του	Δημοσίου,	ακαδημαϊκοί	και	άλλοι	αξιωματούχοι.	

Επίσημος	προσκεκλημένος	και	κύριος	ομιλητής	της	Γενικής	
Συνέλευσης	 ήταν	 ο	 συνάδελφος	 και	 επόμενος	 Πρόεδρος	
του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Πολιτικών	Μηχανικών	(ΕCCE),	
κ.	Άρης	Χατζηδάκης.	Η	ομιλία	του	κ.	Χατζηδάκη	είχε	τίτλο	
“Πολιτική	 Μηχανική:	 Το	 επάγγελμα	 που	 μορφοποίησε	 το	
σύγχρονο	κόσμο.	Η	γέννηση	της	επιστήμης	των	κατασκευ-
ών,	μικρή	αναδρομή	και	επίκαιρες	σκέψεις”.	Κατά	τη	διάρ-
κεια	του	τελετουργικού	μέρους	της	Συνέλευσης,	ο	κ.	Χατζη-

δάκης	ανακηρύχθηκε	επίτιμο	μέλος	του	Συλλόγου	μας.

Η	 κήρυξη	 της	 έναρξης	 του	 Ευρωπαϊκού	 Έτους	 Πολιτι-
κού	 Μηχανικού	 2018,	 έγινε	 από	 τον	 τέως	 Πρόεδρο	 του	
Συλλόγου	 μας,	 Πλάτωνα	 Στυλιανού,	 στην	 παρουσία	 του	 

κ.	Χατζηδάκη.

Το	τελετουργικό	μέρος	συνεχίστηκε	με	απονομή	τιμητικών	
πλακετών	στους	πρώην	Προέδρους	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,		Σταύ-
ρο	Ιωαννίδη,	Αντώνη	Τουμαζή,	Πανίκο	Παπαδόπουλο,	Θωμά	
Πιερίδη,	Νίκο	Νεοκλέους,	Στέλιο	Αχνιώτη,	Γιάννη	Κωνστα-
ντινίδη	και	Πλάτωνα	Στυλιανού	και	στον	τελευταίο	Πρόεδρο	
του	 ΣΠΜΑΚ,	 Ανδρέα	 Κωνσταντινίδη.	 Επιπρόσθετα,	 έγινε	
μεταθανάτια	τιμή	εις	μνήμη	του	συναδέλφου	Χρυσόστομου	

Ιταλού,	ο	οποίος	απεβίωσε	το	Μάρτιο	του	2017.

Οι	εργασίες	της	Συνέλευσης	συνεχίστηκαν	με	απολογισμό	
δράσεως,	ταμειακό	απολογισμό	και	συζήτηση	επίκαιρων	θε-

μάτων,	σχετικά	με	το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού.

Η	Γενική	Συνέλευση	ολοκληρώθηκε	με	τη	διεξαγωγή	εκλο-
γών	για	ανάδειξη	του	νέου	Κεντρικού	Διοικητικού	Συμβου-
λίου	για	 τη	διετία	 2017-2019.	Το	 νέο	Κεντρικό	Διοικητικό	

Συμβούλιο	αποτελείται	από	τους:

Ανδρέας	Θεοδότου:	 Πρόεδρος

Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα:	 Α΄	Αντιπρόεδρος

Κυριάκος	Τσιουπανής:	 Β΄	Αντιπρόεδρος

Γιάννος	Πουμπουρής:		 Γενικός	Γραμματέας

Ανδρέας	Κωνσταντινίδης:	 Γενικός	Ταμίας

Πανίκος	Φλουρής:		 Μέλος

Γιώργος	Δημητρίου:		 Μέλος 
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Ομιλία	Υπουργού	Εσωτερικών	κ.	Κωνσταντίνου	Πετρίδη	στην	25η	Γενική	Εκλογική	Συνέλευση	2017

του	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

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

Κυρίες	και	Κύριοι,	Αγαπητοί	προσκεκλημένοι	ομιλητές,

Εκ	μέρους	του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	κ.	Νίκου	Αναστα-
σιάδη,	ο	οποίος	έθεσε	υπό	την	αιγίδα	του	τη	σημερινή	εκδή-
λωση,	θα	ήθελα	να	συγχαρώ	το	Σύλλογο	Πολιτικών	Μηχανι-
κών	Κύπρου	για	τα	25	χρόνια	λειτουργίας	και	προσφοράς.

Ο	κλάδος	της	Πολιτικής	Μηχανικής,	είναι	γεγονός	ότι	συμ-
βάλλει	ουσιωδώς	στην	εξασφάλιση	του	Δημοσίου	Συμφέ-
ροντος	(πχ.	Δημόσια	Ασφάλεια,	Αειφόρος	Ανάπτυξη,	Οικο-
νομία),	 καθώς	 και	 στην	Προστασία	 της	Ανθρώπινης	 Ζωής	
των	ενοίκων	και	των	χρηστών	των	Έργων.

Είναι	 σε	 αυτά	 τα	 πλαίσια	 που	 η	Κυβέρνηση,	 αναγνωρίζο-
ντας	τη	θεμελιώδη	ανάγκη	για	το	σχεδιασμό	και	την	κατα-
σκευή	των	κτιρίων	και	γενικά	 των	έργων	πολιτικού	μηχα-
νικού,	με	τρόπο	ώστε	να	μη	διακυβεύεται	η	ασφάλεια	των	
προσώπων,	καθώς	και	για	την	εξασφάλιση	μιας	καλύτερης	
ποιότητας	ζωής,	έθεσε	ως	στόχο	τη	λήψη	άμεσων	και	απο-
τελεσματικών	μέτρων.

Τέτοια	 μέτρα	 απαρτίζουν	 αριθμό	 νομοθετικών	 ρυθμίσεων	
που	προωθήθηκαν	από	το	Υπουργείο	Εσωτερικών	και	αφο-
ρούν	 μεταξύ	 άλλων,	 θέματα	 για	 την	 προσβασιμότητα	 και	
ασφάλεια	στη	χρήση	των	οικοδομών,	 την	πυροπροστασία	
των	κτιρίων,	 τη	ρύθμιση	των	υποχρεώσεων	των	εμπλεκό-
μενων	μερών	στην	ανάπτυξη,	τη	διευκόλυνση	της	έκδοσης	
τίτλων	 ιδιοκτησίας	 και	 τη	 διαδικασία	 αντιμετώπισης	 των	
επικίνδυνων	οικοδομών.

Περαιτέρω,	η	παρούσα	Κυβέρνηση,	για	την	άμβλυνση	των	
συνεπειών	της	δυσχερούς	δημοσιονομικής	κατάστασης	με	
την	 κρίση	 του	 2013,	 ετοίμασε	 πλαίσιο	 ενεργειών	 για	 την	
εισαγωγή	ριζικών	τομών	στον	Τομέα	της	Ανάπτυξης.

Προτείναμε	στο	πλαίσιο	μεταρρύθμισης	της	Τοπικής	Αυτοδι-
οίκησης	και	της	επίσπευσης	της	αδειοδότησης,	την	ενοποίη-
ση	της	Πολεοδομικής	και	Οικοδομικής	Άδειας,	με	την	έκδοση	
μίας	Ενιαίας	Άδειας	για	όλους	τους	τύπους	αναπτύξεων.	Η	
έννοια	της	Ενιαίας	Άδειας	αποτελεί	μια	τεράστια	αναπτυξια-
κή	μεταρρύθμιση,	η	οποία	έχει	υιοθετηθεί	και	περιλαμβάνεται	
επίσης	στην	έκθεση	των	ξένων	εμπειρογνωμόνων,	για	τον	
εκσυγχρονισμό	του	ρυθμιστικού	πλαισίου	αδειοδότησης.

Πριν	λίγες	μέρες	καταθέσαμε	στη	Βουλή	ένα	ριζοσπαστι-
κό	νόμο	για	τη	διευκόλυνση	των	μεγάλων	επενδύσεων,	ο	
οποίος	αλλάζει	τις	πεπαλαιωμένες	διαδικασίες	αδειοδότη-
σης	και	θεσμοθετεί	σύγχρονες	πρακτικές,	όπως	αυτό	του	
«One	Stop	Shop»	και	του	«Project	manager	για	τις	μεγάλες	
επενδύσεις».

Ως	η	μόνη	χώρα	στην	Ε.Ε.	χωρίς	Υπουργείο	Οικονομίας	ή	
Ανάπτυξης,	προτείναμε	τη	Δημιουργία	Υφυπουργείου	Ανά-
πτυξης.	Ένα	υφυπουργείο	το	οποίο	θα	αναλάβει	τη	θέσπιση	
του	θεσμικού	πλαισίου	για	μια	σύγχρονη	αναπτυξιακή	πολι-
τική,	θα	στοχεύει	και	θα	βελτιώνει	τους	δείκτες	ανταγωνι-

στικότητας	και	επιχειρηματικότητας	και	θα	παρέχει	πραγμα-
τική	εξυπηρέτηση	στους	Επενδυτές.

Προχωρήσαμε	στην	εισαγωγή	του	θεσμού	της	ηλεκτρονικής	
διακυβέρνησης.	Εφαρμόσαμε	την	πλατφόρμα	«Αριάδνη»	και	
συνεχώς	κτίζουμε	πάνω	της	νέες	υπηρεσίες,	με	στόχο	σύ-
ντομα	όλες	οι	συναλλαγές	των	επιχειρήσεων	με	το	κράτος	
να	γίνονται	ηλεκτρονικά,	ενώ	προχωρήσαμε	και	νομοθετικά	
και	πρακτικά	με	τις	ηλεκτρονικές	υπογραφές.

Στο	πλαίσιο	της	ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης	εξίσου	σημα-
ντικό	ρόλο	διαδραματίζει	επίσης	και	η	υλοποίηση	του	έργου	
«Ιππόδαμος»	που	αφορά	τη	μηχανογράφηση	των	διαδικασι-
ών	της	πολεοδομικής	άδειας	και	της	άδειας	οικοδομής,	για	
την	ηλεκτρονική	υποβολή	αιτήσεων,	την	ανταλλαγή	πληρο-
φοριών	και	αλληλογραφίας,	όπως	και	την	παρακολούθηση	
της	πορείας	της	αίτησης.

Τολμήσαμε	 να	 πάμε	 κόντρα	 στο	 κατεστημένο	 και	 θα	 επι-
μείνουμε	στη	μεταρρύθμιση	της	Δημόσιας	Υπηρεσίας	με	τη	
σειρά	των	εκσυγχρονιστικών	νομοσχεδίων	που	καταθέσαμε.	
Πολίτες	και	επιχειρήσεις	ζούμε	τις	συνέπειες	της	έλλειψης	
συστήματος	αξιολόγησης	και	του	πελατειακού	συστήματος	
στο	δημόσιο,	θέμα	που	και	αυτό	επηρεάζει	την	αδειοδότηση	
και	τον	έλεγχο	της	ανάπτυξης.

Κυρίες	και	Κύριοι,

Οι	 προαναφερόμενες	 ενέργειες	 αποτελούν	 μέρος	 των	
ενεργειών	της	σημερινής	Κυβέρνησης,	για	τη	βελτίωση	των	
υφιστάμενων	διαδικασιών	και	των	συστημάτων	και	την	επί-
τευξη	της	ανάπτυξης	και	της	ευμάρειας.

Αυτή	η	κυβέρνηση	παρέδωσε	απτά	αποτελέσματα	υπό	εξαι-
ρετικά	αντίξοες	συνθήκες	και	σε	ένα	 ιδιαίτερα	δύσκαμπτο	
πολιτειακό	σύστημα	που	δεν	ευνοεί	τις	αλλαγές.	Αυτός	ο	
εκσυγχρονισμός	πρέπει	να	συνεχιστεί,	γιατί	τίποτα	δεν	εί-
ναι	δεδομένο.	Αυτός	ο	εκσυγχρονισμός	για	να	συνεχιστεί	
όμως	χρειάζεται	τη	συνεργασία	όλων	στο	κομμάτι	που	τους	
αναλογεί.

Οι	Πολιτικοί	Μηχανικοί	σε	κάθε	περίπτωση,	αποτελούν	ανα-
πόσπαστο	μέρος	του	συστήματος	για	την	επίτευξη	της	ανά-
πτυξης.	Επομένως,	χρειάζεται	και	η	συνεργασία	των	Πολι-
τικών	Μηχανικών	που	είναι	οι	κατεξοχήν	εμπειρογνώμονες	
για	το	σχεδιασμό	και	την	κατασκευή	κτιρίων,	που	προσφέ-
ρουν	ασφάλεια	στους	πολίτες,	λαμβάνοντας	υπόψη	και	το	
γεγονός	ότι	η	Κύπρος	ευρίσκεται	σε	σεισμογενή	περιοχή.

Σας	εύχομαι	καλή	επιτυχία	στην	25η	Γενική	Συνέλευση	του	
Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου	και	προσδοκώ,	στη	
συνέχιση	 της	 αγαστής	 συνεργασίας,	 τόσο	 στην	 επίτευξη	
των	στόχων	 του	Συλλόγου,	όσο	και	στη	διευκόλυνση	 του	
έργου	της	Κυβέρνησης.

Σας	ευχαριστώ.
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European	year	of	Civil	Engineers

Dear	 Community	 of	 Civil	 Engineers,	

Dear	Colleagues,

Civil	engineering	belongs	to	the	oldest	

domains	of	human	activity	–	its	history	

is	as	long	as	the	history	of	civilization.	

The	 social	 role	 of	 civil	 engineering	 in	

the	 development	 of	 mankind	 has	 al-

ways	been	of	 fundamental	 importance	

because	the	standard	of	human	life	has	

been	so	highly	dependent	on	its	prog-

ress.	 This	 can	 be	 observed	 from	 the	

beginning	 of	 human	 history	 up	 to	 the	

present	 day.	 Civil	 engineering	 deals	

with	all	aspects	of	the	built	environment	

(either	physical	or	natural)	and	can	be	

dated	to	the	first	time	someone	placed	

a	roof	over	his	or	her	head	or	laid	a	tree	

trunk	 across	 a	 river	 to	make	 it	 easier	

to	get	across.	And	we	can	be	confident	

that	the	role	of	civil	engineering	will

continue	to	grow	into	the	future.

Civil	engineering	as	a	domain	of	 tech-

nological	 activity	 is	 a	 key	 element	 of	

the	national	and	international	economy.	

Economic	progress	is	 impossible	with-

out	 adequately	 developed	 social	 and	

physical	 infrastructure,	 including,	 for	

example,	 buildings,	 water	 distribution	

networks,	and	service	and	transport	in-

frastructure	networks.

Contemporary	 achievements	 of	 civil	

engineering,	 thanks	 to	 the	 progress	

of	 building	 knowledge	 and	 science,	

are	spectacular.	This	is	exemplified	by	

numerous	 tall	 buildings,	 dams,	 large	

bridge	structures,	water	 infrastructure,	

motorways,	 sport	 stadiums	 and	 halls,	

theater	houses,	etc.,	constructed	in	the	

last	 decades	 and	 strongly	 influencing	

urban	and	extra-urban	areas	and	land-

scapes.	On	the	other	hand,	we	should	

also	 note	 less	 spectacular	 but	 equally	

important	achievements	 for	 social	and	

economic	 reasons,	 such	 as	 residen-

tial	 buildings,	 smaller	 bridges,	 roads,	

industrial	 buildings,	 etc.	 The	 first	 field	

can	be	considered	as	extraordinary	ex-

amples	of	civil	engineering,	 illustrating	

its	especially	high	level	of	achievement,	

while	the	second	one	can	be	considered	

as	‘the	work	of	the	day’	of	civil	engineers.	

Both	of	them	are	equally	important.

The	social,	economic	and	cultural	prog-

ress	of	every	country	is	impossible	with-

out	 the	 contribution	 of	 civil	 engineers,	

based	 on	 their	 education,	 professional	

knowledge	and	experience.	The	impacts	

of	their	activity	can	be	evidently	observed	

in	the	form	of	buildings	and	structures	of	

various	types.	Civil	engineers	are	in	gen-

eral	socially	accepted	or	in	many	cases	

admired.	 In	 spite	 of	 its	 dynamic	 devel-

opment	and	 its	very	considerable	mod-

ern	 achievements,	 civil	 engineering	 is	

commonly	treated	as	a	rather	traditional	

domain	of	technology.	This	situation	can	

be	 observed	 in	 many	 countries	 world-

wide	including	in	Europe.

However,	 the	 reality	 is	 that	 the	 role	 of	

civil	engineers	in	advancing	social,	eco-

nomic	 and	 cultural	 progress	 is	 espe-

cially	 high.	 Moreover,	 civil	 engineering	

is	 a	 profession	 that	 enjoys	 the	 highest	

level	 of	 public	 confidence.	 Civil	 engi-

neers	are	ultimately	responsible	for	the	

safe	 utilization	 of	 buildings	 and	 struc-

tures.	 This	 is	 an	 especially	 important	

and	often	forgotten	aspect	of	the	social	

role	 of	 civil	 engineers.	Apart	 from	 their	

technological	 activities,	 civil	 engineers	

also	increasingly	consider	the	social	ef-

fects	of	engineering	decisions.	To	meet	

this	condition,	civil	engineers	continue	to	

widen	their	knowledge	of	 the	economic	

and	social	sciences.

Ultimately,	civil	engineering	is	a	very	ex-

citing	profession.	At	the	end	of	the	day

civil	 engineers	 can	 see	 the	 results	 of	

their	work,	whether	 this	 is	a	completed	

bridge,	 a	 port,	 a	 high-rise	 building,	 a	

subway	 station,	 a	 tunnel,	 a	 highway,	

a	 hydroelectric	 dam	 or	 even	 a	 small	

house.

Looking	to	the	future,	the	civil	engineer-

ing	 profession	 will	 play	 a	 fundamental	

role	 in	 dealing	 with	 many	 of	 the	 chal-

lenges	 that	society	will	 face.	The	world	

is	becoming	increasingly	and	relentless-

ly	urbanized	and	this	is	bringing	with	it	

unprecedented	 social,	 economic	 and	

environmental	 stresses.	Added	 to	 this	

will	 be	 the	 impacts	 of	 climate	 change	

and	 environmental	 degradation.	While	

all	 aspects	 of	 civil	 engineering	will	 be	

put	to	the	test,	 there	will	be	a	particu-

lar	focus	on	the	areas	of	transportation,	

energy	 and	water.	Civil	 engineers	will	

be	tasked	with	providing	 infrastructure	

which	 is	both	sustainable	and	resilient	

to	address	these	challenges.

The	profession	will	also	be	challenged	

to	proactively	address	the	opportunities	

and	 efficiencies	 which	 will	 be	 brought	

about	 by	 the	 digital	 revolution,	 also	

known	 as	 the	 fourth	 industrial	 revolu-

tion.	 Digital	 technology	 will	 drive	 in-

creasing	 automation	 in	 our	 industry	

and	 there	will	 be	 opportunities	 to	 use	

the	rapidly	expanding	ocean	of	data	to

better	 design,	 construct,	 operate	 and	

maintain	physical	infrastructure.

Taking	into	account	the	situation	briefly	

presented	above,	the	European	Council	

of	Civil	Engineers	(ECCE)	has	decided	

to	proclaim	year	2018	as	the	European	

Year	 of	 Civil	 Engineers	 (2018	 EYCE).	

The	main	goals	of	this	proclamation	have	

been	 to	 reinforce	 the	 fundamental	 role	

of	civil	engineers	in	society	in	improving	

the	standard	of	human	life,	to	make	the	

case	 for	 the	 prestige	 of	 the	 civil	 engi-

neering	profession	in	the	social	commu-

nity	of	European	countries	and	to	stress	

the	 pivotal	 role	 that	 civil	 engineers	will	

play	 in	 addressing	 the	 challenges	 that	

will	face	society	in	the	future.

Acting	President	of	ECCE
Włodzimierz	Szymczak

2018
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Επαρχιακές Συνελεύσεις και Νέα Επαρχιακά Συμβούλια

Της	Γενικής	Συνέλευσης	προηγήθηκαν	οι	Επαρχιακές	Συνελεύσεις	(ΕΣ),	από	τις	οποίες
έχουν	εκλεγεί	και	καταρτιστεί	σε	σώμα	τα	ακόλουθα	Επαρχιακά	Συμβούλια:

Επαρχιακή	Συνέλευση	Λευκωσίας	–	Κερύνειας

Η	Ε.Σ.	πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	23	Νοεμβρίου	2017,	

στο	Ξενοδοχείο	Κλεοπάτρα,	στη	Λευκωσία.	Στα	πλαίσια	της	

εκδήλωσης	πραγματοποιήθηκε	Έκθεση	με	τις	φωτογραφίες	

που	βραβεύτηκαν	στο	Διαγωνισμό	Φωτογραφίας	με	θέμα:	

«Αρχαίες	Κατασκευές	της	Κύπρου».	Επιπρόσθετα,	έγιναν	

οι	βραβεύσεις	των	νικητών	του	διαγωνισμού	φωτογραφίας,	

όπως	επίσης	οι	βραβεύσεις	των	νικητών	του	διαγωνισμού	

λογοτύπου,	 για	 το	 Εκπαιδευτικό	 Κέντρο	 του	 Συλλόγου	

μας.	Επίσης,	 δόθηκαν	Τιμητικές	Πλακέτες	 σε	 όλους	 τους	

πρώην	Προέδρους	του	Ε.Σ.	Λευκωσίας	–	Κερύνειας.	Τέλος,	

πραγματοποιήθηκε	διάλεξη	με	θέμα:	«Η	συντήρηση,	η	απο-

κατάσταση	 και	 η	 χρήση	 των	 Βυζαντινών	 μνημείων	 στην	

Κύπρο»,	με	ομιλητή	τον	κ.	Γιώργο	Φιλοθέου,	Έφορο	Αρχαι-

οτήτων	και	Υπεύθυνο	Εφορείας	Αρχαίων	Μνημείων.

Μετά	από	τις	εκλογές	που	πραγματοποιήθηκαν,	εκλέγηκε	

το	 νέο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λευκωσίας	 –	 Κερύνειας,	 το	

οποίο	αποτελείται	από	τους	ακόλουθους:

Μίλος	Ίλιτς:	 Πρόεδρος 

Νικολέττα	Αδάμου:	 Α’	Αντιπρόεδρος 

Χαράλαμπος	Καρτακούλης:	 Β’	Αντιπρόεδρος 

Λεόντιος	Κούστρουπος:	 Γραμματέας 

Νικόλας	Ευθυμίου:	 Ταμίας 

Παντελής	-	Χρίστος	Παντελή: Εκπρόσωπος	στο	Κ.Δ.Σ. 

Μάριος	Φιλίππου:	 Μέλος  

Έφη	Καλλή:	 Μέλος 

Επαρχιακή	Συνέλευση	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου

Η	 Ε.Σ.	 πραγματοποιήθηκε	 την	 Τετάρτη,	

22	 Νοεμβρίου	 2017,	 στο	 Ξενοδοχείο	

Lordos	Beach	στη	Λάρνακα.	Κατά	τη	διάρ-

κεια	της	Συνέλευσης	πραγματοποιήθηκε	

παρουσίαση	με	θέμα:	«Ασφάλιση	Επαγ-

γελματικής	 Ευθύνης»,	 με	 Ομιλητή	 τον	

κ.	 Πανίκο	 Παπαπέτρου,	 ACII	 Chartered	

Insurer	από	την	Υδρόγειο	Ασφαλιστική.

Μετά	από	τις	εκλογές	που	πραγματοποιήθηκαν,	εκλέγηκε	

το	 νέο	 Επαρχιακό	 Συμβούλιο	 Λάρνακας-Αμμοχώστου,	 το	

οποίο	αποτελείται	από	τους	ακόλουθους:

Ευανθία	Φράγκου:	 Πρόεδρος	

Αντώνης	Μάμας:	 Α’	Αντιπρόεδρος 

Βασίλης	Βασιλείου:	 Β’	Αντιπρόεδρος 

Κυριάκος	Κυριάκου:	 Γραμματέας 

Χριστάκης	Τυρίμου:	 Ταμίας 

Ευάνθης	Καζαντζής:	 Εκπρόσωπος	στο	Κ.Δ.Σ. 

Χρίστος	Χατζημιχαήλ:	 Μέλος 

Νικολίνα	Βασιλείου:	 Μέλος
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Επαρχιακή	Συνέλευση	Πάφου	

Η	 Ε.Σ.	 πραγματοποιήθηκε	 την	 Παρασκευή	 10	 Νοεμβρίου	

2017,	στο	Οίκημα	του	ΕΤΕΚ,	στην	Πάφο.	Κατά	τη	διάρκεια	

της	Συνέλευσης	πραγματοποιήθηκε	ενημέρωση	για	τα	τρέ-

χοντα	 σημαντικά	 θέματα	 που	 αφορούν	 το	 ΕΤΕΚ,	 από	 τα	

μέλη	του	Γενικού	Συμβουλίου	του	ΕΤΕΚ,	Μύρια	Λοϊζίδη	και	

Κλεόπα	Παπανικολάου.

Μετά	από	τις	εκλογές	που	πραγματοποιήθηκαν,	εκλέγηκε	

το	νέο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Πάφου,	το	οποίο	αποτελείται	

από	τους	ακόλουθους:

Δημήτρης	Χριστοφή:	 Πρόεδρος 

Μύρια	Λοϊζίδη:	 Α’	Αντιπρόεδρος 

Ξένιος	Σοφιανός:		 Β’	Αντιπρόεδρος 

Αθηνούλα	Χ”	Σοφοκλέους:	 Γραμματέας 

Μαρίνος	Κουμούσιης:	 Ταμίας	

Μιχάλης	Στυλιανού:	 Εκπρόσωπος	στο	Κ.Δ.Σ. 

Μιχάλης	Σταύρου:	 Μέλος 

Βαλεντίνος	Φακοντής:	 Μέλος 

Συνάντηση	αντιπροσωπίας	Συλλόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου

με	αντιπροσωπία	του	Κινήματος	Οικολόγων-	Συνεργασίας	Πολιτών

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Τρίτη	 06	 Φεβρουαρίου	 2018,	 στα	

γραφεία	του	Κινήματος	Οικολόγων-	Συνεργασίας	Πολιτών,	

συνάντηση	μεταξύ	αντιπροσωπίας	του	Συλλόγου	Πολιτικών	

Μηχανικών	Κύπρου,	με	επικεφαλής	τον	Πρόεδρο	μας,	Αν-

δρέα	Θεοδότου	και	αντιπροσωπίας	του	Κινήματος	Οικολό-

γων-	 Συνεργασίας	 Πολιτών,	 με	 επικεφαλής	 τον	 Πρόεδρο	

τους,	Γιώργο	Περδίκη.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 συνάντησης,	 συζητήθηκαν	 θέματα	

όπως	η	Πρόσληψη	Ατόμων	με	Αναπηρίες	στον	Δημόσιο	Το-

μέα,	το	Πιστοποιητικό	Τακτικής	Επιθεώρησης	Κτιρίων,	Περι-

βαλλοντικά	και	άλλα	θέματα	κοινού	ενδιαφέροντος.	

Η	συνάντηση	ήταν	πολύ	παραγωγική	και	συμφωνήθηκε	με-

ταξύ	 των	 δύο	 πλευρών	 όπως	 συνεχιστούν	 οι	 επαφές	 για	

παρακολούθηση	των	θεμάτων	αυτών.

Επαρχιακή	Συνέλευση	Λεμεσού

Η	Ε.Σ.	πραγματοποιήθηκε	την	Τρίτη	28	Νοεμβρίου	2017,	στο	

Ξενοδοχείο	ΑJAX,	στη	Λεμεσό.	Κατά	τη	διάρκεια	της	συνέ-

λευσης	πραγματοποιήθηκε	παρουσίαση	από	το	Δρ.	Ρογήρο	

Ίλλαμπα,	με	θέμα:	«Πειραματική	και	Υπολογιστική	διερεύνη-

ση	της	συμπεριφοράς	κατασκευών	από	Ωμόπλινθους».

Μετά	από	τις	εκλογές	που	πραγματοποιήθηκαν,	εκλέγηκε	

το	νέο	Επαρχιακό	Συμβούλιο	Λεμεσού,	το	οποίο	αποτελεί-

ται	από	τους	ακόλουθους:

Αντώνης	Γιαπάνης:	 Πρόεδρος  

Βαλεντίνος	Νεοφύτου:	 Α’	Αντιπρόεδρος  

Αντώνης	Ζαχαρίου:	 Β’	Αντιπρόεδρος  

Γρηγορία	Γεωργίου:	 Γραμματέας 

Γιώργος	Ηλία:	 Ταμίας 

Παναγιώτα	Σοφοκλέους:	 Εκπρόσωπος	στο	Κ.Δ.Σ. 

Κωνσταντίνος	Κωνσταντίνου: Μέλος 

Ρογήρος	Ίλλαμπας:	 Μέλος

4η	Συνεδρία	Κ.Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε	το	Σάββατο,	27	 Ιανουαρίου	2018,	η	4η	

Συνεδρία	του	Κ.Δ.Σ.,	η	οποία	ήταν	ολοήμερη,	στο	Crowne	

Plaza	Hotel,	στη	Λεμεσό.

Κατά	τη	διάρκεια	της	Συνεδρίας	καθορίστηκαν	οι	στόχοι	για	

τη	διετία,	εγκρίθηκε	ο	οικονομικός	προϋπολογισμός	και	συ-

ζητήθηκαν	καίρια	θέματα	που	αφορούν	το	Σύλλογο.
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Συνάντηση	Αντιπροσωπείας	ΣΠΟΛΜΗΚ	με	Αντιπροσωπεία	ΟΣΕΟΚ

Τη	Δευτέρα	18	Δεκεμβρίου	2017	πραγματοποιήθηκε	συνά-

ντηση	αντιπροσωπείας	του	Συλλόγου	μας,	με	αντιπροσωπεία	

της	Ομοσπονδίας	Εργολάβων	Οικοδομών	Κύπρου	(ΟΣΕΟΚ),	

στα	γραφεία	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	στη	Λευκωσία.

Παρόντες	εκ	μέρους	του	Συλλόγου	μας	ήταν	ο	Πρόεδρος,	Αν-

δρέας	Θεοδότου,	ο	Γενικός	Γραμματέας,	Γιάννος	Πουμπου-

ρής,	και	η	Διοικητική	Λειτουργός,	Άννα	Μαρία	Πιπερίδου,.	Εκ	

μέρους	της	ΟΣΕΟΚ	ήταν	παρόντες	ο	Διευθυντής,	Φράγκος	

Προκοπάς,	ο	Βοηθός	Γενικός	Γραμματέας,	Στέλιος	Γαβριήλ,	

ο	Εισπράκτορας	Βάσος	Βασιλείου	και	η	Πολιτικός	Μηχανι-

κός,	Ελένη	Προδρομή.

Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	συζητήθηκαν	θέματα	κοι-

νού	ενδιαφέροντος,	όπως,	το	Πιστοποιητικό	Τακτικής	Επιθε-

ώρησης	Κτιρίων,		η	κατασκευή	κτιρίων	με	τη	μέθοδο	Design	

and	Built,	το	μητρώο	μελετητών,	οι	χαμηλοί	προϋπολογισμοί	

των	έργων	με	κίνδυνο	τη	χαμηλή	ποιότητα	των	έργων	και	η	

αναθεώρηση	των	συμβολαίων	της	ΜΕΔΣΚ.

Για	σκοπούς	ενδυνάμωσης	της	συνεργασίας	των	δύο	ορ-

γανώσεων,	αποφασίστηκε	όπως	καθοριστεί	νέα	συνάντη-

ση	τους	επόμενους	μήνες.

Eπιστολή	ΣΠΟΛΜΗΚ	προς	Πρόεδρο	Επιτροπής	Δημόσιας	Υπηρεσίας	(EΔY) 

Κύριο	Γεώργιο	Παπαγεωργίου	(15	Νοεμβρίου	2017)

Θέμα:	Πρόσληψη	ατόμων	με	αναπηρίες	στο	Δημόσιο	Τομέα

Μέσα	στα	πλαίσια	κοινωνικής	πολιτικής	του	Συλλόγου	μας,	

αλλά	και	στην	προσπάθεια	διασφάλισης	 των	δικαιωμάτων	

μελών	μας,	παρακαλούμε	όπως	μας	πληροφορήσετε	κατά	

πόσο	 έχουν	 γίνει	 πρόνοιες,	 ώστε	 άτομα	 με	 αναπηρίες	

(ΑΜΕΑ)	να	μπορούν	να	καλύψουν	τα	Σχέδια	Υπηρεσίας	που	

αφορούν	τις	θέσεις	Πολιτικών	Μηχανικών.	

Η	Σύμβαση	του	ΟΗΕ	για	τα	Δικαιώματα	των	Ανθρώπων	με	

Αναπηρίες,	 η	 Σύμβαση	 αρ.	 159	 της	 Διεθνούς	Οργάνωσης	

Εργασίας	(ΙLΟ)	για	την	Επαγγελματική	Αποκατάσταση	και	

Απασχόληση	Αναπήρων	Προσώπων,	 ο	 Κοινοτικός	 Χάρτης	

των	Θεμελιωδών	Κοινωνικών	Δικαιωμάτων	των	Εργαζομέ-

νων	του	1989,	η	Ευρωπαϊκή	Οδηγία	2000/78/ΕΚ	για	τη	δι-

αμόρφωση	γενικού	πλαισίου	για	την	ίση	μεταχείριση	στην	

απασχόληση	και	την	εργασία,	οι	περί	Ατόμων	με	Αναπηρίες	

Νόμοι	2000-2007	και	βάσει	της	ισχύουσας	νομοθεσίας	«Νό-

μος	της	Ποσόστωσης»,	το	10%	των	θέσεων	που	κάθε	φορά	

θα	πληρώνει	ένα	διορίζον	όργανο	θα	αναλογεί	σε	άτομα	με	

αναπηρίες.	Στην	Κύπρο	ο	Νόμος	αυτός	εφαρμόζεται	όπου	

υπάρχουν	5	υπό	πλήρωση	θέσεις	(κι	όχι	10).	Στις	περιπτώ-

σεις	 που	 οι	 υπό	 πλήρωση	 θέσεις	 είναι	 λιγότερες	 από	 5,	

τότε	θα	μπορεί	να	λαμβάνεται	υπόψη	και	να	προστίθεται	ο	

αριθμός	των	αντίστοιχων	θέσεων	που	πληρώθηκαν	κατά	το	

προηγούμενο	έτος	και	για	τις	οποίες	δεν	εφαρμόστηκαν	οι	

διατάξεις	του	Νόμου.

Λόγω	 των	 συνεπειών	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 στην	 χώρα	

μας,	 ο	 αριθμός	 των	 θέσεων	 που	 προκηρύσσονται	 για	 τις	

ανάγκες	Πολιτικών	Μηχανικών	 του	Δημόσιου	Τομέα	είναι	

συνήθως	μικρός	(κάτω	των	5	θέσεων).	Αυτό	καθιστά	αδύνα-

τη	την	εφαρμογή	της	νομοθεσίας,	με	αποτέλεσμα	τα	άτομα	

αυτά	να	αποκλείονται	αυτόματα	από	τη	δυνατότητα	διεκδί-

κησης	οποιασδήποτε	θέσης	στο	Δημόσια	Τομέα.

Θεωρούμε	το	γεγονός	αυτό	μεγάλη	αδικία	για	τα	εν	λόγω	

άτομα	για	τα	οποία,	τόσο	το	κράτος,	όσο	η	πολιτεία,	αλλά	

και	τα	κοινωνικά	σύνολα,	θα	πρέπει	να	δείχνουν	πραγματικό	

σεβασμό	και	ευαισθησία.	

Η	προσφορά	 τους	 είναι	 σημαντική	 και	 πρέπει	 να	ανοιχτεί	

δρόμος	για	όλους	τους	συμπολίτες	μας	με	αναπηρίες,	ανά-

γκες	και	ειδικές	ικανότητες	για	την	πραγματική	ένταξη	τους	

στην	κοινωνία	και	το	επαγγελματικό	πλαίσιο	και	όχι	να	τίθε-

νται	στο	κοινωνικό	περιθώριο.

Παρακαλούμε	για	τις	άμεσες	ενέργειες	σας.

Με	εκτίμηση,

Πλάτωνας	Στυλιανού,	Πρόεδρος

Ανδρέας	Θεοδότου,	Γενικός	Γραμματέας
Κοινοποίηση: 1.	 Κυπριακή	 Συνομοσπονδία	 Οργανώσεων	 Αναπήρων,	
2.	 Τμήμα	 Κοινωνικής	 Ενσωμάτωσης	Ατόμων	 με	Αναπηρίες,	 3.	 Γενικό	
Ελεγκτή,	4.	Υπουργείο	Εσωτερικών,	5.	Υπουργείο	Γεωργίας,	Αγροτικής	
Ανάπτυξης	 και	 Περιβάλλοντος,	 6.	 Τμήμα	 Δημοσίων	 Έργων,	 7.	 Προέ-
δρους	Κοινοβουλευτικών	Κομμάτων,	8.	ΕΤΕΚ

Συμμετοχή	στην	ημέρα	καριέρας	του	Λυκείου	Κύκκου	Α

Την	Τετάρτη	17	Ιανουαρίου	2018,	το	Επαρχιακό	Συμβούλιο	

Λευκωσίας-Κερύνειας	 εκπροσωπήθηκε	 στην	 ημέρα	 καριέ-

ρας	του	Λυκείου	Κύκκου	Α,	από	το	Μέλος	του	Έφη	Καλλή.	

Μαθητές	του	σχολείου	είχαν	την	ευκαιρία	να	ενημερωθούν,	

τόσο	για	το	επάγγελμα	του	Πολιτικού	Μηχανικού,	όσο	και	

για	το	Σύλλογό	μας.
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Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΣΠΟΛΜΗΚ	

Πάρτι	Υποδοχής	Νέου	Έτους	στη	Λάρνακα

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

Υποδοχή Νέου Έτους
Εκδηλώσεις Επαρχιακών και Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

Το	νέο	έτος	υποδέχτηκαν	με	κοπή	βασιλόπιττας,	τόσο	το	Κεντρικό	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Συλλόγου	μας,
στην	πρώτη	του	συνέδρια	για	το	νέο	έτος,

όσο	και	τα	Επαρχιακά	Συμβούλια,	σε	πάρτι	που	διοργάνωσαν	σε	εορταστικό	κλίμα.

Στιγμιότυπα	από	την	κοπή	της	βασιλόπιττας	του	ΚΔΣ	στην	πρώτη	του	Συνεδρία	για	το	νέο	Έτος,	στις	11	Ιανουαρίου	2018.
Ο	τυχερός	της	Χρονιάς	ήταν	ο	συνάδελφος	Πανίκος	Φλουρής.

Το	πάρτι	του	Ε.Σ.	Λάρνακας	-	Αμμοχώστου	πραγματοποιήθηκε	την	Τετάρτη	17	Ιανουαρίου,

στο	Dstrkt	lounge	bar,	στη	Λάρνακα.

Hμερίδα	για	το	σχέδιο	αντιμετώπισης	σεισμού	‘‘Εγκέλαδος’’

Πραγματοποιήθηκε	την	Τρίτη	16	Ιανουαρίου	2018,	στα	γρα-

φεία	Γενικής	Διοίκησης	της	Πολιτικής	Άμυνας,	η	πιο	πάνω	

Ημερίδα.

O	Σύλλογός	μας	εκπροσωπήθηκε	από	τον	Πρόεδρο	Ανδρέα	

Θεοδότου	 και	 το	 Γενικό	 Συντονιστή	 του	 Συλλόγου	 για	 το	

θέμα,	 Ανδρέα	 Κωνσταντινίδη.	 Αναμένεται	 να	 μας	 σταλεί	

η	 εισήγηση	 της	Πολιτικής	Άμυνας	για	 εκσυγχρονισμό	 του	

Σχεδίου.
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Πάρτι	Υποδοχής	Νέου	Έτους	στη	Λευκωσία

Πάρτι	Υποδοχής	Νέου	Έτους	στη	Λεμεσό

Πάρτι	Υποδοχής	Νέου	Έτους	στη	Πάφο

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

Το	πάρτι	του	Ε.Σ.	Λεμεσού	πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	18	Ιανουαρίου,	στο	Lab	Bar	and	Restaurant,	στη	Λεμεσό.

Πραγματοποιήθηκε	στις	24	 Ιανουαρίου	2018,	το	πάρτι	του	

Ε.Σ.	Λευκωσίας	-	Κερύνειας,	στο	Warm	Up,	στη	Λευκωσία.	

Παρόν	στο	πάρτι	ήταν	και	ο	Υπουργός	Μεταφορών	Επικοι-

νωνιών	 και	Έργων,	 κ	Μάριος	Δημητριάδης,	 καθώς	 επίσης	

και	 άλλοι	 προσκεκλημένοι	φίλοι	 και	συνεργάτες	 του	Συλ-

λόγου.

Αντίστοιχα,	 το	 πάρτι	 του	 Ε.Σ.	 Πάφου,	 πραγματοποιήθηκε	

την	Παρασκευή	19	Ιανουαρίου,	στο	Fifth	Flour,	στην	Πάφο.
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Γενική	Συνέλευση	ISHCCO	2018

Πραγματοποιήθηκε	 στην	 Κύπρο,	
μετά	 από	 πρωτοβουλία	 του	 Συλλό-
γου	 μας,	 την	Παρασκευή,	 16	 και	 το	
Σάββατο	 17	Μαρτίου	 2018,	 η	 Γενική	
Συνέλευση	 του	 Διεθνούς	 Οργανι-
σμού	 ISHCCO	 (International	 Safety	
and	Health	Construction	Co-ordinators	
Organization),	 στο	 ξενοδοχείο	 Elias	

Beach,	στη	Λεμεσό.	

Στη	 Γενική	 συνέλευση	 παρευρέθη-
καν	μέλη	του	ISHCCO	από	διάφορες	
χώρες	 της	Ευρώπης	όπως	η	Γαλλία,	
η	Αγγλία,	η	 Ισπανία,	η	 Ιταλία,	η	Γερ-
μανία,	 το	Λουξεμβούργο,	η	Αυστρία,	
η	Δανία,	η	Πορτογαλία	και	η	Ελβετία.	
Την	Κύπρο	και	το	Σύλλογό	μας	εκπρο-
σώπησε	 η	 εθνική	 εκπρόσωπος	 στον	
ISHCCO,	A’	Αντιπρόεδρος	του	Συλλό-

γου	μας,	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα.

Στις	εργασίες	της	Συνέλευσης	συμμε-
τείχε	 και	 ο	Πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	
Ανδρέας	 Θεοδότου,	 ο	 οποίος	 απηύ-
θυνε	χαιρετισμό	κατά	την	έναρξη	των	
εργασιών.	Επίσης,	η	A’	Αντιπρόεδρος	
Ευαγγελίτσα	 Τσουλόφτα	 έκανε	 σύ-

ντομη	παρουσίαση	για	την	Κύπρο.

Την	 πρώτη	 μέρα	 πραγματοποιήθηκαν	
οι	 εργασίες	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης,	
οι	 οποίες	 περιλάμβαναν,	 μεταξύ	 άλ-
λων,	 παρουσίαση	 της	 Έκθεσης	 Δρα-
στηριοτήτων	2017	 του	 κάθε	 κράτους-
μέλους.	 Η	 Έκθεση	 Δραστηριοτήτων	
2017	του	Συλλόγου	μας,	παρουσιάστη-
κε	από	την	εκπρόσωπο	μας	Ευαγγελί-

τσα	Τσουλόφτα.	

Κατά	τη	διάρκεια	της	δεύτερης	μέρας,	
πραγματοποιήθηκε	 εργαστήρι	 με	 ενη-
μερωτικές	παρουσιάσεις	και	εποικοδο-
μητική	συζήτηση	για	τα	θέματα	ασφά-
λειας	 και	 υγείας	 στα	 κατασκευαστικά	
έργα	και	ειδικά	για	το	συντονισμό	των	
θεμάτων	αυτών,	καθώς	και	το	ρόλο	των	
Συντονιστών	για	τα	θέματα	ασφάλειας	
και	υγείας.	Επίσης,	παρουσιάστηκε	το	
πλαίσιο	 του	 προτεινόμενου	 Σχεδίου	
Πιστοποίησης	των	Συντονιστών	για	τα	
θέματα	ασφάλειας	και	υγείας,	από	τον	

οργανισμό	ISHCCO.	

Στο	εργαστήρι	αυτό	είχαν	τη	δυνατό-
τητα	 να	 συμμετάσχουν,	 πέρα	 από	 τα	
μέλη	του	ISHCCO	(εθνικούς	εκπρόσω-
πους),	τα	μέλη	του	Κεντρικού	Διοικητι-

κού	Συμβουλίου	και	των	Επαρχιακών	
Συμβουλίων	του	Συλλόγου	μας	καθώς	
και	τα	μέλη	της	Επιτροπής	Ασφάλειας	
και	Υγείας.	

Ανάμεσα	 στους	 εισηγητές	 ήταν	 και	
ο	 Ανδρέας	 Πολυδώρου,	 Διευθυντής	
της	εταιρίας	Scaffolding	Solutions	Ltd,	
χορηγός	της	εκδήλωσης.	Με	την	ευ-
καιρία	 αυτή	 ευχαριστούμε	 ιδιαίτερα	
τον	 κ.	 Ανδρέα	 Πολυδώρου	 τόσο	 για	
την	στήριξή	του	προς	το	Σύλλογό	μας	
όσο	 και	 για	 τη	 συνεισφορά	 του	 στη	
βελτίωση	 των	 επιπέδων	 ασφάλειας	
και	υγείας	στο	κατασκευαστικό	τομέα	
μέσω	της	παρακολούθησης	 των	εξε-
λίξεων	της	τεχνολογίας	και	διάθεσης	
σύγχρονου	εξοπλισμού	στη	Κυπριακή	
αγορά	για	την	ασφαλή	εκτέλεση	των	

κατασκευαστικών	εργασιών.	

Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 Γενικής	
Συνέλευσης	 πραγματοποιήθηκε	 πρό-
γραμμα	 φιλοξενίας	 το	 οποίο	 περιε-
λάμβανε	ξενάγηση	στην	πόλη	και	το	
κάστρο	 της	 Λεμεσού	 και	 δείπνο	 σε	
Κυπριακή	ταβέρνα.	
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7η	Διεθνή	Έκθεση	Constructions	Cyprus

και	Χρώμα	&	Μόνωση	2018

Έκτακτη	Καταστατική	Γενική	Συνέλευση	ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου,	 όπως	 κάθε	 χρόνο,	 έτσι	 και	

φέτος	 συμμετείχε	 στην	 7η	 Διεθνή	

Έκθεση	Constructions,	η	οποία	διεξά-

χθηκε	από	τις	16	μέχρι	τις	18	Μαρτίου	

2018	στο	χώρο	της	Κρατικής	Έκθεσης,	

στη	Λευκωσία.	Κατά	τη	διάρκεια	της	

έκθεσης	 πραγματοποιήθηκε	 επιστη-

μονικό	συνέδριο	με	θέμα	‘‘Ανακαίνιση	

Ξενοδοχείων’’.

Η	έκθεση	CONSTRUCTIONS	φιλοξέ-

νησε	 κατηγορίες	 όπως	 η	 δόμηση,	 η	

ανακαίνιση,	η	διακόσμηση	και	 τα	μη-

χανήματα	και	την	επισκέφτηκαν,	τόσο	

επαγγελματίες	του	κατασκευαστικού	

τομέα,	όπως	Πολιτικοί	Μηχανικοί,	Ερ-

γολήπτες,	Αρχιτέκτονες,	Κατασκευα-

στικές	εταιρίες	κλπ,	όσο	και	κοινό	που	

ενδιαφερόταν	 να	 ενημερωθεί	 για	 τα	

προϊόντα	δόμησης,	ανακαίνισης	κλπ.

Ο	Σύλλογός	μας	εκπροσωπήθηκε	από	

αξιωματούχους	και	μέλη	του	Κεντρι-

κού	Διοικητικού	Συμβουλίου,	οι	οποί-

οι,	 μέσα	 από	 το	 περίπτερό	 του	 στο	

χώρο	της	έκθεσης,	ενημέρωσαν	τους	

επισκέπτες	για	θέματα	των	αρμοδιο-

τήτων	του.

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Τετάρτη	 14	

Μαρτίου	 2018,	 στη	 Δημοσιογραφική	

Εστία	 στη	 Λευκωσία,	 Έκτακτη	 Κατα-

στατική	 Γενική	 συνέλευση	 του	 Συλ-

λόγου	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύπρου.	

Στόχος	της	Συνέλευσης	ήταν	η	υπερ-

ψήφισή	των	τροποποιήσεων	του	κατα-

στατικού	του	Συλλόγου	ώστε	να	κατα-

στεί	 δυνατός	 ο	 εκσυγχρονισμός	 του,	

σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 της	 νέας	

περί	Σωματίων	Νομοθεσίας.

Η	 προσέλευση	 και	 συμμετοχή	 των	

μελών	του	Συλλόγου	μας	ήταν	αθρόα	

με	αποτέλεσμα	να	επιτευχθεί	ο	στό-

χος	της	Συνέλευσης,	ο	οποίος	ήταν	η	

υπερψήφισή	των	τροποποιήσεων		

Στη	 συνέχεια	 θα	 υποβληθούν	 τα	

αποτελέσματα	 της	Συνέλευσης	στον	

Έπαρχο	 Λευκωσίας,	 αρμόδιο	 για	 την	
έγκριση	της	τροποποίησης	και	εκσυγ-
χρονισμού	του	Καταστατικού	μας	σύμ-

φωνα	με	τη	σχετική	νομοθεσία.

Ευχαριστούμε	όλα	τα	μέλη	του	Συλλό-

γου	που	παρευρέθηκαν	και	βοήθησαν	

με	 το	 δικό	 τους	 τρόπο	 το	 έργο	 του	

Συλλόγου.	 Η	 προσφορά	 και	 στήριξη	

σας	 ενισχύει	 το	 έργο	 του	 Συλλόγου	

μας	και	εκτιμάται	ιδιαίτερα.
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Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	

Κύπρου,	με	μεγάλη	του	χαρά	ανακοι-

νώνει	 ότι	 έχει	 πετύχει	 να	 καταστεί	

πλήρες	 Μέλος	 της	 Διεθνούς	 Ομο-

σπονδίας	 Συμβούλων	 Μηχανικών	

FIDIC	 (Federation	 Internationale	 des	

Ingénieurs-Conseils),	ως	ο	μοναδικός	

εκπρόσωπος	 της	Κύπρου.	Μέσα	από	

τη	συμμετοχή	του	στην	FIDIC,	ο	Σύλ-

λογος	μας	επιδιώκει	να	διευρύνει	τις	

υπηρεσίες	 που	 προσφέρει	 στα	 μέλη	

του,	στον	κατασκευαστικό	κλάδο	γε-

νικότερα	 και	 ιδιαιτέρα	 σε	 ότι	 αφορά	

θέματα	 εκπαίδευσης	 και	 διαχείρισης	

συμβολαίων.	

Στα	πλαίσια	αυτής	 της	πολιτικής,	σε	

μια	προσπάθεια	διεύρυνσης	των	γνώ-

σεων	 των	 Κυπρίων	 επαγγελματιών	

στον	κατασκευαστικό	κλάδο	και	ανά-

πτυξης	νέων	δεξιοτήτων,	ο	ΣΠΟΛΜΗΚ 

έχει	διοργανώσει	με	μεγάλη	επιτυχία	

τα	διήμερα	σεμινάρια	FIDIC	Module	1	

και	Module	2	και	διοργανώνει	το	διήμε-

ρο	σεμινάριο	υψηλού	επιπέδου	FIDIC	

Module	3	στις	25	και	26	Απριλίου	2018, 

στο	Εκπαιδευτικό	Πολιτιστικό	Κέντρο	

ΕΤΕΚ,	με	τίτλο	“A	practical,	in-depth	

Guide	to	Dispute	Adjudication	Boards	

under	the	FIDIC	1999	Contracts”.	

Το	 σεμινάριο	 διοργανώνεται	 από	 το	

Σύλλογο	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 σε	

συνεργασία	με	τον	οργανισμό	FIDIC.

Ο	 Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχανικών		

Κύπρου	έχει	επιτύχει	συνεργασία	με	

ένα	από	τους	γκουρού	των	Συμβολαί-

ων	FIDIC,	συγγραφέα	των	εκδόσεων	

FIDIC	 Contract	 Conditions,	 κύριο	

ΣΠΟΛΜΗΚ	-	Πλήρες	Μέλος	της	Διεθνούς	Ομοσπονδίας	Συμβούλων	Μηχανικών	FIDIC

Edward	Corbett,	ο	οποίος	θα	είναι	και	ο	

κύριος	εισηγητής	του	σεμιναρίου	μας.

Για	 περαιτέρω	 πληροφορίες	 μπορείτε 

να	 αποτείνεστε	 στα	 γραφεία	 	 του	

Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 ή	

στην	 ιστοσελίδα	 μας:	 http://spolmik.

org/event/fidicmodule3-2018/.

Hμερίδα	για	το	κυκλοφοριακό	στην	είσοδο	της	Λευκωσίας	και	τη	βιώσιμη	κινητικότητα

Το	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	σε	συνεργασία	με	τo	Tμήμα	Δη-

μοσίων	Έργων	και	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	Επιμελητή-

ριο	Λευκωσίας,	διοργάνωσαν	ημερίδα	για	το	κυκλοφοριακό	

στην	είσοδο	της	Λευκωσίας	και	τη	βιώσιμη	κινητικότητα.

Η	 Ημερίδα	 πραγματοποιήθηκε	 την	 Τρίτη	 16	 Ιανουαρίου	

2018,	στο	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	στη	Λευκωσία.	

Το	Σύλλογο	μας	εκπροσώπησαν	ο	Πρόεδρος	Ανδρέας	Θεο-

δότου	και	ο	Γενικός	Ταμίας	Ανδρέας	Κωνσταντινίδης,	οι	οποί-

οι	εξέφρασαν	τις	απόψεις	του	Συλλόγου	επί	του	θέματος.




