
The research project “EarthMasonry” aims to further improve Compressed 
Earth Blocks (CEBs) and to develop an environmentally friendly earth 
masonry system that will be composed of CEBs, which will be fabricated 
using locally sourced materials. 
Compressed Earth Blocks are the contemporary evolution of traditional 
adobes, and consist of a mixture of soil and moisture, formed with 
compression at high pressure without involving firing. This results in the 
material being much more environmentally friendly than fired clay bricks. 
Therefore, the finished products have a lower cost compared to 
conventional fired bricks and cement-based products. 
It must be noted that unfired clay, as a building material, regulates the 

climate inside the residence. CEBs, in particular, have unique thermal capacity and moisture-regulating 
properties, especially when left un-plastered. Thus, CEB masonry absorbs moisture in humid conditions and 
releases it when the air is dry. The average humidity in CEB masonry houses remains at 50%, hindering the 
development of fungi. So CEB homes provide a breath of freshness, especially for people with respiratory 
problems. 
 
 

Project Partners: 
Gigantas Antaios Touvlopiio Ltd was founded in Dali, Nicosia, in March 2014. The company 
possesses a mobile press, for on-site production of Compressed Earth Blocks. In this way, the 
production procedure can take place at sites selected by the customer, avoiding logistics costs, and 
local excavation soil can be utilized. 
 
Between the Lines ltd. is an architectural company that specializes in earth building for 
contemporary construction as well as conservation and restoration of vernacular and built heritage. 
The company cooperates with local and European partners in projects regarding research and 
development and vocational education and training. 

University of Cyprus, and in particular the The Building Materials (BM), and Ledra Laboratories, 
possess both the necessary infrastructure and IT know-how for the design, development and analysis 
of building materials and masonry systems. They also boast an extensive research experience in 
relation to both innovative and traditional building materials, with international partnerships in this 
field. 

 

The RESTART 2016-2020 programs are 
funded by the Republic of Cyprus and 
the European Regional Development 
Fund of the EU through the Research 

Promotion Foundation. 



Το ερευνητικό  έργο με ακρωνύμιο «EarthMasonry» έχει στόχο την περαιτέρω 
βελτίωση των Συμπιεσμένων Ωμόπλινθων (Compressed Earth Blocks – CEBs) 
και τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος γήινης δόμησης που 
θα αποτελείται από Συμπιεσμένους Ωμόπλινθους που θα κατασκευάζονται με 
την χρήση πρώτων υλών τοπικής προέλευσης. 
Οι Συμπιεσμένοι Ωμόπλινθοι είναι η σύγχρονη εξέλιξη του παραδοσιακού 
πλιθαριού, και αποτελούνται από μείγμα χώματος και υγρασίας, το οποίο 
διαμορφώνεται χωρίς όπτηση, με συμπίεση σε υψηλή πίεση. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα το υλικό να είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με 
τους συμβατικούς οπτόπλινθους. Γι’ αυτό, τα τελικά προϊόντα είναι αρκετά 
φτηνότερα από τα συμβατικά τούβλα (οπτόπλινθους) και τα προϊόντα με βάση το 
τσιμέντο. 

Σημειώνεται ότι η άψητη πηλός, ως δομικό υλικό, ρυθμίζει το κλίμα εντός της κατοικίας. Τα CEBs, συγκεκριμένα, 
διαθέτουν μοναδικές ιδιότητες θερμοχωρητικότητας, καθώς και ρύθμισης της υγρασίας, ιδιαίτερα στην ανεπίχριστη 
μορφή τους. Έτσι, οι τοιχοποιίες από CEBs απορροφούν υγρασία σε υγρές συνθήκες και την αποβάλλουν όταν ο αέρας 
είναι ξηρός. Η μέση υγρασία σε σπίτια με τοιχοποιία από CEBs παραμένει στο 50%, με αποτέλεσμα να μην 
δημιουργούνται μύκητες. Γι’ αυτό μια κατοικία με CEBs αποτελεί μια ανάσα φρεσκάδας, ιδιαίτερα για άτομα με 
αναπνευστικά προβλήματα.  

Εταίροι έργου: 
Η εταιρία Γίγαντας Ανταίος Τουβλοποιείο Λτδ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014, με έδρα το Δάλι, 
στην επαρχία Λευκωσίας. Η εταιρία διαθέτει κινητή πρέσα για την επί τόπου παραγωγή 
Συμπιεσμένων Ωμόπλινθων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία παραγωγής μπορεί να γίνει σε 
τοποθεσίες επιλεγμένες από τον πελάτη, αποφεύγονται τα κόστη μεταφοράς, ενώ μπορεί να τύχει 
αξιοποίησης το ίδιο το χώμα της εκσκαφής. 
 
Η αρχιτεκτονική εταιρεία Between the Lines ltd. εξειδικεύεται στη γήινη δόμηση για σύγχρονες 
κατασκευές και για αποκατάσταση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, συνεργάζεται με 
τοπικούς και ευρωπαίους εταίρους σε προγράμματα ερευνητικά και μετάδοσης επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα τα Εργαστήρια Λήδρα & Δομικών Υλικών του  
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος διαθέτουν την αναγκαία 
εργαστηριακή υποδομή άλλα και την απαραίτητη υπολογιστική τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, 
ανάπτυξη και ανάλυση δομικών υλικών και συστημάτων δόμησης. Επίσης, τα εργαστήρια Λήδρα & 
Δομικών Υλικών έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο ερευνητικό έργο σε σχέση με καινοτόμα και 
παραδοσιακά οικοδομικά υλικά, με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα αυτό. 

Τα προγράμματα RESTART 2016 – 2020 
χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. μέσω του 
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 


