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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Ονομασία και τίτλος έργου 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τη μελέτη του έργου: «Επισκευή - Στατική Ενίσχυση Δεξαμενών 
ύδατος» για την αποκατάσταση βλαβών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σύμης. 

Ο κύριος του έργου είναι ο Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), βάσει 
του υπ΄ αριθμ. 2.882/2007 τίτλου (Δωρεά εν ζωή). Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την τεχνική 
υπηρεσία Δήμου Σύμης, 85600 Σύμη, τηλ. 22463-60404 (πληροφορίες Ι. Κολοκυθάς), φαξ: 22410-
71386, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 894/04-03-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΠΙΟΩΗΠ-ΜΥΜ) Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύμης και  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. 

2. Νομικό πλαίσιο 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τη μελέτη του έργου: «Επισκευή - Στατική Ενίσχυση Δεξαμενών 
ύδατος», για την αποκατάσταση βλαβών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑ Σύμης. 

Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης για την εκτέλεση των 
εργασιών του έργου, καθώς αυτού του είδους τα έργα απαλλάσσονται διά νόμου από αυτή την 
απαίτηση κατά το άρθρο 209, παρ. 6 Ν.3463/2006 : «6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών 
διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την 
τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν 
υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν 
απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές 
μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, 
τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως 
τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου 
υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, 
κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης 
πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.». 

Το έργο εκτελείται εκτός περιοχής «ΝΑΤΟΥΡΑ» και εκτός δασικής περιοχής (όπως αυτή έχει 
καθοριστεί με το ΦΕΚ 15/Δ/2018). 

Οι οικισμοί της Σύμης έχουν χαρακτηρισθεί ως "Ιστορικός τόπος και διατηρητέον μνημείον" με την 
Υπ. Απόφ. 24908/23-10-1971 (ΦΕΚ.881/Β/3-11-1971). Με την Υπ. Απόφ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ 
Δ.Ν.Σ.Α.Κ./ 99159/ 7495/ 12-11-2012 ( ΦΕΚ. 379/ Α.Α.Π. / 3-12-2012 ) έγινε αναοριοθέτηση του 
ιστορικού τόπου με συγκεκριμένα όρια (με συντεταγμένες).  

Σύμφωνα με τον Ν.3028/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α) (άρθρο 16 
παρ. 8, 9, 10, 11), δεν απαιτείται έγκριση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις περιπτώσεις 
οιουδήποτε είδους έργου στο εσωτερικό κτιρίου το οποίο εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό 
χώρο ή ιστορικό τόπο, με την προϋπόθεση ότι, δεν τροποποιούνται οι όψεις του και δεν 
προβλέπονται εκσκαφές. 

Για την εκτέλεση του έργου της μελέτης, δεν απαιτείται υποχρέωση περιβαλλοντολογικής 
αδειοδότησης, καθώς δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες εκτέλεσης αυτού στους πίνακες του ΦΕΚ 
21/Β/2012 (Υ.Α. 1958/2012) και  την Υ.Α. 20741/27-04-2012 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί. 

3. Εισαγωγή 

Στην περιοχή «Βαλανίδια» εκτός οικισμών της νήσου Σύμης, και επί της επαρχιακής οδού Σύμη - 
Πέδι, βρίσκεται γήπεδο ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ Σύμης, με αριθμό κτηματολογικής εγγραφής ΚΑΕΚ 
1301004.  

Στην εν λόγω εγκατάσταση υπάρχουν δύο στατικώς ανεξάρτητες δεξαμενές πόσιμου ύδατος οι 
οποίες έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1980, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω διατιθέμενα 
στοιχεία. Οι δεξαμενές, αποτελούν τον αρχικό χώρο υποδοχής/αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού 
αφαλάτωσης, το οποίο διανέμεται με αντλιοστάσια σε όλο τον οικισμό Σύμη, Πέδι, Εμποριό. 

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό την επανάχρηση των δεξαμενών με την επισκευή/ενίσχυση του 
φέροντα οργανισμού αυτών. 
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4. Υπάρχουσα κατάσταση 

Στο παρελθόν, έχουν γίνει αποσπασματικές προσπάθειες τοπικής επισκευής, ωστόσο χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία ή πιστοποιημένο αποτέλεσμα ενίσχυσης ή/και στεγανοποίησης.  

Η μία δεξαμενή, η οποία αποτελείται από τέσσερα διαμερίσματα, δεν χρησιμοποιείται λόγω έντονων 
διαρροών νερού διαμέσω του κατακόρυφου φέροντος σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος. 

Η άλλη δεξαμενή, η οποία αποτελείται από τρία διαμερίσματα, χρησιμοποιείται κατά τα 2/3 αυτής 
και παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με την πρώτη. 

Σήμερα παρατηρούνται τα παρακάτω: 

 Αποκάλυψη οπλισμού σε κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος: τοιχεία 
εσωτερικά και εξωτερικά 

 Αποκάλυψη οπλισμού σε οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος: πλάκες, στην κάτω 
(εφελκυόμενη) παρειά 

 Αποκάλυψη οπλισμού σε ανεστραμμένους δοκούς δώματος 
 Ενανθράκωση οπλισμού και μείωση διατομής αυτού 
 Διείσδυση ύδατος στα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
 Ανεπαρκής στεγανοποίηση του κελύφους 
 Λιμνάζοντα ύδατα στο δώμα 
 Μη χρήση της εγκατάστασης λόγω των βλαβών 

Με βάση τα ευρήματα, κρίνεται υποχρεωτική η αποκατάσταση των παραπάνω ευρημάτων. 

5. Πρόταση αποκατάστασης 

Η ύπαρξη των ευρημάτων στα επιμέρους δομικά στοιχεία του σκελετού των δεξαμενών, κρίνεται 
σκόπιμο να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, ανά είδος στοιχείου, ώστε αφενός να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, με λελογισμένο κόστος, δηλαδή  προτείνεται μία τεχνο-οικονομική 
κατηγοριοποιημένη επέμβαση. 

Συγκεκριμένα και αναλυτικά προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις ανά περιοχή επέμβασης. 

5α. Κατακόρυφα τοιχεία, εσωτερικά 

1. Προετοιμασία στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος: 

Η επιφάνεια σκυροδέματος που πρόκειται να επισκευαστεί πρέπει να είναι υγιής, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση των επισκευαστικών υλικών. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να απομακρύνεται αποφλοιωμένο, χαλαρό, 
σαθρό, φθαρμένο καθώς και υγιές σκυρόδεμα όπου απαιτείται, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους 
(τρίψιμο με συρματόβουρτσα) ή υδροβολή υψηλής πιέσεως - μέχρι και 110 N/mm2 (MPa). 
Σύρματα για το δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα 
εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται. 

Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη 
από 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού κονιάματος 
που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσης / 
αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Οι επιφάνειες 
αυτές θα πρέπει επίσης να εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική αγκύρωση 
μεταξύ του υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος.  

Όταν το πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και η 
απομάκρυνση του σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να συνεχιστεί, έτσι 
ώστε να αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα 
πίσω από τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm ή όσο ορίζει ο Επιβλέπων. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει 
να γίνει και κατά το μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένος σίδηρος ή όπως 
ορίζει και σε αυτή την περίπτωση ο Επιβλέπων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να 
μη σημειωθεί ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από προϊόντα διαβρώσεως, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα 
ελαφρώς προσκολλημένα σωματίδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση ή να 
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συμβάλλουν σε διάβρωση. Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε ελάχιστο βάθος SA 2 ½ 
σύμφωνα με το ISO 8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με επιμελές τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή ή υψηλής πιέσεως υδροβολή - μέχρι 60 N/mm2 (MPa). Σε 
περιπτώσεις όπου εμφανές σκυρόδεμα είναι επιμολυσμένο με χλωριόντα ή άλλα υλικά τα οποία 
προκαλούν διάβρωση, ο χαλύβδινος οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται με χαμηλής πιέσεως υδροβολή 
- μέχρι 18 N/mm2 (MPa). 

2. Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος: 

Θα γίνει χρήση επαλειφόμενου υλικού με δύο δράσεις, καθώς η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω 
στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ενεργών 
συστατικών του αναστολέα διάβρωσης, ενώ η δεύτερη σε όλη την επιφάνεια επέμβασης, που δρα 
ως ενισχυτικό πρόσφυσης στο επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. 

Για υψηλή προστασία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και απαιτητικές εφαρμογές χρησιμοποιείται 
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 ή 3-συστ. τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και 
αναστολέα διάβρωσης, που πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 7 για την προστασία 
έναντι διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Για την αντιδιαβρωτική προστασία του μη 
εκτεθειμένου χαλύβδινου οπλισμού, καθώς και για τον έλεγχο του φαινομένου της άρχουσας 
ανόδου προτείνεται η εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης  εμποτισμού, βάσεως αμινοαλκοόλης, με 
ρολό ή ψεκασμό. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει επάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος μετά το πέρας 
της επισκευής καθολικά καθώς και να προηγηθεί της επισκευής σκυροδέματος. Ο αναστολέας 
διάβρωσης πρέπει να  συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής 
αναστολέα σε κατασκευές Ω.Σ.).  

Γίνονται εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος με χρήση πιστοποιημένου 
επισκευαστικού υλικού, έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, 
τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για 
επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με 
ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3 και πιστοποίηση CE. Για 
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου 
σκυροδέματος, επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 9, 
τεχνικές είτε με το μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) χρησιμοποιώντας τις συνήθεις 
πρακτικές, ή μηχανικά με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). Το 
υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 3 ως επισκευαστικά κονιάματα, 
για δομητικές εφαρμογές, κλάσης R4. Θα εφαρμοστεί είτε με το χέρι, χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές μεθόδους, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υγρού ψεκασμού. Σε καλά 
προετοιμασμένο και τραχύ υπόστρωμα, συνήθως δεν απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης, όμως 
συνιστάται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Η γέφυρα πρόσφυσης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπόστρωμα που έχει προηγουμένως διαβραχεί και οι επακόλουθες στρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται "νωπό σε νωπό" με τη γέφυρα πρόσφυσης. Το πάχος εφαρμογής του 
επισκευαστικού υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 8,0 cm για εφαρμογή με το χέρι. 
Μεγαλύτερα πάχη μπορούν να ληφθούν είτε με μέθοδο υγρού ψεκασμού ή με εφαρμογή 
επάλληλων στρώσεων με το χέρι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ωριμάσει και η εξώθερμη 
αντίδραση ενυδάτωσης να έχει ολοκληρωθεί (~ 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος). Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να πήζει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Δε θα γίνει λείανση της πρώτης 
στρώσης πριν την εφαρμογή της δεύτερης. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει καθαριστεί 
χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης υδροβολή ή συμπιεσμένο αέρα πριν την εφαρμογή επάλληλων 
στρώσεων κονιάματος. Η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
χρησιμοποιώντας πήχη ή μυστρί σοβατίσματος ή με κατάλληλο τριβίδι μόλις το κονίαμα αρχίζει να 
πήζει. Δεν γίνεται πολύ επεξεργασία στην επιφάνεια κατά τη φάση φινιρίσματος. Εάν απαιτείται, 
προστατεύεται το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από την πρώιμη αφυδάτωση και/ή την πρώιμη 
ξήρανση με κατάλληλες μεθόδους ωρίμανσης (για τουλάχιστον 24 ώρες), π.χ. με υλικά 
επιφανειακής ωρίμανσης, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως μόλις το επιφανειακό νερό έχει 
εξατμιστεί. Μπορεί να γίνει χρήση από κατάλληλες επικαλύψεις, όπως λινάτσες, πλαστικά φύλλα ή 
άλλες κατάλληλες μεμβράνες. Λοιπές προδιαγραφές χρήσης/περιορισμοί κατά τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή. 

3. Πλήρωση κενών - ρωγμές σε κατακόρυφες κατασκευές: 
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Θα γίνει χρήση ενέσιμης ρητίνης χαμηλού ιξώδους δύο συστατικών, υπό πίεση μέσα στη ρωγμή 
χρησιμοποιώντας αντλία ενός συστατικού.  

Προετοιμασία υποστρώματος: Οι απαιτήσεις είναι να είναι υγιές, καθαρό, χωρίς λάδια και λιπαρές 
ουσίες, βαφές και υλικά επιφανειακής ωρίμανσης κ.τ.λ. Προεργασία για καλή συγκόλληση: 
Σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσικά πετρώματα θα πρέπει να προετοιμάζονται με υψηλής πίεσης 
υδροβολή ή μηχανικά μέσα όπως απότριψη, λάξευση κ.τ.λ. Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται ώστε 
να αφαιρεθεί η σκόνη με πεπιεσμένο αέρα. Τα στόμια ενέματος (ακροφύσια) τοποθετούνται κατά 
προσέγγιση ανά διαστήματα 25 cm κατά μήκος της ρωγμής. Η ρωγμή ανάμεσα στα ακροφύσια 
σφραγίζεται ώστε να αποτρέψει ενέσιμη ρητίνη να διαφύγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγχυσής της. Κατακόρυφες ρωγμές θα πρέπει πάντα να πληρώνονται από το κατώτατο υψομετρικό 
σημείο προς τα πάνω. Αμέσως μετά το αργό στάξιμο της ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης έξω από το 
επόμενο ακροφύσιο / στόμιο ενέματος, το πρώτο σφραγίζεται και η διαδικασία των ενεμάτων 
συνεχίζεται στο επόμενο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενεμάτων, τα στόμια 
ενέματος (ακροφύσια) καθώς και το υλικό σφράγισης μεταξύ των στομίων αφαιρούνται. Για τις 
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος λειτουργεί τόσο ως ένα ενεργό φράγμα έναντι στη 
διείσδυση νερού, συμβάλλοντας στην αναστολή της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού, καθώς 
και ως υλικό δομητικής συγκόλλησης συμβάλλοντας στη μονολιθικότητα των επιμέρους μελών του 
δομικού στοιχείου. 

4. Προστασία επιφανειών σκυροδέματος: 

Φινίρισμα των τελικών επιφανειών, συστήνεται η εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος 1-
συστατικού σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα οπλισμού. Επιλέγεται ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές 
κονίαμα για επισκευή, πλήρωση και επίχριση τοιχοποιιών, καθώς και για μη δομητικές επισκευές 
σκυροδέματος, κατάλληλο ως υλικό επιπέδωσης επιφανειών, σε πάχη στρώσης 5-60mm. Για την 
καλύτερη ενίσχυση της πρόσφυσης θα γίνει χρήση από ειδικό αστάρι ως γέφυρα πρόσφυσης, με 
εφαρμογή νωπό σε νωπό με το επισκευαστικό κονίαμα. 

5. Στεγανοποίηση 

Χρήση τσιμεντοειδούς κονιάματος για στεγανοποίηση σκυροδέματος, κατάλληλου για άκαμπτη 
στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, κατάλληλου για στεγανοποίηση από αρνητικές και θετικές πιέσεις 
νερού. Θα φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Προϊόν επιφανειακής προστασίας-
Επίστρωση σύμφωνα με τοΕΝ 1504-2:2004, Αρχή 2 (Έλεγχος Υγρασίας) - Μέθοδος 2.3 και Αρχή 8 
(Αύξηση ανθεκτικότητας) - Μέθοδος 8.3 σύμφωνα με το ΕΝ 1504-9:2008, βάσει του 
πιστοποιητικού του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το οποίο έχει εκδοθεί από 
κοινοποιημένοοργανισμό πιστοποίησης ελέγχου της παραγωγής και της δοκιμής τύπου. Το κονίαμα 
θα μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα. Η πρώτη στρώση πρέπει να διεισδύσει προσεκτικά στο 
διαβρεγμένο υπόστρωμα. Προσοχή στην ακρίβεια σε γωνίες και ακμές. Εν γένει απαιτούνται 3 
στρώσεις εφαρμογής. Οι στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται σταυρωτά. Το υλικό θα είναι συμβατό 
για χρήση πόσιμου νερού και θα συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. 

5β. Κατακόρυφα τοιχεία, εξωτερικά 

1. Προετοιμασία στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος: 

Η επιφάνεια σκυροδέματος που πρόκειται να επισκευαστεί πρέπει να είναι υγιής, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση των επισκευαστικών υλικών. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να απομακρύνεται αποφλοιωμένο, χαλαρό, 
σαθρό, φθαρμένο καθώς και υγιές σκυρόδεμα όπου απαιτείται, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους 
(τρίψιμο με συρματόβουρτσα) ή υδροβολή υψηλής πιέσεως - μέχρι και 110 N/mm2 (MPa). 
Σύρματα για το δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα 
εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται. 

Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη 
από 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού κονιάματος 
που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσης / 
αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Ο βέλτιστος 
τρόπος αφαίρεσης σκυροδέματος απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα. Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει 
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επίσης να εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική αγκύρωση μεταξύ του 
υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος.  

 

Εικόνα : ενδεικτική  κατάσταση εξωτερικών παρειών κατακόρυφων στοιχείων 

Όταν το πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και η 
απομάκρυνση του σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να συνεχιστεί, έτσι 
ώστε να αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα 
πίσω από τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm ή όσο ορίζει ο Επιβλέπων. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει 
να γίνει και κατά το μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένος σίδηρος ή όπως 
ορίζει και σε αυτή την περίπτωση ο Επιβλέπων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να 
μη σημειωθεί ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από προϊόντα διαβρώσεως, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα 
ελαφρώς προσκολλημένα σωματίδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση ή να 
συμβάλλουν σε διάβρωση. Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε ελάχιστο βάθος SA 2 ½ 
σύμφωνα με το ISO 8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με επιμελές τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή ή υψηλής πιέσεως υδροβολή - μέχρι 60 N/mm2 (MPa). Σε 
περιπτώσεις όπου εμφανές σκυρόδεμα είναι επιμολυσμένο με χλωριόντα ή άλλα υλικά τα οποία 
προκαλούν διάβρωση, ο χαλύβδινος οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται με χαμηλής πιέσεως υδροβολή 
- μέχρι 18 N/mm2 (MPa). 

2. Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος: 

Θα γίνει χρήση επαλειφόμενου υλικού με δύο δράσεις, καθώς η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω 
στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ενεργών 
συστατικών του αναστολέα διάβρωσης, ενώ η δεύτερη σε όλη την επιφάνεια επέμβασης, που δρα 
ως ενισχυτικό πρόσφυσης στο επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. 

Για υψηλή προστασία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και απαιτητικές εφαρμογές χρησιμοποιείται 
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 ή 3-συστ. τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και 
αναστολέα διάβρωσης,που πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 7 για την προστασία 
έναντι διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Για την αντιδιαβρωτική προστασία του μη 
εκτεθειμένου χαλύβδινου οπλισμού, καθώς και για τον έλεγχο του φαινομένου της άρχουσας 
ανόδου προτείνεται η εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης  εμποτισμού, βάσεως αμινοαλκοόλης, με 
ρολό ή ψεκασμό. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει επάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος μετά το πέρας 
της επισκευής καθολικά καθώς και να προηγηθεί της επισκευής σκυροδέματος. Ο αναστολέας 
διάβρωσης πρέπει να  συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής 
αναστολέα σε κατασκευές Ω.Σ.).  
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Γίνονται εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος με χρήση πιστοποιημένου 
επισκευαστικού υλικού.  έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, 
τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για 
επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με 
ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3 και πιστοποίηση CE. Για 
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου 
σκυροδέματος, επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 9, 
τεχνικές είτε με το μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) χρησιμοποιώντας τις συνήθεις 
πρακτικές, ή μηχανικά με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). Το 
υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 3 ως επισκευαστικά κονιάματα, 
για δομητικές εφαρμογές, κλάσης R4. Θα εφαρμοστεί είτε με το χέρι, χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές μεθόδους, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υγρού ψεκασμού. Σε καλά 
προετοιμασμένο και τραχύ υπόστρωμα, συνήθως δεν απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης, όμως 
συνιστάται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Η γέφυρα πρόσφυσης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπόστρωμα που έχει προηγουμένως διαβραχεί και οι επακόλουθες στρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται "νωπό σε νωπό" με τη γέφυρα πρόσφυσης. Το πάχος εφαρμογής του 
επισκευαστικού υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 8,0 cm για εφαρμογή με το χέρι. 
Μεγαλύτερα πάχη μπορούν να ληφθούν είτε με μέθοδο υγρού ψεκασμού ή με εφαρμογή 
επάλληλων στρώσεων με το χέρι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ωριμάσει και η εξώθερμη 
αντίδραση ενυδάτωσης να έχει ολοκληρωθεί (~ 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος). Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να πήζει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Δε θα γίνει λείανση της πρώτης 
στρώσης πριν την εφαρμογή της δεύτερης. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει καθαριστεί 
χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης υδροβολή ή συμπιεσμένο αέρα πριν την εφαρμογή επάλληλων 
στρώσεων κονιάματος. Η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
χρησιμοποιώντας πήχη ή μυστρί σοβατίσματος ή με κατάλληλο τριβίδι μόλις το κονίαμα αρχίζει να 
πήζει. Δεν γίνεται πολύ επεξεργασία στην επιφάνεια κατά τη φάση φινιρίσματος. Εάν απαιτείται, 
προστατεύεται το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από την πρώιμη αφυδάτωση και/ή την πρώιμη 
ξήρανση με κατάλληλες μεθόδους ωρίμανσης (για τουλάχιστον 24 ώρες), π.χ. με υλικά 
επιφανειακής ωρίμανσης, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως μόλις το επιφανειακό νερό έχει 
εξατμιστεί. Μπορεί να γίνει χρήση από κατάλληλες επικαλύψεις, όπως λινάτσες, πλαστικά φύλλα ή 
άλλες κατάλληλες μεμβράνες. Λοιπές προδιαγραφές χρήσης/περιορισμοί κατά τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή. 

3. Πλήρωση κενών - ρωγμές σε κατακόρυφες κατασκευές: 

Θα γίνει χρήση ενέσιμης ρητίνης χαμηλού ιξώδους δύο συστατικών, υπό πίεση μέσα στη ρωγμή 
χρησιμοποιώντας αντλία ενός συστατικού.  

Προετοιμασία υποστρώματος: Οι απαιτήσεις είναι να είναι υγιές, καθαρό, χωρίς λάδια και λιπαρές 
ουσίες, βαφές και υλικά επιφανειακής ωρίμανσης κ.τ.λ. Προεργασία για καλή συγκόλληση: 
Σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσικά πετρώματα θα πρέπει να προετοιμάζονται με υψηλής πίεσης 
υδροβολή ή μηχανικά μέσα όπως απότριψη, λάξευση κ.τ.λ. Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται ώστε 
να αφαιρεθεί η σκόνη με πεπιεσμένο αέρα. Τα στόμια ενέματος (ακροφύσια) τοποθετούνται κατά 
προσέγγιση ανά διαστήματα 25 cm κατά μήκος της ρωγμής. Η ρωγμή ανάμεσα στα ακροφύσια 
σφραγίζεται ώστε να αποτρέψει ενέσιμη ρητίνη να διαφύγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγχυσής της. Κατακόρυφες ρωγμές θα πρέπει πάντα να πληρώνονται από το κατώτατο υψομετρικό 
σημείο προς τα πάνω. Αμέσως μετά το αργό στάξιμο της ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης έξω από το 
επόμενο ακροφύσιο / στόμιο ενέματος, το πρώτο σφραγίζεται και η διαδικασία των ενεμάτων 
συνεχίζεται στο επόμενο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενεμάτων, τα στόμια 
ενέματος (ακροφύσια) καθώς και το υλικό σφράγισης μεταξύ των στομίων αφαιρούνται. Για τις 
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος λειτουργεί τόσο ως ένα ενεργό φράγμα έναντι στη 
διείσδυση νερού, συμβάλλοντας στην αναστολή της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού, καθώς 
και ως υλικό δομητικής συγκόλλησης συμβάλλοντας στη μονολιθικότητα των επιμέρους μελών του 
δομικού στοιχείου. 

4. Προστασία επιφανειών σκυροδέματος: 

Φινίρισμα των τελικών επιφανειών, συστήνεται η εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος 1-
συστατικού σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα οπλισμού. Επιλέγεται ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές 
κονίαμα για επισκευή, πλήρωση και επίχριση τοιχοποιιών, καθώς και για μη δομητικές επισκευές 
σκυροδέματος, κατάλληλο ως υλικό επιπέδωσης επιφανειών, σε πάχη στρώσης 5-60mm. Για την 
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καλύτερη ενίσχυση της πρόσφυσης θα γίνει χρήση από ειδικό αστάρι ως γέφυρα πρόσφυσης, με 
εφαρμογή νωπό σε νωπό με το επισκευαστικό κονίαμα. 

5. Βαφή 

Βαφή με χρήση ασταριού βάσεως διαλύτη και δύο χέρια 100% ακρυλικού χρώματος. 

5γ. Εσωτερική παρειά πλάκας επικάλυψης 

1. Προετοιμασία στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 

Η επιφάνεια σκυροδέματος που πρόκειται να επισκευαστεί πρέπει να είναι υγιής, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση των επισκευαστικών υλικών. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να απομακρύνεται αποφλοιωμένο, χαλαρό, 
σαθρό, φθαρμένο καθώς και υγιές σκυρόδεμα όπου απαιτείται, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους 
(τρίψιμο με συρματόβουρτσα) ή υδροβολή υψηλής πιέσεως - μέχρι και 110 N/mm2 (MPa). 
Σύρματα για το δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα 
εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται. 

Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη 
από 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού κονιάματος 
που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσης / 
αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Ο βέλτιστος 
τρόπος αφαίρεσης σκυροδέματος απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα. Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει 
επίσης να εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική αγκύρωση μεταξύ του 
υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος.  

Όταν το πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και η 
απομάκρυνση του σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να συνεχιστεί, έτσι 
ώστε να αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα 
πίσω από τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm ή όσο ορίζει ο Επιβλέπων. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει 
να γίνει και κατά το μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένος σίδηρος ή όπως 
ορίζει και σε αυτή την περίπτωση ο Επιβλέπων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να 
μη σημειωθεί ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. 



 
 

8 
 

 

Εικόνα : ενδεικτική  κατάσταση κάτω παρειάς πλάκας επικάλυψης 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από προϊόντα διαβρώσεως, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα 
ελαφρώς προσκολλημένα σωματίδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση ή να 
συμβάλλουν σε διάβρωση. Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε ελάχιστο βάθος SA 2 ½ 
σύμφωνα με το ISO 8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με επιμελές τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή ή υψηλής πιέσεως υδροβολή - μέχρι 60 N/mm2 (MPa). Σε 
περιπτώσεις όπου εμφανές σκυρόδεμα είναι επιμολυσμένο με χλωριόντα ή άλλα υλικά τα οποία 
προκαλούν διάβρωση, ο χαλύβδινος οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται με χαμηλής πιέσεως υδροβολή 
- μέχρι 18 N/mm2 (MPa). 

2. Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος 

Θα γίνει χρήση επαλειφόμενου υλικού με δύο δράσεις, καθώς η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω 
στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ενεργών 
συστατικών του αναστολέα διάβρωσης, ενώ η δεύτερη σε όλη την επιφάνεια επέμβασης, που δρα 
ως ενισχυτικό πρόσφυσης στο επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. 

Για υψηλή προστασία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και απαιτητικές εφαρμογές χρησιμοποιείται 
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 ή 3-συστ. τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και 
αναστολέα διάβρωσης,που πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 7 για την προστασία 
έναντι διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Για την αντιδιαβρωτική προστασία του μη 
εκτεθειμένου χαλύβδινου οπλισμού, καθώς και για τον έλεγχο του φαινομένου της άρχουσας 
ανόδου προτείνεται η εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης  εμποτισμού, βάσεως αμινοαλκοόλης, με 
ρολό ή ψεκασμό. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει επάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος μετά το πέρας 
της επισκευής καθολικά καθώς και να προηγηθεί της επισκευής σκυροδέματος. Ο αναστολέας 
διάβρωσης πρέπει να  συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής 
αναστολέα σε κατασκευές Ω.Σ.).  

Γίνονται εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος με χρήση πιστοποιημένου 
επισκευαστικού υλικού.  έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, 
τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για 
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επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με 
ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3 και πιστοποίηση CE. Για 
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου 
σκυροδέματος, επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 9, 
τεχνικές είτε με το μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) χρησιμοποιώντας τις συνήθεις 
πρακτικές, ή μηχανικά με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). Το 
υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 3 ως επισκευαστικά κονιάματα, 
για δομητικές εφαρμογές, κλάσης R4. Θα εφαρμοστεί είτε με το χέρι, χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές μεθόδους, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υγρού ψεκασμού. Σε καλά 
προετοιμασμένο και τραχύ υπόστρωμα, συνήθως δεν απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης, όμως 
συνιστάται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Η γέφυρα πρόσφυσης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπόστρωμα που έχει προηγουμένως διαβραχεί και οι επακόλουθες στρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται "νωπό σε νωπό" με τη γέφυρα πρόσφυσης. Το πάχος εφαρμογής του 
επισκευαστικού υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 8,0 cm για εφαρμογή με το χέρι. 
Μεγαλύτερα πάχη μπορούν να ληφθούν είτε με μέθοδο υγρού ψεκασμού ή με εφαρμογή 
επάλληλων στρώσεων με το χέρι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ωριμάσει και η εξώθερμη 
αντίδραση ενυδάτωσης να έχει ολοκληρωθεί (~ 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος). Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να πήζει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Δε θα γίνει λείανση της πρώτης 
στρώσης πριν την εφαρμογή της δεύτερης. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει καθαριστεί 
χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης υδροβολή ή συμπιεσμένο αέρα πριν την εφαρμογή επάλληλων 
στρώσεων κονιάματος. Η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
χρησιμοποιώντας πήχη ή μυστρί σοβατίσματος ή με κατάλληλο τριβίδι μόλις το κονίαμα αρχίζει να 
πήζει. Δεν γίνεται πολύ επεξεργασία στην επιφάνεια κατά τη φάση φινιρίσματος. Εάν απαιτείται, 
προστατεύεται το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από την πρώιμη αφυδάτωση και/ή την πρώιμη 
ξήρανση με κατάλληλες μεθόδους ωρίμανσης (για τουλάχιστον 24 ώρες), π.χ. με υλικά 
επιφανειακής ωρίμανσης, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως μόλις το επιφανειακό νερό έχει 
εξατμιστεί. Μπορεί να γίνει χρήση από κατάλληλες επικαλύψεις, όπως λινάτσες, πλαστικά φύλλα ή 
άλλες κατάλληλες μεμβράνες. Λοιπές προδιαγραφές χρήσης/περιορισμοί κατά τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή. 

3. Ενίσχυση με εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα: 

Τα ελάσματα προέρχονται από ειδική διαδικασία έλασης ινών άνθρακα (σύστημα ινοπλισμένων 
πολυμερών) και είναι σχεδιασμένα για ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος, ξύλου, μετάλλου, 
τοιχοποιίας και σύνθετων ινοπλισμένων πολυμερών. Τα ελάσματα επικολλώνται στην κατασκευή ως 
εξωτερικός οπλισμός χρησιμοποιώντας εποξειδική ρητίνη. Η χρήση του υλικού επιφέρει αύξηση 
φέρουσας ικανότητας σε πλάκες, δοκούς και  τμήματα γεφυρών, χρησιμοποιείται για Επισκευή σε 
βλάβες σε δομικά μέλη λόγω αλλοίωσης των αρχικών υλικών κατασκευής, διάβρωσης χαλύβδινου 
οπλισμού. Και παρέχει βελτίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας με μείωση βέλους κάμψης 
και εύρους ρωγμών, μείωση τάσεων επί του χαλύβδινου οπλισμού, βελτίωση της αντίστασης έναντι 
κοπώσεως. Η χρήση τους ενέχει τα εξής χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα: Δε διαβρώνονται, είναι 
πολύ υψηλής αντοχής, διαθέτουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, έχουν ευελιξία στο τελικό μήκος, δεν 
απαιτούνται ματίσεις, είναι ιδιαίτερα μικρού πάχους επιτρέποντας διασταύρωση ή επάλληλες 
εφαρμογές, έχουν εύκολη μεταφορά (ρολά), είναι ιδιαίτερα χαμηλού βάρους, με εύκολη διαδικασία 
τοποθέτησης ειδικά σε εφαρμογές οροφής (χωρίς να απαιτείται προσωρινή υποστήριξη), απαιτείται 
ελάχιστη προεργασία του ελάσματος, δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές στρώσεις, έχουν καθαρές 
ακμές χωρίς εκτεθειμένες ίνες χάρις στη διαδικασία εξέλασης. 

Γίνεται χρήση από θιξοτροπική, εποξειδική ρητίνη επικόλλησης εξωτερικού οπλισμού ενίσχυσης, 
υλικού δύο συστατικών ως γέφυρα πρόσφυσης υπάρχοντος σκυροδέματος και ελασμάτων ινών 
άνθρακα. Γίνεται ανάμειξη στα συστατικά A+B μαζί για τουλάχιστον 3 λεπτά με αναδευτήρα 
προσαρτημένο σε ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλής ταχύτητας (μέγιστο. 300 στροφές ανά λεπτό) 
μέχρις ότου το υλικό να αποκτήσει λεία υφή και ομοιόμορφο γκρι χρώμα. Αποφεύγεται κατά τη 
διάρκεια της ανάμειξης ο εγκλωβισμός του αέρα. Στη συνέχεια αδειάζεται όλο το μείγμα σε ένα 
καθαρό δοχείο και ανακατεύεται ξανά για περίπου 1 λεπτό, σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο εγκλωβισμός αέρα. Αναμειγνύεται μόνο η ποσότητα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέσα στο χρόνο εργασιμότητας. 

Γίνεται τοποθέτηση λωρίδων από εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα, πλάτους 50 mm, πάχους 
1,2 mm (επιφάνεια διατομής 60 mm2), σε αποστάσεις 60 εκατοστών, κέντρο με κέντρο λωρίδας, 
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τοποθετούμενες επί της κύριας φοράς εφελκυσμού (στη μικρή διάσταση ανοίγματος της πλάκας). 
Εφελκυστική αντοχή φύλλου 2000-2200 N/mm2, μέτρο ελαστικότητας 170-180 kN/mm2. 

4. Προστασία επιφανειών σκυροδέματος 

Φινίρισμα των τελικών επιφανειών, συστήνεται η εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος 1-
συστατικού σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα οπλισμού. Επιλέγεται ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές 
κονίαμα για επισκευή, πλήρωση και επίχριση τοιχοποιιών, καθώς και για μη δομητικές επισκευές 
σκυροδέματος, κατάλληλο ως υλικό επιπέδωσης επιφανειών, σε πάχη στρώσης 5-60mm. Για την 
καλύτερη ενίσχυση της πρόσφυσης θα γίνει χρήση από κατάλληλο ειδικό αστάρι ως γέφυρα 
πρόσφυσης, με εφαρμογή νωπό σε νωπό με το επισκευαστικό κονίαμα. 

5δ. Ανωδομή, αντεστραμμένες δοκοί 

1. Προετοιμασία στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος: 

Η επιφάνεια σκυροδέματος που πρόκειται να επισκευαστεί πρέπει να είναι υγιής, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση των επισκευαστικών υλικών. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να απομακρύνεται αποφλοιωμένο, χαλαρό, 
σαθρό, φθαρμένο καθώς και υγιές σκυρόδεμα όπου απαιτείται, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους 
(τρίψιμο με συρματόβουρτσα) ή υδροβολή υψηλής πιέσεως - μέχρι και 110 N/mm2 (MPa). 
Σύρματα για το δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα 
εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται. 

Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη 
από 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού κονιάματος 
που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσης / 
αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Ο βέλτιστος 
τρόπος αφαίρεσης σκυροδέματος απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα. Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει 
επίσης να εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική αγκύρωση μεταξύ του 
υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος.  

Όταν το πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και η 
απομάκρυνση του σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να συνεχιστεί, έτσι 
ώστε να αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα 
πίσω από τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm ή όσο ορίζει ο Επιβλέπων. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει 
να γίνει και κατά το μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένος σίδηρος ή όπως 
ορίζει και σε αυτή την περίπτωση ο Επιβλέπων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να 
μη σημειωθεί ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από προϊόντα διαβρώσεως, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα 
ελαφρώς προσκολλημένα σωματίδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση ή να 
συμβάλλουν σε διάβρωση. Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε ελάχιστο βάθος SA 2 ½ 
σύμφωνα με το ISO 8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με επιμελές τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή ή υψηλής πιέσεως υδροβολή - μέχρι 60 N/mm2 (MPa). Σε 
περιπτώσεις όπου εμφανές σκυρόδεμα είναι επιμολυσμένο με χλωριόντα ή άλλα υλικά τα οποία 
προκαλούν διάβρωση, ο χαλύβδινος οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται με χαμηλής πιέσεως υδροβολή 
- μέχρι 18 N/mm2 (MPa). 
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Εικόνα : ενδεικτική κατάσταση δοκών ανωδομής 

2. Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος: 

Θα γίνει χρήση επαλειφόμενου υλικού με δύο δράσεις, καθώς η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω 
στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ενεργών 
συστατικών του αναστολέα διάβρωσης, ενώ η δεύτερη σε όλη την επιφάνεια επέμβασης, που δρα 
ως ενισχυτικό πρόσφυσης στο επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. 

Γίνονται εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος με χρήση πιστοποιημένου 
επισκευαστικού υλικού.  έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, 
τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για 
επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με 
ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3 και πιστοποίηση CE. Για 
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου 
σκυροδέματος, επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 9, 
τεχνικές είτε με το μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) χρησιμοποιώντας τις συνήθεις 
πρακτικές, ή μηχανικά με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). Το 
υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 3 ως επισκευαστικά κονιάματα, 
για δομητικές εφαρμογές, κλάσης R4. Θα εφαρμοστεί είτε με το χέρι, χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές μεθόδους, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υγρού ψεκασμού. Σε καλά 
προετοιμασμένο και τραχύ υπόστρωμα, συνήθως δεν απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης, όμως 
συνιστάται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Η γέφυρα πρόσφυσης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπόστρωμα που έχει προηγουμένως διαβραχεί και οι επακόλουθες στρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται "νωπό σε νωπό" με τη γέφυρα πρόσφυσης. Το πάχος εφαρμογής του 
επισκευαστικού υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 8,0 cm για εφαρμογή με το χέρι. 
Μεγαλύτερα πάχη μπορούν να ληφθούν είτε με μέθοδο υγρού ψεκασμού ή με εφαρμογή 
επάλληλων στρώσεων με το χέρι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ωριμάσει και η εξώθερμη 
αντίδραση ενυδάτωσης να έχει ολοκληρωθεί (~ 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος). Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να πήζει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Δε θα γίνει λείανση της πρώτης 
στρώσης πριν την εφαρμογή της δεύτερης. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει καθαριστεί 
χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης υδροβολή ή συμπιεσμένο αέρα πριν την εφαρμογή επάλληλων 
στρώσεων κονιάματος. Η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
χρησιμοποιώντας πήχη ή μυστρί σοβατίσματος ή με κατάλληλο τριβίδι μόλις το κονίαμα αρχίζει να 
πήζει. Δεν γίνεται πολύ επεξεργασία στην επιφάνεια κατά τη φάση φινιρίσματος. Εάν απαιτείται, 
προστατεύεται το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από την πρώιμη αφυδάτωση και/ή την πρώιμη 
ξήρανση με κατάλληλες μεθόδους ωρίμανσης (για τουλάχιστον 24 ώρες), π.χ. με υλικά 
επιφανειακής ωρίμανσης, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως μόλις το επιφανειακό νερό έχει 
εξατμιστεί. Μπορεί να γίνει χρήση από κατάλληλες επικαλύψεις, όπως λινάτσες, πλαστικά φύλλα ή 
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άλλες κατάλληλες μεμβράνες. Λοιπές προδιαγραφές χρήσης/περιορισμοί κατά τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή. 

3. Χύτευση εκ νέου σκυροδέματος επικάλυψης: 

Θα γίνει χρήση χύτευση σκυροδέματος επικάλυψης πάχους 4-6 εκατοστά πέριξ του οπλισμού, 
ποιότητας C20/25. 

4. Βαφή – τελική προστασία 

Βαφή με χρήση ασταριού βάσεως διαλύτη και δύο χέρια 100% ακρυλικού χρώματος. 

5ε. Ανωδομή, άνω παρειά πλακών 

Δημιουργία ρύσεων με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, πάχους 3-6 εκ.  

Τελική προστασία, με χρήση πολυουρεθανικής, υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης, ενός 
συστατικού. Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική 
Έγκριση (ETAG 005), και θα φέρει τη σήμανση CE. Θα γίνει αρχικά εφαρμογή του κατάλληλου 
ασταριού. Θα γίνει κατόπιν εφαρμογή του τελικού υλικού σε δύο στρώσεις, με χρήση 
πολυεστερικού υαλοπιλήματος (100% πολεστερικού υφάσματος), στην πρώτη στρώση ως 
οπλισμός, πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Το ύφασμα θα γυρίσει τουλάχιστον 15 
εκατοστά κατακόρυφα για να προστατευτεί ο κατασκευαστικός αρμός κατακόρυφου-οριζόντιου 
στοιχείου. 

5ε. Δάπεδα εσωτερικά 

Σκυροδέτηση με χρήση οπλισμού δομικού πλέγματος. Δημιουργία ρύσεων. 

6. Περιγραφή χαρακτηριστικών περιοχής 

Ο Δήμος Σύμης περιλαμβάνει το νησί της Σύμης, καθώς και τις γύρω νησίδες. Αναλυτικά οι οικισμοί 
και οι νησίδες που αποτελούν τον δήμο Σύμης: 

Δήμος Σύμης  

 η Σύμη (οικισμός) 

 το Γιαλεσίνο (νησίδα)  

 οι Διαβάτες (νησίδα)  

 ο Εμπορειός (οικισμός) 

 ο Κουλούνδρος (νησίδα)  

 η Μαραθούντα  

 ο Μαρμαράς (νησίδα)  

 η Νίμος (νησίδα)  

 το Ξίσος  

 ο Πανορμίτης (οικισμός) 

 το Πέδι (οικισμός) 

 ο Ρουκουνιώτης 

 το Σεσκλί (νησίδα) 

 το Συκίδι  

 ο Χονδρός (νησίδα) 

Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 
2011 ουδεμία μεταβολή επήλθε στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1,§ 2.10.Γ. αυτού. 

Τα Δωδεκάνησα ευρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου και ο συνολικός τους αριθμός 
ανέρχεται σε 200 νησιά από τα οποία κατοικούνται τα 19. Η Ρόδος, η Κως και η Κάρπαθος είναι τα 
μεγαλύτερα νησιά σε έκταση.  Η Σύμη έχει έκταση 58.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται 
βορειοδυτικά της Ρόδου, από την οποία απέχει 24 ναυτικά μίλια. 
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Η μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με την έλλειψη υδάτινων πόρων και επαρκούς οδικού 
δικτύου, επηρέασαν και διαμόρφωσαν τη χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και την οικιστική οργάνωση των κατοίκων της Σύμης. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η γεωργία είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη, η κτηνοτροφία περιορισμένη και άναρχη και η αλιεία συμπεριλαμβανομένων 
των ιχθυοκαλλιεργειών δεν φαίνεται να μπορεί να υποκαταστήσει το κενό που έχει αφήσει η έντονη 
σπογγαλιευτική δραστηριότητα του παρελθόντος. Στον τομέα της μεταποίησης, η παραδοσιακή 
ναυπηγική δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση και οι βιοτεχνίες που επιβιώνουν είναι αυτές που 
εξυπηρετούν τις κατασκευαστικές και καταναλωτικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων και του 
τουριστικού κυκλώματος, που αποτελεί σήμερα το βασικό αν όχι αποκλειστικό μοχλό ανάπτυξης 
του νησιού. 

Οι ακτές της Σύμης παρουσιάζουν πλήθος από κόλπους, όρμους, ακρωτήρια και μικρούς λιμένες. 
Σημαντικότερα ακρωτήρια είναι η Άκρα Μακριά που είναι το βορειοανατολικότερο άκρο της 
εγγύτατης νήσου Νίμου και το ακρωτήριο Πάτος που είναι το νοτιότερο. Κυριότεροι όρμοι είναι οι 
αναφερόμενοι παραπάνω Νημπορ(ε)ιός, ο άγιος (Αι)μιλιανός, ο άγιος Βασίλης και ο της Νανούς. 
Κυριότεροι λιμένες είναι ο Γιαλός, ο κυρίως λιμένας με εξαίρετο αγκυροβόλιο, του Πεδιού, και ΝΝΔ. 
του Πανορμίτη που είναι ασφαλής, κυκλικός και με κατάφυτες γύρω πλαγιές, όπου στη παραλία του 
είναι κτισμένο το πανελλήνιο προσκήνυμα ιδιαίτερα των ναυτικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Γύρω από την Σύμη βρίσκεται ένα πλήθος νησίδων και βραχονησίδων σημαντικότερες των οποίων 
είναι βόρεια η Νύμος ή Νήμος, (αρχαία Ύμος), νότια η Σεσκλιά, (η αρχαία Τεύτλουσα), 
βορειοδυτικά οι λεγόμενες από τους ναυτικούς "Συμιοπούλες", οι Αραιές των αρχαίων Ελλήνων, που 
είναι οι τρεις νησίδες Χοντρός (βορειότερη), Πλάτη (μεσαία), και η Οξειά (νοτιότερη) καθώς επίσης 
και πολλές βραχονησίδες με σημαντικότερες τις λεγόμενες "Διαβάτες" που φαίνονται να διαβαίνουν 
τη θάλασσα στο δυτικότερο σημείο της Σύμης. 

Η Σύμη κατοικείται από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Μερικά ονόματα που αναφέρονται είναι, 
Καρίκη, Μεταποντίς, Αίγλη, και Σύμη από το όνομα της συζύγου του Γλαύκου που θεωρείται ο 
πρώτος κάτοικος στη γη αυτή. Εικάζεται ότι οι αρχικοί κάτοικοι της ήσαν οι Κάρες και οι Φοίνικες. 
Μετά ήρθαν οι Δωριείς. 

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα του αναφέρει ότι ο βασιλιάς της, ο Νηρεύς, οδήγησε στην Τροία τρία πλοία. 
Η Σύμη ανέκαθεν ανήκε στην επικράτεια των Ροδίων. Μόνο για ένα σχετικά μικρό διάστημα κατά 
τον 5ο αιώνα π.Χ. πέρασε στην κυριαρχία των Αθηναίων. 

Η ιστορία της στα μετέπειτα χρόνια είναι παράλληλη των υπολοίπων νησιών της Δωδεκανήσου. 
Έτσι πέρασε αρχικά στη Ρωμαϊκή κυριαρχία και αργότερα αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας μέχρι το 1309 οπότε και κατακτήθηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου 
Ιωάννη.  Το 1522 πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Η Σύμη την περίοδο αυτή όμως κατείχε 
σημαντικά εμπορικά και φορολογικά προνόμια και ελευθερίες θρησκευτικής και γλωσσικής 
έκφρασης. Οι Συμιακοί, με τον στόλο τους, πήραν ενεργά μέρος στην Επανάσταση του 1821. 

Το 1912 καταλήφθηκε από τους Ιταλούς. Η ιταλική κατοχή ήταν ιδιαίτερα σκληρή για τους 
κατοίκους οι οποίοι γνώρισαν χρόνια μεγάλης φτώχιας. 

Την 8η Μαΐου 1945 ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής της Δωδεκανήσου Όττο Βάγκνερ υπέγραψε 
το Πρωτόκολλο Παράδοσης της Δωδεκανήσου στους συμμάχους. Παρόντες ήταν ο Άγγλος 
Ταξίαρχος Μόφατ, o διοικητής του Ιερού λόχου Τσιγάντες, ένας Ινδός και ένας Γάλλος αξιωματικός. 
Οι Γερμανοί ήθελαν να γίνει η παράδοση των νησιών στους Έλληνες όμως αυτό δεν το 
αποδέχθηκαν οι Άγγλοι, οι οποίοι αργότερα επεδίωξαν να κάνουν τα νησιά επαρχία της Βρετανικής 
Κοινοπολιτείας. 

Τότε ιδρύεται στην Κω το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθέρωσης (Ε.Μ.Π.Α.). Το 
Ε.Μ.Π.Α. διαδίδεται και στη Σύμη. Την 31η Μαρτίου 1947 υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παράδοσης 
στην Ελλάδα και η Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση παρέδωσε καθήκοντα στην Ελληνική Διοίκηση. 
Ο νόμος 518/48 «περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα», δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιανουάριο του 1948. Την 7η Μαρτίου του 1948 έγινε και επίσημα 
η Ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. 

Η λειτουργία στη Σύμη του παλαιότερου αναγνωστηρίου στο Αιγαίο, Αίγλη (1872), της Σχολής της 
Αγίας Μαρίνας (1765-1821) και, στη συνέχεια, του Ελληνικού σχολείου του Κάστρου, του Θεάτρου 
Σύμης (1881) κ.ά. μαρτυρούν το πνευματικό επίπεδο της περιόδου της αίγλης. Οι Συμαίοι 
θρησκεύονται βαθύτατα, ως μαρτυρεί και η πληθώρα από περικαλλείς ναούς, εξωκκλήσια και 
μοναστήρια, με ξυλόγλυπτα τέμπλα, αγιογραφίες και βοτσαλωτές αυλές. Στη Σύμη δοξάζεται ο 



 
 

14 
 

Αρχάγγελος Μιχαήλ. Εκτός από τις Μονές Πανορμίτη και Ρουκουνιώτη, υπάρχουν 7 ακόμα μονύδρια 
αφιερωμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, δηλαδή συνολικά 9, όσα και τα αρχαγγελικά τάγματα. 
Πρόσφατα (2004) συστάθηκε η Ιερά Μητρόπολις Σύμης που δικαιοδοτεί κανονικώς και στα νησιά 
Τήλο, Χάλκη και Καστελόριζο και υπάγεται απ΄ευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη Σύμη 
βρίσκεται η έδρα του Σεβ. Μητροπολίτη Σύμης, υπερτίμου καί εξάρχου Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους. 

Η Σύμη ανακηρύχθηκε νωρίς ως διατηρητέος οικισμός, επιστέγασμα πολύχρονων αγώνων του 
Συμαίου Κώστα Α. Φαρμακίδη, και κατάφερε να διατήρησει τον κεντρικό χαρακτήρα της 
αρχιτεκτονικής της. 

Τα σπίτια της, δίπατα και τρίπατα με δώμα, με αυλές, στρωμένες συχνά με βοτσαλωτά δάπεδα, σε 
θεματικά (καράβια, άγκυρες) και διακοσμητικά (μαίανδρος) motifs, με αετώματα ανάμεσα στις 
δίρριχτες κεραμιδένιες στέγες τους, μπαλκόνια με σιδεριές, εξωτερικούς τοίχους σοβατισμένους στο 
χρώμα της ώχρας ή σπανιότερα πέτρινους, και καφετιά παραθυρόφυλλα, χωρίς να λείπουν οι ιώδεις 
ή βαθυπράσινες πόρτες. Η τολμηρή πολυμορφία των σπιτιών της Σύμης και η χρωματική 
ελευθεριότητα (λουλακί, ώχρα, terra cotta), γαληνεύουν τους τραχείς, αυστηρούς και επιβλητικούς 
βράχους, αφήνοντας μετάγευση αρμονίας. 

Εσωτερικά τα σπίτια της Σύμης έχουν την απαραίτητη, λόγω της ανυδρίας, στέρνα στο βάθος του 
ισογείου ή κάτω από την ακμή του ορόφου, αφήνοντας μικρό χώρο μαγειρείου. Σε αντίθεση, στα 
ισόγεια του Γιαλού, υπάρχουν μόνο μεγάλοι χώροι αποθήκευσης και κατεργασίας σπόγγου. Στον 
όροφο υπήρχε το σαλόνι με καθρέπτες, κονσόλες, πορσελάνες και, ενίοτε, τοιχογραφίες ή 
νωπογραφίες (frescos), και η μουσάντρα, εκ του ονόματος του Γάλλου αρχιτέκτονα F. Mansart 
που, εκμεταλλευόμενος το μεγάλο ύψος των σπιτιών του 17ου αιώνα, πρόσθεσε ξυλοκατασκευή, 
δημιουργώντας ένα ανοικτό (για να φωτίζεται) μεσοπάτωμα, το οποίο λειτουργούσε ως 
συμπληρωματικός χώρος ύπνου (ανάλογο του Αγγλοσαξονικού sleeping loft). Ακριβώς κάτω από 
την μουσάντρα βρισκόταν ο κύριος χώρος ύπνου, ο σουφάς, μια επίσης ξύλινη υπερυψωμένη 
κατασκευή, ενσωματωμένη στον τοίχο, κάτω από την οποία υπήρχε αποθηκευτικός χώρος. Ο 
σουφάς χωριζόταν από τον υπόλοιπο χώρο του ορόφου με κουρτίνα, υαλοπέτασμα ή ψευδόπορτα. 

Τα κτίρια αυτής της περιόδου διακρίνονται, εκτός από την επιβλητικότητα του όγκου και τις 
μεγάλες αψιδωτές πόρτες και παράθυρα, από αετώματα και faux δωρικά ή κορινθιακά κιονόκρανα, 
με μονές ή διπλές κορνίζες. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική χρησιμοποιούσε ως βάση άξονες 
συμμετρίας και τη χρυσή τομή, όχι μόνο στις σχέσεις ύψους και πλάτους του κτιρίου, αλλά και των 
ανοιγμάτων του, δηλαδή ανάμεσα στα παράθυρα και τις πόρτες. Βεβαίως, παρατηρούνται και άλλα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία στα κτίρια της περιόδου. Συχνά, το τύμπανο του αετώματος της στέγης 
φέρει ένα κυκλικό άνοιγμα, αμιγώς Αναγεννησιακό στοιχείο. Τα ανοίγματα αυτά είχαν σχέση με την 
αισθητική αλλά και την προστασία της στέγης από δυνατούς ανέμους. Προλαμβάνουν, δηλαδή, την 
δημιουργία διαφοράς πίεσης μεταξύ της ατμοσφαιρικής (μηδενικής) κάτω από τη στέγη και της 
υπατμοσφαιρικής (αρνητικής) πάνω από τη στέγη πίεσης που μπορεί να προκαλέσει η μεγάλη 
ταχύτητα του ανέμου (φαινόμενο Ventouri), με αποτέλεσμα να παρασύρονται τα κεραμίδια. 

Η επίδραση του Ευρωπαϊκού (Ρωμαϊκού) και Αθηναϊκού Νεοκλασικισμού ήταν τόσο μεγάλη στους 
κοσμοπολίτες Συμιακούς, ώστε να μην υπολογίζουν το κόστος. Έφερναν μάρμαρο από την Πάρο 
και την Πεντέλη για σκάλες, μπαλκόνια και φουρούσια, θηραϊκή γη για τη λιθοδομή από τη 
Σαντορίνη, και πορσελάνη για τους σοβάδες από τη Νίσυρο. Από την από την Τεργέστη 
προμηθεύονταν ξυλεία για πορτοπαράθυρα, οροφές και τις μουσάντρες. Τα κεραμίδια έρχονταν 
από τη Μασσαλία. Στη Σύμη αφθονούν η πέτρα και ο ασβέστης. Δουλεύοντας την πέτρα, οι 
Συμιακοί δημιούργησαν κομψά αετώματα, ανώφλια, κατώφλια, κορνίζες και κομόνες στις 
εξώπορτες και τα παράθυρα. 

Ο αρχικός Αιγαιοπελαγίτικος οικισμός της Σύμης βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα, σε ένα πλάτωμα 
κρυμμένο πίσω από το Κάστρο για το φόβο των πειρατών. Για τον ίδιο λόγο, ο οικισμός διασχίζεται 
από δαιδαλώδη, στενά, πλακόστρωτα δρομάκια και καλντερίμια. Εκεί βρίσκονται και τα πρώτα 
αρχοντικά, των οποίων η μορφολογία και τυπολογία ουδεμιά έχει σχέση με τα μεταγενέστερα 
νεοκλασικά του δευτέρου ημίσεος του 19ου στο Γιαλό. Ήταν παραδοσιακά διώροφα κτίρια με 
μεγάλες αυλές στρωμένες με πλάκες από συμαϊκό σχιστόλιθο ή διακοσμημένες με σχέδια 
βοτσαλωτού (χαλικερά κατά τη συμαϊκή διάλεκτο), απομεινάρι της βυζαντινής εποχής, τυπικά 
δείγματα Αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής. 

Η δόμηση στη Σκάλα του νησιού, δηλαδή τον Γιαλό και το Μουράγιο, άρχισε ουσιαστικά τον 19ο 
αιώνα, αφού είχε εκλείψει ο φόβος των πειρατών. Τα κτίρια του Γιαλού χαρακτηρίζονται και από 
Ευρωπαϊκή επιρροή (Ρωμαϊκό Νεοκλασικισμό), όπως το διώροφο του Φωτάρα και το τριώροφο του 
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Καλαφατά, αμφότερα με ισόγεια από πέτρα πελεκητή κατά την τεχνοτροπία των Βενετσάνων και 
της Νάπολης. 

Μοναδικά ήσαν και τα κυρίως Αθηναϊκού τύπου νεοκλασικά τριώροφα Μέγαρα του Μουράγιου 
[Μέγαρα των πολλών αδελφών Πετρίδη, των Πετριδών, των Διακογιάννη, Κοντογιάννη, της 
Βαγγελίτσας του Γεώργιου (Πετρίδη), και άλλων]. Ατυχώς, το μεγαλοπρεπέστερο όλων, το 
Ρωμαϊκού τύπου Μέλαθρον της Αννας του Γεώργιου, πρωτότοκης θυγατέρας του Γεώργιου και της 
Φωτεινής (Πετρίδη), όπως τους αποκαλούσε ο λαός, χτισμένο εξ ολοκλήρου από πελεκητή πέτρα, 
βομβαρδίστηκε και, στη συνέχεια ο Δήμος, στον οποίον δωρήθηκε από τους κληρονόμους Πετρίδη, 
το κατεδάφισε. Το τριώροφο της Βαγγελίτσας (δευτερότοκης) του Γεώργιου, που δόθηκε ως 
προικώο στην κόρη της Φωτεινή Θ. Γεννηματά, μητέρα του πολιτικού Γεώργιου Γεννηματά, κάηκε 
από τους Ιταλούς. 

Η εσωτερική διαρρύθμιση, η επίπλωση και το ύφος των οικιών του Μουράγιου όχι μόνο διέφεραν, 
αλλά θύμιζαν Γαλλικό boudoir. Τα μαρμάρινα λουτρά διέθεταν υδραυλικό σύστημα αρνητικής 
πίεσης που αντλούσε θαλάσσιο νερό για καθαρισμό. Τα αυθεντικά έπιπλα περιόδου και αντικείμενα 
των οικιών αμφοτέρων των θυγατέρων Γ. Πετρίδη, ειδικά οι σουίτες Λουδοβίκου Φιλίππου (Louis 
Philippe), και Δευτέρας Γαλλικής Αυτοκρατορίας (Napoléon III), οι καθρέφτες, τα secrétaires à 
tambour και abattant, τα ασημικά Christofle, οι ελαιογραφίες και τα κινέζικα βάζα 17ου αιώνα, που 
μεταφέρθηκαν στην Αθήνα προ του Β Παγκοσμίου Πολέμου και σώζονται, είναι απτοί μάρτυρες. 

Η οικονομική ευημερία της Σύμης κατά τον 19ο αιώνα στηριζόταν κυρίως σε τρεις τομείς, την 
αλιεία, κατεργασία και εμπορία του σπόγγου, την ναυπηγική και την ναυτιλία. 

Η σπογγαλιεία ήκμασε από το 1865 έως το 1930, με τις νέες τεχνικές (σκάφανδρο). Η Σύμη 
πρωτοστάτησε τόσο στην αλιεία του σπόγγου στην επιλεγόμενη Μπαρμπαριά, Barbary Coast, στα 
βόρεια παράλια της Αφρικής, όσο και στην επεξεργασία και εμπορία του. Με επί κεφαλής τον 
Συμαϊκό Οίκο Υιοί Νικήτα Πετρίδη, γνωστό στο Λονδίνο, όπου ζούσε μονίμως ο Δημήτριος 
Πετρίδης, ως Petrides Brothers, η σημαντική αυτή βιομηχανία διέθετε γραφεία στη Σύρο, τον 
Πειραιά, το Παρίσι, το Λονδίνο και την Τεργέστη. Ο Μεγάλος Ευεργέτης της Σύμης Γεώργιος Νικήτα 
Πετρίδης οικοδόμησε τον κομψότατο οβελίσκο στο Μουράγιο, το Πετρίδειον Ωρολόγιον, κοινώς Το 
Ρολόϊ, το Πετρίδειον Σχολείον και τα μεγαλοπρεπή, fin-de-siecle, νεοκλασικά ένθεν και ένθεν του 
Διοικητηρίου. Στο απόγειο της δόξας της, 1900-1910, η Σύμη αριθμούσε 25.000 κατοίκους. 
Ενδεικτικό της αίγλης της, είναι η ίδρυση το 1904 της Ηλεκρικής Εταιρείας Σύμης. Η Ευρωπαϊκή 
κουλτούρα πέρασε στη Σύμη κυρίως μέσα από την αρχιτεκτονική, αλλά και τα Γράμματα και την 
κοινωνική ζωή. Οι δε Συμιακοί του Μουράγιου των χρόνων αυτών ήσαν μεγαλοαστοί επιπέδου 
Ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. 

Η ναυτιλία και η ναυπηγική επίσης ήκμασαν στη Σύμη. Οργανωμένος ταρσανάς λειτουργούσε στο 
Χαράνι με τον μάστορα ναυπηγό Κέλλη [παρωνύμιο του Δ. Σαρρή] μέχρι την δεκαετία του 1960. 
Το νησί δεν υστερούσε, όμως, και στις βιοτεχνίες, όπως σιδηρουργία, αλευροποιία, χρυσοχοΐα 
κ.λ.π. 

Η Σύμη είδε μέρες δόξας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διότι, μετά το 1522, επί Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς, εφαρμόστηκε ο Ιερός Νόμος του Ισλάμ, που ορίζει ότι λαοί, που υποτάσσονται 
αυτοβούλως, θα χαίρουν αυτονομίας με μόνη υποχρέωση την καταβολή μικρού κατά κεφαλήν 
φόρου. Επειδή οι Συμιακοί προσήλθαν πρώτοι να δηλώσουν υποταγή, απέκτησαν όλες τις 
προνομίες του ειδικού καθεστώτος. Από το 1912, με την Ιταλοκρατία, άρχισε η παρακμή με 
σταδιακή μετανάστευση του πληθυσμού στην Αίγυπτο, Μασσαλία, ΗΠΑ και αργότερα το Βελγικό 
Κογκό και την Αυστραλία. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανο-ιταλικές δυνάμεις 
βομβάρδισαν και έκαψαν πρακτικά όλο τον Γιαλό, την Καλή Στράτα και το Μουράγιο. Μετά την 
ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων (de facto 1947, de jure 1948), οι κάτοικοι ζούσαν υπό τραγικές 
συνθήκες. 

Αμέσως ή εμμέσως, η οικονομία της Σύμης στηρίζεται σήμερα στον τουρισμό. Η οικονομική 
ανάκαμψη άρχισε δειλά στην διάρκεια της Δικτατορίας με την ανάπτυξη του ημερήσιου τουρισμού 
από την Ρόδο. Πριν 20 χρόνια, μια πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού της Σύμης τραβηγμένη 
από το Κάστρο κοσμούσε το εξώφυλλο της έκδοσης (Αυγούστου 1988) του Condé Nast Traveler, 
του εγκυρότερου διεθνούς (Αμερικανικού) περιοδικού σε θέματα τουρισμού. Η έμφαση του άρθρου 
δινόταν στον αρχιτεκτονική του νησιού και ειδικά στα αρχοντικά του Μουράγιου. Έκτοτε η εξέλιξη 
υπήρξε ραγδαία. 
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Οι κεντρικοί θύλακες οικισμών της Νήσου είναι ο οικισμός Σύμη, ο οικισμός Πέδι και ο οικισμός 
Νημπορειός ή Εμπορειός και ο Πανορμίτης. 

Οι εν λόγω οι οικισμοί διασυνδέονται με οδούς, που είναι χαρακτηρισμένες ως επαρχιακές με 
Β.Δ/μα και παρουσιάζονται επίσης στα σχετικά σχέδια. Οι πολεοδομικές διάταξεις για τη δόμηση 
του οικισμού αναφέρονται στο Π.Δ. του ΦΕΚ 594Δ’/1978. Οι οικισμοί προστατεύονται από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου), η 
οποία με το τοπικό συμβούλιο αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου επέχει θέση ΕΠΑΕ. Προσφάτως, όλη η 
Νήσος της Σύμης και οι πέριξ αυτής βραχονησίδες, τέθηκαν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, ως αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ Α.Α.Π. 228/2011). 

Τα όρια των οικισμών που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης, αντιστοιχούν σε αυτοψία 
υπαλλήλων της πολεοδομίας και του Δημάρχου Σύμης από το 2003, στα πλαίσια του εθνικού 
κτηματολογίου. Έκτοτε, θεωρούνται όρια οικισμού για χρήση της πολεοδομίας, μέχρι νεώτερης 
διαδικασίας τύπου ΓΠΣ (υπό εκπόνηση). Αναφέρεται  το ΓΠΣ στο ΦΕΚ 508Δ’/1987, με το οποίο 
προτάθηκαν όρια και οικοδομικοί κανονισμοί, που όμως δεν ενσωματώθηκαν σε πολεοδομικές 
διατάξεις για τον οικισμό. 

Οι κύριες χρήσεις γης εντός των οικισμών έχουν διαχωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη 
περιλαμβάνει εμπόριο, καταστήματα και μερικώς κατοικία και επικεντρώνεται γύρω από την 
παραλιακή ζώνη των οικισμών. Η δεύτερη περιλαμβάνει κατοικία και περιλαμβάνει το υπόλοιπο 
τμήμα. Εκτός των ορίων των οικισμών, ως χρήσεις γης αναφέρονται ενδεικτικά η σχεδόν παντελώς 
ελεύθερη βοσκή (σε βαθμό οικολογικής καταστροφής της βλάστησης) η σχεδόν ανύπαρκτη 
γεωργία (λόγω ελλείψεως νερού και παρακμής της) και η αυθαίρετη δόμηση (φαινόμενο σε όλη την 
επικράτεια). Δασικές εκτάσεις υπάρχουν στο νότιο «μισό» της νήσου. 

Στη νήσο Σύμη, υπάρχει περιοχή NATURA, που περιλαμβάνει τη Νήσο Νύμο ή Νήμο και βόρειο 
τμήμα χερσονήσου μεταξύ Σύμη και Πέδι. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς εντός των οικισμών, μετά και τις διαδικασίες του εθνικού κτηματολογίου 
είναι σαφές. Όλοι σχεδόν οι οδοί έχουν λάβει ειδικό αριθμό κωδικοποίησης (ΚΑΕΚ) και φέρονται να 
ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Μικροδιαφορές με ιδιώτες και καταπατήσεις αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση. 

Το δίκτυο υποδομών της Νήσου είναι σε μη επαρκές επίπεδο. Συγκεκριμένα: 

 Δίκτυο ΔΕΗ: Υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Πέδι 
που εμφαίνεται στους σχετικούς χάρτες. Το καύσιμο παραγωγής είναι DIESEL. 
Παρατηρείται μη επάρκεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αύξησης ζήτησης. 
Μερικής αύξηση ισχύος το 2010, δεν δημιούργησε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση 
κατά το τρέχον έτος (μικρότερη συχνότητα black-out από τα προηγούμενα χρόνια). 
Ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση κατανάλωσης που εκτιμάται ότι θα υπάρξει λόγω 
αύξησης της ζήτησης δεν δύναται να καλυφθεί με τις παρούσες εγκαταστάσεις. Το 
δίκτυο διανομής είναι επίγειο με τεράστια οπτική ρύπανση του οικισμού. 

 Δίκτυο ΟΤΕ: Υπάρχει επίγειο δίκτυο ΟΤΕ, με σχεδόν ανύπαρκτη συμμόρφωση με τα 
σημερινά standards. Παρατηρούνται συνεχείς διακοπές internet, τηλεφώνων ιδιαίτερα 
κατά τους χειμερινούς μήνες. Δεν έχει γίνει αναβάθμιση του υπάρχοντος hardware 
ώστε να υποστηριχτούν ταχύτητες τάξης 24mbps. Έχει γίνει υποδομή και μερική 
εγκατάσταση σε δίκτυο οπτικών ινών. 

 Δίκτυο ποσίμου ύδατος: Έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή και της ΔΕΥΑ Σύμης 
ενέργειες προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έχει εγκατασταθεί την 
τελευταία 3-ετία υποδομή στην θέση «Βελανίδια», που περιλαμβάνει αφαλατώσεις 
τύπου αντίστροφης ώσμωσης και γεωτρήσεις απόληψης θαλασσινού ύδατος για τη 
λειτουργία τους. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι επαρκούν για την ύδρευση 
όλων των οικισμών για τα επόμενα 20-30 έτη. Η υπάρχουσα υποδομή διανομής 
επαρκεί για τη γεωγραφική ενότητα «Χωριό», δεν επαρκεί ωστόσο για τη γεωγραφική 
ενότητα «Αιγιαλός». Αποτέλεσμα είναι να χρειάζεται υδροφόρα (ακόμη) για την 
υποστήριξη της γεωγραφικής ενότητας «Αιγιαλός» κατά τους καλοκαιρινούς κυρως 
μήνες. 



 
 

17 
 

 Δίκτυο ομβρίων: Πρακτικά ανύπαρκτο. Τα όμβρια ύδατα απορρέουν επιφανειακά σε 
ποσοστό 95% και καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες (ξεροπόταμοι και τελικά 
θάλασσα). 

 Δίκτυο ακαθάρτων & επεξεργασία: Άστοχες και επιδερμικές ενέργειες μέχρι σήμερα 
χωρίς επίλυση του προβλήματος. Υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα από τις κατοικίες μέχρι 
σηπτικούς βόθρους που είναι οι τελικοί αποδέκτες στις παραλιακές οδούς ή εν γένει επί 
δημοτικών οδών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η συνεχής ρύπανση του 
υπεδάφους και της θάλασσας. Ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος αυτού είναι σε 
εξέλιξη, με την εκπόνηση μελετών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και 
χρησιμοποίηση υπαρχόντων υποδομών. 

 Συγκοινωνίες: Η νήσος έχει ομφάλιο λώρο με τη Ρόδο. Η βασική επικοινωνία και 
μεταφορά αγαθών γίνεται μέσω της Ρόδου. Η ακτοπλοΐα που συνδέει Πειραιά με Σύμη 
είναι μονίμως επιχορηγούμενη και επισφαλής (ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες 
που είναι και πιο κρίσιμο να υπάρχει). Σε επίπεδο υποδομής, δεν υπάρχει η 
εγκατάσταση που μπορεί να υποστηρίξει προσέγγιση του μεγέθους των πλοίων που 
εκτελούν τη γραμμή Πειραιάς – Ρόδος. Έχουν γίνει μελέτες και το αρμόδιο λιμενικό 
ταμείο έχει την αρμοδιότητα της δημοπράτησης του εν λόγω έργου. 

 Οδοποιία: Υπάρχουν οδοί που συνδέουν όλους τους οικισμούς, με ικανή 
προβασιμότητα. Οι οδοί είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι. Σημαντικά 
τμήματα των οικισμών όμως είναι εκτός εμβέλειας οδοποιΐας, λόγω της ανάπτυξης του 
οικισμού επί του φυσικού αναγλύφου. 

 ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ: Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της εγκατάστασης ΧΥΤΑ Δήμου 
Σύμης και υπάρχει κανονική λειτουργία. Ο ΧΑΔΑ έχει καταργηθεί και έχει ενταχθεί σε 
κοινοτικό πρόγραμμα το έργο  αποκατάστασης. Υπάρχει πλήρης στόλος από μηχανικά 
μέσα και το αντίστοιχο προσωπικό για τη συλλογή και διακομιδή σκουπιδιών. Υπάρχει 
για το σκοπό αυτό εργολαβία από ιδιώτη. 

 Τουριστικά Καταλύματα: Διατίθενται νομίμως και μη καταλύματα υπό τη μορφή 
ενοικιαζομένων δωματίων, κατά κανόνα χαμηλής ποιότητας. Οργανωμένες μονάδες 
υπάρχουν, με νόμιμες άδειες και κρίνονται μεν επαρκείς σε κλίνες, αλλά δεν στοχεύουν 
σε πελάτες υψηλών εισοδημάτων (exclusive). 

 Δημόσιες/ιδιωτικές υπηρεσίες: Ο Δήμος Σύμης, όντας απομονωμένη νήσος σε όλες τις 
φάσεις κρατικών δράσεων επί της οργάνωσης της περιφέρειας, υποστηρίζει τις βασικές 
ανάγκες των δημοτών: δημοτολόγιο, τεχνικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ταχυδρομείο, τράπεζες. 
Προσεχώς μεταφέρονται και άλλες αρμοδιότητες λόγω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (πρόνεια, 
πολεοδομία, άδειες βιομηχανίας κλπ), χωρίς επαρκή υλικοτεχνική υποδομή. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν κατά κανόνα πλακόστρωση, από φυσικούς λίθους, επεξεργασμένους 
εργοστασιακά ή διά χειρός. Υπάρχει δημοτικός φωτισμός, με ηλεκτροδοτούμενους ιστούς ή 
αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Διατίθενται κάδοι σκουπιδιών που αδειάζονται καθημερινά. 
Υπάρχουν δύο πλήρως εξοπλισμένες παιδικές χαρές. 

Όλος ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος και ιδιαίτερου φυσικού κάλους από την 
αρχαιολογική υπηρεσία. Έχει επίσης χαρακτηριστεί παραδοσιακός με το ΦΕΚ 594Δ’/1978. Υπάρχουν 
μεμονωμένα κτίρια ωστόσο, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα (Κτίριο «ΑΓΟΡΑ», δημοτικό 
φαρμακείο χωριού, οικία Γ. Γεννηματά Νημπορειός, εργαστήριο καμπανοποιΐας Νημπορειός, κλπ). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι η Νήσος Σύμη έχει δυναμική ανάπτυξης, αλλά 
δεν έχει γίνει επαρκής προσπάθεια τα τελευταία 20 χρόνια για να δημιουργηθούν υποδομές ώστε 
να την υποστηρίξουν. Δίκτυα και συγκοινωνίες είναι σταθερά μη επαρκή και υπολείπονται 
σημαντικά των σημερινών standards. 

Το φυσικό κάλος, δημιουργεί προϋποθέσεις επισκεψιμότητας και δημιουργίας ιδιωτικών 
επενδύσεων. Στο επίπεδο των κρατικών επενδύσεων (κεντρικού κράτους – τοπικών αρχών) δεν 
μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχει επάρκεια. Έχουν γίνει αποσπασματικές επεμβάσεις χωρίς masterplan ή 
εν γένει σχέδιο με συνέχεια και συνοχή για βάθος χρόνου με διαβάθμιση δράσεων σε 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Τα κριτήρια της ανάπτυξης του νησιού επικεντρώνονται τελικά στις υποδομές που πρέπει να 
δημιουργηθούν. Αυτές αφορούν τις συγκοινωνίες, τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και 
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λειτουργία συστήματος επεξεργασίας, το δίκτυο διανομής ύδατος και τις επεμβάσεις αισθητικού-
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Η Σύμη είναι νησί ορεινό, πετρώδες, άγονο και άνυδρο και έχει πλούσιο διαμελισμό που σχηματίζει 
πολλούς όρμους, κόλπους και λιμάνια. Κύριο λιμάνι είναι ο Γιαλός και δευτερεύον ο Νημπορειός και 
το Πέδι. Τα λιμάνια της Σύμης είναι κλειστά και ασφαλή από τους ανέμους.  

Το κλίμα είναι εύκρατο, υπάρχει έλλειψη βροχών και η υγρασία του εδάφους παρατείνεται μέχρι 
τον Νοέμβριο. Κατακρημνίσεις παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες όταν πνέουν νότιοι 
άνεμοι. Το κλίμα έχει ήπιο χειμώνα και θερμό καλοκαίρι. 

Ψηλότερο βουνό είναι η Βίγλα (550 μ.) που σχεδόν χωρίζει το νησί στο βόρειο και νότιο εκ των 
οποίων το βόρειο είναι χαμηλότερο και περισσότερο καλλιεργήσιμο. Διαθέτει ελάχιστα πεδινά και 
υψίπεδα.  

Στα ορεινά, όμως, υπάρχει εκπληκτική βλάστηση. Σημαντικότερα μικρά οροπέδια είναι του 
"Δρακούντα", του "Μέσα Νιμοράκι", ο "Ξύσος", του "Μεγάλου Σωτήρη" και του "Μικρού Σωτήρη", 
ενώ σημαντικότερες σχηματιζόμενες κοιλάδες είναι τα "Παναϊδάκια" ή "Νιμπορειού", με μεγαλύτερη 
την "κοιλάδα του Πέδι" όπου και καλλιεργούνται έντονα. 

Ο φυσικός φυτικός κόσμος περιλαμβάνει την αγριελιά και τα ψηλά κωνοφόρα δέντρα όπως 
κυπαρίσσι και τραχύ πεύκο. Τα βουνά της Σύμης καλύπτονται σημειακά από μικρά και μεγάλα 
δάση, που φιλοξενούν μεμονωμένους θάμνους ή συστάδες από ασκινούς κτλ. Η βελανιδιά, η 
χαρουπιά, το πουρνάρι, η αγριελιά, η αγριαχλαδιά συναντούνται αραιά στα επικλινή και ισόπεδα 
μέρη της Σύμης. Ο ασκινός συναντιέται παντού, ο ασπόλατας σποραδικά ενώ θάμνοι και 
νανόδεντρα σε συγκεκριμένα μέρη. Η ροδοδάφνη (πικροδάφνη) και η μυρτιά, ο ευκάλυπτος, τα 
αρμιρίδια, η γραμυθιά, η χουρμαδιά και η κρουκουκιά υπάρχουν επίσης στη Σύμη. Από τους 
θάμνους κυριαρχούν η αλισφακιά (φασκόμηλο), η αγριορίγανη, η έρικα, η θρούμαλλη, η θρούμπη 
(θυμάρι), ο απήγανος κ.α. 

Σήμερα έχει συντελεστεί μεγάλη καταστροφή της γνωστής χλωρίδας εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
βοσκής και της επίδρασης της βροχής στα πρανή με μετατόπιση γόνιμου χώματος προς τη 
θάλασσα. Η εγκατάλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων και η καταστροφική διαχείριση αρωματικών 
θάμνων προκάλεσαν ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. 

7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι μικρής κλίμακας, ήπιας μορφής και αφορούν επεμβάσεις επί 
υπαρχόντων έργων. Δεν προβλέπεται όχληση κατοίκων, αφού οι εργασίες γίνονται εκτός οικισμών. 

Σημασία θα δοθούν στα παρακάτω: 

 Τα προϊόντα εκσκαφών που στη περίπτωσή μας θα επαναχρησιμοποιηθούν ως επιχώματα. 
Εφόσον περισσέψουν, θα οδηγηθούν στο ΧΥΤΑ. 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει:  
 

 ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων 
 διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του 

εδάφους 
 αλλαγές στη τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους 
 καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού 
 οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή 

μακράν του τόπου αυτού 
 αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία 

λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή 
ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης 

 κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, 
κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές 

 σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
 δυσάρεστες οσμές 
 αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή 

στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση 
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 αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης 
φύσεως επιφανειακών υγρών 

 αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την 
ποιότητα απόπλυσης του εδάφους 

 αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι’ απευθείας προσθήκης νερού ή 
απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε 
τομές ή ανασκαφές 

 κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή 
παλιρροιακά κύματα 

 εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των 
μετακινήσεων των ζώων 

 αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου 
 έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου 
 Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της 

προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης 
 κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και 

πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ανώμαλων συνθηκών 

 Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό 
αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου 

 Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη 
για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου 

 σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για 
δημιουργία νέων πηγών ενέργειας 

 Το προτεινόμενο έργο δεν θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής 
τομείς κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμό, συστήματα επικοινωνιών, ύδρευση, 
υπονόμους/σηπτικούς βόθρους, αποχέτευση νερού βρόχινου, στερεά απόβλητα και 
διάθεση αυτών) 

 δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης 
υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας) 

 έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους 
 Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 

οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά 
τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα 

 Το προτεινόμενο έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών 
δυνατοτήτων αναψυχής 

 Το προτεινόμενο έργο δεν βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν. 1650/86 

 Δεν έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον 

 
Σύμη, 15-04-2022  Σύμη, 15-04-2022 

Ο συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Η προϊσταμένη ΤΥ 

   

Ιωάννης Κολοκυθάς   

Πολιτικός Μηχανικός  Μπάκα Σωτηρία 

  Αγρ. Τοπ. Μηχανικός 
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