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REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία
Ο Ευρωπαϊκός κα νον ισμός RE ACH
(Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals: Καταχώρηση,
Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών)
αφορά σε ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο
των χημικών ουσιών και ισχύει σε όλα
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή την
1η Ιουνίου 2007 αντικαθιστώντας ένα
πλήθος Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σκοπός του κανονισμού REACH είναι η
ενίσχυση της προστασίας ανθρώπων και
περιβάλλοντος και ισχύει για ουσίες οι
οποίες παράγονται ή εισάγονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σελ. 4&5

δραστηριότητες παραγωγής. Μία από τις
εν λόγω ομάδες αφορά στους παραγωγούς
χάλυβα ηλεκτρικού κλιβάνου, EAF Carbon
Steel Cluster, στην οποία είναι μέλος η
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Οι ομάδες αυτές
δημιουργήθηκαν με σκοπό τη συνεργασία
των εταιρειών παραγωγής χάλυβα για την
εφαρμογή του κανονισμού REACH.

Ο ρόλος των συνδετήρων στα υποστυλώματα και τις δοκούς κατασκευών
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Ο.Σ.) έχει
αναδειχθεί σε κρίσιμη παράμετρο για
την αντισεισμική ικανότητά τους.

Σελ. 6

του Α. Λαμπρόπουλου

Στο πλαίσιο της ικανοποίησης των
απαιτήσεων του νέου κανονισμού, η
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. έχει δημιουργήσει
ομάδα REACH η οποία παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις που αφορούν στο νέο
κανονισμό και προχωρά στις κατάλληλες
ενέργειες για την εφαρμογή του. ■

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η κοπή και η κάμψη των ράβδων οπλισμού,
είναι από τις πιο σημαντικές διεργασίες στη
φάση της διαμόρφωσης. Ο έλεγχος ορθής
εκτέλεσης των εργασιών αυτών στα κέντρα
διαμόρφωσης είναι απαραίτητος.

του Π. Μαυροειδή

REACH και παράγονται ή εισάγονται άνω
του ενός τόνου ετησίως. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η σταδιακή καταχώρηση
των ουσιών μέχρι το 2018.
Στην κοινοτική αγορά θα επιτρέπεται
μόνον η παραγωγή ή η διάθεση καταχωρημένων ουσιών, αλλιώς θα ισχύει το
“no data, no market” σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με το νέο κανονισμό.
Στη χώρα μας, η αρμόδια εθνική αρχή για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
REACH είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους,
Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Χαλυβουργιών
(Eurofer), στο πλαίσιο υποστήριξης του
κλάδου χάλυβα για την εφαρμογή του
νέου κανονισμού έχει συγκροτήσει τρεις
ομάδες χαλυβουργιών ανάλογα με τις

ΠΕΡΙ ΧΑΛΥΒΑ…

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, έχει διαμορφωθεί
αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο φέρει
το όνομα ενός από τους ιδρυτές της εταιρείας,
αείμνηστου Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Πρόκειται
για έναν υπερσύγχρονο χώρο που χρησιμοποιείται
για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων
για το προσωπικό του εργοστασίου, αλλά και τους
επισκέπτες της εταιρείας.
Σελ.3

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΑ

Απαίτηση του κανονισμού REACH είναι
όλες οι ουσίες άνω του ενός τόνου (που
παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ετησίως) να καταγράφονται στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA,
European Chemicals Agency) με έδρα
το Ελσίνκι.
Ο κανονισμός δεν αφορά αποκλειστικά
στη χημική βιομηχανία. Η βιομηχανία
παραγωγής χάλυβα επηρεάζεται άμεσα
από αυτή τη σύνθετη νομοθεσία από την
οποία απορρέουν σημαντικές υποχρεώσεις.
Η προ-καταχώρηση των ουσιών είναι το
πρώτο βήμα της πολυετούς διαδικασίας για
την εισαγωγή των ουσιών σε αυτό το νέο
σύστημα. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2008
θα πρέπει να έχουν προ-καταχωρηθεί οι
ουσίες οι οποίες εμπίπτουν στον κανονισμό

Eπωνύμως...
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, το τεχνολογικό και
παραγωγικό επίπεδο του κλάδου χάλυβος στην
Ελλάδα έχει πλέον καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικό,
με αποτέλεσμα να είναι ένας από τους λίγους
κλάδους που διατηρεί θετικό εμπορικό ισοζύγιο
με το εξωτερικό. Για πρώτη φορά δηλαδή στην
ιστορία της, η Ελλάδα εξάγει στο εξωτερικό περισσότερες ποσότητες μακρών χαλυβουργικών
προϊόντων από όσες εισάγει.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργήθηκαν και
συντηρούνται εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας
υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας.
Πρόκειται για περιζήτητες θέσεις απασχόλησης
που ανυψώνουν το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας
μας και της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες που στηρίζονται αποκλειστικά στο χαμηλό εργατικό κόστος.
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ήταν, είναι, και θα εξακολουθήσει
να είναι, ένας θετικός οικονομικός συντελεστής
στην Ελληνική οικονομία. Χωρίς να στηρίζεται
σε επιδοτήσεις από τον Έλληνα φορολογούμενο
και εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις της
απέναντι στο κράτος και στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, έφερε σε πέρας ένα πολυδάπανο
και πολυδιάστατο επενδυτικό πρόγραμμα, τα
οφέλη του οποίου ήδη διαχέονται σε ευρύτερα
στρώματα της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής
οικονομίας γενικότερα. Όλα αυτά με αμέριστη
φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Εταιρεία μας γνωρίζει πολύ καλά ότι η συνεχής
ανάπτυξη είναι ζωτική ανάγκη για την μακροχρόνια
επιβίωσή της. Όλοι μας γνωρίζουμε άλλωστε τη
θεωρία του ποδηλάτου: ό,τι δεν κινείται, πέφτει.
Η συνεχής ανάπτυξη δεν σημαίνει αναγκαστικά
γιγαντισμό. Το νεότερο και αποδοτικότερο δεν
προστίθεται στο παλαιότερο και απαρχαιωμένο,
το αντικαθιστά. Σε τελική ανάλυση αυτός είναι ο
ορισμός της εξέλιξης. Μόνο με τον τρόπο αυτό
μπορούμε να εξακολουθήσουμε να ανταγωνιζόμαστε
με επιτυχία, να προωθούμε την εγχώρια τεχνολογία
και να παράγουμε τεχνογνωσία. Μόνο έτσι θα
δημιουργήσουμε έναν εθνικό κορμό υψηλής
τεχνολογίας που θα μας καταστήσει ένα
πραγματικά βιομηχανικό κράτος. Ας το βάλουμε
καλά στο μυαλό μας, ότι μόνο με αναπτυγμένη
βιομηχανία θα πάψουμε να εξαρτώμεθα ως
χώρα από αμφιβόλου αξιοπιστίας υπηρεσίες
για την επιβίωσή μας.
Κάποιοι θεωρούν ότι απειλούνται από την
βιομηχανική ανάπτυξη. Πρόκειται για παράδοξη
άποψη που συνήθως δεν προέρχεται από ανθρώπους
του καθημερινού μόχθου. Ισχυρίζονται ότι η
βιομηχανική ανάπτυξη απειλεί το περιβάλλον και
ότι αυτοί και μόνο αυτοί, έχουν την ευαισθησία
και την θέληση να το προστατεύσουν. Πρέπει
επιτέλους να πρυτανεύσει η κοινή λογική. Το
περιβάλλον δεν πρόκειται να προστατευθεί εάν η
Ελλάδα γυρίσει πίσω στην λίθινη εποχή. Ας δουν
πώς συμβιώνει η βιομηχανία στην Ευρώπη σε
αρμονία με το περιβάλλον ακόμη και δίπλα ή μέσα
σε κατοικημένες περιοχές. Η συνεχής ανάπτυξή της
έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση όλο και περισσότερο βελτιωμένων τεχνολογιών προστασίας
του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την καθαρή
βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας των
τοπικών πληθυσμών.
Αυτός είναι και ο αντικειμενικός στόχος της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ. Ανάπτυξη με πλήρη σεβασμό
στο περιβάλλον.
Κώστας Ιωάννου
Διοικητικός Διευθυντής

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας
Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
Η επιτροπή σύνταξης του Κανονισμού Τεχνολογίας
Χαλύβων, μετά από συστηματική προσπάθεια δύο
και πλέον χρόνων, ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση
του νέου Κανονισμού, ο οποίος τέθηκε επίσημα σε
ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1416/Β/17-7-08). Για τον
Κανονισμό θα χρησιμοποιείται και η συνοπτική
ονομασία ΚΤΧ-2008, ενώ αντικαθιστά τις
προβλέψεις της παλαιότερης έκδοσης του 2000.
Ο νέος Κανονισμός ωστόσο δεν αποτελεί απλό
εκσυγχρονισμό της προηγούμενης έκδοσης,
λόγω και της αλλαγής των σχετικών Προτύπων.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σύνθετη εργασία,
που καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτήσεων
που σχετίζονται με την παραγωγή, τον έλεγχο
ποιότητας, τη διακίνηση, τη διαμόρφωση και την
τοποθέτηση των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
Έρχεται έτσι να συμπληρώσει τις απαιτήσεις των
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ
1421-3, που αναφέρονται κυρίως στις προδιαγραφές
παραγωγής και διάθεσης των χαλύβων οπλισμού.

Ξεχωριστή σημασία έχουν το εντελώς νέο κεφάλαιο
που περιλαμβάνει ο Κανονισμός και αφορά στα
κάθε είδους πλέγματα, συμπεριλαμβανομένων
εκτός των δομικών πλεγμάτων και των πλεγμάτων
στύλων και δοκών (μανδυών). Είναι η πρώτη φορά
που τίθενται με συστηματικό τρόπο προδιαγραφές
σε αυτές τις μορφές χαλύβων οπλισμού. Επίσης, η
διαπραγμάτευση του προβλήματος της διάβρωσης
είναι πιο εκτεταμένη σε σχετικό αυτοτελές
κεφάλαιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα
Παραρτήματα του Κανονισμού, τα οποία αποτελούν
και αναπόσπαστο μέρος του. Ορισμένα από αυτά
είναι εντελώς καινούργια και αναφέρονται και
σε ειδικά θέματα όπως: Ανοξείδωτοι χάλυβες,
Υφιστάμενες κατασκευές, Χάλυβες προ-έντασης,
Ασφάλεια και Υγιεινή εργαζομένων και άλλα.
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ θα συμβάλλει από τη μεριά
της στη διάχυση των σχετικών απαιτήσεων του
ΚΤΧ-2008, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή
κοινότητα, μέσω των ημερίδων της και άλλων
σχετικών πρωτοβουλιών. ■

Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος: Ημερίδες για
απαιτήσεις νέων Προτύπων ΕΛΟΤ και ΚΤΧ-2008
για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος σε συνεργασία
με το Τμήμα Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ,
διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων, για την
παρουσίαση των απαιτήσεων του ΚΤΧ-2008 και
των Νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους Χάλυβες
Οπλισμού Σκυροδέματος. Αφετηρία αποτέλεσε η
διοργάνωση σχετικής ημερίδας στο Ξενοδοχείο
ACROPOL στην Αθήνα στην αρχή του τρέχοντος
έτους. Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο
Θ. Δραγκιώτης, ΠΜ, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ και
υπεύθυνος Επιστημονικού Έργου. Προσφώνηση
απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΕΛΟΤ Ελευθέριος
Ντούλας. Η ημερίδα ξεκίνησε με εισήγηση της
Οργανωτικής Επιτροπής, την οποία παρουσίασε
η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος Ειρήνη
Κανιτάκη, ΠΜ, MSC, DIC, Επ. Συνεργάτης ΕΜΠ.
Στη συνέχεια ανεπτύχθησαν θεματικές εισηγήσεις.
Για τις απαιτήσεις που εισάγονται με τα νέα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2, 1421-3 μίλησαν
η Γ. Αγναντιάρη εκ μέρους του ΚΕΔΕ και ο
Π. Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός.
Για τις απαιτήσεις των Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος κατά τους Ευρωκώδικες 2 και 8,
μίλησε ο καθηγητής του ΕΜΠ Π. Γιαννόπουλος.
Στις διαδικασίες Πιστοποίησης Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος σύμφωνα με τα Πρότυπα και τις
απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές για την
έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος, αναφέρθηκαν οι Κ. Παναγιωτόπουλος,



Διευθυντής Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και Π. Πολατίδης,
Διευθυντής του Εργαστηρίου ΕΒΕΤΑΜ, αντίστοιχα.
Σε θέματα συγκολλήσεων Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος επικεντρώθηκε η εισήγηση
του καθηγητή της ΠΣΠΠ Στ. Δρίτσου. Τέλος,
στην τρίτη ενότητα, οι ελληνικές βιομηχανίες
χάλυβα παρουσίασαν η κάθε μια το εσωτερικό
σύστημα ελέγχου ποιότητας των προϊόντων
τους. Εκ μέρους της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ μίλησε ο
Ι. Νικολάου, Δρ. ΜΜΜ, Αν. Διευθυντής Ποιότητας.
Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον 250 περίπου Μηχανικοί από την Αττική,
αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ανάλογη
ημερίδα με μεγάλη επιτυχία έγινε και στην
Αλεξανδρούπολη τον περασμένο Ιούνιο. ■

Τεχνικές ημερίδες ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μεγάλη συμμετοχή στην Θεσσαλονίκη
Διευθυντής Ποιότητας στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,
παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία
διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις
για ειδικά θέματα. Οι Σ. Δρίτσος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και Χ. Καραγιάννης,
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τις
επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές και
την όπλιση κόμβων σε κατασκευές οπλισμένου
σκυροδέματος, αντίστοιχα.
Το κλείσιμο της ημερίδας έκανε ο Π. Παντζίκας,
Εμπορικός Διευθυντής της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, ο
οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεγάλου
επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. ■
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον
περασμένο Ιούλιο, στη Θεσσαλονίκη, η τεχνική
ημερίδα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, στο πλαίσιο
της συνεχούς δραστηριότητας της εταιρείας
για τεχνική ενημέρωση και συζήτηση με
τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο των
κατασκευών γενικότερα. Η ενδέκατη κατά
σειρά ημερίδα της εταιρείας, σημαδεύτηκε
από τη συμμετοχή 700 περίπου μηχανικών
στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου “Hyatt
Regency Thessaloniki”, καθώς και από την

παρουσία εκπροσώπων της πανεπιστημιακής
κοινότητας, από τρεις Πολυτεχνικές Σχολές.
Η ημερίδα ξεκίνησε με την εισήγηση του Γ.
Πενέλη, Ομότιμου Καθηγητή Α.Π.Θ., πάνω
στις απαιτήσεις όπλισης των αντισεισμικών
κατασκευών. Στη συνέχεια ο Π. Μαυροειδής,
Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης και Τεχνικής
Υποστήριξης στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, αναφέρθηκε
στις νέες απαιτήσεις του ΚΤΧ-2008 σε ό,τι
αφορά στη διαμόρφωση χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, ενώ ο Ι. Νικολάου, Αναπληρωτής

Αμφιθέατρο «Παναγιώτης Θ. Αγγελόπουλος»
Ένα σύγχρονο εργοστάσιο, όπως αυτό της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, δεν μπορεί παρά να διαθέτει
και εξίσου σύγχρονους βοηθητικούς χώρους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ εγκαινίασε
πρόσφατα τη λειτουργία του νέου αμφιθεάτρου
πολλαπλών εκδηλώσεων του εργοστασίου, το
οποίο φέρει το όνομα του, εκ των ιδρυτών της
εταιρείας, αείμνηστου Παναγιώτη Αγγελόπουλου.
Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο χώρο που
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση
διαφόρων εκδηλώσεων για το προσωπικό
του εργοστασίου, αλλά και τους επισκέπτες
της εταιρείας. Διαθέτει χώρο υποδοχής και
φιλοξενίας και μια κύρια αίθουσα εξοπλισμένη
με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε τεχνολογία
οπτικοακουστικών μέσων.
Στο αμφιθέατρο “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”
έχουν ήδη λάβει χώρα εκδηλώσεις, όπως
εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, σεμινάρια
επιμόρφωσης τεχνιτών τοποθέτησης χάλυβα
οπλισμού σκυροδέματος και άλλες εκδηλώσεις
στα πλαίσια επισκέψεων φοιτητών Πολυτεχνείων
και ΤΕΙ. Τελευταία μάλιστα φιλοξενήθηκαν σ’
αυτό μαθητές Ιταλικών σχολείων που πραγματο-

ποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο εργοστάσιο
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, όπως και οι μηχανικοί –
ελεύθεροι επαγγελματίες του Νομού Καρδίτσας,
οι οποίοι ενημερώθηκαν για θέματα παραγωγής
χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος από στελέχη
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ. Οι φωτογραφίες με τις
διάφορες απόψεις του αμφιθεάτρου είναι
από τις δυο αυτές εκδηλώσεις. ■



Κοπή και κάμψη χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

θα υπάρχει υποβάθμιση ορισμένων χαρα-

θλιπτική καταπόνηση. Η λειτουργία των

καθοριστικά από τα μηχανικά χαρακτηριστικά

κτηριστικών τους και κυρίως μείωση της

εγκάρσιων νευρώσεων ως σημείων

τους, από την επιφανειακή σκληρότητα του

διαθέσιμης ολκιμότητας. Από εδώ προκύπτει

συγκέντρωσης τάσεων επιτείνει τα προ-

υλικού, αλλά και από τη μορφολογία του

Η εισαγωγή του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ 1421,

και η σημασία της όσο το δυνατόν

βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν

(χαρακτηριστικά διαστάσεων).

με τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά που θέτει,

μεγαλύτερης αρχικής ολκιμότητας του

περιπτώσεις ψαθυρών θραύσεων, όταν

Οι χάλυβες οπλισμού Tempcore/Thermex

δημιουργεί την ανάγκη για διερεύνηση της

υλικού.

γίνονται κάμψεις σε τύμπανα μικρών

εμφανίζουν κάποια προβλήματα στη

επάρκειας των απαιτήσεων για τις ελάχιστες

Για να πραγματοποιηθεί κάμψη του υλικού,
χρειάζονται να επιβληθεί τάση, πέραν του

διαμέτρων. Η πιθανότητα ψαθυρής θραύσης

διεργασία της κάμψης αν δεν τηρηθούν

διαμέτρους των τυμπάνων καμπύλωσης.

αυξάνεται, όταν οι κάμψεις γίνονται σε

οι σχετικές απαιτήσεις, λόγω και της

χαμηλές θερμοκρασίες.

αυξημένης σκληρότητας του μαρτενσιτικού

Επιπλέον του προβλήματος ψυχρής παρα-

φλοιού. Οι χάλυβες ψυχρής διαμόρφωσης,

μόρφωσης, υπερβολικά μικρές διάμετροι

λόγω χαμηλότερης δυσθραυτότητας,

οδηγούν και σε σύνθλιψη του σκυροδέματος

κάμπτονται ευκολότερα, έχουν όμως,

του Παναγιώτη Μαυροειδή, Διευθυντή R&D και Τεχνικής Υποστήριξης
L≤6m

ΔL=±20mm

L>6m

ΔL=±30mm

Πίνακας 1: Ανοχές κοπής ενός ευθύγραμμου τμήματος μήκους L

L≤0,5m

ΔL=±10mm

0,5m<L≤1,5m

ΔL=±15mm

1,5m<L≤6m

ΔL=±20mm

Οι χάλυβες B500C

παραμόρφωση. Αυτή ενδέχεται να είναι

L>6m

ΔL=±30mm

έχουν μεγαλύτερη

σημαντική, αν η κάμψη γίνεται σε τύμπανο

δυσθραυστότητα

μικρής διαμέτρου. Για παράδειγμα, έστω

σημείου διαρροής, άρα υπάρχει πλαστική

Πίνακας 2: Ανοχές κεκαμμένου τμήματος μήκους L

L≤0,05m

ΔL=±5mm

από τους χάλυβες

ότι κάμπτουμε κατά 90°, ράβδο χάλυβα με

0,05m<L≤0,20m

ΔL=±10mm

S500s και συνεπώς

όριο διαρροής 500MPa, διαμέτρου d=12

που περικλείεται στα σκέλη του οπλισμού,

γενικά, χαμηλότερη ολκιμότητα. Ειδικά

0,20m<L

ΔL=±20mm

απαιτείται μεγαλύτερη

mm, σε τύμπανο κάμψης με διαφορετικά

κατά την επιβολή των καταπονήσεων. Από την

στην περίπτωση χαλύβων ψυχρής έλασης, η

μεγέθη διαμέτρου Φ.

άλλη, η διάμετρος δεν μπορεί να είναι πολύ

ομοιόμορφη επιμήκυνση είναι πολύ χαμηλή

μεγάλη, διότι θα υπάρχουν δυσκολίες κατά

και η χρήση τους είναι απαγορευτική σε

την φάση της τοποθέτησης του οπλισμού.

κατασκευές που απαιτείται αυξημένη

Πίνακας 3: Ανοχές απόστασης μεταξύ διαδοχικών παράλληλων
ράβδων, για απόσταση L μεταξύ των ράβδων

Σχήμα 2: Κουρμπαδόρος για
κάμψη χαλύβων οπλισμού

ενέργεια παραμόρφωσης για την κάμψη
τους. Το αυξημένο ποσοστό μαγγανίου,

β) Την αποφυγή βλαπτικής υποβάθμισης

που συχνά υπάρχει σε χάλυβες αυτής της

των ιδιοτήτων του υλικού. Εδώ, για παρά-

κατηγορίας, δεν επιτρέπει παράβλεψη

Η ψυχρή παραμόρφωση, στην περιοχή

πλαστιμότητα. Γι’ αυτό άλλωστε και χρησιμο-

δειγμα, εμπίπτει η πρόβλεψη για μηχανική

των απαιτήσεων για επίσης ελάχιστες

της κάμψης δημιουργεί και προβλήματα

ποιούνται βασικά μόνο για την παραγωγή

κοπή των ράβδων και αποφυγή της κοπής με

διαμέτρους των τυμπάνων κάμψης (κάτι που

γήρανσης του υλικού. Με τον όρο αυτό

δομικών πλεγμάτων. Στους χάλυβες ψυχρής

φλόγα οξυγόνου, όπως και οι απαιτήσεις για

δυστυχώς αποτελούσε καθεστώς σήμερα).

αναφερόμαστε στη μεταβολή των μηχανικών

ολκής, η υποβάθμιση της ολκιμότητας είναι

τις ελάχιστες διαμέτρους των κυλινδρικών

Σε διαφορετική περίπτωση, παρουσιάζονται

ιδιοτήτων του υλικού με το πέρασμα του

ηπιότερη, αλλά επίσης σημαντική. ■

σε διάφορες γωνίες (Σχήμα 1).

στελεχών κάμψης, που δίνονται από τον

προβλήματα ψαθυρών θραύσεων.

χρόνου, που κυρίως σημαίνει περαιτέρω

Η κοπή και η κάμψη των ράβδων οπλισμού,

εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα 17.1 του ΕΚΩΣ.

Σημαντικό θέμα για την ποιότητα των

μείωση της ολκιμότητας και αύξηση του

είναι από τις πιο σημαντικές διεργασίες στη

Οι απαιτήσεις αυτές διαφοροποιούνται

κάμψεων είναι επίσης να πραγματοποιούνται

φάση της διαμόρφωσης. Οι διαστάσεις και τα

ανάλογα με την ποιότητα του οπλισμού και τη

με αργή και σταθερή ταχύτητα.

σχήματα, δίνονται από τους πίνακες οπλισμού,

διάμετρο των ράβδων, αλλά και το είδος /

Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν πραγματο-

που ετοιμάζονται με βάση τα σχέδια ξυλο-

τη διάταξη του οπλισμού. (Πίνακας 4).

ποιούμε κάμψη των χαλύβων οπλισμού,

Σε μια κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
θα χρειαστεί σε πολλές περιπτώσεις (αγκυρώσεις με κάμψη, συνδετήρες, συνδέσμους
κ.λπ.) να γίνει κάμψη των ράβδων οπλισμού

τύπων και τις λεπτομέρειες όπλισης.

α) Την ανάγκη εξασφάλισης ακρίβειας

διαστάσεων και σχήματος για κατα-

Α

Άγκιστρα

Διάμετρος ράβδου ∅ (mm)

mm=0,25%.

Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000)
2. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων

H εξωτερική ίνα εφελκύεται (Σχήμα 3)

επιβλαβή τρόπο.

Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. 2008),

2,5∅

4,0∅

και προκαλούνται παραμορφώσεις πολύ

Συνήθως, υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ

2

∅≥20

5,0∅

7,0∅

μεγαλύτερες από την παραμόρφωση

των απαιτήσεων για το μέγεθος των

διαρροής (Πίνακας 5).

διαμέτρων σε εργαστηριακές δοκιμές κάμψης

σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων στην

και σε κάμψεις του οπλισμού στο εργοτάξιο.

όπλιση στοιχείων από οπλισμένο

Β

Επικάλυψη σκυροδέματος κάθετη στην
επιφάνεια καμπύλωσης και απόσταση
αξόνων ράβδων οπλισμού

Κάμψεις και άλλες καμπυλώσεις
(π.χ. σε γωνίες πλαισίων)

S220

S400, S500

> 100mm και >7∅

10∅

10∅

σχέση προς την ονομαστική της τιμή (ΚΤΧ-

2(2)

> 50mm και >3∅

10∅

2008, Παράγραφος 6.9). Οι διαμορφωμένες

3(2)

≤ 50mm ή ≤3∅

15∅

ονομαστική της τιμή):

1. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου

τα προηγούμενα προβλήματα με το λιγότερο

S400, S500

1

απόκλιση ΔL μιας διάστασης L ως προς την

μεταξύ τους– επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν

S220

την πιθανή απόκλιση ΔL μιας διάστασης L σε

ανοχών (οι οποίες αντιστοιχούν σε πιθανή

Κανονισμών –με όλες τις διαφορές που έχουν

∅<20

ανοχές μήκους κατά την κοπή, ο ΚΤΧ ορίζει

να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις

Οι προβλέψεις των Προτύπων και των

1

σκευαστικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά στις

ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος πρέπει

H παραμόρφωση διαρροής είναι:
ε=σ/Ε=500/200.000=0,0025 mm/

Ο έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εργασιών
αυτών, σχετίζεται με:

ορίου διαρροής.
Σχήμα 3: Υπολογισμός εφελκυστικών παραμορφώσεων στην
‘’ράχη’’ ράβδου που έχει καμφθεί

Κατά κανόνα οι κάμψεις στο εργοτάξιο,

3. Έρευνα κατασκευαστικών

σκυρόδεμα, Κ. Τρέζος, Π. Μαυροειδής,
130 Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος,

πραγματοποιούνται με δυσμενέστερο

Ρέθυμνο, 1999

τρόπο. Στη γενική περίπτωση θα υπήρχε

4. Συμπεριφορά καμπύλων

20

μεγαλύτερη ασφάλεια αν απαγορεύονταν

Π. Μαυροειδής, 130 Ελληνικό Συνέδριο

16

μικρότερες διάμετροι κάμψεις από αυτές

Σκυροδέματος, Ρέθυμνο, 1999

Πίνακας 5: Παραμορφώσεις κάμψης ράβδου 12mm χάλυβα
κατηγορίας με όριο διαρροής 500 MPa

που ορίζουν οι εργαστηριακές δοκιμές

5. Handling of reinforcement on

Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούνται στην

H συμπεριφορά των χαλύβων οπλισμού

εσωτερική πλευρά, όπου υπάρχει υψηλή

σκυροδέματος στην κάμψη επηρεάζεται

d

50

15∅

2d

33,3

20∅

4d
5d

Πίνακας 4: Eλάχιστη διάμετρος καμπύλωσης (1)
(1)
Οι απαιτήσεις του ΕΚΩΣ βασίζονται ακόμη στις κατηγορίες ποιότητας S500 του ΕΚΩΣ, καθότι αυτός δεν έχει αναθεωρηθεί μετά
την διαμόρφωση της νέας έκδοσης του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων. Όταν πρόκειται για κάμψη χαλύβων κατηγορίας Β500C,
τότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις για τους χάλυβες S500, εννοώ όταν πρόκειται για κάμψη χαλύβων κατηγορίας
Β500Α, οι διάμετροι καμπύλωσης του παραπάνω πίνακα τριπλασιάζονται. (ΚΤΧ-2008, Παράγραφος 6.5)
(2)
Aν κάμπτονται στην ίδια θέση ράβδοι περισσότερων στρώσεων, τότε οι τιμές διαμέτρων D για ράβδους εσωτερικών στρώσεων θα
αυξάνονται κατά 50%.



Διάμετρος τυμπάνου
Παραμόρφωση
κάμψης Φ
εξωτερικής ίνας (%)

ΦΕΚ 1416/Β/17.7.2008

αγκυρώσεων, Κ. Τρέζος, Σ. Μουγιάκος,

site (and in the reinforcing shops).

κάμψεις.

Pacific Steel Co. New Zealand



Βιβλιογραφία

Σχήμα 1: Ράβδοι οπλισμού που έχουν υποστεί κάμψη.

Αγκύρωση Συνδετήρων
σε Στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α. Ε.
Εταιρεία Εμπορίας και Κατεργασίας Σιδήρου

του Α. Λαμπρόπουλου, Πολιτικού μηχανικού

Οι σύγχρονες αντιλήψεις αντισεισμικού
σχεδιασμού Κατασκευών Ο.Σ. έχουν αναβαθμίσει
το ρόλο των συνδετήρων σημαντικά. Έως δώδεκα
φορές μεγαλύτερη ποσότητα συνδετήρων
τοποθετούνται σήμερα στις κατασκευές μας
απ’ ότι στο παρελθόν, πριν το 1984. Ο ρόλος
τους συνίσταται, αφ’ ενός μεν, στην εξασφάλιση
επαρκούς διατμητικής αντοχής και αφετέρου
στην αύξηση της πλαστιμότητας του δομικού
στοιχείου. Οι συνδετήρες μειώνουν τον κίνδυνο
λυγισμού των διαμηκών θλιβομένων ράβδων,
μέσω της εγκάρσιας στήριξης που τους παρέχουν,
και μαζί με αυτές εγκιβωτίζουν την θλιβόμενη
ζώνη. Προσφέροντας έτσι περίσφιγξη στο
στοιχείο, αυξάνεται θεαματικά η πλαστιμότητά
του και βελτιώνεται η αντοχή του. Επιπρόσθετα,
οι συνδετήρες συντελούν στην βελτίωση της
συνάφειας σκυροδέματος και διαμήκων
ράβδων.
Όμως, η αποτελεσματικότητα των συνδετήρων
εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων, μία από
τις οποίες αφορά στον τρόπο που «κλείνουν» οι
συνδετήρες στα άκρα τους. Αν τα άγκιστρα στα
άκρα των συνδετήρων δεν έχουν εξασφαλισμένη
καλή αγκύρωση, η αποτελεσματικότητα των
συνδετήρων είναι μειωμένη, σε βαθμό που σε
ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να θεωρηθεί
μηδαμινή. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό
Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ, 2000) η
αγκύρωση των συνδετήρων μπορεί να γίνεται
με έναν από τους τρόπους που παρουσιάζονται
στο Σχήμα 1. Συνιστώμενος τρόπος είναι η
διάταξη που φαίνεται στο Σχήμα 1α. Όμως, κατά
περίπτωση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και μία
από τις άλλες τρεις εμφαινόμενες διατάξεις.
Πάντως, οι διατάξεις που παρουσιάζονται στα
Σχήματα 1γ και 1δ επιτρέπονται μόνο όταν
δεν προκαλείται διάρρηξη ή αποκόλληση του
σκυροδέματος επικάλυψης, που προϋποθέτει
ότι η επικάλυψη στην περιοχή αγκύρωσης είναι
τουλάχιστον 50mm.

Στις κρίσιμες περιοχές των υποστυλωμάτων
με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, που
κατά τον Κανονισμό είναι οι περιοχές του πάνω
και κάτω μέρους του υποστυλώματος (αλλά
συχνότερα είναι το συνολικό τους ύψους), αλλά
και στα τοιχώματα, τα άγκιστρα απόληξης των
συνδετήρων πρέπει να κάμπτονται υπό γωνία
έτσι ώστε το ακραίο τμήμα τους να βρίσκεται
στον πυρήνα της διατομής. Ως εκ τούτου, η
κάμψη των αγκίστρων των συνδετήρων που
καταλήγουν σε γωνιακές ράβδους πρέπει να
γίνεται υπό γωνία 135ο (Σχήματα 1α, 2α και
2β). Διαφορετικά, αν η κάμψη γίνει υπό γωνία
90ο (Σχήματα 1β, 2γ και 2δ), όπως μερικές
φορές γίνεται κατ’ ανοχή του Κανονισμού,
για «διευκόλυνση της τοποθέτησής» τους, το
πιθανότερο είναι ο συνδετήρας να «ανοίξει» στη
φάση αποφλοίωσης της διατομής στη διάρκεια
μιας ισχυρής καταπόνησης του υποστυλώματος
ή του τοιχώματος. Αυτό συμβαίνει, επειδή το
ακραίο τμήμα του αγκίστρου βρίσκεται στο
σκυρόδεμα της επικάλυψης. Στην περίπτωση
αυτή καταργείται η εγκάρσια στήριξη των
διαμήκων ράβδων, αυξάνοντας τον κίνδυνο
λυγισμού τους στη φάση που αυτές θα θλίβονται,
ενώ παύει η δυνατότητα προσφοράς περίσφιγξης
και διατμητικής αντοχής στο δομικό στοιχείο.
Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται μια εικόνα αστοχίας
αυτού του τύπου μιας διαμήκους ράβδου
υποστυλώματος, όπου η κάμψη των αγκίστρων
των συνδετήρων είχε γίνει υπό γωνία 90ο.

Σχήμα 2: Κλείσιμο συνδετήρων σε διατομές ορθογωνικής
διατομής.

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Πείτε μας λίγα λόγια για
την ιστορική διαδρομή της ΜΑΡΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στο χώρο της εμπορίας
χάλυβα οπλισμού σκυροδέρματος.

Σχήμα 4: Ενδεικτική απεικόνιση αγκύρωσης συνδετήρα σε
μεσαία ράβδο οπλισμού με κάμψη γωνίας 90ο με το άκρο
του εντός του πυρήνα της διατομής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελληνικός
Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ
2000) δεν επιβάλλει κλειστούς συνδετήρες
ή άγκιστρα με κάμψη υπό γωνία 135ο, σε
συνδετήρες δοκιδοτών πλακών ή πλακοδοκών,
όταν τα άκρα των συνδετήρων καταλήγουν σε
διαμήκεις ράβδους που βρίσκονται στο πέλμα
του συμπαγούς τμήματος της πλάκας (Σχ. 5).

Σχήμα 5: Κλείσιμο συνδετήρων σε πλακοδοκούς ή δοκιδοτές
πλάκες στην περιοχή της συμπαγούς πλάκας.

Πρέπει ως εκ τούτου να τονιστεί ότι υποχρέωση
για κάμψη των αγκίστρων των συνδετήρων υπό
γωνία 135ο αφορά ουσιαστικά τα υποστυλώματα
και τα τοιχώματα. ■

1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (2000), “Ελληνικός
Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος
– ΕΚΩΣ 2000”, Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων, Αθήνα.
2. Φαρδής Μ. (2006), «Μαθήματα
Οπλισμένου Σκυροδέματος» Μέρος Ι,
Διδακτικό Βιβλίο, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

«Π. Μάρκου»: Το έτος 1988, συστήσαμε μαζί με
τον κουνιάδο μου την εταιρεία εμπορίας σιδήρου
«ΠΑΝ . ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα τη σημερινή
μας διεύθυνση, στο Ίλιον Αττικής, καθώς
ήμασταν αποφασισμένοι να διευρύνουμε
τις επαγγελματικές μας αναζητήσεις και να
επενδύσουμε στο χώρο με μια πιο συντονισμένη
προσπάθεια. Γνωρίζαμε και οι δύο το χώρο
καλά (προσωπικά απασχολούμαι αποκλειστικά
στο χώρο της κατασκευής οικοδομής ήδη από
το 1967). Στην απόφασή μας αυτή, η οποία
προϋπέθετε, εύλογα, μεγάλο ρίσκο, μας
στήριξαν όλοι οι γνωστοί με τους οποίους
συνεργαζόμασταν μέχρι τότε. Έτσι, λόγω των
πολύ καλών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας που είχαμε διαμορφώσει ήδη με τους
μετέπειτα πελάτες μας, αλλά και της δικής
μας αφοσίωσης και του αυξημένου επαγγελματισμού μας, βρήκαμε αμέσως, από την
αρχή της προσπάθειάς μας, τη στήριξη όλων.
Καθώς η εταιρεία μας σημείωνε μια σταθερά
ανοδική πορεία και τύγχανε αναγνώρισης
στο χώρο, το έτος 2007 την μετατρέψαμε σε
ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να διευρυνθεί
και το αντικείμενο των εργασιών μας, πέραν
της εμπορίας σιδήρου και στην συστηματική
ανέγερση οικοδομής με σκοπό την πώληση,
όπως άλλωστε είχαμε πράξει αποσπασματικά
στο παρελθόν.

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Πόσο πιστεύετε πως θα
συμβάλουν οι νέες επενδύσεις στις
εγκαταστάσεις σας στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών που προσφέρετε;
«Π. Μάρκου»: Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας
μας αποτελούνται από χώρους γραφείων,
χώρους υγιεινής και χώρο 3.000 τ.μ. για την
κοπή, επεξεργασία και αποθήκευση σιδήρου,
εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα. Ήδη,
το 2007 αποφασίσαμε και πραγματοποιήσαμε
τη στέγαση των 1.000 τ.μ. του ως άνω χώρου.
Η απόφασή μας αυτή ελήφθη προκειμένου
να έχουν οι εργαζόμενοι καλύτερο περιβάλλον εργασίας από άποψη συνθηκών, αλλά
και ασφάλειας και εκτιμούμε ότι η επένδυση
αυτή θα συμβάλει στην αποδοτικότητα των
εργαζομένων και εν τέλει στην ποιοτική
αναβάθμιση της δουλειάς μας.

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Σε ποιους πελάτες στοχεύει
η εταιρεία σας και ποια η διαφοροποίησή
της έναντι του ανταγωνισμού;

Σχήμα 3: Άνοιγμα συνδετήρα υποστυλώματος αγκυρωμένου
με άγκιστρο 90ο στο σκυρόδεμα επικάλυψης.

Σχήμα 1: Προβλεπόμενες διατάξεις αγκύρωσης συνδετήρων
κατά τον ΕΚΩΣ 2000

Αναφορές

Ο ρόλος των συνδετήρων στα υποστυλώματα
και στις δοκούς κατασκευών από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα (Ο.Σ.) έχει αναδειχθεί σε κρίσιμη
παράμετρο για την αντισεισμική ικανότητά τους.

Προφανώς, όταν τα άκρα κάποιων συνδετήρων
καταλήγουν σε ενδιάμεσες ράβδους, η κάμψη
των αγκίστρων υπό γωνία 90ο είναι σωστή, όταν
το άκρο του αγκίστρου μπορεί να βρίσκεται
εντός του πυρήνα της διατομής (Σχ. 4).



Ο Ανδρέας Π. Λαμπρόπουλος είναι
πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές
σπουδές στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
των Κατασκευών και ειδικεύεται σε θέματα ανθεκτικότητας και επεμβάσεων σε
κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

«Π. Μάρκου»: Η εταιρεία μας απευθύνεται στον
οποιοδήποτε σχετίζεται με την κατασκευή ανέγερση οικοδομής. Οι πελάτες μας είναι ιδιώτες,
ιδιοκτήτες οικοδομών, μηχανικοί, κατασκευαστές,
εταιρείες, ενώ έχουμε δραστηριοποιηθεί και
στον χώρο των δημοσίων έργων.
Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μας αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις απαιτήσεις του
χώρου, την κατάσταση στην αγορά και τις
συναλλακτικές συνήθειες, οι οποίες πολλές
φορές απαιτούν ευελιξία στην οποία ανταποκρινόμαστε πιστεύοντας και χτίζοντας στις
αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας, τόσο με τους πελάτες μας όσο και με
τους προμηθευτές μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των αρχικών μας
πελατών -από το 1988- εξακολουθούν να
συνεργάζονται αποκλειστικά μαζί μας μέχρι
σήμερα, ενώ η προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας, θεωρούμε ότι έχει επίσης
ενισχύσει την εμπιστοσύνη της πελατείας μας.

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Πώς κρίνετε την αγορά του
σιδήρου-μπετόν φέτος και πως πιστεύετε
πως θα εξελιχθεί στο μέλλον στην περιοχή
δραστηριοποίησής σας;
«Π. Μάρκου»: Δραστηριοποιούμαστε κυρίως
στην περιοχή της Αττικής, αποσπασματικά όμως
και στην επαρχία. Είναι πράγματι γεγονός ότι η
έκδηλη γενική ύφεση που παρατηρείται στην
οικονομία και παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις,
αντανακλάται ιδιαίτερα φέτος και στο χώρο
της οικοδομής. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι εφόσον
η εταιρεία μας έχει πλέον εδραιωθεί στο
χώρο, διαθέτει τα εμπορικά εχέγγυα που
απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθει στην
κρίση αυτή, όπως άλλωστε έχουμε πράξει μέχρι
σήμερα. Επίσης, λόγω και της τοποθεσίας μας,
δραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα σε περιοχές
της Δυτικής Αττικής που μπορούν να θεωρηθούν αναπτυσσόμενες καθώς υπάρχει ακόμα
μεγάλη προοπτική ανέγερσης οικοδομών.
Σε συνδυασμό με τη χαμηλή, συγκριτικά,
αντικειμενική αξία της γης στις περιοχές αυτές,
εκτιμούμε ότι οι προοπτικές επένδυσης στις
περιοχές αυτές θα συνεχίσουν να αποτελούν
ένα επικερδές πεδίο δραστηριοποίησης της
εταιρείας μας.



«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Πόσο σημαντική είναι η επιλογή
του προμηθευτή σας, ποια τα κριτήρια
επιλογής και πώς κρίνετε τη συνεργασία
σας με την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ;
«Π. Μάρκου»: Για έναν επαγγελματία έμπορο
είναι εύλογο ότι το πρώτο στοιχείο στο οποίο
πρέπει να ανταποκριθεί είναι η ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρει και των εμπορευμάτων του. Ήδη από το έτος 1988, όταν
αναζητήσαμε τους πρώτους προμηθευτές μας,
στραφήκαμε προς την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ,
η οποία για εμάς αποτελούσε εγγύηση λόγω
της θέσης της στον χώρο. Από τις πρώτες μας
επαφές και παρά την μικρή οικονομική δύναμη
της εταιρείας μας εκείνη την εποχή τύχαμε
του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των
στελεχών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ. Σιγά – σιγά και
καθώς αναπτυσσόταν η δραστηριοποίησή μας
και μεγάλωνε το εύρος των εργασιών, επενδύσαμε σε μια άριστη συναλλακτική σχέση με
την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, αναπτύξαμε ένα σημαντικό
κώδικα συνεργασίας, ο οποίος στηρίζεται μέχρι
σήμερα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα και ευελιξία, που αποτελεί για εμάς
ζητούμενο, αλλά και στις άριστες προσωπικές
σχέσεις με τα στελέχη της. ■

Παναγιώτης Μάρκος
Διευθύνων Σύμβουλος της «Μάρκος
Σιδηρεμπορική Α.Ε. Εταιρεία Εμπορίας
και Κατεργασίας Σιδήρου»



