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ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αξιοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης του ακαδηµαϊκού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής  

Μελέτη µε αντικείµενο τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση των ρευµάτων 
διαφυγής (stray currents) του υπό 
κατασκευή  ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης 
ανέλαβε να εκπονήσει το Εργαστήριο 
Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ισχύος * 
(www.psm.ucy.ac.cy) του Τµήµατος 
Ηλ ε κ τ ρ ο λ ό γων Μηχα ν ι κών κα ι 
Μ η χ α ν ι κ ώ ν Υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν τ ο υ 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Η εκπόνηση της 
µελέτης, που ανατέθηκε στο Εργαστήριο 
Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ισχύος, τον 
περασµένο Δεκέµβριο, σε συνεργασία 
µε την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, τελεί υπό 

την ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή Χαράλαµπου Α. Χαραλάµπους ο οποίος 
επιµελείται του εν λόγω Εργαστηρίου. Η έρευνά του τα τελευταία χρόνια, στον τοµέα 
της δυναµικής µοντελοποίησης των αλληλένδετων µηχανισµών ηλεκτρισµού και 
ηλεκτρολυτικής διάβρωσης κατά τη λειτουργία Μαζικών Συστηµάτων Μεταφοράς - 
«Μετρό», υλοποιήθηκε µε τη µορφή του λογισµικού εργαλείου ‘StrayCALC’, το οποίο 
εκµεταλλεύεται εµπορικά η εταιρεία  Intertek CAPCIS U.K.  Το λογισµικό εργαλείο έχει 
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ήδη χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε µελέτες που αφορούσαν στο 
σχεδιασµό υπόγειων και υπέργειων σιδηροδροµικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
µελέτη για το σύστηµα της 2ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη και η µελέτη για το σύστηµα 
στη Μπανκονκ (µπλέ γραµµή).  

Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ 
IMPREGILO-ANSALDO T.S.F.-SELI-ANSALDOBREDA. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
δικτύου Μετρό στην Θεσσαλονίκη είναι τα εξής: 13 σύγχρονοι σταθµοί µε κεντρική 
αποβάθρα, 9,6 χλµ. γραµµής µε δύο ανεξάρτητες σήραγγες µονής τροχιάς, 18 υπέρ-
αυτόµατοι συρµοί τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιµατιζόµενοι, οι οποίοι θα 
κινούνται χωρίς οδηγό αλλά µε συνοδό, συστήµατα αυτόµατων θυρών επί των 
αποβάθρων κάθε σταθµού για καλύτερη εξυπηρέτηση και µέγιστη ασφάλεια του 
επιβατικού κοινού και δηµιουργία αµαξοστάσιου έκτασης 50.000 τ.µ. στην περιοχή της 
Πυλαία.  

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Δηµόσιας Εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, η οποία έχει τη 
γενική εποπτεία του έργου, τον περασµένο Οκτώβριο, «τα έργα Μετρό, παγκόσµια, 
δύνανται να κατασκευασθούν από λίγες και άκρως εξειδικευµένες εταιρείες που έχουν 
τη γνώση και την εµπειρία να συγκεράσουν τη λίαν απαιτητική κατασκευή σηράγγων, 
σταθµών και φρεάτων σε αστικό περιβάλλον µε µηδενικές επιπτώσεις στα παρακείµενα 
κτίρια και υποδοµές, µε τον συνδυασµό 45 περίπου ηλεκτροµηχανολογικών και 
σιδηροδροµικών συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και µε υπεραυτόµατους 
συρµούς που οδηγούνται από κεντρικούς υπολογιστές, µεταφέροντας µε ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ακρίβεια δεκάδες χιλιάδες επιβάτες την ώρα». 

Το γεγονός ότι οι χρηµατοδότες έργων Μετρό εµπιστεύονται µόνο λίγες και 
εξειδικευµένες εταιρείες, οι οποίες έχουν επανειληµµένα αποδείξει την ικανότητα και 
τις δυνατότητές τους να ολοκληρώσουν αυτά τα δύσκολα έργα, αναδεικνύει 
παράλληλα την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση του ακαδηµαϊκού προσωπικού της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου και την ικανότητά του να συνεισφέρει 
στην υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής κοινής ωφελείας. 

* Το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ισχύος αποτελεί µέρος της «Ερευνητικής 
Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας» του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
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