
 

«Σύγχρονες Τάσεις στις Μεταλλικές Κατασκευές: Μόρφωση, 
Σχεδιασμός, Αποτίμηση και Αναβάθμιση» 

 
1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 22 Ιουνίου 2017  - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  24 Ιουνίου 2017 
 
2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πέμπτη   22/06/2017   9:00 – 17:30 
Παρασκευή  23/06/2017   9:00 – 17:30 
Σάββατο     24/06/2017   9:00 – 13:45 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 18.5 ώρες 
 
4. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ 

 
5. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
Οι μεταλλικές κατασκευές εξελίχθηκαν ραγδαία την τελευταία δεκαετία χάρη σε ένα 
συνδυασμό νέων τεχνικών προσομοίωσης και αποτίμησης με καινοτόμες απόψεις για 
τη μόρφωση και το σχεδιασμό τους. Η σημασία πλέον δίδεται στην επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων επιτελεστικότητας ώστε  η εκάστοτε κατασκευή να επιτελεί τον 
σκοπό της με ασφάλεια και ακρίβεια. 
 
Σε κανονιστικό επίπεδο, οι Ευρωκωδίκες, και συγκεκριμένα τα πρότυπα CYS ΕΝ1993 
και ΕΝ1998 διέπουν το σχεδιασμό των κατασκευών από χάλυβα σε όλη την Ευρώπη. 
Προδιαγράφουν δε τις απαιτήσεις των μεταλλικών κατασκευών με κάθε λεπτομέρεια, 
από διατομές, συνδέσεις και μέλη μέχρι και το πλήρες κτίριο υπό κάθε δυνατό φορτίο. 
Ατυχώς, η λιτή κανονιστική μορφή των Ευρωκωδίκων αποτρέπει την πλήρη κατανόηση 
των διατάξεών τους, δυσχεραίνοντας την εφαρμογή τους καθώς δεν υπάρχει σαφής 
σύνδεση των απαιτήσεων του κανονισμού με τη θεωρία της μηχανικής των 
κατασκευών, ενώ συχνά απαιτούν την κρίση και εμπειρία του μηχανικού για ορθή 
χρήση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί μηχανικοί οδηγούνται στο να τους εφαρμόζουν τυφλά 
και ενίοτε και λανθασμένα.  
 
Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η κατάρτιση των μελετητών στις νέες τάσεις στο χώρο των 
μεταλλικών σχεδιασμό των μεταλλικών κτιρίων καθώς και η καθοδήγησή τους στη 
σωστή εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. Έτσι, υποβοηθείται αποφασιστικά η 
πολιτεία στο στόχο του περιορισμού των βλαβών και της προστασίας ζωών, 
προστατεύοντας το κτιριακό απόθεμα της Κύπρου. 
 

7. ΣΤΟΧΟΙ: 
     Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις 
  για την  αυτοτελή αντιμετώπιση μη συνήθων έργων από χάλυβα, αξιοποιώντας τις      
  τελευταίες εξελίξεις  στο χώρο, ώστε να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων       
     κατασκευών και να αποκτήσουν τη  δυνατότητα μόρφωσης τους και 
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 διαστασιολόγησης των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές της  μηχανικής και τις 
 διατάξεις των ισχύοντων κανονισμών και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα  3 και του 
 Ευρωκώδικα 8. Η έμφαση είναι διττή, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και τη θεωρητική 
 αλλά και την πρακτική πλευρά, στοχεύοντας στη βαθύτερη κατανόηση και την άμεση 
 μεταφορά  της γνώσης στην πράξη. Έτσι γίνεται η συσχέτιση του θεωρητικού 
 υποβάθρου, των  κανονιστικών διατάξεων και της εφαρμογής σε πραγματικά έργα, έτσι 
 ώστε οι συμμετέχοντες  αποκτήσουν ευχέρεια στη μόρφωση, το σχεδιασμό, την 
 αποτίμηση και την αναβάθμιση  απαιτητικών φορέων. 
 
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς. 
 
9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Διαλέξεις από διαφάνειες, επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σχεδίασης και 
αποτίμησης, παραδείγματα εφαρμογής σε εμπορικό λογισμικό Η/Υ, αξιολόγηση 
παραδειγμάτων που θα δοθούν για εξάσκηση στους καταρτιζόμενους. 
 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, LCD projector, Σημειώσεις. 
 

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
 Θα απονεμηθεί πιστοποιητικό κατάρτισης (στο κάτω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: 
 «Το  πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ») σε όσους από τους συμμετέχοντες θα 
 ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. 
 
12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 
 Δημήτρης Βαμβάτσικος: Ξεκίνησε τις σπουδές του ως Πολιτικός Μηχανικός στο 
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Δίπλωμα, 1997). Στη συνέχεια ειδικεύθηκε στη 
 Γεωμηχανική στο Stanford University (MSc 1998), όπου και απέκτησε διδακτορικό στην 
 επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού (PhD 2002) με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική. Από το 
 2005 και για 5.5 έτη εργάστηκε, αρχικά ως Λέκτορας και κατόπιν ως Επίκουρος 
 Καθηγητής, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
 Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Ιανουάριο 2011 είναι μέλος του διδακτικού και 
 ερευνητικού προσωπικού του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό 
 Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου ειδικεύεται στη στατική και δυναμική ανάλυση των 
 μεταλλικών κατασκευών. Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στο 
 συγκερασμό δομικής προσομοίωσης, υπολογιστικών τεχνικών, πιθανοτικών μεθόδων 
 και πειραματικών αποτελεσμάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο για την αποτίμηση της 
 επιτελεστικότητας των κατασκευών υπό διακινδύνευση από φυσικά ή ανθρωπογενή 
 αίτια. 
 

Χάρης Γαντές: Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του Εθνικού 
 Μετσοβίου  Πολυτεχνείου με κατεύθυνση δομοστατικού(1985). Έχει Master of Science 
στην  επιστήμη του πολιτικού μηχανικού (S.M. in Civil Engineering), M.I.T. (1988) και 
 Διδακτορικό στην επιστήμη του δομοστατικού πολιτικού μηχανικού (Ph.D. in Structural 
 Engineering), Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (M.I.T.), Cambridge, 
 Μασσαχουσέττη, Η.Π.Α., (1991). Είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλικών 
 Κατασκευών και στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Εξειδικεύεται στην 
 ανάλυση και σχεδιασμό δομικών έργων με έμφαση σε μεταλλικές κατασκευές, 
 αντισεισμικός σχεδιασμός, εκτίμηση αντοχής των κατασκευών υπό ακραία φορτία 
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συμπεριλαμβανομένων δράσεων λόγω σεισμού, ανέμου και εκρήξεων, κυρίως μέσω 
αριθμητικών μεθόδων (μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) αλλά και μέσω πειραματικών 
και αναλυτικών μεθόδων, μη γραμμική συμπεριφορά, ευστάθεια κατασκευών, συνδέσεις 
κατασκευών από χάλυβα, μη συμβατικές βιομηχανικές κατασκευές, μεταλλικές 
κατασκευές για ενεργειακές χρήσεις, θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές, πυλώνες 
ανεμογεννητριών, εφελκυόμενες κατασκευές, πτυσσόμενες κατασκευές, υπόγειους 
αγωγούς. 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

Από Μέχρι 
 

7 ώρες 
 

 

9:00 11:00 2,00 

Μόρφωση μεταλλικών φορέων και σύγχρονα παραδείγματα 
– Μονώροφα βιομηχανικά κτίρια 
– Πολυώροφα κτίρια 
– Γέφυρες, πεζογέφυρες και μεγάλα ανοίγματα 
– Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
– Φορείς ελεύθερης μορφής 

 

11:00 11:15 0,25 
 

Διάλειμμα 
 

11:15 13:15 2,00 

 (Συνέχεια) Μόρφωση μεταλλικών φορέων και σύγχρονα παραδείγματα 
– Μονώροφα βιομηχανικά κτίρια 
– Πολυώροφα κτίρια 
– Γέφυρες, πεζογέφυρες και μεγάλα ανοίγματα 
– Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
– Φορείς ελεύθερης μορφής 

13:15 14:15 1,00 
 

Διάλειμμα- Γεύμα 
 

14:15 16:15 2,00 

Έλεγχοι διατομών και μελών κατά ΕΝ1993 
– Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές 

ασφαλείας 
– Κατάταξη διατομών 
– Έλεγχοι διατομών υπό εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη (πλευρικά 

εξασφαλισμένων μελών), στρέψη (ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη) και 
τους συνδυασμούς τους.  

– Ελαστική και πλαστική ανάλυση και σχεδιασμός  
– Έλεγχος πλευρικά μη εξασφαλισμένων δοκών και υποστυλωμάτων υπό 

κάμψη και αξονική δύναμη σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και 
λειτουργικότητας (καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός). 
 

16:15 16:30 0,25 
 

Διάλειμμα 
 

16:30 17:30 1,00 

Μόρφωση συνδέσεων και έλεγχοι κατά ΕΝ1993 
– Μηχανικά μέσα σύνδεσης υπό εφελκυσμό, διάτμηση και συνδυασμούς 

τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις.  
– Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Κοχλιωτοί και 

συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις 
υποστυλωμάτων, αποκαταστάσεις συνέχειας. 
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Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

 
Από 

 

 
Μέχρι 

 

 
7 ώρες 

 
 

9:00 10:00 1,00 

(Συνέχεια) Μόρφωση συνδέσεων και έλεγχοι κατά ΕΝ1993 
– Μηχανικά μέσα σύνδεσης υπό εφελκυσμό, διάτμηση και συνδυασμούς 

τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις.  
– Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Κοχλιωτοί και 

συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις 
υποστυλωμάτων, αποκαταστάσεις συνέχειας. 

 

10:00 11:00 1,00 

Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών αντισεισμικών διατάξεων κατά 
ΕΝ1998 και ΕΝ15129 και πέραν αυτών 

– Κλασικές αντισεισμικές διατάξεις (πλαίσια ροπής, κεντρικοί και 
έκκεντροι σύνδεσμοι) 

– Καινοτόμες αντισεισμικές διατάξεις (σύνδεσμοι άνευ λυγισμού, 
δοκοί Vierendeel, ιξώδεις αποσβεστήρες, προεντεταμένα 
συστήματα) 

– ΕΝ1998 έναντι ΕΝ15129 
– Ικανοτικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ομοιομορφίας υπεραντοχής 
– Συντελεστής συμπεριφοράς και όρια χρήσης 
– Προσομοίωση φορέων και αποτίμηση με μη γραμμική ανάλυση 
– Σχεδίαση με βάση την επιτελεστικότητα: Μέσες ετήσιες 

συχνότητες, στάθμες επιτελεστικότητας και μέθοδοι εκτίμησης 
– Υπολογισμός κόστους απωλειών και κόστους ασφάλισης 

 
 

11:00 
 

11:15 
 

0,25 
 

Διάλειμμα 
 

11:15 13:15 2,00 

(Συνέχεια) Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών αντισεισμικών 
διατάξεων κατά ΕΝ1998 και ΕΝ15129 και πέραν αυτών 

 

13:15 14:15 1,00 
 

Διάλειμμα- Γεύμα 
 

14:15 16:15 2,00 

(Συνέχεια) Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών αντισεισμικών 
διατάξεων κατά ΕΝ1998 και ΕΝ15129 και πέραν αυτών 
 

16:15 16:30 0,25 
 

Διάλειμμα 
 

16:30 17:30 1,00 

(Συνέχεια) Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών αντισεισμικών 
διατάξεων κατά ΕΝ1998 και ΕΝ15129 και πέραν αυτών 

 

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

 
Από 

 

 
Μέχρι 

 

 
4,5 ώρες 

 
 

9:00 11:00 2,00 

Σχεδιασμός υπό ωστικά φορτία εκρήξεων 
– Προσομοίωση ωστικών φορτίων 
– Αποτίμηση με μη γραμμικές αναλύσεις 
– Απλοποιημένοι υπολογισμοί με κανονισμούς NATO 

11:00 11:15 0,25 
 

Διάλειμμα  
 

11:15 13:45 2,50 

Παραδείγματα ενίσχυσης μεταλλικών φορέων 
– Σεισμικές ενισχύσεις 
– Ενίσχυση αποφυγής ταλαντώσεων δαπέδου 
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13. ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 28. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις είναι 
πέραν των 28, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία 
παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής. 
 

14. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το κόστος της συμμετοχής είναι €450,00 σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις και 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις, διαλείμματα για καφέ, 
2 γεύματα και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 
Δικαιούχοι επιχορήγησης από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑνΑΔ): 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:     € 314,50 
     Καθαρό κόστος συμμετοχής:     € 135,50 

 

Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ: 

Άνεργοι οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ σύμφωνα με το  

Έντυπο 2 (ΠΕ-Α) συμμετέχουν Δωρεάν (αναλόγως διαθεσιμότητας των θέσεων) 

 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ (Αυτοεργοδοτούμενοι): 
 
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο: 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:             €225,00 

Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €225,00 
 
Φοιτητές - Ασκούμενοι Mέλη ΣΠΟΛΜΗΚ. 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:             €200,00 

Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €250,00 
 

Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω) και Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με μη τακτοποιημένες 
οφειλές:             

Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €450,00 

 
  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ: +357 22672866 
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

«Σύγχρονες τάσεις στις Μεταλλικές Κατασκευές - Μόρφωση, Σχεδιασμός, Αποτίμηση και 
Αναβάθμιση»  

22-24 Ιουνίου 2017 

Προσωπικά στοιχεία συμμετέχοντα:  
Σε περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιείται από Τμήματα, συνιστούμε όπως η αίτηση συμπληρώνεται με τα στοιχεία του 
συμμετέχοντα και όχι του τμήματος (τηλέφωνα, φαξ και email). 
 

Επώνυμο: Όνομα: 

Εταιρεία/ Οργανισμός: Θέση εργασίας: 

Διεύθυνση:                  Ταχ. Κώδικας:    Πόλη: 

Τηλέφωνο:     Φαξ:  E-mail: 

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από τον συμμετέχοντα): 

Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: 

E-mail: Τηλεομοιότυπο: 

 

Κόστος Συμμετοχής: 

Το κόστος συμμετοχής είναι €450,00 και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις, διαλείμματα για 
καφέ, δύο γεύματα και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΑΝΑΛΟΓΩΣ:  

Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν σχετικής επιχορήγησης όπως πιο κάτω. 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:   € 314,50   Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €  135,50   
 

Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ:                Δωρεάν   

 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ (Αυτοεργοδοτούμενοι, ή άλλοι): 

Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο: 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:   € 225,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €225,00   
Φοιτητές - Ασκούμενοι Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:   € 200,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €250,00   
 

Μέλη με μη τακτοποιημένες οφειλές και Άλλοι: 
                                                                                  Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €450,00   
________________________________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ: 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται ο Σύλλογος, η Αρχή (ΑνΑΔ) δεν καταβάλει την 
επιχορήγηση στον ΣΠΟΛΜΗΚ, θα καταβάλουμε εμείς (εταιρεία που συμμετέχει με εργοδοτούμενο/ους της) το συνολικό 
κόστος του σεμιναρίου απ’ ευθείας στον ΣΠΟΛΜΗΚ με τη λήξη του προγράμματος. 
Όνομα επιχείρησης/ οργανισμού: ………………………………………………………………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: …………………………………………………………….. 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχείρησης  Ημερομηνία 
________________________________________________________________________________________________ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Πολιτική Ακυρώσεων: 
Συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς: 

 τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου δεν θα έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση, 

 μεταξύ 7-14 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, θα επιβαρύνονται με 50% της ολικής τιμής, και 

 λιγότερο από 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα τιμολογούνται κανονικά. 
Η αντικατάσταση συμμετέχοντα είναι αποδεκτή. 

Στοιχεία πληρωμής:  
Στοιχεία έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω) ........................................................................................... 
(Όνομα προσώπου ή εταιρείας/ οργανισμού)  

Τρόπος πληρωμής:  
 Επιταγή   VISA(πληρωμή στο γραφείο ή μέσω τηλεφώνου)  Μετρητά ( Για ποσό που δεν ξεπερνά τα 
500 ευρώ)  
(Οι επιταγές να εκδίδονται προς: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου) 
Για κράτηση θέσης παρακαλείστε όπως μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να αποστέλλεται και το δικαίωμα συμμετοχής 
στην Ταχυδρομική Θυρίδα 23334, 1681  Λευκωσία, μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017. 
  


