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Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: 
θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και επεμβάσεων

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

∆ρ. Φυλλίτσα Καραντώνη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

∆ρ. Ρογήρος Ίλλαμπας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Η ημερίδα έχει ως στόχο να παρέχει ενημέρωση σε θέματα αποτίμησης
και αναβάθμισης της φέρουσας ικανότητας κατασκευών από τοιχοποιία.
Σε αυτά τα πλαίσια, θα γίνει ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς δομικών 
συστημάτων από φέρουσα τοιχοποιία, ενώ θα παρουσιαστούν μέθοδοι 
προσομοίωσης της στατικής τους απόκρισης.  Επίσης, θα συζητηθούν οι 
κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο της σεισμικής επάρκειας 
των κατασκευών από τοιχοποιία, με ιδιαίτερη αναφορά στα παραδοσιακά
και ιστορικά κτήρια. Τέλος, θα γίνει εισαγωγή στις τεχνικές ενίσχυσης
της τοιχοποιίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30 – 09:00 Προσέλευση και εγγραφές
09:00 – 09:15 Χαιρετισμοί 
09:15 – 10:30 «Σεισμική συμπεριφορά κτηρίων από φέρουσα    
    τοιχοποιία και θέματα προσομοίωσης»
    ∆ρ. Φυλλίτσα Καραντώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια,   
    Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
10:30 – 10:45 ∆ιάλειμμα 
10:45 – 12:00 «Κανονιστικές μέθοδοι αποτίμησης της σεισμικής   
    επάρκειας ιστορικών κατασκευών από φέρουσα   
    τοιχοποιία»
    ∆ρ. Ρογήρος Ίλλαμπας,
    Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
12:00 – 13:15 «Ενισχύσεις κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία»
    ∆ρ. Φυλλίτσα Καραντώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια,
    Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
13:15 – 14:00 Συζήτηση, ΕρωτήσειςΠληροφορίες:

Τηλ. 25002173
www.cut.ac.cy



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ:

∆ρ. Φυλλίτσα Καραντώνη
Η Τριανταφυλλιά (Φυλλίτσα) Καραντώνη είναι διπλωματούχος του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και 
διδάκτορας του ιδίου Τμήματος.  Είναι συγγραφέας του βιβλίου 
Κατασκευές από τοιχοποιία, σχεδιασμός και επισκευές, Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου, Β Έκδοση σελ. 528, Αθήνα, 2012 και περισσοτέρων από
50 δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις της έχουν αντικείμενο τη σεισμική συμπεριφορά και τις 
επισκευές σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, αντικείμενο στο οποίο 
εστιάζεται και το κύριο ερευνητικό έργο της. Έχει συμμετάσχει σε
αρκετά ερευνητικά έργα που αφορούν κυρίως στη σεισμική συμπεριφορά 
και τρωτότητα των κτιρίων.  Εκτός των διδακτικών καθηκόντων της
στο Πανεπιστήμιο έχει δώσει διαλέξεις σε πολυάριθμα σεμινάρια 
απευθυνόμενα σε μηχανικούς καθώς και σε ημερίδες σχετιζόμενες με 
θέματα σεισμικών βλαβών και επισκευών κατασκευών καθώς και με
τον Ευρωκώδικα 6. Υπήρξε μέλος του ∆Σ του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας, είναι μέλος της επιστημονικής Επιτροπής για 
τη σύνταξη Κανονισμού ∆ομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιίες (ΚΑ∆ΕΤ)
και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στο Τεχνικό Συμβούλιο ∆ομικών 
Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.

∆ρ. Ρογήρος Ίλλαμπας
Ο ∆ρ. Ρογήρος Ίλλαμπας είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2007) και κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο (MSc) στη Συντήρηση Ιστορικών Κτηρίων από το University of Bath 
(2008).  Το 2014 έλαβε τίτλο διδάκτορα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εκπονώντας διατριβή με θέμα την πειραματική και υπολογιστική 
διερεύνηση της στατικής συμπεριφοράς κατασκευών από ωμόπλινθους.  
Από το 2014 μέχρι και σήμερα, εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα που αφορούν στο χαρακτηρισμό και τη βελτιστοποίηση 
δομικών υλικών, στην ανάλυση της στατικής και σεισμικής απόκρισης
των κατασκευών και στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων δόμησης.  
Είναι μέλος του Εθνικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Εργαστηρίων και Ειδικών στα ∆ομικά Υλικά, τα Συστήματα 
∆όμησης και τις Κατασκευές (RILEM).

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως 
συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής και την αποστείλετε στο email 
admin@spolmik.org ή στο φαξ 22674650.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

https://goo.gl/forms/jLCgmV0sfSZazpcj2

