
 

«Ανάλυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία βάσει του Ευρωκώδικα 6» 
 
 

1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 30 Ιανουαρίου 2019  -  ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  31 Ιανουαρίου 2019   

 
 
2. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τετάρτη   30/01/2019   09:00 – 17:30 
Πέμπτη   31/01/2019   09:00 – 17:30 
 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 14 ώρες 

 

 
4. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου 

8, 1016 στην εντός των τειχών Λευκωσία 

 
5. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

 
 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
Ο Ευρωκώδικας 6 αποτελείται από σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που ορίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό των κτηρίων και των έργων Πολιτικού 

Μηχανικού που κατασκευάζονται από άοπλη και οπλισμένη τοιχοποιία. Περιλαμβάνει 
τις βασικές αρχές του σχεδιασμού που θα πρέπει να ακολουθούν οι μελετητές και 
περιγράφει βασικούς κανόνες για την επιλογή των υλικών και τους τρόπους 

κατασκευής της τοιχοποιίας. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί που εμπλέκονται στο σχεδιασμό 
και την αποτίμηση κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία απαιτείται να είναι καταρτισμένοι 
στις πρόνοιες του Ευρωκώδικα 6 έτσι ώστε να μπορούν να εκπονούν μελέτες για 

τέτοιους στατικούς φορείς. 
 

7. ΣΤΟΧΟΙ: 

 Με την αποπεράτωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν 

 Να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για τη δομή και το περιεχόμενο του 
Ευρωκώδικα 6 

 Να ενημερωθούν για τα κριτήρια επιλογής υλικών δόμησης τοιχοποιίας και για τις 

μεθόδους μόρφωσης νέων κατασκευών 

 Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας   

 Να εντρυφήσουν στις μεθόδους στατικής ανάλυσης και σεισμικής αποτίμησης 

κατασκευών από τοιχοποιία 
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8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς . 

 
9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Διαλέξεις, παραδείγματα από εφαρμογές, ερωτήσεις/συζήτηση 

 
 

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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: 
Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας -  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 Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και της Διεθνούς Ένωσης 
Εργαστηρίων και Ειδικών στα Δομικά Υλικά, τα Συστήματα Δόμησης και τις 

Κατασκευές (RILEM). 
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13. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

Από Μέχρι 
 

7 ώρες 
 

 

9:00 10:30 1,50 

Εισαγωγή 

 Δομή και περιεχόμενο κωδίκων σχεδιασμού που αφορούν την 
τοιχοποιία  

 Ορισμοί και σχετική με τη τοιχοποιία ορολογία  

 Γενικές αρχές σχεδιασμού (δράσεις, συνδυασμοί δράσεων, οριακές 
καταστάσεις) 

 Είδη τοιχοποιιών (άοπλη, οπλισμένη, διαζωματική)   
 
Υλικά Τοιχοποιίας 

 Τύποι λιθοσωμάτων  

 Κατηγορίες συνδετικών κονιαμάτων 
 

10:30 10:45 0,25 Διάλειμμα 

10:45 12:45 2,00 

Υλικά Τοιχοποιίας 

 Χάλυβες οπλισμού και υλικά πλήρωσης οπλισμένης τοιχοποιίας 

 Μέθοδοι προσδιορισμού ιδιοτήτων και στάθμες ποιοτικού ελέγχου 

 Συντελεστές ασφαλείας 
 
Μηχανική της Τοιχοποιίας 

 Συμπεριφορά τοιχοποιίας υπό θλίψη, κάμψη, διάτμηση 

 Ελαστικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας 
 

12:45 13:45 1,00 Διάλειμμα – Γεύμα 

13:45 15:45 2,00 

Μηχανική της Τοιχοποιίας 

 Σχέσεις υπολογισμού μηχανικών ιδιοτήτων  

 Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων τοιχοποιίας με πειραματικές 
μεθόδους 
 

Αρχές μόρφωσης κατασκευών από τοιχοποιία 

 Συστήματα δόμησης τοιχοποιίας 
 

15:45 16:00 0,25 Διάλειμμα 

16:00 17:30 1,50 

Αρχές μόρφωσης κατασκευών από τοιχοποιία 

 Κριτήρια επιλογής υλικών  

 Πρακτικές δόμησης  

 Μόρφωση κτιρίων σε σεισμογενείς περιοχές 

 Μόρφωση επί μέρους δομικών τμημάτων των κτηρίων 
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Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

Από Μέχρι 
 

7 ώρες 
 

 

9:00 10:30 1,50 

Σχεδιασμός τοίχων από άοπλη τοιχοποιία 

 Προσδιορισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών σχεδιασμού (ενεργό 
ύψος, ενεργό πάχος, επίδραση εκκεντρότητας και λυγηρότητας) 

 Παραδείγματα εφαρμογής σχετικής μεθοδολογίας που 
προδιαγράφεται στον Ευροκώδικα 6 (έλεγχος σε θλίψη, θλίψη και 
διάτμηση, θλίψη υπό συγκεντρωμένα φορτία, εκτός επιπέδου 
κάμψη, προσδιορισμός διατμητικής αντίστασης) 
 

10:30 10:45 0,25 Διάλειμμα 

10:45 12:45 2,00 

Σχεδιασμός τοίχων από άοπλη τοιχοποιία 

 Παραδείγματα εφαρμογής σχετικής μεθοδολογίας που 
προδιαγράφεται στον Ευροκώδικα 6 (έλεγχος σε θλίψη, θλίψη και 
διάτμηση, θλίψη υπό συγκεντρωμένα φορτία, εκτός επιπέδου 
κάμψη, προσδιορισμός διατμητικής αντίστασης) (συνέχεια) 

 
Σχεδιασμός διαζωματικής και οπλισμένης τοιχοποιίας 

 Παραδοχές σχεδιασμού 

 Έλεγχοι τοιχοποιίας με ομοιόμορφο οπλισμό και με οπλισμό στα 
άκρα 
 

12:45 13:45 1,00 Διάλειμμα – Γεύμα 

13:45 15:45 2,00 

Σχεδιασμός διαζωματικής και οπλισμένης τοιχοποιίας 

 Παραδείγματα εφαρμογής σχετικής μεθοδολογίας που 
προδιαγράφεται στον Ευροκώδικα 6 (καμπτόμενα μέλη, 
θλιβόμενοι τοίχοι υπό κάμψη, προσδιορισμός διατμητικής 
αντίστασης) 

 
Αντισεισμικός έλεγχος κτιρίων από τοιχοποιία 

 Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από τοιχοποιία 

 Πρόνοιες Ευροκώδικα 8 την αποτίμηση της σεισμικής αντίστασης 
 

15:45 16:00 0,25 Διάλειμμα 

16:00 17:30 1,50 

Αντισεισμικός έλεγχος κτιρίων από τοιχοποιία 

 Παραδείγματα εφαρμογής προσεγγιστικών μεθόδων  

 Παραδείγματα εφαρμογής εξελιγμένων υπολογιστικών μεθόδων 
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14. 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. 
 

 
15. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Το κόστος της συμμετοχής είναι €300,00 σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις και 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις,  διαλείμματα για καφέ, 
γεύμα και πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

 

Δικαιούχοι επιχορήγησης από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑνΑΔ): 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:     € 238,00 

     Καθαρό κόστος συμμετοχής:      €  62,00 

 

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 ή άλλοι): 
 
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, 
Φοιτητές - Ασκούμενοι Mέλη ΣΠΟΛΜΗΚ, 
Ασκούμενοι Πολιτικοί Μηχανικοί στο Σχέδιο Έργο του ΕΤΕΚ: 

Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:             €150,00 
Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €150,00 

 

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

Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €300,00 

 

 

 

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 

«Ανάλυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία βάσει του Ευρωκώδικα 6»  
30 & 31 Ιανουαρίου 2019 

Προσωπικά στοιχεία συμμετέχοντα:  
Σε περίπτωση που πραγματοποιούν εγγραφές 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 €300,00 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:   € 238,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €   62,00   

 

Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ:                Δωρεάν   

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

Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, 
Φοιτητές - Ασκούμενοι Mέλη ΣΠΟΛΜΗΚ, 
Ασκούμενοι Πολιτικοί Μηχανικοί στο Σχέδιο Έργο του ΕΤΕΚ: 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:   €150,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής:         €150,00   
 

 
Μέλη με μη τακτοποιημένες οφειλές και Άλλοι: 
                                                                                  Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €300,00   
________________________________________________________________________________________________  

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 εργοδοτούμενό/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 και να αποστέλλονται στην Ταχυδρομική 

Θυρίδα 23334, 1681  Λευκωσία) 
 
ΓΓιιαα  κκρράάττηησσηη  θθέέσσηηςς  ππααρραακκααλλεείίσσττεε  όόππωωςς  σσττεείίλλεεττεε  σσυυμμππλληηρρωωμμέέννηη  ττηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  μμέέχχρριι  ττιιςς  2233  
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  σσττοο  iinnffoo@@ssppoollmmiikk..oorrgg  ήή  σσττοο  φφααξξ  2222667744665500..  ΤΤοο  ττέέλλοοςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρροοππλληηρρώώννεεττααιι..  

mailto:info@spolmik.org

