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Τεχνική ∆ιάλεξη  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (Καθ. ΕΜΠ 
Κωνσταντίνος Σπυράκος) 
 
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, ώρα 17.30  
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία  
 
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, ώρα 17.30  
Πανεπιστήµιο Νεάπολις, Πάφος 
(µε πρωτοβουλία της ΠΕ ΕΤΕΚ Πάφου και  
σε συνεργασία µε ΤΠΜ Πανεπιστηµίου Νεάπολις) 
 

Στην τεχνική διάλεξη θα παρουσιαστούν στοιχεία από 
τις σηµαντικότερες τρωτότητες των κατασκευών από 
φέρουσα τοιχοποιία, επιλεγµένη µεθοδολογία 
αποτίµησης και επέµβασης σε κατασκευές από 
τοιχοποιία µε βάση τους κανονισµούς, αλλά και  µε 
βάση καινοτόµες µεθόδους. Συγκεκριµένα στο πρώτο 
µέρος της παρουσίασης θα αναπτυχθούν: 
 
(i) Οι σηµαντικότερες τρωτότητες των κατασκευών από 
φέρουσα τοιχοποιία µέσω παραδειγµάτων από αστοχίες 
σε πρόσφατους σεισµούς (Λέσβος, Κώς, Λευκάδα). 
(ii) Η µεθοδολογία αποτίµησης και επέµβασης σε 
κατασκευές από τοιχοποιία µε βάση τη φιλοσοφία των 
σύγχρονων κανονισµών (ΚΑ∆ΕΤ, EC8-3 και του 
Σχεδίου για το Νέο Αναθεωρηµένο EC8-3). 
(iii) Η διαδικασία επιλογής του είδους και της έκτασης 
των επεµβάσεων σε διατηρητέα κτήρια και µνηµεία. 
 
Στο δεύτερο µέρος της διάλεξης θα παρουσιαστούν:  
 
(i) Οι σηµαντικότερες παραδοσιακές αλλά και 
καινοτόµες µέθοδοι επεµβάσεων τόσο σε µη διατηρητέα 
κτήρια όσο και σε µνηµεία. 
(ii) Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτίµησης και 
επέµβασης τόσο σε κτηριακές κατασκευές όσο και σε 
“ειδικές κατασκευές”. Στα παραδείγµατα θα 
συµπεριληφθούν η µελέτη των επεµβάσεων στο 
κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου και στα 
“Προσφυγικά” στην Αθήνα. 
 
Τέλος θα παρουσιαστεί Video µε την πειραµατική 
δραστηριότητα του Εργαστηρίου Αντισεισµικής 
Τεχνολογίας του ΕΜΠ. 
 

Πρόγραµµα εκδήλωσης  
 
17.30 Καλωσόρισµα 

17.35 Τεχνική ∆ιάλεξη, πρώτο µέρος 

18.30 ∆ιάλειµµα  

18.45 Τεχνική ∆ιάλεξη, δεύτερο µέρος 

19.30 Κλείσιµο / Συζήτηση / Συµπεράσµατα  

 
∆ηλώστε συµµετοχή µέχρι τις 14.06.2019 ηλεκτρονικά στον 
σύνδεσµο https://forms.gle/DaUSEN5LEFiKRQ9TA 
 

                  Βιογραφικό εισηγητή :  
 

Ο Κωνσταντίνος Σπυράκος είναι Καθηγητής της       
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και ∆/ντής του 
Εργαστηρίου Αντισεισµικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ. 
∆ιετέλεσε Καθηγητής στο W. Virginia University των 
ΗΠΑ. 

Στην επιστηµονική του δραστηριότητα περιλαµβάνεται η συµµετοχή του 
σε επιτροπές για θέµατα σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών, 
όπως του ASCE, ACI, TCLEE και του ΤΕΕ, για σύνταξη και έλεγχο 
κανονισµών, όπως του Ελληνικού Αντισεισµικού κανονισµού (ΕΑΚ), 
του Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) και του Κανονισµού για την 
Αποτίµηση και ∆οµητικές Επεµβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑ∆ΕΤ), καθώς και 
η πολυετής του θητεία ως µέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων 
Μνηµείων (ΚΣΝΜ).  Έχει συντάξει τέσσερα επιστηµονικά 
συγγράµµατα: (i) Finite Element Modeling in Engineering Practice, (ii) 
Linear and Nonlinear Finite Element Analysis in Engineering Practice, 
(iii) Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισµικά Φορτία και (iv) Κατασκευές 
από Τοιχοποιία: Αποτίµηση & Επεµβάσεις για Σεισµικά Φορτία, 15 
κεφαλαίων σε βιβλία Αντισεισµικών Κατασκευών, πλέον των 70 
άρθρων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και 130 άρθρων σε πρακτικά 
διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων, καθώς και σηµαντικού αριθµού 
τεχνικών εκθέσεων. Έχει ασχοληθεί ως σύµβουλος, ως ελέγχων 
µηχανικός και ως µελετητής σε σηµαντικά τεχνικά έργα, όπως το 
Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυµα και το Μουσείο του 
Λούβρου στο Abou-Dhabi)   
 

Χορηγοί διάλεξης στην Πάφο 


