
   

 

 
 

Εξ αποστάσεως (Διαδικτυακό) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
με  θέμα: «Πρόσφατες Εξελίξεις στο Σχεδιασμό Μεταλλικών 

Κατασκευών» 
 
 

1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020  -  ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  14 Οκτωβρίου 2020   
 
 

2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Δευτέρα,        05.10.2020, 16:00 - 19:45 
 

                      Τετάρτη,         07.10.2020, 16:00 - 19:45 
 
                                                            Δευτέρα,        12.10.2020, 16:00 -  19:45 

 
                      Τετάρτη,        14.10.2020,  16:00 - 19:45 
 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 14 ώρες  
 

 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας ΖΟΟΜ (στους συμμετέχοντες θα 

σταλεί σχετικό link και οδηγίες) 
 
 

5. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 
 

 
6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Οι μεταλλικές κατασκευές εξελίχθηκαν ραγδαία στην Ελλάδα και στην Κύπρο κατά τα 
τελευταία χρόνια, χάρη στην ικανότητά τους για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων και/ή 
κτιρίων μεγάλου ύψους, το μεγάλο βαθμό βιομηχανοποίησης και την ταχύτητα 
ανέγερσης. 
 
Σε κανονιστικό επίπεδο, οι Ευρωκώδικες, και κυρίως τα πρότυπα ΕΝ1993 και ΕΝ1998, 
διέπουν το σχεδιασμό των κατασκευών από χάλυβα σε όλη την Ευρώπη. Μετά από 
αρκετά χρόνια ισχύος και εφαρμογής της 1ης γενεάς των Ευρωκωδίκων, είναι ήδη σε 
εξέλιξη η σύνταξη της λεγόμενης 2ης γενεάς, η οποία θα τεθεί πολύ σύντομα σε 
διαβούλευση και θα δοθεί αμέσως μετά για εφαρμογή. Ήδη έχουν δημοσιευθεί τα 
πρώτα κείμενα που σηματοδοτούν αλλαγές στο σχεδιασμό μελών και συνδέσεων από 
χάλυβα, καθώς και στον αντισεισμικό σχεδιασμό χαλύβδινων φορέων.  
 
Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η έγκαιρη ενημέρωση των μηχανικών για τις 
προγραμματιζόμενες αλλαγές και τις συνδεόμενες με αυτές νέες τάσεις στο σχεδιασμό 
των μεταλλικών κτιρίων. Έτσι, θα υποβοηθηθεί αποφασιστικά η πολιτεία στο στόχο 
επίτευξης επαρκούς ασφάλειας στο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου. 
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Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες 
γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση κτιρίων από χάλυβα, αξιοποιώντας τις 
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, ώστε να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων 
κατασκευών, τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη και να αποκτήσουν 
τη δυνατότητα  μόρφωσής τους και διαστασιολόγησης των μελών και συνδέσεών 
τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των νέων εκδόσεων του 
Ευρωκώδικα 3 και του Ευρωκώδικα 8. 
 
 

Θα απονεμηθεί ηλεκτρονικά, πιστοποιητικό κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται: 
«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ» σε όσους από τους συμμετέχοντες θα 
ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. 
 

7. ΣΤΟΧΟΙ: 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

  Πολιτικοί Μηχανικοί 
 
9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

 Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση με ταυτόχρονη συμμετοχή 
εκπαιδευτή και καταρτιζομένων 

 Αλληλεπίδραση μεταξύ όλων όσοι πιθανόν να έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον 
μάθησης όπως εκπαιδευτή, καταρτιζομένων, οργανωτή και λειτουργών ή 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΑνΑΔ, με τη χρήση εικόνας, ήχου και 
γραπτών μηνυμάτων 

 Διαλέξεις από διαφάνειες μέσω του ΖOOM sharescreen 

 Επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σχεδίασης και αποτίμησης 

 Ερωτήσεις / συζήτηση επί πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων. 
 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ZOOM, ηλεκτρονικός ασπροπίνακας, ηλεκτρονική προβολή 
παρουσιάσεων, ηλεκτρονικές σημειώσεις.  
 

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

12. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤH: 
Δρ. Χάρης Γαντές: O Δρ. Χάρης Ι. Γαντές, είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο  Μεταλλικών 
Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.      Έχει  Διδακτορικό  (Ph.D.in 
Structural Engineering) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (M.I.T.), 
Cambridge, Μασσαχουσέττη, Η.Π.Α., Master of Science στην επιστήμη του Πολιτικού 
Μηχανικού (S.M. in Civil Engineering) από το M.I.T καθώς επίσης  Δίπλωμα Πολιτικού 
Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση δομοστατικού. Έχει εκδώσει 
αριθμό βιβλίων και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι 
σύμβουλος μελετών δομικών έργων, με κύρια δραστηριότητα σε στατικές μελέτες 
κτιριακών έργων καθώς και άλλων, ειδικών κατασκευών από χάλυβα, οπλισμένο 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία και συνεργάζεται με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές 
εταιρείες για παροχή συμβουλών και συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών διαφόρων 
έργων.  
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13. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

 
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 

 

Ώρες 
Εφαρμογής 

Διάρκεια 
 

Περιγραφή 
 

Από Μέχρι 3,5 ώρες  

16:00 18:00 2,00 

Γενικές αρχές μόρφωσης μεταλλικών φορέων με έμφαση σε: 

– Μονώροφα βιομηχανικά κτίρια 

– Πολυώροφα κτίρια  

18:00 18:15 0,25 Διάλειμμα 

18:15 19:45 1,50 Παράδειγμα βιομηχανικού κτιρίου 

 

 
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 

 

Ώρες 
Εφαρμογής 

Διάρκεια 
 

Περιγραφή 
 

Από Μέχρι 3,5 ώρες  

16:00 17:30 1,50 Παράδειγμα κτιρίου γραφείων / κατοικιών 

17:30 17:45 0,25 Διάλειμμα 

17:45 19:45 2,00 
Έλεγχοι διατομών και μελών από χάλυβα κατά ΕΝ1993-1-1, με έμφαση 
στις αλλαγές του κειμένου 2ης γενεάς 

 

 
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 

 

Ώρες 
Εφαρμογής 

Διάρκεια 
 

Περιγραφή 
 

Από Μέχρι 3,5 ώρες  

16:00 18:00 2,00 
 Έλεγχοι συνδέσεων από χάλυβα κατά ΕΝ1993-1-8, με έμφαση στις 
αλλαγές του κειμένου 2ης γενεάς 

18:00 18:15 0,25 Διάλειμμα 

18:15 19:45 1,50 
Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα κατά ΕΝ1998, με έμφαση 
στις αλλαγές του κειμένου 2ης γενεάς 
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Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 

 

Ώρες 
Εφαρμογής 

Διάρκεια 
 

Περιγραφή 
 

Από Μέχρι 3,5 ώρες  

16:00 16:30 0,50 
Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα κατά ΕΝ1998, με έμφαση 
στις αλλαγές του κειμένου 2ης γενεάς (συνέχεια) 

16:30 17:30 1,00 
Νέο πρότυπο CEN/TR 1993-1-103 για τον υπολογισμό ελαστικών 
κρίσιμων φορτίων λυγισμού μελών από χάλυβα 

17:30 17:45 0,25 Διάλειμμα 

17:45 18:45 1,00 
Σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα υποβοηθούμενος από αναλύσεις 
πεπερασμένων στοιχείων, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΝ1993-1-14 

18:45 19:45 1,00 
Σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα έναντι φωτιάς κατά ΕΝ1993-1-2, με 
έμφαση στις αλλαγές του κειμένου 2ης γενεάς 

 
 

 

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 και την πληρωμή. 
 

15. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το κόστος της συμμετοχής είναι €250,00 + ΦΠΑ (€47.5) = €297.5, σύμφωνα με τις 
πιο κάτω προϋποθέσεις και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, 
ηλεκτρονικές Σημειώσεις και ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 
Δικαιούχοι επιχορήγησης από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑνΑΔ): 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:     € 200,00 
     Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €   50,00 + (€47.5) ΦΠΑ = € 97.50 

 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 ή άλλοι): 
 
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο: 
 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:     €100,00 
Καθαρό κόστος συμμετοχής:               €150,00 + (€28.5) ΦΠΑ = €178.5 

                                        
Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω):   

     Καθαρό κόστος συμμετοχής:              €250,00 + (€47.5) ΦΠΑ =  €297.5 

 

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 

«Πρόσφατες Εξελίξεις στο Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών» 
 

5 Οκτωβρίου 2020  -  14 Οκτωβρίου 2020   
 

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: 

Μέγεθος επιχείρησης: Οικονομική Δραστηριότητα: 

Θέση εργασίας: Προσόντα: 

Καθήκοντα: Κίνητρα Συμμετοχής: 

Διεύθυνση:                        Ταχ. Κώδικας:    Πόλη: 

Τηλέφωνο:     Φαξ:  E-mail: 

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

Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: 

E-mail: Τηλεομοιότυπο: 

 
Κόστος Συμμετοχής: 

 
Το κόστος συμμετοχής είναι €250,00 + ΦΠΑ (€47.5) = €297.5 και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, 

ηλεκτρονικές Σημειώσεις και ηλεκτρονικό 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:  € 200,00, Καθαρό κόστος συμμετοχής:       €50,00 +  ΦΠΑ (€47.5) =        €97,5    

 

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:  €100,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής:           €150,00 + ΦΠΑ (€28.5) =   €178.5  
 

 
Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω):        Καθαρό κόστος συμμετοχής:           €250,00 + ΦΠΑ (€47.5) =   €297.5       

                                                                       
________________________________________________________________________________________________ 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ: 
 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ, η 
Αρχή (ΑνΑΔ) δεν καταβάλει την επιχορήγηση στο ΣΠΟΛΜΗΚ, θα καταβάλουμε εμείς (εταιρεία που συμμετέχει με 
εργοδοτούμενό/ους της) το συνολικό κόστος του σεμιναρίου απ’ ευθείας στο ΣΠΟΛΜΗΚ με τη λήξη του προγράμματος. 
Όνομα επιχείρησης/ οργανισμού: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: …………………………………………………………….. 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχείρησης  Ημερομηνία 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 
Πολιτική Ακυρώσεων: 

 
Συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς: 

 τουλάχιστον 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου δεν θα έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση, 

 μεταξύ 3-6 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, θα επιβαρύνονται με 50% της ολικής τιμής, και 

 λιγότερο από 3 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 (Οι επιταγές να εκδίδονται προς: Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ και να αποστέλλονται 

στην Ταχυδρομική Θυρίδα 23334, 1681, Λευκωσία) 
 
 VISA (πληρωμή στο γραφείο ή μέσω τηλεφώνου και αποστολή αντίγραφου της κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού  

για επιβεβαίωση ότι η visa ανήκει στην εταιρία) 
 
 Μετρητά (για ποσό που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ)  

 
 Τραπεζική Κατάθεση - Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογ.: 357030778028, IBAN: CY60 0020 0195 0000 3570 3077 8028, 

SWIFT/BIC: BCYPCY2N (θα πρέπει να μας αποστείλετε την απόδειξη της κατάθεσης σας, στην οποία να αναφέρεται το 
όνομα της εταιρίας και ο τίτλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος). 
 
 
 
ΓΓιιαα  κκρράάττηησσηη  θθέέσσηηςς  ππααρραακκααλλεείίσσττεε  όόππωωςς  σσττεείίλλεεττεε  σσυυμμππλληηρρωωμμέέννηη  ττηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααιι  τταα  έέννττυυππαα  66ΠΠΕΕ  κκααιι  

ΚΚΕΕ22  ττηηςς  ΑΑννΑΑΔΔ  μμέέχχρριι  ττιιςς  2288  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22002200  σσττοο  aaddmmiinn@@ssppoollmmiikk..oorrgg  ήή  σσττοο  φφααξξ  2222667744665500    κκααιι  ττηηλλεεφφωωννήήσσεεττεε  

σσττοο  2222667722886666    γγιιαα  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ππααρρααλλααββήήςς..  ΤΤοο  ττέέλλοοςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρροοππλληηρρώώννεεττααιι..  

  

  

mailto:admin@spolmik.org

