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«Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης και  
Αναβάθμιση Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία» 

 
1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:   

07 Ιουλίου 2021 - 08 Ιουλίου 2021 
 
2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τετάρτη  07.07.2021  9:00 - 17:15 

Πέμπτη    08.07.2021  9:00 - 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: 
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η κατάρτιση των μελετητών στην κατανόηση 

των θεμάτων που αφορούν την αποτίμηση και τις μεθόδους επέμβασης σε υφιστάμενες 

κατασκευές από τοιχοποιία. Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται η Πολιτεία για την προστασία του 

κοινού και τον περιορισμό των βλαβών προστατεύοντας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το 

κτηριακό απόθεμα της Κύπρου. 

 
7. ΣΤΟΧΟΙ: 

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους 

συμμετέχοντες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την αποτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων επέμβασης για την επισκευή και 

ενδεχόμενη ενίσχυση των κατασκευών σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής, του ισχύοντος 

Ευρωκώδικα 8, του υπό ανάπτυξη κανονισμού για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις σε 

τοιχοποιία (ΚΑΔΕΤ), αλλά και του σχεδίου για το νέο αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8.  

Μέσω παραδειγμάτων της πράξης θα εμπεδωθούν τόσο οι παραδοσιακές πρακτικές όσο και οι 

σύγχρονες-νέες μεθοδολογίες, ενώ έμφαση θα δοθεί και στην αντιμετώπιση κατασκευών οι 

οποίες χαρακτηρίζονται ως μνημεία. 

      
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολιτικούς μηχανικούς, κατά προτίμηση με εμπειρία σε 

επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές. 

 
9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Διαλέξεις από διαφάνειες, επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και επίλυση αποριών 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

 
10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Προβολέας για παρουσιάσεις τύπου PowerPoint, σημειώσεις, Βιβλίο «Κατασκευές από 

Τοιχοποιία: Αποτίμηση & Επεμβάσεις για Σεισμικά Φορτία» (https://techbooks.gr/) 

 

https://techbooks.gr/
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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: 

 

Εκπαιδευτής: Δρ. Κωνσταντίνος Σπυράκος 

 

Είναι Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου 

Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ. Διετέλεσε Καθηγητής στο W. Virginia University των ΗΠΑ. 

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σπυράκος είναι Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και μέλος 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων 

Μνημείων (ΚΣΝΜ). Διετέλεσε 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 Δομητικές 

Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ). 

 

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 

(https://techbooks.gr/), καθώς και 15 κεφαλαίων σε βιβλία Αντισεισμικών Κατασκευών, πλέον 

των 80 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 140 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, το Μουσείο του Λούβρου 

στο Abou-Dhabi και η Wheeling Suspension Bridge. 
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13. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 

Περιγραφή 
Από Μέχρι 

 
7 ώρες 

 

9:00 10:00 1,00 

Υλικά και τρόποι δόμησης 

• Φυσικοί λίθοι- τεχνητοί λίθοι- κονίες 

Υλικά και δόμηση του κατακόρυφου και οριζόντιου φέροντος οργανισμού. 

10:00 10:30 0,50 

Αιτίες και Ανάπτυξη Βλαβών 

Βλάβες από: 

• Καθίζηση της θεμελίωσης 

• Οριζόντιες ωθήσεις της στέγης 

Σεισμό 

10:30 12:00 1,50 

Μέθοδοι Διερεύνησης Υφιστάμενης Κατάστασης. 

• Διαδικασία ελέγχων 

• Μέθοδοι και όργανα συλλογής στοιχείων 

- Μη καταστροφικοί έλεγχοι 

- Ημικαταστροφικοί έλεγχοι 

- Εργαστηριακοί έλεγχοι 

Ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών 

12:00 12:15 0,25 Διάλειμμα 

12:15 13:15 1,00 

Κατηγοριοποίηση Κατασκευών και Μηχανική της Τοιχοποιίας 

• Απλές και ειδικές κατασκευές 

• Υπολογισμός μηχανικών χαρακτηριστικών τοιχοποιίας 

• Υπολογισμός αντοχών τοιχοποιίας για εντός και εκτός επιπέδου φόρτιση 

Παραδείγματα υπολογισμού 

13:15 14:15 1,00 

Μέθοδοι Προσομοίωσης και Ανάλυσης 

• Γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης 

Ανελαστική στατική ανάλυση 

14:15 15:15 1,00 Διάλειμμα- Γεύμα 

15:15 16:45 1,50 

Τοπικοί Μηχανισμοί 

• Τοπικοί μηχανισμοί εκτός επιπέδου 

• Γραμμική κινηματική ανάλυση 

• Χαρακτηριστικοί μηχανισμοί αστοχίας εκτός επιπέδου και παραδείγματα 

υπολογισμού 

Τοπικοί μηχανισμοί τυπικού κτηρίου 

16:45 17:15 0,50 

Επεμβάσεις (Eισαγωγή) 

• Στόχοι των επεμβάσεων-διαδικασία εφαρμογής 

• Επεμβάσεις στη: 

- Θεμελίωση 

Ανωδομή (βαθύ αρμολόγημα, ομογενοποίηση, μανδύες, σύνθετα υλικά, 

ελκυστήρες, διαζώματα, κλπ) 
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Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 

Περιγραφή 
Από Μέχρι 

 
7 ώρες 

 

9:00 10:30 1,50 

Επεμβάσεις (συνέχεια) 

• Στόχοι των επεμβάσεων-διαδικασία εφαρμογής 

• Επεμβάσεις στη: 

- Θεμελίωση 

Ανωδομή (βαθύ αρμολόγημα, ομογενοποίηση, μανδύες, σύνθετα υλικά, 

ελκυστήρες, διαζώματα, κλπ) 

10:30 10:45 0,25 Διάλειμμα 

10:45 12:45 2,00 

Επεμβάσεις (συνέχεια) 

• Στόχοι των επεμβάσεων-διαδικασία εφαρμογής 

• Επεμβάσεις στη: 

- Θεμελίωση 

Ανωδομή (βαθύ αρμολόγημα, ομογενοποίηση, μανδύες, σύνθετα υλικά, 

ελκυστήρες, διαζώματα, κλπ) 

12:45 13:45 1,00 Διάλειμμα - Γεύμα 

13:45 14:15 0,50 

Διατηρητέα κτήρια – Μνημεία 

• Θεσμικό πλαίσιο 

Σχεδιασμός και αρχές επεμβάσεων 

14:15 15:15 1,00 

Ειδικές Κατασκευές και Συνεχής Δόμηση Κατασκευών σε Ιστορικά Κτήρια 

• Βλάβες και επεμβάσεις σε εκκλησίες και μοναστήρια 

Σεισμική συμπεριφορά και επεμβάσεις σε συνεχή δόμηση 

15:15 16:15 1,00 

Προστασία Αντικειμένων από Σεισμό 

• Υπολογισμός της σεισμικής φόρτισης 

Παραδείγματα- Εφαρμογές 

16:15 16:30 0,25 Διάλειμμα 

16:30 17:30 1,00 

Παραδείγματα 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

• Διώροφη κατοικία 

• Πολυώροφο κτήριο 

Ιστορικό Ιερό Ναό 
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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 ΚΑΙ της διευθέτησης της 

πληρωμής. 

 
15. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Το κόστος της συμμετοχής είναι €330.00 + ΦΠΑ (€62.70) = €392.70 σύμφωνα με τις πιο 

κάτω προϋποθέσεις και περιλαμβάνει: 

• την παρακολούθηση του σεμιναρίου,  

• τις σημειώσεις,  

• το βιβλίο του Δρ. Σπυράκου «Κατασκευές από τοιχοποιία. Αποτίμηση και επεμβάσεις 

για σεισμικά φορτία» (https://techbooks.gr/),  

• Διαλείμματα για καφέ (με βάση το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα),  

• 2 γεύματα (με βάση το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα) και 

• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 

Δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ 

(Αυτοεργοδοτούμενοι ή άλλοι): 

Συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα 

κριτήρια της ΑνΑΔ: 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:           € 238.00 

Καθαρό κόστος συμμετοχής:     € 154.70 

€92.00 + ΦΠΑ (€62.70)  

Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις 

οφειλές τους προς το Σύλλογο:  

Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:     € 100.00 

Καθαρό κόστος συμμετοχής:         € 273.70 

€ 230.00 + ΦΠΑ (€43.70)   

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) 

Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω):  

Καθαρό κόστος συμμετοχής:            € 392.70 

€330.00 + ΦΠΑ (€62.70)  

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ: +357 22 672866 

Email: admin@spolmik.org  
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