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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ με θέμα  

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

1. Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  
• Ημερομηνία Έναρξης: 01 Δεκεμβρίου 2022  

• Ημερομηνία Λήξης: 02 Δεκεμβρίου 2022 

2. Ημέρες και Ώρες Εφαρμογής: 
• Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 | 09:30 – 17:45 

• Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022 | 09:30 – 17:45 

3. Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος:  
• 14 ώρες 

4. Τόπος Διεξαγωγής: 
•  Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα (Αίθουσα Αφροδίτη), Λευκωσία 

5. Γλώσσα Προγράμματος: 
• Ελληνικά  

6. Σκοπός: 
Η ραγδαία εξέλιξη των μεταλλικών κατασκευών τα τελευταία χρόνια  καθιστά 

αναγκαία την κατάρτιση των μελετητών στις νέες τάσεις στο χώρο των 

μεταλλικών κτιρίων καθώς και τη καθοδήγησή τους στη σωστή εφαρμογή των 

κανονιστικών διατάξεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται από την Πολιτεία ο 

στόχος του περιορισμού των βλαβών και της προστασίας της ζωής των 

πολιτών, ειδικά μετά από ένα σεισμικό γεγονός. 

7. Στόχοι: 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση 

να: 
1. Κατονομάζουν το δομικό σύστημα ενός κτιρίου με μεταλλικό σκελετό. 

2. Απαριθμούν τα πλεονεκτήματα των μεταλλικών κατασκευών. 

3. Περιγράφουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα κτίριο με μεταλλικό σκελετό. 

4. Εκτελούν την επίλυση ενός φορέα με μεταλλικό σκελετό.  

5. Επεξηγούν τη διαδικασία σχεδιασμού, παραγωγής και ανέγερσης μιας οικοδομής 

με μεταλλικό σκελετό. 

6. Αιτιολογούν την επιλογή της μεταλλικής κατασκευής έναντι των άλλων τρόπων 

δόμησης. 

7. Αντικρούουν τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις από τους ιδιοκτήτες όσον αφορά την 

επιλογή της μεταλλικής κατασκευής. 

8. Δικαιολογούν την μέθοδο μόρφωσης του φορέα της κατασκευής. 

9. Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους φορείς για να διεκπεραιώσουν το σχεδιασμό και 

την κατασκευή ενός μεταλλικού κτιρίου. 
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8. Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: 
• Πολιτικοί Μηχανικοί  

9. Μέθοδος και Τεχνικές Κατάρτισης: 
• Κατά πρόσωπο εκπαίδευση  

• Εργασία σε ομάδες,  

• Μελέτη περίπτωσης,  

• Ερωτήσεις-απαντήσεις,  

• Διάλεξη,  

• Παραδείγματα εφαρμογής με κατάλληλο λογισμικό  

10. Μέσα και υλικά Κατάρτισης:: 
• Χαρτοπίνακας 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

• Διασκόπιο 

• Έντυπες ή/και ψηφιακές σημειώσεις 

• Συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων 

• Γραφική ύλη 

• Μαρκαδόροι 

• Χρήση διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων (π.χ. Kahoot, Mentimeter, 

Padlet, MindMeister) 

11. Πιστοποίηση Κατάρτισης: 
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. 

12. Βιογραφικά Εκπαιδευτών: 
 

• Δρ. Χάρης Γαντές 

Ο Χάρης Γαντές είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταλλικών 

Κατασκευών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει 

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ και πτυχία Master’s και Ph.D. από το MIT. 

Από το 1994 είναι μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ και 

από το 2020 Διευθυντής του Εργαστηρίου. 

 

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης 

και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών υπό ακραία φορτία που περιλαμβάνουν 

φορτία λόγω σεισμού, ανέμου και εκρήξεων. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μεταλλικές 

κατασκευές για τον ενεργειακό τομέα, όπως είναι οι πυλώνες ανεμογεννητριών, οι 

υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς καυσίμων και οι εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής 

ενέργειας. Έχει συγγράψει 3 βιβλία και περισσότερα από 10 κεφάλαια σε βιβλία, 100 

άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 175 άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών 

συνεδρίων. Το ερευνητικό του έργο έχει περισσότερες από 2000 ετερο-αναφορές στη 

διεθνή βιβλιογραφία.  

 

Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή CEN/TC250/SC3 για τον Ευρωκώδικα 3 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN. Διευθύνει τη Συντακτική Επιτροπή του 
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περιοδικού Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, και 

είναι ανταποκριτής για την Ελλάδα του περιοδικού Structural Engineering International 

(SEI). Είναι κριτής σε περισσότερα από 50 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και 

συνδιοργανωτής ή μέλος των επιστημονικών επιτροπών ελληνικών και διεθνών 

συνεδρίων. Έχει κάνει προσκεκλημένες ομιλίες σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 

εξωτερικού και έχει διδάξει σε πολλά επαγγελματικά σεμινάρια συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης.  

 

Παράλληλα συμμετέχει ως σύμβουλος σε στατικές μελέτες κτιριακών και άλλων 

τεχνικών έργων, κυρίως από χάλυβα αλλά και από άλλα δομικά υλικά, στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://users.ntua.gr/chgantes/cv.shtml  

 

• Ανδρέας Θεοδότου 

O Ανδρέας Θεοδότου είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός (Bsc, MSc), απόφοιτος του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο 

Eur.Ing. που απονέμεται από τη FEANI (Ευρωπαϊκή Ένωση Μηχανικών). Από τον 

Οκτώβριο του 2020 έχει εκλεγεί στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, ενώ είναι μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ από το 2014. Είχε διατελέσει για 2 θητείες Πρόεδρος 

του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) τον οποίο υπηρετούσε 

συνεχώς από το 2007 έως το 2022. Παράλληλα διετέλεσε και επικεφαλής του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ).   

 

Εργάστηκε αρχικά ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Το 2008 

ίδρυσε το τεχνικό γραφείο ANDREAS THEODOTOU L.L.C. το οποίο παρέχει υπηρεσίες 

στατικών/αντισεισμικών μελετών, μελετών αποτίμησης και ενισχύσεως υφιστάμενων 

κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων με πολυετή εμπειρία σε Έργα στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό στατικών/αντισεισμικών μελετών για 

Έργα που αφορούν μεταλλικές κατασκευές. Συγκεκριμένα έχει εκπονήσει μελέτες και έχει 

επιβλέψει Έργα που αφορούν κατοικίες , πολυώροφα κτίρια, βιομηχανικά κτίρια κ.α. Τα 

τελευταία χρόνια συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με 

το αντικείμενο της εργασίας του. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΕΚ με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5». 

 

Συμμετείχε στην επιτροπή ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, 

ενώ τώρα συμμετέχει στην επιτροπή του CYS, TC-18 για τους Ευρωκώδικες.  Συμμετείχε  

επίσης στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εντύπου Ταχείας Αποτίμησης και 

Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.). 
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13. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα: 
 

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022  

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια Περιγραφή Εκπαιδευτές 

Από Μέχρι 7 ώρες   

09:30 10:30 1,00 

Εναρκτήρια συνάντηση 
• Καλωσόρισμα 

• Παγοθραύστης 

• Σκοπός και στόχοι προγράμματος 

• Συμβόλαιο δέσμευσης 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

& 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

10:30 11:30 1,00 

Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές  
• Γενικά για τις μεταλλικές κατασκευές 

• Ιστορική Αναδρομή 

• Ορισμός της μεταλλικής κατασκευής 

• Πλεονεκτήματα έναντι άλλων τρόπων 

δόμησης 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

11:30 11:45 0,25 Διάλειμμα  

11:45 13:45 2,00 

Μόρφωση μεταλλικών φορέων με 

παραδείγματα 
• Βιομηχανικά κτίρια   

• Κτίρια κατοικιών   

• Πολυώροφα κτίρια  

• Συνδέσεις μερών  

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

& 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

13:45 14:30 0,75 Διάλειμμα - Γεύμα  

14:30 16:00 1,50 

Μόρφωση μεταλλικών φορέων με 

παραδείγματα (Συνέχεια) 
• Βιομηχανικά κτίρια   

• Κτίρια κατοικιών   

• Πολυώροφα κτίρια  

• Συνδέσεις μερών 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

& 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

16:00 16:15 0,25 Διάλειμμα   

16:15 16:45 0,50 

Μόρφωση μεταλλικών φορέων με 

παραδείγματα (Συνέχεια) 
• Βιομηχανικά κτίρια   

• Κτίρια κατοικιών   

• Πολυώροφα κτίρια  

• Συνδέσεις μερών 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

& 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

16:45 17:45 1,00 
Πρακτική άσκηση  
• Εργασία σε ομάδες όσον αφορά τη 

μόρφωση των μεταλλικών φορέων 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 
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Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022  

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια Περιγραφή Εκπαιδευτές 

Από Μέχρι 7 ώρες   

09:30 11:30 2,00 

Παράδειγμα μελέτης πολυώροφου 

κτιρίου 
• Μόρφωση φορέα 

• Επιλογή μόνιμων και ωφέλιμων φορτίων  

• Υπολογισμός Φορτίων ανέμου σύμφωνα με 

τον Ευρωκώδικα 1 

• Υπολογισμός Σεισμικών Φορτίων σύμφωνα 

με τον Ευρωκώδικα 8  

• Διαστασιολόγηση διατομών 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

11:30 11:45 0,25 Διάλειμμα  

11:45 13:45 2,00 

Παράδειγμα μελέτης πολυώροφου 

κτιρίου (Συνέχεια) 
• Μόρφωση φορέα 

• Επιλογή μόνιμων και ωφέλιμων φορτίων  

• Υπολογισμός Φορτίων ανέμου σύμφωνα με 

τον Ευρωκώδικα 1 

• Υπολογισμός Σεισμικών Φορτίων σύμφωνα 

με τον Ευρωκώδικα 8  

• Διαστασιολόγηση διατομών 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

13:45 14:30 0,75 Διάλειμμα - Γεύμα  

14:30 16:00 1,50 

Ετοιμασία σχεδίων, επίβλεψη 

παραγωγής και ανέγερσης 
• Ετοιμασία στατικών σχεδίων 

• Υπολογισμός και σχεδιασμός συνδέσεων 

• Σχέδια κοπής 

• Διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο 

• Διαδικασία ανέγερσης 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

16:00 16:15 0,25 Διάλειμμα   

16:15 16:45 0,50 

Ετοιμασία σχεδίων, επίβλεψη 

παραγωγής και ανέγερσης (Συνέχεια) 
• Ετοιμασία στατικών σχεδίων 

• Υπολογισμός και σχεδιασμός συνδέσεων 

• Σχέδια κοπής 

• Διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο 

• Διαδικασία ανέγερσης 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

16:45 17:45 1,00 

Επίλογος/Συμπεράσματα αξιολόγηση  
• Ανακεφαλαίωση 

• Συμπεράσματα 

• Αξιολόγηση προγράμματος 

• Αξιολόγηση καταρτιζόμενων 

Δρ. Χάρης 

Γαντές 

& 

Ανδρέας 

Θεοδότου 

 



 

 

 

P
ag

e6
 

14. Εγγραφές / Αριθμός διαθέσιμων θέσεων 
• 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. Κόστος και Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Το κόστος της συμμετοχής είναι €300 + ΦΠΑ (€57) = €357 σύμφωνα με τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις και περιλαμβάνει: 

• την παρακολούθηση του σεμιναρίου,  

• ηλεκτρονικές και έντυπες σημειώσεις και  

• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 

Δικαιούχοι επιχορήγησης από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ): 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:   € 238 

     Καθαρό κόστος συμμετοχής:   €   62 + (€57) ΦΠΑ = € 119 

 

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:   € 157.14 

Καθαρό κόστος συμμετοχής:              € 142.86 + (€27.14) ΦΠΑ = € 170 

                                        

Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω):         
     Καθαρό κόστος συμμετοχής:              € 300 + ΦΠΑ (€57) = € 357 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ: +357 22672866  

 


