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ΧΟΡΗΓΟI
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:



9:00 - 9:30 Εγγραφές 

9:30 - 9:35  Χαιρετισμός Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ  Πλάτωνα Στυλιανού 

9:35 - 11:30 Μέρος 1 
• Πορεία αναθεώρησης των Ευρωκωδίκων (25 λεπτά) - Κρίστης Χρυσοστόμου                              
• Εισαγωγή στον Σχεδιασμό με βάση την Επιτελεστικότητα (performance-based design)         
(45 λεπτά) - Ανδρέας Κάππος 
• Προτάσεις για τις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού στον υπό αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8-1          
(45 λεπτά) - Κυριαζής Πιτιλάκης 

11:30 - 12:00 Διάλειμμα για καφέ 

12:00 - 13:30 Μέρος 2                        
• Γενική επισκόπηση του νέου Ευρωκώδικα 8 - 3 (45 λεπτά) - Ανδρέας Κάππος 
• Αλλαγές στον Ευρωκώδικα 8-3 για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(45  λεπτά) - Κρίστης Χρυσοστόμου 

13:30-14:00 Μέρος 3 - Γενική συζήτηση (30  λεπτά) 
Συντονισμός από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Ανδρέα Θεοδότου 

14:00             Ελαφρύ γεύμα 

Στους Συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
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Η Πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 25 Απριλίου 2017 μέσω: 

 -Πιστωτικής Κάρτας μέσω τηλεφώνου (22672866) ή στα γραφεία του Συλλόγου 

 -Επιταγή στην ταχυδρομική Θυρίδα 23334,1681 Λευκωσία 

 -Κατάθεση στη ΣΠΕ Στροβόλου αρ. λογ.1003340088425 και αποστολή της απόδειξης

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ



Professor Andreas J. Kappos, DiplEng, MSc, PhD, FICE

Andreas Kappos currently holds a dual appointment at City, University of London and at the 

Aristotle University of Thessaloniki. Prior to joining City University (in March 2013) he was a 

Professor at Department of Civil Engineering, of the Aristotle Univ. of Thessaloniki since 2002, 

and Head of the Structures Section from 2008 to 2010. He has first joined the Department as a 

lecturer in 1988, after having completed his PhD studies in 1986. In 1983-1984 he was a 

Visiting Research Fellow at the Univ. of California, Berkeley. From 1995 to 1999 he worked at 

the Dept. of Civil Engineering, Imperial College London (UK), first as a lecturer and later as a 

Reader of Earthquake Structural Engineering. 

He worked extensively in the field of Earthquake Structural Engineering, in particular analysis 

procedures for structures (reinforced concrete and masonry buildings, and bridges) subjected to 

earthquake loading, and developed several methods and models for seismic assessment (both 

deterministic and probabilistic) of these structures, as well as design procedures based on the 

use of modern analysis tools. He was also involved in experimental work on the behaviour of 

reinforced concrete members subjected to cyclic loading, with emphasis on structural walls with 

special types of reinforcement and/or retrofitted using fiber-reinforced polymers (FRPs) and, 

more recently steel-reinforced polymers (SRPs). He developed new approaches for the 

assessment of the seismic vulnerability of existing structures and the associated losses and 

was involved in several projects on seismic risk assessment and earthquake scenarios for 

European cities. 

He is the author or co-author of three books in English, and another two in Greek, edited three 

collective work volumes, and has contributed several chapters to books edited by others. He 

has published extensively in the field of Earthquake Structural Engineering (over 300 papers in 

refereed journals and conference proceedings), and his work was recognised internationally 

(over 3500 citations in Google Scholar). 

In addition to his academic activities, he has been involved in several consultancies on topics 

like the seismic design of bridges and buildings, the assessment and retrofit of damaged 

structures, and various aspects of use of concrete in bridges, tunnels, and other civil

engineering works. 

Andreas Kappos is the Secretary of the European Association of Earthquake Engineering 

(EAEE) since 2010 and the Coordinator of the EAEE Working Group on Bridges since 2004. He 

has also served as a member of a number of scientific committees dealing with seismic design 

(incl. the Eurocode 8 Project Team) and assessment (various fib and EAEE task groups). 



Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής 

Ο καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Διδάκτωρ της Ecole Centrale Paris και Υφηγητής του 

ΑΠΘ (1986).  Διετέλεσε πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (1997-2001) και 
πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ (2003-2006). Επί σειρά ετών πρόεδρος της Επιτροπής ΕΠΕΑΕΚ του 

ΑΠΘ (2002-2010). Επιστηµονικώς υπεύθυνος της Δοµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας 
(ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.     Διευθυντής     του     Μεταπτυχιακού     

Προγράµµατος     Ειδίκευσης «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών. 
Μέλος διαφόρων επιτροπών σε επίπεδο Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής και 
Πανεπιστηµίου. Μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ. 

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 203 (Geotechnical Earthquake Engineering and Associated 

Problems) της Διεθνούς Εταιρείας Εδαφοµηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και πρόεδρος του 

Ελληνικού Τµήµατος Αντισεισµικής Μηχανικής της Διεθνούς Ένωσης Αντισεισµικής Μηχανικής 
(ΙΕΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισµικής Μηχανικής (ΕΑΕΕ) . Διευθυντής της Ερευνητικής 
Μονάδος Εδαφοδυναµικής και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής του Τοµέα Γεωτεχνικής 
Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Μέλος Ελληνικών και σηµαντικών διεθνών
επιστηµονικών επιτροπών στην περιοχή της Γεωτεχνικής και της Σεισµικής Μηχανικής. Μέλος 
επιτροπών σύνταξης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανονιστικών διατάξεων και κανονισµών. 
Προσκεκληµένος οµιλητής σε πλήθος Ελληνικών, Διεθνών και Παγκοσµίων Συνεδρίων. 
Πρόεδρος   του   4ου    Διεθνούς   Συνεδρίου   Γεωτεχνικής   Σεισµικής   Μηχανικής   που 

πραγµατοποιήθηκε στην  Θεσσαλονίκη  το  2007.  Συγγραφέας  περισσοτέρων  από  350 

επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών 
και παγκοσµίων συνεδρίων Επιβλέπων καθηγητής 25 διδακτορικών διατριβών που αναφέρονται σε 
πληθώρα αντικειµένων στην εδαφοδυναµική, την γεωτεχνική µηχανική και την σεισµική µηχανική, Σε 
αντίστοιχα αντικείµενα αναφέρεται και η επαγγελµατική του δραστηριότητα ως συµβούλου 

µηχανικού µε εµπειρία άνω των 30 χρόνων σε σηµαντικά έργα στην Ελλάδα (π.χ. Μετρό 

Θεσσαλονίκης) και το εξωτερικό. Διεθνής εµπειρογνώµων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(CEB), της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας της Γαλλίας (CEA) στο πρόγραµµα ITER-Cadarache και 
της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας. 
Για το συνολικό του έργο έχει τιµηθεί από την Γαλλική Δηµοκρατία µε το παράσηµο του Ιππότη του 

Φοίνικα των Ακαδηµαϊκών Γραµµάτων (Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques). 



Κρίστης Χρυσοστόμου, Καθηγητής ΤΕΠΑΚ 

Ο Κρίστης Χρυσοστόμου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ). Το Νοέμβριο του 2011 

εκλέχθηκε σαν ο πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας για τριετή θητεία και 
επανεξελέγη μέχρι το 2017.  Τον Φεβρουάριο του 2017 εξελέγη Αντιπρύτανης Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΠΚ για τριετή θητεία. Απέκτησε Δίπλωμα Τεχνικού Πολιτικού 

Μηχανικού στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο.  Στη συνέχεια φοίτησε στο Cornell University 

(USA) με υποτροφία Fulbright απ’ όπου πήρε πτυχίο (BSc with distinction) και μεταπτυχιακό τίτλο 

M.Eng (Civil) στη μηχανική των κατασκευών, καθώς επίσης και διδακτορικό τιτλο (PhD) με 
εξειδίκευση στην αντισεισμική μηχανική, με υποτροφίες του πανεπιστημίου.  Δίδαξε για πολλά χρόνια 

στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.  Εργάστηκε στο 

Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης σαν Επιστημονικός Σύμβουλος, όπου εκπόνησε 
μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού για θέματα που αφορούν στην ανοικοδόμηση και επανεγκατάσταση 

στα κατεχόμενα εδάφη μετά τη λύση του Κυπριακού, και στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης στο Μπάφαλο σαν Ερευνητικός Συνεργάτης. 
Συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μηχανικών στην Κύπρο με τη συμμετοχή του σε 
Ομάδες του ΣΕΚΑΠ για την εξέταση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών Κολλεγίων και 
ιδιωτικών Πανεπιστημίων.  Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος της 7μελούς Επιτροπής 
Ειδικών για την Μεταρρύθμιση της Παιδείας της Κύπρου, η οποία ετοίμασε την Έκθεση για την 
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. 

Εξελέγη μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) για τρεις συνεχείς θητείες Ήταν μέλος της επιτροπής που ετοίμασε τον Κυπριακό Σεισμικό 

Κώδικα και προέδρευσε της επιτροπής του ΕΤΕΚ για την ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων 
των Ευρωκωδίκων και την εισαγωγή τους στην Κύπρο μέσω νομοθεσίας και επιμορφωτικών 
μαθημάτων προς τους μηχανικούς. Αντιπροσωπεύει την Κύπρο στην Ομάδα Εθνικών Αντιπροσώπων
για τους Ευρωκώδικες. Συμμετέχει επίσης σε 6-μελή Ομάδα Εργασίας η οποία επιλέγηκε μετά από 

διεθνή διαγωνισμό για την ετοιμασία της τροποποίησης του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 για την 
Αποτίμηση και Ενίσχυση Υφιστάμενων Οικοδομών 
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η δυναμική των κατασκευών, ο αντισεισμικός 
σχεδιασμός, η ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, η αντισεισμική προστασία μνημείων με 
καινοτόμες μεθόδους, και η υπολογιστική μηχανική. 

Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς ενδιαφέροντος του τα οποία 

χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα.  Παρουσίασε την ερευνητική του εργασία σε 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 


