ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ
ΜΕ ΘΕΜΑ :

Αρχές σχεδιασμού
και εφαρμογές
ενεργητικών και
παθητικών μέτρων
για πυροπρoστασία
και πυρασφάλεια
κτιρίων
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση
πυρκαγιάς να διατηρείται η στατική ευστάθεια για κατάλληλη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ανάλογα
και με τον τύπο του κτιρίου), να διασφαλίζεται ότι η εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού στο
εσωτερικό της οικοδομής, αλλά και σε άλλες γειτονικές οικοδομές θα είναι περιορισμένη, να δίνεται η
δυνατότητα στους ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο με ασφάλεια και να λαμβάνεται υπόψη η
ασφάλεια των ομάδων διάσωσης. Όλα τα πιο πάνω μπορούν να εξασφαλιστούν με παθητικά και
ενεργητικά μέτρα κατά τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων. Με τον όρο παθητική πυροπροστασία
εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή
διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της
πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια, ενώ με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα
μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να, εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην
έγκαιρη προειδοποίηση για την έναρξη μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή
καταστεί ανεξέλεγκτη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων μηχανικών στα
θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των νέων κτιρίων κατά το σχεδιαστικό αλλά και
κατασκευαστικό στάδιο, βάση των απαιτήσεων του Κανονισμού των Δομικών Υλικών και των σχετικών
ευρωκωδίκων. Θα γίνει επίσης αναφορά στο νέο κώδικα πρακτικής πυρασφάλειας που μπαίνει σε
πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2020 (νόμος 111(Ι)/2017 και ΚΔΠ 248/2017)

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - ΛΕΜΕΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - ΠΑΦΟΣ
08:30 / 14:30
Τέλος συμμετοχής*: 25 ευρώ συμπ. ΦΠΑ - Δηλώσεις συμμετοχής στo
www.etek-seminars.org - *Δείτε σχετικές σημειώσεις

Εισηγητής Σεμιναρίου: Δρ. Σπύρος Σπύρου
Ο Δρ. Σπύρος Σπύρου είναι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που ασχολείται κυρίως με την παροχή λύσεων
πυρομηχανικής κατά το σχεδιαστικό και κατασκευαστικό στάδιο ενός κτιρίου, καθώς επίσης και την παροχή
υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνων πυρός κατά τη λειτουργία ενός κτιρίου ή μιας επιχείρησης. Έχει ασχοληθεί
τα τελευταία 20 χρόνια με την δομική συμπεριφορά των μεταλλικών κατασκευών σε σενάρια πυρκαγιάς.
Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος, επιχορηγημένο από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), που αφορά με τη συμπεριφορά των μεταλλικών κοχλιών σε ψηλές θερμοκρασίες.
Συμβούλευσε το ΕΤΕΚ για το προτεινόμενο έγγραφο ‘Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας νέων Κτιρίων’, που
ετοιμάστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο να γίνει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας των
κτιρίων στην Κύπρο. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και το
τελευταίο χρόνο προτάθηκε για βραβείο στο International Association of Fire Safety Science (IAFSS) για
την καλύτερη διδακτορική διατριβή για τις χρονιές 2001-2003, πάνω σε θέματα Πυρομηχανικής-Στατικής
Συμπεριφοράς.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
8:00 -8.30

Προσέλευση - εγγραφές

8:30 – 9:15

Γενική εισαγωγή στο θέμα φωτιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Τι είναι η φωτιά και οι
επιδράσεις της στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Ευρωπαϊκή Υποχρέωση και Κυπριακός
Κανονισμός ‘Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων’.
Παρουσίαση περιγραφικού τύπου κώδικα πρακτικής για σχεδιασμό διάφορων τύπων
κτιρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς

9:15 – 10:15
10:15 -10:30

Διάλειμμα

10:30 – 11:30

Παρουσίαση περιγραφικού τύπου κώδικα πρακτικής για σχεδιασμό διάφορων τύπων
κτιρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Μέθοδοι παθητικής πυροπροστασίας των κατασκευών και στοιχεία σχετικά με την
ενεργητική πυροπροστασία
Διάλειμμα

11:30 – 12:30
12:30 –12:45
12:45 -14:15
14:15– 14:30

Παραδείγματα υπολογισμού παθητικών συστημάτων πυροπροστασίας των
μεταλλικών φερόντων δομικών στοιχείων με βάση και με το μέρος του ευρωκώδικα
EN 1993-1-2
Ανασκόπηση, συζήτηση, ερωτήσεις – απαντήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στο www.etek-seminars.org
Προπληρωμή τέλους συμμετοχής - έκπτωση 10 ευρώ
Σημειώσεις : Το σεμινάριο έχει τέλος συμμετοχής €25 (περιλαμβ. ΦΠΑ) για μέλη του ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις
τους και για νέους μηχανικούς που συμμετέχουν στο ΕΡΓΟ «Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών». Το τέλος συμμετοχής για
όλους τους υπόλοιπους είναι €35. Όσοι προπληρώσουν το τέλος συμμετοχής θα έχουν έκπτωση 10 ευρώ. Στην περίπτωση
προπληρωμής και ακύρωσης, το 50% κατακρατείται ως διοικητικό τέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή
δήλωσης συμμετοχής.Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο www.etek-seminars.org . Για ομαδικές κρατήσεις παρακαλώ
επικοινωνήστε στο 22 877 543 ή στο kee@etek.org.cy

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΡΒΕΡΟΥ 8, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ : 22 877 644
EMAIL: kee@etek.org.cy

