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3226
3η Ενότητα: ΔιαΔικασιΕσ 
σχΕΔιασμόύ, Επιλόγησ και 
αξιόλόγησησ ύλικών ΒασΕι 
τών αρχών τόύ πρότύπόύ 
Εν 1504-2-9: αρχΕσ SMART

3η Ενότητα: 
αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι 

42
4η  Ενότητα: πρόΔια-
γραφΕσ αξιόλόγησησ και 
ΔιαΔικασια ΕλΕγχόύ πόιό-
τητασ: αρχΕσ SMART

45
4η  Ενότητα:
αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι

48

52
πρόγραμμα

5η Ενότητα: 
πρακτικό μΕρόσ

54
ΕισηγητΕσ
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140 χρόνια
TÜV AUSTRIA

Από το 1872, ο ιδρυτής της TÜV AUSTRIA Prof. 
Wilhelm Exner, έθεσε ως βασικό όρο τη διασύν-
δεση μεταξύ γνώσης, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Ενάμιση αιώνα μετά, η κεντρική πολιτική της TÜV AUSTRIA ACADEMY παραμένει ακριβώς 
η ίδια: 

«η γνώση αποτελεί το μοναδικό μέσο για την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας» 

Σήμερα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιστημονική 
υποστήριξη του διεθνούς δικτύου του GROUP, αλλά και τα αποτελέσματα αξιολόγησής 
της, από τους 150000 και πλέον εκπαιδευομένους της παγκοσμίως, έχει επενδύσει στην 
εφαρμογή διεθνών προτύπων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD‘s), με στό-
χο τη διαρκή κάλυψη των επαγγελματικών απαιτήσεων που προκύπτουν από ένα ευρύτερο 
πλαίσιο επιστημονικών, τεχνολογικών, νομοκανονιστικών και άλλων εξελίξεων.

Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το βέλτιστο συνδυασμό της 
δυναμικής θέσης που κατέχει στην αγορά στα αντικείμενα δραστηριοποίησής της, αλλά και 
της αδιαμφισβήτητης αξίας της ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαιδευτικής πρακτικής των Ανώ-
τερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, η TÜV AUSTRIA ACADEMY 
συνεργάζεται με Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και πανεπιστημιακούς 
και άλλους επιστήμονες.

6
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Οδηγός Σπουδών
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ένα Οδηγό Σπουδών. Ο Οδηγός αυτός αποτελεί το “συμ-
βόλαιο” της TÜV AUSTRIA ACADEMY με τους εκπαιδευόμενους και περιέχει τους εκπαιδευτικούς 
στόχους, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τις απαιτούμενες παρακολουθήσεις των μαθημάτων και τις δι-
αδικασίες αξιολόγησης.

Διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου
Η TÜV AUSTRIA ACADEMY ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, καθώς και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης και ενθαρρύνει την συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων στην εν λόγω διαδικασία.

Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή
Η TÜV AUSTRIA ACADEMY θεωρεί βασική τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις διαδικασίες λή-
ψεις αποφάσεων που αφορούν τη διδασκαλία, τα πρότυπα αφομοίωσης γνώσης και την αξιολόγηση. 
Στο μηχανισμό αυτό μετέχουν αντιπρόσωποι των εκπαιδευομένων. Τα πορίσματα, θετικά ή αρνητικά, 
γνωστοποιούνται σ’ όλους τους εκπαιδευόμενους.

Ευχέρεια στην Έκφραση Παραπόνων 
Η TÜV AUSTRIA ACADEMY εξασφαλίζει σε όλους τους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να θέσουν 
ανώνυμα ή επώνυμα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, δεσμεύεται να εξετάσει κάθε 
παράπονο άμεσα και να λάβει κατάλληλα μέτρα όπου αυτό απαιτείται.

Διαδικασίες Ελέγχου και Ανάδρασης Εκπαιδευομένων
Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, η TÜV AUSTRIA ACADEMY παρακολουθεί  σε 
διαφορετικά επίπεδα και χρόνους, το ποσοστό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων κάθε εκπαιδευο-
μένου ξεχωριστά. Σε περίπτωση απόκλισης, ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος και αποφασίζονται από 
κοινού οι κατάλληλες ενέργειες για την πλήρη επίτευξη των στόχων.

Κώδικας Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας
Η λειτουργία της TÜV AUSTRIA ACADEMY βασίζεται στην τήρηση των κανόνων του κώδικα ακαδη-
μαϊκής δεοντολογίας. Η παράβασή τους μπορεί ν’ αποτελεί λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό, κατά 
περίπτωση, πειθαρχικό αδίκημα και να επισύρει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέ-
πει ο νόμος. Ο παρών Κώδικας εκφράζει βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας, που αφορούν τις 
μεταξύ των μελών της Ακαδημίας σχέσεις, τα πνευματικά δικαιώματα, την περίπτωση απάτης και λο-
γοκλοπής, την ακαδημαϊκή ανεντιμότητα, τη δωροδοκία και απειλητική συμπεριφορά και δεν αναιρεί 
ή υποκαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, 
με τις οποίες τα όλα τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται απαρέγκλιτα.

Ελευθερία της Ακαδημαϊκής Έκφρασης
Η TÜV AUSTRIA ACADEMY προωθεί την ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης εντός των ορίων που 
εξυπηρετούν τους σκοπούς της διδασκαλίας, την ανάπτυξη ιδεών και την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση.  
Όλα τα “μέλη” της Ακαδημίας, προσωπικό και  εκπαιδευόμενοι, οφείλουν να συμπεριφέρονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές κα απόψεις.

Η λειτουργία της Ακαδημίας βασίζεται σε 14 αρχές (Code of Practice)

αρχές
λέιτόυργιας
τησ ακαΔημιασ

1
2
3
4
5
6

7
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Διακρίσεις και σεξουαλική παρενόχληση
Προσωπικό και εκπαιδευόμενοι της TÜV AUSTRIA ACADEMY  οφείλουν να γνωρίζουν ότι καμία 
μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθή-
σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν είναι ανεκτή από την Ακαδημία. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης 
διάκρισης, παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Συμπεριφορά στους Χώρους Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευόμενοι και διδακτικό προσωπικό φέρουν την ευθύνη για τη διατήρηση ενός κατάλληλου 
περιβάλλοντος μάθησης.  Σε περίπτωση απόκλισης και με στόχο τη διασφάλιση των ανωτέρων, η 
ακαδημία θα λαμβάνει κατά περίπτωση τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.
Το προσωπικό της ΤÜV AUSTRIA ACADEMY έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με επαγγελματι-
σμό, κατανόηση, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η επαγγελματική ευγένεια και ευαισθησία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική σε θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, στη θρησκεία, στην πολιτική, στο σεξουαλικό 
προσανατολισμό, στο φύλο και στην εθνικότητα. 

Ανεξάρτητη Μελέτη
Όλο το απαραίτητο προς μελέτη υλικό, δίνεται σ’ όλους τους εκπαιδευόμενους στην αρχή κάθε διά-
λεξης. Η ανεξάρτητη μελέτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε εκπαιδευτικής διάλεξης.

Εβδομάδα Προγραμμάτων πριν τις Τελικές Εξετάσεις
Κατά την τελευταία εκπαιδευτική εβδομάδα δεν προβλέπονται σε καμία περίπτωση εισηγήσεις, εργα-
σίες ή άλλες διαδικασίες αξιολόγησης. Η εβδομάδα αυτή θεωρείται σημαντική για την προετοιμασία 
των εκπαιδευομένων για τις τελικές εξετάσεις.

Παρακολούθηση 
Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων κάθε προγράμματος εξαρτάται από τη συνεπή παρουσία των 
εκπαιδευομένων σ’ όλα τα μαθήματα, σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευόμενος απορρίπτεται από 
τις διαδικασίες αξιολόγησης. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας και στα πλαίσια του εφικτού, 
αλλά και σε συνεννόηση με τη Δ/νση της Ακαδημίας αλλά και διδάσκοντες, θα καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά. Σε περίπτωση παρα-
τεταμένης απουσίας για ιατρικούς λόγους θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση της Ακαδημίας. 
Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι λόγω ασθένειας ή άλλο νόμιμο λόγο, αδυνατούν να παρευρεθούν σε 
οποιαδήποτε εξέταση, θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση της Ακαδημίας το αργότερο 24 ώρες 
πριν την προγραμματισμένη εξέταση. 

Εξετάσεις - Βαθμολογία 
Οι διδάσκοντες οφείλουν να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εξετασθούν για τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τρόπο αντικειμενικό. Η βαθμολόγηση των εκπαιδευ-
ομένων  πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. Προκειμένου να εξασφαλίζεται στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό η αξιοπιστία και εγκυρότητα της βαθμολόγησης, οι διδάσκοντες πρέπει:
•  Να χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης.
•  Οι εξετάσεις να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη.
•  Οι βαθμοί να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων, όπως εργασιών, τεστ 

προόδου και πολλαπλής επιλογής.
•  Οι βαθμοί να συνδέονται με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 
•  Οι τρόποι αξιολόγησης των μαθημάτων να αναγράφονται σαφώς στο περίγραμμα των μαθημάτων 

και στον οδηγό σπουδών. 
•  Οι βαθμοί να κοινοποιούνται στη Γραμματεία της Ακαδημίας και στους εκπαιδευόμενους εντός 20 

ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Διαφάνεια 
Όλα τα τμήματα της ΤÜV AUSTRIA ACADEMY καλούνται να υιοθετήσουν τρόπους ελέγχου της αντι-
κειμενικότητας της αξιολόγησης των μαθημάτων, αναπτύσσοντας εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου 
και διαφάνειας.
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πόιόι ΕιμαστΕ 

& όι ςτόχόι μας
H TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί τον εκπαι-
δευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP και 
παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκό-
σμια κλίμακα. Σήμερα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY 
διαθέτει γραφεία και σύγχρονους  εκπαιδευτι-
κούς χώρους στη Βιέννη, στην Αθήνα, στο Βου-
κουρέστι, σε παραρτήματα εντός Ελλάδας (Θεσ-
σαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης), καθώς και σε 
άλλες χώρες της νοτιανατολικής Μεσογείου και 
της Μέσης Ανατολής (π.χ. Κύπρος, Τουρκία, ιορ-
δανία, Αλβανία, ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αρα-
βία, Κατάρ, κ.α.). 

Το όραμα της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια 
εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP, να αποτελεί έναν κορυφαίο 
εκπαιδευτικό οργανισμό δια βίου μάθησης και δια βίου εκπαίδευσης, δημιουργώντας μια δι-
αχρονική και ανθρωποκεντρική σχέση συνεργασίας με τους καταρτιζόμενους, συμβάλλοντας 
έτσι στη μετατροπή της γνώσης σε επαγγελματική εξειδίκευση και αποσκοπώντας στη διαρκή 
βελτίωση της επαγγελματικής ταυτότητάς τους, καθώς και της επαγγελματικής επιτυχίας και 
ανέλιξής τους.  
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Βασικοί στόχοι της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι:

• η προώθηση της δια βίου μάθησης,
•  η αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
• η ολοκληρωμένη και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων, 
• η αναγνώριση και κατοχύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων,
• η ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της δια βίου μάθησης μέσω 
ενεργειών κατάρτισης σε πόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων,
• η ισότιμη πρόσβαση στην κατάρτιση των ατόμων που προέρχονται από 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεσμεύεται να:

• σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνο-
νται στη μοναδικότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας,
• παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στα 
υψηλότερα διεθνή πρότυπα,
• ενσωματώνει την ποιότητα ως έννοια και πράξη σε κάθε στάδιο των ερ-
γασιών της,
• παρακολουθεί συστηματικά τις εκπαιδευτικές της διεργασίες, από τον αρ-
χικό σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος, με στό-
χο τη συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση των καταρτιζομένων,
•  αξιολογεί συνεχώς το εκπαιδευτικό και διοικητικό της προσωπικό,
• επιμορφώνει συνεχώς το εκπαιδευτικό και διοικητικό της προσωπικό βά-
σει των αξιολογήσεων των πελατών της καθώς και του στρατηγικού της 
σχεδιασμού για την επίτευξη των στόχων της,υιοθετεί την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών ως το θεμέλιο 
λίθο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ι. Καλλιάς

ΣΤόχόι
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Δια Βιόύ μαθηση

αρχές Smart
Η Δια βίου Μάθηση περιλαμβάνει 
την Δια βίου Εκπαίδευση και την Δια 
βίου Κατάρτιση.

Η Δια βίου Εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, 
τόσο στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο 
εισόδου στην απασχόληση, ενώ η «Δια βίου Κατάρτιση» αφορά στη διαδικασία εξειδικευμέ-
νης μόρφωσης, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στα πλαίσια συγκεκρι-
μένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Specific
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέ-
πει να είναι συγκεκριμένοι.

Realistic
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέ-
πει να είναι σε θέση να επιτευ-
χθούν με τα διαθέσιμα εκπαι-
δευτικά μέσα.

Measurable
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνδυά-
ζονται με μετρήσιμες διαδικασίες 
επίτευξης.

Time-Bound
Θα πρέπει να υπάρχουν συγκε-
κριμένες ημερομηνίες για την 
επίτευξη των εκπαιδευτικών
Στόχων.

Achievable
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέ-
πει να είναι επιλεγμένοι, σχεδι-
ασμένοι και να επιτυγχάνονται 
εντός του χρονικού διαστήμα-
τος κάθε προγράμματος.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε όλα τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
χρησιμοποιεί τις αρχές SMART.
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Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, η διαδικασία εκπαιδευτικής προσέγγισης και το εκπαιδευτικό αποτέ-
λεσμα δίνονται αναλυτικά για κάθε ενότητα και μάθημα στο Βιβλίο Προγράμματος. Ο κάθε 
εκπαιδευόμενος λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή, πλήρη οδηγό διαλέξεων και εκπαιδευτικό 
υλικό στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής εβδομάδας. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής εβδομάδας, 
η TÜV AUSTRIA ACADEMY διενεργεί έλεγχο εκπαιδευτικού αποτελέσματος μέσω ερωτημα-
τολογίου προς τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούνται καθ‘ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε πρώτο 
χρόνο από τον προσωπικό τους tutor και σε δεύτερο χρόνο από τον επιστημονικό υπεύθυνο 
του προγράμματος. Το αρχείο αξιολόγησης αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι στην 
διάθεση του κάθε εκπαιδευόμενου ανά πάσα στιγμή. Στο τέλος κάθε ενότητας ο εκπαιδευό-
μενος θα λαμβάνει προσωπικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης του.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 4 εργασίες 3000 λέξεων (έκαστην) και γραπτές εξε-
τάσεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

• χρησιμοποιούν συνδυασμό γενικών και εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για την κατανό-
ηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.
• εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση 
προβλημάτων.
• υπολογίζουν την υποβάθμιση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών.
• κάνουν ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των κατασκευών.
• διαχειρίζονται τεχνικές ομάδες και να τις αναπτύσσουν ώστε να ανταποκρίνονται στις μετα-
βαλλόμενες τεχνικές και διαχειριστικές ανάγκες του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.
• εντοπίζουν προβλήματα και να εφαρμόζουν διαγνωστικές μεθόδους για την εξακρίβωση 
των αιτίων και την επίτευξη ικανοποιητικών λύσεων.
•  συλλέγουν, αναλύουν και να αξιολογούν τα στοιχεία.
•  μελετούν, να προδιαγράφουν και να σχεδιάζουν τη βηματική εφαρμογή λύσεων.

SMART
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ΕκπαιΔΕύτικόσ όΔηγόσ 
πρόγραμματόσ-

έιςαγωγή 
Φέτος και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA Hellas 
(τμήμα συστημάτων δομικών υλικών) αφουγκραζόμενη την 
ανάγκη της αγοράς για άρτια εκπαιδευμένα στελέχη και σε συ-
νεργασία με την TÜV AUSTRIA ACADEMY έχει σχεδιάσει ειδικά 
για τον κατασκευαστικό κλάδο ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα δια βίου μάθησης επιπέδου Advanced, με τίτλο: «Αρχές Προ-
στασίας, Συντήρησης & Δομητικές Επεμβάσεις βάσει του προ-
τύπου ΕΛόΤ EN 1504».

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Το 2010 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά στην παγκόσμια ιστο-
ρία των κατασκευών που οι δαπάνες για επισκευή, συντήρηση και ενίσχυση ξεπέρασαν 
αυτές των νέων κατασκευών. Η τάση αυτή έχει επιβεβαιωθεί από πολλές διεθνείς αναφο-
ρές ότι θα διατηρηθεί για τα επόμενα 50 χρόνια. 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εξειδίκευσης βασίστηκε στην ανάγκη εναρμόνισης 
προτύπων και διαδικασιών βάσει των οδηγιών της ΕΕ και ταυτόχρονα στη δυσκολία 
των περισσοτέρων επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου να κινηθούν αντα-
γωνιστικά στις απαιτήσεις της προστασίας, ενίσχυσης και συντήρησης του δομικού μας 
πλούτου.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 υποχρεώνει για πρώτη φορά στην ιστορία των κατασκευών 
την εφαρμογή ιδιαίτερων οικονομοτεχνικών όρων, όπως Μελέτη Συντήρησης, Μελέτη 
Ανθεκτικότητας και Κόστους Ωφέλιμης Ζωής και Μελέτη Αξιοπιστίας Δομικής Ακεραι-
ότητας. Η Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από τις 21 
Ιουλίου 2010 βάσει ΦΕΚ 8136/390, Αρ. Φύλλου 1100 και Εγκυκλίου 18 ΔΙΠΑΔ 623 
που εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2010. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης απευθύνεται σε 
μηχανικούς και άλλους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ιδιαίτερο αυτό χώρο 
των Κατασκευών.

Οι 5 ενότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζουν 
καθολικά τόσο τις ανάγκες του προτύπου όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των τομέων της 
μελέτης, της αποτίμησης, της τεχνικής υποστήριξης και του ποιοτικού ελέγχου. Η συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία φέρει την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και του 
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Επιστημονικού Περιοδικού International Journal of Structural Integrity με την υποστήριξη 
διαπρεπόντων επιστημόνων και επαγγελματιών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, με-
λετητικών γραφείων και χημικών βιομηχανιών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες που 
εμπλέκονται στον τομέα της Επισκευής, Συντήρησης και Ενίσχυσης κατασκευών από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα. Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις του προγράμματος αυξάνονται σταδιακά 
ώστε να δώσουν στους συμμετέχοντες τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να αφομοιώ-
σουν το εκπαιδευτικό υλικό.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι συμμετέχοντες αποκτούν τόσο την απαραίτητη τεχνογνω-
σία, όσο και τη δυνατότητα να εμπλακούν προσωπικά στη δια δραστικότητα του προγράμ-
ματος.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, η διαδικασία εκπαιδευτικής προσέγγισης και το εκπαιδευτικό απο-
τέλεσμα δίνονται αναλυτικά για κάθε ενότητα και μάθημα στον Οδηγό Σπουδών. Ο κάθε 
εκπαιδευόμενος λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή, πλήρη οδηγό διαλέξεων και εκπαι-
δευτικό υλικό στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής εβδομάδας. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής 
εβδομάδας, η TÜV AUSTRIA ACADEMY διενεργεί έλεγχο εκπαιδευτικού αποτελέσματος 
μέσω ερωτηματολογίου προς τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούνται καθ‘ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε πρώτο 
χρόνο από τον προσωπικό τους tutor και σε δεύτερο χρόνο από τον επιστημονικό υπεύ-
θυνο του προγράμματος. Το αρχείο αξιολόγησης αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι 
στην διάθεση του κάθε εκπαιδευόμενου ανά πάσα στιγμή. Στο τέλος κάθε ενότητας ο 
εκπαιδευόμενος θα λαμβάνει προσωπικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης του.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 4 εργασίες 3000 λέξεων και γραπτές εξετάσεις.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
• Χρησιμοποιούν συνδυασμό γενικών και εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για την κατα-
νόηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504,
• Εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους για την ανάλυση και επί-
λυση προβλημάτων, 
• Υπολογίζουν την υποβάθμιση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών,
•  Κάνουν μια ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των κατασκευών,
• Διαχειρίζονται τεχνικές ομάδες και να τις αναπτύσσουν ώστε να ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες τεχνικές και διαχειριστικές ανάγκες του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504,
• Εντοπίζουν προβλήματα και να εφαρμόζουν διαγνωστικές μεθόδους για την εξακρίβωση 
των αιτίων και την επίτευξη ικανοποιητικών λύσεων,
• Συλλέγουν, αναλύουν και να αξιολογούν τα στοιχεία,
• Μελετούν, να προδιαγράφουν και να σχεδιάζουν την βηματική εφαρμογή λύσεων,
•  Συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με τεχνικά θέματα ενισχύσεων, επισκευής και προστασίας,
•  Ελέγχουν και να πιστοποιούν εργασίες βάσει Ορίων Αποδεκτής Ποιότητας.

ΕιΣΑΓωΓΗ ΣΤόν όΔΗΓό
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> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 1
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 1-ΕιΣΑΓωΓΗ ΣΤό ΠρόΤΥΠό Εν 1504

τιτλόσ ώρΕσ κώΔικόσ όμαΔόπόιηση / ΕκπαιΔΕύτικόι ΕκπαιΔΕύτικΕσ
μαθηματόσ παρακόλόύθησησ μαθηματόσ κώΔικόσ στόχόι / κώΔικόσ μόναΔΕσ

όρισμός των Αρχών Εν 1504 2 1504-1-Α1 1504-1-Α LTW1-D1-1504-1-Α 1
όρισμός των Μεθόδων Εν 1504 2 1504-1-Α2 1504-1-Α LTW1-D1-1504-1-Α 1
Αλληλεπίδραση των Μεθόδων 2 1504-1-Α3 1504-1-Α LTW1-D1-1504-1-Α 1
Αρχές προληπτικής συντήρησης /
Μέρος Α: Κόστος κύκλου ζωής, 
πιθανολογική θεώρηση 2 1504-1-Β1 1504-1-B LTW1-D2-1504-1-B 1
Αρχές προληπτικής συντήρησης /
Μέρος Β: Ανάλυση κόστους 
κύκλου ζωής, αιτιοκρατική θεώρηση 2 1504-1-B2   1
Μέθοδοι προληπτικής 
στρατηγικής δομικής ακεραιότητας 2 1504-1-B3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 2
Αξιολόγηση αρχών προληπτικής 
στρατηγικής δομικής ακεραιότητας  2 1504-1-B4 1504-1-B LTW2-D3-1504-1-B 1
Προληπτική στρατηγική για την 
δομική ακεραιότητα / Μέρος Α: 
αποφυγή και βελτίωση 2 1504-1-Γ1 1504-1-Γ LTW2-D4-1504-1-Γ 1
Προληπτική στρατηγική για την 
δομική ακεραιότητα / Μέρος B: 
επισκευή και υποβάθμιση 2 1504-1-Γ2   1

προ-απαιτούμενα: κανένα
Διάρκεια σε ώρες: 18
Εκπαιδευτικές μονάδες ενότητας: 1. 9

1η
Ενότητα: αρχΕσ, μΕθόΔόλόγια 
και στρατηγικΕσ 
Διατηρησησ Δόμικησ 
ακΕραιότητασ και 
αξιόπιστιασ

1η
Ενότητα: 
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1Η ΕνόΤΗΤΑ
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SPECIfIC
• Κατανόηση και αναγνώριση βασικών αιτιών φθοράς, βλαβών και αστοχιών σε  κα-
τασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Συσχετισμός τους με τις βασικές επί τόπου με-
θόδους αποτίμησης των υλικών (σκυροδέματος και χάλυβα).

• Κατανόηση και επιλογή των Αρχών και Μεθόδων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και 
συσχετισμός τους με τις βασικές αιτίες φθοράς σκυροδέματος και χάλυβα.

• Συσχετισμός Μεθόδων και Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 με βάση Δείκτες 
Επισκευαστικής Απόδοσης (Repair Performance Indicators).

• Συσχετισμός της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διεθνών ισχυουσών 
μεθόδων πιθανολογικής θεώρησης του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρό-
δεμα με τις βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που καλύπτει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

• Παραδείγματα προληπτικής συντήρησης με βάση τη Διεθνή και Ελληνική εμπειρία.

• Εισαγωγική Ανάλυση των αρχών  της πιθανολογικής προσέγγισης της φθοράς των 
κατασκευών από σκυρόδεμα και ο συσχετισμός τους με την ανάλυση του κύκλου 
ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 
μέρος 1, 9 & 10.

• Εισαγωγική Ανάλυση στα Οικονομοτεχνικά μοντέλα. Συσχετισμός των μοντέλων, 
των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του κύκλου ζωής κατασκευών 
από σκυρόδεμα με την κοινωνικοοικονομική διάσταση των κατηγοριών προληπτικής 
συντήρησης που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

1η Ενότητα

αρχΕσ, μΕθόΔόλόγια
και στρατηγικΕσ
Διατηρησησ Δόμικησ 
ακΕραιότητασ και
αξιόπιστιασ: 
ΑρχΕΣ SMART >
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MEASURABLE
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα περιλαμβάνει την φωτογραφική αναγνώριση υφιστάμενων 
φθορών και βλαβών, είτε ατομικά είτε σε ομάδες των τριών, και την αιτιολόγηση της πιθανής 
παθολογίας στην Αίθουσα Διδασκαλίας.
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό, είτε ατομικά είτε σε ομάδες 
των τριών, μελλοντικών προβλημάτων ανθεκτικότητας κατασκευών σε επίπεδο μελέτης εφαρ-
μογής (εργασία).
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα περιλαμβάνει, είτε ατομικά είτε σε ομάδες των τριών, την 
ολοκληρωμένη αυτόνομη επίλυση ενός απλοποιημένου παραδείγματος υπολογισμού κό-
στους τυπικού κύκλου ζωής ενός συνόλου πραγματικών γεφυρών από σκυρόδεμα, με και 
χωρίς συντήρηση, για εμπέδωση των πλεονεκτημάτων της έγκαιρης και ορθής Προληπτικής 
συντήρησης στην Αίθουσα Διδασκαλίας.

ACHIEVABLE
Βλέπε παράγραφο Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι.

REALISTIC
Απαιτεί 18 ώρες διάρκεια εισηγήσεων και κατ’ ελάχιστον 20 ώρες διάρκεια ατομικής προετοι-
μασίας από την πλευρά του σπουδαστή. Θα ανακοινωθούν δύο Tutoring Meetings μέχρι τις 
27 Μαΐου 2014.

TIME BOUND
Τα χρονικά όριο των εισηγήσεων και της προσωπικής εκμάθησης ορίζονται από 28 Μαΐου έως 
04 Ιουλίου 2014.

1η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-1-Α1 Ορισμός των Αρχών ΕΝ 1504
1504-1-Α2 Ορισμός των Μεθόδων ΕΝ 1504
1504-1-Α3 Αλληλεπίδραση των Μεθόδων

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Κατανόηση και αναγνώριση βασικών αιτιών φθοράς, βλαβών και αστοχιών σε  κατασκευές από 
Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Συσχετισμός τους με τις βασικές επί τόπου μεθόδους αποτίμησης των 
υλικών (σκυροδέματος και χάλυβα).

Κατανόηση και επιλογή των Αρχών και Μεθόδων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και συσχετι-
σμός τους με τις βασικές αιτίες φθοράς σκυροδέματος και χάλυβα.

Φωτογραφικός Συσχετισμός των Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Μεθόδων Επισκευής 
και Προστασίας. Εισαγωγική Ανάλυση των Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 σε συνδυα-
σμό με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Μέρος 10.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να συνδέσει τις Αρχές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 με 
οπτική εικόνα φθορών και βλαβών. Επίσης να μπορεί να κάνει ολοκληρωμένο επισκευαστικό 
σχεδιασμό βασισμένο στα απαραίτητα στάδια που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Φωτογραφικό Ερωτηματολόγιο αντιστοίχησης των Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 στην 
Αίθουσα Διδασκαλίας. Φωτογραφικό Ερωτηματολόγιο αντιστοίχησης των Μεθόδων του προ-
τύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 με τις κατάλληλες κατηγορίες προϊόντων.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων από τη βιβλιογραφία.

> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-1-Β1 Αρχές προληπτικής συντήρησης: 
Μέρος Α: Κόστος κύκλου ζωής, πιθανολογική θεώρηση
1504-1-Β2 Αρχές προληπτικής συντήρησης: 
Μέρος Β: Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, αιτιοκρατική θεώρηση
1504-1-Β3 Μέθοδοι προληπτικής στρατηγικής δομικής ακεραιότητας
1504-1-Β4 Αξιολόγηση αρχών προληπτικής στρατηγικής δομικής ακεραιότητας
Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Συσχετισμός της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διεθνών ισχυουσών μεθό-
δων πιθανολογικής θεώρησης του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα με τις 
βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1504. Παραδείγματα προληπτικής συντήρησης με βάση την Διεθνή και Ελληνική εμπει-
ρία.

Εισαγωγική Ανάλυση των αρχών  της πιθανολογικής προσέγγισης της φθοράς των κατασκευών 
από σκυρόδεμα και ο συσχετισμός τους με την ανάλυση του κύκλου ζωής των κατασκευών 
από σκυρόδεμα στο πλαίσιο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Μέρος 1, 9 & 10.

Εισαγωγική Ανάλυση στα οικονομοτεχνικά μοντέλα. Συσχετισμός των μοντέλων, των δεδομέ-
νων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του κύκλου ζωής κατασκευών από σκυρόδεμα με 
την κοινωνικοοικονομική διάσταση των κατηγοριών προληπτικής συντήρησης που καλύπτει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι
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Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Ο σπουδαστής θα κατανοήσει τις βασικές αρχές της πιθανολογικής και αιτιοκρατικής συντή-
ρησης κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο των διαφορετικών εναλλακτικών μεθόδων 
που καλύπτουν οι ενότητες 2 – 8 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Θα ενημερωθεί για τη πιθα-
νολογική και αιτιοκρατική θεώρηση σε σχέση με τον ρυθμό και την έκταση της φθοράς των 
κατασκευών και την συμπεριφορά στον χρόνο των επεμβάσεων. Επιπλέον για τα είδη των 
δεδομένων που απαιτούνται για την επαρκή τεκμηρίωση και υποστήριξη της πιθανολογικής 
θεώρησης. Θα αναφερθούν διεθνή στοχαστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε συστήμα-
τα και λογισμικά διαχείρισης της λειτουργίας και συντήρησης μεγάλου συνόλου κατασκευών. 
Θα επισημανθεί η σημασία στις διαδικασίες και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που 
καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά στην ενεργό συμμετοχή, είτε ατομικά είτε σε ομά-
δες των τριών, στην ολοκληρωμένη αυτόνομη επίλυση ενός απλοποιημένου παραδείγματος 
υπολογισμού κόστους τυπικού κύκλου ζωής ενός συνόλου πραγματικών γεφυρών από σκυ-
ρόδεμα, με και χωρίς συντήρηση, με στόχο την κατανόηση των πλεονεκτημάτων της έγκαιρης 
και ορθής Προληπτικής συντήρησης στην Αίθουσα Διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό Υλικό
Σημειώσεις, διαφάνειες, φωτογραφικό υλικό φθοράς και συντήρησης πραγματικών κατα-
σκευών, επιστημονικές και επαγγελματικές αναφορές, παραδείγματα πραγματικών συστημά-
των διαχείρισης προληπτικής συντήρησης, πραγματικά στοιχεία και δεδομένα κύκλου ζωής. 

> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-1-Γ1 Προληπτική στρατηγική για την δομική ακεραιότητα: 
Μέρος Α: Αποφυγή και Βελτίωση
1504-1-Γ2 Προληπτική στρατηγική για την δομική ακεραιότητα: 
Μέρος B: Επισκευή και Υποβάθμιση

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Ανάλυση αρχών και μοντέλων αξιοπιστίας δομικής ακεραιότητας. Παρουσίαση διαγραμμά-
των που αφορούν reliability index και την πιθανότητα αστοχίας. Ανάλυση και αξιολόγηση με-
θόδων επισκευής και προστασίας μέσω των Δεικτών Επισκευαστικής Απόδοσης. Δημιουργία 
δέντρων λήψεις αποφάσεων συντήρησης και επισκευής. 
Διαδικασίες υποβάθμισης στατικής επάρκειας κατασκευών.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Ο σπουδαστής θα κατανοήσει τις βασικές αρχές της πιθανολογικής και αιτιοκρατικής αξιοπιστί-
ας κατασκευών και της επίδρασης της συντήρησης και επισκευής στα μοντέλα αξιοπιστίας. Θα 
αναφερθούν διεθνή στοχαστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα και λογισμικά δι-
αχείρισης της λειτουργίας και συντήρησης μεγάλου συνόλου κατασκευών. Θα δοθεί βάρος στις 
διαδικασίες και μεθόδους συντήρησης σκυροδέματος που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά στην ενεργό συμμετοχή, είτε ατομικά είτε σε ομάδες 
των τριών, για την ολοκληρωμένη αυτόνομη επίλυση ενός απλοποιημένου παραδείγματος 
υπολογισμού μοντέλου αξιοπιστίας κατασκευής.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Σημειώσεις, διαφάνειες, φωτογραφικό υλικό φθοράς και συντήρησης πραγματικών κατα-
σκευών, αναφορές επιστημονικές και επαγγελματικές, παραδείγματα πραγματικών συστημά-
των διαχείρισης ρίσκου και αξιοπιστίας. 

1η ΕνόΤΗΤΑ
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> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 2
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 4-ΕιΣΑΓωΓΗ ΣΤιΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠιΘΕωρΗΣΗΣ ΚΑι ΑΠόΤιΜΗΣΗΣ

τιτλόσ ώρΕσ κώΔικόσ όμαΔόπόιηση / ΕκπαιΔΕύτικόι ΕκπαιΔΕύτικΕσ
μαθηματόσ παρακόλόύθησησ μαθηματόσ κώΔικόσ στόχόι / κώΔικόσ μόναΔΕσ

Σχεδιασμός Επιθεώρησης - 
όρισμός κατηγοριών Επιθεώρησης 2 1504-INSP-A1 1504-INSP-A LTW2-D5-1504-INSP-A 1
Επιλογή διαγνωστικών εργασιών 2 1504-INSP-A2 1504-INSP-A LTW2-D5-1504-INSP-A 1
Ανάλυση αποτελεσμάτων 
διαγνωστικών εργασιών 2 1504-INSP-A3 1504-INSP-A LTW2-D5-1504-INSP-A 1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 3
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 5-ΔιΑΔιΚΑΣιΑ ΠόΣόΤιΚόΠόιΗΣΗΣ ΔόΜΗΤιΚων ΒΛΑΒων

Μετατροπή αποτελεσμάτων 
σε δομητική βλάβη 3 1504-INSP-B1 1504-INSP-Β LTW3-D6-1504-INSP-Β 1.5
Κατηγοριοποίηση Βλαβών -Condition 
Rating Method βάσει CEB (1998) 
“Strategies for Testing and Assessment 
of Concrete Structure” Bulletin n.243” 
και προγράμματος αξιολόγησης 3 1504-INSP-B2 1504-INSP-Β LTW3-D6-1504-INSP-Β 1.5

προ-απαιτούμενα: ENOTHTA 1
Διάρκεια σε ώρες: 12
Εκπαιδευτικές μονάδες ενότητας: 2. 6

1η
Ενότητα: αρχΕσ Δόμητικησ 
απότιμησησ, πρότύπα Επι 
τόπόύ ΕλΕγχόύ, αξιόλόγηση 
και πόσότικόπόιηση 
Δόμητικών ΒλαΒών

2η
Ενότητα: 



2323

2Η ΕνόΤΗΤΑ
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2η Ενότητα

αρχΕσ Δόμητικησ 
απότιμησησ, πρότύπα Επι 
τόπόύ ΕλΕγχόύ, αξιόλόγηση 
και πόσότικόπόιηση 
Δόμητικών ΒλαΒών
ΑρχΕΣ SMART >

SPECIfIC
• Εισαγωγή στα τρία επίπεδα επιθεώρησης. Σύγκριση Αμερικάνικων, Γαλλικών και Αυστραλέζικων 
προτύπων.
• Επιλογή διαγνωστικών μεθόδων με βάση το είδος της κατασκευής. Ορισμός στάθμης αξιοπιστίας 
των αποτελεσμάτων.
• Κατηγοριοποίηση βλαβών και στάθμες Δομικής Ακεραιότητας.
• Ανάλυση Αποτελεσμάτων με βάση την λογική των Δεδομένων Σταθμών Αξιοπιστίας. 

MEASURABLE
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό επιθεώρησης κιβωτοειδούς γέ-
φυρας και την αιτιολόγηση στην επιλογή των διαγνωστικών μεθόδων.
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά δύο ασκήσεις μετατροπής των αποτελεσμάτων επιθε-
ώρησης από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 2.
• Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά την φωτογραφική αναγνώριση βλαβών. 
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ACHIEVABLE
Βλέπε παράγραφο Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι.

REALISTIC
Απαιτεί 29 ώρες διάρκεια εισηγήσεων και κατ’ ελάχιστον 50 ώρες ατομικής προετοιμασί-
ας από την πλευρά του σπουδαστή. 
Θα ανακοινωθούν δύο Tutoring Meetings μέχρι τις 06 Ιουνίου 2014. Απαιτείται 1 εργα-
σία 3000 λέξεων (παράδοση εργασίας 04 Ιουλίου 2014).  

TIME BOUND
Τα χρονικά όριο των εισηγήσεων και της προσωπικής εκμάθησης ορίζονται από 07 Ιουνίου 
έως 11 Ιουνίου 2014.

2Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-INSP-A1 Σχεδιασμός Επιθεώρησης - Ορισμός κατηγοριών Επιθεώρησης
1504-INSP-A2 Επιλογή Διαγνωστικών Εργασιών
1504-INSP-A3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Διαγνωστικών Εργασιών

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση των τριών επιπέδων επιθεώρησης κατασκευών. Αναγνώριση και 
συσχετισμός τους με τα Δεδομένων των Σταθμών Αξιοπιστίας. Συσχετισμός τους με τις βασικές 
μεθόδους διαγνωστικών εργασιών. Επιλογή διαγνωστικών εργασιών σε σχέση με τα επίπεδα 
επιθεώρησης 1,2 και 3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργασιών βάσει θεωριών 
αξιοπιστίας. Παρουσίαση κριτηρίων αποδοχής αποτελεσμάτων. 

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να προβλέψει και να υπολογίσει τις στάθμες αξιοπιστίας 
δεδομένων σε σχέση με την επιλογή και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργασιών.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εργασία 3000 λέξεων. 

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία. 

 

> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-INSP-Β1 Μετατροπή αποτελεσμάτων σε δομητική βλάβη
1504-INSP-Β2 Κατηγοριοποίηση Βλαβών - Condition Rating Method βάσει CEB
(1998) “Strategies for Testing and Assessment of Concrete Structure” Bulletin n.243”

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Μετατροπή αποτελεσμάτων επιθεώρησης σε δομητική βλάβη βάσει Δεικτών Δομικής Ακεραι-
ότητας. 
Μετατροπή Δεικτών Δομικής Ακεραιότητας σε χρόνο-εξαρτώμενα μοντέλα υποβάθμισης. 
Συσχετισμός Δεικτών Δομικής Ακεραιότητας σε SLS, ULS. 

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να κατηγοριοποιήσει τις βλάβες και να τις μετατρέψει σε 
δομητικές μέσω σεναρίων απομείωσης δομικής ακεραιότητας.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Συνδυαστική εργασία 3000 λέξεων με κωδικούς 1504-INSP-A.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων από τη βιβλιογραφία.

αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι
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28

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 3
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 6- Εν 1504-2:  ΠρόιόνΤΑ ΚΑι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠρόΣΤΑΣιΑΣ ΕΠιΦΑνΕιΑΣ ΣΚΥρόΔΕΜΑΤόΣ

τιτλόσ ώρΕσ κώΔικόσ όμαΔόπόιηση / ΕκπαιΔΕύτικόι ΕκπαιΔΕύτικΕσ
μαθηματόσ παρακόλόύθησησ μαθηματόσ κώΔικόσ στόχόι / κώΔικόσ μόναΔΕσ

Η φυσικοχημεία της πρόσφυσης 2 1504-2-Α1 1504-2-Α LTW3-D7-1504-2-Α 1
Βασικές χημικές γνώσεις  για τις 
τεχνολογίες βαφών/επικαλύψεων 2 1504-2-Α2   1
Βασικές χημικές γνώσεις για την 
τεχνολογία υδροφοβισμών / εμποτισμών 2 1504-2-Α3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 4
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 7- Εν 1504-2:  ΠρόιόνΤΑ ΚΑι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠρόΣΤΑΣιΑΣ ΕΠιΦΑνΕιΑΣ ΣΚΥρόΔΕΜΑΤόΣ

Επιλογή συστημάτων 
υδροφοβισμού / εμποτισμού 2 1504-2-Β1 1504-2-Β LTW4-D8-1504-2-Β 1
Μορφές αστοχίας συστημάτων βαφής 1 1504-2-Β2   0.5
Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών 1 1504-2-Β3  0.5
Συμβατότητα συστημάτων επιφανειακής προστασίας 2 1504-2-Β4  1

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 8- Εν 1504-2:  ΠρόιόνΤΑ ΚΑι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠρόΣΤΑΣιΑΣ ΕΠιΦΑνΕιΑΣ ΣΚΥρόΔΕΜΑΤόΣ

ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής 1 1504-2-Γ1 1504-2-Γ LTW4-D9-1504-2-Γ 0.5
Μηχανισμοί χημικής 
αποδόμησης των βαφών 2 1504-2-Γ2   1.5
Έλεγχος Συστημάτων 
Προστασίας επιφάνειας 2 1504-2-Γ3   1.5

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 5 
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 9- Εν 1504-3:  ΔόΜιΚΕΣ ΚΑι ΜΗ ΔόΜιΚΕΣ ΕΠιΣΚΕΥΕΣ

Αξιολόγηση δομικών και 
μη δομικών βλαβών 3 1504-3-Α1 1504-3-Α LTW5-D10-1504-3-Α 1.5
όι αρχές της δομικής αποκατάστασης 2 1504-3-Α2   1
Ανάλυση των απαιτήσεων και 
επιδόσεων των επισκευών 2 1504-3-Α3   1

1η
Ενότητα: ΔιαΔικασιΕσ σχΕΔιασμόύ, 
Επιλόγησ και αξιόλόγησησ 
ύλικών ΒασΕι τών αρχών 
τόύ πρότύπόύ Εν 1504-2-9

3η
Ενότητα: 
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3Η ΕνόΤΗΤΑ

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 10- Εν 1504-3:  ΔόΜιΚΕΣ ΚΑι ΜΗ ΔόΜιΚΕΣ ΕΠιΣΚΕΥΕΣ
Ενισχύσεις δομικών στοιχείων 3 1504-3-Β1 1504-3-B LTW5-D10-1504-3-Β 1.5
Αντικατάσταση υπάρχοντος ή 
προσθήκη νέου οπλισμού 
σε στοιχεία σκυροδέματος 2 1504-3-Β2   1
Ενίσχυση με τοποθέτηση 
ράβδων/ελασμάτων ιωΠ σε εγκοπές 2 1504-3-Β3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 6
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 11- Εν 1504-3:  ΔόΜιΚΕΣ ΚΑι ΜΗ ΔόΜιΚΕΣ ΕΠιΣΚΕΥΕΣ

Ενίσχυση με τοποθέτηση εξωτερικής 
επικόλλησης ιωΠ 2 1504-3-Γ1 1504-3-Γ LTW6-D11-1504-3-Γ 1
Συγγραφή οδηγού επισκευών
βήμα-προς-βήμα 2 1504-3-Γ2   1
Αξιολόγηση της αποκατάστασης 2 1504-3-Γ3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 6
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 12- Εν 1504-4:  ΔόΜιΚH  ΣΥΓΚόΛΛΗΣΗ 

Φυσικά χαρακτηριστικά της πρόσφυσης 2 1504-4-Α1 1504-4-Α LTW6-D12-1504-4-Α 1
Υποστρώματα και πρόσφυση 2 1504-4-Α2   1
Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συνάφεια στους κατασκευαστικούς 
αρμούς 2 1504-4-Α3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 7
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 13- Εν 1504-4:  ΔόΜιΚH  ΣΥΓΚόΛΛΗΣΗ

Συγκολλητικά υλικά επισκευών 2 1504-4-Β1 1504-4-Β LTW7-D13-1504-4-Β 1
Πρόσφυση στις διεπιφάνειες 
δομικών υλικών 2 1504-4-Β2   1
Συμβατότητα επισκευαστικών υλικών 
και σκυροδέματος 2 1504-4-Β3   1

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 14- Εν 1504-5:  ΕνΕΜΑΤΑ ΣΤό ΣΚΥρόΔΕΜΑ

ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής 2 1504-5-Α1 1504-5-Α LTW7-D14-1504-5-Α 1
Μηχανισμοί χημικής αποδόμησης 
των βαφών 2 1504-5-Α2   1
Έλεγχος Συστημάτων 
Προστασίας επιφάνειας 1 1504-5-Α3   0.5

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 8
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 15- Εν 1504-5:  ΕνΕΜΑΤΑ ΣΤό ΣΚΥρόΔΕΜΑ

Επιλογή υλικών ενεμάτωσης 
(ρητίνες, μικροτσιμέντα) 2 1504-5-Β1 1504-5-Β LTW8-D15-1504-5-Β 1
Μεθοδολογία εφαρμογής ενεμάτων 
(εξοπλισμός προετοιμασίας και 
ενεμάτωσης, όργανα μετρήσεων) 1 1504-5-Β2   0.5
Εισπίεση υλικών ενεμάτωσης 
σε πυρόπληκτο σκυρόδεμα 1 1504-5-Β3   0.5
Αξιολόγηση ενεματώσεων 
σε στοιχεία σκυροδέματος 1 1504-5-Β4   0.5

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 16- Εν 1504-6:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑι ΜΕΘόΔόι ΑΓΚΥρωΣΗΣ

Σχεδιασμός συστημάτων αγκύρωσης 2 1504-6-Α1 1504-6-Α LTW8-D16-1504-6-Α 1
Αγκύρια και στερεωτικά μέσα 
στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας 2 1504-6-Α2   1
Ανάλυση αστοχίας συστημάτων 
αγκύρωσης 2 1504-6-Α3   1
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> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 9
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 17- Εν 1504-6:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑι ΜΕΘόΔόι ΑΓΚΥρωΣΗΣ

τιτλόσ ώρΕσ κώΔικόσ όμαΔόπόιηση / ΕκπαιΔΕύτικόι ΕκπαιΔΕύτικΕσ
μαθηματόσ παρακόλόύθησησ μαθηματόσ κώΔικόσ στόχόι / κώΔικόσ μόναΔΕσ

Αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής 1 1504-6-Β1 1504-6-Β LTW9-D17-1504-6-Β 0.5
Επιλογή αγκυρώσεων και περιβάλλον 2 1504-6-Β2   1
χημικά αγκύρια 1 1504-6-Β3   0.5
Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης 1 1504-6-Β4   1

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 18- Εν 1504-7:  ΠΑρΕΜΠόΔιΣΗ ΚΑι ΕΛΕΓχόΣ ΔιΑΒρωΣΗΣ όΠΛιΣΜόΥ 

Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση 
διάβρωσης οπλισμού   2 1504-7-Α1 1504-7-Α LTW9-D18-1504-7-Α 1
Αποκατάσταση παθητικοποίησης 
οπλισμού 1 1504-7-Α2   0.5
Βελτίωση της ανθεκτικότητας του 
σκυροδέματος στις χημικές δράσεις 1 1504-7-Α3 0.5
Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης 
του σκυροδέματος 1 1504-7-Α4 0.5

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 10
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 19- Εν 1504-7:  ΠΑρΕΜΠόΔιΣΗ ΚΑι ΕΛΕΓχόΣ ΔιΑΒρωΣΗΣ όΠΛιΣΜόΥ

Έλεγχος καθοδικών ζωνών 
σιδηροπλισμού - 
Φαινόμενα άρχουσας ανόδου 3 1504-7-B1 1504-7-Β LTW10-D19-1504-7-Β 1.5
Καθοδική προστασία οπλισμού-  
Μέθοδοι ανάλυσης 3 1504-7-B2   1.5

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 20- Εν 1504-7:  ΠΑρΕΜΠόΔιΣΗ ΚΑι ΕΛΕΓχόΣ ΔιΑΒρωΣΗΣ όΠΛιΣΜόΥ

Συστήματα καθοδικής προστασίας - 
Μέρος Α: με θυσιαζόμενα στοιχεία 3 1504-7-Γ1 1504-7-C LTW10-D20-1504-7-Γ 1.5
Συστήματα καθοδικής προστασίας - 
Μέρος Β: με ενεργά συστήματα 3 1504-7-Γ2 1.5

προ-απαιτούμενα: ENOTHTA 1&2
Διάρκεια σε ώρες: 87
Εκπαιδευτικές μονάδες ενότητας: 3. 45

3η Ενότητα

ΔιαΔικασιΕσ σχΕΔιασμόύ, 
Επιλόγησ και αξιόλόγησησ 
ύλικών ΒασΕι τών αρχών 
τόύ πρότύπόύ Εν 1504-2-9
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3Η ΕνόΤΗΤΑ
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3η Ενότητα

ΔιαΔικασιΕσ σχΕΔιασμόύ, 
Επιλόγησ και αξιόλόγησησ 
ύλικών ΒασΕι τών αρχών τόύ 
πρότύπόύ Εν 1504-2-9
ΑρχΕΣ SMART >

SPECIfIC
• Αρχές προστασίας επιφάνειας σκυροδέματος βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.
• Μηχανισμοί πρόσφυσης και διείσδυσης συστημάτων υδροφοβισμού και βαφών.
• Διαδικασία επιλογής φυσικών χαρακτηριστικών βαφών βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 260-1.
•  Ανάλυση τύπων αστοχιών βαφών και μηχανισμοί αστοχίας. Ο ρόλος της  συμβατότητας υποστρώμα-

τος και των περιβαλλοντικών συνθηκών. 
• Επιλογή δομικού στοιχείου και σχεδιασμός συστημάτων βαφής ανοικτής διαπνοής. 
• Διαδικασίες και πρότυπα ελέγχου συστημάτων επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος.
• Αξιολόγηση δομικών και μη δομικών βλαβών με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
• Αρχές Δομικής Αποκατάστασης - Κριτήρια επέμβασης. Τοπικές και καθολικές ενισχύσεις. 
• Ανάλυση της επίδοσης της επέμβασης με βάση την χρονική διατήρηση πλαστιμότητας.  
•  Υλικά – Προσομοίωση – Ροή  δυνάμεων – Μέθοδος δικτυωμάτων – Αγκυρώσεις – Παραμορφώσεις 

– Πλαστιμότητα.
• Ενισχύσεις δομικών στοιχείων - Μανδύες, ΙΩΠ, Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
• Περιορισμοί στην επιλογή ενισχύσεων. 
• Συμβατότητα και επιλογή επισκευαστικών υλικών σκυροδέματος βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-4. 
• Ανάλυση υλικών πλήρωσης δομητικών ρωγμών βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1405-5. 
• Διαδικασίες επιλογής υλικών πλήρωσης δομητικών ρωγμών. 
• Βασικές αρχές της λειτουργίας όλων των τύπων των αγκυρώσεων βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1405-6.
• Διαστασιολόγηση αγκυρώσεων βάσει της οδηγίας ETAG 001 Annex C.
• Διαδικασίες κατηγοριοποίησης μηχανισμών διάβρωσης οπλισμού.  
• Αρχές παθητικοποίησης οπλισμού και περιορισμοί βάσει προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-.7
• Ορισμός και διαδικασία αποτίμησης άρχουσας ανόδου.  
• Καθοδική προστασία οπλισμού βάσει προτύπου ΕΝ 12696. 
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MEASURABLE
Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά την επίλυση 12 πραγματικών προβλημάτων στην 
αίθουσα διδασκαλίας. 

ACHIEVABLE
Βλέπε παράγραφο Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι.

REALISTIC
Απαιτεί 87 ώρες διάρκεια εισηγήσεων και κατ’ ελάχιστον 150 ώρες ατομικής προετοιμασίας 
από την πλευρά του σπουδαστή. Θα ανακοινωθούν  Tutoring Meetings μέχρι της 13 Ιου-
νίου 2014. Απαιτείται 1 εργασία 3000 λέξεων (παράδοση εργασίας 02 Σεπτεμβρίου 2014).  

TIME BOUND
Τα χρονικά όρια των εισηγήσεων και της προσωπικής εκμάθησης ορίζονται από 14 Ιουνίου 
έως 06 Σεπτεμβρίου 2014.

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-2-Α1 Η φυσικοχημεία της πρόσφυσης
1504-2-Α2 Βασικές χημικές γνώσεις για τις τεχνολογίες βαφών/επικαλύψεων
1504-2-Α3 Βασικές χημικές γνώσεις για την τεχνολογία υδροφοβισμών/ εμποτισμών

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση των δυνατοτήτων από πλευράς χημικής σύνθεσης.
Ανάπτυξης της φιλοσοφίας των συστημάτων  βαφών. Κριτήρια επιλογών. Αυτούσια
Συστήματα. Συνδυασμοί και Βαθμός επιτελεστικότητας.
Αναφορά στη διασφάλιση της απόδοσης των Συστημάτων Επιλογής.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στο τέλος ο σπουδαστής θα μπορεί να αναλύσει και να επιλέξει συστήματα
προστασίας εναρμονισμένων με το Πρότυπο EN 1504-2 & EN ISO 7783-2.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Κατανόηση διαδικασιών μέτρησης πρόσφυσης, βαθμίδων διάχυσης, πάχους ξηρού φιλμ και ηλεκτρι-
κής αντίστασης μέσω πραγματικών μετρήσεων. Χρήση νομογραφημάτων.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία.

αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-2-Β1 Επιλογή συστημάτων υδροφοβισμού / εμποτισμού
1504-2-Β2 Μορφές αστοχίας συστημάτων βαφής
1504-2-Β3 Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών
1504-2-Β4 Συμβατότητα συστημάτων επιφανειακής προστασίας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση δυνατοτήτων από πλευράς χημικής σύνθεσης
Υδροφοβισμών. Μορφές αστοχίας συστημάτων βαφών (ενδογενείς, εξωγενείς,
υποστρωματικοί, γήρανσης). Αστοχία συστήματος με βάσει το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στο τέλος ο σπουδαστής θα μπορεί να αναγνωρίσει αστοχίες συστημάτων
προστασίας επιφάνειας.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Κατανόηση διαδικασιών μέτρησης πρόσφυσης, βαθμίδων διάχυσης, πάχους ξηρού φιλμ, 
και ηλεκτρικής αντίστασης μέσω πραγματικών μετρήσεων. Χρήση νομογραφημάτων.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία.

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-2-Γ1 Ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής
1504-2-Γ2Μηχανισμοί χημικής αποδόμησης των βαφών
1504-2-Γ3 Μηχανισμοί αστοχίας συστημάτων προστασίας επιφανειών

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση υπολογισμού βαθμίδων διαπνοής σε σχέση με τον ΕΝ 206-
1. Ανάλυση μηχανισμών αποδόμησης βαφών. Ανάλυση χρονο-επάρκειας μηχανισμών
αστοχίας.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στο τέλος ο σπουδαστής θα μπορεί να υπολογίσει τις απαιτήσεις διαπνοής, τους
μηχανισμούς αποδόμησης και αστοχίας, να επιλέξει την διαδικασία προετοιμασίας
υποστρώματος ανάλογα με τον τύπο του συστήματος προστασίας και να μπορεί να
δημιουργήσει διαγράμματα περιβαλλοντικού φορτίου.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Κατανόηση διαδικασιών επιλογής συστημάτων προστασίας σκυροδέματος σε σχέση με το περιβαλλο-
ντικό φορτίο.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη Βιβλιογραφία.
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-3-Α1 Αξιολόγηση δομικών και μη δομικών βλαβών
1504-3-Α2 Οι αρχές της δομικής αποκατάστασης
1504-3-Α3 Ανάλυση των απαιτήσεων και επιδόσεων των επισκευών
1504-3-Β1 Ενισχύσεις δομικών στοιχείων
1504-3-Β2 Αντικατάσταση υπάρχοντος ή προσθήκη νέου οπλισμού σε στοιχεία  σκυροδέμα-
τος
1504-3-Β3 Ενίσχυση με τοποθέτηση ράβδων/ελασμάτων ΙΩΠ σε εγκοπές
1504-3-Γ1 Ενίσχυση με τοποθέτηση εξωτερικής επικόλλησης ΙΩΠ
1504-3-Γ2 Συγγραφή οδηγού επισκευών βήμα-προς-βήμα
1504-3-Γ3 Αξιολόγηση της αποκατάστασης

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση των αρχών αξιολόγησης, απαιτήσεων και επιδόσεων των επισκευών 
και ενισχύσεων.  

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Αφομοίωση των αρχών υπολογισμού της μηχανικής συμπεριφοράς των ενισχύσεων. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση 4 παραδειγμάτων στην αίθουσα.   

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 10: Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων και έλεγχος ποι-
ότητας εργασιών
• Fib, Bulletin 14: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures
• Testing concrete in structures – Part 3: Determination of pull-out force
• Testing concrete – Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02:2009: Προετοιμασία επιφάνειας σκυροδέματος για επεμβάσεις 
επισκευών – ενισχύσεων
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδε-
μα με επικόλληση υφασμάτων από ινωπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα).
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδε-
μα με επικόλληση ελασμάτων από ινωπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες)
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 10: Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων και έλεγχος ποι-
ότητας εργασιών
• Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία.

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-4-Α1 Φυσικά χαρακτηριστικά της πρόσφυσης
1504-4-Α2 Υποστρώματα και πρόσφυση
1504-4-Α3 Παράγοντες που επηρεάζουν την συνάφεια στους κατασκευαστικούς αρμούς
1504-4-Β1 Συγκολλητικά υλικά επισκευών
1504-4-Β2 Πρόσφυση στις διεπιφάνειες δομικών υλικών
1504-4-Β3 Συμβατότητα επισκευαστικών υλικών και σκυροδέματος

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση των μηχανισμών πρόσφυσης, χημικής και λειτουργικής συμβατότητας και 
των μηχανικών αρχών που διέπουν τα όρια λειτουργίας και αστοχίας επισκευαστικών υλικών.    

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Αφομοίωση των αρχών υπολογισμού της μηχανικής συμπεριφοράς επισκευαστικών υλικών στο τασικό 
και περιβαλλοντικό πεδίο.  

Έλεγχος Αποτελέσματος
Ανάλυση τεσσάρων παραδειγμάτων στην αίθουσα.   

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Iowa DOT Project TR – 428: Evaluation of Repair Materials for Use in Patching Damaged Concrete
• Plum, D.R., “The Behavior of Polymer Materials in Concrete Repair, and Factors Influencing 
Selection.” The Structural Engineer, Vol. 68, No. 17, pp.337-345, September 4, 1990.
• “Laboratory and Field Evaluation of Required Material Properties for Concrete Repairs,” Report 
1412-2, Center for Transportation Research, the University of Texas at Austin, October 1996.
• RELIABLE CONCRETE REPAIR-A CRITICAL REVIEW
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία.
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-5-Α1 Ικανότητα διαπνοής συστημάτων βαφής
1504-5-Α2 Μηχανισμοί χημικής αποδόμησης των βαφών
1504-5-Α3 Έλεγχος Συστημάτων Προστασίας επιφάνειας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Παρουσίαση και κατανόηση της διαπνοής βαφών από την πλευρά της ανθεκτικότητας και του ελέγχου 
της γήρανσης. Διαδικασίες, αρχές επιλογής και ελέγχου βαφών.  

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Αφομοίωση των αρχών ανοιχτής διαπνοής. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση δύο παραδειγμάτων στην αίθουσα.   

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ISO 12944
• ASTM E-96:94
• EN 12390
• ASTM C836:96
• Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία.

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων

1504-5-Β1 Επιλογή υλικών ενεμάτωσης (ρητίνες, μικροτσιμέντα)
1504-5-Β2 Μεθοδολογία εφαρμογής ενεμάτων (εξοπλισμός προετοιμασίας και ενεμάτωσης, όργανα 
μετρήσεων)
1504-5-Β3 Εισπίεση υλικών ενεμάτωσης σε πυρόπληκτο σκυρόδεμα
1504-5-Β4 Αξιολόγηση ενεματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Η εκπαιδευτική ενότητα στοχεύει στην αναλυτική τεκμηρίωση των διαθέσιμων τεχνολογιών (προ-
ϊόντα και συστήματα), που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ρωγμών, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις και τα κριτήρια διασφάλισης εφαρμογής των ενέσιμων προϊόντων για την επισκευή και προ-
στασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Επεξήγηση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 10: Επί 
τόπου εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών, σε σχέση με τις 
επεμβάσεις ενεμάτωσης σε κατασκευές Ω.Σ. Ανάλυση των επιμέρους διεθνών οδηγιών που σχετί-
ζονται με τη μεθοδολογίας εισπίεσης ενεμάτων. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις αρχές αποκατάστασης 
μονολιθικότητας σε πυρόπληκτα. 

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Συσχετισμός των ρωγμών σύμφωνα με τις Αρχές του Μέρους 9,του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.  Ανά-
λυση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: Μέρος 5, Υλικά ενεμάτωσης (μονολιθικής συγκόλλησης, όλκιμης 
πλήρωσης και διόγκωσης) για ρωγμές, διάκενα και κοιλότητες στο σκυρόδεμα. Ο σπουδαστής θα πρέ-
πει να μπορεί να περιγράψει τη μεθοδολογία εφαρμογής για την αποκατάσταση των ρωγμών. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση Δύο παραδειγμάτων στην αίθουσα.  Φωτογραφικό και περιγραφικό ερωτηματολόγιο επιλο-
γής των υλικών για το πρόγραμμα ενεμάτωσης ρωγμών, στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 5: Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 9: Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστημάτων.
• ACI 224R-01: Control of Cracking in Concrete Structures.
• ACI 224.1R-07: Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01: Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού  εύρους.
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02: Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 10: Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων και έλεγχος ποιότητας 
εργασιών.
• ACI 224R-01: Control of Cracking in Concrete Structures.
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01: Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους.
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02: Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους.
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> Κωδικοί Μαθημάτων

1504-6-Α1 Σχεδιασμός συστημάτων αγκύρωσης
1504-6-Α2 Αγκύρια και στερεωτικά μέσα στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας
1504-6-Α3 Ανάλυση αστοχίας συστημάτων αγκύρωσης
1504-6-Β1 Αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής
1504-6-Β2 Επιλογή αγκυρώσεων και περιβάλλον  
1504-6-Β3 Χημικά αγκύρια
1504-6-Β4 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Η εκπαιδευτική ενότητα στοχεύει στην αναλυτική τεκμηρίωση των διαθέσιμων τεχνολογιών αγκύρω-
σης, του τρόπου υπολογισμού και των συντελεστών που επηρεάζουν τις επιδόσεις τους.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να:
1. Γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας όλων των τύπων των αγκυρώσεων, συμπεριλαμβανο-
μένων και των μηχανισμών μεταφοράς των φορτίων (εφελκυστική φόρτιση, διατμητική φόρτιση και 
συνδυασμός φορτίσεων).
2. Αναπτύσσει κριτήρια βάσει των οποίων θα κάνουν την σωστή επιλογή του συστήματος αγκύρωσης 
ανάλογα με την εφαρμογή της στερέωσης, τον τύπο της φόρτισης και το μέγεθος των φορτίων. 
3. Περιγράφει τους διάφορους τύπους των συστημάτων αγκύρωσης, χημικά, μηχανικά κ.τ.λ. και να 
αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
4. Κατηγοριοποιείσαι τους διάφορους συντελεστές που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις των συ-
στημάτων αγκύρωσης.
5. Διαστασιολογεί συστήματα αγκυρώσεων βάσει της οδηγίας ETAG 001 Annex C.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση δύο παραδειγμάτων στην αίθουσα.  Φωτογραφικό και περιγραφικό ερωτηματολόγιο επιλο-
γής αγκυρίων. 

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ETAG 001 Annex C 
• ACI 318-02: Adhesive Anchor 
• ACI 355.3R-11 Guide for Design of Anchorage to Concrete: Examples Using ACI 318 Appendix D
• ICC-ES Anchors Acceptance Criteria
•  Failure Analysis of Anchors in Shear under Simulated Seismic Loads
• TR 029 Design of Bonded Anchors
• NCHRP REPORT 639 Adhesive Anchors in Concrete Under Sustained Loading Conditions
• EOTA TR 029 (2010): Design of bonded anchors. Technical Report 029

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-7-Α1 Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση διάβρωσης οπλισμού  
1504-7-Α2 Αποκατάσταση παθητικοποίησης οπλισμού 
1504-7-Α3 Βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος στις χημικές δράσεις 
1504-7-Α4 Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Βασικές αρχές ηλεκτροχημείας της διάβρωσης οπλισμού σε σκυρόδεμα και παθολογία. Ορισμός πα-
θητικοποίησης οπλισμού και μέθοδοι επίτευξης. Διάβρωση από  χημική προσβολή. Μηχανισμοί και 
μέθοδοι αύξησης της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος.  

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να:
1. Γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς διάβρωσης οπλισμού. 
2. Γνωρίζουν τις μεθόδους παθητικοποιησης οπλισμού σε σχέση με την παθολογία  
του ηλεκτρολύτη. 
3. Γνωρίζουν τις κατηγορίες ανθεκτικότητας βάσει ΕΝ 206-1 και ISO 12944.
4. Γνωρίζουν τις μεθόδους αύξησης της ηλεκτρικής αντίστασης νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση δύο παραδειγμάτων στην αίθουσα.  Φωτογραφικό και περιγραφικό ερωτηματολόγιο.  

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Μέρος 7
• ACI 201.2R-01 Guide to Durable Concrete
• ACI 222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
• Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis, Repair Strategy, Techniques
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-7-Β1 Έλεγχος καθοδικών ζωνών σιδηροπλισμού - Φαινόμενα άρχουσας ανόδου 
1504-7-Β2 Καθοδική προστασία οπλισμού-  Μέθοδοι ανάλυσης
1504-7-Γ1 Συστήματα καθοδικής προστασίας - Μέρος Α: με θυσιαζόμενα στοιχεία
1504-7-Γ2 Συστήματα καθοδικής προστασίας - Μέρος Β: με ενεργά συστήματα

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Μέθοδοι ελέγχου καθοδικών και ανοδικών ζωνών. Αρχές καθοδικής προστασίας οπλισμού βάσει ΕΝ 
12696:2012. Συστήματα καθοδικής προστασίας.  

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να
1. Γνωρίζει την διαδικασία εντοπισμού άρχουσας ανόδου. 
2. Γνωρίζει τις αρχές της καθοδικής προστασίας 
3. Να μπορεί να σχεδιάσει και να υπολογίσει την καθοδική προστασία με θυσιαζόμενα ανόδια. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εκτέλεση δύο παραδειγμάτων στην αίθουσα.  

Εκπαιδευτικό Υλικό
• ΕΝ 12696
• FHWA/TX-09/0-4825-1 CORROSION PERFORMANCE TESTS FOR REINFORCING STEEL IN CONCRETE: 
TECHNICAL REPORT
• Virginia Department of Transportation EVALUATION OF ANODES FOR GALVANIC CATHODIC 
PREVENTION OF STEEL CORROSION IN PRESTRESSED CONCRETE PILES IN MARINE ENVIRONMENTS 
IN VIRGINIA
• John P. Broomfield Corrosion of Steel in Concrete

3Η ΕνόΤΗΤΑ
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> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 11
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 21-ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΕΛΕΓχόΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕων, ΥΠόΛόΓιΣΜόΣ ΔΕιΓΜΑΤων, όριΑ ΑΠόρριΨΗΣ, όριΑ ΑΠόΔόχΗΣ 

τιτλόσ ώρΕσ κώΔικόσ όμαΔόπόιηση / ΕκπαιΔΕύτικόι ΕκπαιΔΕύτικΕσ
μαθηματόσ παρακόλόύθησησ μαθηματόσ κώΔικόσ στόχόι / κώΔικόσ μόναΔΕσ

Εισαγωγή στο πρότυπο ISO/DIS 3951-1, 
ISO 12491 «Διαδικασίες δειγματοληψίας 
επιθεώρησης ως προς διάφορες 
παραμέτρους 2 1504-10-Α1 1504-10-A LTW11-D21-1504-10-A 1
Όρια Αποδοχής Ποιότητας (AQL) 2 1504-10-Α2   1
Έλεγχοι αποδοχής υλικών 
και διαδικασιών 2 1504-10-Α3   1

ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 22- ΤΕΚΜΗριωΣΗ ΚΑι ΠΑρΑΛΑΒΗ ΕρΓόΥ 

Έλεγχος και τεκμηρίωση των έργων 2 1504-10-Β1 1504-10-Β LTW11-D22-1504-10-Β 1
Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 2 1504-10-Β2   1
Διαδικασίες πιστοποίησης 
διορθωτικών μέσων 2 1504-10-Β3   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 12
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 23- νόΜιΚΑ ΚΑι ΑΣΦΑΛιΣΤιΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

νομικό πλαίσιο Επισκευών 
και Ενισχύσεων 2 1504-10-Γ1 1504-10-Γ LTW12-D23-1504-10-Γ 1
Σύνταξη υποχρεώσεων μηχανικού, 
παραγωγού υλικών και ΚΤΕ 2 1504-10-Γ2   1

προ-απαιτούμενα: ENOTHTA 1,2,3
Διάρκεια σε ώρες: 16
Εκπαιδευτικές μονάδες ενότητας: 4. 8

1η
Ενότητα: πρόΔιαγραφΕσ αξιόλόγησησ 
και ΔιαΔικασια ΕλΕγχόύ 
πόιότητασ

4η
Ενότητα: 
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4η Ενότητα

πρόΔιαγραφΕσ αξιόλόγησησ 
και ΔιαΔικασια ΕλΕγχόύ 
πόιότητασ
ΑρχΕΣ SMART >

SPECIfIC
• Κατανόηση των προτύπων ISO 12491, ISO 3951-1 και συσχετισμός με εργασίες συντήρησης, επι-
σκευής και ενίσχυσης. 
• Κατανόηση των φύλλων αποδοχής ποιότητας εργασιών συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης. 
• Σχεδιασμός διαδικασιών τεκμηρίωσης έργων. Δημιουργία κριτηρίων αποδοχής και μη-συμμόρφωσης.  
• Διαχείριση και έλεγχος διορθωτικών μέτρων.  

MEASURABLE
Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά τον έλεγχο, την διαχείριση, την επίλυση και την διορθωτική 
μελέτη  5 πραγματικών δελτίων μη-συμμόρφωσης. 

ACHIEVABLE
Βλέπε παράγραφο Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι.

REALISTIC
Απαιτεί 16 ώρες διάρκεια εισηγήσεων και κατ’ ελάχιστον 30 ώρες ατομικής προετοιμασίας από την 
πλευρά του σπουδαστή. Θα ανακοινωθεί ένα Tutoring Meeting μέχρι της 09 Σεπτεμβρίου 2014. 1 
εργασία 3000 λέξεων (παράδοση εργασίας 16 Σεπτεμβρίου 2014). 

TIME BOUND
Τα χρονικά όριο των εισηγήσεων και της προσωπικής εκμάθησης ορίζονται από 10 έως 17 Σεπτεμ-
βρίου 2014.
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-10-Α1 Εισαγωγή στο πρότυπο ISO/DIS 3951-1, ISO 12491 «Διαδικασίες δειγματοληψίας επιθε-
ώρησης ως προς διάφορες παραμέτρους»
1504-10-Α2 Όρια Αποδοχής Ποιότητας (AQL)
1504-10-Α3 Έλεγχοι αποδοχής υλικών και διαδικασιών

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Ανάλυση των προτύπων ISO 12491, ISO 3951-1 και συσχετισμός τους με εργασίες συντήρησης, επι-
σκευής και ενίσχυσης.
Ανάλυση των Ορίων αποδοχής Ποιότητας.
Ανάλυση των ελέγχων αποδοχής των υλικών και διαδικασιών.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει :
Κατανοήσει τις βασικές αρχές του ISO 12491, ISO 3951-1.
Κατανοήσει την συσχέτιση μεταξύ ISO 2859-1 και του ISO 3951-1.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Ο έλεγχος του αποτελέσματος θα αφορά στην ενεργό συμμετοχή, είτε ατομικά είτε σε ομάδες των 
τριών, στην ολοκληρωμένη επίλυση ενός απλοποιημένου παραδείγματος, με στόχο την περαιτέρω 
κατανόηση των παραπάνω προτύπων.  

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία. 

αναλύτικόι 
ΕκπαιΔΕύτικόι στόχόι

4H ΕνόΤΗΤΑ
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-10-Β1 Έλεγχος και τεκμηρίωση των έργων 
1504-10-Β2 Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
1504-10-Β3 Διαδικασίες πιστοποίησης διορθωτικών μέτρων

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Ανάλυση σχεδιασμού διαδικασιών τεκμηρίωσης έργων.
Ανάλυση δημιουργίας κριτηρίων αποδοχής και μη συμμόρφωσης.
Ανάλυση της διαχείρισης και του ελέγχου των διορθωτικών μέτρων.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει:
Κατανοήσει τον σχεδιασμό διαδικασιών τεκμηρίωσης έργων.
Κατανοήσει τα κριτήρια αποδοχής και μη συμμόρφωσης.
Κατανοήσει την διαχείριση και των έλεγχο των διορθωτικών μέτρων.

Έλεγχος Αποτελέσματος
Εργασία 3000 λέξεων που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο, την διαχείριση, την επίλυση και την  διορθω-
τική μελέτη 5 πραγματικών δελτίων μη συμμόρφωσης.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Παρουσίαση και διάθεση άρθρων και κανονισμών από τη βιβλιογραφία.
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> Κωδικοί Μαθημάτων
1504-10-Γ1 Νομικό πλαίσιο Επισκευών και Ενισχύσεων 
1504-10-Γ2 Σύνταξη υποχρεώσεων μηχανικού, παραγωγού υλικών και ΚΤΕ

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Κατανόηση του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών.
Κατανόηση του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου Υποχρεώσεων Μηχανικού, 
Παραγωγού υλικών και ΚΤΕ.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα
Στον τέλος των εισηγήσεων ο σπουδαστής θα πρέπει να:
Γνωρίζει τα άρθρα και τις υποχρεώσεις του Νομικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών. 

Έλεγχος Αποτελέσματος
Θα αναλυθούν δύο Δικογραφίες.  

Εκπαιδευτικό Υλικό
EU-Recognition of Professional Qualifications Regulations 2007
EU- REGULATED PROFESSIONS UNDER REGULATION 28

4H ΕνόΤΗΤΑ
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> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 13
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 24- ΕΠιΘΕωρΗΣΗ ΠΕΔιόΥ ΚΑι ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΑΠόΤιΜΗΣΗΣ ΕνόΤΗΤΑ Α

χρήση Μεθόδου Κρουσιμέτρης, 
Υπερήχων και εξόλκευσης ήλου 2 INSP-HOJ-A1 INSP-HOJ-A LTW12-D24- INSP-A 1
χρήση μέτρησης Ημι-δυναμκού 
και ηλεκτρικής αγωγιμότητας 2 INSP-HOJ-A2   1
Διάγνωση βάθους Ενανθράκωσης 
και χλωριόντων 2 INSP-HOJ-A2   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 14
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 25- ΕΠιΘΕωρΗΣΗ ΠΕΔιόΥ ΚΑι ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΑΠόΤιΜΗΣΗΣ ΕνόΤΗΤΑ Β

Διάγνωση βάθους ρωγμών 1 INSP-HOJ-B1 INSP-HOJ-Β LTW13-D25- INSP-Β 0.5
Διάγνωση υγρασίας 
μέσω θερμογραφίας 1 INSP-HOJ-B2   0.5
Ψηφιακή αποτύπωση βλαβών. 1 INSP-HOJ-B3   0.5
Μαγνητική εύρεση 
και αποτύπωση οπλισμού 2 INSP-HOJ-B4   1

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 15
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 26- Εν 1504-2: ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΠρόΣΤΑΣιΑΣ ΕΠιΦΑνΕιΑΣ ΣΚΥρόΔΕΜΑΤόΣ 

Προετοιμασία Υποστρώματος 2 HOJ-1504-2-A1 HOJ-1504-2-A LTW13-D26-1504-2-Α 1
Έλεγχος υγρασίας και 
αλκαλικότητας Υποστρώματος 1 HOJ-1504-2-A2   0.5
Μέτρηση ξηρού φιλμ, αντοχής 
πρόσφυσης & βάθους εμποτισμού 2 HOJ-1504-2-A3   1
Σύνταξη αναφοράς συμμόρφωσης 1 HOJ-1504-2-A4   0.5

> ΕκπαιΔΕύτικη ΕΒΔόμαΔα 16
ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚΗ ΗΜΕρΑ 27- Εν 1504-4: ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΠρόΣΤΑΣιΑΣ ΕνιΣχΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥνΘΕΤιΚΑ ΥΛιΚΑ

Προετοιμασία Υποστρώματος 1 HOJ-1504-4-A1 HOJ-1504-4-A LTW14-D27- 1504-4-Α 0.5
Μέτρηση αντοχής πρόσφυσης 2 HOJ-1504-4-A2   1
Τοποθέτηση σύνθετων υλικών 2 HOJ-1504-4-A3   1
Σύνταξη αναφοράς συμμόρφωσης 1 HOJ-1504-4-A4   0.5

προ-απαιτούμενα: ENOTHTA 1,2,3,4

1η
Ενότητα: 
πρακτικό μΕρόσ /
αξιόλόγηση πρόΔιαγραφών Εργών 
και ΔιαΔικασια πόιότικόύ ΕλΕγχόύ

5η
Ενότητα: 



5151

4H ΕνόΤΗΤΑ
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5η Ενότητα

πρακτικό μΕρόσ /
αξιόλόγηση πρόΔιαγραφών 
Εργών και ΔιαΔικασια 
πόιότικόύ ΕλΕγχόύ
ΑρχΕΣ SMART >

SPECIfIC
• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής επιθεώρησης και αποτίμησης γεφυρών. 
Εφαρμογή σε δύο γέφυρες της Εγνατίας Οδού. 

• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής τεχνικών προστασίας επιφάνειας σκυροδέματος. 
Επί τόπου εφαρμογή σε εργοτάξιο. 

• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής τεχνικών ενίσχυσης με χρήση συνθέτων υλικών. 
Επί τόπου εφαρμογή σε εργοτάξιο. 

• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής τεχνικών καθοδικής προστασίας. Επί τόπου 
εφαρμογή σε εργοτάξιο.

• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής τεχνικών εσπίεσης ενεμάτων. Επί τόπου εφαρ-
μογή σε εργοτάξιο.

• Κατανόηση της διαδικασίας και της εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων. Επί τόπου εφαρ-
μογή σε εργοτάξιο.

• Κατανόηση της διαδικασίας παραλαβής εργασιών.     
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MEASURABLE
Σε κάθε στάδιο ο σπουδαστής θα συμπληρώνει ειδικά φύλλα επιθεώρησης,  επίβλεψης, ελέγχων 
αποδοχής και θα εκδώσουν πιστοποιητικό παραλαβής.  

ACHIEVABLE
Ο έλεγχος του αποτελέσματος αφορά την αξιολόγηση των φύλλων που θα κληθούν να συμπλη-
ρώσουν οι σπουδαστές. 

REALISTIC
Απαιτεί 40 ώρες διάρκεια εισηγήσεων, μία εκπαιδευτική εκδρομή τριών ημερών στην Εγνατία Οδό,  
τρία μεγάλα εργοτάξια ενισχύσεων, και κατ’ ελάχιστον 50 ώρες ατομικής προετοιμασίας από την 
πλευρά του σπουδαστή. Θα ανακοινωθούν ένα Tutoring Meeting μέχρι της 16 Σεπτεμβρίου 2014. 
1 εργασία 3000 λέξεων (παράδοση εργασίας 07 Οκτωβρίου 2014)

TIME BOUND
Τα χρονικά όριο των εισηγήσεων και της προσωπικής εκμάθησης ορίζονται από 17 Σεπτέμβριου 
έως 15 Οκτωβρίου 2014.

5H ΕνόΤΗΤΑ
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26 Mo Seminar Week 1-Module 1
27 Tu ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
28 We 1504-Α1, 1504-1-A2, 1504-1-A3 16:00-21:00
31 Sa 1504-B1, 1504-1-B2, 1504-1-B3 9:00-14:00

Summer 
Break

2 Mo Seminar Week 2-Module 1
4 We 1504-B4, 1504-1-Γ1, 1504-1-Γ 16:00-21:00
6 Fr Seminar Week 2-Module 2
7 Sa 1504-INSP-Α1,1504-INSP-Α2,1504-INSP-Α3 09:00-14:00
9 Mo Seminar Week 3-Module 2
11 We 1504-INSP-B1,1504-INSP-B2,1504-INSP-Α31 16:00-21:00
13 Fr Seminar Week 3 - Module 3
14 Sa 1504-2-Α1, 1504-2-A2, 1504-2-A3 09:00-14:00
16 Mo Seminar Week 4 - Module 3
18 We 1504-2-B1, 1504-2-B2, 1504-2-B3 16:00-21:00
21 Sa 1504-2-Γ1, 1504-2-Γ2, 1504-2-Γ3 09:00-14:00
23 Mo Seminar Week 5-Module 3
25 We 1504-3-Α1, 1504-3-Α2, 1504-3-Α3 16:00-21:00
28 Sa 1504-3-Β1, 1504-3-Β2, 1504-3-Β3 09:00-14:00
30 Mo Seminar Week 6-Module 3    

2 We 1504-3-Γ1, 1504-3-Γ2, 1504-3-Γ3 16:00-21:00
4 Fr ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5 Sa 1504-4-Α1, 1504-4-Α2, 1504-4-Α3 09:00-14:00
7 Mo Seminar Week 7-Module 3
9 We 1504-4-Β1, 1504-4-Β2, 1504-4-Β3, 1504-5-Β4 16:00-21:00
12 Sa 1504-5-Α1, 1504-5-Α2, 1504-5-Α3 09:00-14:00
14 Mo Seminar Week 8-Module 3
16 We 1504-5-Β1, 1504-5-Β2, 1504-5-Β3, 1504-5-Β4 16:00-21:00
19 Sa 1504-6-Α1, 1504-6-Α2, 1504-6-Α3  09:00-14:00
21 Mo Seminar Week 9-Module 3
23 We 1504-6-B1, 1504-6-B2, 1504-6-Β3, 1504-6-Β4 16:00-21:00
26 Sa 1504-7-Α1, 1504-7-Α2, 1504-7-Α3, 1504-7-Α4 09:00-14:00

Πρόγραμμα
μαΪόσ

αύγόύστόσ

ιόύνιόσ

ιόύλιόσ
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3 Fr 1504-7-HOJ-A1-A4 8:00-14:00
4 Sa 1504-5-HOJ-A1-A3 8:00-14:00
6 Mo Seminar Week 16 - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ-3-ΧΑΛΚΙΔΑ
7 Tu ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ
11 Sa 1504-10-HOJ-A1-A3 8:00-14:00
13 Mo EΒΔΟΜΑΔΑ ΚΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
20 Mo ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
21 Tu Γραπτες εξετάσεις Ομάδα 1 18:00-21:00
22 We Γραπτες εξετάσεις Ομάδα 2 18:00-21:00
23 Th Γραπτες εξετάσεις Ομάδα 3 18:00-21:00

σΕπτΕμΒριόσ

όκτώΒριόσ

3 Mo ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
8 Sa ΔΕΙΠΝΟ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 19:30-24:00νόΕμΒριόσ

1 Mo Seminar Week 10-Module 3
2 Tu ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 We 1504-7-Β1, 1504-7-Β2,  16:00-21:00
6 Sa 1504-7-Γ1, 1504-7-Γ2,  09:00-14:00
8 Mo Seminar Week 11-Module 4
10 We 1504-10-Α1, 1504-10-Α2, 1504-10-Α3 16:00-21:00
13 Sa 1504-10-Β1, 1504-10-Β2, 1504-10-Β3 09:00-14:00
15 Mo Seminar Week 12-Module 4
16 Tu ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17 We 1504-10-Γ1, 1504-10-Γ2,  16:00-21:00
19 Fr  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ- 

Seminar Week 13-Module 5
20 Sa  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,  

INSP-HOJ-A1, INSP-HOJ-A2
21 Su  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,  

INSP-HOJ-A3,
22 Mo  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1504-2-HOJ-A1-A4  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
25 Th Seminar Week 14-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ-1-ΑΘΗΝΑ
26 Fr 1504-4-HOJ-A1, 1404-HOJ-A2, 15:00-19:00
27 Sa 1504-4-HOJ-A3, 1404-HOJ-A4, 09:00-13:00 
29 Mo Seminar Week 15 - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ-2-ΑΘΗΝΑ

ΠρόΓρΑΜΜΑ
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έιςήγήτές
> Γιώργος Κουτίνας
Μηχανικός ΕΜΠ  & ENSPM Γαλλίας με εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα 
“Insurance & Risk Management”. Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων σε διάφορους Φορείς 
(ΥΠΕΧΩΔΕ, «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ», ΕΣΥΔ, ΤΕΕ) καθώς και Κ/Ξ μεγάλων έργων “Ολυμπιακό 
Μετρό”, “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ”, “ΓΕΦΥΡΑ”. Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Μεσί-
τες Ασφαλίσεων, Lloyd’s Coverholders

> Αναγνωστόπουλος Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc  Νεα Υλικά και Τεχνολογίες στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό 
Κατασκευών Ω.Σ.“, PhD Τεχνολογία Σκυροδέματος“ . Εργάστηκε στο Τεχνικό τμήμα 
της Sika Hellas ABEE  ως Μηχανικός Προϊόντων και στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 
ώς Μηχανικός Έρευνας. Σήμερα εργάζεται ως Target Market Manager Refurbishment 
(Υπεύθυνος Τομέα Αποκατάστασης) στη Sika Hellas ABEE.

> Αποστολόπουλος Χάρης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, CEng. Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών. Αιρετό  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σκυροδέματος του ΤΕΕ. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. 

> Δηλαβέρη Βιβή
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,  Υπεύθυνη Ανάπτυξης Κλάδου Επισκευής και Προστα-
σίας Σκυροδέματος & Χάλυβα της Nordia SA. Διετέλεσε Δ/ντρια Marketing και Product 
Management  Χημικών Κατασκευής, Δ/ντρια Κλάδου Επισκευής & Προστασίας Σκυρο-
δέματος & Χάλυβα και Υπεύθυνη επιλογής και πιστοποίησης εγκεκριμένων εφαρμοστών 
προϊόντων για την επισκευή και προστασία σκυροδέματος σε Ελλάδα και Κύπρο, στη 
BASF HELLAS SA .

> Κανελλόπουλος Αντώνιος
Dr. sc. techn. ETH Zürich. Επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Δομοστατικής Μηχανι-
κής ΙΒΚ του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης ETH, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής 
της εταιρείας Cubus Hellas Ltd, εταιρείας μελετών τεχνικών έργων και ανάπτυξης λο-
γισμικού στατικού και αντισεισμικού σχεδιασμού κτιρίων, γεφυρών, μεταλλικών κατα-
σκευών και γεωτεχνικών έργων.
  
> Καρύδης Γιώργος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc in Structural Rehabilitation, M.Sc. in Architectural 
Conservation. Πέραν των 10 ετών εμπειρίας σε θέματα επεμβάσεων και ανθεκτικότητας 
κατασκευών. Έχει διατελέσει τεχνικός Διευθυντής της SIKA Hellas SA απο το 2008-2012. 

> Κοντιζάς Θανάσης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, MSc στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση 
Κατασκευών, CEng, Μελετητής τεχνικών έργων υποδομής. Σύμβουλος Στατικών Μελε-
τών Υπογείων Έργων και Έργων Υποδομής.
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