
Σχεδιάζοντας και Κατασκευάζοντας Ψηλά Κτίρια  

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία  

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018  
Curium Palace Hotel - Λεμεσός 

08:30 Προσέλευση – Εγγραφές - Καφές 

09:00 Χαιρετισμοί  
Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου – Προέδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Μηχανικής (ΙΕΤ) 
Γιώργος Φλωρίδης – Πρόεδρος Συνδέσμου Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ)  
Στέλιος Αχνιώτης – Πρόεδρος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) 

09:30 Ανάπτυξη των υψηλών κτηρίων στην Κύπρο και η θέση της ΠΥ 
Ομιλητής: Μάριος Κυριάκου -  Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 
 

10:00 
 

Πυροπροστασία Κτηρίων: Σχεδιασμός και Θεσμικό πλαίσιο. 
Η Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία στο σχεδιασμό των κτηρίων σε σχέση με την πυρασφάλεια και 
πυροπροστασία και οι γενικές σχεδιαστικές πρόνοιες παθητικών και ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας. 
Ομιλητής: Δρ. Σπύρος Σπύρου  BEng., M.SC., PhD., MIFireE - IntFire (Cyprus) 
 

11:00 Διάλλειμα 

11:15 
 

Διαχείριση Θεμάτων Πυρασφάλειας (Fire Safety Management) και Εκτίμηση Κινδύνων Πυρκαγιάς 
(Fire Risk Assessment) 
Διαχείριση των θεμάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας μετά το στάδιο σχεδιασμού και κατασκευής των 
κτηρίων. Ποια η σημασία της Εκτίμησης Κινδύνων Πυρκαγιάς και ποια η σχέση των πιο πάνω με την ανάπτυξη 
ψηλών κτηρίων; 
Ομιλητής: Αυγουστίνος Χατζηγιάννης GIFireE | MInstLM - FSTP (Cyprus) 
 

12:00 
 

Εκπαίδευση προσωπικού και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πυρασφάλειας – πυροπροστασίας 
Η σημασία της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα Πυρασφάλειας 
– Πυροπροστασίας και ο ρόλος της σωστής εκπαίδευσης ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών σε Ψηλά Κτήρια.  
Ομιλητής: Άριστος Αριστείδου  GIFireE | Tech IOSH -  FSTP (Cyprus) 
 

12:45 Συζήτηση και λήξη 

Συντονιστής Εκδήλωσης: Χρίστος Χρίστου -  Μέλος Επιτροπής Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Μηχανικής 
Περισσότερες Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμέτοχης: https://theiet.org/cyprus 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσής θα υπάρχει έκθεση πυροσβεστικού εξοπλίσου και συστημάτων 

Οργανωτές 

Η ραγδαία ανάπτυξη ψηλών κτηρίων στην Κύπρο δημιουργεί ερωτήματα και ανησυχίες σε επαγγελματίες στον 

χώρο της Ασφάλειας & Υγείας, σε Μηχανικούς & Μελετητές καθώς και σε απλούς πολίτες.  

Τα ερωτήματα και οι ανησυχίες έχουν ενταθεί λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών μεγάλης έκτασης σε ψηλά κτήρια 

σε άλλες χώρες. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα περιστατικά αυτά για να τα αποφύγουμε στην χώρα μας; 

Τι προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι Νομοθεσίες της Κύπρου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των 

κτηρίων αυτών όσον αφορά την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία;  

Ποια είναι τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και ποιες οι σύγχρονες τεχνολογίες εσωτερικής πυρασφάλειας; 

Ποια η σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού και της ενημέρωσης του κοινού σε θέματα 

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας;  

Αυτά και ακόμα περισσότερα ερωτήματα θα απαντηθούν στην ημερίδα με θέμα:   

Σχεδιάζοντας και Κατασκευάζοντας Ψηλά Κτίρια – Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία 

Συνδιοργανωτές Χορηγοί Υποστηρικτές 

https://theiet.org/cyprus

