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Τα πλαστικά ενισχυμένα με ίνες (FRP) είναι προηγμένα
υλικά που συνδυάζουν διάφορα είδη πολυμερών με ίνες,
όπως γυαλί, άνθρακα, αραμίδιο κ.λπ., με αποτέλεσμα να
έχουν ισχυρότερες και πιο εύκαμπτες ιδιότητες. Ο
κατασκευαστικός κλάδος είναι ο κύριος καταναλωτής των
FRP και η χρήση τους αυξάνεται. Τα πλεονεκτήματα των
FRP σε σχέση με τα παραδοσιακά δομικά υλικά είναι:
μικρότερο βάρος, εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και την
αντοχή στη σήψη, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χαμηλότερο
κόστος κύκλου ζωής, χαμηλότερες εκπομπές CO2 και
ελευθερία σχεδιασμού. Η ανάγκη για την επίτευξη όσο το
δυνατόν πιο ανθεκτικών και ελαφρών κατασκευών έχει
αυξήσει τη δέσμευση στον κατασκευαστικό κλάδο. Λίγοι
επαγγελματίες και εταιρείες διαθέτουν τις απαραίτητες
γνώσεις σχετικά με το FPR. Στην Ευρώπη, υπάρχει έλλειψη
εξειδικευμένων επαγγελματιών του κλάδου των
κατασκευών με τις κατάλληλες γνώσεις για τα FPR.
Υπάρχει ανάγκη όλη η αλυσίδα αξίας να γνωρίζει τη
χρηστικότητα και την εργασιμότητα των FRP.

Ιστοσελίδα του έργου
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ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ

TAB4Building ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκδηλώσεις TAB4Building σε
τέσσερις χώρες της ΕΕ 

Τελική συνάντηση εταίρων στη
Βαλένθια, Ισπανία

Διάρκεια του έργου : 1.10.2021 - 30.9.2022
Αριθμός έργου: 2020-1-PL01-KA202-082224

SHORTLY ABOUT THE PROJECT

Το TAB4Building Moodle
δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε
πιλοτικά στην Ισπανία

https://tab4building.gzs.si/


TAB4BUILDING ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο Tab4Building έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία και
προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη χρήση
πολυμερών ενισχυμένων με ίνες (FRPs) στις κατασκευές στην Ευρώπη. 
Κατά τη διάρκεια των δύο ετών (24 μήνες), έχουμε επιτύχει τους στόχους μας και όχι μόνο. 

1 - Στην αρχή του έργου έγινε μια συνοπτική επισκόπηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων (KSC) που σχετίζονται με τη χρήση των FRP. Ένας χάρτης επαγγελματικού προφίλ, που
εκπονήθηκε από τους εταίρους του έργου, παρέχει μια τέτοια επισκόπηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. 

2 - Περιεχόμενο για τη διδασκαλία 4 διαφορετικών ενοτήτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των FRPs -
στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων του έργου. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα υλικά FRP, τις
ιδιότητές τους και τα τεχνικά δελτία δεδομένων και τα δελτία ασφαλείας. Η δεύτερη ενότητα
παρουσιάζει τις διαδικασίες παραγωγής FRP, τη σήμανση CE και τον τρόπο επιλογής των υλικών και των
προϊόντων σύμφωνα με τις φυσικές και χημικές απαιτήσεις και τη διαδικασία κατασκευής, σε απευθείας
σύνδεση. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ο Εισαγωγικός Υπολογισμός και ο Σχεδιασμός. Στην
τελευταία, τέταρτη ενότητα, εξηγείται η κατασκευή των FRP, με την επεξήγηση των τεσσάρων κύριων
τύπων κατασκευής και την επισήμανση των διαφορών μεταξύ τους. 

Μετά από κάθε κεφάλαιο σε κάθε ενότητα υπάρχει κουίζ για να ανγνωρίσετε αν αποκτήσατε γνώσεις.
Λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης του μαθήματος
παρουσιάζονται μέσω του εγχειριδίου για μαθητές και καθηγητές. Και τα δύο είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα μας.

3 - Το περιεχόμενο που προετοιμάστηκε τοποθετήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle, όπου όλοι
από όλη την Ευρώπη μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με τα FRPs στις
κατασκευές. Μέσω της διαδραστικής μάθησης μπορείτε να επιτύχετε ένα πιστοποιητικό για ολόκληρο
το πρόγραμμα. Για να μπείτε στο πρόγραμμα Tab4Building Moodle, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε
είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα σας στείλουμε ένα όνομα χρήστη και έναν
κωδικό πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.
Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το σερφάρισμα στα προϊόντα μας, όπως απολαύσαμε και εμείς την
προετοιμασία τους! 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 22 Ιουλίου 2022, η FEVEC, ισπανός εταίρος του έργου,
διοργάνωσε μια εκδήλωση στη Βαλένθια της Ισπανίας,
όπου ο Francisco Zamora, Πρόεδρος της FEVEC
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, και ο
Arsenio Navarro-AIMPLAS (Ph.D. Construction and
Renewable Energies Group Leader) παρουσίασε τη θεματική
«Η διαμόρφωση του μέλλοντος του κατασκευαστικού
κλάδου, προκλήσεις, ευκαιρίες και αλλαγές στην αγορά»,
καθώς και τη θεματική «Tab4Building project και χρήσεις
των σύνθετων υλικών στον κατασκευαστικό κλάδο». 

Προκειμένου να διαδοθεί η ευαισθητοποίηση για το έργο
Tab4Building στην Πολωνία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Silesian διοργάνωσε μια εκδήλωση στην Κρακοβία στις 15
Σεπτεμβρίου 2022. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του συνεδρίου Krynica 2022 και την
παρακολούθησαν περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες,
συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών και μηχανικών που
ασκούν το επάγγελμα. Ο Szymon Dawczyński, υπεύθυνος
του έργου Tab4Building, παρουσίασε τις παραδοχές και
τους στόχους του έργου, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες και πυροδότησε μια
γόνιμη συζήτηση. 

Το PEDMEDE διοργάνωσε μια πρόσθετη εκδήλωση στην
Ελλάδα στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνάντησης με τη
συμμετοχή των εταίρων του σε όλη την Ευρώπη. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022
στην Αθήνα και έδωσε την ευκαιρία για περαιτέρω
διάδοση του μαθησιακού περιεχομένου και των
αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των 19 συμμετεχόντων. 

Εκδήλωση Multiplier στην Ισπανία 
φωτογραφία: FEVEC

Εκδήλωση Multiplier στην Πολωνία
φωτογραφία: SUT

 Μultiplier event στην Ελλάδα
φωτογραφία: PEDMEDE

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν αφιερωμένο στο να γίνει ευρέως γνωστό το έργο Tab4Building σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες. Για το σκοπό αυτό διοργανώσαμε τέσσερις εθνικές εκδηλώσεις. Δεδομένου ότι το
έργο Tab4Building έφτασε στο τέλος του, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές
για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητά του.

Φωτογραφίες: Tab4Building

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.



ΤΟ MOODLE ΤΟΥ TAB4BUILDING ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Fevec διεξήγαγε το πιλοτικό μάθημα (Ενότητες 1
και 2) σχετικά με τη χρήση σύνθετων υλικών στον
κατασκευαστικό τομέα, κατά τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Σεπτέμβριο του 2022. Το μάθημα ήταν
διαδικτυακό, αλλά δόθηκαν και διαλέξεις για την
καλύτερη κατανόηση. Στο μάθημα συμμετείχαν
δεκαπέντε σπουδαστές, εκ των οποίων τρεις
γυναίκες και δώδεκα άνδρες. Όλοι οι σπουδαστές
ολοκλήρωσαν το μάθημα με μεγάλο κίνητρο.

Φωτογραφίες: FEVEC 

Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια και
φιλοξενήθηκε από τον ισπανό εταίρο FEVEC. Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του
έργου. Συνοψίσαμε την κατάσταση όλων των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου Tab4Building, καθώς και οικονομικά θέματα. Για ορισμένους από εμάς ήταν η πρώτη
ευκαιρία να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19.

ΤΕΛΙΚH ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΕΤΑIΡΩΝ ΣΤΗ ΒΑΛEΝΘΙΑ, ΙΣΠΑΝIΑ

Φωτογραφίες: SUT

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, εκπρόσωποι του
κατασκευαστικού κλάδου συναντήθηκαν στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας για να συζητήσουν
τις δυνατότητες δικτύωσης έργων. Οι εκπρόσωποι του
Επιμελητηρίου για τις κατασκευές και τη βιομηχανία
δομικών υλικών, Valentina Kuzma και Andreja Palatinus,
παρουσίασαν το έργο TAB4Building και το διαδικτυακό
εργαλείο Moodle, το οποίο αναπτύχθηκε στον τομέα της
παραγωγής και χρήσης πολυμερών σύνθετων υλικών στον
κατασκευαστικό κλάδο. Δεκαπέντε (15) εκπρόσωποι
εταιρειών από τη Σλοβενία ήταν παρόντες και εξέφρασαν το
ενδιαφέρον τους για το εργαλείο. 

Multiplier event στη Σλοβενία, φωτογραφία: CCIS

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.


