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Σεμινάριο Κατάρτισης  
«Εξωτερική Θερμομόνωση Κελύφους για πιο Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» 

04 Δεκεμβρίου 2014, Αίθουσα Διαλέξεων Ενεργειακού Γραφείου 
Διάρκεια Σεμιναρίου 7 ώρες 

 
Σκοπός: 
Είναι να καταρτίσει τεχνικά τους ενδιαφερόμενους για το σημαντικό ζήτημα της θερμομόνωσης 
κελύφους κτιρίων, αναλύοντας νομοθετικές απαιτήσεις, τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
οι ιδιότητες τους και οι τεχνικές τοποθέτησης τους για μείωση απωλειών ενέργειας. 
 
Στόχοι: 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στη μελέτη, 
επιλογή υλικών και κατασκευή εργασιών εφαρμογής απλών και σύνθετων συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης, ως μια σύγχρονη κατασκευαστική πρακτική για την ενεργειακή αναβάθμιση των 
κατασκευών. 
 
Αναλυτικά, οι στόχοι του προγράμματος κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευομένων είναι: 

 Να ενημερωθούν για τις νομοθετικές απαιτήσεις 

 Να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους 

 Να αποφασίζουν για το πότε και πού τοποθετείται εξωτερική θερμομόνωση σε ένα κτίριο 

 Να επιλέγουν τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά 

 Να διακρίνουν τα στάδια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης. 

 Να εφαρμόζουν σωστά την εξωτερική θερμομόνωση και να γνωρίζουν τα στάδια εφαρμογής 

 Να αξιολογούν τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. 
 

 
 
Τα κτίρια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 40%) κυρίων λόγω των 
αναγκών για θέρμανση και δροσισμό (2/3 της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια είναι για 
θέρμανση/κλιματισμό). Το μεγαλύτερο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνεται στα κτίρια με 
σωστή θερμομόνωση του κελύφους. Βάση νομοθεσίας, η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική στα κτίρια 
από το 2007, ωστόσο το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό μιας 
και η πλειοψηφία των κτιρίων κατασκευαζόταν χωρίς θερμομόνωση. Επιπλέον, βάση της νέας 
νομοθεσίας του 2012 για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, οι απαιτήσεις είναι αυστηρότερες και 
υποχρεώνει τον δημόσιο τομέα για κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από το 
2019 και όλα τα κτίρια από το 2021.  
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Το σεμινάριο κατάρτισης απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Σύμβουλους Μηχανικούς, Εργολάβους Μηχανικούς, 
Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Χημικούς Μηχανικούς, Ενεργειακούς Ελεγκτές, Ειδικευμένους 
Εμπειρογνώμονες, μελετητές έργων, στελέχη εταιρειών θερμομονωτικών υλικών, λειτουργούς 
οργανισμών που ασχολούνται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Εκπαιδευτές: 
 
 

 
Η Δρ Αικατερίνη Τσικαλουδάκη είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (1997) και κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος επίσης από το Α.Π.Θ. Από το 2006 εργάζεται, αρχικά ως Λέκτορας και 
σήμερα ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ, στο 
Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων. Ως καθηγήτρια διδάσκει τα 
προπτυχιακά μαθήματα «Οικοδομική Ι», «Οικοδομική ΙΙ», «Εισαγωγή στον 
Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στη φυσική του 

κτιριακού κελύφους με έμφαση στο φυσικό φωτισμό και στην οπτική άνεση, στη θερμική συμπεριφορά 
και στην ενεργειακή απόδοση των δομικών στοιχείων και των κτιρίων, και στο βιοκλιματικό σχεδιασμό 
ανοιχτών χώρων, κτιρίων και κτιριακών συνόλων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας της 
έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές (10), σε επιστημονικά συνέδρια εθνικά και διεθνή 
(40) και πλήθος ημερίδων σχετικών με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Συμμετείχε στη 
διαμόρφωση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, στη σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών του 
Τ.Ε.Ε. για την εφαρμογή του, καθώς και στη συγγραφή των εγχειριδίων για την εκπαίδευση των 
ενεργειακών επιθεωρητών. Είναι αναπληρωματικό μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.  
 
 
 
 
Ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
(Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, 
κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαχείριση 
Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Έχει συμμετάσχει ως 
ερευνητής σε 22 ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων Παραβολικής 
Γεωμετρίας, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Κατασκευής Συσκευών 
Διεργασιών και Οικοδομικής και Φυσικής των Kτιρίων του ΑΠΘ. Σήμερα, 
εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου της Κύπρου στους τομείς των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, της ενεργειακής 
ανάλυσης και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των συσκευών και των διεργασιών. Την τελευταία 
τριετία διδάσκει επίσης στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ. Έχει δημοσιεύσει 16 άρθρα σε επιστημονικά 
περιοδικά, 12 σε πρακτικά συνεδρίων, 20 σε τεχνικά περιοδικά, έχει συγγράψει επίσης 8 κεφάλαια σε 
βιβλία και έχει λάβει υποτροφίες έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι εκλεγμένο μέλος της American Society of Heating, Refrigerating, and Air-
Conditioning Engineers (ASHRAE) και του European Technology Platform on Renewable Heating & 
Cooling, (RHC-Platform).  
 

Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος 

Δρ. Αικατερίνη Τσικαλουδάκη 
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Μέθοδοι κατάρτισης: 
Κατά πρόσωπο εκπαίδευση  
 
Τεχνικές Κατάρτισης  
Διαλέξεις, συζήτηση 
 
Μέσα κατάρτισης: 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας 
 
Υλικά Κατάρτισης: 
Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των παρουσιάσεων 
 
Σύνολο ωρών κατάρτισης:  
7 ώρες 
 
Ημερομηνίες και ώρες: 
04 Δεκεμβρίου 2014, 9:00-17:15 
 
Κόστος: 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 130€+19%ΦΠΑ= 154,70€ 
 
Εγγραφές: 
Μέχρι τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014.  
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί στο φαξ 22667736 το “Έντυπο Συμμετοχής” 
 
Γλώσσα σεμιναρίου: 
Ελληνικά  
 
Χώρος διεξαγωγής: 
Αίθουσα διαλέξεων Ενεργειακού Γραφείου, Λευκωσία 
 
Πιστοποιητικά Συμμετοχής: 
Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. 
 
Διαρρύθμιση Χώρου: 
Classroom Style  
Διάταξη Π  
 
Αξιολόγηση Προγράμματος: 
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.  
 
Πληροφορίες: 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών κα 
Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα: 22667716, 22667726, φαξ 22667736 ή email 
maria.ioannidou@cea.org.cy  
 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ. 

mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
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«Εξωτερική Θερμομόνωση Κελύφους για πιο Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» 

04 Δεκεμβρίου 2014, Αίθουσα Διαλέξεων Ενεργειακού Γραφείου 
Διάρκεια Σεμιναρίου 7 ώρες 

9:00-10:00 
 

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Νομοθεσία 
Νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων και τεχνικά πρότυπα που σχετίζονται με την εφαρμογή  
Ευρωπαϊκή: Οδηγίες 2002/91/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, καθώς και στοιχεία από 
την πρόσφατη Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2012/27/ΕΕ, 
Κανονισμοί: 626/2011/ΕΚ, 244/2012/ΕΚ, 206/2012/ΕΚ και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

10:00-11:00 Ενότητα 2: Θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους 
Σημαντικότητα θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους: Θα 
αναπτυχθούν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να θερμομονώνεται ένα 
κτίριο και θα παρουσιαστούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
της θερμομόνωσης ενός κτιρίου. Τρόποι ανίχνευσης απωλειών, 
επαλήθευσης και τεχνικές απαιτήσεις 

 
Δρ Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη 

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ  
11:15-12:15 Ενότητα 3: Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφους  

Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφους: Ανάλογα με τη χρήση του 
κτιρίου επιλέγεται που θα τοποθετηθεί  η θερμομόνωση του κτιρίου 
κελύφους εσωτερικά, στον πυρήνα ή εξωτερικά. Τεχνικές Προδιαγραφές 
και απαιτήσεις. 

 
Δρ Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη 

12:15-13:15 Ενότητα 4: Θερμομονωτικά υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης 
Θερμομονωτικά υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης: Κατάλληλα 
θερμομονωτικά υλικά για εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού 
κελύφους. Παρουσίαση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 
θερμομονωτικών υλικών καθώς και η υγροθερμική συμπεριφορά των 
δομικών στοιχείων. Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνουν. Παρουσίαση των σταδίων τοποθέτηση των εξωτερικών 
θερμομονωτικών υλικών καθώς και τη σωστή εφαρμογή των 
θερμομονωτικών υλικών, δομή-μονωτικό υλικό σύστημα επίχρισης. 
Τύποι υποστρώματος και έλεγχος καταλληλότητας και προετοιμασία 
υποστρώματος.  

Δρ Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη 

13:15-14:00 Γεύμα  
14:00-15:30 Ενότητα 4: Θερμομονωτικά υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης 

(συνέχεια) 
 

 
Δρ Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη 

15:30-15.45 Διάλειμμα για καφέ  
15:45-17:15 Ενότητα 4: Θερμομονωτικά υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης 

(συνέχεια) 
 

 
Δρ Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη 
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«Εξωτερική Θερμομόνωση Κελύφους για πιο Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» 
04 Δεκεμβρίου 2014, Αίθουσα Διαλέξεων Ενεργειακού Γραφείου 

Διάρκεια Σεμιναρίου 7 ώρες 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προσωπικά Στοιχεία Συμμετέχοντα: 
 Κύριος  Κυρία 
Ονοματεπώνυμο:............................................................................................................................................................... 

Εταιρεία/οργανισμός:...............................................................Θέση Εργασίας:............................................................... 

Διεύθυνση:......................................................................................................................................................................... 

Πόλη:......................................................................................Ταχ. Κώδικας:...................................................................... 

Απευθείας τηλέφωνο:.........................................................Απευθείας τηλεομοιότυπο:.................................................. 

Email: ................................................................................................................................................................................. 

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ......................................................................................................... 

Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών: ................................................................................................................. 

 

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που διαφέρει από τον συμμετέχοντα): 
 Κύριος  Κυρία 
Ονοματεπώνυμο:............................................................................................................................................................... 

Απευθείας τηλέφωνο:................................................................Απευθείας τηλεομοιότυπο:.......................................... 

Email:................................................................................................................................................................................. 

 

Κόστος Συμμετοχής: 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 130€+19%ΦΠΑ= 154,70€ 

 

Πολιτική ακυρώσεων: 
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς 7 ημέρες πριν από την έναρξη του Σεμιναρίου δεν έχουν επιβάρυνση. Οι 
συμμετοχές που ακυρώνονται σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την έναρξη του Σεμιναρίου θα τιμολογούνται 
κανονικά. Αντικατάσταση συμμετεχόντων είναι δεκτή. 

 

Τρόπος πληρωμής: (οι πληρωμές πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη του Σεμιναρίου) 
Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου:............................................................................................................................................ 

Με επιταγή, μετά την έκδοση τιμολογίου (οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών») 

 Μετρητά 

 

Άλλες πληροφορίες: 
 νηστίσιμο     χορτοφαγικό γεύμα  άλλη 

πληροφορία........................................................................................................................................................................ 

 

Παρακαλώ αναφέρετε σε συντομία το λόγο συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο σεμινάριο: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 

Παρακαλώ να ενημερώνομαι για άλλα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών 
 Ναι     Όχι  

σε περίπτωση «ναι», ποιό τρόπο προτιμάτε  email  fax 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί στο φαξ 22667736 μέχρι την Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014. 

Σας ευχαριστούμε! 


