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Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy»

Διάρκεια 14 ώρες
6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Στόχοι:
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης για την ενεργειακή
απόδοση κτιρίων και εργαστήριο εκμάθησης του λογισμικού iSBEMcy, το οποίο στοχεύει στην τεχνική
κατάρτιση των εμπλεκόμενων μηχανικών ή τεχνικών του ιδιωτικού τομέα ή των μηχανικών/ τεχνικών των
δημοτικών υπηρεσιών/ οργανισμών. Μέσα από το θεωρητικό μέρος οι ενδιαφερόμενοι θα καταρτιστούν
για την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέτρα και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, στα
συστήματα και στις τεχνολογίες ΑΠΕ. Το εργαστήρι στοχεύει επίσης στην βήμα με βήμα εκμάθηση του
λογισμικού iSBEMCy.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο κατάρτισης απευθύνεται σε Μηχανικούς των ακόλουθων ειδικοτήτων: Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί
Περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Επιχειρηματίες Ανάπτυξης Γης και Κτηματομεσίτες, Ενεργειακοί
Επιθεωρητές, Ειδικοί Εμπειρογνώμονες, μελετητές έργων, λειτουργοί οργανισμών που ασχολούνται με
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. ΕΤΕΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ)

Ομιλητές/Εκπαιδευτές:

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 Κ. Μιχόπουλος
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Ο κος Σάββας Βλάχος είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος απόφοιτος του Πολυτεχνείου
Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Επί του παρόντος συμμετέχει σε μελέτες που σχετίζονται με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων και την αξιοποίηση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση τοπικών ενεργειακών πολιτικών και την εκπόνηση
Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τις Τοπικές Αρχές. Είναι ειδικευμένος στη χρήση

διαφόρων λογισμικών που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας, των ΑΠΕ και της ενεργειακής
απόδοσης και έχει τύχει επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης τα τελευταία 6 χρόνια. Συμμετέχει
σε πολλά ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα ως τεχνικός εμπειρογνώμονας και σε άλλες ειδικές
τεχνικές επιτροπές. Είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής για κτίρια, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό
φωτισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/διεργασίες και γεωργικές εγκαταστάσεις. Επίσης είναι
πιστοποιημένος Ειδικός Εμπειρογνώμονας για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων στην Κύπρο.

Μέθοδοι κατάρτισης:
Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Τεχνικές κατάρτισης:
Διαλέξεις, συζήτηση, μελέτες περίπτωσης, επίδειξη

Μέσα κατάρτισης:
Πίνακας, Χαρτοπίνακας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Λογισμικό

Μέσα που θα πρέπει να φέρουν οι υποψήφιοι:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχουν
εγκαταστήσει το λογισμικό iSBEMcy_v3.4.a και το υπολογιστικό φύλλο U-valueCmcalculator που
μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/E074577C58AD9EFCC22575B60047BEA8?OpenDocument.
Επίσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με χάρακα και υπολογιστική μηχανή.

Σύνολο ωρών κατάρτισης:
14 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες:
6-7 Απριλίου 2015

Γλώσσα Σεμιναρίου:
Ελληνικά

Χώρος διεξαγωγής:
Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία (Χάρτης Πρόσβασης)

Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Συμμετοχής.

Σάββας Βλάχος
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Κόστος:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100€+ 19% ΦΠΑ = 119€

Εγγραφές:
Μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015. Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί το Έντυπο Συμμετοχής
στο φαξ 22667736.

Διαρρύθμιση Χώρου:
Classroom Style

Αξιολόγηση Προγράμματος:
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Επίσης,
θα σας ζητηθεί να επεξηγήσετε σύντομα τους λόγους που επιλέξατε να παρακολουθήσετε το εν λόγω
σεμινάριο.

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
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«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού ISBEMcy»
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015 – Θεωρητικό μέρος
9:00-10:00 Ενότητα 1

Εισαγωγή - Θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο.
Νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
κτιρίων.
Ευρωπαϊκή: Οδηγίες 2002/91/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ.
Εθνική: Ν.142(Ι)/2006, Ν.30(Ι)/2009, Ν.210(Ι)/2012, Ν.53(Ι)/2012, ΚΔΠ
160/2013,  ΚΔΠ 386/2013, ΚΔΠ 432/2013, ΚΔΠ 433/2013, ΚΔΠ 39/2014,
ΚΔΠ 366/2014, ΚΔΠ 33/2015

Δρ. Απόστολος
Μιχόπουλος

10:00-11:30 Ενότητα 2
Εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Κέλυφος, Συστήματα
θέρμανσης/ Ψύξης, ZNX, Εξαερισμός, Φωτισμός
Παρουσίαση των τεχνικών και του εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης,
στο ζεστό νερό χρήσης, στον εξαερισμό και στον φωτισμό.

Δρ. Απόστολος
Μιχόπουλος

11:30-11:45 Διάλειμμα για καφέ
11:45-13:15 Ενότητα 2

Εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Κέλυφος, Συστήματα
θέρμανσης/ Ψύξης, ZNX, Εξαερισμός, Φωτισμός
Παρουσίαση των τεχνικών και του εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης,
στο ζεστό νερό χρήσης, στον εξαερισμό και στον φωτισμό.

Δρ. Απόστολος
Μιχόπουλος

13:15-14:15 Γεύμα
14:15-15:15 Ενότητα 2

Εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Κέλυφος, Συστήματα
θέρμανσης/ Ψύξης, ZNX, Εξαερισμός, Φωτισμός
Παρουσίαση των τεχνικών και του εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης,
στο ζεστό νερό χρήσης, στον εξαερισμό και στον φωτισμό.

Δρ. Απόστολος
Μιχόπουλος

15:15-15:30 Διάλειμμα για καφέ
15:30-17:30 Ενότητα 5

Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικίες και εμπορικά κτίρια –
Παραδείγματα και Μελέτες περίπτωσης:
Παρουσίαση κυριότερων πηγών σπατάλης ενέργειας στις κατοικίες και
στα εμπορικά κτίρια, τρόποι αναγνώρισης και βέλτιστες πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας.
Παρουσίαση παραδειγμάτων εκτίμησης της ενεργειακής απόδοσης
καθώς και βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόστηκαν.

Δρ. Απόστολος
Μιχόπουλος
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Τρίτη, 7 Απριλίου 2015 - Εργαστήριο
9:00-11:00 Ενότητα 3

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy
Παρουσίαση ενδεδειγμένης μεθοδολογίας για τη διαδικασία
πραγματοποίησης ενεργειακής πιστοποίησης βάση του λογισμικού
iSBEMcy.

Σάββας
Βλάχος

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15-13:15 Ενότητα 3

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy – Πρακτική Άσκηση (Μελέτη περίπτωση κατοικίας)
Μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων, διαχωρισμός σε ζώνες, υπολογισμός
εμβαδών, υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας και
θερμοχωρητικότας κατασκευαστικών λύσεων, επιλογή συστημάτων
θέρμανσης, κλιματισμού, ΖΝΧ, φωτισμού και ΑΠΕ.

Σάββας
Βλάχος

13:15-14:15 Γεύμα
14:15-15:45 Ενότητα 3

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy – Πρακτική Άσκηση (Μελέτη περίπτωση κατοικίας)
Βήμα προς βήμα καταχώρηση επιμέρους παραμέτρων (κατασκευές,
ζώνες, συστήματα κλπ) στα υπολογιστικά φύλλα του λογισμικού
iSBEMCy. Διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης για καταχώρηση στο μητρώο.

Σάββας
Βλάχος

15:45-16:00 Διάλειμμα για καφέ
16:00-17:30 Ενότητα 4

Κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης:
Υπολογιστικό παράδειγμα κτιρίου «με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας» στην Κύπρο.

Σάββας
Βλάχος
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Έντυπο Αίτησης
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy»

6-7 Απριλίου 2015
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 100€+19%ΦΠΑ= 1 19€ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου,
διαλείμματα για καφέ και φαγητό, σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης

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 προτιμάτεemailfax

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί στο φαξ 22667736 μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου  2015.
Σας Ευχαριστούμε!


