
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22667716/26 Fax +357-22667736 email: info@cea.org.cy web: www.cea.org.cy

«Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy»
Σεμινάριο κατάρτισης και Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού

Διάρκειας 14 ωρών,
1, 2 ή 3 Σεπτεμβρίου 2015 και

7* Σεπτεμβρίου (*προαιρετική παρακολούθηση 4 επιπλέον ωρών)
Αίθουσα Διαλέξεων 2, Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

Στόχοι:
 Στόχος του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην ισχύουσα

νομοθεσία, τα μέτρα και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, στα συστήματα και στις
τεχνολογίες ΑΠΕ.

 Στόχος του εργαστηρίου εκμάθησης είναι η βήμα προς βήμα εκμάθηση του λογισμικού iSBEMcy με
εξέταση μελέτης περίπτωσης και άσκησης.

 Στόχος του εργαστηρίου προετοιμασίας για τις εξετάσεις, μέσα από την επίλυση ασκήσεων, είναι η
κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις που θα διοργανώσει η Υπηρεσία
Ενέργειας για εγγραφή Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες.

Σε ποιους απευθύνεται:
 Σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής,

Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της
Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας,
Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας –
Χωροταξίας. μελετητές έργων, λειτουργούς οργανισμών/ τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται
με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. ΕΤΕΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ) και άνεργους σε συναφείς κλάδους.

 Σε υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις
που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας για εγγραφή μηχανικών στο μητρώο των Ειδικευμένων
Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:
Το θεωρητικό μέρος (μεθοδολογία) θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου και το εργαστήριο εκμάθησης
λογισμικού στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου (οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ποια από τις δύο μέρες θα
παρακολουθήσουν το εργαστήριο).
Το προαιρετικό εργαστήριο για προετοιμασία για τις εξετάσεις θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύνολο ωρών κατάρτισης:
14 ώρες, 7 ώρες θεωρία + 7 ώρες εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού iSBEMcy
Το προαιρετικό εργαστήριο για προετοιμασία για τις εξετάσεις θα έχει διάρκεια 4 ώρες.
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Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:
Για την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου κατάρτισης (1 Σεπτεμβρίου 2015), που θα είναι
παρουσιάσεις για το θεωρητικό υπόβαθρο, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12.
Για το Ειδικό Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού iSBEMcy, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
επιλέξουν ποιά από τις 2 ημέρες (δηλαδή στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου 2015), επιθυμούν να
παρακολουθήσουν το εργαστήριο, που σε αυτήν την περίπτωση ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων
είναι 6 ανά ημέρα.
Για το προαιρετικό εργαστήριο επίλυσης ασκήσεων, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης:
 Κατά πρόσωπο εκπαίδευση
 Διαλέξεις – Εισηγήσεις
 Μελέτες περίπτωσης
 Πρακτική Άσκηση
 Επίλυση ασκήσεων
 Προβολή
 Επίδειξη
 Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Μέσα και υλικά κατάρτισης:
 Πίνακας
 Χαρτοπίνακας
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής
 Λογισμικό
 Μαρκαδόροι
 Ψηφιακός δίσκος
 Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις

Μέσα που θα πρέπει να φέρουν οι υποψήφιοι:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά τη διεξαγωγή του Ειδικού Εργαστηρίου:
 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον οποίο 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.
 χάρακα (κλιμακόμετρο)
 υπολογιστική μηχανή

Γλώσσα σεμιναρίου:
Ελληνικά

Κόστος Συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα:

 €100 +19%ΦΠΑ= €119 (για συμμετοχή στη θεωρία/μεθοδολογία και εργαστήριο εκμάθησης
λογισμικού)
ή

 €130 +19%ΦΠΑ= €154,70 (για συμμετοχή στη θεωρία/μεθοδολογία, εργαστήριο εκμάθησης
λογισμικού και προετοιμασία για εξετάσεις)

Χώρος διεξαγωγής:
Αίθουσα Διαλέξεων 2 του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
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Πιστοποιητικά Συμμετοχής:
Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Διαρρύθμιση Χώρου:
Classroom Style
Διάταξη Π

Εκπαιδευτής:

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
που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. 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 Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για την
ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων στην Κύπρο. Τέλος, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αξιολόγηση Προγράμματος:
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Εγγραφές:
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015.
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί το Έντυπο Συμμετοχής στο φαξ 22667736 ή στο e-mail
christia.alexandrou@cea.org.cy.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, κα
Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716, 22667726, φαξ 22667736 ή email
christia.alexandrou@cea.org.cy.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ.

Σάββας Βλάχος
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«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy»
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

1 Σεπτεμβρίου 2015 – Μεθοδολογία
9:00-11:00 Ενότητα 1: Μεθοδολογία

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 1: Μεθοδολογία (συνέχεια) Σάββας

Βλάχος
13:15-14:00 Γεύμα
14:00-16:00 Ενότητα 1: Μεθοδολογία (συνέχεια) Σάββας

Βλάχος
16:00-16:15 Διάλειμμα για καφέ
16:15-17:15 Ενότητα 1: Μεθοδολογία (συνέχεια) Σάββας

Βλάχος

2 ή 3 Σεπτεμβρίου 2015 – Εκμάθηση Λογισμικού (δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας, δείτε έντυπο
συμμετοχής)
9:00-11:00 Ενότητα 2

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

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15-13:15 Ενότητα 2

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy – Πρακτική Άσκηση (συνέχεια)

Σάββας
Βλάχος

13:15-14:15 Γεύμα
14:15-15:45 Ενότητα 2

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy – Πρακτική Άσκηση (συνέχεια)

Σάββας
Βλάχος

15:45-16:00 Διάλειμμα για καφέ
16:00-17:30 Ενότητα 2

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του
λογισμικού iSBEMCy – Πρακτική Άσκηση (συνέχεια)

Σάββας
Βλάχος
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7 Σεπτεμβρίου 2015 – Προετοιμασία για τις εξετάσεις
9:00-11:00 Ενότητα 3

Επίλυση και επεξήγηση ερωτήσεων θεωρητικής φύσης (νομοθεσία,
μεθοδολογία πιστοποίησης κτιρίων, κλπ) από προηγούμενα εξεταστικά
δοκίμια

Σάββας
Βλάχος

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15-13:15 Ενότητα 4

Επίλυση και επεξήγηση ασκήσεων (υπολογισμός συντελεστή
θερμοπερατότητας, συντελεστή θερμοχωρητικότητας, μελέτη ειδικών
κατασκευών και στεγών) από προηγούμενα εξεταστικά δοκίμια

Σάββας
Βλάχος
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Έντυπο Αίτησης
Σεμινάριο κατάρτισης μεθοδολογίας ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων και εργαστήριο εκμάθησης

του λογισμικού iSBEMcy, 1, 2 ή 3 και 7* Σεπτεμβρίου (*προαιρετική παρακολούθηση)
Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής 28 Αυγούστου 2015

Προσωπικά Στοιχεία Συμμετέχοντα:
 Κύριος  Κυρία
Ονοματεπώνυμο:...............................................................................................................................................................
Εταιρεία/οργανισμός:.........................................................Θέση Εργασίας:.....................................................................
Διεύθυνση:.........................................................................................................................................................................
Πόλη:.......................................................................................Ταχ. Κώδικας:....................................................................
Απευθείας τηλέφωνο:..........................................................Απευθείας τηλεομοιότυπο:.................................................
E-mail: ................................................................................................ ................................................................................

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= €119 και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του
σεμιναρίου και εργαστηρίου, διαλείμματα για καφέ και φαγητό, σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και το εργαστήριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις, υπάρχει έξτρα χρέωση
€30.
Επιλέξτε μια από τις δυο ημερομηνίες για τη συμμετοχή σας στο Εργαστήριο εκμάθησης του λογισμικού iSBEMcy

02 Σεπτεμβρίου 2015   ή 03 Σεπτεμβρίου 2015
Παρακαλώ δηλώστε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε και στις 7 Σεπτεμβρίου, στο εργαστήριο για προετοιμασία

στις εξετάσεις:

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

Σας ευχαριστούμε!


