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Στόχοι: 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης επιχορηγούμενο από την 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy», 
το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση της μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ενεργειακή απόδοσης ενός 
κτιρίου και στη βήμα προς βήμα εκμάθηση του λογισμικού iSBEMcy με εξέταση μελέτης περίπτωσης και 
άσκησης. Το Σεμινάριο είναι κατάλληλο για προετοιμασία υποψηφίων που επιθυμούν να καταστούν 
Ειδικευμένοι Εμπειρογνωμόνες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.  
 

    
 
Σε ποιους απευθύνεται: 

 Σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, 
Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Χημικής 
Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος και άνεργους σε συναφείς κλάδους. 

 Σε υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις 
για εγγραφή μηχανικών στο μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια. 

 
Επιχορηγημένο Σεμινάριο Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 
 
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 

Σάββας Βλάχος 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ)  

«Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy» 
12-13 Μαΐου 2016 Διάρκειας 14 ωρών και 

Αίθουσα Διαλέξεων 2, Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
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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. 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 
Το θεωρητικό μέρος θα διεξαχθεί την 12η Μαΐου και το εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού την 13η 
Μαΐου 2016. 
 
Διάρκεια κατάρτισης:  
14 ώρες 
 
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 
 
Κόστος Συμμετοχής: 

 Για δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ: 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150€+19%ΦΠΑ= 178,50€ 
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 120€  
Καθαρό κόστος συμμετοχής:58,50€ 

 Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150€+19%ΦΠΑ= 178,50€ 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/E074577C58AD9EFCC22575B60047BEA8?OpenDocument
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Δικαίωμα συμμετοχής σε ανέργου: 
Δικαιούχοι για συμμετοχή είναι άνεργοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει από τη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΑ) «παραπεμπτικό σε επαγγελματική κατάρτιση (κανονική)» (πρωτότυπο), το οποίο 
τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα της επιλογής τους, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό 
έτος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει από την ΔΥΑ το Έντυπο Ανανέωσης Εγγραφής 
Ανέργου (ΕS19), (αντίγραφο), το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος κατάρτισης. Υποχρεωτικό είναι να υποβληθεί η «Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης 
Ανέργου» [Έντυπο 1 (ΠΕ-Α) της ΑνΑΔ], (πρωτότυπο). Τέλος πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο 
πρόγραμμα για το οποίο επιδεικνύει ενδιαφέρον ο άνεργος για να μπορεί να συμμετέχει. 
Διευκρινίζεται ότι, η συμμετοχή των δικαιούχων ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα με 
παραπεμπτικό από τη ΔΥΑ, είναι δωρεάν. 
 
Χώρος διεξαγωγής: 
Αίθουσα Διαλέξεων 2 του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
 
Γλώσσα σεμιναρίου: 
Ελληνικά  
 
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.  
 
Εγγραφές: 
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016.  
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί στο φαξ 22667736 ή στο e-mail 
maria.ioannidou@cea.org.cy το Έντυπο Αίτησης του Ενεργειακού Γραφείου για μη δικαιούχους ΑνΑΔ.  
Οι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών και οι άνεργοι που δικαιούνται επιχορήγηση από την 
ΑνΑΔ πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν τα σχετικά έντυπα αίτησης της ΑνΑΔ, τα οποία είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου, www.cea.org.cy.  
 
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.  

mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
http://www.cea.org.cy/
mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΑνΑΔ) 

«Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy» 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

12 Μαΐου 2016  

09:00-09:30 
 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων και Νομικό 
πλαίσιο 

 Περιγραφή των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το 
κλίμα. 

 Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 Νομικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην 
Κύπρο. 

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Τι είναι; Ποια η σημασία 
του; 

Σάββας 
Βλάχος 

09:30-10:30 Ενότητα 2: Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
και λογισμικό iSBEMcy 

 Παρουσίαση μεθοδολογίας και βασικά στάδια. 

 Χαρακτηριστικά κτιρίου αναφοράς. 

 Κατηγορίες υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης. 

 Παράμετροι που απαιτούνται για ορισμό του κτιρίου μελέτης. 

Σάββας 
Βλάχος 

10:30-11:00 Ενότητα 3: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 1 - Συλλογή 
δεδομένων 

 Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εργασίας. 

 Έντυπο αποδοχής. 

 Συλλογή στοιχείων για το κτίριο (διεύθυνση, αρχιτεκτονικά σχέδια, 
τεχνικά φυλλάδια επιλεγμένων κουφωμάτων και παραθύρων 
κ.λπ). 

Σάββας 
Βλάχος 

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ  

11:15-12:45 Ενότητα 4: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 2 - 
Ανάλυση δεδομένων 

 Κτιριακό κέλυφος (υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας u-
value και Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας U-
mean του κτιρίου). 

 Τεχνικά συστήματα (σύστημα ζεστού νερού χρήσης, φωτισμός, 
φωτοβολταϊκά συστήματα, σύστημα αερισμού, θέρμανση, 
κλιματισμός, μικρή ανεμογεννήτρια). 

 Ζώνες και υπολογισμός εμβαδών (κανόνες διαχωρισμού κτιρίου 
σε ζώνες, διαδικασία διαχωρισμού κτιρίου σε ζώνες, 
προσδιορισμός ζωνών, υπολογισμός εμβαδών). 

 Σκιάσεις (μερικός παράγοντας διορθώσεων σκίασης για πτερύγια 
Ff, εξωτερικός παράγοντας μετάδοσης από τη σκίαση Fsh, 
εξωτερικά σκίαστρα – παράγοντας μείωσης από κινητή ηλιακή 
προστασία Fsun, συντελεστής σκίασης). 

 Προετοιμασία δεδομένων για iSBEMcy (δημιουργία 
υπολογιστικού φύλλου excel). 

Σάββας 
Βλάχος 

12:45-13:45 Γεύμα  

13:45-15:15 Ενότητα 5: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 3 – 
Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό iSBEMcy 

 Δημιουργία νέου αρχείου στο λογισμικό. 

Σάββας 
Βλάχος 
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 Καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων του έργου.  

 Καταχώρηση δεδομένων στη βάση του λογισμικού (στοιχεία για 
τοίχους, οροφές, δάπεδα, πόρτες και υαλοπίνακες). 

 Δημιουργία κτιριακών ζωνών και καταχώρηση στοιχείων 
γεωμετρίας. 

 Καταχώρηση δεδομένων για τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του κτιρίου (θέρμανση, κλιματισμός, αερισμό, 
φωτισμός, ΑΠΕ, ζεστό νερό). 

 Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης υπό μελέτη κτιρίου και 
κατάταξη του σε ενεργειακή κατηγορία. 

15:15-15:30 Διάλειμμα για καφέ  

15:30-16:30 Ενότητα 6: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 4 – Έκθεση 
συστάσεων στο SEAK 

 Χρήση λογισμικού SEAK για την έκδοση συστάσεων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη κτιρίου. 

 Καταχώρηση δεδομένων στο SEAK. 

 Εκτίμηση ενεργειακού αντίκτυπου από την υλοποίηση των 
συστάσεων. 

Σάββας 
Βλάχος 

16:30-17:00 Ενότητα 7: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 5 – 
Υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για έγκριση 

 Αποθήκευση υπολογισμών iSBEMcy και κατάλληλη ονοματολογία. 

 Αρχεία που πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ενεργείας. 

 Διαδικασία υποβολής αρχείων για καταχώρηση ΠΕΑ στο μητρώο 

 Ετοιμασία φάκελου άδειας οικοδομής και απαραίτητα έγγραφα. 

Σάββας 
Βλάχος 

17:00-17:30 Ενότητα 8: Ενεργειακή πιστοποίηση υφιστάμενων κατοικιών – γενικές 
παρατηρήσεις 

 Διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης υφιστάμενων. Κτιρίων. 

 Διαφοροποίηση σε σχέση με την πιστοποίηση νέων κτιρίων. 

Σάββας 
Βλάχος 

 
13 Μαΐου 2016  

09:00-09:30 
 

Ενότητα 9: Επεξήγηση μελέτης περίπτωσης 
Ο εκπαιδευτής επεξηγεί το σκοπό της πρακτικής άσκησης (υπολογισμός 
ενεργειακής απόδοσης διαμερίσματος/μονοκατοικίας με τη χρήση του 
λογισμικού iSBEMcy) και δίνονται όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα/στοιχεία για το κτίριο. 
 

Σάββας 
Βλάχος 

09:30-11:00 Ενότητα 10: Πρακτική άσκηση - Ανάλυση δεδομένων κτιρίου 
Ανάλυση δεδομένων για το διαμέρισμα/μονοκατοικία: κτιριακό κέλυφος, 
τεχνικά συστήματα, ζώνες και υπολογισμός εμβαδών, σκιάσεις, 
προετοιμασία για καταχώρηση στο λογισμικό iSBEMcy. Οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που 
απέκτησαν κατά την πρώτη μέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

Σάββας 
Βλάχος 

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ  

11:15-12:15 Ενότητα 10: Πρακτική άσκηση - Ανάλυση δεδομένων κτιρίου (συνέχεια) 
 

15 

12:15-13:15 Ενότητα 11: Πρακτική άσκηση – Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό 
iSBEMcy και αποθήκευση υπολογισμών 
Οι εκπαιδευόμενοι αφού ολοκληρώσουν την απαραίτητη ανάλυση 
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δεδομένων στην Ενότητα 10, καλούνται να τα καταχωρήσουν στην 
κατάλληλη μορφή στο λογισμικό iSBEMCy. Η καταχώρηση στο λογισμικό 
γίνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ο οποίος παρακολουθεί και 
την πρόοδο των εκπαιδευομένων. 

13:15-14:15 Γεύμα  

14:15-15:45 Ενότητα 11: Πρακτική άσκηση – Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό 
iSBEMcy και αποθήκευση υπολογισμών (συνέχεια) 
 

Σάββας 
Βλάχος 

15:45-16:00 Διάλειμμα για καφέ  

16:00-17:30 Ενότητα 12: Πρακτική άσκηση – Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίου  
Οι εκπαιδευόμενοι, με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, την κρίση 
και την εμπειρία τους, προβαίνουν σε συστάσεις για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.  Ο αντίκτυπος των συστάσεων 
υπολογίζεται με τη χρήση του λογισμικού iSBEMCy. Ο εκπαιδευτής 
καθοδηγεί και συντονίζει την πρακτική άσκηση και ακολούθως 
αφιερώνεται χρόνος  για συζήτηση των αποτελεσμάτων και την 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Ακολούθως γίνεται η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο λογισμικό 
SEAK. 

Σάββας 
Βλάχος 

 



 
 
 
 

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  

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από ΜΗ δικαιούχους ΑνΑΔ 
Σεμινάριο κατάρτισης «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy», 12-13 Μαΐου 2016  

Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής 10 Μαΐου 2016 
 

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: 
Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150€+19%ΦΠΑ= 178,50€ 

 

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! 


