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Στόχοι: 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης, το οποίο στοχεύει να 
παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους καταρτιζόμενους για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων 
εμπορικών κτιρίων, αναλύοντας τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν, 
καθώς και τη χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
Στην Κύπρο ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Οι 
κατοικίες αποτελούν το 79% (περίπου 400.000 κατοικίες) του συνολικού κτιριακού αποθέματος, 
ακολουθούν τα εμπορικά κτίρια με 16% (85.000), τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς 
σκοπούς με 3% και τέλος κτίρια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή και κτηνοτροφία με 2% (11.000). 
Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι υψηλό και σε συνδυασμό με τα σχέδια παροχής κινήτρων 
και τη διαθεσιμότητα νέων βελτιωμένων τεχνολογιών, αποτελούν σήμερα τις κατάλληλες συνθήκες για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος. 
 

   
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Το σεμινάριο κατάρτισης απευθύνεται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς ΕΤΕΚ, σε 
Ενεργειακούς Ελεγκτές, Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, μελετητές έργων, λειτουργούς οργανισμών/ 
τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και άνεργους σε συναφής 
κλάδους. 
 
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 17 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 15 σε πρακτικά συνεδρίων, 25 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 
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American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) και του European 
Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, (RHC-Platform).   
 
 
 
 

Ο Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου είναι Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός (BEng(Hons) EE) του Πανεπιστημίου UWE, Bristol και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Πανεπιστημίου Bath. Yπήρξε μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας καi εργάστηκε ως επισκέπτης λέκτορας στο UWE, Bristol, όπου και 
απέκτησε το Διδακτορικό του τίτλο (PhD) σε θέματα ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος 
και ποιότητας ισχύος. Έχει εργαστεί ως Διεθνής Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης 

στην εταιρεία Siemens AG, Amberg, Germany. Ο Δρ. Πολυκάρπου είναι σήμερα λέκτορας του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου και διατελεί πρόεδρος των νεαρών 
μελών του IET-Δίκτυο Κύπρου. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του ΙΕΕΕ Power Engineering Society, CIGRE και 
του Κυπριακού Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάλυση και 
προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τη σταθερότητα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, 
την ποιότητα ισχύος και την ενεργειακή απόδοση. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι σειρά 
ερευνητικών δημοσιεύσεων όπως δύο βιβλίων, κεφαλαίου βιβλίου και αριθμού άρθρων σε περιοδικά 
και συνέδρια.  
 
Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης: 

 Κατά πρόσωπο εκπαίδευση 

 Διαλέξεις – Εισηγήσεις 

 Μελέτες περίπτωσης 

 Πρακτική Άσκηση 

 Προβολή 

 Επίδειξη 

 Ερωτήσεις / Απαντήσεις 
 
 
Μέσα και υλικά κατάρτισης: 

 Πίνακας 

 Χαρτοπίνακας 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 Μαρκαδόροι 

 Ψηφιακός δίσκος 

 Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις 
 
Σύνολο ωρών κατάρτισης:  
14 ώρες 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 
Δευτέρα 09 και Τρίτη 10 Μαΐου 2016 
 
Κόστος Συμμετοχής: 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150€+19%ΦΠΑ= 178,50€ 
 
Γλώσσα σεμιναρίου: 
Ελληνικά  

Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου 
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Χώρος διεξαγωγής: 
Αίθουσα Διαλέξεων 1 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, 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.  
 
Εγγραφές: 
Μέχρι την Τετάρτη 04 Μαΐου 2016.  
 
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


 
 
 

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  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων - ΕΜΠΟΡΙΚΑ» 

09-10 Ιουνίου 2016, Διάρκειας 14 ωρών, Αίθουσα Διαλέξεων 1 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών, Λευκωσία 

Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016 
9:00-10:00 
 

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων στην Κύπρο. 
Νομοθεσία για 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 

10:00-11:00 Ενότητα 2: Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους  
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας του κτιριακού 
κελύφους σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ  
11:15-12:15 Ενότητα 2: Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους (συνέχεια) 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

12:15-13:15 Ενότητα 3: Κουφώματα – Παράθυρα – Πόρτες  
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω των 
κουφωμάτων και των ανοιγμάτων σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

13:15-14:00 Γεύμα  
14:00-15:00 Ενότητα 4: Συστήματα σκίασης, εσωτερικά- εξωτερικά 

Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω εσωτερικών 
και εξωτερικών συστημάτων σκίασης σε εμπορικά κτίρια 
 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

15:00-16:00 Ενότητα 5: Συστήματα Θέρμανση – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού 
και συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας στα συστήματα 
θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού - αερισμού και η συνεισφορά από 
ΑΠΕ σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

16:00-16:15 Διάλειμμα για καφέ  
16:15-17:15 Ενότητα 5: Συστήματα Θέρμανση – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού 

και συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνέχεια) 
 

Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 
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Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 
9:00-10:00 Ενότητα 7: Φωτισμός 

Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας στο σύστημα 
φωτισμού σε εμπορικά κτίρια  

 
Δρ Αλέξης 

Πολυκάρπου 

10:00-11:00 Ενότητα 10: Συστήματα μείωσης των άεργων ενεργειακών 
καταναλώσεων 
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω συστημάτων 
άεργων ενεργειακών καταναλώσεων σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Αλέξης 

Πολυκάρπου 

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ  
11:15-12:15 Ενότητα 6: Συστήματα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσεις και 

συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας στα συστήματα 
παραγωγής ΖΝΧ και η συνεισφορά από ΑΠΕ σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

12:15-13:15 Ενότητα 8: Συστήματα ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας 
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω συστημάτων 
ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

13:15-14:00 Γεύμα  
14:00-15:00 Ενότητα 9: Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης 
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω συστημάτων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης σε 
εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

15:00-16:00 Ενότητα 11: Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου, Building Energy 
Management Systems - BEMS  
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
εμπορικά κτίρια - Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας μέσω κεντρικών 
συστημάτων ελέγχου σε εμπορικά κτίρια 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 

16:00-16:15 Διάλειμμα για καφέ  
16:15-17:15 Ενότητα 12: Εξοικονόμηση ενέργειας σε εμπορικά κτίρια – 

Παραδείγματα και Μελέτες περίπτωσης & Συμπεριφορά χρηστών 
Παρουσίαση κυριότερων πηγών σπατάλης ενέργειας στα εμπορικά 
κτίρια, τρόποι αναγνώρισης και βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας.  
Παρουσίαση παραδειγμάτων εκτίμησης της ενεργειακής απόδοσης 
καθώς και βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόστηκαν 
σε εμπορικά κτίρια. 
Ορθολογική χρήση ενέργειας σε εμπορικά κτίρια. 

 
Δρ Απόστολος 
Μιχόπουλος 
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Σεμινάριο «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων - ΕΜΠΟΡΙΚΑ» 
Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής 04 Μαΐου 2016  

 

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 (Μη δικαιούχοι ΑνΑΔ): 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150€+19%ΦΠΑ= 178,50€ 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 προτιμάτε  email  fax 

Σας ευχαριστούμε! 


