
Ξενοδοχείο Semeli , Λευκωσία   Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 

 

Ανεπάρκεια στον υπολογισμό, στην κατασκευή και στην εγκατάσταση καπνοδόχων συνεπάγεται:  

 μειωμένο βαθμό απόδοσης του συστήματος καυστήρα/λέβητα/καπνοδόχου 

 αυξημένο λειτουργικό κόστος  

 μεγαλύτερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

 πηγή κινδύνων ζωής (υπό προϋποθέσεις) είτε από δηλητηριάσεις λόγω αυξημένης 

παραγωγής και πιθανής διαρροής μονοξειδίου του άνθρακα, είτε από πυρκαγιές οι 

οποίες προκύπτουν από τη δημιουργία επικαθήσεων αιθάλης στο εσωτερικό της 

καπνοδόχου και στη συνέχεια ανάφλεξη της αιθάλης, ιδίως σε ανεπαρκή συστήμα-

τα καύσης βιομάζας. 
 

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 13384-1:2015  «Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - 

Part 1: Chimneys serving one heating appliance» παρουσιάζει και αναλύει του παράγοντες, φυσικούς και τεχνι-

κούς, που επιδρούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των καπνοδόχων. Η χρήση και εφαρμογή του προτύπου από το 

μελετητή, το σχεδιαστή, τον κατασκευαστή και τον τεχνικό εγκατάστασης και συντήρησης μιας καπνοδόχου εξα-

σφαλίζει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.   
 

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο λειτουργίας της καπνοδόχου, 

τους παράγοντες που εμπλέκονται και επηρεάζουν το σχεδιασμό, τις δυσλειτουργίες και τους πιθανούς κινδύνους 

που προκύπτουν από τη μη ορθή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση της καπνοδόχου. Παράλληλα, 

να είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν σφάλματα στη λειτουργία εγκατεστημένων καπνοδό-

χων. 

Ενδιαφερόμενοι : 

Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Κτιριακών Εγκα-

ταστάσεων, Στελέχη Βιομηχανίας Συστημάτων Καύσης, Εργολάβοι και Επιβλέποντες Μηχανικοί Έργων, Προσφο-

ροδότες Κατασκευαστικών Εργασιών, Τεχνικοί / Εγκαταστάτες / Συντηρητές Συστημάτων Θέρμανσης, Κατασκευ-

αστές και Διανομείς Καπνοδόχων.  

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Πασπαλάς είναι διδάσκων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί 

35 έτη και εισηγητής σε αντίστοιχα αντικείμενα.  

Εκπροσωπεί την Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) σε 3 σχετικές 

Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυποποίησης επί 20 έτη. 

Είναι εισηγητής τεσσάρων εν ισχύ Ελληνικών Τεχνικών Κανονισμών για την ασφάλεια δικτύων 

αέριων καυσίμων και συγγραφέας τεσσάρων σχετικών βιβλίων. Πολύ πρόσφατα έχει συγγράψει 

ειδικό βιβλίο με τίτλο «Καπνοδόχοι και Λοιπά Συστήματα Απαγωγής Καυσαερίων». 
 

Είναι εγκεκριμένος διδάσκων για το σχετικό αντικείμενο στο Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-

τοδιοίκησης. 
 

Είναι µέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Γερμανικής Ένωσης Αερίου και Υδραυλικών (Deutsche Ver-

einigung des Gas-und Wasserfaches), της Ελβετικής Ένωσης Αερίου και Υδραυλικών (Schweizerischer Verein des 

Gas- und Wasserfaches) και της Γαλλικής Ένωσης Αερίου (Association Française du Gaz).  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  



 

08:15 - 08:30 Εγγραφές 

 

08:30 - 09:00 Η Το Νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου που αφορά στις απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας 
 καπνοδόχου 

 ( Η σχετική εισήγηση θα γίνει από το Δρα Απόστολο Μιχόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό,  

 ερευνητή και διδάσκοντα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ ) 

 
09:00 - 09:30   Τύποι καπνοδόχου και απαιτήσεις σήμανσης κατά CYS ΕΝ 1443 

 
09:30 - 10:30   Οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου CYS EN 13384-1 σχετικά με το σχεδιασμό  

 και τη διαστασιολόγηση της καπνοδόχου  

 
10:30 - 10:45  Διάλειμμα 

 
10:45 - 12:45   Μέθοδος υπολογισμού καπνοδόχου κατά CYS EN 13384-1  

 
12:45 - 13:30 Γεύμα 

 
13:30 - 14:30 Κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση καπνοδόχου  

 
14:30 - 15:15 Παραδείγματα υπολογισμού: 

 για κυκλική και ορθογωνική καπνοδόχο υγρού καυσίμου  

 
15:15 - 15:30 Διάλειμμα 

 
15:30 - 16:15 Παραδείγματα υπολογισμού (συνέχεια): 

 για κυκλική και ορθογωνική καπνοδόχο αερίου καυσίμου   

 
16:15 - 16:45 Ανακεφαλαίωση - Επισκόπηση του σεμιναρίου  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στοιχεία Εταιρίας/Οργανισμού 

Ονομασία : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : .……………………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλ: …………………………… Φαξ: …………………………… Αρ. Μητρώου Εργοδότη: .…………………………………………… 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

Α/Α         Ονοματεπώνυμο             Αρ. Ταυτότητας      Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων Θέση εργασίας 

  1. …………………………………………  ………………………     ……………………………   .………………………………………. 

  2. …………………………………………  ………………………     ……………………………   .………………………………………. 

  3. …………………………………………  ………………………     ……………………………   .………………………………………. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με: 
 

κα Μαρία Θεοφάνους -  τηλ: 22411442 - φαξ: 22411511 - email: training@cys.org.cy 

 

 Παρακαλώ απαντήστε μέχρι τις 15 Μαΐου, 2017 

 για την αγορά του προτύπου CYS EN 13384-1:2015 θα προσφέρεται στους συμμετέχοντες  

μέχρι το τέλος Ιουνίου, 2017 (τελική τιμή = € 50 + ΦΠΑ) 
  50%  

έκπτωση 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

Συνολικό Κόστος (περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου,  
                         σημειώσεις,  διαλείμματα για καφέ, γεύμα και πιστοποιητικό)        :        € 180 + €34,20 (ΦΠΑ) 

Επιχορήγηση ΑνΑΔ για όλες τις δικαιούχες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες)    :   –   €   84  

             ——–—————————— 
                   Καθαρό Κόστος Συμμετοχής *    =   €  96 + €34,20 (ΦΠΑ) 

 

* Το κόστος συμμετοχής πρέπει να προπληρώνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους (σημειώστε √ ): 

         □     Επιταγή ή μετρητά κατά την ημέρα του σεμιναρίου 

         □     Κατάθεση τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου στο λογαριασμό  
           Ελληνική Τράπεζα 115-01-400714-01, ΙΒΑΝ: CY05005001150001150140071401, BIC: HEBACY2N 

         □     Ταχυδρομικά (Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία) τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου                      
           με επιταγή προς τον «Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης Λτδ» 
 

Τυχόν ακυρώσεις πρέπει να λαμβάνονται γραπτώς τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.  
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλεται το συνολικό κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβανομένης της επιχορήγη- 
σης της ΑνΑΔ. 


