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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
στο Πλαίσιο της Βέλτιστης Ενεργειακής 
και Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς

Υποστηρικτές: Διοργανωτής: Αποκλειστικός Χορηγός:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι πλέον παραδεκτή η πολυδιάστατη αλληλεπίδραση του κτιστού με το φυσικό περιβάλλον. 
Η διαδικασία παραγωγής δομημένων χώρων και ο τρόπος λειτουργίας των κτιρίων προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο τρόπος που 
σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε τα κτίρια πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που οι δραστηριότητές 
μας αυτές έχουν στο περιβάλλον, ώστε να γίνεται συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μείωση στο ελάχιστο της 
ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους και περιορισμός των βλαβερών εκπομπών ρύπων.

Η θερμική θωράκιση του κελύφους των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ενεργειακή συμπεριφορά τους και 
παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εφαρμογή της κατάλληλης θερμομόνωσης στις κτιριακές 
κατασκευές, αλλά και στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού, παθητικών και ενεργειακών συστημάτων, επιτυγχάνεται η 
θερμική άνεση των χρηστών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Τα θερμομονωτικά υλικά που παράγονται σήμερα, καθώς και τα συστήματα θερμομόνωσης, είναι πολλά. Η σωστή 
επιλογή απαιτεί γνώσεις όσον αφορά τις ιδιότητές τους, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, καθώς και τη συμβατότητα 
τους με άλλα υλικά, πάντα σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τις κτιριακές προδιαγραφές. Βασική πρόθεση 
αποτελεί η ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αισθητική των κτιρίων για τη 
δημιουργία κατασκευών υψηλής στάθμης ποιότητας, φιλικών και για το περιβάλλον και για τον χρήστη. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία της Ε.Ε. (2018/844/EU) κάθε κράτος-μέλος οφείλει να θέσει μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων, ούτως ώστε έως το 2050 να έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές CO2 που αποδίδονται 
στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ (δηλαδή σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας), κάτι που ήδη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν 
δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους. Οι κατευθύνσεις αυτές καθιστούν το περιεχόμενο του σεμιναρίου ακόμα πιο 
σημαντικό για τους επιστήμονες επαγγελματίες και τον τόπο μας.

Στόχος αυτής της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες για θέματα που αφορούν συστήματα 
και υλικά θερμικής προστασίας των κτιριακών κελυφών και τις εφαρμογές τους σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια.



 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

09:15–09:45 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 Υποδοχή - Καφές

09:55 ΕΝΑΡΞΗ

10:00 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, κ. Στέλιο Αχνιώτη.  

10:10–10:30 Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

 • Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια. 

 • Χρηματοδοτικά κίνητρα. 

 • Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2018/844/ΕΕ). 

 Εισηγητής: Νίκος Χατζηνικολάου, 
 Μηχανολόγος Μηχανικός, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας,  
 Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

10:30–11:00 Βιοκλιματική και Ενεργειακή Συμπεριφορά Κτιρίων – Θερμική Προστασία και Ενεργειακή Αναβάθμιση  
 Κτιριακών Κελυφών. 

 • Κτίριο και Περιβάλλον. Περιβαλλοντική συμπεριφορά των κτιριακών κατασκευών. Η αλληλεπίδραση των κτιρίων  
  με το περιβάλλον (άμεσα και έμμεσα). Χρήση ενέργειας, βιώσιμος και βιοκλιματικός σχεδιασμός.

 • Θερμική συμπεριφορά κτιριακών κελυφών. Ιδιότητες και επιδόσεις υλικών και δομικών συστημάτων. 

 • Θερμική προστασία - Συστήματα θερμομόνωσης. Εφαρμογές σε νέες κατασκευές και μέθοδοι ενεργειακής   
  αναβάθμισης και βελτίωσης της θερμικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων κτιρίων.

 • Οικολογικό αποτύπωμα και περιβαλλοντική συμπεριφορά συστημάτων θερμομόνωσης. Αναφορά στον κύκλο  
  ζωής των θερμομονωτικών υλικών και της επίδρασής τους στο φυσικό περιβάλλον και την υγιεινή στα κτίρια.

 Εισηγήτρια: Ελένη Αλεξάνδρου,  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Σχολή Αρχιτεκτόνων.

11:00–11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

11:30–12:00 Παρουσίαση του Συστήματος θερμοπρόσοψης Weber.therm A100 AquaBalance ETIC System – Καινοτόμος   
 τεχνολογία. (Η διάλεξη θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα)

 • Υλικά, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και πλεονεκτήματα τεχνολογίας.

 • Εφαρμογές του συστήματος σε υφιστάμενα και νεόδμητα κτίρια. 

 • Επεξήγηση σταδίων εφαρμογής του συστήματος θερμοπρόσοψης.

 • Συντήρηση και επισκευή.

 Εισηγητές: Albert Idrizaj, και Andre Knollenborg, 
 Saint-Gobain Weber Germany GmbH.

 12:00–12:15       Η Ανάγκη για Αντισεισμική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Οικοδομών, παράλληλα με την Ενεργειακή Αναβάθμιση τους.
 Εισηγητής: Ανδρέας Θεοδότου, 
 Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

12:15–12:45 Η Παράμετρος της Θερμικής και Βιοκλιματικής Συμπεριφοράς στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό.

   • Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως βασική παράμετρος από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.

 • Η ενσωμάτωση συστημάτων θερμικής προστασίας (σε νέα και υφιστάμενα κτίρια) στις βασικές αρχιτεκτονικές  
  και αισθητικές προθέσεις σχεδιασμού.

 Εισηγήτρια: Ελένη Αλεξάνδρου,  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Σχολή Αρχιτεκτόνων.

12:45–13:15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Συντονιστής: Μάριος Πελεκάνος, 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick.

13:15–13:30 Επίδειξη Ορθής Εφαρμογής Συστήματος Weber.therm A100 AquaBalance ETIC System.

13:30–14:30 ΓΕΥΜΑ 

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Αγάθη Θεμιστοκλέους, Αρχιτέκτων

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Πολιτικός Μηχανικός
A’ Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Μάριος Πελεκάνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick

Λάκης Νικολάου, Αρχιτέκτων 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η Εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Υποστηρίζεται από τον  
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και τον Σύνδεσμο Μηχανολόγων 
Κύπρου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σύνοδος Λτδ. | E-mail: synodos@cytanet.com.cy | Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 00357 - 99855778

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς 
και σε επαγγελματίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.  

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι Ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι 
την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.building-insulation-seminar.com 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, προτεραιότητα θα δοθεί στα Μέλη του ΕΤΕΚ, με βάση την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει συμμετοχή αλλά δεν μπορεί να παραστεί στην εκδήλωση, 
παρακαλείται να  αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση synodos@cytanet.com.cy, ώστε η θέση  
να διατεθεί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό (MSc) στη Μηχανολογία και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση 
του Δημοσίου Τομέα (MPSM). Εργάζεται από το 2008 ως Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών στην Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Συντονίζει την ομάδα για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, που έχει ως αποστολή την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που θα αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση 
του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και θα προωθήσουν τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 
Εκπροσωπεί την Κύπρο ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην επιτροπή παρακολούθησης των Οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 
2018/844/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μηχανικός παραγωγής σε βιομηχανία δομικών υλικών, καθώς και σε εταιρεία 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια. 

Η Ελένη Αλεξάνδρου είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το 1991 αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και 
το 1997, αφού εργάστηκε για 4 έτη στις Η.Π.Α., ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (MΑrch II) στο Graduate 
School of Architecture and Urban Design, University of California, Los Angeles (UCLA), με κατεύθυνση την Αρχιτεκτονική 
Τεχνολογία και τον Βιώσιμο & Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων. Από το 2004, διδάσκει στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του 
ΕΜΠ (Τομέας IV -  Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, Περιοχή Οικοδομικής/Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας). Συμμετέχει σε 
όλο το φάσμα διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθημάτων της περιοχής και διδάσκει σε 2 Διατμηματικά Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών & Περιβάλλον και Ανάπτυξη). Τα κύρια ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την θερμική συμπεριφορά των κτιρίων και ειδικά των ιστορικών και παραδοσιακών. 
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ. Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών από το 1998. Έχει 
συνεργαστεί με τα αρχιτεκτονικά γραφεία των Κυριάκου Κρόκου, Νίκου Βαλσαμάκη και McCulloch Associates στις ΗΠΑ.  

Ο Ανδρέας Θεοδότου κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε αρχικά ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Από το 2010 διατηρεί 
ιδιωτικό τεχνικό γραφείο ως Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στο ECCE - European 
Council of Civil Engineers και συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του ECCE με θέμα «Ανάγκη για αντισεισμική αναβάθμιση 
υφιστάμενων οικοδομών, παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση τους». Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΤΕΚ 
«Βιώσιμες Μεταφορές, Κυκλοφοριακό και Οδική Ασφάλεια» και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εγγραφής Μελών. 
Εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και τον ΣΠΟΛΜΗΚ στη Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων 
Κύπρου. Υπήρξε μέλος της επιτροπής ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων και πρόσφατα έχει 
επιλεγεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγγραφής Μελών της FEANI (European Federation of National Engineering Associations). 


