
Πρόσκληση

O ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που 

έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν 

πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 και 

Κλάδου, Μοναστηράκι, την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, με θέμα: ''Ενεργειακή Επιθεώρηση – Εξοικονόμηση 

Ενέργειας στα Κτήρια''.

Στα ταμειακώς ενήμερα (τουλάχιστον για τα έτη 2010- 2011-2012) μέλη του συλλόγου που συμμετέχουν 

στην εκδήλωση, προσφέρονται εφαρμογές λογισμικού με μηνιαία άδεια χρήσης και ηλεκτρονική τεχνική 

υποστήριξη, ώστε να κάνουν πρακτική εξάσκηση όσων μαθαίνουν. Παράλληλα, με την ευκαιρία της 

παρούσας εκδήλωσης, όλα τα μέλη του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ που συμμετέχουν στην εκδήλωση απολαμβάνουν 

ειδικές προσφορές για αγορές από το e-Civiltech. 

Σκοπός 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων, 

όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ και να εξεταστούν εναλλακτικές προτάσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης των κτηρίων (εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση 

ηλιακών συλλεκτών, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης). 

Τέλος, υπολογίζονται οι εισφορές μηχανικών σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

και συντάσσεται το αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Θεματολογία 

• Έναρξη επιθεώρησης - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου από την Ε.Υ.Π.ΕΝ.

• Επιλογή κλιματικών δεδομένων.

• Επιλογή χρονολογικής περιόδου κατασκευής του έργου.

• Εισαγωγή της γεωμετρίας κτηρίου. Σύνδεση με αρχιτεκτονικά προγράμματα. 

• Καθορισμός θερμικών ζωνών.

• Αναγνώριση συνοριακών συνθηκών.

• Εισαγωγή συστημάτων.



• Ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου.

• Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.

• Υποβολή αρχείου τύπου.xml στην Ε.Υ.Π.ΕΝ. - Έκδοση Π.Ε.Α.

• Σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον.

• Υπολογισμός εισφορών μηχανικών και σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ταυτότητα εκδήλωσης

Ημερομηνία:

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Τόπος: 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Βρυσακίου 15 και Κλάδου

Μοναστηράκι, Αθήνα 

Ώρα:

17:00 μμ - 19:00 μμ

Εγγραφή:

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/seminars ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο 

τηλέφωνο 2103215146.

http://www.civiltech.gr/sadas/seminars

