
8η Τεχνική Εκδήλωση 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές 
 

Εν αναμονή της έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και 
την εφαρμογή των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στο πλαίσιο του προγράμματος, ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών διοργανώνει Τεχνική Ημερίδα με 
θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές». Η εκδήλωση συνοψίζει και παρουσιάζει 
καλές πρακτικές για το πλήθος των εργασιών που προβλέπονται από το πρόγραμμα. Διακεκριμένοι 
ομιλητές από φορείς της αγοράς θα παρουσιάσουν σχετικές τεχνολογίες.  
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, από τις 11:00 έως τις 16:00, και θα 
φιλοξενηθεί στο Building Green Open Space που πραγματοποιείται παράλληλα με την έκθεση DOMOTEC 
EXPO και BUILDING GREEN EXPO, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (METROPOLITAN EXPO – Αίθουσα 2). 
 
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Building Green Open Space είναι δωρεάν. 
 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

11:00 – 11:15 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και Ενεργειακοί Επιθεωρητές  

Κώστας Λάσκος, πολιτικός μηχανικός, ASRHAE BEAP, BEMP 

πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών 

11:15 – 11:45 Μονωτικά υλικά και Πυροπροστασία 

Νικόλαος Γαλογαύρας,  

διευθυντής πωλήσεων, BASF 

11:45 – 12:15 Τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού περιβλήματος 

Ιωάννης Κοροπούλης, πολιτικός μηχανικός 

διευθυντής τεχνικής υποστήριξης, Mapei 

12:15 – 12:45 Πρακτικές εφαρμογές υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο αλλά και 

ευκαιρία για αναβάθμιση με επιδόσεις σε ηχομείωση και ασφάλεια. 

Γιώργος Ηλιάδης, μηχανολόγος μηχανικός, PhD 

Saint Gobain Glass 

12:45 – 13:15 Η συμβολή της σκίασης στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

Νίκος Μαργαρίτης, αρχιτέκτονάς μηχανικός  

προϊστάμενος τμήματος έργων, Europa 

13:15 – 13:30 Διάλλειμα 

http://buildinggreenexpo.gr/speaker/nikolaos-galogavras/
http://buildinggreenexpo.gr/speaker/nikolaos-galogavras/
http://buildinggreenexpo.gr/speaker/iliadis-giorgos/
http://buildinggreenexpo.gr/speaker/iliadis-giorgos/
http://buildinggreenexpo.gr/speaker/margaritis-nikos/
http://buildinggreenexpo.gr/speaker/margaritis-nikos/


13:30 – 14:00 Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

Θοδωρής Λύβης, πολιτικός μηχανικός 

τμήμα μεγάλων έργων, Alumil  

14:00 – 14:30 Ενεργειακές και θερμοτεχνικές αναβαθμίσεις λεβητοστασίων 

Γιάννης Λαγκώνης , αδειούχος εγκαταστάτης διατάξεων καύσης 

THERMALTECH 

14:30 – 15:00 Κόστος Κύκλου Ζωής Κυκλοφορητών Θέρμανσης & Ευρωπαϊκή Οδηγία 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ξενοφών Δαμιανός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, M.Sc. 

υπεύθυνος μηχανικός εφαρμογών & εκπαίδευσης, Wilo Hellas S.A. 

15:00 – 15:30 Αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών: σημεία προσοχής και καλές 

πρακτικές 

Βασίλης Κοκκίνης, ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός, 

μηχανικός πωλήσεων, τμήμα θέρμανσης,  Daikin Greece S.A 

15:30 – 16:00 Θερμικά Ηλιακά συστήματα: τεχνολογικές παράμετροι και καλές πρακτικές 

Βασιλική Δρόσου, ενεργειακός μηχανολόγος μηχανικός, M.Sc., PhD, 

προϊσταμένη τμήματος θερμικών ηλιακών ΚΑΠΕ, μέλος Δ.Σ. ΕΒΗΕ 

16:00-16:30 Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς. Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Γιάννης Χατζηιωάννου, πολιτικός μηχανικός, 

διευθυντής έργων,Aluminco 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
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