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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ASHRAE HELLENIC CHAPTER 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. 
 

  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΦΦΥΥΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΟΟ  
 

No 18       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2003 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το Σωµατείο διοργανώνει στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Προληπτική Συντήρηση» θα 
γίνει την Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου, µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας SIEMENS Α.Ε. Το αναλυτικό 
πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στην συνέχεια. Οι σχετικές πληροφορίες 
έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος. Η εκδήλωση αφιερώνεται στην 
µνήµη του εκλιπόντος Προέδρου του ΠΣ∆ΜΗ, Γιώργου Κεραµάρη!!!!. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα 
απευθύνει σύντοµο χαιρετισµό ο νέος Πρόεδρος του ΠΣ∆ΜΗ, Κος Στέλιος ∆ιαµαντίδης. 
 
Το Σωµατείο µας θα συµµετάσχει στην διεθνή έκθεση κλιµατισµού, θέρµανσης, ψύξης, ύδρευσης, ηλιακής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, CLIMATHERM, στην Αθήνα (Ανατολικός Αερολιµένας, Ελληνικό) την περίοδο 
29/1 � 1/2/2004. Η συµµετοχή στην έκθεση γίνεται µε την ευγενική υποστήριξη της διοργανώτριας εταιρείας 
Project ΕΠΕ. 
 
Το 2ο Συνέδριο της Γεωγραφικής Περιοχής RAL (Region-at-Large) της ASHRAE διοργανώθηκε µε επιτυχία 
στο Κάϊρο την περίοδο 6-8, Σεπτεµβρίου 2003. Το Ελληνικό Παράρτηµα εκπροσώπησαν ο ∆ηµήτρης 
Χαραλαµπόπουλος και ο Τάκης Μεγαρίτης. Συµµετείχε επίσης και ο Κώστας Μπαλαράς ως Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής περιοχής. 
 
Επίσης µε µεγάλη επιτυχία έγινε στο Εδιµβούργο (Σκοτία) 24-26 Σεπτεµβρίου 2003, το διεθνές συνέδριο της 
CIBSE & της ASHRAE µε γενικό τίτλο: �Building Sustainability, Value & Profit�. Το συνέδριο 
παρακολούθησε ο συνάδελφος Παντελής Κούζης, Μ.Μ. της εταιρίας ΕΚΑ Ελλάς Α.Ε. ο οποίος και µας µεταφέρει 
τις γενικές απόψεις και τα σχόλια του. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ.  
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2003 - 2004 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2003-2004 

 

Πρόεδρος 
 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης 
Τηλ.: 210  7258111 
email: jepa@tee.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Κώστας Λύτρας  
Τηλ.: 210  6603300  

email: klytras@cres.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Α. Μπαλαράς  
Tηλ.: 210  8109152 

email: costas@meteo.noa.gr 

 

Γραµµατέας 
 

Γιώργος Αλεξίου 
Τηλ.: 6944353400 

email: galexiou@ergose.gr 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

Τηλ.: 210  7210957 
email: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Κώστας Κωστόπουλος 
Τηλ.: 210  3632334 

email: ccostop@acci.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

email: lj2moore@attglobal.net 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Α.Α. Αργυρίου, ! 210 8109124, " argiriou@physics.upatras.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ. Κωστόπουλος, ! 210 3632334, " ccostop@acci.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 
 
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - TEGA: 
 Κ.Λύτρας, ! 210 6603300, " klytras@cres.gr 
 
Προγραµµάτων - Chapter Programs:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3229300, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore, ! 210 9824008, " ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου � Auditing:   
T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων � Nominating:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Εκδόσεων & Ενηµ/ικού Φυλλαδίου - Publications-Newsletter:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ιστορίας � Historical:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:  
Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3242253, " sigmami@acci.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει µεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συµβάλουν στην δραστηριοποίησή τους, µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2003   

 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενική υποστήριξη 
της εταιρείας SIEMENS A.E., διοργανώνει Εκδήλωση Τεχνικής 
Ενηµέρωσης µε θέµα «Προληπτική Συντήρηση» την Τετάρτη, 12 
Νοεµβρίου 2003, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, 
Αθήνα.   
 

Η εκδήλωση αφιερώνεται στην µνήµη του  
εκλιπόντος Προέδρου του ΠΣ∆ΜΗ 

Γιώργου Κεραµάρη!!!! 

 
Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής 
παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη και φίλους 
του Ελληνικού Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει την 
δήλωση συµµετοχής τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν και πάλι το 
ενδιαφέρον τους. 

 
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι 
απαραίτητη η συµπλήρωση της συνηµµένης 
δήλωσης συµµετοχής και η αποστολή της µε fax 

(210 810 3236, Υπ�όψη Κ.Α. Μπαλαρά)  ή  µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (costas@meteo.noa.gr). 

 
Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην 

συµµετοχή. 

 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης   
«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ» 

Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003         Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 
 
17:00 � 17:30  Προσέλευση   -  Καφές  
17:30 � 18:00 Χαιρετισµοί 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης, Πρόεδρος Σωµατείου 
Στέλιος ∆ιαµαντίδης, Πρόεδρος ΠΣ∆ΜΗ 

18:00 � 19:15  Οργάνωση Προληπτικής Συντήρησης και ∆ιαχείριση Ενέργειας & Νερού σε 
Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα 
Εισηγητής : Κώστας Αλεκτορίδης, Τεχνικός ∆ιευθυντής Robinson Club 

19:15 � 19:30  Eρωτήσεις - Συζήτηση 
19:30 � 20:00  Εξοπλισµός Μετρητικών ∆ιατάξεων 

Εισηγητής : Kωνσταντίνα Τσουπέη, Μηχανικός Πωλήσεων BMS, Siemens 
20:00 � 20:15  Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:15 � 21:00     Μπουφές 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Fax: 210 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr 

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ 
 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003 

 
Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ���������� 
 
∆ιεύθυνση: �����������������������������������������.. 
 
Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   email: �����.�����.. 
 

mailto:programs@ashrae.gr
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• ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COMMISSIONING  
 
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, εδώ και µερικούς µήνες έχει 
δραστηριοποιηθεί µια νέα οµάδα εργασίας για το Commissioning 
(∆ιαδικασία Παραλαβής Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού), µε 
πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη. Ειδικός σύµβουλος της επιτροπής είναι 
ο Νίκος Χαζάπης. Σκοπός της οµάδας εργασίας είναι να 
δηµιουργηθεί ένας πρότυπος οδηγός σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
της ASHRAE, CIBSE κλπ.  
Η συµµετοχή στην οµάδα εργασίας είναι ανοικτή για όλα τα µέλη 
του Ελληνικού Παραρτήµατος. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν στην οµάδα εργασίας µπορούν να επικοινωνήσουν µε 
τον Τάκη (! 210 3242253, " sigmami@acci.gr). 

 

 
 
• ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 17/9, 1/10 και 15/10/2003. Τα βασικότερα 
θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην συνέχεια: 
✔ Αποστολή συλλυπητήριας επιστολής στα ∆ελτία ΤΕΕ & ΠΣ∆ΜΗ, 
για τον θάνατο του Γ. Κεραµάρη, Προέδρου ΠΣ∆ΜΗ. 

✔ Προγραµµατισµό τεχνικών εκδηλώσεων του Παραρτήµατος.  
✔ Συµµετοχή του Σωµατείου στην έκθεση Climatherm (29/1 � 
1/2/2004).  

✔ Ενέργειες για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων του 
Σωµατείου. 

✔ Επαφές µε φοιτητές του ΕΜΠ για την δηµιουργία φοιτητικού 
τµήµατος. 

✔ Ενθάρρυνση εγγραφής νέων µελών. 
✔ Απονοµή διακρίσεων και βραβείων στα µέλη.  
✔ Ενηµέρωση σχετικά µε την συµµετοχή του Ελληνικού 
Παραρτήµατος στο Ετήσιο Συνέδριο RAL στο Κάιρο. 

✔ Οργάνωση δραστηριοτήτων για το ARC 2005 που θα γίνει στην 
Αθήνα στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 

 
 
 

 

 
 

ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ CLIMATHERM 2004 
 
Το Σωµατείο µας θα συµµετάσχει στην διεθνή έκθεση 
κλιµατισµού, θέρµανσης, ψύξης, ύδρευσης, ηλιακής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, CLIMATHERM, στην 
Αθήνα (Ανατολικός Αερολιµένας, Ελληνικό) την 
περίοδο 29/1 � 1/2/2004.  
 
Η συµµετοχή στην έκθεση γίνεται µε την ευγενική 
υποστήριξη της διοργανώτριας κας Σούλας Κυβέρη, 
Project ΕΠΕ.   
 

mailto:sigmami@acci.gr
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• 2O ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ RAL 2003 � ΚΑΙΡΟ   
 
Το 2ο Ετήσιο Συνέδριο της Γεωγραφικής Περιοχής 
της ASHRAE (Region-At-Large, RAL). 
∆ιοργανώθηκε στο Κάιρο (Αίγυπτο) στις 6-8 
Σεπτεµβρίου, 2003.  
 
Στο Συνέδριο συµµετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι από τα 
11 Παραρτήµατα της RAL, συµπεριλαµβανοµένων και 
του Ελληνικού Παραρτήµατος και µέλη της ASHRAE 
από την Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή & ∆υτική 
Ασία.  
 
Το Ελληνικό Παράρτηµα αντιπροσώπευσαν ο 
∆ηµήτρης Χαραλαµπόπουλος και ο Τάκης Μεγαρίτης. 
Συµµετείχε επίσης και ο Κώστας Μπαλαράς ως 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής περιοχής. 
 
Το Ελληνικό Παράρτηµα υπέβαλε πρόταση σχετικά µε 
την διάθεση όλων των Κανονισµών της ASHRAE σε 
κάθε νέο Παράρτηµα, η οποία εγκρίθηκε.  
 
 
Το επόµενο συνέδριο ARC 2004 θα γίνει στο Νέο 
∆ελχί, Ινδία.  
 
 
Το Ελληνικό Παράρτηµα έχει αναλάβει την αντίστοιχη 
διοργάνωση του ARC 2005, στην Αθήνα στις 25-27 
Σεπτεµβρίου 2005. 
 

 
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες και 
τις εκδηλώσεις της RAL οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ashraeral.org. 
 

 
 
 
• ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ FELLOW 
 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής 
υποψηφιοτήτων στα πλαίσια του Περιφερειακού 
Συνεδρίου της RAL, προτάθηκαν τα ονόµατα µελών για 
την ανάδειξή τους στον βαθµό Fellow της ASHRAE.  
 
Ήδη η επιτροπή διακρίσεων/βραβείων του Ελληνικού 
Παραρτήµατος ασχολείται µε τον εντοπισµό των 
υποψηφίων του Παραρτήµατος.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους εντός του Νοεµβρίου, 2003. 

Όσοι συνάδελφοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την βαθµίδα του Fellow, µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον Leslie Moore, Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήµατος, 
(Τηλ.: 210  9824008, Email: lj2moore@attglobal.net) 
και να ενηµερωθούν σχετικά µε την διαδικασία.  

  

mailto:lj2moore@attglobal.net
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• ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE & ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ AHR EXPO   
 
Στις 24-28 Ιανουαρίου 2003 διοργανώνεται στο 
Anaheim, Καλιφόρνια, ΗΠΑ το Χειµερινό Συνέδριο 
της ASHRAE και η διεθνής έκθεση κλιµατισµού AHR 
EXPO.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org     
 
• ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΚ   
 
Στις 8-10 Οκτωβρίου 2003 έγινε στο Ανόβερο, της 
Γερµανίας η ∆ιεθνής Έκθεση Ψύξης, Κλιµατισµού & 
Αερισµού, ΙΚΚ 2003.  
 
Στην έκθεση συµµετείχε και η ASHRAE, µαζί µε 
άλλους 800 εκθέτες. Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω 
από 20000 άτοµα. Στο περίπτερο της ASHRAE 
παρευρέθηκε και ο Κώστας Μπαλαράς, ως Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής περιοχής, για να συναντηθεί µε µέλη 
της ASHRAE και να τα ενηµερώσει σχετικά µε τις 
δραστηριότητες της RAL.  
 
• ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ CIBSE & ASHRAE  ΣΤΟ Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ (ΣΚΟΤΙΑ) 
 
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στο Εδιµβούργο 
(Σκοτία) από τις 24 µέχρι και τις 26 Σεπτεµβρίου 2003 
το διεθνές συνέδριο της CIBSE (The Chartered 
Institution of Building Services Engineers) και της 
ASHRAE µε γενικό τίτλο: �Building Sustainability, 
Value & Profit�. Το συνέδριο παρακολούθησε ο 
συνάδελφος Μηχανολόγος Μηχανικός Παντελής 
Κούζης της εταιρίας ΕΚΑ Ελλάς Α.Ε. ο οποίος και µας 
µεταφέρει τις γενικές απόψεις και τα σχόλια του.  
 
Το συνέδριο, το οποίο διεξάγετε µία φορά κάθε 
τέσσερα χρόνια, παρακολούθησαν πέραν των 600 
µηχανολόγων µηχανικών και αρχιτεκτόνων από 
ολόκληρο τον κόσµο και το ενδιαφέρον ήταν 
πραγµατικά ζωηρό ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν 
την κατανάλωση ενέργειας στο κτίρια, τον 
βιοκλιµατικό σχεδιασµό των κτιρίων, την µείωση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
ατµόσφαιρα, και γενικότερα την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής µας τόσο µέσα όσο και έξω από τα 
κτίρια. Κοινό συµπέρασµα ήταν ότι οι µηχανολόγοι 
µηχανικοί και ιδιαίτερα οι �Building Services 
Engineers� έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η γη µας µέσα από την βελτιστοποίηση 
του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων κτιρίων.  
 

 
 
 

2003 CIBSE/ASHRAE Conference 
 
 

Για περισσότερες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CIBSE 
στην διεύθυνση  

 
 

http://www.cibse.org/index.cfm?go=home.show&PageID=366&To
pSecID=4&L1=366 

 

http://www.cibse.org/index.cfm?go=home.show&PageID=366&TopSecID=4&L1=366
http://www.cibse.org/index.cfm?go=home.show&PageID=366&TopSecID=4&L1=366
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Κατά την διάρκεια των εισαγωγικών οµιλιών τους, ο 
Richard Rooley, Πρόεδρος της ASHRAE και ο Terry 
Wyatt, Πρόεδρος της CIBSE, τόνισαν ιδιαίτερα την 
άµεση ανάγκη για επαναπροσέγγιση συγκεκριµένων 
προβληµάτων της οικοδοµικής βιοµηχανίας 
(Construction Re-Thinking) όπως επίσης και για 
αυστηρότερο έλεγχο και τήρηση των κανονισµών 
οικοδόµησης (Building Regulations). Χαρακτηριστικά 
αναφέρθηκε ότι σχεδιάζετε πρόγραµµα �Σήµανσης� 
(Labeling) των κτιρίων το οποίο θα βασίζεται σε 
ενεργειακά κριτήρια, κριτήρια εκποµπών ρύπων στην 
ατµόσφαιρα και σε θέµατα ποιότητας εσωτερικού 
περιβάλλοντος των κτιρίων (Indoor Environmental 
Quality), σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2002/91/ΕΚ 
16.12.2002). Το πρόγραµµα αυτό φιλοδοξεί να 
διαµορφώσει νέους ορίζοντες και νέους στόχους για 
τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς του αύριο 
εφόσον ο βασικός στόχος κυρίως στην Ευρώπη είναι η 
µείωση των ρύπων CO2 στην ατµόσφαιρα κατά 60% 
µέχρι το έτος 2050. Ένας στόχος σίγουρα µακρινός ο 
οποίος όµως για να επιτευχθεί χρειάζεται υποµονή και 
επίµονη.  
 
Πολύ σηµαντική επίσης µπορεί να χαρακτηρισθεί και η 
δήλωση του Paul Hyett, Προέδρου του RIBA (Royal 
Institute of British Architects), ο οποίος παραδέχθηκε 
ότι οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις 
απόψεις και τις µεθόδους σχεδιασµού κτιρίων 
επιτρέποντας µία πιο οµαδική προσέγγιση του θέµατος 
τόσο από τους µηχανολόγους και ηλεκτρολόγους 
µελετητές, από τους διαχειριστές των κτιρίων 
(Facilities Managers) ακόµη και από τους προµηθευτές 
των διαφόρων συστηµάτων που θα εφαρµοστούν στο 
κτίριο και οι οποίοι σίγουρα µπορούν και πρέπει να 
υποστηρίξουν τους σχεδιαστές µελετητές. Η αρµονική 
συνύπαρξη όλων των εµπλεκοµένων µερών από το 
αρχικό στάδιο σχεδιασµού ενός κτιρίου µπορεί να λύση 
πολλά προβλήµατα ή να προλάβει την δηµιουργία 
ακόµη περισσότερων και σοβαρότερων προβληµάτων.     
 
Το βασικότερο συµπέρασµα του συνεδρίου ήταν ότι η 
επίτευξη των στόχων για βελτιστοποίηση των 
διαφόρων παραµέτρων στον σχεδιασµό και την 
οικοδόµηση κτιρίων βασισµένα στην διαχρονικότητα, 
την διάρκεια και τα µακροπρόθεσµα οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά κέρδη, δεν µπορεί να προέλθει µόνο 
από την δηµιουργία νέων και αυστηρότερων 
κανονισµών οικοδόµησης αλλά θα πρέπει να 
ενηµερωθεί και να εκπαιδευτεί σωστά ο καταναλωτής 
έτσι ώστε να απαιτεί ο ίδιος ένα καλύτερο προϊόν. Η 
ζήτηση από την αγορά θα δηµιουργήσει την ανάγκη για 
καλύτερα κτίρια στο µέλλον. 

 
Οι πρόεδροι της ASHRAE (Richard Rooley, αριστερά) και της 
CIBSE (Terry Wyatt, δεξιά)  απευθύνουν χαιρετισµό κατά την 
διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. 

 
 
 
 
 
 

 
Ο συνάδελφος Παντελής Κούζης, Μ.Μ. µαζί µε τον Πρόεδρο της 
ASHRAE, Richard Rooley. 
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• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
SACE - Solar AirConditioning in Europe.  
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν πέντε ιδρύµατα: Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ελλάδα), TU Delft (Ολλανδία), 
Technion (Ισραήλ), Fraunhofer, FhG/ISE (Γερµανία) και 
Joanneum Research (Αυστρία) και συγχρηµατοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.∆.. Έρευνας. 
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρουσιάζονται σε ένα 
πρόγραµµα πολυµέσων. Περιλαµβάνονται περίπου 60 
εφαρµογές κλιµατισµού µε ηλιακή ενέργεια σε διαφόρων 
χρήσεων κτίρια, µε έµφαση στον δροσισµό και στην 
αφύγρανση µε χαµηλής θερµοκρασίας θερµικές τεχνολογίες. 
Οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν R&D, εµπορικές, 
επιδεικτικές και άλλες εφαρµογές. Κάθε εφαρµογή 
παρουσιάζεται αναλυτικά, µε τεχνικά στοιχεία, αποδόσεις και 
οικονοµικά στοιχεία, όπου είναι διαθέσιµα. Γίνεται 
συγκριτική παρουσίαση των εφαρµογών µε βάση την 
ενεργειακή απόδοση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την 
οικονοµική βιωσιµότητα. Περιλαµβάνεται ένα απλό εργαλείο 
υπολογισµών για την αρχική διαστασιολόγηση και 
αξιολόγηση της απόδοσης παρόµοιων εγκαταστάσεων. 
Επίσης περιλαµβάνονται οδηγοί για πέντε τεχνολογίες, όπου 
παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και πρακτικές 
συµβουλές, χρήσιµες για µελετητές, µηχανικούς, 
εγκαταστάτες και µια δεύτερη σειρά οδηγών για συµβούλους 
και υπευθύνους λήψεως αποφάσεων και προσδιορισµού 
προτεραιοτήτων R&D.  

 

 
Όλα τα αποτελέσµατα του προγράµµατος SACE είναι 
διαθέσιµα από το διαδίκτυο στην διεύθυνση 

http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να προµηθευτούν το 
CDROM του προγράµµατος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε τον Κ.Α. Μπαλαρά, Τηλ: 210 8109152, 
Email: costas@meteo.noa.gr. Το κόστος του CDROM είναι 
5 Ευρώ. 

 
 
 
• ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος  

www.ashrae.gr 
 
µπορείτε να βρείτε όλα τα προηγούµενα Ενηµερωτικά 
∆ελτία, το Καταστατικό του Σωµατείου, τον κατάλογο 
των µελών και διάφορες ανακοινώσεις σχετικά µε τις 
εκδηλώσεις και τις άλλες δραστηριότητες του 
Παραρτήµατος.  
 
Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι ο ∆ηµήτρης Α. 
Χαραλαµπόπουλος. Οι παρατηρήσεις σας από την 
χρήση της ιστοσελίδας για τον εντοπισµό τυχόν 
προβληµάτων και οι ιδέες σας για να βελτιωθεί η 
παρουσίαση και η λειτουργικότητα των περιεχοµένων, 
ή για να προστεθούν νέες επιλογές, είναι ευπρόσδεκτες. 
Οι συνάδελφοι που θέλουν να συνεισφέρουν µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη. 
 

 
Τα έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας καλύπτονται από 

την ευγενική χορηγία του συναδέλφου  
Σταύρου Τσάβαλου (CARRIER ΕΛΛΑΣ) 

 

http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm
mailto:costas@meteo.noa.gr
http://www.ashrae.gr/
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
Ευχαριστούµε για την υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ABB 
• ALPHA 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• CARRIER  
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ 
• ΚΑ-RO 
• KLIMATAIR  
 

• LENNOX 
• McQUAY  
• Project ΕΠΕ  
• SIEMENS 
• TRANE  
• YORK  
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE.  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
  

 

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα 
σύντοµο βιογραφικό 3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση 
βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς. Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται 
ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του ∆Σ. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές 
θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα και θα ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος στο 
διαδίκτυο.  
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις  των συγγραφέων τους και όχι αυτές του 
Ελληνικού Παραρτήµατος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
  
 
 

Ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση του νέου βιβλίου για τον  
Κλιµατισµό µε Ηλιακή Ενέργεια  
από την Springer Wien NewYork. 

mailto:costas@astro.noa.gr)
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