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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Το 4ο Ετήσιο Περιφερειακό Συνέδριο των παραρτηµάτων και µελών της Γεωγραφικής Περιοχής RAL της 
ASHRAE, διοργανώνεται από το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα, την περίοδο 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 
Στις 25/9 θα διοργανωθεί διεθνές τεχνικό συνέδριο µε θέµα «Energy Efficient & Occupant Friendly 
Buildings» και παράλληλη έκθεση εταιρειών κλιµατισµού. Στο διεθνές τεχνικό συνέδριο µπορούν να 
συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, µέλη ή µη της ASHRAE. Το πλήρες πρόγραµµα του συνεδρίου και 
πληροφορίες εγγραφής παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr/ARC2005.html. Παρακαλούµε όλα τα 
µέλη και τους συναδέλφους του Παραρτήµατος να δείξουν έµπρακτα την υποστήριξή τους στην προσπάθεια αυτή 
δηλώνοντας έγκαιρα την συµµετοχή τους για το διεθνές τεχνικό συνέδριο (Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου, 2005). 
Το πρόγραµµα του τεχνικού συνεδρίου περιλαµβάνει 14 οµιλητές από Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 
Αµερική, Μέση Ανατολή και Πακιστάν, και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας µε θέµα «Τι χρειάζονται οι 
µηχανικοί, αρχιτέκτονες και οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 
Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια». Όλες οι οµιλίες θα είναι στα Αγγλικά. Στο συνέδριο θα συµµετέχουν 
αντιπρόσωποι των επαγγελµατικών µας Συλλόγων και άλλων φορέων, όπως ο κ. ∆ηµοσθένης Αγορής, 
Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), ο κ. Στέλιος 
∆ιαµαντίδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων 
(ΠΣ∆ΜΗ) και άλλοι εκπρόσωποι επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων, ο νέος Πρόεδρος της ASHRAE 
Lee W. Burgett, ο Αντιπρόεδρος της ASHRAE Ronald E. Jarnagin, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & 
Γραµµατέας της ASHRAE Jeff H. Littleton, καθώς επίσης µηχανικοί και άλλα µέλη της ASHRAE από την 
Ελλάδα, Αγγλία, Γερµανία, Πολωνία κ.α., και τα 14 περιφερειακά παραρτήµατα που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα, Βαλκάνια, Πορτογαλία, Μέση Ανατολή, Ινδία, Πακιστάν και Σρι Λάνκα. Στις 26-27/9 θα γίνει το 
περιφερειακό συνέδριο των αντιπροσώπων από τα 14 Παραρτήµατα της RAL.  
 

H Τεχνική Επιτροπή για τη ∆ιαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής 
Συστηµάτων (Commissioning), µε Πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη συνεχίζει το 
έργο της και θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσµατα στα πλαίσια του διεθνούς 
συνεδρίου στις 25 Σεπτεµβρίου, 2005. Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της 
ASHRAE και ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο έργο της επιτροπής πρέπει να 
επικοινωνήσουν µε τον Τάκη (! 210 3242253, " sigmami@acci.gr).  
 

Προκηρύχθηκε από την ASHRAE ο νέος διεθνής διαγωνισµός για φοιτητές 
που περιλαµβάνει 3 ανεξάρτητα θεµατικά αντικείµενα: (1) τον σχεδιασµό και (2) 
την επιλογή των εγκαταστάσεων κλιµατισµού και ψύξης, καθώς και (3) τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του κτιρίου ηλεκτροδότησης στο Ντάλας, Τέξας. 
 
Επιµέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς  
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ΜΕΛΗ  ∆.Σ.  2005 - 2006 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2005 - 2006 

 

Πρόεδρος 
 

Κώστας Κωστόπουλος 
Τηλ.: 210  3632334 

Εmail: ccostop@ath.forthnet.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Άννα Ρηγοπούλου 
Τηλ.: 210  7258111 
Εmail: jepa@tee.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

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

 

Γραµµατέας 
 

Γιάννης Παππάς 
Τηλ.: 210  3660734 
Εmail: gpapp@tee.gr 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

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

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

Εmail: lj2moore@attglobal.net 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Γεράσιµος Βασιλάτος 
Τηλ.: 210  6017870 
Εmail: gvasilat@tee.gr 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων - ARC:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Α.Α. Αργυρίου, ! 261099 6078, " argiriou@physics.upatras.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, " costas@meteo.noa.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
I. Παππάς, ! 210 3660734, " gpapp@tee.gr 
 
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:  
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:  
I. Παππάς, ! 210 3660734, "  gpapp@tee.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
∆. Γιωτόπουλος, ! 210 8653519, "  dgiot@otenet.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 
 
∆ιαδικασίας Παραλαβής Συστηµάτων � Commissioning:  
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 
 
4ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ RAL � ARC 2005 
ΑΘΗΝΑ 25-27 ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο (Annual Regional Conference � ARC 
2005) των παραρτηµάτων και των µελών της Γεωγραφικής 
Περιοχής RAL (Region-at-Large) της ASHRAE διοργανώνεται 
από το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα, την περίοδο 25-27 
Σεπτεµβρίου, 2005.  
 
Στο συνέδριο θα συµµετέχουν αντιπρόσωποι των 
επαγγελµατικών µας Συλλόγων και άλλων φορέων, όπως ο κ. 
∆ηµοσθένης Αγορής, Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), ο κ. Στέλιος 
∆ιαµαντίδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆ΜΗ) και 
άλλοι εκπρόσωποι επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων, ο 
νέος Πρόεδρος της ASHRAE Lee W. Burgett, ο Αντιπρόεδρος 
της ASHRAE Ronald E. Jarnagin, ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος & Γραµµατέας της ASHRAE Jeff H. Littleton, 
καθώς επίσης µηχανικοί και άλλα µέλη της ASHRAE από την 
Ελλάδα, Αγγλία, Γερµανία, Πολωνία κ.α., και τα 14 περιφερειακά 
παραρτήµατα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Βαλκάνια, 
Πορτογαλία, Αίγυπτο, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Ενωµένα 
Αραβικά Εµιράτα, Κουβέϊτ, Ινδία, Πακιστάν και Σρι Λάνκα. 
 
Στις 25 Σεπτεµβρίου θα διοργανωθεί διεθνές τεχνικό συνέδριο 
µε θέµα «Energy Efficient & Occupant Friendly Buildings» 
και παράλληλα µια έκθεση εταιρειών κλιµατισµού. Στο διεθνές 
τεχνικό συνέδριο µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι, µέλη ή µη της ASHRAE. Το πλήρες πρόγραµµα 
και πληροφορίες εγγραφής παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα 
(http://www.ashrae.gr/ARC2005.html). Όλες οι οµιλίες θα είναι 
στα Αγγλικά. 
 
Παρακαλούµε όλα τα µέλη και τους συναδέλφους του 
Παραρτήµατος να δείξουν έµπρακτα την υποστήριξή τους στην 
προσπάθεια αυτή δηλώνοντας έγκαιρα την συµµετοχή τους. 
 
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην 
παράλληλη Έκθεση που θα διοργανωθεί στις 25 Σεπτεµβρίου 
2005, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Πρόεδρο του ARC, 
∆ηµήτρη Α. Χαραλαµπόπουλο (dimitris@ashrae.gr). 
 
Το πρόγραµµα του διεθνούς συνεδρίου (25/9/05) περιλαµβάνει 
οµιλητές από Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, Αµερική, 
Μέση Ανατολή και Πακιστάν, και συζήτηση στρογγυλής 
τράπεζας µε θέµα «Τι χρειάζονται οι µηχανικοί, αρχιτέκτονες και 
οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια».  
 
Το πρόγραµµα του διεθνούς τεχνικού συνεδρίου (25/9/05) θα 
περιλαµβάνει τις εξής οµιλίες: 

 
Το πλήρες πρόγραµµα και πληροφορίες 

εγγραφής παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:  
 

http://www.ashrae.gr/ARC2005.html  
 

 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας για το ARC 2005 

είναι ο Σίµος Κοντογιαννίδης 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ASHRAE RAL 

 
• Ελληνικό Παράρτηµα. Αθήνα, Ελλάς 
• Danube Chapter (Αυστρία, Βουλγαρία, 
Κροατία, ∆ηµοκρατία Τσεχίας, Fyrom, 
Ουγγαρία, Ρουµανία, Σερβία και Σλοβενία). 
Τιµισοάρα, Ρουµανία 

• Portugal Chapter. Λισσαβόνα, 
Πορτογαλία  

• Cairo Chapter. Κάϊρο, Αίγυπτος 
• Lebanese Chapter. Βηρυτός, Λίβανος 
• Saudi Arabia Chapter. Νταχράν, Σαουδική 
Αραβία 

• Emirates Falcon Chapter. Ντουµπάϊ, 
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα 

• Kuwait Chapter. Κουβέϊτ, Κουβέϊτ 
• South India Chapter. Μπανγκαλόρε, Ινδία 
• India Chapter. Νέο ∆ελχί, Ινδία 
• Western India Chapter. Αχµενταµπαντ, 
Ινδία 

• Pakistan Chapter. Καράτσι, Πακιστάν 
• North Pakistan. Ισλαµαµπάντ, Πακιστάν 
• Sri Lankan Chapter. Κολόµπο, Σρι Λάνκα 
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• Building Envelope as the Main Factor on Energy Needs � Prof. 
Branislav Todorovic (Σερβία) 

• The Business of Commissioning � Mr. Carl N. Lawson, P.E. (ΗΠΑ) 
• Hellenic Guidelines for HVAC Commissioning - Mr. Takis Megaritis 

(Ελλάς)  
• Solar Assisted Air Conditioning of Buildings, an Overview � Dr. 

Hans-Martin Henning (Γερµανία) 
• Sea-Water Cooling � Mr. Fahim I. Siddiqui (Πακιστάν) 
• Buildings and HVAC�s Energy Efficiency and Renewable Energy 

Sources Technologies to Reduce CO2 and Other GHG�s Emissions. 
Harmony and Ethics of Sustainability � Prof. Marija Todorovic 
(Σερβία) 

• Energy Sustainable Development Through Energy Efficient Heating 
Devices � Prof. Milorad Bojic (Σερβία) 

• Indoor Air Climatic Design of the Tombs of Valley of Kings � Προφ. 
Essam E. Khalil (Αίγυπτος) 

• Review of Design Methods for Control of Internal Environment in 
Cleanrooms - Prof. Moustafa M. Elsayed (Αίγυπτος)  

• Energy Performance of European Buildings and the European 
Directive - Dr. Costas A. Balaras (Ελλάς)  

• European Directive on Combined Heat & Power Production, 
Applications in Buildings � Mr. Costas Theofylaktos (Ελλάς) 

• Framework for Energy Efficiency in Greece, Current Status � Dr. 
Argyro Dimoudi (Ελλάς) 

• Indoor Air Quality in Buildings - Dr. Argyro Lagoudi (Ελλάς) 
• Energy Efficient Lighting Design, Maximizing Savings - Dr. Aris 

Tsangrasoulis (Ελλάς) 
• Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: Τι χρειάζονται οι µηχανικοί, 
αρχιτέκτονες και οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια 
(προσκεκληµένοι µηχανικοί, αρχιτέκτονες και άλλοι εκπρόσωποι 
φορέων). 

 
Στις 26-27 Σεπτεµβρίου θα ακολουθήσει το περιφερειακό 
συνέδριο των αντιπροσώπων από τα 14 Παραρτήµατα της RAL, το 
οποίο επίσης µπορούν να παρακολουθήσουν τα µέλη της ASHRAE.  

 
 
 
 
 

 
Οι φοιτητές µέλη της ASHRAE έχουν 
δωρεάν συµµετοχή στο συνέδριο, ενώ για 
τους υπόλοιπους φοιτητές το κόστος είναι 
µόνο 10 €. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται 
να συµµετάσχουν, µπορούν να γίνουν 
πρώτα µέλη της ASHRAE, η ετήσια 
συνδροµή είναι περίπου 13 €, και να 
συµµετάσχουν δωρεάν στο συνέδριο, 
αφού τα έξοδα συµµετοχής θα καλυφθούν 
από το Ελληνικό Παράρτηµα. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ COMMISSIONING & ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ 
ΤΗΣ ASHRAE (Guideline 0-2005) The Commissioning Process 
Το Σωµατείο έχει συγκροτήσει Τεχνική Επιτροπή για τη 
∆ιαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστηµάτων (∆ΠΣ) - 
Commissioning στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιριακών 
έργων, µε Πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη. Ειδικός σύµβουλος της 
επιτροπής είναι ο Νίκος Χαζάπης.  
 
Κατά την διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται από 
το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα στις 25 Σεπτεµβρίου 2005, o 
Τάκης Μεγαρίτης θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα της δουλειάς 
που έχει γίνει, µε την συγγραφή σχετικών τεχνικών οδηγιών, 
καλύπτοντας έτσι το κενό που υπάρχει στην Ελληνική 
βιβλιογραφία και τις τεχνικές οδηγίες. 

 
Η συµµετοχή στην τεχνική επιτροπή είναι ανοικτή µόνο σε µέλη 
της ASHRAE. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Τάκη Μεγαρίτη (! 210 
3242253, " sigmami@acci.gr). 

A new ASHRAE guideline, Guideline 0-2005, 
The Commissioning Process, describes how to 
verify that a facility and its systems meet the 
owner�s project requirements. Those 
requirements also define sustainable development 
goals and how the building will function before 
designers begin the design process.  
 
The guideline will be used by the National 
Institute for Building Sciences (NIBS) as its Total 
Building Commissioning Process Guideline. It is 
the foundation for a series of commissioning 
guidelines dealing with specific disciplines 
(HVAC&R, envelope, lighting and fire 
protection) to be issued by ASHRAE and NIBS. 
The cost of ASHRAE Guideline 0-2005, The 
Commissioning Process, is $59 ($49 ASHRAE 
members). 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τα αποτελέσµατα των εκλογών για 
την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παραρτήµατος και 
του Ελληνικού Σωµατείου �Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE� για 
την περίοδο 2005-2006 που έγιναν την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2005, 
το νέο ∆.Σ. του Σωµατείου συγκροτήθηκε σε σώµα και συνεδρίασε 
στις 14/7/2005 µε την νέα του σύνθεση:  
Πρόεδρος: Κων/νος Κωστόπουλος  
Επόµενος Πρόεδρος: Άννα Ρηγοπούλου 
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παπαγρηγοράκης  
Γραµµατέας: Ιωάννης Παππάς  
Ταµίας: ∆ηµήτρης Χαραλαµπόπουλος,  
Μέλη: Leslie Moore, Γεράσιµος Βασιλάτος. 
Τα βασικότερα θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην 
συνέχεια: 
✔ Οργάνωση δραστηριοτήτων για το ARC 2005 που θα γίνει στην 
Αθήνα στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 

✔ Οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου µε χορηγίες από διάφορες 
εταιρείες. 

✔ ∆ραστηριότητες της τεχνικής επιτροπής για το Commissioning. 
 

 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Σωµατείου 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 στην διεύθυνση 
dimitris@ashrae.gr 
 
 
 
Στην ιστοσελίδα υπάρχει σύνδεση για όλες τις πληροφορίες 
σχετικά µε το 4ο Ετήσιο Συνέδριο (Annual Regional Conference 
� ARC 2005) των παραρτηµάτων και των µελών της 
Γεωγραφικής Περιοχής RAL (Region-at-Large) της ASHRAE 
που θα διοργανωθεί από το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα, 
την περίοδο 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005.  
 
Η διεύθυνση του ARC 2005 είναι: 
 

http://www.ashrae.gr/ARC2005.html 
 

 

 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας για το ARC 2005 

είναι ο Σίµος Κοντογιαννίδης 
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ � 5 ΜΑΪOY 2006 
Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων & Επιλογή συστηµάτων HVAC, και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός 
Προκηρύχθηκε ο νέος διεθνής διαγωνισµός της 
ASHRAE για προπτυχιακούς φοιτητές, που 
καλούνται να µελετήσουν (1) τον σχεδιασµό και (2) 
την επιλογή των εγκαταστάσεων κλιµατισµού και 
ψύξης, καθώς και (3) τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 
ενός κτιρίου.  
 
Για κάθε µια από τις 3 ανωτέρω κατηγορίες, 
απονέµονται τα εξής βραβεία: 
 
1. $1500 για κάθε οµάδα που ανακηρύσσεται πρώτη 
σε κάθε µια από τις 3 προαναφερθείσες κατηγορίες 
και επιπλέον  

2. Ένας εκπρόσωπος της οµάδας κάθε κατηγορίας 
κερδίζει δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο, 2 
διανυκτερεύσεις και µέχρι $100 ηµερήσια 
αποζηµίωση για να παρακολουθήσει το Χειµερινό 
Συνέδριο της ASHRAE στις 27-31 Ιανουαρίου στο 
Ντάλας, Τέξας όπου θα γίνει και η απονοµή των 
βραβείων.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση: 
http://www.ashrae.org/template/StudentLinkLanding/c
ategory/4275 στην ενότητα "Design Competition - 
2006". Τα σχέδια σε ηλεκτρονική µορφή CAD θα 
είναι διαθέσιµα από την 1 Ιουλίου, 2005, και τα 
κριτήρια επιλογής από την 1 Αυγούστου, 2005.  

 
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε την υπεύθυνη των Φοιτητικών 
∆ραστηριοτήτων της ASHRAE, Ashley Pruett 
apruett@ashrae.org 
 

 

The 2006 student competition will focus on high rise 
residential buildings: one residential building will be in 
Dallas, Texas (USA) and the other will be located on your 
own college campus. 

 
Η ηµεροµηνία υποβολής των µελετών είναι  

5 Μαΐου, 2006 
 
 
 

 
Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες για τους 
φοιτητές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE για τους φοιτητές (Student Zone) στην 
διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/template/StudentZoneLanding

;jsessionid=aaa5KKGT6D8Pw8  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE   
Τα µέλη της ASHRAE µπορούν να εγγραφούν για να 
λαµβάνουν δωρεάν το εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό 
ενηµερωτικό δελτίo, µε νέα σχετικά µε την βιοµηχανία 
HVAC&R και άλλες ειδήσεις. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση http://membership. 
ashrae.org/ template/EnewsletterLanding 
 

    

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Το νέο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της ASHRAE για 
Φοιτητές είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα της ASHRAE � Student Zone στην 
διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/content/ASHRAE/ASHRAE/Ar
ticleAltFormat/200588152533_347.pdf  
µε πολλές χρήσιµες πληροφορίες για τους φοιτητές και 
καταλυτικές ηµεροµηνίες για τη συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς της ASHRAE. 
 

 

   

 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Στις 6-7 Οκτωβρίου 2005, διοργανώνεται ∆ιεθνές 
Συνέδριο µε θέµα τον Ηλιακό Κλιµατισµό, στο 
Kloster Banz της Βαυαρίας στην Γερµανία. Οι 
συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι: International 
Energy Agency � IEA Solar Heating & Cooling 
Programme, Deutsche Krankenversicherung AG � 
DKV, Fraunhofer Solar Building Innovation Center � 
SOBIC, Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. � FGK. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα 
http://www.otti.de/pdf/guenther/sac2262.pdf 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ FELLOW 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό του Member για µια 10ετία και πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στο βαθµό του Fellow της ASHRAE, 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 υποβολής υποψηφιότητας.  
 

 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ MEMBER 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό του Associate Member και εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να φροντίσουν για την προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό του 
κανονικού µέλους - Member της ASHRAE. Η διαδικασία είναι απλή. Απλά ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει 
µιας αίτηση που διατίθεται από την ιστοσελίδα της ASHRAE (www.ashrae.org) και στη συνέχεια την 
υποβάλει στα κεντρικά γραφεία της ASHRAE στην Ατλάντα. ∆εν υπάρχει καµία οικονοµική επιβάρυνση από 
την αλλαγή του βαθµού ενός µέλους, αλλά είναι απαραίτητη για να µπορεί ένα µέλος να συµµετάσχει σε 
τεχνικές επιτροπές της ASHRAE και για να πληρεί τις προϋποθέσεις για µελλοντική υποψηφιότητα σε άλλες 
διακρίσεις, όπως αυτή του βαθµού του Fellow. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον Κώστα 
Μπαλαρά (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
Συγχαρητήρια στον συνάδελφο 

Στέργιος Κ. Ραβάνη 

για την προαγωγή του  

στον βαθµό του κανονικού µέλους � Member ASHRAE 

 
 
 
 

Q & A 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Μια νέα υπηρεσία του Σωµατείου για τα µέλη της ASHRAE. Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβληµα ή 
ψάχνετε για κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό, µελέτη, επιλογή τεχνολογιών HVAC κλπ, µπορείτε 
να στείλετε το ερώτηµά σας στα µέλη του ∆Σ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.  
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE. 

 

 
 

ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
1ο km Λ. Σπάτων - Παιανίας 

Τηλ: 210 663 4833  Φαξ: 210 663 3770 
E-mail: info@eka.com.cy  

www.eka.com.cy 

ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ 
 

 
 
 
 

70ο km Λ. Αθηνών - Λαµίας 
Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85729 

E-mail: admin@inteklima.gr 
www.interklima.gr 

CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT 
COMPONENTS EΠE COMPONENTS EΠE COMPONENTS EΠE COMPONENTS EΠE 

(TROX)(TROX)(TROX)(TROX)    

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

Τηλ: 210 725 5925  Φαξ: 210 725 5927 
Ε-mail: climacomfort@tee.gr  

website: www.troxtechnik.com 

CARRIER ΕΛΛΑΣ CARRIER ΕΛΛΑΣ CARRIER ΕΛΛΑΣ CARRIER ΕΛΛΑΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.    

 
Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, Ν. Ψυχικό 
Tηλ.: 210 6796300  Φαξ: 210 6796390 

E-mail: customer_info@carrier.gr 
www.carrier.gr  

TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.    
 

 
Ζ. Πηγής 7, 15231 Χαλάνδρι 

Tηλ.: 210 6795200  Φαξ: 210 6746736 
E-mail: trane@trane.gr 

www.trane.gr    

    

 
 

    
LENNOX HELLAS SA 
Ανοίξεως 69, 145 64 - Αθήνα 

Τηλ: 210 6209929  Φαξ: 210 6209928 
E-mail: info@lennoxhellas.com 

www.lennox.gr 

  

 
 
Ευχαριστούµε για την προγενέστερη υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• CARRIER  
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ 
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ 
• ΚΑ-RO 
• KLIMATAIR 
• LENNOX ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

• McQUAY HELLAS 
• Project 
• SIEMENS 
• TRANE HELLAS 
• YORK  
• ΦΙΛΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

 
Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE. 
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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 άρθρο των κ.κ. 
∆ηµήτρη Κάργα, Μ.&Η.Μ. 
Γιάννη ∆. Κάργα, Μ.Μ.  

 
µε τίτλο  

«Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας» 
 
 



 1

ΑΝΕΜΟλόγια,  
έκδοση ΕΛΕΤΑΕΝ, ΤΕΎΧΟΣ 31, Μάιος-Ιούνιος 2005 

 
Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης και Εξοικονόµηση Ενέργειας 

 

των ∆ηµήτρη Ι. Κάργα, Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου και 
 Γιάννη ∆. Κάργα, Μηχανολόγου Μηχανικού  

www.καργας.gr, www.kargas-dimitris.gr, dkarg@tee.gr 
 
 
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η περιγραφή σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνολογιών περιορισµού 
των επικίνδυνων αέριων ρύπων, που ονοµάζονται VOCs. Η ανάλυση των τεχνολογιών δεν θα πε-
ριοριστεί µόνο στην περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα τους, αλλά θα επεκταθεί και στην ενερ-
γειακή αποδοτικότητα τους.  
 
Τι είναι VOC; 
 

Ο όρος VOC προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Volatile Organic Compound. Ο ελληνικός αντί-
στοιχος όρος είναι Πτητική Οργανική Ένωση (ΠΟΕ). Οργανική σηµαίνει την ύπαρξη του στοιχείου 
του άνθρακα στο µόριο της ένωσης. Πτητική σηµαίνει ότι η ένωση εξατµίζεται ή διαχέεται στον 
αέρα εύκολα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, µία ουσία είναι πτη-
τική όταν η τάση ατµών της είναι 0,01 KPa ή µεγαλύτερη, σε θερµοκρασία 293,15 Κ ή έχει ανάλο-
γη πτητικότητα στις δεδοµένες συνθήκες χρήσης.  
Τα VOCs εκλύονται από πλήθος στερεών ή υγρών ουσιών, είναι άχρωµα, άοσµα και άγευστα. Στην 
κατηγορία των VOCs περιλαµβάνονται πλήθος διαφορετικών ουσιών, όπως υδρογονάνθρακες 
(βενζόλιο, τολουένιο, φορµαλδεΰδη, ξυλένιο, αιθανοδιόλη κ.α.), αλογονάνθρακες και οξείδια.  
Πηγές εκποµπών VOCs είναι ουσίες και διεργασίες, όπως διαλύτες, χρώµατα, βερνίκια, λούστρο, 
γυαλιστικά, καύσιµα οχηµάτων, καυσαέρια οχηµάτων, εκτυπώσεις, τυπογραφία, προϊόντα 
υφαντουργίας, αέρια απογύµνωσης χρωµάτων, προϊόντα καθαρισµού, απολυµαντικά, εντοµοκτόνα, 
sprays, οικοδοµικά υλικά, καρπέτα, δάπεδα, ταπετσαρίες, έπιπλα, στεγανωτικά, συσκευές γραφείων 
(εκτυπωτές, fax, φωτοτυπικά), διορθωτικά υγρά, υλικά γραφιστικής τέχνης, κολλητικές ουσίες, φω-
τογραφικά διαλύµατα, προϊόντα µαγειρικής, αρωµατικά χώρου, καλλυντικά, αρώµατα, καπνός κ.α.    
Πολλές από τις ουσίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, ενώ σε µεγάλες συγκε-
ντρώσεις ορισµένα VOCs είναι τοξικά. Συµπτώµατα της έκθεσης σε αυξηµένες συγκεντρώσεις 
VOCs είναι: δυσφορία στην αναπνοή και την κατάποση, µόλυνση µατιών, πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, 
αλλεργικές δερµατοπάθειες, δύσπνοια, επιβάρυνση άσθµατος, ρινορραγία, σωµατική κόπωση, α-
πώλεια συγκέντρωσης. Χρόνιες παθήσεις όπως καρκίνος, καρδιακές δυσλειτουργίες, καταστροφή 
ύπατος, καταστροφή νεφρών, παράλυση κεντρικού νευρικού συστήµατος έχουν ως αιτία και την 
έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις VOCs. Ενδεικτικά, περισσότερα από 3.000 συµπτώµατα λευχαι-
µίας ετησίως προέρχονται από την έκθεση σε περιβάλλον µε αυξηµένες συγκεντρώσεις βενζολίου. 
 
Νοµοθεσία 
 

Από τον Ιούλιο του 2002 βρίσκεται σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 11641/1942/2002 (ΦΕΚ  
832Β/2-7-2002), µε τίτλο ‘Μέτρα και όροι για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργα-
νικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστη-
ριότητες και εγκαταστάσεις’.  
Η συγκεκριµένη νοµοθεσία περιγράφει ένα εθνικό σχέδιο δράσεων και µέτρων, προσδιορίζοντας: 

 τις δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το σχέδιο  
 τη µείωση των εκποµπών που πρέπει να επιτύχουν οι δραστηριότητες, βάσει των οριακών 
τιµών που καθορίζονται στη συγκεκριµένη νοµοθεσία 

 τον αριθµό των εγκαταστάσεων που αφορά το σχέδιο, τις συνολικές εκποµπές τους και τις 
συνολικές εκποµπές κάθε δραστηριότητας. 
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Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται η νοµοθεσία είναι η παραγωγή παρασκευασµάτων επί-
στρωσης, βερνικιών, µελανιών και κολλητικών ουσιών, οι εκτυπώσεις (φλεξογραφία, όφσετ, βαθυ-
τυπία, πολύστρωση, περιστροφική µεταξοτυπία, βερνίκωµα κ.α.), οι επιστρώσεις, οι κολλητικές 
επιστρώσεις, η επίχριση και το φινίρισµα οχηµάτων, η παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων, η 
µετατροπή ελαστικών, η επεξεργασία φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, η επίστρωση σύρµατος 
περιελίξεως, ο εµποτισµός ξύλου, η εξέλαση ξύλου και πλαστικού, η κατασκευή υποδηµάτων, το 
στεγνό καθάρισµα, ο καθαρισµός επιφανειών κ.α. 
Τα ακριβή επιτρεπόµενα όρια εκποµπών, ανά εφαρµογή, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙΙΑ της 
Υπουργικής Απόφασης. Οι τιµές των ορίων αυτών κυµαίνονται µεταξύ 20-150 mg C/Nm3, ανάλο-
γα µε το είδος της εφαρµογής. 
 
Η Υπουργική Απόφαση θέτει και χρονικούς περιορισµούς για τη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα 
όρια. Για τις νέες εγκαταστάσεις, από την ηµεροµηνία έναρξης της απόφασης (2/7/2002) µέχρι τις 
31/10/2004, οι εκποµπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν περισσότερο του 50% τα επιτρεπόµενα όρια, 
ενώ µετά τις 31/10/2004 θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τα όρια. Αντίστοιχα, για τις 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις, υπάρχει η δυνατότητα υπέρβασης των ορίων έως και 50% µέχρι τις 
31/10/2005. Όµως, από τις 31/10/2007 θα πρέπει και αυτές οι εγκαταστάσεις να έχουν µειώσει τις 
εκποµπές VOCs στα προβλεπόµενα όρια.  
 
Τεχνολογίες ∆έσµευσης VOCs 
 

Οι αποτελεσµατικότερες τεχνολογίες αποµάκρυνσης των VOCs από ένα αέριο ρεύµα είναι οι ακό-
λουθες: 

1. Οξείδωση µε Άµεση Καύση 
2. Οξείδωση µε Ανάκτηση (Recuperative Oxidation) 
3. Οξείδωση µε Αναγέννηση (Regenerative Oxidation) 
4. Συστήµατα προσρόφησης 

 
1. Οξείδωση µε Άµεση Καύση 
 

 
 
Το αέριο ρεύµα, µε αυξηµένες συγκεντρώσεις σε VOCs, εισάγεται µε τη βοήθεια ανεµιστήρα, µέσα 
σε έναν θάλαµο καύσης, όπου λόγω των υψηλών θερµοκρασιών οι οργανικές ενώσεις αναφλέγο-
νται. Σηµειώνεται ότι η θερµοκρασία ανάφλεξης των VOCs είναι περίπου 800oC. Αποτέλεσµα της 
παραπάνω καύσης είναι στον αγωγό εξόδου του συστήµατος οι αέριες πτητικές ενώσεις να έχουν 
µετατραπεί σε CO2 και νερό.  
Πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτού είναι η απλή κατασκευή, η καλή απόδοση σε καταστροφή 
VOCs, η ευελιξία στον τύπο και τις συγκεντρώσεις VOCs που διαχειρίζεται. Μειονεκτεί όµως στο 
ότι το λειτουργικό κόστος είναι αρκετά υψηλό, λόγω των µεγάλων απαιτήσεων σε κατανάλωση 
καυσίµων. 
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Εφαρµογές Άµεσης Καύσης. Η εγκατάσταση στην δεξιά φωτογραφία διαθέτει 
επιπλέον σύστηµα ανάκτησης θερµότητας από τον εξερχόµενο αέρα. 

 
Η συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήµατος µπορεί να αυξηθεί αν ο εξερχόµενος, µετά την 
καύση, θερµός αέρας χρησιµοποιηθεί για την προθέρµανση του εισερχόµενου αέρα ή νερού παρα-
γωγής, µε την εγκατάσταση κατάλληλων συστηµάτων ανάκτησης θερµότητας.  
Στα δύο σχήµατα που ακολουθούν φαίνεται η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται εφαρµό-
ζοντας σύστηµα ανάκτησης θερµότητας από το εξερχόµενο ρεύµα αέρα. Στην αριστερή φωτογρα-
φία, δεν υπάρχει ανάκτηση θερµότητας. Ο αέρας εισάγεται στους 100oC, µετά την καύση στον θά-
λαµο καύσης η θερµοκρασία του ανεβαίνει στους 612oC και ύστερα από την ανάφλεξη των οργανι-
κών ενώσεων φτάνει τους 760oC, θερµοκρασία µε την οποία απορρίπτεται στο περιβάλλον. Αποτέ-
λεσµα είναι να απαιτούνται σχεδόν 4 MW θερµικής ισχύος καυσίµου για την καύση και να απορρί-
πτονται ανεκµετάλλευτα στο περιβάλλον 5,8 MW θερµότητας.  
Η ενεργειακά ενδεδειγµένη λύση είναι προφανής και φαίνεται στη δεξιά φωτογραφία. Ο απορρι-
πτόµενος αέρας των 760oC, µέσω εναλλάκτη θερµότητας, προθερµαίνει τον εισερχόµενο αέρα. Έ-
τσι, αντί για τους 760oC εξέρχεται στο περιβάλλον στους 298oC, ενώ ο εισερχόµενος αέρας αντί να 
εισέλθει στον θάλαµο καύσης στους 100oC, έχει προθερµανθεί στους 562oC. Άρα από την καύση 
στον θάλαµο καύσης έχει να καλυφθεί θερµοκρασιακό εύρος 50oC και όχι 512oC, εξοικονόµηση 
δηλαδή στην κατανάλωση καυσίµων της τάξης των 3,6 MW.    
 

  
 

Ενεργειακή απόδοση συστήµατος Άµεσης Καύσης, χωρίς σύστηµα ανάκτησης θερµότητας (αριστερά)  
και µε σύστηµα ανάκτησης θερµότητας (δεξιά) 

   
 
2. Οξείδωση µε Ανάκτηση (Recuperative Oxidation) 
 
Η Οξείδωση µε Ανάκτηση συναντάται σε δύο τύπους: την Θερµική (Recuperative Thermal Oxida-
tion) και την Καταλυτική (Catalytic Thermal Oxidation). 
Η Θερµική Οξείδωση µε Ανάκτηση είναι κατάλληλη σε εφαρµογές µικρής παροχής απαερίων, µε 
µεσαία έως υψηλή συγκέντρωση σε VOCs.  
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Ο εισερχόµενος αέρας, πριν την είσοδό του στον χώρο καύσης, προθερµαίνεται περνώντας µέσα 
από ειδικό εναλλάκτη θερµότητας (σωληνωτός εναλλάκτης διασταυρούµενης ροής). Μέσα στον 
χώρο καύσης, ο αέρας θερµαίνεται µέχρι την απαιτούµενη θερµοκρασία καύσης η οποία είναι συ-
νήθως στο εύρος 760-815oC, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάζεται υψηλότερη θερµοκρασία. 
Ο αέρας στη συνέχεια παραµένει σε αυτή την θερµοκρασία, στον ειδικό θάλαµο για αρκετό χρόνο, 
ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρους οξείδωσης των οργανικών ενώσεων. Βασική, λοιπόν, 
λεπτοµέρεια στην κατασκευή των συστηµάτων είναι η σωστή διαστασιολόγηση τους, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ο απαιτούµενος χώρος για την παραµονή των αερίων. Στη συνέχεια, το αέριο ρεύµα ε-
ξέρχεται από το σύστηµα αφού διαπεράσει από τα στοιχεία του εναλλάκτη και προθερµάνει τον 
εισερχόµενο αέρα. Με την προθέρµανση αυτή επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµων 
(30-80%).  
Η απόδοση καταστροφής των VOCs σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 99%, ενώ λόγω της προ-
θέρµανσης, αλλά και της χρησιµοποίησης του εισερχόµενου αέρα ως µέσου µεταφοράς του απαι-
τούµενου για την καύση οξυγόνου, µειώνεται κατά πολύ το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης. 
Σηµαντικές παράµετροι σε τέτοιου είδους συστήµατα είναι η ποιότητα κατασκευής, η σωστή µό-
νωση, η επισκεψιµότητα των λειτουργικών τµηµάτων της εγκατάστασης και η ευκολία συντήρησής 
τους. 
 
Βελτιωµένη ενεργειακά παραλλαγή της Θερµικής Οξείδωσης είναι η Καταλυτική Οξείδωση µε 
Ανάκτηση. Κατασκευαστικά διαφοροποιούνται από τα συστήµατα Θερµικής Οξείδωσης µε την 
προσθήκη ενός στρώµατος καταλυτικού υλικού στον θάλαµο παραµονής των αερίων, µετά την 
καύση, µέσα από το οποίο περνάνε τα αέρια (βλέπε το σχήµα που ακολουθεί). Ενεργειακό πλεονέ-
κτηµά τους είναι η µεγάλη µείωσης της απαιτούµενης θερµοκρασίας οξείδωσης των χηµικών οργα-
νικών ενώσεων. Τυπικές θερµοκρασίες λειτουργίας στην είσοδο του καταλύτη είναι 250oC έως 
400oC, ανάλογα µε το είδος του καταλύτη και των περιεχόµενων στο αέριο ρεύµα VOCs.  
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα σύστηµα Οξείδωσης µε Αναγέννηση, όπου έχει προστεθεί κα-
ταλύτης. 
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Περιορισµοί, όµως, κατά τον σχεδιασµό και κατασκευή ενός συστήµατος µε καταλύτη είναι η εξα-
σφάλιση συνεχώς οµοιόµορφων συνθηκών θερµοκρασίας και παροχής του αερίου ρεύµατος στην 
είσοδο του καταλύτη. Κατάλληλα καύσιµα για τα συστήµατα αυτά είναι το φυσικό αέριο, το προ-
πάνιο και το ελαφρύ πετρέλαιο. Ως καταλύτες χρησιµοποιούνται συνήθως λευκόχρυσος, πλατινικά 
µέταλλα, διοξείδιο του µαγγανίου κ.α.  
 
3. Οξείδωση µε Αναγέννηση (Regenerative Oxidation) 
 
Και αυτή η τεχνολογία κατασκευάζεται σε δύο τύπους, µε ή χωρίς προσθήκη καταλύτη. Η Αναγεν-
νητική Οξείδωση είναι η πιο διαδεδοµένη και αποδοτική τεχνολογία για την αποµάκρυνση VOCs 
από αέρια ρεύµατα.  
Ενδείκνυται για εφαρµογές σχετικά µικρών συγκεντρώσεων VOCs και την τεχνολογία αυτή µπορεί 
να διαχειριστεί µεγάλο εύρος παροχών, από µικρές έως και πολύ µεγάλες.  
 

 
 
Μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι η πολύ υψηλή και σταθερή θερµική απόδοση, η οποία µπο-
ρεί να ξεπεράσει και το 95%, µειώνοντας στο ελάχιστο τις ενεργειακές λειτουργικές δαπάνες. Επι-
τυγχάνεται µε χρήση, ως µέσων µεταφοράς θερµότητας, κλινών από κεραµικά υλικά. Ας εξετάσου-
µε εν συντοµία τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήµατος Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης.  
 

 
 

Αναπαράσταση του κύκλου λειτουργίας Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης  
µε δύο θαλάµους (canisters) 

 
Μία εγκατάσταση Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης αποτελείται από δύο η περισσότερους κυ-
λινδρικούς θαλάµους (canisters), οι οποίοι στον ανώτερό τους σηµείο καταλήγουν σε έναν κοινό 
οριζόντιο θάλαµο καύσης. Οι κλίνες των πληρωτικών υλικών βρίσκονται στη βάση των θαλάµων. 
Το προς επεξεργασία αέριο ρεύµα, αυξηµένης συγκέντρωσης σε VOCs, εισέρχεται από την βάση 
του ενός κατακόρυφου θαλάµου, προθερµαίνεται κατά το πέρασµα του µέσα από το στρώµα των 
κεραµικών υλικών και καταλήγει στον θάλαµο καύσης. Σε αυτό το σηµείο η θερµοκρασία του αε-
ρίου είναι αρκετά υψηλή, κοντά στην θερµοκρασία οξείδωσης των VOCs (περίπου 800oC). Η θερ-
µοκρασία αυτή επιτυγχάνεται µε την πρόσδοση επιπλέον θερµότητας από την καύση εντός του θα-
λάµου. Οι αέριοι ρύποι έχουν πλέον µετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό και µαζί µε το 
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αέριο ρεύµα οδηγούνται προς το περιβάλλον, αφού όµως διαπεράσουν µέσα από τον δεύτερο κα-
τακόρυφο θάλαµο. Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας, το εξερχόµενο ρεύµα θερµαίνει τα κεραµικά 
υλικά, προσδίδοντας µεγάλο µέρος της θερµότητά του.  
Μετά από καθορισµένο χρονικό διάστηµα, της τάξης των 3 λεπτών ανάλογα µε τη συγκέντρωση 
VOCs, αλλάζει µέσω διαφραγµάτων, ο θάλαµος εισαγωγής. Το αέριο ρεύµα εισέρχεται από το την 
βάση του δεύτερου θαλάµου, προθερµαίνεται από τα πυρωµένα πληρωτικά υλικά και εισέρχεται 
στον θάλαµο καύσης. Η διαδικασία εναλλαγής των θαλάµων εισαγωγής επαναλαµβάνεται διαρκώς, 
εξοικονοµώντας έτσι καύσιµα, αφού µε την προθέρµανση του αέρα, έχει σχεδόν επιτευχθεί η απα-
ραίτητη θερµοκρασία οξείδωσης.  
Αν η συγκέντρωση VOCs στο αέριο ρεύµα είναι αρκετά υψηλή, τότε επιβάλλεται η τοποθέτηση 
ενός επιπλέον θαλάµου, ο οποίος θα λειτουργεί ως ‘θάλαµος καθαρισµού’ (‘purge cycle’). Για λό-
γους απλότητας η περιγραφή περιορίστηκε σε ένα σύστηµα δύο θαλάµων. Για διαχείριση µεγαλύ-
τερων παροχών εγκαθίστανται συστήµατα µε περισσότερους θαλάµους, µε τους οποίους αυξάνεται 
ο διαθέσιµος ενεργός όγκος διαχείρισης του αερίου ρεύµατος.  
 

Τυπικές θερµοκρασίες του αερίου ρεύµατος 
Είσοδος 37οC
Μετά την προθέρµανση 777οC
Στον θάλαµο καύσης 815οC
Έξοδος στο περιβάλλον 77οC

 

Εφαρµογές Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης µε τρεις θαλάµους (αριστερά)  
και µε πέντε θαλάµους (δεξιά) 

 
 
Περαιτέρω ενεργειακή βελτίωση επιτυγχάνεται και σε αυτή την τεχνολογία µε χρήση καταλύτη. Το 
στρώµα του καταλύτη τοποθετείται, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, στην οροφή των θαλά-
µων, πριν την είσοδο του αερίου ρεύµατος στον θάλαµο καύσης. Η διεργασία γίνεται αποδοτικότε-
ρη και η κατανάλωση καυσίµων µειώνεται ακόµα περισσότερο. Μειονέκτηµα, όµως, είναι το κό-
στος και οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας που απαιτεί η χρήση καταλύτη. 
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4. Συστήµατα προσρόφησης 
 

Ο πιο αποδοτικός τύπος συστήµατος προσρόφησης είναι οι περιστρεφόµενοι συµπυκνωτές (rotary 
concentrators). Η τεχνολογία αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που η παροχή του αερίου ρεύµατος 
είναι µεγάλη και η συγκέντρωση σε ρύπους αρκετά µικρή. Με τα συστήµατα αυτά τα VOCs συγκε-
ντρώνονται σε ένα µικρότερου όγκου αέριο ρεύµα, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται για επεξεργα-
σία µε µία από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν προηγουµένως.  
 

 
 

Αναπαράσταση της λειτουργίας συστήµατος προσρόφησης  
 
 Όπως φαίνεται στο σχήµα, το αέριο ρεύµα περνάει µέσα από το µεγαλύτερο τµήµα της επιφάνειας 
ενός περιστρεφόµενου τροχού, ο οποίος είναι από προσροφητικό µέσο (συνήθως ζεόλιθος). Το υλι-
κό αυτό προσροφά τους ρύπους, οπότε το αέριο ρεύµα εξέρχεται στην ατµόσφαιρα απαλλαγµένο 
από τα VOCs. Ταυτόχρονα, ένα µικρότερης παροχής θερµό ρεύµα αέρα διέρχεται από την υπόλοι-
πη επιφάνεια του τροχού, όπου βάσει του φαινοµένου της εκρόφησης, αφαιρεί από το προσροφητι-
κό µέσο τα VOCs. Το αέριο ρεύµα αυτό στη συνέχεια οδηγείται σε ένα σύστηµα καταστροφής των 
VOCs.  
Η τεχνολογία αυτή είναι αρκετά αποδοτική και συµφέρουσα για εφαρµογές που η παροχή είναι µε-
γάλη, όµως κρίνεται ακατάλληλη για περιοχές µε κλίµα όπως η Ελλάδα. Το προς επεξεργασία αέ-
ριο ρεύµα που εισέρχεται στον τροχό, για να υποστεί αποδοτική προσρόφηση των VOCs που πε-
ριέχει, πρέπει να έχει θερµοκρασία το πολύ 35οC. Άρα απαιτείται η ψύξη του. Στη χώρα µας, η ψύ-
ξη σε αυτή την θερµοκρασία, µε χρήση αέρα περιβάλλοντος προφανώς δεν είναι όλο τον καιρό ε-
φικτή. Εποµένως απαιτείται ψυκτική εγκατάσταση για την ψύξη ενός πολύ µεγάλου όγκου αέρα, 
γεγονός που αυξάνει υπερβολικά το λειτουργικό κόστος. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι VOCs κατακρατούνται και µε χρήση κλινών ενεργού άνθρακα, τεχνο-
λογία όµως που εφαρµόζεται σε περιπτώσεις µικρών παροχών απαερίων. Η χαµηλή απόδοση και το 
υψηλό λειτουργικό κόστος τις καθιστά µη συµφέρουσες λύσεις. 
 
 
Πρωτότυπη εφαρµογή Αντιρρύπανσης µε Εξοικονόµηση Ενέργειας 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Αντιρρύπανσης και Εξοικονόµησης Ε-
νέργειας, το οποίο σχεδιάσαµε για µεγάλη ελληνική βιοµηχανία. Ίσως να πρόκειται για την πρώτη 
ανάλογη εφαρµογή στη διεθνή αγορά, µε βάση τα όσα γνωρίζουµε. Τα VOCs του απορριπτόµενου 
αέρα από τις διεργασίες της συγκεκριµένης εταιρίας προέρχονται από χρήση διαλυτών.   
 
Αντιρρύπανση 
 
Για την αποµάκρυνση των VOCs, ως βέλτιστη περιβαλλοντική και ενεργειακή λύση, έχει επιλεγεί 
Σύστηµα Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης τριών θαλάµων (3 canisters RTO).  
Η απόδοση καταστροφής των VOCs αγγίζει το 97% και η θερµική απόδοση ξεπερνάει το 95%. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι: 
 

Παροχή εισερχόµενου στο σύστηµα αέρα :  21.000 
Nm³/hr 

Θερµοκρασία εισερχόµενου στο σύστηµα αέρα  :  220°C 
Θερµοκρασία εξερχόµενου από το σύστηµα αέρα  :  270°C 
Μέγιστο φορτίο διαλυτών :  75 Kg/hr 
Συγκέντρωση διαλυτών :  3,6 g/ Nm³ 
Κατανάλωση καυσίµου, κατά τη συνήθη λειτουργία της µονάδας :  0 m³/hr 

 
Από τη µονάδα αντιρρύπανσης – παρά τις πολλαπλές εσωτερικές ανακτήσεις θερµότητας – τα 
καυσαέρια θα απορρίπτονται στους 270°C και σε παροχή 21.000 Nm³/h. Εποµένως, θα υπάρχει 
σηµαντικότατο ενεργειακό «δυναµικό», το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί µε αξιόπιστες τεχνολογίες 
οι οποίες έχουν δοκιµασθεί σε πολλά έργα που έχουµε σχεδιάσει και κατασκευάσει σε ελληνικές 
βιοµηχανίες. 
  
Ανάκτηση θερµότητας µε economiser αέρα / νερoύ 
 
Σήµερα, για τις ανάγκες της παραγωγής σε ζεστό νερό λειτουργούν ένας ατµολέβητας και δυο λέ-
βητες νερού. Με τα απορριπτόµενα καυσαέρια της µονάδας αντιρρύπανσης µπορεί να λειτουργήσει 
ένας economiser που θα παράγει ζεστό νερό στους 80°C και σε ποσότητα που µπορεί να υπερκα-
λύψει αυτές τις ανάγκες και να θέσει εκτός λειτουργίας τους προαναφερθέντες λέβητες. 
 

 

Με βάση νέα ντιρεκτίβα της Ε.Ε., οι econo-
misers πρέπει να κατασκευάζονται µε αυ-
στηρές προδιαγραφές, να έχουν CE mark, 
Declaration of Conformity, Approvals από 
πιστοποιηµένους φορείς κλπ. 
Στις µονάδες αντιρρύπανσης οι economis-
ers πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερµο-
κρασίες (µέχρι 750 °C), να έχουν by pass 
ελεγχόµενο από ειδικό panel αυτοµατισµών 
κλπ. 

 
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του economiser θα είναι: 
 

Απορριπτόµενος αέρας :  21.000 Nm³/hr 
Θερµοκρασίες απορριπτόµενου αέρα entry / exit :  270/130°C 
Ανακτώµενη ισχύς :  1.150 KW 
Παραγόµενο ζεστό νερό :  18 m³/hr 
Αύξηση θερµοκρασίας ζεστού νερού :  55°C 

 
Παραγωγή καθαρού ζεστού αέρα για τις ανάγκες της παραγωγής 
 
Για τη λειτουργία των φούρνων βαφής των µετάλλων απαιτούνται 21.000 Nm3/h στους 200°C. Σή-
µερα, ο αέρας αυτός αναρροφάται από το περιβάλλον σε µέση θερµοκρασία 18°C και αναθερµαί-
νεται µε καυστήρες στους 200°C. 
∆εδοµένου ότι ο economiser µπορεί να υπερκαλύψει τις ανάγκες σε ζεστό νερό και να περισσεύει 
θερµική ισχύς (από τα απορριπτόµενα από τη µονάδα αντιρρύπανσης καυσαέρια), είναι δυνατή η 
παράλληλη λειτουργία µια µονάδας ανάκτησης θερµότητας (HRU) αέρα/ αέρα ώστε να αξιοποιεί-
ται πλήρως η ενέργεια των καυσαερίων. 
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Η αρχή λειτουργίας της HRU θα είναι σύµφωνη µε την παρακάτω: 
 

 
 

 

Αριστερά, πλήρης εναλλάκτης θερµότητας τύπου Rotary Wheel. ∆ιακρίνονται: οι τοµείς απορρι-
πτόµενου ζεστού αέρα (κάτω τµήµα) και καθαρού αέρα (πάνω τµήµα), το διάφραγµα διαχωρισµού 
των αντίθετων ρευµάτων αέρα, ο κινητήρας περιστροφής και το σύστηµα αυτοκαθαρισµού (στα 
δεξιά). Στο σχηµατικό διάγραµµα φαίνεται η αρχή λειτουργίας του: ο απορριπτόµενος ζεστός αέρας 
κατά το πέρασµά του από τις διαµπερείς µεταλλικές οπές του εναλλάκτη θερµαίνει την περιστρεφό-
µενη µεταλλική µάζα και σε διαδροµή 180°. Όταν η ζεστή µεταλλική µάζα βρεθεί στο άλλο τµήµα 
θα την διαπεράσει, επί 180° πάλι, το ρεύµα του (αρχικά) κρύου νωπού αέρα και έτσι θα έχουµε τη 
µεταφορά θερµότητας από ένα ζεστό ρεύµα απορριπτόµενου αέρα σε ένα άλλο καθαρού αέρα.  

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας ανάκτησης θερµότητας (HRU) θα είναι τα παρακάτω: 
 

Ανακτώµενη θερµική ισχύς :  1.140 ΚW 
Παροχή απορριπτόµενου ζεστού αέρα :  22.700 m3

20/h 
Θερµοκρασία απορριπτόµενου αέρα :  270°C 
Παροχή παραγόµενου ζεστού αέρα :  21.000 m3

20/h 
Θερµοκρασία εισερχόµενου στην HRU νωπού αέρα :  20°C 
Θερµοκρασία παραγόµενου καθαρού ζεστού αέρα  :  170°C 
Ανακτώµενη ενέργεια  :  6.840.000 KWh/έτος 

 
Φυσικά η ενέργεια που θα ανακτάται από την HRU θα εξαρτάται από το σηµείο λειτουργίας του 
διαφράγµατος καυσαερίων που θα οδηγεί κάθε φορά τη ροή τους, ανάλογα µε τις οδηγίες που θα 
παίρνει από το σύστηµα SCADA. 
 

 
 

Γενικό σχεδιάγραµµα της εγκατάστασης 
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Σύστηµα SCADA 
 
Για τις ανάγκες της παραγωγής του συγκεκριµένου εργοστασίου απαιτείται ζεστό νερό και ζεστός 
αέρας. Οι ανάγκες αυτές δεν είναι σταθερές. Μεταβάλλονται από πολλούς παράγοντες, ενώ προτε-
ραιότητα έχει η κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό. 
Ο economiser και η HRU µπορούν να υπερκαλύψουν το δικό τους φορτίο (νερό ή αέρας), αν το 
κάθε σύστηµα θα λειτουργούσε µόνο του και σε πλήρη ισχύ. Όµως η ενέργεια που µπορούν να δώ-
σουν τα καυσαέρια της µονάδας αντιρρύπανσης δεν επαρκεί για το σύνολο των θερµικών αναγκών. 
Έτσι, µπαίνει –κάθε στιγµή– θέµα βελτιστοποίησης  της λειτουργίας του δίδυµου συστήµατος ανά-
κτησης θερµότητας, ώστε να αξιοποιείται πλήρως η απορριπτόµενη ενέργεια των καυσαερίων. Αυ-
τό θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη: τη θερµοκρασία του νερού της δεξαµενής, τις προτεραιότητες 
(νερό έναντι αέρα), και τη διαθεσιµότητα της απορριπτόµενης ενέργειας.  
Τον ρόλο αυτό µόνον ένα ολοκληρωµένο σύστηµα SCADA µπορεί να τον αναλάβει. Η βασική ε-
ντολή του συστήµατος αυτού θα είναι η θέση του διαφράγµατος των απορριπτόµενων από τη µο-
νάδα αντιρρύπανσης καυσαερίων: 100% στον economiser, 50% στον economiser – 50% στην HRU 
ή οποιαδήποτε άλλη θέση. 
 

  
 

Το σύστηµα SCADA θα περιλαµβάνει πολλά αισθητήρια (θερµοκρασίας, ροής αέρα, στάθµης νερού 
κλπ.), τηλενδείξεις, τηλεχειρισµούς, υπολογιστή και ειδικό λογισµικό. Στην οθόνη του υπολογιστή θα 
παρακολουθούµε τα σηµεία λειτουργίας, ενώ ειδικά set points θα µας ειδοποιούν µε alarms, για ενδεχό-
µενες δυσλειτουργίες ή βλάβες. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 
1. Για τα έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος υπάρχουν και κοινές 
τεχνολογίες οι οποίες είναι αξιόπιστες, δοκιµασµένες και µε σύντοµο χρόνο αποπληρωµής. Αρκεί 
να αναζητείται και να εφαρµόζεται- µε κριτήρια επιστηµονικά και «επαγγελµατική ηθική»- η κα-
τάλληλη κάθε φορά τεχνολογία.  
2. Είναι γεγονός ότι στα θέµατα της αντιρρύπανσης η χώρα µας έχει µείνει πολύ πίσω. Η εφαρµογή 
της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στα πρώτα βήµατά της. Ας προσέξουµε, λοιπόν, µη γίνει (ξανά) 
η χώρα µας πεδίο πειραµάτων και εφαρµογών Β’ κατηγορίας ή σκουπιδότοπος παρωχηµένου 
εξοπλισµού. 
 
ΣΗΜ:  
Οι συντάκτες αυτού του άρθρου ασχολούνται µε Τεχνολογίες-Εξοπλισµό και Έργα Εξοικονόµησης Ε-
νέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε κορυφαίες εταιρείες της διεθνούς αγο-
ράς. 

 
Πηγές - Αναφορές:  
 HADEN Environmental 
 Internet 
 Έργα µας, σε ελληνικές βιοµηχανίες 


