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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Με πολύ µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων που 
οργάνωσε το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE στις 25-27 Σεπτεµβρίου στην Αθήνα.  
 

Την πρώτη ηµέρα (25 Σεπτεµβρίου 2005) διοργανώθηκε διεθνές τεχνικό συνέδριο µε θέµα «Ενεργειακά 
αποδοτικά και φιλικά προς τους χρήστες κτίρια» στο ξενοδοχείο Divani Caravel, µε τη συµµετοχή διακεκριµένων 
εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και µεγάλο διεθνές ακροατήριο µηχανικών και επιστηµόνων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς κατασκευής, σχεδιασµού και εφαρµογής ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων 
για κτίρια. Στο συνέδριο συµµετείχαν πάνω από 160 σύνεδροι, από 18 χώρες. Το πρόγραµµα εργασιών του 
συνεδρίου άνοιξαν µε οµιλίες τους οι κ.κ. ∆.A. Χαραλαµπόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Γεωγραφικού Συνεδρίου, ∆. Αγορής, Πρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), Χ. Ευθυβούλου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού και Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), 
Σ. ∆ιαµαντίδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 
(ΠΣ∆ΜΗ), Κ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήµατος. Την επίσηµη έναρξη του συνεδρίου 
κήρυξε ο Πρόεδρος της ASHRAE κ. Lee W. Burgett. 
 

Κατά γενική οµολογία το Συνέδριο ήταν πολύ επιτυχηµένο. Στην έκθεση εταιρειών και προϊόντων 
κλιµατισµού, που οργανώθηκε παράλληλα για τους χορηγούς του συνεδρίου, το παρόν έδωσαν οι εταιρείες 
ΒΙΟΣΩΛ ABE, CARRIER Ελλάς AE, CLIMA COMFORT COMPONENTS Ltd, ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ AE, ΕΚΑ 
Ελλάς AE, INTERKLIMA AE, LENNOX Ελλάς AE, SIEMENS AE, TRANE Ελλάς AE, και Energy-SP Σπ. 
Πρεβεζάνος. 
 

Η συµµετοχή του κόσµου, το επίπεδο διαλόγου και προβληµατισµού και τα 
συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν καταδεικνύουν το αυξηµένο ενδιαφέρον των 
µηχανικών και επιστηµόνων για ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα και τη διάθεση για 
προώθηση σχετικών τεχνολογιών στην Ελληνική αγορά.  
 

Στο κλείσιµο των εργασιών του συνεδρίου διοργανώθηκε 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» - EPBD 2002/91/EC που αφορά την ενεργειακή πιστοποίηση 
κτιρίων. 
 
 
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 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Γεωγραφικού 
Συνεδρίου Παραρτηµάτων που οργάνωσε το Ελληνικό 
Παράρτηµα της ASHRAE (American Society of Heating, 
refrigerating and Air Conditioning Engineers) στις 25-27 
Σεπτεµβρίου στην Αθήνα.  
 
Το τεχνικό µέρος του συνεδρίου, µε θέµα «Ενεργειακά αποδοτικά 
και φιλικά προς τους χρήστες κτίρια» διεξήχθη στις 25 
Σεπτεµβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, µε τη συµµετοχή 
διακεκριµένων εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
µεγάλο διεθνές ακροατήριο µηχανικών και επιστηµόνων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς κατασκευής, σχεδιασµού και 
εφαρµογής ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων για κτίρια.  
 
Στο συνέδριο συµµετείχαν πάνω από 160 σύνεδροι, από 18 χώρες 
(Αγγλία, Αίγυπτο, Γερµανία, Ελλάδα, Ενωµένα Αραβικά 
Εµιράτα, ΗΠΑ, Ινδία, Κουβέϊτ, Κύπρο, Λίβανο, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σερβία, Τουρκία, Πακιστάν, Πορτογαλία, Σαουδική 
Αραβία, Σρι Λάνκα). Πρόεδρος της επιστηµονικής επιτροπής 
διοργάνωσης του διεθνούς τεχνικού συνεδρίου ήταν ο ∆ρ. Κ.Α. 
Μπαλαράς, M.M. και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Γεωγραφικής 
Περιοχής της ASHRAE RAL. 
 
Το πρόγραµµα εργασιών του συνεδρίου άνοιξαν µε οµιλίες τους 
οι κ.κ. ∆.A. Χαραλαµπόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Γεωγραφικού Συνεδρίου, ∆. Αγορής, Πρόεδρος 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), Χ. Ευθυβούλου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού 
και Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Σ. ∆ιαµαντίδης, 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆ΜΗ), Κ. Κωστόπουλος, 
Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήµατος. Την επίσηµη έναρξη 
του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ASHRAE κ. Lee W. 
Burgett. 
 
Στο τεχνικό µέρος του Συνεδρίου περιλαµβάνονταν εισηγήσεις 
που κάλυψαν θεµατικές περιοχές όπως Φορτία και Συστήµατα 
Κλιµατισµού, Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Ειδικές 
Εφαρµογές σε Κτίρια, Λειτουργική Παραλαβή Συστηµάτων 
(Commissioning), Νέες Τεχνολογίες Ψύξης και Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια. 
 
Κατά γενική οµολογία το Συνέδριο ήταν πολύ επιτυχηµένο. Στην 
έκθεση, που οργανώθηκε παράλληλα για τους χορηγούς του 
συνεδρίου, το παρόν έδωσαν οι εταιρείες ΒΙΟΣΩΛ ABE, 
CARRIER Ελλάς AE, CLIMA COMFORT COMPONENTS Ltd, 
∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ AE, ΕΚΑ Ελλάς AE, INTERKLIMA AE, 
LENNOX Ελλάς AE, SIEMENS AE, TRANE Ελλάς AE, και 
Energy-SP Σπ. Πρεβεζάνος.   

 
Lee W. Burgett, Πρόεδρος της ASHRAE 

 

 
Κώστας Κωστόπουλος, Πρόεδρος Σωµατείου 

 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου. 

 

 
Γενική άποψη της έκθεσης των εταιρειών κλιµατισµού. 
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Από αριστερά προς δεξιά: ∆. Αγορής (Πρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ), Χ. Ευθυβούλου (Πρόεδρος ΕΤΕΚ), Σ. ∆ιαµαντίδης, (Πρόεδρος 
ΠΣ∆ΜΗ). Αριστερά στις φωτογραφίες διακρίνεται ο ∆.Α Χαραλαµπόπουλος (Πρόεδρος ARC 2005). 
 

 
Προεδρείο έναρξης του συνεδρίου, διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: ∆. Αγορής, Πρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Χ. Ευθυβούλου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού και Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κ. Κωστόπουλος, 
Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήµατος, Lee W. Burgett, Πρόεδρος της ASHRAE, Κ.Α. Μπαλαράς, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Γεωγραφικής 
Περιοχής της ASHRAE RAL, και ο F. Chiriac, Πρόεδρος του Παραρτήµατος ∆ούναβη (Βαλκάνια) της ASHRAE. 
 
Η συµµετοχή του κόσµου, το επίπεδο διαλόγου και 
προβληµατισµού και τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν 
καταδεικνύουν το αυξηµένο ενδιαφέρον των µηχανικών και 
επιστηµόνων για ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα και τη 
διάθεση για προώθηση σχετικών τεχνολογιών στην Ελληνική 
αγορά.  
 
Στο κλείσιµο των εργασιών του συνεδρίου διοργανώθηκε 
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» - EPBD 2002/91/EC που αφορά την 
ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων. 
 
Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Π. Μεγαρίτης, Μ.Μ. και 
συµµετείχαν διακεκριµένοι µηχανικοί και εκπρόσωποι φορέων. Ο 
κ. Ι. Παπαγρηγοράκης, Μ.Μ. εξέφρασε τις ανησυχίες των 
µηχανολόγων µηχανικών σχετικά µε την ενηµέρωσή τους όσον 
αφορά την υλοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τις 
ανάγκες της αγοράς για την υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας στα κτίρια. Ο ∆ρ. Α. Ευθυµιάδης, Μ.Μ. Αντιπρόεδρος 
ΠΣ∆ΜΗ και ως µέλος της Επιτροπής για την εναρµόνιση της 
Ελλάδας µε την Κοινοτική Οδηγία, διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή 
που έχει αναλάβει την προετοιµασία του Νέου Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων θα ολοκληρώσει το έργο της 
έ έλ 2005 ίζ ό
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µέχρι το τέλος του 2005, τονίζοντας την χρησιµότητα του 
Standard 90.1 � Energy Standard for Buildings της ASHRAE. Ο 
νέος Κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ το 2006, αλλά θα εφαρµοστεί 
σε ευρεία κλίµακα αφού πρώτα καθοριστεί ο απαραίτητος 
µηχανισµός για την εφαρµογή του. Ο κ. Κ. Θεοφύλακτος, Μ.Μ. 
Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Συµπαραγωγής, τόνισε τη 
σηµασία της καλλιέργειας της ενεργειακής συνείδησης του 
κόσµου και ο κ. Θ. Γιάκας, Αρχιτέκτων, ζήτησε να υπάρξει µια 
εκστρατεία ενηµέρωσης των βασικών παραγόντων και 
χρηµατοδοτών για τον νέο Κανονισµό. Ο ∆ρ. Η. Σοφρώνης, 
Μ.Μ. σύµβουλος στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
ανακοίνωσε ότι το ΚΑΠΕ πρόκειται να οργανώσει ενηµερωτικές 
ηµερίδες για το σκοπό αυτό. 
 

 
Οι συµµετέχοντες στην συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, διακρίνονται από αριστερά προς 
τα δεξιά: Π. Μεγαρίτης, Ι. Παπαγρηγοράκης, Θ. Γιάκας, Η. Σοφρώνης, Κ. Θεοφύλακτος 
Α. Ευθυµιάδης. 
 
 
 
Στις 26-27 Σεπτεµβρίου ακολούθησε το περιφερειακό συνέδριο 
των αντιπροσώπων από τα 14 Παραρτήµατα της RAL, το οποίο 
επίσης παρακολούθησαν µέλη της ASHRAE από την Ελλάδα, την 
Πολωνία και τα Βαλκάνια. 
 

 
Γενική άποψη των αντιπροσώπων από τα 14 Παραρτήµατα που συµµετείχαν στο 
περιφερειακό συνέδριο. 
 

 

 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ASHRAE RAL 
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∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ARC 
Τα πρακτικά του διεθνούς τεχνικού συνεδρίου «Ενεργειακά 
Αποδοτικά & Φιλικά Κτίρια» που έγινε την Κυριακή 25/9/2005, 
στα πλαίσια του Ετήσιου Περιφερειακού Συνεδρίου της ASHRAE 
RAL, διατίθενται από το Ελληνικό Παράρτηµα σε CDROM ISBN 
960-88325-3-5, το οποίο περιλαµβάνει τα άρθρα και τις 
παρουσιάσεις των οµιλητών (στα Αγγλικά): 
• Το Κέλυφος του Κτιρίου και ο Ρόλος του στον Υπολογισµό των Φορτίων � 

Καθ. Branislav Todorovic (Σερβία) 
• Οι ∆ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Εγκαταστάσεων - Commissioning � 

Carl N. Lawson, P.E. (ΗΠΑ), Τάκης Μεγαρίτης, Μηχ/γος Μηχ/κος (Ελλάς)  
• Ηλιακός Κλιµατισµός Κτιρίων � ∆ρ. Hans-Martin Henning (Γερµανία) 
• Ψύξη µε Θαλασσινό Νερό �Fahim I. Siddiqui, P.E. (Πακιστάν) 
• Αντλίες Θερµότητας στην Ρουµανία � Prof. Robert Gavriliuc (Ρουµανία) 
• Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων & Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού και η Χρήση ΑΠΕ 

για την Μείωση Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου � Καθ. Marija Todorovic 
(Σερβία)  

• Βιώσιµη Ανάπτυξη µε τη Χρήση Ενεργειακά Αποδοτικών Συστηµάτων 
Θέρµανσης � Καθ. Milorad Bojic (Σερβία) 

• Μέθοδοι Σχεδιασµού για τον Έλεγχο του Εσωτερικού Περιβάλλοντος σε 
Καθαρούς Χώρους - Καθ. Moustafa M. Elsayed (Αίγυπτος)  

• Κλιµατικός Σχεδιασµός του Εσωτερικού Περιβάλλοντος των Τάφων στην 
Κοιλάδα των Βασιλέων � Καθ. EssamE. Khalil (Αίγυπτος) 

• Εσωτερική Ποιότητα Αέρα στα Κτίρια - ∆ρ. Αργυρώ Λαγούδη, Χηµικός 
Μηχ/κός (Ελλάς) 

• Σχεδιασµός Ενεργειακά Αποδοτικών Εγκαταστάσεων Φωτισµού - ∆ρ. Άρης 
Τσαγκρασούλης, Φυσικός (Ελλάς) 

• Ενεργειακή Συµπεριφορά των Ευρωπαϊκών Κτιρίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια - ∆ρ. Κων/νος Α. Μπαλαράς, Μηχ/γος 
Μηχ/κός (Ελλάς)  

• Επιθεωρήσεις Λεβήτων & Κλιµατιστικών � ∆ρ. Ηλίας Σοφρώνης, Μηχ/γος 
Μηχ/κός (Ελλάς) 

• Επικαιροποίηση του Θεσµικού Πλαισίου για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια 
στην Ελλάδα � ∆ρ. Αργυρώ ∆ηµούδη, Πολιτικός Μηχ/κός (Ελλάς) 

• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Συµπαραγωγή, Εφαρµογές στα Κτίρια � Κώστας 
Θεοφύλακτος, Μηχ/γος Μηχ/κός (Ελλάς). 

 

 

 
 
Το κόστος διάθεσης των πρακτικών 
είναι: 
10 Ευρώ για τα µέλη της ASHRAE 
20 Ευρώ για τα µη µέλη. 
 
 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 
προµηθευτούν τα πρακτικά µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη Α. 
Χαραλαµπόπουλο (!210 7210957, " 
dimitris@ashrae.gr). 

 
 
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.  
 
Σύντοµα θα δηµοσιευτούν τα πρώτα αποτελέσµατα της δουλειάς 
που έχει γίνει, µε την έκδοση 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. 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 5/9, 12/9, 19/9, και 11/10/2005. Τα 
βασικότερα θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην συνέχεια: 
 
✔ Οργάνωση ARC 2005 
✔ Απολογισµός ARC 2005 
✔ Οργάνωση τεχνικών εκδηλώσεων 2005-06 
 

 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ & RAL 
Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος είναι διαθέσιµη στην 
διεύθυνση 

www.ashrae.gr  
 
Υπεύθυνοι της ιστοσελίδας του Σωµατείου είναι ο ∆ηµήτρης Α. 
Χαραλαµπόπουλος και ο Σίµος Κοντογιαννίδης. 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.  
 
 
Η νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας της Γεωγραφικής Περιοχής 
RAL της ASHRAE, είναι  
 

www.ral.ashraeregions.org  
 
όπου παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες της RAL στην 
οποία συµµετέχει και το Ελληνικό Παράρτηµα. 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας της RAL ανέλαβε από τον Ιούλιο του 
2005 ο Σίµος Κοντογιαννίδης, µέλος του Ελληνικού 
Παραρτήµατος.  
 
 

www.ashrae.gr 
 
 

 
www.ral.ashraeregions.org 
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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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XEIMERINO ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE - ΣΙΚΑΓΟ 
Στις 25-29 Ιουνίου 2005 διοργανώνεται στο Σικάγο, 
στην πολιτεία Ιλλινόϊς των ΗΠΑ, το Χειµερινό 
Συνέδριο της ASHRAE & η διεθνής έκθεση 
κλιµατισµού AHR Expo, η οποία είναι η µεγαλύτερη 
διεθνής έκθεση HVAC&R στην οποία συµµετέχουν 
περισσότερες από 1500 εταιρείες του κλάδου.  
 
Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραµµα 
του συνεδρίου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org/chicago  

 
 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
19 Απριλίου, 2006  13:00 � 16:00 EDT 
Πληροφορίες σχετικά µε τις αρχές της βιώσιµης 
κατασκευής και λειτουργίας των κτιρίων, τις 
πρακτικές, και την ανάδυση νέων τεχνολογιών θα 
παρουσιαστούν στις 19 Απριλίου, 2006 µέσω 
δορυφορικής µετάδοσης από την ASHRAE. Το 
πρόγραµµα υποστηρίζεται από την Επιτροπή 
Μεταφοράς Τεχνολογίας Παραρτηµάτων της 
ASHRAE. 
 
Η εγγραφή για συµµετοχή στη δορυφορική µετάδοση 
θα αρχίσει στις 15 Μαρτίου, 2006 στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση  
www.ashrae.org/template/EducationLinkLanding?category=3805 
 
Οι οµιλητές θα είναι: 
Joe Van Belleghem, President, BuildGreen 
Developments Inc., Partner, Windmill Development 
Group Ltd., Victoria, Canada 
Kevin Hydes, P.Eng., P.E., President & CEO, Keen 
Engineering Co. Ltd., Montreal, Canada 
Hal Levin, Building Ecology Research Group, Santa 
Cruz, CA 
Dr. Malcolm Lewis, P.E., President, CTG Energetics, 
Inc., Irvine, CA 
Jean Lupinacci, U.S. Environmental Protection 
Agency, Washington, DC 
 

 
 

ASHRAE Satellite Broadcast/Webcast �Sustainability And 
The Building Environment� 
Τετάρτη, 19 Απριλίου, 2006 

1 p.m. � 4 p.m. EDT  
12:30 p.m. (E D T) � Satellite Test for Engineers 
1:00 p.m. � Introduction � Don Rheem, Moderator 
1:01 p.m. � Welcome � Lee Burgett, ASHRAE President 
1:03 p.m. to 2:15 p.m. � Presentations 1-3 
2:15 p.m. � Q&A (Don Rheem and Presenters) 
2:30 p.m. � Break 
2:40 p.m. � 3:35 p.m. � Presentations 4-5 
3:35 p.m. � Q &A (Don Rheem and Presenters) 
3:55 p.m. � Closing � Don Rheem, Moderator 

 
 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΗΠΑ 
Η Επιτροπή της επιχείρησης ηλεκτροδότησης στη πολιτεία της Καλιφόρνια, ΗΠΑ (California Public Utilities 
Commission) ανακοίνωσε τον Σεπτέµβριο 2005, την πιο φιλόδοξη εκστρατεία εξοικονόµησης ενέργειας στην 
ιστορία της βιοµηχανίας ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ συνολικού προϋπολογισµού $2 δισεκατοµµυρίων για 
τη περίοδο 2006-2008, επιβεβαιώνοντας ότι η εξοικονόµηση ενέργειας είναι η πρώτη γραµµή άµυνας ενάντια 
στα προβλήµατα διαθεσιµότητας της ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρηµατοδότηση προορίζεται για την ενίσχυση 
των οικιακών και εµπορικών καταναλωτών ώστε να εκµεταλλευθούν τα προγράµµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας και βελτιωµένης απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων φόρου για τις αγορές 
ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών. 
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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
Η ASHRAE δηµοσίευσε για δηµόσιο διάλογο και 
παρατηρήσεις τον προτεινόµενο Κανονισµό για τις 
απαιτήσεις αερισµού ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας εσωτερικό περιβάλλον σε µονάδες 
υγειονοµικής περίθαλψης, νοσοκοµεία κλπ 
(BSR/ASHRAE/ASHE Standard 170P 170P - 
Ventilation of Health Care Facilities).  
 
Ο προτεινόµενος Κανονισµός είναι ανοικτός σε 
δηµόσιο διάλογο, και όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
υποβάλουν παρατηρήσεις και σχόλια από 23 
Σεπτεµβρίου � 7 Νοεµβρίου, 2005. Ο νέος 
Κανονισµός αναπτύσσεται από την ASHRAE και την 
American Society for Health Care Engineering. 
   

 
 
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. 
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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 (τουλάχιστον 12ετή εµπειρία που περιλαµβάνει τα χρόνια σπουδών και 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) θα πρέπει να φροντίσουν για την προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό του 
κανονικού µέλους - Member της ASHRAE. Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει µια 
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 αποτελεί µια διάκριση και είναι απαραίτητη για να µπορεί ένα µέλος να 
συµµετάσχει σε τεχνικές επιτροπές της ASHRAE και για τη µελλοντική του 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). 
 

 
 
 

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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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ    
 

 
 
 
 

Ελευθερίου Βενιζέλου 3-5, 177 78 Ταύρος 
Τηλ: 210 3410000  Φαξ: 210 3421001 

Email: info@biossol.gr 
www.biossol.gr 

CARRIER CARRIER CARRIER CARRIER     
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕ    

 
 
 
 
 
 
 

Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, 115 25 Ν. Ψυχικό 
Τηλ: 210 6796300  Φαξ: 210 6796390 

Email: customer_info@carrier.gr 
www.carrier.gr 

CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT 
COMPONENTS ECOMPONENTS ECOMPONENTS ECOMPONENTS EΠΠΠΠEEEE    

 

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

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

www.troxtechnik.com 

 ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ    

    
 

Λεωφόρος Ποσειδώνος 51, 183 44 Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9400720  Φαξ: 210 9414357 

Email: info@deltatechniki.gr 
www.deltatechniki.gr 

ΕΚΑ  
ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 

 
1ο km Λ. Σπάτων - Παιανίας 

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

www.eka.com.cy 

SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS ΑΕΑΕΑΕΑΕ    
    

    
 
 
 
 
 
 

Αρτέµιδος 8, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6864111  Φαξ: 210 6864299 

Email: greece.web@siemens.com 
www.siemens.gr    

TRANE TRANE TRANE TRANE     
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕΕΛΛΑΣ ΑΕ    

 
 
 
 
 
 
 

Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ: 210 8112200  Φαξ: 210 683 95 99 

Email: trane@trane.gr 
www.trane.gr 

     

 
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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Ευχαριστούµε για την προγενέστερη υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• ΒΙΟΣΩΛ 
• CARRIER ΕΛΛΑΣ 
• CLIMA COMFORT COMPONENTS EΠE (TROX) 
• ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ  
• ENERGY � SP PREVEZANOS 
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ  
• ΚΑ-RO 

• KLIMATAIR 
• LENNOX ΕΛΛΑΣ  
• McQUAY HELLAS 
• Project 
• SIEMENS 
• TRANE ΕΛΛΑΣ  
• 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). 
  
 

Ακολουθούν δυο οµιλίες που έγιναν κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου  
που διοργάνωσε το Ελληνικό Παράρτηµα στις 25 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Κου ∆ηµοσθένη Αγορή 

Προέδρου Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
 

Κου Στέλιου ∆ιαµαντίδη 
Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆ΜΗ) 
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Ενεργειακά Αποδοτικά 
και Φιλικά Κτίρια

∆ηµοσθένης Αγορής∆ηµοσθένης Αγορής
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
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Οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη δυνατότητα 
εξοικονόµησης ενέργειας στην ΕΕ 1998- 2010
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Πηγή: Energy Efficiency in the European Community-COM 1998
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•• Μέση ετήσια εξοικονόµηση Μέση ετήσια εξοικονόµηση 
ενέργειας = ενέργειας = 14.000 14.000 TOETOE/έτος/έτος

(22% της προβλεπόµενης, στο 2010, (22% της προβλεπόµενης, στο 2010, 
κατανάλωσης στα δηµόσια κτίριακατανάλωσης στα δηµόσια κτίρια))

•• Μέση ετήσια µείωση Μέση ετήσια µείωση 
εκποµπών εκποµπών COCO22= = 7.0007.000 tntn//έτοςέτος

Ενεργειακή Ενταση στην Ευρώπη
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου του Π.Σ.∆.Μ-Η.  

κ. Στέλιου ∆ιαµαντίδη 
Στο 4ο ∆ιεθνές Περιφερειακό Συνέδριο ASHRAE & EXPO 

 
«Χαιρετίζουµε µε τη σειρά µας την Ηµερίδα του Ελληνικού Τµήµατος της ASHRAE 
για το θέµα των ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών κτιρίων. Συγχαίρουµε τους 
διοργανωτές για αυτήν την προσπάθεια και θα περιµένουµε µε ενδιαφέρον τα 
συµπεράσµατα της ηµερίδας σας. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ο τοµέας της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια 
αποτελεί χρόνια και πάγια επιδίωξη του συλλόγου µας. Η κατανάλωση ενέργειας 
στον κτιριακό τοµέα της χώρας µας είναι της τάξεως του 40%. Ο µέσος ρυθµός 
αύξησης της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία ανήλθε 
στο 4,6%. Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση µε το πετρέλαιο σε συνδυασµό µε 
την µαζική εισροή µεταναστών και τη ραγδαία εξάπλωση του κλιµατισµού κατά την 
τελευταία δεκαετία συνέτειναν σε αύξηση ρεκόρ της κατανάλωσης ρεύµατος. Η 
αύξηση υπολογίζεται για την επόµενη 10-ετία ότι θα διατηρηθεί σε ένα ποσοστό 
ετήσιας της τάξεως του 2 έως 3 % σύµφωνα µε όλες τις µελέτες. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται: 
► κατά µεν το θέρος στην συνεχιζόµενη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των 
κλιµατιστικών . Τονίζεται ότι η ετήσια εγκατάσταση νέων κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων περί τα 300 MW στον οικιακό και τα 250 MW στον εµπορικό τοµέα.  
► κατά δε τον χειµώνα στις συνεχιζόµενες χαµηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας 
έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα συχνά να 
προτιµάται η χρήση ηλεκτρικών σωµάτων ή αντλιών θερµότητας στην θέση της 
λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης ή της τοπικής θέρµανσης µε πετρέλαιο, ΦΑ ή 
υγραέριο. 
 
Ο κανονισµός θερµοµόνωσης που εισήχθη στην χώρα µας πριν 28 περίπου χρόνια 
συνέβαλε σηµαντικά στην συγκράτηση της κατανάλωσης πετρελαίου. Ο κανονισµός 
αυτός εφαρµόζεται σήµερα σε ένα µεγάλο ποσοστό των νέων κτιρίων. Όµως ο 
κανονισµός αυτός δεν επαρκεί για να αντιµετωπίσει την ραγδαία αύξηση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης συχνά στέκεται εµπόδιο στη χρήση της 
ηλιακής ενέργειας και ιδιαίτερα στην εφαρµογή µεθόδων βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής. Για τον λόγο αυτό ο σύλλογός µας έχει ζητήσει από καιρό την 
δραστική αναβάθµιση του κανονισµού αυτού ώστε να περιλάβει: 
1. Βελτιωµένα µέτρα θερµοπροστασίας ιδιαίτερα για τις βορειότερες κλιµατικές 
ζώνες της χώρας µας. 
2. ∆ιαφοροποίηση των απαιτήσεων θερµοµόνωσης µεταξύ του οικιακού και του 
εµπορικού τοµέα. 
3. Εισαγωγή µέτρων ηλιοπροστασίας των κτιρίων, ιδιαίτερα του εµπορικού τοµέα. 
4. Εισαγωγή απαιτήσεων βελτιωµένης απόδοσης των Η/Μ εγκαταστάσεων των 
κτιρίων στους τοµείς θέρµανσης, ψύξης, αερισµού, φωτισµού και παραγωγής ζεστού 
νερού. 



 

 

 
Προς αυτήν την κατεύθυνση ο σύλλογός µας και ειδικότερα το ΚΕΚ Μ-Η 
διοργανώνει συνεχώς από το 1999 προγράµµατα κατάρτισης για µηχανικούς σχετικά 
µε τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια. Με τα προγράµµατα αυτά έχουν ήδη 
εκπαιδευθεί εκατοντάδες συναδέλφων επάνω στις τεχνικές σχεδίασης και λειτουργίας 
ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Ως βάση εκπαίδευσης ο Π.Σ.∆.Μ-Η. ακολουθεί τα 
δύο πρωτοπόρα πρότυπα της ASHRAE το 90.1 και το 90.2 του 1989 (όπως αυτά 
αναθεωρήθηκαν το 1999). Σηµειώνεται ότι τα πρότυπα  ASHRAE αποτελούσαν 
πάντα την βασική µέθοδο εκπαίδευσης των συναδέλφων Μ-Η στον τοµέα της 
Θέρµανσης- Ψύξης- Κλιµατισµού. 
 
Πρόσφατα µε την διοργάνωση του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Μ-Η ο σύλλογος 
είχε την ευκαιρία να αναδείξει για άλλη µία φορά την άµεση απαίτηση για την 
θέσπιση ειδικών µέτρων αποδοτικής σχεδίασης και εξοικονόµησης ενέργειας στα 
κτίρια. 
 
Κυρίες και Κύριοι, σήµερα η Οδηγία 2002/91/ΕΚ επιβάλει σε όλα τα κράτη µέλη την 
υποχρεωτική εφαρµογή κανόνων συνολικής αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων. Η βελτίωση αυτή δεν αφορά µόνον την οικονοµία καυσίµων θέρµανσης 
αλλά επεκτείνεται και στην οικονοµία ενέργειας για την ψύξη, τον κλιµατισµό, τον 
φωτισµό, τον αερισµό και την παραγωγή ζεστού νερού. Η οδηγία αυτή δεν µπορούσε 
να έλθει σε καταλληλότερη στιγµή. Θα πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στην 
αλόγιστη χρήση κλιµατιστικών µονάδων χαµηλού βαθµού απόδοσης, στην 
κατασκευή ενεργοβόρων κτιρίων, στην έλλειψη σωστής συντήρησης και ελέγχου 
λεβήτων, καυστήρων ή µονάδων κλιµατισµού. Ο σωστός σχεδιασµός των νέων 
κτιρίων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο κατάρτισης και εκπαίδευσης του 
τεχνικού κόσµου της χώρας. 
 
Ο σύλλογός µας είναι σήµερα έτοιµος να συµβάλλει τόσο στο δηµόσιο διάλογο για 
την θέσπιση των νέων κανονισµών όσο και στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσµου. Ο 
Β΄Αντιπρόεδρος του Π.Σ.∆.Μ-Η. ∆ρ Απόστολος Ευθυµιάδης θα είναι εδώ να 
µεταφέρει αναλυτικά τις απόψεις του συλλόγου µας για το θέµα της εναρµόνισης της 
νέας Οδηγίας και να παρουσιάσει τη προτεινόµενη µέθοδο προσαρµογής, σύµφωνα 
και µε τα πρότυπα της ASHRAE  90.1 και 90.2. 
 
Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».   
 


