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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παραρτήµατος και του 
Ελληνικού Σωµατείου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007 στο ξενοδοχείο Ledra 
Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα. 

Η επόµενη εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Συµπαραγωγή & Ψύκτες Απορρόφησης» θα γίνει 
την Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007 στην Αθήνα, µε οµιλητές τους κ. ∆ηµήτρη Γαλανάκη και Γιώργο Σκαρπέτη,  
TEMA Ενεργειακή A.E. και τον κ. Βασίλη Ηλιάδη, ENERGA A.E.. Παράλληλα µε το τεχνικό πρόγραµµα, 
όπως σε κάθε εκδήλωση, θα υπάρχει και η Έκθεση Χορηγών του Ελληνικού Παραρτήµατος. Το αναλυτικό 
πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Το Σωµατείο διοργάνωσε στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Βιώσιµος Σχεδιασµός 
Κτιρίων». Οµιλητές ήταν ο κ. Αλέξανδρος Τοµπάζης, Αρχ/νας Γραφείο Μελετών Α.Ν. Τοµπάζη και ο κ. 
Μιχάλης Καράγιωργας, ∆ρ Ενεργειακός Μηχανολόγος. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην 
οποία συµµετείχαν προσκεκληµένοι αρχιτέκτονες και µηχανολόγοι µηχανικοί, µε συντονιστή τον κ. Νίκο 
Χαζάπη. Στην εκδήλωση συµµετείχαν περίπου 220 συνάδελφοι, αριθµός πρωτοφανής για εκδήλωση τεχνικής 
ενηµέρωσης. 

Σε συνεργασία µε τον ΠΣ∆ΜΗ Περιφερειακό Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης, διοργανώνεται τεχνικό σεµινάριο µε 
θέµα «Γεωθερµικός Κλιµατισµός» στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 13 Ιουνίου 2007, µε οµιλητή τον διακεκριµένο 
συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρο 2006-07 του Ελληνικού Παραρτήµατος. 

Συγχαρητήρια στο κ. Ανδρέα Ανδρουτσόπουλο για την προαγωγή του στο βαθµό του Πλήρους Μέλους � 
Member ASHRAE. Οι συνάδελφοι που είναι στο βαθµό του Associate Member πρέπει να φροντίσουν για την 
προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό του Member. Σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στο τέλος του ∆ελτίου. 

Το Ελληνικό Παράρτηµα προγραµµατίζει εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης για τις 
15 Ιουνίου 2007, στην οποία θα συµµετάσχει και ο κ. Terry Townsend, Πρόεδρος 
της ASHRAE κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα. 

Η βιβλιοθήκη του Σωµατείου εµπλουτίστηκε µε την απόκτηση όλων των 
Κανονισµών & Τεχνικών Οδηγιών της ASHRAE. Η πρόσβαση σε αυτά είναι 
δυνατή για τα µέλη της ASHRAE στην έδρα του Σωµατείου. 

Στο τέλος του ∆ελτίου επισυνάπτεται ένα τεχνικό εγχειρίδιο για τη λειτουργία 
και συντήρηση συστηµάτων HVAC σε ξενοδοχεία, που προετοιµάστηκε για το 
ΚΑΠΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος HOTEST. 
 
Επιµέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς 
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ΜΕΛΗ  ∆.Σ.  2006 - 2007 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2006 - 2007 

 

Πρόεδρος 
 

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

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

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

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Κουτσογιάννης 
Τηλ.: 210  8960480 

Εmail: akoutsoyiannis@yahoo.com 

 

Γραµµατέας 
 

∆ηµήτρης Ιωαννίδης 
Τηλ.: 210  6107080 

Εmail: dioan@otenet.gr 
 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

 
Εmail: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

Εmail: lj2moore@attglobal.net 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Βασίλης Ζούκος 
Τηλ.: 210  9323331 
Εmail: vzoukos@tee.gr 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων - ARC:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Κ. Παπακώστας, " 2310 996025, ! dinpap@eng.auth.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:  
Π. Κουτσογιάννη, " 210 8112208, ! koutsvi@yahoo.com 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ.Α. Μπαλαράς, " 210 8109152, ! costas@meteo.noa.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! dimitris@ashrae.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:  
Β. Ζούκος, " 210 9323331, ! vzoukos@tee.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 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  24 ΜΑΪΟΥ, 2007 
Συµπαραγωγή & Ψύκτες Απορρόφησης 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE διοργανώνει 
Εκδήλωση Τεχνικής Ενηµέρωσης µε θέµα 
«Συµπαραγωγή & Ψύκτες Απορρόφησης» την 
Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007, στο ξενοδοχείο Ledra 
Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα. Οι οµιλητές θα 
καλύψουν θέµατα σχετικά µε τις τεχνολογίες και 
εφαρµογές της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού, 
θερµότητας και ψύξης, καθώς επίσης και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των ψυκτών απορρόφησης, 
παραδείγµατα εφαρµογών και ανάλυσης κύκλου ζωής. 

Παράλληλα µε το τεχνικό πρόγραµµα, όπως σε κάθε 
εκδήλωση, θα υπάρχει και η Έκθεση Χορηγών του 
Ελληνικού Παραρτήµατος. 

 
 

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

της µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (dimitris@ashrae.gr)  
ή µε fax (210 7239916),  

Υπ�όψη ∆. Χαραλαµπόπουλου. 

Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή. 
 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης 
«Συµπαραγωγή & Ψύκτες Απορρόφησης» 

Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007        Ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα 
 
17:00 � 17:45  Προσέλευση  -  Καφές.  Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήµατος 
17:45 � 18:00  Χαιρετισµός, Απολογισµός απερχόµενου ∆Σ (Α. Ρηγοπούλου, Πρόεδρος & ∆ηµ. 

Χαραλαµπόπουλος, Ταµίας). Παρουσίαση πιστοποιητικού αναγνώρισης στην 
απερχόµενη Πρόεδρο (Α. Ρηγοπούλου) από τον Πρόεδρο 2007-08 (Κ. Κουτσογιάννη) 

Τεχνικό Πρόγραµµα 
18:00 � 18:45  Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού, Θερµότητας & Ψύξης � Επενδυτική πρόκληση ή 

ανάγκη; 
Εισηγητές: ∆ηµήτρης Γαλανάκης, Η.Μ., Γενικός ∆/ντης TEMA Ενεργειακή A.E. 
 Γιώργος Σκαρπέτης, Η.Μ., ∆/ντης Πωλήσεων, TEMA Ενεργειακή A.E. 

18:45 � 19:00  Eρωτήσεις - Συζήτηση 
19:00 � 19:45 Ψύκτες Απορρόφησης � Αρχές λειτουργίας & εφαρµογές 

Εισηγητής: Βασίλης Ηλιάδης, Χ.Μ., ∆/ντης Πωλήσεων, ENERGA A.E. 
19:45 � 20:00  Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:00 � 21:00   Μπουφές 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Fax: 210 7239916      Εmail: dimitris@ashrae.gr 
Υπ�όψη ∆.Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007 

 
 
Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ���������� 
 
∆ιεύθυνση: �����������������������������������������.. 
 
Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   Email: �����.�����.. 
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «Βιώσιµος Σχεδιασµός Κτιρίων» 
Το Σωµατείο διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκδήλωση 
τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Βιώσιµος Σχεδιασµός Κτιρίων». 
Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την 
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007, και συµµετείχαν περίπου 220 άτοµα.  
 
Παράλληλα µε την εκδήλωση διοργανώθηκε έκθεση 14 
εταιρειών - χορηγών του Ελληνικού Παραρτήµατος, που 
δραστηριοποιούνται στον κλιµατισµό, θέρµανση, ψύξη, 
εξοπλισµό εγκαταστάσεων, αυτοµατισµούς κλπ. Ακολούθησε 
συνεστίαση. 
 
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης ξεκίνησε µε χαιρετισµό και 
σύντοµη οµιλία από τον Κώστα Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρο 
∆.Σ. 2006-07 του Ελληνικού Παραρτήµατος της ASHRAE.  
 
Ακολούθησαν δυο οµιλίες µε θέµα: 

• Αρχιτέκτονες & Η/Μ Μηχανικοί. ∆ύο κόσµοι 
διαφορετικοί; 
Εισηγητής: Αλέξανδρος Τοµπάζης, Αρχ/νας Γραφείο Μελετών 
Α.Ν. Τοµπάζη 

• Η/Μ προτάσεις προς ένα πράσινο και βιώσιµο κτίριο. 
Αποτελέσµατα χρήσης από περιπτώσεις 
επαγγελµατικών κτηρίων 
Εισηγητής: Μιχάλης Καράγιωργας, ∆ρ Ενεργειακός 
Μηχανολόγος PARIS VII 

 
Οι παρουσιάσεις των οµιλητών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr 
«Εκδηλώσεις», «Σεµινάρια» http://www.ashrae.gr/seminaria.html 

 
Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία 
συµµετείχαν προσκεκληµένοι αρχιτέκτονες και µηχανολόγοι 
µηχανικοί, µε συντονιστή τον κ. Νίκο Χαζάπη.  
 

 
Οι συµµετέχοντες στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (από αριστερά προς δεξιά): Ν. 

Χαζάπης (Μ.Μ.), Ι. Παπαγρηγοράκης (Μ.Μ. JEPA), Μ. Καράγιωργας (Μ.Μ. BONAIR), Α. 
Τοµπάζης (Α.Μ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ), Ι. Μακατσώρης (Μ.Μ. ΤΕΑΜ Μ-Η), ∆. Κυριµλίδης 

(Μ.Η. Λ∆Κ), Χ. Ζόµπολας (M.M. INSTA). 

 
Ο κος Κων/νος Κουτσογιάννης, Αντιπρόεδρος 2006-07 

(αριστερά) απένειµε στους δυο οµιλητές, Α. Τοµπάζη 
(κέντρο) και Μ. Καράγιωργα (δεξιά) αντίγραφο του νέου 
βιβλίου της ASHRAE Πράσινος Οδηγός � ASHRAE Green 

Guide. 
 
 
 

 
Αλέξανδρος Τοµπάζης 

 
 
 

 
Μιχάλης Καράγιωργας 

 
 
 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2007 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό του Σωµατείου Ελληνικό 
Παράρτηµα ASHRAE, προκηρύχθηκαν για την Πέµπτη, 24 
Μαΐου, 2007 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, 
που θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. 
Συγγρού 115, Αθήνα, στις 17:00.  

 
 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσα µέλη είναι οικονοµικά 
τακτοποιηµένα µε την ASHRAE. Για κάθε θέση, επιλέγετε έναν 
υποψήφιο, εκτός της θέσης των αντιπροσώπων για την οποία 
εκλέγονται 2 υποψήφιοι. Μπορείτε να συµπληρώσετε και κάποιο 
άλλο όνοµα εκτός ψηφοδελτίου.  
 
Τα ψηφοδέλτια µπορούν να σταλούν µέχρι τις 23 Μαΐου µέσω 
φαξ (210-7239916) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην 
διεύθυνση costas@meteo.noa.gr. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε και 
αυτοπροσώπως την ηµέρα των εκλογών Πέµπτη, 24 Μαΐου, 2007, 
µέχρι τις 17:30. 
 

 

 
Τα µέλη της ASHRAE που δεν έχουν λάβει το ψηφοδέλτιο 
και επιθυµούν να ψηφίσουν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή fax, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον 
Κ. Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr) για να τους σταλεί. 

 
 
 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 
Γεωθερµικός Κλιµατισµός  
Σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Περιφερειακό 
Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης, διοργανώνεται τεχνικό σεµινάριο µε 
θέµα «Γεωθερµικός Κλιµατισµός» στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 
13 Ιουνίου 2007, µε οµιλητή τον διακεκριµένο συνάδελφο Κ. 
Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρο 2006-07 του Ελληνικού 
Παραρτήµατος.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον κ. 
Κουτρούλη, ΠΣ∆ΜΗ - Περιφερειακό Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ � «Εισαγωγή στα Συστήµατα 
Κλιµατισµού, Εξοπλισµός & Εφαρµογές» 
Το Ελληνικό Παράρτηµα ξεκίνησε την διοργάνωση 
εκδηλώσεων για φοιτητές µε τίτλο «Εισαγωγή στα Συστήµατα 
Κλιµατισµού, Εξοπλισµός & Εφαρµογές», διάρκειας 2 ωρών, 
µε οµιλητή τον διακεκριµένο συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη 
(τ.Επίτιµο Πρόεδρο TRANE Hellas), Αντιπρόεδρο 2006-07 του 
Ελληνικού Παραρτήµατος. Οι εκδηλώσεις γίνονται στα τµήµατα 
Μηχανολογίας Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ 
της Ελλάδα, µε την παρουσίαση των βασικών αρχών 
κλιµατισµού, µεθόδων υπολογισµού φορτίων, αρχών θερµικής 
άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, αναλύοντας 
τον συναφή εξοπλισµό και παρουσιάζοντας παραδείγµατα 
εφαρµογών. Στα πλαίσια της εκδήλωσης γίνεται επίσης µια 
σύντοµη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ASHRAE, µε 
έµφαση στις παροχές και τα πλεονεκτήµατα για τους φοιτητές-
µέλη της ASHRAE, και της ιστορίας του Ελληνικού 
Παραρτήµατος. 

 
Ο Κ. Κουτσογιάννης, εισηγητής του σεµιναρίου. 

∆εν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση και το µόνο που απαιτείται είναι να βρεθεί το κατάλληλο αµφιθέατρο ή 
αίθουσα στον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος όπου µπορεί να γίνει η εκδήλωση και να προσκληθούν οι 
φοιτητές που ενδιαφέρονται. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνει µια παρόµοια εκδήλωση στο δικό σας εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Καθ. Κ. Παπακώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής Φοιτητών 
(dinpap@eng.auth.gr). 

 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  15 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2007 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ASHRAE ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Το Ελληνικό Παράρτηµα προγραµµατίζει εκδήλωση τεχνικής 
ενηµέρωσης για τις 15 Ιουνίου 2007, στην οποία θα συµµετάσχει 
και ο κ. Terry Townsend, Πρόεδρος της ASHRAE.  

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο κ. 
Townsend θα συναντηθεί µε κυβερνητικούς και επαγγελµατικούς 
εκπροσώπους και εταιρείες, για να συζητήσει θέµατα σχετικά µε 
το έργο της ASHRAE για τη βιώσιµη ανάπτυξη και ειδικότερα το 
ρόλο της Ένωσης για τις HVAC εγκαταστάσεις και τα κτίρια. 
 

 
Terry Townsend, P.E., FASHRAE  

2006-07 President. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Η βιβλιοθήκη του Σωµατείου εµπλουτίστηκε µε την απόκτηση 
όλων των Κανονισµών & Τεχνικών Οδηγιών της ASHRAE.  

Επίσης υπάρχουν διαθέσιµα: 
✔ Tο νέο βιβλίο της ASHRAE «Green Guide» The Design, 

Construction, and Operation of Sustainable Buildings, 2nd 
ed., 2006, το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται µε την 
µελέτη, τον σχεδιασµό, την παραλαβή και την λειτουργία, 
πράσινων κτιρίων. 

✔ Τα τέσσερα Handbooks: Fundamentals, Refrigeration, HVAC 
Applications, HVAC Systems & Equipment. 
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Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για τα µέλη της ASHRAE 
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις σχετικές εκδόσεις έτσι 
ώστε να µπορούν να ενηµερώνονται για το περιεχόµενό τους. ∆εν 
είναι όµως διαθέσιµα προς δανεισµό. Για περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Κα Άννα 
Ρηγοπούλου (jepa@tee.gr, 210 7258111) ή µε κάποιο άλλο µέλος 
του ∆Σ. 
 

 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 21/3, 29/3, 12/4, 3/5/2007. Τα 
βασικότερα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: 
✔ Οργάνωση εκλογών ∆Σ 2007-08. 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 24/5/2007. 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 15/6/2007. 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης στην Κρήτη. 
✔ Οργάνωση εκδηλώσεων για φοιτητές. 
✔ Εξεύρεση χορηγιών. 
✔ Οργάνωση τεχνικών σεµιναρίων για µηχανικούς.  

 
 
∆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 τις 
εργασίες 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 
• 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. Essam E. Khalil (Αίγυπτος) 
• Εσωτερική Ποιότητα Αέρα στα Κτίρια - ∆ρ. Αργυρώ Λαγούδη, Χηµικός Μηχ/κός 
• Σχεδιασµός Ενεργειακά Αποδοτικών Εγκαταστάσεων Φωτισµού - ∆ρ. Άρης 

Τσαγκρασούλης, Φυσικός 
• Ενεργειακή Συµπεριφορά των Ευρωπαϊκών Κτιρίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για 

Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια - ∆ρ. Κων/νος Α. Μπαλαράς, Μηχ/γος Μηχ/κός 
• Επιθεωρήσεις Λεβήτων & Κλιµατιστικών � ∆ρ. Ηλίας Σοφρώνης, Μηχ/γος Μηχ/κός 
• Επικαιροποίηση του Θεσµικού Πλαισίου για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια στην 

Ελλάδα � ∆ρ. Αργυρώ ∆ηµούδη, Πολιτικός Μηχ/κός 
• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Συµπαραγωγή, Εφαρµογές στα Κτίρια � Κώστας 

Θεοφύλακτος, Μηχ/γος Μηχ/κός. 
 

 
 
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). 
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ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Terry Townsend 

 
 http://www.ashrae.org/aboutus/page/1246#members 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ASHRAE 
H ASHRAE απονέµει κάθε χρόνο µια σειρά από τεχνολογικά 
βραβεία µε σκοπό: 
✔ Να αναγνωρίσει τα µέλη της ASHRAE που σχεδιάζουν ή/και 
συλλαµβάνουν καινοτόµες τεχνολογίες που αποδεικνύονται 
µέσω των πραγµατικών δεδοµένων λειτουργίας. 

✔ Να ενηµερώσει τα άλλα µέλη της ASHRAE σχετικά µε τις 
καινοτόµες τεχνολογίες. 

✔ Να δώσει έµφαση στα τεχνολογικά επιτεύγµατα των µελών 
της ASHRAE προς τρίτους,  συµπεριλαµβανοµένων 
επαγγελµατιών και άλλων διεθνών ενώσεων, καθώς επίσης 
και τους ιδιοκτήτες κτιρίων και εγκαταστάσεων.  

Κάθε χρόνο η ASHRAE απονέµει βραβεία σε επτά κατηγορίες:  
- Εµπορικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα)  
- Εκπαιδευτικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα) 
- Νοσοκοµεία (νέα και υπάρχοντα)  
- Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή διαδικασίες (νέες και 
υπάρχουσες)  

- Κτίρια συνάθροισης (νέα και υπάρχοντα) 
- Κτίρια κατοικιών (νέα και υπάρχοντα) 
- Εφαρµογές εναλλακτικών ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Σε κάθε κατηγορία απονέµεται ένα πρώτο και ένα δεύτερο 
βραβείο, και µια τιµητική αναφορά. Επίσης, ένας από τους 
πρώτους νικητές µπορεί να επιλεχτεί για να λάβει το βραβείο της 
ASHRAE για Engineering Excellence. Ο νικητής θα πρέπει να 
έχει επιτύχει την υψηλότερη βαθµολογία σύµφωνα µε τα κριτήρια 
της αξιολόγησης. 
 

 

 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του 
προγράµµατος και της διαδικασίας 
υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση: 
www.ashrae.org/publications/detail/14704  

 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ASHRAE 
Οι Τεχνικές Επιτροπές (TC) αποτελούν τον πυρήνα 
των τεχνικών και επιστηµονικών δραστηριοτήτων της 
ASHRAE. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθούν από 
κοντά τις εξελίξεις, να συµµετέχουν και να συµβάλλουν 
ενεργά στο έργο της ASHRAE, µπορούν να γίνουν µέλη 
των επιτροπών που τους ενδιαφέρουν, επικοινωνώντας 
µε τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής. 

1.0 - Fundamentals and General 
TC 1.1 Thermodynamics and Psychrometrics  
TC 1.2 Instruments and Measurements   
TC 1.3 Heat Transfer and Fluid Flow   
TC 1.4, Control Theory and Application   
TC 1.5 Computer Applications   
TC 1.6 Terminology   
TC 1.7 General Legal Education  
TC 1.8 Mechanical Systems Insulation   
TC 1.9 Electrical Systems   
TC 1.10 Cogeneration Systems  
TC 1.11 Electric Motors and Motor Control  
TC 1.12 Moisture Management in Buildings (MMB)  
TG1.Exergy Analysis for Sustainable Buildings  

 

http://www.ashrae.org/technology/page/104 

 

 

 
7.0 - Building Performance 
TC 7.1 Integrated Building Design  
TC 7.3 Operation and Maintenance Management  
TC 7.4 Building Operation Dynamics  
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2.0 - Environmental Quality 
TC 2.1 Physiology and Human Environment   
TC 2.2 Plant and Animal Environment Removal Equipment   
TC 2.3 Gaseous Air Contaminants and Equipment   
TC 2.4 Particulate Air Contaminants and Particulate 
Contaminant Removal Equipment   
TC 2.5 Global Climate Change  
TC 2.6, Sound and Vibration Control   
TC 2.7 Seismic and Wind Restraint Design   
TC 2.8 Building Environmental Impacts and Sustainability   
TRG2.BCBR, Technical Resource Group on Blast, Chemical 
and Biological Remediation   
TG2. UV Air and Surface Treatment   

3.0 - Materials and Processes 
TC 3.1 Refrigerants and Secondary Coolants   
TC 3.2 Refrigerant System Chemistry   
TC 3.3 Refrigerant Contaminant Control   
TC 3.4 Lubrication   
TC 3.6 Water Treatment   
TC 3.8 Refrigerant Containment  

4.0 - Load Calculations and Energy 
Requirements 
TC 4.1 Load Calculation Data and Procedures   
TC 4.2 Climatic Information   
TC 4.3 Ventilation Requirements and Infiltration    
TC 4.4 Building Materials and Envelope Performance   
TC 4.5 Fenestration   
TC 4.7 Energy Calculations   
TC 4.10 Indoor Environmental Modeling  

5.0 - Ventilation and Air Distribution 
TC 5.1 Fan Design and Application   
TC 5.2 Duct Design   
TC 5.3 Room Air Distribution   
TC 5.4 Industrial Process Air Cleaning  
TC 5.5 Air-to-Air Energy Recovery   
TC 5.6 Control of Fire and Smoke   
TC 5.7 Evaporative Cooling   
TC 5.8 Industrial Ventilation   
TC 5.9 Enclosed Vehicular Facilities   
TC 5.10 Kitchen Ventilation   
TC 5.11 Humidifying Equipment  

6.0 - Heating Equipment, Heating and Cooling 
Systems and Applications 
TC 6.1 Hydronic and Steam Equipment and Systems   
TC 6.2 District Energy   
TC 6.3 Central Forced Air Heating and Cooling Systems   
TC 6.5 Radiant and Convective Space Heating and Cooling   
TC 6.6 Service Water Heating   
TC 6.7 Solar Energy Utilization   
TC 6.8 Geothermal Energy Utilization   
TC 6.9 Thermal Storage   
TC 6.10 Fuels and Combustion  

TC 7.5 Smart Building Systems  
TC 7.6 Systems Energy Utilization 
TC 7.7 Testing and Balancing 
TC 7.8 Owning and Operating Costs  
TC 7.9 Building Commissioning 

8.0 - Air-Conditioning and Refrigeration 
System Components 
TC 8.1 Positive Displacement Compressors   
TC 8.2 Centrifugal Machines   
TC 8.3 Absorption and Heat Operated Machines   
TC 8.4 Air-to-Refrigerant Heat Transfer Equipment   
TC 8.5 Liquid-to-Refrigerant Heat Exchangers   
TC 8.6 Cooling Towers and Evaporative Condensers   
TC 8.7 Combustion Gas Turbine Inlet Air Cooling 
Systems 
TC 8.8 Refrigerant System Controls and Accessories   
TC 8.9 Residential Refrigerators and Food Freezers  
TC 8.10 Mechanical Dehumidification Equipment and 
Heat Pipes  
TC 8.11 Unitary and Room Air Conditioners and Heat 
Pumps  
TC 8.12, Desiccant Dehumidification Equipment & 
Components 

9.0 - Building Applications 
TC 9.1 Large Building Air-Conditioning Systems   
TC 9.2 Industrial Air Conditioning   
TC 9.3 Transportation Air Conditioning   
TC 9.4 Applied Heat Pump/Heat Recovery Systems   
TC 9.5 Residential and Small Building Applications 
TC 9.6 Healthcare Facilities   
TC 9.7 Educational Facilities   
TC 9.8 Large Building Air-Conditioning Applications   
TC 9.9 Mission Critical Facilities, Technology Spaces 
and Electronic Equipment  
TC 9.10 Laboratory Systems   
TC 9.11 Clean Spaces   
TC 9.12 Tall Buildings   
TG9.JF, Task Group 9.JF, Justice Facilities  

10.0 - Refrigeration Systems 
TC 10.1 Custom Engineered Refrigeration Systems   
TC 10.2 Automatic Icemaking Plants and Skating Rinks   
TC 10.3 Refrigerant Piping   
TC 10.4 Ultra-Low Temperature Systems and 
Cryogenics   
TC 10.5 Refrigerated Distribution and Storage Facilities   
TC 10.6 Transport Refrigeration   
TC 10.7 Commercial Food and Beverage Cooling 
Display and Storage   
TC 10.8 Refrigeration Load Calculations   
TC 10.9 Refrigeration Application for Foods and 
Beverages   
TC 10.10 Management of Lubricant in Circulation  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ASHRAE  
Η ASHRAE διοργανώνει 2 συνέδρια κάθε χρόνο. Το χειµερινό 
συνέδριο διοργανώνεται στα τέλη Ιανουαρίου κάθε χρόνου σε 
συνδυασµό µε το AHR Expo, και το θερινό συνέδριο 
διοργανώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου. 

Τα συνέδρια της ASHRAE είναι µοναδική ευκαιρία να 
ενηµερωθείτε για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να κάνετε 
επαγγελµατικές επαφές και να ανταλλάξετε απόψεις µε περίπου 
4000 συναδέλφους και µέλη της ASHRAE, να επιλέξετε και να 
παρακολουθήσετε µεταξύ των 350 τεχνικών οµιλιών και 
παρουσιάσεων στα περίπου 115 τεχνικά προγράµµατα που 
περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και να συµµετάσχετε σε 
κάποια από τις περίπου 100 τεχνικές επιτροπές που θα 
συνεδριάζουν κατά την διάρκεια των συνεδρίων. 

Το πρόγραµµα των συνεδρίων της ASHRAE έχει ως εξής: 

 Χειµερινά συνέδρια  
& AHR Expo 

Θερινά Συνέδρια 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011    

 
19-23 Ιανουαρίου-New York 
24-28 Ιανουαρίου-Chicago 
23-27 Ιανουαρίου-Orlando 
29 Ιαν µε 2 Φεβ -Las Vegas 

23-27 Ιουνίου-Long Beach 
21-25 Ιουνίου-Salt Lake City 
20-24 Ιουνίου-Louisville 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  
http://www.ashrae.org/publications/page/573 
 

 
 
 

   

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Τα Ενηµερωτικά ∆ελτία της ASHRAE για Φοιτητές είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASHRAE � 
Student Zone στην διεύθυνση 
 
http://www.ashrae.org/students/page/455 
 
µε πολλές χρήσιµες πληροφορίες.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες της 
ASHRAE για τους φοιτητές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org και επιλέξτε Student Zone. 

 
http://www.ashrae.org/students/ 
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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 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 ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ - MEMBER 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό του Εταίρου Μέλους - 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 
Πλήρους 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. Επιπλέον, όταν εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε ένα κουπόνι 
αξίας 20$ από την ASHRAE το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναντι της ετήσιας συνδροµής σας ή για 
την αγορά εκδόσεων ή άλλων προϊόντων από την ASHRAE. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης 
Μελών (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
Συγχαρητήρια στο συνάδελφο 

Ανδρέα Ανδρουτσόπουλο 

για την προαγωγή του  

στο βαθµό του Πλήρους Μέλους � Member ASHRAE 

 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ASHRAE 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήµατος, 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών (Τηλ.: 210 
8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
  

 

 

  
            

 
 

**these Standards are expected to be released in June! 

Continuous Maintenance Standards to Include:  
 Standard 90.1-2007, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential  

     Buildings (I-P and SI) 
 Standard 90.1-User’s Manual 
 Standard 90.2-2007, Energy Efficiency Design of Low-Rise Residential Buildings 
 Standard 62.1-2007, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality  
 Standard 62.1 User’s Manual 
 Standard 62.2-2007, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
 Standard 52.2-2007, Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle 

Size 
 Standard 140-2007, Method of Testing for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 
 Standard 15-2007, Safety Standard for Refrigeration Systems 
 Standard 34-2007, Designation and Safety Classification of Refrigerants 

New Standards to Include:  
 Standard 124-2007, Method of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 
 Standard 183-2007, Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential 

Buildings 
Reaffirmations to Include: 

 Standard 32.3-2003 (RA 2007), Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing 
Equipment 

 

Visit the ASHRAE Bookstore at Long 
Beach for the Latest in Standards! 

 

 
2007 ASHRAE 

Handbook – HVAC 
Applications 

 
 
 
 
Air-Conditioning 
Systems Design 

Manual, 2nd Edition 
 
 

 
 
 

Additional ASHRAE titles 
can be purchased at 

www.ashrae.org

Hot Products 
Coming in 

June! 

Registration 
Now Open! 

 

 

Join 
ASHRAE 
in Long 
Beach 
June  
23-27 

 

You will enjoy: 
Technical Programs 
Guest Speakers 
Technical Tours 
General Tours 
Continuing Education 
Members Night Out 
Welcome Party 
Networking   
  

 

 
Register at 

www.ashrae.org/longbeach 
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ  
Το 2ο διεθνές συνέδριο για τον ηλιακό κλιµατισµό 
διοργανώνεται στην Ισπανία, 18-19 Οκτωβρίου 2007, από την 
OTTI s.v. και υποστηρίζεται από τους εξής οργανισµούς: 
International Energy Agency � IEA Solar Heating and Cooling 
Programme, Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. � FGK, German 
Society of Refrigeration and Air Conditioning � DKV, 
Energiesparverband, Research Centre for Energy, Environment 
and Technology � CIEMAT. 

Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει: Components (heat 
driven water chillers, heat driven open cycles), Systems 
Technology, Practical Experience: Operation, Maintenance, 
Energy Performance, Cost Performance, Solar Cooling 
Applications, System Design: Design Tools, Simulation, 
Engineering. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο είναι 
διαθέσιµες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 
http://www.otti.de/pdf/energie/sac2611cfp.pdf 
  

 
 
 
 

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.  
 
 
 
 

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.  
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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 

CARRIERCARRIERCARRIERCARRIER    
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.    

 
 
 
 
 
 
 

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 EΠECOMPONENTS EΠECOMPONENTS EΠECOMPONENTS EΠE    

 

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

Τηλ: 210 725 5925  Φαξ: 210 725 5927 
Ε-mail: climacom@otenet.gr 

www.troxtechnik.com 

 ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ    
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.    

    
 

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

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

DAIKINDAIKINDAIKINDAIKIN    
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Λ. Κηφισίας 197, 151 24 Μαρούσι 
Τηλ: 210 876 1300  Φαξ: 210 876 1400 

E-mail: info@daikin.gr  
www.daikin.gr 

ΕΚΑΕΚΑΕΚΑΕΚΑ    
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.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    
ENERGA ENERGA ENERGA ENERGA ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Λ. Κηφισίας 238, 152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6711707  Φαξ: 210 6753230 

Email: info@energa.gr 
www.energa.gr    

INTERKLIMA INTERKLIMA INTERKLIMA INTERKLIMA ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    
 

 
 
 
 
 
 
 

70o Χλµ Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 341 00 Χαλκίδα 
Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85728 

Email: admin@inteklima.gr 
www.interklima.gr    

McQUAYMcQUAYMcQUAYMcQUAY    
HELLAS A.E.HELLAS A.E.HELLAS A.E.HELLAS A.E.    

 
 
 
 
 
 
 

Ελ. Βενιζέλου 97, 171 23 Ν. Σµύρνη 
Τηλ: 210 9311440  Φαξ: 210 9311441 

Email: mcquayhellas@mcquay.gr 
www.mcquay.gr 
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SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    
    

    
 
 
 
 
 
 

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

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

SOLSOLSOLSOL ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY    
HELLAS HELLAS HELLAS HELLAS ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    

 
 
 
 
 
 
 

Ηλία Ηλιού 21, Ν.Κόσµος, 116 31 Αθήνα 
Τηλ: 210 9023587  Φαξ: 210 9023589 

Email: info@solenergy.gr 
www.solenergy.gr 

SORVATZIOTISSORVATZIOTISSORVATZIOTISSORVATZIOTIS    
    

    

  
Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 166 74 Γλυφάδα 
Τηλ: 210 9640180  Φαξ: 210 9640496 

Email: sorva@otenet.gr 

ΤΤΤΤeeeeΚ∆ΟΤΙΚΗΚ∆ΟΤΙΚΗΚ∆ΟΤΙΚΗΚ∆ΟΤΙΚΗ    
ΣΕΛΚΑΣΕΛΚΑΣΕΛΚΑΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ    

 
 

 
 
 
 

Τζώρτζ 20-22, 106 82 Αθήνα 
Τηλ: 210 3838417  Φαξ: 210 3813244 

Email: tekdotiki@vivodinet.gr 
www.tekdotiki.gr 

TEMATEMATEMATEMA    
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    

 

 
 
 
 
 
 

Λ. ∆ηµοκρατίας 443, 188 63 Πέραµα 
Τηλ: 210 4003932  Φαξ: 210 4006712 

Email: info@tema.gr 
www.tema.gr 

TRANETRANETRANETRANE    
ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ    ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    

 
 
 
 
 
 
 

Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ: 210 8112200  Φαξ: 210 6839599 

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

WILOWILOWILOWILO    
HELLAS ABEEHELLAS ABEEHELLAS ABEEHELLAS ABEE    

 
 

 
 
Αγ. Αθανασίου 80, 145 69 Άνοιξη Αττικής 
Τηλ: 210 6248300  Φαξ: 210 6248360 

Email: wilo.info@wilo.gr 
www.wilo.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 

 

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 η παρουσίαση ενός τεχνικού εγχειριδίου για τη 
 

Μελέτη τεχνολογικής κατάστασης τοµέα HVAC Commissioning � Facility 
Management, των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλάδου των Ξενοδοχείων,  

µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας 
 

που προετοιµάστηκε από το Ελληνικό Παράρτηµα για το  
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

στα πλαίσια του προγράµµατος HOTEST 
EU/DGTREN/SAVE II Project “HOTEST - Technical Support To The Tourism Industry With Energy Saving Technologies” 
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Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού 

Σωματείο «Ελ νικό Παράρτημα ASHRAE»  λη

11521 Αθήνα Ραβινέ 6 

 
Τηλ: 210 7258111 
Fax: 210 7232625 

www.ashrae.gr

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

 
 
 

Μελέτη τεχνολογικής κατάστασης τομέα  
HVAC Commissioning – Facility Management, των Η/Μ εγκαταστάσεων 
του κλάδου των Ξενοδοχείων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 

Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 
Κ. ΜΠΑΛΛΑΡΑΣ 
Τ. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ 
Ν. ΧΑΖΑΠΗΣ 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 
 

ASHRAE maintenance for CRES EL 1/11  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
(Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HVAC) 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Αν και στο παρελθόν η μηχανολογική συντήρηση ήταν ευθύνη του εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού, σήμερα τα 
αυξανόμενα πολύπλοκα συστήματα και οι εξοπλισμοί που εγκαθίστανται στα ξενοδοχεία, απαιτούν συνολικά 
προγράμματα διοίκησης ώστε να ελέγχουν  τις διάφορες λειτουργίες των συστημάτων,  να  διαχειρίζονται τις δαπάνες  της 
εταιρίας, το υπαλληλικό προσωπικό, τον σχεδιασμό της συντήρησης και τον έλεγχο.  
 
Αυτά τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν το παρόν και μελλοντικό τεχνικό προσωπικό, τον σχεδιασμό και τις τεχνικές 
απαιτήσεις.  Επίσης πρέπει να καλύπτουν την διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού και τις 
απαιτήσεις ορθολογικής χρήσης ενέργειας. Επί πλέον πρέπει να αναβαθμίζουν τις δεξιότητες σε επίπεδο τεχνικής 
διεύθυνσης αλλά και των χειριστών και τέλος να αυξάνουν την επικοινωνία μεταξύ αυτών, που ωφελούνται από μια 
αποδοτική Λειτουργία & Συντήρηση (Λ & Σ) από πλευράς κόστους. 
 
Ένας καλός σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάλληλη ανάλυση κόστους και μια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι η άνεση 
του χρήστη, ο ενεργειακός σχεδιασμός, τα συστήματα προστασίας & ασφαλείας είναι τα βέλτιστα για όλα τα συστήματα. 
Κατάλληλη τεχνική εξειδίκευση είτε εσωτερική ή εξωτερική (με σύμβαση έργου), είναι επίσης απαραίτητη. Στην συνέχεια 
αναλύονται τα εξής θέματα: 
 

• Αποδοτικότητα κόστους 
• Διαδικασία παραλαβής συστημάτων  
• Προσέγγιση διοίκησης ανάλογα με την κρισιμότητα των συστημάτων  
• Τεκμηρίωση & έγγραφα 
• Παρακολούθηση της κατάστασης & Συντήρηση 
• Ευθύνη για Λειτουργία & Συντήρηση των μελετητών, των εργολάβων, των 

κατασκευαστών/προμηθευτών και ιδιοκτητών. 
 
 
Η Λ&Σ όλων των συστημάτων κλιματισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού 
του κτιρίου. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Λ&Σ πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση του σκοπού και των 
κριτηρίων της μελέτης. Η τεχνική οδηγία Αρ. 4/ ASHRAE, παρέχει μια μεθοδολογία για την κατάλληλη τεκμηρίωση των 
συστημάτων HVAC. 
 
Νεότερα ή προσφάτως εγκατεστημένα μηχανήματα / συστήματα HVAC, θα πρέπει να τηρούν την τεχνική οδηγία Αρ. 
1/ASHRAE, που παρέχει την μεθοδολογία για την διαδικασία παραλαβής συστημάτων. Κατόπιν είναι η ευθύνη της 
διοίκησης & του προσωπικού συντήρησης ώστε να διατηρήσουν τη λειτουργία σύμφωνα με το σχεδιασμό σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του κτιρίου.  
Τα υπάρχοντα συστήματα ίσως απαιτηθεί να ξαναδοκιμαστούν κάτω από νέα διαδικασία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις 
αλλαγές χρήσης. 
 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Λειτουργία συστήματος 
Ορίζει τις παραμέτρους υπό τις οποίες ο χρήστης του κτιρίου μπορεί να ρυθμίσει ώστε να ικανοποιήσει την άνεση των 
ενοίκων και τη στρατηγική για βέλτιστη χρήση ενέργειας και ελάχιστη συντήρηση. 
 
Πρόγραμμα Συντήρησης 
Ορίζει το χρονοδιάγραμμα συντήρησης που θα πρέπει να εφαρμόζει το τμήμα συντήρησης του ξενοδοχείου. Τεκμηριώνει 
τους στόχους, δημιουργεί τα κριτήρια αξιολόγησης και προσδιορίζει τις προτεραιότητες που επηρεάζουν την απόδοση 
των εγκαταστάσεων όπως άμεση ανταπόκριση σε μηχανολογικές βλάβες και προσοχή σε προγραμματισμένες 
λειτουργίες που προστατεύουν την επένδυση του κεφαλαίου και ελαχιστοποιούν το χρόνο εκτός λειτουργίας ή 
αποκατάστασης βλάβης. 
 
Ανταπόκριση βλάβης 
Ταξινομεί τους πόρους που ξοδεύονται ή εξοικονομούνται από το τμήμα συντήρησης για να χειρίζονται διακοπές στη 
λειτουργία ενός συστήματος ή εξοπλισμού που καλύπτεται από ένα πρόγραμμα συντήρησης. Αυτή η ταξινόμηση 
περιλαμβάνει δύο είδη ανταπόκρισης: επισκευή και συντήρηση.  
 
Επισκευή: είναι η αποκατάσταση σε καλή και ικανή συνθήκη της λειτουργίας του αντίστοιχου μηχανήματος, με τα εξής 
απαιτούμενα: (1) Η λειτουργία πρέπει να έχει πλήρως αποκατασταθεί και (2) η βλάβη πρέπει να ενεργοποιεί τις 
απαιτούμενες ενέργειες.  
 
Συντήρηση: Παράγει ό, τι είναι αναγκαίο για να εκτελεστεί ένα σύντομο πρόγραμμα συντήρησης ή επισκευής. Συνήθως 
στηρίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για συνιστώμενες διαδικασίες συντήρησης. 
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Προγραμματισμένη Συντήρηση 
Ταξινομεί τους πόρους του τμήματος συντήρησης που επενδύονται σε συνετά επιλεγμένες λειτουργίες, σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα. Όλες οι λειτουργίες και οι πόροι μέσα σε αυτήν την ταξινόμηση πρέπει να προγραμματιστούν, να 
προϋπολογιστούν και να εκτελεστούν με χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένης συντήρησης ενσωματώνοντας δύο 
έννοιες-προληπτική και διορθωτική συντήρηση.  
Προληπτική συντήρηση: 
Ταξινομεί τους διαθέσιμους πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουργία ενός συστήματος ή μηχανής, στα 
πλαίσια ενός προγράμματος συστηματικής συντήρησης, πριν την εμφάνιση προβλημάτων ή άλλων βλαβών. 
Κύριοι στόχοι είναι η μεγάλη διάρκεια καλής λειτουργίας, η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα και η ασφάλεια όλων των 
εγκαταστάσεων και των επιμέρους συστημάτων.   
 
Διορθωτική συντήρηση: 
Ταξινομεί τους διαθέσιμους πόρους που δαπανώνται ή εξοικονομούνται για την πρόβλεψη και διόρθωση μιας επικείμενης 
βλάβης. Η διορθωτική δράση είναι πάντα θεραπευτική και εκτελείται πριν να συμβεί η βλάβη. Παρόμοια διαδικασία που 
εκτελείται σε ανταπόκριση μιας βλάβης ταξινομείται σαν επισκευή. Η διορθωτική συντήρηση μπορεί ακόμη να εκτελεστεί 
κατά την διάρκεια μίας παύσης λόγω βλάβης υπό την προϋπόθεση ότι η δράση είναι προαιρετική και δεν συνδέεται 
άμεσα με την συγκεκριμένη βλάβη.  
 
 
Προβλεπτική συντήρηση 
Είναι μία λειτουργία διορθωτικής συντήρησης υποστηριζόμενη με εργαλεία στατιστικής κάτω από υποκειμενική κρίση. 
Στα πλαίσια της προβλεπτικής συντήρησης, νοούνται και ταξινομούνται, για παράδειγμα: η χημική ανάλυση λαδιών των 
συμπιεστών, η επιτήρηση θορύβου και κραδασμών κινητήρων και η περιοδική οπτική επιθεώρηση και καταγραφή 
δεδομένων υπό την προϋπόθεση ό, τι το μηχάνημα που δοκιμάζεται ή επιθεωρείται, είναι μέρος της προγραμματισμένης 
συντήρησης. 
 
 
Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων (ΔΠΣ) 
Η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας του έργου σε όλες τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του κελύφους ενός ξενοδοχείου. Εστιάζει στον προγραμματισμό, το 
σχεδιασμό, την εγκατάσταση, πιστοποίηση, τεκμηρίωση της απόδοσης, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, 
συστημάτων και συγκροτημάτων του κτιρίου, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα κριτήρια του 
ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια μελέτης, κατασκευής και χρήσης του κτιρίου.  
 
 
Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων – Συνεχής (ΔΠΣ_Σ) 
Αφορά την προγραμματισμένη επανάληψη της διαδικασίας παραλαβής σαν πολιτική ολικής ποιότητας ή ακόμη σε 
περιπτώσεις αλλαγών χρήσεως, ανακαινίσεων, κ.λ.π 
 
 
Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων – Υπαρχόντων εγκαταστάσεων (ΔΠΣ_ΥΕ) 
Αφορά την διαδικασία παραλαβής σε ένα υπάρχων ξενοδοχείο, στο οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν η ΔΠΣ.  
Στόχος είναι να προσδιορίσει βελτιώσεις στην λειτουργία & συντήρηση, που βελτιστοποιούν την ενεργειακή συμπεριφορά 
των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, και να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα του κτιρίου λειτουργούν αποδοτικά.   
 
 
Διάρκεια 
Είναι η αναμενόμενη μέση ζωή ενός συστήματος ή εγκατάσταση HVAC. Στο εγχειρίδιο APPLICATIONS/ASHRAE ΚΕΦ. 
35 αναφέρονται πίνακες με μέση διάρκεια ζωής, σε χρόνια, διαφόρων μηχανημάτων HVAC. 
 
Αξιοπιστία 
Είναι η πιθανότητα ό, τι ένα σύστημα ή μία εγκατάσταση θα εκτελεί την λειτουργία σωστά για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα αν χρησιμοποιείται κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. 
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ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
Α. Κόστος Λειτουργίας 
 
Εισαγωγή 
Δύο παράγοντες επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος εγκαταστάσεων ενός ξενοδοχείου. 

1.  Τα συστήματα που εγκαθίστανται στα ξενοδοχεία αυξάνουν συνεχώς σε πολυπλοκότητα όπως οι πίνακες 
ελέγχου και τα χειριστήρια ψηφιακής τεχνολογίας, και η δια-συνδεσιμότητα μέσω διαδικτύου. 

2.  Οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών/επισκεπτών αναφορικά με την ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος (πχ δωματίων, κοινόχρηστων χώρων), καθώς και οι μετρήσεις ικανοποίησης των πελατών, 
έχουν γίνει το νέο πεδίο μάχης στην βιομηχανία ξενοδοχείων. 

 
Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας εγκαταστάσεων. 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Η διαχείριση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των πελατών απαιτεί μετρήσεις, καθώς δεν είναι δυνατή η διαχείριση 
μιας παραμέτρου που δεν μπορεί να μετρηθεί. 
Το τεχνικό τμήμα του ξενοδοχείου θα μπορούσε να ορίσει την εσωτερική θερμοκρασία των δωματίων του ξενοδοχείου 
σαν ένα δείκτη απόδοσης και να ορίσει ένα συμφωνημένο επίπεδο υποστήριξης σαν: ένα βαθμό 1oC απόκλιση από την 
επιθυμητή θερμοκρασία. 
Τότε το σύστημα κεντρικού ελέγχου λειτουργίας του κτιρίου (BEMS), θα μπορούσε να επιτηρήσει την επιθυμητή 
θερμοκρασία και να στείλει αναφορά για την απόδοση του συστήματος HVAC. Το BEMS θα μπορούσε να δημιουργήσει 
μία ειδική έκθεση που θα περιλαμβάνει την διακύμανση της θερμοκρασίας του δωματίου κατά την λειτουργία/χρήση, μαζί 
με μια περίληψη στατιστικών στοιχείων όπως: η μέση τιμή της εσωτερικής θερμοκρασίας του δωματίου, η ελάχιστη 
θερμοκρασία, και η μέγιστη θερμοκρασία επί τις εκατό (%), του χρόνου μέσα στα όρια του +/- 1οC από το σημείο 
ρύθμισης. 
Αυτή η ειδική έκθεση θα μπορούσε να παρουσιασθεί στον πελάτη κατά την αναχώρησή του ή θα μπορούσε να 
αρχειοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν τεκμήριο υποστήριξης σε περίπτωση παραπόνων. 
 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
Ένα από τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας, που αντιμετωπίζει το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι η έλλειψη χρόνου, 
ώστε να αντιμετωπίσει κατάλληλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Φαίνεται ότι κάθε πρόβλημα έχει επείγοντα 
χαρακτήρα καθώς το τεχνικό προσωπικό, είναι μόνιμα σε κατάσταση αντίδρασης. 
Ένα σύστημα BEMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την έγκαιρη προειδοποίηση προβλημάτων 
χρησιμοποιώντας ήδη προκαθορισμένα όρια προειδοποίησης. Για παράδειγμα, τα όρια συναγερμού για τις εσωτερικές 
θερμοκρασίες χώρων είναι σταθερές με βάση τις συνθήκες θερμικής άνεσης, ενώ τα όρια προειδοποίησης βασίζονται 
στην τυπική απόκλιση από το σημείο ρύθμισης. Για παράδειγμα, εάν το σύστημα κλιματισμού είναι ικανό να ελέγχει την 
θερμοκρασία εντός +/- 1οC του σημείου ρύθμισης, τότε τα όρια προειδοποίησης μπορούν να οριστούν στο +/- 0,5οC.Τότε 
το BEMS θα μπορούσε να προειδοποιήσει το μηχανικό του ξενοδοχείου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αν και η παρούσα 
θερμοκρασία χώρου χρήσης ήταν ακόμη εντός της ζώνης θερμικής άνεσης. 
Ο ρόλος ενός συστήματος BEΜS στην υποστήριξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν περιορίζεται στην επιτήρηση 
μόνον. Μπορεί να θέσει σε εφαρμογή μία “ανταπόκριση ολόκληρου ξενοδοχείου” σε περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα, 
φωτιάς ή διακοπής ρεύματος. Στην περίπτωση πυρκαγιάς, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης, το 
BEMS μπορεί να εκτελέσει τις πιο κάτω ενέργειες: 
 

• Να ανάψει όλα τα φώτα της ζώνης ώστε να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο την εκκένωση του κτιρίου. 
• Να απαγορεύσει την αναφορά συναγερμών από τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) καθώς αυτές θα 

σταματήσουν από το σύστημα πυρανίχνευσης για τον έλεγχο του καπνού. 
• Να ξεκινήσει τις ΚΚΜ που ελέγχουν τις ζώνες οι οποίες βρίσκονται στον όροφο  υπεράνω και επίσης στον 

όροφο κάτω από τον όροφο που έχει εντοπιστεί το περιστατικό, ώστε να δημιουργήσει ζώνη υπερπίεσης για να 
εμποδίσει την είσοδο καπνού. 

• Να θέσει σε λειτουργία τις κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), εάν υπάρχουν, που 
επιτηρούν τις εξόδους πυρκαγιάς στις κύριες οθόνες ελέγχου και ασφαλείας του ξενοδοχείου, ώστε να βοηθήσει 
στη πιθανή εκκένωση του ξενοδοχείου. 

 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Οι μηχανικοί των ξενοδοχείων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το τεχνικό προσωπικό, ώστε να χειρίζονται τα 
προβλήματα με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Σε μία αγορά που διογκώνεται πολλοί μηχανικοί ξενοδοχείων αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αλλαγών και εκπαίδευσης προσωπικού. Τα σύστημα BEMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό 
εργαλείο ώστε να βελτιώσει την κατανόηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων του ξενοδοχείου. 
 
Χρησιμοποιώντας το σύστημα BEMS, ο μηχανικός του ξενοδοχείου μπορεί να εκπαιδεύσει το προσωπικό του σύμφωνα 
με τα επίπεδα που απαιτούνται, ανάλογα με την εξειδίκευσή και την θέση ευθύνης που έχει, όπως:  

• Μαθητευόμενος: Αντιλαμβάνεται το ξενοδοχείο σαν συλλογή μηχανημάτων (π.χ Ψύκτες, Αντλίες, ΚΚΜ, κλπ). 
Συνήθως παίρνει μια αντιδραστική προσέγγιση σε θέματα λειτουργίας και εστιάζουν στο «τι πρέπει να γίνει» 
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όπως απλά προσδιορίζεται στις λίστες συντήρησης. Εστιάζει σε δεδομένα χρησιμοποιώντας την εμφάνιση 
σημείων και χαρακτηριστικών των εντολών του BEMS. 

• Χειριστής: Αντιλαμβάνεται το ξενοδοχείο σαν ένα σύνολο υποσυστημάτων (π.χ συστήματα αέρα, συστήματα 
νερού, πρωτεύον, δευτερεύον, συμπυκνωτής, εξατμιστής, κλπ). Συνήθως παίρνει μια συμπαθητική προσέγγιση 
σε καθημερινές λειτουργίες διαχειριζόμενοι και τις ανάγκες των μηχανημάτων και αυτές των πελατών. Κατανοεί 
το «γιατί πρέπει να γίνει» μια ενέργεια που προσδιορίζεται στις λίστες συντήρησης. Εστιάζει στις πληροφορίες, 
χρησιμοποιώντας τις συνοπτικές καταστάσεις και χρονοδιαγράμματα ενός συστήματος BEMS. 

• Επί κεφαλής μηχανικός: Αντιλαμβάνεται το ξενοδοχείο σαν ένα σύνολο δια-συνδεδεμένων δια-λειτουργικών 
υποσυστημάτων. Προσεγγίζει την λειτουργία και την συντήρηση του ξενοδοχείου σαν μια συνολική διαδικασία 
παρά μία απλή σειρά γεγονότων και ενεργειών. Εστιάζει στην μοντελοποίηση των συστημάτων 
χρησιμοποιώντας δυναμικά γραφικά των BEMS. 

• Ειδικός: Αντιλαμβάνεται το ξενοδοχείο σαν ένα δυναμικό σύνολο υποσυστημάτων που αλλάζει διαρκώς με το 
χρόνο. Προβλέπει τα ζητήματα λειτουργίας και συντήρησης χρησιμοποιώντας δείκτες μέτρησης σαν δείκτες 
πρόβλεψης. Είναι ενήμερος της φιλοσοφίας και στρατηγικής της Λ&Σ, που είναι πίσω από την διαδικασία και την 
δραστηριότητα. Εστιάζει σε μία προβλεπτική κρίση χρησιμοποιώντας εσωτερικά στοιχεία και δεδομένα από το 
σύστημα BEMS. 

• Δντής Ξενοδοχείου: Αντιλαμβάνεται το ξενοδοχείο σαν υποστήριξη της εμπειρίας του πελάτη. Εστιάζει στο πως 
η Λ&Σ των εγκαταστάσεων επηρεάζει την επιχείρηση του ξενοδοχείου. Επίσης εστιάζει σε ζητήματα λογιστικής 
εξάγοντας δεδομένα από το BEMS σε πρακτικές εφαρμογές και λογισμικά των υπολογιστών. 

 
 
Β. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Το τεχνικό τμήμα ενός ξενοδοχείου συχνά είναι το πρώτο στη σειρά σε «Μείωση» προϋπολογισμού σε περιόδους 
μειωμένης κερδοφορίας της επιχείρησης και το τελευταίο στην σειρά για βελτιώσεις σε περιόδους κερδοφορίας του 
ξενοδοχείου. 
Πολλοί ιδιοκτήτες και διευθυντές αρχικά σχεδιάζουν να ξοδέψουν περίπου 8% των εσόδων για βελτιώσεις παγίων 
στοιχείων κάθε χρόνο. Ατυχώς, οι περισσότερες αναβάλλονται για να περικόψουν έξοδα βραχυπρόθεσμα. Αυτό ίσως 
εξυπηρετεί για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας, όμως σε μακρύ χρονικό ορίζοντα είναι μια προσέγγιση που τελικά δεν 
συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
 
Πολλοί μηχανικοί ξενοδοχείων χρησιμοποιούν την πληροφορία ωρομέτρησης (χρόνος λειτουργίας των μηχανημάτων) 
που υπολογίζει το σύστημα BEMS, ώστε να ενεργοποιήσει τις εργασίες συντήρησης. 
Για παράδειγμα, όταν η διαφορική πίεση κατά μήκος των φίλτρων μιας ΚΚΜ ξεπεράσει μια προκαθορισμένη τιμή 
ρύθμισης, τότε ο χειριστής ενημερώνεται ότι πρέπει να αλλάξει τα φίλτρα αέρα. Ένα καλό πρόγραμμα αντικατάστασης 
φίλτρων αποτρέπει άλλα πιο σημαντικά προβλήματα που μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος ή να επηρεάσουν αρνητικά 
την ποιότητα εσωτερικού αέρα. Ακόμη ένα καλό παράδειγμα στρατηγικής προβλεπτικής συντήρησης, είναι να επιτηρείται 
η θερμοκρασία ενός ηλεκτρικού πίνακα κίνησης. Για τον σκοπό αυτό, ορίζεται μια βασική τιμή και εάν η θερμοκρασία 
αυξηθεί υπεράνω της βασικής τιμής, ενημερώνεται ο υπεύθυνος μηχανικός ώστε να εξετάσει τον πίνακα και έγκαιρα να 
εντοπίσει το πιθανό πρόβλημα. 
 
Ένα σύστημα BEMS, ανιχνεύει τις «κανονικές» τιμές και ελέγχει σταθερά όλες τις εισόδους. Κάθε «ανώμαλη» συνθήκη 
αναφέρεται  - αυτό είναι η αρχή της διαχείρισης κατ’ εξαίρεση. Για παράδειγμα, εάν το σύστημα BEMS, έχει δώσει εντολή 
σε ένα ανεμιστήρα να τεθεί εντός, αλλά η κατάσταση λειτουργίας δείχνει εκτός, ο μηχανικός ξενοδοχείου μπορεί να 
ειδοποιηθεί να εξετάσει την πηγή του σφάλματος. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα καμένο ρελέ, ένα πεσμένο θερμικό 
προστασίας, ένα σπασμένο λουρί (ιμάντας), ή ένας μεταγωγεύς auto-off-hand σε θέση off. 
 
Από την στιγμή που ο συναγερμός έχει διεγερθεί, το σύστημα BEMS, μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με μια προ-
καθορισμένη διαδικασία. Για παράδειγμα, σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού επί πλέον της αποθήκευσης σε αρχείο & 
της εκτύπωσης και την εμφάνιση στην οθόνη του Η/Υ, το BEMS θα μπορούσε να ειδοποιήσει την υπεύθυνη ομάδα 
συντήρησης. 
Για ένα λιγότερο κρίσιμο γεγονός όπως, για παράδειγμα, ένα βρώμικο φίλτρο μιας ΚΚΜ, η αντίστοιχη ανταπόκριση θα 
μπορούσε να είναι απλά και μόνον η καταγραφή και εκτύπωση του γεγονότος.   
 
Από την στιγμή που το τεχνικό προσωπικό έχει ενημερωθεί για ένα πρόβλημα, απαιτείται η ταχεία πρόσβαση στην 
πληροφορία, ώστε να καθορισθεί ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όλο και περισσότερο τα 
εγχειρίδια Λ&Σ, διατίθενται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή. Το τεχνικό προσωπικό του ξενοδοχείου μπορεί επίσης να έχει 
πρόσβαση από απόσταση, είτε από μέσα ή από έξω από το ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Επιπλέον οι 
ειδικοί, μπορούν να έχουν πρόσβαση από απόσταση έχοντας κατάλληλο κωδικό πρόσβασης για την υποστήριξη των 
συστημάτων HVAC / BEMS. 
 
Αφού προσδιοριστεί το πρόβλημα μια φορά, τότε οι επανεμφανίσεις του ιδίου προβλήματος μπορούν να αποφευχθούν 
μέσω ειδικών τεχνικών επίλυσης, όπως η ανάλυση ριζικού αιτίου. Μια τέτοια ανάλυση συχνά παρέχεται από έναν ειδικό 
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από απόσταση, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, ώστε να εξετάσει ιστορικά δεδομένα για να αντιληφθεί την πηγή του 
προβλήματος και να αναπτύξει μια κατάλληλη στρατηγική δράσεων ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή του. 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Ο ξενοδοχειακός τομέας παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις σε απόλυτες τιμές μεταξύ των κτιρίων του 
τριτογενή τομέα. Τα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία καταναλώνουν 39·109 kWh ενέργειας ανά έτος, μισή από την οποία είναι 
ηλεκτρική ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία παρουσιάζει σημαντική διακύμανση ανάλογα με την 
κατηγορία του ξενοδοχείου, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, την περίοδο λειτουργίας (ετήσια ή 
εποχιακή), κλπ. Η μέση ετήσια κατανάλωση κυμαίνεται από 250 kWh/m2 για μικρά ξενοδοχεία έως 450 kWh/m2 για 
μεγάλα ξενοδοχεία.  
 
Η μέση ετήσια κατανάλωση των Ελληνικών ξενοδοχείων είναι 280 kWh/m². Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στα 
Ελληνικά ξενοδοχεία εκτιμάται σε 4,2 TWh ανά έτος, αντιπροσωπεύοντας 28% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας 
των κτιρίων του τριτογενή τομέα [Dascalaki, Balaras 2004]. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση, κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού, το 25% χρησιμοποιείται για την 
τροφοδοσία/σίτιση και 7% για φωτισμό, σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Thermie Programme, Rational 
use of energy in the hotel sector). Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η κατανομή της ενεργειακής κατανάλωσης και στον Πίνακα 
1 παρουσιάζονται στοιχεία για την κατηγοριοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ξενοδοχείων διαφορετικού μεγέθους 
και κατηγοριών.  
 
Εκτιμάται ότι μόνο το 10% των ξενοδοχείων εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης, ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ενεργειακά 
αποδοτικά συστήματα και διαδικασίες Λ&Σ, οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν περισσότερο από 20-40% του 
λειτουργικού κόστους [Madsen 2003].  
 
 

HVAC 
48% 

Ζεστό νερό 
13% 

τροφοδοσίας 
25% 

Άλλες χρήσεις
7% 

Φωτισμός 
7% 

Υπηρεσίες 

 
Σχήμα 1. Κατανομή της ενεργειακής κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. 
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Πίνακας 1 Ενεργειακή απόδοση ξενοδοχείων στην νότια Ευρώπη.  
 ΚΑΛΗ ΑΡΚΕΤΗ ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 

Μεγάλα ξενοδοχεία (περισσότερα από 150 δωμάτια) με κλιματισμό, πλυντήριο και εσωτερική πισίνα  

Ηλεκτρισμός (kWh/m2.year) 
Καύσιμα (kWh/m2.year) 
Σύνολο (kWh/m2.year) 

< 165 
< 200 
<365 

165 – 200 
200 – 240 
365 – 440 

 200 – 250 
240 – 300 
440 – 550 

> 250 
> 300 
> 550 

Μέσου μεγέθους ξενοδοχεία (50-150 δωμάτια) με θέρμανση και κλιματισμό σε κάποιους χώρους, χωρίς 
πλυντήρια   

Ηλεκτρισμός (kWh/m2.year) 
Καύσιμα (kWh/m2.year) 
Σύνολο (kWh/m2.year) 

< 70 
< 190 
< 260 

70 – 90 
190 – 230 
260 – 320 

90 – 120 
230 – 260 
320 – 380 

> 120 
> 260 
> 380 

Μικρού μεγέθους ξενοδοχεία (4-50 δωμάτια) με θέρμανση και κλιματισμό σε κάποιους χώρους, χωρίς 
πλυντήρια   

Ηλεκτρισμός (kWh/m2.year) 
Καύσιμο (kWh/m2.year) 
Σύνολο (kWh/m2.year) 

< 60 
< 180 
< 240 

60 – 80 
180 – 210 
240 – 290 

80 – 100 
210 – 240 
290 – 340 

> 100 
> 240 
> 340 

 
 

Το λειτουργικό κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων ενός ξενοδοχείου συνήθως αντιπροσωπεύει ένα 
μικρό ποσοστό επί του συνόλου και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3-6%, και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό επί του 
συνολικού κύκλου εργασιών [Bohdanowicz et al 2001]. Παρόλα αυτά, αν και το κόστος αυτό συνήθως θεωρείται 
αμελητέο, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό των εξόδων που μπορούν να ελεγχθούν, και σε πολλές περιπτώσεις 
κατατάσσεται δεύτερο μετά τα έξοδα για το προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ενεργειακό κόστος κατατάσσεται 
δεύτερο στην κατηγορία των λειτουργικών εξόδων ενός ξενοδοχείου  
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ASHRAE – 2003 HVAC Applications, Chapter 38, Operation &  Maintenance Management. 
CIBSE – Guide F, Section 16 , Maintaining the building, 2004 
CIBSE – Guide F, Section 17, Maintaining for energy efficiency, 2004  
CIBSE – Guide to ownership, operation and maintenance of building services, 2000 
BSRIA - BMS Maintenance Guide BG 4/2003 
 
Bohdanowicz P., Churie-Kallhauge A., Martican I. (2001). Energy-Efficiency and Conservation in 
Hotels – Towards Sustainable Tourism, 4th International Symposium on Asia Pacific Architecture, 
Hawaii, April. 
 
Dascalaki E., Balaras C.A. (2004). Xenios – A Methodology for Assessing Refurbishment 
Scenarios and the Potential of Application of RES and RUE in Hotels, Energy & Buildings, 36, 1091-
1105. 
 
Madsen J.J. (2003). No reservations about energy management, Buildings 97 (3), 32-36. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ 
 
 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε κτίρια με κεντρικό μηχανικό αερισμό και κλιματισμό, είναι η "Νόσος των 
Λεγεωναρίων", που έγινε ευρέως γνωστή το καλοκαίρι 1976 στη Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου 
λεγεωνάριων. Τα πρώτα συμπτώματα ήταν παρόμοια με αυτά του απλού κρυολογήματος. Αρχικά δυσφορία και 
πονοκέφαλος, που συνεχίστηκαν με υψηλό πυρετό, επεκτάθηκαν και επιδεινώθηκαν με την εμφάνιση ανεπάρκειας του 
αναπνευστικού συστήματος. Παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που μετείχαν στο συνέδριο, παρουσίασαν τα πρώτα 
συμπτώματα 3-9 ημέρες μετά. Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πνευμονία. Ο τελικός απολογισμός ήταν 34 νεκροί 
από 221 άτομα, θύματα της νόσου [ASHRAE 1989]. Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε, ότι τα φίλτρα του κλιματισμού του 
ξενοδοχείου, λόγω κακής συντήρησης, ήταν εστίες βακτηριδίων, που ονομάστηκαν "λεγιονέλες". Σύμφωνα με νέα 
στοιχεία πιθανολογείται ότι τελικά η κύρια εστία μολύνσεως ήταν στο νερό και το δίκτυο ύδρευσης του ξενοδοχείου. 
 
Η λεγιονέλα μεταφέρεται εύκολα από σταγονίδια και αεροσωματίδια (τα οποία εισπνέοντας καταλήγουν στους 
πνεύμονες). Αναπτύσσεται ιδιαίτερα εύκολα σε μεγάλες εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
όπως οι πύργοι ψύξης και εξατμιστικοί συμπυκνωτές, υγραντές κλπ. Από τα πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης του 
προβλήματος σε λεκάνες συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων (πχ σε ΚΚΜ) είναι η κατάλληλη ρύση της λεκάνης για να 
απομακρύνεται το νερό, καθώς επίσης και κατάλληλα σχεδιασμένο χείλος στην ένωση με το σιφόνι, ώστε να μην λιμνάζει 
το νερό. 
 
Η ανάπτυξη της λεγιονέλας επηρεάζεται από την θερμοκρασία, το pH, και άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό 
ή το άμεσο περιβάλλον της. Η θερμοκρασία που επιτρέπει την ανάπτυξή της είναι μεταξύ 25-42οC, ενώ παραμένει 
αδρανής σε θερμοκρασίες μικρότερες από 20οC. Οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες είναι σε θερμοκρασίες 35-37οC, ενώ σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55 οC το βακτηρίδιο πεθαίνει.  
 
Για να εξοντωθεί το 90% του πληθυσμού των βακτηριδίων, εάν υποθέσουμε μια συγκέντρωση 1 εκατ. κυττάρων/ml, σε 
θερμοκρασία 55οC είναι 324 λεπτά και σε θερμοκρασία 60οC είναι 32,4 λεπτά. Το νερό σε επίπεδα pH 2.0, περιορίζει την 
λεγιονέλα, εάν επιτευχθεί για 15 λεπτά, πριν το επαναφέρουμε σε ουδέτερο επίπεδο. Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της 
λεγιονέλας στους πύργους ψύξης, περιλαμβάνουν τα εξής:  
- χρήση χημικών, ακτίνες UV. 
 
 
 
Η πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα εξαιτίας των τεχνικών και ιατρικών 
γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας για την νόσο των λεγεωνάριων (EWGLI, 
European Working group for legionella Infections). To εγχειρίδιο απευθύνεται στους συντηρητές συστημάτων νερού που 
παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα για ανάπτυξη λεγιονέλας ( δίκτυο ύδρευσης κτηρίου, πύργοι ψύξης, 
διακοσμητικά σιντριβάνια, τεχνητοί καταρράκτες) καθώς και στους Επόπτες δημοσίας Υγείας των Διευθύνσεων Υγείας 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι διενεργούν προληπτικούς ελέγχους στα παραπάνω συστήματα. 
Επίσης ένας πρακτικός οδηγός έχει δημοσιευθεί και από την ASHRAE [Guideline 12-2000 -- Minimizing the Risk of 
Legionellosis Associated with Building Water Systems]. 
 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ASHRAE (1989). ASHARE Fundamentals Handbook, Physiological Principles for Comfort and Health, Ch. 8, American 

Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, GA. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-(CMMS): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού / εγκαταστάσεων σας 

Με τη βοήθεια του CMMS μπορείτε:  

o Να έχετε άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό σας (θέση, 
κατάσταση, προμηθευτής, ημερομηνία αγοράς, ημερομηνία εγκατάστασης, λήξη εγγύησης, ....).  

o Να παρακολουθείτε, με πολύ εύκολο τρόπο, τις αλλαγές στη θέση και την κατάσταση του εξοπλισμού 
(πότε κάποιο μηχάνημα μπήκε σε παραγωγική λειτουργία, πότε στάλθηκε για συντήρηση σε κάποιο 
εξωτερικό προμηθευτή, ποια ήταν η τελευταία φορά που εμφάνισε βλάβη, κλπ.)  

o Να αναζητήσετε εξοπλισμό με οποιοδήποτε συνδυασμό κριτηρίων θέλετε (τύπο, θέση στην οποία είναι 
τοποθετημένος, ημερομηνία αγοράς,– (π.χ. όλους τους κυκλοφορητές που έχουν εγκατασταθεί σε ένα 
συγκεκριμένο κτίριο και χώρο και έχουν αγορασθεί πριν μια συγκεκριμένη ημερομηνία).  

o Να κατηγοριοποιήσετε τον εξοπλισμό σας σε τύπους, κατηγορίες, ομάδες και κέντρα κόστους και να 
κάνετε αναλύσεις με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση. Έτσι, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε ποιο 
ήταν το κόστος συντήρησης για όλα τα μηχανήματα που ανήκουν στο «Μηχανοστάσιο»  κατά την 
διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.  

 Ευκολότερος προγραμματισμός, καλύτερη και ποιο συστηματική παρακολούθηση  

Με τη βοήθεια του CMMS, η περιγραφή των εργασιών προληπτικής συντήρησης, η δημιουργία του πλάνου 
εργασιών και η παρακολούθηση της συντήρησης γίνονται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια. Το λογισμικό σας 
επιτρέπει: 

o Να περιγράψετε για κάθε τύπο εξοπλισμού ή εξοπλισμό τις εργασίες προληπτικής συντήρησης. 
Υποστηρίζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι προγραμματισμού εργασιών: με βάση χρονικά κριτήρια, λειτουργική 
περίοδο, κυλιόμενες ή μη κυλιόμενες εργασίες, κλπ. 

o Να δημιουργήσετε το πλάνο των εργασιών προληπτικής συντήρησης μέχρι την ημερομηνία που θέλετε. Το 
πλάνο αποτελείται από ένα σύνολο εντολών εργασίας, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια 
συγκεκριμένη εργασία συντήρησης. 

o Να τυπώσετε, εάν θέλετε, τις προγραμματισμένες εντολές εργασίας και να τις δώσετε στους υπεύθυνους για 
την εκτέλεσή τους.  

o Μετά την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών να καταχωρήσετε τα αποτελέσματά τους στο 
πρόγραμμα (πότε πραγματικά έγιναν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, ώρες 
εργασίας που απαιτήθηκαν, κλπ). 

o Να κάνετε το ίδιο και για τις μη-προγραμματισμένες εργασίες (έκτακτες συντηρήσεις και επισκευές),και 
μετά την εκτέλεσή τους να καταχωρήσετε τις σχετικές πληροφορίες στο πρόγραμμα. 

 Αναγνώριση προβλημάτων   

Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά εργαλεία και τις αναφορές που παρέχει το CMMS μπορείτε να αναλύσετε  

o τους ρυθμούς βλαβών και τις αιτίες τους  
o το κόστος, τις ανθρωποώρες και τα ανταλλακτικά που απαιτήθηκαν για την αποκατάστασή τους  

Οι αναλύσεις αυτές μπορούν να αφορούν κάποιο συγκεκριμένο εξοπλισμό είτε ένα ολόκληρο τύπο, κατηγορία ή 
ομάδα εξοπλισμού.  

 Συστηματική παρακολούθηση, μείωση του κόστους συντήρησης  

Η μείωση του κόστους συντήρησης είναι από τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή του CMMS σε μια 
επιχείρηση και επιτυγχάνεται μέσα από: 
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o Τη συστηματική παρακολούθηση του κόστους συντήρησης και την αναγνώριση των αιτιών που 
αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος.  

o Τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της συντήρησης  
o Την καλύτερη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του εξοπλισμού  
o Τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών στην αποθήκη σας.  
o Την καλύτερη χρήση των ανθρώπινων πόρων δηλ. του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση  

 Διαχείριση ανταλλακτικών- εξαρτημάτων  

Το CMMS υποστηρίζει την τήρηση αποθήκης για τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή άλλα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στη συντήρηση. Η αποθήκη ενημερώνεται αυτόματα με κάθε ανάλωση υλικών που γίνεται 
κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, οπότε η αντίστοιχη ποσότητα αφαιρείται από το υπόλοιπο που 
υπάρχει στην αποθήκη.   

Με τη βοήθεια του CMMS μπορείτε όχι μόνο να έχετε σε κάθε στιγμή μια σωστή εικόνα σε σχέση με τις κινήσεις 
των ανταλλακτικών σας και τα αποθέματά τους στην αποθήκη αλλά επίσης και  να προβλέπετε τις ποσότητες 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που θα γίνουν 
στο μέλλον.  

 Καλύτερη οργάνωση του τμήματος συντήρησης.  

Με τη βοήθεια του CMMS μπορείτε να έχετε άμεσο έλεγχο σε όλες τις εργασίες συντήρησης, είτε αυτές 
αποτελούν εργασίες του πλάνου προληπτικής συντήρησης είτε αφορούν επισκευές βλαβών. 

Έτσι, μπορείτε κάθε στιγμή να γνωρίζετε  

• ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν π.χ. την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα  

• τι ανταλλακτικά θα απαιτηθούν  

• ποιοι θα πρέπει να απασχοληθούν και πόσες ώρες, αν θα χρειαστούν εξωτερικοί συνεργάτες ή 
προμηθευτές, κλπ.  

 Μικρότερο διαχειριστικό κόστος, καλύτερη αξιοποίηση στελεχών   

Με βάση στοιχεία από υφιστάμενες εγκαταστάσεις του CMMS, η μείωση του διαχειριστικού κόστους, που 
σχετίζεται με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της συντήρησης ποικίλει, ανάλογα με τις μεθόδους 
και οφείλεται στις: 

• Διαδικασίες όπως η δημιουργία του πλάνου προληπτικής συντήρησης, η κατανομή των εργασιών στο 
προσωπικό και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους μπορούν να γίνουν εύκολα και σε ελάχιστο 
χρόνο.  

• Προϋπολογιστικές και απολογιστικές αναλύσεις σε σχέση με το κόστος της συντήρησης, τις ώρες, τους 
ρυθμούς βλαβών, κλπ. που θα ήταν δύσκολο να παραχθούν χωρίς χρήση Η/Υ, γίνονται (με τη βοήθεια 
του CMMS) άμεσα και με πολύ εύκολο τρόπο.  
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