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Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Στις 8 Απριλίου 2009 διοργανώνεται στην Αθήνα Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα «Διαδικασία 
Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων – Commissioning Building Systems». Οι εισηγητές θα 
περιλαμβάνουν τον διακεκριμένο ομιλητή της ASHRAE κ. Carl Lawson που έχει προσκληθεί ειδικά για αυτή 
την εκδήλωση, και τους συναδέλφους κκ. Β. Παρασκευόπουλο, Ν. Χαζάπη και Α. Χανιώτη, που θα καλύψουν 
όλα τα σχετικά θέματα με το commissioning, με έμφαση στις διαδικασίες και τους σχετικούς Κανονισμούς της 
ASHRAE, αναλύοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθολογική λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κτιρίου, και τις εμπειρίες από εφαρμογές σε διάφορα κτίρια στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το αναλυτικό πρόγραμμα και το έντυπο για δηλώσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στη 
συνέχεια, και είναι διαθέσιμες και στο www.ashrae.gr

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009 τεχνική εκδήλωση με θέμα «Κανονική 
Γεωθερμία & Κλιματισμός». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο καθ. Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, Δντής Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικών Ερευνών ΤΕΙ Χαλκίδας και o Κλ. Δ. Κραββαρίτης, Μηχ/γος, Διευθυντής Εναλλακτικών 
Εφαρμογών Ο.Ε. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 260 
συνάδελφοι, αριθµός πρωτοφανής για εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης, ξεπερνώντας την προγενέστερη μέγιστη 
συμμετοχή σε εκδήλωση του Σωματείου μας που ήταν περίπου 250 άτομα τον Δεκέμβριο του 2006 με θέμα τα 
φωτοβολταϊκά. 

Το Σωματείο για να ενισχύσει την εγγραφή φοιτητών ως νέα student members της ASHRAE ανακοίνωσε ότι 
θα καλύψει το κόστος εγγραφής για την πρώτη χρονιά. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να εγγραφούν 
μέχρι τα τέλη Μαΐου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συνάδελφο Δ. 
Χαραλαμπόπουλο, Ταμία. 

Το Ελληνικό Παράρτημα με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ελληνικών 
ομάδων στον Διεθνή Διαγωνισμό για Φοιτητές της ASHRAE, θα απονείμει 
κατόπιν αξιολόγησης των μελετών που θα υποβληθούν στην ASHRAE, ένα επιπλέον 
χρηματικό έπαθλο 1000 Ευρώ. Η προθεσμία υποβολής είναι η 8η Μαΐου, 2009. 
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Η βιβλιοθήκη του Σωματείου διαθέτει όλους τους Κανονισμούς & τις Τεχνικές 
Οδηγίες της ASHRAE. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για τα μέλη της 
ASHRAE στην έδρα του Σωματείου. 

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται άρθρο του κ. Νίκου Χαζάπη µε τίτλο 
«Διαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων σε Υφιστάμενα 
Κτίρια». 
 
Επιμέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς 
 

http://www.ashrae.gr/
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ΜΕΛΗ  Δ.Σ.  2008 - 2009 ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2008 - 2009 

 

Πρόεδρος 
 

Κώστας Κουτσογιάννης 
Τηλ.: 210  8960480 

Εmail: akoutsoyiannis@yahoo.com 

 

Επόμενος Πρόεδρος 
 

Βασίλης Ζούκος 
Τηλ.: 210  9323331 

Εmail: vzoukos@tee.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Δημήτρης Ιωαννίδης 
Τηλ.: 210  6107080 

Εmail: dimitri.ioannidis@gmail.com 
 

 

Γραμματέας 
 

Βιβή Κουτσογιάννη 
Τηλ.: 210  2588781 

Εmail: koutsogianni@ilva.gr 
 

 

Ταμίας 
 

Δημήτρης Α. Χαραλαμπόπουλος 
 

Εmail: dimitris@ashrae.gr

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

Εmail: lj2moore@attglobal.net

 

Αντιπρόσωπος 
 

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

 

Αντιπρόσωπος 
 

Νίκος Χαζάπης 
Τηλ.: 210  6811850 

Εmail: chazapis@hol.gr 

Δράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτημάτων - ARC:  
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr 
 
Δραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Κ. Παπακώστας,  2310 996025,  dinpap@eng.auth.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr 
 
Ψύξης – Refrigeration:  
Ε. Μέξη,  210 9211950,  amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας – Research Promotion:  
Β. Ζούκος,  210 9323331,  vzoukos@tee.gr 
 
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:  
Π. Μεγαρίτης,  210 3229300,  sigmami@acci.gr 
 
Διακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore,  210 9824008,  ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου – Auditing:   
T. Νικολαϊδης,  210 7233444,  aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων – Nominating:  
Δ. Ιωαννίδης,  210 6107080,  dimitri.ioannidis@gmail.com 
 
Υποδοχής – Reception:  
Α. Γαγλία,  210 8109146,  agaglia@meteo.noa.gr 
 
Δημοσιότητας – Publicity:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Συμμετοχής – Attendance:  
Δ.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 
 
Διαδικασίας Παραλαβής Συστημάτων – Commissioning:  
Ν. Χαζάπης, 210 6811850,  chazapis@hol.gr
 
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας – Home page Editor (Webmaster):  
Σ. Κοντογιαννίδης, 210 8109145,  skonto@meteo.noa.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήματος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συμβάλουν στις δραστηριότητες του Σωματείου, 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής ή με κάποιο μέλος του ΔΣ. 
 
 
 

mailto:chazapis@hol.gr
mailto:dimitrishara@hotmail.com
mailto:lj2moore@attglobal.net
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  8 Απριλίου 2009 
«Διαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων» 
Στις 8 Απριλίου 2009 το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE 
διοργανώνει εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με θέμα 
«Διαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων 
– Commissioning Building Systems» στο ξενοδοχείο Ledra 
Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα.  

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ομιλίες από τον 
διακεκριμένο ομιλητή της ASHRAE κ. Carl Lawson που έχει 
προσκληθεί ειδικά για αυτή την εκδήλωση, και τους συναδέλφους 
κκ. Β. Παρασκευόπουλο, Ν. Χαζάπη και Α. Χανιώτη, που θα 
καλύψουν όλα τα σχετικά θέματα με το commissioning 
συστημάτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Δεν υπάρχει 
κόστος συμμετοχής. 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) 

Υπ’όψη Δ. Χαραλαμπόπουλου. 
 

Τα μέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην 
συμμετοχή. 

 

 
Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

17:00 – 17:45  Προσέλευση  -  Καφές.  Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήματος 
17:45 – 18:00  Χαιρετισμός Προέδρου  
Τεχνικό Πρόγραμμα 
18:00 – 18:30  The Ethics and the Economics of Commissioning 

Εισηγητής: Carl Lawson, PE, Hanson Professional Services, West Palm Beach, Florida 
18:30 – 19:00   Διαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Υφιστάμενων Κτιρίων 

Εισηγητής: Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος 
19:00 – 19:30 Διαδικασία Εξισορρόπησης Δικτύων Αέρα και Νερού Σύμφωνα με την Οδηγία της 

BSRIA 
Εισηγητής: Βασίλης Παρασκευόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, MSc 

19:30 – 20:00 Προετοιμασία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Συστημάτων, σύμφωνα με την 
Τεχνική Οδηγία Αρ. 4 της ASHRAE 
Εισηγητής: Ανδρέας Χανιώτης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΤΗ Zurich 

20:00 – 20:15   Ερωτήσεις - Συζήτηση 
20:15 – 21:00   Μπουφές, Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήματος 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Εmail: dimitris@ashrae.gr 

Υπ’όψη Δ.Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………  Αριθμός Μέλους ASHRAE: ………………………… 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ: ( ……. ) …………………….…..  Fax: ( …….. ) …………….…………..   Email: …………….…………….. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  -  17 Φεβρουαρίου 2009 
«Κανονική  Γεωθερμία  &  Κλιματισμός» 
Το Σωματείο διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία εκδήλωση 
τεχνικής ενημέρωσης με θέμα «Κανονική Γεωθερμία & 
Κλιματισμός». Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στις 17 
Φεβρουαρίου 2009, και συμμετείχαν πάνω από 260 άτομα, 
αριθµός πρωτοφανής για εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης, 
ξεπερνώντας την προγενέστερη μέγιστη συμμετοχή σε εκδήλωση 
του Σωματείου μας που ήταν περίπου 250 άτομα τον Δεκέμβριο 
του 2006 με θέμα τα φωτοβολταϊκά. 

Παράλληλα με την εκδήλωση διοργανώθηκε έκθεση εταιρειών 
- χορηγών του Ελληνικού Παραρτήματος, που 
δραστηριοποιούνται στον κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη, 
εξοπλισμό εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς κλπ., τους οποίους 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ακολούθησε συνεστίαση.  

Ο κ. Κώστας Κουτσογιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE απένειμε στον Γιάννη 
Παππά προηγούμενο Πρόεδρο (2007-2008), αναμνηστική 
βεβαίωση σε αναγνώριση των υπηρεσιών του και έκανε την 
έναρξη της εκδήλωσης. Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν: 
• Γεωθερμία – Κανονική βαθμίδα (Ηλιογεωθερμία) 

Εισηγητής: καθ. Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, Δντής Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικών Ερευνών ΤΕΙ Χαλκίδας 

• Νομοθετικό πλαίσιο και κανόνες σχεδιασμού 
Εισηγητής: Κλ. Δ. Κραββαρίτης, Μηχ/γος, Διευθυντής 
Εναλλακτικών Εφαρμογών Ο.Ε. 

 
Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με πρόεδρο τον Δ. 
Χαραλαμπόπουλο, Μ.Μ. Μέλος ΔΣ ASHRAE και συμμετέχοντες 
τους: Βραχόπουλος Μ. (ΤΕΙ Χαλκίδας), Κουτσογιάννης Κ. 
(ΜΜ), Κραββαρίτης Κλ. (Εναλλακτικές Εφαρμογές), 
Μποζατζίδης X. (Wilo), Μπουρόπουλος Ν. (Rehau), 
Παπαδόπουλος Δ. (Interklima). 
 
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr 
«Εκδηλώσεις», «Σεμινάρια» http://www.ashrae.gr/seminaria.html
 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 

 

 
Κώστας Κουτσογιάννης & Γιάννης Παππάς 

 

 
Μιχάλης Βραχόπουλος 

 

 
Κλεάνθης Κραββαρίτης 

 

 
Οι συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα 

 

http://www.ashrae.gr/
http://www.ashrae.gr/seminaria.html
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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  –  8 Μαΐου 2009 
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων & Επιλογή συστημάτων HVAC, & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΕΠΑΘΛΟ  1000 ΕΥΡΩ  και από το  Ελληνικό Παράρτημα 
Προκηρύχθηκε ο νέος διεθνής διαγωνισμός της 
ASHRAE για προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, που καλούνται να μελετήσουν (1) τον 
σχεδιασμό και (2) την επιλογή των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού και ψύξης, καθώς και (3) τον 
συνδυασμένο βιώσιμο σχεδιασμό κτιρίων / 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός κτιρίου.  

 

Για κάθε μια από τις 3 ανωτέρω κατηγορίες, 
απονέμονται τα εξής βραβεία από την ASHRAE: 
1. $1500 για κάθε ομάδα που ανακηρύσσεται πρώτη 

σε μια από τις 3 κατηγορίες και επιπλέον  
2. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας κάθε κατηγορίας που 

ανακηρύσσεται 1η, 2η, και 3η, κερδίζει δωρεάν 
αεροπορικό εισιτήριο, 2 διανυκτερεύσεις και μέχρι 
$100 ημερήσια αποζημίωση για να 
παρακολουθήσει το Χειμερινό Συνέδριο της 
ASHRAE στις 24-28 Ιανουαρίου 2009 στο Σικάγο, 
όπου θα γίνει και η απονομή των βραβείων.  

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες διατίθενται στην 
ιστοσελίδα της ASHRAE στην διεύθυνση: 

http://www.ashrae.org/students/page/1420 

στην ενότητα "Design Competition - 2009". 

Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής των μελετών 
στην ASHRAE είναι 8η Μαΐου, 2009. 
 
The ASHRAE 2009 Student Design Competition features a 15,650 ft2 
office building, originally designed for Nashville, TN. The office includes:  

First floor parking  
Second floor retail and office space  
Third floor office space  

Teams may compete in up to three categories: HVAC System Design, 
HVAC System Selection or Integrated Sustainable Building Design – 
ISBD/Architectural, HVAC, & other Building Service systems Design.   
HVAC Systems Design– For students at schools with only 1-3 HVAC 
courses. Focuses on "right-sizing" HVAC equipment and systems to 
provide an energy efficient design for the facility. Students are required to 
determine heating and cooling loads, and design an HVAC system for the 
office tower while complying with ASHRAE Standards 55-2004, 62.1-2004 
and 90.1- 2004.  
HVAC Systems Selection– For all undergraduate students. Encourages 
students with a solid HVAC base to use life-cycle cost process to select 
the building HVAC system(s) as well as incorporate the sustainability 
process promoted by ASHRAE by integrating the USGBC LEED™ Rating 
System (or equivalent in the home country of international students.)  

 

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE με σκοπό 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ελληνικών ομάδων 
στον Διεθνή Διαγωνισμό της ASHRAE, θα απονείμει 
κατόπιν αξιολόγησης των μελετών που θα 
υποβληθούν στην ASHRAE, ένα πρόσθετο 
χρηματικό έπαθλο 1000 Ευρώ.  

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE θα 
συστήσει ειδική επιτροπή αξιολόγησης των μελετών 
από έμπειρους μηχανικούς, η οποία ανεξάρτητα από 
την διαδικασία αξιολόγησης της ASHRAE, θα 
αξιολογήσει τις υποβληθείσες μελέτες από την 
Ελλάδα και θα απονείμει ένα πρόσθετο χρηματικό 
έπαθλο 1000 Ευρώ στην καλύτερη μελέτη. Η 
παρουσίαση των μελετών θα είναι στα Αγγλικά, 
ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες και τις προδιαγραφές 
του διαγωνισμού της ASHRAE. 

Η ημερομηνία υποβολής των μελετών κατευθείαν 
στα κεντρικά της ASHRAE στην Ατλάντα είναι η 8η 
Μαΐου, 2008. Οι μελέτες υποβάλλονται από τους 
διαγωνιζόμενους στα κεντρικά της ASHRAE, 
ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες, και αν 
οι συμμετέχοντες επιθυμούν υποβάλουν και ένα 
επιπλέον αντίγραφο της μελέτης τους στο Ελληνικό 
Παράρτημα για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση 
για το πρόσθετο χρηματικό έπαθλο των 1000 Ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 
Ελληνικό Παράρτημα. 
 

 
Integrated Sustainable Building Design/Architectural Design HVAC 
& other Building Service Systems –  For a team of architectural and 
engineering students. Graduate students may also compete in this 
category only.  Teams are asked to design their own building for the 
program described in the effort to approach a Zero energy building.  
Students document / select LEED credits (or equivalent energy rating 
system in their home country) to measure how their design meets the 
sustainability goals.  Emphasis is on architectural, construction, E/M & 
other systems integrated approach throughout the design process. 
 

 

http://www.ashrae.org/students/page/1971
http://www.ashrae.org/students/page/1972
http://www.ashrae.org/students/page/1973
http://www.ashrae.org/students/page/1973
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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ASHRAE 
Το Σωματείο για να ενισχύσει την εγγραφή φοιτητών ως νέα 
student members της ASHRAE ανακοίνωσε ότι θα καλύψει το 
κόστος εγγραφής για την πρώτη χρονιά.  

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να εγγραφούν μέχρι 
τα τέλη Μαΐου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον συνάδελφο Δ. Χαραλαμπόπουλο, Ταμία 
dimitris@ashrae.gr
 

 

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  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), Επόμενο Πρόεδρο 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. 

Δεν 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). 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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. 

Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για τα μέλη της ASHRAE 
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις σχετικές εκδόσεις έτσι 

 

mailto:dimitris@ashrae.gr
mailto:dinpap@eng.auth.gr
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ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους. Δεν 
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 ΔΣ. 
 

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 5/2, 26/2, και 18/3/09. Τα βασικότερα 
θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 8/4/2009 
• Οργάνωση μελλοντικών τεχνικών εκδηλώσεων 
• Οργάνωση εκλογών 2009 
• Ενίσχυση εγγραφής νέων μελών, πρόγραμμα οικονομικής 

κάλυψης του κόστους εγγραφής φοιτητών ως νέα student 
members 

• Οργάνωση τεχνικών επιτροπών του Παραρτήματος και 
επικοινωνία με τις Τ.Ε. της ASHRAE 

• Οργάνωση εκδηλώσεων για φοιτητές. Επαφές με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Οικονομικά θέματα. Εξεύρεση χορηγιών 
• Οργάνωση εκπαιδευτικών - τεχνικών σεμιναρίων για 

μηχανικούς. 

 

 
 
 
 

ΝΕΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
 
ΗΜΕΡΙΔΑ  «ΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΨΥΚΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ» –  
28  Μαρτίου  2008 
H Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους θα 
πραγματοποιήσει ημερίδα στην Αθήνα, την Παρασκευή 28 
Μαρτίου του 2008 στον πολυχώρο ΑΘΗΝΑΙΣ. Το θεματολόγιο 
της ημερίδας στρέφεται γύρω από την εφαρμογή πρόσφατων 
κανονιστικών διατάξεων για τη ψύξη και τα τρόφιμα και τις 
σύγχρονες τάσεις τεχνολογίας Ψυκτικής Αλυσίδας. 

Πολλοί εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι Κρατικών φορέων, όπως 
ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεγάλων 
εταιριών του χώρου όπως ΜΑΒΕ και KUEHNE-NAGEL 
HELLAS, έτοιμοι να απαντήσουν στις απορίες του ακροατηρίου. 
Στην ημερίδα θα υπάρχει η δυνατότητα εκτεταμένης συζήτησης. 
 

 

 

www.cold.org.gr 
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SOLPOOL "Θέρμανση  Εξωτερικής  Πισίνας  με  χρήση  Θερμικών  Ηλιακών  
Συστημάτων (ΘΗΣ)" 
Οι κολυμβητικές δεξαμενές εξωτερικού χώρου αποτελούν 
εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις / καταναλώσεις. 
Στην Ευρώπη, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των δεξαμενών αυτών 
ξοδεύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια € για τη θέρμανσή τους. Στις 
περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές η θέρμανση επιτυγχάνεται 
με τη χρήση συμβατικών καύσιμων / πετρέλαιο. Εντούτοις, ένας 
από τους πιο ιδανικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους 
θέρμανσης θα μπορούσε να είναι η χρήση της ηλιακής ενέργειας 
για τη θέρμανση του νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές.  
 

 

www.solpool.info/2011.0.html

 

 
 
ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
Τα ελληνικά νοικοκυριά καλούνται να συμβάλουν στην 
γενικότερη προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμμετέχοντας στην 
έρευνα που διεξάγει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- 
ΚΑΠΕ  και συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχει 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.cres.gr/REMODECE.html

Σήμερα, σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, 
διεξάγεται έρευνα, στο πλαίσιο του έργου REMODECE, με στόχο 
τη συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων ηλεκτρικής 
κατανάλωσης σε νοικοκυριά. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν 
τη βάση για τη δημιουργία λογισμικού που θα παρέχεται στο 
διαδίκτυο και θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και να τη συγκρίνουν με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί η 
κατανάλωση και θα προταθούν μέτρα για τη μείωση της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης συσκευών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 

 

www.isr.uc.pt/~remodece

 

 

 
 
 

http://www.solpool.info/2011.0.html
http://www.cres.gr/REMODECE.html
http://www.isr.uc.pt/%7Eremodece
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ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
SATELLITE BROADCAST “Clean, Lean, and Green: IAQ for Sustainable 
Buildings” – 22 Απριλίου 2009 
H ASHRAE διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω 
δορυφόρου για τις 22 Απριλίου 2009, από τις 20:00 – 23:00 ώρα 
Ελλάδος, με θέμα 
 

Clean, Lean, and Green:  
IAQ for Sustainable Buildings 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, των ομιλητών και 
πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση: 
 

www.ashrae.org/education/page/557 
 
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 2 
Μαρτίου 2009. 
 

 

 

 

 

www.ashrae.org/iaqbroadcast 

 
 
ΤΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ  “Building  Energy  Labeling 
Program” 

H ASHRAE ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Χειμερινού 
Συνεδρίου στο Chicago (24-28 Ιανουαρίου 2009) τη πρόταση για 
τη δημιουργία του Ενεργειακού Πιστοποιητικού Κτιρίων 
(Building Energy Labeling Program). 

H παρουσίαση του Πιστοποιητικού θα γίνει στο 2009 θερινό 
συνέδριο της ASHRAE στο Louisville, Ky. 

Uniform metrics are vital to making buildings more energy 
efficient, according to Ron Jarnagin, chair of the committee 
overseeing the program. The ASHRAE program will include a 
method for rating the energy performance of buildings covered by 
Standard 90.1; qualification criteria for raters and assessors; 
provision of both Asset and Operational ratings to cover both 
design and operations; and a process for approving alternative 
methods. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
www.ashrae.org/energylabeling 
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DATABASE  OF  BUILDING,  EQUIPMENT  OWNING,  OPERATING  COSTS 
PROVIDED  BY  ASHRAE  
Every day, engineers are asked to advise building owners and 
managers on strategic decisions involving the life cycle and 
functionally of buildings. In the past, lack of valid data has left 
engineers without a solid basis for making these decisions. 

A new free online database from ASHRAE provides engineers 
with equipment service life and annual maintenance costs for a 
variety of building types and HVAC systems. The database can be 
accessed at 

www.ashrae.org/database

It contains more than 300 building types and more than 38,000 
pieces of equipment with service life data. The database allows 
users to access up-to-date information to determine a range of 
statistical values for equipment owning and operating costs. With 
this, ASHRAE is providing the necessary methods and 
information to assist in using life-cycle analysis techniques to help 
select the most appropriate HVAC system for a specific 
application.  

As part of the project, users are encouraged to contribute their 
own service life and maintenance cost data, further expanding the 
utility of this tool. Over a period of time, this input will provide 
sufficient service life and maintenance cost data to allow the 
comparative analysis of many different HVAC systems types in a 
broad variety of applications. Data can be entered by logging into 
the database and registering, which is free. 

Information from the database also is used to update the 
ASHRAE Handbook. Chapter 36, Owning and Operating Costs, 
of the 2007 ASHRAE Handbook, HVAC Applications, contains 
median equipment service life data from the first 163 commercial 
buildings that were used to seed the database, with updates to 
come as the database grows. 
 

 

 

“Life-cycle evaluations provide the most 
effective method for determining the best 
value of HVAC system alternatives,” said 
Lynn Bellenger, chair of ASHRAE’s 
Technology Council. “In order to 
facilitate the use of life-cycle analysis 
techniques by decision makers, the 
necessary data must be available, current 
and correctly applied. This database 
provides that needed data.” 

 

The database is the result of ASHRAE 
research project 1237, Interactive Web-
based Owning and Operating Cost 
Database, sponsored by ASHRAE’s 
technical committee 7.8, Owning and 
Operating Costs. 

 
 
ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ASHRAE – HIGH PERFORMING BUILDINGS 
Tο νέο περιοδικό της ASHRAE με τίτλο High Performance 
Buildings – HPB είναι πραγματικότητα. Παρουσιάζονται 
πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό, κατασκευή 
και λειτουργία ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. 
 

Tο HPB είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.  
 

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση 
 

www.HPBmagazine.org
 

 

 

http://www.ashrae.org/database
http://www.adz2go.com/mailmgt/Url.asp?CID=78429&HID=11131944&UID=115281
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ENERGY  EFFICIENT  BUILDINGS  ENCOURAGED  THROUGH  FREE 
DOWNLOAD  OF  ADVANCED  ENERGY  DESIGN  GUIDE  SERIES 
To encourage energy efficient design in a range of building 
types, ASHRAE and its partnering organizations are making 
available for free the Advanced Energy Design Guide series. 

Electronic versions of the newest book in the series, Advanced 
Energy Design Guides for Small Warehouses and Self-Storage 
Buildings, K-12 School Buildings, on small office and small 
retail buildings are available for free download. 
 
"Energy efficiency is still a vast and underutilized energy resource that 
is essential to the long-term survival of our world," says ASHRAE 
President Kent Peterson. "Buildings consume approximately 40 percent 
of the primary energy in the United States.  As part of our energy 
efficiency market deployment strategy, we want to get this valuable 
building guidance into the marketplace and into the hands of owners, 
contractors and design teams.  The technology is available today to 
construct substantially more efficient buildings.  Free distribution of the 
Advanced Energy Design Guide series will help educate the marketplace 
on how to build energy efficient buildings that use significantly less 
energy than those built to the minimum code requirements.” 
Partnering organizations include the American Institute of Architects, the 
Illuminating Engineering Society of North America, the U.S. Green Building 
Council and the U.S. Department of Energy. "Addressing energy use in our 
buildings is one of the most important measures we can take in our efforts to 
protect the health of our environment," said Brendan Owens, vice president of 
LEED Technical Development, U.S. Green Building Council.  "The Advanced 
Energy Design Guide series are critical publications for the building industry.  
Every percentage point reduction in buildings' energy use brings us that much 
closer to our goal of mitigating climate change." "The importance for all design 
and construction professionals to move toward carbon neutral, sustainable 
buildings is of paramount importance to the American Institute of Architects," 
said Christine McEntee, executive vice president and CEO of the AIA.  "The 
Advanced Energy Design Guides are an approachable, important tool to help 
achieve that goal." 
 

 

 

AEDG 
www.ashrae.org/freeaedg

 

The guides provide a sensible, hands-on 
approach to design through use of 
products that are practical and 
commercially available as "off-the-shelf" 
technology. They offer designers and 
contractors the tools needed for achieving 
a 30% energy savings compared to 
buildings that meet the minimum energy 
efficiency requirements of Standard 90.1-
1999. 

 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ  
Ανανεώστε ηλεκτρονικά την ετήσια συνδρομή σας προς την 
ASHRAE, και συμβάλλετε στην πράσινη προσπάθεια με την: 
 
• Εξοικονόμηση χρόνου 
• Εξοικονόμηση χαρτιού 
• Μείωση κόστους 
• Εξοικονόμηση ενέργειας από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 
 

www.ashrae.org
 
  

 

http://www.ashrae.org/freeaedg
http://www.ashrae.org/


ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 42/ 2009 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΓΙΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΠΟΥ  
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥΣ 
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. 

Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για ένα 
τουλάχιστο έτος. 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.  
 

 

 
Technology Award Program Overview, 

Requirements, Judging Criteria and 
Helpful Hints 

Η αναλυτική παρουσίαση του 
προγράμματος και της διαδικασίας 
υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση: 

www.ashrae.org/publications/detail/14704

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και 
στοιχεία για το κτίριο υποβάλλονται στα 
κεντρικά της ASHRAE στην Ατλάντα, 
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ  ΤΑ  ΣΧΟΛΙΑ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ASHRAE 
Όλες οι εκδόσεις της ASHRAE υπόκεινται σε συνεχή 
αξιολόγηση και βελτίωση. Εάν έχετε επισημάνει κάποιο 
πρόβλημα ή έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να τα 
υποβάλλετε ηλεκτρονικά, ανάλογα με την κατηγορία της έκδοσης, 
στις εξής διευθύνσεις: 
• Comment on Publications 

ASHRAE has more than 300 publications, written to present the most 
current and useful information possible. If you want to comment on existing 
publications, recommend changes to existing publications or propose a new 
publication, visit http://xp20.ashrae.org/ABOUT/frm_pubcom.htm 

• Comment on the ASHRAE Handbook 
The four-volume ASHRAE Handbook series presents fundamental 
engineering data, explains new advances in equipment and covers 
application of new technologies to solve design and operating problems. To 
comment, visit http://www.ashrae.org/publications/page/158 

• Comment on Standards 
ASHRAE standards serve as the basis of testing and design practice around 
the world. Proposed standards and addendum to standards are periodically 
open for public comment. For more information on Standards out for public 
review, visit http://www.ashrae.org/technology/page/331 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 

http://www.ashrae.org/publications/detail/14704
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΤΗΣ  ASHRAE 
Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας, μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλη 
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  

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  

 

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  
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   

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

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ  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 

2009 
2010 
2011 

 
23-27 Ιανουαρίου-Orlando 
29 Ιαν με 2 Φεβ -Las Vegas 

20-24 Ιουνίου-Louisville 
26-30 Ιουνίου-Albuquerque 
25-29 Ιουνίου-Montreal  

 

 

 

 

 

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  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 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Τα Ενημερωτικά Δελτία 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/ 

 
 

 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΤΟΥ  FELLOW  ΤΗΣ  ASHRAE 
Η  ανώτατη  διάκριση  μέλους  της  ASHRAE 

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 Διακρίσεων/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. Δεν 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, (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 

 
 

http://www.ashrae.org/
mailto:costas@meteo.noa.gr
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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ  ΣΤΗΝ  ASHRAE 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήματος, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δημήτρη Χαραλαμπόπουλο, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών 
(Email: dimitris@ashrae.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 ΔΣ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.  
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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

 

 
 
 
 

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

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

CARRIER 
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 
COMPONENTS EΠE 

 

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

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

www.troxtechnik.com

 ΔΕΛΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
 

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

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

DAIKIN 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

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

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

DIMTEK Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 

Σουλίου 10 & Μάκρης, 18755 Πειραιάς 
Τηλ: 210 5325404  Φαξ: 210 5322544 

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

ΕΚΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 
Ηφαίστου 20-22 & Ηρακλείτου 7, 15238 Χαλάνδρι 

Τηλ: 210 6090609  Φαξ: 210 6090809 
E-mail: info@eka.gr 

www.eka.com.cy

INTERKLIMA Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

DELPHIS S.A.  
Δ. Δασκαλόπουλος Α.Ε. 

 

 
Πελοποννήσου 2, 145 64 N. Κηφισσιά 
Τηλ: 210 6209929  Φαξ: 210 6209928 

Email: info@delphisgroup.gr 
www.delphisgroup.gr 

mailto:info@biossol.gr
http://www.biossol.gr/
mailto:customer_info@carrier.gr
http://www.carrier.gr/
mailto:climacom@otenet.gr
http://www.troxtechnik.com/
mailto:info@deltatechniki.gr
http://www.deltatechniki.gr/
http://www.eka.com.cy/
mailto:admin@inteklima.gr
http://www.interklima.gr/
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McQUAY 
HELLAS A.E. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Email: mcquayhellas@mcquay.gr 
www.mcquay.gr

PROJECT ΜΕΠΕ 
CLIMATHERM 

 
 
 
 
 
 
 

Αιγαίου 71, 171 23 Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 210 9315073  Φαξ: 210 9356110 

Email: info@climatherm.gr 
www.climatherm.gr

SIEMENS Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

SOL ENERGY 
HELLAS Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

SORVATZIOTIS 
 

 

 
Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 166 74 Γλυφάδα 

Τηλ: 210 9640180  Φαξ: 210 9640496 
Email: sorva@otenet.gr 

ΤeΚΔΟΤΙΚΗ 
ΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ 

 
 

 
 
 
 

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

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

TRANE 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

WILO 
HELLAS 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. 

 

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

 
 

Ακολουθεί άρθρο του κ. Νίκου Χαζάπη, Μ.Μ. µε τίτλο 
«Η Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων σε Υφιστάμενα Κτίρια (Retro-commissioning)» 
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Η Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων σε 
Υφιστάμενα Κτίρια (Retro-commissioning) 

Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τεχνικό γραφείο Ν. Χαζάπης & Συνεργάτες, Ν. Καρελλά 23, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6811850, Fax 211 7004491, Ε-mail: Nikolaos.Chazapis@ontelecoms.gr 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η έννοια της Βιωσιμότητας, ή η μείωση της επίπτωσης που έχει μία επιχείρηση στο περιβάλλον, έχει 
κερδίσει το ενδιαφέρον σε ευθεία αναλογία με την τελευταία αύξηση του κόστους ενέργειας. Επειδή τα 
κτίρια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο «καταναλωτή» ενέργειας, για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι 
προσπάθειες για βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα επιφέρουν και το μεγαλύτερο όφελος από 
την μείωση του κόστους ενέργειας. Βελτιώσεις όπως, νέος αποδοτικός φωτισμός, προγραμματιζόμενοι 
θερμοστάτες χώρου, εθελοντικές προσπάθειες μέσα από την εκπαίδευση, θα έχουν όλα μία επίδραση 
στην συνολική κατανάλωση ενός κτιρίου. 
 
Όμως, υπάρχει μία πολύ συχνά, παραβλεπόμενη πρωτοβουλία, που μπορεί να έχει την πιο σημαντική 
επίδραση στην ενεργειακή χρήση και μπορεί να θέσει το βήμα για μελλοντικές ενεργειακές 
πρωτοβουλίες. Η Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων υφισταμένων κτιρίων (Retro-commissioning) 
μπορεί να έχει ένα άμεσο όφελος 10% ή περισσότερο, στην χρήση ενέργειας χωρίς κάποια επένδυση 
σε νέο εξοπλισμό. Με επιπλέον ήπιες βελτιώσεις μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις, που 
προσδιορίζονται κατά την διάρκεια της Διαδικασίας τότε μπορούν να επιτευχθούν κέρδη 30% ή 
περισσότερο, με ένα χρόνο αποπληρωμής επένδυσης που μπορεί να ποικίλει από λιγότερο από 2 έτη 
έως τέσσερα έτη. 
 
Η Διαδικασία αυτή, είναι μία διεξαγωγή βελτιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων ενός 
υπάρχοντος κτιρίου, ώστε να καλύπτει την αρχική πρόθεση της μελέτης ή τις τρέχουσες λειτουργικές 
ανάγκες. Είναι μία «λεπτή» ρύθμιση των συστημάτων HVAC, τα οποία συχνά λειτουργούν μη-
αποδοτικά, ακόμη και εάν συντηρούνται και καλύπτουν τις συνθήκες άνεσης. Ο όρος Retro-
commissioning αναφέρεται ειδικά στην διαδικασία βελτιστοποίησης, που εφαρμόζεται σε κτίρια τα 
οποία ποτέ δεν παρελήφθησαν με Διαδικασία Παραλαβής Συστημάτων - ΔΠΣ (Commissioning). Η 
σημασία της ΔΠΣ σε αμφότερα τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια αναγνωρίζεται από το US Green 
Building Council καθώς και από την American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers και την UK Chartered Institute of Building Services Engineers. Είναι αποδεκτή σαν ένα 
εργαλείο διασφάλισης ποιότητας για την εξασφάλιση Απόδοσης, Αξιοπιστίας και Αποδοτικότητας στα 
συστήματα των κτιρίων και θεωρείται ένα ολοκληρωμένο τμήμα όλων των ενεργειακά αποδοτικών 
εγκαταστάσεων.  
 
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Η δυναμική φύση και η πολυπλοκότητα των συστημάτων HVAC των εμπορικών κτιρίων, τα κάνει τον 
τέλειο στόχο για περιοδική βελτιστοποίηση. Ζητήματα όπως, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, τα 
ποσοστά του νωπού αέρα, και η υπερπίεση των χώρων που πρέπει να διατηρούνται καθώς το ψυκτικό 
φορτίο ποικίλει λόγω της χρήσης των χώρων ή των αλλαγών του καιρού. Επίσης, οι τρέχουσες ανάγκες 
ενός κτιρίου μπορεί να είναι διαφορετικές, από ότι αρχικά είχε κατασκευαστεί. Για παράδειγμα όταν ένα 
κτίριο κατασκευάστηκε και λειτούργησε, οι βάρδιες μπορεί να άρχιζαν στις 7 π.μ αλλά τώρα ίσως 
ξεκινούν στις 8 ή 9 π.μ και οι χρόνοι προθέρμανσης / πρόψυξης του κτιρίου ίσως πρέπει να αλλάξουν.  
 
Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται. Ζητήματα μειωμένης 
άνεσης χρηστών, η αξιοπιστία ενός αποδοτικού συστήματος και η εσωτερική ποιότητα του αέρα, η 
επέκταση του χρόνου ζωής των μηχανημάτων, η πρόληψη των βλαβών είναι επίσης άμεσα 
πλεονεκτήματα - και - μέρος της συνολικής βιωσιμότητας. Στην πράξη, η ενεργειακή αποδοτικότητα 
είναι ένα υποπροϊόν της βέλτιστης απόδοσης των συστημάτων. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ της χρήσης Retro-commissioning για την βελτίωση της ολικής 
απόδοσης του κτιρίου και εκείνων των πρωτοβουλιών που μελετώνται ειδικά ώστε να μειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας. Οι ομάδες τεχνικής διαχείρισης των κτιρίων, συχνά έχουν μια θολή άποψη για 
τις προσπάθειες μείωσης της ενέργειας που βασίζονται σε αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος. Αυτές 
οι εμπειρίες είναι συνήθως το αποτέλεσμα προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας που οδήγησαν σε 
παράπονα και ζητήματα συντήρησης λόγω απρόβλεπτων συνεπειών για δράσεις που έγιναν. Πολλές 
προσπάθειες που ξεκίνησαν με αποκλειστικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να έχουν 
αρνητικές συνέπειες μακράς διάρκειας, λόγω της περιορισμένης εστίασης της προσπάθειας. Χωρίς την 
λεπτομερή αντίληψη της λειτουργικής μελέτης του κτιρίου (το κτιριολογικό για τους Αρχιτέκτονες) αυτές 
οι προσπάθειες συχνά απορυθμίζουν την μηχανολογική εξισορρόπηση του κτιρίου με αποτέλεσμα την 
αυξημένη πίεση επάνω στο προσωπικό συντήρησης. Αυτό ιδιαίτερα επαληθεύεται όταν υπάρχοντα 
συστήματα μειωμένης απόδοσης «λειτουργούν» ώστε να διατηρήσουν το εσωτερικό περιβάλλον. 
 
Εξ’ αιτίας αυτού τα προγράμματα Retro-commissioning, παίρνουν μια ολιστική προσέγγιση προς την 
λειτουργικότητα του κτιρίου για να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα αποδίδουν όπως προβλέπεται, 
δηλαδή με τον πιο αποδοτικό τρόπο αναγκαίο να στηρίξει τις λειτουργίες του κτιρίου. Η μείωση της 
ενεργειακής χρήσης είναι μια φυσική συνέπεια της βελτιωμένης απόδοσης γενικότερα. 
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RETRO-COMMISSIONING 
 
Δύο εύκολα διαθέσιμα αρχεία από την λειτουργία του κτιρίου μπορούν να επιθεωρηθούν ώστε να 
δείξουν την παρουσία μειωμένης απόδοσης: Τα αρχεία συντήρησης και οι λογαριασμοί των δαπανών 
ενέργειας. 
 
Όταν επιθεωρούμε τα αρχεία συντήρησης απλά εστιάζουμε σε σημεία που δείχνουν την ανάγκη για 
Retro-commissioning: 
 

• Αυξημένες διαμαρτυρίες Χρηστών 
• Διακύμανση δαπανών ενέργειας 
• Αυξημένες κλήσεις βλαβών 

 
Η θέση σε εφαρμογή του Retro-commissioning, απαιτεί τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση για την ανάπτυξη 
του προφίλ απόδοσης του κτιρίου (παράμετροι, χρήση, συστήματα HVAC, κλπ). Η δεύτερη φάση, για 
την λεπτομερή επιθεώρηση και μελέτη προτάσεων για βελτιώσεις και η Τρίτη φάση, περιλαμβάνει την 
ιεράρχηση και διόρθωση των μηχανημάτων και συστημάτων, που επιλέγονται από την ομάδα τεχνικής 
διαχείρισης. Στο σημείο αυτό οι προτεραιότητες του έργου (ζώνη, σύστημα, κτίριο) μπορεί να 
καθορίζονται με βάση προβλεπόμενο στόχο αποπληρωμής (return of investment – ROI) των 
προτεινόμενων βελτιώσεων. 
 
Η εφαρμογή έργου Retro-commissioning, θα πρέπει αρχικά να εστιάζεται σε βελτιστοποίηση της 
απόδοσης των μηχανημάτων και συστημάτων που είναι εγκατεστημένα. Οι αναβαθμίσεις σε πιο 
ενεργειακά αποδοτικά μηχανήματα ή συστήματα, μπορεί βέβαια να είναι μια πρόταση που έρχεται μετά 
από την ανάλυση του κτιρίου, όμως θα πρέπει να μεταχειρίζεται σαν μια χωριστή δράση. Πολλές από 
τις δράσεις που επιδιώκονται, θα έχουν την ένδειξη χαμηλού κόστους, (π.χ αλλαγές των σημείων 
ρύθμισης και βελτιώσεις στον προγραμματισμό) και θα αυξήσουν την λειτουργική απόδοση και θα 
δημιουργήσουν ένα σύντομο χρόνο αποπληρωμής. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ξεκάθαρη 
περιγραφή λειτουργίας του κτιρίου και μια εστιασμένη ανάλυση, όλα αυτά συνεισφέρουν στην 
ελαχιστοποίηση του κόστους με μία ταυτόχρονη παράδοση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όποια προσπάθεια βιωσιμότητας συνήθως αρχίζει με την εξοικονόμηση ενέργειας στα υπάρχοντα 
κτίρια. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι η 
πραγματική βελτίωση της απόδοσης του κτιρίου χρησιμοποιώντας την διαδικασία Retro-
commissioning. Λαμβάνοντας αυτή την ολιστική προσέγγιση στην βελτιστοποίηση του κτιρίου, ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να αποφύγει δράσεις, που θα εξοικονομήσουν ενέργεια με κόστος την αυξημένη 
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συντήρηση και τις διαμαρτυρίες. Τέλος μια σωστή επιθεώρηση των υπαρχόντων συστημάτων θα 
παρέχει μια περισσότερο λεπτομερή μελέτη αποπληρωμής (ROI), για τον προγραμματισμό 
μελλοντικών αναβαθμίσεων των μηχανημάτων. 
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