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No 51       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010 

με υγεία & επαγγελματικές επιτυχίες ! 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 6/12/2010 Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα «Sustainable 
World / Ενεργειακές Μελέτες για ΚΕΝΑΚ». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος της ASHRAE Lynn 
Bellenger και ο Κώστας Λάσκος, Π.Μ. και η Αθηνά Γαγλία, Μ.Μ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 246 
συνάδελφοι και 14 εταιρείες-χορηγοί του Σωματείου. Κατά την διάρκεια της παραµονής της Προέδρου της 
ASHRAE κ. Lynn Bellenger στην Αθήνα, έγινε συνάντηση µε τον κ. Χρήστο Σπίρτζη, Πρόεδρο του ΤΕΕ. 

Αντιπροσωπία του Δ.Σ του Ελληνικού Παραρτήματος παραβρέθηκε στην τεχνική εκδήλωση που έγινε στις 26 
Νοεμβρίου για την παρουσίασης της νέας σειράς προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics Ελλάς ΑΕ. 

Επανεκδόθηκε το βιβλίο της ASHRAE «Green Guide 3rd edition» το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται 
με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την παραλαβή και την λειτουργία βιώσιμων κτιρίων. 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., 
είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ.  

Το λογισμικό υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και οι νέες Τεχνικές 
Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) διατίθενται από το ΤΕΕ 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak 
Από 9 Ιανουαρίου 2010 ξεκινούν οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων για την 
έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στα πλαίσια εφαρμογής του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).  

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται το πρώτο μέρος άρθρου του κ. Νίκου Χαζάπη µε 
τίτλο «Πρόγραμμα LEED και η Λειτουργική Παραλαβή Συστημάτων». 
 

Επιμέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς  
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ΜΕΛΗ  Δ.Σ.  2010 - 2011 ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2010 - 2011 

 

Πρόεδρος 
 

Δημήτρης Ιωαννίδης 
Τηλ.: 210  6107080 

Εmail: dimitri.ioannidis@gmail.com 

 

Επόμενος Πρόεδρος 
 

Δημήτρης Ατσιδαύτης 
Τηλ.: 210  8034147 
Εmail: datsi@tee.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Κουτσογιάννης 
Τηλ.: 210  8960480 

Εmail: kouts_c@otenet.gr  
 

 

Γραμματέας 
 

Βιβή Κουτσογιάννη 
Τηλ.: 210  2588781 

Εmail: koutsvi@yahoo.com 
 

 

Ταμίας 
 
Δημήτρης Α. Χαραλαμπόπουλος 

 
Εmail: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Γιάννης Παππάς 
Τηλ.: 210  3660734 

Εmail: pappasjohn47@yahoo.com 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Βασίλης Ζούκος 
Τηλ.: 210  9323331 

Εmail: vzoukos@tee.gr 

Δράσεων Περιφερειακού Συνεδρίου Παραρτημάτων - CRC:  
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr 
 
Δραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.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:  
Ι. Παππάς,  210 3660734,  pappasjohn47@yahoo.com 
 
Διακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Ελέγχου – Auditing:   
T. Νικολαϊδης,  210 7233444,  aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων – Nominating:  
Δ. Ατσιδαύτης,  210 8034147,  datsi@tee.gr 
 
Υποδοχής – Reception:  
B. Γαλιότου,  galiotou@gmail.com 
 
Δημοσιότητας – Publicity:  
Κ.Α. Μπαλαράς,  210 8109152,  costas@meteo.noa.gr 
 
Συμμετοχής – Attendance:  
B. Γαλιότου,  galiotou@gmail.com 
 
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 
 
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας – Home page Editor (Webmaster):  
Σ. Κοντογιαννίδης, 210 8109145,  skonto@meteo.noa.gr 

 
 
 

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. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  -  6  Δεκεμβρίου  2010 
«Sustainable World / Ενεργειακές Μελέτες για ΚΕΝΑΚ» 
Το Σωματείο διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία εκδήλωση 
τεχνικής ενημέρωσης με θέμα «Sustainable World / Ενεργειακές 
Μελέτες για ΚΕΝΑΚ». Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο 
στις 6 Δεκεμβρίου 2010 και συμμετείχαν πάνω από 246 άτομα. 

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. Δημήτρης Ατσιδαύτης, Επόμενος Πρόεδρος του 
Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE έκανε την έναρξη της 
εκδήλωσης.  

Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν: 
• Design of High Performance Green Buildings – 

ASHRAE Std 189.1 
Εισηγητής: Lynn G. Bellenger, PE, FASHRAE, Πρόεδρος 
ASHRAE 2010-11 

• Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σύμφωνα με 
τον ΚΕΝΑΚ 
Εισηγητής: Αθηνά Γαγλία, M.Sc. M.M. Μέλος Ομάδας 
Εργασίας ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ και την σύνταξη των σχετικών 
ΤΟΤΕΕ, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΙΕΠΒΑ, Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, και Κων/νος Λάσκος, Π.Μ. 
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ, Μέλος Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ 
για την σύνταξη των σχετικών ΤΟΤΕΕ 

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

Τα μέλη του ΔΣ του Ελληνικού παραρτήματος παρέθεσαν γεύμα 
προς τιμή της κας Lynn Bellenger και του συζύγου της Neil. 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 

 

 

 
Lynn Bellenger 

 

 
Κώστας Λάσκος 

 

 
Αθηνά Γαγλία 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ASHRAE  &  ΤΕΕ  -  6  Δεκεμβρίου  2010 
Νέες προοπτικές συνεργασίας  
Κατά την διάρκεια της παραµονής της Προέδρου 
της ASHRAE Lynn Bellenger στην Αθήνα, 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Χρήστο 
Σπίρτζη, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ). Από πλευράς του Ελληνικού 
Παραρτήματος συμμετείχαν ο Δημήτρης 
Ατσιδαύτης, Επόμενος Πρόεδρος, ο Δημήτρης 
Χαραλαμπόπουλος, Ταμίας, η Αθηνά Γαγλία, και ο 
Κώστας Μπαλαράς, Μέλη της ASHRAE και του 
Ελληνικού Παραρτήματος.  

Η συνάντηση έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ. 
Συζητήθηκαν θέµατα αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
σχετικά µε τις δραστηριότητες της ASHRAE και του 
ΤΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, 
τον ΚΕΝΑΚ και τις νέες ΤΟΤΕΕ, τους κανονισμούς 
της ASHRAE, για παράδειγμα το Std 189.1, και τα 
προγράμματα πιστοποίησης της ASHARE, για 
παράδειγμα, Building Energy Assessment, Building 
Energy Modeling, Commissioning, High-Performance 
Building (www.ashrae.org/certification).  

Ο κ. Σπίρτζης τόνισε το ενδιαφέρον του ΤΕΕ να 
προσαρμόσει σχετικούς κανονισμούς και τεχνικές 
οδηγίες της ASHRAE για τους Έλληνες μηχανικούς, 
όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί 
κανονονισμοί, δεδομένου ότι οι τεχνικές εκδόσεις της 
ASHRAE είναι γνωστές και χρησιμοποιούνται ήδη 
από τους μηχανικούς. Επίσης, παρότρυνε την 
ASHRAE να συμβάλει ως ένας διεθνής οργανισμός 
στην προσπάθεια εναρμόνισης των ευρωπαϊκών 
κανονισμών & τεχνικών οδηγιών, δεδομένης της 
τεράστιας τεχνογνωσίας που διαθέτει σε θέματα 
κλιματισμού των κτιρίων και ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων. Στα πλαίσια ενός 
μνημονίου συνεργασίας, συμφωνήθηκε να 
προχωρήσει η ένταξη του ΤΕΕ ως Associate Society 
της ASHRAE (www.ashraeasa.org) και να 

 
Από την συνάντηση της Προέδρου της ASHRAE και των 
εκπροσώπων του Ελληνικού Παραρτήματος στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας. Από αριστερά: Δημήτρης 
Χαραλαμπόπουλος (Ταμίας Ελληνικού Παραρτήματος ASHRAE), 
Κώστας Μπαλαράς (Μέλος ASHRAE), Neil Bellenger, Lynn 
Bellenger (Πρόεδρος ASHRAE), Χρήστος Σπίρτζης (Πρόεδρος 
TEE), Δημήτρης Ατσιδαύτης (Επόμενο Πρόεδρος Ελληνικού 
Παραρτήματος ASHRAE), Αθηνά Γαγλία (Μέλος ASHRAE) 
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εκπροσωπηθεί το ΤΕΕ στην επόμενη συνάντηση των 
φορέων που θα γίνει κατά την διάρκεια του 
χειμερινού συνεδρίου της ASHRAE στο Las Vegas, 
τον Ιανουάριο του 2011.  
 

 
 
 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΗΣ  LG 
ELECTRONICS  ΕΛΛΑΣ  -  29  Νοεμβρίου  2010 
Αντιπροσωπία του Δ.Σ του Ελληνικού 
Παραρτήματος (κκ. Κων/νος Κουτσογιάννης – 
Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος – 
Ταμίας και Βασίλης Ζούκος – Μέλος ΔΣ) 
παραβρέθηκε στην τεχνική εκδήλωση παρουσίασης 
της νέας σειράς προϊόντων κλιματισμού της LG 
Electronics Ελλάς ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως από τον 
κ. Jae Deuk Shim, Πρόεδρο της LGE Ελλάς. 
 

Ο κος Βασίλης Ζούκος προλόγισε την εκδήλωση. 
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, τα μέλη του 
Δ.Σ έκαναν τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με τη 
τεχνολογία που παρουσιάστηκε. 

 
Από τα αριστερά: Β. Ζούκος, Κ. Κουτσογιάννης, Jae Deuk 

Shim, Δ. Χαραλαμπόπουλος 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 2/11, 18/11 και 13/12/10. Τα 
βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
• Οργάνωση επίσκεψης Lynn Bellenger, Προέδρου ASHRAE 
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 6/12 
• Πρόσκληση διακεκριμένων ομιλητών της ASHRAE για 

μελλοντικές εκδηλώσεις 
• Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΤΕΕ για την συγγραφή 

του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των 
ενεργειακών επιθεωρητών σχετικά με τις εγκαταστάσεις 
κλιματισμού 

• Οικονομικά θέματα. Εξεύρεση χορηγιών 
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ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
Ο  ΝΕΟΣ  «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» 
3η  Έκδοση  του  ASHRAE  GreenGuide 
Επανεκδόθηκε το βιβλίο της ASHRAE «Green Guide» το οποίο 
απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την μελέτη, τον 
σχεδιασμό, την παραλαβή και την λειτουργία βιώσιμων κτιρίων. 

Η 3η έκδοση του Οδηγού έχει υποστεί πολλές προσθήκες νέων 
κεφαλαίων και παραδειγμάτων. Καλύπτει θέματα σχετικά με τις 
τεχνικές σχεδιασμού, τις αλληλοεπιδράσεις των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της μελέτης και 
συνεχίζει με την κατασκευή, λειτουργική παραλαβή, λειτουργία, 
συντήρηση, και τελική κατεδάφιση. Ο Οδηγός απευθύνεται σε 
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες κτιρίων, τεχνικές υπηρεσίες 
και όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τεχνικά θέματα που 
σχετίζονται με τον υψηλό προδιαγραφών σχεδιασμό βιώσιμων 
κτιρίων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία και στον 
συντονισμό των εμπλεκομένων ομάδων / μελετητών. 
 
NEW in this edition: 

• Guidelines on sustainable energy master planning 
• Updates on teaming strategies 
• Information on how issues related to carbon emissions 

affect building design and operational decisions 
• Strategies for greening existing buildings 
• Updates on newly developed green-building rating systems 

and standards 
• Additional information on building energy modeling and 

follow-up measurement and verification 
• Compliance strategies for key ASHRAE standards 
• A new chapter on water efficiency 
• New GreenTips, including those with green strategies for 

chilled-water plant 
and boiler plant design 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ASHRAE για τις εκδόσεις 
  

http://www.ashrae.org/publications/page/2736 

 
 

ASHRAE GreenGuide:  
The Design, Construction, and Operation of 

Sustainable Buildings, 3rd ed., 2010. 
488 σελίδες 

ISBN/ISSN: 9781933742854 
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ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  -  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ASHRAE  
HPB – HIGH PERFORMING BUILDINGS 
Δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση 

Στο περιοδικό της ASHRAE με τίτλο High Performance 
Buildings – HPB παρουσιάζονται πληροφορίες και στοιχεία 
σχετικά με τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία κτιρίων 
υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. 
 

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο HPB είναι δωρεάν.  
www.HPBmagazine.org/subscribe 

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση 
www.HPBmagazine.org 

  

 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ  ΤΗΣ  ASHRAE   
Κτίρια  που  Διακρίνονται  για  τις Καινοτομίες  τους  στην  Κατασκευή,  Εξοπλισμό  
&  Λειτουργία  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.  
 

 

 

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. 
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ΤΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ASHRAE  
Η καλύτερη πηγή τεχνικής ενημέρωσης 
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 

2011 
2012 

29 Ιαν με 2 Φεβ - Las Vegas 
21-25 Ιανουαρίου - Chicago 

25-29 Ιουνίου - Montreal 
23-27 Ιουνίου - San Antonio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
www.ashrae.org/students 

 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΗΣ  ASHRAE  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Ημερομηνία  Υποβολής  6 Μαΐου,  2011 
ASHRAE sponsors this design project competition to encourage 
students to become involved in the dynamic profession of Heating 
Ventilating and Air Conditioning, to apply their knowledge to 
practical design use, and to promote team work.  

In addition ASHRAE sponsors the third - interdisciplinary 
category inviting worldwide graduate and undergraduate students 
in diverse engineering and related disciplines (architectural, 
construction, building services, mechanical, electrical, 
environmental, technology, etc.) to become involved in one of the 

 
www.ashrae.org/students/page/2639 
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most challenging innovative engineering approaches today in 
searching sustainability - Integrated Sustainable Building Design 
– ISBD. ASHRAE will recognize the outstanding student design 
projects at the ASHRAE Winter Meeting to be held in Chicago, 
Illinois, January 21st – 25th, 2012. 

The student design competition’s guidelines provide enough 
background information to enable the teams to design or select the 
HVAC system for the given building, or to design a sustainable 
building implementing  an integrated building design process (the 
architectural and building design for sustainability, and its 
supporting mechanical and electrical systems) for the given 
program.  ISBD category’s aim is to encourage students to extend 
their knowledge beyond the core mechanical systems.  For the 
ISBD category, the final design level presented may be in a 
preliminary stage, as the competition’s basic intention is to 
challenge students' imaginative thinking and creative engineering 
approach to the building and all of its Systems. 

Teams may compete in one of the three categories: 
• HVAC System Design 
• HVAC System Selection 
• Integrated Sustainable Building Design (ISBD)  

 

The deadline for receipt of entries is 

May 6, 2011 

ALL SUBMISSIONS ARE TO BE 
SUBMITTED ELECTRONICALLY via the 
ASHRAE FTP site. Only those teams that 
register will get the FTP site information 
and instructions for uploading 

ASHRAE recommends that the project groups 
consist of at least two members from an 
undergraduate engineering or architecture 
curriculum for the HVAC System Design and HVAC 
System Selection categories, and at least three 
members (architecture or construction, mechanical 
& electrical) for the ISBD category. Team members 
can be from multiple colleges. All team members 
must be enrolled in an undergraduate program 
during the semester/term in which they contribute 
to the design in the HVAC System Design and 
HVAC System Selection categories, or graduate 
and mixed graduate and undergraduate for the 
ISBD category. Graduate students may only 
participate in the Integrated Sustainable Building 
Design category. 

 
 
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 πρέπει πρώτα να ενημερώσει το ηλεκτρονικό του βιογραφικό στην ιστοσελίδα της ASHRAE 
(www.ashrae.org) και στη συνέχεια να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση membership@ashrae.org και να ζητήσει την προαγωγή του στον 
βαθμό του πλήρους μέλους, Αναλυτικές οδηγίες παρουσιάζονται στη διεύθυνση www.ashrae.org/members/page/149 στην ενότητα «Are You An 
Associate Who Wants to Advance to Member?» 

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 
Επίτιμου Μέλους - Fellow. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κώστα Μπαλαρά (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΤΟΥ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ - 
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 Επίτιμου Μέλους - Fellow της ASHRAE, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Διακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήματος 
(Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr) και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής 
υποψηφιότητας.  
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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). 
 

 
 

ΝΕΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
ΚΕΝΑΚ - Κανονισμός  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων 
Έκδοση  ΠΕΑ  για  πώληση  ή  μίσθωση  κτιρίων 
Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη 
χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/Β 9/4/2010) και με το Προεδρικό Διάταγμα 
για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (Π.Δ. 100/2010 ΦΕΚ 
177Α/6.10.2010), αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Επιθεωρητών Ενέργειας. 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή 
υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των πενήντα (50) 
τ.μ., είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή 
στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ 
του ΚΕΝΑΚ και θα τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ 
ενεργειακή κατηγορία. Υποβάλλεται επίσης και η Μελέτη 
Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας που 
τη συνοδεύει. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 
κτιρίων αυτών θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των Κτιρίων από τους Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές που εντάσσονται σε σχετικό Μητρώο. 

Η έναρξη της υποχρέωσης έκδοσης Π.Ε.Α. στην περίπτωση 
της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίων ορίστηκε η 9η Ιανουαρίου 
του 2011. 
 

Για την εκπόνηση της Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης και την έκδοση 
Π.Ε.Α. απαιτείται η χρήση λογισμικού, 
καθώς επίσης και Τεχνικών Οδηγιών του 
ΤΕΕ, που διατίθενται ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ: 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENT
IFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak 

 

 
INDOOR  AIR  2011 
Austin, Texas  5  –  10  Ιουνίου  2011 
Διεθνές συνέδριο για την ποιότητα εσωτερικού αέρα.  
 

Indoor Air 2011 will highlight future challenges that will reach 
beyond the traditional scope of indoor environmental research. 
Examples: indoor environmental quality and climate change, the 
long-term implications of green building design on indoor 
environmental quality, indoor air chemistry and health, 
connections between local and regional outdoor air quality and the 
indoor environment, and emerging contaminants. 
 

 

http://lifelong.engr.utexas.edu/2011/ 
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4ο  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΗΛΙΑΚΟΥ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Λάρνακα,  Κύπρος   12 – 14  Οκτωβρίου  2011 
After Bad Staffelstein (Germany, 2005), Terragona (Spain, 
2007), Palermo (Italy, 2009), Cyprus – the Island of Aphrodite 
with 10.000 year of history - is hosting the 4th International Solar 
Air Conditioning Conference. «We invite you all to visit the 
sunny island of Cyprus where solar air conditioning΅is taking its 
right dimension; the sun energy is being captured to provide 
indoor comfort. Our expectation is that the 4th International Solar 
Air Conditioning Conference becomes a meeting place for 
scientists, researchers, manufacturers, engineering designers, 
building owners, and investors; where the sun will melt all 
barriers and obstacles towards the commercialization of solar air 
conditioning.» Dr. Kyriakaos Tsiftes, University of Cyprus, 
Nikosia, Cyprus. 

Papers are invited on the following topics: 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 

Papers will be presented orally and in poster sessions. All 
accepted papers will be published in the proceedings volume and 
on CD-ROM. The abstract, in English, should include: Full title, 
author’s full name, affi liation, address, phone/fax/e-mail, name 
and affi liation of co-authors, topic, kind of presentation (oral or 
poster), a brief summary including the purpose, methods, 
approach, results and conclusions of the presented work. The 
whole on ONE sheet A4. In addition, authors may add up to 1 
explanatory page to facilitate the reviewer’s assessment. 
 

 

 

www.otti.de 

Deadline for submission of abstracts: 
February 27th, 2011 

 

 
 
CLIMATHERM  2012 
Αθήνα  1 – 4  Μαρτίου  2012 
Η νέα διεθνής Έκθεση Climatherm 2012 θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις Εκθέσεων και Συνεδρίων του Εκθεσιακού 
Κέντρου Metropolitan Expo, στο διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. 

H διεθνής Έκθεσης Climatherm 2012, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 
με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ, με την συμμετοχή της 
ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. (Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης – 
Ενέργειας) αλλά και με την παρουσία όλου του επαγγελματικού 
και τεχνικού κόσμου του κλάδου, προβάλλει με τον καλύτερο 
τρόπο τους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – των 
Φωτοβολταϊκών – της Γεωθερμίας – του Φυσικού Αερίου – του 
Κλιματισμού – του Εξαερισμού – της Βιομηχανικής Ψύξης – της 
Ηλιακής Ενέργειας – της Ύδρευσης – της Αφαλάτωσης, 
παρουσιάζοντας όλες τις νέες εξελίξεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας, που τόσο ανάγκη 

 

 

 

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει,  

οι πρωτοπόροι είναι εδώ!» 
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Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτημα ή την ASHRAE. 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χορηγιών μπορείτε να  
επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Παραρτήματος. 

 
 

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό, με έδρα την Αθήνα. 
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ABB Α.Ε. 
 

 

13ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση 
Τηλ: 210 2891999  Φαξ: 210 2891925 

Email: abb@gr.abb.com 
www.abb.gr 

CARRIER 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, 11525 Ν. Ψυχικό 

Τηλ: 210 6796300  Φαξ: 210 6796390 
Email: customer_info@carrier.gr 

www.carrier.gr 

CIVILTECH 
Α.Ε. Τεχνικού Λογισμικού 

 
Λεωφ. Μεσογείων 452, 15342 Αγ. Παρασκευή 

Τηλ: 210 6003034  Φαξ: 210 6000731 
Email: info@civiltech.gr 

www.civiltech.gr 

CLIMA COMFORT 
COMPONENTS EΠE 

  
Βρασίδα 11, 11528 Αθήνα 

Τηλ: 210 7255925  Φαξ: 210 725 5927 
Ε-mail: climacom@otenet.gr 

www.troxtechnik.com 

DAIKIN 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 15124 Μαρούσι 
Τηλ: 210 8761300  Φαξ: 210 8761400 

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

DELPHIS S.A.  
Δ. Δασκαλόπουλος Α.Ε. 

  

Πελοποννήσου 2, 14564 N. Κηφισσιά 
Τηλ: 210 6209929  Φαξ: 210 6209928 

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

ΔΕΛΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Λεωφόρος Ποσειδώνος 51, 18344 Μοσχάτο 

Τηλ: 210 9400720  Φαξ: 210 9414357 
Email: info@deltatechniki.gr 

www.deltatechniki.gr 

ΔΗΑΜΑΡ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

Κέας 22, 15127 Μελίσσια 
Τηλ: 210 8034147- 148  Φαξ: 210 6130284 

Email: info@diamar.gr 
www.diamar.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, 15238 Χαλάνδρι 

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

www.eka.com.cy 

GRV ENERGY 
SOLUTIONS S.A. 

 
Λ. Κηφισίας 326, 15233 Χαλάνδρι 

Τηλ: 210 6824967  Φαξ: 210 6856102 
E-mail: info@greenconstructions.gr 

www.greenconstructions.gr 

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε. 
 

 
Λεωφ. Ανθούσης 12, 15351 Παλλήνη 
Τηλ: 210 6665552  Φαξ: 210 6665564 

Email: info@thermogas.gr 
www.thermogas.gr 

INTERKLIMA Α.Ε. 
 

 
70o Χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34100 Χαλκίδα 

Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85728 
Email: admin@inteklima.gr 

www.interklima.gr 

ISOREN Α.Ε. 
 

 
Νταλιας 11, 13671 Αχαρναί 

Τηλ: 210 2402006  Φαξ: 210 2406383 
Email: info@isoren.gr 

www.isoren.gr 

LG ELECTRONICS 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
Εθνάρχη Μακαρίου 1, 17501 Παλαιό Φάληρο 

Τηλ: 210 4800554  Φαξ: 210 4800560 
Email: katerina.diogou@lge.com 

http://gr.lgeaircon.com 
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McQUAY 
HELLAS A.E. 

 

Ελ. Βενιζέλου 97, 17123 Ν. Σμύρνη 
Τηλ: 210 9311440  Φαξ: 210 9311441 

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

MENERGA  
HELLAS ΜΕΠΕ 

 

Λυσίου 11, 16346 Ηλιούπολη 
Τηλ: 210 9714722  Φαξ: 210 9889429 

Email: info@menerga.gr 
www.menerga.gr 

PROJECT ΜΕΠΕ 
CLIMATHERM 

 
Αιγαίου 71, 17123 Νέα Σμύρνη 

Τηλ: 210 9315073  Φαξ: 210 9356110 
Email: info@climatherm.gr 

www.climatherm.gr 

SOL ENERGY 
HELLAS Α.Ε. 

   
Ηλία Ηλιού 21, Ν.Κόσμος, 11631 Αθήνα 
Τηλ: 210 9023587  Φαξ: 210 9023589 

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

SORVATZIOTIS 
 

   
Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 16674 Γλυφάδα 

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

ΤeΚΔΟΤΙΚΗ 
ΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ 

 
Τζώρτζ 20-22, 10682 Αθήνα 

Τηλ: 210 3838417  Φαξ: 210 3813244 
Email: tekdotiki@vivodinet.gr 

www.tekdotiki.gr 
TRANE 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
Εριφύλης 18, 15232 Χαλάνδρι  

Τηλ: 210 8112200  Φαξ: 210 6839599 
Email: trane@trane.gr 

www.trane.gr 

TSITSOS κλίμα 
 

  
Αριστείδου 22, 19200 Ελευσίνα  

Τηλ: 210 5548414  Φαξ: 210 5549289 
Email: ntsit@tee.gr 

www.tsitsos.gr 

WILO 
HELLAS ABEE 

 

Αγ. Αθανασίου 80, 14569 Άνοιξη Αττικής 
Τηλ: 210 6248300  Φαξ: 210 6248360 

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

ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ABEΤE 

 

Γλαύκου 83Α, 26332 Πάτρα 
Τηλ: 2610 312312  Φαξ: 2610 342411 

Email: patras@idator.gr 
www.idator.gr 

  

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

 
 

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 
«Πρόγραμμα LEED και η Λειτουργική Παραλαβή Συστημάτων» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEED ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τεχνικό γραφείο Ν. Χαζάπης & Συνεργάτες, Ζαλοκώστα 22, 152 33 Χαλάνδρι 

Τηλ/Fax 210 6811850, Ε-mail: chazapis@hol.gr 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια, από το 2002, το USGBC έχει προκηρύξει το πρόγραμμα LEED με τεράστια 
επιτυχία, παγκοσμίως. Στην Τουρκία υπάρχουν καταγεγραμμένα 21 έργα LEED, ενώ στην Ελλάδα 
μόλις 4 έργα.  
 
Το LEED είναι ένα συστημικό εργαλείο μέτρησης και βαθμονόμησης ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
κτιρίων, κατάλληλο για ιδιοκτήτες, μελετητές και κατασκευαστές όλων των ειδικοτήτων. Το σύστημα 
LEED αναγνωρίζει και ανταμείβει επιλογές, που βελτιώνουν την περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία μέθοδο σύγκρισης κτιρίων διαφορετικών τύπου και χρήσεων ή θέσεων.  
Το σύστημα LEED διαιρείται σε επτά κατηγορίες, που πιάνουν διαφορετικές πτυχές περιβαλλοντικής 
απόδοσης κτιρίου:  

 Επιλογή Θέσης (SS)  
 Απόδοση στη χρήση νερού (WE) 
 Ενέργεια και ατμόσφαιρα (ΕΑ) 
 Υλικά και προέλευση (MR) 
 Ποιότητα εσωτερικού αέρα (EQ) 
 Καινοτομία και διαδικασία σχεδιασμού (ID) 
 Περιφερειακή προτεραιότητα (PR) 

 
Σε κάθε κατηγορία το σύστημα LEED περιέχει σημεία επιβράβευσης “credits” που ένα κτιριακό έργο 
μπορεί να κερδίσει. 
 
Στις περισσότερες από τις επτά κατηγορίες το LEED περιλαμβάνει υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, που 
το έργο πρέπει να περιλαμβάνει, ώστε να θεωρηθεί και να αξιολογηθεί με βαθμολογία κατά LEED. 
 
Συνολικά υπάρχουν 69 πιθανά “credits” που μπορεί να κερδίσει ένα κτιριακό έργο. Τουλάχιστον ένα 
έργο πρέπει να επιτύχει 26 “credits” ώστε να λάβει ένα τίτλο βράβευσης από το USGBC. Τα βραβεία 
διαιρούνται σε τέσσερα επίπεδα που ποικίλουν από : 
   ΕΚΚΙΝΗΣΗ  26 – 32 “credits” 
   ΑΣΗΜΕΝΙΟ  33 – 38 “credits” 
   ΧΡΥΣΟ       39 – 51 “credits” 
   ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ    52 – 65 “credits” 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEED 
 
Σε κάθε κατηγορία ενεργειακού / περιβαλλοντικού σχεδιασμού υπάρχουν υποχρεωτικές δράσεις και 
δράσεις επιλογής, που επαυξάνουν τα “credits”. 
Έτσι, έχουμε: 
 
Επιλογή Θέσης (SS) 
 Υποχρεωτικά: Erosion and Sedimentation control  
 Επιλογές από 8 επί πλέον κατηγορίες  
 
Απόδοση και χρήση νερού (WE) 
 Υποχρεωτικά: -  
 Επιλογές από 3 επί πλέον κατηγορίες 
 
Ενέργεια και ατμόσφαιρα (ΕΑ) 
 Υποχρεωτικά: Fundamental building systems Commissioning 
 Υποχρεωτικά: Minimum energy performance 
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 Υποχρεωτικά: CFC reduction in HVAC & R equipment 
 Επιλογές από 6 επί πλέον κατηγορίες 
 
Υλικά και προέλευση (MR) 

Υποχρεωτικά: Storage and Collection of Recycles  
Επιλογές από 7 επί πλέον κατηγορίες 

 
Ποιότητα εσωτερικού αέρα (EQ) 
  Υποχρεωτικά: Minimum indoor air quality performance 
 Υποχρεωτικά: Environmental Tobacco smoke control 

Επιλογές από 8 επί πλέον κατηγορίες 
 
Καινοτομία και διαδικασία σχεδιασμού (ID) 

Υποχρεωτικά: -  
 Επιλογές από 2 επί πλέον κατηγορίες 
 
Περιφερειακή προτεραιότητα (PR) 

Υποχρεωτικά: -  
 Επιλογές από 1 επί πλέον κατηγορία. 
 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEED ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 
 
Για να επιτύχει η βαθμονόμηση κατά LEED θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση σχεδιασμού 
“ολοκληρωμένου κτιρίου”. Σε κάθε μια από τις επτά κατηγορίες ελέγχου αποδόσεων δεν υπάρχουν 
αρκετά “credits” ώστε να φθάσουν τα ελάχιστα 26 “credits” έτσι, θα πρέπει να κερδηθούν από διάφορες 
κατηγορίες ώστε να επιτευχθεί αυτό. 
 
Το σύστημα LEED περιλαμβάνει μια ποικιλία περιβαλλοντικών θεμάτων που ποικίλουν από τη 
διαχείριση των βρόχινων υδάτων, στη κατηγορία ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ, την ενεργειακή αποδοτικότητα και 
τη στιβάδα του όζοντος, στη κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Στην πράξη το σύστημα LEED 
προσφέρει ένα εργαλείο δημιουργίας καλύτερων κτιρίων και επίσης επιτρέπει ιδιοκτήτες και 
επαγγελματίες, να αποφασίζουν την έκταση την οποία θέλουν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα έργα. 
 
Η διαδικασία Λ.Π.Σ, ως γνωστόν, είναι μία άκρως αποδοτική μέθοδος, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση 
των συστημάτων και των μηχανημάτων Η/Μ των κτιρίων. 
Το USGBC αναγνώρισε την αποδοτικότητα και όλα τα πλεονεκτήματα που η διαδικασία Λ.Π.Σ παρέχει 
σε ‘πράσινα’ κτίρια και αποφάσισε να περιλαμβάνει τη διαδικασία Λ.Π.Σ στο σύστημα LEED 
υποχρεωτικά. 
 
Το LEED δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία Λ.Π.Σ. σαν ένα τρόπο για να κερδηθεί ένα “credit” αλλά 
επίσης το απαιτεί. Αυτό γίνεται διαχωρίζοντας τη διαδικασία Λ.Π.Σ. σε δύο “επίπεδα”, και τα δύο 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία EA.  
 
Η διαδικασία Λ.Π.Σ. στο LEED διαιρείται σε δύο επίπεδα που ονομάζονται: «θεμελιώδης ή βασική» 
Λ.Π.Σ. και «πρόσθετη» Λ.Π.Σ. 
 
Η βασική Λ.Π.Σ. είναι προαπαιτούμενη για το σύστημα LEED, ενώ η πρόσθετη Λ.Π.Σ. είναι ένα από τα 
69 “credits” επιλογής, που μπορούν να βοηθήσουν για να αυξηθεί η αξία του βραβείου. 
 
Αναλυτικά η «βασική» Λ.Π.Σ. έχει στόχο να πιστοποιήσει και να εξασφαλίσει ότι τα μηχανήματα, ο 
εξοπλισμός και συστήματα Η/Μ του κτιρίου σχεδιάζονται, εγκαθίστανται και ρυθμίζονται, ώστε να 
λειτουργούν όπως έχουν ορίσει οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Η διαδικασία Λ.Π.Σ. περιλαμβάνει όλα τα 
πιο κάτω: 

 Ορισμός της ομάδας συμβούλων Λ.Π.Σ. που δεν πρέπει να ανήκουν στην ομάδα μελέτης, ούτε 
της κατασκευής. 

 Αναθεώρηση των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη ως εδόθησαν στους μελετητές. 
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 Αναθεώρηση της βάσης σχεδιασμού που εκδίδει ο μελετητής για καθαρότητα και πληρότητα. Ο 
ιδιοκτήτης και οι μελετητές είναι υπεύθυνοι για τις αναθεωρήσεις των αντίστοιχων εγγράφων 
τους. 

 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση των απαιτήσεων Λ.Π.Σ. στα έγγραφα της κατασκευής (Τεχνική 
Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου Λ.Π.Σ. πιστοποίησης της εγκατάστασης και της 
απόδοσης των συστημάτων Η/Μ. 

 Ολοκλήρωση και υποβολή μιας αναφοράς Λ.Π.Σ.  
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Λ.Π.Σ: 
 
Η διαδικασία Λ.Π.Σ. αφορά τα πιο κάτω ενεργειακά συστήματα τουλάχιστον: 

 Θέρμανση, Αερισμός, Ψύξη, Κλιματισμός και Αυτοματισμοί 
 Φωτισμός και Αυτοματισμοί 
 Συστήματα παραγωγής / διανομής Ζ.Ν.Χ 
 Συστήματα ΑΠΕ (ηλιακά, Φ.Β, ανεμογεννήτριες) 

 
Τα βήματα που προβλέπει η διαδικασία Λ.Π.Σ. κατά το σύστημα LEED, είναι 12: 
 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΠΣ 

1 Επιλογή Ομάδας 
Μελετητών 

Ορισμός Συμβούλων ΛΠΣ 

2 Απαιτήσεις Ιδιοκτήτη, 
Βάση σχεδιασμού 

Έγγραφο απαιτήσεων ιδιοκτήτη, Έγγραφο βάσης 
σχεδιασμού 

3 Προμελέτη Αναθεώρηση απαιτήσεων και της βάσης σχεδιασμού 
4 Ανάπτυξη μελετών Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου Λ.Π.Σ.    ο 
5 Μελέτη εφαρμογής Ενσωμάτωση απαιτήσεων Λ.Π.Σ. στα έγγραφα κατασκευής.    
6 Μελέτη εφαρμογής Αναθεώρηση μελέτης εφαρμογής στο μέσον των σχεδίων. 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
7 Προμήθεια 

μηχανημάτων, 
Εγκατάσταση 
Μηχανημάτων 

Αναθεώρηση υποβολών του εργολάβου για τα συστήματα 
που υπόκεινται σε διαδικασία ΛΠΣ. 

8 Λειτουργικές δοκιμές και 
αποδοχή των δοκιμών / 
ρυθμίσεων 
εξισορρόπησης δικτύων 

Πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και των αποδόσεων Η/Μ 
συστημάτων 

9 Εγχειρίδια Λειτουργίας 
και Συντήρησης 

Ανάπτυξη Εγχειριδίου των συστημάτων Η/Μ 

10 Εκπαίδευση Λειτουργίας 
και Συντήρησης 

Πιστοποίηση ότι οι απαιτήσεις εκπαίδευσης εκπληρώνονται    

11 Ολοκλήρωση παράδοση 
– παραλαβή έργου 

Ολοκλήρωση και υποβολή αναφοράς – αποτελέσματα 
Λ.Π.Σ.                                       ο 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
12 Επιτήρηση Συστημάτων Αναθεώρηση της λειτουργίας του κτιρίου εντός 10 μηνών 

μετά την ολοκλήρωση παράδοσης – παραλαβής του έργου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τα κόκκινα γράμματα του πιο πάνω πίνακα, αφορούν τις επί πλέον δράσεις ή βήματα ΛΠΣ, που 
αφορούν την «πρόσθετη ΛΠΣ». 

 Το πράσινο καρέ, δηλώνει την ύπαρξη πίνακα, που ακολουθεί στην αγγλική.  
 Στην τελευταία σελίδα του άρθρου, θα δείτε μια αναλυτική περιγραφή όλων των “credits” από το 
πρόγραμμα LEED V2.2.  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία ‘General Services Administration’, σε μια σειρά από έργα, που 
έχουν υλοποιηθεί, εμφανίζονται τα πιο κάτω:  
 
Η εξοικονόμηση Δαπάνης Λειτουργίας για ένα κτίριο που έχει υποστεί την διαδικασία Λ.Π.Σ 
υπολογίσθηκε σε 8% - 20% ή 1,5 – 5,5 έτη, απλής αποπληρωμής της επένδυσης. 
 
Υπ’ όψιν επίσης: 

 Λιγότερες αλλαγές παραγγελιών 
 Χαμηλότερη χρήση ενέργειας 
 Μειωμένα λειτουργικά προβλήματα.  

 
 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
USGBC – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΠΑ 
LEED – Πρόγραμμα USGBC: Ηγεσία στον ενεργειακό & περιβαλλοντικό σχεδιασμό. 
GSA – Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών ΗΠΑ 
SYSTEMS COMMISSIONING – Λειτουργική παραλαβή συστημάτων Η/Μ κτιρίου 
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
Θα δείτε και θα διαβάσετε στο www.commissioning.gr  
 
 
Step 4 - Table 3: Required Commissioning Plan Components 
Required Commissioning Plan Components 
Brief overview of commissioning process 
List of all systems and assemblies included in commissioning authority’s scope of work. 
Identification of commissioning team and its responsibilities 
Description of management, communication and reporting of commissioning process 
Overview of commissioning process activities for predesign, design, construction, and occupancy and operations 
phases, including development of owner’s project requirements, review of basic of design, schematic design, 
construction documents and submittals, construction phase verification, functional performance test 
development and implementation, and 10 – month warranty review. 
List of expected work products. 
List of commissioning process milestones  
 
Step 5 - Table 4: Commissioning Requirements for Construction Documents 
Commissioning team involvement  
Contractor’s responsibilities  
Submittal review procedures for commissioned systems 
Operations and maintenance documentation, system manuals.  
Meetings 
Construction verification procedures 
Startup plan development and implementation 
Functional performance testing 
Acceptance and closeout 
Training 
Warranty review site visit. 
 
Step 10 - Table 5: Common Training Topics 
Common Training Topics 
General purpose of system (design intent) 
Use of O&M manuals 
Review of control drawings and schematics 
Startup, normal operation, shutdown, unoccupied operation, seasonal changeover, manual operation, control 
setup and programming troubleshooting, and alarms 
Interactions with other systems 
Adjustments and optimizing methods for energy conservation 
Health and safety issues 
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Special maintenance and replacement sources 
Occupant interaction issues 
System response to different operating conditions 
 
Step 11 - Table 6: Commissioning Report Components 
Commissioning Report Components 
Owner’s project requirements 
Project commissioning specifications 
Verification of installation (construction checklist) 
Functional performance testing results and forms 
O&M documentation evaluation (EA credit 3) 
Training program evaluation (EA credit 3) 
Description of commissioning process benefits  
Outstanding issues 
Contract and plan for resolution within 10 months of substantial completion (EA credit 3) 
 

 


