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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 16/2/2011 Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα 

«Θερμομονωτική Επάρκεια & Χρήση Ηλιακών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Καθ. 
Δημήτρης Αραβαντινός και ο Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ Μ.Μ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 345 
συνάδελφοι, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο αριθμό συμμετοχών, και 13 εταιρείες-χορηγοί του Σωματείου.  

Στις 19/3/2011 διοργανώθηκε το πρώτο σεμινάριο του Ελληνικού Παραρτήματος με θέμα «Εφαρμογή Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ» και εισηγητές τον Κώστα Λάσκο, Π.Μ. και τον 
Δημήτρη Μαντά, Μ.Μ. Μ.Sc. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 34 συνάδελφοι. 

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ο πρώτος κατάλογος με τους 
Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μετά από Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έγινε μέλος της συμμαχίας των συνεργαζόμενων επιστημονικών 
ενώσεων της ASHRAE (Associate Society Alliance - AASA). Η αρχική συμφωνία έγινε στην Αθήνα στις 6 
Δεκεμβρίου  2010, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Lynn Bellenger Προέδρου της ASHRAE με τον 
Χρήστο Σπίρτζη Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ. Η 
συνεργασία εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ASHRAE κατά την διάρκεια του χειμερινού 
συνεδρίου στο Λας Βέγκας, τον Ιανουάριο, 2011. Το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θόδωρο Παπαδόπουλο, 
Πρόεδρο ΠΣΔΜΗ. 

Το νέο webcast της ASHRAE με θέμα τις Γεωθερμικές Αντλίες 
Θερμότητας (Ground Source Heat Pump Systems – Putting the Earth to Work 
for You) διοργανώνεται για τις 21 Απριλίου, 2011 (1:00-4:00 P.M. EDT). 

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται το δεύτερο μέρος άρθρου του κ. Νίκου 
Χαζάπη µε τίτλο «Το Έξυπνο Σπίτι (Smart House) του Αύριο, Σήμερα. 
Μέρος ΙI – Οι λειτουργίες του σπιτιού». Το πρώτο μέρος του άρθρου 
δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό Δελτίο Νο 50 – Οκτώβριος 2010. 
 

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 

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 

 

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 

 
 
 

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  -  16  Φεβρουαρίου  2011 
«Θερμομονωτική Επάρκεια & Χρήση Ηλιακών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ» 

Το Σωματείο διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία εκδήλωση 
τεχνικής ενημέρωσης με θέμα «Θερμομονωτική Επάρκεια & 
Χρήση Ηλιακών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ». Η εκδήλωση έγινε 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στις 16 Φεβρουαρίου 2011 και 
συμμετείχαν πάνω από 345 άτομα, ξεπερνώντας κάθε 
προηγούμενο αριθμό συμμετοχών σε εκδηλώσεις τεχνικής 
ενημέρωσης του Σωματείου. 

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 Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού 
Παραρτήματος της ASHRAE έκανε την έναρξη της εκδήλωσης.  

Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν: 

 Έλεγχος Θερμομονωτικής Επάρκειας Κτιρίων 
σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. 
Εισηγητής: Καθ. Δημήτρης Αραβαντινός, Δρ Πολιτικός 
Μηχανικός, Αναπ. Καθηγητής ΑΠΘ 

 Ηλιοθερμικά Συστήματα – Θέρμανση και Κ.Εν.Α.Κ. 
Εισηγητής: Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ 

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

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε μπουφές. 

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 

 

 

 
Το προεδρείο και οι ομιλητές τις εκδήλωσης (από τα 
αριστερά): Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος (Ταμίας), 
Δημήτρης Ατσιδαύτης (Επόμενος Πρόεδρος), 
Δημήτρης Ιωαννίδης (Πρόεδρος), Σωτήρης 
Κατσιμίχας, Καθ. Δημήτρης Αραβαντινός 

 

 
Κώστας Λάσκος 

 

 
Σωτήρης Κατσιμίχας 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  -  16  Φεβρουαρίου  2011 
«Θερμομονωτική Επάρκεια & Χρήση Ηλιακών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ» 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  -  19  Μαρτίου  2011 
Εφαρμογή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 

Το Σωματείο διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο 
στις 19 Μαρτίου 2011 το πρώτο τεχνικό σεμινάριο με 
θέμα «Εφαρμογή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 
(Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ». Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν 34 συνάδελφοι 

Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου ήταν: 
 Σχετική εξοικείωση με την κείμενη νομοθεσία και 

τις νέες ΤΟΤΕΕ 
 Κατοχή του λογισμικού του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την 

επί τόπου εφαρμογή 
 Χρήση του προσωπικού υπολογιστή με 

εγκατεστημένο το λογισμικό για την επί τόπου 
εφαρμογή. 

Οι εισηγητές ήταν: 

Κώστας Λάσκος, Π.Μ. Α.Π.Θ., Υποψήφιος 
Διδάκτωρ, Ελ.Επαγγελματίας, μέλος των ομάδων 
εργασίας των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/1-2 

Δημήτρης Μαντάς, Μ.Μ. Ε.Μ.Π., M.Sc., Ελ. 
Επαγγελματίας, μέλος των ομάδων εργασίας των 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/1-4 

Κατά την διάρκεια του 8ωρου σεμιναρίου 
καλύφθηκαν οι ακόλουθες ενότητες: 

1) Βασικά στοιχεία των νέων κανονισμών:  
Ελάχιστες απαιτήσεις κτηρίων - Κτήριο Αναφοράς 
- Αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς 
υποβολής μελετών για έκδοση οικοδομικών 
αδειών. 

2) Έλεγχος Θερμομονωτικής Επάρκειας Κτηρίων: 
Νέες απαιτήσεις - Τροποποιήσεις σε σχέση με τον 
Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων - Καταγραφή 
θερμογεφυρών στο κτήριο και κατασκευαστικοί 
τρόποι μείωσης αυτών. 

3) Η/Μ Μελέτες: 
Νέες απαιτήσεις - Απαιτούμενες μελέτες Η/Μ 
εγκαταστάσεων - Καθορισμός σχεδιασμού κατά 
τρόπο που να οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας. 

4) Λογισμικό: 
Χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την 
ενεργειακή αξιολόγηση του κτηρίου - Εκπόνηση 
πλήρους μελέτης. 

5) Π.Ε.Α. Κτηρίου: 
Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. - Χρήση του 
λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την έκδοση του 
Π.Ε.Α. 

 
Οι εισηγητές του σεμιναρίου, Κώστας Λάσκος (αριστερά) και 
Δημήτρης Μαντάς (δεξιά) 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 10/1, 10/2, 22/2, και 10/3/2011. Τα 
βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
 Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 16/2 
 Οργάνωση σεμιναρίου για ενεργειακές μελέτες 19/3 
 Οργάνωση εκδηλώσεων με προσκεκλημένους ομιλητές της 

ASHRAE (Απρίλιος, Μάιος) 
 Αξιολόγηση προγενέστερων εκδηλώσεων 
 Εκπροσώπηση του Ελληνικού παραρτήματος στα συνέδρια 

της ASHRAE 
 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 

 

 
 
 
 

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
WEBCAST  -  Ground Source Heat Pump Systems – Putting the Earth to Work for 
You)   21  Απριλίου  2011  -  1:00-4:00 P.M. EDT 

Hear from leading heat pump experts how site, climate, building, 
HVAC system and ground characteristics affect ground heat 
exchanger design, how ground source system design enhances 
efficiency, and how to avoid design and operations pitfalls.  

This free webcast is brought to you by the Chapter Technology 
Transfer Committee and sponsored by ClimateMaster, Mammoth, 
Taco, International Ground Source Heat Pump Association, and 
the ASHRAE Foundation. 
 

http://www.ashrae.org/education/page/557 
 

The webcast presenters are Jeffrey D. Spitler, Ph.D., P.E., 
professor in the School of Mechanical and Aerospace 
Engineering, Oklahoma State University, Stillwater, Okla.; Kirk 
T. Mescher, P.E., principal, CM Engineering, Inc., Columbia, 
Mo.; and Mick Schwedler, P.E., manager, Applications 
Engineering, Trane, LaCrosse, Wis. 
 
 

 

Online registration for the webcast 
begins March 21, 2011. For more 
information on the webcast program, 
continuing education credits and 
ASHRAE ground source heat pump 
resources, visit 

www.ashrae.org/ghpwebcast 
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ΤΟ  ΤΕΕ   ΝΕΟ  ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ  
ΤΗΣ  ASHRAE  (ASSOCIATE  SOCIETY  ALLIANCE  -  AASA) 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έγινε μέλος της 
συμμαχίας των συνεργαζόμενων επιστημονικών ενώσεων της 
ASHRAE (Associate Society Alliance - AASA).  

Η αρχική συμφωνία έγινε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου  2010, 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Lynn Bellenger Προέδρου 
της ASHRAE με τον Χρήστο Σπίρτζη Πρόεδρο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ. 
Λεπτομέρειες της συνάντησης παρουσιάστηκαν στο Ενημερωτικό 
Δελτίο Νο 51 – Δεκέμβριος 2010. 

 

Η συνεργασία εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της 
ASHRAE (Executive Committee) κατά την διάρκεια του 
χειμερινού συνεδρίου στο Λας Βέγκας, τον Ιανουάριο, 2011. Το 
ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θόδωρο Παπαδόπουλο, 
Πρόεδρο ΠΣΔΜΗ. 
 

 

 

 

 

 

 

www.ashraeasa.org 
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ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  -  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ASHRAE  
HPB – HIGH PERFORMING BUILDINGS      Δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

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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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ASHRAE   
Δωρεάν  Έγκυρη  &  Άμεση  Ενημέρωση 

Τα μέλη της ASHRAE μπορούν να εγγραφούν για να 
λαμβάνουν δωρεάν το μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίo, 
με τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με τις δραστηριότητες της 
ASHRAE και των παραρτημάτων της.  

www.ashrae.org/publications/page/151 
 

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.  

www.ashrae.org/publications/page/573 
 

 

 
 

  
   

 
 
 

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 
 

21-25 Ιανουαρίου – Chicago 

25-29 Ιουνίου - Montreal 

23-27 Ιουνίου - San Antonio

2013 26-30 Ιανουαρίου –  Dallas 22-26 Ιουνίου - Denver 

2014 18-22 Ιανουαρίου - New York 28 Ιουν – 2 Ιουλ - Seattle 
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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. 

 
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 
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)  

 

 

www.ashrae.org/students/page/2639 
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. 
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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.  

 
 
 

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). 
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ΝΕΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
ΜΗΤΡΩΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
Ειδική  Υπηρεσία  Επιθεωρητών  Ενέργειας  -  ΥΠΕΚΑ 

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ο πρώτος κατάλογος με τους προσωρινούς 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μετά από Υπουργική Απόφαση που 
υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. 

Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων υποψήφιων στο Μητρώο 
Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(ΓΕΠΕΕ). Στους υποψήφιους αυτούς χορηγούνται οι σχετικές 
άδειες, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 
«Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177 Α΄). Έχει 
ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν προσωρινοί Ενεργειακοί 
Επιθεωρητές σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view  

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να τους αναζητήσουν ανά 
νομό. 
 

 

www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view 

Οι υποψήφιοι προσωρινοί Ενεργειακοί 
Επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησής 
τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης της 
ΕΥΕΠΕΝ www.buildingcert.gr 

 
 
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/ 

 
 

ISES Solar World Congress 2011 
Kassel, Γερμανία  28 Αυγούστου  –  2 Σεπτεμβρίου  2011 

Διεθνές συνέδριο ηλιακής ενέργειας.  

The ISES Solar World Congress 2011 will take place in Kassel, 

Germany from 28th August to 2nd September, 2011. The ISES 
Solar World Congress is the world’s largest scientific congress in 
the field of renewable energy and buildings, bringing together the 
leading scientists from the most important research institutes and 

 

www.swc2011.org 

 Solar Heating and Cooling  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 52/ 2011 

universities world-wide. It offers the renewable energy 
community THE exchange platform on the latest developments in 
the fields of solar and renewable energy. About 1000 researchers, 
engineers, architects, climatologists and students are expected to 
participate. 

 Solar Buildings  
 Renewable Electricity  
 Rural Energy Supply  
 Resource Assessment  
 Renewable Energies and Society 

 
 

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 will be presented orally and in poster sessions including 
topics on: Components (heat driven water chillers, open cycles), 
Systems technology, Practical Experience: operation, 
maintenance, energy and cost performance, solar cooling 
applications, system design; Design tools, simulation 
 

 

www.otti.de 

 
 

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. 

 

 

 

«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. 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 52/ 2011 

 

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 
«Το Έξυπνο Σπίτι (Smart House) του Αύριο, Σήμερα» 

Μέρος ΙΙ - Οι λειτουργίες του σπιτιού 

Το πρώτο μέρος του άρθρου δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 50 – Οκτώβριος 2010. 
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Το Έξυπνο Σπίτι (Smart House) του Αύριο, Σήμερα 

Μέρος ΙI – Οι λειτουργίες του σπιτιού 
Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τεχνικό γραφείο Ν. Χαζάπης & Συνεργάτες, Ζαλοκώστα 22, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ/Fax 210 6811850, Ε-mail: chazapis@hol.gr 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Έχοντας υπόψη μας, από το μέρος Ι (Ενημερωτικό ∆ελτίο Νο 50 – Οκτώβριος 2010), την αρχή 
λειτουργίας μιας εγκατάστασης που υπάρχει στην κατοικία μας, το επόμενο στάδιο είναι η κατανόηση 
και σωστή αντίληψη των διάφορων λειτουργιών που έχουμε ή μπορούμε να προσθέσουμε στην 
κατοικία μας με σκοπό την καλυτέρευση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σπιτιού μας, και την 
μεγαλύτερη ασφάλεια μας μέσα σε αυτό αλλά και έξω από αυτό. 
 
Οι λειτουργίες που μπορεί να ενσωματώνει ένα "έξυπνο" σπίτι αφορούν στο σύνολο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (διασκέδαση, εργασία, καθημερινές ασχολίες), αφού το μοναδικό 
ουσιαστικό όριο είναι η ίδια η φαντασία μας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του ύπνου το "έξυπνο" 
σπίτι θα μπορούσε να ελέγχει τη θερμοκρασία και να τη ρυθμίζει στη βέλτιστη για τον ιδιοκτήτη τιμή, να 
παρακολουθεί μέσω Internet το δελτίο καιρού ώστε να σχεδιάζει το πότισμα ή μη του κήπου, να 
ρυθμίζει το ξυπνητήρι ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε ατόμου, ακόμη και να λειτουργεί ενεργοβόρες 
οικιακές συσκευές κατά το βραδινό, φθηνό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Κατά την ώρα της αφύπνισης των ενοίκων, θα μπορούσε να δυναμώνει σταδιακά την ένταση του 
φωτισμού, να ρυθμίζει την τηλεόραση στο αγαπημένο τους πρωινό κανάλι και να προβάλλει τα νέα που 
τους ενδιαφέρουν και τα οποία εντόπισε κατά τη διάρκεια της νύκτας στο Internet. Όταν το σπίτι είναι 
άδειο, θα μπορούσε να σβήνει τα φώτα και να ρυθμίζει κατάλληλα τη θέρμανση ώστε να εξοικονομείται 
ενέργεια, αλλά και να ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού. 
 
Τέλος, όταν οι ιδιοκτήτες λείπουν για διακοπές, θα μπορούσε να ελέγχει την ομαλή λειτουργία κάθε 
υποσυστήματος και να αποστέλλει λεπτομερή μηνύματα μέσω e-mail στους ιδιοκτήτες, περιγράφοντας 
κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. 
 
Σημαντικό, επίσης, στοιχείο της τεχνολογίας είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος που προσφέρει, 
επιτρέποντας έτσι στους ενοίκους να επεμβαίνουν στη λειτουργία του από οποιοδήποτε σημείο του 
κόσμου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφώνου με αναγνώριση των φωνητικών 
εντολών που δίνονται ή με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολόγιου στις ψηφιακές τηλεφωνικές 
συσκευές. Εναλλακτικά, πολλά συστήματα προσφέρουν τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού μέσω του 
∆ιαδικτύου, με τη δημιουργία ενός εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος που αντιπροσωπεύει το σύνολο 
του οικιακού εξοπλισμού. 
 
Σε γενικές γραμμές, η τεχνολογία Smart Hοme μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση 
ορισμένων καθημερινών λειτουργιών του σπιτιού ή για την επίτευξη βελτιωμένης ευχρηστίας και 
αυξημένων δυνατοτήτων στις υπάρχουσες οικιακές συσκευές. Παράλληλα, επιτρέπει την πλήρη 
εκμετάλλευση του υφιστάμενου εξοπλισμού, αφού, για παράδειγμα, μία ταινία που εισάγεται σε κάποιο 
DVD¬ Player στο σαλόνι, μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης στο σπίτι. Ο 
κατάλογος με ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες είναι ήδη εντυπωσιακός, ενώ καθημερινά προστίθενται 
νέα που επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΣΙ∆ΩΝ 

 Οι περσίδες μπορούν να λειτουργήσουν αυτόματα είτε με ένα αισθητήριο λυκόφωτος είτε με 
χειροκίνητους διακόπτες ακόμα και σε απομακρυσμένη θέση από τις περσίδες, είτε με χρονοδιακόπτες. 
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Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα αυτής της λειτουργίας είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης 
του εσωτερικού φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας με κριτήρια το συνδυασμό του 
εξωτερικού και του εσωτερικού φωτισμού. 
 
Αυτό μας δίνει μια καλύτερη οπτική άνεση μέσα στο χώρο και αποφεύγουμε φαινόμενα έντονου 
φωτισμού ή σκοτεινιάς, αντίθετα υπάρχει ένας συνεχόμενος έλεγχος και μια ομαλή διακύμανση του 
φυσικού φωτισμού εντός του σπιτιού μας. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

 Για μεγαλύτερη ασφάλεια οι πόρτες και τα παράθυρα με τη βοήθεια ενός αισθητήρα 
μπορούμε να γνωρίζουμε τη κατάσταση τους ανά πάσα στιγμή αν είναι δηλαδή ανοιχτά ή κλειστά. Αυτή 
η λειτουργία είναι πάρα πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα σε περίπτωση που λείπουμε από το σπίτι και κάποιος 
παραβιάσει μία πόρτα ή ένα παράθυρο τότε αμέσως μέσω του αισθητήρα λαμβάνουμε ένα μήνυμα στο 
κινητό μας τηλέφωνο και μπορούμε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία ή κάποιο προσφιλές μας 
πρόσωπο να πάει να ελέγξει από κοντά αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

 Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού είναι πολύ χρήσιμο για τη βελτίωση της άνεσής μας. 
Μπορούμε δηλαδή να έχουμε ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού που θέλουμε για το 
μπάνιο ή την πισίνα μας και να είναι συνέχεια στην θερμοκρασία που θέλουμε έτσι ώστε όταν 
χρειαστούμε να είναι έτοιμο το νερό και να μην χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι να ζεσταθεί. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 

 Η θερμική άνεση σε ένα χώρο και γενικότερο σε όλο το σπίτι είναι το βασικότερο πρόβλημα και 
αυτό στο οποίο άπτεται ένα μεγάλο ποσοστό της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο έλεγχος και η 
ρύθμισης της θερμοκρασίας στους χώρους του σπιτιού σε όλες τις εποχές και όλες τις ώρες της ημέρας 
είναι μια παράμετρο που αλλάζει ολόκληρη την «εικόνα» του σπιτιού. 
 
Στο «έξυπνο» σπίτι δεν χρειάζεται να ανάβουμε και να σβήνουμε τη θέρμανση ή τον κλιματισμό μόνοι 
μας ή όταν νιώσουμε ότι ζεσταινόμαστε ή κρυώνουμε, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται 
αυτόματα με τη βοήθεια αισθητηρίων και μονάδες ελέγχου οι οποίες διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις 
ψύξης / θέρμανσης και κανονίζουν το πότε και πόσο θα λειτουργούν για να διατηρηθεί ο χώρος σε μια 
επιθυμητή θερμοκρασία που έχουμε ορίσει από τοπικά χειριστήρια ή και από ένα κεντρικό ασύρματο 
χειριστήριο. 
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού και μία μόνιμη ωραία 
αίσθηση στο σπίτι μας. Ο έλεγχος λαμβάνει υπόψη του και τις εξωτερικές συνθήκες και κάνει τις 
απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρχει η σωστή διαφορά θερμοκρασίας για το όφελος μας. Μπορούμε 
επίσης να προ-θερμάνουμε ή να προ-ψύξουμε ένα χώρο για να είναι σε μια αποδεκτή κατάσταση πριν 
μπούμε στο σπίτι. 
 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 Το σύστημα του συναγερμού έχει τη δυνατότητα να μας ειδοποιεί για κάποιο σήμα 
συναγερμού την ώρα που θα λείπουμε από το σπίτι με μήνυμα στο κινητό μας τηλέφωνο ώστε να 
κάνουμε απομακρυσμένες κινήσεις (καλούμε την αστυνομία) για να προλάβουμε κάποια διάρρηξη. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Ανίχνευση διαρροής νερού. Χάρη σε ένα αισθητήρα που τοποθετείται στο επίπεδο του 
δαπέδου ανιχνεύει τυχόν διαρροή νερού και αμέσως κλείνει το γενικό του νερού και μας ειδοποιεί με 
μήνυμα στο κινητό μας τηλέφωνο. 
 
Με αυτό τον τρόπο είμαστε ήσυχοι όταν λείπουμε από το σπίτι μας π.χ. σε περίοδο διακοπών, αν 
συμβεί μια βλάβη και σπάσει κάποια σωλήνα νερού ή χαλάσει κάποια βρύση τότε πριν γεμίσει όλο το 
σπίτι με νερά και καταστραφούν όλα το σύστημα κλείνει τον γενικό του νερού και προλαβαίνουμε την 
καταστροφή. 
 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 Οι ανεμιστήρες αερισμού με τη χρήση μονάδων ελέγχου λειτουργούν με διάφορα σενάρια 
που εμείς επιθυμούμε. Η λειτουργία τους είναι πολύ σημαντική γιατί ανάλογα με τα άτομα και  τις 
δραστηριότητες που υπάρχουν στο χώρο πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες ανανεώσεις του αέρα 
για να υπάρχει σωστή ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι μας. 
 
Μπορούν να λειτουργούν όταν ενεργοποιηθούν τα φώτα του σπιτιού για να κάνουν αερισμό στο χώρο 
και έτσι να μην ανέβει η θερμοκρασία λόγω των φώτων. Επίσης μπορούν να ενεργοποιούνται όταν η 
σχετική υγρασία του χώρου ανέβει για να μην υπάρξει το φαινόμενο υγροποίησης υδρατμών στις 
επιφάνειες των τοίχων ή της οροφής. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ύστερα από 
την πυρκαγιά για τον αποκαπνισμό των χώρων. 
 
ΤΕΝΤΕΣ 

  Τις τέντες με τη βοήθεια ενός αισθητηρίου ταχύτητας αέρα, ενός αισθητηρίου ηλιακής 
ακτινοβολίας μπορούμε να τις ρυθμίσουμε να κατεβαίνουν ή να ανεβαίνουν μόνες τους ανάλογα με αν 
έχει πολύ αέρα για να μην σκιστούν ή αν έχει πολύ ήλιο για να μην ανέβει η εσωτερική θερμοκρασία ή 
αν έχει συννεφιά να ανέβουν για να έχουμε περισσότερο φωτισμό. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 Στο «έξυπνο» σπίτι μπορούμε να ακούμε την αγαπημένη μας μουσική όποτε θέλουμε και για 
όση ώρα θέλουμε, απλά με ένα χειριστήριο ή μια οθόνη χειρισμού σε οποιοδήποτε σημείο και αν 
βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι μας. 

  Επίσης με το ίδιο χειριστήριο μπορούμε να χειριστούμε την τηλεόρασή μας ή κάποια 
άλλη συσκευή βίντεο ή ακόμα και home cinema και να δούμε την αγαπημένη μας ταινία με αντίστοιχο 
χειρισμό στον φωτισμό και στα στόρια των κοντινών παραθύρων για συσκότιση. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 Ο έλεγχος του εσωτερικού στο σπίτι μας γίνεται απλά με αισθητήρια στάθμης φωτός. Με αυτά 
έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας γιατί δεν θα υπάρχει άσκοπη χρήση των φώτων αλλά και η 
λαμπρότητας τους μπορεί να ρυθμιστεί για καλύτερη οπτική άνεση ανάλογα με τη δραστηριότητα που 
κάνουμε εκείνη τη στιγμή. 

 Επίσης ο εξωτερικός φωτισμός να ανάβει ανάλογα με τον φυσικό φωτισμό της μέρας και τη 
νύχτα να ανάβει αυτόματα μέχρι να το επόμενο πρωί ή κάποια ώρα που έχουμε εμείς ορίσει. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 52/ 2011 

ΠΟΤΙΣΜΑ 

 Το πότισμα μπορεί να ρυθμιστεί να γίνεται τις ώρες που επιθυμούμε αλλά και με κατάλληλη 
διάταξη αυτοματισμών να αντλεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου για την πρόβλεψη του καιρού και 
να κανονίζει αν θα ποτίσει και για πόση ώρα ανάλογα με την θερμοκρασία ή τυχόν βροχόπτωση. 
 
 
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 
 
Η ευκολία, η απομακρυσμένη πρόσβαση, η άνεση και ο προσωπικός έλεγχος επί του οικιακού 
περιβάλλοντος αποτελούν τους κυριότερους τομείς όπου θα πρέπει να αναζητηθούν τα πλεονεκτήματα 
της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 
 
Η συντήρηση, η εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιών, η κεντρική διαχείριση όλων των οικιακών 
συσκευών και η ασφάλεια είναι ορισμένοι επιπρόσθετοι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές θα 
προθυμοποιούνταν να ξοδέψουν ένα σημαντικό ποσό χρημάτων για τη μετατροπή ή εξαρχής 
κατασκευή του ιδανικού "έξυπνου" σπιτιού τους. Όμως, για τη δημιουργία της ανάλογης αγοράς και την 
καθολική αποδοχή της τεχνολογίας από τους τελικούς αγοραστές, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
τόσο η ανάγκη για τα οφέλη που προσφέρει όσο και τα οικονομικά δεδομένα αλλά και οι εκάστοτε 
κοινωνικές επιρροές. 
 
Καθώς, λοιπόν, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων μεταβάλλεται και χαρακτηρίζεται από μοναδική ποικιλία 
ενδιαφερόντων και αναγκών, ο οικιακός εξοπλισμός γίνεται ολοένα περιπλοκότερος, δημιουργώντας 
την ανάγκη νέων υποδομών που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις νέες συσκευές. 
 
Η υπάρχουσα καλωδιακή υποδομή κρίνεται ήδη ανεπαρκής, ενώ στο μέλλον το χάσμα μεταξύ των 
δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν οι οικιακές συσκευές και των δυνατοτήτων που είναι 
δυνατόν να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες καλωδιώσεις θα αυξάνεται συνεχώς. 
 
Για το λόγο αυτόν, πολλές εταιρείες ήδη αναπτύσσουν και παρουσιάζουν στην παγκόσμια αγορά μία 
σειρά νέων τεχνολογιών, που αφορούν τόσο στην υλική υποδομή των νέων δικτύων που θα 
προκύψουν όσο και στα πρωτόκολλα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη, αφού το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων έχει 
αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα η μετάβαση στη νέα 
εποχή των αυτοματοποιημένων οικιών να φαντάζει φυσιολογική ακόμη και για τους πιο μετριοπαθείς - 
τεχνολογικά - ανθρώπους. 
 
 


