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Μέλη του ∆.Σ. 1999-2000

Πρόεδρος:
Μπαλαράς Κ.Α.
∆ρ. Μηχ/γος Μηχ/κος
Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος &
Βιώσιµης Ανάπτυξης
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου
152 36 Π. Πεντέλη
! 01-8032503,
" costas@astro.noa.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με επιτυχία γιορτάστηκε στις 16 Μαρτίου 2000 η επίσηµη
ίδρυση του Ελληνικού Παραρτήµατος. Ο κύριος οµιλητής
της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της ASHRAE Harley W.
Goodman που µίλησε για τον ρόλο της ASHRAE στην
νέα χιλιετία «ASHRAE in the New Millenium's Global
Community».
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους και
απεύθυναν σύντοµο χαιρετισµό ο Επικ. Καθ. ∆. Αγορής,
Μέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής, Τ.Ε.Ε. και ο Καθ. ∆.
Κουρεµένος, Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής
Π.Σ.∆.Μ.Η.

Ο Πρόεδρος της ASHRAE
H. W. Goodman

Επόµενος Πρόεδρος:
Μεγαρίτης Π.
! 01-3242253,
" sigmami@acci.gr

Αντιπρόεδρος:
Παπαγρηγοράκης Ι.
! 01-7258111

Γραµµατέας:
Αλεξίου Γ.
! 0944353400

Ταµίας:
Λύτρας Κ.
! 01-6039900,
" klytras@cres.gr

Αντιπρόσωποι:
Ζούκος Β.
! 01-9311440,
Θεοφύλακτος Κ.
! 01-7481360,
" cgtheo@athena.domi.gr

Επιµέλεια έκδοσης:
Κ.Α. Μπαλαράς

Η συµµετοχή των µελών µας ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας περίπου τα 100 άτοµα. Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε από τον Πρόεδρο W. Goodman η επίσηµη
παρουσίαση του ιδρυτικού διπλώµατος του Ελληνικού Παραρτήµατος και η εγκαθίδρυση
του πρώτου ∆.Σ., σύµφωνα µε το καταστατικό της ASHRAE. Έγινε επίσης απονοµή
αναµνηστικών προς τους εκπροσώπους της ASHRAE, ενώ ο Πρόεδρος της ASHRAE
απένειµε στον συνάδελφο Χ. Λαϊάκη, τιµητική πλακέτα σε αναγνώριση των
προηγουµένων προσπαθειών του για την δηµιουργία του Ελληνικού Παραρτήµατος.
Αναµνηστικές πλακέτες δόθηκαν επίσης στους συναδέλφους Β. Ζούκο (McQuay), Μ.
Κουρτζή (Φυρογένης), Κ. Κουτσογιάννη (Trane), και Τ. Παυλέα (Klimatair) σε
αναγνώριση της υποστήριξής των για τις δραστηριότητες του Ελληνικού Παραρτήµατος.

Με επιτυχία έγινε επίσης στις 13 Απριλίου, η πρώτη τεχνική εκδήλωση για τα µέλη µας,
µε οµιλητές τους ∆ρ. Max Sherman από το Παν/µιο της Καλιφόρνιας µε θέµα το νέο
Std-62 της ΑSΗRΑΕ για τον αερισµό και του συναδέλφου Κ. Λύτρα για τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σηµειώνουµε την ευγενική χορηγία του κυρίου ∆.
∆ασκαλόπουλου (LENNOX) για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης. Ελπίζουµε
στην µελλοντική υποστήριξη και άλλων εταιρειών και φορέων που αναφέρονται στον
κατάλογο των χορηγών.

Η δηµιουργία των τµηµάτων σε διάφορες Ελληνικές πόλεις έχει ήδη αρχίσει. Οι πρώτες
επαφές γίνονται µε τους συναδέλφους στο Ηράκλειο, στην Θεσσαλονίκη, και στην
Πάτρα, που θα αναλάβουν την εκπροσώπηση των συναδέλφων, µελών της ASHRAE που
διαµένουν στις παραπάνω πόλεις. Στόχος µας είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία µας
µέσω των εκπροσώπων και να οργανωθούν παράλληλες δραστηριότητες στις πόλεις
τους.

Τα µέλη του ∆.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
HELLENIC  CHAPTER
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Υπεύθυνοι επιτροπών:

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου
Παραρτηµάτων - CRC Action:
Κ.Α. Μπαλαράς,

∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student
Activities: Κ. Αντωνόπουλος,
! 01-7723673,
" kanton@central.ntua.gr

Υποστήριξης Μελών - Membership
Promotion: Ι. Παπαγρηγοράκης,

Ψύξης � Refrigeration: Ε. Μέξη,
! 01-6740033,

Υποστήριξης Έρευνας - Research
Promotion:
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος,
! 01-7210957,
" dimitris@ashrae.gr

Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών
∆ραστηριοτήτων - Technical, Energy
and Government Activities: Κ. Λύτρας,

Προγραµµάτων - Chapter Programs:
Π. Μεγαρίτης,

∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and
Awards: Κ. Θεοφύλακτος,

Ελέγχου � Auditing:
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος,

Υποψηφιοτήτων � Nominating:
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος,

Υποδοχής � Reception: Κ. Λύτρας,

∆ηµοσιότητας � Publicity:
Κ.Α. Μπαλαράς,

Συµµετοχής � Attendance: Γ. Αλεξίου,

Εκδόσεων & Ενηµέρωσης -
Publications or Newsletter:
Κ.Α. Μπαλαράς,

Ιστορίας � Historical: Κ. Θεοφύλακτος,

Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:
Κ. Λύτρας,

Τµήµατα Παραρτήµατος - Chapter
Section: Κ.Α. Μπαλαράς.

Τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος που
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και να
ενισχύσουν τις δραστηριότητες των επιτροπών,
ή για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τους υπευθύνους. Οι
δραστηριότητες των επιτροπών περιγράφονται
στο Καταστατικό του Ελληνικού
Παραρτήµατος.

•  Ιδρυτική Εκδήλωση 16 Μαρτίου 2000

Στις 16 Απριλίου οργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η εορταστική
ιδρυτική εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήµατος. Στην εναρκτήρια οµιλία τους
ο Επικ. Καθ. ∆. Αγορής και ο Καθ. ∆. Κουρεµένος, χαιρέτισαν µε ενθουσιασµό
την προσπάθεια αυτή, ευχόµενοι ότι θα υπάρξει µια ουσιαστική προσφορά στους
µηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του κλιµατισµού. Βασικός
οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της ASHRAE κύριος Harley W.
Goodman, µε θέµα «Ο Ρόλος της ASHRAE στην ∆ιεθνή Κοινωνία της Νέας
Χιλιετίας».

Από δεξιά: το µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ ∆. Αγορής στο βήµα απευθύνοντας
χαιρετισµό, ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήµατος Κ.Α. Μπαλαράς, ο
πρόεδρος της ASHRAE H.W. Goodman, το µέλος της επιτροπής
προγράµµατος της ASHRAE Καθ. Β. Todorovic, και η υπεύθυνη της
επιτροπής των µελών της ASHRAE C. Kettering.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Παραρτήµατος έκανε µια σύντοµη ιστορική
αναδροµή της ίδρυσης, των στόχων και των δραστηριοτήτων του
Παραρτήµατος.  Ακολούθησε η απονοµή αναµνηστικών στους εκπροσώπους της
ASHRAE και οι πρώτες διακρίσεις στα µέλη του Παραρτήµατος Χ. Λαϊάκη, Β.
Ζούκο, Μ. Κουρτζή, Κ. Κουτσογιάννη και Τ. Παυλέα.

           
    Από την απονοµή αναµνηστικής πλακέτας από τον Πρόεδρο της
   ASHRAE W. Goodman (αριστερά) στον συνάδελφο Χρ. Λαϊάκη (δεξιά).
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•  Σεµινάριο για τα Μέλη του ∆Σ

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην Αθήνα των εκπροσώπων
της ASHRAE οργανώθηκε στις 16 Απριλίου, ένα 4-ωρο
ενηµερωτικό σεµινάριο για τα µέλη του ∆.Σ. και τους υπευθύνους
των επιτροπών. Στο σεµινάριο που έγινε από τον Πρόεδρο W.
Goodman, την υπεύθυνη των µελών της ASHRAE C. Kettering,
και του µέλους της επιτροπής προγραµµάτων Καθ. B. Todorovic,
έγινε µια συνολική παρουσίαση της οργάνωσης και των
δραστηριοτήτων της ASHRAE, της λειτουργίας των
παραρτηµάτων και των επιτροπών. Τα µέλη του ∆.Σ. και των επιτροπών κατά την διάρκεια του

σεµιναρίου της ASHRAE.

•  Συνέντευξη Τύπου

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην Αθήνα του Προέδρου της
ASHRAE οργανώθηκε στις 15 Απριλίου συνέντευξη τύπου, στην
οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι και δηµοσιογράφοι από τεχνικά
περιοδικά και ηµερήσιες εφηµερίδες.
Στην συνέντευξη έγινε µια παρουσίαση του ρόλου και των
δραστηριοτήτων της ASHRAE και επ�ευκαιρίας των ερωτήσεων
που έγιναν από τους εκπροσώπους του τύπου συζητήθηκαν
διάφορα θέµατα σχετικά µε την ορθολογική χρήση ενέργειας και
την χρήση φυσικού αερίου για κλιµατισµό, τον ρόλο του
κλιµατισµού στα φορτία αιχµής και τα εναλλακτικά ψυκτικά
ρευστά.  Από την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ASHRAE.

•  Συνάντηση των Μελών 13 Απριλίου 2000
Με επιτυχία διοργανώθηκε η συνάντηση των µελών του
Παραρτήµατος στις 13 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο, µε την
ευγενική χορηγία του κυρίου ∆. ∆ασκαλόπουλου (Lennox). Το
τεχνικό πρόγραµµα περιελάµβανε δυο οµιλίες και συµµετείχαν
περίπου 40 συνάδελφοι. Ο πρώτος οµιλητής ήταν ο ∆ρ. Max H.
Sherman, από το Lawrence Berkeley National Laboratory του
Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, που παρουσίασε το πρότυπο
62.2P �Residential ventilation and Indoor Air Quality�, το οποίο
θα διατεθεί για δηµόσιο διάλογο στο άµεσο µέλλον. Ο δεύτερος
οµιλητής ήταν ο Κώστας Λύτρας από το ΚΑΠΕ, ο οποίος έκανε
µια συνολική παρουσίαση του νέου Κανονισµού Ορθολογικής
Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) που ετοιµάζεται
για νέα και υπάρχοντα κτίρια. Ακολούθησε συζήτηση. Ο ∆ρ. Sherman στο βήµα και άποψη του ακροατηρίου.

•  Ιστοσελίδα Ελληνικού Παραρτήµατος

Το Ελληνικό Παράρτηµα θα έχει σύντοµα τον δικό του χώρο στο
διαδίκτυο. Ο ∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος ολοκλήρωσε µε
επιτυχία το δύσκολο έργο που ευγενικά ανέλαβε, για την
δηµιουργία της ιστοσελίδας µας. Οι παρατηρήσεις σας από την
χρήση της ιστοσελίδας για τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων
και οι ιδέες σας για να βελτιωθεί η παρουσίαση και η
λειτουργικότητα των περιεχοµένων, ή για να προστεθούν νέες
επιλογές είναι ευπρόσδεκτες. Στόχος είναι η ιστοσελίδα αυτή να
αποτελέσει σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας για όλους τους
συναδέλφους, να µπορούν εύκολα να ανταλλάξουν απόψεις ή να
πάρουν βοήθεια σε άµεσα επαγγελµατικά θέµατα, και να
προβάλλονται πιθανές ευκαιρίες συνεργασιών.

"
www.ashrae.gr

Τα αρχικά έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας
καλύφθηκαν από την ευγενική χορηγία του κυρίου

Γ. Κωστούλα (YORK).

http://www.ashrae.gr/
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•  Τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιοδικά κάποια µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος. Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση,
πρέπει να στείλουν ένα σύντοµο βιογραφικό, µε τις δραστηριότητες, εξειδικεύσεις και ενδιαφέροντα τους. Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα
διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς.
Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του
∆Σ. Στόχος είναι οι πληροφορίες αυτές να ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος στο διαδίκτυο. Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν
αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE.

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Α. Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Ελληνικού Παραρτήµατος ASHRAE 1999-2000
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
# Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, ΕΑΑ, Ι. Μεταξά & Βασ.
Παύλου, 152 36 Π. Πεντέλη  ! : (031) 8032503, !: (031) 6138343
": costas@astro.noa.gr,  www.meteo.noa.gr
Ενδιαφέροντα: Ήπιες µορφές ενέργειας, εξοικονόµηση ενέργειας,
θερµική συµπεριφορά κτιρίων, ενεργειακή διαγνωστική, αριθµητική
ανάλυση και προγραµµατισµό, ανάλυση ενεργειακών συστηµάτων,
ποιότητα εσωτερικού αέρα. Επιστηµονικός υπεύθυνος και συµµετοχή
σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράµµατα όπως το EPIQR (Ευρωπαϊκή
µεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής
καταγραφής και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης
πολυκατοικιών και προϋπολογισµού εργασιών αναβάθµισης), TOBUS
(παρόµοια µεθοδολογία για κτίρια γραφείων), SolHeatCool (Αντλία
θερµότητας µε κύκλο απορρόφησης σε συνδυασµό µε ηλιακή ενέργεια
και υποδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης και ψύξης), Χειρουργεία
(Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις επεµβάσεων στις
κλιµατιστικές εγκαταστάσεις). Σπουδές: Ph.D. (1988) & M.Sc.
(1985) Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA. B.S.M.E.
(1984) Michigan Technological University, Houghton, MI, USA.
Επαγγελµατική εµπειρία: Ερευνητής Γ' βαθµίδας στο ΕΑΑ,
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΝΕ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επίκ.
Καθ/τής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Ελεύθερος επαγγελµατίας � Μελετητής,
Προτέχνα ΕΠΕ, Επίκ. Καθ/τής ΣΕΛΕΤΕ, American Standards Testing
Bureau Inc., American Combustion Inc., Georgia Tech, Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε. Άλλες ∆ραστηριότητες: Μέλος του ΤΕΕ, ΠΣ∆ΜΗ,
Eur Ing, Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, ELFORES, Pi-Tau-Sigma,
ASME, ASHRAE (από το 1985), ISES. Συγγραφέας 40
επιστηµονικών άρθρων σε διεθνή και Ελληνικά τεχνικά περιοδικά, 7
βιβλίων και κεφαλαίων σε βιβλία πάνω σε θέµατα εξοικονόµησης
ενέργειας, 40 επιστηµονικών άρθρων σε συνέδρια και ηµερίδες.

ΛΥΤΡΑΣ T. Κωνσταντίνος
Ταµίας Ελληνικού Παραρτήµατος ASHRAE 1999-2000
Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΑΠΕ,
Ενεργειακός Σύµβουλος
# Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 19ο χλµ Λεωφ.
Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, Αττική
! : (031) 6039900, 9680637 !: (031) 6039905, ":  klytras@cres.gr
Ο Κ. Λύτρας δραστηριοποιείται επί 10 χρόνια στον ενεργειακό και
κτιριακό τοµέα σαν σύµβουλος µηχανικός, µελετητής δηµοσίων και
ιδιωτικών ενεργειακών και Η/Μ έργων και επιστηµονικός συνεργάτης
� υπεύθυνος έργων του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στις
∆ιευθύνσεις Προγραµµάτων και Ενεργειακής Πολιτικής και
Σχεδιασµού. Εµπειρία: Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων και Η/Μ
εγκαταστάσεων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, σχεδιασµός συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας, διαχείριση της ζήτησης ενέργειας (demand
side management � DSM), µελέτες τεχνικοοικονοµικής σκοπιµότητας,
ενεργειακή πολιτική και προγραµµατισµός, εκπόνηση τεχνικών
κανονιστικών κειµένων, διαχείριση και εκτέλεση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραµµάτων και έργων σε θέµατα ενέργειας,
εφαρµοσµένης έρευνας και επίδειξης ενεργειακών τεχνολογιών,
χρηµατοδοτικών µηχανισµών (TPF, EPC) και επαγγελµατικής
κατάρτισης (Προγράµµατα SAVE, ALTENER, JOULE-THERMIE,
EKT, ΕΠΕ κλπ.). Σπουδές: ∆ιπλ. Μηχανολόγος � Ενεργειακός
Μηχανικός EMΠ, Μ.Sc. CIT. ∆ραστηριότητες: Mέλος του ΤΕΕ, του
ΠΣ∆ΜΗ, του Βρετανικού ΙMechE, της Αµερικανικής ASHRAE και
του ∆Σ του Ελληνικού Παραρτήµατος ΑSΗRAE. Mέλος Επιτροπών
και Οµάδων Εργασίας εµπειρογνωµόνων του ∆ηµοσίου και διεθνών
οργανισµών (ΟΗΕ/ΟΕΕ, ΟΟΣΑ/∆ΟΕ) σε θέµατα Ενεργειακής
Πολιτικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης και Ορθολογικής Χρήσης
Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα (σύνταξη Ελληνικού κανονισµού
ΚΟΧΕΕ, χρηµατοδοτικά και οργανωτικά θέµατα, διεθνείς
πρωτοβουλίες για την ΝΑ Ευρώπη, προγράµµατα DSM).

•  Χορηγοί

Ευχαριστούµε για την
υποστήριξη των εκδηλώσεων &
δραστηριοτήτων του
Παραρτήµατος.

Με αλφαβητική σειρά

•  ABB
•  ALPHA
•  CARRIER
•  ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

•  KLIMATAIR

•  LENNOX
•  McQUAY
•  TRANE
•  YORK
•  ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

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

mailto:helcoma@otenet.gr
http://www.helcoma.gr/
mailto:costas@astro.noa.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, στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ  &
ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας,
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.    ! 01-8032503,  " costas@astro.noa.gr
�. Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος (2/2000)

•  Πηγές ρύπων

Η χηµική ρύπανση, που οφείλεται στα υλικά
δόµησης του κτιρίου, σε πηγές ρύπων µέσα
στο κτίριο και σε ρύπους, που εισέρχονται στο
κτίριο από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι
υπεύθυνη για το 34% των προβληµάτων που
εξετάστηκαν. Πάρα πολλά νέα οικοδοµικά
υλικά και έπιπλα περιέχουν µεγάλες
ποσότητες πτητικών χηµικών ουσιών, που
εξαερώνονται µε τη θερµοκρασία των
εσωτερικών χώρων των κτιρίων (πχ ορισµένες
κόλλες επίπλων, ίνες στις µοκέτες δαπέδων,
σε µονωτικά και στεγανωτικά υλικά). Σχετικές
έρευνες έδειξαν ότι οι ουσίες αυτές
προσβάλουν τα µάτια, τις ρινικές κοιλότητες
και το λάρυγγα. Στα υλικά δόµησης του
κτιρίου οι πηγές ρύπων πρέπει να
αναζητηθούν στη φορµαλδεϋδη, που
εκπέµπουν τα προϊόντα πεπιεσµένου ξύλου, ο
υαλοβάµβακας στις µονώσεις των αεραγωγών,
διάφορες οργανικές διαλυτικές ουσίες από
κόλλες και οι οξίνες που υπάρχουν στη
σιλικόνη.

Πηγές χηµικής ρύπανσης µέσα στο κτίριο
κρίθηκαν υπεύθυνες για τη µόλυνση του
εσωτερικού αέρα σε αναλογία ένα προς πέντε
στο δείγµα των κτιρίων που εξετάστηκαν. Σε
αυτές περιλαµβάνονται το όζον, που
εκπέµπεται από τα φωτοαντιγραφικά
µηχανήµατα, καπνός από τσιγάρα, κακώς
διαλυµένα υγρά καθαρισµού (πχ. τα
καθαριστικά χαλιών), προϊόντα καύσης κ.α. Σχηµατική παρουσίαση των διαφόρων πηγών ρύπανσης µέσα σε ένα κτίριο

(Πηγή ASHRAE)

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί µε διάφορες
µελέτες στις ΗΠΑ, το βασικότερο πρόβληµα είναι η
ανάπτυξη µυκήτων σε διάφορα σηµεία µέσα στα κτίρια και
ιδιαίτερα στο σύστηµα κλιµατισµού. Επίσης, από δεδοµένα
που συγκεντρώθηκαν σε 695 κτίρια σε όλες τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, µε συνολικό εµβαδόν 9,6·106 m2,
περίπου 35% παρουσιάζουν προβλήµατα ποιότητας αέρα
που προέρχονται από την ανάπτυξη µυκήτων, 27% σκόνη,
20% χαµηλή υγρασία, 10% βακτηρίδια, 8% φορµαλδεϋδη,
6,5% ίνες υαλοβάµβακα, 5,5% καυσαέρια, 4% χηµικές
οργανικές ενώσεις, 3% καπνό, 2% υψηλή υγρασία, και 0.5%
όζον.

Πολλές φορές, η χειρότερη πηγή εσωτερικών ρύπων, είναι
οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται µέσα στο κτίριο. Οι
ρύποι αυτοί που προέρχονται από τα  ίδια τα άτοµα και από
τις δραστηριότητές τους (πχ συσκευές που χρησιµοποιούν,
εξοπλισµό, υλικά κλπ).

•  Ο ρόλος του Αερισµού

Η επιβάρυνση του εσωτερικού αέρα κτιρίων µε ρύπους από
το εξωτερικό περιβάλλον µπορεί να είναι σηµαντική σε
ορισµένες περιπτώσεις.

mailto:costas@astro.noa.gr
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Σε διάφορες έρευνες, ο ανεπαρκής αερισµός αποδείχθηκε
ότι είναι η βασική αιτία για τα προβλήµατα των αρρώστων
κτιρίων, καθώς βρέθηκε υπεύθυνος στο 50% περίπου των
κτιρίων που ερευνήθηκαν.

Τα προβλήµατα αερισµού συνήθως περιλαµβάνουν :
•  ανεπαρκή κυκλοφορία καθαρού εξωτερικού αέρα στο
εσωτερικό του κτιρίου,

•  περιορισµένη ανάµιξη αέρα,
•  ακραίες τιµές θερµοκρασίας και υγρασίας ή διακύµανσή
τους,

•  προβλήµατα φιλτραρίσµατος του αέρα, που οφείλονται
σε ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση των
εγκαταστάσεων.

•  Το πρόβληµα µε το σφράγισµα κτιρίων για
εξοικονόµηση ενέργειας

Η προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια µε τον
περιορισµό της διείσδυσης του αέρα (µείωση των φορτίων)
επιτυγχάνεται µε το "σφράγισµα" των κτιρίων. Στην
περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση κλιµατισµού αυτά
λειτουργούν µε το ελάχιστο ποσοστό φρέσκου, εξωτερικού,
αέρα µε σκοπό πάλι την µείωση των φορτίων.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες
εκποµπές από εσωτερικούς ρύπους (νέα συνθετικά υλικά
κατασκευής, νέα υλικά για έπιπλα γραφείων κλπ) ή ακόµη
και από το ίδιο το σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού (λόγω
κακής συντήρησης ή λειτουργίας) έχουν σαν αποτέλεσµα
την αύξηση των ρύπων και την επιβάρυνση της ποιότητας
του εσωτερικού αέρα.

Μια ακόµη παράµετρος σχετικά µε το έµµεσο κόστος της
κακής ποιότητας του αέρα στα κτίρια, έχει να κάνει και µε
τις περιπτώσεις µηνύσεων εργαζοµένων σε "άρρωστα"
κτίρια, εναντίον των ιδιοκτητών του κτιρίου, υπεύθυνους
λειτουργίας και συντήρησης, αρχιτέκτονες, µηχανικούς
υπεύθυνους των µηχανολογικών και HVAC συστηµάτων,
µεσίτες που µεσολάβησαν στην αγορά ή ενοικίαση του
κτιρίου, κατασκευαστές και αντιπροσώπους των
συστηµάτων και µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο
κτίριο, που δεν φροντίζουν να αντιµετωπίσουν έγκαιρα τα
πιθανά προβλήµατα [Stazer, 1994].

Το πρόβληµα της ποιότητας του αέρα στα κτίρια, µπορεί
επίσης να αντιµετωπιστεί καλύτερα όταν από την αρχή έχει
γίνει σωστή κατασκευή και εγκατάσταση.

Ο έλεγχος ενός νέου κτιρίου πριν την λειτουργία του,
µπορεί να εντοπίσει σηµαντικά προβλήµατα µε την
υπάρχουσα κατασκευή και ιδιαίτερα µε τις µηχανολογικές
εγκαταστάσεις (πχ αερισµού ή/και κλιµατισµού), εφόσον
υπάρχουν. Ο τρόπος ελέγχου και η µεθοδολογία που
ακολουθείται µπορεί να συµπεριλάβει την παράµετρο της
ποιότητας του εσωτερικού αέρα [Dols, Persily and Nabinger
1995], στις συνηθισµένες µεθόδους παραλαβής και ελέγχου
ενός νέου κτιρίου.

Ποιότητα Αέρα στα Ελληνικά Κτίρια

Έρευνες για την µελέτη της ποιότητας του αέρα σε
Ελληνικά κτίρια έχουν γίνει σε διάφορους τύπους κτιρίων,
κλιµατιζόµενων και φυσικά αεριζόµενων. Για παράδειγµα, η
έρευνα που έγινε µε την συνεργασία ενός µεγάλου
δείγµατος εργαζοµένων σε κτίρια γραφείων [Argiriou et.al..,
1992 και Argiriou et al, 1994], δηµαρχεία [Balaras et al,
1993] και νοσοκοµεία [Argiriou, et al 1994]. Οι
εργαζόµενοι στα κτίρια που εξετάσθηκαν, συµπλήρωσαν
ένα ειδικά διαµορφωµένο έντυπο, το οποίο συντάχθηκε
βάσει παρόµοιων διεθνών ερωτηµατολογίων. Περιελάµβανε
ένα πίνακα µε 31 συµπτώµατα, τα οποία οι εργαζόµενοι
µπορούσαν να επιλέξουν µε το σκεπτικό ότι σχετίζονται
άµεσα µε το περιβάλλον εργασίας και το κτίριο. Οι
εργαζόµενοι, άντρες και γυναίκες από διαφορετικούς
ορόφους µέσα στο κτίριο, επιλέχθηκαν τυχαία για να
απαντήσουν στα ερωτήµατα αυτά. Ο µόνος περιορισµός
ήταν να εργάζονται τουλάχιστον για ένα χρόνο στην ίδια
θέση. Παράλληλα, από την οµάδα εργασίας που έκανε την
έρευνα αυτή, συγκεντρώθηκαν και οι απαντήσεις τους
σχετικά µε την ποιότητα αέρα έξω και µέσα στο κτίριο.

Τα Ελληνικά κτίρια παρουσιάζουν συµπτώµατα ανάλογα µε αυτά
του �Συνδρόµου των άρρωστων κτιρίων� (Πηγή ΤΕΕ).

Για τα γραφεία, η έρευνα έγινε σε 30 συνολικά κτίρια στην
Αθήνα (18 κλιµατιζόµενα και 12 φυσικά αεριζόµενα κτίρια)
και συνολικά συµµετείχαν 476 εργαζόµενοι (Σχήµα 2.5.13).
Για τα δηµαρχεία, η έρευνα έγινε σε 20 συνολικά κτίρια (11
κλιµατιζόµενα και 9 φυσικά αεριζόµενα κτίρια) και
συνολικά συµµετείχαν 437 εργαζόµενοι. Τα αποτελέσµατα
για τα 31 συµπτώµατα από τα οποία οι εργαζόµενοι
ανέφεραν ότι υπέφεραν, παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

Τα συµπτώµατα µε τα υψηλότερα ποσοστά για τα
κλιµατιζόµενα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα, είναι οι
πονοκέφαλοι, ερεθισµοί στα µάτια και δυσκολία
συγκέντρωσης. Στα φυσικά αεριζόµενα κτίρια γραφείων, τα
συµπτώµατα µε τα υψηλότερα ποσοστά ήταν ερεθισµός στα
µάτια, πονοκέφαλοι και η αδυναµία συγκέντρωσης.
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 Αντίστοιχα, στα κλιµατιζόµενα δηµαρχεία, συνήθως
παρουσιάζονται προβλήµατα πονοκεφάλων, ερεθισµό στα
µάτια και αδυναµία συγκέντρωσης, ενώ στα φυσικά
αεριζόµενα κτίρια, πονοκέφαλοι, ερεθισµός στα µάτια και
ζαλάδες. Είναι φανερό ότι τα συµπτώµατα αυτά είναι
σχεδόν κοινά για την πλειοψηφία των εργαζοµένων.
•  Κατά µέσο όρο, ο αριθµός των συµπτωµάτων ανά άτοµο
είναι 4.3 στα κλιµατιζόµενα γραφεία και 3.9 στα φυσικά
αεριζόµενα γραφεία.

•  Το ποσοστό των εργαζόµενων µε τουλάχιστον ένα
σύµπτωµα είναι 89.5% στα κλιµατιζόµενα και 87.8%
στα φυσικά αεριζόµενα κτίρια.

•  Για το συνολικό αριθµό των κτιρίων γραφείων, ο µέσος
όρος των εργαζοµένων µε τουλάχιστον ένα σύµπτωµα
είναι 88.9%.

•  Στα δηµαρχεία, ο µέσος όρος του αριθµού των
συµπτωµάτων ανά άτοµο είναι 4.4 για τα κλιµατιζόµενα
κτίρια και 3.7 για τα φυσικά αεριζόµενα κτίρια.

•  Το ποσοστό των εργαζόµενων µε τουλάχιστον ένα
σύµπτωµα είναι 88.5% στα κλιµατιζόµενα και 85.9%
στα φυσικά αεριζόµενα κτίρια.

•  Για το συνολικό αριθµό των δηµαρχείων, ο µέσος όρος
των εργαζοµένων µε τουλάχιστον ένα σύµπτωµα είναι
87.4%.

Συνολικός αριθµός συµπτωµάτων και ποσοστό επί του συνόλου σε Ελληνικά κτίρια.

Συµπτώµατα Κλιµ/να
Γραφεία

Φυσικά
Αεριζόµενα
Γραφεία

Κλιµ/να
∆ηµαρχεία

Φυσικά
Αεριζόµενα
∆ηµαρχεία

Ερεθισµός στα µάτια 182 (58.3%) 102 (61.4%) 121 (48.0%) 81 (43.8%)
Μόλυνση στα µάτια 41 (13.1%) 30 (18.1%) 27 (10.7%) 17 (9.2%)
Πονόλαιµος 60 (19.2%) 31 (18.7%) 39 (15.5%) 23 (12.4%)
Βήχας 58 (18.6%) 35 (21.1%) 57 (22.6%) 29 (15.7%)
Υπερβολικό φλέγµα 20 (6.4%) 8 (4.6%) 19 (7.5%) 13 (7.0%)
Καταρροή 45 (14.4%) 14 (8.4%) 30 (11.9%) 21 (11.3%)
Παραρινοκολπίτιδα 7 (2.2%) 1 (0.6%) 5 (2.0%) 2 (1.1%)
Βρογχοπνευµονία 6 (1.9%) 0 (0.0%) 3 (1.2%) 0 (0.0%)
∆ύσπνοια 59 (18.3%) 40 (24.1%) 50 (19.8%) 24 (13.0%)
Ακροαστικά 5 (1.6%) 0 (0.0%) 7 (2.8%) 10 (5.4%)
Κρούσµατα άσθµατος 6 (1.9%) 0 (0.0%) 4 (1.6%) 9 (4.9%)
Βρογχίτιδα 15 (4.8%) 6 (3.6%) 13 (5.2%) 5 (2.7%)
Πονοκέφαλοι 195 (62.5%) 79 (47.6%) 173 (68.7%) 92 (49.7%)
Αδυναµία συγκέντρωσης 103 (33.0%) 69 (41.6%) 99 (39.3%) 64 (34.6%)
Ζαλάδα 89 (28.5%) 50 (30.1%) 93 (36.9%) 68 (36.8%)
Αυνήθιστη κούραση 97 (31.1%) 41 (24.7%) 93 (36.9%) 50 (27.0%)
Υπνηλία 98 (31.4%) 47 (28.3%) 75 (29.8%) 44 (23.8%)
∆υσκολία στον ύπνο 34 (10.9%) 9 (5.4%) 25 (9.9%) 24 (13.0%)
Εξανθήµατα 14 (4.5%) 10 (6.0%) 15 (5.9%) 9 (4.9%)
Ερεθισµός στη µύτη 37 (11.9%) 11 (6.6%) 25 (9.9%) 13 (7.0%)
Ρινορραγία 7 (2.2%) 1 (0.6%) 2 (0.8%) 4 (2.2%)
Ριναλγία 6 (1.9%) 2 (1.2%) 2 (0.8%) 1 (0.5%)
Ναυτία 12 (3.8%) 5 (3.0%) 14 (5.6%) 9 (4.9%)
Εµµετός 6 (1.9%) 2 (1.2%) 5 (2.0%) 1 (0.5%)
∆ιάρροια 2 (0.6%) 0 (0.0%) 6 (2.4%) 3 (1.6%)
Πόνος στο στήθος 16 (5.1%) 6 (3.6%) 26 (10.3%) 13 (7.0%)
Πόνος στην κοιλιά 10 (3.2%) 1 (0.6%) 16 (6.3%) 11 (6.0%)
Προβλήµατα στην έµµηνο ρύση 7 (2.2%) 2 (1.2%) 16 (6.3%) 14 (7.6%)
Ασυνήθιστη δίψα 34 (10.9%) 19 (11.4%) 20 (8.0%) 18 (9.7%)
Πόνος σε όλο το σώµα 15 (4.8%) 12 (7.2%) 21 (8.3%) 14 (7.6%)
Πυρετός 6 (1.9%) 5 (3.0%) 8 (3.2%) 4 (2.1%)

Η ποιότητα του αέρα µέσα στο κτίριο, χαρακτηρίστηκε σαν
ικανοποιητική ή µη ικανοποιητική, από την ερευνητική
οµάδα (4-5 άτοµα) που επισκέφθηκε το κάθε κτίριο. Με την
άφιξή τους στο κτίριο, µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα 1
λεπτού, κατέγραψαν την εντύπωσή τους από τις οσµές που
υπήρχαν στον αέρα, ευρισκόµενοι σε ένα αντιπροσωπευτικό
σηµείο µέσα στο κτίριο.
•  Περίπου τα µισά από τα φυσικά αεριζόµενα κτίρια
παρουσιάζουν ποσοστό δυσαρέσκειας πάνω από 50%.
Όλα αυτά τα κτίρια όµως ήταν σε περιοχές µε πολύ
υψηλή εξωτερική µόλυνση του αέρα.

•  Για τα µισά κλιµατιζόµενα κτίρια, το ποσοστό
δυσαρέσκειας ήταν πάνω από 25%, αν και µόνο για το
17% επί του συνόλου, το ποσοστό δυσαρέσκειας
ξεπέρασε το 60%.

•  Για τα δηµαρχεία, πάνω από τα µισά κλιµατιζόµενα
κτίρια και περίπου το ένα τρίτο από τα φυσικά
αεριζόµενα κτίρια, το ποσοστό δυσαρέσκειας ξεπέρασε
το 20%. Σ ένα κλιµατιζόµενο κτίριο το ποσοστό
δυσαρέσκειας έφτασε το 80%.
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Στα πλαίσια ενός άλλου Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράµµατος, έγιναν µετρήσεις εσωτερικών ρύπων σε έξι
γραφεία [Λοϊζίδου και Λαγούδη, 1994]. Οι παράµετροι που
µετρήθηκαν, ήταν αντιπροσωπευτικοί ρύποι (CO, CO2,

σωµατίδια-TSP, πτητικές οργανικές ενώσεις-VOC),
θερµοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα. Τα βασικά
χαρακτηριστικά των κτιρίων παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί.

Χαρακτηριστικά κτιρίων που εξετάστηκαν.
Κτίριο Θέση/Ηλικία Ταβάνι Τοίχος Πάτωµα
Α Αγροτική περιοχή / 3 Φευδοροφή (ορυκτές ίνες) Σοβάς Μοκέτα
Β Αγροτική περιοχή / 2 Φευδοροφή (ορυκτές ίνες) Σοβάς Μοκέτα
Γ Προάστιο Αθήνας / 5 Φευδοροφή (ορυκτές ίνες) Σοβάς Πλακάκια PVC
∆ Προάστιο Αθήνας / 21 Φευδοροφή (αλουµίνιο) Σοβάς Μοκέτα
Ε Κέντρο Αθήνας / 4 Φευδοροφή (ορυκτές ίνες) Σοβάς Κεραµικά πλακάκια
Ζ Κέντρο Αθήνας / 30 Σοβάς Σοβάς Κεραµικά πλακάκια

Από τις µετρήσεις που έγιναν προέκυψαν τα εξής:

•  ∆ιοξείδιο του άνθρακα. Oι συγκεντρώσεις του CO2, αν
και δεν θεωρείται επικίνδυνος ρύπος, είναι όµως
ενδεικτικό της ποιότητας του αερισµού στους χώρους
και του αριθµού των ατόµων, κυµαίνονταν µεταξύ 540-
1280 ppm, µε αποδεκτά όρια τα 1000 ppm, ενώ οι
εξωτερικές συγκεντρώσεις ήταν 350-380 ppm.

•  Μονοξείδιο του άνθρακα. Το µονοξείδιο του άνθρακα,
προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον (πχ
αυτοκίνητα). Οι συγκεντρώσεις CO ήταν ιδιαίτερα
χαµηλές, κάτω από 1-2 ppm, όταν το όριο σύµφωνα µε
την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας είναι 8.6 ppm (10
mg/m3).

•  Καπνός. Τα σωµατίδια (πχ καπνό τσιγάρων)
παρουσίασαν σε µερικές περιπτώσεις πολύ υψηλές
συγκεντρώσεις (πχ 550 µg/m3 στο κτίριο Γ), ενώ στα
άλλα 59-177 µg/m3. Σηµειώνεται ότι σε όλα τα κτίρια
επιτρεπόταν το κάπνισµα σε όλους τους χώρους. Η
οδηγία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας προτείνει η

µέση ηµερήσια συγκέντρωση σωµατιδίων να µην
ξεπερνά τα 125 µg/m3.

•  Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. Οι πτητικές οργανικές
ενώσεις, που προέρχονται από διάφορα υλικά (πχ
κόλλες, διαλύτες, µπογιές), σε µεγάλες συγκεντρώσεις
µπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Οι
συγκεντρώσεις στους χώρους των γραφείων
κυµαίνονταν µεταξύ 146-968 µg/m3, αρκετά κάτω από
το όριο των 2000 µg/m3.

Οι πληροφορίες που έχουµε διαθέσιµες για τις επιπτώσεις
του εσωτερικού περιβάλλοντος στην αποδοτικότητα των
εργαζοµένων, δεν είναι αρκετές [Whitley, Makin and
Dickson, 1994]. Τα περισσότερα αποτελέσµατα ερευνών
προέρχονται από εργαστηριακές µελέτες, τα αποτελέσµατα
των οποίων διαφέρουν από τις πραγµατικές συνθήκες σε
πραγµατικούς χώρους εργασίας. Συνεπώς, χρειάζεται
επιπλέον έρευνα στον τοµέα αυτό, όπως οι προσπάθειες που
παρουσιάστηκαν πιο πάνω.
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