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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Συμπληρώνουμε τα 555000   τττεεεύύύχχχηηη  των Ενημερωτικών Φυλλαδίων. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον 
Ιανουάριο του 2000. 

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 20/10/2010 Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα «Τεχνική 
Ηγεσία & Έξυπνες ΚΚΜ». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Κώστας Κουτσογιάννης, Μ.Μ. Τεχνικός 
Σύμβουλος και οι κ. Άλκης Τριανταφυλλόπουλος, Μ.Μ. και Λάμπης Σακελλαρίου, Μ.Μ. από την Menerga 
Hellas. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 125 συνάδελφοι και 16 εταιρείες-χορηγοί του Σωματείου. 

Το 9ο Ετήσιο Περιφερειακό Συνέδριο Παραρτημάτων (CRC) της γεωγραφικής περιοχής που ανήκει το 
Ελληνικό Παράρτημα (Region-At-Large – RAL) έγινε στο Κάιρο την περίοδο 2-3 Οκτωβρίου, 2010, σε συνδυασμό 
με το διεθνές τεχνικό συνέδριο “Road to Climate Friendly Chillers: Moving Beyond CFCs and HCFCs” (30 
Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, 2010) που συνδιοργανώθηκε από την UNEP και την ASHRAE. Το Παράρτημα 
εκπροσώπησαν οι συνάδελφοι: Δ. Ατσιδαύτης, Β. Γαλιότου, Β. Ζούκος, Β. Κουτσογιάννη, Κ. Μπαλαράς, και ο Δ. 
Χαραλαμπόπουλος. 

Το Δ.Σ πραγματοποίησε τεχνική επίσκεψη στην Ακαδημία Κλιματισμού της LG ELECTRONICS HELLAS. 

Ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ASHRAE, Lynn Bellenger ASHRAE President 2010-11, 
P.E., Fellow ASHRAE. 

Από 1η Οκτωβρίου 2010 σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Άρχισαν οι αιτήσεις για τους 
προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές. 

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική 
εφαρμογή 4 νέες ΤΟΤΕΕ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Επίσης το ΤΕΕ ανέπτυξε 
ειδικό λογισμικό (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ) καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων για τις 
ενεργειακές επιθεωρήσεις και τον αντίστοιχο υπολογισμό για την ενεργειακή κατάταξη 
των κτηρίων. 

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται το πρώτο μέρος άρθρου του κ. Νίκου Χαζάπη µε 
τίτλο «Το Έξυπνο Σπίτι (Smart House) του Αύριο, Σήμερα. Μέρος Ι». 
 
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  -  20  Οκτωβρίου  2010 
«Τεχνική Ηγεσία & Έξυπνες ΚΚΜ» 
Το Σωματείο διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση τεχνικής 
ενημέρωσης με θέμα «Τεχνική Ηγεσία & Έξυπνες ΚΚΜ». Η 
εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στις 20 Οκτωβρίου 2010, 
και συμμετείχαν πάνω από 125 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. Βασίλης Ζούκος, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού 
Παραρτήματος της ASHRAE έκανε την έναρξη της εκδήλωσης.  

 
Βασίλης Ζούκος 

Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν: 
• Ηγεσία & Τεχνικός Κόσμος - Πώς να αυξήσετε την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης σας με μηδενικό κόστος 
Εισηγητής: Κώστας Κουτσογιάννης, Μ.Μ. Πρώην Γεν. 
Διευθυντής, Τεχνικός Σύμβουλος 

• Έξυπνες Κλιματιστικές Μονάδες και Ανάκτηση Ενέργειας 
Εισηγητής: Άλκης Τριανταφυλλόπουλος, Μ.Μ. & Λάμπης 
Σακελλαρίου, Μ.Μ.,  Menerga Hellas 

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

 
Γενική άποψη του ακροατηρίου 

 

 

 
Κώστας Κουτσογιάννης 

 

 
Άλκης Τριανταφυλλόπουλος 

 

 
Λάμπης Σακελλαρίου 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  -  20  Οκτωβρίου  2010 
«Τεχνική Ηγεσία & Έξυπνες ΚΚΜ» 
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9ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  RAL 
Κάϊρο  30 Σεπτεμβρίου – 3  Οκτωβρίου  2010 
Το 9ο Ετήσιο Περιφερειακό Συνέδριο Παραρτημάτων (CRC) 
της γεωγραφικής περιοχής που ανήκει το Ελληνικό Παράρτημα 
(Region-At-Large – RAL) έγινε στο Κάιρο την περίοδο 2-3 
Οκτωβρίου, 2010, σε συνδυασμό με το διεθνές τεχνικό συνέδριο 
“Road to Climate Friendly Chillers: Moving Beyond CFCs and 
HCFCs” (30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, 2010) που 
συνδιοργανώθηκε από την UNEP - United Nations Environmental 
Program και την ASHRAE.  

Το Παράρτημα εκπροσώπησαν οι συνάδελφοι:  
• Βιβή Κουτσογιάννη (Delegate) 
• Δημήτρης Ατσιδαύτης (Alternate) 
• Βάσια Γαλιότου (επιτροπή CCTC) 
• Βασίλης Ζούκος (επιτροπή Υποστήριξης Έρευνας) 
• Κώστας Μπαλαράς (επιτροπή δραστηριότητες Φοιτητών) 
• Δημήτρης. Χαραλαμπόπουλος (επιτροπή Υποστήριξης Μελών 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την RAL παρουσιάζονται στο 
διαδίκτυο 

http://ral.ashraeregions.org/ 
 

 
Από αριστερά: Β. Κουτσογιάννη, Δ. Ατσιδαύτης 

 

 

 
Από αριστερά: Β. Ζούκος, Δ. Ατσιδαύτης, Κ. 

Μπαλαράς, Β. Κουτσογιάννη, Δ. Χαραλαμπόπουλος, 
και Β. Γαλιότου 

 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΣΤΗΝ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ LG 
ELECTRONICS HELLAS 
Στις 15-10-2010 αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Ελληνικού 
Παραρτήματος της ΑSHRAE πραγματοποίησε τεχνική επίσκεψη 
στην Ακαδημία Κλιματισμού της LG ELECTRONICS HELLAS.  

ΤΟ Δ.Σ ξεναγήθηκε στους χώρους της Ακαδημίας, όπου έγινε 
παρουσίαση των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία. Στη 
συνέχεια το Δ.Σ έκανε τις παρατηρήσεις του σε σχέση με την 
Ακαδημία, ενώ οι μηχανικοί της LG ELECTRONICS HELLAS 
καθώς και το Δ.Σ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη κατάσταση 
όπως διαμορφώνεται στην αγορά αυτή τη στιγμή, καθώς και πως 
μπορεί η καθεμία μεριά να συνεισφέρει για το καλό του κλάδου 
καθώς και την τεχνική αρωγή που θα μπορούσε να προσφέρει το 
Ελληνικό Παράρτημα σε ερευνητικά/τεχνικά έργα που εκτελεί η 
LG ELECTRONICS HELLAS. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 6/7, 6/9, 13/9 και 13/10/10. Τα 
βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
• Σύσταση σε σώμα του νέου ΔΣ 
• Προγραμματισμός εκδηλώσεων 2010-11-16 
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 20/10 
• Οργάνωση συμμετοχής του Ελληνικού Παραρτήματος στο 

περιφερειακό συνέδριο της RAL στο Κάϊρο 1-3 Οκτωβρίου 
2010 

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων, δραστηριοποίηση επιτροπών 
• Προσωρινή επιτροπή για τον καθορισμό προδιαγραφών 

παρουσίασης χορηγών στην ιστοσελίδα, ενημερωτικά δελτία 
και γενικότερα δημοσιοποίησης 

• Οικονομικά θέματα. Εξεύρεση χορηγιών 

 

 
 
 
 

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ASHRAE 
 
LYNN BELLENGER  -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ASHRAE  2010-1011 
Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ASHRAE   
Στο θερινό συνέδριο της ASHRAE στο Albuquerque, ΝΜ 
ανέλαβε καθήκοντα η νέα πρόεδρος της ASHRAE, Lynn 
Bellenger, P.E., Fellow ASHRAE, partner, Pathfinder Engineers 
& Architects. H προεδρία της κας Bellenger αποτελεί ορόσημο 
για την ASHRAE αφού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος.  

Το θέμα της προεδρίας της είναι «Modeling a Sustainable 
World». 
Bellenger’s presidential theme, “Modeling a Sustainable World,” 
notes that in energy simulation, daylight analysis, CFD and BIM 
software, we have powerful modeling tools that enable us to 
create and refine our vision of a building – its appearance, 
systems, operation, and performance. Those resources, used 
effectively in an integrated design process for new buildings and 
in analyzing retrofit opportunities in existing buildings, will help 
us model a sustainable world.  
“Our biggest challenge is implementing integrated design in daily 
practice,” she said. “The traditional approach where the 
architect designs the building shape, orientation and envelope and 
then transmits the drawings to the mechanical and electrical 
engineers for their design is a silo approach that misses the rich 
opportunities for optimizing building performance through a 
collaborative approach from the beginning. It is going to require 
a real cultural shift in our industry to transform the design 
process, and it’s a shift that has to occur if we are going to reach 
our goal of net-zero-energy buildings.”  
 

 

Bellenger is ASHRAE certified as a 
Building Energy Modeling Professional 
and a High Performance Building Design 
Professional. 
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ΝΕΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ  ΤΗΣ  ASHRAE 
www.ashrae.org/bookstore 
Το νέο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της ASHRAE παρουσιάστηκε 
κατά την διάρκεια του θερινού συνεδρίου της Ένωσης. Με 
βελτιωμένες δυνατότητες ηλεκτρονικής αναζήτησης και 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων, αναμένεται να διευκολυνθεί 
σημαντικά η δυνατότητα αναζήτησης των διαφόρων εκδόσεων 
της ASHRAE και να γίνει πιο φιλικό προς τον χρήστη. 
 

www.ashrae.org/bookstore 

  

 
 
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 
 

 

 
 

  
   

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

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

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

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

 
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 
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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 
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 

 

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 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 50/ 2010 

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)  

 

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.  

 
 
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 
 
ΚΕΝΑΚ - Κανονισμός  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων 
Από 1η Οκτωβρίου 2010 σε πλήρη εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ για έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Άρχισαν οι αιτήσεις για τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές 
Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη 
χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές, 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. 

Όσοι συνάδελφοι έχουν 10ετη εμπειρία και τα απαιτούμενα 
προσόντα προκειμένου να τους χορηγηθούν Προσωρινές Άδειες 
Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), πρέπει άμεσα να υποβάλλουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε 
Διπλωματούχους Μηχανικούς, ή Πτυχιούχους Μηχανικούς 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ 
εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά έως τις 30 
Νοεμβρίου 2010. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=tJj13DXKe4o%3d
&tabid=340&language=el-GR 
 

 

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 ήδη 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ: 

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

 

 

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι πρέπει να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην 
ιστοσελίδα www.buildingcert.gr 
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ΝΕΕΣ  ΤΟΤΕΕ  &  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΥΟΥ  ΤΕΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  
ΚΕΝΑΚ 
Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας αλλά και 
εκπροσωπώντας τα Μέλη του, τους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς, στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει στο μέλλον 
την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 

Αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του 
κατήρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες 
Τεχνικές Οδηγίες οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών 
και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων 
στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. 

Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε 
υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής: 

ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010  
«Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» 

ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010  
«Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 
θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». 

ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010  
«Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών». 

ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010  
«Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, 
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων 
κλιματισμού». 

Επίσης το ΤΕΕ ανέπτυξε ειδικό λογισμικό (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ) 
καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων για τις ενεργειακές 
επιθεωρήσεις και τον αντίστοιχο υπολογισμό για την ενεργειακή 
κατάταξη των κτηρίων. 
 

 

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

 

 
Το Λογισμικό (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ) αναπτύχθηκε από 
την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, του 
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στα πλαίσια 
του προγράμματος συνεργασίας με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). 

 

 
 
EUROSUN 2010  
3η  BUILDING  GREEN  ΕXPO 
Αθήνα  26  –  29  Νοεμβρίου  2010 
H 3η Building Green Εxpo για το Ενεργειακά Αυτόνομο 
Κτίριο και τον Αστικό Χώρο. διοργανώνεται στις 26-29 
Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα. 

Στόχος της έκθεσης είναι να γίνει και πάλι η πλατφόρμα 
επικοινωνίας και ο χώρος συνάντησης για την ανταλλαγή ιδεών, 
την εφαρμογή τεχνολογιών και την παρουσίαση νέων προϊόντων 
στους κλάδους της Δόμησης, της Ενέργειας και του 
Περιβάλλοντος. 
 

 

www.buildinggreenexpo.gr 
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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/ 

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

www.troxtechnik.com 

DAIKIN 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
Λ. Κηφισίας 197, 15124 Μαρούσι 

Τηλ: 210 876 1300  Φαξ: 210 876 1400 
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 

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 

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 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  Νο 50/ 2010 

 

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 Ι - Εισαγωγή 
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Το Έξυπνο Σπίτι (Smart House) του Αύριο, Σήμερα 
Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

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

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι σύγχρονες ανάγκες για ασφάλεια, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, επιβάλλουν πλέον την 
αντιμετώπιση της κατοικίας μας σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 
κατανοήσουμε αυτό τον «ζωντανό οργανισμό» και όλες τις ανάγκες του καθώς και τον τρόπο 
λειτουργίας του. Κατανοώντας τον, θα μπορέσουμε να τον κάνουμε να λειτουργήσει προς όφελος μας 
και για περισσότερο χρονικό διάστημα. 
 
Στην πορεία μας προς την κατανόηση της κατοικίας μας πρέπει να δούμε ένα πολύ αρχικό αλλά βασικό 
στάδιο. Στο εμπόριο ακούμε την έκφραση «εφοδιαστική αλυσίδα» ή «από την παραγωγή στην 
κατανάλωση». Ακριβώς αυτές οι λέξεις αντιπροσωπεύουν και την αρχή λειτουργίας ενός απλού 
συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού αλλά και στο τέλος  
ένα «Έξυπνο Σπίτι». 
 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (ψύξη – θέρμανση – 
αερισμός – ύγρανση – αφύγρανση) 
 
Με απλά λόγια αυτό το μοντέλο μας λέει, πώς οι εγκαταστάσεις που έχουμε στο σπίτι μας π.χ. ένας 
λέβητας με τις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα, μεταφέρουν την ενέργεια (θερμότητα) στον 
χώρο μας. Μοιάζει σαν μια αλυσίδα που μας «εφοδιάζει» με ενέργεια. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των αναγκών ή δραστηριοτήτων του κτιρίου, η ενέργεια (π.χ. πετρέλαιο, 
Φ.Α, και ηλεκτρισμός) συχνά χρησιμοποιείται για να παράγει, διανέμει και να παραδίδει θερμό και 
ψυχρό νερό ή αέρα ή και συνδυασμό των δύο στους καταναλωτές ενέργειας (π.χ. καλοριφέρ). 
 
Για κάθε μέσο υπάρχει μια συναφής «εφοδιαστική αλυσίδα». Αυτή ξεκινάει με την παραγωγή 
(διαχείριση ή προετοιμασία) του μέσου (νερό ή αέρας). Τότε το μέσο διανέμεται σε έναν ή 
περισσότερους καταναλωτές ενέργειας. Το παρακάτω σχήμα (σχήμα 1) δείχνει τις συνδέσεις στην 
«εφοδιαστική αλυσίδα» για τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση. 
 
Καταναλωτές Ενέργειας (Τερματικές Μονάδες)  
Οι τερματικές μονάδες εκπέμπουν την ενέργεια που υπάρχει στο θερμό ή ψυχρό νερό (το μέσο) προς 
το χώρο, π.χ. μέσω ενός θερμαντικού σώματος (καλοριφέρ ή fan coil), ανάλογα με τη ζήτηση. 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μερικά παραδείγματα καταναλωτών σε διάφορες εφοδιαστικές αλυσίδες. 
 
Εφοδιαστική αλυσίδα Τερματικές μονάδες 

Θερμό νερό χαμηλής 
θερμοκρασίας (LTHW) 

Κεντρική κλιματιστική μονάδα νερού (θερμαντικό στοιχείο). 
Θέρμανση με ακτινοβολία (καλοριφέρ κλπ). 
Ενδοδαπέδια θέρμανση, Ζεστά νερά χρήσης. 

Ψυχρό νερό Κεντρική κλιματιστική μονάδα νερού (ψυκτικό στοιχείο). 
Ψυχρές επιφάνειες (ψυχρές οροφές) 

Αέρας Δευτερεύουσα διαχείριση του αέρα (ηλεκτροκίνητα διαφράγματα) 

Ηλεκτρισμός Καταναλώσεις Θέρμανσης, Ψύξης, Αερισμού, Κλιματισμού, και άλλες 
ενεργειακές καταναλώσεις. 

 
Διανομή 
Το δίκτυο διανομής μεταφέρει το μέσο από τον παραγωγό ενέργειας (λέβητας ή ψύκτης) στον 
καταναλωτή (τερματική μονάδα), προσαρμόζοντάς το στις επιμέρους απαιτήσεις (με ελάχιστες 
απώλειες ενέργειας). 
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Σχήμα 1 : «Εφοδιαστική αλυσίδα» για σύστημα θερμού νερού χαμηλής θερμοκρασίας. 
 
Παραγωγή 
Η Παραγωγή αναφέρεται στην χρήση της ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο ή Φ.Α) για την προετοιμασία του 
μέσου (θερμό νερό) μέσα στο λέβητα, αφού είναι στη  διάθεση της διαδικασίας. 
 
«Εφοδιαστικές αλυσίδες» για διαφορετικά μέσα (νερό , αέρας) 
Το επόμενο διάγραμμα (σχήμα 2) απεικονίζει σε σχηματική μορφή τις «εφοδιαστικές αλυσίδες» για τον 
αέρα κλιματισμού, θερμό και ψυχρό νερό, με την προσθήκη τίτλων όπως Παραγωγή, Διανομή και 
Κατανάλωση. Το διάγραμμα δείχνει επίσης την «εφοδιαστική αλυσίδα» για τον ηλεκτρισμό, η οποία είτε 
παρέχεται από την ΔΕΗ, ή παράγεται τοπικά από συμπαραγωγή ή Φ/Β. 
 

 
Σχήμα 2 : Εφοδιαστικές αλυσίδες για αέρα, θερμό και ψυχρό νερό. 
 
Σημειώσεις:    

• Συγκεκριμένες «αλυσίδες εφοδιασμού» έχουν μια δομή δέντρου όπως φαίνεται προς τα δεξιά. 
Αυτό υποδεικνύει ότι ένας ή περισσότεροι παραγωγοί ενέργειας, μέσω των διαφόρων 
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συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης θερμοκρασίας, τροφοδοτούν τα στοιχεία των τερματικών ή 
κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.  

• Από την μεριά της «εφοδιαστικής αλυσίδας» του αέρα, η κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) 
είναι μέρος του σταδίου της παραγωγής  (επεξεργασία του μέσου). Από τη μεριά της 
«εφοδιαστικής αλυσίδας» του θερμού νερού χαμηλής θερμοκρασίας και του ψυχρού νερού η 
κεντρική κλιματιστική μονάδα (θερμαντικό ή ψυκτικό στοιχείο) ανήκει στο στάδιο του καταναλωτή 
ενέργειας. 

• Η «εφοδιαστική αλυσίδα» του αέρα περιλαμβάνει τη διαχείριση του αέρα στην κεντρική 
κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ), και προαιρετικά συμπληρώνεται από μονάδα ελέγχου της πίεσης 
και θερμοκρασίας του αέρα (δευτερεύουσα μονάδα διαχείρισης).  

 
Η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας 
Μέσα σε κάθε εφοδιαστική αλυσίδα, το μέσο ρέει από τους παραγωγούς ενέργειας μέσω του 
συστήματος διανομής στον καταναλωτή (τερματικές μονάδες). Αυτό το πρότυπο ροής μέσα σε κάθε 
εφοδιαστική αλυσίδα είναι αυτό που αναφέρεται ως «ροή εφοδιαστικής αλυσίδας». 
 
Η σύνθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
Μια εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από έναν παραγωγό ενέργειας και έναν 
καταναλωτή. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν διάφορες συνδέσεις στην αλυσίδα, π.χ. παραγωγοί 
ενέργειας, εξαρτήματα διανομής ενέργειας και καταναλωτές ενέργειας, στη παρακάτω σύνθεση:  

i. Ένας παραγωγός ενέργειας με ένα εξάρτημα διανομής και έναν καταναλωτή. 
ii. Ένας παραγωγός ενέργειας με δύο εξαρτήματα διανομής σε σειρά και έναν καταναλωτή. 
iii. Ένας παραγωγός ενέργειας με δύο εξαρτήματα διανομής παράλληλα και δύο καταναλωτές 

παράλληλοι. 
iv. Διάφοροι, παραγωγοί ενέργειας, εξαρτήματα διανομής και καταναλωτές παράλληλα 

συνδεδεμένα. 
 

 
Σχήμα 3: Η σύνθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Παραγωγοί ενέργειας 
Στην πράξη, είναι πολύ κοινό να χρησιμοποιούνται αρκετές μονάδες παραγωγής ενέργειας όπως 
λέβητες με ίδιες ή διαφορετικές εξόδους, ή ένας συνδυασμός από διαφορετικές μονάδες π.χ. ένας 
λέβητας συνδυασμένος με μία ηλιακής ενέργειας εγκατάσταση και  μία συμπαραγωγή ηλεκτρισμού (με 
την πιθανή προσθήκη από μονάδες αποθήκευσης). 
 
Λογικοί παραγωγοί ενέργειας 
Από τη μεριά των εξαρτημάτων διανομής και των καταναλωτών ενέργειας, υπάρχει μόνο ένας 
παραγωγός ενέργειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και αναφέρεται ως ο «λογικός παραγωγός», με ένα 
σημείο εισόδου στο δίκτυο διανομής. Αυτός ο «λογικός παραγωγός» δεν ενδιαφέρεται για τη σύνθεση 
του δικτύου διανομής και τους συνδεδεμένους καταναλωτές. Ομοίως, τα εξαρτήματα διανομής και οι 
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καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται αν ο παραγωγός θερμότητας αποτελείται από μια η περισσότερες 
μονάδες. 
 
Εξαρτήματα διανομής 
Τα εξαρτήματα διανομής ή το σύστημα διανομής διανέμει το μέσο μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία να κρατηθεί ένα ελάχιστο όριο απώλειας ενέργειας προς το 
περιβάλλον και κατανάλωση ενέργειας από τις αντλίες και τους ανεμιστήρες, συνδυασμός αυτών των 
δύο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ελάχιστο όριο. 
 
Μετασχηματισμός 
Μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο μετασχηματισμός του μέσου σε εναλλάκτη θερμότητας, για 
παράδειγμα, κατατάσσεται σαν μέρος του συστήματος διανομής. Η διαδικασία αλλαγής της 
θερμοκρασίας του μέσου (π.χ. κεντρικός έλεγχος σε ένα κύκλωμα θέρμανσης) θεωρείται επίσης σαν 
μετασχηματισμός.  
 
«Εφοδιαστική αλυσίδα» για ένα δωμάτιο 
Για ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, μπορούν να καθοριστούν διάφορες απαιτήσεις καταναλώσεων, όπως η 
θέρμανση, ή ψύξη και ο αερισμός. 
 
Απαίτηση για θέρμανση 
Η εφοδιαστική αλυσίδα του ζεστού νερού προσαγωγής είναι διαθέσιμη να ικανοποιήσει την απαίτηση 
για θέρμανση. Το μέσο, θερμό νερό, παράγεται στο σύστημα παραγωγής θερμού νερού π.χ. 
λεβητοστάσιο και διανέμεται μέσω ενός κυκλώματος θέρμανσης. Η θέρμανση μεταφέρεται στο δωμάτιο 
μέσω μια θερμαινόμενης επιφάνειας ανάλογα με τη ζήτηση του χώρου. Όταν το μέσο μεταφοράς 
θερμότητας είναι ο αέρας, αυτό περιλαμβάνει μαζί και πρωτεύων και δευτερεύων σύστημα διαχείρισης 
του αέρα (ΚΚΜ και διαφράγματα ή στόμια) 
 
Απαίτηση για ψύξη 
Η εφοδιαστική αλυσίδα του ψυχρού νερού προσαγωγής είναι διαθέσιμη να ικανοποιήσει την απαίτηση 
για ψύξη. Το μέσο, ψυχρό νερό, παράγεται στο σύστημα παραγωγής ψυχρού νερού, ψυχροστάσιο, και 
διανέμεται μέσω ενός κυκλώματος ψύξης. Η ψύξη μεταφέρεται στο δωμάτιο μέσω μιας ψυχρής 
επιφάνειας ανάλογα με τη ζήτηση του χώρου. Όταν το μέσο μετάδοση της ψύξης είναι ο αέρας, αυτό 
περιλαμβάνει πρωτεύων και δευτερεύων σύστημα διαχείρισης του άερα. 
 
Απαίτηση για «φρέσκο» αέρα (νωπός αέρας) 
Η απαίτηση για νωπό αέρα ικανοποιείται από τη αλυσίδα του αέρα προσαγωγής, η οποία παράγει το 
μέσο μέσα στο σύστημα διαχείρισης του αέρα π.χ. Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) και τον 
διανέμει μέσω αεραγωγών και αν απαιτείται ρυθμίζεται για τις απαιτήσεις του δωματίου μέσω ενός 
δευτερευόντως συστήματος διαχείρισης του αέρα (διαφράγματα) πριν προσαχθεί στο χώρο μέσω των 
στομίων προσαγωγής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεχίζεται στα επόμενα άρθρα, η περιγραφή για τα συστήματα ελέγχου φωτισμού, ασφάλειας & 
προστασίας, πυρανίχνευσης, μέτρησης και εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
 
 

 


