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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE είναι πλέον µια πραγµατικότητα. Η επίσηµη έγκριση δόθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ASHRAE κατά την διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου στο Seattle, WA των ΗΠΑ, τον
Ιούλιο 1999. Η Αγγλική ονοµασία του τµήµατος είναι «Hellenic Chapter» µε κωδικό «cnh168».

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε µε βασικό στόχο να ενισχύσει την επικοινωνία και ενηµέρωση µεταξύ των µελών της
ASHRAE που κατοικούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους στόχους και τις δραστηριότητες της ASHRAE, όπως η
οργάνωση επιστηµονικών και ενηµερωτικών δραστηριοτήτων, προβολής της επιστηµονικής ένωσης, υποστήριξης
νέων συναδέλφων και ενίσχυσης της επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης στους τοµείς της Θέρµανσης, Ψύξης και
Κλιµατισµού. Η λειτουργία του Ελληνικού Παραρτήµατος ακολουθεί το Καταστατικό που στην ουσία είναι κοινό
για όλα τα παραρτήµατα της ASHRAE.

Την περίοδο που πέρασε η προσπάθειά µας επικεντρώθηκε στην καλύτερη οργάνωση του παραρτήµατος και την
ολοκλήρωση τυπικών οργανωτικών θεµάτων. Τα πλέον σηµαντικά γεγονότα ήταν η συµµετοχή αντιπροσωπίας µας
στο Συνέδριο των ∆ιεθνών Παραρτηµάτων της ASHRAE, η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οργάνωση των οµάδων εργασίας και οι διάφορες συναντήσεις εργασίας των µελών του
∆Σ. Αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για τα θέµατα αυτά παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Κατόπιν προσκλήσεως από την ASHRAE, αντιπροσωπία του Steering Committee αποτελούµενη από τους
συναδέλφους Κ.Α. Μπαλαρά και Κ. Θεοφύλακτο, συµµετείχαν στο ετήσιο συνέδριο των παρατηµάτων της
Γεωγραφικής Περιοχής XIII (Chapters Regional Conference), 27-28 Αυγούστου 1999, στο Χονγκ Κονγκ. Σκοπός
ήταν να ενηµερωθούµε σχετικά µε τις δραστηριότητες και την οργάνωση των άλλων διεθνών παραρτηµάτων της
ASHRAE, και την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων διεθνών παραρτηµάτων.

Οι πρώτες οργανωτικές δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν µε την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 6
Οκτωβρίου, 1999, το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους: Πρόεδρος: Μπαλαράς Κ. (τηλ 8032503, email:
costas@astro.noa.gr), Επόµενος Πρόεδρος:  Μεγαρίτης Π. (τηλ 3242253, email: sigmami@acci.gr), Αντιπρόεδρος:
Παπαγρηγοράκης Ι. (τηλ 7258111), Γραµµατέας:  Αλεξίου Γ. (τηλ 0944353400), Ταµίας: Λύτρας Κ. (τηλ 6039900,
email: klytras@cres.gr), Αντιπρόσωποι: Ζούκος Β. (τηλ 9311440), Θεοφύλακτος Κ. (τηλ 7481360, email:
cgtheo@athena.domi.gr).

Ορίστηκαν επίσης οι πρόεδροι των επιτροπών, σύµφωνα µε το Καταστατικό µας, που παρουσιάζονται στην συνέχεια.
Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες των διαφόρων επιτροπών, µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της αντίστοιχης επιτροπής. CRC Action Committee - Κ. Μπαλαράς, Student
Activities Committee - Κ. Αντωνόπουλος, Membership Promotion Committee � Ι. Παπαγρηγοράκης, Refrigeration
Committee � Ε. Μέξη, Research Promotion Committee - ∆. Χαραλαµπόπουλος, Technical, Energy and Government
Activities Committee � Κ. Λύτρας, Chapter Programs Committee � Π. Μεγαρίτης, Honors and Awards Committee �



Κ. Θεοφύλακτος, Auditing Committee � ∆. Χαραλαµπόπουλος, Nominating Committee � ∆. Χαραλαµπόπουλος,
Reception Committee � Κ. Λύτρας, Publicity Committee � Κ. Μπαλαράς, Attendance Committee � Γ. Αλεξίου,
Publications or Newsletter Committee � Κ. Μπαλαράς, Historical Committee � Κ. Θεοφύλακτος, Special Events
Committee � Κ. Λύτρας, Chapter Section Committee � Κ. Μπαλαράς.

Από πλευράς εκδηλώσεων θα προσπαθήσουµε να οριστεί ένα πρόγραµµα τεχνικών οµιλιών σε συνδυασµό µε µια
κοινωνική εκδήλωση. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για την οργάνωση επισκέψεων σε τεχνικές εγκαταστάσεις κοινού
ενδιαφέροντος. Είναι φανερό ότι για να ανταποκριθούµε µε µεγαλύτερη επιτυχία στις ανάγκες των µελών για την
διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, χρειάζονται και οι δικές σας προτάσεις.

Η ιδρυτική εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήµατος θα γίνει το βράδυ της 16ης Μαρτίου, µε την συµµετοχή
του Προέδρου και αντιπροσωπίας της ASHRAE. Την εκδήλωση αυτή θα τιµήσουν µε την παρουσία τους
αντιπρόσωποι των επαγγελµατικών µας Συλλόγων και άλλων φορέων. Η εορταστική αυτή εκδήλωση γίνεται
ουσιαστικά για τα µέλη µας και η παρουσία της αντιπροσωπίας της ASHRAE είναι µια απόδοση τιµής προς όλους
εµάς. Επιβάλλεται να τους τιµήσουµε και εµείς µε την συµµετοχή µας. Σχετικές ανακοινώσεις για τον χώρο και ώρα
της εκδήλωσης, θα γίνουν στο άµεσο µέλλον.

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το θέµα εξεύρεσης των οικονοµικών πόρων και της υποστήριξης για την διοργάνωση
αυτής της εκδήλωσης. Όλα τα µέλη (ιδιώτες ή εταιρείες) που ενδιαφέρονται ή µπορούν να υποστηρίξουν οικονοµικά
ή µε άλλα µέσα την εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε κάποιο µέλος του ∆Σ. Η µορφή χορηγίας
µπορεί να είναι η κάλυψη του κόστους για την ενοικίαση αίθουσας σε ξενοδοχείο, της δεξίωσης, κλπ, µε παράλληλη
προβολή του χορηγού κατά την διάρκεια της εκδήλωσης (πχ διάθεση πληροφοριακού/τεχνικού υλικού).

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σηµειώνουµε την ευγενική χορηγία του συναδέλφου Κ. Κουτσογιάννη για την κάλυψη
των εξόδων για την χρήση του χώρου οργάνωσης της πρώτης µας ανοικτής εκδήλωσης την Τετάρτη 26/1/2000.
Ευχαριστούµε επίσης το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την ουσιαστική υποστήριξη και ενίσχυση των
δραστηριοτήτων του παραρτήµατος.

Στους άµεσους στόχους µας είναι η οργάνωση κάποιων εκδηλώσεων και στις άλλες πόλεις όπου διαµένουν
συνάδελφοι, µέλη της ASHRAE. Παράλληλα είναι σκόπιµο από κάθε περιοχή να οριστεί ένας αντιπρόσωπος έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία µας και να αναλάβει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στην οργάνωση κάποιων
παράλληλων δραστηριοτήτων στις περιοχές τους. Παρακαλώ τους συναδέλφους που επιθυµούν να βοηθήσουν προς
την κατεύθυνση αυτή, να επικοινωνήσουν µε κάποιο µέλος του ∆Σ για µια πρώτη αλληλοενηµέρωση.

Άλλα σηµαντικά θέµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες για :
•  Ίδρυση συλλόγου. Οι συνάδελφοι Κ. Λύτρας και Κ. Θεοφύλακτος έχουν αναλάβει την διερεύνηση των νοµικών
απαιτήσεων και διαδικασιών, για την πολύµηνη αυτή διαδικασία.

•  ∆ιευκόλυνσης της επικοινωνίας των µελών µέσα από το ηλεκτρονικό δίκτυο. Ο συνάδελφος ∆.
Χαραλαµπόπουλος έχει αναλάβει την προσπάθεια εξεύρεσης µιας οικονοµικά συµφέρουσας συµφωνίας για την
πρόσβαση στο δίκτυο και την δηµιουργία ιστοσελίδας. 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. Σύντοµα
θα ανακοινωθεί σε όλα τα µέλη που ενδιαφέρονται, η δυνατότητα να εγγραφούν οµαδικά και να αποκτήσουν
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό δίκτυο, µε τις οικονοµικότερες τιµές της αγοράς.

•  Ελληνική απόδοση εκδόσεων της ASHRAE. Έγιναν ήδη οι πρώτες επαφές µε την ASHRAE και Ελληνικό
εκδοτικό οίκο για την δυνατότητα µετάφρασης τεχνικών εκδόσεων της ASHRAE. Φαίνεται ότι υπάρχει κοινό
ενδιαφέρον για µια τέτοια προσπάθεια. Σύντοµα θα ανακοινωθεί µια οµάδα τίτλων που θα µπορούσαν να
µεταφραστούν έτσι ώστε να ανταποκριθούν όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην προσπάθεια.

•  Συγκέντρωση των εκδόσεων της ASHRAE. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλες οι εκδόσεις της ASHRAE σε
ένα κεντρικό σηµείο (πχ το γραφείο ενός συναδέλφου) όπου θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα µέλη για να
χρησιµοποιήσουν το υλικό.

•  Ενηµερωτικό φυλλάδιο. Η µορφή του Ενηµερωτικού Φυλλαδίου πιστεύουµε ότι µπορεί να αποκτήσει ένα µόνιµο
τρόπο επικοινωνίας µας και παρουσίασης των δραστηριοτήτων του παραρτήµατος. Επίσης θα µπορούσε να
συµπεριληφθούν και κάποια σύντοµα τεχνικά άρθρα, πληροφορίες και ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος, κλπ.
Ελπίζουµε ότι η µορφή του, µε την δική σας συµβολή, θα αναπτυχθεί σε ποιότητα και ποσότητα.



Έφτασε πλέον η περίοδος που πρέπει να προχωρήσουµε δυναµικά στην υλοποίηση της προσπάθειας για την
δηµιουργία ενός δραστήριου παραρτήµατος που θα µας επιτρέψει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία µεταξύ µας και
την ενίσχυση των κοινών ενδιαφερόντων µας. Η ουσιαστική συµµετοχή όλων µας είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι
προτάσεις σας, οι προβληµατισµοί σας ή τα παράπονά σας για τις µέχρι τώρα προσπάθειες, είναι ευπρόσδεκτες. Σας
περιµένουµε και ελπίζουµε η νέα αυτή προσπάθεια να σταθεί και να προχωρήσει µε επιτυχία.
Τα µέλη του ∆Σ
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