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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ASHRAE HELLENIC CHAPTER
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc.

  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΦΦΥΥΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΟΟ
No 13       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2002

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η επόµενη εκδήλωση του Παραρτήµατος θα γίνει την ∆ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2002 στην Αθήνα και
διοργανώνεται µε την ευγενή υποστήριξη της εταιρίας FYROGENIS. Το αναλυτικό πρόγραµµα και το
έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Τον Σεπτέµβριο οργανώθηκε µε επιτυχία το 1ο Ετήσιο Συνέδριο της νέας Γεωγραφικής Περιοχής
RAL (Region-at-Large), στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Παραρτήµατος. Σχετικές
πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.ashraeral.org.

Συνεχίζει να υπάρχει µεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήµατος. Όσοι
συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συµβάλουν στην
δραστηριοποίησή τους, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ιστορίας γίνεται µια προσπάθεια να καταγραφεί η
ιστορία των εγκαταστάσεων HVAC&R στην Ελλάδα, τα συγκεκριµένα έργα και οι πρωτεργάτες
συνάδελφοι που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτούς τους τοµείς. Εάν διαθέτετε σχετικές πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο της Επιτροπής Ιστορίας.

Η ιστοσελίδα του Παραρτήµατος συνεχίζει να βελτιώνεται χάρη στις προσπάθειες του ∆ηµήτρη Α.
Χαραλαµπόπουλου. Τα έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας καλύπτονται από την ευγενική
χορηγία του Σταύρου Τσάβαλου (CARRIER ΕΛΛΑΣ).

Τα µέλη του ∆.Σ.

http://www.ashraeral.org/
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2001 - 2002

Πρόεδρος:
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος

Τηλ.: 010 7210957
email: dimitris@ashrae.gr

Επόµενος Πρόεδρος:
Γιάννης Παπαγρηγοράκης

Τηλ.: 010 7258111
email: jepa@tee.gr

Αντιπρόεδρος:
Κώστας Α. Μπαλαράς

Tηλ.: 010 8109152
email: costas@meteo.noa.gr

Γραµµατέας:
Γιώργος Αλεξίου
Τηλ.: 0944353400

email: galexiou@ergose.gr

Ταµίας:
Κώστας Λύτρας
Τηλ.: 010 6603300

email: klytras@cres.gr

Αντιπρόσωποι:
Κώστας Θεοφύλακτος
Τηλ.: 0108219118

email: cgtheo@athena.domi.gr
Κώστας Κωστόπουλος

Τηλ.: 0103632334
email: ccostop@acci.gr

Υπεύθυνοι επιτροπών 2001-2002:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 0108109152, "costas@meteo.noa.gr,
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400, " galexiou@ergose.gr
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400, " galexiou@ergose.gr
Ψύξης � Refrigeration: Ε. Μέξη, ! 0106740033,
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion: Α.Α. Αργυρίου, ! 0108109124, " thanos@meteo.noa.gr,
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - Technical, Energy and Government Activities: Κ.Λύτρας,
! 010 6603300, " klytras@cres.gr,
Προγραµµάτων - Chapter Programs: Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400, " galexiou@ergose.gr
Ελέγχου � Auditing:  T. Νικολαϊδης, ! 0107233444, " aniko@tee.gr
Υποψηφιοτήτων � Nominating: ∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 0107210957, " dimitris@ashrae.gr,
Υποδοχής � Reception: Α. Ρηγοπούλου, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
∆ηµοσιότητας � Publicity: Κ. Θεοφύλακτος, ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr,
Συµµετοχής � Attendance: Α. Ρηγοπούλου, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
Εκδόσεων & Ενηµέρωσης - Publications-Newsletter: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 0108109152, "costas@meteo.noa.gr,
Ιστορίας � Historical: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 0108109152, "costas@meteo.noa.gr,
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events: Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(Νέα ηµεροµηνία)

Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενή
υποστήριξη της εταιρίας κλιµατισµού FYROGENIS,
διοργανώνει στην Αθήνα Εκδήλωση Τεχνικής
Ενηµέρωσης την ∆ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2002, στο
Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος (ΑΤΕ), Ελευθερίου Βενιζέλου 154 &
Αντιγόνης, Καστρί.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε τις
προδιαγραφές κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων,
αεροστεγανότητα, επίπεδα θορύβου, φίλτρα,
συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας κλπ.

Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις
συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται και στην
ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος
(www.ashrae.gr).

Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι απαραίτητη η
συµπλήρωση της συνηµµένης δήλωσης συµµετοχής και η

αποστολή της µε fax (010 810 3236, Υπ�όψη Κ.Α. Μπαλαρά)  ή  µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (costas@meteo.noa.gr).

Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή.

Πρόγραµµα Εκδήλωσης
∆ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2002

Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), Ελευθερίου Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Καστρί.

17:30 � 18:00 Προσέλευση   -  Καφές
18:00 � 19:00 Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΝ 1886 κατασκευής Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων.

Εισηγητής : Γιάννης Βαφίας  Μηχ/γος � Ηλ/γος Μηχανικός
19:00 � 20:00 Παράδοση Κλιµατιστικών Μονάδων προς λειτουργία και Προληπτική Συντήρηση

αυτών.
Εισηγητής : Μιχάλης Κουρτζής   Μηχ/γος � Ηλ/γος Μηχανικός

20:00 �20:30 Eρωτήσεις - Συζήτηση
20:30 � 21:30  Μπουφές

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE
Fax: 010 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ         ∆ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2002

Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ����������

∆ιεύθυνση: �����������������������������������������..

Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   email: �����.�����..

http://www.ashrae.gr/
mailto:programs@ashrae.gr
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•  1ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ RAL (Region-At-Large)
Το 1ο Ετήσιο Συνέδριο της RAL διοργανώθηκε µε
επιτυχία στο Πανεπιστήµιο του Reading, στις 19-20
Σεπτεµβρίου, 2002. Στο συνέδριο συµµετείχαν ο
Πρόεδρος (Don Colliver), ο επόµενος Πρόεδρος
(Richard Rooley), ο αντιπρόεδρος (Kent Peterson) και
άλλα µέλη του ∆Σ της ASHRAE, οι εκπρόσωποι των 9
Παραρτηµάτων και οι πρόεδροι των 3
υπογεωγραφικών περιοχών της RAL που
εκπροσωπούν τα µέλη που δεν ανήκουν σε
Παραρτήµατα. Το Ελληνικό Παράρτηµα
εκπροσωπήθηκε από τους συναδέλφους Κώστα
Λύτρα και Κώστα Μπαλαρά.

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των
εκπροσώπων ψηφίστηκαν διάφορες προτάσεις για την
βελτίωση της οργανωτικής δοµής και των υπηρεσιών
της ASHRAE και η εκλογή υποψηφίων για το ∆Σ της
ASHRAE, τα βραβεία και τις διακρίσεις της Ένωσης.
Οι εργασίες περιελάµβαναν επίσης και ένα τεχνικό
πρόγραµµα µε θέµα «Healthy Buildings�.

Τα επόµενα συνέδρια της RAL θα οργανωθούν από τα
αντίστοιχα Παραρτήµατα της ASHRAE στο Κάιρο
(2003), στο Ν. ∆ελχί  (2004) και στην Αθήνα (2005).

Στην RAL υπάγονται πάνω από 5000 µέλη της
ASHRAE. H RAL έχει 3 υπο-γεωγραφικές περιοχές
στις οποίες υπάγονται στα Παρατήµατα της ASHRAE
και όλα τα µέλη της ASHRAE που διαµένουν σε αυτές
τις περιοχές. Στην Α Περιοχή υπάγονται τα µέλη και
τα  παραρτήµατα της ASHRAE από την Αφρική, την
Μ. Ανατολή και την ∆υτική Ασία. Στην Β Περιοχή
υπάγονται το Ελληνικό Παράρτηµα και τα µέλη της
ASHRAE που διαµένουν στην στερεά Ευρώπη. Στην Γ
Περιοχή υπάγονται τα µέλη της ASHRAE που
διαµένουν στην Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία.

Τα µέλη των Παραρτηµάτων εκπροσωπούνται από
τους απεσταλµένους τους στο ετήσιο συνέδριο της
RAL, ενώ τα υπόλοιπα µέλη που δεν ανήκουν σε
Παραρτήµατα, εκπροσωπούνται από τους Προέδρους
των 3 υπο-γεωγραφικών περιοχών. Με τον τρόπο αυτό
όλα τα µέλη της ASHRAE εκπροσωπούνται στις
διαδικασίες λήψεις αποφάσεων, οργάνωσης και
ανάπτυξης της ASHRAE.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µελλοντικές
δραστηριότητες της RAL οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να βρουν στην ιστοσελίδα της RAL στην διεύθυνση
www.ashraeral.org.

http://www.ashraeral.org/
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενή
υποστήριξη της εταιρίας κλιµατισµού CARRIER
ΕΛΛΑΣ, διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκδήλωση
τεχνικής ενηµέρωσης την ∆ευτέρα, 13 Μαΐου 2002 σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης ήταν:

Ποιότητα Κλιµατιζόµενου Αέρα � Indoor Air
Quality
Ορισµός ποιότητας αέρα � Παράγοντες & αρνητικές
επιδράσεις  -  Ανάπτυξη σχεδίου αντιµετώπισης
προβληµάτων ποιότητας αέρα.    Εισηγητής : Γεωργία
Λύκου

Νέα οικολογικά ψυκτικά  µέσα � Green refrigerants
Ανθρώπινη δραστηριότητα και επίδραση στο
περιβάλλον. ∆ιεθνής & Ευρωπαϊκή οδηγία στην χρήση
ψυκτικών � Νέα οικολογικά µέσα: Χαρακτηριστικά
λειτουργίας - προτερήµατα - µειονεκτήµατα �
εφαρµογές.    Εισηγητής : ∆ηµήτρης Κορογιαννάκης

Κριτήρια επιλογής συστήµατος κλιµατισµού �
Οικονοµική ανάλυση
Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήµατος
κλιµατισµού σε ένα κτίριο. Οικονοµική ανάλυση &
σύγκριση συστηµάτων κλιµατισµού.    Εισηγητής :
Γεωργία Λύκου

΄΄
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Κατά την διάρκεια της τεχνικής εκδήλωσης στις 13
Μαϊου 2002, ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Παραρτήµατος ∆ηµήτρης Χαραλαµπόπουλος
απένειµε στον προηγούµενο Πρόεδρο (2000-2001)
Παναγιώτη Μεγαρίτη,  αναµνηστική πλακέτα σε
αναγνώριση των υπηρεσιών του.

ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

•  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ HVAC&R ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

Στις 4-6 ∆εκεµβρίου 2002 οργανώνεται στο Βελιγράδι,
το 33ο ∆ιεθνές Συνέδριο HVAC&R.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Σερβική Ένωση
Μηχανικών Θέρµανσης, Κλιµατισµού και Ψύξης και
την ASHRAE.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τον καθηγητή Β.
Todorovic, (τηλ +381-11-3230 041, Φαξ +381-11-
3231372, email: smeits@eunet.yu).

•  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος

www.ashrae.gr
µπορείτε να βρείτε όλα τα προηγούµενα Ενηµερωτικά
∆ελτία, το Καταστατικό, τον κατάλογο των µελών και
διάφορες ανακοινώσεις σχετικά µε τις εκδηλώσεις και
τις άλλες δραστηριότητες του Παραρτήµατος.

Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι ο ∆ηµήτρης Α.
Χαραλαµπόπουλος. 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.
Οι συνάδελφοι που µπορούν να συνεισφέρουν µπορούν
να επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη.

Τα έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας καλύπτονται από
την ευγενική χορηγία του συναδέλφου

Σταύρου Τσάβαλου (CARRIER ΕΛΛΑΣ)

mailto:taloseng@otenet.gr)
http://www.ashrae.gr/
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ΧΟΡΗΓΟΙ

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.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα σύντοµο
βιογραφικό 3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά 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. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα και θα
ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος στο διαδίκτυο.

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.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν ένα ενηµερωτικό άρθρο στα επόµενα τεύχη του ∆ελτίου µπορούν
να το στείλουν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr).
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