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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΦΦΥΥΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΟΟ
No 15       ΜΑΡΤΙΟΣ   2003

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» είναι πλέον πραγµατικότητα. Το Καταστατικό
του Ελληνικού Σωµατείου και ο Κανονισµός Λειτουργίας του Παραρτήµατος, θα είναι σύντοµα διαθέσιµα από
την ιστοσελίδα µας (www.ashrae.gr).

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παραρτήµατος και του
Ελληνικού Σωµατείου, για την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2003. Τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη της ASHRAE που
έχουν τακτοποιηµένες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

Για τους επόµενους µήνες οργανώνονται δυο εκδηλώσεις τεχνικής ενηµέρωσης. Η πρώτη εκδήλωση µε θέµα
«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ» θα γίνει την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003 στην Αθήνα και διοργανώνεται µε
την ευγενή υποστήριξη των εταιριών ΚΑ-RO Hellas και ΕΚΑ Ελλάς. Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο
για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στην συνέχεια. Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα
µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος. Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2003
στην Αθήνα. Στην εκδήλωση αυτή θα παραστεί και θα µιλήσει ο Πρόεδρος της ASHRAE, Donald COLLIVER,
Ph.D., P.E. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει επίσης οµιλία της Ε. Κορωνάκη για τους υπολογισµούς της
απαιτούµενης ενέργειας για κλιµατισµό στα πλαίσια του ΚΟΧΕΕ και οµιλία του Κ. Λύτρα για το 3ο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και προγραµµάτων χρηµατοδότησης της ΕΕ για επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα
κτίρια. Το αναλυτικό πρόγραµµα και πληροφορίες συµµετοχής θα ανακοινωθούν σύντοµα.

Από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ψύξης, Ελευθερία Μέξη, ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία AM tenco Α.Ε.
(Βιοµηχανική Ψύξη) διοργανώνει εκδήλωση ενηµέρωσης µε θέµα «Ψυκτικά Μέσα - Ψύξη - Περιβάλλον» το
Σάββατο 7 Ιουνίου 2003. Σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

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.

Τα µέλη του ∆.Σ.
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2001 - 2003

Πρόεδρος:
∆ηµήτρης Α.

Χαραλαµπόπουλος

Τηλ.: 210  7210957
email: dimitris@ashrae.gr

Επόµενος Πρόεδρος:
Γιάννης

Παπαγρηγοράκης

Τηλ.: 210  7258111
email: jepa@tee.gr

Αντιπρόεδρος:
Κώστας Α.
Μπαλαράς

Tηλ.: 210  8109152
email: costas@meteo.noa.gr

Γραµµατέας:
Γιώργος
Αλεξίου

Τηλ.: 6944353400
email: galexiou@ergose.gr

Ταµίας:
Κώστας
Λύτρας

Τηλ.: 210  6603300
email: klytras@cres.gr

Αντιπρόσωποι:
Κώστας

Θεοφύλακτος

Τηλ.: 210  8219118
email: cgtheo@athena.domi.gr

Κώστας
Κωστόπουλος

Τηλ.: 210  3632334
email: ccostop@acci.gr

Πρόεδροι Επιτροπών 2001-2003:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities: Γ. Αλεξίου, ! 6944353400, " galexiou@ergose.gr
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion: Γ. Αλεξίου, ! 6944353400, " galexiou@ergose.gr
Ψύξης � Refrigeration: Ε. Μέξη, ! 210 6740033
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion: Α.Α. Αργυρίου, ! 210 8109124, " thanos@meteo.noa.gr
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - TEGA: Κ.Λύτρας, ! 210 6603300, " klytras@cres.gr
Προγραµµάτων - Chapter Programs: Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards: Γ. Αλεξίου, ! 6944353400, " galexiou@ergose.gr
Ελέγχου � Auditing:  T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr
Υποψηφιοτήτων � Nominating: ∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr
Υποδοχής � Reception: Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr
∆ηµοσιότητας � Publicity: Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr
Συµµετοχής � Attendance: Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr
Εκδόσεων & Ενηµερωτικού 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: Π. Μεγαρίτης, ! 210 3242253, " sigmami@acci.gr

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
•  ΕΚΛΟΓΕΣ 2003

Οι εκλογές για το νέο ∆.Σ. θα γίνουν την Τετάρτη, 16
Απριλίου 2003. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη
της ASHRAE που έχουν τακτοποιηµένες τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να σταλούν µέχρι τις 15
Απριλίου µέσω φαξ (210-7232625) ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση
costas@meteo.noa.gr. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε
αυτοπροσώπως την ηµέρα των εκλογών (16/4/2003)
στα γραφεία του Σωµατείου µας, Ραβινέ 6, Αθήνα
(Γραφείο Ι. Παπαγρηγοράκη) στις 18:00, όπου θα γίνει
και η καταµέτρηση των ψήφων.

Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού για την εναρµόνιση των
διοικητικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Παραρτήµατος µε αυτές των
υπολοίπων Παραρτηµάτων και της Ένωσης, οι εκλογές για την ανάδειξη του

∆.Σ. θα διεξάγονται την Άνοιξη αντί για το Φθινόπωρο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
HELLENIC  CHAPTER

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ  -  ΕΚΛΟΓΕΣ 2003
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2003

ΡΑΒΙΝΕ 6,  11521 ΚΟΛΩΝΑΚΙ  (18:00)
∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσα µέλη είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα µε την ASHRAE. Για κάθε θέση, επιλέξτε
έναν υποψήφιο, εκτός της θέσης των αντιπροσώπων για την οποία εκλέγονται 2 υποψήφιοι. Μπορείτε να
συµπληρώσετε και κάποιο άλλο όνοµα εκτός ψηφοδελτίου. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να σταλούν µέχρι τις 15
Απριλίου µέσω φαξ (210-7232625) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση costas@meteo.noa.gr.
Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε και αυτοπροσώπως την ηµέρα των εκλογών (16/4/2003) στα γραφεία του Σωµατείου
µας, Ραβινέ 6 (Γραφείο Ι. Παπαγρηγοράκη) στις 18:00, όπου και θα γίνει και η καταµέτρηση των ψήφων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❏❏❏❏    ∆ηλώνω ότι έχω τακτοποιηµένες τις οικονοµικές µου υποχρεώσεις προς την ASHRAE.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
❏❏❏❏   ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος
❏❏❏❏

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
❏❏❏❏   ΜΠΑΛΑΡΑΣ Α. Κωνσταντίνος
❏❏❏❏  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
❏❏❏❏   ΑΛΕΞΙΟΥ Γεώργιος
❏❏❏❏

ΤΑΜΙΑΣ
❏❏❏❏   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ηµήτρης
❏❏❏❏

∆ΥΟ (2) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
❏❏❏❏   MOORE Leslie

❏❏❏❏   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
❏❏❏❏

❏❏❏❏

mailto:costas@astro.noa.gr
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•  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενή
υποστήριξη των εταιριών ΚΑ-RO Hellas και ΕΚΑ
Ελλάς, διοργανώνει Εκδήλωση Τεχνικής Ενηµέρωσης
την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003, στο ξενοδοχείο Holiday
Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε τις
«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ».

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 (210

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
«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ»

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

17:00 � 17:30 Προσέλευση   -  Καφές
17:30 � 18:30 ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

Εισηγητής : Σταύρος Τζάβαλος, KA-RO Hellas
18:30 �18:45 Eρωτήσεις - Συζήτηση
18:45 � 19:45 ΥΠΟ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής : Παντελής Κούζης, EKA Ελλάς Α.Ε.
19:45 �20:00 Eρωτήσεις - Συζήτηση
20:00 � 21:00  Μπουφές

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE
Fax: 210 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003

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

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

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

http://www.ashrae.gr/
mailto:programs@ashrae.gr
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•  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE διοργανώνει
στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης την
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2003.

Στην εκδήλωση αυτή θα παραστεί και θα µιλήσει ο
Πρόεδρος της ASHRAE, Donald COLLIVER,
Ph.D., P.E.

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει επίσης οµιλία της Ε.
Κορωνάκη για τους υπολογισµούς της απαιτούµενης
ενέργειας για κλιµατισµό που περιλαµβάνονται στο
σχέδιο του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης &
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) και οµιλία του Κ.
Λύτρα για το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και
προγραµµάτων χρηµατοδότησης της ΕΕ για
επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια. Το
αναλυτικό πρόγραµµα και πληροφορίες συµµετοχής θα
ανακοινωθούν σύντοµα στην ιστοσελίδα του
Ελληνικού Παραρτήµατος (www.ashrae.gr) και θα
σταλούν σε όλα τα µέλη και φίλους του Ελληνικού
Παραρτήµατος.

•  Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πολυετής προσπάθειες για την ίδρυση Ελληνικού
Σωµατείου µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» επιτέλους ολοκληρώθηκαν µε
επιτυχία.

Η έδρα του Σωµατείου είναι στα γραφεία του
συναδέλφου Γιάννη Παπαγρηγοράκη, Ραβινέ 6, Αθήνα.
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
•  ΗΜΕΡΙ∆Α «Ψυκτικά Μέσα - Ψύξη � Περιβάλλον»

Η AM tenco Α.Ε. (Βιοµηχανική Ψύξη) διοργανώνει εκδήλωση ενηµέρωσης µε θέµα «Ψυκτικά Μέσα - Ψύξη -
Περιβάλλον» το Σάββατο 7 Ιουνίου 2003 (ώρες 10:00÷16:00) στην αίθουσα «AEGEAN SEA» του
ξενοδοχείου METROPOLITAN, Λ. Συγγρού 385, Αθήνα.

Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι απαραίτητη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για αποστολή πρόσκλησης.
Ενηµέρωση στα τηλέφωνα: 210 9211950, 210 9211355, fax: 210 9218417, e-mail: amtenco@otenet.gr

•  2O ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ RAL 2003 � ΚΑΙΡΟ

Το 2ο Ετήσιο Συνέδριο της νέας Γεωγραφικής
Περιοχής της ASHRAE (Region-At-Large, RAL).
διοργανώνεται στο Κάιρο (Αίγυπτο) στις 9-11
Σεπτεµβρίου, 2003. Παράλληλα θα διοργανωθεί
τεχνικό συνέδριο µε θέµα «Energy Conservation &
Building Environment» και έκθεση κλιµατισµού.

Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι από 11
Παραρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και του
Ελληνικού Παραρτήµατος και µέλη της ASHRAE από
την Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή & ∆υτική Ασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
πρόγραµµα των εκδηλώσεων και για εγγραφή στο
συνέδριο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της RAL στην διεύθυνση
www.ashraeral.org.

•  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE 2003 - ΣΙΚΑΓΟ

Στο χειµερινό συνέδριο της ASHRAE που έγινε στις
25-29 Ιανουαρίου 2003 στο Σικάγο, το Ελληνικό
Παράρτηµα εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα
Μπαλαρά, ο οποίος συµµετείχε στην συνάντηση
εργασίας των εκπροσώπων της νέας Γεωγραφικής
Περιοχής της ASHRAE (Region-At-Large, RAL) και
στην Επιτροπή Προγραµµάτων της ASHRAE.

Παράλληλα µε το Συνέδριο έγινε και η 55η διεθνής
έκθεση κλιµατισµού AHR EXPO, στην οποία
συµµετείχαν πάνω από 1700 εκθέτες και 38000
επισκέπτες.
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•  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE 2003 - ΚΑΝΣΑΣ

Στις 28 Ιουνίου � 2 Ιουλίου 2003 διοργανώνεται στο
Κάνσας, ΗΠΑ το Ετήσιο Συνέδριο της ASHRAE.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της
ASHRAE www.ashrae.org

•  BACnet ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

Το γνωστό πρότυπο της ASHRAE για τους
αυτοµατισµούς στα κτίρια (ANSI/ASHRAE Standard
135-2001, BACnet -- A Data Communication Protocol
for Building Automation and Control Networks) θα
δηµοσιευθεί σαν διεθνές (ISO 16484-5) και Ευρωπαϊκό
Πρότυπο (EN/ISO 16484-5).

  

•  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος

www.ashrae.gr
µπορείτε να βρείτε όλα τα προηγούµενα Ενηµερωτικά
∆ελτία, το νέο 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 θέλουν 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)

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
•  ΕΚΑ
•  ΚΑ-RO

•  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 µέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr).

mailto:costas@astro.noa.gr)

