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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η επόµενη εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών & Εφαρµογές. Ο Νέος 
Νόµος για τις ΑΠΕ» θα γίνει την Πέµπτη, 7 ∆εκεµβρίου 2006 στην Αθήνα, µε την ευγενική υποστήριξη της 
εταιρείας Sol Energy Hellas Α.Ε. Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 

Το Ελληνικό Παράρτηµα συνδιοργανώνει τεχνική ηµερίδα «Οι Νέες Τάσεις στην Επαγγελµατική & 
Βιοµηχανική Ψύξη & Κλιµατισµό» στις 14 ∆εκεµβρίου 2006 στην Αθήνα, µε το Τεχνικό Περιοδικό 3Tech. Η 
θεµατολογία και πληροφορίες επικοινωνίας παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
 

Το Ελληνικό Παράρτηµα διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων στα τµήµατα Μηχανολογίας Πολυτεχνικών 
Σχολών, Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, µε την παρουσίαση των βασικών αρχών κλιµατισµού, διαρκείας 2 περίπου 
ωρών, µε οµιλητή τον διακεκριµένο συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη. Η πρώτη εκδήλωση προγραµµατίζεται τον 
Νοέµβριο στο Τµήµα Μηχ/γων Μηχ/κων, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 

Εξαιτίας των αλλαγών στην ιστοσελίδα της ASHRAE, η πρόσβαση των 
µελών θα γίνει σύντοµα η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας και 
ένας κωδικός πρόσβασης της επιλογής σας. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να 
εξασφαλίσετε ότι η ASHRAE διαθέτει στα αρχεία της την σωστή διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας έτσι ώστε να µπορείτε να συνδεθείτε µε την 
ιστοσελίδα µόλις υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. 
 

Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις µε τα ιστορικά µέλη της ASHRAE και του 
Ελληνικού Παραρτήµατος, στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται ο συνάδελφος 
Κων/νος Κουτσογιάννης.  
 
 
 
Επιµέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς 
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ΜΕΛΗ  ∆.Σ.  2006 - 2007 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  2006 - 2007 

 

Πρόεδρος 
 

Άννα Ρηγοπούλου 
Τηλ.: 210  7258111 
Εmail: jepa@tee.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Γιάννης Παππάς 
Τηλ.: 210  3660734 
Εmail: gpapp@tee.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Κουτσογιάννης 
Τηλ.: 210  8960480 

Εmail: akoutsoyiannis@yahoo.com 

 

Γραµµατέας 
 

∆ηµήτρης Ιωαννίδης 
Τηλ.: 210  6107080 

Εmail: dioan@otenet.gr 
 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

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

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

Εmail: lj2moore@attglobal.net 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Βασίλης Ζούκος 
Τηλ.: 210  9323331 
Εmail: vzoukos@tee.gr 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων - ARC:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Κ. Παπακώστας, ! 2310 996025, " dinpap@eng.auth.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, " costas@meteo.noa.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
I. Παππάς, ! 210 3660734, " gpapp@tee.gr 
 
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3229300, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore, ! 210 9824008, " ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου � Auditing:   
T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων � Nominating:  
I. Παππάς, ! 210 3660734, "  gpapp@tee.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Π. Κουτσογιάννη, ! 210 8112208, " koutsvi@yahoo.com 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, " costas@meteo.noa.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
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 
 
∆ιαδικασίας Παραλαβής Συστηµάτων � Commissioning:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 

 
 
 

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. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE διοργανώνει 
Εκδήλωση Τεχνικής Ενηµέρωσης µε θέµα «Τεχνολογία 
Φωτοβολταϊκών & Εφαρµογές. Ο Νέος Νόµος για τις 
ΑΠΕ» την Πέµπτη, 7 ∆εκεµβρίου 2006, στο ξενοδοχείο 
Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα. Οι 
οµιλητές θα καλύψουν θέµατα σχετικά µε τα 
φωτοβολταϊκά συστήµατα, βασικές αρχές λειτουργίας 
και οικονοµικά στοιχεία επένδυσης, τεχνικά δεδοµένα 
αυτόνοµων & διασυνδεδεµένων συστηµάτων, και την 
ενσωµάτωση Φ/Β στο κέλυφος κτιρίων. Επίσης θα γίνει 
µια σύντοµη παρουσίαση του νέου νόµου για τις ΑΠΕ 
και των διαθέσιµων χρηµατοδοτήσεων.  

 
 

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

της µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (dimitris@ashrae.gr)  
ή µε fax (210 7239916),  

Υπ�όψη ∆. Χαραλαµπόπουλου. 
Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή. 

Παράλληλα µε το τεχνικό πρόγραµµα, όπως σε κάθε εκδήλωση, θα υπάρχει και η Έκθεση Χορηγών του 
Ελληνικού Παραρτήµατος. 

 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης 
«Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών & Εφαρµογές. Ο Νέος Νόµος για τις ΑΠΕ» 

Πέµπτη, 7 ∆εκεµβρίου 2006        Ξενοδοχείο Ledra Marriott, Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα 
 
17:00 � 17:45  Προσέλευση  -  Καφές.  Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήµατος 
17:45 � 18:00  Χαιρετισµός Προέδρου  
Τεχνικό Πρόγραµµα 
18:00 � 18:45  Φωτοβολταικά Συστήµατα - Βασικές Αρχές & Οικονοµικά Στοιχεία Επένδυσης 

Εισηγητής: ∆ηµήτρης Τόλιας, Ηλεκτρονικός / Εξωτ. συνεργάτης Sol Energy Hellas A.E. 
18:45 � 19:30 Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εφαρµογές - Τεχνικά ∆εδοµένα Αυτόνοµων και 

∆ιασυνδεδεµένων Φωτοβολταικών Συστηµάτων, Ενσωµάτωση Φωτοβολταικών 
Συστηµάτων στο Κέλυφος των Κτιρίων 
Εισηγητής: Κων/νος Ανδροµιδάς, Ηλεκτρονικός / Εξωτ. συνεργάτης Sol Energy Hellas A.E. 

19:30 � 20:00  Νοµοσχέδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
Εισηγητής: ∆ηµήτρης Λέντζας, Φοροτεχνικός / Εξωτ. συνεργάτης Sol Energy Hellas A.E. 

20:00 � 20:15  Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:15 � 21:00   Μπουφές 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 

Fax: 210 7239916      Εmail: dimitris@ashrae.gr 
Υπ�όψη ∆.Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Πέµπτη, 7 ∆εκεµβρίου 2006 

 
 
Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ���������� 
 
∆ιεύθυνση: �����������������������������������������.. 
 
Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   Email: �����.�����.. 
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ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 
Το Ελληνικό Παράρτηµα µε το Τεχνικό Περιοδικό 3Tech 
συνδιοργανώνει τεχνική ηµερίδα «Οι Νέες Τάσεις στην 
Επαγγελµατική & Βιοµηχανική Ψύξη & Κλιµατισµό» στην 
Αθήνα. Η ηµεροµηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στο άµεσο 
µέλλον. 

Η θεµατολογία της ηµερίδας έχει ως εξής: 
• Καινοτοµίες στον κλιµατισµό και στην ψύξη 
• Εξοπλισµός και αυτοµατισµοί κλιµατιστικών και ψυκτικών 
εγκαταστάσεων 

• Ψύξη και ασφάλεια τροφίµων 
• Αποθήκευση και µεταφορά µε ψύξη και βαθειά κατάψυξη. 
• Εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανική ψύξη 
• Κλιµατισµός και έλεγχος εσωτερικού κλίµατος - Ανθρώπινη 
άνεση 

• Περιβαλλοντική προστασία (ψυκτικά υγρά) 
• Σχεδιασµός διαδικασιών (πιστοποιήσεις) σε αποθήκες 
τροφίµων 

• Εκπαίδευση στον κλιµατισµό και στην ψύξη. 

Κόστος συµµετοχής: € 96 (πλέον Φ.Π.Α.). Για 5 ή περισσότερες 
συµµετοχές: Έκπτωση 15%. 
 

 
 

Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συµµετοχής επικοινωνήστε µε τον κ. 
Αθανάσιο Τσαπλαρή, Υπεύθυνο 
Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων στο 
τηλέφωνο 210 5240726, fax 210 
5240722,. 

 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Το Ελληνικό Παράρτηµα θα αρχίσει την διοργάνωση 
εκδηλώσεων στα τµήµατα Μηχανολογίας Πολυτεχνικών Σχολών, 
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της Ελλάδα, µε την παρουσίαση των 
βασικών αρχών κλιµατισµού, υπολογισµοί φορτίων, θερµική 
άνεση και τα συναφή, διαρκείας 2 περίπου ωρών, µε οµιλητή τον 
διακεκριµένο συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη (Επίτιµο Πρόεδρο 
TRANE Hellas). 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνεται επίσης µια σύντοµη 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ASHRAE, µε έµφαση στις 
παροχές και τα πλεονεκτήµατα για τους φοιτητές-µέλη της 
ASHRAE. ∆εν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση και το µόνο που 
απαιτείται είναι να βρεθεί το κατάλληλο αµφιθέατρο ή αίθουσα 
στον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος όπου µπορεί να γίνει η 
εκδήλωση και να προσκληθούν όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν. 

Τον Νοέµβριο προγραµµατίζεται µια εκδήλωση στο Τµήµα 
Μηχ/γων Μηχ/κων, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Καθ. Κ. Παπακώστα (2310 
996025, dinpap@eng.auth.gr). 
 

 
 

 
«Βασικές Αρχές Κλιµατισµού» 

για φοιτητές 
 

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνει µια παρόµοια εκδήλωση 
στο δικό σας εκπαιδευτικό ίδρυµα, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε τον Καθ. Κ. Παπακώστα, 
Πρόεδρο Επιτροπής Φοιτητών 
(dinpap@eng.auth.gr). 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 12/9, 26/9, 10/10, 24/10/2006. Τα 
βασικότερα θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην 
συνέχεια: 
✔ Σύσταση σε σώµα του νέου ∆.Σ. 
✔ Οργάνωση προγράµµατος τεχνικών εκδηλώσεων 2006-07. 
✔ Εξεύρεση χορηγιών. 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 7/12/2006. 
✔ Οργάνωση εκδηλώσεων για φοιτητές. ∆ίωρη παρουσίαση των 

«Βασικών Αρχών Κλιµατισµού». Επαφές µε σχολές και 
υπεύθυνους καθηγητές σε Πολυτεχνεία & ΤΕΙ. 

✔ Οργάνωση τεχνικών σεµιναρίων για µηχανικούς. 
✔ Σύσταση τεχνικής βιβλιοθήκης µε εκδόσεις της ASHRAE, 
αγορά όλων των Κανονισµών και Τεχνικών Οδηγιών της 
ASHRAE. 

✔ Εκπροσώπηση του Ελληνικού Παραρτήµατος στο 
Περιφερειακό Συνέδριο της RAL στο Dubai. 

✔ Εκπροσώπηση του Ελληνικού Παραρτήµατος στα εγκαίνια 
υποκαταστήµατος της Sanyo Airconditioners Europe Srl. 

✔ Συνδιοργάνωση τεχνικής ηµερίδας «Οι Νέες Τάσεις στην 
Επαγγελµατική & Βιοµηχανική Ψύξη & Κλιµατισµό» 14 
∆εκεµβρίου 2006, µε το Τεχνικό Περιοδικό 3Tech. 

 

 
 

 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ARC 
Τα πρακτικά του διεθνούς τεχνικού συνεδρίου «Ενεργειακά 
Αποδοτικά & Φιλικά Κτίρια» που έγινε την Κυριακή 
25/9/2005, στα πλαίσια του Ετήσιου Περιφερειακού Συνεδρίου 
της ASHRAE RAL, διατίθενται από το Ελληνικό Παράρτηµα σε 
CDROM ISBN 960-88325-3-5, το οποίο περιλαµβάνει τις 
εργασίες και τις παρουσιάσεις των οµιλητών (στα Αγγλικά): 
• Το Κέλυφος του Κτιρίου και ο Ρόλος του στον Υπολογισµό των Φορτίων � Καθ. 

Branislav Todorovic (Σερβία) 
• Οι ∆ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Εγκαταστάσεων - Commissioning � Carl N. 

Lawson, P.E. (ΗΠΑ), Τάκης Μεγαρίτης, Μηχ/γος Μηχ/κος (Ελλάς)  
• Ηλιακός Κλιµατισµός Κτιρίων � ∆ρ. Hans-Martin Henning (Γερµανία) 
• Ψύξη µε Θαλασσινό Νερό � Fahim I. Siddiqui, P.E. (Πακιστάν) 
• Αντλίες Θερµότητας στην Ρουµανία � Prof. Robert Gavriliuc (Ρουµανία) 
• Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων & Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού και η Χρήση ΑΠΕ για την 

Μείωση Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου � Καθ. Marija Todorovic (Σερβία)  
• Βιώσιµη Ανάπτυξη µε τη Χρήση Ενεργειακά Αποδοτικών Συστηµάτων Θέρµανσης � 

Καθ. Milorad Bojic (Σερβία) 
• Μέθοδοι Σχεδιασµού για τον Έλεγχο του Εσωτερικού Περιβάλλοντος σε Καθαρούς 

Χώρους - Καθ. Moustafa M. Elsayed (Αίγυπτος)  
• Κλιµατικός Σχεδιασµός του Εσωτερικού Περιβάλλοντος των Τάφων στην Κοιλάδα 

των Βασιλέων � Καθ. Essam E. Khalil (Αίγυπτος) 
• Εσωτερική Ποιότητα Αέρα στα Κτίρια - ∆ρ. Αργυρώ Λαγούδη, Χηµικός Μηχ/κός 

(Ελλάς) 
• Σχεδιασµός Ενεργειακά Αποδοτικών Εγκαταστάσεων Φωτισµού - ∆ρ. Άρης 

Τσαγκρασούλης, Φυσικός (Ελλάς) 
• Ενεργειακή Συµπεριφορά των Ευρωπαϊκών Κτιρίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για 

Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια - ∆ρ. Κων/νος Α. Μπαλαράς, Μηχ/γος Μηχ/κός 
(Ελλάς)  

• Επιθεωρήσεις Λεβήτων & Κλιµατιστικών � ∆ρ. Ηλίας Σοφρώνης, Μηχ/γος Μηχ/κός 
(Ελλάς) 

• Επικαιροποίηση του Θεσµικού Πλαισίου για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια στην 
Ελλάδα � ∆ρ. Αργυρώ ∆ηµούδη, Πολιτικός Μηχ/κός (Ελλάς) 

• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Συµπαραγωγή, Εφαρµογές στα Κτίρια � Κώστας 
Θεοφύλακτος, Μηχ/γος Μηχ/κός (Ελλάς). 

 

 
 
Το κόστος διάθεσης των πρακτικών είναι: 
10 Ευρώ για τα µέλη της ASHRAE 
20 Ευρώ για τα µη µέλη. 
 
 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 
προµηθευτούν τα πρακτικά µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη Α. 
Χαραλαµπόπουλο (!210 7210957, " 
dimitris@ashrae.gr). 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ & RAL 
Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος είναι διαθέσιµη 
στην διεύθυνση 
 

www.ashrae.gr  
 

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.  
 
 
Η νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας της Γεωγραφικής Περιοχής 
RAL της ASHRAE, είναι  
 

www.ral.ashraeregions.org  
 
όπου παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες της RAL στην 
οποία συµµετέχει και το Ελληνικό Παράρτηµα.  

 
www.ashrae.gr 

 
www.ral.ashraeregions.org 

 
 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ASHRAE 
Αναβαθµίστηκε η ιστοσελίδα της ASHRAE και απέκτησε νέα 
µορφή. Η διεύθυνση παραµένει η ίδια  
 

www.ashrae.org  
 

Στα πλαίσια αυτής της αλλαγής, η πρόσβαση των µελών στην 
ιστοσελίδα της ASHRAE θα γίνει σύντοµα η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας και ένας κωδικός πρόσβασης της 
επιλογής σας αντί του αριθµού µέλους και του προσωπικού 
αριθµού αναγνώρισης (pin).  
 

Για αυτόν τον λόγο, είναι σηµαντικό ότι η ASHRAE διαθέτει 
στα αρχεία της την σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σας έτσι ώστε να µπορείτε να συνδεθείτε µε την ιστοσελίδα µόλις 
υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η ιστοσελίδα της ASHRAE που είναι αφιερωµένη στη βιώσιµη 
ανάπτυξη και τα πράσινα κτίρια, είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση 
www.engineeringforsustainability.org. 

Η ASHRAE, εδώ και πολλά χρόνια, υποστηρίζει µέσω των 
ποικίλων τεχνολογικών της επιτευγµάτων το κίνηµα της 
βιωσιµότητας σε σχέση µε την ενεργειακή απόδοση, το 
εσωτερικό περιβάλλον και τις βιοµηχανικές διαδικασίες.  

Μεταξύ των πρόσφατων προσπαθειών της ASHRAE 
περιλαµβάνεται η έκδοση µιας σειράς Προηγµένων Οδηγών 
Ενεργειακού Σχεδιασµού (Πρότυπο 90.1) και ο Πράσινος Οδηγός 
της ASHRAE (GreenGuide), τα οποία αποτελούν τµήµατα των 
πράσινων εργαλείων της ASRHAE. Επίσης, η όλη προσπάθεια 
υποστηρίζεται µέσω των Τεχνικών Επιτροπών της ASHRAE, 
διαφόρων άλλων Προτύπων και ειδικών εκδόσεων, άρθρων στο 
περιοδικό της ASHRAE, διαφόρων µαθηµάτων του 
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της ASHRAE και στα εγχειρίδια 
(Handbooks) της ASHRAE.  

Η ASHRAE σε συνεργασία µε το U.S. Green Building Council 
(USGBC); και την Illuminating Engineering Society of North 
America (IESNA) ανακοίνωσαν την δηµιουργία ενός νέου 
προτύπου ASHRAE/USGBC/IESNA που θα προσδιορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για υψηλών αποδόσεων πράσινα κτίρια.  

Το προτεινόµενο Standard 189, Standard for the Design of 
High-Performance Green Buildings Except Low-Rise 
Residential Buildings, θα προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για τον σχεδιασµό βιώσιµων κτηρίων έτσι ώστε να ισορροπήσει 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ορθολογική χρήση φυσικών 
πόρων, την άνεση των χρηστών, και την κοινωνική ευαισθησία. 
Το πρότυπο 189P θα βασιστεί στην διαδικασία σήµανσης των 
πράσινων κτιρίων σύµφωνα µε το LEED του USGBC. 

Το σχέδιο του προτύπου θα ολοκληρωθεί το 2007 και θα 
καλύπτει τα νέα εµπορικά κτήρια και τα κτίρια που υπόκεινται σε 
σηµαντική ανακαίνιση, εξετάζοντας την ορθολογική χρήση και 
εξοικονόµηση ενέργειας και υδάτινων πόρων, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα υλικά και τους φυσικούς πόρους, 
και την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Προβλέπεται ότι 
τελικά το πρότυπο 189P θα απαιτείται από το LEED. 
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org 
 

 
 

www.engineeringforsustainability.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.engineeringforsustainability.org 
 
 
 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE   
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.  
http://www.ashrae.org/publications/page/542 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Τα Ενηµερωτικά ∆ελτία της ASHRAE για Φοιτητές είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASHRAE � 
Student Zone στην διεύθυνση 
 
www.ashrae.org/template/StudentLinkLanding/category/4289 
 
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/template/StudentZoneLanding 

 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ASHRAE  
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 
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 100 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 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011    

27-31 Ιανουαρίου-Dallas 
19-23 Ιανουαρίου-New York 
24-28 Ιανουαρίου-Chicago 
23-27 Ιανουαρίου-Orlando 
29 Ιαν µε 2 Φεβ -Las Vegas 

24-28 Ιουνίου, Quebec City 
23-27 Ιουνίου-Long Beach 
21-25 Ιουνίου-Salt Lake City 
20-24 Ιουνίου-Louisville 

 

 

 

 

 

http://www.ashrae.org/publications/detail/15589 
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ASHRAE & ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Με την βοήθεια της Κας Π. Κουτσογιάννη, συνεχίζουµε την παρουσίαση µιας σειράς συνεντεύξεων µε τα ιστορικά µέλη 
της ASHRAE και του Ελληνικού Παραρτήµατος.    

 

Μέλος της ASHRAE από το 1978. Το 1999 έγινε µέλος του 
Ελληνικού Παραρτήµατος. Από το 2006 είναι Αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Παραρτήµατος, και υπεύθυνος για την εκπαίδευση 
των σπουδαστών µηχανικών και ήταν οµιλητής σε σεµινάριο της 
ASHRAE. 
 

Ο κυρίαρχος λόγος για τον οποίο έγινε µέλος της ASHRAE, 
«ήταν αρχικά εκπαιδευτικός και για προσωπική ανάπτυξη». Το 
ότι είναι µέλος, τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, από την αρχή της 
καριέρας του σαν µαθητευόµενος και στη συνέχεια µε τα 
σεµινάρια, µε ειδικά θέµατα επάνω στον κλιµατισµό και φυσικά 
µε τις πολλές προσωπικές επαφές µε επαγγελµατίες στον 
κλιµατισµό. 
 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα πλεονεκτήµατα του να ανήκει κανείς 
στην ASHRAE είναι: 
 
«Καταρχάς, το γεγονός ότι κανείς µπορεί να παρακολουθήσει 
σεµινάρια και να λάβει πολλές πληροφορίες στις οποίες έχει 
εύκολη πρόσβαση. 
 
∆εύτερον, οι επαφές που µπορούν να γίνουν µε επαγγελµατίες 
αναγνωρισµένους στον τοµέα του κλιµατισµού.» 
 

Σε ότι αφορά το Παράρτηµα, οι προτάσεις του, µπορούν να 
συνοψιστούν στα παρακάτω: 
 
«Πρώτον, εκπαίδευση και θέσπιση κανόνων σε ενεργειακά 
αποδοτικά και βιώσιµα κτίρια, έναν κρίσιµο παράγοντα στις µέρες 
µας. 
 
∆εύτερον, ανάπτυξη και της τοπικής κοινότητας στον τοµέα του 
κλιµατισµού. 
 
Και φυσικά, εκπαίδευση των νέων µηχανικών ώστε να 
αποκτήσουν την µέγιστη δυνατή γνώση.» 
 

 
KostasKostasKostasKostas    KoutsogiannisKoutsogiannisKoutsogiannisKoutsogiannis    

Μέλος της ASHRAE από το 1978 
Ο Κώστας Κουτσογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Τελείωσε την σχολή µηχανικών Εµπορικού 
Ναυτικού από όπου και πήρε το δίπλωµα ως 
µηχανικός. Αφού ταξίδεψε για αρκετό χρονικό 
διάστηµα σαν µηχανικός σε µεγάλα εµπορικά 
πλοία, το 1976 ξεκίνησε τις σπουδές του σαν 
µηχανολόγος µηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή 
του Portsmouth στην Αγγλία. Έπειτα, µετακόµισε 
στο Λονδίνο, όπου και πήρε το M.Sc. και 
παρέµεινε ως εργαζόµενος για 7 µήνες. Στη 
συνέχεια µετακόµισε στο La Crosse στην Αµερική, 
στα Κεντρικά γραφεία της Trane, όπου και 
παρακολούθησε το πρόγραµµα εκπαίδευσής τους 
και µετά εργάστηκε στον τοµέα των πωλήσεων και 
της ανάπτυξης προϊόντων. 
Το 1980, µετακοµίζει στην Αθήνα, όπου και ήταν 
εγκατεστηµένα τα γραφεία για την Μέση Ανατολή. 
Έκτοτε, παραµένει στην Trane όπου µέχρι και το 
2005 εργάστηκε σαν Γενικός ∆ιευθυντής και από 
τότε σαν Σύµβουλος. 
Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχει 
παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια , τόσο 
µηχανολογικού όσο και διοικητικού περιεχοµένου 
όπως αυτό του Πανεπιστηµίου του Harvard µε 
αντικείµενο το advanced management. 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ FELLOW 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό του Member για µια 10ετία και πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στο βαθµό του Fellow της ASHRAE, µπορούν να επικοινωνήσουν µε 
τον Leslie Moore, Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήµατος (Τηλ.: 210 9824008, Email: 
lj2moore@attglobal.net) και να ενηµερωθούν σχετικά µε την διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.  
 

 
 
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 
συµπληρώνει µια αίτηση που διατίθεται από την ιστοσελίδα της ASHRAE (www.ashrae.org) και στη συνέχεια 
την υποβάλει στα κεντρικά γραφεία της ASHRAE στην Ατλάντα. ∆εν 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 Fellow. Επιπλέον, όταν εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε ένα κουπόνι 
αξίας 20$ από την ASHRAE το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναντι της ετήσιας συνδροµής σας ή για 
την αγορά εκδόσεων ή άλλων προϊόντων από την ASHRAE. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης 
Μελών (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
 

 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ASHRAE 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη της ASHRAE & του Ελληνικού 
Παραρτήµατος, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης 
Μελών (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr). 
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EΚ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (EPBD) απαιτεί να υπάρχει 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για όλα σχεδόν τα 
κτίρια στην ΕΕ. Με το πιστοποιητικό θα αποδίδεται στο κτίριο 
ένας αριθµητικός δείκτης για την συγκριτική αξιολόγηση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Παράλληλα θα συνοδεύεται 
από συστάσεις µε οικονοµικά αποδοτικά µέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Τα κράτη µέλη της ΕΕ έπρεπε 
να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία µέχρι τις 4 
Ιανουαρίου, 2006. Στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή συντονίζεται 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και άλλους φορείς, και σύντοµα θα ανακοινωθεί ένα νέο 
νοµοσχέδιο. 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω ολοκληρωµένης προσέγγισης θα 
πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου, όπως είναι οι 
εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και φωτισµού, η θέση και ο 
προσανατολισµός του κτιρίου, η ανάκτηση θερµότητας κλπ. Το 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα είναι απαραίτητο κατά 
την κατασκευή, την πώληση ή την εκµίσθωση των κτιρίων. 
 
Η Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) στο Ινστιτούτο 
Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), συµµετέχει σε διάφορα 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, µεταξύ των 
οποίων: 

• EPA-ED: µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία και λογισµικό 
κατάλληλα για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης για υφιστάµενα κτίρια κατοικιών. Παρέχει τα 
απαραίτητα εργαλεία επιθεώρησης, υπολογισµού και 
αξιολόγησης επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. Το 
πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί. 

• EPA-NR: µια παρόµοια µεθοδολογία και λογισµικό που 
καλύπτει τα κτίρια τριτογενή τοµέα. Οι υπολογισµοί 
βασίζονται στους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς CEN. Το 
πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2006. 

• DATAMINE: Εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος 
παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
∆ηµιουργία κοινών αποδεκτών µεθοδολογιών συγκέντρωσης, 
ανάλυσης και εκµετάλλευσης ενεργειακών πιστοποιητικών 
κτιρίων. Ανάλυση στοιχείων από Ευρωπαϊκά κτίρια, 
συµπεριλαµβανοµένων και ≈100 Ελληνικών κτιρίων. Το 
πρόγραµµα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 
www.epa-ed.org 

 

 

 

 

 
www.epa-nr.org 

 

 

 

 

 
http://env.meteo.noa.gr/datamine/ 

 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ΟΕΕ-ΙΕΠΒΑ-
ΕΑΑ:  

κα Κ. ∆ρούτσα,  

! 210 8109144   " pdroutsa@meteo.noa.gr 
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ  
Ανακοινώθηκε το 2ο διεθνές συνέδριο για τον ηλιακό 
κλιµατισµό που θα διοργανωθεί στην Ισπανία, την περίοδο 18-19 
Οκτωβρίου 2007. Το συνέδριο διοργανώνεται από την OTTI s.v. 
και υποστηρίζεται από τους εξής οργανισµούς: International 
Energy Agency � IEA Solar Heating and Cooling Programme, 
Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. � FGK, German Society of 
Refrigeration and Air Conditioning � DKV, Energiesparverband, 
Research Centre for Energy, Environment and Technology � 
CIEMAT. 
 
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει: 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. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο και για την 
υποβολή εργασιών ή για τη συµµετοχή στην παράλληλη έκθεση 
είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 
www.otti.de/guenther/sac2611cfp.html 
 

 

 
ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Q & A 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μια νέα υπηρεσία του Σωµατείου για τα µέλη της ASHRAE. Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβληµα ή 
ψάχνετε για κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό, µελέτη, επιλογή τεχνολογιών HVAC κλπ, µπορείτε 
να στείλετε το ερώτηµά σας στα µέλη του ∆Σ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.  
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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ    

 

 
 
 
 

Ελευθερίου Βενιζέλου 3-5, 177 78 Ταύρος 
Τηλ: 210 3410000  Φαξ: 210 3421001 

Email: info@biossol.gr 
www.biossol.gr 

CARRIECARRIECARRIECARRIER R R R     
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.    

 
 
 
 
 
 
 

Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, 115 25 Ν. Ψυχικό 
Τηλ: 210 6796300  Φαξ: 210 6796390 

Email: customer_info@carrier.gr 
www.carrier.gr 

CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT 
COMPONENCOMPONENCOMPONENCOMPONENTS EΠETS EΠETS EΠETS EΠE    

 

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

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

www.troxtechnik.com 

 ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ    
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.    

    
 

Λεωφόρος Ποσειδώνος 51, 183 44 Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9400720  Φαξ: 210 9414357 

Email: info@deltatechniki.gr 
www.deltatechniki.gr 

ΕΚΑ  
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 
1ο km Λ. Σπάτων - Παιανίας 

Τηλ: 210 663 4833  Φαξ: 210 663 3770 
E-mail: info@eka.com.cy  

www.eka.com.cy 

INTERKLIMA Α.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

70o Χλµ Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 34100 Χαλκίδα 
Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85728 

Email: admin@inteklima.gr 
www.interklima.gr    

SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ....    
    

    
 
 
 
 
 
 

Αρτέµιδος 8, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6864111  Φαξ: 210 6864299 

Email: greece.web@siemens.com 
www.siemens.gr 

Sol Energy Sol Energy Sol Energy Sol Energy     
Hellas Α.Ε.Hellas Α.Ε.Hellas Α.Ε.Hellas Α.Ε.    

 
 
 
 
 
 
 

Ηλία Ηλιού 21, Ν.Κόσµος, 116 31 Αθήνα 
Τηλ: 210 9023587  Φαξ: 210 9023589 

Email: info@solenergy.gr 
www.solenergy.gr 

SORVATZIOTISSORVATZIOTISSORVATZIOTISSORVATZIOTIS    
    

    

  
Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 166 74 Γλυφάδα 
Τηλ: 210 9640180  Φαξ: 210 9640496 

Email: sorva@otenet.gr 
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TRANETRANETRANETRANE        
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΕΛΛΑΣ Α.Ε.    

 
 
 
 
 
 
 

Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ: 210 8112200  Φαξ: 210 683 95 99 

Email: trane@trane.gr 
www.trane.gr 

WILO WILO WILO WILO     
HELLAS ABEEHELLAS ABEEHELLAS ABEEHELLAS ABEE    

 
 
 
 
Αγ. Αθανασίου 80, 145 69 Άνοιξη Αττικής 
Τηλ: 210 6248 300  Φαξ: 210 6248 360 

Email: wilo.info@wilo.gr 
www.wilo.gr 

    

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

 
 
Ευχαριστούµε για την προγενέστερη υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• ΒΙΟΣΩΛ 
• CARRIER ΕΛΛΑΣ 
• CLIMA COMFORT COMPONENTS EΠE (TROX) 
• ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ  
• ENERGY � SP PREVEZANOS 
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ  
• ΚΑ-RO 

• KLIMATAIR 
• LENNOX ΕΛΛΑΣ  
• McQUAY HELLAS 
• Project 
• SIEMENS 
• TRANE ΕΛΛΑΣ  
• YORK  
• ΦΙΛΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

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

 
 


