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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλή Χρονιά. Με την ολοκλήρωση των εκλογών και την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. έχει ξεκινήσει και επίσηµα
πλέον η καινούργια χρονιά δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE.

Το νέο ∆.Σ. αποτελείται από τους συναδέλφους:

Πρόεδρος: Μεγαρίτης Π. (τηλ 3242253, email: sigmami@acci.gr),

Επόµενος Πρόεδρος: Χαραλαµπόπουλος ∆.Α., (τηλ 01-7210957, email:
dimitris@ashrae.gr),

Αντιπρόεδρος: Μπαλαράς Κ.Α. (τηλ 8032503, email: costas@astro.noa.gr),
Γραµµατέας:  Αλεξίου Γ. (τηλ 0944353400),
Ταµίας: Λύτρας Κ. (τηλ 6039900, email: klytras@cres.gr),
Αντιπρόσωποι: Ζούκος Β. (τηλ 9311440, email: mcquay@ath.forthnet.gr)
Θεοφύλακτος Κ. (τηλ 8219118, email: cgtheo@athena.domi.gr).
Ορίστηκαν επίσης οι πρόεδροι των επιτροπών, σύµφωνα µε το Καταστατικό µας, που παρουσιάζονται στην
συνέχεια. Τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και να ενισχύσουν τις
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δραστηριότητες των επιτροπών, ή για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους
υπευθύνους. Οι δραστηριότητες των επιτροπών περιγράφονται στο Καταστατικό του Ελληνικού Παραρτήµατος.

Υπεύθυνοι επιτροπών:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 01-8032503, "costas@astro.noa.gr,
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities: Κ. Παπακώστας, ! 01-996025, " dinpap@eng.auth.gr,
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
Ψύξης � Refrigeration: Ε. Μέξη, ! 01-6740033,
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion: Α.Α. Αργυρίου, ! 01-8032503, " thanos@astro.noa.gr,
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - Technical, Energy and Government Activities: Κ.Λύτρας,
! 01-6039900, " klytras@cres.gr,
Προγραµµάτων - Chapter Programs: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr,
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
Ελέγχου � Auditing:  K. Κωστόπουλος,
Υποψηφιοτήτων � Nominating: ∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 01-7210957, " dimitris@ashrae.gr,
Υποδοχής � Reception: Ε. Κορωνάκη, ! 01-6039900
∆ηµοσιότητας � Publicity: Κ. Θεοφύλακτος, ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr,
Συµµετοχής � Attendance: Β. Ζούκος, ! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr,
Εκδόσεων & Ενηµέρωσης - Publications-Newsletter: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 01-8032503, "costas@astro.noa.gr
Ιστορίας � Historical: Κ. Θεοφύλακτος, ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr,
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events: Β. Ζούκος, ! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr,
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr.

•  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΤΛΑΝΤΑ
Σηµαντικές αλλαγές στην  οργάνωση των διεθνών παραρτηµάτων

Στο χειµερινό συνέδριο της ASHRAE που έγινε στις 26-31
Ιανουαρίου 2001 στην Ατλάντα, GA το Ελληνικό
Παράρτηµα εκπροσωπήθηκε από τον συνάδελφο Κ.Α.
Μπαλαρά που συµµετείχε στην συνάντηση εργασίας της
∆ιεθνούς Επιτροπής της ASHRAE. Παρουσιάστηκαν οι
δραστηριότητες του παραρτήµατός µας και συζητήθηκαν
διάφορα θέµατα σχετικά µε τις προοπτικές των διεθνών
παραρτηµάτων. Σε συνέχεια των παλαιότερων προσπαθειών
για την ίδρυση µιας νέας γεωγραφικής περιοχής όπου θα
ενταχθεί και το δικός µας παράρτηµα, υπήρξαν εξελίξεις.
Όλα τα µέλη της διεθνούς επιτροπής συµφώνησαν να
οργανωθεί µια νέα Γεωγραφική Περιοχή (Γ.Π.) που θα
λειτουργεί σύµφωνα µε τις βασικές αρχές όλων των άλλων
Γ.Π. αποκτώντας παράλληλα και δικαίωµα ψήφου στο
συµβούλιο των Γ.Π. και το ∆Σ της ASHRAE (κάτι που µέχρι
τώρα δεν είχαµε). Η πρόταση αυτή διαµορφώθηκε στις
γενικές τις αρχές κατά την διάρκεια των συνεδριάσεών µας
στην Ατλάντα και υποβλήθηκε στην συνεδρίαση του
συµβουλίου των Γ.Π. όπου και εγκρίθηκε. Στην συνέχεια θα
πρέπει να διαµορφωθεί µια πιο συγκεκριµένη πρόταση που
θα περιγράφει την δοµή και τις δραστηριότητες των
παραρτηµάτων της νέας αυτής Γ.Π. Η τελική πρόταση θα
υποβληθεί για έγκριση από το ∆.Σ. της ASHRAE στο
επόµενο θερινό συνέδριο τον Ιούνιο.

Επίσης έγινε ενηµέρωση από τους εκπροσώπους διαφόρων
επιτροπών της ASHRAE, για θέµατα των αρµοδιοτήτων
τους, µεταξύ των οποίων:
•  Επιτροπή ∆ραστηριοτήτων Φοιτητών � Ο υπεύθυνος
καθηγητής-σύµβουλος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να
υποβάλει στην ASHRAE αίτηση χρηµατοδότησης (µέχρι
$5000), για την υλοποίηση ενός προγράµµατος σχετικά µε
συστήµατα κλιµατισµού.
•  Η ASHRAE προκηρύσσει κάθε χρόνο διεθνή
διαγωνισµό σχεδιασµού για φοιτητές, µε χρηµατικό βραβείο
$1500 και την κάλυψη των εξόδων για συµµετοχή στο
επόµενο συνέδριο της ASHRAE.
•  Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν αν κάνουν αίτηση για
υποτροφίες ύψους $7500.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της ASHRAE.
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•  ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MASON

Η ASHRAE πρόσφατα έβγαλε ένα καινούργιο οδηγό
σχετικά µε την αντισεισµική προστασία των
εγκαταστάσεων κλιµατισµού �A Practical Guide to
Seismic Restraint�. Ο οδηγός αυτός προετοιµάστηκε
από την εταιρεία Mason Industries Inc. Με την
ευγενική προσφορά της εταιρείας Mason το Ελληνικό
Παράρτηµα έλαβε µερικά αντίτυπα τα οποία
διατέθηκαν στα µέλη του που εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους. Ένα επιπλέον αντίτυπο διατέθηκε
στην βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα
προϊόντα τις εταιρείας µπορούν να επικοινωνήσουν µε
τον κύριο James Soulopoulos στην ηλεκτρονική
διεύθυνση jsoul@mason-ind.com ή µέσω φαξ +631-
3480279. Η εταιρεία Mason σύντοµα θα αποκτήσει και
Ελληνικό αντιπρόσωπο.

•  ∆ιεθνές Συνέδριο Clima 2000

Στις 15-18 Σεπτεµβρίου 2001, οργανώνεται στην Νάπολη της Ιταλίας, το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο Clima 2000
(www.clima2000.it) µε θέµα τον οικολογικό σχεδιασµό των κτιρίων και του ανθρώπινου περιβάλλοντος σε
συνδυασµό µε τα υλικά και την τεχνολογία κατασκευών.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ιταλική Ένωση Μηχανικών Θέρµανσης, Κλιµατισµού και Ψύξης και την
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση (REHVA) και την ASHRAE.
Η υποβολή περιλήψεων για την παρουσίαση εργασιών στο Συνέδριο είναι µέχρι τις 30 Αυγούστου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τον εκπρόσωπο καλής θέλησης
του Συνεδρίου για την Ελλάδα, κύριο Ν. Κουλεϊµάνη � Τάλως Μελετητική ΑΕ (τηλ 7229675, Φαξ 7229819,
email: taloseng@otenet.gr).

•  Χορηγοί

Ευχαριστούµε για την υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά:

•  ABB
•  ALPHA
•  CARRIER
•  ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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•  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 µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα σύντοµο βιογραφικό
3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες, εξειδικεύσεις και ενδιαφέροντα 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, αλλά σύντοµα 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 συνάδελφο Κ.Α. Μπαλαρά.
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