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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ξεκινάµε µια καινούργια χρονιά δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE. Οι εκλογές για το
νέο ∆.Σ. θα γίνουν την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2001, στις 18:00 στο Ξενοδοχείο ΙΛΙΣΙΑ (Μιχαλακοπούλου 25,
Αθήνα). Το ψηφοδέλτιο ακολουθεί στην συνέχεια. Όσοι συνάδελφοι δεν µας έχουν ενηµερώσει για την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση θα λάβουν το ψηφοδέλτιο µέσω φαξ. Για να ψηφίσετε µπορείτε να επιστρέψετε τα
ψηφοδέλτιά σας µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση (dimitris@ashrae.gr), ή µέσω φαξ
(+3010-7239916) ή αυτοπροσώπως την ηµέρα των εκλογών. Εάν επιλέξετε να ψηφίσετε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή φαξ, το ψηφοδέλτιό σας πρέπει να σταλεί µέχρι τις 6 Νοεµβρίου, έτσι ώστε να
συγκεντρωθούν εγκαίρως. Εάν για κάποιο λόγο δεν έχετε λάβει το ψηφοδέλτιο, παρακαλώ επικοινωνήστε µε
κάποιο µέλος του ∆Σ.

Μετά την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. θα ανακοινωθεί και το πρόγραµµα δραστηριοτήτων για την νέα χρονιά.

Ελπίζουµε στην συνδροµή όλων των µελών για µια δραστήρια χρονιά.

Τα µέλη του ∆.Σ.

Μέλη του ∆.Σ. 2000-2001

Πρόεδρος: Μεγαρίτης Π. (! 01-3242253, " sigmami@acci.gr),
Επόµενος Πρόεδρος: Χαραλαµπόπουλος ∆.Α., (! 01-7210957, " dimitris@ashrae.gr),
Αντιπρόεδρος Μπαλαράς Κ.Α. (! 01-8103231, " costas@meteo.noa.gr),
Γραµµατέας: Αλεξίου Γ., ! 0944353400,
Ταµίας: Λύτρας Κ., ! 01-6039900, " klytras@cres.gr,
Αντιπρόσωποι: Ζούκος Β., (! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr).  Θεοφύλακτος Κ., ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr
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Υπεύθυνοι επιτροπών:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 01-8103231, "costas@meteo.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, ! 01-8103231, "costas@meteo.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.

Τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και να ενισχύσουν τις δραστηριότητες των επιτροπών, ή για περισσότερες
πληροφορίες, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους υπευθύνους. Οι δραστηριότητες των επιτροπών περιγράφονται στο Καταστατικό του Ελληνικού
Παραρτήµατος.

•  Ιστοσελίδα Ελληνικού Παραρτήµατος

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος έχει πάρει µια
νέα µορφή. Ο ∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος έχει ήδη
αφιερώσει αρκετό χρόνο στον εµπλουτισµό της  αλλά
χρειάζεται και η συνδροµή άλλων µελών. 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.
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.

"
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www.ashrae.gr
Τα αρχικά έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας
καλύφθηκαν από την ευγενική χορηγία του κυρίου

Γ. Κωστούλα (YORK).

•  Χορηγοί

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.
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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ � ΕΚΛΟΓΕΣ 2001

Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2001, στις 18:00 στο Ξενοδοχείο ΙΛΙΣΙΑ που ευρίσκεται επί
της οδού Μιχαλακοπούλου 25. Για όσους συναδέλφους δεν θα µπορέσουν να συµµετάσχουν µπορούν να
στείλουν το ψηφοδέλτιο τους µέσω φάξ (+3010-7239916) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (dimitris@ashrae.gr).
Υπενθυµίζετε ότι µπορούν επίσης να γίνουν δεκτές υποψηφιότητες είτε συµπληρώνοντας το όνοµα του
ενδιαφεροµένου στο ψηφοδέλτιο είτε υποβάλλοντας υποψηφιότητα κατά την ετήσια συνέλευση την ηµέρα των
εκλογών.
Για κάθε θέση επιλέξτε έναν (1) υποψήφιο, εκτός της θέσης των αντιπροσώπων όπου επιλέγετε δύο (2)
υποψήφιους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτρης

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

1) ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Γιάννης
2) ____________________

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

1) ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κωνσταντίνος
2) __________________

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1) ΑΛΕΞΙΟΥ Γιώργος
2) _____________

ΤΑΜΙΑΣ

1) ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος
2) _______________

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Κωνσταντίνος
2) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας
3) _____________________
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