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Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2002 µε υγεία και επαγγελµατικές
επιτυχίες. 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 ∆.Σ. για την περίοδο 2001-2002 αποτελείται από τους συναδέλφους:

Πρόεδρος: Χαραλαµπόπουλος ∆.Α., (τηλ 0107210957, email: dimitris@ashrae.gr),

Επόµενος Πρόεδρος: Παπαγρηγοράκης Ι., (τηλ 0107258111, email: jepa@tee.gr),

Αντιπρόεδρος: Μπαλαράς Κ.Α. (τηλ 0108109152, email: costas@meteo.noa.gr),
Γραµµατέας:  Αλεξίου Γ. (τηλ 0944353400),
Ταµίας: Λύτρας Κ. (τηλ 0106039900, email: klytras@cres.gr),
Αντιπρόσωποι: Κωστόπουλος Κ. (τηλ 0103632334, email: ccostop@acci.gr)

Θεοφύλακτος Κ. (τηλ 0108219118, 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.

Το νέο ∆.Σ. έχει ήδη συνεδριάσει δυο φορές, µε σκοπό να προγραµµατίσει τις εκδηλώσεις για την νέα χρονιά, οι
οποίες σύντοµα θα ανακοινωθούν. Σχετικά µε τη νοµική σύσταση του Ελληνικού Παραρτήµατος, ο δικηγόρος που
ανέλαβε την υπόθεση θα ολοκληρώσει µέσα στον Ιανουάριο τις απαιτούµενες διαδικασίες για την σύσταση
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Το ∆.Σ. εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους

Υπεύθυνοι επιτροπών:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 0108109152, "costas@astro.noa.gr,
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
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,
! 0106039900, " klytras@cres.gr,
Προγραµµάτων - Chapter Programs: Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
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@astro.noa.gr,
Ιστορίας � Historical: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 0108109152, "costas@astro.noa.gr,
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events: Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 0107258111, " jepa@tee.gr,
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr.

mailto:costas@astro.noa.gr)
mailto:dimitrishara@hotmail.com
mailto:klytras@cres.gr
mailto:sigmami@acci.gr
mailto:jepa@tee.gr
mailto:aniko@tee.gr
mailto:dimitrishara@hotmail.com
mailto:sigmami@acci.gr
mailto:jepa@tee.gr
mailto:cgtheo@athena.domi.gr)
mailto:sigmami@acci.gr
mailto:jepa@tee.gr
mailto:costas@astro.noa.gr)
mailto:costas@astro.noa.gr)
mailto:sigmami@acci.gr
mailto:jepa@tee.gr
mailto:sigmami@acci.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ  10/2001

•  Ιστοσελίδα Ελληνικού Παραρτήµατος

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

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.

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

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.

http://www.ashrae.gr/
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•  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.


