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Ôο υπουργείο Ανάπτυξης διοργανώνει ηµερί-
δα, προκειµένου να ενηµερωθούν οι ενδια-

φερόµενοι σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής
προτάσεων για συγχρηµατοδότηση από το
Κοινοτικό Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη» (2003-2006) για το έτος 2005. Οι
εργασίες της ηµερίδας θα ξεκινήσουν στις 9:30
π.µ., στo αµφιθέατρο (ισόγειο) του κεντρικού
κτιρίου του υπουργείου
Ανάπτυξης που βρίσκεται
επί της Λ. Μεσογείων 119.
Οι τοµείς δράσης που πρόκειται να συγχρη-

µατοδοτηθούν το έτος αυτό είναι οι: 
1. SΑVΕ

• VΚΑ1 «Μultiplying success in buildings» •
VΚΑ2 «Retrofitting of social houses» •VΚΑ3
«Ιnnovative approaches in industry» • VΚΑ4
«Εnergy efficient equipment and products»
2.ΑLΤΕΝΕR

• VΚΑ5 «RΕS-Εlectricity» • VΚΑ6 «RΕS-
Ηeat» • VΚΑ7 «Small scale RΕS applications»
3. ΑLΤΕΝΕR/SΤΕΕR

• VΚΑ8 «Αlternative vehicle propulsion»
4. SΤΕΕR

• VΚΑ9 «Ρolicy measures for an efficient use
of energy in transport»

5. CΟΟΡΕΝΕR • VΚΑ11 «Εnergy policies, legis-
lation and market conditions for enabling poverty
alleviation in developing countries» • VΚΑ12
«Strengthening local energy expertise in devel-
oping countries»
6. ΗΟRΙΖΟΝΤΑL ΚΕΥ ΑCΤΙΟΝS

• ΗΚΑ1 «Sustainable Εnergy Communities» •
ΗΚΑ2 «Τhink globally, act locally» • ΗΚΑ3 «Fi-

nancing mechanisms
& Ιncentives» • ΗΚΑ4
«Μonitoring & Εvalu-

ation»
Οι ενδιαφερόµενοι, που µπορούν να είναι ι-

διωτικά και δηµόσια νοµικά πρόσωπα, πρέπει
να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέχρι τις 31  Ιανουα-
ρίου  2006 (SΑVΕ, ΑLΤΕΝΕR, SΤΕΕR) και τις 28
Φεβρουαρίου 2006 (CΟΟΡΕΝΕR), ενώ για τη
διοργάνωση «Εvents» προβλέπονται δύο προ-
κηρύξεις µε προθεσµίες υποβολής (30  Νοεµ-
βρίου  2005  και  28  Απριλίου  2006).
Για περισσότερες πληροφορίες  στον κ. ∆. Α-
λεξόπουλο (ΥΠΑΝ) τηλ.: 210-6969.459 και
στην ιστοσελίδα: www.europa.eu.int/-
comm/energy/intelligent/index_en.html.

Παρασκευή  25  Νοεµβρίου  2005

Σεµινάρια
 Το Επιστηµονικό και Επιµορφωτι-

κό Κέντρο Χηµικών Μηχανικών, σε συ-
νεργασία µε την πιστοποιηµένη κατά
το ΙQΑ «Ιnternational Register of Certi-
fied Αuditors (ΙRCΑ)» βρετανική εται-
ρεία, επαναλαµβάνει -από τις 28  Νοεµ-
βρίου  ως  τις  2  ∆εκεµβρίου  2005- το
σεµινάριο εντατικής παρακολούθησης
µε θέµα «ΟΗSΑS 18001 Αuditor / lead
Αuditor training course» (Α17139).
Γλώσσα του σεµιναρίου θα είναι η

αγγλική.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται

για τα µέλη του ΠΣΧΜ στα 1.000 ευρώ
και για τα µη µέλη στα 1.200 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα του ΕΕΚ: 210 9536.775-6.

 Πρόγραµµα εξειδίκευσης µε θέ-
µα: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας
και Αναγνώριση Επενδυτικών Ευκαι-

ριών στα Βαλκάνια: Χρηµατοδότηση Ε-
πενδύσεων και Ευρωπαϊκά Προγράµ-
µατα» διοργανώνει -από τις 16  ∆εκεµ-
βρίου  2005  ως  τις  7  Απριλίου  2006- το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Το πρόγραµµα προσφέρει εκτεταµέ-

νη ανάλυση των επιχειρηµατικών και
επενδυτικών κινήτρων και ευκαιριών,
αλλά και των κινδύνων που θα πρέπει
να λάβει υπόψη του ο κάθε επιχειρη-
µατίας, στέλεχος επιχείρησης, αναλυ-
τής, σύµβουλος ή εν δυνάµει επενδυ-
τής, στην προσπάθειά του να κατανοή-
σει και να αντιµετωπίσει επιτυχώς το
επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις ιδι-
αιτερότητες των βαλκανικών αγορών.
Για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 2310-891.676, 891.671 και
891.648 ή στην ιστοσελίδα:
www.uom.gr/seminars

«Ευφυής ενέργεια»

Ôo Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρο-

νικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΠΣ∆ΜΗ-
ΥΠ) (www.computer-engineers.gr), αποτελούν υ-
ποστηρικτές και θα συµµετάσχουν µε κοινό πε-
ρίπτερο στη µεγαλύτερη εκδήλωση του χώρου
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών, στην «dte/CΟΜDΕΧ 2005».
Σε έναν εντυπωσια-

κό χώρο, 15.000 τ.µ., οι
επισκέπτες της θα έ-
χουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες των µεγαλύτερων εται-
ρειών του κλάδου, που δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας.
Η δεύτερη χρονιά της ανανεωµένης «dte-

Comdex Greece» φιλοξενεί για πρώτη φορά ε-
ταιρείες από την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη
Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Ταϊβάν, ενώ για
πρώτη φορά, στο πλαίσιο του θεσµού «τιµώµε-

νη χώρα», περισσότερες από 20 επιχειρήσεις
από την Κορέα θα παρουσιάσουν τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους στο ελληνικό κοινό.
Η «dte-Comdex Greece 2005» θα αποτελέ-

σει, όπως όλα δείχνουν, σηµείο επαφής και ε-
µπορικών δραστηριοτήτων, όχι µόνο για την
ελληνική αλλά και για την ευρύτερη βαλκανική
αγορά. Αναµένεται να την επισκεφθούν εφέτος

περισσότεροι από
45.000 επισκέπτες. 
Παράλληλα µε την έκ-

θεση έχουν προγραµµα-
τιστεί σηµαντικές συνε-

δριακές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων, θα πραγ-
µατοποιηθούν τα συνέδρια «VoΙΡ-Wireless &
Μobility», «Resellers Channel» και «CΕΟ Future
Watch», για τα οποία έχουν προσκληθεί να κα-
ταθέσουν τις απόψεις τους σηµαντικές προσω-
πικότητες του κλάδου.
Περισσότερες πληροφορίες στο καθηµερινά
ενηµερωµένο site www.dte.gr 

Εκθεσιακό Κέντρο - ΕΧΡΟ ΑΤΗΕΝS
Ανθούσα Αττικής

18 - 20 Νοεµβρίου 2005

Με κοινό περίπτερο ΤΕΕ και
ΠΣ∆ΜΗΥΠ στην dte/CΟΜDΕΧ 2005




