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Τ ο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,καλεί επιχειρήσεις του τριτογενούς και του
βιοµηχανικού τοµέα (ξενοδοχεία, νοσοκοµεία,
γαλακτοβιοµηχανίες, κλπ.), µε ηµερήσια
κατανάλωση ζεστού νερού πάνω από 5 m3 και
µε σχετικά σταθερή κατανάλωση στη διάρκεια
του έτους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για συµµετοχή στο έργο «SΤ-ΕSCΟs»
(Solar Τhermal Εnergy Service Companies), το
οποίο συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα το ΚΑΠΕ
πρόκειται να διενεργήσει δωρεάν 6-8
προµελέτες σκοπιµότητας σε επιλεγµένες
επιχειρήσεις.
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση,

κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
της αγοράς των Εταιρειών Παροχής Ενεργεια-
κών Υπηρεσιών, µε έµφαση στις µεγάλες εγκα-
ταστάσεις Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων (Ε-
ΠΕΥ-ΘΗΣ). 

Οι ΕΠΕΥ-ΘΗΣ, που ήδη λειτουργούν µε επιτυ-
χία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερ-
µανία και στην Αυστρία, προσφέρουν ένα ευρύ
φάσµα υπηρεσιών στην εξοικο-
νόµηση και στην παραγωγή ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πη-
γές, υπογραµµίζεται στην ανα-
κοίνωση. Οι υπηρεσίες αυτές πε-
ριλαµβάνουν από τον αρχικό
σχεδιασµό και τη µελέτη µέχρι και τη χρηµατο-
δότηση της εγκατάστασης. 
Οι ΕΠΕΥ-ΘΗΣ χρηµατοδοτούν και εγκαθι-

στούν στο χώρο της επιχείρησης ένα θερµικό η-
λιακό σύστηµα, προσαρµοσµένο στις ενεργεια-
κές απαιτήσεις της (σε ζεστό νερό, θέρµανση
χώρου και ενδεχόµενα σε ηλιακή ψύξη). Στη συ-
νέχεια η επιχείρηση αγοράζει την παραγόµενη
ηλιακή ενέργεια σε ανταγωνιστική τιµή, υποκα-
θιστώντας (ανάλογα µε την περίπτωση) πετρέ-
λαιο, ηλεκτρισµό κλπ.

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση
-όπως αναφέρεται- είναι πολλαπλά:

• Αποφυγή κόστους αρχικής επένδυσης • Α-
ποφυγή εµπλοκής στα έξοδα και την ευθύνη συ-
ντήρησης • Αγορά της παραγόµενης ενέργειας
σε ανταγωνιστική τιµή (κέρδος µε την έναρξη της

λειτουργίας του συστήµατος) •
Χρήση ενός αξιόπιστου και απο-
δοτικού συστήµατος ηλιακής ε-
νέργειας (η βέλτιστη λειτουργία
του αποτελεί κοινό συµφέρον για
την επιχείρηση και την ΕΠΕΥ) •

∆υνατότητα απόκτησης της κυριότητας της εγκα-
τάστασης µετά την πάροδο ορισµένου χρονικού
διαστήµατος • Ενίσχυση του περιβαλλοντικού
χαρακτήρα της επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται

στο ΚΑΠΕ: κ. Μαρκογιαννάκης, κα ∆ρόσου, e-
mail: gmarko@cres.gr, “drosou@cres.gr”. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Ε-
ΠΕΥ και το πρόγραµµα παρέχονται στην ιστο-
σελίδα: http://www.stescos.org. 

Εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων

∆ιαλέξεις
«Η αξιολόγηση των σεισµικών προγνώ-

σεων και η σηµασία της για την αντισεισµική

προστασία», είναι το θέµα της διάλεξης που

θα δώσει o κ. Γεράσιµος  Α.  Παπαδόπουλος, δι-

ευθυντής ερευνών στο Γεωδυναµικό Ινστιτού-

το του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η οµιλία θα

πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη  12  Απριλίου

2006  και ώρα 12.00, στην αίθουσα διαλέξεων -
σεµιναρίων του ΙΤΣΑΚ (2ος όροφος, Γεωργικής

Σχολής 46, Φοίνικας Θεσσαλονίκης). 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµε-

νοι µπορούν να απευθύνονται στην κα Στέλ-

λα Βρεττά, τηλ.: 2310-476.081-4, Fax: 2310-

476.085

Ο διακεκριµένος επιστήµονας και καθη-

γητής κ. Giorgio  Μacchi,  Πολιτικός Μηχανικός -

ο οποίος και έχει προσκληθεί στην Ελλάδα α-

πο το Ωνάσειο Ίδρυµα- θα δώσει τις παρακάτω
διαλέξεις:

• Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βυζαντινού

και Χριστιανικού Μουσείου στις 11  Απριλίου  και

ώρα 19:00 οµιλία µε θέµα: «Scientific analysis

and innovative techniques for Structural Resto-

ration of Μonuments: the cases of the Ρisa

Τower and the Ρavia Cathedral»

• ∆ιάλεξη µε θέµα: «Νon destructive investi-

gations and systems of monitoring online» την

Τ ο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών τουΠανεπιστηµίου Πατρών, διοργανώνει στην
Πάτρα το 8ο  ∆ιεθνές  Συνέδριο  Ινοπλισµένων
Πολυµερών  (FRΡ)  σε  Κατασκευές  Οπλισµένου
Σκυροδέµατος.  
Στη βασική θεµατολογία

του συνεδρίου περιλαµβάνο-
νται όλες οι σύγχρονες τε-
χνολογικές εξελίξεις οι ο-
ποίες αφορούν στη χρήση
συνθέτων υλικών (π.χ. ινο-
πλισµένων πολυµερών -
FRΡ) σε κατασκευές οπλι-
σµένου σκυροδέµατος και
φέρουσας τοιχοποιίας.  Ιδιαί-
τερη έµφαση θα δοθεί στη
χρήση των συνθέτων υλικών για την ενίσχυση υ-
φισταµένων κατασκευών έναντι σεισµού.
Η επιστηµονική εκδήλωση γίνεται υπό την αιγί-

δα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σκυροδέµατος
(fib), του Αmerican Concrete Ιnstitute (ΑCΙ), του
Japan Concrete Ιnstitute, της RΙLΕΜ και του ∆ιε-
θνούς Ινστιτούτου Συνθέτων Υλικών σε Κατα-
σκευές (ΙΙFC). Σηµειώνεται ότι τα συνέδρια
FRΡRCS-8 (Fiber Reinforced Ρolymer Reinforcement
for Concrete Structures) έχουν ήδη πραγµατοποιη-
θεί στο Vancouver (Καναδά), Ghent (Βέλγιο), Sap-

poro (Ιαπωνία), Cambridge
(Ηνωµένο Βασίλειο), Σι-
γκαπούρη και Κansas City
(ΗΠΑ) και αναµένεται ότι
θα προσελκύσει επιστή-
µονες και µηχανικούς από
όλο τον κόσµο.  
Το συνέδριο θα γίνει

στο Συνεδριακό και Πολι-
τιστικό Κέντρο του Πανε-

πιστηµίου Πατρών. Η προθεσµία για την υποβολή
περιλήψεων  λήγει  στις  20  Μαίου  2006.  Κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση
προβολής υλικών, συστηµάτων ενίσχυσης κατα-
σκευών και γενικότερα προϊόντων που αφορούν
στο πεδίο των τεχνικών έργων.  

Περισσότερες λεπτοµέρειες παρέχονται στην
ιστοσελίδα: www.frprcs8.upatras.gr.

Πάτρα,  16  -  18  Ιουλίου  2007
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ



Το Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό ΚέντροΧηµικών Μηχανικών έχει προγραµµατίσει
για το επόµενο χρονικό διάστηµα τα
παρακάτω αυτοχρηµατοδοτούµενα
σεµινάρια:

6-7/4/06 «Οι Εξελίξεις του Θεσµικού
Πλαισίου για την Αδειοδότηση Εγκατάστασης &
Λειτουργίας των Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων»
(Θεσσαλονίκη) - Π. Μπραϊµιώτης, Χηµικός Μηχα-
νικός

12-14/4/06 «Πυρασφάλεια 1: Πρακτική Πυ-
ρασφάλεια» Π. Μπραϊµιώτης

17-18/4/06 «Ταξινόµηση Επικινδυνότητας
Χηµικών Προϊόντων & η Ορθή ∆ιαχείρισή τους,
για την Υγεία & το Περιβάλλον» - Α. Τσάτσου
∆ρίτσα, Χηµικός

4-5/5/06 «∆ιεθνές Πρότυπο ΙSΟ 22000
(Νέο Πρότυπο Πιστοποίησης για τα συστήµατα
∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων). Ανάλυ-
ση Απαιτήσεων και καθοδήγηση Εφαρµογής» -
Α. Βαρλάµος Χηµικός Μηχανικός και Γ. Σειραγά-
κης Χηµικός 

8-12/5/06 «Επιθεωρητές Προτύπου Υγείας
& Ασφάλειας Εργαζοµένων - ΟΗSΑS 18001
Αuditor Τraining Course (ΙRCΑ Certified)» Σ. Πού-
λου, Χηµικός Μηχανικός

10-12/5/2006 «Οδικές/ Θαλάσσιες Μετα-
φορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων ΑDR / ΙΜDG
Code. Βασικές αρχές. Ταξινόµηση επικινδυνότη-

τας» (Θεσ/κη) Π. Σκαρλάτος, Χηµικός Μηχανι-
κός και Α. Τσάτσου ∆ρίτσα, Χηµικός

15-17/5/2006 «Οδικές/ Θαλάσσιες Μετα-
φορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων ΑDR / ΙΜDG
Code. Βασικές αρχές. Ταξινόµηση επικινδυνότη-
τας» Π. Σκαρλάτος,  Α. Τσάτσου ∆ρίτσα. 

24-25/5/2006 «Συστήµατα Περιβαλλοντι-
κής ∆ιαχείρισης: ΙSΟ 14001 - ΕΜΑS. Περιβαλλο-
ντική Επιθεώρηση Βιοµηχανικών Εγκαταστάσε-
ων» Μ. Βολοτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός. 

29-31/5/2006 «Αειφόρος Ανάπτυξη: Ειδικά
Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά Θέµατα» Μ.
Ζούλιας, Χηµικός Μηχανικός.
Για σχετικές πληροφορίες στο Επιστηµονικό
και Επιµορφωτικό Κέντρο Χηµικών Μηχανι-
κών, τηλ.: 210-9536.775-6, fax: 210-9536.777, e-
mail: eekxm@hol.gr, site:http://www.psxm.gr/
ver3/modules.php?op=modload&name=Sub-
jects&file=index&req=listpages&subid=36
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Αυτοχρηµατοδοτούµενα σεµινάρια

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης τουΠανεπιστηµίου Αθηνών ενέταξε στο
πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης
µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και το θέµα
«Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών». 
Στο πρόγραµµα θα καλυφθούν τα ακόλουθα

γνωστικά πεδία - µαθήµατα:
• «Εισαγωγή στη διαχείριση καταστροφών».

Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες της καταστρο-
φής, του κινδύνου, της τρωτότητας και της επι-
κινδυνότητας, καθώς και οι βασικές αρχές της
διαχείρισης καταστροφών.

• «Φυσικές καταστροφές». Θα εξεταστεί ξε-
χωριστά κάθε τύπος φυσικού κινδύνου (σεισµοί,
κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, ακραία
καιρικά φαινόµενα κ.ά.), λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου.

• «Τεχνολογικές καταστροφές - Βιολογικές

καταστροφές και ασύµµετρες
απειλές». Θα καλυφθούν θέ-
µατα τεχνολογικών κατα-
στροφών και βιοµηχανικών
ατυχηµάτων, αλλά ιδιαίτερη
µνεία θα γίνει στις νέες συν-
θήκες και κινδύνους που έ-
χουν προκύψει τα τελευταία
χρόνια, όπως οι βιολογικές και οι ασύµµετρες α-
πειλές, που διαµόρφωσαν ένα τελείως καινού-
ριο σκηνικό στις αντιλήψεις για τη διαχείριση
κρίσεων την τελευταία πενταετία.

• «Αντιµετώπιση καταστροφών». Θα αναπτυ-
χθούν θέµατα σχετικά µε τις σύγχρονες αντιλή-
ψεις στο σχεδιασµό της ιατρικής επέµβασης και
της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, στα µέτρα
αυτοπροστασίας, στην αντιµετώπιση καταστρο-
φών σε αστικό περιβάλλον, στην εφαρµογή των
γενικών επιχειρησιακών σχεδίων και στην κατάρ-
τιση εξειδικευµένων επιχειρησιακών σχεδίων.

Το πρόγραµµα διαρκεί 5 µήνες και θα ξεκινή-
σει τη ∆ευτέρα 10 Απριλίου 2006. Απευθύνεται
σε όλους όσους ασχολούνται µε την πρόληψη
και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, αλλά και
σε κάθε πολίτη που θα ήθελε να είναι ενήµερος
για το µεγάλο θέµα των φυσικών και τεχνολογι-
κών καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για
το συνολικό κόστος παρακολούθησης στη δι-
εύθυνση: http://elearn.elke.uoa.gr ή στη Γραµµα-
τεία στα τηλέφωνα: (+30) 210-3689.381, (+30)
210-3689.354.

Πρόληψη και διαχείριση
καταστροφών

14η  Απριλίου  στις 6 µ.µ. στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο

(Πατησίων 42).

Ο κ. Μacchi έχει δραστηριοποιηθεί επιστη-

µονικά τόσο στους σύγχρονους τοµείς των κα-

τασκευών (π.χ. 1998-2004 Σιδηροδροµική γραµ-

µή υψηλών ταχυτήτων Μilano- Βologna µήκους

1.400 m ή τη Γέφυρα στα όρη Βolu του αυτοκι-

νητόδροµου Κων/πολη - Άγκυρα στην Τουρκία

(µήκους 2.400 m), µε συστήµατα σεισµικής µό-

νωσης και µε εγκαταστάσεις απορρόφησης ε-

νέργειας που δοκιµάστηκε επιτυχώς στο σει-

σµό του 1999 κλπ.), όσο και µε επεµβάσεις στε-

ρέωσης και αποκατάστασης ιστορικών και µνη-

µειακών κατασκευών (π.χ. η εξασφάλιση της µη

ανατροπής του Πύργου της Ρisa για την οποία

και τιµήθηκε µε Χρυσό Μετάλλιο).

Πληροφορίες για την 1η οµιλία στο τηλέφω-

νο 210-3244.569 (κα Μελά) και στο τηλέφωνο

210-7723.881 για την 2η οµιλία (κα Μηναή-

γλογλου).

Ο αρχιτέκτων, καθηγητής του Πανεπιστη-

µίου του Κassel στη Γερµανία και επικεφαλής

του Γραφείου ΝΟΧ, Rotterdam στην Ολλανδία κ.

Lars  Spuybroek θα δώσει διάλεξη στο Αµφιθέ-

ατρο «Παναγής Παναγιωτόπουλος» της Πολυ-

τεχνικής Σχολής ΑΠΘ -ύστερα από πρόσκληση

του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ - το Σάβ-

βατο 8  Απριλίου  2006  και ώρα 12.00.
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