ενδιαφέρουν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών
Τ (ΚΑΠΕ) καλεί επιχειρήσεις - επενδυτές, όο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

πως κατασκευαστές θερµικών ηλιακών συστηµάτων, κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές
ΑΠΕ, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες), κλπ., να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για τη δηµιουργία Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) µε έµφαση στις µεγάλες εγκαταστάσεις
Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων.
Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ΕΠΕΥ προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα
υπηρεσιών, που αφορούν στην εξοικονόµηση
και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν από τον αρχικό σχεδιασµό και τη µελέτη

µέχρι και τη χρηµατοδότηση µιας εγκατάστασης.
«Οι εταιρείες αυτές χρηµατοδοτούν και εγκαθιστούν στο χώρο µιας επιχείρησης ένα
θερµικό ηλιακό σύστηµα, προσαρµοσµένο
στις ενεργειακές απαιτήσεις της (σε ζεστό νερό, θέρµανση χώρου και ενδεχοµένως σε ηλιακή ψύξη) -τονίζεται. Στη συνέχεια η επιχείρηση αγοράζει την παραγόµενη ηλιακή ενέργεια σε ανταγωνιστική τιµή, υποκαθιστώντας
(ανάλογα µε την περίπτωση) πετρέλαιο, ηλεκτρισµό κλπ. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται οι ΕΠΕΥ προέρχονται κυρίως από
τον τριτογενή και βιοµηχανικό χώρο µε υψηλή
κατανάλωση θερµικής ενέργειας.
Οι επιχειρήσεις ΕΠΕΥ που θα δηµιουργη-

Νέα νοµοθεσία REACH για χηµικές ουσίες

Τ

ο Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέκών προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής
ντρο Χηµικών Μηχανικών διοργανώνει τους, που αναµένεται να τεθεί σε ισχύ στις
µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Ελληνιαρχές του 2007, έχει επιπτώσεις στη λεικών Χηµικών Βιοµηχανιών- σεµινάριο εντα- τουργία των επιχειρήσεων, στην περιβαλτικής παρακολούθησης µε θέµα: «Νέα Νολοντική επίδοση και την οικονοµική τους
µοθεσία RΕΑCΗ
πρόοδο, στην προαγια χηµικές ουσίες
γωγή της προσταΣεµινάριο / Αθήνα, 10 &11 Ιουλίου 2006
και σκευάσµατα.
σίας της ανθρώπιΠροετοιµασία των επιχειρήσεων για την ενης υγείας και του παγκόσµιου περιβάλλοφαρµογή του».
ντος, στην ενίσχυση της καινοτοµίας και
Συντονιστές του σεµιναρίου, το οποίο
στον ανταγωνισµό στην κοινοτική και διεκαι θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του
θνή αγορά, στην ανάληψη πρωτοβουλιών
ΕΕΚ, είναι οι κ.κ. Σκαρλάτος Παναγιώτης
ελέγχων από τις συναρµόδιες Αρχές.
και Τσάτσου - ∆ρίτσα Αγγελική.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωΟι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευση, η νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, Κανονιθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες
σµός RΕΑCΗ, για τη διαχείριση των χηµιστο τηλέφωνο: 210-9536.775-6.

Βραβεία πολιτιστικής κληρονοµιάς

Ξ σεων υποψηφιοτήτων για τα βραβεία για

εκίνησε ήδη η διαδικασία υποβολής προτά-

την Πολιτιστική Κληρονοµιά της Εuropa Νostra
(Εuropean Union Ρrize for Cultural Ηeritage/
Εuropa Νostra Αwards 2005), τη διαχείριση της
οποίας έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία για
την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σηµαντικό θεσµό που συµβάλλει στην προβολή των µνηµείων και των έργων που γίνονται για την προ-
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στασία και την ανάδειξή τους στην Ελλάδα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Ελληνική Εταιρεία καλεί όσους γνωρίζουν ή έχουν
πραγµατώσει έργα αναστήλωσης και ανάδειξης να επικοινωνήσουν µε το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ελληνικής Εταιρείας έως τις 21 Ιουλίου 2006.
Για πληροφορίες στο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς: 210-3225.245 (εσ.3) και
www.europanostra.org

θούν θα έρθουν σε επαφή µε 20 και πλέον επιλεγµένους τελικούς χρήστες (ξενοδοχεία,
νοσοκοµεία, αθλητικά κέντρα, βιοµηχανίες,
κλπ.), µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων για την
υλοποίηση των ενεργειακών έργων. Το ΚΑΠΕ
θα υποστηρίξει όλη τη διαδικασία, έχοντας
συµβουλευτικό ρόλο και προς τις δύο πλευρές και οι συµµετέχοντες στην υλοποίηση των
συµφωνιών θα προβληθούν µέσω των δράσεων διάδοσης του έργου».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το ΚΑΠΕ, κ. Γ. Μαρκογιαννάκη ή κα
Β. ∆ρόσου, τηλ.: 210-6603.300, e-mail: gmarko@cres.gr, drosou@cres.gr.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
ΕΠΕΥ και την δράση του προγράµµατος παρέχονται στην ιστοσελίδα:
http://www.stescos.org.

Νέα ∆.Σ.
• Η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα, εξέλεξε νέο διοικητικό συµβούλιο για την
τριετία 2006-2009, το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώµα ως εξής:
Πρόεδρος: Νίκος Καλογεράς
Αντιπρόεδρος: Ορέστης ∆ουµάνης
Γενική Γραµµατέας: Κατερίνα Γιαµαλάκη
Ταµίας: Σταύρος Γυφτόπουλος
Τακτικά µέλη: Ανδρέας Γιακουµακάτος, Αλέξανδρος Τοµπάζης, Σάββας Τσιλένης
Αναπληρωµατικά µέλη: Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Μιλτιάδης Τζίτζας
Εξελέγη επίσης, νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από τους κ.κ.: Νίκο Βαλσαµάκη, Κωνσταντίνο ∆εκαβάλλα και Κυριάκο Κυριακίδη, ενώ η
Ρένα Κλουτσινιώτη εξελέγη αναπληρωµατικό µέλος.
• Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Επιστηµόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση, µετά την ετήσια Γενική Συνέλευση και τη διεξαγωγή εκλογών της ΕΝΕΠΡΟΤ.
Πρόεδρος: Ζαχαριάδης Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Πολάτογλου Χαρίτων
Γενικός Γραµµατέας: Καρυπίδης Φίλιππος
Ειδικός Γραµµατέας επί των οικονοµικών: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Σύµβουλος επί των διοργανώσεων: Παντικίδης
Ευστράτιος
Αναπληρωµατικά µέλη: Λατινοπούλου Μαρία,
Χρυσαφίδης Ευάγγελος

