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Ειδικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο :
Επίσκεψη ΕΕΒΨ στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για το θέµα ψυκτικών αερίων
Στις 20-1-2011, ξεκίνησε η ενεργός συµµετοχή της Ένωσης στις Νοµοθετικές
εξελίξεις, µε επίσκεψη της κας Έρικας Ντάβου (ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη
της Ένωσης) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Ελέγχου ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. Η κα. Ντάβου συνάντησε τον κ. Βελίδη , αποκλειστικό υπεύθυνο για το
θέµα του Όζοντος και των αερίων θερµοκηπίου στην Ελλάδα.
Ο κ. Βελίδης από την αρχή της συνοµιλίας κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζει τη
νέα µας δράση και χρειάζεται βοήθεια από ενδιαφερόµενους φορείς. Έδειξε ζωηρό
ενδιαφέρον για τις εταιρίες-εγκαταστάτες ψυκτικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού. Ανέφερε, ότι στην Ελληνική Νοµοθεσία, τα αέρια τύπου
υδροφθορανθράκων (F-GASES), όπως τα R-134a, R404a κλπ, διέπονται από
κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), η οποία είναι προς υπογραφή.
Ο κ. Βελίδης ανέφερε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή νόµων και
κανονισµών είναι το ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο και η γνώση των ιδιαιτεροτήτων
των ενδιαφεροµένων φορέων. Κατέστησε σαφές, ότι αν η εφαρµογή της
Νοµοθεσίας απαιτεί δύσκολες και δαπανηρές τεχνικές προσαρµογές, το Υπουργείο
θα δείξει κατανόηση.
Ο κ. Βελίδης εξέφρασε την άποψη, ότι η Ένωση πρέπει να συνεργάζεται /
ενηµερώνεται από σχετικούς φορείς, όπως ο ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισµός
Πιστοποίησης Προσώπων). Ακόµη, συνέστησε συνεργασία µε Ακαδηµαϊκούς
φορείς, όπως το Πολυτεχνείο (το οποίο συµµετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
διαχείρισης ψυκτικών αερίων) καθώς και ενηµέρωση για τα φυσικά ψυκτικά αέρια
από το web, όπως στη www.naturalrefrigerants.com.
Σε γενικές γραµµές, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από θερµό – συνεργατικό
κλίµα και από πλευράς Υπουργείου κατέστη σαφές ότι είναι επιθυµητή η
συµµετοχή µας στις εξελίξεις, γνωµοδοτώντας για τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του
κλάδου µας, καθώς και µεταφέροντας τις σχετικές Ευρωπαϊκές θέσεις. Από
πλευράς µας δηλώσαµε, ότι ο στόχος µας είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός
των Νοµοθετικών και Επαγγελµατικών φορέων, ώστε να προκύπτουν
Κανονιστικές διατάξεις που να βοηθούν στην Ανάπτυξη της χώρας µας.
Με το παρόν ενηµερωτικό δελτίο, η Ένωση ξεκινάει ένα από τους στόχους
που έχει δεσµευτεί : Την εξειδικευµένη πληροφόρηση των µελών της. Το
δελτίο αυτό απευθύνεται στα Τακτικά µας µέλη που λειτουργούν µε
υδροχλωροφθοράνθρακες (π.χ. R-22) ή υδροφθοράνθρακες (F-gases),
καθώς και στα Συνδεδεµένα µέλη µας – εγκαταστάτες ψύξης. Καλούνται
όλοι αυτοί οι ενδιαφερόµενοι να διατυπώσουν την άποψή τους, για το
επόµενό µας βήµα.
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