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Αγαπητέ φίλε,

Περάσαμε και βιώνουμε την εποχή της προσπάθειας για την απελευθέρωση της
ενέργειας που όλα τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ο χρόνος και η Πράσινη
Ενέργεια είναι από τα πολύτιμα ζητούμενα. Πιστοί στις αρχές μας, συνεπείς στους
στόχους μας, θέλουμε και προσπαθούμε να έχουμε τακτική και επικοδομητική
συνεργασία μαζί Σας. Οι ανακατατάξεις στο χώρο των ανανεώσιμων συνεχίζονται.
Ο όμιλος ΤΙΦΙΝ με την Εταιρεία, το Ινστιτούτο, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής
Ανάπτυξης και την Εφημερίδα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που βρίσκεται
ήδη σε έκδοση για 51 συνεχείς μήνες και με 8.500 αποδέκτες. Γνωρίζετε ότι, η
αποστολή της εφημερίδας με τα ΕΛ.ΤΑ ήταν τουλάχιστον προβληματική και εμείς
ζητούμε την αμεσότητα των ειδήσεων και της επικοινωνίας μαζί Σας. Ουσιαστικά
έως τον Δεκέμβριο του 2000 ολοκληρώσαμε την προπαρασκευή για την ένταξη στο
νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την απελευθέρωση της ενέργειας, τις
μεγάλες ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης, την συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ. Η
προσαρμογή της Ελληνικής Οικονομίας στις νέες συνθήκες με την ενίσχυση της
Αναπτυξιακής Δομής. Η σχετικά υψηλή οικονομική ανάπτυξη, οι εισροές από το
τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι επενδύσεις από τα έργα των Ολυμπιακών
Αγώνων και κυρίως οι μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες στην παραγωγική δομή της
χώρας αναμένουμε ότι θα επιταχύνουν τη διαδικασία σύγκλισης, θα ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητα, το σημείο καμπή για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας θα δώσει υψηλότατους ρυθμούς, πολλά κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας
προς τις χώρες ΚΑΧ, Βαλκανικής και την Αφρική.
Ο Όμιλος ΤΙΦΙΝ εγκαταλείπει τα ταχυδρομεία γιατί μετεβλήθηκαν σε
βραδυδρομεία. Το έντυπο υλικό της θα διανέμεται με το E-mail. Εγκαινιάζοντας
αυτή τη μορφή επικοινωνίας, παρακαλούμε βάλτε τα ερωτήματα και θέματα Σας με
αντικείμενο τις Ανανεώσιμες χωρίς καμμιά για Σας υποχρέωση.
Εμείς έχουμε σχεδιάσει και βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης της
αδειοδότησης για ίδρυση ενός Πάρκου Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας όπου θα
εγκαταταθούν και λειτουργήσουν όλα τα συστήματα, εις την διάθεση του
επισκέπτη και του υποψήφιου χρήστη. Τον Νοέμβριο θα κάνουμε για πρώτη φορά
στη χώρα μας έκθεση Συστημάτων και Εργαλείων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε εις την διάθεσή Σας ηλεκτρονικές αγγελίες
με θέμα την Τεχνολογία, αγορά και πώληση συστημάτων ΑΠΕ από ολόκληρο τον
κόσμο. Για δική σας εξυπηρέτηση από την πρώτη Σεπτέμβρη θα έχουμε 20
διευθύνσεις E-mail και ιστοσελίδα μεγάλης χωρητικότητας. Από τις αρχές του 2002
θα έχουμε σημεία εξυπηρέτησης - αντιπροσωπείες μας σε όλες τις Ευρωπαϊκές
Χώρες.
Εμείς είμαστε εις την διάθεσή Σας και παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας
για όλα τα θέματα των ανανεώσιμων, καθαρό περιβάλλον, προγράμματα
χρηματοδότησης από τις εταιρείες των παραγόμενων, τις τράπεζες, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς.
Η ανάπτυξη και η εξυπηρέτηση Σας είναι για μας ο υψηλός στόχος και βασίζεται
στους καλούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και τα δίκτυα
Ανανεώσιμων εντός και εκτός της χώρας που μας δίνουν δουλειά και τεχνογνωσία.

Ευχαριστούμε πολύ
Γιάννης Μέγκουλης
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